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ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَ ْريَِتَنا َأْو  َقاَل اْلَماَل الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه َلُنْخرَِجنََّك يَ 
تَ َريْ َنا عَ ۸۹َلتَ ُعوُدنَّ ِف ِملَِّتَنا َقاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكارِِهنَي ) َلى هللِا َكِذاًب ِإْن ُعْدََن ِف ِملَِّتُكْم بَ ْعَد ِإْذ ( َقِد اف ْ

َها َوَما َيُكوُن َلَنا َأْن نَ ُعوَد ِفيَها ِإاَل َأْن َيَشاء هللُا رَب َُّنا َوِسَع رَب َُّنا ُكلَّ َشْيء   ِعْلمًا َعَلى هللِا  ََنَّاََن هللُا ِمن ْ
نَ َنا َوبَ نْيَ ق َ  َتْح بَ ي ْ ْلَنا رَب ََّنا اف ْ ُر اْلَفاِِتِنَي )تَ وَكَّ ( َوَقاَل اْلَماَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ۹۰ْوِمَنا اِبحْلَقِ  َوأَْنَت َخي ْ

( ۹۲( َفَأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِف َدارِِهْم َجاِثِنَي )۹۱قَ ْوِمِه َلِئِن ات َّبَ ْعُتْم ُشَعْيباً ِإنَُّكْم ِإذًا ََلَاِسُروَن )
بُو  بُوا ُشَعْيباً َكاُنوا ُهُم اَْلَاِسرِيَن )الَِّذيَن َكذَّ ُهْم َوَقاَل 9٣ا ُشَعْيباً َكَأْن َلَْ يَ ْغنَ ْوا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّ ( فَ تَ َوىلَّ َعن ْ

َنا ِف ( َوَما َأْرَسلْ 94قَ ْوِم َلَقْد أَبْ َلْغُتُكْم ِرَسااَلِت َرّبِ  َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعَلى قَ ْوم  َكاِفرِيَن ) يَ 
يِ َئِة احلََْسَنَة 9٥قَ ْريَة  ِمْن َنِب   ِإاَل َأَخْذََن َأْهَلَها اِبْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن ) ْلَنا َمَكاَن السَّ ( ُثَّ بَدَّ

 (9٦ْغَتًة َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )َحَّتَّ َعَفْوا َوَقاُلوا َقْد َمسَّ آاَبءََن الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء َفَأَخْذََنُهْم ب َ 
 
رفعوا أنفسهم فوق مقدارها وعتوا  {مجاعة األشراف }الذين استكربوا {[ }قال املأل89]

لنخرجّن }الذين  {بكل أتكيد }اي شعيب و {أي من قوم شعيب }لنخرجنك {وطغوا }من قومه
الطريقة، أي ارجعوا كفاراً كما كنتم،  هي« املّلة» {أي بلدان }أو لتعودن يف مّلتنا {آمنوا معك من قريتنا

تغليباً، فإن املؤمنني به كانوا كفاراً مث )عليه السالم( والعود يف امللة إما ابعتبار الغالب، فأدخل فيه شعيباً 
كان منهم حيث كان أحدهم قبل اّدعاء النبوة، وإما مبعىن   )عليه السالم( آمنوا، أو لزعمهم أن شعيباً 

 ، كما قال الشاعر: «صار»يستعمل مبعىن « دعا»الصريورة، فإن 
 شيبا مباء فعادا بعد أبواال   تلك املكارم ال ثعبان من لنب 

 {هلم: أتعيدوننا يف ملتكم وتدخلوننا إليها }أولو كنا كارهني )عليه السالم( شعيب {}قال
ني كراهيتنا للدخول فيها؟ أي: أجتربوننا على ذلك؟ ولعل القصد: إنكم ال تقدرون على ذلك يف ح

 لذلك، فإن العقائد ال تزول ابإلكراه واإلجبار. 
[ مث قال شعيب: إنه من املستحيل أن نتخذ طريقتكم، إذ }قد افرتينا على هللا كذاًب إن 90]

أبن جنعل هلل شريكاً، وحنّلل حرامه، وحنّرم حالله وننسب كل ذلك إليه }بعد إذ جناان  {عدان يف ملتكم
أي ال جيوز لنا }أن نعود فيها إاّل أن  {احلق وأقام احلجة عليه }وما يكون لنا أبن أوضح {هللا منها

وهذا من التعليق على احملال، ألن هللا ال يشاء الكفر والعصيان، كما قال: )ِإْن َكاَن  {يشاء هللا ربنا
، أو املراد مشيئة هللا بسلب (2)ُل يف َسمِّ اْْلَِياِط(، وقال: )َحَّتَّ يَِلَج اْْلَمَ (1)لِلرَّْْحَِن َوَلٌد َفَأاَن أَوَُّل اْلَعاِبِديَن(

التوفيق منهم، وهذا ممكن ابلنسبة إىل بعض املؤمنني الذين ال رسوخ إلمياهنم، كما ارتد بعضهم بعد 
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، وحيث أن العود ابلنسبة إىل كل واحد واحد صح ذلك }وسع ربنا كل )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 
علمه سبحانه كل شيء، فهو أعلم ابلصالح وأعلم ابلواقع واحلقيقة، فما كان من أي وسع  {شيء علماً 

يف  {عبادتنا لتوحيده، أبمره وهنيه، هو الصحيح دون ما أنتم عليه من الشرك والعناد }على هللا توكلنا
 أموران، فال خناف من هتديدكم إبخراجنا. 

النجاة « الفتح»ومعىن  {وبني قومنا ابحلق قائاًل: }ربنا افتح بيننا )عليه السالم( مث دعا شعيب
ووضوح احلق، إذ الواقع يف املشكلة كأن الطريق مسدود أمامه، كما أن من يريد اهلداية يرى الضالل 

توضيحي، إلفادة أن فتحه سبحانه « ابحلق»حاجزاً، فيطلب الفتح هلذا احلاجز وإزالته لريى احلق، وقيد 
ق على الفتح ابلباطل ـ كما يفتح الكافر مدينة ما ـ والفتح ابحلق ابحلق، أو احرتازي ألن الفتح يطل

فإن سائر الفاحتني قد يظلم عمدًا أو خطًأ أو جهاًل، أما هللا سبحانه  {اي إهلنا }خري الفاحتني {}وأنت
 فال حييد فتحه عن احلق، قيد شعرة. 

أي مجاعة األشراف  {[ مث بنّي سبحانه ما قالت مجاعة شعيب بعضهم لبعض }وقال املأل91]
يف دينه وطريقته  {أي من قوم شعيب، بعضهم لبعض: }لئن اتبعتم شعيباً  {}الذين كفروا من قومه

 خسرمت منافعكم وطريقة آابئكم.  {}إنكم إذاً ْلاسرون
أي الزلزلة، أو الصحية، املوجبة للرجف واالضطراب }فأصبحوا يف  {[ }فأخذهتم الرجفة92]

 أي ميتني ُملَقني ال حراك فيهم.  {}جامثني أي حملهم وبلدهم {دارهم
وحرًا شديدًا فأخذ « أي هالكًا جعلهم كالرماد»يف اجملمع: قيل: أرسل هللا عليهم رمدة 

أبنفاسهم، فدخلوا أجواف البيوت، فدخل عليهم البيوت، فلم ينفعهم ظل وال ماء وأنضجهم احلّر، 
« عليكم هبا»الريح وطيبها وظل السحابة فتنادوا:  فبعث هللا تعاىل سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد

فخرجوا إىل الربية فلما اجتمعوا حتتها أهلبها هللا عليهم انراً ورجفت هبم األرض فاحرتقوا كما حيرتق اْلراد 
 . (3)املقلي وصاروا رماداً وهو عذاب يوم الظّلة

 . (٤)«ة واحدة فماتواأنه بعث هللا عليهم صيح: »)عليه السالم(مث روي عن أيب عبدهللا 
يعين: « غىن ابملكان» {ومل يؤمنوا به وبرسالته }كأن مل يغنوا فيها {[ }الذين كذبوا شعيباً 93]

أي: كأن املكذبني مل يقيموا يف دارهم أصاًل، حيث ذهبت أخبارهم وآاثرهم }الذين كذبوا « أقام فيه»
ا دينهم ودنياهم وآخرهتم، وهذا يف قبال فقد خسرو  {عاد اللفظ أتكيدًا }كانوا هم اْلاسرين {شعيباً 

 «. لَِئِن اتَـّبَـْعُتْم ُشَعْيباً إِنَُّكْم ِإذاً َْلَاِسُرونَ »قوهلم: 
شعيب، أي أعرض عنهم، إما قبل اهلالك ـ وأتخري هذه اْلملة ملا تقدم  {[ }فتوىّل عنهم9٤]

ومجع  {د أبلغتكم رساالت ريبيف قصة قوم صاحل ـ وإما حني اهلالك إذ أخذهم العذاب }وقال اي قوم لق
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أبن تتبعوين حَّت تكونوا يف أمن  {ابعتبار كل رسالة من خمتلف الشؤون }ونصحت لكم« رساالت»
بعد أن قمت بواجب النصح واإلرشاد. واملراد  {أي أحزن }على قوم كافرين {وسالمة }فكيف آسى

 راضهم واستكبارهم ومتّردهم. النفي، أي: ال أحزن، فإهنم استحقوا العقاب إبع« كيف»ابالستفهام 
[ مث ذكر سبحانه أنه هكذا جرت عادة الناس ابلنسبة إىل األنبياء، وهكذا جرت سنة هللا 95]

، وإيقاظًا ملن أراد القيام ابألمر والنهي يف سبيل )صلى هللا عليه وآله(ابلنسبة إىل املكذبني، تسليًة للنيب 
 {إلرشادهم، فلم يؤمنوا به }إاّل أخذان أهلها {ا املدينة }من نيباملراد هب {هللا تعاىل }وما أرسلنا يف قرية

 {البأساء: الشدة، والضراء: سائر أنواع الضرر }لعلهم يّضّرعون {أي أهل تلك القرية }ابلبأساء والضراء
 أي يتضرعون، أبن يتنبهوا ويتوبوا عن شركهم وكفرهم ومعاصيهم. 

أبن رفعنا عنهم الشدة  {بدلنا مكان السيئة احلسنةبعد أخذهم ابلبأساء والضراء } {[ }مث96]
، فإن (5)وجعلنا الرفاه والرخاء مكاهنا لعلهم يشكرون، كما قال سبحانه: )فَـَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْـَواَب ُكلِّ َشْيٍء(

هم هللا سبحانه يوقظ العصاة أواًل ابلشدة، فإن مل تنفع يوقظهم ابلرفاه، فإن مل ينفع عّذهبم، حيث مل يفد
هو: اإلغضاء عن الذنب، أي فعلوا الذنوب غاّضني « العفو» {ال اْلوف وال اإلحسان }حَّت عفوا

 عنها، اتركني أنفسهم وشهواهتا. 
: هذه عادة {إذا قيل هلم: إن الشدة والرخاء لالبتالء واإليقاظ، مل يصدقوا، بل }قالوا {}و

ر من الشدائد، وما يسر من الرفاه، وليسا لالبتالء ما يض {الدنيا دائماً فـ }قد مس آابءان الضراء والسراء
انسدت مجيع أبواب اهلداية يف وجوههم، ومل ينفعهم إرشاد األنبياء، وال الضراء وال السراء {واإليقاظ }فـ

ابلعذاب إاّل حني يرونه، ورمبا كان هناك  {أي فجأًة بدون إمهال }وهم ال يشعرون {}أخذانهم بغتةً 
، أو إبالغاً للحجة إىل )عليه السالم(أييت العذاب تدرجيياً، كما حصل لقوم يونس احتمال إقالع، وهنا 

 . )عليه السالم(أقصاها، كما صنع بقوم صاحل 
مث إن املؤمن والكافر كالمها يُبتليان ابلضراء والسراء، لكن هناك فرق؛ فضراء املؤمن مع صرب 

بركة وأمن واطمئنان، وسراء الكافر مع حمق وقلق  وارتياح، وضراء الكافر مع جزع وكمد، وسراء املؤمن مع
 واضطراب. 
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بُو   ا َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكات  ِمَن السََّماِء َواألْرِض َوَلِكْن َكذَّ

( 98ُقَرى َأْن َيَْتِيَ ُهْم َبَُْسَنا بَ َيااًت َوُهْم ََنئُِموَن )( َأَفَأِمَن َأْهُل اْل9٧َفَأَخْذََنُهْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن )
( َأَفَأِمُنوا َمْكَر هللِا َفاَل َيََْمُن َمْكَر هللِا ِإالَ 99َأَوَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن َيَْتِيَ ُهْم َبَُْسَنا ُضًحى َوُهْم يَ ْلَعُبوَن )

َناُهْم ِبُذنُوِِبِْم  ( َأَوَلَْ يَ ْهدِ 1٠٠اْلَقْوُم اَْلَاِسُروَن ) ِللَِّذيَن يَرِثُوَن األْرَض ِمْن بَ ْعِد َأْهِلَها َأْن َلْو َنَشاُء َأَصب ْ
( تِْلَك اْلُقَرى نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْ َبائَِها َوَلَقْد َجاءتْ ُهْم 1٠1َوَنْطَبُع َعَلى قُ ُلوِِبِْم فَ ُهْم اَل َيْسَمُعوَن )

بُوا ِمْن قَ ْبُل َكَذِلَك َيْطَبُع هللُا َعَلى قُ ُلوِب اْلَكاِفرِيَن )ُرُسُلُهْم اِبْلبَ يِ َناِت فَ  ( 1٠٢َما َكانُوا ِليُ ْؤِمُنوا ِبَا َكذَّ
( ُثَّ بَ َعثْ َنا ِمْن بَ ْعِدِهْم ُموَسى ِِبَيتَِنا 1٠٣َوَما َوَجْدََن أَلْكَثرِِهْم ِمْن َعْهد  َوِإْن َوَجْدََن َأْكثَ َرُهْم َلَفاِسِقنَي )

ُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن )ِإىَل  ِفْرَعْوُن ِإّن ِ  ( َوَقاَل ُموَسى يَ 1٠4 ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفَََلُموا ِِبَا َفانَْ
 (1٠٥َرُسوٌل ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمنَي )

 
 معاصيه وعملوا الصاحلات {ابهلل تعاىل وأبنبيائه }واتقوا {[ }ولو أن أهل القرى آمنوا97]

اْلريات النامية، وفتح اْلري من السماء بكثرة « الربكات» {}لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض
األمطار، وطيب اهلواء، وفتحه من األرض إبخراج النبات والثمار، وتفّجر العيون، إىل غريمها من اْلريات 

بلطفه سبحانه، كذلك يكون  املادية واملعنوية كاستجابة الدعاء وحنوها، وهذا إىل جنب كونه معنوايً 
ابألسباب الظاهرة، فإن اإلميان والتقوى يوجبان سيادة مناهج هللا تعاىل وهي توجب األخوة والتعاون مما 

 {يسببان ازدهار احلياة وتعميم الرفاه واألمن، كما أن الكفر والعصيان سببان لعكس ذلك }ولكن كذبوا
 أي بسبب كسبهم املعاصي واآلاثم.  {بونالرسل ومل يؤمنوا }فأخذانهم مبا كانوا يكس

أي هل  {[ مث ذكر سبحانه أن أهل املعاصي ال بد هلم أن يرتقبوا العقاب والنكال }أفأمن98]
أي  {أي عذابنا }بيااتً  {املكذبون للرسل العاصون هلل سبحانه }أن أيتيهم أبسنا {أيمن }أهل القرى
 ملعىن: أهنم جيب أن ال أيمنوا ذلك. يف أمن وراحة واطمئنان؟ وا {لياًل }وهم انئمون

اهلمزة لالستفهام، والواو للعطف، أي وهل أيمن أهل البالد }أن  {[ }أَوأمن أهل القرى99]
يف أمن واطمئنان، أهنم  {هناراً عند ارتفاع الشمس }وهم يلعبون {نكالنا وعقابنا }ضحىً  {أيتيهم أبسنا

 م لياًل وال هناراً. إن عصوا فلن يكونوا آمنني يف أحسن أوقات أمنه
املكر: العالج اْلفي، وإن غلب استعماله عرفًا يف معاْلة األشياء  {[ }أفأمنوا مكر هللا100]

ابلباطل، أي جيب أن ال أيمن أحد من مكر هللا، وتسبيبه األسباب للنكال به }فال أيمن مكر هللا إالّ 
م، وإال فاملؤمنني خيافون سوء العاقبة الذين خسروا أنفسهم، وال ينكرون من أمره {القوم اْلاسرون

املوجب للنكال والعقاب، واملعصومون خارجون عن العموم ألن مصب الكالم حول العصاة ـ فإنه عبارة 



أخرى عن وجوب حذر العصاة ـ أو داخلون ابعتبار احتمال صدور ترك األوىل منهم، املوجب لعدم 
ْد َلهُ بلوغ بعض الدرجات الرفيعة، كما قال سبحانه: )وَ  َلَقْد َعِهْداَن ِإىَل آَدَم ِمْن قَـْبُل فَـَنِسَي َوملَْ جنَِ

 . (6)َعْزماً(
أي الذين  {أي: أمل يُنّبه ويُرشد }للذين يرثون األرض من بعد أهلها {[ }أَومل يهد101]

ناس صاروا خلفاء آلابئهم وأجدادهم، من بعد ما أفنينا أولئك، وأحبنا األرض هلؤالء، أي أليس يعرف ال
كما   {وأخذانهم }بذنوهبم {مما رأوه من عذاب األمم السابقة ـ حينما عصوا ـ }أن لو نشاء أصبناهم

أبن نُعِلمها بعالمة الكفر، أو نُغفلها حَّت ال تعقل شيئاً،  {أهلكنا األمم السابقة }ونطبع على قلوهبم
 وعظ وال يقبلونه. ال {وذلك بسبب اقرتافهم اْلرائم واآلاثم ـ كما سبق ـ }فهم ال يسمعون

 {اي رسول هللا }من أنبائها {اليت هلكت واضمحلت }نقص عليك {[ }تلك القرى102]
أي أخبارها لتنظر فيها بنظر االعتبار، وخترب هبا املسلمني وغري املسلمني حَّت يعتربوا }ولقد جاءهتم 

هم ألهنم متادوا يف غيهم ومل أهلكنا{أي األدلة الواضحة الدالة على املرسل والرسول }فـ {رسلهم ابلبينات
إهنم كانوا كذلك  {يكن احتمال إقالعهم عن كفرهم وعصياهنم إذ }ما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا من قبل

أي كما طبع على قلوب هؤالء، مبعىن أهنا مل تكن قابلة للهداية  {حسب علمنا بكامن قلوهبم }كذلك
عادًة على تركها كذلك }يطبع هللا على قلوب بسوء صنيعها، كمن صارت املعصية ملكة له فال يقدر 

وأنه بسوء اختيار الشخص، ال أنه ظلم من هللا ـ تعاىل عن ذلك ـ « الطبع»وقد مّر مراراً معىن  {الكافرين
 ابلنسبة إىل الكافر. 

أي كانوا ينقضون العهود  {أي أكثر الذين أُهلكوا }من عهد {[ }وما وجدان ألكثرهم103]
، إما ما أودع يف فطرة كل أحد «العهد»، أي ال يفي بعهده، واملراد بـ«ال عهد لفالن» واملواثيق، يقال:

من اإلميان، وإما ما كان مأخوذا من الناس على لسان األنبياء، وتصح نسبة عدم العهد إىل األبناء، 
زمني مبا التزم به مبالحظة التعهد مع اآلابء، ولذا من عاهد قبيلة أن ال حيارهبا مخسني سنة، كان األبناء مل

خارجني من الوفاء ابلعهد، فإن الفسق مبعىن  {أي قد وجدان }أكثرهم لفاسقني {آابؤهم }وإن وجدان
 اْلروج عن الطاعة. 

أي بعد الرسل الذين تقدمت أمساؤهم، أو بعد هالك األمم  {[ }مث بعثنا من بعدهم10٤]
أي قومه، أو  {وحججنا }إىل فرعون ومأله أي مع دالئلنا {}آبايتنا )عليه السالم( {السالفة }موسى

أي ظلم فرعون ومأله  {قصدهم أواًل وابلذات }فظلموا )عليه السالم( األشراف منهم، وإمنا ُخّصوا ألنه
أي بسبب تلك اآلايت، فإن نزوهلا صار سببا لظلم أنفسهم، ولوال أهنا نزلت مل يظلموا،  {أنفسهم }هبا

، (7)وهذا جماز يف النسبة كقوله سبحانه: )َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَساراً(ألنه مل تكن حينئذ شريعة أصاًل، 
                                                             

 .116سورة طه:  (6)
 .83سورة اإلسراء:  (7)



« النظر»أي انظر اي رسول هللا، أو كل من أييت منه النظر، واملراد بـ {}فانظر كيف كان عاقبة املفسدين
 التدبر والتفكر، فيما آل إليه أمر املفسدين، من اهلالك والغرق. 

أي إين رسول إليك، من هللا  {سى اي فرعون إين رسول من رب العاملني[ }وقال مو 105]
 . (8)تعاىل، وقد كان فرعون يقول أنه اإلله، كما قال سبحانه: )َفَحَشَر فَـَناَدى * فَـَقاَل أاََن رَبُُّكُم األْعَلى(

 
 
 

                                                             

 .25و 2٤سورة النازعات:  (8)



 
ُتُكْم   بِبَ يِ َنة  ِمْن رَبِ ُكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبيِن َحِقيٌق َعَلى َأْن اَل َأُقوَل َعَلى هللِا ِإاَل احْلَقَّ َقْد ِجئ ْ
( َفأَْلَقى َعَصاهُ 1٠٧( َقاَل ِإْن ُكْنَت ِجْئَت ِِبيَة  َفْأِت ِِبَا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي )1٠٦ِإْسَرائِيَل )

( َقاَل اْلَماَل ِمْن قَ ْوِم ِفْرَعْوَن 1٠9رِيَن )( َونَ زََع يََدُه َفِإَذا ِهَي بَ ْيَضاُء ِللنَّاظِ 1٠8َفِإَذا ِهَي ثُ ْعَباٌن ُمِبنٌي )
( َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه 111( يُرِيُد َأْن ُُيْرَِجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتَُْمُروَن )11٠ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم )

( َوَجاء السََّحَرُة ِفْرَعْوَن َقاُلوا ِإنَّ 11٣يم  )( َيَُْتوَك ِبُكلِ  َساِحر  َعلِ 11٢َوَأْرِسْل ِف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن )
ُموَسى ِإمَّا َأْن  ( َقاُلوا يَ 11٥( َقاَل نَ َعْم َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبنَي )114َلَنا اَلْجرًا ِإْن ُكنَّا ََنُْن اْلَغاِلِبنَي )

أَْلُقوا فَ َلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاِس َواْستَ ْرَهُبوُهْم  ( َقالَ 11٦تُ ْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن ََنُْن اْلُمْلِقنَي )
َِيم  ) َنا ِإىَل ُموَسى َأْن أَْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِهَي تَ ْلَقُف َما َيَِْفُكوَن )11٧َوَجاُءوا ِبِسْحر  َع ( 118( َوَأْوَحي ْ

( َوأُْلِقَي السََّحَرُة 1٢٠فَ غُِلُبوا ُهَناِلَك َوانْ َقَلُبوا َصاِغرِيَن )( 119فَ َوَقَع احْلَقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )
 (1٢1َساِجِديَن )
 
أي واجب علّي أن أقول احلق، وال  {[ }حقيق على أن ال أقول على هللا إاّل احلق106]

عاىل الباطل أنسب إىل هللا إاّل الصدق، فإن اْلدير ابلنيب أن يقول ما قاله سبحانه، ال أن ينسب إليه ت
أي حبجة دالة على صدق كالمي، واملراد هبا اْلنس الحجة  {والكذب }قد جئتكم ببينة من ربكم

فإن فرعون كان قد سّخر بين إسرائيل لألعمال كالبناء  {اي فرعون }معي بين إسرائيل {واحدة }فأرسل
ليوّجههم حسب الشريعة.  م()عليه السال وحنوه. واملراد إبرساهلم: التخلية بني بين إسرائيل وبني موسى

 أرادهم ليذهب هبم إىل األرض املقدسة موطن آابئهم وأجدادهم. )عليه السالم( ويف بعض التفاسري أنه 
أي حجة تدل على صدق  {اي موسى }جئت آبية {فرعون: }إن كنت {[ }قال107]

 يف أنك رسول رب العاملني.  {نبوتك }فأت هبا إن كنت من الصادقني
اليت كانت بيده، وكانت من اْلنة }فإذا  {}عصاه )عليه السالم( موسى {قى[ }فأل108]

أي حية كبرية عظيمة فتحت فاها لتلتقم قصر فرعون الذي كان طوله  {تنقلب إىل }ثعبان مبني {هي
مثانني ذراعاً. وهنا خاف فرعون واحلاشية، وهربوا، وأحدث فرعون من اْلوف، والتمس موسى أن يرّدها، 

 ذا هبا ترجع عصاً كالسابق. فرّدها وإ
أي جعلها حتت إبطه، مث أخرجها }فإذا هي  {}يده )عليه السالم( موسى {[ }ونزع109]

أي صارت اليد أكثر ضياًء من الشمس، مث أعادها إىل إبطه وأخرجها فإذا هبا كحالتها  {بيضاء للناظرين
 السابقة. 



وهنا تدخلت احلاشية يف األمر ليخّففوا من  [ وملا رأوا هاتني املعجزتني العظيمتني حتريوا،110]
 )عليه السالم( أي موسى {أي مجاعة األشراف }من قوم فرعون إّن هذا {روع فرعون }قال املأل

 ابلسحر، وأنه صنع ما صنع سحراً ال معجزًة.  {}لساحر عليم
ابستمالة قلوب بين  {}أن خيرجكم من أرضكم )عليه السالم( أي موسى {[ }يريد111]

رائيل وسائر الناس إىل نفسه حَّت يغلب عليكم. ومن الواضح أن شخصًا إذا غلب يهرب أعضاء إس
 ؟  )عليه السالم( أن نصنع التقاء خطر موسى {احلكومة السابقة خوفاً منه }فماذا أتمرون

أمر من  {}أرجه«: ماذا أتمرون»أي قال املأل يف جواب فرعون الذي سأل  {[ }قالوا112]
أي  {، أي أّخره واضرب معه موعداً، وال تعجل يف احلكم له أو عليه }وأخاه«أّخر»مبعىن « أرجأ»

أي ابعث إىل البلدان األخرى « مدينة»اليت حولك، مجع  {وأّخر أخاه هارون معه }وأرسل يف املدائن
 أي أانساً جامعني للسحرة ليأتوا ويقابلوه مبثل سحره.  {}حاشرين
فاستحسن فرعون رأيهم وأرسل يف  {}بكل ساحر عليمأولئك املبعوثون  {[ }أيتوك113]

 طلب السحرة. 
أي  {ويف عددهم خالف: من سبعني، إىل مثانني ألف }فرعون {[ }وجاء السحرة11٤]

 على موسى.  {أي عوضاً على عملنا }إن كّنا حنن الغالبني {جاءوا إليه }قالوا إن لنا ألجراً 
إيّل، فأكرمكم  {بتموه }وإنكم ملن املقربنيلكم األجر إن غل {فرعون: }نعم {[ }قال115]

 وأجعلكم يف عداد املقربني إيل. 
عصاك أنت أواًل }وإما أن نكون  {أي قال السحرة: }اي موسى إما أن تلقي {[ }قالوا116]
 ملا معنا من السحر؟  {حنن امللقني
حباهلم  {ما معكم أواًل }فلما ألقوا {: }ألقوا)عليه السالم(هلم موسى  {[ }قال117]

فقد احتالوا يف حتريك العصي واحلبال مبا جعلوا  {وعصّيهم اليت كانت آلة سحرهم }سحروا أعني الناس
فيها من الزئبق حَّت تتحرك حبرارة الشمس، وغري ذلك من أنواع التمويه، وُخّيل إىل الناس أهنا تتحرك، 

رة الشمس مبا فيها من الزئبق وقد ظن الناس أهنا حيات تتحرك، وما شعروا أهنا حبال حُترّكها حرا
فإن احلبال الكثرية  {أي أرهبوهم، فإن الناس خافوا من حّياهتم }وجاءوا بسحر عظيم {}واسرتهبوهم

املختلفة األلوان والكيفية إذا صارت كلها حيات ـ يف أعني الناس ـ تركب بعضها على بعض يكون 
 عظيماً لدى الناظر. 

اليت هي معك،  {حني ذاك }أن ألق عصاكالسالم( )عليه [ }وأوحينا إىل موسى{ 118]
أي إفكهم، واملراد به  {أي تلقم وأتكل }ما أيفكون {فألقاها فصارت ثعبااًن مدهشًا }فإذا هي تلقف

حّياهتم وعصّيهم، فإن العصا أخذت أتكل احلبال مث توجهت إىل الناس، فأخذوا يف اهلرب، وقتل حتت 



فإذا هبا عصا، وهناك قال السحرة: لو كان  )عليه السالم( ا موسىاأليدي واألرجل مجع كثري، مث أخذه
 هذا سحراً مل أتكل حبالنا، فال بد وأن يكون إعجازاً من رب السماء. 

ونبوته }وبطل ما كانوا  )عليه السالم( وهو أمر موسى {أي ظهر }احلق {[ }فوقع119]
 من التمويهات، أي ظهر بطالهنا.  {يعملون

أي  {فرعون ومأله، وهُبت أولئك }هنالك )عليه السالم( ي غلب موسىأ {[ }فغلبوا120]
 أذاّلء مقهورين.  {أي انصرف فرعون ومأله }صاغرين {من ذلك املكان }وانقلبوا

 فإن السحرة ملا شاهدوا تلك اآلايت، وعلموا أن موسى {[ }وألقي السحرة ساجدين121]
وا أنفسهم إاّل وسجدوا إذعااًن هلل سبحانه، والتعبري نيب من عند هللا تعاىل، مل يتمالك )عليه السالم(

مبين للمجهول، ألجل إفادة معىن عدم متالك النفس، وأن ما رأوا من اآلايت هي اليت سببت « ألقي»بـ
 أن يسجدوا. 

 
 



 
تُ 1٢٣( َربِ  ُموَسى َوَهاُروَن )1٢٢َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِ  اْلَعاَلِمنَي )  ْم ِبِه قَ ْبَل ( قَاَل ِفْرَعْوُن آَمن ْ

َها َأْهَلَها َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن ) ( 1٢4َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُُتُوُه ِف اْلَمِديَنِة ِلُتْخرُِجوا ِمن ْ
َقِلُبوَن ( َقاُلوا ِإَنَّ 1٢٥اَلَقطِ َعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلف  ُثَّ اَلَصلِ بَ نَُّكْم َأْْجَِعنَي ) ِإىَل رَب َِنا ُمن ْ

َنا َصْْبًا َوتَ َوف َّنَ 1٢٦) ا ُمْسِلِمنَي ( َوَما تَ ْنِقُم ِمنَّا ِإاَل َأْن آَمنَّا ِِبَيِت رَب َِنا َلمَّا َجاءتْ َنا رَب ََّنا َأْفرِْغ َعَلي ْ
ا ِف األْرِض َويََذَرَك َوآِِلََتَك َقاَل ( َوَقاَل اْلَماَل ِمْن قَ ْوِم ِفْرَعْوَن أََتَذُر ُموَسى َوقَ ْوَمُه ِليُ ْفِسُدو 1٢٧)

( َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا اِبَّللَِّ 1٢8َسنُ َقتِ ُل أَبْ َناءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُهْم َوِإَنَّ فَ ْوقَ ُهْم َقاِهُروَن )
( َقاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن قَ ْبِل َأْن 1٢9َبُة ِلْلُمتَِّقنَي )َواْصِْبُوا ِإنَّ األْرَض هلِل يُورِثُ َها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاقِ 

تَ َنا َقاَل َعَسى رَبُُّكْم َأْن يُ ْهِلَك َعُدوَُّكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِف األْرِض فَ يَ نْ  ََُر َكْيَف َتَْتِيَ َنا َوِمْن بَ ْعِد َما ِجئ ْ
 (1٣1ِننَي َونَ ْقص  ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن )( َوَلَقْد َأَخْذََن آَل ِفْرَعْوَن اِبلس ِ 1٣٠تَ ْعَمُلوَن )

 
صّدقناه واعرتفنا بوجوده، وكفران  {أي قال السحرة: }آمنا برّب العاملني {[ }قالوا122]

 أبلوهية فرعون. 
ألهنما دعيا « رب العاملني»وإمنا خّصومها ابلذكر، بعد قوهلم  {[ }رب موسى وهارون123]

 ان ابهلل. إىل اإلمي
 )عليه السالم( أي مبوسى {حني رأى إميان السحرة: }آمنتم به {[ }قال فرعون12٤]

أي قبل أن حتصلوا على إذين، فإنه كان يرى نفسه  {واالستفهام للتوبيخ واإلنكار }قبل أن آذن لكم
ميان هبذه أي هذا اإل {املستحق ألن أيذن ابإلميان، وأن اإلميان بدون إذنه موجب للعقوبة }إن هذا

فإنه أراد أن يُلبس على الناس أن إميان السحرة ليس على علم  {الكيفية }ملكر مكرمتوه يف املدينة
أي صنعتم هذا املكر ألن تسودوا  {واعتقاد، وإمنا عن تواطؤ من موسى والسحرة }لتخرجوا منها أهلها

ه، فإنه إذا جاءت سلطة جديدة، جترب أنتم يف البالد، وخترجوا من املدينة أهلها، واملراد هبم فرعون ومأل
أيها السحرة عاقبة  {أهل السلطة القدمية ابلفرار وقايًة ألنفسهم من السجن والقتل }فسوف تعلمون

 أمركم وجزاء عملكم. 
أي من كل  {أيها السحرة }من خالف {بكل أتكيد }أيديكم وأرجلكم {[ }ألقطعن125]

و ابلعكس. وكانوا يعملون ذلك لبقاء التوازن يف اْلملة شق طرفاً، كاليد اليمىن والرجل اليسرى، أ
للجسد، إذ لو كان القطع من طرف واحد، مل يكن لذلك الطرف رجل ميشي هبا، وال يد يتكئ هبا على 

هو الشد على اْلشبة حَّت ميوت، وقد كان يطول « الصلب»و {بعد القطع }ألصلبنكم {العصا }مث
 فال أدع منكم أحداً.  {بقاء املصلوب يوماً وأكثر }أمجعني



هو الرجوع، واملعىن: « االنقالب» {أي قال السحرة: }إان إىل ربنا منقلبون {[ }قالوا126]
إنك إن صلبتنا فإان إىل جزاء هللا وثوابه نرجع، فال يضران شيء. وغرضهم بيان صربهم على ما ينزل هبم 

 من الشدة، وأهنم مصممون على استمرارهم يف اإلميان. 
وما تطعن فينا }إاّل أن آمنا  {اإلنكار، أي: ما تكره }منا« النقمة» {}وما تنقم[ 127]
أي  {فليس لنا ذنب سوى ذلك }ربنا أفرغ علينا صرباً  {أي دالئله وحججه }ملا جاءتنا {آبايت ربنا

أي وّفقنا للثبات على  {اصبب علينا الصرب عندما يُفعل بنا من القطع والصلب }وتوفنا مسلمني
م إىل وقت الوفاة حَّت منوت على اإلميان واإلسالم. ويف أن فرعون صلب هؤالء أم ال، خالف اإلسال

 بني املفسرين. 
)عليه  بعد أن رأوا غلبة موسى {أي مجاعة األشراف }من قوم فرعون {[ }وقال املأل128]

}ليفسدوا يف وهم بنو إسرائيل  {أي هل تبقي اي فرعون }موسى وقومه {وإميان مجٌع به }أتذر السالم(
يذر  {أي يرتكك موسى، فال يعتين بك }و {إبظهار التوحيد، وأنك لست إبله }ويذرك {األرض

، فقد كان يّدعي الربوبية، وجعل هلم آهلة أيضاً، فكانوا يعبدون البقر واألصنام. «إله»مجع  {}آهلتك
فرعون يف  {}قال ()عليه السالم وقد كان االستفهام منهم حتريضًا لفرعون، حَّت يقضي على موسى

أي سوف نكثر يف أبناء قوم موسى القتل حَّت ال يبقى منهم أحد يصلح  {جواهبم: }سنقّتل أبناءهم
أي نستبقيهن أحياء للخدمة واالستمتاع إذالاًل هلم، وإماتة  {للقتال واإلفساد }ونستحيي نساءهم

لك  {لكلمتهم }وإان فوقهم قاهرون
ُ
 فال يتمكنون من مقاومتنا. بيدان القوة واْلند والسالح وامل

[ قد كان فرعون يفعل ذلك ببين إسرائيل، ملا علم أن زوال ملكه بيد أحدهم، وملا ظهر 129]
كّف عن ذلك خوفاً، وبعدما حثه قومه على االنتقام، عزم على العودة إىل ما كان   )عليه السالم( موسى

 )عليه السالم( {فـ}قال موسى )عليه السالم( يفعله سابقاً، وملا علم بذلك بنو إسرائيل شكوا إىل موسى
على أذى فرعون أايمًا قليلة، فال  {يف دفع بالء فرعون عن أنفسكم }واصربوا {}لقومه استعينوا ابهلل

أي ينقلها  {تعاىل }يورثها من يشاء من عباده {ترجعوا عن دينكم، وال تظهروا اْلزع }إن األرض هلل
 {علها يف أيدي اآلخرين، كما أن اإلرث كذلك يف اْلملة }والعاقبةإبماتة السابقني أو إقصائهم، وجي

الذين يتقون هللا تعاىل، فإهنم جيلبون بذلك خري الدنيا وسعادة اآلخرة، مع رضا هللا  {احلسنة }للمتقني
 سبحانه عنهم. 

 أي قال بنو إسرائيل، ملا مسعوا جواب موسى ابلصرب، وأنه ال يريد دفع فرعون {[ }قالوا130]
وتُبعث فينا ابلرسالة }ومن بعد ما  {أي ُعّذبنا من قبل فرعون }من قبل أن أتتينا {عاجاًل: }أوذينا

واعدًا إايهم  )عليه السالم( موسى {وبُعثت إلينا رسواًل، فلم ننتفع بك يف دفع األذى }قال {جئتنا
نه }ويستخلفكم فرعون وينقذكم م {أي لعل هللا سبحانه }أن يهلك عدوكم {ابلنجاة: }عسى ربكم

بعدما ملكتم  {أي جيعلكم خلفاءه والقائمني مقامه يف البالد }فينظر كيف تعملون {يف األرض



األرض، هل تفسدون كما أفسد فرعون أم تصلحون، فإن هللا سبحانه جيازي البشر بعملهم ال بعلمه 
 فيهم. 

ا كانوا يقرتفونه من [ مث بنّي سبحانه ما فعله آبل فرعون من النكال والعقاب جزاًء مب131]
« أخذهتم السنة»األعوام املقحطة، يقال: « السنني» {املعاصي واآلاثم }ولقد أخذان آل فرعون ابلسنني

فإن أشجارها   {إذا كانت سنة مقحطة جمدبة، أي عاقبناها ابْلدب والقحط }ونقص من الثمرات
أي لكي يذكروا عذاب هللا فريجعوا  {كانت حتمل أمثاراً قليلة، وهذا غري جدب أراضيهم }لعلهم يذكرون

 إىل اإلميان.
 
 
 



 
ُهْم َسيِ َئٌة َيطَّي َُّروا ِبُوَسى َوَمْن َمَعُه َأاَل ِإّنََّ   ا َفِإَذا َجاءتْ ُهُم احلََْسَنُة َقاُلوا َلَنا َهِذِه َوِإْن ُتِصب ْ

اُلوا َمْهَما َتَْتَِنا ِبِه ِمْن آيَة  ِلَتْسَحَرََن ِِبَا َفَما ََنُْن ( َوقَ 1٣٢طَائُِرُهْم ِعْنَد هللِا َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن )
َم آَيت  ُمَفصَّاَلت  1٣٣َلَك ِبُْؤِمِننَي ) ( َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوَفاَن َواجْلََراَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدَّ

ُموَسى ادُْع َلَنا رَبََّك ِبَا َعِهَد  ( َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الر ِْجُز َقاُلوا يَ 1٣4َفاْسَتْكبَ ُروا وََكانُوا قَ ْومًا ُُمْرِِمنَي )
ُهُم 1٣٥ِعْنَدَك َلِئْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِْجَز َلنُ ْؤِمَننَّ َلَك َوَلنُ ْرِسَلنَّ َمَعَك َبيِن ِإْسَرائِيَل ) ( فَ َلمَّا َكَشْفَنا َعن ْ

بُوا 1٣٦اَبِلُغوُه ِإَذا ُهْم يَ ْنُكثُوَن ) الر ِْجَز ِإىَل َأَجل  ُهمْ  َناُهْم ِف اْلَيمِ  َِبَن َُّهْم َكذَّ ُهْم فََأْغَرق ْ ( َفانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ
َها َغاِفِلنَي ) ( َوَأْورَثْ َنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق األْرِض َوَمَغارِبَ َها 1٣٧ِِبَيتَِنا وََكانُوا َعن ْ

 َيْصَنُع ِفْرَعْوُن الَِِّت اَبرَْكَنا ِفيَها َوُتَّْت َكِلَمُة رَبِ َك احْلُْسََن َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيَل ِبَا َصبَ ُروا َوَدمَّْرََن َما َكانَ 
 (1٣8َوقَ ْوُمُه َوَما َكانُوا يَ ْعِرُشوَن )

 
ما أشبه }قالوا أي أصاهبم اْلري كاْلصب والسعة والصحة و  {[ }فإذا جاءهتم احلسنة132]

أي إان نستحق ذلك، وهذا من حسن حظنا، وعلّو طالعنا، فلم يكونوا يشكرون هللا سبحانه  {لنا هذه
« يتطري»أصله  {كاْلوع والقحط واملرٍض وحنوها }يطرّيوا  {على ما أنعم عليهم }وإن تصيبهم سيئة

: هذا من شؤم موسى وسوء من املؤمنني، فكانوا يقولون {فأدغمت التاء يف الطاء }مبوسى ومن معه
طالعه، واألصل يف التطري ما كان العرب تزعمه من أن الطري إذا جاء من طرف مشال اإلنسان كان شراً 

أريد أنه « تطرّي »وإذا جاء من طرف ميينه كان خرياً، مث غلب التطرّي يف القسم األول، فإذا قيل: 
 «.تشاءم»

ومل يكونوا يعلمون أهنا من سوء أعماهلم  السالم()عليه  فكان آل فرعون يرون البالاي من موسى
والشؤم الذي كان يلحق هبم مل يكن من عند موسى  {أي تنبيه أيها املخاطب }إمنا طائرهم {}أال

ذلك  {فإنه كان يضرهبم ابلبالء عقوبة ألعماهلم }ولكن أكثرهم ال يعلمون {وألجله بل من }عند هللا
 . يه السالم()علبل كانوا يزعمون الشؤم من موسى 

: }مهما أتتنا به من آية )عليه السالم(أي قال فرعون ومأله ملوسى  {[ }وقالوا133]
بسببها، تريد بذلك أن نؤمن مبا تدعو إليه  {أي: أي شيء من املعجزات لتمّوه علينا }هبا {لتسحران

 عيد. والنصّدقك فيما جئت به من األلوهية والرسالة والوعد والو  {}فما حنن لك مبؤمنني
هو املاء الغالب على أبنيتهم وأشجارهم حَّّت خّرهبا  {[ }فأرسلنا عليهم الطوفان13٤]

هو السوس الذي خيرج من احلنطة وحنوها  {حَّّت أكل أشجارهم وزرعهم }والقمل {}واْلراد
حَّت كان يثب يف أوانيهم وقدورهم ويكثر يف بيوهتم وحمالهتم حَّّت عجزوا « ضفدع»مجع  {}والضفادع



فقد انقلب ماء النيل دماً فكانون ال يتمكنون من شرب وال يهنؤون أبكل وطعام }آايت  {ا }والدمعنه
أي تكربوا عن  {أي معجزات ُفّصلت بعضها عن بعض، ظاهرات واضحات }فاستكربوا {مفصالت

 عاصني ذوي كفر وإجرام.  {قبول احلق بعد كل ذلك }وكانوا قوماً جمرمني
وآمن مبوسى مجٌع من آل فرعون قال هامان لفرعون ـ وكان وزيره ـ: روي أن السحرة ملا سجدوا 

إن الناس قد آمنوا مبوسى فانظر من دخل يف دينه فاحبسه، فحبس كل من آمن به من بين إسرائيل، 
فجاء إليه موسى، فقال له: خلِّ عن بين إسرائيل، فلم يفعل، فأنزل هللا عليهم يف تلك السنة الطوفان، 

مساكنهم حَّت خرجوا إىل الربية وضربوا اْليام، فقال فرعون ملوسى: ادع ربك حَّت يكف فخّرب دورهم و 
عنا الطوفان فأخّلي عن بين إسرائيل وأصحابك، فدعا موسى ربه فكّف عنهم الطوفان وهّم فرعون أن 
 خيلي عن بين إسرائيل، فقال له هامان: إن خليت عن بين إسرائيل غلبك موسى وأزال ملكك، فقبل منه
ومل خيّل عن بين إسرائيل، فأنزل عليهم يف السنة الثانية اْلراد فجردت كل شيء كان هلم من النبت 
والشجر حَّت كانت جترد شعورهم وحلاهم، فجزع فرعون من ذلك جزعًا شديداً، وقال: اي موسى ادع 

 اْلراد.  ربك أن يكف عنا اْلراد حَّت أخلي عن بين إسرائيل وأصحابك، فدعا موسى ربه فكّف عنهم
فلم يدعه هامان أن خيلي عن بين إسرائيل فأنزل هللا عليهم القّمل فذهب زرعهم وأصابتهم 
اجملاعة فقال فرعون ملوسى: إن دفعت عنا القمل كففت عن بين إسرائيل، فدعا موسى ربه حَّت ذهب 

 طعامهم القمل، فلم خيلي عن بين إسرائيل، فأرسل هللا عليهم بعد ذلك الضفادع فكانت تكون يف
وشراهبم، فجزعوا من ذلك جزعًا شديداً، فجاءوا إىل موسى فقالوا: ادع هللا يذهب عنا الضفادع فإان 
نؤمن بك ونرسل معك بين إسرائيل، فدعا موسى ربه فرفع هللا عنهم ذلك، فلما أبوا أن خيلوا عن بين 

لي يراه ماًء فإذا شربه اإلسرائيلي كان ماًء إسرائيل حّول هللا ماء النيل دماً فكان القبطي يراه دماً واإلسرائي
وإذا شربه القبطي كان دماً، فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً فقالوا ملوسى: لئن رُفع عنا الدم لنرسلن معك 

 بين إسرائيل، فلما رفع هللا عنهم الدم غدروا ومل خيلوا عن بين إسرائيل. 
قد أصاهبم ثلج أْحر ومل يروه قبل ذلك العذاب، ف« الرجز» {[ }وملا وقع عليهم الرجز135]

أي فرعون ومأله: }اي موسى ادع لنا ربك مبا  {فماتوا فيه وجزعوا وأصاهبم ما مل يعهدوا من قبل }قالوا
هذا  {أي مبا تقدم إليك أن تدعوه به، فإنه جييبك كما أجابك سابقًا }لئن كشفت عنا {عهد عندك

فنطلق سراحهم من  {د والنبوة }ولنرسلن معك بين إسرائيلمبا جئت به من التوحي {}الرجز لنؤمنن لك
 السجون ومن تسخريهم ابألعمال الشاقة. 

رفع « كشف الرجز»، ومعىن )عليه السالم(بدعاء موسى  {[ }فلما كشفنا عنهم الرجز136]
هلم، إذ  أي: إن رفعنا العذاب كان ألجل أن يبلغوا املّدة احملدودة املقدرة {العذاب }إىل أجل هم ابلغوه

أي خيالفون وينقضون عهدهم  {مل يقّدر موهتم يف ذلك الوقت الذي نزل هبم الرجز فيه }إذا هم ينكثون
 فال يؤمنون وال يطلقون بين إسرائيل. 



 {أي عّذبناهم جزاًء مبا فعلوا من الكفر واملعاصي }فأغرقناهم يف اليم {[ }فانتقمنا منهم137]
مبعىن أهنم   {أي عن اآلايت }غافلني {م }كذبوا آبايتنا وكانوا عنهاأي بسبب أهن {أي يف البحر }أبهنم

كانوا يعملون عمل الغافل عن اآلايت، إذ امللتفت العاقل ال خيالف وال يكذب، أو املراد غافلني عن 
 أي عن عواقبه السيئة فيما إذا خالف. « فالن غافل عن أمر السلطة»عواقب اآلايت، كما يقال: 

ت: أنه بعد نزول الثلج خّلي عن بين إسرائيل فاجتمعوا إىل موسى يف مصر ويف بعض الروااي
واجتمع إليه من كان هرب من مصر وبلغ فرعون ذلك، فقال هامان: قد هنيتك أن ختّلي عن بين 
إسرائيل فقد استجمعوا إليه، فجزع فرعون، وفّر موسى إىل اْلارج واتبعهم فرعون، حَّت وصلوا إىل البحر، 

ومن معه البحر بعدما انشق هلم طُرقاً، وملا بلغوا منتصف البحر ـ وهو البحر األْحر ـ دخل فدخل موسى 
فرعون وجنوده البحر وملا بلغ موسى آخر البحر وخرجوا، كان فرعون قد بلغ منتصفه ـ وعرضه أربع 

 فراسخ تقريباً ـ وهناك أطبق املاء على أصحاب فرعون، وأغرقوا أمجعني. 
يعين: أعطينا بين إسرائيل الذين كانوا  {لقوم الذين كانوا يستضعفون[ }وأورثنا ا138]

أي مشارق األرض  {مستضعفني، فإن القبط كانوا يستضعفوهنم، فأورثهم هللا }مشارق األرض ومغارهبا
اليت كانوا فيها، ومغارهبا يعين أرض الشام، فإن بين إسرائيل ملكوها بعد الفراعنة والعمالقة }اليت ابركنا 

 {وثبتت }كلمة ربك احلسىن {إبخراج الزرع والثمار وسائر صنوف النبات واألشجار }ومتت {هافي
فإنه أجنز وعده إبهالك أعدائهم  {أي الكلمة احلسنة اليت وعدها هللا }على بين إسرائيل« كلمة»صفة 

سكني على أذى فرعون متم {سبب }ما صربوا {واستخالفهم يف األرض وكان متام الكلمة احلسىن }بـ
ما بّينه سبحانه يف حمل آخر بقوله: )َونُرِيُد أَْن مَنُنَّ َعَلى الَِّذيَن « الكلمة احلسىن»بدينهم، وقيل املراد بـ

ًة َوجَنَْعَلُهُم اْلوَارِِثنَي ـ إىل قوله ـ حَيَْذُروَن(  . (9)اْسُتْضِعُفوا يف األْرِض َوجَنَْعَلُهْم أَئِمَّ
ما كان يصنعه  {من األبنية والقصور }و {ا كان يصنع فرعونأي نسفنا وأهلكنا }م {}ودمران

من األشجار واألعناب والثمار، أي جيعلون له عريشاً  {من املنازل واملزارع }وما كانوا يعرشون {}قومه
 وسقفاً. 

 

                                                             

 .7و 6سورة القصص:  (9)



 
ُموَسى اْجَعْل  َِلُْم َقاُلوا يَ  َوَجاَوْزََن بَِبيِن ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر َفأَتَ ْوا َعَلى قَ ْوم  يَ ْعُكُفوَن َعَلى َأْصَنام   

ٌر َما ُهْم ِفيِه َواَبِطٌل َما َكانُوا 1٣9َلَنا ِإَِلًا َكَما َِلُْم آِِلٌَة َقاَل ِإنَُّكْم قَ ْوٌم ََتَْهُلوَن ) ( ِإنَّ َهُؤاَلِء ُمتَ ب َّ
َر هللِا أَْبِغيُكْم ِإَِلاً َوُهَو َفضََّلُكْم َعلَ 14٠يَ ْعَمُلوَن ) َناُكْم ِمْن آِل 141ى اْلَعاَلِمنَي )( قَاَل َأَغي ْ ( َوِإْذ َأَْنَي ْ

يٌم ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوء اْلَعَذاِب يُ َقتِ ُلوَن أَبْ َناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم َوِف َذِلُكْم َباَلٌء ِمْن رَ  َِ بِ ُكْم َع
َلًة َوَأُْتَْمَناهَ 14٢) َلًة َوَقاَل ُموَسى أَلِخيِه ( َوَواَعْدََن ُموَسى َثالَِثنَي َلي ْ ا ِبَعْشر  فَ َتمَّ ِميَقاُت رَبِ ِه َأْربَِعنَي َلي ْ

( َوَلمَّا َجاء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه 14٣َهاُروَن اْخُلْفيِن ِف قَ ْوِمي َوَأْصِلْح َواَل تَ تَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن )
ُْر ِإلَ  ُْر ِإىَل اجْلََبِل َفِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ َراّن رَبُُّه َقاَل َربِ  َأِرّن أَنَْ ْيَك َقاَل َلْن تَ َراّن َوَلِكِن انَْ

ًا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَ َلمَّا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك تُ ْبُت ِإَلْيكَ   َوَأََن َأوَُّل فَ َلمَّا ََتَلَّى رَبُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه دَك 
 (144ِننَي )اْلُمْؤمِ 

 
أي قطعنا هلم حبر مصر األْحر أبن جعلنا هلم فيه طُرقاً  {[ }وجاوزان ببين إسرائيل البحر139]

أي يقبلون  {أي مّروا على مجاعة }يعكفون على أصنام هلم {ملا عربوا }أتوا على قوم {ايبسة ليعربوا }فـ
 {جمسمًا حَّت نعبده }كما هلم آهلة {اً عليها مالزمني هلا مقيمني عندها }قالوا اي موسى اجعل لنا إهل

ربكم وال تعّظمونه فإنه ال جيوز أن تُعبد  {: }إنكم قوم جتهلون)عليه السالم(موسى  {يعبدوهنا }قال
 األصنام، ألنه شرك ابهلل سبحانه. 

« التبار»أي مدّمر ُمهلك، من  {القوم الذين يعبدون األصنام }مترّب  {[ }إن هؤالء1٤0]
من عبادة األصنام، أي أن هذه العبادة توجب اهلالك والدمار }وابطل ما   {ما هم فيهمبعىن اهلالك }
 أي أن عملهم ابطل ال نصيب له من احلق واحلقيقة.  {كانوا يعملون

لقومه على حنو االستنكار والتوبيخ: }أغري هللا  )عليه السالم( موسى {[ مث }قال1٤1]
احلال أنه إهلكم الوحيد و  {غري هللا، إن هذا اليكون أبدًا }وأي ألتمس وأطلب لكم إهلًا  {أبغيكم إهلاً 

فضل، فكيف أختذ إهلاً  {الذي }فضلكم على العاملني {}هو
ُ
أي عاملي زماهنم، فإنه هو املعطي امل

 غريه؟! 
 )صلى هللا عليه وآله( [ مث خاطب هللا سبحانه بين إسرائيل املوجودين يف زمان الرسول1٤2]

اذكروا  {، استدراجاً هلم إىل اإلميان، وتذكرياً مبا سبق هلم منه سبحانه من اإلحسان }وليعّدد نعمه عليهم
قومه وذووا السلطة « آل فرعون»خّلصناكم منهم، واملراد بـ {اي بين إسرائيل }إذ أجنيناكم من آل فرعون

ه وأّذله ـ }سوء إذا عذب« سام فالانً »أي يولونكم ويفعلون بكم ـ من  {يف ملكه، حني كانوا }يسومونكم
 أي العذاب السيئ.  {العذاب



تفعيل من القتل، « التقتيل» {مث بنّي سبحانه طرفًا من ذلك العذاب بقوله: }يقتلون أبناءكم
أي ُيكثرون القتل يف الذكور منكم. فقد كان فرعون يقتل أوالد بين إسرائيل، لئاّل يولد فيهم مولود ذكر 

مون ـ مث بعد ذلك وإن علم مبوسى وأرسل إليه، أخذ يقتل الذكور يذهب مبلكه ـ حسب ما أخربه املنجّ 
أي  {اثنية، لئاّل جيتمعون حول موسى وتقوى شوكته فيعارضوه يف سلطانه }ويستحيون نساءكم

 {أي يف ختلية فرعون وما يفعل بكم }بالء {يستبقوهنن أحياء للخدمة واالستمتاع واإلذالل }ويف ذلكم
أو املعىن: يف طرف ما فعل بكم  {قبله سبحانه ليجازي الصابرين }عظيممن  {أي ابتالء }من ربكم

حيث تفضل عليكم بنعمة « عظيم»طرف ربكم « من»أي نعمة، فإنه أييت مبعناها « بالء»من النجاة 
 النجاة من ذلك الشقي. 

أي وعدان }موسى  {[ مث ذكر سبحانه متام نَِعمه على بين إسرائيل فقال: }وواعدان1٤3]
ملا كان مبصر وعد بين إسرائيل أنه إذا أهلك هللا عدوهم  )عليه السالم( فقد روي أن موسى { ليلةثالثني

أاتهم بكتاب من عند هللا فيه بيان ما أيتون وما يذرون، فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب، 
الشرائع. ولعل ذكر  فوعد هللا موسى أن أييت إىل الطور ويصوم ثالثني يومًا مث يعطيه الكتاب الذي فيه

ألجل أن الليل أقرب إىل املناجاة، فإن الظلمة تشع يف النفس االنقطاع واْلوف « يوم»دون « ليلة»
والرجاء، مما جيعل اإلنسان أقرب إىل هللا سبحانه من النهار، ولذا كان العّباد يتخذوهنا ميقااًت لعبادهتم 

أي  {ٍل حَّت صار اجملموع أربعني }فتم ميقات ربهليا {أي أكملنا الثالثني ليلة }بعشر {}وأمتمناها
ألهلية  )عليه السالم( وقد كان ذلك ألجل هتيئة موسى {الوقت املضروب إلعطاء الكتاب }أربعني ليلة

ال يُعطى له إال  )عليه السالم( إعطاء الكتاب، ولئن يعرف الناس عظمة الكتاب حَّت أن مثل موسى
 بعد الصيام والقيام. 

قّرر كان إعطاء الكتاب بعد إمتام  وال خيفى أن
ُ
اإلمتام عشرًا ال ينايف وعده ثالثني، فإن امل

لئال يوهم أن املعىن: أكملنا الثالثني « فتم ميقات ربه»الثالثني، ال مبجرد إكمال الثالثني، وإمنا قال: 
 «. أكملت العشرة بدرمهني»بعشر حَّت كملت ثالثني، حنو: 

)عليه  اْلروج إىل ميقات ربه أوحى إىل أخيه هارون م()عليه السال حني أراد موسى {}و
فإن هارون وإن كان نبيًا  {أي كن خليفيت }يف قومي {إذ }قال موسى ألخيه هارون اخلفين السالم(

فيما بينهم وأصلحهم  {منصب الرائسة }وأصلح )عليه السالم( لكنه مل يكن رئيساً، ففوض إليه موسى
وإن كان  )عليه السالم( ين أيمرون ابلفساد ويُفسدون الناس، وهارونالذ {}وال تتبع سبيل املفسدين

منّزهًا عن ذلك، إاّل أن ذلك لتنبيه القوم وإرشادهم إىل عمل هارون، فإن اإلنسان قد يوصي ألجل 
 الوصّي، وقد يوصي ألجل َمن يسمع. 

املكان الذي هو الزمان أو « امليقات» {}مليقاتنا)عليه السالم(  {[ }وملا جاء موسى1٤٤]
للمكان املقّدر فيه اإلحرام، واملعىن: أنه ملّا انتهى موسى إىل « ميقات احلج»قّدر ليعمل فيه، ولذا يقال: 



املكان الذي وقّتنا له وأمرانه ابملسري إليه لنُنزل عليه التوراة، أو املراد امليقات الزماين، أي ملّا انتهى إىل 
، فإن هللا )عليه السالم(ق الكالم يف الفضاء حَّت مسعه موسى أبن خل {زمان املواعدة }وكّلمه ربّه

 سبحانه منزّه عن اللسان واللهاة وسائر األمور املرتبطة ابلكالم اْلسدي. 
نظر العيان. وقد كان هذا السؤال من  {نفسك }أنظر إليك {موسى: اي }رب أرين {}قال

به جنّياً رجع إىل قومه فأخربهم بذلك، فقالوا: لن موسى إجابة لطلب قومه، فقد روي أنه ملا كّلمه هللا وقرّ 
نؤمن لك حَّت نسمع كالمه كما مسعته، فاختار منهم سبعني فخرج هبم إىل طور سيناء فأقامهم يف سفح 
اْلبل وصعد إىل الطور وسأل هللا أن يكلمه ويسمعهم كالمه، فكلمه هللا فسمعوا كالمه من فوق وأسفل 

ن هللا أحدثه يف الشجرة مث جعله منبعثًا منها حَّت مسعوه من مجيع الوجوه، وميني ومشال ووراء وأمام، أل
فقالوا: لن نؤمن أبن هذا الذي مسعناه من مجيع الوجوه كالم هللا حَّت نرى هللا جهرة، فلما قالوا هذا 

: اي القول العظيم واستكربوا وعتوا بعث هللا عليهم صاعقة فأخذهتم الصاعقة بظلمهم فماتوا. فقال موسى
رب ما أقول لبين إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت هبم فقتلتهم ألنك مل تكن صادقًا فيما 

 ادعيت من مناجاة هللا إايك؟ 
فأحياهم وبعثهم معه فقالوا: لو أنك سألت هللا أن يريك تنظر إليه ألجابك فتخربان كيف هو 

ألبصار وال كيفية له وإمنا يُعرف آبايته ويُعلم بعالماته، ونعرفه حق معرفته، فقال: اي قوم إن هللا اليُرى اب
فقالوا: لن نؤمن لك حَّت تسأله، فقال موسى: اي رب إنك قد مسعت مقالة بين إسرائيل وأنت أعلم 
بصالحهم، فأوحى هللا إليه: اي موسى سلين ما سألوك فلن أؤاخذك جبهلهم فعند ذلك قال موسى: رب 

لنفي األبد، وذلك « لن»أبداً، فإن  {تعاىل يف جواب موسى: }لن تراين هللا {أرين انظر إليك }قال
الستحالة رؤية هللا سبحانه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، فإن للرؤية شرائط كلها مفقودة ابلنسبة إليه 
سبحانه، ومنها أن يكون املرئي جسمًا أو عرضاً، وهللا سبحانه ليس جبسم وال عرض }ولكن انظر إىل 

وقد كان هذا من ابب  {حال التجّلي }فسوف تراين {الذي كان هناك }فإن استقر مكانه {اْلبل
التعليق ابحملال، فإن استقرار اْلبل مكانه مع إرادة هللا عدم االستقرار له كان مستحياًل. فيكون التعليق 

ْن َكاَن لِلرَّْْحَِن َوَلٌد َفَأاَن أَوَُّل ، وقوله: )إِ (10)على ذلك مثل قوله: )َحَّتَّ يَِلَج اْْلََمُل يف َسمِّ اْْلَِياِط(
، مما جرى العرف ابلتعليق على شيء ال يكون، (12)، )َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ هللُا َلَفَسَداَت((11)اْلَعاِبِديَن(

أي مستوايً  {أي رب موسى }للجبل جعله دّكاً  {يف بيان أن الشيء الفالين اليكون }فلما جتّلى ربه
 {األرض، واملراد ابلتجلي: خلق نور يشع على اْلبل، أو إظهار قدرة وعظمة له }وخّر موسى صعقاً  مع

موسى :  {من غشيته ورجعت قواه إليه }قال {أي وقع مغشيًا عليه من الرعب واْلوف }فلما أفاق
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رجعت أي  {أي أنزهك تنزيهًا عما اليليق بك من رؤيٍة وغريها من النواقص }تُبت إليك {}سبحانك
إليك يف أموري، ومل يكن ذلك توبة عن ذنب بل إنه على وجه االنقطاع والتخضُّع، فإن اإلنسان إذا 
رأى األمور اْلليلة يذكر هللا ابلتسبيح والتقديس واالستغفار، والسر أن هذه األلفاظ صارت إعالماً 

فر هللا من غري كان النيب يستغ»للخضوع واْلشوع، لكثرة ما استعملت فيهما. ومنه احلديث: 
وإن شئت قلت: إنه إنشاء مفهوم التوبة بداعي التعظيم، كما أن أدوات االستفهام يف كالمه  (13)«ذنب

سبحانه هي إلنشاء مفهوم االستفهام بداعي آخر، كاملفاضلة يف قوله: )َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن 
 بك ومبا يليق بك من الصفات.  {ني، }وأان أول املؤمن(1٤)َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن(
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ُتَك وَُكْن ِمَن  َقاَل يَ   ُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَسااَلِت َوِبَكاَلِمي َفُخْذ َما آتَ ي ْ ُموَسى ِإّن ِ اْصطََفي ْ

ًََة َوتَ ْفِصياًل ِلُكلِ  َشْيء  14٥الشَّاِكرِيَن ) َنا َلُه ِف األْلَواِح ِمْن ُكلِ  َشْيء  َمْوِع َفُخْذَها ِبُقوَّة  َوْأُمْر  ( وََكتَ ب ْ
( َسَأْصِرُف َعْن آَيِتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن ِف 14٦قَ ْوَمَك َيَُْخُذوا َبَِْحَسِنَها َسُأرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقنَي )

رُّْشِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإْن يَ َرْوا األْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِ  َوِإْن يَ َرْوا ُكلَّ آيَة  اَل يُ ْؤِمُنوا ِِبَا َوِإْن يَ َرْوا َسِبيَل ال
َها َغاِفِلنَي ) بُوا ِِبَيتَِنا وََكانُوا َعن ْ بُوا ِِبَيتَِنا 14٧َسِبيَل اْلَغيِ  يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َذِلَك َِبَن َُّهْم َكذَّ ( َوالَِّذيَن َكذَّ

ََذ قَ ْوُم ُموَسى ِمْن بَ ْعِدِه 148ِإاَل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) َوِلَقاِء اآَلِخَرِة َحِبَطْت َأْعَماُِلُْم َهْل ُُيَْزْونَ  ( َواَّتَّ
َُذوهُ  وََكانُوا ظَاِلِمنَي  ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخَواٌر َأَلَْ يَ َرْوا أَنَُّه اَل ُيَكلِ ُمُهْم َواَل يَ ْهِديِهْم َسِبياًل اَّتَّ

يِهْم َورََأْوا أَن َُّهْم َقْد َضلُّوا َقاُلوا َلِئْن َلَْ يَ ْرمَحَْنا رَب َُّنا َويَ ْغِفْر لََنا َلَنُكوَننَّ ِمَن ( َوَلمَّا ُسِقَط ِف أَْيدِ 149)
 ( 1٥٠اَْلَاِسرِيَن )
 
 {أي اخرتتك }على الناس {هللا سبحانه: }اي موسى إين اصطفيتك {[ }قال1٤5]

حيث   {الة يف األصول والفروع }وبكالميحيث ألقيت إليك أنواع الرس {وفّضلتك عليهم }برسااليت
كّلمتك دون سائر خلقي. والعطف إما للبيان، أو املراد من الرسالة غري ما ُكّلم فيه، بل كانت ابإلهلام، 

أي أعطيتك من  {اي موسى }ما أتيتك {ومن الكالم غري ما أرسل به، بل كان لسائر األمور }فخذ
عميت، والشكر إما ابْلنان أبن يعرف اإلنسان قدر املنعم لن {التوراة ومتسك به }وكن من الشاكرين

وفضله، وإما ابللسان أبن يعرتف جبميله، وإما ابألركان أبن أييت اإلنسان مبا يستحق املنعم من التعظيم 
 . (15)واإلجالل واْلضوع، قال تعاىل: )اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكراً(

، وهي القطعة من «لوح»مجع  {}يف األلواح )عليه السالم( أي ملوسى {[ }وكتبنا له1٤6]
مما  {ألواح مكتوب فيها التوراة }من كل شيء )عليه السالم( اْلشب أو حنوها، وقد نزلت على موسى

، وهي عبارة عن «كل شيء»هذا تفسري لقوله  {حيتاج إليه الناس يف أمور دينهم ودنياهم }موعظة
أي بيااًن وتوضيحًا لكل أمر كانوا  {وتفصياًل لكل شيءالتحذير عن القبيح، والتبصري مبواقع اْلوف }

حمتاجني إليه. ومن املعلوم أن املراد بيان اْلطوط العامة للحياة الدينية، ال كل جزئي جزئي، وهذا هو 
من قول ، لو أريد ابلكتاب القرآن، وهو املراد (16)املراد من قوله: )اَل َرْطٍب َواَل اَيِبٍس ِإالَّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي(

ما من شيء يقربكم إىل اْلنة، إاّل وقد أمرتكم به، وما من شيء : »)صلى هللا عليه وآله( الرسول
أي جبدٍّ واجتهاد، واملراد  {أي األلواح }بقوة {، }فخذها(17)«يباعدكم عن النار إاّل وقد هنيتكم عنه

                                                             

 .1٤سورة سبأ:  (15)
 .60سورة األنعام:  (16)
 .30، ص13راجع مستدرك وسائل الشيعة: ج (17)



أي بين  {، }وأمر قومك(18)َب ِبُقوٍَّة(أبخذها: العمل مبا فيها، كما قال سبحانه: )اَي حَيََْي ُخِذ اْلِكَتا
وهذا حتريض ابألخذ ابلفضائل، فإن الشريعة هلا عرض كبري لألمور يبتدئ  {إسرائيل }أيخذوا أبحسنها

من الواجبات وينتهي إىل أكمل الفضائل وهذا من ابب شدة اْلذب بقصد االعتدال، كما ُيشد احلمل 
أي جهنم، فاحذروا أن ختالفوا وتفسقوا حَّت تكونوا  {قنيمن جانب كثريًا ليعتدل }سأوريكم دار الفاس

 منهم. 
أي أصرفهم عن اإلميان هبا، أو أصرفهم عن النيل منها }الذين  {[ }سأصرف عن آاييت1٤7]

فعلى املعىن األول: أن ذلك لكوهنم تكربوا، فلم يلطف هبم هللا سبحانه  {يتكربون يف األرض بغري احلق
اإلميان وخّلى بينهم وبني إضالل الشيطان، كما يصرف اإلنسان ولده لطفه اْلفي بل صرفهم عن 

العاصي عن لطفه فال يعتين بشأنه. وعلى املعىن الثاين: يكون املعىن حفظ اآلايت عن الزايدة والنقصان  
ليس « بغري احلق»وله: ، واألول أقرب، وق(19)كما قال سبحانه: )ِإانَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإانَّ َلُه حَلَاِفُظوَن(

)  .(20)قيداً احرتازايً، بل لبيان أن التكرب ال يكون إال بغري احلق، حنو: )يـَْقتُـُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ احْلَقِّ
ومعجزة دالة على  {أي يرى املتكربين }كل آية {مث وصف سبحانه أولئك بقوله: }وإن يروا

حيث قد ّْلوا يف الفساد واستحوذ عليهم الشيطان  {ا هباصدق األنبياء وسائر األمور احلقة }ال يؤمنو 
أي طريق اهلدى واحلق، املوجب للرشد والنمو العقلي واملادي، فإن الرشد مبعىن  {}وإن يروا سبيل الرشد

أي طريق الغواية والضالل }يتخذوه  {فال يسلكوه }وإن يروا سبيل الغي {النمو }ال يتخذوه سبيالً 
أي سبب صرفهم عن اآلايت ـ على املعىن األولـ أو سبب اجتناهبم  {كوه }ذلكألنفسهم فيسل {سبيالً 

أي حبججنا ومعجزات رسلنا }وكانوا عنها  {طريق الرشد واختاذهم طريق الغي }أبهنم كذبوا آبايتنا
ال يتفكرون فيها وال يتعظون هبا، واملراد تشبيههم ابلغافل الذي يغفل عن صالحه فال يعمل  {غافلني
 ه. مبقتضا

أبن  {كذبوا بـ }لقاء اآلخرة  {أي املعجزات واحلجج }و {[ }والذين كذبوا آبايتنا1٤8]
اليت عملوها، فإن كل إنسان يعمل بعض األعمال  {أنكروا القيامة والبعث والنشور }حبطت أعماهلم

لعذاب، كما ورد اْلرية، فإذا كان مؤمنًا يُثاب عليها، وإن كان كافرًا مل يثب عليها، وهذا ال ينايف خفة ا
أي الجُيزى هؤالء املتكربون، فإن االستفهام لإلنكار }إال ما   {يف حامت وأنوشروان وغريمها }هل جيزون

 فليس حبط أعماهلم ظلماً هلم.  {كانوا يعملون
[ مث يبنّي سبحانه طرفاً آخر من قصة بين إسرائيل، وهي قصة عبادهتم للعجل حني كان 1٤9]

 )عليه السالم( أي من بعد خروج موسى {الطور }واختذ قوم موسى من بعده يف )عليه السالم( موسى
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أي  {الذهبية اليت كانت هلم، من سوار وخلخال وقالدة وغريها }عجالً  {إىل ميقات ربه }من حلّيهم
أي ال روح فيه، فكان متثال العجل وصورته، ال  {صّبوا احللي يف صورة العجل وهو ولد البقر }جسداً 

)عليه  قته، ولعل هذا القيد لئاّل يُتوّهم أن القوم ألبسوا احللي عجاًل حقيقياً، فإن موسىواقعه وحقي
أن موسى قد مات مث مجع حلي القوم « السامري»ملا أبطأ أشاع رجل من بين إسرائيل وامسه  السالم(

أيلفون وصاغها عجاًل، وقال لبين إسرائيل: إن هذا إهلكم، وقد كان العجل من آهلة مصر، وكانوا 
 أن جيعل هلم إهلاً.  )عليه السالم( عبادته، ولذا قبلوه، وقد طلبوا سابقاً من موسى

ويف بعض التفاسري: إن القوم الذين رآهم بنو إسرائيل على البحر كانوا يعبدون العجل، حني 
أي صوت   {امري }له ُخوار، وكان العجل الذي صنعه الس(21)قالوا ملوسى: )اْجَعْل لََنا ِإهَلاً َكَما هَلُْم آهِلٌَة(

كصوت العجل. وقد اختلف يف ذلك، ففي بعض التفاسري أن السامري صنعه حبيث إذا هّبت عليه 
 )عليه السالم( رأى جربيل« السامري»الريح دخلت يف جوفه فأحدثت صواتً. ويف تفسري آخر: إن 

جوف العجل، وكان منه  راكبًا فرسًا حني عربوا البحر، فأخذ من حتت حافر فرسه الرتاب، فأدخله
 اْلوار، أو أن اْلوار كان منه سبحانه حيث خلقه فيه لالبتالء. 

 وال يستشكل: أنه كيف خيلق ذلك، وهو موجب الفتتان الناس؟ 
فإن اْلواب واضح: إذ احملل مل يكن حمل اشتباه فقد علموا مجيعًا أن هللا سبحانه ال يُرى وليس 

 . جبسم، فكان ضالهلم بسوء اختيارهم
فمن هو عاجز عن أقل شيء وهو  {أولئك الذين عبدوا العجل }أنه ال يكلمهم {}أمل يروا

أي ال يرشدهم إىل خري ليأتوه وال إىل شر ليجتنبوه  {الكالم كيف يكون إهلاً؟ }وال يهديهم سبيالً 
طيعوا هارون أي اختذوا العجل إهلاً، فإن كثريًا منهم أطاعوا السامري يف عبادة العجل، ومل ي {}اختذوه

ألنفسهم هبذه العبادة حيث حرموها من خري الدنيا وسعادة  {فيما وعظهم وأنذرهم }وكانوا ظاملني
 اآلخرة. 

أي سقط البالء يف يدهم، وهذا من ابب التمثيل والتشبيه،  {[ }وملا سقط يف أيديهم150]
كتسبه مل يـَرُج، ومل يذهب  كأن الشيء الذي ا « سقط يف يده»فإن اإلنسان إذا عمل عماَل فندم، يقال: 

كما هو عادة املتاع اْليد، بل سقط يف يده وبقي عنده، وكأن األصل فيه أن املتاع يسقط من حمله إىل 
مستقره، وهو الذي يصرفه ألجل حوائجه، فإذا بقي عند الواسطة ـ وهو التاجر ـ كان ساقطًا يف يده، 

ا عبدوا العجل ندموا فيما أفرطوا، كما هو شأن فإهنم بعدم {دون يد املستهلك }ورأوا أهنم قد ضلوا
غالب احلركات االعتباطية فإن الناس أيتون هبا من فورهم مث يندمون حينما يتفكرون }قالوا لئن مل يرْحنا 
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الذين خسروا  {ما فعلناه من عبادة العجل }لنكونن من اْلاسرين {بقبول توبتنا }ويغفر لنا {ربّنا
 وفوت الثواب. أنفسهم ابستحقاق العقاب، 

 



 
ُكْم َوَلمَّا رََجَع ُموَسى ِإىَل قَ ْوِمِه َغْضَباَن َأِسفًا َقاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموّن ِمْن بَ ْعِدي َأَعِجْلُتْم َأْمَر رَب ِ 

ُفوّن وََكاُدوا يَ ْقتُ ُلوَنيِن َفاَل َوأَْلَقى األْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َُيُرُُّه ِإَلْيِه َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضعَ 
َّاِلِمنَي ) ( َقاَل َربِ  اْغِفْر ِل َوأَلِخي َوَأْدِخْلَنا ِف 1٥1ُتْشِمْت ّبَ األْعَداء َواَل ََتَْعْليِن َمَع اْلَقْوِم ال

َُذوا اْلِعْجَل َسي َ 1٥٢َرمْحَِتَك َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّامِحِنَي ) َناُِلُْم َغَضٌب ِمْن َرِبِ ِْم َوِذلٌَّة ِف احْلََياِة ( ِإنَّ الَِّذيَن اَّتَّ
نْ َيا وََكَذِلَك ََنِْزي اْلُمْفََتِيَن ) يِ َئاِت ُثَّ اَتبُوا ِمْن بَ ْعِدَها َوآَمُنوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن 1٥٣الدُّ ( َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّ

ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ األْلَواَح َوِف ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرمْحٌَة ( َوَلمَّا َسَكَت َعْن 1٥4بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيٌم )
( َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَي رَُجاًل ِلِميَقاتَِنا فَ َلمَّا َأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة َقاَل 1٥٥ِللَِّذيَن ُهْم ِلَرِبِ ِْم يَ ْرَهُبوَن )

نَ ُتَك ُتِضلُّ ِِبَا َمْن َربِ  َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَ ُهْم ِمْن قَ بْ  َفَهاُء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإاَل ِفت ْ َي أَتُ ْهِلُكَنا ِبَا فَ َعَل السُّ ُل َوِإيَّ
ُر اْلَغاِفرِيَن ) َنا َفاْغِفْر َلَنا َواْرمَحَْنا َوأَْنَت َخي ْ  (1٥٦َتَشاُء َوتَ ْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت َوِلي ُّ

 
أي  {وعرف األمر صار }غضبان أسفاً  {}إىل قومهمن امليقات  {[ }وملا رجع موسى151]

حزينًا على ما صدر منهم من عبادة العجل، أو املراد رجع غضبان آسفاً، ملا أعلمه هللا سبحانه من 
أي بعد ذهايب إىل  {أي عملتم خلفي }من بعدي {هلم: }بئسما خلفتموين {عبادهتم العجل }قال

أي استعجلتم قضاء هللا وعقابه،  {}أعجلتم أمر ربكم امليقات، فإن عملكم بعدي كان عماًل سيئاً 
 {فكأن العاصي البد وأن يالقي العقاب، فإذا فعل فعاًل شنيعًا استعجل العقاب }وألقى األلواح

إما لينّحيه  {هارون }جيره إليه {املكتوب فيها التوراة من يده تضجرًا من عملهم }وأخذ برأس أخيه
إما إظهارًا للغضب، ومل يكن ذلك إال استنكارًا عمليًا لعمل القوم، كما انحية فيناجيه يف أمر القوم، و 

يصيح الوالد على ولده الربيء، فيما إذا عمل بعض أهل البيت عماًل خمالفاً، يريد بذلك إظهار غضبه 
 على عملهم. 
هذه الكلمة لالستعطاف ألن ذكر األم يشّع يف النفس حناانً  {هارون: اي }ابن أم {}قال

 {}إن القوم استضعفوين )عليه السالم( اً، وقد قصد هارون هبذا التعبري التسكني من غضب موسىولين
أي مّهوا بقتلي حني شددت عليهم يف  {أي اختذوين ضعيفاً، فلم يعملوا بكالمي }وكادوا يقتلونين

يفرح فإن فعلك هذا يوهم أنك غاضب علّي ف {استنكاري عليهم عبادة العجل }فال تشمت يب األعداء
األعداء حيث يظنون أهنم ألقوا اْلالف بني األخوين وجعلوين مغضواًب عليه يف نظرك. ومعىن الشماتة: 

الذين عبدوا العجل، فال تشملين  {إظهار الفرح بوقوع عدوهم يف احملذور }وال جتعلين مع القوم الظاملني
 معهم يف الغضب علينا مجيعاً، فإن ذلك من عملهم. 



إظهار الغضب على احلبيب الربيء، لتنبيه العدو اآلمث، من أساليب البالغة  إن هذا النحو من
العملية حيث أن احلبيب ال حيمل موجدة على حبيبه بسبب هذا العمل، خبالف ما لو ُعمل ابآلمث فإنه 
جيعله أبعد من الصواب، إذ يسبب مثل ذلك يف نفسه بغضًا وعداوة زائدة، ومثل خطاب الربيء، ما 

نسان بنفسه عند إرادة إظهار الغضب من ضرب نفسه، أو نتف شعره، أو شق جيبه، أو ما يفعله اإل
 أشبه ذلك. 

قال على وجه  {بعد ذلك: }رب اغفر يل وألخي )عليه السالم( موسى {[ }قال152]
االنقطاع إىل هللا سبحانه، ال ألنه صدر منهما عصيان أو ذنب، وقد تقدم أن هذه الكلمة تقال عند 

أي لطفك  {اْلضوع واْلشوع، وإن كان األصل فيها طلب غفران الذنب }وأدخلنا يف رْحتكإظهار 
فإن رْحتك أكرب من رْحة كل راحم، وهذا يذكر يف آخر الدعاء  {أو جنتك }وأنت أرحم الراْحني

 الستدعاء اْلود، ألنه اعرتاف ابألفضلية. « أنت أجود األجودين»استعطافاً، كما يقال: 
، أو استئناف من هللا سبحانه: }إن الذين اختذوا )عليه السالم(موسى  [ مث قال153]

يف اآلخرة، وهو موجب للنار }وذلة يف  {أي يلحقهم }غضب من رهبم {إهلاً معبوداً }سيناهلم {العجل
فإهنم يصبحون أذالء، يكثر فيهم القتل والطرد، ويُذكرون بسوء أبداً. وقد مر تفسري قوله  {احلياة الدنيا

سائر  {كما جازينا اليهود هبذا الصنيع }كذلك جنزي  {، }و(22)ىل: )ُضرَِبْت َعلَْيِهُم الذِّلَُّة(تعا
 الذين يفرتون على هللا سبحانه ابختاذ األصنام شريكاً له، فإنه افرتاء على احلقيقة والواقع.  {}املفرتين

ليه فـ }الذين لكن املعصية ال تسبب أيس صاحبها، فإن من اتب، اتب هللا ع {[ }و15٤]
إميااًن صادقاً  {أي بعد السيئات }وآمنوا {أي الشرك واملعاصي }مث اتبوا من بعدها {عملوا السيئات

أي بعد السيئات، أو بعد التوبة، ولعل التكرار إلفادة عدم قبول  {اي رسول هللا }من بعدها {}إن ربك
يرحم  {يغفر الذنب }رحيم {}لغفور التوبة مع اإلصرار على املعصية، كما أنه ال توبة مع اإلصرار

 التائب بفضله ولطفه. 
أبن  {أي: سكن، وفيه من البالغة ما ال خيفى }عن موسى الغضب {[ }وملا سكت155]

رماها  )عليه السالم( اليت كان {زالت فورته، فإن فورة الغضب تكون أول مالقاة املكروه }أخذ األلواح
يهدي إىل احلق  {أي ما نسخ ورقم فيها }هدىً  {نسختها إظهارًا لضجره، مما فيها التوراة }ويف

 أي خيشونه وال يعصونه.  {موجب ترّحم وتنّعم }للذين هم لرهبم يرهبون {}ورْحة
[ مث بنّي سبحانه قصة سبق اإلشارة إليها، وهي قصة طلب القوم أن يروا هللا جهرًة وقد  156]

بيان أهنا كانت من قومه، وقيل: إهنا قصة اثنية، كررت أواًل ألجل ذكرها يف قصة موسى، واثنيًا ألجل 
لالعتذار من عبادة العجل، فإهنم طلبوا من موسى أن يصحبهم ليسمعوا كالم  )عليه السالم( ذهبوا معه
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ليسمعوا كالم هللا سبحانه  {أي من قومه }سبعني رجاًل مليقاتنا {هللا سبحانه }واختار موسى قومه
أن يروا  )عليه السالم( وملا مسعوا كالم هللا سبحانه، مل يقنعوا وطلبوا من موسىأبمساعهم، فيزدادون إمياانً، 

الصاعقة اليت رجفت بسببها  {هللا جهرة، رؤية األبصار، ال رؤية العلم ابلقلب }فلما أخذهتم الرجفة
، إن الم()عليه الس أبداهنم وقلوهبم وهلكوا مجيعاً لسؤاهلم الشنيع وعنادهم يف األمر بعدما نصحهم موسى

أن يتهمه بنو إسرائيل أنه  )عليه السالم( ذلك غري ممكن كما تقدمت اإلشارة إليه. وهنا خاف موسى
 موسى {هو الذي قتلهم، ملّا مل يتمكن من إمساعهم كالم هللا سبحانه، فريتدوا عن الدين، ولذا }قال

انوا يف بالدهم، لكن اآلن هذا املوقف حني ك {هلل: اي }رب لو شئت أهلكتهم من قبل )عليه السالم(
وهذا للتخّضع واالستكانة، وتسليم األمر إليه  {ماذا أقول لبين إسرائيل إذا قالوا إنك قتلتهم؟ }وإايي

 سبحانه، فإنه تعاىل لو شاء أهلك اْلميع وأماهتم، فكلنا حتت إرادتك ويف قبضتك. 
االستفهام، كما أنك إذا وقد جاء الرجاء بصيغة  {اي رب }مبا فعل السفهاء منا {}أهتلكنا

، أي أن اإلهالك بسبب ما طلبه «هل يسمع األمري كالمي»رجوت األمري يف مساع كالمك تقول: 
السفهاء من الرؤية، خالف رجائنا فيك، وإن كان ابالستحقاق، حيث أن مثل هذا الطلب من السفهاء 

وإضافة اهلالك إىل ضمري املتكلم  وسكوت العقالء عنهم ـ بعدم إنكار املنكرـ موجب الستحقاق العقوبة،
ومن معه كتلة واحدة، فهالك بعضهم هالك للجميع ـ  )عليه السالم( ابعتبار كون موسى« ان»مع الغري 
 جمازاً ـ . 

)عليه  أن ذلك اهلالك مل يكن اعتباطاً، حَّت ال يظن الظان أن موسى )عليه السالم( مث بنّي 
واختبارك، إنك اي رب  {ذه الرجفة اليت أصابتهم }إاّل فتنتكما ه {يف مقام االعرتاض }إن هي السالم(

صنعت ذلك ألجل االمتحان، واإلهالك امتحان للناس ليعتربوا، ولنفس اهلالكني بعد حياهتم }تضل 
ممن مل تنفعه اهلداية، حيث ترتكه وشأنه ليضل. وقد سبق أن الفعل ينسب  {أي ابلفتنة }من تشاء {هبا

إذا أعطاه املال ومل « أفسد فالن ولده»ألسباب واآلالت منه تعاىل، كما يقال: إىل هللا تعاىل، ألن ا
ألن اهلداية تكون بدون االختبار أيضاً، « هبا»مل يذكر هنا  {يؤاخذه بعمله الفاسد }وهتدي من تشاء

ا فلك موالان وأوىل ابلتصرف فين {اي رب }ولينا {فاهلداية أعم من االبتدائية ومما تتعقب االختبار }أنت
بفضلك ورْحتك  {بسرت ذنوب من أذنب مّنا }وارْحنا {ما تفعل وال ُتسأل عن فعلك }فاغفر لنا

فإن غفرانك بال منة وذلة. مث إنه سبحانه أحَي السبعني الذين هلكوا، كما تقدم  {}وأنت خري الغافرين
 يف سورة البقرة. 

 



 
نْ َيا َحَسَنًة َوِف    اآَلِخَرِة ِإَنَّ ُهْدََن ِإَلْيَك َقاَل َعَذاّب ُأِصيُب ِبِه َمْن َأَشاُء َواْكُتْب َلَنا ِف َهِذِه الدُّ

( 1٥٧ْؤِمُنوَن )َوَرمْحَِِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء  َفَسَأْكتُ بُ َها ِللَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم ِِبَيتَِنا ي ُ 
ْورَاِة َواإِلَْنِيِل َيَُْمُرُهْم اِبْلَمْعُروِف الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل ال نَِّبَّ األمِ يَّ الَِّذي ُيَُِدونَُه َمْكُتواًب ِعْنَدُهْم ِف الت َّ

ُهْم ِإْصَرُهمْ  َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيُِلُّ َِلُُم الطَّيِ َباِت َوُُيَر ُِم َعَلْيِهُم اَْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ َل الَِِّت   َواألْغالَ َويَ ن ْ
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَك 

يعاً الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ 1٥8) َمَواِت َواألْرِض اَل ِإَلَه ِإاَل ُهَو ( ُقْل َي أَي َُّها النَّاُس ِإّن ِ َرُسوُل هللِا ِإَلْيُكْم ْجَِ
َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن  ُُيِْيي َوُُيِيُت َفآِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه النَِّبِ  األمِ يِ  الَِّذي يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوهُ 

 ( 1٦٠ِدُلوَن )( َوِمْن قَ ْوِم ُموَسى ُأمٌَّة يَ ْهُدوَن اِبحْلَقِ  َوِبِه يَ عْ 1٥9)
 
الشيء احلسن، وهو جنس شامل  {اي رب }يف هذه الدنيا حسنة {[ }واكتب لنا157]

حسنة، ابْلنة والرضوان }إان هدان  {ألنواع احلسنات من أمن وصحة ورفاه وفضيلة وغريها }ويف اآلخرة
نه، مث إذا اتب أي رجعنا بتوبتنا إليك، فكأن العاصي يبتعد عنه سبحا« رجع»مبعىن « هاد»من  {إليك

 يرجع إليه، تشبيهاً للبعد والقرب عن الرْحة، ابلقرب والبعد احلّسّيني. 
وإن مل يكن داخاًل يف العصيان لكن العادة جرت على أن يتكلم  )عليه السالم( وموسى

 {هللا سبحانه يف جواب موسى وطلبه التوبة: }عذايب أصيب به من أشاء {الرؤساء عن مجاعتهم }قال
حق ذلك ابلكفر واملعصية، فاملشيئة ليست ابعتبار الزايدة عّمن استحق، بل ابعتبار النقصان، ممن است

فإن اْللق  {فإنه تعاىل ال يعذب بعض املستحقني، ال أنه يعذب املستحقني }ورْحيت وسعت كل شيء
ر أن ، ابعتبا(23)«اي من سبقت رْحته غضبه»والرزق وغريمها كلها رْحة منه سبحانه، ويف الدعاء: 

 الغضب ال يكون إال بعد اْللق والرزق والعصيان، فالرْحة سابقة. 
ويف هذا اْلو الرقيق، الذي ترّققت فيه قلوب بين إسرائيل يشري سبحانه إىل النيب األمي، ليرتّكز 

أي اكتب رْحيت. وهذا على سبيل  {يف قلوهبم، فإن األمور ترتكز يف القلوب أكثر إذا رّقت }فسأكتبها
ام، فإن املراد ابلرْحة أواًل مجيع أقسام الرْحة، واملراد هبا من الضمري اثنياً: الرْحة اْلاصة الزائدة االستخد

أي حبججنا  {أي يعطوهنا }والذين هم آبايتنا {الكفر واملعاصي }ويؤتون الزكاة {}للذين يتقون
 . مث بنّي أولئك بقوله: {ودالالتنا }يؤمنون

أي أن الذين ُتكتب هلم الرْحة الكاملة هم التابعون  {لنيب[ }الذين يتبعون الرسول ا158]
ومبعىن الذي مل يتعلم عند معلم ـ وإن  « مكة»نسبة إىل أم القرى  {}األمي )صلى هللا عليه وآله( حملمد
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، «األمي»يعلم كل شيء بوحي هللا وإرادته ـ والعرب تسمي من مل يتعلم بـ )صلى هللا عليه وآله( كان
فإن  {كأنه بقي مثل ما ولدته أمه }الذي جيدونه مكتواًب عندهم يف التوراة واإلجنيل  نسبة إىل األم،
 وأخربا بنعته، وإمنا حرّفهما ـ بعد ذلك ـ اليهود والنصارى.  )صلى هللا عليه وآله( الكتابني بّشرا به

 قصة طويلة حول هذا املوضوع،« أنيس األعالم»وللشيخ حممد صادق فخر اإلسالم، يف كتابه 
ومل يكن هذا بدعاً، فقد كان كل نيب سابق يبشر ابلنيب الالحق، كما أن كل نيب الحق يصّدق النيب 

عجل هللا »يف كتبنا، حيث ُوعدان بظهوره  )عليه السالم( السابق، وحنن اليوم نرى صفة اإلمام املهدي
 «. فرجه

الصحيحة والسعادة مث بنّي سبحانه سائر صفاته اليت جتعل من دينه دين الفضيلة واحلرية 
فما  {فما أيمرهم به يكون معروفاً يقبله عرف العقالء ويرتضيه }وينهاهم عن املنكر {}أيمرهم ابملعروف

ينهاهم عنه يكون منكرًا عند عرف العقالء، فأمره وهنيه حسب املوازين العرفية العقلية، ال اعتباطاً 
أكل ومشرب ومنكح ومسكن ومركب وغريها املستلذات احلسنة، من م {واشتهاًء }وحيل هلم الطيبات

القبائح اليت تعافها النفوس املستقيمة، فتحليله وحترميه ليسا اعتباطني، بل لشيء  {}وحيرم عليهم اْلبائث
يف ذات احلالل واحلرام، خبالف حتليل سائر الناس وحترميهم، فإهنم قد حيرمون الطيب، كما حرمت 

للون اْلبيث كما أن اليهودية والنصرانية ومن إليهما حيللون اْلمر وحلم اْلاهلية السائبة وما إليها، وقد حي
اْلنزير. مث ال خيفى أن األمر والنهي أعم من التحليل والتحرمي، لكن حيث تقابال، كان لكل منهما 

 مصداق غري مصداق اآلخر. 
هجه أن منا« وضعه»أي ثقلهم، فإن اإلصر هو احلمل الثقيل ومعىن  {}ويضع عنهم إصرهم

، «ِغلّ »أغالل مجع  {يضع عنهم }األغالل اليت كانت عليهم {سهلة مسحة ال ثقل فيها وال صعوبة }و
وهو ما يُقيد يد اإلنسان أو رجله أو غريمها، فإن من خواص اإلسالم أنه يطلق احلرايت املعقولة، فالسفر 

ة والتجمع وغريها، كلها مباحة ال قيود واإلقامة والتجارة والزراعة والصناعة والبيع والشراء والكالم والكتاب
عليها إال بعض الشرائط الطفيفة اليت هي يف صاحل اجملتمع والفرد، وال يُعلم مدى ذلك إال ابملقايسة إىل 

 أي ابلرسول حممد {األنظمة واملناهج الدنيوية اليت كلها كبت واستعباد واستغالل }فالذين آمنوا به
على أعدائه }واتبعوا النور الذي أنزل  {أي عّظموه ووقروه }ونصروه {ه}وعزَّرو  )صلى هللا عليه وآله(

أي القرآن، فإنه نور يُهتدى به يف مسالك احلياة املظلمة، كما أن الضياء يهتدى به يف مسالك  {معه
الليل املظلم، أو املراد: علي واألئمة كما يف بعض األحاديث، أو اْلميع، ألنه لفظ عام، وكل واحد من 

ابلنسبة إىل األئمة ليس فيه حمذور، ملا سبق، أن التعبري ابإلنزال يف مثل « اإلنزال»األمور مصداق، وهذه 



، وكما قيل يف قوله (2٤)هذه املوارد من جهة هللا سبحانه الواهب هلذه األشياء كما قال: )َوأَنْـزَْلَنا احْلَِديَد(
 الفائزون خبري الدنيا واآلخرة. { }هم املفلحونالذين آمنوا هبذا النيب {، }أولئك(25)سبحانه: )اْهِبُطوا(

، تتميمًا ملا سبق من )عليه السالم([ وقبل أن يرجع السياق إىل تتميم قصة موسى 159]
اي رسول هللا للناس: }اي أيها الناس  {، فيخاطبه سبحانه بقوله: }قل)صلى هللا عليه وآله(وصف النيب 

فهو  {يكم ألدعوكم إىل هللا }الذي له ملك السماوات واألرضأرسلين إل {إين رسول هللا إليكم مجيعاً 
فاْلماد جيعله حيًا نبااًت أو  {فال شريك له }حييي ومييت {املالك هلما املتصرف فيهما }ال اله إال هو

إنساانً أو حيواانً، واألحياء مييتهم، ولعل ذكر هذه الصفات لرد النصارى واليهود الذين جعلوا هلل شريكًا 
إمياانً  {أيها الناس }ابهلل {، ولرد املشركني الذين كانوا ينسبون اإلحياء واإلماتة إىل األصنام }فآمنواوولداً 

وكأنه أيت هبذا الوصف للتناسب مع ما  {}النيب األمي )صلى هللا عليه وآله( حممد {صحيحًا }ورسوله
أمركم ابإلميان، ال مثل كثري من  فإنه آمن أواًل مث {يف الكتابني السابقني }الذي يؤمن ابهلل وكلماته

الرؤساء الذين هم أنفسهم ال يطبقون املبادئ اليت يدعون إليها. ولعل املراد ابلكلمات: الكتب السابقة 
أي لتكونوا مهديني، فإن الفعل قد  {فيما أيمركم وينهاكم }لعلكم هتتدون {والقرآن الكرمي }واتبعوه

ملعىن املادي، أو املراد هتتدون إىل اْلنة والرضوان، حَّت يصح ينسلخ من معناه الزمين ليدل على أصل ا
 تعّقب االهتداء ملا تقدم. 

رجع  )صلى هللا عليه وآله( [ وحيث فرغ السياق عن الفذلكة املرتبطة بذكر النيب حممد160]
دة ابلكفر وعبا )عليه السالم( وقومه، وملّا أن وصف سبحانه قوم موسى)عليه السالم( إىل قصة موسى 

أي مجاعة  {العجل وغري ذلك، ذكر أن منهم من بقوا على اإلميان والطاعة }ومن قوم موسى أمة
أي حيكمون ابحلق  {أي ابحلق }يعدلون {أي يدعون إىل احلق ويرشدون إليه }وبه {}يهدون ابحلق

لك  ويعدلون يف حكمهم. وهذا واضح، فإن كل أمة احنرفت ال بد وأن يبقى فيها أانس معتدلون، وكذ
، فكانوا إذا رأوا )صلى هللا عليه وآله(يف زمانه وبعده إىل زمان الرسول  )عليه السالم( كان قوم موسى

عيسى نبيًا آمنوا به، وإذا رأوا الرسول مبعواًث صدقوه واتبعوه، لكن الكثرة الساحقة منهم ملّا كانت 
البًا يتكلمون حول األمور تنصب عليهم، فإن البلغاء غ« عمومات اْلطاب القرآين»منحرفة، كانت 

أهل مدينة كذا حسان الوجوه، أو قباح، أو كرماء، أو خبالء أو جبناء، أو ما »مبراعاة الغالب، فيقال: 
 وهم يريدون الكثرة الغالبة، ال اْلميع. « أشبه

 

                                                             

 .26سورة احلديد:  (2٤)
 .37سورة البقرة:  (25)



 
َنا ِإىَل ُموَسى ِإِذ ا ْسَتْسَقاُه قَ ْوُمُه َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك َوَقطَّْعَناُهُم اثْ نَ َِتْ َعْشَرَة َأْسَباطًا ُأََمًا َوَأْوَحي ْ

َماَم َوأَنْ َزْلَنا احلََْجَر َفانْ َبَجَسْت ِمْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعْينًا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأََنس  َمْشَربَ ُهْم َوظَلَّْلَنا َعَلْيِهُم اْلغَ 
نَ  ْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيِ َباِت َما َرزَق ْ َِْلُموَن )َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّ ( 1٦1اُكْم َوَما ظََلُموََن َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم َي

ُتْم َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ  َها َحْيُث ِشئ ْ دًا نَ ْغِفْر َوِإْذ ِقيَل َِلُُم اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْريََة وَُكُلوا ِمن ْ
َر الَِّذي ِقيَل َِلُْم 1٦٢) َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم َسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ  ُهْم قَ ْواًل َغي ْ َل الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ ( فَ َبدَّ

َِْلُموَن ) ( َواْسَأِْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الَِِّت َكاَنْت َحاِضَرَة 1٦٣َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْجزًا ِمَن السََّماِء ِبَا َكانُوا َي
بْ  ِت ِإْذ َتَْتِيِهْم ِحيَتانُ ُهْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعًا َويَ ْوَم اَل َيْسِبُتوَن اَل َتَْتِيِهْم َكَذِلَك اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن ِف السَّ

ُلوُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن )  ( 1٦4نَ ب ْ
 
كل فرقة منهم   {أي فّرقنا بين إسرائيل تفريقًا قبليًا }اثنيت عشرة أسباطاً  {[ }وقطّعناهم161]
فقد كان له اثين عشر ولداً، كل ولد وّلد قبيلة  )عليه السالم( إىل سبط من أسباط يعقوب قبيلة تنتهي

بيان الثنيت عشرة أسباطاً، فكل مجاعة منهم أمة. وهذا من نعم هللا سبحانه على بين إسرائيل ألن  {}أمماً 
لرؤساء إذا تعددوا القبائل املتعددة متشي أمورها بيسر خبالف ما لو كان اْلميع قبيلة واحدة، فإن ا

تنافسوا يف املكارم، وسهل مراجعة املرؤوسني إليهم، كما قال سبحانه: )َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَـَبائَِل 
 . (26)لِتَـَعاَرُفوا(

أي طلبوا منه السقيا، وأن يسقيهم ماًء، وذلك حينما   {}وأوحينا إىل موسى إذ استسقاه قومه
وهو حجر كان معه فإذا أرادوا املاء وضعوه، وضربه موسى  {حلجركانوا يف التيه }أن اضرب بعصاك ا

أي انفجرت. ولعل الفرق بينهما أن  {بعصاه اليت كانت تنقلب ثعبااًن مَّت ما أراد }فانبجست
االنبجاس خروج املاء بقّلة، واالنفجار خروجه بكثرة. ويف بعض التفاسري: إن املاء كان خيرج من احلجر 

 رة. أواًل بقلَّة مث بكث
لكل سبط عني، حَّت اليزاحم بعضهم بعضًا يف  {أي من احلجر }اثنتا عشرة عيناً  {}منه

أي حمل شرهبم وأخذ املاء منه }وظّللنا عليهم  {من األسباط }مشرهبم {الشرب }قد علم كل أانس
 {نّ حيث كان يؤذيهم حّر الشمس فتأيت سحابة تظللهم ليسرتحيوا حتت ظلها }وأنزلنا عليهم امل {الغمام

اي بين  {هو الطري السماين ـ كما تقدم ذلك يف سورة البقرة ـ }كلوا {هو شيء حلو كالسكر }والسلوى
إذ كفروا وعصوا، فإن هللا ال يضره كفر  {واتركوا خبائثه }وما ظلموان {إسرائيل }من طيبات ما رزقناكم

 الدنيا وسعادة اآلخرة.  حيث حرموها من خري {الكافر وعصيان العاصي }ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

                                                             

 .1٤سورة احلجرات:  (26)



أي لبين إسرائيل، والقائل هو هللا سبحانه على  {اذكر اي رسول هللا }إذ قيل هلم {[ }و162]
 {بيت املقدس أو أرحيا }وكلوا منها حيث شئتم {: }اسكنوا هذه القرية)عليه السالم(لسان نبيه موسى 

ذ نطلب من هللا سبحانه حّط ذنوبنا }وادخلوا إ {من أنواع املآكل وخمتلف املزارع واملواضع }وقولوا حّطة
، أي: يف حال السجود، مبعىن أنه إذا وصلتم إىل «ساجد»مجع  {أي ابب القرية }سّجداً  {الباب

أي إن قلتم وسجدمت نغفر « قولوا حطة»متعلق بقوله:  {الباب اسجدوا وادخلوا }نغفر لكم خطيئاتكم
ابلتفّضل والتكّرم. وبني سياق هذه اآلية، وما تقدم يف  على غفران اْلطااي {لكم و }سنزيد احملسنني

 سورة البقرة خالف جزئي، وذلك من فنون البالغة، وأوجه اإلعجاز. 
أي غرّي العاصون الذين مل يدخل اإلميان قلوهبم }قواًل غري  {[ }فبّدل الذين ظلموا منهم163]

أي  {}فأرسلنا عليهم رجزاً « ْحراء خري لناحنطة »قالوا: « حطةٌ »فبداًل من أن يقولوا:  {الذي قيل هلم
 أي بسبب ظلمهم.  {من جهة العلو }مبا كانوا يظلمون {عذاابً }من السماء

أي اسأل اي رسول هللا اليهود، ألجل تذكريهم مبا كانوا يفعلون من املعصية  {[ }واسأهلم16٤]
أي جماورة للبحر  {حاضرة البحر فابتلوا بعذاب هللا، حَّت ال يتكّرر منهم ذلك }عن القرية اليت كانت

من  {}إذ يْعُدون«. إيلة»وقد ذكر بعض املفسرين أهنا كانت «. غاب»ضد « حضر»وقريبة منه، من 
فقد ُحّرم عليهم صيد األمساك يف هذا اليوم ـ  {أمر يوم }السبت {التعّدي أي يتجاوزون حدود هللا }يف

نوا يتوصلون إىل حيلة ليحلوا هبا ما حرم هللا، فحفروا اختبارًا ـ وُحّلل عليهم يف سائر األايم، وقد كا
أخاديد تؤدي إىل حياض يتهيأ للحيتان الدخول فيها من تلك األخاديد وال يتهيأ هلا اْلروج، فإذا كان 
يوم السبت جاءت احليتان جارية على أمان هلا فدخلت األخاديد وأصبحت يف احلياض والغدران، فلما  

ابلرجوع منها إىل اللجج لتأمن من صائدها، فلم تقدر فبقيت ليلها يف مكان كانت عشية اليوم مّهت 
يتهيأ أخذها بال اصطياد، وكانوا أيخذوهنا يوم األحد ويقولون ما اصطدان يف السبت إمنا اصطدان يف 
األحد، ولكن كانوا كاذبني يف ذلك، فإهنم قد أخذوها يوم السبت وإمنا القبض كان يوم األحد }إذ 

أي ظاهرًة على  {، والعرب تسمي السمك حواتً ونوانً }يوم سبتهم شرعاً «حوت»مجع  {حيتاهنم أتتيهم
، وإمنا كانت أتيت يف هذا «كّتب مجع كاتب»، كـ«شارع»مبعىن الظهور، مجع « الشرّع»وجه املاء، من 

ن }ويوم ال اليوم ملا علمت من كوهنا آمنة ال تؤخذ، وِلما كان من عادة احليوان أن أيلف حمل األما
ملا عرفْت  {أي ال يكون السبت، والتعبري بذلك، ألهنم كانوا يعتدون يف السبت }ال أتتيهم {يسبتون

أي مبثل ذلك  {من عدم أمنها، ولعل األمر كان خارقًا لالمتحان، أو لعلة أخرى النعرفها }كذلك
م وعصياهنم، فإنه إمنا أي بسبب فسقه {أي خنتربهم }مبا كانوا يفسقون {االختبار الشديد }نبلوهم

حّرم عليهم االصطياد يف السبت، أو إمنا كان تظهر يوم السبت دون غريه، بسبب فسقهم ليشتد 
 االمتحان عليهم. 

 



 
بُ ُهْم َعَذااًب َشِديدًا َقاُلوا َمْعذِ  ُهْم َلَ َتِعَُوَن قَ ْومًا هللُا ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِ  ِإىَل رًَة َوِإْذ َقاَلْت ُأمٌَّة ِمن ْ

َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذََن الَِّذيَن 1٦٥رَبِ ُكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن ) َنا الَِّذيَن يَ ن ْ ُروا ِبِه َأَْنَي ْ ( فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكِ 
ا َِلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة ( فَ َلمَّا َعتَ ْوا َعْن َما نُ ُهوا َعْنُه قُ ْلنَ 1٦٦ظََلُموا ِبَعَذاب  بَِئيس  ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن )

َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوء اْلَعَذاِب ِإنَّ رَبََّك 1٦٧َخاِسِئنَي ) ( َوِإْذ َتََذََّن رَبَُّك َليَ ب ْ
ُهْم ُدوَن َذِلَك  ( َوَقطَّْعَناُهْم ِف األْرِض ُأََماً 1٦8َلَسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِحيٌم ) ُهُم الصَّاحِلُوَن َوِمن ْ ِمن ْ

يِ َئاِت َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن ) ( َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َورِثُوا اْلِكَتاَب 1٦9َوبَ َلْوََنُهْم اِبحلََْسَناِت َوالسَّ
ْم َعَرٌض ِمثْ ُلُه َيَُْخُذوُه َأَلَْ يُ ْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُق َيَُْخُذوَن َعَرَض َهَذا األْدََن َويَ ُقوُلوَن َسيُ ْغَفُر َلَنا َوِإْن َيَْتِِ 

ٌر ِللَِّذيَن يَ ت َّقُ  اُر اآَلِخَرُة َخي ْ وَن َأَفاَل تَ ْعِقُلوَن اْلِكَتاِب َأْن اَل يَ ُقوُلوا َعَلى هللِا ِإاَل احْلَقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّ
ُكوَن اِبْلِكتَ 1٧٠)  (1٧1اِب َوَأَقاُموا الصَّاَلَة ِإَنَّ اَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحنَي )( َوالَِّذيَن ُُيَسِ 

 
[ وقد انقسم بنو إسرائيل أمام هذا العمل إىل ثالثة فرق أحدها: الصائدة، الثانية: 165]

أي من بين إسرائيل، وهي  {أي مجاعة }منهم {الساكتة، الثالثة: الناهية عن ذلك }وإذ قالت أمة
أي أية فائدة يف وعظكم،  {لوا للفرقة الثالثة الناهية عن املنكر: }مل تعظون قوماً هللا مهلكهمالساكتة، قا

أي قال  {دون اهلالك }قالوا {فإن هؤالء ال يرتدعون حَّت يعذهبم هللا }أو معذهبم عذااًب شديداً 
عذر عند هللا أي أن موعظتنا ألجل أن يكون لنا  {الواعظون يف جواب املعرتضني: }معذرًة إىل ربكم

، حَّت اليقول لنا سبحانه: ملاذا مل تنهوا «اي رب إان هنيناهم فلم ينتهوا»سبحانه، فنقول له يوم القيامة: 
ويرجعون عن غّيهم وعملهم احملرم، فإن اإلنسان ال يدري من  {ابلوعظ }يتقون {عن املنكر؟ }ولعلهم

 يبقى إىل األخري يف عصيانه ومن يرجع عن طغيانه. 
ما ذّكرهم به الواعظون، أبن فعلوا  {أي نسي العاصون }ما ذكروا به {}فلما نسوا[ 166]

فعل الناسي، فلم يبالوا ابلنهي، بل استمروا على عادهتم يف االصطياد يوم السبت بتلك احليلة }أجنينا 
وهم الصائدون والساكتون، فإن  {وهم الواعظون }وأخذان الذين ظلموا {الذين ينهون عن السوء

، مبعىن «بئس»من « فعيل»هو  {كوت عن املنكر ظلم يرجع إىل اإلنسان وابله }بعذاب بئيسالس
 أي بسبب فسقهم.  {الشديد البأس، أي: بعذاب شديد }مبا كانوا يفسقون

رأينا أنه مل يفدهم الوعظ وال العذاب الشديد الذي عذبناهم به ـ لعلهم  {[ }فلما167]
واملراد ابلقول  {أي عن قبول الوعظ }قلنا {وا }عن ما هنوا عنهأي تكربّ  {يرجعون عن غيهم ـ و }عتوا

 ابتعد عن اْلري. « خسأ»أي مسخناهم قروداً، ومعىن  {هنا التكوين: }هلم كونوا قردة خاسئني



ورد أن الواعظني خرجوا من املدينة خمافة أن يصيبهم البالء، فنزلوا قريباً منها، فلما أصبحوا غدوا 
هل املعصية، فأتوا ابب املدينة فإذا هو مصمت، فدقوه فلم جيابوا ومل يسمعوا منها حس لينظروا ما حال أ

ألحد، فوضعوا سلمًا على سور املدينة مث أصعدوا رجاًل منهم فأشرف على املدينة فنظر فإذا هو ابلقوم 
اهبا من اإلنس، قردة يتعاوون، هلا أذانب، فكسروا الباب ودخلوا املدينة، قال الراوي: فعرفت القردة أنس

 ومل يعرف اإلنس أنساهبم من القردة فقال القوم للقردة: أمل ننهكم؟ 
مبعىن « أتذن وأذن»أي أعلم ربك، فإن  {اذكر اي رسول هللا }إذ أتّذن ربك {[ }و168]

أي من  {أي يرسلن على اليهود }إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب {واحد }ليبعثن عليهم
مّنا « هتلر»الشديد. وقد دل التاريخ على أن اليهود كانوا أذالء مضطهدين، وما اتريخ  يُذيقهم العذاب

 ببعيد، وما يُرى أحياانً من دولتهم فهي مليئة ابلقلق والرعب حَّت أتتيهم القاضية. 
مث أن إرساله سبحانه العذاب إمنا هو بسبب عمل كل جيل جيل، الألعمال آابئهم }إن 

 فإن العقاب الالحق سريع وإن أمهل هللا الظامل أايماً.  {سريع العقاباي رسول هللا }ل {ربك
كل آت قريب »عن القريب واألقرب؟ فقال:  )عليه السالم( روي أنه سئل اإلمام أمري املؤمنني

 حيتمل فوته، خبالف املوت. « اآليت»أن  )عليه السالم( ولعله يريد« واملوت أقرب
 ي أنه إذا اتب وعمل صاحلاً غفر هللا له ما أذنب ورْحه. فال أيس للعاص {}وإنه لغفور رحيم

يف كّل مكان  {أي فّرقنا اليهود يف البالد فرقًا خمتلفة }يف األرض أمماً  {[ }وقّطعناهم169]
هم الذين إذا  {واجتاه، وذلك إذالاًل هلم، فإن االجتماع والوحدة يوجبان العزة والسعادة }منهم الصاحلون

أي دون الصالح يعين املفسدون  {ه كعبد هللا بن أيب وغريه }ومنهم دون ذلكرأوا احلق آمنوا ب
 {أخرى، أي ابلنعم والنقم }لعلهم يرجعون {اترة }والسيئات {أي اختربانهم }ابحلسنات {}وبلوانهم

أي لكي يرجعوا، فإذا جاءهتم احلسنات شكروا، وإذا أتتهم السيئات استغفروا، فإن كالًّ من النعمة 
 ، رْحة من جهة التذكري واإليقاظ. والبالء

[ أولئك اليهود الذين كان منهم الصاحلون ومنهم دون ذلك، ذهبوا وماتوا }فخلف من 170]
هو ما صار للخلف من السلف، « املرياث»يعين التوراة، و {قام مقامهم }ورثوا الكتاب {بعدهم خلف

أي ما وجدوه  {ون عرض هذا األدىنلكن هؤالء غري صاحلني ـ إن وجد فيهم صاحل فهو اندرـ }أيخذ
ألن الدنيا فانية فما فيها عارض زائل، ومسي « عرضاً »من الدنيا أخذوه بال مراعاة للشريعة، ومسي 

ونتوب  {إذا قيل هلم أبن فيه اإلمث }يقولون سيغفر لنا {ألنه أقرب إىل اإلنسان من اآلخرة }و« أدىن»
بعد  {ل يصّرون على تعاطي احلرام بدليل أهنم }إن أيهتمهم ال يستغفرون وال يتوبون، ب {بعد ذلك }و

 أيضاً.  {ذلك }عرض مثله أيخذوه
، إلفادة أن األخذ كان «منهم»ومل يقل  {مث ينكر هللا عليهم ذلك بقوله: }أمل يؤخذ عليهم

ال ف {أي العهد املوجود يف كتاب التوراة }أن ال يقولوا على هللا إال احلق {إبكراههم }ميثاق الكتاب



حيّرموا حالله وال حيّللوا حرامه، فكيف أيخذون الرشوة وسائر احملرمات ويقولون أهنا حمللة عليهم؟ 
أي قرأوا ما يف الكتاب فهم عاملون بذلك، وال جمال هلم أن يقولوا: ما كنا عاملني  {}ودرسوا ما فيه

 خري من عرض هذه الدنيا أي أن الثواب الذي وعده هللا {ابمليثاق }والدار اآلخرة خري للذين يتقون
بلحاظ انتفاعهم به فقط دونه « املتقني»الفانية، وهي وإن كانت خريًا ملطلق الناس إاّل أن ختصيص 

 أيها اليهود أن األمر على ما أخربان به واالستفهام لإلنكار.  {غريهم }أفال تعقلون
من امليثاق واألحكام أبن عملوا مبا فيه  {أي يتمسكون }ابلكتاب {[ }والذين ميّسكون171]

وختصيصها ابلذكر ألهنا تنهى عن الفحشاء إذا ُأيت هبا على وجهها، فكأهنا جعلت  {}وأقاموا الصالة
الذين  {}ال نضيع أجر املصلحني« والذين»إىل آخر اْلملة، خرب  {َعَلمًا لسائر األعمال }إان

 لحوا. ُيصلحون أنفسهم ويقومون مبا جيب عليهم، فنثيبهم مبا عملوا وأص
 
 



 
َناُكْم ِبُقوَّة  وَ   اذُْكُروا َما ِفيِه َوِإْذ نَ تَ ْقَنا اجْلََبَل فَ ْوقَ ُهْم َكأَنَُّه ظُلٌَّة َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع ِِبِْم ُخُذوا َما آتَ ي ْ

َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنْ ُفِسِهْم  ( َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذر ِي َّتَ ُهمْ 1٧1َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن )
َا 1٧٢أََلْسُت ِبَربِ ُكْم َقاُلوا بَ َلى َشِهْدََن َأْن تَ ُقوُلوا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإَنَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي ) ( َأْو تَ ُقوُلوا ِإّنَّ

( وََكَذِلَك نُ َفصِ ُل 1٧٣ِلُكَنا ِبَا فَ َعَل اْلُمْبِطُلوَن )َأْشَرَك آاَبُؤََن ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا ُذر ِيًَّة ِمْن بَ ْعِدِهْم َأفَ تُ هْ 
ْيطَاُن 1٧4اآَلَيِت َوَلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن ) َها َفأَتْ بَ َعُه الشَّ َناُه آَيتَِنا َفاْنَسَلَخ ِمن ْ ( َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ الَِّذي آتَ ي ْ

َنا َلرَ 1٧٥َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن ) فَ ْعَناُه ِِبَا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل األْرِض َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل ( َوَلْو ِشئ ْ
بُوا ِِبَيتَِنا فَ  رُْكُه يَ ْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ اْقُصِص اْلَقَصَص اْلَكْلِب ِإْن َِتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْ

َِْلُموَن )1٧٦وَن )َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّرُ  بُوا ِِبَيتَِنا َوأَنْ ُفَسُهْم َكانُوا َي ( َمْن 1٧٧( َساء َمَثاًل اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ
 (1٧8يَ ْهِد هللاُ فَ ُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِلْل َفُأوَلِئَك ُهُم اَْلَاِسُروَن )

 
أي  {من األصل }اْلبلقلع الشيء « النتق» {اذكر اي رسول هللا }إذ نتقنا {[ }و172] 

أي غمامة، أو سقيفة  {أي كأن اْلبل }ظُّلة {أي فوق بين إسرائيل }كأنه {قلعناه، وجعلناه }فوقهم
أبن رجح  {ذات ظّل. وقد كان اْلبل كبرياً حَّت أن يف بعض التفاسري أنه كان فرسخاً يف فرسخ }وظنوا

إلفادة أن وقوعه عليهم يسبب « الباء»ـأي واقع عليهم، ولعل اإلتيان ب {يف نفوسهم }أنه واقع هبم
أي بشدة  {من األحكام }بقوة {وقوعهم أيضاً، وحينما رفع اْلبل فوقهم قيل هلم: }خذوا ما آتيناكم

)عليه  ملا جاءهم ابلتوراة مل يقبلوها فقطع جربئيل )عليه السالم( وجهد واجتهاد. وذلك أن موسى
هم، مهددًا أهنم إن مل يقبلوا ألقاها عليهم حَّت يهلكوا قطعة من جبل الطور ورفعها فوق رؤوس السالم(

أي من العهود واملواثيق  {عن آخرهم، وملا رأوا ذلك خافوا وقبلوا بكل كره وإجبار }واذكروا ما فيه
أي لكي حيصل منكم التقوى، أو لكي ختافوا عقاب هللا، فتتجنبوا املعاصي، فإن من  {}لعلكم تتقون

 يشع يف نفسه جّو من الرهبة يبعثه على التقوى. بىن على العمل ابلكتاب 
مع قومه يبدأ السياق ليفتح قصصاً جديدة  )عليه السالم( [ وحني انتهت قصص موسى173]

حول التوحيد، وإذ انتهى من الكالم السابق حول أخذ هللا امليثاق من بين إسرائيل، أتيت هنا قصة أخذ 
 الوحدانية. ويف اآلية قوالن:  هللا سبحانه امليثاق من البشر مجيعاً حول

ذريته كالّذّر يوم القيامة فخرجوا مثل  )عليه السالم( األول: ما روي أنه أخرج هللا من ظهر آدم
 الذر فعّرفهم نفسه وأراهم صنعه، ولوال ذلك مل يعرف أحد ربه فثبتت املعرفة ونسوا املوقف. 

 على طريقة التمثيل. الثاين: إن اآلية جارية جمرى الكالم العريف البالغي 



اذكر اي  {ومن املعلوم أن القول األول ال مانع فيه إطالقاً، فإن هللا قادر على كل شيء }و
« من بين آدم»بدل من  {أي أخرج من بين آدم }من ظهورهم {رسول هللا }إذ اخذ ربك من بين آدم

وأكملهم }أشهدهم  بعدما أخرجهم {أوالدهم وذراريهم }و {أي أخرج من أصالب الرجال }ذريتهم
أي جعلهم شهداء على أنفسهم، فإن من اعرتف بشيء كان شهيدًا على نفسه، قائالً  {على أنفسهم

؟ على حنو االستفهام التقريري، وقد كان ذلك بلسان األنبياء، كما يف كثري من {هلم: }ألست بربكم
)عليه السالم( واملراد: القول هلم على لسان موسى ، (27)اآلايت، مثل: )َوقـُْلَنا ِمْن بـَْعِدِه لَِبيِن ِإْسرَائِيَل(

)صلى هللا أنت ربنا. وهذا اعرتاف ابلفطرة، فإن الفطرة أذعنت بذلك، كما قال الرسول  {}قالوا بلى
ومن « كل مولود يولد على الفطرة إال أن أبويه مها اللذان يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه: »عليه وآله(

َها(قبيل ذلك )ِإانَّ َعرَ  ، (28)ْضَنا األَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواألْرِض َواْْلَِباِل َفأَبـَنْيَ أَْن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
َنا طَائِِعنَي( َا قَـْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْداَنهُ (29)و)فَـَقاَل هَلَا َوِلألْرِض اِْئِتَيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً َقالََتا أَتـَيـْ أَْن نـَُقوَل لَهُ   ، و)ِإمنَّ

أاي جبلي »، وأشباه ذلك مما هو كثري يف القرآن، وهو نوع من البالغة، كقول الشاعر: (30)ُكْن فَـَيُكوُن(
 وقوله: « أاي شجر اْلابور ما لك مورقاً »، وقوله: «نعمان ابهلل خليا

 وأان رهني جنادل وتراب   قال احلبيب وكيف يل جبوابكم 
 يغ الكالم يف قالب جذاب لبيان املراد. فإن الغالب أن يصوغ البل

فالغرض من اآلية أن الفطرة تشهد على توحيد هللا سبحانه مبا أودع فيها من درك  {}شهدان
 {أيها البشر }يوم القيامة {ال }تقولوا {احلقيقة وفهم الواقع. وإمنا أودعنا يف الفطرة هذه الشهادة لـ }أن

األمر وهو التوحيد  {على جحوده: }إان كّنا عن هذا حني يُعاتب املشرك على شركه، واْلاحد
 فقد أودعنا فيكم ما يزيل غفلتكم.  {}غافلني

 ال يقال: فعل هذا يلزم صحة العقاب حَّت ابلنسبة إىل من مل تبلغه الدعوة؟ 
ألنه يقال: هو كذلك، إاّل أن هللا سبحانه بلطفه ال يعذب حَّت يُتّم احلجة الظاهرة، كما قال 

َعَث َرُسواًل(سبحانه: ) ، وهذا التفسري لآلية الكرمية إمنا هو القول الثاين الذي (31)َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحَّتَّ نـَبـْ
والذي أظن أنه المانع من اْلمع بني األمرين « عامل الذر»أيخذ ابلظاهر مع غض النظر عن أخبار 

لفظ يف أكثر من معىن، بل الذي يظهر يف وداللة اآلية عليهما، فإنه مل يدل دليل على امتناع استعمال ال
بعض الرواايت أن بعض اآلايت القرآنية تدل على أكثر من معنيني سواء كان املعنيان من ابب املصداق 
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ميكن األمران، وكان الظاهر اللفظي البالغي يؤكد كون « ِإانَّ َعَرْضَنا..»أو ال، كما أن يف اآلايت السابقة 
 ريف، ال اْلارجي ـ وهللا أعلم ـ. األلفاظ مسوقة للمعىن الع

شركنا }وكنا ذرية من  {أي: لئاّل تقولوا: }إمنا أشرك آابؤان من قبل {[ }أو تقولوا17٤]
فلم نكن نعرف احلق من الباطل، فقلدان آابءان ابعتقاد أهنم أعقل منا وأدرى، فال بد وأن يكون  {بعدهم

ال جرم لنا فيه، فإان قد اتّبعنا ما  {اي رب }مبا {شركهم على علم ودراية فال تقصري لنا }أفتهلكنا
أي الذين هم على الباطل؟ فإان قد جعلنا فيكم هذه الفطرة لتكون حاكمة  {آابؤان }املبطلون {}فعل

 وشاهدة على بطالن فعل اآلابء، فال يكون للمشرك عذر يوم القيامة أبنه مل يدر. 
وهنا سؤال: إن الفطرة سواء جعلت يف اإلنسان أم مل جتعل، مل يصح احتجاج املشرك، إذ لوال 
األنبياء مل يعذب املشرك، ومع وجود األنبياء يكون احتجاج هللا على املشرك أبنه ملَ مْل يؤمن ابلنيب، ال ملَ 

 مْل يسمع نداء فطرته؟ فكيف يُعّلل العقاب جبعل الفطرة؟ 
تعليل جبزء العلة، فإنه لوال الفطرة مل يكن اإلنسان عارفًا بصحة كالم األنبياء، إذ  واْلواب: إنه

ما مل يدل الباطل على شيء اليؤخذ اإلنسان مبا قام عليه الدليل، ولذا ورد أن هلل حجتني: ظاهرة هي 
يأت لك داراً ه»األنبياء، وابطنة هي العقول. وعليه فالتعليل إمنا هو جبزء العلة، كما يقول القائل: 

 ، مع العلم أن الدار بعض من علة السعادة ال كلها. «لتسعد
 {سائر }اآلايت {كما بّينا لكم هذه اآلية الدالة على التوحيد }كذلك نفصل  {[ }و175]

أي لكي يرجعوا عن غّيهم إىل احلق  {والرباهني ونوضحها جليًة، ليعرفها كل أحد }ولعلهم يرجعون
« ليعرفوهنا»أي « نفّصل»عطف على املعىن املستفاد من « ولعلهم»يف « الواو»والرشاد. والظاهر أن 

 «. لكي يرجعوا»و
[ إان جعلنا هذه الفطرة يف اإلنسان ليكون احنراف املشرك بال عذر، ويكون احنراف من 176]

االسم »فقد أُعطي « بلعم بن ابعورا»احنرف بال مربر، وقد وقع مثل هذا االحنراف يف بعض األفراد وهو 
الذي يستجاب به الدعاء، وكان يدعو به فيستجيب هللا سبحانه له، فمال إىل فرعون، فلما « األعظم

وأصحابه، قال فرعون لبلعم: ادُع هللا على موسى وأصحابه  )عليه السالم( مّر فرعون يف طلب موسى
ته، فأقبل يضرهبا، ليحبسه هللا علينا، فركب بلعم ْحارته ليمّر يف طلب موسى، فامتنعت عليه ْحار 

فأنطقها هللا عز وجل، فقالت: ويلك على ماذا تضربين، أتريد أن أجيء معك لتدعو على نيب هللا وقوم 
مؤمنني، فلم يزل يضرهبا حَّت قتلها وانسلخ االسم األعظم من لسانه فنسيه. واآلية وإن كانت يف شأنه 

 فسه، كما هو شأن اآلايت القرآنية. إال أهنا عامة لكل من انسلخ من آايت هللا لرتجيحه هوى ن
أي  {أي خرب }الذي آتيناه {أي على الناس }نبأ {أي اقرأ اي رسول هللا }عليهم {}واتل

 {أعطيناه }آايتنا{ أي حججنا ودالئلنا ـ وقد تقدم أن املراد من ذلك االسم األعظم ـ }فانسلخ منها
ن اآلايت كانت كاْللد الواقي له عن أي خرج من تلك اآلايت، كالشيء الذي ينسلخ من جلده، كأ



أي ملّا خرج عن  {شرور الدنيا واآلخرة فأخرج نفسه منها، فتعرض للخطر واهلالك }فأتبعه الشيطان
 أي اهلالكني.  {الوقاية تبعه الشيطان ليضّله عن طريقه }فكان من الغاوين

« بلعم»أي رفعنا  {أي اقتضت مشيئتنا أن جنربه على البقاء }لرفعناه {[ }ولو شئنا177]
أي  {أي بتلك اآلايت، فلو أردان أن يبقى ابْلرب ألمكننا ذلك، حَّت ترتفع درجته }ولكنه {}هبا

فركن إىل الدنيا  {كذلك الضمري السابق }أخلد إىل األرض« الذي آتيناه»والضمري يرجع إىل « بلعم»
مبعىن لصق }واتبع « أخلد»أو  ومال إليها، كأنه جعلها موضع خلده وإقامته وأعرض عن الدار اآلخرة،

« احلملة»من  {عوض أن يتبع احلق ويسري يف طريق الرشد }فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه {هواه
أبن تركته فلم تتعرض له، فإن كل  {خيرج لسانه من فمه يتنفس }أو ترتكه يلهث {أي إن تطرده }يلهث

 يلهث يف حال الراحة واإلعياء.  حيوان يلهث يف حال اإلعياء واإلكالل خبالف الكلب فإنه
واملراد أنه ضال على كل حال سواء عارضته أم مل تعارضه، خبالف كثري من الناس الذين يضلون 
لدى املعارضة وحينما يغضبون أو يرون أن مصاحلهم مهددة. إن بلعم أخرج لسانه ليدعو على موسى ـ 

ومل يهدد مصاحله، بل كانت أموره أحسن  م()عليه السال شبيها بلهث الكلب ـ حينما مل يعارضه موسى
 حتت لواء موسى حيث جيمعهما الدين، لكنه شبيه ابلكلب الالهث وإن مل تطرده. 

فإهنم بصفة الكلب يف اإليذاء  {املثال ابلكلب }مثل القوم الذين كذبوا آبايتنا {}ذلك
ار املاضيني }لعلهم أي أخب {اي رسول هللا }القصص {واللهث وإن مل يُتعرض هلم بسوء }فاقصص

فريتدعوا عن غيهم، إذ يعلمون أن مصريهم كمصري أولئك إىل اهلالك والدمار، إن عاندوا  {يتفكرون
 احلق وعارضوا الدين. 

واملراد: بئس الصفة  {أي بئس مثاًل مثل }القوم الذين كذبوا آبايتنا {[ }ساء مثالً 178]
 {ل يدل على سوء املمثل له }وأنفسهم كانوا يظلموناملضروب هلا املثل بصفة املكذبني، فإن سوء املث

 أي أهنم ابلعصيان ظلموا أنفسهم حيث حرموها من خري الدنيا وسعادة اآلخرة. 
فإن هداية هللا هي اهلداية  {أي: يهديه هللا سبحانه }فهو املهتدي {[ }من يهد هللا179]

أبن يقطع لطفه عنه حيث يراه يف سبيل أي ُيضله،  {احلقة اليت تورث خري الدنيا واآلخرة }ومن يضلل
 الذين خسروا أنفسهم وما رحبوا شيئاً.  {العصيان والفساد }فأولئك هم اْلاسرون

 



 
ْبِصُروَن ِِبَا َوَلَقْد َذرَْأََن جِلََهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِ  َواإِلْنِس َِلُْم قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن ِِبَا َوَِلُْم َأْعنُيٌ اَل ي ُ  

( َوَّلِلَِّ األْْسَاُء 18٠َِلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِِبَا ُأوَلِئَك َكاألنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن )وَ 
ْن َخَلْقَنا ( َوَِمَّ 181احْلُْسََن َفاْدُعوُه ِِبَا َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن ِف َأْْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )

بُوا ِِبَيتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث اَل يَ ْعَلُموَن 18٢ُأمٌَّة يَ ْهُدوَن اِبحْلَقِ  َوِبِه يَ ْعِدُلوَن ) ( َوالَِّذيَن َكذَّ
ِإْن ُهَو ِإاَل نَِذيٌر ُمِبنٌي ( َأَوَلَْ يَ تَ َفكَُّروا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنَّة  184( َوُأْمِلي َِلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتنٌي )18٣)
( َأَوَلَْ يَ ْنَُُروا ِف َمَلُكوِت السََّمَواِت َواألْرِض َوَما َخَلَق هللُا ِمْن َشْيء  َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقِد 18٥)

تَ َرَب َأَجُلُهْم فَِبَأيِ  َحِديث  بَ ْعَدُه يُ ْؤِمُنوَن ) َلُه َويََذرُُهْم ِف طُْغَياِِنِْم  ( َمْن ُيْضِلِل هللُا َفاَل َهاِديَ 18٦اق ْ
َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرّبِ  اَل ُُيَلِ يَها ِلَوْقِتَها ِإاَل هُ 18٧يَ ْعَمُهوَن ) َن ُمْرَساَها ُقْل ِإّنَّ َو ( َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد هللِا ثَ ُقَلْت ِف السََّمَواِت َواألْرِض اَل َتَْتِيُكْم ِإاَل بَ ْغَتًة َيْسأَلُ  َها ُقْل ِإّنَّ وَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعن ْ
 (188َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن )

 
الالم للعاقبة، كما يف قوله تعاىل: )َفاْلتَـَقطَهُ  {أي خلقنا وأنشأان }ْلهنم {[ }ولقد ذرأان180]

فإنه سبحانه خلقهم ليعبدوه ويدخلوا  {، }كثرياً من اْلن واإلنس(32)َحَزانً(آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدّواً وَ 
، وقال: )َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع (33)جنته كما قال: )َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواإِلْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن(

الشقاء ودخول النار. والكالم تعقيب ملا تقدم يف  ، لكنهم بسوء أعماهلم أوجبوا ألنفسهم(3٤)إبِِْذِن هللِا(
مث إنه يدل على أن «. مثلهم ذلك، ومصريهم هذا»اآلية السابقة من ضرب األمثال للكفار، فكأنه قال: 

أي ال يفهمون احلق بسببها، واملراد عدم  {النار هبذه العالئم فـ }هلم قلوب ال يفقهون هبا« فالن»مصري 
، }وهلم (35)تارك واْلاهل سواء، فقد قال سبحانه: )يـَْعرُِفوَن نِْعَمَة هللِا مثَّ يـُْنِكُرونـََها(إذعاهنم للحق، ألن ال
الرشد، وإن رأوا هبا األمور املادية، فإن التارك للطريق واألعمى سواء }وهلم آذان  {أعني ال يبصرون هبا

، فإن من ال يستجيب للوعظ هو الوعظ واإلنذار مساعًا مفيداً، وإن مسعوا ألفاظهما {ال يسمعون هبا
 واألصم سواء. 

من اإلبل والبقر والغنم، فكما أهنا ال تفقه وال تبصر الرشد،  {األشخاص }كاألنعام {}أولئك
من البهائم ألهنا هتتدي إىل مصاحلها ومفاسدها  {وال تسمع إىل الوعظ كذلك هؤالء }بل هم أضل

ء فإهنم يلقون أبيديهم إىل التهلكة وال ينصاعون وتنبعث إذا بعثت وتنزجر إذا زجرت، خبالف هؤال
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عن احلق والواقع، فإهنم كالغافل يف عدم االنتفاع  {الضالني }هم الغافلون {لألوامر والزواجر }أولئك
 ابألوامر والنواهي، وليست األنعام غافلة، فهم أسوأ من األنعام. 

لون وال يهتدون، بنّي ما جيب [ وحيث ذكر سبحانه مصري الكافرين وأهنم الذين ال يعق181]
أي احلسنة املعىن كالكرمي  {أن يكون عليه أهل القلوب الفاقهة من العقالء فقال: }وهلل األمساء احلسىن

أي فادعوا هللا هبذه األمساء أبن يقال: اي كرمي اي  {والغفور واْلواد والرحيم والعفّو وغريها }فادعوه هبا
أي ينحرفون فيها بتسمية أصنامهم أبمسائه  {لذين يلحدون يف أمسائهأي اتركوا }ا {غفور وهكذا }وذروا

سبحانه، فقد كانوا يقولون لشيء: هذا إله املطر، وهذا إله النبات، وهذا إله األرض.. وهكذا، فكانوا 
خمفف « الالت»جيعلون صفاته وأمسائه لألصنام أو األوهام، أو املراد: يلحدون أبمسائه كما مسوا صنمًا بـ

« أابً »، أو املراد: يلحدون بتسمية هللا أبمساء ال تليق به كتسميته «عزيز»خمفف « العزى»وصنما بـ« هللا»
 يف الدنيا ابلشقاء ويف اآلخرة ابلنار.  {وما أشبه ذلك. إهنم }سيجزون ما كانوا يعملون« زوجاً »و

من البشر  {قنا[ مث بنّي سبحانه أن ليس كل الناس منحرفني يف الشرك والظلم }وممن خل182]
أي حيكمون ابلعدل ال  {أي ابحلق }يعدلون {ويرشدوهنم إليه }وبه {الناس }ابحلق {}أمة يهدون

 يزيغون عن احلق وال مييلون حنو الباطل. 
فلم يؤمنوا، بل بقوا على عنادهم، مصرّين على كفرهم  {[ }والذين كذبوا آبايتنا183]

املقصد درجة درجة، أي أن املكذبني نقّرهبم إىل  هو تقريب شيء إىل« االستدراج» {}سنستدرجهم
أهنم آخذون يف القرب من اهلالك، فإن املؤمن   {العذاب واهلالك درجة فدرجة }من حيث ال يعلمون

كلما زلت به قدم تذّكر واستغفر وابتعد بنفسه عن اهللكة، أما املكذب فإنه حيث ال يبايل مبا عمل 
 و ال يعلم ذلك. يتقرب إىل اهلالك شيئاً فشيئاً وه

التأخري، أي: أمهلهم وال أعاجلهم ابلعقوبة فإهنم ال يفوتون « اإلمالء» {[ }وأملي هلم18٤]
هو معاْلة « الكيد» {هللا سبحانه، واإلمهال هلم موجب لكثرة عذاهبم الزدايد معصيتهم }إن كيدي

 مستحكم ال يفوته شيء.  {األشياء خفية، إن عملي لالنتقام منهم }متني
)صلى هللا عليه  أي هاّل يتفكر املشركون فيما يقولونه ويرمون به النيب {[ }أومل يتفكروا185]

وكيف  {جمنون }ما بصاحبهم من جنة)صلى هللا عليه وآله( من اْلنون، فإهنم كانوا يقولون أنه  وآله(
أي ما  {قة؟! }إن هويكون جمنوانً من أييت مبا يعجز عنه البشر، وكل أقواله وأعماله يف غاية الصحة والد

« اإلنذار»منذر للناس إن عملوا شيئًا يُعاقبوا عليه، فواضح كونه منذراً، وإمنا ذكر  {هو }إاّل نذير مبني
 فقط ألنه يف مقابل املشركني الذين كانوا يعملون السيئات. 

ن [ إهنم كيف ال يؤمنون والكون كله يدل على وجود هللا سبحانه؟ مث كيف ال يؤمنون وم186]
نظر اعتبار وتعّقل }يف ملكوت  {اْلائز أن ميوتوا عاجاًل فيبتلوا ابلعقاب والعذاب؟! }أومل ينظروا

أي آاثر امللك، فإن األثر يدل على املؤثر حَّت يعرتفوا ابإلله اْلالق ومبا يليق به من  {السماوات واألرض



ف خلقه فيعرف أنه خالق من أصنا {أومل يتفكروا وينظروا يف }ما خلق هللا من شيء {الصفات }و
حَّت يعدوا للموت ُعّدته وحيتاطوا ملا بعد املوت  {األشياء مجيعًا }وأن عسى أن يكون قد اقرتب أجلهم

حَّت اليندموا وخيسروا، فإن جمرد احتمال ذلك كاٍف يف أن يرتدع اإلنسان، كما أشار إىل ذلك اإلمام 
 يف األبيات املنسوبة إليه:  )عليه السالم( علي

 مل حيشر األموات، قلت: إليكما   املنجم والطبيب كالمها  قال
 أو كان قويل فاْلسار عليكما   إن كان قولكما فلست خباسر 

ومطلب  {إهنم مل يؤمنوا ابلقرآن الكرمي الذي تكتنفه كل شواهد الصدق واحلق }فبأي حديث
ما »حيث تقدم قوله  آله()صلى هللا عليه و  «حممد»أو بعد  {أي بعد القرآن }يؤمنون {وخرب }بعده

ويف الكالم جماز سواء عاد الضمري إىل القرآن؛ ألن ليس كل القرآن حديثًا وقصة وإمنا فيه «. بصاحبهم
 ؛ ألنه صاحب حديث. )صلى هللا عليه وآله(إنشاء، أو الرسول 

أبن خيلي بينه وبني الضالل، ملا سبق منه من اإلعراض عن احلق  {[ }من يضلل هللا187]
إذ اهلداية منحصرة ابهلل سبحانه، فإذا مل تشع اهلداية من قبله فلم يكن لإلنسان هاد  {هادي له }فال

 {أي يرتك هؤالء املعرضني الذين ال يتفكرون وال ينظرون إىل احلق }يف طغياهنم {سواه }ويذرهم
والباطل، حيث أي يتحرّيون، فهم دائمًا مرتّددون بني احلق  {وضالهلم، كأهنم طغوا عن احلق }يعمهون

 أن الضمري يناديهم التباع احلق، وشهواهتم متنعهم. وقد تقدم أن العمى يف العني، والعمه يف القلب. 
، سأل مجاعة عن وقت القيامة «الساعة»[ وملا تقدم الوعيد بيوم القيامة، الذي يسمى بـ188]
رسا الشيء »وقوعها، من  أي مَّت {أي القيامة }أاين مرساه {اي رسول هللا }عن الساعة {}يسألونك

اي رسول هللا يف جواهبم: }إمنا  {مبعىن املثبت، أي مَّت وقت ثبوهتا؟ }قل« املرسى»إذا ثبت. و« يرسو
أي ال يكشفها. الظاهر أن  {فهو وحده يعلم وقتها }ال جيليها {أي علم الساعة }عند ريب {علمها

تعاىل، فعلمها عنده، ووقتها عند إرادته،  {وأي حني يكون وقتها }إال ه {املراد: ال أييت هبا }لوقتها
وإمنا مل يكشف هللا سبحانه عن وقتها ْللقه ليكون أدعى هلم إىل الطاعة واجتناب املعصية، فإن اإلنسان 
إذا مل يعرف وقت البالء يكون خائفًا دائماً، أما إذا عرف أّخر الطاعات وكان خوفه لقرب وقت 

 الساعة. 
يس مما خياف منه اإلنسان يف الدنيا، إذ هي بعد القرب، فعلمها وعدمه وال يقال: إن القيامة ل

 سواء ابلنسبة إىل اإلنسان احلي، وإمنا يصح هذا التعليل ابلنسبة إىل املوت. 
ألننا نقول: قيام القيامة ابلنسبة إىل العاصني ـ وهم يف القرب ـ من أكثر األشياء خوفاً، كما ورد 

 يف األحاديث. 
فإن أهل السماوات واألرض خيافوهنا  {عة، أي وقوعها }يف السماوات واألرضالسا {}ثقلت

 {أيها البشر، أيها الشاعرون }إاّل بغتة {خوفًا عظيمًا لشدهتا وما فيها من احملاسبة واجملازاة }ال أتتيكم



أي أن الناس يسألونك اي رسول هللا عن الساعة وعن وقت  {أي ُفجأة }يسألونك كأنك حفي عنها
« حفي»مبعىن املستقصي يف السؤال، ويقال للعامل النحرير: « احلفي»متها، كأنك عامل هبا، فإن قيا

كأنك عامل ابلقيامة قد »ابعتبار أنه من كثرة سؤاله استوعب األمر متامًا وعلم الواقع كما هو، فاملعىن: 
ي علم الساعة }عند أ {اي رسول هللا يف جواب السائلني: }إمنا علمها {}قل« أكثرت املساءلة عنها

إن علمها خاص ابهلل ال يشرتك معه يف  {كّرر هذا ليصل بقوله: }ولكن أكثر الناس ال يعلمون  {هللا
 هذا العلم أحد. 

 



 
ُقْل اَل َأْمِلُك ِلنَ ْفِسي نَ ْفعًا َواَل َضر ًا ِإاَل َما َشاء هللُا َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثَ ْرُت ِمَن  

( ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس  189رْيِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء ِإْن َأََن ِإاَل نَِذيٌر َوَبِشرٌي ِلَقْوم  يُ ْؤِمُنوَن )اَلَْ 
َها فَ َلمَّا تَ َغشَّاَها مَحََلْت مَحْاًل َخِفيفًا َفَمرَّْت ِبِه فَ َلمَّ  َها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلي ْ ا أَثْ َقَلْت َواِحَدة  َوَجَعَل ِمن ْ

تَ َنا َصاحِلًا َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن ) ( فَ َلمَّا آاَتُُهَا َصاحِلًا َجَعاَل َلُه ُشرََكاء 19٠َدَعَوا هللَا رَب َُّهَما َلِئْن آتَ ي ْ
( َواَل 19٢ُُيَْلُقوَن ) ( أَُيْشرُِكوَن َما اَل َُيُْلُق َشْيئًا َوُهمْ 191ِفيَما آاَتُُهَا فَ تَ َعاىَل هللُا َعمَّا ُيْشرُِكوَن )

( َوِإْن َتْدُعوُهْم ِإىَل اِْلَُدى اَل يَ تَِّبُعوُكْم َسَواٌء َعَلْيُكْم 19٣َيْسَتِطيُعوَن َِلُْم َنْصرًا َواَل َأنْ ُفَسُهْم يَ ْنُصُروَن )
ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم َفاْدُعوُهْم  ( ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ 194َأَدَعْوُُتُوُهْم َأْم أَنْ ُتْم َصاِمُتوَن )

ُتْم َصاِدِقنَي ) ( َأَِلُْم َأْرُجٌل َُيُْشوَن ِِبَا َأْم َِلُْم أَْيد  يَ ْبِطُشوَن ِِبَا َأْم َِلُْم َأْعنُيٌ 19٥فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكن ْ
ُروِن )يُ ْبِصُروَن ِِبَا َأْم َِلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِِبَا ُقِل اْدُعوا ُشرَ  َِ  ( 19٦َكاءُكْم ُثَّ ِكيُدوِن َفاَل تُ ْن

 
[ إن الساعة غيب ال يعلمه إال هللا، وكذلك سائر األمور الغائبة عن احلواس، وإن كنت 189]

اي رسول هللا  {أان ـ الرسول ـ أعلم الغيب بذايت، لكنت أعلم ما يضّرين فاجتنبه وما ينفعين فارتكبه }قل
فإنين ال أقدر على جلب نفع وال دفع ضرر }إال ما  {ك لنفسي نفعاً وال ضراً هلؤالء السائلني: }ال أمل

فما شاء أن ميلكين إايه؛ أمتكن منه، وما مل ميلكين إايه؛ ال أمتكن منه، وهذا كما مّلك سبحانه  {شاء هللا
حلصانة الرسول بعض املنافع ودفع عنه بعض املضاّر، نعم الرسول أكثر ملكًا حيث أنه مزّود بقسم من ا

علمًا مطلقًا كما يعلمه هللا سبحانه، فإن الرسول مل يكن يعلم  {وعلم الغيب }ولو كنت أعلم الغيب
الغيب بذاته، وإمنا مبقدار علم هللا سبحانه، كما قال سبحانه: َ)اَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحدًا * ِإالَّ َمِن 

أي أُكثر من األشياء اْلرية كالشراء الرخيص أايم  {، }الستكثرت من اْلري(36)اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل(
الذي ميكن دفعه،  {الرخص ألايم الغالء، وغريه مما لو عرفه اإلنسان النتفع به كثريًا }وما مّسين السوء

فإن اإلنسان إذا عرف أن هذا الغذاء يضره أو هذا الشخص يقتله، أو هذا السفر يؤذيه ـ مثاًل ـ 
 ألجتنبها. 

بعض الناس يتمسكون مبثل هذه اآلية لعدم معرفة الرسول ابألشياء املستقبلية  ومن الغريب أن
، واجملسمة بقوله: (37)إطالقاً، إنه ليس إال كتمسك اجملربة بقوله سبحانه: )َمْن ُيْضِلِل هللُا َفاَل َهاِدَي َلُه(

)يـَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق(
، والقائلني حبجية التوراة (39)ْقَناُه ِبَقَدٍر(، والقدرية بقوله: )ِإانَّ ُكلَّ َشْيٍء َخلَ (38)

                                                             

 .28و 27سورة اْلن:  (36)
 .187سورة األعراف:  (37)
 .٤3سورة القلم:  (38)
 .50سورة القمر:  (39)



يِل مبَا أَنْـَزَل هللُا ِفيِه((٤0)واإلجنيل بقوله: )ِإانَّ أَنْـزَْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهدًى( ، والقائلني (٤1)، )َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإِلجنِْ
هل هللا سبحانه وتعاىل بقوله: )ُقْل أَتـُنَـبُِّئوَن ، والقائل جب(٤2)مبعصية األنبياء بقوله: )َوَعَصى آَدُم رَبَُّه فَـَغَوى(

، (٤٤)، والقائل بتعدد اآلهلة بقوله: )َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالَّ هللُا َلَفَسَداَت((٤3)هللَا مبَا اَل يـَْعَلُم يف السََّماَواِت(
دالالت اليت إن دلت حيث دلل على أن اآلهلة مع هللا ال توجب الفساد. وهكذا من أمثال هذه االست

على شيء فإمنا تدل على عدم اطالع القائل أبساليب الكالم، وعدم مجعه بني النص والظاهر، والعام 
 واْلاص، واملطلق واملقيد، واحلقيقة واجملاز، وُمعارض السياق. 

أبشر املؤمن املطيع  {أنذر الكافر والعاصي ابلعقاب }وبشري {أي ما أان }إال نذير {}إن أان
الالم للعاقبة، أي أن فائدة إنذاري وبشاريت إمنا هي للمؤمن، أما غريه فالرسول  {لثواب }لقوم يؤمنوناب

 بشري نذير له، لكنه حيث ال ينتفع بقوله، فكأنه ليس مرسالً ابلنسبة إليه. 
وقد ورد يف بعض التفاسري أن أهل مكة قالوا: اي حممد! أال خيربك ربك ابلسعر الرخيص قبل أن 

فتشرتيه فرتبح فيه، وابألرض اليت تريد أن جتدب فنرحتل منها إىل أرض قد أخصبت، فأنزل هللا هذه  يغلو
 اآلية. 

[ وحيث انتهى السياق من قصة املعاد، ونُبذ من يوم البعث، أييت دور قصة أخرى من 190]
« بلعم» قصص البشر الذي ال يزال ينحرف عن الفطرة ويتوجه حنو الشرك والكفر، كما تقدمت قصة

 )عليه السالم( فابتداء اْللقة آبدم {هللا وحده }الذي خلقكم من نفس واحدة {هبذا الصدد }هو
)عليها  حواء {أي من جنس تلك النفس ونوعها وصورهتا }زوجها {أي خلق }منها {وحده }وجعل

جة، أي إىل الزو  {}إليها« نفس واحدة»املفهوم من قوله  )عليه السالم( آدم {}ليسكن السالم(
أي قارهبا، إذ الرجل حني املقاربة  {فيسرتيح هبا وتكون موضع سكونه واطمئنانه وراحته }فلما تغّشاها

هو املاء الذي يستقر يف الرحم أول األمر، ويف هذا  {يكون كالغشاء والغطاء هلا }ْحلت ْحاًل خفيفاً 
أي استمرت  {نذورًا }فمرت به احلني ال حيّسان ابحلمل حَّت يعّلقا عليه آمااًل، وينذرا ألجل اْلنني

أي صارت ذات ثقل، وتبنّي احلمل وظهر أثره يف الزوجة }دعوا هللا  {ابحلمل على اْلفة }فلما أثقلت
، فإنه )عليهما السالم(أي دعا الزوج والزوجة، فإن الكالم حول اإلنسان ال حول آدم وحواء  {رهبما

 أول األمر مث تنحرف لنوازع ورغبات، والكالم يف مثله سبحانه يريد بيان الطبيعة البشرية اليت تستقيم يف
حيث يبتدأ جبهة، مث ينصرف ْلهة أخرى، يسمى استخداماً، فإن اللفظ خدم معىن، والضمري معىن آخر  

                                                             

 .٤5سورة املائدة:  (٤0)
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 .19سورة يونس:  (٤3)
 .23سورة األنبياء:  (٤٤)



، فإن الضمري يرجع إىل بعض املطلقات، وهنَّ (٤5)كما قال: )َواْلُمطَلََّقاُت ـ إىل قوله ـ َوبـُُعولَتـُُهنَّ(
لك  {أي ولداً صاحلاً كاماًل صحيح اْللقة }لنكونن من الشاكرين {. }لئن آتيتنا صاحلاً الرجعيات فقط

وحدك ال شريك لك، فنقدر فضلك ولطفك علينا، وحنمدك ونشكرك على ما أعطيتنا هذا الولد 
 الصاحل. 

سبحانه  {أي األبوان }له {أي أعطى هللا األبوين ولدًا }صاحلاً جعال {[ }فلما آاتمها191]
يف الشؤون املرتبطة ابلولد، فُتشكر األصنام كما ُيشكر هللا يف إعطاء الولد،  {ركاء فيما آاتمها}ش

ويسمياه بعبد العزى وعبد الالت وعبد مناة، وأحيااًن كاان ينذرانه لألصنام ذحبًا أو خدمة؛ كما يُنذر 
يشرك البشر، إنه  أي {أي أن هللا أعلى وأجل }عما يشركون {ْلدمة املسجد وحنوه }فتعاىل هللا
 سبحانه ليس له شريك وال مثيل. 

استفهام توبيخي، أي كيف يشرك هؤالء مع هللا شريكًا }ما ال خيلق  {[ }أيشركون192]
أي أولئك الشركاء ـ كاألصنام ـ هي   {شيئًا{ ؟ فإن األصنام ال تتمكن من خلق شيء }وهم خُيلقون

 األصنام خملوقون. كلها خملوقة، أو املراد أن اْلميع من املشرك و 
حيث  {أي لُعّبادها }نصراً  {أي ال تستطيع تلك األصنام }هلم {[ }وال يستطيعون193]

ال تستطيع األصنام نصر أنفسها إذا تعّدى عليها ُمتعدٍّ، كما  {يقعون يف املشاكل }وال أنفسهم ينصرون
 قد رأى ذلك الشاعر أن الثعلب يبول على رأس صنمه، فكسره قائاًل: 

 ذّل من ابلت عليه الثعالب   يبول الثعلبان برأسه؟ لقد  أربٌ 
وال خيفي أن اإلتيان بضمري العاقل لألصنام للتشاكل مبا كان يعتقده عابدوها من أهنا تعقل 

 وتفهم وتضر وتنفع. 
ليهتدوا ويرتكوا  {أيها املسلمون إن تدعوا هؤالء املشركني }إىل اهلدى {[ }وإن تدعوهم19٤]

فإن  {حيث استحوذ الشيطان عليهم }سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون {ّتبعوكمأصنامهم }ال ي
دعاءهم إىل اإلميان والسكوت عنهم متساواين، كما قال سبحانه: )َسَواٌء َعَلْيِهْم َءأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم 

اَل يـُْؤِمُنوَن(
(٤6) . 

« سبحانه»ن ابلنسبة إىل مرحلة الظاهر فاهلل وقد يستشكل بعض امللحدين: أبن األمر إن كا
واألصنام متساواين من هذه اْلهة، فإنه ال يظهر أثر للنصرة وعدمها، وإن كان ابلنسبة إىل مرحلة 

 الواقع، فأي دليل على الفرق، وإن األصنام تنصر يف زعم عبادها كما أن هللا ينصر يف نظر املسلمني؟ 
ى وجوده سبحانه كانت كافية للفرق يف مرحلة الواقع، فلو كان واْلواب: إن األدلة ملا دّلت عل

هناك شخصان أحدمها ميلك شهادة الطب، واآلخر جاهل، ومل ينفع الدواء الذي وصفه صاحب 
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شهادة الطب للمريض، ال ميكن أن يقال ابلتساوي مع اْلاهل، وإمنا جيب أن يعلل بعلة أخرى، وإن 
خطاب يف الظاهر، وإمنا الربهان املقنع « اليستطيعون هلم نصراً : »شئت قلت: إن الدليل يف قوله تعاىل

 ما ذكران. وهبذا جياب عن اإلشكال ابلنسبة إىل التوسل ابألنبياء واألولياء مما دّل الدليل عليه. 
أي جتعلوهنم آهلة  {هم }من دون هللا {أي األصنام الذين }تدعون {[ }إن الذين195]

العبد هو املطيع. ومن املعلوم أن اْلمادات تطيع هللا تعاىل، كما يطيعه  أي خملوقة هلل، فإن {}عباد
، (٤7)اإلنسان، كما قال سبحانه: )َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ يَُسبُِّح حِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم(

 أيها البشر فليسوا آبهلة حَّت تعبدوهنم.  {}أمثالكم
األمر هنا للتعجيز والتوهني،   {وكشف الضر عنكم }فليستجيبوا لكميف مهماتكم  {}فادعوهم

 يف أهنا آهلة تنفع وتضر.  {}إن كنتم صادقني« قم إن صدقت أنك قادر»كما تقول للعاجز عن القيام: 
فادعوهم »ومن الوهابيني من يستدل هبذه اآلية بعدم صحة التوسل ابألنبياء واألئمة، قائاًل: 

 «. فليستجيبوا لكم
فإن قال: يستجيب، قلنا: يستجيبون أبمر هللا « فادع هللا فليستجب لك»اْلواب: نقضاً؛ و 

 تعاىل وإذنه. وحاًل؛ أبن الفارق هو الدليل، وعدم االستجابة العاجلة ال داللة فيه ألحد الطرفني. 
[ مث بنّي سبحانه أن األصنام ال تقدر على شيء حَّت على ما يقدر اإلنسان العادي 196]

أي: هل هلذه  {، فمن ال يقدر على أقل شيء كيف يكون إهلًا معبوداً؟ }أهلم أرجل ميشون هباعليه
األصنام أرجل ميشون هبا يف مصاحلكم، أو مشياً ألنفسهم، حَّت يتساووا مع أقل حيوان أو إنسان؟ }أم 

تقام منه، هو األخذ بشدة، أي أيخذون أبيديهم بشدة ما يريدون االن« البطش» {هلم أيد يبطشون هبا
األصوات والشكاوى  {األشياء؟ }أم هلم آذان يسمعون هبا {أو مطلق األخذ }أم هلم أعني يبصرون هبا

 وغريمها؟ إهنا ال حتس إطالقاً، فكيف تعبدون أنتم أيها البشر هذه األشياء الفاقدة لكل حس؟ 
مع هللا سبحانه  أي الشركاء الذين جعلتموهم {اي رسول هللا للمشركني: }ادعوا شركاءكم {}قل

ال أتخروين، بل أسرعوا يف الكيد،  {أي امكروا يب أبمجعكم عابدًا ومعبودًا }فال تنظرون {}مث كيدون
هبذا يتحّداهم، لبيان أن هللا انصر نبيه،  )صلى هللا عليه وآله( فإن ريب ينصرين عليكم مجيعاً. إن الرسول

 لكن أصنامكم ال تنصركم. 
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( َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الَ 19٧الَِّذي نَ زََّل اْلِكَتاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحلِِنَي ) ِإنَّ َوِليِ َي هللاُ 

( َوِإْن َتْدُعوُهْم ِإىَل اِْلَُدى اَل َيْسَمُعوا َوتَ َراُهْم يَ ْنَُُروَن 198َيْسَتِطيُعوَن َنْصرَُكْم َواَل أَنْ ُفَسُهْم يَ ْنُصُروَن )
َزَغنََّك ٢٠٠( ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي )199اَل يُ ْبِصُروَن ) ِإَلْيَك َوُهمْ  ( َوِإمَّا يَ ن ْ

يٌع َعِليٌم ) ْيطَاِن نَ ْزٌغ َفاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِإنَُّه ْسَِ ُهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّ ٢٠1ِمَن الشَّ ْيطَاِن ( ِإنَّ الَِّذيَن ات ََّقْوا ِإَذا َمسَّ
ُروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن ) ( َوِإَذا َلَْ َتَِْتِْم ٢٠٣( َوِإْخَوانُ ُهْم َُيُدُّونَ ُهْم ِف اْلَغيِ  ُثَّ اَل يُ ْقِصُروَن )٢٠٢َتذَكَّ

َا أَتَِّبُع َما يُوَحى ِإَِلَّ ِمْن َرّبِ  َهَذا َبَصائِرُ  تَ َها ُقْل ِإّنَّ ِمْن رَبِ ُكْم َوُهًدى َوَرمْحٌَة ِلَقْوم   ِِبيَة  َقاُلوا َلْواَل اْجتَ بَ ي ْ
( َواذُْكْر رَبََّك ِف ٢٠٥( َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن )٢٠4يُ ْؤِمُنوَن )

( ِإنَّ ٢٠٦اِل َواَل َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلنَي )نَ ْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل اِبْلُغُدوِ  َواآَلصَ 
 (٢٠٧الَِّذيَن ِعْنَد رَبِ َك اَل َيْسَتْكِْبُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبِ ُحونَُه َوَلُه َيْسُجُدوَن )

 
أي القرآن، فإنه كما  {الذي يتوىل أمري وينصرين }هللا الذي نزل الكتاب {[ }إن وليي197]

يتوىل أمورهم وينصرهم على أعدائهم، وهذا ال  { النصرة }وهو يتوىل الصاحلنيأمرين ابلرسالة ضمن يل
 ينايف عدم احليلولة بينهم وبني أعدائهم أحياانً ملصاحل وجهات. 

أي غري هللا سبحانه من اآلهلة }ال  {هم }من دونه {األصنام }الذين تدعون {[ }و198]
فإذا تعّدى عليهم ُمتعدٍّ ال  {أنفسهم ينصرون ال يقدرون على أن ينصروكم }وال {يستطيعون نصركم

 يتمكنون من الدفاع عن أنفسهم. 
 {واحلق }ال يسمعوا {إن تدعوا أيها املسلمون، املشركني }إىل اهلدى {[ }وإن تدعوهم199]

اي رسول هللا، أو   {دعاءكم فإهنم معاندون، وقيل: املعىن إن تدعوا األصنام ال يسمعوا ألهنم مجاد }وتراهم
أي املشركون، أو األصنام، فإن األصنام عيوهنا مفتوحة إىل  {ل من يتأتى منه الرؤية }ينظرون إليكك

إبصاراً انفعاً؛ إذا كان وصفًا للمشركني، أو أصل اإلبصار؛ إذا كان  {اإلنسان كالناظر }وهم ال يبصرون
 وصفاً لألصنام. 

اد اْلصم على الباطل أيخذه [ وحيث أن اإلنسان إذا ورد يف خضم االحتجاج ورأى عن200]
الغضب املوجب للخروج عن آداب احملاورة، أوصى هللا سبحانه نبيه مبكارم األخالق ـ مبناسبة املقام ـ 

عن الناس أي الزم العفو عنهم، وأصفح عن السيئ منهم، أو املراد خذ الزائد من  {فقال: }خذ العفو
والزكاة واْلراج واْلزية كذلك ـ غالبًا ـ واملعىن األول أمواهلم، أي ما عفا وفضل من نفقاهتم، فإن اْلمس 

أقرب إىل الظاهر، واملعىن الثاين وارد يف احلديث، وال يبعد إرادة األمرين، فإن استعمال اللفظ يف أكثر 
أي ما يستحسنه العرف، وهو ما ليس بقبيح عند  {من معىن جائز إذا كان هناك دليل }وأمر ابلعرف



فال تقابل جهلهم جبهل. إن املتكلم مع طبقات الناس  {كر }وأعرض عن اْلاهلنيالعقل، وهو ضد الن
املختلفة حيتاج إىل التزام هذه األشياء إن أراد مراعاة اآلداب، فالالزم أواًل أن يعفو عمن خيشن يف الكالم 

اً، فليعرض ويتنكب عن طريق احلق، مث أيمره ابملعروف لعله يرجع ويسرتشد، فإذا رأى منه جهاًل وإصرار 
 عنه وال يقابله مبثل عمله. 

الزائدة أتيت لتجميل الكالم وفوائد أخر « ما»الشرطية و« إن»مركبة من  {[ }وإما201]
هو اإلزعاج ابإلغراء، وأكثر ما يكون ذلك عند الغضب، أي إن انلك }من « النزغ» {}ينزغنك

اثر القلب أمام اْلاهل وغضب وسوسة ونيل وخنسه يف القلب، وحركة وإزعاج أبن  {الشيطان نزغ
أي سل هللا سبحانه أن يعيذك وحيفظك من شر  {واحتد، حَّت أراد االنتقام والسباب }فاستعذ ابهلل

 بقصدك وما عرض لك.  {لقولك }عليم {سبحانه }مسيع {الشيطان }إنه
اً، [ مث بنّي سبحانه أن هذه قاعدة املؤمنني كلما ألقى الشيطان يف قلوهبم مياًل وزيغ202]

أبن جعلوا التقوى شعارهم، وذاقوا حالوهتا وصارت  {أدركتهم الفطنة، فلم مييلوا إليه }إن الذين اتقوا
أبن أاتهم من يطوف من الشياطني على قلوب  {ملكة وعادة عندهم }إذا مسهم طائف من الشيطان

ات. وقد دلت األدلة بين آدم، فأراد إغواءهم، وميلهم عن احلق، وأعمى قلوهبم، وزين يف نفوسهم الشهو 
 على أن يف اْلو أرواح شريرة شأهنا اإلغراء واإلغواء، وال يراها اإلنسان.  (٤8)الشرعية والعلمية
يبصرون الطريق وال  {وأدركتهم ملكة التقوى الكامنة يف نفوسهم }فإذا هم مبصرون {}تذكروا

 واملغرايت.  يعمهون عن احلق، وال يتمكن الشيطان من تغشية قلوهبم بغشاء الشهوات
أما  {[ هذا شأن املتقني الذين ال يسايرون الشياطني يف إغوائهم وإغرائهم }و203]
أي  {أي إخوان الشياطني الذين ال تقوى هلم لريتدعوا عن املعاصي واألاثم فإهنم }ميدوهنم {}إخواهنم

ن عمل مبا يوحي والضالل، فإذا مس العاصي طائف من الشيطا {ميدون الشياطني ويسايروهنم }يف الغي
بل يذهبون إىل  {إليه، وكان ذلك إمدادًا للشياطني، ألنه مشى يف ركاهبم، ومسايرًة هلم }مث ال يقصرون

مث ال »آخر الشوط، خبالف املتقني الذين ال ميدون الشياطني ويقّصرون يف املسايرة، ولعل مجلة 
ق مع الشيطان أدركته بصريته فرجع لإلشارة إىل أن املتقي إذا غفل وأغري ومشى بعض الطري« يقصرون

 وال يسري إىل آخر الشوط، خبالف إخوان الشياطني. 
[ ويف سياق الكالم حول أدب احلوار مع الناس، وأن املتقي متأدب ابآلداب أييت دور 20٤]

، وكون الكفار )صلى هللا عليه وآله(احملاورة بني الرسول والكفار حول القرآن كشاهد ألدب الرسول 
أي مبعجزة يقرتحوهنا  {اي رسول هللا }آبية {الشياطني الذين ميدوهنم يف الغي }وإذا مل أتهتم إخوان

عليك، فإن الكفار كانوا يقرتحون على الرسول األمور اْلارقة للعادة جملرد اجملادلة واملعاندة، ال إلرادة 
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أي ملاذا مل  {}لوال اجتبيتها أي الكفار: {االهتداء واالسرتشاد، فإذا مل يستجب الرسول ملطلبهم }قالوا
الفاعل ملا يشاء،  )صلى هللا عليه وآله( خترت هذه اآلية املقرتحة؟ وملاذا مل أتت هبا؟ كأهنم، يرون الرسول

اي رسول هللا: إن اآلايت ليست ابختياري واجتبائي، بل }إمنا  {فمهما اجتىب آية واختارها، أتى هبا }قل
لالزم اختيار هللا لآلايت، فما رآها صالحاً أرسلها وزودين هبا، وما مل يرها فا {أتبع ما يوحى إيّل من ريبِّ 

صالحًا مل يرسلها، إن كنتم تريدون احلق واهلدى ـ حقيقة ـ وقصدكم من طلب اآلايت، إقامة الدليل 
الذي جئت به من القرآن املعجز الذي مل تتمكنوا أن أتتوا مبثله  {واحلجة على صدقي فـ }هذا

يوجب  {يهدي من أراد احلق إىل احلق }ورْحة {ِقَبِل }ربكم وهدى {وحجج وبراهني }من {}بصائر
الالم للعاقبة، إذ املنتفع هبذه اآلايت هم املتقون  {ترّحم هللا سبحانه ولطفه ابلعاملني به }لقوم يؤمنون

 فقط. 
ب أمام القرآن بنّي سبحانه لزوم األد« هذا بصائر»[ وإذ تقدم ذكر القرآن تلميحاً بقوله 205]

 {أي أعريوا أمساعكم له }وأنصتوا {أي قارئ كان }فاستمعوا له {بقوله: }وإذا قرئ القرآن
هو السكوت. ومن املعلوم أن اإلنصات أخص من االستماع، فإن اإلنسان رمبا يستمع إىل « اإلنصات»

وهذا األمر  الكالم وهو يتكّلم، ولذا نص عليه، فإن األدب أن يستمع اإلنسان، وال يتكّلم،
، كما دّلت على (٤9)لالستحباب، ككثري من أوامر القرآن الكرمي كقوله: )َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْياً(

أي لكي يرْحكم هللا سبحانه بسبب أتدبكم أمام كتابه الكرمي، أو  {ذلك األحاديث }لعلكم ترْحون
 بسبب اتعاظكم مبواعظه، حيث تستمعون هلا. 

[ ومبناسبة اإلنصات عند تالوة القرآن، أييت بيان كيفية دعوة هللا سبحانه، فإن القرآن  206]
اي رسول هللا، أو كل من أييت منه الذكر  {كالم هللا للخلق، والدعاء كالم اْللق مع هللا سبحانه }واذكر

ولعل األول أقرب، أما املراد به حديث النفس، وأما املراد التذكر ابهلمس واإلخفات،  {}ربك يف نفسك
أي مع اْلوف من  {أي بنحو الضراعة واالستكانة }وخيفة {}تضرعاً « ودون..»بقرينة ما أييت بقوله: 

فإن الكالم  {اذكره سبحانه }دون اْلهر من القول {هللا تعاىل، فإن ذلك أقرب إىل اإلجابة }و
جربئيل على الرسول، وقال:  املتوسط خري، وهذا ال ينايف استحباب اإلجهار لدواعي أُخر، كما نزل

يف ابب التلبية وما ورد من أن الصلوات اجملهر هبا تُذهب ابلنفاق، وما  (50)«أيمرك ربك ابلعج والثج»
دل على اإلتيان ابلصلوات الثالث جهرية، إىل غري ذلك، والقول أبن هللا ال حيتاج إىل اإلجهار تعليل 

م، فليكتف املستشكل حبديث النفس يف قراءته ودعائه اتفه، فإنه يُنقض أبن هللا الحيتاج إىل الكال
، فهو مجع اْلمع، «أصيل»، وُأُصل مجع «ُأُصل»مجع  {أي الصباح }واآلصال {وأذكاره؟ }ابلغدو
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، وهو ما بني العصر إىل غروب الشمس، وهذا كناية عن دوام الذكر، والتفريق بني «العشيات»ومعناه 
 تفنن بالغي ال خيفى لطفه.  ابإلفراد واْلمع،« الغدو واآلصال»

اي رسول هللا، أو املراد العموم، واملقصد العموم على أي حال، وإمنا الكالم يف  {}وال تكن
الذين يغفلون عن ذكر هللا سبحانه. ويف اآلية الكرمية رواايت كثرية غالبها  {مرجع الضمري }من الغافلني

 من ابب بيان املصداق، فال تضر بعمومها. 
بنّي سبحانه أن املالئكة الذين هم أبعد عن النزوات، وهم دائموا الذكر، فأجدر  [ مث207]

أي املالئكة، واملراد بكوهنم عنده سبحانه أهنم  {ابإلنسان أن يكون متذكِّرًا دائمًا }إن الذين عند رّبك
أبنفسهم عن وال يرتفعون  {يف قربه، قرب اْلاه واملكانة، ال القرب املكاين }ال يستكربون عن عبادته

أو غريه « سبحان هللا»أي ينزهونه عما ال يليق به، بذكر  {اْلضوع واْلشوع له سبحانه }ويسبحونه
 كسجودان، أو املراد غاية اْلضوع.  {تعاىل }يسجدون {}وله



 
 سورة األنفال

 (٧٦مكية، مدنية/آيتا )
 
 

 (1) ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
نْ َفاِل ُقِل األنْ َفاُل هلِل َوالرَُّسوِل َفات َُّقوا هللَا َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا هللَا َيْسأَُلوَنَك َعِن األ

ُتْم ُمْؤِمِننَي ) َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر هللُا َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم ٢َوَرُسوَلُه ِإْن ُكن ْ ( ِإّنَّ
َناُهْم يُ ْنِفُقوَن )٣ُه زَاَدتْ ُهْم ِإُيَاًَن َوَعَلى َرِبِ ِْم يَ تَ وَكَُّلوَن )آَيتُ  ( ُأوَلِئَك 4( الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوَِمَّا َرزَق ْ

رَبَُّك ِمْن بَ ْيِتَك اِبحْلَقِ  ( َكَما َأْخَرَجَك ٥ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق ًا َِلُْم َدرََجاٌت ِعْنَد َرِبِ ِْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي )
َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم ٦َوِإنَّ َفرِيقًا ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهوَن ) ( ُُيَاِدُلوَنَك ِف احْلَقِ  بَ ْعَدَما تَ بَ نيََّ َكَأّنَّ

َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم ( َوِإْذ يَِعدُُكُم هللُا ِإْحَدى الطَّائَِفتَ نْيِ أَن ََّها لَ ٧يَ ْنَُُروَن ) ُكْم َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغي ْ
( ِلُيِحقَّ احْلَقَّ َويُ ْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكرَِه 8َويُرِيُد هللُا َأْن ُيُِقَّ احْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن )

 (9اْلُمْجرُِموَن )
 

 سورة األنفال:
وحكمها. واْلو العام هلذه السورة « األنفال»ذا االسم الشتماهلا على كلمة مسيت السورة هب

وأصحابه، ومناوئيهم، وأمثلة من آل  )صلى هللا عليه وآله( حول السلم واحلرب وشؤوهنما، وحياة الرسول
 فرعون ومن كّذب آبايت هللا سبحانه. 

)صلى هللا عليه الرسول وملا كانت سورة األعراف لبيان قصص األنبياء، ومث ختمت بقصة 
 وما جرى بينه وبني قومه، فقال سبحانه:  )صلى هللا عليه وآله( ، افتتحت هذه السورة بذكرهوآله(

 ورة، واختتام السورة السابقة.دلياًل على ابتداء هذه الس {[ }بسم هللا الرْحن الرحيم1]
زايدة، واملراد هنا: مبعىن ال« نفل»هو مجع  {اي رسول هللا }عن األنفال {[ }يسألونك2]

الغنيمة، وإمنا مسيت نفاًل ألهنا عطية وفضل من هللا سبحانه للمسلمني، وقد اختلف التفسري حول 
األنفال، والذي نعتقده بعد اْلمع بني اآلايت والرواايت أن األشياء اليت ليست ملكًا ألحد وغنائم دار 

 احلرب تنقسم إىل قسمني: 
هلل والرسول ولذي القرىب « اْلمس» مخسة أقسام: قسم يسمى األول: الغنائم؛ وهي تقسم إىل

 واليتامى واملساكني وابن السبيل. واألربعة الباقية للمقاتلني. 



واإلمام،  )صلى هللا عليه وآله( الثاين: األنفال؛ وهي ما سيأيت يف الرواية، وتكون هلل والرسول
، أو ملطلق من حازها مؤمنًا كان أو غري سالم()عليهم الوقد أبيحت يف حال الغيبة ملن يتوىل األئمة 

مؤمن. وظاهر سياق اآلية أن املراد ابألنفال هنا هي مطلق الغنائم، فإن السورة نزلت يف وقعه بدر، وملا 
 هزم املسلمون الكفار، انقسموا ثالث فرق. 

دراً فشهدت معه ب)صلى هللا عليه وآله( روى عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول هللا 
فهزم هللا تعاىل العدو فانطلقت طائفة يف آاثرهم يهزمون ويقتلون، وأقبلت طائفة على العسكر حيوزونه 

ال يصيب العدو منه غرّة، حَّت إذا كان الليل )صلى هللا عليه وآله( وجيمعونه وأحدقت طائفة برسول هللا 
ا فليس ألحد فيها نصيب. وقال وفاء الناس بعضهم إىل بعض، قال الذين مجعوا الغنائم: حنن حويناه

الذين خرجوا يف طلب العدو: لستم أبحق منا حنن منعنا عنه العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا 
يسألونك »: خفنا أن يصيب العدو منه غرّة فاشتغلنا به. فنزلت اآلية: )صلى هللا عليه وآله(برسول هللا 
)صلى هللا  فقسمها رسول هللا« هللا وأصلحوا ذات بينكمقل األنفال هلل والرسول فاتقوا »؟ «عن األنفال
 بني املسلمني.  عليه وآله(

وهذا احلديث يدل على أن املراد ابألنفال مطلق الغنائم، كما هو ظاهر السياق، وهناك حديث 
منا ، وال منافاة بني األمرين، فقد تكرر )صلى هللا عليه وآله( يفسر األنفال مبا حيضر اإلمام بعد الرسول

 سابقا أن اللفظ املشرتك جيوز استعماله يف أكثر من معىن واحد إذا كانت هناك قرينة. 
األنفال ما مل يوجف عليه خبيل وال ركاب أو قوم »أنه قال:  )عليه السالم( فعن اإلمام الصادق

 .(51)«صاحلوا وأعطوا بيدهم
ض خربة أو بطون أودية الفيء واألنفال ما كان من أر : »)عليه السالم(ويف حديث آخر عنه 

أو أرض مل يكن فيها مهراقة دم أو صوحلوا أو أعطوا أبيديهم ومل تفتح ابلسيف فهو يكون من الفيء 
 . (52)«واألنفال، فهذه هلل ورسوله فما كان هلل فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو لإلمام بعد الرسول

دار احلرب بغري قتال، وكل األنفال كل ما أخذ من : »)عليه السالم(ويف حديث آخر عنه 
أرض اجنلى عنها أهلها بغري قتال واألرضون املوات واآلجام وبطون األودية وقطائع امللوك ومرياث من ال 

 . (53)«وارث له فهو هلل ولرسوله ولو من قام بنصه ومن مات وليس له موىل فماله من األنفال
 صة دون سائر شركائه يف اْلمس. وعلى هذا فتسمية هذا الشيء ابألنفال لزايدة اإلمام حب

ليس ألحد حَّت  {اي رسول هللا يف جواب السائلني عن األنفال: }األنفال هلل والرسول {}قل
خافوا عقابه  {يُتنازع فيها، وإذا كانت هلل والرسول فلهما اْليار يف أن يقسماها كيف شاءا }فاتقوا هللا
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أي ما بينكم من اْلصومة واملنازعة، وإمنا يؤتى  {يف التنازع وطلب ما ليس لكم }وأصلحوا ذات بينكم
لتشبيه الصلة اليت بني الناس أبمر جمّسم فيما بينهم، تشبيهاً للمعقول ابحملسوس }وأطيعوا « ذات»بكلمة 

مصدقني للرسول فيما أيتيكم به من قبل هللا سبحانه.  {يف الغنائم وغريها }إن كنتم مؤمنني {هللا ورسوله
املسلمني أنه ال حق هلم يف الغنيمة وأهنا هلل والرسول، قالوا: اي رسول هللا مسعًا وطاعة  قيل: إنه ملا عرف
 فاصنع ما شئت. 

[ مث ذكر سبحانه صفات املؤمنني الكاملني ليكون درسًا للمسلمني يف مستقبل حياهتم 3]
أي اضطربت  {جلت قلوهبموليكون ميزاانً يزن املسلم نفسه فيه فقال: }إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا و 

وخافت من عظمته، وإن مل يكن خوفاً من ذنب، فإن اإلنسان إذا علم أنه سيحضر حمضراً كبرياً وعظيماً 
فإن اإلميان  {اآلايت }إمياانً  {أي قرأت }عليهم آايته زادهتم {ارجتف قلبه خوفاً من الفشل }وإذا تليت

يف  {زادت امللكة قوة وثبااًت }وعلى رهبم يتوكلونملكة يف القلب، كلما ُكّرر املطلب على اإلنسان 
 أمروهم، فيفّوضون أمورهم إليه، يف كل مرجو وخموف. 

ابإلتيان هبا مواظبني عليها، واحلث عليها ابلنسبة إىل سائر  {[ }الذين يقيمون الصالة٤]
 و غريه. سواء الواجب من اإلنفاق أ {الناس، فإن اإلقامة غري اإلتيان }ومما رزقناهم ينفقون

فهم الذين آمنوا ابهلل ورسوله،  {املتصفون هبذه الصفات }هم املؤمنون حقاً  {[ }أولئك5]
فهم  {رفيعة }عند رهبم {وهم الذين شعرت قلوهبم اإلميان وامتثلت جوارحهم لتطبيقه }هلم درجات

فهم  {ق كرميلذنوهبم }ورز  {مكتوبون عنده أصحاب الدرجات الرفيعة، وسينالوهنا يف اآلخرة }ومغفرة
 يُرزقون إبكرام وإعظام ال إبهانة وإذالل. 

[ إن األنفال هلل والرسول، وإن كره املسلمون ذلك، فإن يف كوهنا هلل والرسول حسن العاقبة 6]
واملصري، كما إن إخراجك اي رسول هللا لوقعة بدر كان ابحلق ولعاقبة حسنة، وإن كره املسلمون ذلك، 

 {اي رسول هللا }من بيتك ابحلق {قب، وأيمر مبا هو خري }كما أخرجك ربكفإن هللا وحده يعلم العوا
احلال }إن  {أمره بذلك }و« اإلخراج»هنا حمل اإلقامة، وهي املدينة املنورة، ومعىن « البيت»واملراد بـ

 للخروج.  {فريقاً من املؤمنني لكارهون
ن املسلمني إىل احلبشة، وطاردوا وقصة بدر يف اْلملة هي إن الكفار يف مكة ملا شّردوا قسماً م

الرسول وأصحابه، حَّت اضطروا للهجرة حتت جنح الظالم، أخذوا بعد ذلك يؤذون املسلمني الباقني يف 
)صلى هللا عليه  وأصحابه خمتلف اإلشاعات، فأراد النيب )صلى هللا عليه وآله( مكة، ويشيعون حول النيب

مربر هلا إاّل احلقد واحلسد. وأخرياً عزم على قطع طريق جتارهتم أن يضع حداً هلذه التعدايت اليت ال  وآله(
 اليت تسري بني مكة والشام، ليتأدبوا وأيخذوا بذلك حذرهم. 

 )صلى هللا عليه وآله( فخرجت عرٌي لقريش إىل الشام فيها كثرة وافرة من أمواهلم، فأمر الرسول
دى الطائفتني؛ غنيمة العري، أو مطاردة قريش أصحابه ابْلروج ليأخذوها، وأخربهم أن هللا قد وعده إح



« بدر»يف ثالمثائة وثالثة عشر رجاًل، فلما قارب  )صلى هللا عليه وآله( وحماربتها وتبديدها، فخرج هو
وهي بئر هناك أبلغ أاب سفيان ذلك، وكان يف العري فخاف خوفًا شديداً، وبعث إىل قريش فأخربهم 

ن العري وأمر ابلعري فأخذ هبا حنو ساحل البحر، وتركوا الطريق ومروا بذلك وطلب منهم اْلروج والدفاع ع
فأخرب أن العري قد أفلتت )صلى هللا عليه وآله( على رسول هللا  )عليه السالم( مسرعني، ونزل جربئيل

وأن قريشًا قد أقبلت لتمنع عن عريها وأمره ابلقتال، ووعده النصر، فأخرب به رسول هللا أصحابه فجزعوا 
ذلك وخافوا خوفاً شديداً إذ مل يتهيأوا للحرب، فقال رسول هللا: أشريوا علّي. فقام أبو بكر فقال: اي  من

رسول هللا إهنا قريش وخيالؤها ما آمنت منذ كفرت وال ذلت منذ عّزت ومل خنرج على هيئة احلرب. فقال 
 : اجلس فجلس. )صلى هللا عليه وآله(رسول هللا 

. فقام عمر فقال مثل مقالة أيب بكر، فقال: اجلس، مث له()صلى هللا عليه وآفقال  : أشريوا عليَّ
قام املقداد فقال: اي رسول هللا إهنا قريش وخيالؤها، وقد آمنا بك وصدقناك وشهدان أن ما جئت به 
حق من عند هللا ولو أمرتنا أن خنوض جو الفضاء وشوك اهلراس ْلضنا معك وال نقول لك ما قالت بنو 

اذهب أنت وربك إان »ولكنا نقول: « اذهب أنت وربك فقاتال إان هاهنا قاعدون»ملوسى: إسرائيل 
فجزاه النيب خريًا مث جلس مث قال: أشريوا علّي. فقام سعد بن معاذ فقال: أبيب أنت «. معكما مقاتلون

عم. قال: وأمي ايرسول هللا كأنك أردتنا؟ قال: نعم قال: فلعلك خرجت على أمر قد أمرت بغريه. قال: ن
أبيب أنت وأمي اي رسول هللا، قد آمنا بك وصدقناك وشهدان أن ما جئت به حق من عند هللا ، فمر بنا 

 مبا شئت وخذ من أموالنا ما شئت. 
مث قال: وهللا لو أمرتنا أن خنوض هذا البحر ْلضناه معك. إىل أن قال: ولكن نعد لك الرواحل 

د يف احلرب، وإان لنرجوا أن يقّر هللا عينيك بنا. فقال رسول هللا:  ونلقي عدوان فإان صرّب عند اللقاء أجنا
كأين مبصرع فالن هاهنا ومبصرع فالن هاهنا ومبصرع أيب جهل وعتبة وشيبة فإن هللا وعدين إحدى 

فأمر ابلرحيل حَّت نزل ماء بدر « كما أخرجك»، فنزلت اآلية: (5٤)الطائفتني ولن خيلف هللا امليعاد
 وأقبلت قريش. 

 {اي رسول هللا بعض املؤمنني فيما دعوهتم إليه من حماربة قريش }يف احلق {[ }جيادلونك7]
أنه حق، فإهنم كانوا يقولون: هاّل أخربتنا لنعد عدتنا للحرب،  {فإن احلرب واجب وحق }بعدما تبني

اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ  وهم يعلمون أنك ال أتمرهم إاّل أبمر هللا سبحانه كما قال سبحانه: )َوَما يـَْنِطُق َعنِ 
 . (55)َوْحٌي يُوَحى(

                                                             

 .2٤7، ص19حبار األنوار: ج (5٤)
 .5و ٤سورة النجم:  (55)



فيظنون أن سوقهم إىل احلرب موجب هلالكهم  {هؤالء اجملادلني }يساقون إىل املوت {}كأمنا
أي ينظرون إىل املوت عيااًن ويرونه أببصارهم، فكيف يكون  {حيث مل يعدوا هلا العدة }وهم ينظرون

 اجملادلني.  حال مثل هذا اإلنسان، كذلك حال هؤالء
على لسان رسوله }إحدى الطائفتني أهنا  {اذكروا أيها املسلمون }إذ يعدكم هللا {[ }و8]

أي  {إما طائفة العري فتغنموهنا، وإما قريش فتقتلوهنم وتتخلصون من بعض أعدائكم }وتودون {لكم
ري لئاّل يالقوا مشقة فإهنم كانوا حيبون أن يغنموا الع {حتبون وترغبون }أن غري ذات الشوكة تكون لكم

احلرب، واحلال أن احلرب كانت هلم أكثر شوكة إذ تركز يف العدو خوفهم وشوكتهم، وكأن الشوكة 
 مأخوذة من الشوك ألن يف احلرب شوكاً وليس األمر سهاًل، فيكون تشبيهاً، أو املراد ابلشوكة: السالح. 

ي يظهر احلق، مبا بّينه وأوجبه أ {حيث أمركم ابحلرب }أن حيق احلق بكلماته {}ويريد هللا
هو األصل، أي جيذ الكفر « الدابر»أي يستأصلهم، فإن  {عليكم من املقاتلة }ويقطع دابر الكافرين

 من أصوله، فإن وقعه بدر كانت أقوى األسباب لنصرة املسلمني إىل األبد وهزمية الكافرين إىل األبد. 
حقيقة اإلسالم، ويف التكرار تركيز وتوطئة  أي يظهر {[ وإمنا أراد هللا ذلك }ليحق احلق9]

الذين أجرموا  {ذلك }اجملرمون {أي يظهر بطالنه إبهالك الكفار }ولو كره {لقوله: }ويبطل الباطل
 ابلكفر والعصيان. 

 



 
( َوَما َجَعَلُه 1٠ِفنَي )ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأّن ِ َُمِدُُّكْم َِبَْلف  ِمَن اْلَمالَِئَكِة ُمْردِ  

( ِإْذ يُ َغشِ يُكُم 11هللُا ِإاَل ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه قُ ُلوبُُكْم َوَما النَّْصُر ِإاَل ِمْن ِعْنِد هللِا ِإنَّ هللَا َعزِيٌز َحِكيٌم )
َماِء َماًء ِلُيطَهِ رَُكمْ  َعاَس َأَمَنًة ِمْنُه َويُ نَ زِ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ ْيطَاِن َوِليَ ْرِبَط  الن ُّ ِبِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّ

( ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإىَل اْلَمالَِئَكِة َأّن ِ َمَعُكْم فَ ثَ بِ ُتوا الَِّذيَن آَمُنوا 1٢َعَلى قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَ بِ َت ِبِه األْقَداَم )
ُهْم ُكلَّ بَ َنان  )َسأُْلِقي ِف قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضرِ  ( َذِلَك 1٣بُوا فَ ْوَق األْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ

( َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ 14َِبَن َُّهْم َشاقُّوا هللَا َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاِقِق هللَا َوَرُسوَلُه َفِإنَّ هللَا َشِديُد اْلِعَقاِب )
َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا زَْحفًا َفاَل تُ َولُّوُهُم األْداَبَر ( َي أَي ُّ 1٥ِلْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّاِر )

 هللِا َوَمْأَواُه ( َوَمْن يُ َوِل ِِْم يَ ْوَمِئذ  ُدبُ َرُه ِإاَل ُمَتَحر ِفًا ِلِقَتال  َأْو ُمَتَحيِ زًا ِإىَل ِفَئة  فَ َقْد اَبء ِبَغَضب  ِمنَ 1٦)
 (1٧ْئَس اْلَمِصرُي )َجَهنَُّم َوبِ 

 
[ وملا بلغ أصحاب رسول هللا كثرة قريش وما معها من السالح والعتاد فزعوا واستغاثوا ابهلل 10]
أي تطلبون الغوث والنصرة من }ربكم فاستجاب  {اذكروا أيها املسلمون }إذ تستغيثون« و»وتضرعوا. 

أي بعضهم  {لف من املالئكة مردفنيأي مرسل إليكم مدداً }أب {دعاءكم وتضرعكم }أين ممدّكم {لكم
 خلف بعض، فهم مرتادفون متتابعون يف النزول إليكم. 

 ؟ (57))مخسة آالف( (56)فإن قيل: كيف ميكن اْلمع بني هذه اآلية وبني قوله: )ثالثة آالف(
فاْلواب: إن األلف كانوا مقاتلني، والبقية للبشارة وتقوية القلوب، كما يقال: إن العاملني يف 

دينة عشرة، فإذا قيل: إهنم أكثر؟ أجيب أبن املائة مثاًل إمنا هي من حيث العدد واحلركة والعمل امل
ملا نظر إىل كثرة عدد املشركني وقلة عدد  )صلى هللا عليه وآله( للعشرة. ويف احلديث: إن الرسول

صابة ال تُعبد يف اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم إن هتلك هذه الع»املسلمني استقبل القبلة وقال: 
. فما زال يهتف بربه ماّداً يديه حَّت سقط رداؤه عن منكبه، فأنزل هللا املالئكة، وقد قاتلت (58)«األرض

 املالئكة وأسرت بعض املشركني. 
[ مث يذكر سبحانه أن إنزال املالئكة إمنا كان ألجل تقوية قلوب املسلمني، وإاّل فنصر هللا 11]

أي ما جعل هللا اإلمداد ابملالئكة }إالّ  {ملك أو غريه }وما جعله هللاسبحانه ال حيتاج إىل مدد 
أي بشارة لكم ابلنصر، فإن اإلنسان يستبشر بكثرة األعوان وإن كان علم أهنم للسواد والكثرة  {بشرى

إاّل يف احلقيقة والواقع  {فيزول اْلوف والوسوسة عنها }و {أي ابإلمداد }قلوبكم {فقط }ولتطمئن به
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وال أتثري لإلمداد واإلعداد وإمنا هي روابط ووسائط إاّل  {أي ليس النصر }إاّل من عند هللا {لنصر}ما ا
فيما يفعل، وهذا ال يدل على عدم هتيئة  {غالب بسلطانه }حكيم {من عند هللا }إن هللا عزيز

فالنصر من هللا  األسباب، بل يدل على لزوم هتيئتها، فإن املالئكة وقوى ما وراء الطبيعة بشائر، وإالّ 
وا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة(  . (59)أبسبابه الظاهرية اليت قررها هو سبحانه، كما قال تعاىل: )َوأَِعدُّ

[ وملا أمسى القوم املساء قبل الواقعة أخذ أصحاب الرسول النوم، من كثرة التعب وقد كان 12]
على القتال غداً، فإن من اسرتاح وانم مل يقلق كما يقلق  إلقاء هللا النوم عليهم ليذهب خوفهم، ويتقووا

الساهر، كما أن أعصابه هتدأ، وقواه تكثر فيتمكن مما ال يتمكن عليه الساهر، واحتلم كثري من املسلمني 
تلك الليلة، وكان موضع نزوهلم كثري الرمل، مما سبب صعوبة احلركة، فوسوس إليهم الشيطان قائاًل: كيف 

، وقد أصابتكم اْلنابة، وحمّلكم غري صاحل، وال ماء عندكم، بينما املشركون على املاء، أنتم على حق
أي يستويل  {فأنزل هللا املطر، حَّت لبد األرض، واغتسلوا، وارتووا. فاذكروا أيها املسلمون }إذ يغشيكم

ألجل أمنكم سبحانه، فإنه مل يفعل ذلك إاّل  {أي أمااًن }منه {أي النوم }أمنةً  {عليكم }النعاس
الدعة اليت تنايف املخافة }وينزل عليكم من السماء ماًء « األمنة»وراحتكم وإزالة اْلوف عنكم، و

أي وسوسته فإنه كان يوسوس يف  {من حدث اْلنابة }ويذهب عنكم رجز الشيطان {ليطهركم به
أي  {كمقلوهبم: كيف يكونون على حق، وهم جنسون، وحملهم رمل، وهم ظمأى }ولريبط على قلوب

ليشد قلوبكم ويقويها، فإن النوم ونزول املطر قّواي قلوهبم حيث أزاال املخاوف والوساوس واألتعاب 
أي أقدامكم يف احلرب بتلبد الرمل، أو املراد تقوية القلب فإنه يكىن  {أي ابملطر }األقدام {}ويثبت به

ة، واملطر لتطهري البدن عن جناسة بذلك عنه، أو املراد ذهاب احلاالت اْلمسة ابألمرين؛ فالنوم للدع
 املين، واالغتسال لذهاب رجس الشيطان، وتقوية القلب عن وسوسته، وتثبيت األقدام بتلبد الرمل. 

وهم وإن مل يروا ذلك ومل يسمعوه آبذاهنم إاّل أهنم  {[ واذكروا أيها املسلمون }إذ يوحي13]
وهذا لتقوية قلوب  {يف وقعة بدر }أين معكماملنزلني  {اي رسول هللا }إىل املالئكة {علموه }ربك

بتقوية  {املسلمني، وإال فمن املعلوم أن املالئكة ال تفعل شيئًا إاّل أبمر هللا سبحانه }فثبتوا الذين آمنوا
قلوهبم ودحر الشياطني عنهم، فإن يف القلب ُلّمتان: ُلّمة من املالئكة وملة من الشيطان، فالنوااي احلسنة 

 ملالئكة، والنوااي السيئة وما أشبه من الشياطني. وما أشبه من ا
أي اْلوف من املؤمنني، وقد كان ذلك، فقد سّلط هللا  {}سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب

على الكفار رعب عظيم، حَّت أن أاب هلب قال أليب سفيان ـ بعد الواقعة ـ: كيف كان أمر الناس؟ قال: 
ناهم أكتافنا يقتلوننا وأيسروان كيف شاءوا، وأمي هللا مع ذلك مالت ال شيء وهللا إاّل أن لقيناهم فمنح

 {الناس، رأينا رجااًل بيضًا على خيل بلق بني السماء واألرض ما تليق شيئاً وال يقوم هلا شيء }فاضربوا
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أي الرؤوس أو املذابح، فإهنما فوق األعناق، أو هو كناية عن ضرب القفا  {أيها املالئكة }فوق األعناق
أي أصابع اليد والرجل، أو املعىن: ُجّزوا  {أي من الكفار }كل بنان {لإلذالل واإلهانة }واضربوا منهم

 أعناقهم واقطعوا أطرافهم. 
أي  {سبب }أهنم شاقوا هللا {التعذيب والضرب فوق األعناق والبنان }بـ {[ }ذلك1٤]

ومن املعلوم  {ومن يشاقق هللا ورسولهفكأهنم يف شق وهللا والرسول يف شق آخر } {خالفوا هللا }ورسوله
أنه يكتفي بذكر هللا وحده أو الرسول وحده، ولكن ذلك لتعظيم الرسول حني يُقرن ابسم هللا سبحانه، 

يف الدنيا بعقوبة الكافرين على أيدي  {وأنه الشخص املقابل هلم يف املشاقة }فإن هللا شديد العقاب
 ر. املسلمني، ويف اآلخرة إبخالدهم يف النا

خطاب للكفار « كم»إشارة إىل العذاب يف الدنيا ابألسر والقتل، و« ذلك» {[ }ذلكم15]
عالوة  {دخلت إلفادة الرتتب على الكفر }وأن للكافرين« الفاء»أي ذوقوا هذا العذاب. و {}فذوقوه

 يستعمل كثريًا يف غري« الذوق»يف اآلخرة. وال خيفى أن  {على هذا العقاب العاجل }عذاب النار
الذوق ابللسان، ابعتبار إدراك اإلنسان له كما يدرك ابللسان املذوقات، وهو يستعمل ابلنسبة إىل األمل 

، قال سبحانه: «ذق السوط»، وابلنسبة إىل األمل اْلسمي، كما يقال: «ذق الذل»الروحي، كما يقال: 
 . (61)نََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرمُِي(، وقال: )ُذْق إِ (60))َفَأَذاقـََها هللاُ لَِباَس اْْلُوِع َواْلَْْوِف(

اْلطاب عام لكل مؤمن، وإن كان نزول اآلية مبناسبة قصة بدر  {[ }اي أيها الذين آمنوا16]
أي حال كوهنم وإايكم زاحفني متدانني « حال» {من اللقاء يف احلرب }زحفاً  {}إذا لقيتم الذين كفروا

أي ال تنهزموا أبن جتعلوا ظهوركم إليهم، فإن  {هم األدابرللقتال، فإن الزحف مبعىن الدنو }فال توّلو 
 اإلنسان ال جيعل ظهره إىل ساحة القتال إاّل إذا أراد الفرار. 

ألنه « يومئذ»أي من جيعل ظهره إليهم يوم القتال، وإمنا قال  {[ }ومن يوهلم يومئذ دبره17]
أي اتركًا موقفه إىل موقف آخر أصلح  {لقتالإذا كان }متحرفًا  {}إالّ « ِإَذا َلِقيُتمُ »ُفهم من قوله: 

الزوال عن جهة االستواء إىل جهة احلرف مبعىن الطرف، واللفظ، « التحّرف»للقتال من موقفه األول، و
طلب حيزاً  {حال، أي: يف حال كونه قاصدًا الطرف حَّت يكون أمكن يف احلرب }أو متحيزًا إىل فئة

أي منحاز حنوه، منضم إليه. « فالن متحيز إىل فالن: »غري حيزه السابق، أي مكان جديد، يقال
فاملعىن: أنه وىّل دبره لينضم إىل مجاعة يستعني هبم يف القتال، فإن اإلنسان وحده جيرتئ عليه العدو 

 {أي أن املويل دبره يرجع }بغضب من هللا« ومن يوهلم»خرب  {أكثر مما إذا كان مع مجاعة }فقد ابء
أي مصريه }جهنم  {احلرب برضى هللا، واآلن بفراره رجع حيمل الغضب }ومأواهفكأنه كان ذاهبًا إىل 

 وهبذا يستدل على أن الفرار من الزحف كبرية موبقة.  {وبئس املصري
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نَي ِمْنهُ فَ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َوَلِكنَّ هللَا قَ تَ َلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ هللَا َرَمى َوِليُ ْبِلَي اْلُمْؤِمنِ  

يٌع َعِليٌم ) ( ِإْن َتْستَ ْفِتُحوا فَ َقْد 19( َذِلُكْم َوَأنَّ هللَا ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن )18َباَلًء َحَسنًا ِإنَّ هللَا ْسَِ
ٌر َلُكْم َوِإْن تَ ُعوُدوا نَ ُعْد َوَلْن تُ ْغيِنَ َعْنُكْم ِفئَ تُ  تَ ُهوا فَ ُهَو َخي ْ ُكْم َشْيئًا َوَلْو َكثُ َرْت َجاءُكُم اْلَفْتُح َوِإْن تَ ن ْ

( َي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا هللَا َوَرُسوَلُه َواَل تَ َولَّْوا َعْنُه َوأَنْ ُتْم َتْسَمُعوَن ٢٠َوَأنَّ هللَا َمَع اْلُمْؤِمِننَي )
ْعَنا َوُهْم اَل َيْسَمُعوَن )٢1) َوابِ  ِعْنَد هللِا الصُّمُّ اْلُبْكُم ( إِ ٢٢( َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َقاُلوا ْسَِ نَّ َشرَّ الدَّ

( َي ٢4( َوَلْو َعِلَم هللُا ِفيِهْم َخرْيًا اَلْْسََعُهْم َوَلْو َأْْسََعُهْم َلتَ َولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن )٢٣الَِّذيَن اَل يَ ْعِقُلوَن )
َذا َدَعاُكْم ِلَما ُُيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ هللَا َُيُوُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِل َوِللرَُّسوِل إِ 

َنًة اَل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ هللَا َشِديُد ٢٥َوأَنَُّه ِإَلْيِه ُِتَْشُروَن ) ( َوات َُّقوا ِفت ْ
 (٢٦اْلِعَقاِب )

 
 ذكر سبحانه أن السبب احلقيقي يف اهنزام الكفار إمنا كان هو هللا سبحانه }فلم [ مث18]

ابعتبار كوهنم السبب األضعف، فلوال « النفي عنهم»أي مل تقتلوا الكفار أنتم أيها املسلون. و {تقتلوهم
القتل واألسر مل  تشجيع هللا سبحانه إبنزال املالئكة وإنزال املطر وتقوية قلوهبم ومساعدة املالئكة هلم يف

بتهيئة  {يتمكنوا من الغلبة عليهم، ومن املتعارف أن ينسب الفعل إىل أقوى السببني }ولكن هللا قتلهم
اي رسول هللا، أو أيها  {األسباب وإلقاء الرعب يف قلوب الكفار حيث اهنارت أعصاهبم }وما رميت

ينفى عمن مل تكن نتيجة الفعل بقدرته،  واملراد ابألول: الرمي املصيب، فإن الفعل  {املسلم }إذ رميت
ولعل «. فما صدت أنت وإمنا صادته الصدفة»كما يقال ملن ألقى حجرًا بدون معرفة فاصطاد طائراً: 

فإنه كان  {}ولكن هللا رمى«. رماه هللا هبالك ونكال»، رمي القوم ابهلالك، كما يقال: «الرمي»املراد بـ
 السبب األقوى يف هالكهم ونكاهلم. 

قال  )عليه السالم( ذكر مجع من املفسرين: أن املراد بذلك، رمي الكفار ابلرتاب، فإن جربئيلو 
)صلى هللا عليه  يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم هبا. فقال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( للنيب
كفاً من حصى عليه   : أعطين قبضة من حصى الوادي. فناوله)عليه السالم( ملا التقى اْلمعان لعلي وآله(

تراب فرمى به يف وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق مشرك إاّل دخل يف عينه وفمه ومنخريه منه 
شيء وتبعهم املؤمنون يقتلوهنم وأيسروهنم وكانت تلك الرمية سبب هزمية القوم، وملا أن اصطف القوم برز 

هم بعض املسلمني فلم يرضوا هبم ملا جرت العادة من عتبة وشيبة والوليد للقتال وطلبوا املبارز فخرج إلي
وْحزة وعبيدة، ودارت املعركة بنصرة  )عليه السالم( عدم احتشام القرن إاّل بقرنه حَّت برز إليهم عليّ 

هؤالء، وقتل أولئك، وهنا ْحي الوطيس واستعرت احلرب ومل تنكشف إاّل هبزمية الكفار وقتل مجاعة كبرية 



ن أيسروهنم واملالئكة تعينهم يف األسر كما أعانتهم يف القتل. فكان املسلم يشري منهم، وأخذ املسلمو 
بسيفه أو رحمه وملا يصل إىل الكافر فإذا به خير قتياًل تقتله املالئكة، وكذلك األسر. حَّت أن العباس أسره 

: كيف أسرت آله()صلى هللا عليه و أبو اليسر وكان العباس جسيمًا وأبو اليسر حنيفاً، فقال له الرسول 
العباس اي أاب اليسر؟ فقال: اي رسول هللا لقد أعانين عليه رجل ما رأيته قبل ذلك وال بعده. فقال الرسول 

. وكل هذه كانت للبشرى وإمنا النصر كان من (62): لقد أعانك عليه ملك كرمي)صلى هللا عليه وآله(
 عند هللا. 

أي من عنده  {ينعم على }املؤمنني منهأي ل {قد فعل هللا سبحانه ما فعل }ليبلي {}و
على هذا استئنافية متعلقة بفعل مقّدر، كما قّدرانه، « الواو»أي نعمة جسيمة، فـ {سبحانه }بالًء حسناً 

أو املراد: ليمتحن املؤمنني امتحاانً حسناً، فإن البالء أييت مبعىن النعمة كما أييت مبعىن االختبار، وإمنا يقال 
أصل البالء ما يظهر به األمر من الشكر والصرب، فالنعمة بالء ألهنا تظهر الشكر،  للنعمة: بالء، ألن

بضمائركم ونياتكم. ويف احلرب تظهر  {ألقوالكم }عليم {واملصيبة بالء ألهنا تظهر الصرب }إن هللا مسيع
هنج أقوال، وجتول يف الصدر نيات، فمن األحرى أن حيفظ اإلنسان قلبه ولسانه لئاّل ينحرفان عن 

 الصواب مبحضر َمن يسمع ويعلم كل شيء. 
أي أن األمر كما ذكران من القصة، وهذا كما أن من يذكر قصة يقول  {[ األمر }ذلكم19]

للخطاب، أي: أخاطبكم « كم»إشارة و« ذلك»وهذا شبه أتكيد للكالم السابق، فـ« هكذا»بعدها: 
أي أن الغرض  « ذلكم»هذا عطف على  {رينأيها املؤمنون أن األمر كذلك }وأن هللا موهن كيد الكاف

إىل البالء املستفاد من قوله: « ذلكم»كان بالء املؤمنني ووهن كيد الكافرين. هذا بناًء على رجوع 
 استئنافية. « وأن هللا»، وإاّل كان «ليبلي املؤمنني»

 {وا[ وحيث بنّي سبحانه أن هللا يوهن كيد الكافرين خاطب الكفار بقوله: }إن تستفتح20]
اللهم أهلك أضل »وهذا هتكُّم، فإن أاب سفيان دعا قبل الواقعة بقوله:  {أيها الكفار }فقد جاءكم الفتح

، فقد استجاب هللا دعاءه وأهلك أضل الفريقني وأقطعهما للرحم. واملراد «الفريقني وأقطعهما للرحم
واب فيطلب فتحها طلب الفتح، كأن الذي يقع يف مشكلة قد انسدت عليه األب« االستفتاح»بـ

 ليتخلص من املشكلة. 
عن الكفر ومعاداة املسلني }فهو خري  {مث يرّغبهم سبحانه يف االنتهاء عن كفرهم }وإن تنتهوا

إىل  {إىل كفركم ومشاقتكم هلل والرسول }نعد {مل تنتهوا و }تعودوا {يف دنياكم وآخرتكم }وإن {لكم
أي  {أمامه جتمع وكثرة }ولن تغين عنكم فئُتكم شيئاً  ما رأيتم من إهالككم وإذاللكم، وأبسنا ال يقف

فإن النجاح ليس ابلكثرة وإمنا ابلقوة اليت هي متوفرة لدى  {ال تفيد بكم مجاعتكم شيئًا }ولو كثرت
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ومن املعلوم انطباق هذه اآلايت يف كل زمان ومكان بشرط أن يعمل  {املؤمنني }وأن هللا مع املؤمنني
 ميان. املسلمون على شرائط اإل

[ مث خاطب سبحانه املؤمنني أن يلتزموا مبا هو سبب جناحهم بقوله: }اي أيها الذين آمنوا 21]
واختصاص اْلطاب ابملؤمنني، مع أن اإلطاعة واجبة على اْلميع، ألهنم هم  {أطيعوا هللا ورسوله

 )صلى هللا عليه وآله( أي ال تُعرضوا عن الرسول {املصغون املنتفعون ابْلطاب دون غريهم }وال تولوا عنه
عرض بعد العلم أشد عقوبة عن  {احلال }أنتم تسمعون {}و

ُ
دعاءه لكم وأمره وهنيه إايكم، فإن امل

 املعرض بال علم. 
حقيقًة، إذ  {وهم اليهود واملنافقون }وهم اليسمعون {[ }وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا22]

م مساعهم مساع متعٍظ واٍع، فإنه يقال للعامل التارك لو مسعوا ووعوا لعلموا، فعدم علمهم دليل على عد
 «. أنه مل يسمع»، كما يقال ملن مسع قول الرشد، فسلك سبيل الغي: «إنه غري عامل»لعلمه: 

[ وإذ أمر هللا سبحانه املؤمنني ابلسماع النافع املقرتن ابلعمل حّذرهم أن يكونوا كالدابة 23]
تعقل وتعمل حسب ما مسعت، وال تنطق ابْلري واألمر ابملعروف اليت ال تسمع إاّل نداًء من غري أن 

الكفار، إهنم أشر من الدابة، حيث إن الدابة ال تعقل،  {والنهي عن املنكر }إن شر الدواب عند هللا
مجع « بُْكم»وهو الذي ال يسمع، و«: أصم»مجع « ُصمّ » {وهؤالء يعقلون مث يعرضون }الصم البكم

عقاًل مثمراً، وإال فهم عقالء، فإن هؤالء شر ما دّب  {لم }الذين ال يعقلونوهو الذي اليتك«: أبكم»
 على وجه األرض من احليوان حيث مل ينتفعوا مبا مسعوا من احلق، ومل يتكلموا به. 

إهنا نزلت يف بين عبد الدار، مل يكن أسلم منهم غري : »)عليه السالم(روي عن اإلمام الباقر 
 . (63)«يقال له: سويبطمصعب بن عمري وحليف هلم 

إمساعاً  {قبواًل للحق وإذعااًن به وإنصافًا يف األمر }ألمسعهم {[ }ولو علم هللا فيهم خرياً 2٤]
لو »انفعاً، ولكنه علم أن ليس فيهم خري، وال رجاء هبم، فلذا تركهم مغلقي القلوب، وهذا كما تقول: 

 تصبح قابلة للزراعة حَّت ابحلرث. وهكذا ، حيث إهنا ال«علمت يف هذه األرض قابلية للزرع حلرثتها
قلب اإلنسان القابل وقلب اإلنسان غري القابل، فإن أغشية الكفر قد مشلتهما، لكن هللا سبحانه يزيل 
الغشاء عن قلب القابل حيث يعرف فيه اْلري، وال يزيله عن قلب غري القابل حيث يعرف فيه عدم 

 اْلري. 
املعىن الظاهري، فقد أمسع هللا « اإلمساع»أبنه إن أريد من  وهبذا حتقق أنه ال جمال لإلشكال

االمتناعية، وإن أريد منه تطهري القلوب تكويناً فإن « لو»سبحانه كل برٍّ وفاجر؛ فال يناسبه التعليق على 
 هللا لو فعل ذلك لكان فيه من اْلري؛ فال يناسبه ما يفهم من اآلية من عدم إمكان اْلري. 
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ن هناك ثالث مراتب: اإلمساع الظاهري، وإزالة األغشية، وطهارة القلوب وحاصل اْلواب: أ
ذااتً. فإزالة األغشية خاصة ابملؤمن، بينما اإلمساع عام لكل واحد، فاملعىن: لو علم هللا الطهارة الذاتية يف 

هبم  قلوهبم ألزال األغشية املظلمة عنها، عالوة على اإلمساع، ولكن علم أن ذلك ال ينجح، فإن قلو 
 كاألرض السبخة اليت ال ينفع معها احلرث، فلذا تركهم وشأهنم. 

أي أعرضوا، ألن قلوهبم سبخة  {هبذا النحو من اإلمساع إبزالة األغشية }لتولوا {}ولو أمسعهم
 عن احلق.  {ال ينفعها حَّت إزالة األغشية }وهم معرضون

من القياس املنطقي ـ حبذف ورمبا أورد أبنه: كيف ميكن ذلك، واحلال أن الزم هذا النحو 
 ، مع وضوح أنه لو علم هللا فيهم خرياً مل يتولوا؟ «لو علم هللا فيهم خرياً لتولوا»األوسط ـ 

لو »واْلواب: إن الكالم جاٍر جمرى العرف، فليس هذا قياسًا واحدًا بل قياس وزايدة ـ تقديره 
ولو أمسعهم مع علمه عدم اْلري »، «م يُسمعهمعلم هللا فيهم خرياً ألمسعهم، لكنه علم فيهم عدم اْلري فل

لو علمُت أنه غري كاسب لزودته برأس »وهذا كما تقول عن ولٍد لك غري قابل للكسب: « فيهم لتولوا
 تريد: لو زودته واحلال أين أعلم عدم قابليته. « ولو زودته ألتلف»، «مال

أن يف االستجابة كل اْلري كما  [ وبعدما ذكر سبحانه وجوب إطاعة هللا والرسول، أملع إىل25]
« االستفعال»أي أجيبوا. ولعل السر يف اإلتيان بباب  {أراهم ذلك فقال: }اي أيها الذين آمنوا استجيبوا

املفيد للطلب، إفادة أن الالزم كون اْلواب عن القلب والضمري، ال مبجرد اللفظ والظاهر، فإن طلب 
وقد تقدم أن ذكر الرسول تعظيماً له، وألنه  {طنه }هلل وللرسولاإلنسان ألن جُييب إمنا بنبع من قلبه واب

فإن احلياة الكاملة إمنا هي ابإلميان، إذ احلياة  {الداعي الذي يراه اإلنسان ويقابله }إذا دعاكم ملا حيييكم
ة والرفاه مبعىن احلس واحلركة مرتبة ضعيفة من احلياة، واملرتبة األعلى مبعىن السعادة املالزمة للعلم والفضيل

واألمن والصحة، هذا ابلنسبة إىل الدنيا وكذلك ابلنسبة إىل اآلخرة، فإن حياة اْلنة هي احلياة الكاملة 
اليت تستحق أن تسمى حياًة، أما حياة النار فإهنا ال تستحق اسم احلياة، ولذا قال سبحانه: )اَل مَيُوُت 

 . (6٤)ِفيَها َواَل حَيََْي(
إمنا تكون  )صلى هللا عليه وآله( وم، بل املراد إفادة أن دعوة الرسولليست شرطاً له مفه« إذا»و

ملا فيه حياة الناس. وتوحيد الفعل مع أن هللا والرسول اثنان، ابعتبار أن دعوهتما واحدة، أو كان ابعتبار  
 . (65)كل واحد منهما، كما قال: )َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك ملَْ يـََتَسنَّْه(

ستجيبوا عن إرادة وطواعية وإن كان يقدر على كل شيء }واعلموا أن هللا إنه سبحانه يريد أن ت
احليلولة بني املرء »فمن هذه قدرته، أليس يقدر على جربكم أن تؤمنوا؟ ومعىن  {حيول بني املرء وقلبه

 أن ال تطيع األعضاء القلب فيما أيمر وينهى، أبن يريد قلبه شيئًا فال تطيعه األعضاء مبنع هللا« وقلبه
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سبحانه عن اإلطاعة، وكذا العكس أبن تنقل األعضاء ـ كالعني واألذن والذوق واألنف والالمسة ـ إىل 
القلب معلومات فال يفهمها، فإن القلب كالسلطان يعطي وأيخذ، وهللا قادر على أن يفصل بينه وبني 

أي « إليه»اب. ومعىن أي واعلموا أنكم جُتمعون إليه للجزاء واحلس {رعيته وجيوشه }وأنه إليه حتشرون
ملن يذهب إىل احلج، فرياد املكان املقرر إلتيان « ذهب إىل هللا»إىل املوضع املقرر للجزاء، كما يقال: 

 األعمال. إن قلوبكم بني يديه وحشركم إليه، فأذعنوا له حَّت حتيون حياًة طيبة. 
تصينب الذين ظلموا منكم  وبالًء عاّمًا }ال {أي خافوا، إن مل تستجيبوا }فتنةً  {[ }واتقوا26]

فإن أفراد األمة إذا سكتوا على املنكر عّمهم هللا ابلعقاب، أولئك ابلعصيان وهؤالء ابلسكوت،   {خاصة
)صلى هللا عليه كمن ال أيخذ بيدي من يريد ثقب السفينة فإنه يُقرن مع الثاقب. كما مثل الرسول 

ملني، ألنه ظامل بسكوته. ويكون املعىن على أدخل الساكت يف مجلة الظا« لتصينب». ومن قرأ: وآله(
هذا: إن الفتنة تصيبكم أيها الظلمة فقط، فال تقولوا: كيف تصيبنا الفتنة فقط وحنن يف مجلة غري 
الظاملني؟ تريدون بذلك عدم إصابتكم ابلفتنة ألنكم بني أظهر غري الظاملني، فإن هللا سبحانه قادر على 

 أصحاب السبت دون الذين هنوهم ووعظوهم.  إصابتكم فقط، كما أصابت الفتنة
هذا، ولكنا حيث نرجح عدم الزايدة والنقيصة يف القرآن احلكيم، وأن ما بني دفتيه هو القرآن 

أبهنا « اْلاصة ابلقراءات»، نُوّجه الرواايت الواردة )صلى هللا عليه وآله(املنزل حَّت أن النظم أيضًا منه 
 أتويل واجتهاد ال نزول ووحي. 

فإذا أُخذمت يكون أخذه أليماً شديداً، فاستجيبوا هلل والرسول،  {واعلموا أن هللا شديد العقاب}
 فإن فيه حياتكم، ويف غريه النكال والعقاب. 

 



 
دَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ أَنْ ُتْم َقِليٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِف األْرِض ََّتَاُفوَن َأْن يَ َتَخطََّفُكُم النَّاُس َفآَواُكْم َوأَيَّ  

( َي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ََّتُونُوا هللَا َوالرَُّسوَل ٢٧بَِنْصرِِه َوَرزََقُكْم ِمَن الطَّيِ َباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )
َنةٌ ٢8َوََّتُونُوا َأَماََنِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن ) َا َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفت ْ يٌم  ( َواْعَلُموا َأّنَّ َِ َوَأنَّ هللَا ِعْنَدُه َأْجٌر َع

ْر َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َويَ ْغفِ ٢9) ْر َلُكْم َوهللُا ُذو ( َي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ت َُّقوا هللَا َُيَْعْل َلُكْم فُ ْرَقاًَن َويَُكفِ 
يِم ) َِ لِيُ ْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو ُُيْرُِجوَك َوَُيُْكُروَن َوَُيُْكُر هللاُ ( َوِإْذ َُيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ٣٠اْلَفْضِل اْلَع

ُر اْلَماِكرِيَن ) ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإاَل ٣1َوهللاُ َخي ْ َلى َعَلْيِهْم آَيتُ َنا َقاُلوا َقْد ْسَِ ( َوِإَذا تُ ت ْ
َنا ِحَجارًَة ِمَن ( وَ ٣٢َأَساِطرُي األوَِّلنَي ) ِإْذ َقاُلوا اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَلي ْ

َماِء َأِو اْئِتَنا ِبَعَذاب  أَِليم  ) بَ ُهْم َوُهْم ٣٣السَّ بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن هللُا ُمَعذِ  ( َوَما َكاَن هللُا ِليُ َعذِ 
 (٣4َن )َيْستَ ْغِفُرو 

 
أيها املؤمنون  {[ وقد رأيتم كيف تفّضل هللا عليكم حني استجبتم له وللرسول }واذكروا27]

يطلب األعداء ضعفكم فيُنزلون بكم أنواع اإلهانة  {يف العدد }مستضعفون يف األرض {}إذ أنتم قليل
لسجن أو إما ألجل ا« االختطاف»أي أيخذونكم فجأة، و {واألذى }ختافون أن يتخّطفكم الناس
أي جعل هللا سبحانه لكم مأوًى أتوون  {الكفار }فآواكم« الناس»ألجل القتل أو ألجل األذية، واملراد بـ

لكم على أعدائكم حَّت صرمت أقوايء بفضله سبحانه  {قّواكم }بنصره {إليه، وهي املدينة }وأيدكم
راابً، حَّت إذا صاروا يف املدينة فإهنم يف مكة كانوا فقراء الجيدون طعامًا وال ش {}ورزقكم من الطيبات

أي لكي تشكروا فضله سبحانه، ونعمته وإحسانه  {زرعوا واجتروا فُرزقوا من الطيبات }لعلكم تشكرون
 عليكم. 

[ وملا ذكر سبحانه وجوب استجابة املؤمن هلل ورسوله، هنى عن اْليانة له وللرسول بقوله 28]
برتك شريعته. وقد نزلت هذه اآلية  {برتك أوامره }والرسول {سبحانه: }اي أيها الذين آمنوا ال ختونوا هللا

 يف أيب لبابة، وإن كانت هي عامة لكل من يريد اْليانة. 
حاصر يهود بين قريضة إحدى وعشرين ليلة ـ ملا  )صلى هللا عليه وآله( فقد ورد أن الرسول

وا إىل أذرعات وأرحيا من أرض خانوا عهده ـ فسألوه الصلح على ما صاحل عليه بنوا النظري أبن يصري 
الشام فأىب إاّل أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فقالوا: أرسل إلينا أاب لبابة وكان مناصحاً هلم ألن عياله 
وماله وولده كانوا عندهم، فبعثه رسول هللا فقالوا: ما ترى اي أاب لبابة أننزل على حكم سعد؟ فأشار بيده 

فأخربه بذلك، قال أبو  )صلى هللا عليه وآله( علوا، فأتى جربئيل رسول هللافال تف« إنه الذبح»إىل حلقه 
لبابة: فوهللا ما زالت قدماي من مكاهنما حَّت عرفت أين خنت هللا ورسوله. فلم يرجع إىل الرسول بل 



جاء إىل املسجد وشد نفسه بسارية من سواري املسجد وقال: ال وهللا ال أذوق طعامًا وال شرااًب حَّت 
 وت أو يتوب هللا علي. أم

فمكث أايمًا ال يذوق طعامًا وال شرااًب حَّت خّر مغشّيًا عليه مث اتب هللا عليه، ونزلت: 
 َغُفوٌر )َوآَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلُطوا َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر َسيِّئًا َعَسى هللُا أَْن يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ هللاَ 

فقيل له: اي أاب لبابة قد اتب هللا عليك. قال: ال وهللا ال أحل نفسي حَّت يكون رسول هللا ، (66)َرِحيٌم(
هو الذي حيلين. فجاءه فحله بيده مث قال أبو لبابة: إن من متام توبيت أن أهجر دار قومي اليت أصبت 

 . (67)تصّدق به: جيزيك الثلث أن )صلى هللا عليه وآله(فيها الذنب وأن اخنلع من مايل. فقال النيب 
أي أمانة بعضكم عند بعض من مال، أو ِعرض، أو ما أشبه  {ال }ختونوا أماانتكم {}و

« وختونوا»أن اْليانة حمّرمة موجبة للعقاب والعذاب. ومن املمكن أن تكون مجلة  {}وأنتم تعلمون
الرسول خيانة ، ومسيت خيانة هللا و «كيف ختونوا أماانتكم يف حال العلم»استفهامية إنكارية، أي: 

 األمانة لنفس اإلنسان. 
امتحان وابتالء ليخترب هللا سبحانه  {أي تيقنوا }أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة {[ }واعلموا29]

من يرّجح أمر هللا على ماله وولده، ومن يرّجحهما على أمره سبحانه، فإن أاب لبابة ْحله على ما فعل أن 
إن نصح هلل والرسول أن تذهب أمواله وأوالده. }وأن هللا عنده  أمواله وأوالده كانت عند اليهود فخاف

 فمن رّجح أمره سبحانه على ماله وولده أوجر أبعظم أجر.  {أجر عظيم
[ إن األمانة ْحل ثقيل ال يقوم هبا إاّل من اتقى هللا، ولذا يقول سبحانه: }اي أيها الذين 30]

اتقى هللا سبحانه صار ميزان اْلري والشر ملكة له، فيفرق فإن من  {آمنوا إن تتقوا هللا جيعل لكم فرقاانً 
بني احلق والباطل بتلك امللكة احلاصلة ابلتقوى، فإن عرفان اإلنسان أن عليه مراقبًا حيّدد موقفه من 

سرتها، فإن « تكفري السيئات»اليت عملتموها. ومعىن  {األعمال واألقوال. }ويكفر عنكم سيئاتكم
ذنوبكم إبزالتها، فإن السرت غري اإلزالة، ومها نعمتان وفضالن  {والتغطية }ويغفر لكمالتكفري مبعىن السرت 

 فإنه يتفضل عليكم ابلتكفري واملغفرة وجعل الفرقان.  {}وهللا ذو الفضل العظيم
[ وإذ تقدم الكالم حول نصرة املؤمنني يف بدر بعد أن كانوا قلياًل مستضعفني يف مكة، 31]

اذكر اي رسول هللا }إذ ميكر بك الذين   {قبل اهلجرة }و )صلى هللا عليه وآله( نيببنّي سبحانه حالة ال
أي يُقّيدوك ويسجونك فتثبت يف مكة ال تقدر على اإلرشاد  {أي يدبرون مؤامرًة }ليثبتوك {كفروا

ويبعدوك، إبرسالك إىل بعض احملاّل النائية،  {ويستأصلوا شأفتك }أو خُيرجوك {والتبليغ }أو يقتلوك
أي يدبر هللا سبحانه  {أتكيٌد، هتيئًة لقوله: }وميكر هللا {حَّت ال تتصل أبصحابك وابلناس }وميكرون
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فإنه أعرف بطرق العالج. والفرق بني  {األمر خفية، فإن التدبري ال يكون إاّل خفية }وهللا خري املاكرين
 ستعمل ـ غالباً ـ إاّل إذا كان بباطل. مكر هللا سبحانه ومكر الناس أن األول ال يكون إاّل حبق، والثاين ال ي

وذلك أن قريشاً اجتمعت  )صلى هللا عليه وآله( إن هذه اآلية الكرمية نزلت يف قصة هجرة النيب
فإذا  )صلى هللا عليه وآله( فخرج من كل بطن أانس إىل دار الندوة ليتشاوروا فيما يصنعون برسول هللا

أدخلوين معكم. قالوا: ومن « أو جند»ه قال: أان شيخ من مصر شيخ قائم ابلباب وإذ ذهبوا إليه ليخرجو 
ويل رأي أشري به عليكم. فدخلوا وجلسوا فتشاوروا « أو جند»أنت اي شيخ؟ فقال: أان شيخ من مصر 

، قال الشيخ: هذا ليس ابلرأي، )صلى هللا عليه وآله(وهو جالس وأمجعوا أمرهم على أن يوثقوا الرسول 
صحابه وفّكوا واثقه، وحممد رجل حلو اللسان فإنه يفسد عليكم أبناءكم وخدمكم فإن فعلتم هذا ذهب أ

وما ينفع أحدكم هبم بعد أن أفسدهم حممد. مث تشاوروا فأمجعوا أمرهم على أن خُيرجوه من بالدهم، فقال 
 الشيخ: هذا ليس ابلرأي؛ إنه إن خرج أحاط به الناس األعراب حللو منطقه وأفسد عليكم من اْلارج.
فاستصوبوا رأيه مث سألوه الرأي قال: أخرجوا من كل بطن من العرب إنسااًن جيتمعون عليه ويضربونه 
ضربة رجل واحد حَّت يقتلوه، فيفّرق دمه يف القبائل وال تتمكن عشريته من املطالبة بدمه وجُيربون على 

 أخذ الدية، فتسرتحيون منه. 
تزّي بزّي البشر. ونزل جربئيل على الرسول « لعنه هللا»فأخذوا برأي الشيخ، وكان هو الشيطان 

مكانه ليشتبه عليهم األمر، فلما )عليه السالم( خيربه مبكر أهل الندوة، وأيمره ابلفرار لياًل، وأن يُنيم علياً 
لكن أاب هلب  )صلى هللا عليه وآله( أمسى املساء جاء الفتيان مسّلحني، وأرادوا أن يدخلوا على الرسول

ك، وقال: ال أدعكم أن تدخلوا عليه ابلليل فإن يف الدار صبيااًن ونساًء وال أنمن أن تقع حال دون ذل
)صلى هللا عليه  هبم يد خاطئة، فنحرسه الليلة فإذا أصبحنا دخلنا عليه. فناموا حول حجرة رسول هللا

اي رسول هللا.  : أفِدين بنفسك. قال: نعم)عليه السالم(وأمر رسول هللا أن يفرش له وقال لعلي  وآله(
قال: من على فراشي والتحف بربديت. وكان الفتيان ينظرون من شقوق الباب فريون يف مكان الرسول 

)صلى هللا عليه  . وجاء جربئيل فأخذ بيد رسول هللا)صلى هللا عليه وآله(شخصًا انئمًا فظنوه الرسول 
)َوَجَعْلَنا ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َسّدًا َوِمْن فأخرجه من بني ظهراين الكفار وهم نيام وهو يقرأ عليهم:  وآله(

َناُهْم فَـُهْم اَل يـُْبِصُروَن(  . (68)َخْلِفِهْم َسّداً فََأْغَشيـْ
له سنام كسنام الثور « مىن»وهو جبل على طريق « ثور»وقال له جربئيل: خذ على طريق 

يف  )عليه السالم( راش فقام عليفدخل غارًا كان فيه، فلما أصبحت قريش وبثوا إىل احلجرة وقصدوا الف
وجوههم وقال: ما شأنكم؟ قالوا له: أين حممد؟ قال: أجعلتموين عليه رقيباً، ألستم قلتم: خنرجه من 
بالدان؟ فقد خرج عنكم فأقبلوا يضربونه ويقولون: أنت ختدعنا منذ الليلة، فتفرقوا يف اْلبال وكان فيهم 

                                                             

 .10سورة يس:  (68)



اثر، فقالوا: اي أاب كرز اليوم اليوم، فوقف هبم على ابب حجرة رجل من خزاعة يقال له أبو كرز يقفوا اآل
فقال: هذه قدم حممد وهللا إهنا ألخت القدم اليت يف املقام، فما زال هبم  )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا

حَّت أوقفهم على ابب الغار مث قال: ما جاوزوا هذا املكان، إما أن يكون صعد إىل السماء أو دخل 
رض، وقد كان بعث هللا العنكبوت فنسجت على ابب الغار وجاء فارس من املالئكة حَّت حتت األ

وقف على ابب الغار مث قال: ما يف الغار أحد، فتفرقوا يف الشعاب وصرفهم هللا عن رسوله مث أذن له 
 . (69)ابهلجرة

قد من القرآن احلكيم }قالوا  {قد كان بعض الكفار }إذا تتلى عليهم آايتنا {[ }و32]
املسموع، فإن العاجز املتكرب دائمًا يظهر القدرة، لكنه ال  {آبذاننا }لو نشاء لقلنا مثل هذا {مسعنا

أي ما هذا القرآن }إالّ  {يظهر منه األثر خبالف القادر املتواضع الذي يعمل كثرياً ويقول قلياًل }إن هذا
تلقاهتم. قالوا: وقد كان قائل هذا النضر ، واملراد هبا: أخبار املاضني وخم«أسطورة»مجع  {أساطري األولني

 بن احلارث ابن كلدة وقد أُسر يوم بدر وقُتل. 
أي بعض الكفار وهو أبو جهل: }اللهم إن كان  {اذكر اي رسول هللا }إذ قالوا {[ }و33]

املراد هبا  {وكنا حنن على الباطل }فأمطر علينا حجارة {الذي جاء به حممد }هو احلق من عندك {هذا
أي من جهة العلو، كما أمطرت على قوم لوط  {للمفرد }من السماء« التاء»وليست « نس احلجارةج»

 مؤمل.  {أي صّب علينا وجئنا }بعذاب أليم {}أو ائتنا
قال: أجيبوين إىل ما أدعوكم إليه متلكون هبا العرب  )صلى هللا عليه وآله( فقد روي أن النيب

هم إن كان هذا هو احلق فأمطر علينا حجارة من السماء أو الل»وتدين لكم العجم. فقال أبو جهل: 
 . (70)«ائتنا بعذاب أليم

ويف بعض الرواايت: أهنا أنزلت حني نصب الرسول علّيًا خليفًة له يوم غدير خم، فجاءه رجل 
مث سأله: هل هذا من هللا أو  )عليه السالم( يقال له احلارث بن عمرو الفهري فحاّج النيب يف شأن علي

دعو هبذا الدعاء : بل من هللا سبحانه. فأخذ يذهب وهو ي)صلى هللا عليه وآله(ك؟ فقال النيب من
: أما تبت )صلى هللا عليه وآله(. فقال له النيب )عليه السالم(، حسدًا وبغضًا لإلمام «اللهم إن كان..»

امته، وفيه نزلت: وأما رحلت، فركب راحلته وخرج، وملا وصل إىل خارج املدينة أتته جندلة فرّضت ه
لبعض املنافقني: انطلقوا إىل صاحبكم  )صلى هللا عليه وآله( ، فقال النيب(71))َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع(

 . (72)فقد أاته ما استفتح به
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)صلى هللا  أمره ابلرحيل حَّت ال مينع عن عذابه وجوده )صلى هللا عليه وآله( أقول: وكأن النيب
كما أنه المنافاة بني «. َوَما َكاَن هللُا لِيُـَعذِّبـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهمْ »ث قال سبحانه: عنده حي عليه وآله(

احلديثني، فقد كانت بعض آي القرآن وسوره ينزل مرتني وأكثر، فلعلها نزلت مرة يف قصة أيب جهل ومرة 
 يف قصة احلارث. 

لونه، لكنه اليُعّجل هلم ما دام [ مث بنّي سبحانه أهنم مع استحقاقهم العذاب ملا كانوا يفع3٤]
فيهم، فلعلهم يرجعون ويتوبون، وما دام أهنم ـ مع كفرهم ـ يستغفرون هللا  )صلى هللا عليه وآله( الرسول

سبحانه، كما روي أن أاب جهل بعد ما ذكر الدعاء قال: واستغفر هللا، فقال سبحانه: }وما كان هللا 
مجلة حالية، أي: يف حال كونك اي  {لبوا ـ أو غريه }وأنت فيهمإبمطار احلجارة عليهم ـ كما ط {ليعذهبم

رسول هللا بني أظهرهم، واملراد بذلك إما الرْحة هبم ألجلك، أو عدم عذاهبم الحتمال اإلميان، فإن 
ما دام فيهم حيتمل رجوعهم وهدايتهم. }وما كان هللا معّذهبم وهم  )صلى هللا عليه وآله( الرسول

)صلى هللا عليه  ألجل أن كون الرسول« معذهبم»و« ليعذهبم»تالف التعبري يف ولعل اخ {يستغفرون
بني أظهرهم له أمد ولذا جاء ابلفعل، أما االستغفار فإنه ال مدة له ولذا جيء ابالسم الدال على  وآله(

 الدوام. 
 



 
بَ ُهُم هللُا َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احلَْ   َراِم َوَما َكانُوا َأْوِلَياءُه ِإْن َأْوِلَياُؤُه ِإاَل َوَما َِلُْم َأاَل يُ َعذِ 

( َوَما َكاَن َصالَتُ ُهْم ِعْنَد اْلبَ ْيِت ِإاَل ُمَكاًء َوَتْصِديًَة َفُذوُقوا ٣٥اْلُمت َُّقوَن َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن )
ُتْم َتْكُفُروَن ) َفُروا يُ ْنِفُقوَن َأْمَواَِلُْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسِبيِل هللِا َفَسيُ ْنِفُقونَ َها ( ِإنَّ الَِّذيَن كَ ٣٦اْلَعَذاَب ِبَا ُكن ْ

( لَِيِميَز هللُا اَْلَِبيَث ِمَن ٣٧ُثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثَّ يُ ْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم ُُيَْشُروَن )
يعاً فَ َيْجَعَلُه ِف َجَهنََّم ُأوَلِئَك ُهُم اَْلَاِسُروَن )الطَّيِ ِب َوَُيَْعَل اَْلَِبيَث ب َ  ( ٣8ْعَضُه َعَلى بَ ْعض  فَ يَ رُْكَمُه ْجَِ

تَ ُهوا يُ ْغَفْر َِلُْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن يَ ُعوُدوا فَ َقْد َمَضْت ُسنَُّة األوَِّلنَي ) ( ٣9ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ن ْ
يُن ُكلُُّه هلِل َفِإِن انْ تَ َهْوا َفِإنَّ هللَا ِبَا يَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي )َوَقاتُِلوُهْم َحَّتَّ الَ  َنٌة َوَيُكوَن الدِ  ( َوِإْن 4٠ َتُكوَن ِفت ْ

 (41تَ َولَّْوا َفاْعَلُموا َأنَّ هللَا َمْوالَُكْم نِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصرُي )

 

اّل أهنم يستحقون العذاب مبا يرتكبون من اآلاثم، [ مث بنّي سبحانه أنه وإن كان ال يعذهبم إ35]
احلال أن  {أي مل ال يعذهبم وأي أمر يوجب ترك تعذيبهم }و {فقال سبحانه: }وما هلم أاّل يعذهبم هللا

 )صلى هللا عليه وآله( فقد أخرجوا الرسول {ومينعون الناس املؤمنني }عن املسجد احلرام {}هم يصدون
أي  {احلال أهنم }ما كانوا أولياءه {اهلجرة حنو احلبشة والطائف واملدينة }و واملؤمنني، وأجربوهم إىل

أولياء املسجد، أي مل يكن املشركون أصحاب والية على املسجد احلرام حَّت يكون الصّد عنه مشروعاً، 
ن فإهنم حيث كفروا برب املسجد وخالفوا أوامره لوضع األصنام فيه وهتكوا حرمته ابلتصفيق فيه، مل تك

أي ليس أولياء املسجد إاّل الذين يتقون هللا سبحانه ويطيعون  {هلم والية عليه }إن أولياؤه إاّل املتقون
 {أي أكثر هؤالء املشركني }ال يعلمون {أوامره وهم املؤمنون، فإهنم أولياؤه الشرعيون }ولكن أكثرهم

 يكونون أوىل ابملسجد. ذلك ويظنون ـ حيث أهنم ورثوا سدانة البيت من آابئهم ـ أهنم بذلك 
كان يف األرض أماانن من »أنه قال:  )عليه السالم( ورد يف حديث عن اإلمام أمري املؤمنني

 «. وما كان هللا ليعذهبم..». وقرأ اآلية: (73)«عذاب هللا، وقد رفع أحدمها، فدونكم اآلخر، فتمسكوا به
ألن صالهتم هتك حلرمته وإنفاقهم عدم كوهنم أولياء املسجد، وذلك  ة[ مث بنّي سبحانه علّ 36]

أي دعاء املشركني  {ألجل الصّد عنه، وهل يكون ويّل شيء هاتكًا وصادًا عنه؟ }وما كان صالهتم
إذا « مكا ميكو مكاءً »الصفري، يقال: « املكاء» {احلرام }إاّل مكاًء وتصدية {وعبادهتم }عند البيت

ى اليد. فقد كان املشركون يطوفون ابلبيت ُعراة التصفيق، وهو ضرب اليد عل« التصدية»صّفر بفيه. و
 يصفرون ويصفقون. 

                                                             

 .28٤، ص90حبار األنوار: ج (73)



كان إذا صلّى قام رجالن من بين عبد الدار عن )صلى هللا عليه وآله( ويف حديث: أن النيب 
ميينه فيصفران، ورجالن عن يساره يصفقان أبيديهما فيخلطان عليه صالته، وقد قتلوا مجيعا يوم 

 . (7٤)بدر
يف الدنيا ابلقتل واألسر وغريمها، ويف اآلخرة يف انر حّرها  {لكفار }العذابأيها ا {}فذوقوا

 ابهلل ورسوله.  {سبب }ما كنتم تكفرون {شديد }بـ
يف قتال الرسول واملؤمنني والتأليب عليهم }ليصدوا  {[ }إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم37]

املستقيم، فكيف ميكن أن يكون الصاد عن  أي مينعوا الناس بذلك عن دين هللا وطريقه {عن سبيل هللا
األموال املنفقة للصد عن  {أي يقع منهم اإلنفاق }مث تكون {سبيل هللا وليًا ملسجد هللا؟ }فسينفقوهنا

يف الدنيا بظفر  {موجبة للحزن والتحّسر خيسروهنا بال جدوى }مث يغلبون {سبيل هللا }عليهم حسرة
أي جُيمعون، فإهنم  {سبب هلم النار }والذين كفروا إىل جهنم حيشروناملسلمني عليهم، ويف اآلخرة أبهنا ت

 جُيمعون كلهم هناك جزاًء ملا فعلوا من الكفر والعصيان. 
ويف بعض التفاسري: إن اآلية نزلت فيما أنفقه الكفار يوم بدر لقتال املسلمني، وقد أخرب هللا 

 عن العاقبة قبل وقوعها فكانت كما ذكر. 
دم من إخالء هللا السبيل للكفار حَّت ينفقوا أمواهلم يف سبيل الصّد عن طريق [ إن ما تق38]

فتكون األموال املنفقة يف سبيل هللا معلومة، وتكون األموال  {هللا سبحانه }ليميز هللا اْلبيث من الطيب
يُثها من املنفقة يف سبيل الباطل معلومة، فقد كانت األموال قبل االحتكاك وحدوث احلادثة غري مميز خب

فإنه كان  {لـ }جيعل اْلبيث بعضه على بعض {طيبها، أما يف احلادثة فسيتميز بعضها عن بعض }و
كالنفاايت   {أي جيعله ركامًا جمموعًا }مجيعاً  {متفّرقًا يف أموال عدة، وبذلك تتجمع أجزاؤه }فريكمه

كما جتتمع   {جعله يف جهنموالقاذورات اليت تتجمع من البيوت، وجيعل بعضها على بعض يف املزبلة }في
القاذورات يف املنايف خارج املدينة. وهذا من ابب تشبيه املعقول ابحملسوس ليكون أوقع يف النفس 

فقد خسروا األموال، بل اشرتوا  {الذين أنفقوا هذه األموال يف سبيل الباطل }هم اْلاسرون {}أولئك
 هبا العار والنار. 

ال تيأسوا من رْحة هللا، فإن اإلنسان مهما عصى،  {روااي رسول هللا }للذين كف {[ }قل39]
 {عن كفرهم وعصياهنم، ابإلسالم والطاعة }يغفر هلم ما قد سلف {إذا اتب؛ اتب هللا عليه }إن ينتهوا
ابعتبار أن كل يوم كفر جديد « العودة»إىل كفرهم وأعماهلم، و {من ذنوهبم ومعاصيهم }وإن يعودوا
أي عادة هللا فيهم ابإلهالك، فإهنا تنطبق على هؤالء،  {ة األولنيومعصية جديدة }فقد مضت سن

وإضافة السنة إىل األولني، ابعتبار كون سنة هللا واقعة عليهم، ويكفي يف اإلضافة أدىن مالبسة ـ كما 
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بهم تُركوا وشأهنم ومل يعاق )صلى هللا عليه وآله( ذكروا ـ وحيتمل أن يكون املراد: إن ينتهوا عن قتال الرسول
الرسول مبا فعلوا ـ فهو مغفرة هلم ـ وإن عادوا إىل القتال فقد مضت سنة هللا يف األنبياء أن يكون احملاربون 

 . )صلى هللا عليه وآله(هم املغلوبون املنهزمون، وهذا هتديد إىل كل من تسّول له نفسه قتال الرسول 
أي ال توجد فتنة ـ  {تكون فتنةأي قاتلوا الكفار أيها املسلمون }حَّت ال  {[ }وقاتلوهم٤0]

اتمة ـ فإن الكفار مهما وجدوا القوة واملنعة فتنوا املؤمنني عن دينهم، وأحدثوا الفنت « كان»فإن 
والقالقل، أما إذا قوتلوا وُكسرت شوكتهم، ذهبت الفنت وحتطمت املؤامرات واملكايد }ويكون الدين كله 

مع الطرائق على طريقة واحدة، هي طريقة هللا سبحانه. وهذه الطريقة، أي حَّت تتج« الدين»املراد بـ {هلل
اآلية تدل على جواز املقاتلة إىل أن تتوحد الطرائق يف طريقة ارتضاها هللا سبحانه للعباد، فال يكون دين 

أي انتهى هؤالء الكفار عن الكفر والعصيان وحماربة الرسول واملؤمنني }فإن هللا مبا  {سواه }فإن انتهوا
فإنه يعلم السر وأخفى. وما على املسلمني إاّل توحيد الصفوف ظاهرًا أما الباطن  {ن بصرييعملو 

 والسرائر فليس عليهم، بل هللا يعلم هبا وجيازي كل واحد حسب ضمريه وسرّه. 
 {أي أعرض الكفار عن اإلميان، ومل ينتهوا عن الكفر والعصيان }فاعلموا {[ }وإن تولوا٤1]

سّيدكم وانصركم، فال ختشوهم، بل أقدموا على حماربتهم، فاهلل }نعم  { موالكمأيها املؤمنون }أن هللا
ال يغلبه أحد كما قال سبحانه: )ِإْن يـَْنُصرُْكُم هللاُ  {حيث أنه عامل قادر ويّف مبا يِعد }ونعم النصري {املوىل

 . (75)َفاَل َغاِلَب َلُكْم(
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