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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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سورةُ المنَافِقون

َو إَِذا قمِيَل لَُهْم تَعَالَْوا ميَْستَْغِفْر لََُكْم 
ْوا رُ  ِ لَوه ُءوَسُهْم َو َرُسوُل َّللاه
َو ُهْم َرأمَْيتَُهْم ميَُصدُّونَ 
﴾5ُمْستََْكبُِروَن  
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سورةُ المنَافِقون

َسَواٌء َعلمَْيِهْم أَْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم 
ُ لَ تَْستَْغِفْر لَُهْم لَنْ  ُهْم إِنه  ميَْغِفَر َّللاه

َ الَ ميَْهِدي اْلقَوْ  ﴾6َم اْلفَاِسِقميَن  َّللاه
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سورةُ المنَافِقون

ا َعلَى  الَ تُْنِفقُوُهُم الهِذميَن ميَقُولُونَ 
وا  َحتهى ميَنْ َمْن ِعْنَد َرُسوِل َّللاهِ  فَضُّ

ِ َخَزائُِن السه  ْرِض َماَواِت َو اْلَ َو ّلِِله
﴾7َن  ميَن الَ ميَْفقَُهوَو ٰلَِكنه اْلُمنَافِقِ 



12

رْ لَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِ
وْا إِذا قِلر َ لَهُرمْ تَعرالَ»ليا اخبه اللَّه تعالى َن حال الينرافقلن  و انره •

قال اللَّره حهكوا رؤسهم استهزاء بهذا القول  ف« يَسْتَغْفِهْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
تَغْفَهْ َ لَ)تعالى لنبله صلى اللَّهُ َلله و لله  هُرمْ أَمْ لَرمْ سَواءٌ ََلَرلْهِمْ أَسرْ

لَنْ يَغْفِهَ اللَّهُ )أي يتساوى االستغفار لهم و َدم االستغفار ( تَسْتَغْفِهْ لَهُمْ
ال )ألنهم يبطنون الكفه و إن أظههوا االييان  و برلن انره تعرالى( لَهُمْ

وا مرن الى طهي  الجنة  فلهرذا يجرب ان يلأسر( يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِلنَ
.اليغفهة باالستغفار

14: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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رْ لَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِ
سرتغفه اخبه اللَّه تعالى أنهم ييوتون َلى النفاق  فلرم ي: قال الحسنو •

.لهم بعد
اللَّهُ َلله و اليعنى ال يحكم اللَّه بهدايتهم  و قد كان النبي صلى: و قل •

كرون لله يستغفه لهم َلى ظامه الحال بشهط حصرول التوبرة و أن ي
ابطرانهم باطن اليستغفه له مث  ظامهه  فبلن بها أن ذلك ال ينفرع مرع

.الكفه و النفاق

14: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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رْ لَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِ
نْ يَغْفِهَ اللَّهُ سَواءٌ ََلَلْهِمْ أَسْتَغْفَهْ َ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِهْ لَهُمْ لَ»: قوله تعالى•

ء شريإلخ  أي يتساوى االستغفار و َدمه في حقهم و تساوي ال« لَهُمْ
 يفلدمم ال: و َدمه كناية َن أنه ال يفلد الفائدة اليطلوبة منه  فاليعنى

.استغفارك و ال ينفعهم
تساوى ليا ذا ي: دفع دخ  كان سائال يسأل« لَنْ يَغْفِهَ اللَّهُ لَهُمْ»: و قوله•

.                        لن يغفه اهلل لهم: االستغفار لهم و َدمه؟ فأجلب

281: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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رْ لَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِ
غْفِهَ اللَّرهُ لَنْ يَ»: تعلل  لقوله« إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِلنَ»: و قوله•

السعادة لن يغفه اهلل لهم ألن مغفهته لهم مداية لهم إلى:   و اليعنى«لَهُمْ
و و الجنة و مم فاسقون خارجون َن زي العبوديرة ببطرانهم الكفره

.الطبع َلى قلوبهم و اهلل ال يهدي القوم الفاسقلن

282: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ 
حيرد يرا م« إِذا جراءَكَ»يقول اللَّه تعالى لنبله صلى اللَّهُ َلله و للره •

وا نَشْهَدُ قالُ»و مم الذين يظههون االييان و يبطنون الكفه « الْيُنافِقُونَ»
قال اهلل ف. أي أخبهوا بأنهم يعتقدون إنك رسول اهلل« إِنَّكَ لَهَسُولُ اللَّهِ

هَدُ إِنَّ وَ اللَّ»َلى الحقلقة « وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَهَسُولُهُ»تعالى لنبله  هُ يَشرْ
  و كران في قولهم إنهم يعتقدون إنك لهسرول اهلل« الْيُنافِقِلنَ لَكاذِبُونَ

وا فليرا إكذابهم في اَتقادمم و أنهم يشهدون ذلك بقلوبهم و لم يكون
ي ذلرك يهجع الى ألسنتهم  ألنهم شهدوا بها بألسنتهم و مم صادقون ف

.و في ذلك داللة َلى بطالن قول من يقول إن اليعهفة ضهورية

11: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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