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سورةُ النّحل

 َما واْ لَْو َشاَء ّللاَّ  َو قَاَل الَِّذيَن أَْشَرك  
ن  َو لَ َعبَْدنَا ِمن د ونِِه ِمن شىَ  نحَّ

ْمنَا نَا َو َل َحرَّ ٍء  ِمن د ونِِه ِمن شىَ َءابَاؤ 
ْل َعلَى ِمن قَْبِلِهْم  فَهَ َكَذاِلَك فَعََل الَِّذينَ 

س ِل إِلَّ اْلبَََلغ   بِين  الرُّ (35)اْلم 
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سورةُ النّحل

س ولا ل  َو لَقَْد بَعَثْنَا فِى ك   ٍة رَّ  أَِن أ مَّ
َ َو اْجتَنِ  ِمْنه م ب واْ الطَّغ وَت  فَ اْعب د واْ ّللاَّ

ْن َهَدى ّللاَّ  َو ِمْنه   ْن َحقَّْت عَ مَّ لَْيِه م مَّ
واْ ف ََللَة   فَِسير  واْ ِى اْْلَْرِض فَانالضَّ ظ ر 

بِينَ َكْيَف كاََن َعاقِبَة  اْلم   (36)َكذ ِ
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أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّغُوتَ 

اغ وَت أَْن َو الَّذيَن اْجتَنَب وا الطَّ 
م  يَْعب د وها َو أَناب وا إِلَ  ِ لَه  ى ّللاَّ

ْر عِ اْلب ْشرى باِد فَبَش ِ

17: الزمر 
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أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّغُوتَ 
د من ، و هو كل ما يعبالطاغوتو ان يجتنبوا عبادة •

. دون اللَّه
الطاغوت اسم  اليميطان و ينمون الىعنم : و قيل•

إغواء الييطان، و كمل دا  يمدعو الم « اجتنبوا»
.                    الفساد

379: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّغُوتَ 
اوز في األصل مصدر كالطغيان و هو تجمالطاغوت•

الحد بغير حق، و اس  الىصدر منمه الطغمو ، قما 
ود الطاغوت عبارة عن كل متعد و كل معبم:الراغب

  من دون اهلل، و يستعىل في الواحد و الجىم،، قما
وَ اجيتَنَّبْمموا « »فَىَممني يَنيفْممري بَّالطَّمماغْوتَّ»: تعممال 
.انته . «أَويلَّياؤْهْ ْ الطَّاغْوتْ« »الطَّاغْوتَ

243: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج



8

أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّغُوتَ 
و  علم  بيان لبعث الرس« أَنَّ اعيبْدْوا اللَّهَ وَ اجيتَنَّبْوا الطَّاغْوتَ»: و قوله•

ه  إلم  ما يعطيه السياق أي ما كانت حقيقة بعث الرسو  إال أن يدعو
ألن األممر و كم ا النهمي ممن البيمر والطاغوتعبادة اهلل و اجتناب 

خاصة إذا كان رسوال ليس إال دعموة عاديمة   ال إلجماء و اامطرارا 
شاء اهلل تنوينيا، و ال أن للرسو  أن يدعي ذلك حت  يرد عليه أنه لو

.  ء و إذ ل  ييأ فال معن  للرسالةما عبدنا من دونه من شي
 و اعبمدوا اهلل: و من هنا يظهر أن قو  بعضه  إن التقمدير ليقمو  لهم •

.ليس في محله. اجتنبوا الطاغوت

243: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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