* تفسي تفسي اليلن /اليلن )ت 713هـ( مصنف و ل يتم تدقيقه بعد
} قُ ْل أيَيـُ َها ٱلْ َكافُِرو َن { * } لَ أ َْعبُ ُد َما تَـ ْعبُ ُدو َن { * } َولَ أَنتُ ْم َعابِ ُدو َن َمآ أ َْعبُ ُد { * } َولَ
ِ
ِ
ِ
ل ِدي ِن {)(6-1
أ ََن َعابِ ّد ما َعبَ ُْ
دت { * } َولَ أَنتُ ْم َعاب ُدو َن َمآ أ َْعبُ ُد { * } لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
} قُ ْل { ي اكمل الرسل منادين لن دعاك إل عبادة آلته الباطلة } :أيَيـُ َها ٱلْ َكافُِرو َن {
]الكافرون [1 :الساترون شس الق الظاهر ف النفس والفاق بغيوم هويتكم الباطلة.

} لَ أ َْعبُ ُد { أي :ل أنقاد وأتوجه ،سيما بعدما وفقن ا إل توحيده ،وهدان نو شس
ذاته ،وشرفن بطالعة وجهه الكري } َما تَـ ْعبُ ُدو َن { ]الكافرون [2 :من اللة الباطلة
والظلل الالكة العاطلة ،الت اتذتوها آلة من تلقاء أنفسكم أنتم وآبؤكم مع أنه
} َمآ أانز ال ٱل نبا نمن س طلطا {
ان{
ا ل ا
ل
]يوسف ،[40 :بل ما تتبعون أنتم وهم بتاذهم إل الظن وما توى النفس من غي ورود
الداية؛ لنه من قبل الق.
} َولَ أَنتُ ْم { أيضان } َعابِ ُدو َن َمآ أ َْعبُ ُد { ]الكافرون [3 :من الق الوحيد ،الفريد ،القيق
بلعبادة والطاعة ،بلستقلل والنفراد؛ إذ ل إله معه ،ول شيء ياثله حت يشاركه ف أخص
أوصافه الت هي اللوهية؛ إذ ليس ف وسعكم واستعدادكم اليان به واليقان بوحدته
واستقلله ف ملكه وملكوته ،ومع ذلك ما وفقكم الق عليه وأقدركم به.
دت { ]الكافرون [4 :إذ ل يليق بللوهية حت أعبد له.
} َو { بلملة } :لَ أ ََن َعابِ ّد ما َعبَ ُْ
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} َولَ أَنتُ ْم َعابِ ُدو َن َمآ أ َْعبُ ُد { ]الكافرون [5 :إذ ل يتيسر لكم اليان به والطلع على
وجوده والتصاف بعرفته وشهوده ،فكيف تعبدون أنتم ا الواحد الحد ،الصمد بل جذب
من جانبه وتوفيق من لدنه؟! وأن أيضان ل أعبد لعبوداتكم الباطلة الت هي براحل عن رتبة
اللوهية والعبودية.
وبلملة } :لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم { الذي أنتم عليه ،وطريقكم الذي تتوجهون إليه بعدما ل يفوقكم
ِ
ل ِدي ِن { ]الكافرون [6 :الذي أن عليه ،ل تتكوا دينكم
الق على الداية واليان } َو َ
بدين ،ول أن أيضان ترك دين بدينكم ،بل لكم دينكم ول دين ،والتوفيق بيد ا والداية
والضلل.
خاتة السورة
عليك أيها الوحد المدي النيف ،الائل عن كل الدين والذاهب النافية لصرافة شرب
التوحيد أل تالس مع أهل الغفلة والضلل ،التددين ف أودية الهلت بنواع اليالت
الباطلة ،والوهام العاطلة التتبة على هويتم العدمية وتعيناتم الوهية ،ول تصاحبهم ف حال
من الحوال ،فإن صحبتك معهم تبعدك عن الق وتغريك نو الباطل ،فإن النفوس النسانية
أسرع عدوان وأشد ميلن إل البدع والهواء الفاسدة والراء العاطلة الباطلة.
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