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َر	ٍ� ِفي  ْيِر ُمَسخَّ ﴿�ََلْم َيَرْ�	 ِ�َلى 	لطَّ
َماِ# َما ُيْمِسُكُهنَّ ِ�الَّ 	هللا ِ��َّ ِفي  َجوِّ 	لسَّ
0َِلَك آلَياٍ� ِلَقْوٍ, ُيْؤِمُنوَ�﴾ (٨٠)

شر2 	لكلما�: 
 .1Mأل	* Eلسما	جلوُّ: ما بني 	جّو: 

.(bألقر	) خله	R :لبيت	جوُّ 
بيد�:   Eَلشي	 �مَسَك  ُيمسكهن: 
حَبسه  	لغيَث:  	ُهللا  *�مَسَك  قَبضه. 
 :
	لكال عن  َ�مسَك  نز*َله.  *مَنع 
سَكت: َ�مسَك عن 	ألمر: كفَّ عنه 

.(bألقر	) متنع	*
	لرجا�  من  	جلماعُة   :
	لقو قو,: 
على   Eُلنسا	 تدُخله  *قيل:  خاصًة، 
و	 بذلك لقيامهم بالعظائم  َتَبِعّيٍة، ُسمُّ
 
قا فيقا�:  ر *يؤنَّث  	ملهما�. يذكَّ

.(bألقر	) 
	لقوُ
 *قامت 	لقوُ

	لتفسـ6: 
 V�  ﴿Hتعا قوله   ! 	ملفسر*�  قا� 
جو   ! ر	�  مسخَّ  Iلط	  H( َير*	 
	لسماE﴾ �� معنا� �� 	هللا قد مّكنها 
سبب  بد*�  	جلو   !  �	Iلط	 من 
قدMته  ليqهن على  ظاهر+، *Dلك 

� (	لر	�+، *	لبيضا*+).
غI �» ال �M	� مع¨ صائًبا، *)منا 	لو	قع 
 ،Mلكفا	 bآلية تتحد� عن عقا	 ��
حيث حّذMهم 	هللا تعاH �نه قد منع 
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	النقضا1  من  	آل�   Mلطيو	 هذ� 
حني  موشكة   
	أليا *لكن  عليهم، 
لتنهش   Mلطيو	 هذ�  عليهم  تنقّض 
جثثهم ³ًشا. *Dلك ما حد� بالفعل 
! عديد من 	ملعاM^ 	لR r	�M بينهم 
*بني 	ملسلمني حيث كا� 	لكافر*� 
تاMكني  	لقتا�  ساحة  من  يفّر*� 
كانت   rل	 قتالهم  جثث  *M	Eهم 

 .Mطعاًما سائًغا للطيو Iتص
*هنا^ بيت شعر للنابغة 	لذبيا» ! 

هذ	 	ملع¨ حيث قا�:
فوقـُه      حلَّق  باجليش  غَد.  ما   	D(
بالعصـائِب،  ִדتد+   Iٍط عصائُب 
´يشه  خر�   	D(  z*ملمد	  ��  +�
 sتعر فوقهم، أل³ا   Mلطيو	 حّلقت 
�� هذ	 ال بد �� يفتك بأعد	ئه، مما 

سيهيئ _ا طعاًما شهيًّا.
**RM ! 	لتاMيخ عن تيموM لنك �نه 
 Mلنسو	 توجه ´نو�R حّلقت  حيثما 
على  تغلب  قاتل  حيثما  ألنه  فوقه، 
	ألعد	E، *كانت 	لطيوM قد �MRكت 
 �� ِفطر+  *جد	�  من  �*تيْت  مبا 
طعامها مضمو� ما R	مت ! Mفقة 

هذ	 	جليش. 
جو   !  Mلطيو	 حتليق   �� فالو	قع 
 Mنتصا	* 
	لسماE تعبI عن هال^ قو
قو
 Gخرين، *قد ُ�شI هنا )H هذ	 
 �Gلقر	  
	ستخد *قد  نفسه.  	ملع¨ 

Gخر  مكا�   !  Iلتعب	 هذ	  	لكرمي 
َتَر   V�﴿  Hتعا 	هللا  قا�  حيث  �يًضا 
	لفيِل*   bبأصحا Mبُّك  فَعل  كيف 
�V �َعْل كيَدهم ! تضليل * *�Mَسَل 
 YٍMَباِبيَل * َترِميهم �جا� 	Iًعليهم ط
َكَعْصٍف  فجَعلهم   * يٍل  ِسجِّ ِمن 
تر   V�  +� (	لفيل)..  َمْأكوٍ�﴾ 
*�صحاَبه  �برهَة  Mبُّك  Rّمر  كيف 
	لذين �تو	 ´يش من 	لفيلة مها�ني 
*	لذعر   Mلدما	 من  فأصاֲדم  مكة، 
*M	Eهم  تاMكني  ففر*	  �صاֲדم،  ما 
فاجتمعت حو_ا  	لqية.  موتاهم ! 
تنهشها  حلومهم  *�كلت   ،Mلطيو	
 �� علًما   .Mلصخو	 على  *تضرֲדا 
قطعة  تأخذ  �³ا   Mلنسو	  YRعا من 
	جليفة )H مكا� عا� مثل  من حلم 
*تنظفها   Yصخر  *�  Yشجر  ��M
على   bبالضر *تنهشها   b	لتر	 من 

	لغصن �* 	حلجر.
 H(  YMإلشا	 	آلية  هذ�  متثل  *قد 
 Mذ� حيث  	لفيل   bصحا�  �Rحا
	هللا 	لكفاM: لقد سبق �� �Mيتم كيف 
�� 	لطيوM �كلت جثث �عد	ئنا، *ما 
تز	� هذ� 	لطيوM نفسها حتلق ! جو 
	لسماE ! 	نتظاM �مرنا. *)ننا ما �لنا 
*لكنهم  قتالكم،  من  	ملسلمني  مننع 
 sفسو حلربكم  �رجو�  عندما 
�برهة *جيشه من   
تر*� يوًما كيو

قبل. *هذ	 ما حد� بالفعل. 
Dلك   !  �(﴿ 	آلية   
ختا  ! *قا� 
�نكم   +� يؤمنو�﴾..   
لقو آلياٍ� 
�يها 	لكفاM تقضو� 	لعجب من هذ	 
	لنبأ، *لكن 	ملؤمنني ير*� فيه Gيا� 

*�+ Gيا�، موقنني متاًما بتحقُّقه.

﴿َ�	هللا َجَعَل َلُكْم ِمْن ُبُيوِتُكْم َسَكًنا 
َ�َجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوDِ 	ْألَْنَعاِ, ُبُيوًتا 
َتْسَتِخفُّوَنَها َيْوَ, َظْعِنُكْم َ�َيْوَ, ِ�َقاَمِتُكْم 
Iَ�َْشَعاHَِها  Iَ�َْ�َباHَِها  Iَْصَو	ِفَها  َ�ِمْن 
(٨١) ِحٍني﴾  ِ�َلى  َ�َمَتاًعا  Iََثاًثا 

  
شر2 	لكلما�:

َسَكًنا: سَكن فال� R	�Mَ: 	ستوطنها 
*�قا
 ֲדا. سَكن )ليه: 	Mتاz. 	لسَكن: 
*ُيستأنس  *فيه  )ليه  ُيسَكن  ما  كلُّ 

.(bألقر	) كُةqل	لر�ُة؛ 	به؛ 
	ستثقَله  ضدُّ  	ستَخفَّه:  تستِخّفوOا: 

.(bألقر	)
َظْعن: ظَعن يظَعن َظْعًنا: ساMَ، تقو�: 

.(bألقر	) همMياR عن 	ظَعنو
 Eهو للشا* :sلصو	ُع � :P	صوI
لإلبل  *	لوبِر  للِمْعَز.  عر  كالشَّ

.(bألقر	)
IشعاH: �ُع َشْعر، *	لشعر: ما ينُبت 
من مساّ
 	لبد� مما ليس بصوs *ال 
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.(bألقر	) بر*
Iثاًثا: 	ألثا�: متاvُ 	لبيت بال *	حد؛ 
لالستعما�  ُيّتخذ  ما  هو   : *قيل 
*	ملتاv ال للتجاYM؛ *قيل: 	ملاُ� كله 

.(bألقر	)

	لتفســ6:
 Mلكفا	تعيشو� �يها  :Hهللا تعا	يقو�  
! M	حة تامة ! مساكنكم 	لد	ئمة 
حتملو³ا   rل	 خيامكم   ! *كذلك 
لتنـزلو	  �سفاMكم   ! بسهولة 
حيث شئتم، كما تنعمو� باحلرية ! 
تريد*�   	Dفلما 	لتجاMية؛  �سفاMكم 
 Eَ	لنعمة جّر	منكم هذ�  vُتنـَز ��

سيئاتكم.
لقد قا� 	هللا هنا ﴿بيوًتا تستخّفو³ا 
يوَ
 ظعنكم *يو
 )قامتكم﴾، Dلك 
 ! 	جللدية  	لبيو�  هذ�  �ل  أل� 
تنصيبها   �� كما  سهل،   Mألسفا	
ال  حيث   ،¼Iكب جهًد	  يتطلب  ال 
متر Rقائق قالئل ح½ تتحّو� 	لباRية 
بفضل هذ� 	خليا
 )H مدينة مأهولة 

تضج باحلركة *	حليوية.
*قد Dكر 	هللا � خيا
 	جللوR أل� 
 vلنو	 	يستخدمو� هذ 	كانو bلعر	
من 	خليا
 (	لر	�+)، كما �³ا �فضل 
من  �ايتها   ! 	لقما¾   
خيا من 

	لRq *	ملطر.

َخَلَق  ا  ِممَّ َلُكْم  َجَعَل  ﴿َ�	هللا 
 Tِْلِجَبا	 ِمَن  َلُكْم  َ�َجَعَل  ِظَالًال 
َسَر	ِبيَل  َلُكْم  َ�َجَعَل  Iَْكَناًنا 
َتِقيُكْم  َ�َسَر	ِبيَل  	ْلَحرَّ  َتِقيُكُم 
َعَلْيُكْم  ِنْعَمَتُه  ُيِتمُّ  َكَذِلَك  َبْأَسُكْم 
(٨٢) ُتْسِلُموَ�﴾   َلَعلَُّكْم 

شر2 	لكلما�: 
كّل   Eُقا*ِ *هو:  ِكنٍّ  Iكناًنا: �ُع 

.(bألقر	) لبيُت	ستُر�؛ * Eشي
*هو:  ِسْربا�  �ُع  َسر	بيل: 
ما  كلُّ  *قيل:  	لدvُMِّ؛  	لقميُص؛ 

.(bألقر	) لُِبس
 bحلر	  !  Yُلشد	 	لبأ�:  بْأ[: 

.(bألقر	)
�سلَم   .Rَنقا	 �سلَم:  ُتسِلمو�: 
فال�: َتديََّن باإلسال
. �سَلَم 	لعد*َّ: 
سلَّمه  	هللا:   H( �مَر�  �سَلَم  خَذله. 
﴿لعلكم   Hتعا فقوله   .(bألقر	)
هللا   	*Rتنقا لكي  يع�  ُتسِلمو�﴾ 
�موMكم  تفّوضو	  لكي   *�  ،Hتعا

)ليه. 

	لتفسيــر: 
 vللموضو  M	ستمر	 	آلية  هذ� 
	هللا   Rيعّد حيث  نفسه  	لسابق 
 ،Mلكفا	من نعمه على  	فيها مزيًد

 Eثنا� ينَعمو�  �³م  *يذّكرهم 
ظال�  حتت  بالر	حة  	لسفر 
	ألشجاM، *يتخذ*� مصايف ! 
	جلبا�؛ كما هّيأ _م 	للبا� 	لذ+ 
*عّلمهم  	حلر،  لظى  من  يقيهم 
 Eثنا� حتميهم   rل	  v*Mلد	 صنعة 
	حلرb. لقد �*تو	 كل هذ� 	لنعم 
*يكونو	  بالر	حة  ينعمو	  لكي 
	لعد*؛  هجما�  من  مأمن   !
	ألمن  هذ	  يدّمر*�  *لكنهم 
ضد  	لنعم  يستغّلو�   D( بأيديهم 
	ملنعم. لقد �عطاهم 	هللا هذ� 	لنعم 
شكًر	  له  مطيعني   	Rًعبا ليكونو	 
عليها، *لكن ما حصل منهم هو 
	لنعُم  هذ�  بَطرْتهم   D( 	لعكس، 
فقامو	  	حلماية،  هذ�  *غّرִדم 

ملعاMضته عز *جل!  
 �Iَغ َ�ى  "�سلَم"  معا»  *من 
من شر�، علًما �� هذ	 	ملع¨ ال 
حاليًّا،   Yملتوفر	 	لقو	ميس  تذكر� 
	للغة  قو	عد  *لكنه جائز �سب 
	لفعل  �ّولو�  حيث  	لعربية 
)ليه   Yمز_	 بإضافة  متعدًيا   
	لال�
كما  	إلفعا�،   bبا من  *جعِله 
	لشريف  	حلديث  من  ثابت  هو 
سِلم  من  "	ملسلم   :RM* حيث 
*يد�"  لسانه  من  	ملسلمو� 
(مسلم: كتاb 	إلميا�، باb بيا� 
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هذ�   ��  .M�*  .(
	إلسال تفاضل 
	آلية تتضمن هذ	 	ملفهو
 �يًضا �+ 
لكي  	لنعم  هذ�  لكم  *هبنا  �ننا 
 	Rًعبا 	آلفا� *تعيشو	من  	َتسلمو
شاكرين هللا تعاH فتحمو	 غIَكم 
من شر*Mكم، *لكنكم 	Wذمت هذ� 
	لنعم �R	Y للعد*	� على 	آلخرين. 
هذ�  من  نستنتج   �� *ميكن  هذ	، 
بالسياسة  يتعلق  Gخر  �مًر	  	آلية 
 Rهو �نه ال �ق لألكثرية �� تطر*
ال  هذ	  *لكن  	لبلد.  من  	ألقلية 
	لبلد،  من   Vلظا	  Rطر من  مينع 
بل َمن �الف 	لقانو� فال بد من 
 �( �قو�  )منا  	ملجتمع.  من   �Rطر
على  خرجو	  ما  	أل*	ئل  	ملسلمني 
�خّلو	  *ما  مبكة  	حلاكم   
	لنظا
�كم �هلها، *)منا توسلو	 )ليهم �� 
 ��* 	لدين   ! 	إلكر	�  مياMسو	  ال 
يسمحو	 _م بأ� يقولو	 ! حرية: 
 Eهؤال كا�  Dلك  *مع  	ُهللا،  Mبُّنا 

	لكفاM يؤD*³م.   

	ْلَبَالُ_  َعَلْيَك  َفِإنََّما  َتَولَّْو	  ﴿َفِإْ� 
	ْلُمِبُني﴾ (٨٣) 

	لتفســ6: 
يقو� 	هللا تعاD( H	 V ينته هؤالE عن 

pا*التك  Mغم   Yلشرير	 نو	ياهم 
	ملسلمني  على  *	عتد*	  للصلح 
)ال  عليك  كا�  فما   Yجرير R*منا 
 sفسو به،  قمَت  *قد  	لنصح، 
يتحملو� 	آل� مسئولية ما يفعلونه 

من خI �* شر.

ُيْنِكُر�َنَها  ُثمَّ  	هللا  ِنْعَمَة  ﴿َيْعِرُفوَ� 
Iَ�َْكَثُرُهُم 	ْلَكاِفُر�َ�﴾ (٨٤)

شر2 	لكلما�: 
Mقم  	آلية   zشر M	جع  ينكر��: 
٢٣ من هذ� 	لسوYM *شرz 	آلية 

Mقم ٦٣ من سوYM 	ِحلجر.

	لتفســ6: 
لقد نّبه 	هللا � بقوله ﴿يعِرفو�﴾ 
�نه ينبغي لإلنسا� �� يّتعظ برLية 
 ،Hهللا تعا	ما يوجد حوله من نعم 
*لكن هؤالE جدُّ �شقياE أل� نعم 
	هللا قد نزلت عليهم، *)³م ير*³ا 
! نفوسهم، *مع Dلك ينكر*³ا.. 
حق  بالعمل  يقدM*³ا  ال   +�
ينكر*�  �³م   R	ملر	 *ليس  قدMها؛ 
أل�  	لنعم،  هذ�   Rجو* بأفو	ههم 
من  بأ³ا  يعترفو�  كانو	  	لكافرين 

.Hهللا تعا	عند 

	آلية:  Gخر   !  Hتعا 	هللا  *قا� 
*	علم  	لكافر*�﴾.  ﴿*�كثرهم 
	لرفض  مبع¨  ليس  هنا  	لكفر   ��
عن  	حلديث  قد سبق   D(  ،+Rلعا	
 n﴿ Hقوله تعا ! +Rلعا	لرفض 	
 Hهللا سبحانه *تعا	 �( n ينكر*³ا﴾؛
V يقل هنا: "*�كثرهم كافر*�"، 
بل قا�: ﴿*�كثُرهم 	لكافر*�﴾، 
قولنا  مثل  للكما�،  هنا   (�	)*
	لكامل   +� 	لرجُل..  �نت  ألحد: 
 RM	ملو	  bقر� (	نُظر  	لرجولية   !
ليسو	  �³م  فاملع¨   .("�	" حتت 
منكرين عاRيني، بل متشدRين ! 
فقوله   �D( عليه.  مصّرين   Mإلنكا	
يشمل  ينكر*³ا﴾   n﴿  Hتعا
﴿�كثرهم  قوله  �ما  عامة،   Mَلكفا	
	لكافر*�﴾ فيتحد� عن 	ألكثرية 
 
منهم، *	ملع¨ �� كل هؤالE 	لقو
*لكن  عموًما،  	هللا  لِِنعم  يتنكر*� 
كل  َتجاَ*�*	  قد  منهم  	ألكثرية 
حد*R 	لعناR *	جلحوR لِنعمه �.

 vملوضو	 ترتيب   H( بالنظر  �ما 
	هللا  بنعم  يعترفو�  �³م  	آلية  فتع� 
 Rبوجو يكفر*�  *لكنهم  	ملاRية، 
 Hلر*حانية؛ *كأ� قوله تعا	نعمه 
	لدنيوية  بالنعم  متعلق  ﴿يعرفو�﴾ 
بالنعم  متعلق  ﴿ينكر*³ا﴾  *قوله 

	لر*حانية.


