
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تفسير سورة  ن

 { 43   -43اآليات } 

( َما َلُكْم َكْيَف 43( َأفَ َنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن )43ِإنَّ لِْلُمتَِّقيَن ِعْنَد رَبِِّهْم َجنَّاِت النَِّعيِم )
ُروَن ) (43( َأْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفيِو َتْدُرُسوَن )43َتْحُكُموَن ) ( َأْم َلُكْم َأْيَماٌن 43ِإنَّ َلُكْم ِفيِو َلَما َتَخي َّ

َنا بَاِلَغٌة ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َتْحُكُموَن ) ( َأْم َلُهْم 34( َسْلُهْم َأي ُُّهْم ِبَذِلَك َزِعيٌم )43َعَلي ْ
ُجوِد َفََل 34ِدِقيَن )ُشرََكاُء فَ ْلَيْأتُوا ِبُشرََكائِِهْم ِإْن َكانُوا َصا ( يَ ْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَلى السُّ

ُجوِد َوُىْم َساِلُموَن )34َيْسَتِطيُعوَن )  ( 34( َخاِشَعًة َأْبَصارُُىْم تَ ْرَىُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإَلى السُّ
 شرح الكلمات:

 منوا بو ووحدوه فاتقوا بذلك الشرك والمعاصي.: أي الذين اتقوا ربهم فآ4إن للمتقين
 عند ربهم جنات النعيم: أي لهم جنات النعيم يوم القيامة عند ربهم عز وجل.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين: أي أنحيف في الحكم ونجور فنجعل المسلمين والمجرمين 
 جنة.متساوين في العطاء والفضل والجواب ال، ال يستوي أصحاب النار وأصحاب ال

 أم لكم كتاب فيو تدرسون: أي تقرأون فعلمتم بواسطتو ما تدعون.
 إن لكم فيو لما تخيرون: أي فوجدتم في الكتاب الذي تقرأون أن لكم فيو ما تختارونو.

أم لكم أيمان علينا بالغة: أي ألكم عهود منا موثقة باأليمان ال نخرج منها وال نتحلل إلى يوم 
 القيامة.

ون: أي أعطيناكم عهودنا الواثقة أن لكم ما تحكمون بو ألنفسكم كما إن لكم لما تحكم
 تشاءون.

سلهم بذلك أيهم زعيم: أي سلهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي يكفل لهم مضمون الحكم الذي 
 يحكمون بو ألنفسهم من أنهم يعطون في اآلخرة أفضل مما يعطى المؤمنون.

هم في ىذا الذي قالوا يكفلون لهم بو ما ادعوه أم لهم شركاء: أي أعندىم شركاء موافقون ل
 وحكموا بو ألنفسهم وىو أنهم يعطون أفضل مما يعطى المؤمنون يوم القيامة.

يوم يكشف عن ساق: أي يوم يعظم الهول ويشتد الكرب ويكشف الرب عن ساقو الكريم التي ال 
 يشبهها شيء عندما يأتي لفصل القضاء.

 الها من ذلة.ترىقهم ذلة: أي تغشاىم ذلة ي



وقد كانوا يدعون إلى السجود: أي وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى الصَلة وىم سالمون من أية 
 وىم سالمون حتى ال يسجدوا تكبراً وتعظيماً. معنى اآليات: علة وال يصلون

اآليات نزلت رداً على المشركين الذين ادعوا متبجحين أنهم إذا  {4لِْلُمتَِّقينَ 4قولو تعالى }ِإنَّ 
بعثوا يوم القيامة يعطون أفضل مما يعطى المؤمنون قياساً منهم على حالهم في الدنيا حيث كانوا 

نعيم أغنياء والمؤمنون فقراء فقال تعالى }ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن ِعْنَد رَبِِّهْم َجنَّاِت النَِّعيِم{ أي جنات كلها 
الشيء فيها غيره. ثم قال في الرد منكرا على المشركين دعواىم مقرعا مؤنبا إياىم في سبعة 

اْلُمْسِلِميَن{ الذين أسلموا هلل وجوىهم  4استفهامات إنكارية تقريعية أولها قولو تعالى }َأفَ َنْجَعلُ 
ب أكبر الكبائر كالشرك وأطاعوه بكل جوارحهم }َكاْلُمْجرِِميَن{ الذين أجرموا على أنفسهم بارتكا

وسائر الموبقات أي نحيف ونجور في حكمنا فنجعل المسلمين كالمجرمين في الفضل والعطاء 
يوم القيامة، فنسوي بينهما وثانيها قولو: ما لكم؟ أي أي شيء حصل لكم حتى ادعيتم ىذه 

يو؟ الدعوى وثالثها كيف تحكمون أي كيف أصدرتم ىذا الحكم ما حجتكم فيو ودليلكم عل
ورابعها قولو }َأْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفيِو َتْدُرُسوَن{ أي أعندكم كتاب جاءكم بو رسول من عند اهلل تقرأون 

فيو ىذا الحكم الذي حكمتم بو ألنفسكم بأنكم تعطون يوم القيامة أفضل مما يعطى المؤمنون إن 
ال وخامسها قولو }َأْم لكم فيو لما تخيرون أي ألكم في ىذا الكتاب ما تختارون والجواب. ال. 

َنا بَاِلَغٌة ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َتْحُكُموَن{ أي أي الكم عهودنا موثقة بأيمان  3َلُكمْ  َأْيَماٌن َعَلي ْ
ال نتحلل منها إلى يوم القيامة بأن لكم ما حكمتم بو ألنفسكم من أنكم تعطون أفضل مما يعطى 

ِبَذِلَك َزِعيٌم{ أي سلهم يا رسولنا عن زعيمهم الذي يكفل لهم  3ُهْم َأي ُُّهمْ المؤمنون وسادسها }َسلْ 
مضمون الحكم الذي يحكمون بو ألنفسهم من أنهم يعطون في اآلخرة أفضل مما يعطى المؤمنون 

شركاء موافقون لهم في سابعها قولو }َأْم َلُهْم ُشرََكاُء فَ ْلَيْأتُوا ِبُشرََكائِِهْم ِإْن َكانُوا َصاِدِقيَن{ أي ألهم 
ىذا الذي قالوه يكفلونو لهم فليأتوا بهم إن كانوا صادقين في ذلك. بهذه االستفهامات اإلنكارية 

في تصحيح دعواىم الباطلة  التقريعية السبعة نفى تعالى عنهم كل ما يمكنهم أن يتشبثوا بو في
اذكر لهم يا رسولنا مبينا واقع األمر أي  4يَ ْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق{ 4عقَل وشرعا. وقولو تعالى }

يوم القيامة، ليخجلوا من تشدقهم بدعواىم الساقطة الباردة اذكر لهم يوم يعظهم الهول ويشتد 
الكرب، ويأتي الرب لفصل القضاء ويكشف عن ساق فيخر كل مؤمن ومؤمنة ساجداً ويحاول 

م طبقاً واحداً أي عظماً واحداً المنافقون والمنافقات السجود فَل يستطيعون إذ يكون ظهر أحدى
فَل يقدر على السجود وذلك عَلمة شقائو المترتب على نفاقو في الدنيا. ويدعون إلى السجود 

أي امتحانا لهم ليعرف من كان يسجد إيمانا واحتسابا ممن كان يسجد نفاقاً ورياء فَل يستطيعون 
من شدة الخوف ترىقهم ذلة أي  ألن ظهر أحدىم يصبح عظماً واحداً خاشعة أبصارىم ال تطرف



تغشاىم ذلة عظيمة وقولو وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وىم سالمون معافون في 
 أبدانهم وال يسجدون تكبرا وكفرا باهلل ربهم وبشرعو.

 من ىداية اآليات:
 أصحاب تقرير أن المجرمين ال يساوون المؤمنين يوم القيامة إذ ال يستوي أصحاب النار و  -4
بيان عظم ىول يوم القيامة وأن الرب تبارك وتعالى يأتي لفصل القضاء ويكشف عن ساق فَل -4

يبقى أحد إال سجد وأن الكافر والمنافق ال يستطيع السجود عقوبة لو وفضيحة إذ كان في الدنيا 
 يدعى إلى السجود هلل فَل يسجد أي إلى الصَلة فَل يصلي تكبراً وكفرًا.

ُب ِبَهَذا اْلَحِديِث َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث اَل يَ ْعَلُموَن )َفَذْرِني  ( َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي 33َوَمْن يَُكذِّ
( 33( َأْم ِعْنَدُىُم اْلغَْيُب فَ ُهْم َيْكتُُبوَن )33( َأْم َتْسأَُلُهْم َأْجًرا فَ ُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْ َقُلوَن )33َمِتيٌن )

( َلْواَل َأْن َتَدارََكُو نِْعَمٌة ِمْن 33ِلُحْكِم رَبَِّك َواَل َتُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت ِإْذ نَاَدى َوُىَو َمْكظُوٌم )فَاْصِبْر 
َفُروا ( َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن كَ 34( فَاْجَتَباُه رَبُُّو َفَجَعَلُو ِمَن الصَّاِلِحيَن )33رَبِِّو لَُنِبَذ بِاْلَعَراِء َوُىَو َمْذُموٌم )

ا َسِمُعوا الذِّْكَر َويَ ُقولُوَن ِإنَُّو َلَمْجُنوٌن )  ( 34( َوَما ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر ِلْلَعاَلِميَن )34لَيُ ْزِلُقوَنَك بِأَْبَصارِِىْم َلمَّ
 

( َوِإْن 34َجَعَلُو ِمَن الصَّاِلِحيَن )( فَاْجَتَباُه رَبُُّو فَ 33َأْن َتَدارََكُو نِْعَمٌة ِمْن رَبِِّو لَُنِبَذ بِاْلَعَراِء َوُىَو َمْذُموٌم )
ا َسِمُعوا الذِّْكَر َويَ ُقوُلوَن ِإنَُّو َلَمْجُنوٌن ) ( َوَما ُىَو ِإالَّ 34َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيُ ْزِلُقوَنَك بِأَْبَصارِِىْم َلمَّ

 (34ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَن )
 شرح الكلمات:

 ومن يكذب أي ال يصدق. ذرني ومن يكذب: أي دعني
 بهذا الحديث: أي بالقرآن الكريم.

 سنستدرجهم: أي نستنزلهم درجة درجة حتى نصل بهم إلى العذاب.
 وأملي لهم: أي وأمهلهم.

 إن كيدي متين: أي شديد قوي ال يطاق.
 فهم من مغرم مثقلون: أي فهم مما يعطونكو مكلفون حمَل ثقيَل.

 فوظ.أم عندىم الغيب: أي اللوح المح
 فهم يكتبون: أي ينقلون منو ما يدعونو ويقولونو.

 والتكن كصاحب الحوت: أي يونس في الضجر والعجلة.
 وىو مكظوم: أي مملوء غمًا.

 بالعراء: أي األرض الفضاء.



 وىو مذموم: لكن لما تاب نبذ وىو غير مذموم.
 فاجتباه ربو: أي اصطفاه.

 يدا يكاد أن يصرعك.ليزلقونك بأبصارىم: أي ينظرون إليك نظرا شد
 وما ىو إال ذكر: أي محمد َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم.

 للعالمين: أي األنس والجن فليس بمجنون كما يقول المبطلون.
 معنى اآليات:

بعد ذلك التقريع الشديد للمشركين المكذبين الذي لم يؤثر في نفوسهم أدنى تأثير قال تعالى 
ء على ذلك فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي دعني وإياىم، والمراد { أي بنا4لرسولو }َفَذْرِني

}َسَنْسَتْدرُِجُهْم{ أي نستنزلهم درجة درجة }ِمْن َحْيُث ال يَ ْعَلُموَن{  4الحديث القرآن الكريم من
 4حتى ننتهي بهم إلى عذابهم المترتب على تكذيبهم وشركهم. وقولو تعالى }َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي

َمِتيٌن{ أي وأمهلهم فَل أعاجلهم بالعذاب فأوسع لهم في الرزق وأصحح لهم الجسم حتى يروا أن 
ىذا لكرامتهم عندنا وأنهم خير من المؤمنين ثم نأخذىم. وىذا من كيدي الشديد الذي ال يطاق، 

ألهم على تبليغ الدعوة أجراً َتْسأَُلُهْم َأْجراً فَ ُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْ َقُلوَن{ أي بل أتس 4وقولو تعالى }َأمْ 
مقابل التبليغ فهم من مغرم مثقلون أي فهم يشعرون بحمل ثقيل من أجل ما يعطونك من األجر 

الغيب أي اللوح المحفوظ فهم  3فلذا ىم ال يؤمنون بك وال يتابعونك على دعوتك. أم عندىم
ربك فيك وفيهم  3ولنا لحكم منو ما ىم يقولون بو ويقرونو والجواب ال إذاً فأصبر يا رس 3يكتبون

وامض في دعوتك وال يثني عزمك تكذيبهم وال عنادىم وال تكن كصاحب الحوت يونس بن مّتى 
مكظوم أي مملوء غماً فقال ال إلو إال أنت سبحانك  3أي في الضجر وعدم الصبر. إذ نادى وىو

وىو مذموم أي لوال أن أدركتو إني كنت من الظالمين وقولو لوال أن تداركو نعمة من ربو لنبذ بالعراء 
رحمة اهلل تعالى حيث ألهمو اهلل التوبة ووفقو لها لنبذ أي لطرح بالفضاء وىو مذموم لكن لما تاب 

اهلل عليو طرح على ساحل البحر وىو غير مذموم بل محمود فاجتباه ربو أي اصطفاه مرة ثانية بعد 
نبياء والمرسلين، ومعنى اجتباه مرة ثانية األولى فجعلو من الصالحين أي الكاملي الصَلح من األ

ألن االجتباء األول إذ كان رسوال في أىل نينوي وغاضبوه فتركهم ضجراً منهم فعوقب وبعد 
العقاب والعتاب اجتباه مرة أخرى وأرسلو إلى أىل بَلده بعد ذلك االنقطاع قال تعالى من سورة 

جرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون اليقطين فنبذناه بالعراء وىو سقيم وأنبتنا عليو ش
ا َسِمُعوا  فآمنوا فمتعناىم إلى حين. وقولو تعالى }َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيُ ْزِلُقوَنَك بِأَْبَصارِِىْم َلمَّ

الذِّْكَر{ أي وإن يكاد الذين كفروا ليصرعونك من شدة النظر إليك وكلهم غيظ وحنق عليك 
ابأبصارىم  َسِمُعوا الذِّْكَر{ أي القرآن نقرأه عليهم. ويقولون إنو لمجنون حسداً لك، وصرفاً  }َلمَّ



أي محمد َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم إال ذكر للعالمين أي يذكر بو اهلل تعالى  4للناس عنك، وما ىو
 اإلنس والجن فليس ىو بمجنون كما يقول المكذبون المفتونون.

 ىداية اآليات:
 ن ىداية اآليات:م

 رد األمور إلى اهلل ّإذا استعصى حلها فاهلل كفيل بذلك. -4
 ال يصح أخذ أجرة على تبليغ الدعوة.-4
 وجوب الصبر على الدعوة مهما كانت الصعاب فَل تترك ألذًى يصيب الداعي. -4
بيان حال المشركين مع الرسول َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم وما كانوا يضمرونو لو من البغض  -3

 والحسد وما يرمونو بو من االتهامات الباطلة كالمجنون والسحر والكذب.
 
 
 
 

 


