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سورةُ المنَافِقون

حِ  ْحٰمِن الره ِ الره ميمِ بِْسِم َّللاه

وا نَْشَهُد إِنهَك إَِذا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُ 
ُ ميَعْ  ِ َو َّللاه ُ لَُم إِنهَك لََرُسولُهُ لََرُسوُل َّللاه َو َّللاه

﴾1ََكاِذبُوَن  ميَْشَهُد إِنه اْلُمنَافِِقميَن لَ 
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سورةُ المنَافِقون

بِميِل ةً فََصدُّوا َعْن سَ اتهَخذُوا أمَْيَمانَُهْم ُجنه 
ِ إِنهُهْم َساَء َما ََكانُ  ﴾2وا ميَْعَملُوَن  َّللاه

َعلَى  ََكفَُروا فَُطبِعَ ٰذِلَك بِأَنهُهْم آَمنُوا ثُمه 
﴾3ُهوَن  قُلُوبِِهْم فَُهْم الَ ميَْفقَ 
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سورةُ المنَافِقون

إِْن َك أَْجَساُمُهْم وَ َو إَِذا َرأمَْيتَُهْم تُْعِجبُ 
ٌب ِهْم ََكأَنهُهْم ُخشُ ميَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْولِ 
ِهْم له َصمْيَحٍة َعلمَيْ ُمَسنهَدةٌ ميَْحَسبُوَن َكُ 

ُ أَنهى  ُهُم اْلعَُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَلَُهُم َّللاه
﴾4ميُْؤفََُكوَن  
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إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ 

بحسن منظرهمم و جيلر « وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ»: ثم قال•
صغى أى ت« تَسْيَعْ لِقَوْلِهِمْ»يعنى مؤالء الينافقون « وَ إِنْ يَقُولُوا»زيهم 

تعرالى اللهم و تسيع ما يقولون بحسن بلانهم و بالغة لسرانهم  فقرال
هم شبهو إن: فشبههم اللَّه بالخشب اليسندة  قل « كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ»

اما أنها بخشب نخهة متأكلة ال خله فلها إال أنها مسندة يحسب من يه
و . كنو خشب جيع خشبة مث  بدن و بدنة فلين سر. صحلحة سللية
. مث  ثيهة و ثيه: من ضم قال

13: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ 

لْحَةَ ََلَرلْهِمْ»وصفهم بالخور و الهلع فقال ثم • بُونَ كُر َّ صرَ أي « يَحْسرَ
.يظنون أنها مهلكتهم  و أنهم اليقصودون بها جبناً و خوراً

13: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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نَ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُو

لرك و لليرؤمنلن« مُرمُ الْعَردُوُّ»قال لنبله صلى اللَّهُ َللره و للره ثم •
:  و قل. معناه أخزامم اللَّه: و قل « قاتَلَهُمُ اللَّهُ»و توقهم « فَاحْذَرْمُمْ»

معناه أحلهم اللَّه مح  من يقاتله َدو قامه له  و مذا أشد مرا يكرون 
من الذم و البالء الذي ينزل بهرم و أبلرم مرا يكرون فري البلران َرن

و إنيرا قرال. أي كلف يصهفون َن الحر « أَنَّى يُؤْفَكُونَ»مكهومهم 
ألنهم كانوا ينقلون االسهار إلرى الكفرار و يحلرون مرن« فَاحْذَرْمُمْ»

.قدروا َلله من أم  الكفه

13: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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