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 شكر وتقدير

 
محداً ميأل  الصاحلات ،أمحد اهلل تعاىل على ما من به علي ، احلمد هلل الذي بنعمه تتم 

 األرض والسماوات ، على ما أنعم من الفضائل واخلريات .
مث أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أمي وأيب الغاليني ، اللذين بذال من وقتهما وراحتهما الشيء 
الكثري ، وكان هلما الفضل الكبري بعد اهلل تعاىل يف وصويل إىل ما وصلت إليه ، بتشجيعهما 

عائهما ، وآمل أن تكون رساليت صورة من صور برمها واإلحسان إليهما لرفعة قدرمها ومؤازرهتما ود
 يف الدارين .

كما أشكر أخويت أمحد ومجيل وجهاد ، وأخوايت اآلء وأبرار على ما قدموه من مساعدة 
 ومشورة .    

 وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل فضيلة املشرف الدكتور عبد الكرمي الذي مل يأل جهدًا يف
توجيهي ونصحي ، وبذل الكثري من اجلهد والوقت لتخرج الرسالة على هذا النحو ، ولن أنسى 

 معروفه معي ماحييت . 
وأشكر دوليت الكرمية على ما يسرته ووفرته لنا يف سبيل طلب العلم ، وأشكر جامعة أم 

ل  عبد اهلل ملالقرى ممثلة يف قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين ، وأشكر مكتبة ا
ومجيع من يعمل هبا على ما قدموه لنا ، كما أشكر كل من ساعدين يف احلصول على املراجع 
وأخص بالذكر األستاذة مها بوقس ، والسيدة فادية مسسم ، والدكتورة استشهاد حريري ، وأشكر  
ن م كل من قدم يل يد العون وعرض علي املساعدة ووقف إىل جانيب مبشورة أو نصح أو دعاء

 جارايت وقريبايت وأرحامي وزمياليت وصديقايت وأستاذايت .
جزى اهلل اجلميع عين خري اجلزاء وأجزل هلم املثوبة والعطاء ، وشكر اهلل جهودهم ، وبارك 

 فيهم 
وأسأل اهلل التجاوز عن الزّلة حبسن النية، فيما دللت عليه، وأجريت إليه، والتوفيق هذا 

 . للصواب، وحسن الثواب
ى اهلل وسلم على نبيه حممد أفضل التسليم وأمت الصلوات ، الذي جاء باهلدى وبلغ وصل

 اآليات البينات ، وعلى آله وصحبه أصحاب املناقب والكرامات .
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 ملخص الرسالة

 
 

 : وبعد ، بعده نيب ال من على والسالم والصالة ، وحده هلل احلمد
 من جانب ظهارإ األنعام ، واليت هتدف إىل ورةس يف املوضوعي التناسق بعنوان علمية رسالة فهذه

 مما احدة،الو  القرآنية السورة املختلفة، داخل املوضوعات ترابط خالل من وذل  القرآين، اإلعجاز جوانب
  .واحد وهدف غرض حتت واحداً  نسقاً  يشكل

 .مقدمة وبابني وخامتة تقسيم الرسالة العلمية إىل  مت وحىت يتم الوصول إىل هذا اهلدف
تبع يف واملنهج املوالدراسات السابقة فيها أهداف البحث وأسباب اختيار املوضوع فاملقدمة أما 

 البحث وطريقة الدراسة وخطة البحث .
 مية عن السورة الكر  مقدمات تعريفيةو التناسق املوضوعي  والذي يتحدث عن الباب األولمث 

نيها مكي السورة ومدو اريخ نزوهلا، اسم السورة وفضلها وعدد آياهتا وت فيه احلديث عنحيث 
الواردة يف  أسباب النزولو ومناسبتها ملا قبلها وما بعدها ووجه اختصاصها مبا اختصت به من موضوعات، 

 السورة ومقاصدها وأهدافها، 
 يف سورة األنعام  لتناسق املوضوعيل تطبيقيةالدراسة ويتناول ال الباب الثاينمث 
 وتناسباً  ، ديعاً ب تناسقاً  هناك أن واليت كان أبرزها : ئج الدراسة الكليةاخلامتة: وتشتمل على نتامث 

 كلها  فهي ، لوثيقا وترابطها موضوعات السورة وبني وألفاظها ، معانيها آيات سورة األنعام وبني بني ، لطيفاً 
بقها وما س ومرتابط ، وهناك ترابط وثيق بني سورة األنعام وما متناسق وبأسلوب ، متآلف سياق يف متضي

 اسباتنتأمل املن عندما وخاصة ، البعض لبعضها مكملة وأهدافها الثالث السور مقاصد جاء بعدها ، و أن
 الكرمي القرآن ورس سلسلة مقاصد من جزءا متثل ذل  يف فهي ، ومنعن النظر يف تناسق موضوعاهتا ، بينها

 . وغري ذل  من النتائج . واالقتصادية ، واالجتماعية ، ، واإلميانية الشرعية وأهدافه
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 المقدمة

 
ن علم القرآن ، خلق اإلنسان علمه البيا مبدع األكوان ، ، اخلالق الديان الرحيم الرمحن ،احلمد هلل 

على و  احب األخالق احلسان ؛ نبينا حممداألكمالن على سيد ولد عدنان ، صاألمتان السالم والصالة و  ،
ومن سار على هديهم واقتفى من كل زمان ومكان إىل يوم يزفون فيه إىل  أهل التقى واإلميان ، أله وصحبه
 اجلنان .  

 أما بعد       
إىل  غرض من تعلمه، ومبقدار حاجة العبادفإن قيمة أي علم وأمهيته إمنا تقاس بأمهية املعلوم، وال

، إذ هو أشرف اً من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدر ذل  العلم وضرورهتم إليه، ومن مثم كان علم تفسري القرآن 
وحاجة إليه _ ألن موضوعه كالم اهلل تعاىل الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل  وغرضاً  العلوم موضوعاً 

 االعتصام بالعروة الوثقى والوصول إىل السعادة احلقيقيةفضيلة وألن الغرض منه هو 
ه ة، وإمنا اشتدت احلاجة إليفوق كل حاجة ، وأعظم من كل ضرور  وحاجة الناس إليه وضرورهتم له

ألن كل كمال ديين أو دنيوي ال بد وأن يكون موافقا للشرع ، وموافقته تتوقف على العلم بكتاب اهلل . 
عة نسان منهج اهلل الذي أودعه كتابه، وما يف هذا املنهج من الراحة والطمأنينة والرفومبعرفة التفسري يعرف اإل

 . والربكة والطهارة
وهذا القرآن يتألف من عدة سور والتايل ألي سورة من مطلعها إىل ختامها ال يشعر بنشاز أو 

يه وال بيعياً  ال عسر فاضطراب ، وال يرى انقطاعًا أو انفصااًل ، بل خيلص من معىن إىل آخر خلوصًا ط
اقتسار ، وتنطوي هذه اخلصيصة يف متازج املعاين واألغراض يف سور القرآن على عدة حكم من أظهرها أنه 
يكون سبباً لطرد سآمة القاريء والسامع وجتديد نشاطهما ، مما جيعل االنسان ال ميل من ترداد القرآن الكرمي 

 ومساعه . 
متناسقة  ،بنيانحمكمة الة على أن آيات القرآن يد  دد الدالئل متضافر وعند اإلمعان يف كتاب اهلل اجمل

ا مإال بإعمال النظر، وإمعان التدبر، وعمق التفكري، وسعة التأمل لآلية مع  األركان ، وال ميكن إدراك ذل 
 . يتقدمها وما يلحقها من اآليات، وذل  بدوره يوصلنا إىل فهم مقصد السورة ومغزاها

أن بعض علوم القرآن لقيت حظًا وافراً من البحث والدراسة ، إال أن دراسة  جيدنظر ال نعمي منو 
وهي دراسة  ،وعلم أسرار نظم اآليات وترتيبها على هذا النحو داخل السورة الكرمية ال زالت يف بداياهتا 

 رة منو ما اشتملت عليه الس إدراكحيث من خالهلا يتم ؛ مهمة تسمى بالتناسق املوضوعي يف القرآن 
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املواضيع والقضايا ، مما يسهم يف إيضاح اإلعجاز البالغي يف نظم القرآن ، والذي من خالله يظهر مدى 
  تناسب املباين واملعاين ، وتناسق احملاور .

ولقد بادرت جامعة أم القرى ممثلة يف كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة إىل فتح اجملال 
  ع معتمد من قبلها يتناول التناسق املوضوعي يف مجيع سور القرآن الكرمي هلذه الدراسة يف مشرو 

ور وإشارة من شيخي املرشد الكرمي الفاضل سعادة األستاذ الدكت وبعد استخارة اهلل تعاىل ، وتوجيهاً 
م رة األنعامت اختيار موضوع التناسق املوضوعي يف سو  ل عبدالكريم القرنيآمستور عبدالكريم  عبد الكريم

 حىت يكون بإذن اهلل عنوان رساليت يف مرحلة الدكتوراه .
 
 

 أهداف البحث : 

  .الوثيق بني موضوعات سورة األنعام، وارتباط آياهتا بعضها ببعضالوقوف على االرتباط  .1
 ، ومعرفة شيء من أسراره وبالغته .جاز القرآن العظيم من خالل نظمه إظهار إع .2
 األنعام من خالل حبث علمي رصني . بيان التناسق املوضوعي يف سورة  .3
ع جمتمعنا االستفادة منها يف واق، و  وتدبرها الوقوف على اهلدايات القرآنية يف سورة األنعام .4
. 

 إظهار صورة كاملة متقنة التناسق بشكل يسهم يف إبراز شخصية السورة وإظهارها . .5
ائية القرآنية عشو  الرد على من يطعن يف كالم اهلل تعاىل ، ويرى أن موضوعات السورة .6

 ومضطربة.

 
 

 أسباب اختيار الموضوع : 

التشرف بدراسة القرآن الكرمي ، واالرتشاف من معينه الذي ال ينضب والبقاء مع  .1
 القرآن يف كل وقت وحني ، فإنه أحق ما صرفت إليه األفهام ، وبذلت فيه اجلهود. 

هبذا الفن  سالميةقلة من كتب يف هذا الفن جلدته فرغبت يف إثراء املكتبة اإل .2
املتعلق بعلم من علوم القرآن الكرمي املهمة كونه يتناول موضوعات السورة الواحدة بنوع من التفصيل 

 واإلشباع .
لكل عصر مطالبه اخلاصة به لذا وجب إبراز هدي القرآن وأهدافه بصورة تناسب  .3

 العصر الذي نعيشه .
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 ألنعام بوجه خاص .الرغبة يف خدمة القرآن الكرمي بوجه عام وسورة ا .4
تنا احلبيبة معمشاركة إخويت وأخوايت من طالب وطالبات التفسري وعلوم القرآن جبا .5

القرآن  ورس وافق عليه قسمنا األغر وهو التناسق املوضوعي يفطيب املبارك الذي يف هذا املشروع ال
 الكرمي .

 الدراسات السابقة للموضوع :

عات وقواعد املعلومات وسؤال أهل اخلربة واالختصاص بعد البحث والتقصي واملراجعة لعدة جام
 من أصحاب الفضيلة األساتذة مل أقف على دراسة تتناول التناسق املوضوعي يف سورة األنعام .

لكن هناك مؤلفات وكتب ومقاالت حتدثت عن هذه السورة أو بعضها أو بعض ما يتعلق هبا من 
أحدها عن التناسق املوضوعي يف هذه السورة الكرمية العلوم ومن خالل اطالعي على بعضها مل يتحدث 

 وإىل القارئ الكرمي تفصيل ذل  من جانبني : 

 الجانب األول : الدراسات العامة : 

ويشمل هذا اجلانب كل كتب التفسري عامة اليت حتدثت يف ثناياها عن تفسري سورة األنعام على 
 رهتمت بربط اآليات بعضها ببعض عن طريق ذكمدى العصور ، ومن املالحظ أن هناك بعض التفاسري ا

، لكن مل تبني أوجه التناسق املوضوعي الكلي بني موضوعات السورة الواحدة ، مناسبة اآلية ملا قبلها منها 
 ومن هذه التفاسري ما يلي :

 ه  606مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري لإلمام فخر الدين الرازي  .1
 هـ885يم بن عمر بن حسن البقاعي للشيخ إبراه نظم الدرر للبقاعي .2
 هـ1354حملمد عبده وحممد رشيد رضا  تفسري املنار حملمد رشيد رضا .3
 هـ 1371تفسري أمحد بن مصطفى املراغي  .4
 هـ1385 يف ظالل القرآن لسيد قطب .5
 هـ1393حملمد الطاهر بن حممد بن عاشور  التحرير والتنوير البن عاشور .6
 ه . 1409 األساس يف التفسري للشيخ سعيد حوى .7
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 الجانب الثاني : الدراسات السابقة والمؤلفات المتعلقة بسورة األنعام خاصة :

 القسم األول : المؤلفات التي أفردت سورة األنعام بالتفسير 

ة دار القلم للطباع،  مود طهمازبد احلميد حملعبصائر احلق يف سورة األنعام  .1
يات ويفسرها مع حماولة يسرية لربط اآل، وهو كتاب لطيف يذكر عناوين لآليات ،  دمشق ،والنشر 

 بعضها ببعض . 
اسة هذه الدر ، و مكتبة مصر ،  سن حممد أمحد باجودةحلتأمالت يف سورة األنعام  .2

املتأملة لسور األنعام، تعىن بتنيني أوجه إعجاز السورة الكرمية، هذا إىل حماولة تبيني أوجه الرتابط بني 
ية أخرى س املستفادة من ناحو  الدر اآليات الكرميات، وأجزاء اآلية الكرمية الواحدة من ناحية، وتبيني

لكن مل تتعرض ملدى التناسق املوضوعي ملوضوعات ،   باعتبار القرآن الكرمي كتاب هداية اوالً وآخراً 
 السورة الكرمية .
 براهيم العلي وهي دراسة تفسريية حتليلية لسورة األنعام ،إلتفسري سورة األنعام  .3

 طعها .لكن مل تتطرق للتناسق املوضوعي بني مقا
 مانع ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،  محد عطا حممد عمرألتفسري سورة األنعام  .4

لتناسق املوضوعي ل سري التحليلي لسورة األنعام . لكن مل تتطرق، وهي دراسة متوسطة تناولت التف
 .بني مقاطعها
والرتمجة  دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، ه جابر العلواينلطتفسري سورة األنعام  .5

 وهي دراسة تفسريية خمتصرة لسورة األنعام . لكن مل تتطرق للتناسق املوضوعي بني مقاطعها .
يعرض آراء  ،دار العلم للماليني ،  فيف عبد الفتاح طبارهلعتفسري سورة األنعام  .6

بسطة بعيدة قة ميعاجل التفسري بطري، املفسرين من السلف الصاحل وآراء املفسرين يف العصر احلاضر
ينتقي أرجح اآلراء مبا يوافق روح القرآن الكرمي والسنة النبوية ،  عن التطويل اململ واإلجياز املخل

يعرض التفسري بأسلوب سهل  ،يبني التفسري العلمي آليات القرآن الكرمي ويظهر إعجازه، وفقه اللغة
يات مبا هو مفصل يف آيات يفسر اجململ من اآل،  وطريقة مستحدثة حبيث يسهل فهمه على اجلميع

 أخرى لكن ال يتعرض للتناسق املوضوعي يف حديثه .
وهي دراسة تفسريية ،  القاهرة ،بة مكتبة وه ، مد البهيحملتفسري سورة األنعام  .7

قدم للسورة بلوحة تعريفية تضمنت املكي واملدين ، وأهداف السورة ؛  حتليلية لسورة األنعام
ومقاصدها ، وقسم السورة على حسب تل  املقاصد واألهداف ، لكن القاريء للكتاب جيد بني 

ي يف يظهر أي أثر للتناسق املوضعأي مل  ، ، وال جيدها متناسقة متناسبة املقاطع فجوات عديدة
 السورة الكرمية .

http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=10204
http://www.quran-c.com/display/DispPublisher.aspx?PID=343
http://www.quran-c.com/display/DispPublisher.aspx?PID=343
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6370
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=14140
http://www.quran-c.com/display/DispPublisher.aspx?PID=246
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B7%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=448
http://www.quran-c.com/display/DispPublisher.aspx?PID=591
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مؤسسة الوراق للنشر ،   مد القطناينوحم، ةمود حممد محودحملتفسري سورة االنعام  .8
 .وهي دراسة إمجالية خمتصرة لتفسري السورة ، والتوزيع 
 .طهران  –اهلدى  مد تقي املدرسيحمل سوريت األنعام واألعراف  تفسري .9
 :رافاش، بوالجمحد كمال ألتفسري سوريت األنعام واألعراف وخواصهما اللغوية  .10

 . محزة ذو القفار ، جامعة أنقرة
د إبراهيم عبد الفتاح عبد الغين حممتيسري الكرمي العالم يف تفسري سورة األنعام  .11

 مصر . –القاهرة  العواري
رمي روع التفسري املوضوعي للقرآن الكالتفسري املوضوعي لسورة األنعام ضمن مش .12

 قام به خنبة من العلماء بإشراف الدكتور مصطفى مسلم يف الشارقة .
 ،ولقد بذل القائمون على هذا املشروع جهداً يشكروا عليه جتاه كل سورة من سور القرآن

داف وال ما اختصت ألهإال أهنم أغفلوا اجلو العام اليت نزلت فيه السورة الكرمية ، ومل يبينوا املقاصد وا
به ومل يذكروا داللة السورة على موضوعها ، كما يالحظ أن هناك فصل بني التفسري وذكر املناسبات 

ىن اإلمجايل وكذل  بالنسبة إىل املع، مما أدى إىل فقدان التناسق املوضوعي بني املقاطع بني السورة 
 مل يتعرضوا فيه اىل مراعاة التناسق املوضوعي .

م بينوا أن حمور السورة األساسي الذي تدور حوله السورة الكرمية هو إقامة احلجة كما أهن
على الكفار بنقض عقائدهم الباطلة وتقرير العقيدة الصحيحة باألدلة القاطعة، والرباهني الساطعة 

 واحلجج املتنوعة .
ورة هلا أن الس –واهلل اعلم  –لكن من خالل االطالع على تفسري سورة األنعام تبني يل 

ثالث حماور رئيسية احملور األول قضية تقرير التوحيد بأنواعه الثالثة ، احملور الثاين قضية الوحي 
 والرسالة ، احملور الثالث البعث واجلزاء .

الوحدة املوضوعية يف سورة األنعام رسالة دكتوراه يف كلية أصول الدين ختصص  .13
ستاذ مشارك أ –الدكتور عباس عوض اهلل عباس  التفسري وعلوم القرآن جبامعة أم درمان لفضيلة

وكان املشرف على هذه الرسالة فضيلة الدكتور : الطاهر أمحد عبد  –جبامعة أم درمان اإلسالمية 
 صفحة . 457م وتقع يف 1993القادر يف عام 

وبعد اإلتصال بفضيلة الدكتور عباس عوض اهلل عباس ومهاتفته شخصيًا وعرض اخلطة 
ليًا عن طريقة التطبيقية ختتلف اختالفاً ك بني يل الدكتور الفاضل أن دراسيتلدراسة عليه وطريقة ا

ورة دراسة الدكتور كانت بعرض أهم املواضيع واحملاور اليت تدور حوهلا الس حيث إندراسته التطبيقية 
ة الرسال ومجع اآليات املتعلقة بكل حمور وإدراجها حتت ذل  احملور فمثاًل من احملاور اليت عرضها يف

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=8682
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=4574
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=16834
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=16834
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ات اليت تتحدث عن توحيد األلوهية ووضعها حتت هذا احملور توحيد األلوهية حيث مجع كل اآلي
 دون االلتفات لتسلسل اآليات يف السورة .

التايل لن يتم فبحيث مت تفريق آيات السورة وفق املوضوعات اليت تتحدث عنها اآليات 
 ال من قريب وال من بعيد .احلديث عن تناسق اآليات وعالقتها ببعضها البعض 

 وبعد ذل  بني عالقة احملاور هذه مبوضوع السورة الرئيسي .
 بااللتزام برتتيب اآليات يف السورة كما وردت يف املصحفأما دراسيت فلقد كانت تتسم 

دون التفريق بينها ، وتقسيم السورة إىل مقاطع رئيسية وتقسيم املقاطع الرئيسية إىل مقاطع فرعية 
اطع مدى الرتابط بني املقاطع الفرعية بعضها ببعض وبيان مدى التناسق بينها مث الربط بني املقوبيان 

الفرعية بالفرع الرئيسي الذي جيمعها ، مث بيان مدى الرتابط والتناسق بني املقاطع الرئيسية بعضها 
احملاور الرئيسية  طببعض ، مث مدى ارتباط املقاطع الرئيسية مبحاور السورة الرئيسية ، مث مدى ارتبا

 باسم السورة . 
التناسب يف سورة األنعام وأثره يف التفسري واإلعجاز ، رسالة دكتوراه يف جامعة  .14
 األردن للباحث أمحد عطا حممد عمر . -إربد  –الريموك 

ه تناول دراسة ث إنحي،  ساليترسالة تبني االختالف بني رسالته ور وبعد اطالعي املباشر على ال
 من املباحث ففي الناحية النظرية أمهل الكثري التطبيقية بطريقة موجزة جداً ،و  النظرية الناحية السورة من

بني اآليات ،  ظهرت يف بيان العالقةإىل جانب أوجه اخللل اليت اليت حتتاجها الدراسة للسورة الكرمية ،  
 ويف اختيار العناوين لآليات ، وهي كالتايل : 

 ليت اجداً حبيث  ددها يف أي كتاب من كتب التفسري ،  بني العالقة بطريقة عامة
يات ، ولو أنه سل  طريقة من سبقه من املهتمني بعلم املناسبات بني اآلهتتم بعلم املناسبات  مل

 أو على األقل لو نقل أقواهلم جلاءت الرسالة على وجه متكامل .
 السابقة هلا  تيف كثري من املواضع بني عالقة اآليات بآيات بعيدة تسبق اآليا
مما جعل  ،، فقد جتده يربط بينها وبني اآليات املتشاهبة هلا يف السورة واليت سبقتها مباشرة 

 .السورة وكأنه اختل فيها النظم اليت جاءت عليه 
  ، فلقد كانت عامة مل حتدد حتديداً واضحاً ملا ميكن ضعف العناوين اليت وضعها

ر من ر العنوان الواحد أكثاتكر العنوان ، إىل جانب  أن تتحدث عنه اآليات املسوقة حتت هذا
كل ذل  أدى إىل خلل وهو عدم إمكانية الربط بني عناوين اآليات وموضوعاهتا اليت مرة ،  

سيقت ألجلها اآليات ، كذل  أدى إىل عدم إمكانية ربط عناوين اآليات الفرعية بالعنوان 
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ورة ، ين الرئيسة باحملور اليت حتدثت عنه السالرئيسي هلا ، وأدى إىل عدم إمكانية ربط العناو 
 ومدى عالقتها باسم السورة مما أدى إىل تفك  السورة بداًل من جعلها كياناً واحداً .

  مل يذكر أثناء تقسيمه للمقاطع سبب جميء هذا املقطع وما حتدث عنه ضمن
ب الذي عن السب، مبعىن مل يتحدث أثناء دراسته للسورة هذه السورة دون غريها من السور 

 جعل السورة تتحدث عن هذا املوضوع دون غريه من املواضيع .
  أورد تفسري اآليات بطريقة موجزة جداً ، ويف عدة مواضع كان مير على اآلية دون

 قد يذكرها دون أن يتحدث عنها بأي شيء .ذكر أي تفسري هلا ، بل 

ي الناحية ة السابق ذكرها ، ففور اليت أغفلها صاحب الرسالبكثري من األم اهتمتودراسيت 
النظرية أثبتُّ مكية السورة ، وقمت بالرد على األقوال اليت تقول مبدنية بعض اآليات كي أثبت أن 

 السورة نزلت مجلة واحدة .
فضائل هذه السورة ، وذكر األحاديث يف ذل  مع احلكم على كل كذل  بينت دراسيت 

 رواية تذكر .
لنزول الواردة يف اآلية ودراستها ، وبيان أوجه إشكاهلا مع أضف إىل ذل  ذكري ألسباب ا

  القول بنزول السورة مجلة واحدة .
 ، وألفاظ ، وأساليب . وجه اختصاص السورة مبا اختصت به من موضوعاتنت يوب

ر السور السابقة هلا والسورة الالحقة هلا حىت يظهإىل جانب أين بينت عالقة السورة بكل 
 ه السورة الكرمية هبذا الرتتيب .اإلعجاز مبجيء هذ

 كل ذل  وغريه كثري مما أغفله صاحب الرسالة يف القسم النظري . 
عنها السورة،  ين الرئيسية اليت حتدثتو االتطبيقية فلقد بينت دراسيت العنأما من الناحية 

ها توجعلت حتت كل عنوان عناوين فرعية ، حتدثت من خالهلا عن عالقتها بعضها ببعض ، ومناسب
 ببعضها ، وأوجه التناسق فيما بينها ، إىل جانب تفسري اآليات ضمن هذا التناسق . 

إضافة إىل ذكر احلكمة من حديث السورة عن بعض العناوين اليت جاءت هبا ، وعن 
 حكمة تفرد هذه السورة ببعض العناوين دون غريها من السور . 
 يف موضوعاهتا والذي يظهرها ككيانوغري ذل  من األمور اليت تظهر مدى تناسق السورة 

 .   -واهلل أعلم  –واحد ، بعيداً عن التفك  والتباعد ، والتنافر 
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القسم الثاني : المؤلفات التي تحدثت عن بعض المواضيع أو القضايا المتعلقة بسورة 

 األنعام .

وهو ،  جامعة األزهر ، زينب حسن حممدلاألساليب اإلنشائية يف سوريت األنعام واألعراف  .1
 وال يتطرق إىل أي جهة تتعلق بالتناسق املوضوعي . ،حبث يف أسلوب القرآن البالغي

رمية كلاإلعجاز التشريعي والعلمي يف آيات الطعام والشراب يف سوريت املائدة واألنعام  .2
 وهو قضية الطعام والشراب ، وهو يتناول جانب حمدد من السورة ، األردن  ، يوسف أمحد أبو شام

 اهلل العبيد رمي بنت سليمان بن عبدملآيات العقيدة يف سورة األنعام دراسة بالغية حتليلية  .3
وهي دراسة ال تقرتب من التناسق املوضوعي بأي جهة ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،
 ا تعترب أقرب إىل ختصص البالغة .حيث إهن، 
 جامعة األمري،  د عبيديلألمح اللتها البالغية يف سورة األنعامالبنية النحوية واملفرداتية ود .4

 اجلزائر وهو كتاب يف جانب اللغة والصرف . ،عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
لنشر دار عامل الكتب ل ،براهيم زيد الكيالينإلتصور األلوهية كما تعرضه سورة األنعام  .5

 ،بينت كيف عربت سورة األنعام عن األلوهية ، وهي دراسة موجزة وخمتصرة ،  عّمان،  والتوزيع
 التناسق املوضوعي .لكن مل تذكر  ،ية وعنونت لآليات الدالة على األلوه

مل ، رطوم جامعة اخل،  دى عبد الرمحن عبد احلفيظ عليهلالتفسري العقدي لسورة األنعام  .6
 أقف عليه .

نفائس دار ال،  ريد مصطفى سلمانلفتفسري آيات األحكام من سوريت األنعام واألعراف  .7
 وهي دراسة تناولت اآليات اليت يستفاد منها يف األحكام فقط .، الرياض ، 
فيصل ل - مجع ودراسة - من خالل فتح الباري تفسري سورة األنعام البن حجر العسقالين .8

ة يف حبث تناول فقط اآليات اليت وردت فيها روايات تفسرييبن علي البعداين ، حبث منشور وهو 
ظرية للسورة كما أنه مل يتطرق للدراسة الن،  مبعىن أنه مل يتناول مجيع آيات السورة  ، صحيح البخاري

 الكرمية .
، امعة األزهر ج،  غدادي إبراهيم الصحايبلبالتنكري والتعريف ومواقعهما يف سورة األنعام  .9

دثت عن وتناول فقط اآليات اليت حت، حيث حتدث عن قضية حمددة وهي قضية التعريف والتنكري 
 هذه القضية .

ث توفيق للباح –دراسة موضوعية  –التوحيد اخلالص هلل تعلى كما تصوره سورة األنعام  .10
 ، وهي رسالة دكتوراه .العبيد يف جامعة اجلنان 

 دي إبراهيم السيد إمساعيلجمل "داللة ألفاظ القرآن الكرمي يف توضيح معانيه "سورة األنعام .11
 دار الفكر العريب وهي دراسة يف داللة األلفاظ . 
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http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=14627
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=14068
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=20858
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=20858
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=2057
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=2057
http://www.quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=2057
http://www.quran-c.com/display/DispPublisher.aspx?PID=1228
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http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
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،  دنيا زاد سابغلدالئل التوحيد وتأثريه يف احلياة يف القرآن الكرمي : سورة األنعام منوذًجا  .12
قرتب وهي دراسة ال ت، اجلزائر  ،ري عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة األم،  صاحل نعمان: اشراف 

 هذه السورة عي عن موضوع معني يفا تعترب أقرب للتفسري املوضو حيث إهن،  من التناسق املوضوعي
 وهي دالئل التوحيد .

وهي  ، القاهرة ،قلم دار ال ،وسف كمال حممدليسنن احلضارات كما تبينها سورة األنعام  .13
وعي عن ا تعترب أقرب للتفسري املوضحيث إهندراسة ال تقرتب من التناسق املوضوعي بأي جهة ، 
 . موضوع معني يف هذه السورة وهي سنن احلضارات

 ، صربي حممد حممود القلشيلسور املائدة واألنعام واألعراف : دراسة صوتية وداللية  .14
 وهي دراسة يف علم الداللة ، ومل تفرد السورة الكرمية بالبحث.، جامعة األزهر 

صايا على الو وهي دراسة اقتصرت  ،مصر،  مد مجعة عامرحملسورة األنعام والوصايا العشر  .15
 العشر فقط .

حممد بن  اإلمام، جامعة السعودية ،  مد بن عبد اهلل املدمييغحملالعقائد يف سورة االنعام  .16
تعترب  إمنا، و  ب من التناسق املوضوعيال تقرت ، وهي دراسة  سعود اإلسالمية / أصول الدين عقيدة

 أقرب للتفسري املوضوعي عن موضوع معني يف هذه السورة وهي العقائد . 
ناول وهي دراسة تت، مصر ،  مد حممد هاللحملمن سورة األنعام  93قصة آية : اآلية رقم  .17
 واحدة فقط . آية دراسة
،   د اجلوادمد أمحد عبحملالقضايا النحوية والصرفية يف سورة األنعام من تفسري األلوسي  .18

لى تفسري ت عومن طرف آخر فقد اقتصر ، وهي دراسة متخصصة يف العلوم العربية ، جامعة األزهر 
 واحد .
دراسة  وهي، جامعة األزهر ،  محد علي عبد العزيزألاملباحث البالغية يف سورة األنعام  .19

 بالغية بعيدة عن التناسق املوضوعي .
  .مل أقف عليه ، حممد القحطاينو ،  مود حممد محودةحملحماضرات يف تفسري سورة األنعام  .20
ن الكرمي آمعركة النبوة مع املشركني أو قضية الرسالة كما تعرضها سورة األنعام ويبينها القر  .21
،  سة ال تقرتب من التناسق املوضوعيوهي درا، عّمان ،مكتبة األقصى ،  براهيم زيد الكيالينإل

 ب للتفسري املوضوعي عن موضوع معني يف هذه السورة وهي معركة النبوة مع املشركنيتعترب أقر فهي 
. 

، زهرجامعة األ،  وفاء أبو ضيف جماهد حسنلاملقاصد القرآنية كما تصورها سورة األنعام  .22
 . طرق إىل أوجه التناسق املوضوعي للسورةسة املقاصد فقط دون التت على دراوهي دراسة اقتصر 
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 -رى السعودية، جامعة أم الق،  ابدية حممد سعيد عيدلعاملقاصد الكربى ىف سورة األنعام  .23
دراسة  وهي،  أ.د..سيد سابق التهامىإشراف : / كلية الدعوة وأصول الدين / العقيدة مكة املكرمة 

 قاصدأهنا رتبت اآليات يف الدراسة حسب امل إال، ة األنعام بالدراسة التفصيلية جيدة تناولت سور 
مما أدى إىل تقسيم السورة تقسيماً  ، فجمعت اآليات اليت تتحدث عن كل مقصد على حدة ،

ناسق املوضوعي عن التدراسيت فكانت ، أما يف املصحف الشريف ن الرتتيب الذي وردت به بعيداً ع
 الذي يستلزم ترتيب اآليات وفق ما وردت يف السورة .

 -بيف ظالل القرآن لسيد قطمنهج سيد قطب يف فهم آيات الدعوه من خالل تفسريه  .24
عن  ية العاملية ، وهي دراسة بعيدة متاماً اجلامعة اإلسالم، الدين خوجه  ريخل – سوره االنعام منوذجاً 
  .التناسق املوضوعي

حسني عبد العال حسني طلب أبو موقف القرآن من املشركني كما تصوره سورة األنعام  .25
عترب أقرب ا تحيث إهنملوضوعي بأي جهة ، جامعة األزهر وهي دراسة ال تقرتب من التناسق ا صغري

 للتفسري املوضوعي عن موضوع معني يف هذه السورة وهي موقف القرآن من املشركني .
 ر مص عبد الفتاح عاشورالوصايا العشر : دراسة مقارنة آليات من آواخر سورة األنعام  .26
 مصر  عمر بن عبد العزيزالوصايا العشر الكرام من سورة األنعام  .27
امة / كلية الرئاسة الع أ.د.  دبة غالم نىب حممد قطب الدينالوصايا العشر ىف سورة األنعام  .28

 اآلداب للبنات / الدراسات االسالمية
 . لرياضا ،دار ابن األثري، صغري بن علي الشمريلالوصايا العشر يف آخر سورة األنعام  .29
 ،ملسعيد فؤاد عبد ربه إبراهيل -دراسة حتليلية موضوعية  - األنعام الوصايا العشر يف سورة .30

 الوصايا العشر فقط.  مجعياً  لبحث والذي سبقه تناوالوهذا ا، جامعة األزهر 
د بن اإلمام حمم، جامعة  سيد حممد سادايت الشنقيطيلوظيفة اإلخبار يف سورة األنعام  .31
وهي دراسة متعلقة ،  مصطفى حسني كمال، اشراف : إلعالم او الدعوة  ،د اإلسالمية سعو 

 وتشبه إىل حد كبري التفسري املوضوعي . ، بتخصص الدعوة واإلعالم 

 
 
 

 المقاالت التي تحدثت عن سورة األنعام : 

رزوق بن هياس آل مل ) أطيب النشر يف تفسري الوصايا العشر )أواخر سورة األنعام .1
 .م 1983،  60جملة اجلامعة اإلسالمية : املدينة املنورة العدد  ، مرزوق الزهراين
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 ة الفكرجمل،  ه الصابو ديلط (تفسري سورة األنعام )تعرض للحمد يف القرآن .2
 .م 1988،  5بريوت ، العدد  –لبنان ، اإلسالمي 
وسف بن أمحد بن نصر بن سويلم لي ت (تفسري سورة األنعام )سلسلة حلقا .3

 م 1983،  4لبنان العدد  ،، جملة الفكر اإلسالمي  الدجوي الضرير
القاهرة  ،جملة رسالة اإلسالم  حممد حممد املدين (م )سلسلةتفسري سورة األنعا .4
 . 15، السنة  48العدد 

األعلى  اجمللس، منرب اإلسالم  ، عبد الغين عوض الراجحيلتفسري سورة األنعام  .5
 .هـ 1407 ، 7العدد ، القاهرة  ،وزارة األوقاف  ،إلسالمية للشؤون ا
اإلمام  ةجملة جامع،  سارة بنت فراج العقاللدالئل النبوة الواردة يف سورة األنعام  .6

 .هـ 1428، ربيع اآلخر  3الرياض العدد  ،العلوم الشرعية والعربية  ،إلسالمية حممد بن سعود ا
 ة عاملجمل،حممد عبد اجمليد الطويلسورة األنعام وإعراهبا للخطيب التربيزي  .7
 . 1م العدد 2004أغسطس، مارس، هـ1425 اآلخرة مجادى-حمرم،الرياض والنوادر اتاملخطوط
جملة  ، سارة بنت فراج العقاللصفات الرسل ومهماهتم الواردة يف سورة األنعام  .8
 .هـ 1427، رجب  55الرياض العدد  ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  جامعة

ارة بنت سلم عليه السالم الواردة يف األنعام وما فيها من مباحث النبوة قصة إبراهي .9
، اد مية واإلفتاء والدعوة واإلرشرئاسة إدارة البحوث العل ،جملة البحوث اإلسالمية ،  فراج العقال
  . هـ1424صفر  -، حمرم  68العدد ، الرياض 

 ،جملة الوعي اإلسالمي ،  أمحد السقا،و مد الغزايل حملنظرات يف سورة األنعام  .10
  . هـ1394،  109الكويت ، العدد 
حوث جملة الب،  مد بن أمحد الصاحلحملالوصايا العشر كما جاءت يف سورة األنعام  .11
، ذو  44العدد ، الرياض ، مية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد رئاسة إدارة البحوث العل ،اإلسالمية 
  .هـ1416صفر  - 1415القعدة 

جملة جامعة أم ،  لفي بن ناعم بن عمران الصاعديملوقفات مع سورة األنعام  .12
 . م2003هـ / ديسمرب 1424،  شوال  28العدد : ، القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا 
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 منهج البحث : 

 املنهج املتبع بإذن اهلل يف هذه الدراسة سيكون املنهج االستنباطي التحليلي .
 المتبعة في كتابة البحث : المنهجية 

احلديث عن السورة بذكر ما يتعلق بامسها وعدد آياهتا ، وتاريخ نزوهلا ومكييها ومدنيها،  .1
 وحمورها وما اختصت به من موضوعات ومناسباهتا مبا قبلها وما بعدها.

 االلتزام برتتيب اآليات وفق ما وردت يف السورة . .2
اسب لكل مقطع ، وتقسيم آيات املقطع الواحد تقسيم السورة إىل مقاطع ووضع عنوان من .3

إىل عدة مطالب أحتدث يف كل مطلب عن سبب النزول إن وجد واملناسبة بني كل مطلب 
وسابقه ، والتفسري التحليلي لآليات والغرض الذي سيقت ألجله آليات ، وأبني مدى ارتباط  

 مقاصدها.وضوع السورة و بأكمله مب كل مطلب بالعنوان الرئيسي للمقطع ومدى ارتباط املقطع
 كتابة اآليات باخلط العثماين .  .4
 التزمت إيراد الصحيح من األحاديث ما أمكن يف تفسري اآليات . .5
 أوردت حكم العلماء على األحاديث اليت مل ترد يف الصحيحني .  .6
 .يف تفسري اآليات وبيان املناسباتمجعت بني أقوال العلماء السابقني والالحقني  .7
 م غري املشهورين ، ومل أترجم للمشهورين .ترمجت لألعال .8
 .يان التناسقوالبالغة وغريها يف بمجعت بني كتب التفسري وعلوم القرآن والعقيدة واملعاجم  .9
 .ـــ" وأشرت إىل مصدره يف احلاشيةوضعت مامت نقله بنصه بني عالميت تنصيص "ـ .10
 انظر .  ةإذا أخذت النص من أكثر من مصدر ومل أتصرف فيه أكتب يف احلاشي .11
إذا أخذت املعىن من أكثر من مصدر وتصرفت فيه أكتب يف احلاشية : بتصرف ، وذل   .12

 بعد ذكر املصدر .
   إذا متت إضافة من قبل الباحثة فإنه يكتب يف احلاشية : مع إضافة من الباحثة .  .13
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 خطة البحث :

 لقد اقتضى البحث أن تقسم خطته إىل مقدمة وبابني وخامتة :
تبع يف واملنهج املوالدراسات السابقة مة وفيها أهداف البحث وأسباب اختيار املوضوع املقد

 البحث وطريقة الدراسة وخطة البحث .
 الباب األول: التناسق الموضوعي: مقدمات تعريفية

 ويشتمل على متهيد وثالثة فصول: 
 التمهيد: التعريف بالتناسق املوضوعي يف السورة لغة واصطالحاً.

 األول: اسم السورة وفضلها وعدد آياتها وتاريخ نزولها، ويشتمل على المباحث اآلتية:الفصل 
 املبحث األول: اسم السورة الكرمية وما اشتهر هلا من أمساء.

 املبحث الثاين: ما ورد يف فضل السورة أو بعض آياهتا من أحاديث.
 املبحث الثالث: عدد آيات السورة واختالف العلماء يف ذل .

 حث الرابع: تاريخ نزول السورة الكرمية.املب
الفصل الثاني: مكي السورة ومدنيها ومناسبتها لما قبلها وما بعدها ووجه اختصاصها بما اختصت 

 به من موضوعات، ويشتمل على المباحث اآلتية:
 املبحث األول: املكي واملدين يف السورة.

 املبحث الثاين: مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها. 
 .ص السورة مبا اختصت به املبحث الثالث: وجه اختصا

الفصل الثالث: أسباب النزول الواردة في السورة ومقاصدها وأهدافها، ويشتمل على المباحث 
 اآلتية:

 املبحث األول: أسباب النزول الواردة يف السورة.
 املبحث الثاين: مقاصد السورة وأهدافها.

 
 

 . ي: دراسة تطبيقيةالباب الثاني: التناسق الموضوع
 : موضوعات السورة وتناسقها وهي كالتالي :ولالفصل األ

 أللوهية والموقف منها والشهادة على ذلك ويشتمل على أربعة مطالبواالمبحث األول : الربوبية 
 . ( 24إلى  1مل على اآليات من ) تتش

  ( 3 – 1)  له وحده املستوجبة للحمد دالئل الوحدانيةاملطلب األول : 
 ( 11 – 4وعدم اعتبارهم مبن سبق )  توحيدالالدعوة إىل املطلب الثاين : موقف املشركني من 



 

19 

 

 

 ( 18 – 12)  تعاىل الدالة على وجوب التوحيداملطلب الثالث : دالئل قدرة اهلل 
 (  24 – 19)  الواجب جتاههبيان و  على التوحيد  املطلب الرابع : شهادة اهلل ورسوله

الة من الرس وما جاء من عنده تعالى، تجاه األلوهية  ناساختالف مواقف ال مبحث الثاني :ال
 ( : 94 – 25)  مطالب ثمانية ويشتمل علىوالوحي وما يلزم ذلك 
 ( 32 – 25ال املشركني يف الدنيا واآلخرة ) و حمظاهر من أاملطلب األول : 

 (  35 – 33)  والتخفيف عنه  املطلب الثاين : تسلية النيب
 ( 47 – 36)  آيات اهلل الشرعية والكونية وهتديد اهلل هلمجتاه موقف املشركني لب الثالث : املط

 (  58 – 48)  هلم اإلهلية توجيهاتوال -السالم عليهم  - احلكمة من ارسال الرسل:  رابعاملطلب ال
 ( 65 – 59 )خطاب املشركني مبا هو معلوم عندهم بالضرورة من ربوبية اهلل تعاىل :  امساملطلب اخل
 (   73 – 66وما جيب أن يكونوا عليه )  موقف املشركني مما دعاهم إليه النيب :  سادساملطلب ال
ه من عبدة الكواكب وما ناله من الفضل وذريته وإخوان -عليه السالم  -موقف إبراهيم :  سابعاملطلب ال
 (  90 – 74)  -عليهم السالم  –األنبياء 

 (  94 – 91املشركني ما جاء من اهلل تعاىل واالفرتاء عليه )  نكار: إ املطلب الثامن
ة سبعمل على ويشت ال يليق ، وذكر ما يليق بها وما والداللة عليها لذات اإللهية: ا ثالثال المبحث

 : ( 135 – 95) مطالب 
 (  99 – 95املطلب األول : الدالئل الكونية على وجود اهلل تعاىل ) 

 (  105 – 100)  وعظمة دينه البنوة والشركاء عن اهلل تعاىل وبيان عظمتهاملطلب الثاين : نفي 
 (  108 – 106)   يف التعامل مع قومه  توجيهات إالهية لنبيه:  ثالثاملطلب ال
 (  117 – 109: تعنت املشركني وعنادهم يف قبول احلق )  رابعاملطلب ال
 (  121 – 118ات الذميمة ) : خمالفة أهل اجلاهلية يف بعض العاد امساملطلب اخل
 (  130 – 122: مظاهر الصدود واإلعراض وأسباب ذل  )  سادساملطلب ال
 (  135 – 131األمم أو إهالكها ) : سنة اهلل تعاىل يف اإلبقاء على  سابعاملطلب ال

)     طالبمنها ويشتمل على أربعة موموقفهم المشركين  على : نعم اهلل تعالى رابعالمبحث ال
136 – 150  ) : 

 ( 140 - 136املطلب  األول : شريعة اجلاهلية يف الزروع والثمار واألنعام وقتل األوالد ) 
 ( 144 – 141املطلب الثاين : بعض فضائل اهلل على عباده يف احلرث واالنعام ) 
 ( 147 - 145املطلب الثالث : املطعوم احملّرم على املسلمني واحملّرم على اليهود )

 ( 150 - 148لرابع : نسبة املشركني الشرك والتحرمي إىل اهلل تعاىل وإقامة احلجة عليهم ) املطلب ا
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ليه ويشتمل لجزاء المترتب ع: االعتصام باهلل تعالى والوسائل المعينة على ذلك وا خامسالمبحث ال
 :(  165 – 151)  ، تشتمل على اآليات ة مطالبخمسعلى 

 (  153 – 151لواجب جتاهها ) املطلب األول : الوصايا العشر وا
 (  158 – 154)  يث عن القرآن وهتديد املكذبني بهاملطلب الثاين : احلد

 ( 160- 159 )واجلزاء املرتتب على االتفاق واالفرتاق،ذم االختالف يف الدين والتفرق:املطلب الثالث
 ( 164 – 161)  واإلخالصة يف التوحيد والعباد -عليه السالم  – : اتباع ملة إبراهيم رابعاملطلب ال
  ( 165س : االستخالف يف األرض ) اماملطلب اخل
  : مناسبات السورة الكريمة، ويشتمل على المباحث اآلتية:ثاني الفصل ال

 املبحث األول: مناسبة اسم السورة ملوضوعاهتا.
   املبحث الثاين: مناسبة فاحتة السورة ملوضوعاهتا. 

 ة السورة لفاحتتها .مناسبة خامتاملبحث الثالث : 
 مناسبة خامتة السورة ملوضوعاهتا .املبحث الرابع : 
 مناسبة موضوعات السورة ملقاصد السورة .املبحث اخلامس : 

 وتشتمل على نتائج الدراسة الكلية. الخاتمة:
 الفهارس العلمية .مث 

 هذا واهلل تعاىل أعلم وصلى اهلل على نبينا جممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 الباب األول:
 التناسق الموضوعي
 مقدمات تعريفية
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 . لموضوعي في السورة لغة واصطالحا  التعريف بالتناسق ا

مركب وصفي من كلمتني ، الكلمة األوىل هي التناسق ، والكلمة  مصطلح التناسق املوضوعي
 ، والبد من تعريف كال الكلمتني حىت يتضح املراد.الثانية هي املوضوعي 

 

 التناسق لغة واصطالحا  : التعريف بكلمة أوال  :

 المطلب األول تعريف التناسق لغة :
النًّسمُق من كل شيء: ما كان على نظام واحد عام يف األشياء. ونمسمقته نسقًا ونسقته تنسيقاً، 

، وزاد ابن دريد : وكل شمْيء اتّبع بعُضه بـمْعًضا (1)بعض أي تنسقتونقول: انتمسمقمْت هذه األشياء بعضها إىل 
فـمُهوم نمسمٌق لمهُ 
(2). 
حُروُف العطِف يسمِّيها النحويونم حُروفم النسمق أِلمن الشَّْيء ِإذا عطمْفتمه على شمْيء صارم نظاماً و 

م ُمْستوياً كاجلدار نمسمٌق، وملذم  وماِحًدا ، ومسعُت غري واحٍد من العرِب، يقوُل لطمواِر اجلبمل ِإذا امتدَّ  ِل  قيل لْلكمالم
الَِّذي ُسِجعمْت فواِصله، لمُه نسق حمسمٌن. ومقمالم اْبن اأْلمعرمايب: أْنسق الرُجل ِإذا تكلمم سمْجعاً 
(3). 

ثغٌر نمسمٌق، إذا كانت األسنان مستويٌة. وخرٌز نمسمٌق: منظٌَّم. قال أبو زُبميدو 
(4) : 

ِد رِْئٍم كمرمٍي زانمه نمسمٌق          يكاد يـُْلِهُبُه الياقوُت إهْلاباجبي             
(5). 
 .(6)ومن اجملاز: كالم متناسق، وقد تناسق كالمه، وجاء على نسٍق ونظامٍ 

                                                           
 (313/  8( ووافقه هتذيب اللغة )81/  5العني ) - (1)
 (1558/  4يف الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ( وبنحوه قال اجلوهري853/  2مجهرة اللغة ) - (2)
 (  314 – 313/  8هتذيب اللغة ) - (3)
حرملة بن املنذر بن معد يكرب بن حنظلة يتصل نسبة بيعرب بن قحطان، شاعر جاهلي من قبيلة طيء يف اليمن، هاجرت هو أبو زبيد  - (4)

ل كسرى. بل طيء وكان جده )النعمان بن حّية بن سعنة( قد ويل مل  احلرية من قبقبيلته إىل احلجاز واستولت على جبلي أجأ وسلمى فُعرفا جب
وهو من املعمرين ويروى أنه عاش مائة ومخسني عاماً وأدرك اإلسالم واسلم واستعمله عمر بن اخلطاب على صدقات قومه بين طيء ويف بعض 

ن عقبة بن أيب معيط. انظر ليد بروايات أخرى أنه أسلم على يد صديقه احلميم الو الروايات أنه بقي على النصرانية ومل يعتنق اإلسالم بينما تقول 
 (292/ 1الشعر والشعراء البن قتيبة  ) :
( ،  املغرب يف ترتيب املعرب )ص: 865(  وبنحوه قال ابن فارس يف جممل اللغة )ص: 1558/  4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) - (5)

 ( ومل يذكرا البيت الشعري .309( خمتار الصحاح )ص: 463
 ( .266/  2أساس البالغة ) - (6)
 - ( 2( ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري )353 - 352/  10ولقد ذكرت هذه املعاين جمتمعة أو بنحوها يف كل من لسان العرب  /

 (918/  2لوسيط )( ، املعجم ا 420 – 418/  26( ، تاج العروس )925( ، القاموس احمليط )ص: 603
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قال: نسقت بني ي: ) نماِسُقوا بـمنْيم احلجِّ والُعمرة( أمْي تاِبعوا  -رضي اهلل عنه  –ويف حمِديِث ُعممرم 
   (1) وناسقتالشيئني، 

أن مجيعها تدور حول معىن واحد وهو  ال أهل اللغة يف معىن التناسق يظهرمن خالل سرد أقو 
 . وكأنه كيان واحد متماس  الشيء الرتابط والتتابع بانتظام حبيث يظهر

 
 

 المطلب الثاني : تعريف التناسق إصطالحًا:
علماء  أقف على من عرَّفه من المن خالل حبثي عن تعريف التناسق بوجه عام يف االصطالح مل

 لذل  سأعرفه بناء على التعريف اللغوي فأقول :
دون ،  حسنة ةواحد عاين ملتحم األجزاء ، يظهر يف صورةحمكم األلفاظ مرتابط امل الكالم بناءً  بناءُ 

 خلل أو تنافر أو تفك  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
 ( .48/  5( ، النهاية يف غريب احلديث واألثر )405/  2غريب احلديث البن اجلوزي ) - (1)
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 : التعريف بكلمة الموضوعي لغة واصطالحا  : ثانيا  

 المطلب األول : التعريف بكلمة الموضوعي لغة :
 املوضوع لغة : 

لكلمة وضع الكثري من املعاين الواردة يف معاجم اللغة لكن ننقل منها ما يتعلق مبعىن املوضوع املراد 
لشَّْيِء ومحمطِِّه. ومومضمْعُتُه لِ  )ومضمعم( اْلوماُو ومالضَّاُد وماْلعمنْيُ: أمْصٌل وماِحٌد يمُدلُّ عملمى اخلْمْفضِ يف دراستنا هذه فنقول 

ماء، ومقد (1)بِاأْلمْرِض ومْضًعا
، ووضمعم الشَّْيء يف اْلممكمان: أثْبته بِِه ، وناقة واِضٌع وواضعمٌة: ترعى احلمض حول امل

:  يعاً وض، ووضع اخلائط القطن على الثوب والباين احلجر ت(2)ومضمعمْت تمضمُع ومِضيمعًة ، وومضمعمها: ألزمها املرعى
 . (3)وهؤالء أصحاب الوضيعة أي أصحاب محض مقيمون فيه ال خيرجون منه  نضد بعضه على بعض ،

، (4)واملوضع بالكسر والفتح لغة مكان الوضع ، ووضعت الشيء بني يديه وضعا تركته هناك 
ُة ، والتـَّْوِضيُع: رمْثُد النَّعاِم بـم  ا لمُه أمي: ومْضُع بـمْعِضِه فـمْوقم ْيضمها، ونمضْ والومِضيعمُة: ِكتماٌب ُتْكتمُب فيِه احِلْكمم ُدهم

ُوماضمعمةُ  بـمْعٍض، وُهوم بـمْيٌض ُمومضٌَّع: ُمنمضَّدٌ 
ُوافـمقمةُ : ،وامل

 . (5)اأْلممر يف  امل
ولكي نربط بني املعاين املذكورة آنفاً وبني لفظ املوضوعي املراد يف دراستنا هذه نقول : إن املوضوع 

يدور حوله احلديث ، واملتحدث يثبت فيه كل ما يتعلق به ، واملوضوع يتحدث ويدور حول يلتزم أمراً واحداً 
أمر معني ال خيرج عنه ، والكاتب ملوضوع معني يبين فقرات موضوعه على أمور معينة بعضها ينبين على 

ضوع و بعض وكأهنا منضدة بعضها على بعض وفق ترتيب معني يتفق عليها العلماء املتحدثون عن ذل  امل
 . -واهلل أعلم  –وكل موضوع له حكمة معينة يتحدث عنها 

 
 المطلب الثاني : التعريف بكلمة الموضوعي اصطالحاً :

مه : اْلممْوُضوع به،  املختص العرض حمل هو أو.(6)اْلممادَّة الَّيِت يْبىن عملميـْهما اْلُمتمكمّلم أمو اْلكماِتب كمالم
، واملوضوع بوجه عام هو املادة اليت يبين عليها املتكلم (7)رضه الذاتيةموضوع كل علم: ما يبحث فيه عن عواو 

 .(8)أو الكاتب كالمه ، تقول : موضوع البحث أي مادته

                                                           
 ( 117/  6مقاييس اللغة ) - (1)
 (1039/  2( ، املعجم الوسيط )335/  22( تاج العروس )399/  8( ، لسان العرب )297 - 296/  2احملكم واحمليط األعظم ) - (2)
(  346،  342،  340/  22( ، تاج العروس )401 -399/  8(، لسان العرب )1300/  3ح تاج اللغة وصحاح العربية )الصحا  - (3)

 ( 1039/  2، املعجم الوسيط )
 ( .335/  22( تاج العروس )662/  2املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ) - (4)
 ( . 343،  342،  341/  22تاج العروس ) - (5)
 (1039/  2عجم الوسيط )امل (6)- 
 (  319( ، التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 236انظر : التعريفات )ص:  - (7)
 (  446/  2املعجم الفلسفي جلميل صليبا : )  - (8)
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 : تعريف السورة لغة واصطالحا  : ثالثا  

 المطلب األول : تعريف السورة لغة : 
وسورة القرآن تشبيها به لكوهنا  (2)ُط املدينة، وحنوه السُّوُر: حائ، و  (1)السِّنُي وماْلوماُو ومالرَّاءُ أمْصٌل وماِحدٌ 
  (3).حميطة باآليات إحاطة السور باملدينة 

 قوَّة ألمنَّ  لُقوة؛ا مبعىن الشراب، وسمورة األمسد، سمْورة من اهلمز فبغري - وبرتكه باهلمز - ُسورة وأممَّا
 السُّورة ألمنَّ  عة؛مجا أمى اإِلبل من ُسور لفالن. يقال :اجلماعة مبعىن السُّور من أمو اآلية؛ قّوة من أمكثر السُّورة
  .(4)اآليات مجاعة على مشتِملة

نماء. يـُقمال: أسأمْرُت ُسْؤرًا وُسْؤرمًة: ِإذا أبقْيتمها  والسُّْؤر، ممْهُموز، وماجْلمع أْسآر: مما أبقيتم يف اإْلِ
رة من اْلُقْرآن من فـمُهوم سمائِر، أمي: فمضملم.ومزعم قوم أمن الّسو وأفضلتها، والسائر اْلبماِقي؛ ومكمأمنَُّه من سمئر يمْسأمر 
ا أُسئرت، أمي بـُّقيت من شمْيء ا ِإذا مُهزت، كمأمنَـّهم   .(5)همذم

ال تُرك مهزه 
م
مال: ِخيماره، وممجعه ُسؤمر. ومالسورمة من اْلُقْرآن جيوز أمن تكون من سؤرة امل

والسؤرُة من امل
م   . (6)ملا كثر يف اْلكمالم

، وتسّورته: ِإذا عملمْوتمُه. ومأما السُّورة من اْلُقْرآن ُمْشتـمّقة من ُسورمة الِبناء ، وكل منزلمة رفيعة فمِهيم ُسورمة
 .(7)والسورة من البناء: ما حسن وطال، مأخوذٌة من ُسورمة الِبناء 

ا أّن الُغْرفة سمابِقطعٌة من اْلُقْرآن سمبمق ُوْحداهُنا مجمْعم  سُّورة من ُسومر اْلُقْرآنوال ق للُغرمف. وأنزلم هما كممم
ْيئا بعد شمْيء، وجعملمه مفصَّاًل، وبنيَّ كلَّ ُسورة ِمنْـ  ا اهلل جّل وعّز القرآنم على نبّيه صلى اهلل عملمْيِه ومسلم شم هم

ا ، فدل على أنه مل جيعلها من سور البناء ألهنا  و كانت من سور البناء لخبامتِتها وباِدئِتها، ومّيزها من اّليت تمِليهم
لقال: فأتوا بعشر سور مثله، ومل يقل: بعشر سور، والقراء جمتمعون على سور، وكذل  اجتمعوا على قراءة 
سور يف قوله: فضرب بينهم بسور، ومل يقرأ أحد: بسور، فدل ذل  على متيز سورة من سور القرآن عن سورة 

                                                           
 ( 115/  3مقاييس اللغة ) - (1)
( ، القاموس احمليط 385/  4سان العرب )( ، ل157( ، خمتار الصحاح )ص: 607/  8( ، احملكم واحمليط األعظم )289/  7العني ) - (2)

 ( .101/  12( ، تاج العروس )411)ص: 
 ( .84/  1( ، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز )199التوقيف على مهمات التعاريف )ص:  - (3)
 ( .84/  1بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ) - (4)
 ( .493( ، الكليات )ص: 34/  13( ، هتذيب اللغة )723/  2انظر : مجهرة اللغة ) - (5)
 ( .102/  12( ، تاج العروس )386،  340/  4( ، لسان العرب ) 37 – 35/  13هتذيب اللغة ) - (6)
( ، لسان 157( ، خمتار الصحاح )ص: 115/  3( ، مقاييس اللغة )478( ، جممل اللغة البن فارس )ص: 35/  13هتذيب اللغة ) - (7)
 ( .102/  12( ، تاج العروس )386/  4لعرب )ا
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ى )سور( بكسر الواو، وسورة القرآن جتمع على )سور( ، كما أن سور البناء: جيمع عل(1)من سور البناء 
 . (2)بفتح الواو

ثُرْت يف  تلجعه ومكمأن ا ملّا كم  السُّورة من ُسور اْلُقْرآن من أمْسأمْرُت ُسْؤراً: أمي أمفضمْلُت فمْضاًل؛ إاّل أمنَـّهم
ملم  وأمص

ا تُرِك يف امل م وميف كتاب اهلل تُرك ِفيهما اهْلمْمز كممم  . (3) وأصُله اهْلمْمزُله ممألمك، وميف الّنيبّ اْلكمالم
: وقيل : السُّورة: الرِّْفعة: ومهبما مسِّيْت السُّورة من اْلُقْرآن أمي: رِْفعة وخمرْي، والسُّورة من اْلُقْرآن: ممْعنماهما

درجة  ارئ منها إىل. فكل سورة من القرآن مبنزلة درجة رفيعة ومنزل عال يرتفع الق(4)الرِّفعة إلجالل اْلُقْرآن 
 . (5)أخرى ومنزل آخر إىل أن يستكمل القرآن

 
 المطلب الثاني : تعريف السورة اصطالحاً : 

 (6)السورة : قرآن يشتمل على آي ذوات فاحتة وخامتة وأقلها ثالث آيات 
  (7)أو هي طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع  

اليت أقلها  مجة أي املسماة باسم خاص بتوقيف من النىب وقيل : هي الطائفة من القرآن املرت 
 . (8)ثالث آيات

 بعده وآخره تأيتٱ     ٻ ٻ ٻ وقيل : السورة هي الطائفة من القرآن املسورة بسور خاص؛ أوله

 .(9)ٱ     ٻ ٻ ٻ سورة أخرى تبدأ بقوله احلق:

 
 
 
 

                                                           
 ( .102/  12( ، تاج العروس )387/  4لسان العرب ) - (1)
 ( .494الكليات )ص:  - (2)
 (387،  340/  4( ، لسان العرب ) 37 – 35/  13هتذيب اللغة ) - (3)
 ( .102/  12( . تاج العروس )738/  4( ، لسان العرب )115/  3( ، مقاييس اللغة ) 37/  13هتذيب اللغة ) - (4)
 ( 494الكليات )ص:  - (5)
 ( .186/  1( ، اإلتقان يف علوم القرآن )264/  1الربهان يف علوم القرآن ) - (6)
 (350/  1مناهل العرفان يف علوم القرآن ) - (7)
( اإلتقان يف علوم 64/  1التأويل للنسفي )( مدارك التنزيل وحقائق 97/  1انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزخمشري ) - (8)

( ، فتح 64/  1( ، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أليب السعود )276/  2( معرتك األقران يف إعجاز القرآن )186/  1القرآن )
 ( .58/  2( املوسوعة القرآنية )76/  1( التفسري الوسيط لطنطاوي )62/  1القدير للشوكاين )

 (5588/  9تفسري الشعراوي ) - (9)
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 .كعلم في السورة : التعريف بالتناسق الموضوعي  رابعا  

 
؛ له  اً ميعل اً مصطلح التناسق املوضوعي مصطلح حديث مل يضع له العلماء القدماء مصطلح إن

قرآن من خالل حبثي عمن كتب يف النسق والتناسق يف السواء كانوا علماء يف التفسري أو علوم القرآن لكن 
 الكرمي وقفت على عدة تعريفات منها ما يلي : 

 ىتح بعض، حبجز بعضها وأخذ ها،عناصر  وائتالف أوضاع السورة، هو تناسق .1
 .(1)هلا  انفصام ال حمكمة وحدة منها لتنتظم إهنا

هو املعىن الذي يربط بني موضوعات السورة وبني علل ترتيبها؛ إلبراز التالؤم  .2
 .(2)واالنسجام والنظام والتتابع بني املوضوعات 

نها ضمن غرض مهو متاس  بناء السورة القرآنية واتساق معانيها املتشعبة اليت تتض .3
 . (3)حموري واحد دون تنافر أو تفك 

التناسق املوضوعي هو اتساق وانتظام موضوعات السورة الواحدة بوجه يظهر  ميكن أن نقول : لذا
تتابعها وتسلسلها ، وذل  عن طريق الوقوف على أوجه التالحم والرتابط بينها، وبيان مدى ارتباطها مبقاصد 

 . -واهلل أعلم  –السورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( .176النبأ العظيم )ص:  - (1)
 . 11التناسق املوضوعي يف السورة القرآنية ، ص :  - (2)
 .  138وحدة النسق يف السورة القرآنية ، جملة معهد اإلمام الشاطيب ، ص :  - (3)
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 فوائد التناسق الموضوعي في السورة القرآنية :خامسا  : 

 
ملناهج الســابقة ه ســائر ايف عرضــه للقضــايا اليت عرض هلا ، خالف ب هنج القرآن الكرمي منهجا فريداً 

فصــول ،  و  باحث متســلســلة ، أو أبواب، اليت اصــطلحت يف مناهجها أن تبىن على مقدمات ، وموالالحقة
 من تقسيمات ، يف إطار مقاصد حمدودة ، ونتائج مرسومة .  إىل غري ذل 
من الشـــيء ، مث يرتكه ، مث يعود إىل إمتامه ، بطريقة ال تســـأم النفوس هديه ، وال  فرتاه يذكر طرفاً   

تآزرة يف تسلسل نصوصه أن يقارب بني أفرادها ، فتجد اآلية متسقة يف كلماهتا ، م تستثقل حديثه ، مراعياً 
 عنها ،  ريباً غ ا من اآلي ، وتلتقي الســورة باليت بعدها  ، واليت قبلها  ، برابط ال جيعل منها جنســاً مع أخواهت

ديعا يف اتســـــــــــــاقه ، بنظمه ، ب بل تبدو فيه كعقد نظمت حباته  ، ورتبت أبدع ترتيب ، فكان بذل  معجزاً 
 متناسبا يف آياته ، وسوره ، وأجزائه  .

التناسق املوضوعي للسورة القرآنية ، لكن ميكن اإلشارة إىل بعضها  من العسري جداً أن نعدد مزاياو 
 وهي كالتايل : 

التأمل يف التناسق يرشد إىل فحوى الكالم ومالبساته ، ومن يغفل عن التناسق فإنه يتعذر  .1
 عليه العثور على ما ترمي إليه اآليات داخل السورة الواحدة .

  صحيح التأويل إذا اشتبهت الوجوه ، وكثرتمعرفة التناسق داخل السورة هو الدليل إىل .2
 االحتماالت . 

التناسق املوضوعي مفتاح لكثري من كنوز القرآن الكرمي وحكمه ، وسر من أسرار إعجازه  .3
 ، وهو الذي جعل من القرآن الكرمي حبراً ال يسرب غوره ، وال تنفد كنوزه .

مل  ن قدرها وأمهيتها ، وإنالتناسق املوضوعي جيلي األمور يف أكمل صورها ، ويكشف ع .4
 ندرك هذا التناسق فإننا لن ندرك الكثري من األمور ، ونظل غافلني عن قدرها وأمهيتها . 

التناسق يشخص موضوعات اآليات املتكررة ، وحيدد مراميها ، وبدونه اليكاد يـُفمرَّق بني  .5
 موطن وآخر .

تحري ول ، وإال فإن القارئ سيالوقوف على التناسق داخل السورة ميكن من فهم أسباب النز  .6
يف فهمها ، وسيضعها يف غري موضعها ، ومن مث يتحري يف تأويل اآليات وتفسريها ، بل هو احمل  

 الناجح لنقد الروايات التفسريية ، فيتميز الصحيح من الضعيف منها . 
لبه ، ق نري بهتالتأمل يف التناسق داخل السورة تفتح على القاريء ما تقر به عينه ، ويس .7

صل ال يتزلزل وال يتزعزع ، ويسمو به إىل ذرة الشوق واحملبة واللذة اليت ال ي الذويورثه برد اليقني ، 
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إليها أبدًا من ال يهتم بتأمل التناسق ؛ ألن هذه املشاعر وتل  األحاسيس تزداد بزيادة املعرفة 
 .(1)مبحاسن الكالم ، وحسن التناسق ومجاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ف . ( بتصر  105إمعان النظر يف نظام اآلي والسور لسبحاين ، ص  : )  -  (1)
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 الفصل األول:
 ضلهااسم السورة وف

 وعدد آياتها وتاريخ نزولها 
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 المبحث األول: اسم السورة الكريمة وما اشتهر لها من أسماء.

 
وقد  ،قرآن الكرمي اسم مييزها عن غريهاإن القارئ لكتاب اهلل تعاىل يرى أن لكل سورة من سور ال

لسورة لرآن مثل سورة النساء واألعراف والفرقان وغريهم ، وقد يكون يكون للسورة اسم واحد وهو كثري يف الق
امسان مثل سورة فاطر هلا اسم آخر وهو املالئكة ، وكذل  سورة النحل هلا اسم آخر وهو النعم ، وقد يكون 
للسورة الواحدة أكثر من امسني مثل سورة اإلسراء تسمى كذل  بين إسرائيل وسبحان ، وسورة املائدة تسمى 

 بالعقود واملنقذة وغري ذل  .
أال وهو سورة األنعام  توقيفي من النيب وقد كانت سورة األنعام من السور اليت هلا اسم واحد 

أمساء  وقد ثبت مجيع"ومجهور العلماء من أهل القرآن ذهبوا إىل ذل  ، يقول اإلمام السيوطي : وهذا االسم 
و امسها املشهور تسميتها به يف املصاحف وكتب التفسري ، وه(1)"السور بالتوقيف من األحاديث واآلثار

 .(2)والسنة
  . "(4) اهلل رسول عهد من االسم هذا إال السورة هلذه "ليس : (3)قال ابن عاشور
 اليت تدل على هذا االسم ما يلي : ومن األحاديث

 مجلة األنعام سورة علي : ) نزلت  اهلل رسول قال: قال عمر  ابن عن .1
 (5)والتحميد( بالتسبيح زجل هلم املالئكة من ألفا سبعون يعهاوش واحدة

                                                           
 ( . 186/  1اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي : )  - (1)
 ( 60انظر : أمساء سور القرآن للشايع ) ص :  - (2)
حممد الطاهر بن عاشور ، رئيس املفتني املالكيني بتونس ، وأحد كبار علمائها ، مفسر ، لغوي ، أديب حنوي ، من دعاة اإلصالح  - (3)

نشأ وتعلم بتونس ، له أحباث ودراسات ومقاالت كثرية نشرت يف كربيات اجملالت بتونس ومصر ، من آثاره ه و  1296االجتماعي ، ولد سنة 
 (  541/  2ه ، انظر : معجم املفسرين لعادل نويهض : )  1393" تويف سنة  التحرير والتنوير البن عاشور" 
  ( .121/  7) التحرير والتنوير البن عاشور - (4)
( : رواه الطرباين 20/  7( قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) 220( برقم : )  145/  1اين يف املعجم الصغري : ) أخرجه الطرب  - (5)

( ، وجاء يف  599( برقم : )  137/  3يف الصغري، وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف . وذكره الدارقطين يف الضعفاء و املرتوكني : ) 
( : "يوسف بن عطية أبو سهل الصفار الباهلي البصري السعدي يروي عن قتادة وثابت ، قال 221/  3وكون البن اجلوزي : )الضعفاء واملرت 

 نحيىي : ليس بشيء ، وقال السعدي : ال حيمد حديثه ، وقال النسائي : مرتوك احلديث ، وقال عمرو بن علي كثري الوهم واخلطأ وما كلمته كا
الرازي وأبو زرعة والدارقطين : ضعيف احلديث ، وقال ابن حبان: يقلب األخبار ويلزق املتون املوضوعة باألسانيد يكذب ، وقال أبو حامت 

 الصحيحة ال جيوز االحتجاج به" اهـ .
وكاين يف فتح ( ، والش243/  3( ، والسيوطي يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور )238/  3وذكر هذه الرواية كل من : ابن كثري يف تفسريه )

 (.111/  2القدير )
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 من موكب ومعها األنعام سورة ) نزلت:   اهلل رسول قال: قال  أنس وعن .2
 ): يقول  هللا ورسول ( ، ترتج والتقديس بالتسبيح زجل هلم اخلافقني، بني ما يسد املالئكة
 . (1)العظيم (  اهلل سبحان العظيم اهلل سبحان

 تدل على هذا االسم منها ما يلي : -رضي اهلل عنهم  –ذل  وردت عدة آثار عن الصحابة ك

)جابر عن .1
 اهلل رسول سبح األنعام، سورة نزلت ملا: قال  هذه شيع ) لقد قال : مث 

 . (2)األفق ( سد ما املالئكة من السورة
 .(3)الئكة قال: نزلت سورة األنعام يشيعها سبعون ألفا من امل  عن ابن مسعود .2
 رونأوحوهلا سبعون ألف مل  هلم زجل جينزلت سورة األنعام  :قال  ابن عباس عن .3

 . (4)بالتسبيح

                                                           
( :  رواه 20/  7( قال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) 6447( برقم )  292/  6أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط : )  - (1)

 ه ثقات .الطرباين عن شيخه حممد بن عبد اهلل بن عرس عن أمحد بن حممد بن أيب بكر الساملي، ومل أعرفهما، وبقية رجال
( ، والشوكاين فتح القدير 243/  3( ، والسيوطي يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور )238/  3وذكر هذه الرواية كل من : ابن كثري يف تفسريه )

 .(  544/  2املستغفري يف فضائل القرآن : ) و ( 79/  4( ويف شعب اإلميان )341/  1( والبيهقي يف السنن الصغري )2/111)
( وقال : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، فإن  3226( برقم : ) 344/  2أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ) - (2)

 إمساعيل هذا هو السدي، ومل خيرجه البخاري " علق عليه الذهيب يف التلخيص قائاًل : " ال واهلل مل يدرك جعفر السدي وأظن هذا موضوعا "
( " وأما شبهة كونه موضوعاً فبعيدة ، 234لي السيد يف كتابه األحاديث واآلثار الواردة يف فضائل سور القرآن : ) ص : قال الدكتور إبراهيم ع

 فرواة إسناده أئمة يبعد عنهم الوضع ، ومل يذكره أحد يف كتب املوضوعات " اهـ .
( اإلتقان يف علوم 244/  3ر املنثور يف التفسري باملأثور : )( ، والسيوطي يف الد238/  3ابن كثري يف تفسريه )وعزاه إىل احلاكم كل من : 

( 78/  4( ، والبيهقي يف شعب اإلميان : )72/  4( ، واأللوسي يف روح املعاين )111/  2( ، والشوكاين يف فتح القدير )138/  1القرآن )
 ( 2208برقم : ) 

 ( وكالمها عزاه البن مردويه .111/  2( ، والشوكاين يف فتح القدير )243/  3ذكره السيوطي يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) - (3)
( ، ابن الضريس يف فضائل القرآن 240( القاسم بن سالم يف فضائل القرآن )ص:  240أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ) ص :  - (4)

 ( 94)ص: 
( الدر املنثور يف 237/  3( تفسري ابن كثري )265/  2العزيز البن عطية ) ووردت هذه الرواية يف كل من : احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب

( جاء يف حاشيه 126( مجال القراء وكمال اإلقراء )ص: 83/  1( اإلتقان يف علوم القرآن كالمها للسيوطي )243/  3التفسري باملأثور )
ا احلديث أخرجه أبو نعيم يف احللية، ويف رجاله ضعف، وقال ( : " قال ابن حجر رمحه اهلل: هذ144/  4الشهاب علي تفسري البيضاوي )

. فغريه: إنه موضوع وسئل عنه النووّي رمحه اهلل تعاىل فقال أنه مل يثبت " وبعد دراسة إسناده تبني أن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعي
 . ( 447/ 2 يف الضعفاء للذهيب : )املغين( ،104/ 2) روحني البن حبان :( ، اجمل196/ 5انظر: الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي : ) 
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: نزلت سورة األنعام على النيب  قالت –رضي اهلل عنها  – (1)عن أمساء بنت يزيد .4
  مجلة واحدة وأنا آخذة بزمام ناقة النيب (2)إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة 

 .(3)ت عدة روايات يف عداد املراسيل اليت تذكر هذا االسموورد
، وقيل : (4)واحد )النعم( وهي املال الراعية وأكثر ما يقع هذا االسم على اإلبلومعىن األنعام : 

األنعام ذوات اخلف والظلف وهي اإلبل والبقر والغنم وقيل تطلق األنعام على هذه الثالثة فإذا انفردت اإلبل 
ِبل  (5)ن انفردت البقر والغنم مل تسم نعماً فهي نعم وإ ِبل خماصَّة. واألنعام اإْلِ ، ومقمالم اْبن اأْلمعرمايب: النـَّعمُم: اإْلِ
 (8)وقيل النـَّعمُم: اإِلبُل إذا كثرت (7)، وقيل : العرب إذا أفردت النعم مل يريدوا به إال اإلبل (6)وماْلبمقر وماْلغنم
 

 سبب التسمية : 
يف سور القرآن أن تسمية السورة هلا داللة واضحة على السورة وارتباط وثيق مبضموهنا من املالحظ 

 وهو مرتجم عن مقصودها .
أن لفظ األنعام تكرر فيها ست مرات تفصيالً ألحواهلا وأحكامها، وهذا واملتأمل لسورة األنعام جيد 

يل ، أما اضع من القرآن ولكن دون تفصالتفصيل مل يرد يف غريها من السور فقد ورد ذكر األنعام يف عدة مو 

ک  ژنعام فقد فصلت القول يف هذه األنعام يف مخس عشرة آية حيث تبدأ من قوله تعاىل : سورة األ

                                                           
 وقيل سلمة، أم كىنت جبل، ْبن معاذ عمة ابنه املبايعات ،وهي من هي األشهل، عبد بين نساء األنصارية،أحد السكن ْبن يمزِيد بنت أمساء - (1)
 األصحاب رفةمع يف انظر : االستيعاب .فسطاطها بعمود الروم من تسعة الريموك يوم والدين ، قتلت العقل ذوات من كانت  مدنية ، عامر، أم
 (16/ 7) أسد الغابة  (1787/ 4)
 (  449( برقم : ) 178/  24أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري : ) - (2)

( وعزاه أيضًا البن 243/  3( والسيوطي يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور : )237/  3وذكر هذه الرواية كل من : ابن كثري يف تفسريه : )
 مردويه .

:  أنه ضعيف لوجود ليث بن أيب سليم فيه وهو ضعيف انظر : الضعفاء واملرتوكني للنسائي : ) ص –واهلل أعلم  –وبعد دراسة إسناده تبني يل 
 (  231/  2( ، اجملروحني البن حبان : )  87/  6( ، الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي : )  90
انظر : حممد بن املنكدر ،  وما رواه(  ، 244/  3الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي : )ذه املراسيل ما رواه جماهد ، انظر : من ه - (3)

، شعب  (244/  3( ، الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي : )238/  3( ، تفسري ابن كثري: )471/  12مفاتيح الغيب الرازي : )
ونقله السيوطي  ، ( 2298( برقم : ) 175/  5شهر بن حوشب انظر : مسند إسحاق بن راهويه : ) وما رواه( ، 78/  4لبيهقي : )اإلميان ل

عطاء الدر املنثور  ( ، وما رواه40/  2ممْعممٍر ، انظر : تفسري عبد الرزاق الصنعاين ) وما رواه، ( 245/  3يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور )
 . (245/  3لتفسري باملأثور )يف ا
 (613/  2( ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري )314خمتار الصحاح )ص:  - (4)
 (613/  2املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ) - (5)
 ( .17/  2( ، مشارق األنوار على صحاح اآلثار )198/  2احملكم واحمليط األعظم ) - (6)
 ( .470يب املعرب )ص: املغرب يف ترت - (7)
 (162/  2العني ) - (8)
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گ گ گ ژ إىل قوله تعاىل :  [136]ژ  ک ک ک گ گ گ گ

 (1)[150 ] ژ ... گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
اوي وهي قتصاد اجملتمع القبلي الصحر متثل الدور الرئيسي يف ااألنعام عند العرب  أن ومن املعلوم

ثروة يف ذاهتا ، وعماد احلياة الصحراوي يف كثري من األمور منها التنقل واإلقامة واالقتيات والوقاية من احلر 
يها وهذه عادات معينة ف قد كان للعربولاملعامالت املالية والتجارية ،  ًا يفمهم اً كذل  تلعب دور ،والربد 
 .(2)نبعت من جاهليتهم هبا من سلطان وإمنا ما أنزل اهلل العادات

 
 

 أسماء السورة االجتهادية : 
 سورة احلجة  .1

تسميتها هبذا  باحُلّجة؛ وذكر سب سورةذكر الفريوز أبادي يف البصائر أن هذه السورة تسمى أيضاً 

ا اإلسم حيث قال :  ٺ ڀ ژ احلّجة فيه تكّررت وأميضاً . النبّوة ُحّجة ذكر على مقصورة ألمهنَّ

] ژ  ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ژ[   83األنعام: ]  ژٿ  ٺ   ٺ ٺ
 (3). [   149األنعام: 

 .-واهلل أعلم  –ومل أقف على حديث نبوي أو أثر عن الصحابة يدل على هذه التسمية 

 السورة املرضية  .2

األنعام ؛  ةجاء يف كتاب الفوائد اجلميلة :"وأما السورة اليت تسمى عند املالئكة املرضية فهي : سور 
  (4)لقوله عليه الصالة والسالم : ) سورة األنعام تدعى يف ملكوت اهلل املرضية ("

                                                           
 (  190 – 189( ، أمساء سور القرآن وفضائلها ملنرية الدوسري ) ص :  60بتصرف من أمساء سور القرآن للشايع ) ص :  - (1)
 (  6 – 5بتصرف من تفسري سورة األنعام حملمد البهي ) ص :  - (2)
 ( .187/  1العزيز )بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب  - (3)
( قال احملقق يف اهلامش : رواه عبد املل  بن حبيب يف كتاب روضة الفوائد وهو كتاب مفقود   389الفوائد اجلميلة للشوشاوي ) ص :  - (4)

لدكتور عبد ( وكذل  ا 278كما أكد األستاذ حممد عبد العزيز احلمادي يف حتقيقه للجزء األول من كتاب فضائل القرآن للغافقي : ) ص : 
 يحة ؟ ما أفضل كتاب يف فضائل القرآن يعتمد على األحاديث الصحالرمحن بن معاضة الشهري يف ملتقى أهل التفسري يف رده على سؤال : 

 .لرواية فيما حتت يدي من املصادر بعد البحث والتقصي والتتبع يف مظان الروايات مل أقف على هذه ا و
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يقول : ) من  قال : سورة األنعام تدعى يف التوراة املرضية ، مسعت رسول اهلل  وعن علي 
 . (1)قرأها مل يزل يف رضى اهلل (

 
 
 

  

                                                           
ع يف مظان الروايات مل أقف على هذه الرواية فيما حتت يدي من املصادر ، ولقد ذكرت هذه الرواية يف كتاب بعد البحث والتقصي والتتب - (1)

 ( . 742/  2حملات األنوار للغافقي : ) 
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 اتها من أحاديث.المبحث الثاني: ما ورد في فضل السورة أو بعض آي

 
ة تدل عليها أحاديث يف السنة النبوي –سورة األنعام  –وردت عدة فضائل هلذه السورة الكرمية 

 املطهرة من هذه الفضائل : 

 عمر ابن أن هذه السورة نزلت مجلة واحدة شيعها سبعون ألف مل  فعن .1
 كةاملالئ من ألفا سبعون وشيعها واحدة مجلة األنعام سورة علي : ) نزلت  اهلل رسول قال: قال
 وغريها من الروايات اليت تقدم ذكرها يف اسم السورة .(1)والتحميد( بالتسبيح زجل هلم

 . الفضيلة من بنوعني اختصت السورة هذه: األصوليون قال
  املالئكة . من ألفا سبعون شيعها أهنا :والثاينواحدة ،  دفعة نزلت أهنا: أحدمها
 املبطلني ذاهبم ، وإبطال واملعاد والنبوة والعدل التوحيد دالئل على مشتملة أهنا فيه والسبب

 األحكام لىع يدل ما فإنزال وأيضاً  والرفعة، اجلاللة غاية يف األصول علم أن على يدل وذل  وامللحدين،
 علم على دلي ما وأما. والنوازل احلوادث وحبسب حاجتهم، قدر تعاىل اهلل ينزله أن املصلحة تكون قد
 .(2) واحدة مجلة تعاىل اهلل أنزله فقد صولاأل

فيما روته عنه السيدة  واليت قال عنها النيب أن هذه السورة من السبع الطوال  .2
 .(3)حرب ( فهو األول السبع أخذ ) من : -رضي اهلل عنها  –عائشة 

                                                           
 تقدم خترجيه يف املبحث الذي حتدث عن اسم السورة . - (1)

( ، والشوكاين يف فتح 243/  3 الدر املنثور يف التفسري باملأثور )( ، والسيوطي يف238/  3وذكر هذه الرواية كل من : ابن كثري يف تفسريه )
 (.111/  2القدير )

 (471/  12مفاتيح الغيب للرازي : ) - (2)
( وعلق عليه شعيب األرنؤوط بقوله : حديث حسن ، وأخرجه  24443(  برقم : ) 501/  40أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده : ) - (3)

( وقال : "هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه" ووافقه الذهيب يف  2070( برقم : ) 752/  1ى الصحيحني : )احلاكم يف املستدرك عل
 التلخيص .

 ( . 72( برقم : )  50( .وابن الضريس يف فضائل القرآن : ) ص :  226وكذا أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن : ) ص : 



 

38 

 

 

 السبع : ) أعطيت  (1)فيما رواه واثلة بن األسقع  وكذا قال عنها النيب .3
باملفصل  لتوفض الزبور، مكان املثاين وأعطيت اإل ديل، مكان املئني وأعطيت التوراة، مكان الطول
)(2). 

 فالاألن يعدون كانوا  ألهنم براءة وآخرها البقرة أوهلا الطول : " السبع(3)يقول اإلمام الزركشي
 طوالً  ومسيت  اهلل رسول مغازي يف مجيعا نزلتا ألهنما بينهما يفصلوا مل ولذل  واحدة سورة وبراءة
 امواألنع واملائدة والنساء عمران وآل البقرة الطول السبع عد أنه (4)جبري بن سعيد عن وحكي،  لطوهلا

 اهـ (5)ويونس" واألعراف

 أويت :الق -رضي اهلل عنهما  –عباس  ابن فعن أن هذه السورة من السبع املثاين .4
 أللواح،ا ألقى فلما ،ستاً  - السالم عليه - موسى وأويت الطول، املثاين من سبعاً   اهلل رسول
 . (6)أربع وبقي ثنتان، رفعت

 اخلطاب  بن عمر كما جاء يف األثر عن  (7)أن هذه السورة من نواجب القرآن .5
 (8)القرآن ( نواجب من ) األنعام: قال

                                                           
الصفة  أهل من ومكمانم  سنني، ثالث  النَّيبّ  تبوك، وخدم إىل يتجهز  والنيب الليثي ،أسلم ياليل عبد نبْ  العزى عبد ْبن األسقع ْبن واثلة - (1)

 (1563/ 4) صحاباأل معرفة يف انظر : االستيعاب .سنة مائة اْبن ومُهوم  هبا، ومات املقدس، بيت ِإىلم  حتول مث ومحص، بدمشق املغازي ، شهد
 (462/ 6) الصحابة متييز يف اإلصابة (399/ 5) أسد الغابة 

( وعلق عليه شعيب األرنؤوط بقوله : إسناده حسن، وكذا أخرجه أبو عبيد يف 188/  28أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده : ) - (2)
 ( . 2192( برقم : ) 72/  4( ، والبيهقي يف شعب اإلميان )75( ، وابن الضريس يف فضائل القرآن )ص: 225فضائل القرآن )ص: 

 له. والوفاة املولد ريمص األصل، واألصول ، تركي الشافعية بفقه عامل: الدين بدر اهلل، عبد أبو الزركشي، اهلل عبد بن هبادر بن حممد -  (3)
 أمربع سنة رمجمب يف  تويفّ ،  يةاملنثور يف القواعد الفقه و البحر احمليط يف أصول الفقهو فنون، أشهرها الربهان يف علوم القرآن  عدة يف كثرية  تصانيف
 (162/ 2) للداوودي املفسرين طبقات (168/ 3) شهبة قاضى البن الشافعية طبقات ، انظر : الصُّْغرمى بالقرافة ومدفن ومسمْبعمائة ومِتْسعني
  (572/ 8) ذهب من أخبار يف الذهب شذرات

ْقرِئُ  احلماِفُظ، ، اإِلمماُم،عبد اهلل أبو  كنيته  أسد بىن من احلارث بن والبة بىن موىل هشام بن جبري بن سعيد - (4)
ُ
ُفمسُِّر، ،امل

من عباد  الشَِّهْيُد، امل
 (133: ص) األمصار لماءع مشاهري، انظر :  قتله احلجاج بن يوسف سنة مخس وتسعني صربا وله تسع وأربعون سنة، املكيني وفقهاء التابعني 

 . (321/ 4)النبالء  أعالم سري
 ( .220/  1اإلتقان يف علوم القرآن )( ، وبنحوه قال السيوطي يف 244/  1لوم القرآن )الربهان يف ع - (5)
: تمْأِويُل قـمْوِل اللَِّه عمزَّ ومجملَّ والنسائي يف سننه ، (  1459( برقم : ) 72/  2أخرجه  أبو داود يف سننه ، باب من قال هي من الطول : ) - (6)

ًعا ِمنم ا  .( قال عنه األلباين أنه صحيح  915)  ( برقم :139/  2) ْلممثماين، وماْلُقْرآنم اْلعمِظيمم{}وملمقمْد آتـميـْنماكم سمبـْ
 ( 748/ 1( لسان العرب البن منظور )17/ 5نواجب القرآن: أي من أفاضل سوره. النهاية يف غريب احلديث واألثر )  -  (7)
( . الدارمي يف سننه ،  باب فضائل األنعام 547/  2ي يف فضائل القرآن )( واملستغفر 240أخرجه أبو عبيد يف  فضائل القرآن )ص:  - (8)

 ( . 3444( برقم : ) 2141/  4والسور )
أنه ضعيف . رجاله ثقات إال زهري بن معاوية يف حديثه عن أيب اسحاق فيه لني جاء يف ميزان  –واهلل أعلم  –وبعد دراسة إسناده تبني يل 

قال أمحد: زهري ثبت فيما روى عن املشايخ بخ بخ، ويف حديثه عن ابن إسحاق لني، مسع منه بأخرة. وقال أبو ( : و 86/  2االعتدال للذهيب )
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 وخامتتها األنعام، التوراة : )فاحتة (1)أن فاحتتها فاحتة التوراة حيث جاء عن كعب .6
 (2)هود(

وذكرهتا هنا مع احلكم عليها حىت حيذر القاريء منها  د وردت أحاديث مل تصح عن النيب ولق
 وهي كما يلي :

 مهل مل  ألف سبعون يشيعها واحدة مجلة األنعام سورة علي ) أنزلت: حديث  .1
 آية كل  بعدد  مل ألف السبعون أولئ  عليه صلى األنعام سورة قرأ فمن والتحميد بالتسبيح زجل
  (3)وليلة ( يوما عاماألن من

 هب اهلل وكل يصبح حني األنعام أول سورة من آيات ثالث قرأ ) من: حديث  .2
 السابعة ماءالس من مل  ونزل القيامة، يوم إىل أعماهلم مثل له وكتب حيفظونه، مل  ألف سبعني
 وبني ينهب جعلو  هبا، ضربه الشر من شيئا قلبه يف يلقي أن الشيطان أراد كلما  حديد من مرزبة معه

 وكل ظلي، حتت ابق آدم، ابن: تعاىل اهلل قال القيامة يوم كان  فإذا حجاب، ألف سبعني الشيطان
 ،الرب  وأنا عبدي فأنت السلسبيل، ماء من واغتسل الكوثر، ماء من واشرب جنيت، مثار من

 .(4)( عذاب وال علي  حساب

                                                           

زرعة: ثقة، إال أنه مسع من أيب إسحاق بعد االختالط. وقال النسائي: ثقة ثبت. مات يف رجب سنة ثالث وسبعني ومائة. قال الذهيب : لني 
 اق ال من قبله.روايته عن أيب إسحاق من قبل أيب إسح

 لَّهال رمِضي اخلطاب ْبن ُعممر خالفة يف إسالمه يره ، كمانم  ومل  النَّيبّ  عهد أدرك .ِإْسحماق أبا يكىن األحبار، كعب  وهو مانع ْبن كعب - (1)
 (484/ 5) الصحابة متييز يف اإلصابة (460/ 4) أسد الغابة وثالثني، انظر :  اثنتني سنة حبمص عمْنُه ، مات تـمعماىل

 (  3445( برقم : ) 2141/  4الدارمي يف سننه ،  باب فضائل األنعام والسور ) - (2)
 أن إسناده صحيح ، رجاله ثقات .  –واهلل أعلم  –وبعد دراسة إسناده تبني يل 

( ، أنوار التنزيل وأسرار 58/  2( ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزخمشري )131/  4الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب ) - (3)
 ( : فيه أبو عصمة وهو متهم بالكذب .  18( رقم : )  63( . جاء يف الكايف الشاف البن حجر : ) ص : 192/  2التأويل للبيضاوي )

أبو عصمة كان   ( : 484/  8( : " مل يصح حديثه" ، ويف اجلرح والتعديل البن أيب حامت : )  230/  2جاء يف التاريخ األوسط للبخاري : ) 
 ( . 40/  7. وكذا يف الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي : ) يروى أحاديث مناكري

أنه ضعيف ألن فيه انقطاع بني  –واهلل أعلم  -( ، وبعد دراسة إسناده تبني يل 131/  4الكشف والبيان عن تفسري القرآن الثعليب ) - (4)
ل ن بني وفاتيهما مثانون عاماً فيستحيل السماع بينهما ، وفيه من مل يذكروا جبرح وال تعدياحلجاج بن حممد وحممد بن مسلم بن تدرس حيث إ

( وهو مرسل وفيه بشري بن زاذان جاء يف الضعفاء واملرتوكني 251/  2، وفيه من مل أقف عليه . وكذل  ذكره الواحدي يف التفسري الوسيط )
 وقال الدارقطين ضعيف وقال ابن عدي ضعيف" .  ( " قال حيىي ليس بشيء  144/  1البن اجلوزي : ) 



 

40 

 

 

 مهل مل  ألف ونسبع وتبعها واحدة، مجلة األنعام سورة علي حديث : ) أنزلت .3
 له واستغفر ، ليهع اهلل صلى األنعام سورة قرأ ومن ، والتهليل والتكبري والتحميد بالتسبيح زجل
 .(1)(يلةول يوما األنعام سورة يف حرف كل  بعدد مل  ألف السبعون أولئ 

 
 

  

                                                           
( وهي رواية إسنادها ضعيف لوجود سالم بن سليم املدائين وهو ضعيف مرتوك ، انظر : املغين يف 250/  2التفسري الوسيط للواحدي ) - (1)

ر احلديث وقال أبو حامت الرازي ليس ( "قال ابن عدي منك 6/  2( ، وجاء يف الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي : )  270/  1الضعفاء ) 
 بالقوي وقال ابن عدي عامة ما يرويه ال يتابع عليه " اهـ .

 وهناك خرافات وخزعبالت عن الصوفية يف فضائل هذه السورة ما أنزل اهلل هبا من سلطان . 
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 المبحث الثالث: عدد آيات السورة واختالف العلماء في ذلك.

 
وسبع  (3)والشامي(2)وست يف البصري(1)مئة ومخس وستون آية يف الكويف عدد آيات السورة الكرمية

 ، اختالفها أربع آيات : (5)واملكي (4)يف املدنيني

عدها املدنيان واملكي ومل يعدها  [ 1] ژ  پ پ        پژ  اآلية األوىل : قوله تعاىل : 
 م وعدم املوازنة الباقون ، ووجه العد املشاكلة ملا بعده ، ووجه الرتك اتصال الكال

حيث واملراد هبا املوضع األول ، [  66 ] ژ  ائ ەئ ەئ وئژ اآلية الثانية : قوله تعاىل : 

جممع على عده . واملوضع األول [  107] ژ  ہ ہ ہ ھژ  املوضع الثاين يف قوله تعاىل : إن
ه السورة ، ظريه يف هذعده الكويف ومل يعده الباقون ، ووجه من عده املشاكلة ، وانعقاد اإلمجاع على عد ن

 ووجه من تركه عدم املساواة ملا بعده من اآليات . 

ژ  ہ ہژ اآلخر والذي بعده [  161]  ژ  ۀ ہژ اآلية الثالثة : قوله تعاىل : 

مل يعدها الكويف وعدها الباقون ، ووجه من عدها انعقاد اإلمجاع على عد نظريه ، ووجه الرتك [ 161] 

 ژ ہ ہژ  :له تعاىل لتعلق ما بعده به وهو قو 

[ ، وقوله  3٩]  ژ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ  قوله تعاىل : وكلهم اتفقوا على عد

 [ ٨7 ] ژ  ڻ ڻ ڻ ۀژ تعاىل : 
                                                           

مرفوعاً ، ورواه عن محزة الكسائي  أيب طالب هذا العدد رواه محزة الزيات عن ابن أيب ليلى عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن  - (1)
( ، مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن لعبد الرزاق على  69وسليم بن عيسى وغريمها . البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو : ) ص : 

 (  28موسى : ) ص : 
يه ن شرنفة عن عاصم بن أيب الصباح اجلحدري موقوفا علعدد أهل البصرة رواه املعلى بن عيسى الوراق وهيصم بن الشداخ وشهاب ب - (2)

 ( . 27( ، وانظر : مرشد اخلالن لعبد الرزاق على موسى : ) ص : 69البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو : )ص: 
 بن عامر اليحصيب اهلل عدد أهل الشام فرواه أيوب بن متيم القارىء عن حيىي بن احلارث الذماري موقوفا عليه وبعضهم يوقفه على عبد - (3)

 ( .69القارىء . البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو : )ص: 
عفر ج املراد هبما عدد املدين األول واملدين الثاين ، والعدد املدين األول هو املروي عن اإلمام نافع القاري وهو الذي رواه عن اإلمام أيب - (4)

. البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو : ) ص  زوج النيب  –رضي اهلل عنها  –ىل ابن أم سلمة يزيد بن القعقاع وعن اإلمام شيبة بن نصاح مو 
 (  26( ، مرشد اخلالن لعبد الرزاق على موسى : ) ص :  67: 

يان يف عد آي بوالعدد املدين الثاين  هو املروي عن إمساعيل بن جعفر عن سليمان بن مجاز عن أيب جعفر وشيبة بن نصاح مرفوعاً عليهما . ال
 199( ، وانظر : عدد آي القرآن البن بشر ) ص :  27( ، مرشد اخلالن لعبد الرزاق على موسى : ) ص :  67القرآن أليب عمرو : ) ص : 

 ) 
  عن رسول اهلل عن أيب بن كعب  –رضي اهلل عنهما  –هو املروي عن عبد اهلل بن كثري القاري عن جماهد بن جبري عن ابن عباس  - (5)

 ( . 27( مرشد اخلالن لعبد الرزاق على موسى : ) ص :  68. البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو : ) ص : 
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مل يعدها الكويف وعدها [  73 ] ژ  ائ ەئ ەئ  وئژ   اآلية الرابعة : قوله تعاىل :
زنة عدم املوا رآن ، ووجه من تركهيف مجيع الق الباقون ، ووجه من عده املشاكلة وانعقاد اإلمجاع على عد نظريه

 . لطرفيه

ٻ ژ ،  [  2] ژ  ٿ ٿژ : وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإمجاع مخسة مواضع 

ڦ ڦ ڄ ژ   [ 4٨]  ژ  ڎ ڈ ڈژ ،   [ 36] ژ  ٻ ٻ ٻ

 (1)[ 135]  ژڇ ڍ  ژ   [ 126] ژ  ڄ
رون وأربع مئة واثنان وعش وحروفها اثنا عشر ألفا،  وكلمها ثالثة آالف واثنتان ومخسون كلمة

 .(2)حرفا
 
 

 
  

                                                           
( ، مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي 35( ، الفرائد احلسان يف عد آى القرآن )ص: 152بتصرف من : البيان يف عد آي القرآن )ص:  - (1)

 (. 255 – 254ن البن بشر : ) ص : ( ، عدد آي القرآ 72 -71القرآن ) ص : 
 ( 253( ، عدد آي القرآن البن بشر : ) ص : 151البيان يف عد آي القرآن )ص:  - (2)
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 المبحث الرابع: تاريخ نزول السورة الكريمة.

 
مل يرد أصل يعتمد عليه يف تاريخ نزول هذه السورة الكرمية إال أن بعض العلماء حددوا ترتيبها يف 

 .(1)«احلجر»النزول بأهنا السورة السادسة واخلمسون، وإن نزوهلا كان بعد نزول سورة 
لب على الظن أن نزول سورة األنعام كان يف السنة الرابعة من البعثة النبوية الشريفة، وذل  ألن ويغ

ٺ ٺ ٺ ژ :  تعاىل وهي قولهبأن جيهر بدعوته  سورة احلجر اليت نزلت قبلها فيها آية تأمر النيب 

  [  94احلجر: ]  ژ  ٺ ٿ ٿ ٿ
إىل عبادة اهلل زهاء ثالث سنني، مث بدأت  اً مكث يدعو الناس سر  أن النيب  تارخيياً  لومومن املع

مرحلة اجلهر بالدعوة يف السنة الرابعة من البعثة بعد أن أمره اهلل بأن يصدع مبا يؤمر به، أى: جيهر مبا يكلف 
 بتبليغه للناس، مأخوذ من صدع باحلجة إذا جهر هبا.

من  االً خل الناس يف اإلسالم أرسمث د" مرحلة اجلهر بالدعوة اإلسالمية: عن  جاء يف السرية النبوية
 ر رسوله أم مث إن اهلل تعاىل "..." إىل أن قال : وحتدث به الرجال والنساء حىت فشا ذكر اإلسالم مبكة

أمره  أن يصدع مبا جاءه منه، وأن يبادى الناس بأمره، وأن يدعو إليه، وكان بني ما أخفى رسول اهلل 

ژ  له: اهلل تعاىل مث قال ، من مبعثه -فيما بلغين -إظهار دينه ثالث سننيواسترت به إىل أن أمره اهلل تعاىل ب

ڇ ڇ ڇ ڍ ژ ، وقال:[94احلجر: ] ژ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 (2)[" 215 – 214الشعراء: ] ژ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 الفرتة من تاريخ ل تيف السنة الرابعة من البعثة النبوية،  - غالباً  –إن سورة األنعام نزلت : قلنا فإذا 

جيهر بدعوته   بدأ النيبكانت فرتة نضال فكرى عنيف بني اإلسالم والشرك، ففيها   اليت الدعوة اإلسالمية
ويصارح قريشا برسالته، ويدعوهم بأعلى صوته إىل اإلميان باهلل وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ويبني هلم جبرأة 

 ملستقيم.ووضوح بطالن عقائدهم، وسخافة تفكريهم واعوجاجهم عن الطريق ا
وأخذ املشركون يدافعون عن معتقداهتم بكل وسيلة بعد أن رأوا الدعوة اإلسالمية يزداد نورها يوما 

يزيدون وال ينقصون، وجيهرون بتعاليم دينهم بعد أن كانوا خيفوهنا ويتحملون يف  بعد يوم، ورأوا أتباع النيب 
 .سبيل نشرها الكثري من ألوان التعذيب والرتهيب

                                                           
( ، ابن جزي يف التسهيل لعلوم 3/  2الزخمشري يف الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )قال هبذا القول مجاعة من املفسرين منهم :  - (1)

 ( . 8/  1( ، وذكره السخاوي يف مجال القراء منسوباً إىل عطاء بن أيب مسلم اخلرساين : ) 69/  7 املراغي )( ، تفسري253/  1التنزيل )

 (145السري واملغازي البن اسحاق )ص:  - (2)
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رتة من فرتات الدعوة اإلسالمية كانت فرتة عنيفة أشد العنف، مملوءة باملقاومة من اجلانبني  وهذه الف
كأعظم ما تكون املقاومة، فاملشركون مأخوذون هبذا النجاح الذي صارت إليه الدعوة حىت استطاعت أن 

ئون إىل الشعاب جتستعلن بعد اخلفاء، وأن تتحدى يف صوت عال، ونداء جهري، بعد ما كان املؤمنون هبا يل
ماض فيما أمره به ربه من الصدع بدعوة احلق، يتلو عليهم ما  واألماكن البعيدة ليؤدوا صالهتم، والرسول 

م أنزله اهلل عليه من كتابه، وفيه إنذار هلم وتفنيد ملعتقداهتم، وتسفيه آلرائهم، وإنكار آلهلتهم، وهتكم بأوثاهن
 وتقاليدهم البالية.

احلق أعداءها مسفرة واضحة متحدية، ووقف هؤالء األعداء مشدوهني  يومئذ واجهت دعوة
مضطربني يشعرون يف أعمال نفوسهم بصدقها وكذهبم، ويرتقبون يوما قريبا النتصارها واهنزامهم، وال جيدون 
 هلم حيلة إال املكابرة واملعارضة املستميتة مبا درجوا عليه من العقائد الباطلة، بادعائهم كذب الرسول 

وبزعمهم أن إرسال الرسل من البشر أمر مل يقع من قبل، وأن اهلل لو شاء إبالغ عباده شيئا ألنزل إليهم 
  مالئكة، وإنكارهم البعث والدار اآلخرة، واستماتوا يف الدفاع عن عقائدهم وآهلتهم، ونسوا أن حممداً 

ذل  كانوا ا أمانة أؤمتن عليها، وأهنم لعاش فيهم عمرا طويال مل يقل فيه يوما قولة كاذبة، ومل خين فيه يوم
 يلقبونه بالصادق األمني.

مل يذكروا شيئا من ذل  ومل يفكروا فيه، ولكنهم فكروا فقط يف أن الدعوة اجلديدة اليت استعلنت 
بعد استخفاء، وحتدت بعد ما ظنوه هبا من االستخذاء، جيب أن متوت يف مهدها وجيب أن تكتم أنفاسها 

 رارة هذه األنفاس إىل البالد والقبائل والشعوب.قبل أن تنبعث ح

لذل  فإننا نرى أن سورة األنعام أنزلت يف جو خاص، كان يعيشه املسلمون املضطهدون يف مكة،  
كان ذل  اجلو مكروبًا ، شديد الضيق واألمل واالضطهاد واملعاناة، وقد مرت حركة الدعوة اإلسالمية يف 

 .”الفرتة احلرجة ” ن أن تسمىذل  اجلو بفرتة خاصة شديدة، ميك
صّعدت من  زادت قريش يف تل  الفرتة من حرهبا لإلسالم، وإيذائها وتعذيبها للمسلمني، و
 .مواجهتها للرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه، وشّددت حصارها ضد احلركة والدعوة

ث سنوات، لقي ملدة ثال” أيب طالب” متت حماصرة املسلمني يف شعب” جة الفرتة احلر ” يف تل  
املسلمون فيها من األذى والضيق ما لقوا .. وكانت يف هذه الفرتة احلرجة اهلجرة األوىل إىل احلبشة، مث اهلجرة 

 .الثانية إىل احلبشة
واستمرت هذه الفرتة احلرجة عدة سنوات .. وكان كثري من الصحابة يتساءلون عن وقت انتهاء 

 ..لشدة، وينظرون بأمل إىل الفرج واخلالص واالنتصارتل  الفرتة، وانفراج األزمة، وزوال ا
والناظر يف حال السور واآليات جيد أن الدعوة اإلسالمية رحبت هبذا النضال، وحتملت أعباءه وأثقاله، وكان 

 ذل  أول النصر، ألن النور ال يظهر إال بعد االحتكاك.
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ها متشاهبة ون وتتآزر، وكانت أغراضفأخذت سور القرآن يف هذه املرحلة تتالحق، وأخذت آياهتا تتعا
إىل حد بعيد، وأنزل اهلل يف هذه الفرتة عدة سور كرمية، بّشر فيها املسلمني بقرب انفراج األزمة، وانتهاء 

وحققت تل  السور مهمتها يف تربية وتعليم  .. الشدة، وفتح باب األمل بانتصار اإلسالم وهزمية الكفر
 ..احلق، وزيادة تصميمهم على مواجهة الباطلوتوجيه املسلمني، وتثبيتهم على 

 .من السور اليت أنزلت يف الفرتة احلرجة، سور: يونس وهود ويوسف وإبراهيم واحلجر والصافّات
ويف مقدمة تل  السور وأوهلا وأحفلها واليت كان هلا أهداف تربوية وتعليمية وجهادية حركية سورة األنعام، 

فقد مجعت كل العقائد الصحيحة، وعنيت باالحتجاج ألصول  .القاسية” الفرتة احلرجة ” اليت أنزلت يف 
 . الدين، وتفنيد شبه امللحدين، وإبطال العقائد الفاسدة، وتركيز مبادئ األخالق الفاصلة 

وبذل  يتبني لنا أن ما اشتملت عليه سورة األنعام من مقاصد وأهداف وأحكام ومعتقدات يوافق  
 . (1)اليت كانت جتتازها الدعوة اإلسالمية يف ذل  الوقت كل املوافقة طبيعة املرحلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مد املدين :( ، سورة األنعام واألهداف األوىل لإلسالم لفضيلة األستاذ الشيخ حم7 – 5/  5بتصرف من : التفسري الوسيط لطنطاوي ) - (1)

 32، جملة الفرقان  ، اإلصدار :  على مائدة القران( ، شخصية سورة األنعام ) د . صالح عبدالفتاح اخلالدي ( ضمن مواضيع  16)  ص :  
 . 9م ، شهر :  2004، 

http://hoffaz-org.3albal.com/alforqan/sections.php?id=12
http://hoffaz-org.3albal.com/alforqan/sections.php?id=12
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 الفصل الثاني:
مكي السورة ومدنيها ومناسبتها لما 
قبلها وما بعدها ووجه اختصاصها 

 بما اختصت به
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 المبحث األول: المكي والمدني في السورة.

 
نعام نزلت مجلة واحدة وهذا هو الذي تدل عليه من املعلوم لدى الكثري من العلماء أن سورة األ

نهم يف فهم ، لكن وقع خالف بياألحاديث واآلثار اليت تقدم ذكرها يف احلديث عن تسمية السورة وفضلها 
تل  األحاديث واآلثار ، وهذا اخلالف يدور حول سؤال مهم وهو هل املراد بتل  األحاديث واآلثار نزول 

 استثنيت منها وصح به النقل ، وفيما يلي آيات كة مجلة واحدة ، أم أن هناكمجيع آيات سورة األنعام مب
 تفنيد هذا اخلالف .

ن م هناك من العلماء من يقول بأن سورة األنعام نزلت مجلة واحدة مبكة وال يصح استثناء شيء
  .(1)ن املفسرينمه مل يصح باالستثناء حديث أو أثر منقول ، وهذا القول هو قول احملققني حيث إنآياهتا ، 

هناك من العلماء من رد األدلة اليت تدل على نزوهلا مجلة واحدة لضعفها من هؤالء العلماء  لكن
يث قد رويناه من حد -أي يف نزوهلا مجلة واحدة  - واخلرب املذكور يف ذل "حيث يقول :  (2)ابن الصالح

زل نوقد روى ما خيالفه فروى أهنا مل ت يحاً صح ويف إسناده ضعف ومل نر له إسناداً  أيب بن كعب عن النيب 
}قل تعالوا{  : مجلة واحدة بل نزلت آيات منها باملدينة اختلفوا يف عددها فقيل ثالث آيات هي قوله تعاىل

 .(3)" إىل آخر اآليات وقيل ست وقيل غري ذل  وسائرها نزل مبكة
ات الواردة يف فضل السورة إىل هذا الرأي حيث قال بعد سرده لبعض الرواي (4)وذهب اآللوسي
، إىل جانب أنه نقل قول (5)كذل "  أيضا مجلة السورة هذه بنزول األخبار "ولعل: وحكم عليها بالضعف

 بنزوهلا لالقو  على الناس اتفاق اإلمام دعوى يف ما يعلم هذا ومن ابن الصالح يف ذل  مث قال معقبًا : "
 .(6)فتدبر" مجلة

 
 

                                                           
 وابن كثري وإليه ذهب ابن احلصار ، وحممد رشيد رضا .كابن جرير الطربي ،   - (1)
 امللقب لشرخاينا الصالح، بابن املعروف الشهرزوري الكردي النصري نصر أيب بن موسى بن عثمان بن الرمحن عبد بن عثمان عمرو أبو - (2)

 له وكانت اللغة، ونقل ديثاحل بعلم يتعلق وما جالالر  وأمساء والفقه واحلديث التفسري يف عصره فضالء أحد كان  الشافعي؛ الفقيه الدين، تقي
أدب املفيت و  المايلاالصالح و  ابن مبقدمة املعروف احلديث علم أنواع مسددة من أشهر مؤلفاته : معرفة فتاويه وكانت عديدة، فنون يف مشاركة
 (360/ 16) ديثاحل ط النبالء أعالم سري (243/ 3) األعيان وفيات. انظر :  ه 643تويف سنة  واملستفيت

 (  .249/  1فتاوى ابن الصالح ) - (3)
. فيها ووفاته مولده بغداد، أهل من اجملددين، من أديب، حمدث، مفسر،: الثناء أبو الدين، شهاب اآللوسي، احلسيين اهلل عبد بن حممود - (4)

 الثالث لقرنا تاريخ يف البشر التفسري انظر : حلية يف عاينامل روح كتبه  من. ه 1270تويف سنة  أن اىل للعلم  فانقطع ببلده وعزل، اإلفتاء تقلد
 ( . 5/  1) ، ص :  لآللوسي املس  األذفر (1450: ص) عشر

 (72/  4روح املعاين ) - (5)
 (73/  4روح املعاين ) - (6)
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 ما يلي :  ق بأدلة وهيلكن ميكن أن نرد على ما سب

  ، ا مروية حيث إهنتضافر األدلة اليت تقول بنزول سورة األنعام مجلة واحدة مبكة
كما ،(1)ويلنزيل ، واملدركون لدقائق التأعن مجع من الصحابة هم أعرف الناس باحلقائق املتعلقة بالت

  يث إنحأن آية كذا مدنية، ااًل أن يقال وهذا التضافر مل يرتك جمأهنا مروية عن عدد من التابعني 
لرأي فيها جمال لكثرة األدلة والروايات تدل على أن هلا أصاًل صحيحاً ، ال سيما أهنا يف قضية ال 

يقول شيخ  ويف ذل فهذه اآلثار وإن كان فيها ضعف إال أهنا تقوي بعضها البعض يف جمموعها ، 
 من بكذ  أهنا يعلم مل اليت األحاديث من بالبا يف ما يروون كانوا  واألئمة : " (2)اإلسالم بن تيمية

، وكما قال اإلمام (3)بعضا" بعضه يقوي ذل  ألن والتابعني الصحابة وآثار واملوقوف واملسند املرفوع
، وقال  (5)أصال "  هلا أن على ذل  دل خمارجها وتباينت كثرت  إذا الطرق : " فإن (4)ابن حجر

 (6)قوة" املنت نزيد املخارج اختلفت إذا الطرق كثرة  "يف موضع آخر : 

 ابعضه يقوي شواهد "فهذه :بعد أن ذكر بعضاً من هذه األدلة  (7)لقد قال اإلمام السيوطيو 
 واياتالر  يف ترجيحه بأن السورة نزلت مجلة واحدة مبكة : " كثرة (9)، ويقول حممد رشيد رضا (8)بعضا"

                                                           
 –م أمجعني رضي اهلل عنه –ن كعب منهم عبد اهلل بن عباس ، وعبد اهلل بن مسعود ، وعبد اهلل بن عمر ، وأنس بن مال  ، وأيب ب -  (1)
 علما العصر فريد،  رايناحل العباس أبو الدين تقي اإلمام شيخنا تيمية بن القاسم أيب بن اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد - (2)

 مائة وسبع شرينوع مثان سنة القعدة ذي شهر من العشرين يف وفاته ،كانت تآليف وكثرة شجاعة وفرط ، وزهداً  وكرماً  وحفظاً  وذكاء ومعرفة
 (233/ 1) النصر وأعوان العصر أعيان (56/ 1) للذهيب الكبري الشيوخ دمشق، انظر : معجم قلعة من بقاعة مسجونا

 ( .287/  1الصفدية ) - (3)
ؤمنني يف مفيت الفرق، أمري امل أمحد بن علي بن حممد بن علي بن أمحد، قاضي القضاة، شيخ اإلسالم، حافظ العصر، رحلة الطالبني، - (4)

ه من 852احلديث، شهاب الدين أبو الفضل الشهري بابن حجر الكناين العسقالين األصل، املصري املولد واملنشأ والدار والوفاة، تويف سنة 
تبه ، وكتاب طبقات احلفاظ ، انظر : شمصنفاته  اإلصابة يف متييز الصحابة ، وكتاب لسان امليزان وحترير امليزان، وكتاب تبصري املنتبه بتحرير امل

 ( 329( طبقات املفسرين لألدنه وي )ص: 17/ 2املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف )
 (.175/  21( . وبه قال ابن عبد الرب يف التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )439/  8فتح الباري ) - (5)
 ( . 179/  1( ، وإليه ذهب السيوطي يف تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي )38أمحد )ص: القول املسدد يف الذب عن مسند  - (6)
احلافظ جالل الّدين أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي الّسيوطي الشافعي املسند احملّقق املدّقق، صاحب املؤلفات  - (7)

ه . الضوء الالمع ألهل القرن  911تويف سنة ، األشباه والنظائر ، اإلكليل يف استنباط التنزيل ،  اإلتقان يف علوم القرآنالفائقة النافعة ، منها 
 (74/ 10( شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )65/ 4التاسع )

 ( .137/  1اإلتقان يف علوم القرآن ) - (8)
اء حممد بن الدين مشس حممد بن رضا علي بن رشيد حممد - (9) : النسب سييناحل األصل، البغدادي القلموين، خليفة علي منال بن الدين هبم

 ه ، أشهر 1354تويف سنة . والتفسري والتاريخ واألدب باحلديث العلماء الكّتاب، من. اإلسالمي اإلصالح رجال وأحد( املنار) جملة صاحب
 ( . 539اجملددون يف اإلسالم ، ص )  (126/ 6) للزركلي الكرمي . انظر : األعالم القرآن تفسري و جملدا، 34 منها أصدر( املنار) جملة آثاره
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 معلولة فتكون لرواةا لغلط وال موضوعة، فتكون للهوى وال اجتهادية، فتكون للرأي فيه جمال ال مسألة يف
 .(1)صحيح" أصل هلا يكون أن بد ال

 أن األدلة اليت استدل هبا القائلون مبدنية بعض اآليات أدلة ال ختلو من مقال لذا 
 بل إن النقاد من املفسرين قد ضربوا صفحاً عن القول بأن يف السورة مل يعتمدها العلماء احملققون ،

فإذا ذهبنا إىل تفسري ابن كثري والذي يعترب من املفسرين القالئل الذين حرصوا على  آيات مدنية
اختيار الروايات والتمييز بني الصحيح والسقيم منها  دد أنه بعد أن ساق يف بداية تفسريه للسورة 
 نالروايات األدلة اليت تدل على أن السورة نزلت مجلة واحدة مبكة مل يذكر أي رواية تدل على أ

ما أننا ك  منها ما نزل باملدينة ، أضف إىل ذل  وقفاته اجلادة مع بعض اآليات املدعى مدنيتها.
  الرد على من قال مبدنية بعض اآليات .القارئ الكرمي تفصيل نضع أمام 

بأن سورة األنعام نزلت مجلة واحدة مبكة كما تدل األحاديث  من يقول فإنه من املعلوم أن هناك 
يات املدنية ، يف تعيني اآل مع اختالفهم كن ال مينع هذا أن تكون بعض آياهتا نزلت باملدينة ،واآلثار ، ول

حيث قال البعض آية واحدة ، وقال آخرون : آيتان ، وقول ثالث بأهنا ثالث آيات وقيل بأهنا أربع آيات 
 .(2)إىل غري ذل  من األقوال 

 هذه السورة مبا نزل يف أسباب نزول هذه واستدل أصحاب هذا الرأي على مدنية بعض اآليات يف
 : كالتايل   هذه اآلياتا و اآليات ، إىل جانب بعض مالمح القرآن املدين فيه

چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ  ڍڌ ڌ ژ قوله تعاىل :  .1

 [ 20 ] ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 . (4)، وذكره السيوطي دون نسبة إىل أحد (3)فسرين إىل مدنية هذه اآلية ذهب بعض امل
وأهل الكتاب مل يكن هلم صلة دنية هذه اآلية هو حديثها عن أهل الكتاب ، ووجه القول مب

قوله تعاىل :  وجود نظريهتا يف سورة البقرة وهيباملسلمني يف العهد املكي وإمنا يف العهد املدين ، إىل جانب 

                                                           
 (238/  7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (1)
( ، تفسري 131/  4( ، الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب )433/  1حبر العلوم للسمرقندي )ذكر هذا اخلالف يف كل من :  - (2)

زاد املسري البن ( ، 265/  2( ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية )107/  2) ( ، معامل التنزيل للبغوي85/  2السمعاين )
( ، لباب التأويل يف معاين 382/  6( ، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )471/  12( ، مفاتيح الغيب للرازي )7/  2البن اجلوزي ) اجلوزي

 (.3/  8البن عادل ) اللباب البن عادل( ، 97/  2التنزيل للخازن )

 ( . 548/  1تفسري مقاتل بن سليمان ) رمحه اهلل ، –منهم مقاتل بن سليمان  - (3)
  ( .57/  1اإلتقان يف علوم القرآن ) - (4)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ 

  [ . 146البقرة: ]  ژ  ٺ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  :قوله (2)جريج ابن عن(1)ولقد جاء يف تفسري الطربي

 من هب أعرف لنحن واهلل: قالوا أهنم أسلم، ممن الكتاب أهل عن املدينة أهل زعم: قال ژ  پ پ
 (3)!النساء أحدثم  ما ندري فال أبناؤنا وأما الكتاب،  دده يف الذي والنعت الصفة أجل من أبنائنا،

 املكي قد حتدث عن أهل الكتاب ، يقول الشيخويرد على هذا القول بأنه ال مينع أن يكون القرآن 
حممد الغزايل أثناء حديثه عن مدنية بعض آيات سورة األنعام : " وهناك آيات تعرضت ألهل الكتاب ، 

 فجاء الرواة وعدوها مدنية ، كأن الكالم عن أهل الكتاب يف مكة ال حمل له ! 
صورة يشبه يق التارخيي ، وشيوعها هبذه الوالواقع أن هذه الروايات ينقصها التمحيص العلمي والتحق
 .(4)"شيوع القول بالنسخ مع ضعف سنده من ناحييت العقل والنقل ..

ولعل السبب يف احلديث عن أهل الكتاب يف العهد املكي حىت يبني ما عندهم من العلم ، ويبني 
مدية ، وذل  مدعاة ألن يوافق ما عندهم يف كتبهم اليت سبقت الدعوة احمل أن ما جاء به النيب حممد 

 . -عاىل أعلم واهلل ت –يدخل الطمأنينة يف قلوب املؤمنني ويزيل الش  من قلوب املشككني من املشركني 
نها ما مولقد وردت أحاديث صحيحة تبني مدى عالقة أهل مكة بأهل الكتاب يف العهد املكي 

: فقال الرجل، هذا نسأل شيئا عطوناأ: ليهود قريش قالت: قال -رضي اهلل عنهما  –عباس  ابن جاء عن

وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ژ  تعاىل اهلل فأنزل الروح، عن فسألوه الروح، عن سلوه

 التوراة أويت ومن التوراة، أوتينا كثرياً   علماً  أوتينا: قالوا ،[ 85: اإلسراء] ژ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

                                                           
 مل ام لعلوما من مجع االئمة، أحد اإلطالق، على املفسرين رأس جعفر، أبو اإلمام الطربي غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد - (1)

 وسقيمها، صحيحها رقها،وط بالسنن عاملاً  القرآن، أحكام يف فقيهاً  باملعاين، بصرياً  اهلل، لكتاب حافظاً  فكان عصره، أهل من أحد فيه يشاركه
 تفسري يف البيان معجا الطربي تاريخمن أشهر مؤلفاته  وأخبارهم ، الناس بأيام بصرياً  والتابعني، الصحابة بأحوال عاملاً  ومنسوخها، ناسخها
 املفسرين طبقات (95: ص) للسيوطي املفسرين انظر : طبقات مات عشية يوم األحد ليومني بقيا من شوال سنة عشر وثالمثائة.،  القرآن

 (110/ 2) للداوودي
 يدلس، لثقات،ا االعالم داحلرم ، أح فقيه احلافظ، اجملتهد اإلمام املكّي،. موالهم األموي الروميّ  جريج بن العزيز عبد بن املل  عبد  - (2)

/ 1) للداوودي املفسرين طبقات (325/ 6) النبالء أعالم سري .ومائة مخسني سنة احلجة ذي أول يف ثقته ، مات على جممع نفسه يف وهو
358) 

 (296/  11جامع البيان: ) - (3)
 (  214نظرات يف القرآن : ) ص :  - (4)
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 آخر إىل[ 109: الكهف] ژېئ ىئ      ۇئ ۆئ      ۆئ       ۈئ      ۈئ ېئ ېئ  ژ  فأنزلت ،كثرياً   خرياً  أويت فقد
 . (1)اآلية

 هب الكتاب أهل مبعرفة مكة ألهل استشهاد بقوله :" وهذا (2)على هذا اإلمام الزخمشريولقد علق 
  (3)نبّوته" وبصحة

 وإن املتأمل لآلية جيدها مرتبطة مبا قبلها وما بعدها .
 على فيها الكتاب أهل وذكر .مكية -رجحنا كما  -اآلية "وهذه:  يف ذل  (4)قول سيد قطبي

 كما  الكتاب أهل يعرفه ينكرونه، الذي القرآن هذا بأن للمشركني مواجهة كانت  أهنا يفيد -إذن -النحو هذا
 هذا يف شأهنم .يؤمنون ال فهم أنفسهم، خسروا ألهنم فذل  به تؤمن مل كثرهتم  كانت  وإذا أبناءهم يعرفون
 عن كله  عدهاوب اآلية هذه قبل والسياق! الدين هذا يف يدخلوا فلم أنفسهم، خسروا الذين املشركني، شأن

 (5)"..بالسورة التعريف يف قبل من قلنا كما  مكيتها يرجح مما. املشركني

 [ 23 ] ژہ ھ ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭژ   قوله تعاىل: .2
 .(6)القائل بأن هذه اآلية يف املنافقني –رضي اهلل عنهما  –عن ابن عباس جاء 

ول مبدنية هذه اآلية حيث قال : على هذا القول وبني منشأ الق (7)رد احلافظ ابن كثري ولقد
 :اجملادلة آية ملنافقنيا يف نزلت واليت باملدينة، كانوا  إمنا واملنافقون مكية، اآلية هذه فإن نظر، هذا ويف"

 ې ې     ې ې ى ى ائ     ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ    ۈئ    ۈئ ېئ ېئژ 

ۇ ۇ     ۆ       ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ       ژ : هؤالء حق يف قال وهكذا ،[ 18: اجملادلة]ژ 

                                                           
 ( وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .304/  5ورة بين إسرائيل : )أخرجه الرتمذي يف سننه ، باب: ومن س - (1)
 اهلل، جار لقبي املفسر، املعتزيل، املتكلم، اللغوي، احلوارزمي، النحوي، الزخمشري القاسم أبو العالمة عمر بن حممد بن عمر بن حممود - (2)

 وغريها ، مات األبرار بيعور  البالغة وأساس احلديث غريب يف والفائق التفسري، يف شافالك منها البديعة التصانيف زماناً ، له مبكة جاور ألنه
 . (314/ 2) للداوودي املفسرين طبقات (120: ص) للسيوطي املفسرين انظر : طبقات ..ومخسمائة وثالثني مثان سنة عرفة ليلة
 ( .12/  2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) - (3)
، انضم إىل اإلخوان املسلمني، وترأس قسم نشر الدعوة وتوىل حترير جريدهتم وسجن  إبراهيم: مفكر إسالمي مصري، سيد قطب بن  - (4)

يف منها :  ه. وكتبه كثرية مطبوعة1387وهو يف سجنه، إىل ان صدر األمر بإعدامه، فأعدم عام  معهم، فعكف على تأليف الكتب ونشرها
 ( معجم املفسرين لعادل147/ 3ين يف القرآن ومشاهد القيامة يف القرآن. انظر : األعالم للزركلي )ظالل القرآن لسيد قطب و التصوير الف

 ( 219/  1نويهض ) 
 ( 1060/  2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (5)
 ( .246/  3تفسري ابن كثري ) - (6)
ياته ، وتويف بدمشق تناقل الناس تصانيفه يف حلدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن ضوء بن درع احلافظ عماد ا  - (7)

( طبقات املفسرين لألدنه وي )ص: 111/ 1طبقات املفسرين للداوودي ) هـ ، من كتبه البداية والنهاية ، وتفسري القرآن الكرمي . 774سنة 
260) 
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ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ               ھ ھ ھ ژ  : قال كما  [،  24األنعام: ]  ژ  ۅ ۉ

]  ژھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ      ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ            ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
 .(1)"  [  74 - 73غافر: 

ل بأن هذه اآلية هو ظن القائلني هبذا القو  فلقد بني احلافظ ابن كثري أن منشأ القول مبدنية
احللف يف اآلية الواردة يف سورة األنعام هو ذات احللف الوارد يف سورة اجملادلة ومن املعلوم أن سورة 

      ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ، وأورد قوله تعاىل :  اجملادلة مدنية ووردت آياهتا يف املنافقني

حىت يبني أنه قد   [  74غافر: ]  ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ            ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
  . -واهلل أعلم  –جاء يف القرآن املكي يف غري هذا املوضع إنكار الكفار أهنم كانوا مشركني

ۓ ۓ ڭ ژ : قوله : "أنه قال  (2)عن جماهدووما يؤيد مكية هذه اآلية ما جاء يف تفسريها 

 الشرك أهل غري منها خيرج حدأ كل  رأوا حني،  الشرك أهل قول[ 23: األنعام] ژ ڭ       ڭ ڭ
 .(3)الشرك  اهلل يغفر وال،  تغفر الذنوب ورأوا، 

لسياق اآليات جيد أن هذه اآلية معطوفة بثم على ما قبلها ، ومن املعلوم يف  ءولو تأمل القاري
 .أن " مث " للعطف والرتاخي  علم النحو

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ژ  : تعاىل قوله جاء يف سبب نزول ما .3

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ېئ ىئ   ىئىئ ی 

 حابس بن األقرع جاء فلقد[   52األنعام: ]  ژمب ىب يب جت حت 

                                                           
 ( .246/  3تفسري ابن كثري ) - (1)
 من العلم ويف ريالتفس يف إمام املخزومي ثقة السائب أيب بن السائب موىل اإلمام، املفّسر، كّي املقرئ،امل احلجاج جرب أبو بن جماهد  - (2)

 التهذيب تقريب (305/ 2) للداوودي املفسرين ومثانون ، انظر : طبقات ثالث وله ومائة أربع أو ثالث أو اثنتني أو إحدى سنة مات الثالثة
 (520: ص)
 ( .303/  11( ، جامع البيان : )1274/  4: ) تفسري ابن أيب حامت - (3)
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 ،(4)وبالل          ،(3)صهيب مع  اهلل رسول فوجدا،  (2)الفزاري حصن بن وعيينة، (1)التميمي
 حقروهم،  النيب حول رأوهم فلما املؤمنني، من الضعفاء من ناس يف قاعداً  ،(6)وخباب ،(5)وعمار
 وفود فإن لنا،فض العرب به لنا تعرف جملسا، من  لنا جتعل أن نريد إنا: وقالوا به، فخلوا هفأتو 
 حنن فإذا ن ،ع فأقمهم جئناك، حنن فإذا األعبد، هذه مع العرب ترانا أن فنستحيي تأتي  العرب
 ة،صحيفب فدعا: قال كتابا،  علي  لنا فاكتب: قالوا ، «نعم: »قال شئت، إن معهم فاقعد فرغنا،

ۆئ ۈئ  ۆئژ : فقال السالم، عليه جربائيل فنزل ناحية، يف قعود وحنن ليكتب، عليا ودعا

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

 بن األقرع ذكر مث ،[ 52: األنعام] ژجب حب خب مب ىب يب جت حت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ  :فقال حصن، بن وعيينة حابس،

ٿ ٿ ژ  :قال مث ،[ 53: األنعام]ژ  پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

: األنعام]ژ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ
 أن أراد فإذا معنا، جيلس ، اهلل رسول وكان ركبته، على ركبنا وضعنا حىت منه فدنونا: قال ،[ 54

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ  :اهلل فأنزل وتركنا، قام يقوم،

                                                           
 مع شهد.إسالمه سنح قلوهبم ، وقد املؤلفة الّدارمّي،أحد اجملاشعي التميمي جماشع بن سفيان بن حُمممَّد بن عقال بن حابس بن األقرع  - (1)

 (252/ 1) الصحابة متييز يف صابةاإل (103/ 1) األصحاب معرفة يف االستيعاب والطائف، انظر : وحنيًنا مكة فتح  اهلل رسول
 وبعثه والطائف، حنينا، هدوش قلوهبم، املؤلفة من ومُهوم  مسلما، اْلفمْتح مماِل  ، شهد أمبما الفزاري ، يكىن بدر ْبن حذيفة ْبن حصن ْبن عيينة - (2)

 خالفة إىل إلسالم ، وعاشا إىل عاد مث فبايعه، حة،طل إىل ومال بكر، أيب عهد يف ارتدّ  ممن كان  مث العنرب، بين بعض فسىب متيم لبين  النيبّ 
 (639/ 4) الصحابة متييز يف اإلصابة (1249/ 3) األصحاب معرفة يف عثمان ، انظر : االستيعاب

 ةسن باملدينة ، ومات  اهلل رسول مع بدرا شهد صغري، ممن وهو سبوه إذ الروم لسان أخذ ألنه بذل  الرومي ، يعرف سنان بن صهيب - (3)
 . (38/ 3) أسد الغابة  (726/ 2) األصحاب معرفة يف شوال .انظر : االستيعاب يف ومثانني مثان
 اهلل صلى هللا ولرسول خازنا، له عنه،وكان اهلل رضي الصديق بكر أيب موىل وهو اهلل، عمْبد أبا يكىن  اهلل رسول مؤذن ، رباح بن بالل - (4)

 بن رثاحلا بن عبيدة وبني بينه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وآخى ،  اهلل رسول مع املشاهد وسائر حًداوأ بدرًا شهد مؤذنًا، ومسملَّمم  عليه
 (178/ 1) األصحاب معرفة يف االستيعاب (259/ 1) للبغوي الصحابة انظر : معجم .املطلب

هاجر ِإىلم أرض خمزوم،  لبين حليف اليقظان أمبما ذحجي ، يكىنامل العنسي، مُثَّ  ُحصمنْي  ْبن قـمْيس ْبن كناية  بن مال  بن يماِسر ْبن عمار - (5)
 لى فيها أيضا،واملشاهد كلها، وأبلى ببدٍر بالء حسنا، مُثَّ شهد اليمامة، فأب احلبشة، وصلى القبلتني، ومُهوم من املهاجرين األولني، مُثَّ شهد بدراً 

 أسد الغابة  (1135/ 3) األصحاب معرفة يف عنه . انظر : االستيعاب اهلل رضى علي ودفنه وثالثني، سبع سنة اآلخر ربيع يف  مات بصفني
(4 /122) 
بدراً وما  كان فاضالً من املهاجرين األولني، شهد  خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم، - (6)

قد آخى بينه وبني متيم موىل خراش ابن الصمة ،نزل الكوفة، ومات هبا  ن رمُسول اللَِّه ، يكىن أبا عبد اهلل ، كا بعدها من املشاهد مع النيب 
 (147/ 2) أسد الغابة ( 437/ 2، االستيعاب يف معرفة األصحاب )سنة سبع وثالثني
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ٺ ٺ ٿ  ژ : األشراف جتالس وال[ 28: الكهف] ژ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ڤ ڤ ژ  واألقرع عيينة، يعين[ 28: لكهفا]ژ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 مثل هلم ضرب مث واألقرع، عيينة، أمر: قال ، هالكاً : قال[ 28: الكهف]ژ  ڦ ڦ ڦ
 ا،فيه يقوم اليت الساعة بلغنا فإذا ،  النيب مع نقعد فكنا: »خباب قال الدنيا احلياة ومثل الرجلني
 .(1)يقوم ( حىت وتركناه قمنا

باملدينة  جميء األقرع بن حابس وعيينة بن حصن للنيب  ذه اآليات إىلهدنية مب لقد ذهب من قال
 دليل على أن هذه القصة وقعت يف املدينة وعليه فاآليات نزلت يف املدينة . ، وقالوا : إن هذا

إال أنه قد وردت رواية يف صحيح مسلم ختالف هذه الرواية يف سبب نزول اآلية حيث جاء عن 
 جيرتئون ال هؤالء اطرد:   للنيب املشركون فقال نفر، ستة  النيب مع قال : كنا أنه سعد بن أيب وقاص 

 رسول سنف يف فوقع أمسيهما، لست ورجالن وبالل، هذيل، من ورجل مسعود، وابن أنا وكنت قال. علينا
 والعشي غداةبال رهبم يدعون الذين تطرد وال: وجل عز اهلل فأنزل نفسه فحدث يقع أن اهلل شاء ما  اهلل

ى هذا فإن ما جاء يف صحيح مسلم هو املعتمد يف سبب نزول اآلية بناء على ما لوع (2)وجهه . يريدون
 واحد ذكر "وإن :النزول إذا وقع التعارض حيث يقولذكره اإلمام السيوطي يف طريقة الرتجيح بني أسباب 

 (3)املعتمد" الصحيحف اآلخر دون صحيحا أحدمها إسناد كان  ، فإن غريه سبباً  وآخر سبباً ،
وال مينع أن يكون قد وقعت السخرية من قبل األقرع بن حابس وعيينة بن حصن ، فرد عليهما النيب 

  واهلل أعلم  –هبذه اآلية- . 
:" من املعلوم أن سورة األنعام مكية ، وإسالم عيينة بن حصن كان (4)يقول األستاذ مصطفى مسلم
لب ملسلمني وقع ، ولكن مل يكن سبباً لنزول اآلية ، وقد وقع مثل هذا الطبعد اهلجرة فلعل طلبه طرد فقراء ا

                                                           
وهو صدوق كثري اخلطأ .  ( ويف إسناده أسباط بن نصر 4127( برقم : )1382/  2أخرجه ابن ماجه يف سننه ، باب جمالسة الفقراء ) - (1)

( ، وفيه أيضاً السدي الكبري ضعفه ابن مهدي وحيىي بن معني وكذبه املعتمد بن سليمان  98تقريب التهذيب البن حجر العسقالين : ) ص : 
 ( . 115/ 1، انظر : الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي : ) 

 (4  /1878 )، باب فضل سعد بن أيب وقاص  -رضي اهلل عنهم  –أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة  - (2)
 ( .2413برقم : )

 ( .117/  1اإلتقان يف علوم القرآن ) - (3)
 لدراساتل تفسري مركز يف وخبريٌ  القرآن، وعلوم التفسري يف أستاٌذ معاصر اجلنسية، سوري م، 1940 يف ولد حممد، مسلم مصطفى - (4)

 على فضيلته أشرف ماك  اهلامة؛ واألحباث الكتب من العديد فله ؛(القرآن وعلوم التفسري) الدقيق ختصصه يف ضخم يعلم إنتاج له القرآنية،
 شبكة األلوكة  -الرسائل . انظر : السرية الذاتية لألستاذ على موقعه الشخصي  من الكثري
 http://www.alukah.net/web/muslim  

http://www.alukah.net/web/muslim
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من زعماء قريش يف املرحلة املكية ، فاألنسب أن تكون اآلية نزلت بعد طلب القرشيني إبعاد الضعفاء من 
  (1)املسلمني"

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ژ قوله تعاىل :  .4

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ 

 [ ٩1]   ژڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

النيب  ما حكت عن مناظراتوردت عدة أقوال يف املراد هبذه اآلية واليت تقتضي مدنيتها منها 
 ومن املعلوم أن اليهود كانوا يف  عامة أو مع أفراد منهم كمال  بن الصيف أو فنحاص مع اليهود ،

و يت حتكي عن تل  املناظرات الواردة يف تفسري هذه اآلية ال ختلاملدينة ، لكن الناظر تل  الروايات ال
 . (2)من مقال يف أسانيدها

لكن ال يعين هذا أنه مل ترد أقوال تقتضي مكيتها وهي أقوال وردت بصيغة اجلزم كما جاء يف 
ليت تقول ا ه أورد األقوال الواردة يف مناظرات اليهود بصيغة التمريض أما األقوالحيث إنتفسري ابن كثري 

. قريش يف نزلت : وجماهد عباس، ابن مبكيتها فجاءت عنده بصيغة اجلزم حيث جاء يف تفسريه : قال
 . (3)يف أفراد معينني وقيل اليهود؛ من طائفة يف نزلت: وقيل جرير، ابن واختاره

 ريشق للرازي : أن كفار الغيب كذل  ذهب من قال مبدنية هذه اآليات ما جاء يف مفاتيح
 هذه بعد فما وأيضا عليهم؟ موسى نبوة إلزام ميكن فكيف السالم، عليهم األنبياء مجيع نبوة رونينك

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ژ  :قوله وهو باليهود يليق وإمنا قريش، بكفار يليق ال اآلية

 ال األحوال هذه أن بالضرورة املعلوم فمن [  91األنعام: ]  ژ  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ
 .(4)باليهود  إال تليق

 يف ويقصد به أهنا نزلت –األظهر  هو " واألولعلى ذل  فقال :  د رد احلافظ ابن كثريولق
 كانوا- ةقاطب والعرب- وقريش السماء، من الكتب إنزال ينكرون ال واليهود مكية، اآلية ألن ؛ -قريش

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ژ   :تعاىل  قال كما  البشر، من رسول إرسال بعدونستي

 . [2: يونس]ژ  ڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

                                                           
(  207/  2تفسري عبد الرزاق الصنعاين : )  تعليق مصطفى مسلم على تفسري هذه اآلية عند اإلمام عبد الرزاق الصنعاين ، انظر : – (1)

 ( . 2هامش : ) 
 (  522  - 521/  11انظر هذه الروايات يف جامع البيان للطربي ) - (2)
 (300/  3تفسري ابن كثري : ) - (3)
 (61/  13مفاتيح الغيب للرازي : ) - (4)
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ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ژ : تعاىل وقال

وئ ۇئ ۇئ ۆئ        ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ ژ : هاهنا وقال ،[ 95 ،94: اإلسراء]ژ  ی ی ی

 (1)" [  91األنعام: ]  ژ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 وأوىليف ذل  : " –رمحه اهلل  –أضف إىل ذل  سياق اآليات حيث يقول ابن جرير الطربي 

 قريش مشركو ،"قدره حق اهلل قدروا وما" بقوله عين: قال من قول ذل ، تأويل يف بالصواب األقوال هذه
 خربًا كوني أن من أشبهُ  عنهم، خربًا أيًضا ذل  يكون فأن أوالً  عنهم اخلرب سياق يف ذل  أن وذل  ،
 مناآلية  هذه يف عنه اهلل أخرب عمن اخلرب يف ما مع متصال به هذا يكون ذكرٌ  هلم جير وملا،  اليهود عن

 من املعروف لب اليهود، به تدين مما ذل  وليس الكتب، من شيًئا بشر على أنزل اهلل يكون أن إنكاره
  ذل  قائل أنب اخلرب من روي مبا يأت مل وإذا ، داود وزبور وموسى، إبراهيم بُصُحف اإلقرار اليهود دين
 ويلالتأ أهل من كذل   كان  ذل  أن على كان  وال،  السند متصل،  حيحص خربٌ اليهود  من رجال كان
 وكان،  ألوثانا عبدة من املشركني عن خربًا املوضع هذا إىل ومبتدئها السورة أّول من اخلرب وكان،  إمجاعٌ 
 مصروف ذل  أن نّدعي أن لنا جيز مل منه مفصول غري بذل  موصوال ،"قدره حق اهلل قدروا وما:"قوله
 (2)عقل" أو خرب من هلا التسليم جيب حبجة إال موصول به هو عما

 وكانوا ارىوالنص باليهود خمتلطني كانوا  قريش كفار  أنـ" ب الرازيقول كذل  ميكن أن نضيف 
 انقالب مثل لسالما عليه موسى يد على القاهرة املعجزات ظهور التواتر سبيل على الفريقني من مسعوا قد

 والسالم الصالة ليهع حممد نبوة يف يطعنون كانوا  والكفار وغريها اجلبل وإظالل حرالب وفلق ثعبانا، العصا
 مناآل املعجزات هذه بأمثال جئتنا لو يقولون وكانوا املعجزات هذه أمثال منه يطلبون كانوا  أهنم بسبب
  وإذا لسالما عليه موسى بنبوة االعرتاف عليهم يوجب ما جمرى جاريا الكلمات هذه جمموع فكان ب ،
 بشر على اهلل أنزل ما: قوهلم يف عليهم إلزاما السالم عليه موسى نبوة إيراد يبعد مل كذل   األمر كان
 " .شيء من

 عليه مدحم نبوة إنكار يف متشاركني كانوا  ملا والنصارى، واليهود قريش كفار  ن"إ إىل أن قال :
 مكة كفار  مع خطابا بعضه يكون أن لسبي على واردا الواحد الكالم يكون أن يبعد مل والسالم الصالة
 (3)والنصارى" اليهود مع خطابا يكون وبقيته

                                                           
 ( .300/  3تفسري ابن كثري ) - (1)
 (525/  11جامع البيان للطربي ) - (2)
 (61/  13مفاتيح الغيب : ) - (3)
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 التعارف، من املدينة ويهود قريش بني كان  ما : "ومعلوم -رمحه اهلل  – (1)ويقول القامسي
 من منزلة وأهنا اة،التور  حبقية اعرتافهم يوجب مما ألجله، منهم أعلم وأهنم كتاب،  أهل أهنم قريش وتسليم

 . (2)تعاىل" دنهل
على من يقول أن اخلطاب يف اآلية ال يصلح إال  –رمحه اهلل  – (3)كذل  رد اإلمام ابن القيم

م دون األمم اليت لإن اهلل سبحانه احتج عليهم مبا يقر به أهل الكتابني ، وهم أولوا العلليهود بقوله : " 
قر زل على بشر شيئاً ، فهذا كتاب موسى يندمت أصل النبوة ، وأن يكون اهلل أال كتاب هلا ، أي إن جح

فاسألوهم عنه .. إىل أن قال : واملعىن : أنكم إن أنكرمت أن  –وهم أعلم منكم  –به أهل الكتاب 
 (4)يكون اهلل أنزل على بشر شيئاً فمن أنزل كتاب موسى ؟ فإن مل تعلموا ذل  فاسألوا أهل الكتاب"

ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ  ژ  :تعاىل  قوله .5

ذل  ماروي  ، ولعل مستنده بقوله (6()5) قال مبدنيتها مقاتل بن سليمان[  93األنعام: ] ژ  ھ
 يتكهنو  يسجع كان  فيما حنيفة، بن عدي بين أخي مسيلمة يف نزلت: حيث قال  (7)عكرمة عن

 رح،س أيب بن سعد بن اهلل عبد يف نزلت[  93األنعام: ] ژ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ  ، به
 غفور"فيكتب ،"حكيم عزيز"ميلي فيما وكان ،  للنيب كتب  كان  ،(8)لؤي بن عامر بين خيأ

 وحلق إلسالما عن فرجع". سواءٌ  نعم،:"فيقول حوَّل، ملا ،"وكذا كذا"عليه يقرأ مث فيغريه، ،"رحيم

                                                           
م امجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، إمام الشام يف عصره، علما بالدين، وتضلعا من فنون األدب. مولده ووفاته يف دمشق ع - (1)

 ( 127/  1( ، معجم املفسرين لعادل نويهض ) 135/ 2هـ. األعالم للزركلي ) 1332
 (427/  4حماسن التأويل ) - (2)
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزُّْرعي الدمشقّي، أبو عبد اهلل، مشس الدين: من أركان اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار العلماء.  - (3)

تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حىت كان ال خيرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له يف مجيع ما يصدر عنه. وهو اّلذي  مولده ووفاته يف دمشق.
هـ ، أّلف تصانيف كثرية منها إعالم املوقعني و الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية وشفاء العليل يف  751هذب كتبه ونشر علمه، مات سنة 

 (56/ 6( األعالم للزركلي )94/ 2كمة والتعليل ، انظر: طبقات املفسرين للداوودي )مسائل القضاء والقدر واحل
 (  358/  1بدائع التفسري : )  - (4)
مقاتل بن سليمان بن كثري األزدي اخلراساين أبو احلسن البلخي املفّسر ، مات سنة مخسني ومائة. له كتاب نظائر القرآن، وكتاب التفسري  - (5)

 (330/ 2( طبقات املفسرين للداوودي )602/ 6الناسخ واملنسوخ، انظر : سري أعالم النبالء ط احلديث ) الكبري، وكتاب
 ( .575/  1تفسري مقاتل بن سليمان ) - (6)
ثبتت عنه  املدين، موىل عمْبد اهلل ْبن عباس، وهو ثقة ثبت، عامل بالتفسري، مل يثبت تكذيبه، والعكرمة القرشي اهلامشي ، أبو عبد اهلل  - (7)

طبقات املفسرين للداوودي  (264/ 20هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) بدعة، روى له اجلماعة. مات رمحه اهلل سنة أربع ومائة باملدينة، انظر :
(1 /387) 
 قريش ِإىلم  وصار مشركا، ارتد مُثَّ  ،  اهلل لرسول الوحي يكتب ومكمانم  وهاجر، اْلفمْتح، قبل العامري أسلم سرح أيب بن بن سعد بن اهلل عبد- (8)

، بعد عملمْيهِ  ينكر شيء منه يظهر فلم إسالمه، فحسن اْلفمْتح، أيام بعد ذل  مبكة، وأسلم قريش،  من الكرماء ءالعقال النجباء أحد ومُهوم  ذمِل م
 (918/ 3) األصحاب معرفة يف االستيعاب (23/ 4) للبغوي الصحابة انظر : معجم .وثالثني سبع أو ست سنة بعسقالن تويف
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"! ءسوا نعم:"قولفي كتبت،  ما أقرأ مث فأحوِّله،" حكيم عزيز"عليه ينزل كان  لقد: هلم وقال بقريش
 .(1) مبرّ   نزل النيب إذ مكة، فتح قبل اإلسالم إىل رجع مث

مع قومه  أن مسيلمة الكذاب مل يدع النبوة إال بعد وفوده على النيب والقول مبدنيتها بناء على 
إىل أن ادعى النبوة ، وكان ذل  يف العام  ، مث حدثت عدة حماورات بينه وبني النيب بين حنيفة باملدينة 

 .باملدينة مما يدل داللة واضحة أن هذه اآليات نزلت (2)من اهلجرةالعاشر 
ناوهلا أهنا ضعيفة ، ولعل قصتهما مما ت –واهلل أعلم  –لكن من خالل احلكم على هذه الرواية تبني 

 يف داخلٌ  هوف األلفاظ، هذه حتت يدُخلُ  مما شيئاً  واقمعم  ممنْ  فكل عامَّة، ألفاظٌ  " هذهوطاملا أن  عموم اآلية :
 . (3) تعاىل" اللَّه عمظَّمه قد الذي الظُّْلم

 ن من املفسرين مبكية هذه اآلية ورد القول بتخصيصها بأفراد معينني ، فنرى الشيخولقد أقر احملققو 
 ختصيص وقتادة عكرمة عن وروي العرب، من النبوة ادعوا الذين يف هذا نزل: حممد رشيد رضا يقول : "قالوا

 بزمن وةالنب ادعائهم قبل نزلت مكية والسورة ذكر، من حكمه عموم يف يدخل أنه قواحل. الكذاب مسيلمة
، مث جاء قول ابن عاشور وكأنه مكمل (4)اهلجرة" من عشر سنة النبوة ادعى مسيلمة أن فاملعروف طويل،

 السورة ألن املدينة إىل النيب  هجرة قبل النبوءة ادعى قد مسيلمة يكون أن يقتضي وهذاللقول السابق : "
 بين قومه يف موسل عليه اهلل صلى النيبء على وفد أن بعد إال النبوءة يدع مل مسيلمة أن والصواب. مكية
 خائبا رجع فلما عدهب األمر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له جيعل أن يف طامعا تسع سنة باملدينة حنيفة
 له ينثلج ال أيضا وهذا سرح : " أيب بن اهلل ه عبد، مث يقول يف القول القائل بأن(5)قومه"  يف النبوءة ادعى
 .(6)مكية" السورة وهذه مبكة وحلق اهلجرة بعد ارتد سرح أيب بن اهلل عبد ألن الصدر

 
 
 

                                                           
( ويف إسناده احلسني بن داود املصيصي سنيد  ضعيف مع إمامته ومعرفته انظر : تقريب 533/  11أخرجه الطربي يف جامع البيان : ) - (1)

 ( 257التهذيب البن حجر العسقالين )ص: 
 ( 164/  2انظر : الكامل يف التاريخ البن األثري ) - (2)
 (495/  2تفسري القرآن )اجلواهر احلسان يف  - (3)
 ( .520/  7تفسري املنار حملمد رشيد رضا ) - (4)
 ( .375/  7التحرير والتنوير البن عاشور ) - (5)
 ( 375/  7التحرير والتنوير البن عاشور ) - (6)
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ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ ڀ           ژ قوله تعاىل :  .6

 [ 111 ] ژ  ڀ ڀ ٺ ٺ       ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 سبعون معها مجيعا األنعام سورة حيث يقول :" نزلت(1)ب إىل مدنية هذه اآلية أبو جحيفةذه

 .(2)مدنية" فإهنا ژ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ ژ  إال مكية كلها  مل  ألف
 سألوا الذين نياملستهزئ يف نزلت: :" قاليقول فيها جريج ابن إال أن ابن جرير الطربي أورد رواية عن

ن الناظر إىل تؤكد مدنية هذه اآلية، كما أوهي رواية  (3)"-أي اليت تدل على صدق نبوته –اآلية   النيبَّ 
 لة مبا قبلها ، مرتابطة بعضها ببعض. سياق اآليات جيدها متص

 ريحتص ژ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ ژ : " قوله تعاىل :  -رمحه اهلل  –سي و يقول اإلمام اآلل

 وبيان حوااقرت  ما إىل اإلجابة ترك إىل الداعية احلكمة من إخل ژ  ېئ ىئژ  :وجل عز قوله به أشعر مبا
 . (4)وآكده" وجه أبلغ على إمياهنم يف لكذهبم

ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ژ قوله تعاىل :  .7

[ ذهب مقاتل إىل  114 ] ژ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 
مدنية هذه اآلية ، حيث جعلها من اآليات املستثناة من مكية السورة ، كما ذكر السيوطي هذا 

 .(5)القول يف اإلتقان

ول مبدنية هذه اآلية إمنا قال ذل  بناء على حديث اآلية عن أهل ولعل من ذهب إىل الق
 (6)الكتاب وفيما سبق مت الرد على هذا .

 
 

                                                           
 ْبن عامر ْبن سواءة نبْ  حرثان ولد من ُهوم  السوائي، اخلري وهب ومُهوم  وهب، ْبن وهب: ويقال .اللَّهِ  عمْبد ْبن وهب: السوائي جحيفة أمبُو - (1)

 ولكنه احللم، يبلغ مل جحيفة وأبو تويف  اللَّهِ  رمُسول أن ذكروا الصحابة، صغار من ومكمانم  دارًا، هبا وابتىن الكوفة، جحيفة أمبُو نزل،  صعصعة
 .كلها  مشاهده معه وشهد بالكوفة، املال بيت عملمى جعله قد  علي ومكمانم . عنه اللهوروى رسول من مسع

 . (47/ 6)الغابة  أسد (1619/ 4) األصحاب معرفة يف االستيعابانظر : 
 ( 244/  3الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) - (2)
 (47/  12جامع البيان ) - (3)
 (248/  4روح املعاين ) - (4)
 ( 57/  1اإلتقان يف علوم القرآن ) - (5)
 اليت حتدثت عن أهل الكتاب والرد عليها .انظر ما سبق من اآليات  - (6)
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ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ژ قوله تعاىل :  .8

 [ 121 ] ژڑ ڑ ک      ک کک گ گ گ گ ڳ 

آلية مدنية ، امل يقل أحد مبدنية هذه اآلية إال أنين أوردهتا هنا لوجود رواية تقتضي أن تكون هذه 
 مما نأكل وال قتلنا، مما نأكل: فقالوا  النيب إىل اليهود جاءت: "  -رضي اهلل عنهما  -عباس يقول ابن

 .(1) "اآلية آخر إىل   ژڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ژ : اهلل فأنزل اهلل، قتل
فوظ ه منكر واحملذكر اليهود في "يف حكمه على هذه الرواية : -رمحه اهلل  – (2)يقول اإلمام األلباين

 اليهود أن :هاأحد: ثالثة وجوه من نظر فيه وهذا : -رمحه اهلل  –، ويقول احلافظ ابن كثري  (3)أهنم املشركون"
 رواه ديثاحل هذا أن: الثالث،  مكية وهي األنعام، من اآلية أن: الثاين،  جيادلوا حىت امليتة إباحة يرون ال

 (4)غريب . حسن: وقال فذكره وسلم عليه اهلل صلى النيب ناس أتى:  بلفظالرتمذي 
 السؤال هذا سأل الذي وأن داود، أبو ذكره ويقول ابن القيم يف تعليقه على رواية أيب داود : "هكذا

  عليه دلوي الصحيح، وهو السؤال، هذا أوردوا الذين هم املشركني أن القصة هذه يف واملشهور اليهود، هم
 يوافقون وهم السؤال هذا يوردون فكيف املسلمون، حيرمها كما  امليتة رمونحي اليهود وكون مكية، السورة كون

 ژ  ژ ڑ ڑ ک      ک کژ : قوله أيضا عليه ويدل احلكم؟ هذا على
 ظاهره فظبل الرتمذي رواه وقد هذا، يف جتادل تكن مل واليهود ذل ، يف جمادل سؤال فهذا[ 121: األنعام]
 نقتل مما أنأكل اهلل، رسول يا: فقالوا  النيب إىل ناس أتى» لفظهو  السؤال، هذا سأل املسلمني بعض أن

                                                           
( . قال احلافظ مشس الدين بن  2819( برقم ) 101/  3أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب الضحايا ، باب يف ذبائح أهل الكتاب ) - (1)

 القيم رمحه اهلل هذا احلديث له علل :
 احدمها : أن عطاء بن السائب اضطرب فيه فمرة وصله ومرة أرسله  
 الثانية : أن عطاء بن السائب اختلط يف آخر عمره واختلف يف االحتجاج حبديثه وإمنا أخرج له البخاري مقرونا بأيب بشر . 
 الثالثة : أن فيه عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال أبو حامت الرازي ال حيتج حبديثه فإنه يأتى باملناكري  
اق وجميء اليهود إىل النيب صلى اهلل عليه و سلم وجمادلتهم إياه إمنا كان بعد قدومه املدينة وأما مبكة فإمنا  الرابعة : أن سورة األنعام مكية باتف 

 (11/  8كان جداله مع املشركني عباد األصنام . حاشية ابن القيم على سنن أيب داود )
 الدين ناصر حممد باسم املعروف األرنؤوطي األلباين شقودرياأل آدم بن  دايت بن نوح احلاج بن حممد الرمحن عبد أبو واحملدث اإلمام - (2)

 واملصنفات بالكت من الكثري له احلديث، العصر يف الشهرة ذوي احلديث علماء من ويعد احلديث شؤون يف باحث( 1999 - 1914) األلباين
 ىعل وتتلمذ وعلومه النبوي احلديث جمال يف وختصص،   النيب صالة وصفة اجلامع والضعيف اجلامع صحيح وأشهرها وغريه احلديث علم يف
ق ، وتعلي وحتقيق وختريج تأليف بني مؤلف 300 من أكثر وله ذل ، بعد اإلسالمية الدراسات باحثي من غدا من ومنهم الطلبة، من كثري  يديه

 وما بعدها (  40ي ) ص : انظر : الفكر الرتبوي عند الشيخ حممد ناصر الدين األلباين وتطبيقاته يف الواقع املعاصر للمفضل
 .الذي ورد هبامشه حكم األلباين (101/ 3) داود أيب سنن هامش - (3)
 5( ، وانظر الرواية يف سنن الرتمذي ، أبواب تفسري القرآن ، باب ومن سورة األنعام  )329 - 328/  3بتصرف من تفسري ابن كثري ) - (4)
 ( ، وحكم األلباين بصحته . 264/ 
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ژ : قوله إىل[ 118: األنعام]ژ  ىئ ىئ ی ی ی یژ : تعاىل اهلل فأنزل اهلل؟ قتل مما نأكل وال

 هذا أوردوا الذين هم املشركني كون  يناقض ال وهذا [ 121األنعام: ] ژ  گ گ گ گ
 من ومها إال «ذل  عن سألوا اليهود إن» قوله أحسب وال ،   اهلل رسول املسلمون عنه فسأل السؤال؛
 .(1)"-أعلم واهلل - الرواة أحد

ں ں     ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ : قوله تعاىل .9

ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ   

 [141 ] ژڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ 

 إن القول مبدنية هذه اآلية له سببان :
، وأورده الرازي (2)مبدنية هذه اآلية نقالً عن قوم مل يسمهمالقول  بعضهمذكر السبب األول : 

ژ  :ماء بقوله تعاىلهو استدالل بعض العل ة، ولعل من ذهب إىل مدنية هذه اآلي(3)بصيغة التمريض

، ومن املعلوم أن الزكاة مل تفرض إال يف السنة (4)على وجوب الزكاة   ژڭ ڭ ۇ   ۇ
 .(5)الثانية من اهلجرة باملدينة 

ناقشة هذا السبب ميكن أن نقول : قد يكون املراد هنا الزكاة املفروضة لكن ليست الزكاة ومل
ذات األنصباء واملقادير ، وال مينع أن يكون املرا دهبا الزكاة املفروضة ألن أصل الزكاة إمنا فرض مبكة ، 

ژ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ يف تفسري قوله تعاىل :  –رمحه اهلل  –يقول احلافظ ابن اكثري 

 بالزكاة املراد أن على األكثرون:  ژ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ  :وقوله [:"4 ] مؤمنون:ال
 والظاهر. هلجرةا من اثنتني سنة يف باملدينة الزكاة فرضت وإمنا مكية، اآلية هذه أن مع األموال، زكاة هاهنا
 واجبا كان  الزكاة أصل أن فالظاهر وإال اخلاصة، واملقادير النصب ذات هي إمنا باملدينة فرضت اليت أن

                                                           
 (.289/  4املوقعني عن رب العاملني )إعالم  - (1)
 ( .297/  2معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) - (2)
 ( .164/  13مفاتيح الغيب ) - (3)
( ، وهناك من نقل أقوال العلماء 828/  2من أبرز من استدل هبذه اآلية على الزكاة املفروضة اإلمام الشافعي ، تفسري اإلمام الشافعي ) - (4)

( ، حبر العلوم 1398/  5( ،  تفسري ابن أيب حامت )158/  12( ، جامع البيان للطربي )67/  2ر : تفسري عبد الرزاق )يف ذل  ، انظ
 ( . وغريهم .489/  1للسمرقندي )

 (.713( ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص: 288/  3انظر : البناية شرح اهلداية ) - (5)
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وكالمه  (1)"  ژڭ ڭ ۇ   ۇژ : مكية وهي األنعام، سورة يف تعاىل قال كما  مبكة،
 يدل داللة واضحة على مكية هذه اآلية . –رمحه اهلل  -هذا 

وبينت  ،وهناك كثري من العلماء من قال بفرض الزكاة مبكة ، " واملعتمد أن الزكاة فرضت مبكة إمجاالً 
انت فريضة الزكاة مبكة يف أول االسالم مطلقة، مل حيدد فيها املال الذي جتب ك"حيث،  (2)" باملدينة تفصيالً 

على  -ة ويف السنة الثانية من اهلجر  ،فيه، وال مقدار ما ينفق منه، وإمنا ترك ذل  لشعور املسلمني وكرمهم
 .(3)فرض مقدارها من كل نوع من أنواع املال، وبينت بيانا مفصال" -املشهور 

 وإطعام وماحملر  وإعطاء الصدقات على احلث وهو العام، مبعناها الزكاة شرعت املكية حلةاملر  "ويف

] ژ  ٿ ٿژ  بأهنم املؤمنني املكية السور فوصفت واملقادير، لألنصبة حتديد دون املسكني

 ومقادير النصاب حتديد أما [  19الذاريات: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ و[   4املؤمنون: 
 .(4)اهلجرة "  من اثنتني نةس يف شرع فقد الزكاة

أن من ذهب إىل مدنية هذه اآلية بىن قوله على ما ورد يف سبب نزول قوله السبب الثاين : 

 يف نزلت: قال أنه جريج ابن حيث جاء عن ژۆ ۈۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ژ تعاىل : 
 ىأمس ىتح ، فأطعم! أطعمته إال أحدٌ  اليوم يأتني ال: فقال خنال جمدَّ  ،(5)مشاس بن قيس بن ثابت

 . (6) ژۆ ۈۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ژ : اهلل فقال ، مثرة له وليست
  . -واهلل أعلم  –وهذا االستدالل على مدنية اآلية مردود نظراً لضعف الرواية السابقة 

                                                           
 ( .462/  5ن كثري )تفسري اب - (1)
 ( 1260/  4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ) - (2)
 ( 328/  1فقه السنة ) - (3)
 ( .626السرية النبوية الصحيحة )ص:  - (4)
 كىني ، طي من امرأة اخلزرج،وأمه بن كعب  بن ثعلبة بن األغر مال  ابن القيس امرئ بن مال  بن ظهري بن مشاس بن قيس بن ثابت  - (5)
 وما أحًدا شهد ،  النيب شاعر احلّسان يقال كما   اهلل رسول خطيب له ويقال األنصار، خطيب قيس بن ثابت كان،   حُمممَّد بابنه حُمممَّد أبا

/ 1) حاباألص معرفة يف االستيعابانظر :  .عنه اهلل رضى الصديق بكر أيب خالفة يف اهلل رمحه شهيًدا اليمامة يوم وقتل. املشاهد من بعدها
 . (511/ 1) الصحابة متييز يف اإلصابة،  (451/ 1) الغابة أسد،  (200

أنه مرسل ألن ابن جريج مل يدرك قيس بن مشاس ، كما انه مل يشهد نزول اآلية ، أضف إىل ذل   –واهلل أعلم  –وبعد دراسة إسناده تبني يل 
ليس بن سني :" وصفه النسائي وغريه بالتدليس قال الدارقطين شر التدليس تدأن ابن جريج كان من املدلسني ، يقول ابن حجر يف طبقات املدل

 ( .41جريج فإنه قبيح التدليس ال يدلس اال فيما مسعه من جمروح " تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس )ص: 
( ، وأشار الثعليب إىل هذه القصة يف 109ريه )ص: ( وبنحوه روى سفيان الثوري يف تفس174/  12جامع البيان البن جرير الطربي )  - (6)

 ( .150/  2( ، والسمعاين يف تفسريه )198/  4الكشف والبيان عن تفسري القرآن )
أنه مرسل ألن ابن جريج مل يدرك قيس بن مشاس ، كما انه مل يشهد نزول اآلية ، أضف إىل ذل   –واهلل أعلم  –وبعد دراسة إسناده تبني يل 

ج كان من املدلسني ، يقول ابن حجر يف طبقات املدلسني :" وصفه النسائي وغريه بالتدليس قال الدارقطين شر التدليس تدليس بن أن ابن جري
 ( .41جريج فإنه قبيح التدليس ال يدلس اال فيما مسعه من جمروح " تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس )ص: 
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ژ قوله تعاىل :  .10

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ 

 [ 145]  ژ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

،  مدنية اآلية هذه" : (3)، ويقول ابن العريب(2()1)البقاعياإلمام إىل مدنية هذه اآلية  ذهب

چ چ چ ڇ ڇ ژ : قوله عليه نزل يوم  النيب على نزلت األكثر، قول يف مكية

 .(4)" عرفة يوم وذل [ 3: املائدة]ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 وذل  " يتها حيث يقول ابن حجر: دد أهنم بينوا تفصيالً مكلكن إذا نظرنا إىل أقوال العلماء 

 أباحه مما كثريا  رمونوحي،  به اهلل لغري أهل وما اخلنزير وحلم والدم امليتة حيلون الذين الكفار يف وردت أهنا
 للتموهح ما إال حرام ال:  قيل فكأنه،  احلق يضادون وأهنم حاهلم إبانة اآلية من الغرض فكأن،  الشرع
،  ناسخة ونفتك الوداع حجة يف نزلت املذكورة األنعام آية أن قوم عني حكو  ، عليهم الرد يف مبالغة، 
 مشركي لىع الرد من اآليات من قبلها تقدم ما ويؤيده،  العلماء من كثري  به صرح كما  مكية بأهنا ورد

 للرد سبق مما ذل  غري إىل بآهلتهم ذل  بعض وختصيصهم،  األنعام من حرموه ما حترميهم يف العرب
 .  (5)املدينة"  إىل اهلجرة قبل كله  وذل ،  عليهم

 
 
 
 

                                                           
ة بْعدهما الرَّاء ِبضمم الرِّبماط سنح بن عمر بن ِإبـْرماِهيم  - (1)  اخلرباوي احْلسن بِأيب نمفسه كينو  الّدين برهمان بكر أيب بن عمليّ  اْبن خمِفيفمة ُمومحدم

 وداب اْلُفُنون يف  عوبر  وممهر. بمةُشهْ  قماِضي بن التقي عمن وماْلِفْقه حجر، اْبن احلْماِفظ عمن واحلْمِديث ومغمريه، اجلْمزرِي اْبن عمن القراآت أخذ البقاعي ،
 قمالم  التـَّْفِسري مِبعل يتـمعملَّق احلجم لطيف والسور اآْلي تناسب يف  الدُّرمر من مؤلفاته نظم دمشق خمارج ه 885 سنة يف  ومفماته احلمِديث،كمانمت يف 

 آيمة تـمْفِسري يف  اْلُقدِسي اْلفمْتح نف، وص ِمْنهُ  تتحري مما اْلعمِظيم ْرآناْلقُ  أسرار من ِفيهِ  مجع أحد إِلمْيهِ  يْسبقهُ  مل مؤلف ُهوم  السُُّيوِطيّ  اإِلممام اْلعمالممة
 . (347: ص) وي لألدنه املفسرين طبقات (24: ص) األعيان أعيان يف العقيان وغريها . انظر : نظم اْلُكْرِسيّ 

 ( .301/  7) نظم الدرر للبقاعي - (2)
 وأحكام التفسري نفص .األعالم أحد.احلافظ األندلسي املعافري العريب بن بكر أبو اإلمام أمحد بن اهلل عبد بن حممد بن اهلل عبد بن حممد - (3)

 املفسرين ر : طبقاتانظ .ومخسمائة وأربعني ثالث سنة اآلخر ربيع يف ببلده ، مات القضاء وويل ذل  وغري الرتمذي وشرح املوطأ وشرح القرآن
 (167/ 2) وديللداو  املفسرين طبقات (105: ص) للسيوطي

 (290/  2أحكام القرآن ) - (4)
 ( 657/  9فتح الباري ) - (5)
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] من اآلية   ژ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ قوله تعاىل :  .11
 ، وهي اآليات اليت تشتمل على الوصايا العشر .[  153إىل اآلية  151

 أمجع : "وقد (1)، ويقول ابن عبد الرب ذهب مجاعة من أهل العلم إىل أن هذه اآليات الثالث مدنية

 اآليات ژ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ قوله :  إال مكية األنعام سورة أن العلماء
 .(2)الثالث"

ذل  على استندوا ك بلوليس فقط هذه الروايات اليت استند عليها من قال مبدنية هذه اآليات ، 
ات ا تتحدث عن التشريعات ومن املعلوم أن التشريعحيث إهناملوضوعات اليت تتحدث عنها تل  اآليات 

 .  -واهلل أعلم  –العهد املدين إمنا كانت يف 
، أما ما استندوا عليه من  (3)لكن لو نظر القارئ إىل تل  الروايات جيدها ال ختلو من ضعف

  أصالً  املدنيات يف رأيت إذا: " قالحيث  (4) احتوائها على التشريعات فقد رد على ذل  اإلمام الشاطيب
 من ويقول أيضًا : "املدين(5)" كلي  ألصل تكميالً  أو منه أعم هو ما إىل بالنسبة جزئياً  جتده فتأمله كلياً 
 بعض مع عضهب ، واملدين بعض مع بعضه املكي وكذل  املكي ، على الفهم يف منزال يكون أن ينبغي السور
 على مبين الغالب يف املدين اخلطاب معىن أن ذل  على ، والدليل يصح مل وإال التنزيل يف ترتيبه حسب على

 يكون اإمن وذل ،  االستقراء ذل  على دل متقدمه ، على مبين منهما واحد كل  من املتأخر أن كما  املكي ،
 وأول ، كميلهت يظهر مل ما تكميل أو يفصل مل ما تفصيل أو مطلق تقييد أو عموم ختصيص أو جممل بيان
 براهيمإ ملة نم قبل أفسد ملا ومصلحة،  األخالق ملكارم متممة جاءت فإهنا الشريعة أصل هذا على شاهد
 خرج وقد ، دينال وأصول العقائد لقواعد مبينة نزلت فإهنا،  األنعام سورة تنزيل ويليه  - السالم عليه -

 ،اإلمامة  اتإثب إىل الوجود واجب إثبات أول من املتكلمون فيها صنف اليت التوحيد قواعد منها العلماء
 الشرعية القواعد بيان قرب من به تبني -املوافقات  –اب الكت هذا يف املسوق بالنظر نظرت وإذا قالوا ما هذا
 اهلل رسول هاجر ملا مث كلي ،  أصل منها نقص أو الشريعة ، نظام اخنرم واحد كلي  منها اخنرم إذا اليت الكلية

                                                           
 حافظ له يقال. اثةحب أديب، مؤرخ، احلديث، حفاظ كبار  من: عمر أبو املالكي، القرطيب النمري الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف - (1)

 واألسانيد املعاين نم املوطأ يف ملا التمهيد ، وفضله العلم بيان جامع الصحابة، تراجم يف االستيعاب كتبه  من. هـ 463بشاطبة سنة  تويف.املغرب
 (240/ 8) للزركلي األعالم (357/ 13) احلديث ط النبالء أعالم ،انظر : سري" 
 ( .146/  1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) - (2)
 عف فيها . انظر هوامش تل  الروايات ملعرفة مواطن الض - (3)
 يف الراسخ القدم هل وكان األخيار اجلهابذة أحد النظار احملقق املؤلف العالمة: بالشاطيب الشهري الغرناطي موسى بن إبراهيم إسحاق أبو  - (4)

 وأحباث لطيفة وفوائد جليلة استنباطات له احملّدث، املفسر األصويل الفقيه الثقات األئمة وأكابر األثبات العلماء أحد واملعارف الفنون سائر
 النور انظر : شجرة ، ، اجملالس ، االعتصام الفقه أصول يف املوافقات كتبه  البدع ، من واجتناب السنة واتباع والورع والعفة الصالح مع شريفة
 (  48( ، نيل االبتهاج للتنبكيت ) ص :  182/  1، درة احلجال البن القاضي )  (332/ 1)البن خملوف  الزكية

 ( 46/  3املوافقات ) - (5)
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 سورة قواعد لىع املبنية التقوى قواعد قررت الىت وهي البقرة سورة عليه نزل ما أول من كان  املدينة إىل 
 (1)" نعاماأل

ابن تيمية مقرراً أن ما ورد يف هذه اآليات هي من األصول العملية اليت  –شيخ اإلسالم  -ويقول 
،  والعملية عتقاديةاال لألصول اجلامع الدين يف متفقون اتفق عليها األنبياء والرسل يف شرائعهم : فالرسل

 وسورة واألعراف نعاماأل يف املذكورة العامة األعمالك  والعملية اآلخر وباليوم وبرسله باهلل كاإلميان  فاالعتقادية

.. . الثالث اآليات آخر إىلژ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ : تعاىل كقوله  إسرائيل بين
 تضمنت كيةامل السور فإن املكية السور يف ما كعامة  الشرائع عليه اتفقت الذي الدين من هي األمور فهذه

 .(2) الرسالة بأصل يقر ال ملن الدعوة يتضمن فيها اخلطاب كان  إذ اهلل؛ رسل عليها اتفقت اليت األصول

  من املالحظ أن الروايات الدالة على نزول السورة مجلة واحدة مبكة كلها روايات
مثبتة ، أما الروايات اليت تدل على استثناء بعض اآليات فهي روايات نافية ، ومن املعلوم يف األصول 

 خرب اجتمع : "ومىت (3)عارض ، ويف ذل  يقول اإلمام اجلصاصبت مقدم على النايف عند التأن املث
 يف النَّا من أوىل اْلُمثبت":  وجاء يف كتاب األصول، (4)النايف" من أوىل املثبت كان  مثبت وخرب ناف
ا النَّايف  من الصْدق ِإىلم  أقرب اْلُمثبت أِلمن ثـْبمات على الشَّهمادمة قبلت ومهِلمذم  .(5)"النـَّْفي دون اإْلِ

ة أن سورة األنعام نزلت مجلة واحد –والعلم عند اهلل وحده  –بعد كل ما قدمناه ميكن أن نقول 
   مبكة وال يستثىن منها شيء .

  

                                                           
 (406/  3املوافقات ) - (1)
 (  160 – 159/  15بتصرف من جمموع الفتاوى ) - (2)
 مشهورا كمانم   وقته، يف  الرأي أصحاب إمام.زمانه ىف املذهب رئاسة اليه انتهت الذى ببغداد احلنفية شيخ ، الرازى على بن أمحد بكر أبو - (3)

الصغري، انظر  امعواجل الطحاوي وخمتصر الكرخي خمتصر ، وشرح كل من القرآن مشهورة ، منها كتاب أحكام ريةكث  تصانيف وله والورع، بالزهد
 (96: ص) قطلوبغا البن الرتاجم تاج (72/ 5) العلمية ط وذيوله بغداد : تاريخ

 ( .172/  3الفصول يف األصول ) - (4)
 ( .21/  2انظر : أصول السرخسي ) - (5)
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 المبحث الثاني: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها.

 
سورة األنعام سورة مكية، وهي أول سورة مكية يف ترتيب املصحف. فالبقرة وآل عمران والنساء 
واملائدة كّلها سور مدنّية أّما سورة األنعام، فهي أّول سورة مّكّية توضع يف السبع الطوال من سور القرآن 

 . الكرمي
وقد يُظن أنه ليس مثة تناسب بني السور املدنية السابقة للسورة الكرمية وبني سورة األنعام ، إذ أهنا 

 مثة فارقًا واضًحا بني موضوعات سور القرآن املكي، مدنية واألخرية مكية، وقد قرر كثري من أهل العلم، أن
 .وموضوعات سور القرآن املدين

ومع هذا لو تأمل القاريء السور املدنية السابقة وتأمل سورة األنعام لوجد أن هناك عالقة تربطهم 
 ببعضهم البعض . 

مبعىن سبب  الكرمية ،بيان السر وراء هذا الرتتيب املعجز للسورة هو  واحلكمة يف دراسة هذا املبحث
ة السورة يف املصحف الشريف ، ولبيان ذل  البد من بيان عالق جميء هذه السورة يف ترتيبها الذي وضعت به

 مبا سبقها من السور ، وعالقة السورة بالسورة الالحقة هلا .
 وهي هلالطو  القرآن أول يف جعلت اليت الطوال السبع من :"سورة األنعام يقول اإلمام ابن عاشور

 البقرة، :سور وهي منها املدين وقدم وبراءة، واألعراف، األنعام، واملائدة، والنساء، عمران، وآل البقرة،: سور
 اعتباراً  اينالعثم املصحف ترتيب على واألعراف األنعام،: وهو املكي ذكر مث واملائدة، والنساء، عمران، وآل
 .(1)الطوال" السور من املدين إىل هي أقربف األعراف سورة بعد مبكة أنزلت األنعام سورة بأن

 والتوسط لطولا ترتيبها ىف روعى قد أنه يرى املصحف ىف كلها  السور ترتيب إىل الناظرمث إن "
 فيكون أوله من هبقراءت يبدءون فالناس احلفظ ىف وأسهل التالوة على أعون ذل  ليكون اجلملة، ىف والقصر
 من حبفظه يبدءونو  النشاط، إىل وأدعى للملل أنفى فاملفصل فاملثاىن املئني إىل الطوال السبع من االنتقال
 الطول قدارم ىف التناسب مع السور معاىن ىف التناسب روعى قد وألنه األطفال على أسهل ذل  ألن آخره

 .(2)والقصر"
 
 
 

 مناسبة السورة للسور السابقة لها : المطلب األول : 

                                                           
 واملراد قرب الرتتيب ال قرب اخلصائص املدنية . (7/  8) والتنوير البن عاشورالتحرير  - (1)
 (69/ 7) املراغي تفسري - (2)
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 الفاتحة : أوالً : عالقة سورة األنعام بسورة 
 پ پژ  : كانت هذه السورة بأسرها متعلقة بالفاحتة من وجه كوهنا شارحة إلمجال قوله

 (1) [2الفاحتة: ]  ژڀ 

پ پ  پژ ن كال السورتني افتتحت باحلمد ففي الفاحتة ابتدات بقوله تعاىل : كما أ

ل تعاىل ، فيشمل ك، ولفظ العاملني شامل لكل ما هو معلوم مما خلق اهلل  [2الفاحتة: ]  ژپ ڀ 
 صغرية وكبرية ، وظاهرة وباطنة ، وماضية وحالية ومستقبلة .

ويف سورة األنعام افتتحت باحلمد ، وخصت بعده بعض املخلوقات العظام بالذكر ومها السماوات 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ        پڀ ڀ ژ واألرض حيث يقول اهلل تعاىل :  

   [1األنعام: ]ژ  ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ

 ژ: قوله  أقسام من قسم -ول سورة األنعام أ –هاهنا  املذكور أن واعلم : "  مام الرازييقول اإل

 والنور واألرض والسموات اهلل، سوى ما كل  يتناول العامل لفظ ألن [2الفاحتة: ] ژپ پ 
 يف رمذكو  هو ما أقسام من قسم كأنه  األنعام سورة أول يف فاملذكور اهلل، سوى ما أقسام من قسم والظلمة
 سورة أول يف واملذكور واألرض، السموات خلق أنه األنعام سورة أول يف فاملذكور وأيضا الفاحتة، سورة أول
 باحتياجه القول كان  اهلل اءإبق إىل بقائه حال حمتاج العامل أن ثبت مىت أنه بينا وقد للعاملني، رباً  كونه  الفاحتة
 حال بقيامل إىل احتياجه حدوثه حال احملدث إىل اجهاحتي من يلزم ال أما أوىل، احملدث إىل حدوثه حال
 يف مذكور هو ام أقسام من قسم جمرى جيري األنعام سورة أول يف املذكور أن الوجهني هبذين فثبت بقائه،
 ه عن افتتاح الفاحتة واألنعام وفاطر باحلمد : " فإن، ويقول يف موضع آخر يف حديث (2)الفاحتة " سورة أول
 فعل صيغةب واألرض السماوات خلق هاهنا قال مل وأيضا والرب؟ الفاطر وبني اخلالق بني الفرق ما: قيل

  ؟الفاعل اسم بصيغة[   1فاطر: ] ژ  ں ڻ ڻ ڻ ڻژ :  فاطر سورة يف وقال املاضي؟
 علمه عن ارةعب سبحانه احلق حق يف وهو التقدير عن عبارة اخللق: األول عن اجلواب يف فنقول

 فهو فاطراً  كونه  وأما،  واملمكنات الكائنات ذوات مجيع إىل الواصل،  واجلزئيات لياتالك مجيع يف النافذ
 القدرة، صفة إىل إشارة فاطرا وكونه العلم، صفة إىل إشارة خالقا تعاىل فكونه ،واإلبداع اإلجياد عن عبارة
 .أكمل  ذل  فكان األمرين، على مشتمل ومربيا ربا تعاىل وكونه

                                                           
 ( 83أسرار ترتيب القرآن )ص:  - (1)
 (162/ 1مفاتيح الغيب : ) - (2)
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أن اخللق عبارة عن التقدير وهو يف حق اهلل تعاىل عبارة عن علمه باملعلومات،  واجلواب عن الثاين:
والعلم بالشيء يصح تقدمه على وجود املعلوم. أال ترى أنه ميكننا أن نعلم الشيء قبل دخوله يف الوجود. 

جود املقدور  و أما إجياد الشيء، فإنه ال حيصل إال حال وجود األثر بناء على مذهبنا أن القدرة إمنا تؤثر يف
حال وجود املقدور. فلهذا السبب قال: خلق السماوات واملراد أنه كان عاملا هبا قبل وجودها، وقال: فاطر 

 (1)"السماوات واألرض واملراد أنه تعاىل إمنا يكون فاطرا هلا وموجدا هلا عند وجودها

 دد معناه  [ 3األنعام: ]  ژ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ وإذا نظرنا إىل معىن قوله تعاىل : 

فاهلل [  2الفاحتة: ]  ژپ پ ژ وهو معىن قوله: (2)ود يف السموات واملعبود يف األرضأنه املعب
 م على ربنا تبارك وتعاىل، ومعناه: اإلله أي املعبود .لم عم 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ژ  وإذا نظرنا إىل حمتوى سورة األنعام  دد يف قوله تعاىل :

اكيداً لقول اهلل تعاىل يف سورة الفاحتة ت [ 73األنعام: ] ژىئ یی ی ی جئ حئ 

حيث بني يف سورة األنعام األمور اليت استحق ألجلها ان يكون [ 4الفاحتة: ]  ژٺ ٺ  ٺ ٺ ژ : 
مل  ذل  اليوم ومالكه وهو أنه عامل الغيب والشهادة وأنه حكيم خبري ، فمن كانت هذه صفاته كان حرياً 

 .  -واهلل أعلم  –أن يكون مال  يوم الدين 

يعين يوم اجلزاء كما يقال كما [  4الفاحتة: ]   ژٺ ٺ  ٺ ٺ ژ كما أن قوله تعاىل : 

ک ک ک ک گ گگ گ ژ : تدين تدان أي جُتازي جُتازى وهو الذي بينته آية سورة االنعام 

إىل جانب عرضها  (3)"  [  160األنعام: ]  ژ  ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
 لبعض مواقف ذل  اليوم . 

 دد أن جل قضايا سورة األنعام تفصيل لكيفية عبادة اهلل وحدة واالستعانة عليه وحده  كما أننا

[  5حتة: الفا]  ژ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ  واللتان أشري إليهما يف قوله تعاىل من سورة الفاحتة :
 .  -واهلل أعلم  –

وارد يف سورة لواملتأمل لسورة األنعام جيد أنه يف اكثر من موضع قد حتدثت عن الصراط املستقيم ا

سورة األنعام حاربت  حيث إن، [  6الفاحتة: ]  ژ  ٹ ٹ ٹ ڤژ الفاحتة يف قوله تعاىل : 

                                                           
 ( 474/ 12املرجع السابق : ) - (1)
( ، وابن عطية يف احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب 351/ 1) لتأويل للكرماينغرائب التفسري وعجائب اذكر هذا املعىن : الكرماين يف  -  (2)

 ( وغريمها .267/ 2العزيز )
 ( .27بتصرف من تفسري ابن أيب العز مجعا ودراسة )ص:  - (3)
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املشركني وأفعاهلم املضادة للتوحيد الذي هو مقتضى الصراط املستقيم ، وبينت أن كل ما  الشرك وواجهت
ه تعاىل : ن موضع ، ففي قولخالف الفطرة والدين إمنا هو خالف الصراط املستقيم ، وبني ذل  يف اكثر م

ڑ ڑ      ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ 

بني حال املكذبني ووصف حاهلم ومآهلم ، مث بني أن ذل  من  ، [   39األنعام: ]  ژ  ڱ ں
هد لذل  من السورة ويش الضالل املخالف للصراط املستقيم ، وبني أن اهلداية والضالل بيد اهلل تعاىل وحده ،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ :ه تعاىلذاهتا قول

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ ڦ 

، كذل  بعد ذكر  [126 – 125األنعام: ] ژ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
الوصايا العشر بني اهلل تعاىل أهنا الصراط املستقيم وهو الطريق الذي ارتضاه اهلل تعاىل لعباده ، وبني مكانته 

چ چ  چژ من الطرق الزائغة اليت حتيد عن الصراط املستقيم حيث يقول : بنسبته إليه وحذر 

چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 . -واهلل أعلم  – [ 153األنعام: ]  ژ  ڑ
كذل  بعد أن ساق احلديث عن األنبياء والرسل بني أن كل األنبياء والرسل كانوا من أصحاب 

ون ملعلوم أن األنبياء والرسل كانوا مجيعًا يدعون إىل التوحيد وحياربالصراط املستقيم وأهنم دعاة إليه ، ومن ا

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ژ الشرك واملعاصي بكل األنواع حيث قال : 

، وبني أن الصراط املستقيم هو مقتضى احلنيفية اليت كان عليها  [ 87األنعام: ]  ژ  ڻ ۀ ۀ

ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ژ حيث قال :  –إبراهيم عليه السالم  –أبو األنبياء 

بني  - عليه السالم –إبراهيم  حيث إن، [  161األنعام: ]  ژ  ھ ھھ ھ ے   ے ۓ ۓ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ژ أن من مل يهده اهلل فإنه يكون من الضالني يف قوله تعاىل : 

ٹ ٹ ٹ ڤ ژ وهو مصداقًا للدعاء يف سورة الفاحتة : [   77األنعام: ] ژ  ک ک

لذل  أمر اهلل تعاىل [   7 - 6الفاحتة: ]  ژڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

: األنعام]  ژ  ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئژ نبيه أن يقتدي هبم وهبدايتهم حيث قال : 
 .  -واهلل تعاىل أعلم  –[  90
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 عالقة سورة األنعام بسورة البقرة : : ثانياً 

قرة يف مجعها جيدها نظري سورة البواملتأمل لسورة األنعام يف مجعها األصول والعلوم واملصاحل الدنيوية 
األصول والعلوم واملصاحل الدينية، وما ذكر فيها من العبادات احملضة، فعلى وجه االختصار واإلمياء؛ كنظري 

 (1)ما وقع يف البقرة من علوم بدء اخللق وحنوه، فإنه على وجه اإلجياز واإلشارة
ابق على مقدَّمة على سورة البقرة؛ ألن بدء اخللق سفإن قال قائل : فِلمم ال أفتتح القرآن هبذه السورة 

 األحكام والتعبدات؟!
قلت: لإلشارة إىل أن مصاحل الدين واآلخرة مقدَّمة على مصاحل املعاش والدنيا، وألن املقصود من 

 ، وألن علم بدء اخللق كالفضلة، وعلم األحكام(2)اخللق إمنا هو العبادة، فقدم ما هو األهم يف نظر الشرع 
والتكاليف متعني على كل واحد؛ فلذل  ال ينبغي النظر يف علم بدء اخللق وما جرى جمراه من التواريخ إال 

 .(3)بعد النظر يف علم األحكام وإتقانه 
ال ترتبط بسورة البقرة يف عدة مواضيع حتدثت عنها كوالقارئ للقرآن الكرمي جيد أن سورة االنعام 

  :يلي عض ، وتشرح وتوضح بعضها بعضاً من ذل  ماالسورتني بطريقة تكمل بعضها الب

 ژ لقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل وجها من أوجه بغي اليهود يف سورة البقرة وذل  يف قوله تعاىل :

مث ذكر نتيجة ذل  البغي يف سورة األنعام   [ 61البقرة: ]  ژ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ۉ ې ې ې  ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ژ يف قوله تعاىل : 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ   ۇئ ۇئ 

 [ .146األنعام: ]   ژحئ مئ 
، فقوله مما أحدثوه بعد موسى يقول اإلمام ابن عاشور: " إن اجلرائم اليت عدت عليهم كلها 

يراد منه البغي الذي أحدثوه زمن موسى. يف مدة [  146األنعام: ]   ژی ی ی ژ تعاىل: 

 (4)" [ 61البقرة: ]  ژ  ں ں ڻ ڻ ڻ ژ  م:التيه، مما أخرب اهلل به عنهم مثل قوهل

                                                           
 (  82أسرار ترتيب القرآن )ص:  - (1)
ا النَّاُس اْعُبُدوا رمبَُّكمُ  - (2) " وليس يف القرآن غريه بلفظه، قال الكرماين: العبادة يف اآلية التوحيد، 21{ "البقرة: وهلذا جاء يف البقرة: }يما أميُـّهم

دها عوهو أول ما يلزم العبد من املعارف، فكان هذا أول خطاب خاطب به العباد يف القرآن، مث ذكر سائر املعارف، وبىن عليها العبادات فيما ب
 ".22من السور واآليات "أسرار التكرار يف القرآن" "

 (  82أسرار ترتيب القرآن )ص:  - (3)
 (143/  8) التحرير والتنوير البن عاشور - (4)
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ومن املعلوم أن الدعاء والتضرع إىل اهلل تعاىل والتوجه إليه فطرة فطر اهلل عليها اخللق سواء كانوا 
: قرة يف قوله تعاىلالبموحدين أم مشركني ، وهذه حقيقة فبعد أن بني أن اهلل قريب جميب ملن دعاه يف سورة 

ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ 

[، بني حقيقة املشركني وتوجههم إليه عند الوقوع يف الضراء   186البقرة: ]  ژىئ ىئ ىئ ی 

 ے ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ يف سورة األنعام يف قوله تعاىل : 

 [  41األنعام: ]  ژ 

عليه السالم  ممث إن اهلل سبحانه وتعال بني يف سورة البقرة أن اإلسالم هو دين أبو األنبياء إبراهي

ہ ہ   ہ ہژ وذريته من بعده وكانت هي وصايتهم لذرياهتم من بعدهم وذل  يف قوله تعاىل : 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 [ 133 – 132البقرة: ]  ژ  ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
ان عليه أبو األنبياء وذريته من بعده أال وهو اإلسالم كان على ما ك  مث بني يف سورة األنعام أن النيب 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہھ ژ والرباءة من الشرك وذل  يف قوله تعاىل : 

 [  14األنعام: ] ژ  ھ ھ    ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ
 المباإلس يتصف من أول أنه أسلم من أول : " ومعىن -رمحه اهلل  –يقول اإلمام ابن عاشور 

 قبل، من رسلال به آمن ما على زائد وهو ، القرآن به جاء الذي اخلاص اإلسالم فهو ، به اهلل بعثه الذي
تعاىل  قوله يف ماك  ، مسلمون بأهنم وصفوا الرسل بعض أن ينايف فال والسماحة، البيان وضوح من فيه مبا

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ژ ويعقوب :  إبراهيم عن حكاية

  لاألو  يكون أن اإلسالم ، وجيوز إىل دعوا ممن أسلم من أول املراد يكون أن ، وجيوز [132البقرة: ]  ژ 
 األوليةف به، واألعلق عليه األحرص هو عمل كل  يف األول ألن اإلسالم، يف واألمكن األقوى عن كناية
 (1)العمل " يف والقوة احلرص تستلزم

[ 159نعام: األ]  ژ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍژ  ويف قوله تعاىل :
 كما  بعضاً  ركواوت ببعض أخذوا اآلية من املراد أورد اإلمام الرازي يف تفسريه هلذه اآلية عدة اقوال منها : " أن

                                                           
 ( 159/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور - (1)
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، ويقول  (1)[ "   85البقرة: ] ژ  ڃ ڃ چ چ چژ : تعاىل قال
 يستلزم دق الدين تفريق أن تفيد -آية سورة األنعام  –: " وهي  -رمحه اهلل  –الشيخ حممد رشيد رضا 

 والكفر العمل، وترك بالتأويل ولو بعض دون الكتاب ببعض اإلميان التفريق فمن. يتجزأ ال واحد ألنه مفارقته

ڃ ژ وهو الذي يفيده قوله تعاىل :  (2)" يتجزأ ال الذي للدين مفارقة باجلميع كالكفر  بالبعض

ي من الذين على التربّ  أفادت آية األنعاموقد ،  [  85البقرة: ] ژ  ڃ چ چ چ
  .اآلخرة والذي ورد يف سورة البقرةإىل جانب اخلزي يف الدنيا والعذاب يف  يفرقون دين اهلل

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ ژ ويف قوله تعاىل : 

بعض  [ استنبط  68األنعام: ]  ژجب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 
 .(3)تعمدم غري وخطأ وسهوا نسيانا حمظورة أمور من اإلنسان من يقع ما مسؤولية العلماء من هذه اآلية رفع

وميكن أن يقال بأن اهلل تعاىل أورد يف سورة األنعام منوذج من مناذج النسيان اليت يندب لنا أن ندعو 
 ال بأن الدعاء واملؤمنني رسوله اهلل اهلل تعاىل أن ال يؤاخذنا هبا والذي جاء يف هناية سورة البقرة حيث علم

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ وذل  يف قوله تعاىل :  أخطأوا أو نسوا إذا يؤاخذهم

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى  ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  

ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب 

 [  286البقرة: ]  ژيب جت حت خت مت 
ه بعد أن بني مضاعفة األجر واحلسنات جزاء لالنفاق يف سبيل اهلل يف حيث إنويف موضوع آخر 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ژ يف قوله تعاىل : سورة البقرة 

[ بني يف سورة  261البقرة: ]  ژ  ڈ ژ     ژ ڑ ڑک ک ک   ک گگ گ گ ڳ ڳ
االنعام أن مضاعفة األجر واحلسنات يف مجيع األعمال الصاحلة ، بل إن كل حسنة على عمل صاحل تضاعف 

گ گگ گ ڳ ڳ  ک ک ک ک ژ ، وأنه ال مضاعفة للسيئات وذل  يف قوله تعاىل : 

 [ 160األنعام: ] ژ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

                                                           
 (189/ 14مفاتيح الغيب ) - (1)
 ( .8/188) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (2)
 ( .112/ 4التفسري احلديث ) - (3)



 

73 

 

 

ومن وجه آخر ذكر أن املكذبني بالقرآن يف كل زمان ومكان ، ومن كل األجناس واألصناف 
مذهبهم واحد يف عدم اإلميان بالقرآن ، بالرغم من مدح اهلل تعاىل له ووصفه بأنه هو احلق ففي سورة البقرة 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ژ ل  يف قوله تعاىل : بني هذا األمر يف جنس اليهود وذ

گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

[ ، مث بني أن هذا األمر كان متفشيًا يف املشركني  91البقرة: ]  ژ  ہ ہ ہ             ہ ھ

ې ى  ې ېژ أصحاب اجلاهلية قبل أن يعلم به اليهود وذل  يف قوله تعاىل يف سورة األنعام : 

 [ 66األنعام: ]  ژ  وئىائ ائ ەئ ەئ وئ 
وكأنه يبني بذل  أن التكذيب إمنا هو أمر جاهلي ، ومن علم احلق وكذب به فهو أسوأ من اجلاهلني 

 . -واهلل تعاىل أعلم  –، ويف كل ذل  حتذير من فعل هذا األمر 
ومن وجه آخر بني يف سورة البقرة علمه الشامل احمليط بكل شيء ، صغري وكبري ، ظاهر وباطن 

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ ژ ريب وبعيد وذل  يف قوله تعاىل : ، ق

[ مث ذكر يف سورة األنعام بعضاً من ذل  العلم الذي ال حييط به إال هو  255البقرة: ] ژ  وئ  وئ  ۇئ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئىئ ىئ ژ وذل  يف قوله تعاىل : 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ      مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت        حت خت 

 [  59نعام: األ]  ژ
ولقد ورد يف كال السورتني هتديد بنزول العذاب وفق ما يقتضيه السياق ، وما يناسب املخاطبني ، 

ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ    ژ ففي سورة البقرة هدد أهل الكتاب بنزول العذاب :  

[ ، أما يف سورة األنعام فجاء  210البقرة: ]  ژېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ العهد املكي وذل  يف قوله تعاىل :  اخلطاب للمشركني يف

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ      ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 . -واهلل تعاىل أعلم  –[  158األنعام: ]  ژ  ڦ       ڦ ڦ  ڄڄ ڄ ڄ     ڃ ڃ ڃ
باد  عويف موضع آخر يف سورة البقرة ذكر بوجه عام أن اهلل ال يكلف العباد فوق طاقاهتم وعلم ال

كيفية التأدب يف الدعاء عند التوسل إىل اهلل تعاىل يف عدم املؤاخذة عند اخلطأ والنسيان وغري ذل  مما حتكيه 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ژ اآلية يف قوله تعاىل : 
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ې ى  ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی  ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت 

 [    286البقرة: ]  ژخت مت 
مث ذكر يف سورة األنعام بعض األوجه اليت ال يكلف اهلل فيها النفس إال وسعها واليت خيشى الناس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ أن يقعوا يف احملظور بسببها وذل  يف قوله تعاىل : 

واهلل  –[  152األنعام: ]  ژ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ
 . -تعاىل اعلم 

 أخرى من كال السورتني  دد توافق ملا حتكيه كال السورتني ، ففي سورة البقرة بنيوإذا تأملنا مواضع 
حقيقة الكفار من الدعوة وأنه يتساوى عندهم اإلنذار من عدمه ، فهم ال ينتفعون من هذا اإلنذار ، فكانت 

ٱ   ٻ ٻ           ٻ ٻ پ پ پ  ژ العاقبة أن ختم اهلل تعاىل على قلوهبم ، يقول تعاىل : 

 پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

[ ، مث بني تعاىل يف سورة األنعم كيف يكون ذل  اخلتم على السمع واألبصار وبني   7 - 6البقرة: ] ژ 

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ژ سبب عدم انتفاعهم باإلنذار وذل  يف قوله تعاىل : 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ       حئ  مئ ىئ   

[ ولعله أورده هنا أيضاً ليؤكد أن حقيقة أهل الكفر واحدة  25 – 21األنعام: ]  ژ  يئ جب حب
 . -واهلل أعلم  –يف كل زمان ومكان ، سواء كانوا يف العهد املكي أم املدين 

ي سورة البقرة فف، وبني كذل  يف كال السورتني حال اليهود من كتاهبم الذي أرسل على نبيهم 
ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ ژ  تعاىل :و سبحانه جاء قوله 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

خت  حتی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ژ وقال تعاىل :  ، [  76 - 75البقرة: ]  ژمت ىت 

ڃ ڃ ڃ چ     چ چ چ  ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

فعلهم وذل  وذكر ذل  يف سورة االنعام ليحذر العرب من  [ ،  7٩البقرة: ]  ژ ڇ ڇ ڇ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ يف قوله تعاىل : 

[ وسيأيت 91األنعام: ]  ژ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
 احلديث مفصالً عن هذه اآلية يف موضعها . 

ه تعاىل :  وذل  يف قول –عليه السالم  –ويف موضع آخر من سورة البقرة ساق قصة نبيه إبراهيم 

ھھ ھ ھ  ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ     ۆ ۆ  ۀ ہ ہ  ہ ہژ 

 [ 124البقرة: ]  ژ  ۈ ۈ
ه استحق أن يكون إماما للناس بعد أن أمت ما فرض اهلل تعاىل عليه من أوامر وواجبات ، وبني حيث إن
متىن أن يكون من ذريته أئمة كذل  ، إال أن اهلل تعاىل بني أنه ال عهد  -عليه السالم  –تعاىل أن إبراهيم 

ني ، وال ظلم كظلم الشرك ، وأن أهل التوحيد واإلميان هم من يستحقون اإلمامة واالستخالف على وجه للظامل

ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀژ هذه األرض ، وذل  كله بينه وفصله يف أواخر سورة األنعام يف قوله تعاىل : 

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے        ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ         وئۇئ ۇئ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې ې ى ى 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ   مئ ىئ يئ      جب حب 

 [    165 - 161األنعام: ]  ژ  خب مب ىب يب جت حت

 ژنال شرف بناء أطهر بقعة على وجه األرض كما بينه قوله تعاىل :  –عليه السالم  –كما أنه 

البقرة: ] ژ  ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 فإن االستخالف وعمارة باقي األرض إمنا هي من نصيب املؤمنني املوحدين الذين سلكوا [ وبالتايل  127

ذكورة سابقاً وهو الذي جاءت به اآليات امل –عليه السالم  –مسل  احلنيفية اليت جاء هبا خليل اهلل إبراهيم 
 من سورة األنعام .

نبياء وذل  ما جعل من ذريته أئمة وأ بأن –عليه السالم  –وبني استجابة اهلل تعاىل لنبيه إبراهيم 

[ إىل قوله  84األنعام: ]  ژ  ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄژ تضمنه قوله تعاىل : 

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ      ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ژ تعاىل : 

 [  90األنعام: ] ژی ی 
ذل   مع أهل الشأن واملل  يف –عليه السالم  –ولقد ذكر يف سورة البقرة مناظرة نبيه إبراهيم 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ زمان وذل  يف قوله تعاىل : ال
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چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ 

[ واستدل   258البقرة: ]ژ  ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
 عليه ببعض املظاهر الكونية وهي شروق الشمس من املشرق وغروهبا من املغرب .

لكواكب من عامة قومه ، وبني أن ذل  من الشرك الذي أما يف سورة األنعام ذكر حماجته لعبدة ا

ٿ        ٿ ٿ ٿژ ال يرتضيه اهلل تعاىل واستدل عليهم أيضاً بظواهر كونية وذل  يف قوله : 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱڱ ڱ ڱ ں 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ں ڻ ڻ   ڻ 

 [ 79 – 75ألنعام: ] اژ  ے ۓ ۓ ڭ
 تعاىل من للمؤمنني بأن يرزقهم اهلل –عليه السالم  –ويف موضع سورة البقرة ذكر دعاء نبيه إبراهيم 

ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی جئ حئ مئ ژ الثمرات وذل  يف قوله تعاىل : 

البقرة: ]  ژيث    حج ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب   جت   حت خت مت ىت    يت جثمث ىث          
126 ] 

مث بني يف سورة األنعام نعمة أخرى يستحقها املؤمنون املوحدون الذين خلعوا ثوب الشرك واستبدلوه 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ژ : فقال تعاىل  بثوب اإلميان والتوحيد وهي نعمة األمن بذل 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ىب يب 

 81األنعام: ]  ژٺ   ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ 
 . -واهلل تعاىل أعلم  – [ فمن األمهية لالنسان أن ميل  املطعم واملشرب واألمان  83 -

ولقد امتدح يف كال السورتني أهل الكتاب ، حيث ذكر كل آية مبا يقتضيه املقام من كل سورة ، 

 ژمن مل يؤمن من أهل الكتاب وذل  يف قوله تعاىل :  ففي سورة البقرة ذكر ذل  حىت يقيم احلجة على

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ 
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[، ويف موضع آخر يقول  121 – 120البقرة: ]  ژ  چ چچ ڇ ڇ      ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ  ژ تعاىل : 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب ېئ ېئ ىئىئ ىئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ مب ىب 

 [ 146 – 145البقرة: ]  ژ  ٺ ٺ ٺ
مل يكن بدعاً  أما يف سورة األنعام ذكر ذل  حىت يقيم احلجة على املشركني ، وليبني أن الرسول 
ل على صدق  دليمن الرسل بل جاء مصدقاً مبا جاء به األنبياء من قبله ، واملؤمنون من أهل الكتاب هم اكرب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ژ ما جاء به فقال تعاىل يف سورة األنعام : 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ 

ڃ ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ک ک گ گ ژ [ ، ويف موضع آخر يقول تعاىل :   20 - 19األنعام: ] ژ  ڈ ژ ژ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ  گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ

 [ 114األنعام: ] ژ  ہ ہ ہ ہ
 وسيأيت تفصيل الكالم عن هذين املوضعني من خالل الدراسة للسورة .

أضف إىل ذل  إثبات صفات اهلل سبحانه وتعاىل كما يليق جبالله وعظمته يف كال السورتني وكأهنا 
حانه وتعاىل يوم القيامة اإلتيان هلل سبتفصل بعضها البعض ، أو تزيد من تقديس اهلل وتنزيهه ، فأثبت صفة 

ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ على الوجه الذي يليق به حيث يقول تعاىل يف سورة البقرة : 

يف  تعاىل [ وقال 210البقرة: ]  ژۈئ ۈئ    ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ژ  : سورة األنعام

ڦ ڦ  ڄڄ ڄ ڄ     ڃ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ      ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     

 [ 158األنعام: ]  ژ  ڃ ڃ
كما أنه أثبت لنفسه صفة العلم الشامل بكل صغرية وكبرية ، حيث يتساوى عنده علمي الغيب 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ژ والشهادة ، وبني عجز اخللق عن إدراك علمه فقال يف سورة البقرة : 

لم اهلل تعاىل بعلم الغيب الذي [ ، مث بني سعة ع 255البقرة: ]  ژ  ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ
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 ەئ ەئ وئژ يعجز عن علمه اخللق وبني بعضاً من أوجه ذل  العلم فقال يف سورة األنعام : 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ      مئ ىئ 

[ وبني أنه يتساوى عنده علمي الغيب  59األنعام: ]  ژيئ جب حب خب مب ىب يب جت        حت خت 

[ وبني انتفاء أن يكون أحد من  73األنعام: ]  ژ  ىئ یىئ ژ والشهادة حيث قال : 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ژ البشر يعلم الغيب إال مبا أوحاه اهلل إليه فقال : 

 . -واهلل تعاىل أعلم  –[  50األنعام: ]  ژ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ڻ  ڻژ وكذل  تتعلق بالبقرة من حيث شرحها إلمجال قوله: "ويقول اإلمام السيوطي : 

]  ژ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ، وقوله: [ 21البقرة: ]  ژ ڻ ڻ ۀ
 (1)[" 29قرة: الب

واهلل  –واملتأمل يف كال السورتني جيد أن هناك عالقة وطيدة بني آيات كال السورتني أكثر مما سبق 
   -تعاىل أعلم 
 

 ثالثاً : عالقة سورة األنعام بسورة آل عمران
أن سورة االنعام ترتبط بسورة آل عمران يف عدة مواضيع حتدثت عنها   إن القارئ للقرآن الكرمي جيد

  :كال السورتني بطريقة تكمل بعضها البعض ، وتشرح وتوضح بعضها بعضاً من ذل  ما يلي 
سورة آل عمران نظرية سورة األنعام يف احملاجة ، إال أن كل سورة اختصت مبحاجة أقوام أظهروا 

آل عمران كانت يف حماجة أهل الكتاب ، وهم كانوا أصحاب الكفر والعناد يف الكفر والعناد يف عهدها ، ف
 العهد املدين ، بينما كانت سورة األنعام حماجة املشركني وهم أهل الكفر والعناد يف العهد املكي .  

]  ژ ے ےژ سورة األنعام تتعلق بآل عمران من جهة تفصيلها لقوله: "كما أن 

 . (2) "اآلية. [  185آل عمران: ] ژ  ں ں ڻ ڻژ : ، وقوله [  14آل عمران: 
عنه  أهنا هي اإلسالم ، ونفى –عليه السالم  –كذل  بني يف سورة آل عمران حقيقة ملة إبراهيم 

ۓ ڭ      ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ        ۆ ژ الشرك ونفى أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا فقال : 

من ذرية  –عليه السالم  –سى عي حيث إن[  67آل عمران: ] ژ  ۈ ۈ ٴۇ     ۋ ۋ ۅ

                                                           
 ( 83ن )ص: أسرار ترتيب القرآ - (1)
 ( 83أسرار ترتيب القرآن )ص:  - (2)
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أن يتبع السابق  ومن احملال -عليه السالم –مبعىن أن النصرانية جاءت بعد إبراهيم  –عليه السالم  –إبراهيم 
الطعام  يف كل شئون حياهتم ومن ذل  –عليه السالم  –الالحق ، مث أمر أهل الكتاب أن يتبعوا ملة إبراهيم 

 ڈ ژ ژڑ ڑ کژ فقال :  -ء إمنا جاؤوا مبا جاءت به احلنيفية إذ أنه وبال ش  أن كل األنبيا -

[ ، مث بني هذا كذل  يف سورة األنعام   95آل عمران: ] ژ  ک    ک ک گ      گ گ گ
وهي احلنيفية اليت هي اإلسالم ، وزاد عليها وصفًا آخر يقوي من  –عليه السالم  –حقيقة ملة إبراهيم 

ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ اط املستقيم فقال : مكانتها ، حيث بني أهنا هي الصر 

 . -واهلل تعاىل أعلم  –[  161األنعام: ]  ژ  ہ ھ ھھ ھ ے        ے ۓ ۓ

ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇۋ ژ قوله تعاىل : ويف تفسري 

ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې  ېې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ  

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ    یی ی ی جئ حئ 

هذه اآليات هي احملكمات  :" -رضي اهلل عنهما  – قال ابن عباس [  151األنعام: ]  ژمئ ىئ 
 .(1)"اليت ذكرها اهلل يف سورة آل عمران اجتمعت عليها شرائع اخللق ومل تنسخ قط يف ملة 

ۉ ې ې ې  ې ى ىائ ائ ەئ ژ ويف العالقة بني قوله تعاىل : 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی 

 ژ[ وقوله تعاىل السابق له يف سورة آل عمران :  146األنعام: ]  ژی یی جئ حئ مئ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ       ڄڄ ڄ 

 [ 93آل عمران: ]  ژ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ         چ چ

 أن حقيقلت قصدا قبلها اليت للجملة تذييل ژجئ حئ ژ : يقول اإلمام ابن عاشور : "ومجلة
 اقتداء فسناأن على ذل  حرمنا وإمنا شيئًا ، علينا حيرم مل اهلل إن: لقوهلم وإبطاال ذل ، عليهم حرم اهلل

 أهنم يزعمون أهنم مع هملغري  أحله ما عليهم اهلل بتحرمي انتبزوا ملا اليهود ألن نفسه ؛ على حرمه فيما بيعقوب
 أن مونيزع انوافك هلم ، عقوبة وأنه ذل  عليهم حرم اهلل يكون أن أنكروا األمم، مجيع دون اهلل عند املقربون
  به . اقتداء أبناؤه فاتبعه هلل نذرا نفسه على يعقوب حرمها كان  احملرمات تل 

                                                           
 ( .361/  2احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية ) - (1)
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 وأشار فسرونامل ذكره كما  وألباهنا، اإلبل حلوم نفسه على حرم إمنا يعقوب ألن حبق ؛ قوهلم وليس

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ       ژ  :تعاىل قوله إليه

 .  عمران آل سورة يف ژ ڄ
 األشياء ذهه وأن ذريته ، من عداه من إىل يسري ال بدنية مصلحة أو لنذر نفسه على ذل  وحترمي

 على للرد ميها ، فالتأكيدحتر  ينكرون فكيف التوراة يف حترميها مذكور إسرائيل بين على حترميها اهلل ذكر اليت
 . اليهود

ڃ ڄ ڃ ڃ ڃ  ژ عمران  آل سورة يف قوله ژجئ حئ ژ  :هنا قوله ونظري

ژ : قوله  [عقب  95 - 93 آل عمران:] ژ  ڈ ژ ژژ إىل قوله :  ژ  چ         چ چ

 (1)"ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ       ڄ
ويف موضع آخر من سورة آل عمران أمر باالعتصام حببل اهلل تعاىل وهنى عن التفرق وذل  يف قوله 

ہ ہ ژ وله تعاىل : وق [ 103آل عمران: ] ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ تعاىل : 

 105آل عمران: ] ژ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

چ چ چ چ ڇڇ ژ [ ، مث جاء يف سورة األنعام وبني ما هو حبل املراد به هنا فقال : 

األنعام: ]  ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
ريق احلق املستقيم ط [ ، وبني يف هذه اآلية سبب التفرق وهو اتباع طرق الباطل البعيدة كل البعد عن153

ڦ ڦ ڦ           ژ الذي أمرنا اهلل باتباعه حيث قال :  ، الذي هو حبل اهلل املتني ، والذي جاء به النيب 

[ وتربأ   31آل عمران: ]  ژ  چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ چ چ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ممن تفرقوا فقال : 

 . -واهلل تعاىل أعلم  –[  159م: األنعا]  ژ  ژ ژ        ڑ ڑ
كما أنه أمر نبيه بأن خيرب من يدعوهم ويعلمهم بتوحيده اخلالص هلل تعاىل ، وتوجهه إليه هو وأتباعه 

گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ژ حيث قال يف سورة آل عمران : 

] ژ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ
اتبعن،  من ذل وك غريه إله ال بأنه وأقررت اهلل، بعباديت قصدت أي هلل وجهي أسلمت: [ قوله 20آل عمران: 

                                                           
 (144/  8) التحرير والتنوير البن عاشور - (1)
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 لفظ اللفظ: ويقال .بالتوحيد أخلصتم يعين أأسلمتم العرب مشركي ، واألميني واإل ديل التوراة أعطوا للذين وقل
 الكتاب،وب  مبحمد وصدقوا وأسلموا بالتوحيد أخلصوا فإن أسلموا، يقول فكأنه األمر، به واملراد االستفهام،

واهلل  -وعرب بالوجه ألنه أشرف ما يف اإلنسان ، وأشرف ما يتوجه به إىل املقصود  (1)الضاللة   من اهتدوا فقد
 . -أعلم 

ويف سورة األنعام خص بعض العبادات بالذكر يف اإلخالص هلل تعاىل ، إىل جانب إعالن اإلسالم 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ژ حيث قال : 

[ وإمنا ذكر هذه العبادات على وجه اخلصوص ألهنا تتعلق   163 - 162األنعام: ] ژ  ې ې ې  
 ويذحبون اهلل غري عبدوني الذين املشركني خيرب أن تعاىل مبوضوع السورة وحمورها ، يقول احلافظ ابن كثري: " يأمره

 كانوا  ملشركنيا فإن له، ري ش ال وحده امسه على ونسكه هلل صالته فإن ذل ، يف هلم خمالف أنه امسه لغري
 والعزم والنية القصدب واإلقبال فيه هم عما واالحنراف مبخالفتهم تعاىل اهلل فأمره هلا، ويذحبون األصنام يعبدون
 ، وسيايت توضيح ذل  يف موضعه . (2)تعاىل" هلل اإلخالص على

 ڄ     ڃ ڃ ڄژ ويف سورة آل عمران نسب اهلدى إىل اهلل تعاىل حيث قال عز من قائل : 

[ مث بني يف سورة األنعام أن اهلداية بيد اهلل وحده يسوقها ملن يشاء من عباده ،  73آل عمران: ]  ژ  ڃ

] ژ  ہ ہ ہ ہ     ھ ھ ھ ھ ےژ فبعد أن ساق ممن جعلهم أعالم للهداية قال : 
    . -واهلل أعلم  –[ فمن نسب له اهلدى كان أوىل بأن تكون اهلداية بيده   88األنعام: 

واهلل  –واملتأمل يف كال السورتني جيد أن هناك عالقة وطيدة بني آيات كال السورتني أكثر مما سبق 
 –تعاىل أعلم 

 رابعاً : عالقة سورة األنعام بسورة النساء .
إن املتامل لسورة األنعام جيد أهنا تتصل بسورة النساء بصلة وثيقة ، ففي سورة النساء بني تعاىل 

والرمحة بالنساء ، وهو منثور يف سورة النساء بشكل واضح وبني ، وسورة األنعام  دد فيها  اخلري والعدل
ماكنت عليه اجلاهلية من ظلمات يف معاملة النساء ، ويف ذل  تذكري البشرية برمحة اهلل تعاىل اليت بثها يف 

 تعاليم اإلسالم .
ه م الكون الصغري الذي ينتمي إليا تنظحيث إهنوإذا كانت سورة النساء حمورها إصالح اجملتمع 

اإلنسان وهو األسرة ، مبعىن أهنا اهتمت بعالقة اإلنسان باإلنسان ، فإن سورة األنعام حمورها إصالح العقائد 
، مبعىن أهنا تنظم الكون الشاسع الكبري ، فال صالح للكون إال بصالح العقائد ، مبعىن آخر تنظم عالقة 

 . -واهلل تعاىل أعلم  – تعاىل اإلنسان برب اإلنسان وهو اهلل
                                                           

 ( .202/ 1من حبر العلوم للسمرقندي ) - (1)
 (343/ 3تفسري ابن كثري ) - (2)
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فلقد جاءت سورة األنعام بأكملها لتحاجج املشركني يف آياهتا ، بل لقد ابتدأت الوصايا العشر 
فيها بالنهي عن الشرك ، وماكان هذا النهي املبتدأ به إال لعظم شناعة هذا األمر إذ أن اهلل تعاىل ال يغفر 

ه تعاىل على اهلل تعاىل ، وذل  واضح صريح يف سورة النساء يف قول للمشركني شركهم ، وبني أنه افرتاء وكذب

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ژ : 

، ويف موضع آخر من السورة نفسها جاء السياق نفسه لكن ختم خبامتة  [ 48النساء: ]  ژ  ۇ

ژ ڑ ڑ ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ أخرى تبني بعد هذا األمر عن احلق متامًا فقال : 

 [ 116النساء: ]  ژ  ک  کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ
 .(1)وبالنساء من جهة ما فيها من بدء اخللق، والتقبيح ملا حرموه على أزواجهم، وقتل البنات بالوأد

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ       چ چ چ         ژ ويف قوله تعاىل : 

: ره يف سورة النساء يف قوله تعاىل[ جاء يف تفسري ظاهر اإلمث ما جاء ذك 120األنعام: ]  ژ  ڇ ڇ

[ ، وقوله   22النساء: ]  ژ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ 

 :يف تفسريها  قال سعيد بن جبري[ حيث   23النساء: ]  ژڍ ڌ ڌ  ژ تعاىل : 

ژ :  وقوله،  ژ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ :  الظاهر ما حرم اهلل تعاىل بقوله"

 . (2)"منه الزنا اآلية والباطن[   23النساء: ]  ژڍ ڌ ڌ  
 سورة األنعام يف ولقد كانت العناية باليتيم من األمور اليت اهتم به القرآن منذ العهد املكي فجاء مطلقاً 

، وألمهيته [ 152األنعام: ] ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ يف قوله تعاىل:

ڈ ڈ  ڌ ڎ ڎ ڌژ استمر التوصية به حىت يف العهد املدين حيث يقول تعاىل يف سورة النساء : 

ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ    ژ [ ، وقال :   3النساء: ]  ژ  ڻ ڻ

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ       ی یی ی جئ    حئ مئ 

ڌ ژ : [ ، وقال  6النساء: ]  ژىئيئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت 

]  ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ
                                                           

وا وما حرموه على أزواجهم، أما تقبيح قتل البنات بالوأد فجاء عقبه يف قوله تعاىل: }قمْد خمِسرم الَِّذينم قـمتـملُ  سبق ما يدل على بدء اخللق، - (1)
 ".140أمْوالدمُهْم سمفمًها ِبغمرْيِ ِعْلٍم ومحمرَُّموا مما رمزمقـمُهُم اللَُّه{ "

 (185/  4الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب ) - (2)
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]  ژ  وئ وئ ۇئ      ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ     ىئ ىئژ [ وقال :   10النساء: 
اهتم  العهد املدين اهتم بالتشريع ، والعهد املكي حيث إن[ فنجده جاء مفصالً يف العهد املدين   127النساء: 
 . -واهلل أعلم  –بالتأصيل 

ٻ  ژ وجاء يف سورة النساء التفصيل يف أمر الشهادة حبكم مدنيتها وذل  يف قوله تعاىل :

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ 

وجاء ،، إذ أن التشريعات نزلت باملدينةا جاء هذا التفصيل حبكم مدنيتها[ وإمن 135النساء: ] ژ  ڃ چ

]  ژ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ يف سورة األنعام ملخصًا حبكم مكيتها يف قوله تعاىل : 
[ ، وكأهنا تشري إىل أن هذا األمر من األمهية مبكان ؛ إذ أنه اهتم به منذ العهد املكي ،   152األنعام: 

 .  -واهلل تعاىل أعلم  –واستمر احلديث عنه وعن تفصيالته حىت العهد املدين 
ذير من التقليل والتح، وإذا نظرنا إىل كال السورتني الكرميتني  ددمها قد اهتمتا حبماية محى الدين 

ة النساء مبيناً ور يف س سبحانه وتعاىل وأورده فيهما مبا يتناسب كل سورة مع سياقها ، فلقد قال، من شأنه 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ژ : عقوبة هذا األمر 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

ېئ ېئ ژ : ، ولقد ذكر هذا األمر أيضًا يف سورة األنعام فقال [  140النساء: ]  ژمب ىب 

ىئ ىئ ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب 

[ ويف موضعه من البحث سيتم احلديث عنه  68األنعام: ]  ژجت حت خت مت ىت 
بالتفصيل ، وكال اآليتني تدالن داللة واضحة على أن أهل األهواء هلم تصرف واحد مهما اختلف املكان 

ر يف ركني أهل اجلاهلية ، ومل يكن أهل الكفففي العهد املكي كان هذا التصرف املشني من املش ؛والزمان 
العهد املدين بأفضل منهم جتاه الدعوة ، فلقد كان أهل الكتاب واملنافقني يسريون خبطى املشركني يف 

ل أهل عن احلق ففعلوا فعالعهد املكي ، حىت ولو مل يكونوا أهل جاهلية إال أن العناد واحلسد أعماهم 
 .  -واهلل تعاىل أعلم  –اجلاهلية 

ذل  و  أن التوبة املستحقة على اهلل حق أحقه على نفسهويف مواضع أخرى يف كال السورتني أورد 
وفق سياق كل سورة وردت فيها اآليات ، ففي سورة النساء ذكر هذا األمر بعد سوق أحكاماً متفرقة وذل  

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ         ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ يف قوله تعاىل : 
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ه من املعلوم أن األحكام حيث إن[   17النساء: ]  ژ ڎ ڈ ڈژ ژ  ڑ ڑ ک ک
مل تكن فرضت إال يف العهد املدين ، إال أهنا يف العهد املكي ذكر هذا األمر يف معرض الرمحة باملؤمنني وذل  

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ             ڤ ڤ ڦ ژ يف قوله تعاىل : 

]  ژڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ               چ چ چ چ ڇ ڇ 
[ ولعل يف ذل  تسلية للمؤمنني يف العهد املكي ، وإظهاراً لرمحة اهلل تعاىل ترغيباً للمشركني يف   54األنعام: 

اجلمهور إىل  وذهب، يقول اإلمام اخلازن يف مجعه بني كال اآليتني : " -واهلل أعلم  –هذا اإلسالم ومساحته 
النسخ ألهنا إمنا دلت على أن كل إنسان إمنا خيتص أهنا حمكمة ال نسخ فيها ألهنا خرب واخلرب ال يدخله 

 "حبساب نفسه ال حبساب غريه، وقيل: إمنا أباح هلم القعود معهم بشرط التذكري واملوعظة فال تكون منسوخة
(1). 

 بحانه س ولقد جاء يف سورة األنعام حكاية أمر متعلق باجلزاء املرتتب على بغي اليهود حيث يقول

ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۉ ې ې ېژ تعاىل : و 

ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ 

[ مث فصل ذل  البغي يف السور املدنية اليت حتدثت كثرياً عن أهل الكتاب  146األنعام: ]  ژحئ مئ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ وخاصة اليهود من هذه السور سورة النساء الذي جاء فيها قوله تعاىل : 

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 :" وكان [ ، يقول الزخمشري 161 – 160النساء: ] ژ  ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ۓ ۓ ژ :قوله بدليل ظفر ذى كل  التحرمي فعمّ  عليهم ذل  حّرم ظلموا هلم،فلما حالال الظفر ذات بعض

 . (2)[ "160النساء: ] ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
يف تفسري  يقول أبو حيان ، واإلنابة إىل اهلل ولقد حكت كال السورتني عن موعد إغالق باب التوبة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ژ :  قوله تعاىل

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ      ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ  ڄڄ ڄ ڄ     ڃ ڃ 

 رالفك ليذهب الساعة ؛ أشراط من العظيم بالشيء توعدوا أهنم والظاهر [ :"  158األنعام: ]  ژ  ڃ
 وتصريح أتى، ذاإ فيه التوبة قبول بعدم البعض هذا عن عنه اإلخبار ذل  بعد أتى لكن مذهب ، كل  ذل  يف

                                                           
 (123/  2تأويل يف معاين التنزيل )لباب ال - (1)
 (75/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) - (2)
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 يكون أن وحيتمل ، البعض هذا أنه ، فيظهر التوبة فيه تنفع ال وقت مغرهبا من الشمس طلوع بأن الرسول 

ک ژ  :اىلتع قال. التوبة فيه تنفع ال وقت يف تكون ، فإهنا املوت عند اإلنسان غرغرة البعض هذا

] ژ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱک گ    گ 
 (1)" [  18النساء: 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ وكال السورتني حتدثت عن بدء اخللق ففي سورة النساء قال تعاىل : 

پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ 

بينت و [ حيث تبني اآلية الكرمية عظمة اخلالق اليت تستوجب أن يتقى ،  1النساء: ]  ژ  ڤ      ڤ ڦ ڦ
أساس الكون الصغري الذي ينتمي إليه اإلنسان وهو األسرة ، مث جاء يف سورة األنعام يف معرض دالئل استحقاق 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک ژ اهلل العظيم للعبادة والتوحيد حيث قال : 

 . -وااهلل تعاىل أعلم  –[  98األنعام: ]  ژ  گ گ گ گ
لسورتني : " يف مجعه بني آيتني من كال ا –فظه اهلل ح –ويف موضع آخر يقول احلافظ ابن كثري 

ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ژ قوله تعاىل : 

 به واوأشرك غريه، اهلل مع عبدوا الذين املشركني، على رد [ هذا 100األنعام: ] ژ  ۈئ ېئ ېئ
 فكيف: قيل فإن. رهموكف شركهم عن اهلل تعاىل العبادة، يف له شركاء فجعلوهم اجلن، عبدوا أن عبادته، يف

 أمرهمو  اجلن طاعة عن إال عبدوها، ما أهنم: فاجلواب األصنام؟ يعبدون كانوا  إمنا أهنم مع اجلن، عبدت
ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ژ :  كقوله  بذل ، إياهم

ہ ہہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ     

  .(2)["  120 - 117لنساء: ا]  ژوئ ۇئ 
ويف كال السورتني بني أن من استكرب عن عبادة اهلل تعاىل فإن اهلل قادر على استبدال املستكربين 
بآخرين مؤمنني مطيعني ففي سورة النساء يقول تعاىل يف معرض توحيده ووصيته بالتقوى ألهل الكتاب 

                                                           
 (699/ 4) البحر احمليط أليب حيان - (1)
 ( 275/ 3تفسري ابن كثري ) - (2)
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] ژ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ واملؤمنني : 

ڀ ڀ ٺ ژ [ ، مث جاء يف سورة األنعام يف معرض حماجته للمشركني فقال :   133اء: النس

ٺٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ          ڤ ڤ ڤ 

[ فكأنه تعاىل بكال اآليتني يبني أن هذا التهديد لكل مستكرب  133األنعام: ]  ژ  ڤ ڦ ڦ
 .  -واهلل أعلم  –يف كل زمان ومكان 

اس خمتلفة من يوم احلساب أظهرها أثر عبد اهلل بن عبو  عديدة اقفولقد عرض يف كال السورتني مو 
ضي اهلل عنهما ر  – عباس ابن رجلٌ  أتىرواه عنه سعيد بن جبري حيث يقول :  والذي  –رضي اهلل عنهما  –

 : أخرى آية يف وقال ، [  23األنعام: ]  ژ  ۓ ۓ ڭ ڭ       ڭ ڭژ   يقول :  اهلل مسعت: فقال -

ۓ ۓ ڭ ڭ       ڭ ژ  :قوله أما:  عباس ابن فقال[   42النساء: ]ژ  ڻ ڻ ڻ ں ں ژ

"! دفلنجح تعالوا " : قالوا اإلسالم أهلُ  إال اجلنة يدخل ال أنه رأوا ملا فإهنم  [  23األنعام: ]  ژ  ڭ

 أيديهم وتكلمت أفواههم، على اهلل فختم!  [  23األنعام: ]  ژ  ۓ ۓ ڭ ڭ       ڭ ڭژ  :فقالوا

گ گ ڳ ڳ ڳ ژ وهو ما جاء يف قوله تعاىل :  . (1)حديثًا اهلل يكتمون فال وأرجلهم،

 [ 42النساء: ]  ژ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
:  قوله تعاىل بأن ينزل عليه كتاباً وذل  يف حتدي أهل الباطل للنيب  ولقد جاء يف سورة النساء

 [ ، و موقف كل مكذب 153النساء: ]  ژ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ         ھ ھژ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ژ من هذا األمر مبني يف سورة األنعام يف قوله تعاىل : 

[ وإن سبق يف النزول ؛ حىت يبني أن املكذبني يف   7األنعام: ] ژ  ې ې     ې ې ى      ى ائ ائ
 .  -واهلل تعاىل أعلم  –كل زمان ومكان منهجهم واحد يف التكذيب 
حق وهو   تعاىل على أن هذه الدعوة حق ، وما جاء يف النيب وجاء يف كال السورتني شهادة اهلل

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ القرآن فقال يف سورة النساء : 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳڳ ڳ ڱڱ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ژ [ وقال يف سورة األنعام :  166 – 165النساء: ]  ژ  ڱ ڱ ں ں

                                                           
 (373/ 8جامع البيان ) - (1)
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پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 [ 19األنعام: ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ    چ چڤ

ٿ ٿ ٿ  ژوذكر يف سورة النساء أموراً تعني على الثبات على الصراط املستقيم حيث قال : 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ 

ۅ ۅ  ۉ ژ ل يف موضع آخر من السورة نفسها : [ وقا 70 – 66النساء: ]  ژ  گ گ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

[   175 - 174النساء: ]  ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
 ولقد أشرنا فيما سبق أموراً تتعلق بالصراط املستقيم مذكورة يف سورة األنعام . 
 ما هوو  صوري، حسي: انقسم ولقد ذكر الشيخ حممد رشيد رضا كالماً عن النور فقال : " والنور

 على تنزيلال يف النور كلمة  أطلقت وقد بالبصرية، يدرك ما وهو روحي أو عقلي ومعنوي بالبصر، يدرك
  (1)سورة النساء "  يف تقدم كما   النيب وعلى القرآن،

ٻ ٻ  ٱ ژاحلسي الصوري املذكور يف بداية سورة األنعام يف قوله تعاىل : النور وأراد ب

يف آخر  ءاملعنوي ما جاالنور ، وأراد ب[  1األنعام: ] ژ  پ     ٻ ٻ پ پ پ   

ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ژ   يف قوله سبحانه تعاىل :سورة النساء 

 [ 174النساء: ] ژ ائ
لدين تعاىل نبيه يف سورة األنعام أن خيرب املشركني ماهو عليه من اسبحانه و ويف موضع آخر أمر اهلل  

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے        ے ۓ   ڻ ڻ ڻ ڻ  ژ حيث قال : 

 حنيفاً وذل  -عليه السالم  –[ ولقد أشار إىل أن أحسن دين هو ملة إبراهيم  161األنعام: ]  ژ  ۓ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ يف سورة النساء يف قوله تعاىل : 

 [ 125النساء: ]  ژ  ڱ        ڱڱ ں ں ڻ        ڻ ڻ

                                                           
 ( .245/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضاانظر :  - (1)
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ڃ ڃ ڃ  ژورمحته النابع من عدله حيث قال يف سورة النساء : ولقد بني سبحانه وتعاىل كرمه 

[،  40النساء: ]  ژ  ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ
وبني وجهاً آخر من رمحته بعد مضاعفة احلسنات وهو عدم مضاعفة السيئات يف قوله تعاىل يف سورة األنعام 

]  ژ  ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ : 
 [ 160األنعام: 

واهلل  –واملتأمل يف كال السورتني جيد أن هناك عالقة وطيدة بني آيات كال السورتني أكثر مما سبق 
 –تعاىل أعلم 
 
 
 
 
 

 . مائدة: عالقة سورة األنعام بسورة ال خامساً 
مبا أن سورة املائدة هي السورة السابقة لسورة األنعام مباشرة فإنه جدير بالذكر أن يبني األمر على 

 التفصيل وهو على النحو التايل : وجه 
 خر السورة السابقة لها : مناسبة أول السورة آل

كون سورة األنعام مكية وسورة املائدة اليت تسبقها مدنية ال مينع ذل  من وجود مناسبة وعالقة بني 
 النصارى قالته ام ذكر ملا تعاىل أنه املائدة آلخر السورة هذه افتتاح مناسبة"السورتني ؛ فمن يتأمل جيد أن 

 ذل  أعقبو  للصادقني، ما ثواب وذكر احملاورة تل  وجرت اهلل، دون من إهلني كوهنما  وأمه من عيسى يف
 احملامد يعمج املستغرق له احلمد بأن ذكر شيء، كل  على قادر وأنه فيهن وما واألرض السموات مل  له بأن
 كون  واملقتضية، احملامد جلميع املقتضية العلة على نبه مث فيحمد، اإلهلية يف شري  معه يثبت أن ميكن ، فال
 اخرتاعهب املنفرد للشيء املوجد ألن واألرض ؛ السماوات خلق بوصف له فيهن وما واألرض السموات مل 
 خلق أعقب جزاءهمو  الصادقني وذكر بذل  وكفرهم عيسى يف قوهلم تقدم عليه ، وملا والسلطنة االستيالء له

 .(1)والصادق "  للكافر مناسباً  ذل  فكان والنور الظلمات جعل واألرض السماوات
 األنعام احوافتت املائدة تذييل بني السياق أن إال مكية األنعام وسورة مدنية املائدة سورة أن ومع "

مح جخ حخ مخ جس حسخس مس حص مص       جض ژ : املائدة سورة آخر يف يقول فاحلق. واضح اتساق فيه

                                                           
 (428 -427/ 4) البحر احمليط أليب حيان - (1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ : األنعام سورة أول يف سبحانه [ ويقول  120املائدة: ]  ژحض خض 

  ذل يأخذ ومل الكون، كل  وميل  قدير وتعاىل فسبحانه [1: األنعام]ژ  پ پ پ        پ
 الظلمات جعل الذي وهو واألرض السموات خلق الذي هو شأنه جل ولكنه ادعاء، أو افتئاتاً  املل 
 .  (1)والنور"

تأمل وامل، وافتتحت سورة األنعام بذكرمها  ، ت واألرضختمت سورة املائدة بذكر السماواولقد 

 مح جخ حخ مخ جس حسخس مسژ  : تعاىلسبحانه و  قوله يف آخر سورة املائدة أن لكال املوضعني جيد

 احلمد نم بالزمه أتبع وجل، عز ربوبيته، أوصاف لعموم تقريرفيه [   120املائدة: ]  ژحص مص    جض حض 

 ژ ٻ ٻ پ پ پ        پٱ ٻ ٻ ژ : األنعام سورة به صدرت الذي
 . [1: األنعام]

 يعجزه الم  أنهو  الشاملة، وقدرته الكامل، تعاىل اهلل سلطان إثبات السابقة السورة ختام كان " ولقد

مح جخ حخ مخ جس حسخس مس حص مص       جض ژ :  سبحانه قال إذ األرض، يف وال السماء يف شيء

 ألعظما والظهر سلطانه، كمال  يف بالسب سبحانه يبني اآلية هذه ويف [  120املائدة: ]  ژحض خض 
السماوات واألرض وخلق اإلنسان، فإن هذا من أسباب السلطان الكامل على خلق  وهو قدرته، لكمال

 (2)" السماوات واألرض ومن فيهن، وهو مظهر كامل لكمال قدرته سبحانه وتعاىل
 باحلمد، افتتحت أهنا ؛ ةاملائد آلخر السورة هذه مناسبة:  بعضهم " قال : ويقول اإلمام السيوطي

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ  :قال كما  متالزمتان ومها القضاء، بفصل ختمت وتل 

 .(3)" [   75الزمر: ]  ژ

مح جخ حخ مخ جس ژ : املائدة آخر يف ذكر ملا أنه اهلل بفضل يل ظهر قد يقول :" و

 أنه: بذكر أفبد،  وتفصيله ذل  بشرح السورة هذه افتتح اإلمجال، سبيل على[   120املائدة: ]  ژحس

  ژجس حسژ : قوله تضمنه ما بعض وهو والنور، الظلمات جعل أنه إليه وضم واألرض، السماوات خلق
 لبعث،ل آخر أجالً  له وجعل مسمى، أجاًل  له وقضى اإلنساين، النوع خلق أنه ذكر مثاملائدة ...  آخر يف

 ،[  12األنعام: ] ژ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چژ :قال قرن،مث بعد قرنًا القرون منشئ وأنه

                                                           
 (3488/ 6تفسري الشعراوي ) - (1)
 (2429/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (2)
  (80: ص) القرآن ترتيب أسرار - (3)
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 مل  له فأثبت [ 13األنعام: ] ژ گ گ گ ڳ ڳ ڳژ  :قال مث املنظورات، مجيع مل  له فأثبت
 واملوت اليقظة،و  النوم خلق مث والطري، الدواب من سائر احليوان، خلق أنه ذكر مث الزمان، يف املظروفات مجيع
 وخلق اإلصباح، لقوف والنجوم، النريين، من فيهن ملا واإلنشاء اخللق ذكر من السورة أثناء يف أكثر مث واحلياة،
 ،معروشات وغري معروشات جنات وإنشاء بأنواعها، والثمار النبات وإخراج املاء، وإنزال والنوى، احلب

 .(1)" جليلة مناسبة وهذه فيهن، ما مللكه تفصيل ذل  وكل وفرش، محولة ومنها واألنعام،

ژ : املائدة رةسو  يف ذكر ملا أنه: وهو -تقدم مما أتقن- آخر جهو  اهلل حبمد يل ظهر مثمث يقول : " 

 مث،  آخره إىل [  87املائدة: ]  ژ  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

أشياء  حرموا أهنم الكفار عن فأخرب آخره إىل[   103املائدة: ]  ژۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ژ : بعده ذكر
 بذل  فيشاهبوا ،اهلل أحل مما شيًئا حُيرِّموا أن مننياملؤ  حتذير بذل  القصد وكان عليه، افرتاء اهلل رزقهم مما

 صنيعهم، يف ارالكف حرمه ما لبيان السورة هذه ساق اإلجياز، سبيل على ذل  ذكر وكان صنيعهم، يف الكفار
 وناقضهم، ارضهموع بطالنه، على الدالئل وأقام فيه، جادهلم مث األكمل، والنمط األبني الوجه على به فأتى
 سبيل على  ذل من املائدة تضمنته ملا شرًحا السورة هذه فكانت ، القصة عليه اشتملت مما  ذل غري إىل

 .(2)"وإطنابًا وإمتاًما وبسطًا، وتفصياًل  اإلمجال،
أضف إىل ذل  أن سورة املائدة أشارت يف خامتتها إىل شرك النصارى والذي كان يف تأليههم لعيسى 

ٻ  ٱ ٻ ٻژ عام افتتح املوىل عز وجل السورة بقوله : وهنا يف سورة األن،  -عليه السالم  –

والذي [  1األنعام: ] ژ ٻ پ پ پ        پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ 
يذكر عظيم خلق اهلل تعاىل ومها السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور ، مث بني بعد ذل  أنه مع ما 

ل ما   أن هنال  من يشرك باهلل تعاىل، مثذكر من عظمة اهلل تعاىل الدالة عليها خلقه للسماوات واألرض إال
كان يصنع كفار قريش ، بل مثل ماكان يصنع النصارى الوارد ذكرهم يف آخر سورة املائدة الذين جعلوا 

 . -واهلل أعلم  –نداً هلل تعاىل  –عليه السالم  –عيسى 
 وأما ارتباط اآليات في ثنايا السورتين فيمثل له بما يلي : 

ائدة امتدح القرآن الكرمي وذل  بوصفه أنه يصدق فقط ما تبقى من الوحي الصحيح ذكر يف سورة امل

ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ الوارد يف كتب اليهود والنصارى ، وذل  يف قوله تعاىل : 

األنعام وامتدحه يف أكثر من مث جاء يف سورة [، 48املائدة: ] ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

                                                           
 (81: ص) القرآن ترتيب أسرار - (1)
 (83 - 82 :ص) القرآن ترتيب أسرار - (2)
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پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پژ وذل  يف قوله تعاىل: الكرميفبني أنه ال شيء أكرب من شهادة القرآن موضع،

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 

، ويف موضع آخر بني أن القرآن إمنا [ 19األنعام: ] ژ  ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ    چ چ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ژ هو رسالة للعامل أمجع وذل  يف قوله تعاىل : 

مث [، 92األنعام: ] ژ  ڱ ڱ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ

ڻ ڻ   ڻ ڻژ يوجب اتباعه وذل  يف قوله تعاىل: بني يف آية أخرى كثرة خريات هذا القرآن مما

 . -واهلل تعاىل أعلم  –[  155األنعام: ] ژ  ۀ    ۀ ہ ہ ہ
 ويف كال السورتني بني موقف اليهود من التوراة ، فبني يف سورة املائدة حتريفهم هلا وذل  ما حكاه

ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ژ يف قوله تعاىل : 

[ ، ويف سورة األنعام بني أهنم جعلوا التوراة  41املائدة: ] ژےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ژ ا وذل  ما حكاه عنهم قوله تعاىل:جمرد أوراق يتالعبون هب

ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 [  91األنعام: ]  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ 
أن غري اهلل تعاىل ال ميل  ضراً وال نفعاً وبني أن ذل  من خصائص األلوهية ، وخطابه  اهلل لقد بنيو 

ذل  يف كال السورتني للمشركني جبميع أصنافهم سواء عبدوا األوثان مع اهلل تعاىل ، أو عبدوا أحد من خلقه 
إىل مرتبة األلوهية  –عليه السالم  –الذين رفعوا املسيح عيسى  معه تعاىل فقال يف معرض خطابه للنصارى

  ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی ژ  :

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ژ بعد قوله تعاىل :  [  76املائدة: ] 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 

ڻ     ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڳ   ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى 

[ ، وقال يف معرض حديثه عن مشركي أهل  75 – 72املائدة: ]  ژ  ى ائ ائ ەئ ەئ
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ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ مكة الذين عبدوا األوثان : 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  

[ وسيأيت تفصيل احلديث عنها  71األنعام: ] ژ  ۆے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
يف موضعها من البحث ، وإمنا ورد هذا األمر يف كل من املدين واملكي حىت يبني أن املشرك باهلل مهما اختلف 

 . -واهلل أعلم  –زمانه ومكانه إمنا يدعو ماال ميل  نفعاً وال ضراً 
ام قوله احملرم من املطعوم ذكر يف سورة األنع ويف موضوع آخر حتدثت عنه كال السورتني وهو موضوع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ           مئ ىئ يئ ژ تعاىل : 

پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ        ٹ    ٹ ٹ  ڤڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ       چ چ 

چ         ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک      

[ حيث كان ذل   121 – 118األنعام: ]  ژک کک گ گ گ گ ڳ 
يف العهد املكي ، حيث بني حرمة أكل مامل يذكر عليه اسم اهلل تعاىل ، ولعله ذكر هذا احملرم هنا دون غريه 

ه ذكر مطعومات حمرمة زيادة على ما سبق يف سورة حيث إنمن املطعومات ألن هذا األمر متعلق بالعقيدة ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ  ژاملائدة يف قوله تعاىل : 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 . -واهلل تعاىل أعلم  –[  3املائدة: ]  ژ  ڤڤ ڦ ڦ

]  ژىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ           مئ ىئ يئ ژ  :وجاء يف جامع البيان " قال

 فنسخ [ ، 121األنعام: ]  ژڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ [ 118األنعام: 

[ " وهو   5املائدة: ] ژ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ : فقال ذل  من واستثىن
قوله ب –رمحه اهلل –، وعلق عليه ابن جرير الطربي  (1)-رمحهما اهلل  –البصري  واحلسن قول كل من عكرمة

 عامط وأن شيء، منها ينسخ مل أنزلت، فيما حمكمة اآلية هذه أن عندنا، ذل  يف القول من : "والصواب

ڍ ڍ   ڇ ڇژ : بقوله أكله املؤمنني على اهلل حرم مما وذل  ذكية ، حهموذبائ حالل، الكتاب أهل

 هب أهل وما امليتة، اآلية هبذه علينا حرم إمنا اهلل ألن [ مبعزل ؛ 121األنعام: ]  ژڌ  ڌ  ڎ ڎ 

                                                           
 (87/ 12جامع البيان البن جرير الطربي ) - (1)
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 يدينون هلل، بكت  وأصحاب توحيد أهل ألهنم يسموا، مل أو عليها مسوا ذكية الكتاب أهل وذبائح للطواغيت،
 أن إال يسمه، مل أو ذبيحته على اهلل مسى بدينه، املسلم يذبح كما  بأدياهنم، الذبائح يذحبون امها،بأحك
 حينئذ فيحرم اهلل، ىسو  شيء بعبادة أو بالتعطيل، الدينونة على ذبيحته على اهلل تسمية ذكر من ترك يكون
  (1)يسم" مل أو عليها اهلل مسى ذبيحته، أكل

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ      ېئ ېئ  ژويف تفسري قوله تعاىل : 

ژ  أن: املعىن :" (2)[ يقول مكي بن أيب طالب   90األنعام: ]  ژېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

: واالقتداء طريقهم، ويسل  هبداهم، يقتدي أن  النيب النبيني،فأمر من ذكره تقدم من إىل إشارة ژەئ 
  شرائعهم نأل الشرائع ؛ من عليه كانوا  ما ال وحيد،والت اإلسالم من عليه كانوا  ما على اتّباعهم واملراد االتباع ،
 يف"  عليهم"  محر  ما ذل  ؛ ألن ميكن وال خمتلفة،"  شرائع"  باتباع النيب يؤمر أن جائز وغري خمتلفة، كانت
 يف - وضده بالشيء والعمل ذل ؟، اتباع على   النيب يـمْقِدر فكيف آخر، نيب شريعة يف ُأِحلَّ  نيب، شريعة

 فهذا[ 48: املائدة]ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ : تعاىل  قوله ذل  ودليل ميكن ال - هذا حال
 وهو فيه، خيتلفوا مل افيم هبم االقتداء يف اآلية إمنا الختالفها، بشرائعهم االقتداء يف اآلية ليست الصحيح، هو

شاء"  ما واحد كل  على وفمرِضه بذل "  هلم"  اهلل بأمر فيها اختلفوا فقد الشرائع وأما اإلسالم ، ودين التوحيد
(3). 

ک ک ک ک گ گ گ ژ يف تفسري قوله تعاىل :  –رمحه اهلل  –ويقول 

وكذل  جعلوا من مثرهم [ "  136األنعام: ] ژ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
نصيباً هلل، ونصيباً للشياطني وألوثاهنم، فإن سقط من نصيب اهلل شيء يف نصيب األوثان تركوه، وإن سقط 

 ردوه يف نصيب األوثان، وإن انفجر من ِسْقِي ما جعلوه هلل يف - يف نصيب اهلل شيء -من نصيب األوثان 
فهذا ما جعلوا  ، نصيب الشيطان واألوثان تركوه، وإن انفجر من ِسْقي ما لألوثان يف نصيب اهلل رمدُّوه وسمدُّوهُ 

وهو (4)ائدة "ذل  يف " امل من احلرث، وأما األنعام: فهو جعلهم البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي، وقد ذكر

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ      ىئ يئ جب ژ قوله تعاىل : 

 [ 103املائدة: ] ژحبخب مب ىب  يب جت 
                                                           

 ( 88/ 12جامع البيان ) - (1)
 رواية، وله. أديبا قرئام فقيها القرطيب،كان مث القريواين، القيسي خمتار، بن حممد بن محوش طالب أيب بن مكي حممد، أبو املقرىء، العالمة - (2)

 و واللمع، إلجياز،ا ومساه ن،القرآ من كتبه إعراب .مائة وأربع وثالثني سبع سنة احملرم يف تويف فيه ، الراسخني من وكان القرآن، علم عليه وغلب
 (332/ 2) للداوودي املفسرين طبقات (232/ 13) احلديث ط النبالء أعالم القراءات ، انظر : سري يف املوجز

 (2096/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب - (3)
 (2194/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب - (4)
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هي احلوامي  "أهنا  [ 138األنعام: ] ژ  ڀ ڀ ٺژ يف تفسري قوله تعاىل :  وجاء
 (1)" ذكرنا يف املائدة، كانوا يقولون: محت ظهورهااليت 

[ أورد اإلمام فخر الدين  38األنعام: ]  ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ  : ويف تفسري قوله تعاىل
 القرآن: يقول من قول يةاآل هذه تفسري يف: الثاين الرازي قولني يف تفسريها ، قال يف الثاين منهما : " والقول

 من هفي بد ال ذمةال وشغل التكليف، مجيع حق يف الذمة براءة األصل أن ، وتقريره األحكام مجيع ببيان واف
 فيها التكليف يرد مل اليت األقسام ألن ممتنع؛ التكليف فيه يرد مل ما أقسام على ، والتنصيص منفصل دليل
 ألف تعاىل هلل ثالم املتناهي على ميكن إمنا التنصيص ، بل حمال له هناية ال ما على والتنصيص متناهية، غري

بعده  قال مث. العباد إىل األلف ذل  بتبليغ - السالم عليه -حممداً  وأمر القرآن يف وذكره العباد على تكليف

 فيلكالت ذل  بعد اخللق على هلل ليس أنه معناه [ فكان 38األنعام: ]  ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ  :

جب ژ  :وبقوله[ 3: املائدة]  ژ چ چ چ ڇژ  بقوله :  اآلية هذه أكد مث آخر، تكليف

 قيلي إمنا فيه واالستقصاء هؤالء، مذهب رتقري فهذا[ 59: األنعام] ژ  حب خب مب ىب يب جت        حت
 .(2)" -أعلم  واهلل -الفقه  بأصول

ويف أكثر من موضع يف القرآن هنى عن قتل النفس إال باحلق كما يف قوله تعاىل من سورة األنعام : 

[ ، وهذا احلق ذكر له أسباباً منها   151األنعام: ]  ژ  ۈئ ېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ    یژ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ ائدة يف قوله تعاىل : ما جاء يف سورة امل

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

[   33املائدة: ]  ژ  گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ېئ  ۈئژ وألمهية هذا األمر ذكره ضمن الوصايا العشر الواردة يف آخر سورة األنعام يف قوله تعاىل : 

 [ 151األنعام: ] ژ  ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ    ی

ٺ ژ  يف تفسري قوله تعاىل : جاءيغ القرآن وردت عدة آيات تأمر هبذا األمر ، ويف األمر بتبل

 فحذف القرآن، بلغه : ومن أي ژ  ٿ ٿژ [   19األنعام: ] ژ  ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

                                                           
 (148 /2تفسري السمعاين ) - (1)
 (528/ 12مفاتيح الغيب ) - (2)
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چ چ ژ  :فقال بتبليغهما،  النيب أمر كما  هبما، مأمور والسنة القرآن وتبليغ الكالم ، لطول( اهلاء)

 .(1) [67: ائدةامل]  ژ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ہ ہ ھ ھ      ھ ھ ے ژ وهناك عالقة وطيدة بني قوله تعاىل : 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ژ [ وقوله تعاىل :   8املائدة: ]  ژ  ۉ ۉ ې ې ې ې

 [ تقدم ذكرها يف العالقة بني السورة الكرمية وسورة النساء .   152األنعام: ]  ژ  ڤ ڤ ڦ
ني مسى ما ذهب إليه من حرم شيئاً من األنعام اليت أحلها اهلل تعاىل افرتاًء فقال يف ويف كال السورت

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ      ىئ يئ جب ژ سورة املائدة 

ٱ ٻ ٻ ژ [ ، مث قال يف سورة األنعام :  103املائدة: ]  ژحبخب مب ىب  يب جت 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 [ 138األنعام: ] ژ  ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
وبني يف كالمها أن أمور الدين إمنا تستقى من اهلل تعاىل وحده ، وحذر من اتباع املضلني الذين ضلوا 

حيث  ،ع سياق آياهتما ، وحال املخاطبنيوأضلوا ، وجاء ذل  موضحاً يف كال السورتني وفق ما يتناسب م

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ جاء يف سورة املائدة قوله تعاىل : 

 77املائدة: ]  ژ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژ [ وجاء يف سورة األنعام قوله تعاىل : 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ        ٹ    ٹ ٹ  ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

  [ 119األنعام: ]  ژڦ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ژ ولقد بني يف سورة املائدة أن حزب اهلل هم الغالبون فقال : 

سبب فوزهم وظفرهم  -يف سورة األنعام  –[ وبني هنا   56املائدة: ]  ژ  ی ی یىئ ىئ ىئ 

ۉ ۉ    ې ې ې ې ى ى ائ          ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ژ فقال : 

 [ 34األنعام: ] ژ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ

                                                           
 (399/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيببتصرف من  - (1)
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وبني تعاىل يف سورة املائدة جزءًا من بغي اليهود الذي أشار إليه يف سورة األنعام يف قوله تعاىل : 

ٱ ژ [ حيث قال يف سورة املائدة :  146األنعام: ]  ژ  ی ی یی جئ حئ ژ

] ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
 [ 24املائدة: 

ٻ ٻ  ٱ ٻژ ويف كال السورتني بني موقف فرقة من أهل الكتاب فقال يف سورة املائدة : 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ  ڍڌ ژ سورة األنعام :  [ ، وقال يف  83املائدة: ] ژ  ٹ

 [ 20األنعام: ] ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 اتفاق، لطخ ال اضطراب خلط أمر األمة ويف كال السورتني بني نوعاً من أنواع العذاب وهو خيتلط

 ، حيث قال يف سورة املائدة(1)بعضاً  بعضهم قاتل خمتلفني كانوا  فإذا واحدة، فرقة يكونون وال فرقاً  فيكونون

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ    پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ : 

ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ژ [ ، وقال يف سورة األنعام :   14املائدة: ] ژ  ڤ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ 

 [   65األنعام: ]  ژې 
 ألهنا تفصيلبال احملرمات تذكر  واملائدة املشركني، حماجة هذه ويف الكتاب أهل حماجة املائدة يفو"

 . (2)مجلة " ذل  ذكرت واألنعام نزوال، القرآن آخر من
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (20/ 13( و مفاتيح الغيب للرازي )260/ 2بتصرف من معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) - (1)
 (584/ 1التفسري الواضح ) - (2)
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 مناسبة السورة لما بعدها : المطلب الثاني : 
 

لو أراد املتأمل أن يربط سورة األنعام بسورة األعراف اليت تعترب السورة الرديفة لسورة األنعام فإنه جيد 
يف  ال سيما أن كال السورتني من السور املكية وبالتايل فإهنا تشرتك فيما بينها ارتباط وثيق بني السورتني ،

خصائص السور املكية اليت قررها علماء القرآن الكرمي . ويف اجلمع بني كال السورتني وبيان عالقتهما ببعضهما 
 أن ؛ بحانهس اهلل ينأهلم فيما األنعام سورة عقب السورة هذه وضع " مناسبة : البعض يقول اإلمام السيوطي

 يف وقال [،  2األنعام: ]  ژ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ژ :  فيها وقال ، اخللق لبيان كانت  ملا األنعام سورة

 كثري  وتعداد املرسلني، ذكر إىل فيها [ ، وأشري  6األنعام: ]  ژ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ : القرون بيان
 شرح على ملةمشت ألهنا عقبها؛ السورة هذه كرتذُ  التفصيل، ال اإلمجال وجه على الثالثة األمور وكانت منهم،
 .وتفصيلها الثالثة األمور

 تفصيل وذل  ، (1)فيها بسطت كما  سورة يف تبسط مل حبيث بسط؛ أبلغ آدم خلق قصة فيها فبسط

 إهالكهم وكيفية وأممهم، املرسلني قصص فصلت مث [ ،  2األنعام: ]  ژ ٿ ٿ ٿ ژ : قوله إمجال
 فكانت ورسلهم، املهلمكة القرون حال بسط وذل  ،(2)غريها  سورة يف نظريه يقع مل مستوعًبا، اشافيً  تامًّا تفصياًل 
 .الثالث اآليات لتل  شرًحا السورة هذه

 وهلذا ؛[   165األنعام: ]  ژمب ىب يب جت حت ژ : قوله تفصيل فذل  وأيًضا

ٹ ٹ ٹ   ژ: عاد قصة يف وقال. (3)خليفة األرض يف اهلل جعله الذي آدم خبلق السورة هذه صدَّر

 [  74األعراف: ] ژ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ : مثود قصة [ ويف  69األعراف: ] ژ ٹ ڤ ڤ 

 موجز، وهو [54األنعام: ]  ژڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ  ژ : األنعام يف قال فقد وأيًضا

 [ إىل  156األعراف: ]  ژ ٿ ٹ ٹ    ٹٹ ڤ ڤ  ڤ  ژ : بقوله هنا وبسطه
 .هلم كتبها  من فبنيَّ  آخره،

چ چ چ ژ : هناك تقدم قد أنه: فهو األنعام بآخر السورة هذه أول ارتباط هوج وأما

األنعام: ]  ژ ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ    ژ : وقوله [ ،  153األنعام: ]  ژ  چ ڇ

                                                           
افِ  قمالم } إىل{ آِلدممم  اْسُجُدوا لِْلممالِئكمةِ  قـُْلنما مُثَّ  صموَّْرنماُكمْ  مُثَّ  خملمْقنماُكمْ  وملمقمدْ : }تعاىل قوله يف وذل  - (1) ُوُتونم  ومِفيهما حتمْيـمْونم  يهم ا متم  {خُتْرمُجون ومِمنـْهم
"11-25." 
 ".176-59{"يـمتـمفمكَُّرون لمعملَُّهمْ  اْلقمصمصم  فماْقُصصِ } إىل{ قـمْوِمه ِإىلم  نُوًحا أمْرسمْلنما لمقمدْ : }قوله من وذل  - (2)

 "25" رمْقم اآلية آخر إىل" 11" رمْقم اآلية يف وذل  - (3)
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  2عراف: األ] ژ  ٻ ٻ ٻژ : قوله يف الكتاب باتباع باألمر أيًضا السورة هذه فافتتح [ ،  155

 [.  3عراف: األ]  ژٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ژ  قوله : إىل [

ی ی جئ  ژ [ ،  159األنعام: ] ژ ڈ ڈ ژ ژ        ڑ ژ : األنعام يف تقدم ملا وأيًضا

ڈ ژ : السورة هذه مفتتح يف قال ،[164األنعام: ] ژ حئ   مئ ىئ يئ      جب حب 

 وذل  [،  7 - 6األعراف: ]  ژژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
 .املذكورة التنبئة شرح

 وذل  اآلية، [ 160األنعام: ] ژ ک گ گ ک ک کژ :األنعام يف قال ملا وأيًضا

. [  8األعراف: ] ژ  ڳ ڳ ڱژ :فقال الوزن، بذكر السورة هذة امليزان،افتتح يف إال يظهر ال
 سيئاته زادت من وهو موازينه، خفت من مث سيئاته، على حسناته زادت ممن وهو موازينه، ثقلت من ذكر مث
 (1).وسيئاهتم"  حسناهتم استوت قوم وهم األعراف، أصحاب ذل  بعد ذكر مث حسناته، على

ڑ ڑ  ک ک ک ک گ    گ گ      گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ    ژ ويف تفسري قوله تعاىل : 

  قولهما ذكره اهلل تعاىل يفأن من أوجه افرتاءهم على اهلل تعاىل  [ بني اإلمام الرازي  21األنعام: ] ژ  ڱ

 (2)[  28األعراف: ]  ژ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ : 
كال السورتني بني أن من يتبع رسل اهلل تعاىل فإنه مبعد عن اخلوف واحلزن ـ وبني ردف ذل  ويف  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ژ جزاء من كذب بآياته حيث قال يف سورة األنعام : 

ڑ ڑ  ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ        ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ       

ے ے ۓ ۓ ھ  ھ ژ  ، وقال يف سورة األعراف :  [ 49 – 48األنعام: ] ژ  ڱ ڱ

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 [ 36 – 35األعراف: ]  ژ  ې ې ې ې ىى ائ ائ   ەئ ەئ

ورة األنعام  : فلقد قال تعاىل يف س ، وكال السورتني بينت سنن اهلل تعاىل يف مصري القرى واألمم

ٴۇ ۋ    ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې     ى ى ائ ائ ەئ ژ 

 ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

                                                           
 (87 - 86: ص) القرآن ترتيب أسرار - (1)
 (501/ 12مفاتيح الغيب ) - (2)
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ٱ ٻ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ   يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

ژ [ وقال يف سورة األعراف :  45 – 42األنعام: ]  ژٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ      ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  جب حب خب مب ىب يب جت  حت خت 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ          ٺ ٺ 

ىل ذل  ما ذكر من تفصيل هلالك األمم ، أضف إ [ 96 – 94األعراف: ]  ژ  ٺ ٿ ٿ
 يف سورة األعراف . 

وأمر نبيه يف سورة األنعام أن خيرب الناس أنه مرسل بالوحي لينذرهم به ومن بلغه الوحي وذل  يف 

[ ، مث أخرب يف سورة األعراف  19األنعام: ]  ژ  ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ قوله تعاىل : 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ يت تشملهم مجيعًا فقال : أن ينشر للناس مجيعًا عموم رسالته ال

 [ 158األعراف: ]  ژہ ہ 

ڦ  ژويف كال السورتني بني أن ملل  املوت أعواناً يقبضون األرواح حيث قال يف سورة األنعام : 

[ وقال يف سورة األعراف :   61األنعام: ] ژ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ

 [. 37األعراف: ]  ژی جئ   حئ مئ ىئ ژ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ رة األنعام احملرمات من املطعومات فقال : وذكر يف سو 

ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ 

[ وهو مصداق  145األنعام: ]  ژ  ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 [ 157األعراف: ]  ژ  ڈ ڈ ژژ قوله تعاىل : 
إنه ال هادي له اهلل عليه الضاللة ف ويف كال السورتني بني أن اهلداية بيد اهلل تعاىل ، وأن من كتب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ حيث يقول تعاىل يف سورة األنعام : 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ژ [ ويقول يف سورة األعراف :  125األنعام: ]  ژ  ڦ ڦ

 [ 178األعراف: ]  ژی ی ی جئ حئ 
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ېئ ىئ ىئ  ژووصفه بالتفصيل يف سورة األنعام يف قوله تعاىل : وملا أورد املراد بكيد اهلل تعاىل 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ   يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

 [ 45 – 44األنعام: ]  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 

ک ک ک گ گ گ ژ عرب عنها بكلمات جمملة يف سورة األعراف بقوله : 

 [183 – 182األعراف: ]  ژ  گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

شركني أوجهًا خمتلفة لتربيرات املكذبني ألفعاهلم ففي سورة األنعام أورد تربير امل ويف كال السورتني أورد

ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ لشركهم وذل  ما حكاه اهلل عنهم يف قوله تعاىل : 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

[ ، ويف سورة  148األنعام: ]  ژ  چ چ چڇ ڇ  ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ھ ھ  ھژ أورد تربيراً آخر للمكذبني لفعلهم ما ال يليق حيث يقول تعاىل حكاية عنهم :  األعراف

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 [ 28األعراف: ] ژ 

ها يف تفسري  –رمحه اهلل  –[ يقول القامسي   2األنعام: ] ژ  ڤ ڤ ڤژ ويف قوله تعاىل : 
حد.  ت معنّي يف علمه، ال يقبل التغيري، وال يقف على وقت حلوله أأي: وحّد معني لبعثكم مجيعا، مثب :"

ُه أنه مستقل  [187األعراف: ]  ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی  ی   ی ژ  كقوله تعاىل: فمعىن ِعْندم
 .(1)" بعلمه

ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ ۈۈ ژ ويف تفسري قوله تعاىل:

 ولق جرير ابن اختار " مث : ريابن كث[ يقول احلافظ  141األنعام: ]  ژٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ 
 آليةا سياق من أعلم واهلل الظاهر لكن ، صحيح أنه ش  ، وال شيء كل  يف اإلسراف عن هني إنه عطاء،

]  ژے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ ۈژ   :تعاىل قال حيث ،
: تعاىل لهكقو   ، والبدن العقل مضرة من فيه ملا األكل يف تسرفوا ال أي األكل، على عائداً [  141األنعام: 

                                                           
 (314/ 4حماسن التأويل ) - (1)
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 البخاري صحيح [ اآلية، ويف  31األعراف: ] ژ  پ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ ٿ ژ 
 .(2)" –أعلم  واهلل - هذا من وهذا (1)خميلة ( وال إسراف غري من وتصدقوا والبسوا واشربوا تعليقاً ) كلوا

ڄ  ڄژ : ويف كال السورتني حذر من الذنوب الظاهرة والباطنة حيث قال يف سورة األنعام 

 ژەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ژ[ ، وقال :   120األنعام: ] ژ ڄ ڄ

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ [ ، ويف سورة األعراف قال :   151األنعام: ] 

 [  33األعراف: ] ژ  ژ ڑ     ڑ
وتزايد  قبحها فاحشت قد ؛ ألنه الكبائر الفواحش فقيل : واإلمث ، الفاحشة بني الفرق يف "واختلفوا

. والصغائر رالكبائ ريب حرم إمنا قل: اآلية  معىن يكون هذا ، فعلى الذنوب من الصغائر عن عبارة مثواإل ،
 من قريب لقولا وهذا احلد، فيه جيب ال ملا اسم ، واإلمث الذنوب من احلد فيه جيب ملا اسم الفاحشة وقيل :
 إن: وقيل الصغائر،و  الكبائر فيه دخلفي الذنب اللغة أصل يف اإلمث بأن القولني هذين على ، واعرتض األول

 حرم ملا يقال : نأ فيه ، والفائدة صغريا أو كبريا  كان  سواء الذنب ملطلق اسم ، واإلمث للكبرية اسم الفاحشة

 ؛ لئال الذنب مطلق بتحرمي أردفه [ 33األعراف: ] ژ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ژ  :بقوله الكبرية اهلل
 لكل امسا للغةا حبسب كانت  وإن الفاحشة : إن ، وقيل فقط ائرالكب على مقصور التحرمي أن متوهم يتوهم
 يفهم مل احشةالف لفظ أطلق إذا ؛ ألنه بالزنا خمصوصاً  العرف يف قد صار لكنه فعل أو قول من تفاحش ما
"  مراخل أمساء من اسم إنه قيل : فقد اإلمث ، وأما الزنا على الفاحشة لفظ محل ؛ لذا نوجب ذاك إال منه
(3). 

 قبل أن حترف وذل  –عليه السالم  – كال السورتني امتدح الصحف املنزلة على نبيه موسى ويف

ک  ک کژ يف سورة األنعام :  تعاىل ، وأهنا احتوت على كل شيء حيتاجه زمانه ، حيث قال

ک گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ وقال يف سورة األعراف :  [ ، 154األنعام: ]  ژ  ں

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ

                                                           
 عنه، علقه من لىع به وحكم جزم، هفي بلفظ املعلق  من كان  يقول ابن الصالح يف مقدمته يف حكمه على معلقات اإلمام البخاري : ما - (1)

 يستجيز فلن ورواه، ذل  قال قد بأنه عنه ذكره من على منه حكم ذل  كذا وكذا ،فكل  اهلل  رسول قال: مثاله عنه، بصحته حكم فقد
 (25 - 24: ص)  الصالح البن احلديث علوم أنواع عنه،  بتصرف من : معرفة ذل  عنده صح إذا إال ذل  إطالق

 (314/ 3) كثري  ابن ريتفس - (2)
 (196  - 195/ 2) التنزيل معاين يف التأويل لباب - (3)
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ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ 

 [ . 145 – 144األعراف: ] ژ  ڄ

 ژوبعد أن ذكر يف سورة األنعام التحذير من اتباع من اختذ الدين لعباً وهلواً وذل  يف قوله تعاىل : 

[ ذكر يف سورة  70األنعام: ] ژ ٺ ٺ ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ژاألعراف مصريهم فقال : 

ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

 [ 51 – 50األعراف: ]  ژ يب جت
وبني أن هناك ما هو فوق حدود قدرات النيب واليت  ويف كال السورتني بني حدود قدرات النيب 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ژ اإلله املعبود حيث قال يف سورة األنعام : هي من خصائص 

ژ [ ، ويف سورة األعراف قال :  50األنعام: ] ژ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 [ 188األعراف: ] ژ  ٿ ٹٹ ٹ   ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ

ڄ ڄڄ  ڦ ڦ ڄژ يف تفسري قوله تعاىل :  –رمحه اهلل  –ويقول الشيح حممد رشيد رضا 

 مجع [ "والبصائر 104األنعام: ] ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ
. والعلمية العقلية احلجة وعلى اليقينية، املعرفة على فتطلق احلس إدراك يف كالبصر  العقلي اإلدراك وهي بصرية

ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ژ  :بقوله األعراف سورة آخر من الوحي وصف معناه ويف

 .(1)[ "   203األعراف: ] ژ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 ژولقد ذكر يف سورة األنعام موقف املكذبني بآيات اهلل تعاىل يف كل زمان ومكان حيث قال : 

[، وذكر يف سورة   4األنعام: ] ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ األعراف تصريح أحد تل  األقوام املكذبة بذل  حيث قال حكاية عنهم : 

 [ 132األعراف: ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
                                                           

 (243/ 8) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (1)
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ وجاء يف سورة األعراف قوله تعاىل : 

 16األعراف: ] ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ
[ والذي يدل داللة واضحة أن كل ما خالف الصراط املستقيم والذي حتدث عنه يف أكثر من آية   17 -

 يف سورة األنعام إمنا هو من كيد الشيطان .
قف متعددة ليوم احلساب ، ويف كال السورتني جاء ذكر لألنبياء حيث ويف كال السورتني ذكر موا

 وردت يف سورة األنعام على وجه اإلمجال ، ووردت يف سورة األعراف على سبيل التفصيل لبعض األنبياء . 
يدة. إن موضوع سورة األنعام هو العقويقول سيد قطب يف ارتباط كال السورتني يف موضوعما : "

رض موضوع وتع، عراف هو العقيدة.. ولكن بينما سورة األنعام تعاجل العقيدة يف ذاهتا وموضوع سورة األ
احب احلق مواجهة ص -وكل جاهلية أخرى كذل  -وتواجه اجلاهلية العربية يف حينها، العقيدة وحقيقتها 
بينما ، ملوفورة اوتستصحب معها يف هذه املواجهة تل  املؤثرات العميقة العنيفة الكثرية ، الذي يصدع باحلق 

يدة  وهي تعاجل موضوع العق -سورة األنعام تتخذ هذا املنهج، وتسل  ذل  الطريق..  دد سورة األعراف
تأخذ طريقا آخر، وتعرض موضوعها يف جمال آخر.. إهنا تعرضه يف جمال التاريخ البشري.. يف جمال  -كذل 

دى املتطاول إىل النقطة اليت انطلقت منها.. ويف هذا املرحلة البشرية كلها مبتدئة باجلنة واملأل األعلى، وعائدة 
كب تعرض هذا املو  -عليه الصالة والسالم -إىل حممد -عليه السالم -تعرض موكب اإلميان من لدن آدم

الكرمي حيمل هذه العقيدة وميضي هبا على مدار التاريخ. يواجه هبا البشرية جيال بعد جيل، وقبيال بعد 
 (1)"قبيل..

ذه اجلاهلية، وتفند ه، وتواجه اجلاهلية هبا ، سورة األنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاهتا  ويقول:"
بينما سورة األعراف تتناول حركة هذه العقيدة يف األرض، وقصتها يف ،  ، وعبادة وعمالً عقيدة وشعوراً 

 .(2)"مواجهة اجلاهلية على مدار التاريخ
سورة  تعترب كالتفصيل هلا، فإن أن سورة األعراف رافسورة األعبسورة األنعام  ةمناسبكذل  فإن 

  تمث جاءت سورة األعراف فكان ، إمجالياً  وكليات الدين كالماً ، األنعام قد تكلمت عن أصول العقائد 
 .(3) النيبة وبعث فيما يتعلق بقصص األنبياء مع أقوامهم خصوصاً  ، كالشرح والتفصيل لذل  اإلمجال

ألنعام تبدأ  " أوال: أن سورة اة بني كلتا السورتني يف نقاط وهي كالتايل : أوجه العالق وميكن بيان
كما عرفت بإثبات احلمد هلل وحده، وتقيم احلجة على التوحيد مما يلمس الناس ويرون من مظاهر اخللق 
واإلجياد، وتنكر عليهم مع وضوح هذه احلجة كفرهم وعنادهم، وإعراضهم عن اهلل، أو تسوية غريه به يف 

                                                           
 (1244/ 3) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (1)
 (1843/ 4) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (2)
 (237/ 5التفسري الوسيط ) - (3)
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بتقرير  وأن سورة األعراف تبدأ [  1األنعام: ] ژ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ژ  العبادة والتقديس
غيب عن طريق التذكري خروى، مث بالرت مث تشفعه باإلنذار الدنيوي واألالتبليغ والتنويه بشأنه، واألمر بالتزامه، 

ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ " بالنعم

ڦ ڄ ڄ ڄ ژ [  3 - 2األعراف: ] ژڤ ڤ     ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ          

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ [   4األعراف: ] ژ  ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ [   10األعراف: ]  ژڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

األعراف: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ  [  26األعراف: ] ژ  چ
32  ] . 

رمة على رض لتصرف القوم باحلل واحلعتثانياً: أن سورة األنعام تفصل فيما أحل اهلل وما حرم، وت

ک ک ک ک گ گ گ گ ژ  يف ذل  غري ما أنزل اهلل، وتسبح طويالً 

يف حني أن سورة األعراف جتمل ذل  وتقف عند حد إنكار القول على ،[ 150 - 136]  اتاآلي ژ 

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ژ اهلل بغري علم 

 .[  33األعراف: ] ژ  ڱ ڱ  ک گ  گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ۋ       ۈ ۈ ٴۇ ۋژ     ثالثاً: أن سورة األنعام تذكر الرسالة وتورد شبه القوم فيها وتردها عليهم

مث تذكر مجلة من أمساء  [ 7األنعام: ]  ژ  ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې     ې ې ى      ى ائ ائ
الة، مث تذكر سورة األعراف مبدأ الرس الرسل مبناسبة ذكرها إلبراهيم دون تفصيل لشئوهنم مع أقومهم، بينما

ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ تفصل شأن مجلة من رسل اهلل مع أقوامهم 

 [ . 171 - 59 األعراف : ] اآليات ژڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
رابعاً: تذكر األنعام اآلثار الكونية الصادرة عن اهلل، وتلفت هبا األنظار إىل وجوب توحيده يف العبادة 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہھ ھ ھ    ھ ے ے ژ  واليةوال

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ژ  [  14األنعام: ] ژ  ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ

ې ى ژ [   95األنعام: ] ژ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ
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ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ         وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 [  164األنعام: ] ژ  جب حب خبحئ مئ ىئ يئ
عراف الشرك عن طريق ما يف معبوداهتم من نقص وعجز ال يتفق واملعبودية بينما تنكر سورة األ 

 . [198 - 191 ] األعراف : اآليات ژ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہژ الصحيحة 
فتخفف وقع تكذيب القوم على قلبه دون أن   خامساً: تعين سورة األنعام مبعاجلة نفس الرسول
رسالته، ا مع ما جاء به من الوحي أن يصدقوه ويؤمنوا بتعرض لتفصيل شئ من أوصافه اليت يقضي النظر فيه

ٺ  ڀ ڀ ڀژ ومتر على نوع هذه األوصاف كأهنا معلومة هلم، وال حاجة تدعو إىل تذكريهم هبا 

ۓ ڭ ڭ ژ [  10األنعام: ] ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 

بينما  ،[  33األنعام: ] ژ  ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ   ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

ڄ ڄ ژ من األوصاف اليت تقضي بصدقه وتصديقه  يل ما يعرفون عنه تعين سورة األعراف بتفص

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 [  157األعراف: ] ژ  ک ک ک          ک
سادساً: تعرض السورتان جلانب اإلنذار األخروي، ولكن سورة األنعام تذكره من جانب ما سريون 

يث حج مج   جح مح جخ     حخ مخ جس حس خس مس حص ژ ه واقع هبم من العذاب، وتعلنهم به كأن

ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ ژ [   27األنعام: ]  ژمص جض حض خض 

أما سورة األعراف فإهنا تذكره من [ ،  30األنعام: ] ژ  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ         ڍ  ڍ
ه السورة من ر جانب آخر، جانب حتسرهم وجانب التشفي من املؤمنني، وترى هاتني الظاهرتني فيما تصو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ  أصحاب النار، وأصحاب اجلنة، وأصحاب األعراف " حمادثة الفرق الثالث

ڻ ڻ  ژ  [   44األعراف: ] ژ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

  48األعراف: ]  ژ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ      ھ ے

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ [ 

 [  50األعراف: ] ژ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
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ڌ  ژسابعاً: تعرض سورة األنعام للحديث عن الساعة بقدر ما تصور ما يصيبهم فيه من سوء  

ڌ  ڎ ڎ        ڈ ڈژ ژ ڑ  ڑ ک    ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ژ [   31األنعام: ] ژ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 [ .  40األنعام: ] ژ  ہ ہ ہ ھ ھ   ھ  ھ ے
 جهة وقتها اليت قضت احلكمة اإلهلية بإخفائه عليهم وعلى مجيع أما سورة األعراف فتعرض هلا من

اخللق، فيتجهون إىل السؤال عنه وعن حتديده فتقطع عليهم األمل يف أن يعرفه أحد من خلقه، فضال عمن 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی  ی   یجئ حئ  ژ  ينكرها عناداً واستخفافاً 

حج مج    جح  مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبيب جت حت     خت متىت يت جث مث ىث يث

  [   187األعراف: ]  ژمح  جخ حخ 

ڄ  ژ طريق معاملتهم، وتعين بتوجيه اخلطاب إليه يف ذل  ثامناً: ترسم سورة األعراف للنيب 

بينما ال تعرض سورة األنعام ،  [  199األعراف: ] ژ  ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ۓ ژ مات  إليه من حمر لشئ من ذل ، وإمنا تطلب منه أن يقف بنفسه وبتبليغه عند حدود ما أوحى اهلل

 [   151األنعام: اآليات ]   ژۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
وأخريًا وهو تاسع الفروق اليت حددناها ان سورة األنعام تبني سنة اهلل يف تعاقب األجيال، وجمئ 
الالحق منها خلفاً للسابق، ويكون هذا التعاقب مبا يدون لكل جيل شاهدا عدال على من أحسن يف خالفته 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث      ژ  ن أساء فيهاوعلى م

مث ترتكه هكذا سنة عامة دون تفصيل أو تطبيق. أما سورة األعراف [   165األنعام: ]  ژىث يث حج

ٿ ٿ   ژ فتذكر املثل الواقعية لتل  اخلالفة بني أقوام معينني وأجيال متعاقبة، فتقول لقوم هود:

ٱ ٻ ٻ ژ قوم صاحل وتقول ل ، [  69األعراف: ] ژ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

وهكذا ترينا باملثل الواقعية أن احلياة من [   74األعراف: ] ژ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
اهلل مبدئها إىل منتهاها ميدان واحد عام تتناوبه البشرية كلها بأجياهلا املختلفة املتعاقبه ويرتكه سلفها خللفها، و 

 .(1)" وصالح أو شر وفساد مهيمن على اجلميع، حيفظ لكل جيل ما ترك يف امليدان من خري

                                                           
 ( . 291 – 288ود شلتوت ، ص : ) تفسري القرآن الكرمي حملم - (1)
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ولقد خلص الشيخ حممد رشيد رضا سبب جميء سورة األنعام هبذا الرتتيب بني السور املدنية وسورة 
 والرسالة والبعث التوحيد بيان ففيها وفروعه، اإلسالم ألصول القرآن سور أمجع البقرة األعراف فقال : " سورة

 واملنافقني كنيواملشر  الكتاب أهل أحوال وبيان والتكوين اخللق يانوب العملية، اإلسالم وأركان واخلاصة العامة
 بعدها اليت الالطو  والسور والزوجية، والقتال املعامالت املالية أحكام وبيان اجلميع وحماجة القرآن، دعوة يف

 اجةحم يف التأط البقرة ولكن الكتاب، بأهل يتعلق ما لكل مفصلة منها األوىل فالثالث فيها، ملا متممة
 يف محاجته النساء وسورة األول، نصفها يف النصارى حماجة يف أطالت عمران آل وسورة خاصة، اليهود
 حماجة املائدة سورة تأمت مث البقرة، سورة يف أمجل مما املنافقني شئون بيان على أثنائها يف واشتملت أواخرها،
 الدين، يف املقدم هماأل هو العقائد أمر كان  وملا .به منهما كل  ينفرد وفيما فيه يشرتكان فيما والنصارى اليهود
 فصيل،بالت حماجتهم على املشتملة السور قدمت املشركني، شأن من أعظم فيه الكتاب أهل شأن وكان

 مثلها، سورة ل ذ تستوف مل األنعام سورة وتل  بالتفصيل املشركني حماجة فيه ما بعدها جييء أن وناسب
 ومبينة فيها ملا متممة بعدها األعراف سورة وجاءت بالعقائد، يتعلق مما البقرة سورة يف ما لشرح متممة فهي
 ولكن مجيعا، كتابال وأهل املشركني على حجة وهي معهم أممهم وشئون املرسلني األنبياء يف تعاىل اهلل لسنن
 وسورة ين،الدو  النسب يف الكتاب وأهل العرب إليه ينتمي الذي إبراهيم يف الكالم فصلت األنعام سورة

 عيسى حىت يائهمأنب مجيع شريعته ويتبع أهل الكتاب إليه ينتمي الذي موسى يف الكالم فصلت األعراف
 .(1)" - والسالم الصالة عليهم - املسيح

 
 

 : عالقة السورة بالسور المفتتحة بالحمدفائدة : 
 األنعام مهاو  األول نصفال يف منها سورتان سور مخس باحلمد املفتتحة السوريقول اإلمام الرازي:" 

 الكتاب ةفاحت وهي واخلامسة املالئكة وسورة -سورة سبأ  – السورة هذه ومها األخري يف وسورتان والكهف
 إحصائها لىع قدرتنا وعدم كثرهتا  مع اهلل نعم أن فيها واحلكمة األخري النصف ومع األول النصف مع تقرأ

 وهذه به نقوم ما نال وخلق برمحته أوال خلقنا تعاىل اهلل فإن ،اإلبقاء ونعمة اإلجياد نعمة قسمني يف منحصرة
  ويف واإلعادة االبتداء حالتان فلنا يدوم ما لنا وخيلق أخرى مرة خيلقنا فإنه باإلعادة أخرى مرة توجد النعمة

ٻ ٻ  ٱ ٻژ  :األول النصف يف فقال اإلبقاء ونعمة اإلجياد نعمة نعمتان علينا تعاىل له حالة كل

 عليه ويدل اإلجياد نعمة على الشكر إىل إشارة[ 1: األنعام]ژ پ        پ ٻ پ پ

 السورة يف وقال،  األول اإلجياد إىل إشارة[ 2: األنعام]ژ  ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿژ : فيه تعاىل قوله
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ېې ې ى ى  ائ ژ  الكهف وهي الثانية

 ژ ائ ەئ ەئ وئ      وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
 له نقادي شرع ولوال،  البقاء هبا الشرائع فإن ، اإلبقاء نعمة على الشكر إىل إشارة[ 2 -1: الكهف]

 قال مث ، التفاينو  التقاتل إىل وأدى،  املشتبهات يف املنازعات وقعت ولو،  هواه واحد كل  تبع ال اخللق

  ڀژ  :تعاىل قوله عليه ويدل،  اإلبقاء نعمة إىل إشارة [  1سبأ: ] ژ  ٱ ٻژ :  سورة سبأ يف

 اإلبقاء نعمة إىل إشارة [  1فاطر: ] ژ ں ڻ ژ  :املالئكة يف وقال [  1سبأ: ] ژ ڀ ڀ ٺ

 إال رسالً  يكونون ال بأمجعهم واملالئكة[ 1: فاطر]ژ  ۀ ۀ ہژ : تعاىل قوله عليه ويدل ،

 وقال، [ 103: األنبياء]ژ ٺ ٺ ژ  :تعاىل قال كما  مسلمني اهلل يرسلهم القيامة يوم

 ملا الكتاب وفاحتة، [ 73: الزمر] ژې ې ې ې ى ى ژ :  عنهم تعاىل

 إىل إشارة[ 2: الفاحتة] ژپ پ پ پ ڀ ژ : تعاىل بقوله النعمتني ذكر على اشتملت

قرئت يف ؛  اآلجلة النعمة إىل إشارة[ 4: الفاحتة] ژٺ ٺ  ٺ ٺ ژ :  وقوله ، العاجلة النعمة
 (1)"االفتتاح ويف االختتام

يدور على إثبات  -سورة األنعام  –قطب هذه السورة " أن سبق :  ما ملخصوميكن أن كون 
يف سورة األنعام كل قواعد التوحيد، :  –رمحه اهلل  - (2)الصانع، ودالئل التوحيد قال أبو إسحق اإلسفرايين

د وابقاء اوملا كانت نعمه تعاىل مما تفوت احلصر إال أهنا ترجع إمجااًل إىل إجياد وابقاء يف النشأة األوىل، وإجي
يد يف النشأة اآلخرة، وملا أشري يف الفاحتة إىل اجلميع ابتدئت بالتحميد ألهنا ديباجة نعمه املذكورة يف كتابه اجمل

ويف فاطر ، اين، ويف سبأ إىل اإلجياد الث، ويف الكهف إىل اإلبقاء األّول ، مث أشري يف األنعام إىل اإلجياد األّول 

ٻ  ٱ ٻ ٻژ  تدئت هذه السور اخلمس بالتحميد فقال جل ثناؤه:إىل اإلبقاء الثاين فلهذا اب

 (3)" [ 1األنعام: ]  ژ ٻ پ 
كل ما قدم ذكره بني سبب أن يكون ترتيب سورة األنعام وفق هذا الرتتيب يف املصحف الشريف 

 . -واهلل تعاىل أعلم  –
                                                           

 (190/ 25مفاتيح الغيب ) - (1)
 اإلسفراييين، هرانم بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم إسحاق أبو األستاذ، األوحد، العالمة اإلمام، حممد بن إبراهيم اإلسفراييين إسحاق أبو - (2)

 مائة وأربع عشرة مثاين ةسن من عاشوراء يوم تويف،  الباهرة املصنفات وصاحب عصره يف اجملتهدين الدين ، أحد ركن امللقب افعي،الش األصويل،
 (368: ص) الشافعيني طبقات،  (353/ 17) النبالء أعالم سري. انظر : 

 (307/ 3عنايه القاضي وكفاية الراضي ) - (3)
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 الكرمي كتابه  نم ربع كل  يف جعل وتعاىل سبحانه أنه اللطائف : "ومن يقول الشيخ حممد رشيد رضا
 ربعلل وسورة األنعام ، الفاحتة أي بداية الربع األول سورة القرآن فأول .(1)بالتحميد" مفتتحة سورة اجمليد
 . الرابع للربع وفاطر وسبأ الثالث، للربع والكهف الثاين،
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 .المبحث الثالث: وجه اختصاص السورة بما اختصت به 

 
ظر يف سور القرآن مجيعها جيد أهنا قد تتشارك يف بعض اخلصائص ، وال غريب يف هذا األمر الناإن 

إذ أن ذل  أكرب إثبات على أن هذا القرآن مجيعه منزل من مصدر واحد ، والذي يدل داللة صرحية واضحة 
ألخرى دون احلط ا أن مجيعه من عند اهلل تعاىل ، وقد ختتلف فيما بينها فتتميز كل منها خبصائص متيزها عن

كل سورة إمنا جاءت لغرض معني ، فتميزت بأمور ختدم ذل  الغرض   حيث إنمن قدر واحدة منهما ، 
العربية  (1)واملتأمل يف سور القرآن الكرمي جيد أنه ال خيلو يف جمموعه من األساليب الذي جاءت ألجله .

 ختدم غرض السورة .املختلفة ، إال أنه اختار يف كل سورة أساليب معينة مناسبة 
 أسلوب لتزاما ألن ومن املعلوم أن سورة األنعام كانت حملاجة املشركني مما استلزم تنوع األساليب ،

 تناسب ىتح أساليبه القرآن لون لذا فقد وامللل، السآمة إىل يفضى اخلصم على احلجة إقامة يف واحد

ۅ ۅ ۉ ۉ   ۋ  ۋ ژ :  يقول إذ اهلل وصدق مداركها، اختالف على العقول

 (2)[ 65األنعام: ]  ژ
أن نتحدث عن أهم ما اختصت به هذه السورة الكرمية من ثالث  وجب في هذا املبحثلذا ف

تصت ب ، واجلانب الثاين يتناول ما اخاألول ما اختصت به السورة من أساليجوانب ؛ حيث يتناول اجلانب 
لي ه السورة من موضوعات ، وتفصيل ذل  ما يبه السورة من ألفاظ ، واجلانب الثالث يتناول ما اختصت ب

 : 
 :  ا السورةاختصت بهالجانب األول : الخصائص األسلوبية التي 

ذه السورة ه األساليب اليت انفردت هبا هذه السورة دون غريها ، أو كثر ذكرها يف هنا ونعين بذل 
 -ه اهلل رمح –ول سيد قطب يقبيان أهم ما اختصت به السورة من أساليب دون غريها من السور ، ففي 

سورة األنعام تنفرد بارتفاع وضخامة يف اإليقاع، وسرعة وقوة يف يف حديثه عن أسلوب سورة األنعام : " 
 (3)"النبض، وألالء شديد يف التصوير واحلركة

 بتل  دمها د نكاد ال بارزين أسلوبني يف عرضت ما عرضت قدجيد أهنا  األنعام سورة ومن ينظر يف
 :السور من غريها يف الكثرة

 

                                                           
 األسلوب.  فيه والطريقة النظم من الضرب أو والتأثري، اإليضاح قصد املعاين عن هبا للتعبري وتأليفها األلفاظ اختيار طريقةاألسلوب هو  – (1)

  (44: ص) ألمحد الشايب
 (50/ 5) لطنطاوي الوسيط التفسري - (2)
 (1843/ 4) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (3)
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 األول : األسلوب
عة باحلق حىت أقرَّ به ، حاصلة إخبار عن شيء ماض وهو يف الشري ؛ يقال : قررهالتقرير أسلوب فهو

 املخاطب ، وهو حيمل وهو حتصيل مال مل يصرح به القول،  جهة ملزمة للحكم والدليل على أنه جهة ملزمة
ّياً  معرفته باستطاعته ، يف كل أْمرٌ  إليه وإجلائه يعرفه مبا اإلقرار على  ،(1)سالباً  أو كان  موجباً  اً،فْكرِيّ  أو ِحسِّ
 الذي املسلم الشأن ورةص يف والقهر، والقدرة والتصرف، باملل  وتفرده اهلل بتوحيد املتعلقة األدلة تورد فهي
 أفعاله ليهع وجترى القلب، يف احلاضر احلس عن الغائب ضمائر لذل  وتضع اجلدل، أو اإلنكار يقبل ال

  :فيها الشأن صاحبو  ومفيضها مصدرها أنه يف سليم قلب ميارى ال واليت للعيان، البارزة ونعمته قدرته وآثار

 ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ڦ ڦژ قال تعاىل : 

 [ 3 - 2 األنعام:]  ژ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 [   18ألنعام: ا]  ژمئ ىئ   يئ جبحب خب مب ىب يب ژ وقال تعاىل : 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ژ وقال تعاىل : 

 [   60األنعام: ] ژ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ

ٹ ڤ  ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ وقال تعاىل : 

 [   61األنعام: ] ژ  ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ

ې ې  ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ  ژ وقال تعاىل : 

وئوئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ یی ی ی 

 [   73نعام: األ]  ژجئ حئ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ژ وقال تعاىل : 

ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ      ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

                                                           
 البديع املعاين، البيان، البالغة علوم (5334/ 8) الكلوم من العرب كالم  ودواء العلوم مشس (48: ص) للعسكري اللغوية الفروقانظر :  - (1)
  (275/ 1) العربية البالغة (69: ص)
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] ژ  ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې
 [   99 - 97األنعام: 

ہ  ہ  ں ں     ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ وقال تعاىل : 

ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ 

 [   141األنعام: ]  ژۇ   ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث      ژ وقال تعاىل : 

 .األسلوبني أحد هو هذا[   165األنعام: ]  ژىث يث حجمج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس 
: أمي الشيءم، ْنتُ لمقِ  ل :، والتلقني هو التفهيم ، يقا احلجة تلقني أسلوب فهو الثاين األسلوب أما

 يّتعظ ما عىن أملى عليه، ولّقن مب عن  ليأخذه إليه القول وإلقاء بالتعليم الغري مشافهت  هو ، والتلقني فمهمُته
ه  .(1)يقال أن ينبغي مبا فالناً  مباشرة وأرشد وبصورة بشّدة به ، ونصحم
 مجيع من به حتيطو  قلبه، عليه ل ومت مسعه، عليه تأخذ حىت اخلصم وجه يف بقذف احلجة أمروهنا 

 .هلا االستسالم من بدا جيد وال منها، التفلت يستطيع فال جوانبه

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ڇ ڇ ژ  :يقول والقدرة التوحيد حجج ففي

ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

  [  12األنعام: ] ژ  ک   ک
ے ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہھ ھ ھ    ھ ژ وقال تعاىل : 

 [ 14األنعام: ] ژ  ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ

 [   15األنعام: ] ژ  ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ وقال تعاىل :  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ وقال تعاىل : 

 [ 37األنعام: ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڄ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ               ژ وقال تعاىل : 

 [ 40األنعام: ] ژ  ھ ے

                                                           
 العربية ملعاجما تكملة (82: ص) للعسكري اللغوية الفروق (2196/ 6) العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح (127/ 9) اللغة هتذيب - (1)
(9 /267)  
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ قال تعاىل : و 

 [46األنعام: ] ژ  ڤڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ وقال تعاىل : 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ے ۓ 

 [ 71األنعام: ] ژ  ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ىئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ         وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئژ وقال تعاىل : 

 [   164األنعام: ] ژ  ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ   مئ ىئ يئ      جب حب خب
 دعوتهب الرسول إميان ويف البشرية تناىف ال الرسالة وأن،   الرسول مهمة وبيان الوحى حجج ويف

پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پژ :  يقول منهم األجر انتظار أو هبم، اكرتاثه وعدم اهلل، على فيها واعتماده

ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ں ں ژ ،وقال تعاىل : [  19األنعام: ] ژ  ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ    چ چ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ژ ، وقال تعاىل :  [ 50األنعام: ] ژ  ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژ  [ 91ألنعام: ا]  ژڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   ۆ 

ۈئ ۈئ      ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ژ وقال تعاىل :  [ 57األنعام: ] ژ  ۆ

ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ژ  وقال تعاىل :  [ 90األنعام: ]  ژی 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ  وقال تعاىل :  [ 161األنعام: ] ژ  ھھ ھ ے        ے ۓ ۓ

 [   162األنعام: ] ژ  ۆ ۈ ۈۇ ۆ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ      ژ  :يقول التكذيب على وعيدهم ويف

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ وقال تعاىل :  [  11األنعام: ] ژ  ڦ ڄ ڄ
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ڃ چ  چ ژ  وقال تعاىل :  [ 47األنعام: ] ژ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

عليهم يف التحليل والتحرمي من دون اهلل ، وتفنيد  ويف الرد [ 135األنعام: ] ژ  ڑ     ڑ

ڀ ڀ  ژشبهتهم يف الشرك وآثاره ، ويف بيان ما حرم ، خاصة يف الطعام ، وعامة يف نظام اهلل : 

]  ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ژ  وقال تعاىل :  [ 143األنعام: 

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ژ  وقال تعاىل :  [ 145األنعام: ] ژ  ۋ ۅ ۅ ۉ

ڈ ڈ ژ ژڑ ژ  وقال تعاىل :  [ 148األنعام: ] ژ  ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

گ گ گ گ   ڳ ژ  وقال تعاىل :  [ 149األنعام: ] ژ  ڑ ک ک ک ک

]  ژۇ ۇ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ژ  وقال تعاىل:  [ 150األنعام: ] ژ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 
 [ 151األنعام: 

 قضاياو  احلجج من السورة هذه تضمنته ما معظم تناوبا قد( كذا  قل) و( كذا  هو: )األسلوبان هذان
 مل( كذا  قل) أسلوب وهو الثاين األسلوب وخاصة أهنما إال القرآن سور من غريها يف جاءا وإن ومها التبليغ،
 اليت القوية حلجةا أساليب من أسلوبان ذل  بعد ومها سورة،ال هذه يف نراها اليت الكثرة هبذه غريها يف يوجد
 من احلق ستخرجت اليت الشدة تل  تستوجب حبالة وأهنم املعارضة، يف وإسرافهم املعارضني قوة على تدل

، وتدفعهم إليه دفعاً عن طريق احلجة اليت تاخذ بالقلوب ، عن طريق التحاكم إىل النظر العقلي ،  نفوسهم
ا الفطرية اليت ال تكلف اإلنسان يف إدراكها واإلميان هبا سوى الرجوع إىل احلس الباطن وشعور وإىل القضاي

الوجدان فيلمس احلق يف نفسه ، ويراه يف اآلفاق ، وتلهمه به الفطرة املصونة يف ظلمات املادة واجلمود ، 
 والشهوة والتقليد . 
 وإحياء واحد ، ويف مقصد واحد واحد، موقف يف صدرا أهنما على أخرى جهة من األسلوبان ويدل

 بعدة املهاجم دتزوي، احلكيم اخلبري  القاهر القوي من استدعى مبلغاً  والعتو الشدة من بلغ،  واحد خلصم، 
 فيخضع بنيانه من دوهت عمده، فتزلزل األعداء معسكر يف هبا يقذف شديدة محلة يف أسلحتها تتضافر قوية

 .(1) إليه يدعى الذي باحلق للتسليم

                                                           
 ( .  304 – 303بتصرف من تفسري القرآن الكرمي حملمود شلتوت : ) ص :  - (1)
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 بين المعاني : تقابلأسلوب ال

، قابله ر أمر ما وإردافه مبا يكْ ذِ يف كثري من املواضع  من أوهلا إىل آخرها ولقد برز يف هذه السورة
كان حسيًا أو معنويًا ، واستعمل هذا األسلوب يف هذه السورة هبذه الكثرة حىت يبني مدى تأثريه يف سواء  

إىل تداعي املعاين املعاكسة، وتوسع ملكة التخيل  يدهذا األسلوب يؤ  إن حيث، إقامة احلجة على املعاند 
وذل   ، الشعور من خالل تسليط الضوء على املفارقات ايقاظجج العاطفة، و أوالوهم، وتوقظ اإلحساس، وت

العبارات  يفدّل على اهتمام البيان القرآين بالعبارة، وحرصه الشديد على توظاليت تعنوية املّسنات يعترب من احمل
التناغمية اليت تتعادل وحداهتا الصوتية، وتتوافق من حيث األوزان يف انسجام تام مع السياق واملقام ، مع 

 ة . أداء املعىن أحسن أداء، وإخراجه يف أهبى حل
الدراسة  يف –بإذن اهلل  –التفصيل هلا سيكون  حيث إنونذكر هنا أمثلة على سبيل اإلمجال 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژ يف قوله تعاىل : ماورد األمثلة  التطبيقية ، من هذه

ۀ ہ    ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

جاء لفظ اهلالك وهو دليل على الضعف أمام عذاب حيث  [ 6األنعام: ] ژ  ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ
تقابلني للماء ماهلل ، وجاء ما يقابله وهو لفظ التمكني ، والتمكني ال يكون إال عن قوة ، كما بني مصدرين 

املصدر األول املاء النازل من السماء ، وما يقابله وهو املاء الذي جيري على سطح األرض ، وجاء لفظ 
اإلنشاء وهو خلق شيئ يف الوجود ، وقال  اإلهالك وهو القضاء على شيء موجود ، وذكر ما يقابله وهو

ألنعام: ا]  ژيث حج مج   جح مح جخ     حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض خض ژ  تعاىل : 
 . في ، وذكر ما يقابله وهو اإلميان[ حيث ذكر لفظ التكذيب على وجه الن 27

ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہہ ہ ہ   ھ ھ ھھ ے ے  ژ ويف قوله تعاىل : 

[ حيث ذم احلياة الدنيا كما تُرى يف نظر غري املؤمنني ، وذكر ما يقابل ذل  وهو  32األنعام: ] ژ  ۓ
 امتداح الدار اآلخرة للمؤمنني .

ىئ ی       ی           ی ی جئ حئ مئ ىئ     يئ جب حب خب  مب ژ يف قوله تعاىل : و 

الصعود إىل السماء يقابل احلفر لألنفاق يف األرض  حيث إن[  35األنعام: ]  ژىب يب جت حت
 . 

األنعام: ]ژ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ  ويف قوله تعاىل : 
 داية إىل الصراط املستقيم . اإلضالل ، وجاء ما يقابله معىن وهو اهل[ حيث جاء لفظ  39
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ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ   يئ ژ ويف قوله تعاىل : 

 اإلنعام يقابل العقاب .  حيث إن[  44األنعام: ]  ژجب حب خب مب ىب يب جت حت 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ژ ويف قوله تعاىل : 

 – 48األنعام: ] ژ  ک  گ گ گ گ ڳ        ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ       ڱ ڱ
البشارة تقابل اإلنذار ، كما أنه ذكر مصري من آمن وأصلح ، وذكر ما يقابله وهو مصري  إنحيث [  49

 من كذب بآيات اهلل تعاىل . 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ   گ   گڳ ڳ ژ ويف قوله تعاىل : 

ضالل وما يقابله وهو لفظ [ حيث ورد لفظ ال 56األنعام: ]  ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
 . اهلداية

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ ژ اىل : ويف قوله تع

[ ذكر نوعني  68األنعام: ]  ژجب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

واآلخر   ژ ىئ   یژ متقابلني من الكالم ، أحدمها كالم اهلل تعاىل الذي ال يساويه كالم وذل  يف قوله : 

شاسع والكبري ال وال يغفل عاقل عن البون ژحئ مئ ىئ  ژكالم سوى اهلل تعاىل وذل  يف قوله تعاىل : 
بني كال الكالمني ، ونتيجة لذل  فال يتساوى اخلوض يف كالم اهلل تعاىل مع اخلوض يف كالم غريه ، وذل  

 .  -واهلل أعلم  –أقوى دليل على أن أي كالم ال ينسب إىل اهلل ال يساوي قيمة كالم اهلل تعاىل 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ ويف قوله تعاىل : 

، ومن املعلوم أن الشرك (1)اإلسالم إىل اللَّهُ  همدانما ِإذْ  بـمْعدم  الشرك إىل ونرجع نعود[ أي :  71األنعام: ]  ژں 
 يقابل اإلسالم .

 .- واهلل تعاىل أعلم –يطول ذكرها يف مقامنا هذا  ، واملواضع غري ذل  كثري يف هذه السورة
 
 

 : وب عاقبة الفعل وما يترتب عليهأسل
 اهسواء كان ما يذكر بعد ا ؛وما يرتتب عليهألمور معينة  هذكر دم أسلوباً آخر وهو كذل  استخ

ڻ ڻ  ں ں ڻ ڻژ يف قوله تعاىل : ، كما  استوجبهتمما  اوما يرتتب عليهذل  األمر مما يقتضيه 

                                                           
 (458/ 1) العلوم حبر  - (1)
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ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہھ ھ ھ    ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ ۇ 

وكان غنيًا عن العباد ، وكان  فمن كان فاطر السماوات واألرض ، [ 14األنعام: ] ژ  ۇ ۆ
 .كل ذل  أن يتخذ ولياً دون غريه  العباد حباجة إليه ، استوجب
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک  ژ ويف قوله تعاىل:

حيث [  49 - 48األنعام: ]ژ گ گ گ گ ڳ  ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 االختيار بني اإلميان والتكذيب يستوجب إرسال الرسل مبشرين ومنذرين . إن

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ژ يف قوله تعاىل : و 

حيث [   50األنعام: ] ژ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ
ب أن يكون يستوجللخزائن اإلهلية ، وانتفاء العلم بالغيب ، وانتفاء أن يكون مل   امتالك الين انتفاء  إن

 هو من قبيل الوحي .  اإمن ما يرد على لسان النيب 

ڑ ڑ         ژكما جاء يف قوله تعاىل : من باب العاقبة والنتيجة  ذكر امورًا وما يرتتب عليها يو أ

ک   ک کک گ گ گ گ ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ 

حيث بني أن اهلالك واالستبدال جاء [ ،  6 – 5األنعام: ] ژ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ
 قبة التكذيب . نتيجة وعا

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ژ ويف قوله تعاىل : 

 [ حيث بني أن العقوبة قد حلت باملستهزئني نتيجة استهزائهم . 10األنعام: ]  ژٹ ٹ ٹ 

األنعام: ]  ژ  ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئژ ويف قوله تعاىل : 
قق الفوز مل يصرف العذاب ملا حت [ حيث بني أن الفوز املبني يكون مرتتباً على صرف العذاب ، إذ لو  16
. 

ژ  ڑ ڑ  ک ک ک ک گ    گ گ      گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ    ڱژ ويف قوله تعاىل : 

 لفالح كان نتيجة الفرتاء الكذب على اهلل تعاىل ، والتكذيب بآياته . [ بني أن انتفاء ا 21األنعام: ] 
 ةقامة احلجإ يفلردع رالزجر لدعى أ وهو ،خرها آول السورة اىل أمن  جلياً وهذا األسلوب نراه  
 .  -واهلل تعاىل أعلم  – نعامغراض سورة األأهم أحماجة املشركني والذي هو من  عند وتقريرها
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   أسلوب النفي واإلثبات : 
أضف إىل ذل  استخدامه ألسلوبني ممتنعني ؛ حبيث لو ووجد أحدمها امتنع اآلخر أال ومها اإلثبات 

 ىل كل صفات الكمال ، ونفى الكمال عن غريه ، بالتايل نفى كل نقص عن اهللوالنفي ، حيث أثبت هلل تعا
تعاىل ، وأثبت كل صفات النقاص لكل من ادعى املشركون أهنم آهلة من دون اهلل تعاىل ، وهو واضح بني 
يف كل آيات السورة ، فنراه يف حال اإلثبات يسوق كثريًا من حجج التوحيد اليت تثبت بالدليل العقلي 

قاقه للتفرد بالعبادة دون غريه ، من ذل  خلقه للسماوات واألرض ، وتصرفه املطلق بالكون أمجع ، ستحا
 وأن األمر كله بيده ، وأنه إذا أراد لشيء أن يكون فإنه يقول له كن فيكون . 

ويف حال النفي فإنه ينزه ذاته الكرمية عن كل عوامل وصفات النقص ، واليت تعرتي غريه ممن زعم 
ل الباطل أهنم معبودون من دون اهلل ، فنراه ينفي عن نفسه حاجته للطعام ، وينفي عن نفسه األفول أه

والغياب ، ونفى أن يكون له زوجة وبنني وبنات ، ونفى عن نفسه الظلم وغري ذل  من الصفات اليت ال 
 . -واهلل تعاىل أعلم  –تليق بذاته الكرمية 

 
 أسلوب التدرج :
ايا والذي عاجل به عدة قضهذه السورة عرض قضايا يضًا جاء أسلوب التدرج يف وإلقامة احلجة أ

 منها ما يلي : 

] ژ ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ يف قوله تعاىل : 
ذكر التدرج الذي حيدث عند املكذب عاجل قضية القلب الذي هو حمل االعتقاد ، حيث [   25األنعام: 

بدأ ف القلب ، فإذا طبع على القلب ُصمَّت اآلذان عن قبول احلق ، طبع علىالبيبدأ أواًل والكافر حيث 
يالقلب مث ذكر بعده السمع حىت يبني أمهية سالمة القلب ، ونقاؤه من الشرك وشوائبه ، حىت ينتفع ببقية 

 اً صم جعلوا النطق،و  والبصر بالسمع ينتفعوا مل ملا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :" جوارحه واوهلا السمع ، 
مي كالصُّمِّ   صاروا والنطق، والبصر السمع عن أعرضوا ملا أو عمياً؛ بكماً  ْْ  نفس بل ذل ،ك  وليس الُبْكم، الُع

ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ          ېئ ېئ ېئ     ىئ         ژ  :تعاىل اهلل قال كما  وبكمت، وصمت عميت قلوهبم

 اجلسد، سائر صلح صلح وإذا جنوده، واألعضاء املل ، هو والقلب ،[ 46: احلج] ژىئ ىئ ی 
 فقه وإن فقهه،ي ال: واملعىن البهائم، تسمع كما  الصوت باألذن يسمع فيبقى اجلسد، سائر فسد فسد وإذا
  (1)تاماً " فقًها يفقه مل الفقه بعض

                                                           
 (25: ص) تيمية البن اإلميان - (1)
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ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ژ ويف قوله تعاىل : 

بأمور هي ليست من  نيب [ عاجل معضلة عند املشركني الذين كانوا يطالبون ال 50األنعام: ]  ژ ھ
 منه طلبوني األول املقام يف كانوا  أهنم واحلاصل :" -رمحه اهلل  –الرازي  خصائص النيب حيث يقول اإلمام

 تل  مبعرفة يتوسلوال الغيوب، عن اإلخبار منه يطلبون كانوا  الثاين املقام ويف الواسعة، واخلريات الكثرية األموال
، فهم تدرجوا فبداية طلبوا اخلريات ، مث تدرجوا  (1)واملفاسد" املضار عن االجتنابو  باملنافع الفوز إىل الغيوب

إىل ما هو أقل فإن مل يكن ميل  اخلريات فليخربهم بدالً عن ذل  بالغيب حىت يعلموا مواطن تل  اخلريات 
 .  -واهلل أعلم  –

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئىئ ىئ ژ ويف قوله تعاىل : 

 ژمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت        حت خت       ىئ ی ی ی ی جئ حئ

[ عاجل قضية عند املشركني وهي قضية من قضايا توحيد األمساء والصفات ، وهي صفة العلم  59األنعام: ] 
 ،األزيل والشامل هلل ، فلقد تدرج من األكرب واألعم إىل ما هو أخص وأقل ، فبدأ بذكر مفاتح الغيب 

 والعقاب ابالثو  من العباد عن غاب ما ، أو والرزق العذاب خزائن ، وهى حاملفتا  وهو مفتح مجع "واملفاتح
 اخلزائن يف ام إىل هبا يتوصل املفاتح ؛ ألن االستعارة طريق على مفاتح للغيب ، جعل واألحوال واآلجال
 إىل توصلامل هو نهأ ، فأراد إليها توصل فتحها وكيفية مفاحتها علم ، ومن واألقفال باألغالق منها املستوثق
 يف ما إىل ملتوصلا فهو فتحها ويعلم املخازن أقفال مفاتح عنده كمن  غريه إليها يتوصل ال وحده املغيبات
، مث تدرج إىل ما هو أصغر من ذل  مساحة وهي مساحيت الرب والبحر ، مث ذكر ما هو أخص (2)املخازن"

لناس ، ا يدل على علم اهلل مبا يظهر لوهو أمر متعلق بالرب وهو سقوط األوراق على سطحها الفسيح وهو م
احلبة  فبني أن سعة علمه يشمل، وأنه يعلم بأمور خفيت عن الناس ، مث ذكر ما هو أدق ليبني دقة علمه 
هو أصل الورقة الساقطة ، وذل  يشمل كل ما غاب عن األنظار ، يقول  اليت تزرع يف باطن األرض الذي

 : اجتاهني إىل يتجه لرطبل العلماء وتفسريالشيخ أبو زهرة : " 
 جافا أو رطبا لألشجار. مثرًا يكون ما وهو واحلبة، الورق يناسب مبا واليابس الرطب تفسري : أوهلما

 فوق عباده على اهب اهلل أنعم اليت للنعمة توجيه وفيه ذل ، وغري والقصب، والتفاح، كاملوز  الثمار عموم من
 .واإلبداع التكوين يف وقدرته علمه، إحاطة

                                                           
 (538/ 12) الغيب مفاتيح - (1)
 (509/ 1)للنسفي  التأويل وحقائق التنزيل مدارك - (2)
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 فهو شيء، كل  يف واجلامد اللني يعلم فهو الوجود، كل  يف واليابس الرطب أن يرى املفسرين وبعض
 حجارأ من األرض باطن يف يكون وما سائلة، ومعادن كرمية،  ومعادن فلزات من األرض باطن يف ما يعلم
 .(1)"وجامدة وسائلة نباتية وغري نباتية

ٹ ٿ ٿ ٿ       ٿ ٹ ٹ ٹ ژ ويف قوله تعاىل : 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ 

 لقضية كانت سائدة يف –عليه السالم  –ذكر كيفية معاجلة إبراهيم  [ 78 – 75األنعام: ]  ژۀ 
،  إىل ما هو أكرب منه كما يُرى يف عني قومهعصره ، وهي عبادة الكواكب ، فبدأ بالتدرج من األصغر 

حيث ذكر الكوكب ، مث أتبعه بالقمر الذي هو أكرب يف مظهره من الكوكب ، مث انتهى بالشمس اليت 
، فبني هلم أنه مهما كرب حجم ما يتجهون إليه بالعبادة من هي أكرب ما يراه قومه من األجرام السماوية 

 . -واهلل أعلم  –ية فإنه آفل ال حمالة ، ويبقى وجه اهلل تعاىل دون اهلل من هذه األجرام السماو 
طول ي ، لكن اقتصرت على ما سبق ذكره حيثتأمل جيد هذا التدرج يف غري هذه املواضع املو 

 يف هذا املقام . احلديث عن هذا األسلوب
 
 

 الجانب الثاني : ما اختصت به السورة من مفردات وألفاظ : 
 وهى له لوعاءا العالية ، هي ومعانيها الرفيعة القرآنية أن األلفاظ يالحظالقرآن إن املتأمل يف سور 

 آللئ لنفائس فاألصدا مبثابة وهي معرفتها، عن االستغناء ميكن وال وأهدافه القرآن معاين عن التعبري أداة
ولقد  لبشرية،ا يعومج العصور مجيع ، وخاطبت األزيل الكالم صفة من نزلت واليت الشاملة، الكلية املعاين
 الكرمي لقرآنا ألسلوب أن على نتعرف وبذل  االختيار، هذا من اإلعجاز وجه يظهر فيه اختياراً  اختريت
 النظم، واألوسع يف ألليقا ألنه موضعه يف قاراً  اللفظ فرتى وتراكيبه، ألفاظه اختيار يف يسلكه خاصاً  طابعاً 
 اآلية ملفردات اسبةمن واألكثر البالغة، وجوه يف واألبدع إلبانة،ا يف واألحكم الداللة، يف واألقوى املعىن، يف
 بستأل لو الكرمي الكتاب هذا معاين أن اإلعجاز حيقق ما أعجب من وإن عليه، يرتادف أو يتقدمه مما

 أبلغ ذل  توىل ولو ، املعىن ذات عن واإلبالغ ومستها منطها يف جاءت ما العربية، من نفس أخرى ألفاظاً 
 ألفاظه غري ملعانيه يهاف حىت ليس سعتها؛ على عنده اللغة ضاقت فقد ظهرياً؛ لبعض بعضهم كان  ولو بلغائها

                                                           
 (2524/ 5) أليب زهرةزهرة التفاسري  - (1)
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 ، فحيثما نسهاج من متميزة بنفسها، بائنة القرآن ألفاظ أن على مضوا قد العلماء وتركيبها، وكل عياهنابأ
 الكالمم  ل ذ وشحم  قد رأيتمه، و  إليه حماسنه وأومأت نفسه على دل الكالم، من نسق يف تركيب منها وجد

 جلالهلا، سياجاً و  إلشراقها، حفظاً  إال القرآن بألفاظ الزمن مرور يزد منه ، ومل موضعه إىل النفس وزينه ، وحرك
 موضعها يف ريهاغ ميأل ال حيِّزها، يف كلمة  احلسن، وكل من مكاهنا يف نصيبها، عن تتخل ومل لفظة هتن مل

 .(1)السليم والذوق الصافية، القرحيةب فراغها ، وال يدرك ذل  إال
 والوعيد التهديد اممق يف قوية عنيفة ألفاظاً  ومن يتأمل سور القرآن الكرمي جيد أن اهلل سبحانه اختار

 وما والتوجيه تشريعال مقام يف ثرية أشبههما ، هادئة وما والتبشري الرتغيب يف عذبة ورقيقة ذل ، أشبه وما
 قارهبما .

مناسبة ختدم  ألفاظاً  دد أن اهلل سبحانه وتعاىل اختار سبحانه وتعاىل األنعام وعلى صعيد سورة 
 ، وتوصل هدفها على الوجه األكمل ، وتعرب عن معانيها بكل دقة ووضوح .غرض هذه السورة 

وللحديث عن ما اختصت به سورة األنعام من ألفاظ البد من تقسري تل  األلفاظ إىل قسمني 
ل ما تفردت بذكره سورة األنعام ، والقسم الثاين ما تكرر فيها أكثر من غريها ، ويف  رئيسيني ، القسم األو 
ذا اللفظ دون هب سبب التعبري –بإذن اهلل  –ديث عن األمساء ، وصيغ األفعال ، وسأبني كليهما سيكون احل

 .غريه يف قسم الدراسة التطبيقية للسورة الكرمية 
 األنعام وحدها . ره سورةالقسم األول :  ما تفردت بذك

ونعين بذل  ما تفردت بذكره بصيغة معينة مل تذكر بتل  الصيغة يف غريها ، إال أهنا وردت تل  
 األلفاظ بصيغ أخرى يف سور أخرى .

 أوالً : ما تفردت به من األسماء .

 ٹ ٹ    ٹ ڤژ تفردت بلفظ ) اإلصباح ( وذل  يف قوله تعاىل :  .1

 [  96ام: األنع] ژ  ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ

ىئ    مئژ ، وذل  يف قوله تعاىل : مرتني تفردت بذكر اسم اهلل ) القاهر (  .2

ٹ ڤ  ڤ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  18األنعام: ]  ژيئ جبحب خب مب ىب يب 

 ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ

 [ 61األنعام: ] ژ 

                                                           
 – 170: ص) للرافعي النبوية والبالغة القرآن ، إعجاز (62/ 1)التأويل للخطيب االسكايف  وغرة التنزيل هذا الكالم مقتبس من : درة - (1)

 (85: ص) القرآن أليب زهرة الكربى ، املعجزة (64: ص) القرآن للبيلي بالغة ، من (15: ص) اإلعجاز للنورسي ، إشارات (174 -171
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ٱ ٻ  ژمجع قرطاس ، وذل  يف قوله تعاىل :  وبلفظ ) قراطيس ( وه تفردت .3

ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٻ ٻ

ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ چچ 

 [ 91األنعام: ]  ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 ۉ ېژ وذل  يف قوله تعاىل : تفردت بتتايل لفظ اجلاللة ) اهلل (  .4

]  ژې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
 [ 124األنعام: 
هبذه  ضمري املتكلم ، وهذه األلفاظ مل تردتفردت بذكر ألفاظ متتالية مضافة إىل  .5

ڭ ڭ  ڭژ وذل  يف قوله تعاىل : ) صاليت ونسكي وحمياي وممايت ( الصيغة إال فيها وهي 

  [162 األنعام: ]ژ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 ىئ ی       ی           ی یژ ، وذل  يف قوله تعاىل :  السُّلَّم تفردت بلفظ .6

مت ىت  يت جث جئ حئ مئ ىئ     يئ جب حب خب  مب ىب يب جت حتخت 

 [ 35األنعام: ]  ژمث ىثيث حج مج جح مح جخ 
 ، وذل  يف اآلية السابقة . النفق تفردت بلفظ .7
تفردت بذكر لفظ ) فالق ( يف موضعني ، وهو اسم الفاعل من الفعل ) فلق (  .8

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ژ وذل  يف قوله تعاىل : 

ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ 

 [ 96 – 95ام: األنع] ژ  ڦ   ڄ ڄ ڄ

 
 ثانياً : ما تفردت به من األفعال 

ھ  ژتفردت بذكر الفعل أمر مبين للمجهول ) أمرنا ( وذل  يف قوله تعاىل :  .1

 .ژ ے  ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
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ُوُضونم (وذل  يف قوله تعاىل:تفر  .2 ېئ  ژدت بذكر فعل اخلوض بصيغة املضارع) خيم

 [ 68األنعام: ]  ژېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
  موضع واحد واملضارع يف موضعني ،تفردت بالفعل صدف بصيغة املاضي يف .3

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ژ وذل  يف قوله تعاىل : 

ې    ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ        ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ 

 [ 157األنعام: ]  ژېئ     ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی             ی ی 

ے   ھژ تعاىل : وذل  يف قوله ) نسلم (  املضارع تفردت بصيغة الفعل .4

 [ 71األنعام: ] ژ ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
تفردت بصيغة الفعل املاضي ) وصاكم ( حيث تكرر أربعة مرات يف هذه  .5

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ژ السورة وذل  يف قوله تعاىل : 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 . (1)، ويف آيات الوصايا العشر[  144األنعام: ] ژ ڌ

يث  ژ) وقف ( مبنياً للمجهول يف موضعني ومها قوله تعاىل : تفردت بذكر الفعل  .6

، [ 27األنعام: ]  ژحج مج   جح مح جخ     حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض خض 

ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ژ وقوله تعاىل : 

 . [ 30األنعام: ] ژ  ڇ ڇ         ڍ  ڍ
،  رع ) تُبسل (اتفردت بلفظ اإلبسال بصيغيت فعل ، األوىل بصيغة الفعل املض .7

ٺ ٺ  ژيف قوله تعاىل :  ي ) أُبسل ( وكالمها مبنيان للمجهول وذل وصيغة الفعل املاض

ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ     

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

األنعام: ]ژ  ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ         ڑ ک
70 ] 

                                                           
 . 153إىل  151وهي اآليات من  - (1)
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 األنعام أكثر من غيرها . القسم الثاني : ما تكرر في سورة
وسيكون التقسيم يف هذا القسم حبسب اللفظ ، وحتت ذل  اللفظ نذكر نوعه من حيث كونه 

 امساً أو فعاًل .

  . لفظ اإلنذار 

من أهم مهمات الرسل هي اإلنذار ، وهي املهمة اليت ركزت عليها سورة األنعام ، حىت  حيث إن
 ورد فيها لفظ اإلنذار بأكثر من صيغة ، وذل  فيما يلي :  تقيم احلجة على األقوام املشركني لذل 

  : ٻ ٻ  ٱ ٻژ ورد لفظ اإلنذار بصيغة الفعل املضارع وذل  يف قوله تعاىل

ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

[ ، ويف 19األنعام: ]ژ  ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ    چ چ

ژ ژ  ڑ ڑ ک کڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ قوله تعاىل : 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  92األنعام: ] 

 [ 130األنعام: ] ژ ۅ ۉ ۉ ې      ې ې

  ڌ  ژ وذل  يف قوله تعاىل :مجع منذر ، وهي اسم فاعل بصيغة ورد لفظ االنذار

 [ . 48األنعام: ]ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 ۅ ۉ ۋ ۅژ ة فعل األمر وذل  يف قوله تعاىل:ورد لفظ اإلنذار بصيغ 

 [  51األنعام: ] ژ  ۉ ې  ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ

 

  لفظ بغتة 

 ژهذا اللفظ ورد يف هذه السورة الكرمية أكثر من غريها ، وذل  يف قوله تعاىل :  حيث إن

ڌ ڌ  ڎ ڎ        ڈ ڈژ ژ ڑ  ڑ ک    ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
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ېئ ىئ ىئ  ژ[ ، ويف قوله تعاىل :  31األنعام: ] ژ  ڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ   يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  44األنعام: ]  ژحت 

 [  47األنعام: ] ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 

 . لفظ التكذيب 

سورة األنعام اهتمت بالرد على املشركني املكذبني ؛ فإن لفظ التكذيب ورد فيها بكثرة  حيث إن
 : لتايلمن أجله ، وهي على النحو ا   حىت ختدم تل  األلفاظ السياق الذي سيقتوبأكثر من صيغة ، وذل

ماجاء فيها من لفظ التكذيب بصيغة الفعل املاضي ) كذَّب ( وذل  يف قوله تعاىل  .1

ڑ ڑ  ک ک ک ک ژ قوله تعاىل : ، و  [ 5األنعام: ] ژ ڑ ڑ        ک   ک کک ژ : 

ڌ ڌ  ڎ ژ قوله تعاىل : ، و  [ 21نعام: األ]ژ  گ    گ گ      گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ    ڱ

ڎ        ڈ ڈژ ژ ڑ  ڑ ک    ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ 

ڑ ڑ      ک ک ک ژ قوله تعاىل : ، و [31األنعام: ]ژ  ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

گ ڳ        ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ       ژ قوله تعاىل: ، و  [ 39األنعام: ]ژ ک گگ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ  ں ڻژ قوله تعاىل : ، و  [49األنعام: ]ژ  ڱ ڱ

األنعام: ]ژ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ

،  [66األنعام: ]ژ  ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ قوله تعاىل : ،و  [57

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ژ قوله تعاىل : و 

ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ژ قوله تعاىل : ، و  [ 147األنعام: ] ژ  ڀ ٺ

ڃ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ

ژ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ژ قوله تعاىل : ، و  [148األنعام: ]

ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ       ہ ہ ہ ھ ھ 
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ژ قوله تعاىل: ، و  [150األنعام: ]ژ  ھ ھ ے ے

ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې    ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ 

ی ی             وئ        ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ     ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 [157األنعام: ] ژی ی 
  وله تعاىل : قماجاء يف لفظ التكذيب بصيغة املاضي املبين للمجهول وذل  يف

ۉ ۉ              ې ې ې ې ى ى ائ          ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ 

 [ 34األنعام: ] ژ  ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ

 ژ تعاىل :  ولهماجاء فيها من لفظ التكذيب بصيغة الفعل املضارع ، وذل  يف ق

 [ 27األنعام: ] ژيث حج مج   جح مح جخ     حخ مخ جس حس خس مس حص 

  : ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ ما جاء فيها من قبيل اإلسم وذل  يف قوله تعاىل

ه اسم فاعل ملا حيث إن[  11األنعام: ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
 فوق الثالثي . 

 
  لفظ خسر 

كثر نت أهنم سبب للخسران يف أالسورة الكرمية حذرت من الشرك وأفعال اجلاهلية ، وبي حيث إن

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ڇ ژ من موضع بصيغة الفعل املاضي وذل  يف قوله تعاىل : 

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ  ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  12األنعام: ] ژ  ک   ک

 ڌ ڌ  ڎژ [ ، ويف قوله تعاىل :  20األنعام: ] ژ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ڎ        ڈ ڈژ ژ ڑ  ڑ ک    ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  31األنعام: ] ژ  ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 [ 140األنعام: ]ژ  ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ گ گ

 . لفظ الرحمة 
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 اهلل تعاىل ملا محى مِحى التوحيد من الشرك كان ذل  أكرب رمحة من اهلل تعاىل ، وبني هذه حيث إن
 الرمحة بأكثر من صيغة ، وذل  يف اآليات التايل : 

  ألنعامهبذه الصيغة إال يف سورة اورد لفظ الرمحة معرفاً بأل أربعة مرات ، مل يرد ،
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ وذل  يف قوله تعاىل : 

 ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ٿ ٿ ٿ ژ  : ويف قوله تعاىل ،[ 12األنعام: ]ژ 

ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ   چ 

ڀ ڀ ٺ ژ  : ويف قوله تعاىل [، 54األنعام: ]  ژچ چ چ ڇ ڇ 

ٺٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ          ڤ ڤ 

 . [ 133األنعام: ]ژ  ڤ ڤ ڦ ڦ

  : ٱ ٻ ٻ ٻ ژ ورد لفظ الرمحة نكرة وذل  يف قوله تعاىل

[ ، ويف قوله  147األنعام: ] ژ  ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ک ک ک ک گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ تعاىل : 

ۆ ۆ ۈ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  154األنعام: ] ژ  ڱ ڱ ڱ   ڱ ں ں

 ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې    ې ى ى ائ

 [  157األنعام: ] 

  : ې  ې ېژ ورد لفظ الرمحة بصيغة الفعل املاضي وذل  يف قوله تعاىل

 [  16األنعام: ]ژ  ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ

  : ژورد لفظ الرمحة بصيغة الفعل املضارع املبين للمجهول وذل  يف قوله تعاىل 

 [ 155األنعام: ] ژ  ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ

 
 

  لفظ الزعم 
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 ه ملا أورد شبههم أطلق على أكثرها هذا اللفظ بعدة صيغ وهي كما يأيت : حيث إن

 : ں  ڱ ڱژ  ورد لفظ الزعم بصيغة الفعل املضارع وذل  يف قوله تعاىل

[ ، ويف قوله تعاىل   22األنعام: ] ژ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ

 [ 94األنعام: ]  ژمب ىب يب جت حت خت مت           ىت يت  ژ :

  : جئ  ی یژ ورد لفظ الزعم بصيغة الفعل املاضي وذل  يف قوله تعاىل

 [ . 94األنعام: ]  ژحئ مئ ىئ يئ جب حبخب 

  : ک ک ک ک گ گ گ ژ يف قوله تعاىل

[ ، ويف قوله  136األنعام: ] ژ  ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

] ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ تعاىل : 
 [ . 138األنعام: 

 
 
 

   لفظ الشرك 

فال عجب أن يكون هذا اللفظ بكل صيغه وتصريفاته قد ورد يف سورة األنعام أكثر من وروده يف 
 شركني ، وهذا اللفظ ورد يفالغرض األول واألساسي يف السورة هو حماجة امل حيث إنغريها من السور ، 

 هذه السورة على النحو التايل : 

  وذل  يف قوله تعاىل شركمجع م، وهي اسم فاعل بصيغة ورد لفظ الشرك  :
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ ے ژ 

[ ، ويف قوله  14األنعام: ] ژ  ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ژ تعاىل : 

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  79األنعام: ]ژ  ۓ ڭ

ڇ ژ ويف قوله تعاىل : [ ،  106األنعام: ]ژ  گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
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ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک      ک 

ژ ويف قوله تعاىل : [ ،   121األنعام: ]  ژکک گ گ گ گ ڳ 

ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې 

ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ژ ويف قوله تعاىل : [ ،  137األنعام: ]  ژې ې ى 

 .[161األنعام: ] ژ  ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ے ۓ ۓ
  قوله تعاىل وذل  يف املبدوء بالتاء أو الياء الفعل املضارع بصيغةورد لفظ الشرك 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ژ : 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ    

ے ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ژ [، ويف قوله تعاىل:19عام: األن]  ژ  چ چ

ڱ ڱ ں ں ژ ويف قوله تعاىل : [ ،  41األنعام: ]ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ [ ،  64األنعام: ]ژ  ڻ ڻ   ڻ            ڻ ۀ ۀ ہ

قوله [ ، ويف  78األنعام: ]  ژڳ  ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ 

ۉ    ۉ ې  ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅژ تعاىل : 

، ويف  [ 80األنعام: ] ژ  ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ

]  ژۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇۋ ژ قوله تعاىل : 
 [ 151األنعام: 

  ڱ ڱژ الفعل املاضي ، وذل  يف قوله تعاىل :  بصيغةورد لفظ الشرك 

ويف قوله تعاىل  [ ، 22األنعام: ] ژ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ

ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ : 

ويف  [ ، 81األنعام: ]  ژی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب         ىب يب 

ہ ہ ہ ہ     ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ             ژ قوله تعاىل : 

ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ژ [ ،  88األنعام: ] ژ  ۇ ۇ
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ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ژ  [ ، ويف قوله تعاىل : 107األنعام: ] ژ  ہ ھ ھ

 [  148األنعام: ] ژ ڤ ڤ ڤڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ

  ڱ  ڱژ يف قوله تعاىل :  ورد لفظ الشرك بصيغة مجع التكسري ، وذل

يف قوله و  [ ، 22األنعام: ] ژ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی ژ تعاىل : 

ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  94األنعام: ]  ژجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ 

ک ک ک ک گ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  100األنعام: ]ژ  ېئ ېئ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 

ۓ ڭ  ژ :ويف قوله تعاىل[،  136األنعام: ] ژ  ھ ے ے ۓ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ 

[ ،ويف 137األنعام: ]  ژۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ژ قوله تعاىل : 

 [ . 139األنعام: ] ژ  ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
أكثر  يف ذل  ورد فقد ، واملشركني واملشرك الشرك ذكر بكثرة ولقد تفردت سورة األنعام

 –، وال غرابة يف ذل  إذ ان السورة الكرمية تناولت املشركني من نواحي عديدة  موضعاً  عشرين من
 . -واهلل أعلم 

 

 . لفظ الصراط 

األساسي للسورة هو ابطال الشرك وإثبات التوحيد الذي هو مقتضى الصراط  الغرض حيث إن

ڑ ژ : املستقيم ؛ لذل  نرى تكرر هذا اللفظ يف هذه السورة أكثر من غريها ، وذل  يف قوله تعاىل

 ڑ      ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
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ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  39األنعام: ]ژ 

ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ژ [، ويف قوله تعاىل :  87األنعام: ]ژ  ڻ ۀ ۀ

چ چ چ چ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  126األنعام: ] ژ  ڃ ڃ ڃ چ

ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :   153األنعام: ] ژ  ڇ

 [ . 161األنعام: ] ژ  ہ ھ ھھ ھ ے        ے ۓ ۓ
 

  . لفظ الظلمة 

وعاً يف هذه السورة أكثر من غريها من السور وذل  ألسباب اقتضاها ه ورد هذا اللفظ جممحيث إن
 حمور السورة ، وسياق آياهتا ، وهذه اآليات هي : 

 ٱ ٻ ٻژ مواضع وهي قوله تعاىل :  ةجاء جمموعًا معرفًا بأل يف ثالث 

ڑ ڑ      ژ [ ، وقوله تعاىل :  1األنعام: ] ژ ٻ ٻ پ پ پ        پ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ڳ ڳ          ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ژ [، وقوله تعاىل :  39األنعام: ] ژ 

ڻ ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ                ھ ھ ھ ے        ے 

 [ . 122األنعام: ] ژ  ۓ

  : ائ ەئ ژ جاء جمموعًا نكرة يف ثالث مواضع أيضًا وهي قوله تعاىل

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

[ ، وقوله  59األنعام: ]  ژمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت        حت خت       جئ حئ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ژ تعاىل : 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ ژ [ ،  63األنعام: ] ژ  ڳ ڳ ڱ ڱ

 [ . 97األنعام: ] ژ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ
 
 لفظ غير 



 

133 

 

 

ں ں  ژ قوله تعاىل :حيث ورد هذا اللفظ يف هذه السورة أكثر من غريها حيث ورد يف  

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہھ ھ ھ    ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

ں ڻ ڻ ڻ ژ ، ويف قوله تعاىل :  [ 14األنعام: ] ژ  ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ

ويف قوله  ، [ 40األنعام: ]ژ  ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ               ھ ے

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ژ   تعاىل :

ېئ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :   46األنعام: ] ژ  ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ

[ ، ويف قوله  68األنعام: ]  ژېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ   ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ تعاىل : 

ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ 

 ۅ     ۉ ۉ ې ې ې          ې ى ى ائ ائ    ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ژ ويف قوله تعاىل : [ ،  93األنعام: ] ژ 

ڻ ڻ ڻ      ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ  

ې ې ى ى ائائ ژ ويف قوله تعاىل :  [ ،  99األنعام: ]ژ  ۉ ۉ ې ې

[ ،   100األنعام: ]ژ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ۇ   ۇۆ ۆ        ۈ  ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ويف قوله تعاىل : 

[ ،   108األنعام: ]  ژ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې              ې ې

ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ژ ويف قوله تعاىل : 

  114األنعام: ] ژ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ژ [ ، ويف قوله تعاىل : 

]  ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ        ٹ    ٹ ٹ  ڤڤ ڤ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ   ک ک ژ [ ، ويف قوله تعاىل :   119األنعام: 
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[ ، ويف   140األنعام: ] ژ  ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ں ں     ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ژ قوله تعاىل : 

ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ 

[، ويف قوله  141األنعام: ]  ژڭ ۇ   ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ تعاىل : 

ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

ژ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ژ ويف قوله تعاىل :  [ ،  144األنعام: ]

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 

ى  ې ىژ  [ ، ويف قوله تعاىل : 145األنعام: ] ژ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ائ ائ ەئ ەئ وئ         وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ 

ويف كل موضع ورد فيه دل على [   164األنعام: ]ژ  حئ   مئ ىئ يئ      جب حب خب
 يف موضعها . -بإذن اهلل  –داللة معينة ستذكر 

 

   . لفظ الفرية 

رتاءاهتم اف ه من املعلوم أن سورة االنعام من أهم مقاصدها الرد على املشركني وتفنيدحيث إن
 والرد عليها ؛ لذل  تكرر لفظ االفرتاء بصيغ متعددة فيها ، من ذل  ما يلي : 

 النكرةصيغة افتعال ب على وزن اخلماسي، افرتى للفعل القياسي تفردت باملصدر ،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ وذل  يف قوله تعاىل : 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

ڎ ڈ ڈ ژ ويف قوله تعاىل : [ ،  138األنعام: ] ژ  ٹ ڤ ڤ ڤ

ژ ژ  ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

 [ 140األنعام: ] ژ  ڱ ڱ ڱ
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 ژاخلماسي فيها أكثر من غريها ، وذل  يف قوله تعاىل :  افرتى تكرر الفعل 

، [ 21األنعام: ] ژ  ڑ ڑ  ک ک ک ک گ    گ گ      گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ    ڱ

ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻژ ويف قوله تعاىل : 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  93األنعام: ]ژ ھ ے ے ۓ ۓ

ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 [ .144األنعام: ]ژ  ک    کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

  : ۇ ۇ      ژتكرر لفظ االفرتاء بصيغة الفعل املضارع وذل  يف قوله تعاىل

ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  24األنعام: ] ژ  ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ       ۅ ۉۆ       ۆ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ 

[ ، ويف قوله تعاىل :  112األنعام: ]ژ  ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ

ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ژ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  137األنعام: ]  ژې ى 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ پ پ 

 [ 138األنعام: ] ژ  ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 

  . لفظ الكذب 

السورة الكرمية بينت كذب املشركني بأكثر من صيغة ، عربت فيها عن الكذب يف   حيث إن
 كثري من أقواهلم وأفعاهلم ، وهي على النحو التايل : 

  ژ :  له تعاىلما جاء فيها من لفظ الكذب بصيغة الفعل املاضي وذل  يف قو

 [ 24األنعام: ] ژ  ۇ ۇ     ۆ       ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ       ۅ ۉ
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  : ڑ ڑژ ما جاء فيها ما جاء فيها من قبيل اإلسم وذل  يف قوله تعاىل  

[ ، ويف قوله  21األنعام: ] ژ  ک ک ک ک گ    گ گ      گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ    ڱ

ھ ے  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ   ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھژ تعاىل : 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ژ [ ، ويف قوله تعاىل :  93األنعام: ] ژ ے ۓ ۓڭ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    کک گ 

ه من قبيل الصفة املشبهة على حيث إن[  144األنعام: ] ژ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ
 وزن ) فمِعل (

  : ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ         پ ژ ما جاء فيها من قبيل اإلسم وذل  يف قوله تعاىل

ه اسم فاعل من حيث إن  [28األنعام: ] ژ  پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ
 الثالثي . 
 
  لفظ معشر 

ڈ ڈ ژ ژ ژ : قوله تعاىله ورد يف هذه السورة مرتني ، وذل  يف حيث إن

ڑ ڑ ک ک کک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   

 ،[ 128م: األنعا]ژ  ڱ ںں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہہ ھ       ھ ھ ھ ے

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ويف قوله تعاىل : 

ې      ې ېې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ         

[ ومل يرد يف غريه من سور القرآن سوى ما جاء يف سورة الرمحن ،  130األنعام: ] ژ  ۈئ ېئ
معشمر يطلق على

 (1).ُمْشركنيالْ  ومعشر اْلُمسلمني معشر حنمْو وماِحد، أمُرهم مجاعةٍ  كلُّ   وامل
يف موضعه  –بإذن اهلل  –والختيار هذا اللفظ يف هذه السورة دالالت خمتلفة ، سأحتدث عنه 

 من السورة يف قسم الدراسة التطبيقية للتناسق .  
 

                                                           
 (262/ 1)لألزهري  اللغة هتذيب - (1)
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  لفظ النظر 

 أكثر من أي سورة أخرى ، ة فعل األمرسورة األنعام ورد فيها لفظ النظر بصيغ حيث إن

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ژ يف قوله تعاىل :  وذل 

ۇ ۇ     ۆ       ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ       ۅ ژ يف قوله تعاىل : ، و  [ 11األنعام: ] ژ  ڄ

 ڤ  ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ژ ويف قوله تعاىل :  [  24األنعام: ] ژ  ۉ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ ، ويف قوله تعاىل : [   46األنعام: ] ژ 

ۅ ۅ ۉ ۉ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ  

ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ  ژ ، ويف قوله تعاىل :  [   65األنعام: ]  ژې 

حيث دعت إىل التأمل والتفكر والتدبر واالتعاظ ، [   99األنعام: ]ژ  ۉ ۉ ې ې
 شركني ، ودحض شركهم . وكل ذل  يساهم مسامهة واضحة يف إقامة احلجج على امل

  لفظ الوحي 

وورد بصيغه يف هذه السورة أكثر من غريها من السور ،  حيث أورد هذا اللفظ بعدة صيغ ،
وذل  ألن سورة األنعام كان من مقاصدها إثبات الوحي ، وأنه من اهلل وحده ، يوحي به إىل من يشاء 

منه يف شيء سوى اتباعه وتبليغه ، وهذا يساهم مسامهة كبرية يف إقامة  من عباده ، وال عالقة للنيب 
الذي هو أهم مقصد هلذه السورة الكرمية ، وهو واضح بني من خالل اآليات  احلجة على املشركني ،

 التالية .

  : ورد لفظ الوحي بصيغة الفعل املاضي املبين للمجهول وذل  يف قوله تعاىل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ژ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ    

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ   ژ ويف قوله تعاىل: [، 19األنعام: ] ژ  چ چ

ڑ ڑ ک ک ژ ويف قوله تعاىل : [، 93األنعام: ] ژ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ويف قوله تعاىل :  [ ،106األنعام: ] ژ ک کگ 

 .[ 145األنعام: ]ژ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
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 ژ عاىل : وذل  يف قوله ت ورد لفظ الوحي بصيغة الفعل املضارع املبين للمجهول

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ 

 [ 50األنعام: ]ژ  ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ

  : ژورد لفظ الوحي مبعناه اللغوي بصيغة الفعل املضارع وذل  يف قوله تعاىل 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  

 [ 112األنعام: ]ژ ڃ ڃ

 
 
 
 
 

 . لفظ وذر 

،  ومصدره اضيهم اْلعمرمب ، وأماتت اتركه وذره يرْتكهُ  يذره  ترك " يـُقمال :وهو الذي يأيت مبعىن
هذا اللفظ يف هذه السورة أكثر  ورد دقو ،  (1)"فماعل اْسم ِمْنهُ  يْستـمْعمل ومالم ( ترك) قيل اْلمماِضي أُرِيد فمِإذا

 من ما ورد يف غريها على النحو التايل : 

 ٺ ٺ ٺ    ٺ ٿ ژ  : ورد بصيغة فعل األمر يف قوله تعاىل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژ [ ، وقوله تعاىل :  70األنعام: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ [ ، وقوله تعاىل :  91األنعام: ]  ژڇ ڍ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ژ [ ، وقوله تعاىل :  112األنعام:  ] ژ  ڇ    ڍ

                                                           
 (1023/ 2) الوسيط للنجار وآخرين املعجم - (1)
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[ ، وقوله تعاىل :  120األنعام: ] ژ  ڃ ڃ چ       چ چ چ         ڇ ڇ

ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ژ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې 

 [ . 137األنعام: ]  ژې ى 

  : جئ حئ مئ ىئ        ژ ورد بصيغة الفعل املضارع يف قوله تعاىل

 [ 110األنعام: ]  ژحت خت  يئ    جب حب خب مب  ىب يب جت

 هذا واهلل تعاىل أعلم . 

 
 

 

 الجانب الثالث : ما اختصت به السورة من موضوعات : 
 اهلل بوحدانية االعتقاد من اإلميان أصول :هى املكية السور ىف ذكرت اليت املسائل أمهات "إن
 واآلداب لعامةا التشريع صولأ مث أقوامهم، مع الرسل وقصص واجلزاء، والبعث والرسالة بالوحى والتصديق
 شبهاهتم دحضو  األصول بتل  اإلميان إىل ودعوهتم املشركني حماجة ذل  أثناء ىف وجاء الثابتة، والفضائل
، إال أن هذه القضايا عرضت يف كل سورة مكية وفق ما يتناسب (1)خرافاهتم" على والنعي ضالالهتم وإبطال

 ، مراعياً الزمان واملكان وحال املخاطبني فيهما . ورة الكرميةمع غرضها األساسي الذي من أجله نزلت الس
ومن يتأمل آيات سورة األنعام جيد أن موضوعاهتا بوجه عام ال خترج عن موضوعات سائر السور 

ض تل  يف عر التنوع سلكت و  ، املكية ، إال أهنا يف حديثها عن هذه املوضوعات اتسمت بالشمولية
ها على من املالحظ أن السورة الكرمية احتوت يف مجلتو ، ساليب املتبعة يف ذل  قدم يف األاملوضوعات كما ت
إىل القاريء الكرمي و كل موضوع منها احتوى على مواضيع فرعية ختدم ذل  املوضوع الرئيسي مواضيع رئيسية  

 أبرز ما حتدثت عنه سورة األنعام من مواضيع :

 العقائد : .1

ذا ل ات العقيدة الصحيحة وابطال ما سواها من العقائد،الغرض األساسي للسورة هو اثب حيث إن
 فإننا سنذكر ما حتدثت عنه من العقائد من جانبني :

                                                           
 (46/ 10) املراغي تفسري - (1)
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 اجلانب األول : العقيدة الصحيحة .
 وحتدثت عنها من عدة حماور ميكن تلخيصها يف النقاط التالية :

  توحيد و حتدثت عن أنواع التوحيد الثالثة ؛ توحيد األلوهية ، وتوحيد الربوبية
 األمساء والصفات .

  حتدثت عن أركان اإلميان مجيعها ؛ اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
 والقدر خريه وشره .

  العبودية التامة هلل ، وأن احلاكمية هلل وحده .حتدثت عن 

 اجلانب الثاين : العقائد الفاسدة .
عضها ببعرض مواقف املشركني يف شركهم ،  ،فاسدة ال ة الشركديحيث عرضت سورة األنعام عق

ع ، لكن كان ذكرها يف هذه السورة بصورة أوسمل يذكر إال يف هذه السورة ، والبعض الىخر ذكر يف غريها 
 وغري ذل  . ،عبادة الكواكب ، و اختاذ اجلن شركاء هللفذكرت على سبيل املثال الذبح لغري اهلل تعاىل ، و 

 النبوة والرسالة .2

 عن النبوة والرسالة من عدة جوانب وهي كما يلي : حيث حتدثت 

  ة .، ونفي عنهم صفات األلوهيحتدثت عن مهمة الرسل احملصورة يف التبليغ 
  رسل ، وصدق ما جاؤوا به .بشرية الحتدثت عن 
  أوردت توجيهات عديدة للنيب  تعينه على قيام واجبه يف الدعوة وإقامة احلجة

 على املخالفني .
  سل ليس يف يدهم خلق املعجزات ، وإمنا هي تأييد من اهلل تعاىل هلم بينت أن الر

 جيريها على أيديهم . 
  تسلية النيب  ،وختفيف وطأة تكذيب قومه له ، والبشارة بالنصر والتمكني له ،

 أسوة مبن سبق ونصرهم اهلل من إخوانه الرسل .
  ب .بدة الكواكيف دعوة ع –عليه السالم  –بينت جهود أبو األنبياء إبراهيم 
  سالة ، ، وبينت توكيلهم بالر كان ذكر أمساء أكثر األنبياء يف هذه السورة الكرمية

 وصنفت أعداءهم .
  وتلقيهم الوحي .النبوة  زعمواحتدثت عن أقوام ، 
  بينت كيف جيب أن يكون تعامل النيب عدائه مع أصحابه من جهة ، ومع أ

 من جهة أخرى .
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 تفنيد اجلاهلية . .3
 د االعمى يف اتباع اآلباء واألجدادالتقلي . 
 ؛ األنعام  اهجت بالتحليل والتحرمي ويبدو ذل  جليًا يف موقفهم التصرف اجلاهلي
 بيحوهناي حلومها ، أو يذوقون ال أو يركبوهنا ال األنعام ؛ بعض أنفسهم على م حيرمونحيث إهن
 اإلناث . دون للذكور

  م .؛ لتربير أفعاهلاالفرتاء على اهلل تعاىل 
 وض يف اآليات ، واالستهزاء هبا ، والتكذيب هبا ، واجملادلة فيها .اخل 
 . إنكار البعث 
 .  الكرب يف قلوهبم وإعراضهم عن احللق الناتج عن ذل 
 تعاىل اهلل عن ذل   –إىل اهلل  والزوجة نسبة البنوة-  . 
  . االحتكام إىل الكهنة من دون اهلل تعاىل 
 . قتل األوالد 
 
ا عرضت حال املشركني يف حيث إهنشاهد عدة من يوم القيامة مل عرضت السورة .4

 اآلخرة من ذل  ما يلي : 
  ني، ونكراهنم للشرك يف ذل  احلمطالبة املشركني بإحضار شركائهم يوم احملشر. 
  الندم على التكذيب والكفر عند الوقوف على النار ، واعرتافهم يوم القيامة أنه

 .حق ، والتحسر على التفريط 
 ينت عذاب املشركني على أيدي مالئكة العذاب ب 

 

تحققة م، جارية يف الكون ، ، وهي قوانني إهلية حتدثت عن عدد من السنن اإلهلية  .5
 ، ومنها ما يلي: ال حمالة  الوقوع

  وهو قانون السببية .سنة اهلل يف األسباب واملسببات ، 
  اهلدى والضالل .سنة اهلل يف اتباع اهلدى ، أو االعراض عنه ، وهو قانون 
 . سنة اهلل يف التدافع بني احلق والباطل ، وهو قانون التدافع 
 . سنة اهلل يف الفتنة االبتالء ، وهو قانون االبتالء 
 . سنة اهلل يف الظلم والظاملني ، وهو قانون مواجهة الظلم 
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  . سنة اهلل يف االختالف واملختلفني ، وهو قانون االختالف 
 وهو قانون التماثل واألضداد .وين واملختلفني سّنة اهلل يف املتسا ، 
  وهو قانون الرتف .سّنة اهلل يف الرتف واملرتفني ، 
 قانون الطغيان والطغاة . سّنة اهلل يف الطغيان والطغاة ، وهو 
  وهو قانون بطر النعم وتغريها .سّنة اهلل يف بطر النعمة وتغريها ،  
  نون الذنوب والسيئات .، وهو قاسّنة اهلل يف الذنوب والسيئات  
  والعمل  التقوى واإلميانقانون ، وهو سّنة اهلل يف التقوى واإلميان والعمل الصاحل
 الصاحل .

 . سنّة اهلل يف االستدراج ، وهو قانون االستدراج  
  قانون املكر .سّنة اهلل يف املكر واملاكرين ، 
  يا واآلخرة .، وهو قانون طلب الدنسّنة اهلل يف طلب الّدنيا واآلخرة 
  زق .قانون الر، وهو سّنة اهلل يف الرزق  
 قانون الفظاظة والغلظة والرفق ، وهو سّنة اهلل يف الفظاظة والغلظة والرفق. 

 

، من احلرث واألنعام ، وبينت مذاهب فصلت القول يف املأكول واملشروب  .6
 ، ونصيب طائفة اليهود من األنعام .اجلاهلية يف ذل  

 ا العشر .حتدثت عن الوصاي .7
حتدثت عن آداب إسالمية رفيعة يف تعامل القائد مع رعيته ، ويف تعامل الداعي  .8

 مع من حياوره ، ويف تعامل املسلمني مع بعضهم البعض ، ويف تعامل املسلمني مع غريهم .

إضافة إىل غريها من املواضيع اليت ترتبط بعضها ببعض لتعطي صورة واحدة ختدم الغرض 
  –واهلل أعلم  –الكرمية األساسي للسورة 
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 الفصل الثالث:
ردة في السورة أسباب النزول الوا

 .ومقاصدها وأهدافها
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 المبحث األول: أسباب النزول الواردة في السورة.

 
فيما سبق يف نزول السورة ومكيها ومدنيها أن سورة األنعام نزلت مجلة واحدة شيعها سبعون  تقدم

ف مل  ، لكن القول بوجود أسباب نزول لبعض آياهتا ينايف هذا القول ، إذ أن القول بأسباب النزول أل
 يعين أن هناك أحداث حدثت اقتضت أن تنزل آيات على إثرها .

ولقد نقل كثري ِمن ممن ألف يف التفسري وعلوم القرآن وأسباب النزول روايات ألسباب نزول بعض 
 بنزوهلا مجلة واحدة . اآليات مما يعارض القول 

 إلشكالا يدفع أن وميكنبقوله : " –رمحه اهلل  –ولقد أجاب على ذل  الشيخ حممد رشيد رضا 
. آياهتا نم عشر زهاء يف ذل  قيل وإمنا سببا، السورة هذه آيات من آية لكل بأن أحد يقل مل بأنه( أوال)
 تل  زولن على يدل ال اآلخر والبعض حيص ال بعضه اآليات تل  نزول أسباب يف قيل ما أن( وثانيا)

 فإذا األكثر، وه وهذا وكيت، كيت  املشركني قول يف أو كذا  يف نزلت كذا  آية إن قالوا وإمنا متفرقة، اآليات
 نزوهلا ينايف ال وهذا فيها، اهلل حكم مبينة واألقوال الوقائع تل  بعد نزلت اآليات تل  أن معناه كان  صح
 (1)سورة "ال ضمن يف ذل  على دالة

من كالم الشيخ السابق نفهم أنه ال يوجد يف السورة أسباب نزول حسب املفهوم العلمي ألسباب 
 فال جمال إذا بالقول بأسباب النزول واليت تستلزم نزول السورة على فرتات متفرقة ، ولقد أثبتنا فيماالنزول ، 

 سبق أن سورة األنعام نزلت مجلة واحدة . 
  :احتماالت ثالث ل أسباب النزول اليت وردت يف السورة ال خترج عن فيمكن أن يقال أن ك

األول : أن تكون الروايات اليت وردت يف أسباب النزول غري صحيحة السند ، وغري مقبولة ، مبعىن 
 يتخللها الضعف .

الثاين : أن تل  الروايات قد تكون جمرد شواهد على التفسري ، أو احداث ووقائع تصدق عليها 
ين تل  اآليات من السورة واليت قيل أهنا سبب لنزول تل  اآليات ، من غري أن تكون مقرتنة هبا ، وقد معا

 : " وقد – رمحه اهلل –، ويف ذل  يقول اإلمام الزركشي يكون ما ساقه الصحابة يف ذل  من باب التفسري 
 هذه أن  بذل يريد فإنه كذا ،  اآلية يف هذه : نزلت قال إذا أحدهم أن والتابعني الصحابة عادة من عرف
 .(2)نزوهلا" يف السبب كان  هذا أن ال احلكم هذا تتضمن اآلية

                                                           
 (239/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (1)
 ( 32 – 31/ 1الربهان يف علوم القرآن ) - (2)
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قد تكون من قبيل تكرر نزول اآليات ، مرة  –إن كانت صحيحة  –أن تل  الروايات الثالث : 
ا تل  هنيف سورة األنعام حينما نزلت مجلة واحدة ، ومرة أخرى عند وقوع احلادثة اليت قيل أهنا نزلت بشأ

 .  -واهلل تعاىل أعلم  –اآليات 
 مجيع الروايات اليت قيلت أهنا سبب لنزول بعض آيات سورة األنعام ،ومن األمانة العلمية استقراء 

 ذكروا هلا يف عدد اآليات اليتاختالفًا  أن هناك والذي يرجع إىل كتب التفسري وكتب أسباب النزول جيد
تة سكتب أسباب النزول املعتمدة فوجدت أن الواحدي ذكر يف كتابه ولقد رجعت إىل أهم   أسباب نزول ،
، رها الواحديوضعاً ، عشرة منها ذكيف حني اكتفى السيوطي يف لباب النقول بثالثة عشر معشر موضعاً ، 

باإلضافة إىل ثالثة مواضع زادها ، لذا ميكن أن يقال أن جمموع مواضع اآليات اليت كان هلا أسباب نزول 
 كرها كل من الواحدي والسيوطي على اختالفهما بلغت تسعة عشر موضعاً . اليت ذ 

وبعد اإلطالع على كتب التفسري املعتمدة اليت اهتمت بذكر أسباب النزول ؛ تبني أن هناك أربعة 
 . -واهلل أعلم  –مواضع زيادة على ما سبق ، فكان اجملموع ثالثة وعشرين موضعاً 

ها و واضع اليت تقدم دراستها ، واليت قيل مبدنيتها ومت احلديث عنوميكن أن يستثىن ذكر بعض امل
 . عشر موضعاً  أحدبيان حكمها يف املبحث الذي يتحدث عن املكي واملدين يف السورة ، واليت بلغ عددها 

 عن اآليات احملكوم مبكيتها ، وااليت قيل أهنا نزلت إثر سبب –بإذن اهلل  –فاحلديث هنا سيكون 
 ا به ، وهي كالتايل : استلزم نزوهل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ        ژ قوله تعاىل :  .1

رمحه  –حيث أورد ابن جرير الطربي [  1 ] ژ  پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ

ٱ ٻ ٻ ژ  :اآلية هذه عليه يقرأ اخلوارج من رجل جاءه: قال (1)أبزى ابن رواية عن –اهلل 

 قال ژ  ٻ ٻ پ پ پ        پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ
م كفروا  لذينا أليس: له : القوم من رجل هل فقال الرجل، عنه وانصرف: قال! بلى: قال يعدلون؟ برهبِّ
 فلما. ليّ ع رّدوه: فقال! اخلوارج من رجلٌ  إنه! هذا غري هذه تفسريم  أراد قد هذا إن ، أبزى ابن يا

 ْب،هاذ الكتاب، أهل يف نزلت إهنا: قال! ال: قال اآلية؟ هذه نزلت فيمن تدري هل: قال جاءه
 .(2)حدِّها غري على تضعها وال

                                                           
 ، النيب وأدرك خراسان، على علي  واستعمله الكوفة، اخلزاعي، سكن احلارث عبد بن نافع موىل اخلزاعي، أبزى بن الرمحن عبد - (1)

 انظر : االستيعاب .بالقرآن للَّها رفعه ممن أبزي ْبن الرَّمْحمن عمْبد: اخلطاب ْبن ُعممر ِفيهِ  كعب، وقمالم   بن وأيب عمر، عن رواياته خلفه ، أكثر وصلى
 (419/ 3) الغابة أسد (822/ 2) األصحاب معرفة يف
 ( . 253/ 11جامع البيان ) - (2)
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ٱ ٻ ژ : له فقال اخلوارج من رجل أتاه: قال  علي خرج ابن أيب حامت يف تفسريه عنوأ

  أليس ژ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ        پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ
 وهم الكتاب أهل يف أنزلت إمنا: قل أي ارجع، ارجع :علي له قال مث عنه فانصرف نعم،: قال كذل ؟
 .(1)الكتاب أهل يعين برهبم، اعدلو  الذين

علي وابن أبزى رضي  –إن املتأمل يف كال الروايتني السابقتني املنقولتني عن صحابيني جليلني 
اهلل عنهما _ حتمل على التفسري ال على السبب وذل  أن كال الروايتني مل تذكر حادثة وقعت فنزلت 

خلوارج عصر النبوة ، وهو العصر الذي ظهر فيه امث إن الروايتني حكت حادثة وقعت بعد ، اآلية بإثرها 
 سؤاله،ب اخلوارج من السائل ، فأراد كال الصحابيني أن يردا على اعتقاد يعتقده اخلوارج حيث أراد

اخلوارج ،  رأي وه وذل  طالب ، أيب بن علي حتكيم أمر يف القبلة، أهل تكفري على باآلية االستدالل
اآلية وهو أن هذه اآلية نزلت يف أهل الكتاب ، إال أن الصواب يف ذل  فبينا له وجهاً من أوجه تفسري 

 خصص منو  تعاىل وسووا به غريه من آهلتهم، أن هذه اآلية تشمل مجيع املشركني الذين أشركوا باهلل
 من واحلياة (2)أهرمن من املوت: قالوا حيث باجملوس أو األصنام بعبدة أو كقتادة  باملانوية كفروا  الذين
 .  -واهلل تعاىل أعلم  - (3)التخصيص "  على دليل له يظهر فال أبزى أيب كابن  الكتاب بأهل أو ،اهلل

ۈ ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې     ژ قوله تعاىل :  .2

 مكة مشركي إن الكليبروي عن مر اآلية األوىل ما أ[ جاء يف 7 ] ژې ې ى      ى ائ ائ 
 يشهدون الئكةامل من أربعة ، ومعه اهلل عند من بكتاب يناتأت حىت ل  نؤمن ال واهلل حممد يا: قالوا
  .(4)اآلية  هذه فنزلت رسوله ، وأن  اهلل عند من أنه

، (5)ِديث"احلم  "ممتـُْروك:ُحِكم عليه ومن املعلوم شدة ضعف الروايات الواردة عن الكليب ، حيث 
 .(6)حلديث " ا ذاهب هو به ، ليشتغ ال حديثه، ترك على جمتمعون الناس والتعديل: " وجاء يف اجلرح

                                                           
 ( .1260/ 4تفسري ابن أيب حامت ) - (1)
. والشيطان الرمحن جنود بني دائمة واملنازعة التأثري، يف اإلهلية القدرة نفس له إبليس( أهرمن) بأنّ  القائلون اجملوسبزعم  الشر خالق: أهرمن - (2)

 انظر : .والقبح الّشرّ  عامل يف يظهر وهو. إبليس جيش يتغّلب وحينا الغالب، هو ويكون اخلري عامل يف اهلل حكم جيري: ياناألح بعض ففي
 . (1024/ 1) والعلوم الفنون اصطالحات كشاف، (56: ص) العلوم مفاتيح

 ( .430/ 4) البحر احمليط أليب حيان - (3)
 (214)ص:  للواحدي أسباب النزول - (4)
 (90الضعفاء واملرتوكون )ص:  - (5)
 (271/ 7اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) - (6)
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ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ژ قوله تعاىل :  .3

  [ 8]  ژىئ ىئ 

 فابلغ وكلمهم اإلسالم إىل قومه  اهلل رسول حيث جاء يف الدر املنثور للسيوطي : " دعا
،  يغوث دعب بن ، وعبدة كلدة  بن احلارث بن املطلب، والنضر بن األسود بن زمعة له ، فقال إليهم
  عن حيدث مل  حممد يا مع  جعل لو: هشام  بن وائل بن ، والعاصي وهب بن خلف بن يبوأ

، ولقد  (1)اآلية " ژەئ ەئ  وئ وئ ۇئژ  قوهلم من ذل  يف اهلل فأنزل مع  ، ويرى الناس ،
 هذه صحت يف تفسريه مث تعقبها بقوله : " وال –رمحه اهلل  –ذكر هذه الرواية الشيخ حممد رشيد رضا 

 أسباب يف النقول لباب) يف يذكرها ومل املنثور الدر يف السيوطي ذكرها وقد اآلية، نزول سبب يف الرواية
 أن روي قدو  واإلسراء، وهود الفرقان يف ذكر الرسول مع املل  إنزال املشركني معاندي واقرتاح( النزول
 تفسريها ولأ يف يانهب تقدم ما على واحدة مجلة نزلت واألنعام األنعام، قبل نزلت الثالث السور هذه
 اقرتاح وكذل  عنهم، وحكيت هلم سبقت شبهة على رد هو إمنا املسألة هذه يف عليهم الرد من فيها فما
 .(2)الفرقان "  يف فهو واحدة مجلة القرآن وإنزال السماء من كتاب  إنزال

لباهتم املتعنتة طواملتامل يف كال اآليتني السابقتني جيد أن كالمها تذكر أبرز شبهات املشركني ، و 
، فمرة يطالبون بإنزال كتاب ، وأخرى بإنزال مل  ، كل ذل  جاء يف سياق آيات سورة األنعام اليت 

 .  -م واهلل أعل –نزلت مجلة واحدة ، واليت اهتمت اهتماماً بليغاً يف تفنيد ورد تل  الشبه 

[  13 ]ژ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ    ڱژ قوله تعاىل: .4
: فقالوا  اهلل رسول أتوا مكة كفار  إن: عباس ابن عن الكليب قال زول للواحدي :"جاء يف أسباب الن

 حىت أموالنا يف نصيباً  ل   دعل فنحن احلاجة، إليه تدعو ما على حيمل  إمنا أنه علمنا قد إنا حممد يا
 .(3)اآلية "  هذه فنزلت عليه ، أنت عما وترجع رجاًل ، أغنانا تكون

 أن املتأمل يف اآلية الكرمية جيدها تتالم مع السياق اواية الكليب ، كمولقد تقدم القول يف ر 
 من كانامل حوى ما مل  له أنه تعاىل ذكر ملا ، حيث يقول ابو حيان يف ذل  :"الذي سيقت فيه 

 ميستلز  واملكان الزمان من واحد كل  كان  وإن والنهار الليل من الزمان حواه ما ذكر واألرض، السموات
، (4)الزمان" من واألفكار العقول إىل أقرب ألنه املكان وقدم امللكية يف أبلغ عليهما النص نلك اآلخر،

                                                           
 ( 251/ 3الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) - (1)
 (259/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (2)
 (214أسباب النزول )ص:  - (3)
 ( 449/ 4) البحر احمليط أليب حيان - (4)
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 –أضف إىل ذل  عدم ذكر اإلمام السيوطي هلذه الرواية يف اللباب وكذل  اجلم الغفري من املفسرين 
 .  -واهلل أعلم 

[ جاء  19]  ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀژ قوله تعاىل :  .5
 لقدو  الرسالة، أمر من تقول مبا يصدق  أحدا نرى ما حممد يا: قالوا مكة رؤساء إن "عن الكليب : 

 أن   ل يشهد من صفة، فأرنا وال ذكر عندهم ل  ليس أن فزعموا والنصارى اليهود عن  سألنا
 (1) ."  اآلية هذه تعاىل اهلل فأنزل تزعم، كما  رسول

ها كثري وقد حتدثنا عن أمره فيما سبق ، وقد أغفلوهذه الرواية ال تقبل ألهنا مروية عن الكليب ، 
 قال : –رضي اهلل عنهما  –من املفسرين ، ولقد وردت رواية أخرى يف لباب النقول عن ابن عباس 

 ، فقال : ريهغ إهلا اهلل مع نعلم ما حممد يا فقالوا : عمرو بن وحبري كعب  بن وقروم زيد بن النحام جاء

،  (2)آليةا ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ قوهلم  يف اهلل فأنزل أدعو ذل  ، وإىل بعثت بذل  اهلل إال إله ال
 ال الرواية هذهو . النقول لباب يف بقوله :" كذا –رمحه اهلل  –ولقد علق عليها الشيخ حممد رشيد رضا 

 جمهول مدين: التهذيب هتذيب يف احلافظ قال ثابت بن زيد موىل حممد بن حممد سندها ففي تصح،
 (3)اهـ "  اقإسح ابن عنه تفرد

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ   ۈ  ۈ ژ قوله تعاىل :  .6

 التقى: السدي قال [ جاء يف أسباب النزول :" 33]  ژ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ
 حممد نع أخربين احلكم أبا يا: جهل أليب األخنس فقال هشام، بن جهل وأبو شريق بن األخنس
 حممدا إن واهلل: هلج أبو فقال غريي، كالم   يسمع من هنا ليس فإنه كاذب؟  أم هو أصادق
 النبوةو  والندوة واحلجابة والسقاية باللواء قصي بنو ذهب إذا ولكن قط، حممد كذب  وما لصادق،
 :"أنه قال بن سليمان ، وجاء عن مقاتل(4)اآلية "  هذه تعاىل اهلل فأنزل قريش؟ لسائر يكون فماذا

 ، فإذا العالنية يف  النيب يكذب كان  قصي بن مناف عبد بن نوفل بن عامر بن رثااحل يف نزلت
 هذه لوج عز اهلل . فأنزل صادقاً  إاّل  أحسبه فال الكذب أهل من حممد ما: قال بيته أهل مع خال
 ال إنا:   للنيب قال جهل، أبا أن:  دت رواية ثالثة يف سنن الرتمذي عن علي ، وور (5)اآلية"

                                                           
 (214حدي )ص: أسباب النزول للوا - (1)
 ( 88لباب النقول للسيوطي )ص:  - (2)
 (282/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (3)
 (216أسباب النزول )ص:  - (4)
 (145/ 4الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب ) - (5)
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ٴۇ ۋ  ۆ ۆ   ۈ  ۈژ  :اهلل فأنزل به، جئت مبا نكذب ولكن نكذب ،

 .(1) ژ ۋ ۅ 

إن املالحظ على كال الروايتني األوىل والثانية منقطعة ، فهي مرسلة عن كل من السدي ومقاتل 
حلكم على كما ذكرنا يف ا  –رمحه اهلل  –فقد ضعفها الشيخ األلباين أما الرواية الثالثة ، بن سليمان 
  احلديث .

 يف نزوهلال سبباً  يكون أن يصح يةاآل لنزول سببا ذكر وما :" يقول الشيخ حممد رشيد رضا
 جهل أيب مع األخنس كخرب  التفسري، قبيل من فهو وإال منفردة نزوهلا يف نص يصح وال السورة، ضمن
نص صرح يدل داللة واضحة  ، مث إنه مل يرد(2)قطعاً " مكية والسورة قطعا، اهلجرة بعد وذل  بدر، يوم

 . -واهلل أعلم  –قي آيات السورة يف أن هذه اآلية الكرمية نزلت منفردة عن با

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ژ قوله تعاىل :  .7

: قال (3)ةسواد بن بكر حيث أخرج ابن أيب حامت يف تفسريه رواية عن [ 82]  ژ  ڀ ڀ
: قال مث ر،آخ فقتل محل مث آخر، فقتل محل مث ،رجالً  فقتل على املسلمني العدو من رجل محل
 ذل  فذكروا: قال.   اهلل لرسول ذل  نذكر حىت ندري ما: الواق هذا؟ بعد اإلسالم أينفعين
 آخر، مث ،جالً ر  فقتل أصحابه على محل مث فيهم، فدخل فرسه فضرب .نعم: فقال ،  اهلل لرسول

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ ژ : فيه فنزلت اآلية هذه أن فريون: قال. قتل مث آخر، مث

 .(4)  ژ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ

، ويصلح هذا أن (5)وادة كما أن فيها راويني متكلم فيهماىبن س وهذه الرواية مرسلة عن بكر
 ه من احملال أن تكون سببًا للنزول ، فلو تأملنا الروايةحيث إن يكون من الشواهد اليت تفسر اآلية ،

السابقة لوجدناها تتحدث عن قتال بني املسلمني والكفار ، ومل يكن هناك مثة قتال بني املسلمني 
توافق ي، ومل يقل أحد مبدنية هذه اآلية ، كما أن السياق الذي وردت فيه اآلية الكرمية  والكفار يف مكة

                                                           
، وضعفه األلباين يف النسخة اليت ذكرت  (111/ 5) ه ، أبواب تفسري القرآن ، باب : من سورة األنعامسننيف الرتمذي  أخرجه اإلمام - (1)

 ( 686) ص :  حكم األلباين
 (312/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (2)
 ئمة ، انظر : الطبقاتومِما ومعْشرين مثممان املل  ، سنة عبد بن هشام خالفة يف تـُُويفّ . ثقة  .مفتيا فقيها اجلذامي ، كان سوادة بن بكر - (3)

 (214/ 4) الرجال أمساء يف الكمال هتذيب (91/ 1) مسلم صحيح رجال (356/ 7) علميةال ط الكربى
 (1333/ 4تفسري ابن أيب حامت ) - (4)
 ) و (54/ 9 : حيىي بن أيوب يف ) الرجال ضعفاء يف حيىي بن أيوب ، وعبيد بن زحر ، ضعفهما ابن عدي يف الكاملاملقصود هبما :  - (5)

  (523/ 5عبيد بن زحر يف : 
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ا قبلها وما وكثري من املفسرين جعلوها مرتبطة مب –عليه السالم  –موافقة تامة مع حماجة نيب اهلل إبراهيم 
 -واهلل أعلم –يلية ليف موضعه من الدراسة التح -بإذن اهلل  -بعدها يف السياق ، وسيأيت تفصيل ذل  

. 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ژ قوله تعاىل :  .8

ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب 

ابن جرير الطربي اإلمام حيث ذكر [  94األنعام: ]  ژجت حت خت مت           ىت يت 
"! زَّىوالع الالت يل تشفع سوف:"احلارث بن النضر قال: قال عكرمة رواية عن –رمحه اهلل  –

عّلة ، وهي أن ابن جريج مل يسمع من عكرمة   فيها، ، وهي رواية ضعيفة جداً  (1)ةاآلي هذه فنزلت
 . -واهلل أعلم  –إىل ذل  أهنا مرسلة  أضف،  (2)كما نص عليه املزي

ھ ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ        ژ قوله تعاىل :  .9

حيث [ 108األنعام: ] ژ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې ې
 الكفار، امأصن يسبون املسلمون كان:  قال قتادة أنه رواية عن -رمحه اهلل –ن جرير الطربي اب اإلمام ذكر
، وعلى فرض صحته فرمبا أن هذه احلادثة  (3)اهلل تعاىل اآلية الكرمية فأنزل علم، بغري عدًوا اهلل الكفار فيسب

 .-واهلل أعلم  –وقعت وقت نزول سورة األنعام 

ەئ وئ   وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ى ى ائ ائ ەئ ژ قوله تعاىل :  .10

اإلمام حيث ذكر  [ 109األنعام: ] ژ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ        ی ی ی ی
 كان  موسى أن ختربنا حممد، يا قريًشا، فقالوا:كّلم   رسوُل اهلل رواية جاء فيها أن ابن جرير الطربي 

 وختربنا ملوتى،ا ييحي كان  عيسى أنّ  وختربنا عيًنا، عشرة اثنتا منه فانفجرت احلجر هبا يضرب عًصا معه
ُود أن  أن حتبُّون شيء ) أيَّ :  النيب  فقال! نصدق  حىت اآليات من بشيء فأتنا ناقة، هلم كانت  مثم

 لئن واهلل، نعم: لواقا تصدقوين؟ ( فعلت ) فإن: هلم فقال. ذهًبا الصَّفما لنا جتعملُ : ( قالوا به؟ آتيكم
 ما ل : له فقال -السالم  عليه - جربيل اءهفج يدعو،  اهلل رسول فقام! أمجعني لنتبعّن  فعلت
 فأْنِدْحُهم شئت وإن لنعذبنَّهم، ذل  عند يصدقوا فلم آيةً  أرسل ولئن ذهًبا، أصبح شئتم  إن شئت،
 (4) . تعاىل هذه اآلية الكرمية اهلل فأنزل. تائبهم (  يتوب ) بل: فقال .تائبهم يتوب حىت

                                                           
 . (547/ 11) البيان جامع - (1)
 (342/ 18هتذيب الكمال ) - (2)
 (35/ 12) البيان جامع - (3)
 (  39 – 38/ 12جامع البيان ) - (4)
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قال عنه  معشر وأمبُ   ديح: اإلرسال ، والثانية : يف اسناده وهذه الرواية ضعيفة فيها علتان ؛ األوىل 
 . (1)احلمِديث  البخاري : ُمنكر

ۓ ڭ  ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ژ قوله تعاىل :  .11

ابن  اإلمام حيث ذكر [ 123األنعام: ] ژ  ۆۈ ۈ  ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ
 .  (2)املستهزئني يف نزلت: عكرمة أنه قال  رواية عن –رمحه اهلل  –جرير الطربي 

وهي أن ابن جريج مل يسمع من عكرمة كما نص عليه  فيها علة، وهذه الرواية ضعيفة جدًا 
 .  –واهلل أعلم  –إىل ذل  أهنا مرسلة  أضف،  (3)-رمحه اهلل  – املزي

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ   ک ک ک ژ قوله تعاىل :  .12

حيث  [ 140األنعام: ] ژ  ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 ربيعة من البنات يئد فيمن نزلت: عن عكرمة أنه قال -رمحه اهلل  – الطربي ابن جريرذكر اإلمام 
 توأد اليت ةاجلاري كانت  فإذا أخرى، وتئد جارية تستحيي أن امرأته على يشرتط الرجل كان  ومضر،
 ا،تئديه ومل إلي  رجعت إن أمي كظهر  علي أنت: هلا ، وقال امرأته عند من راح أو الرجل غدا
 راجعاً  أبصرته ذاإ حىت يتداولنها، مث عندها، فيجتمعن نسائها إىل وترسل ا،خد األرض يف هلا فتخد
 .(4)الرتاب عليها سوت مث حفرهتا، يف دستها

إىل ذل   أضف،  (5)وهي أن ابن جريج مل يسمع من عكرمة  فيها علة، وهذه الرواية ضعيفة جداً 
 . –واهلل أعلم  –أهنا مرسلة 

ت واألسانيد ، واليت من خالل هذه الدراسة تبني لنا ضعف ما من خالل ماسبق من دراسة الروايا
جاء فيها من أسباب النزول ، والذي يدل داللة صرحية واضحة أن هذه السورة إمنا نزلت مجلة واحدة ، ال 

ة مجلة واحدة مث إن اثبات نزول السورة الكرمي، تتجزأ آياهتا ومقاطعها ، وال تتفرق على أسباب نزول متفرقة 
 . -أعلم  واهلل تعاىل –م مسامهة قوية وكبرية يف ابراز التناسق والرتابط املوضوعي يف السورة يساه

 
 

                                                           
 (115: ص) للبخاري الصغري الضعفاء - (1)
 (94/ 12) البيان جامع - (2)
 (342/ 18هتذيب الكمال ) - (3)
 (154/ 12) البيان جامع - (4)
 (342/ 18ب الكمال )هتذي - (5)
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 : مقاصد السورة وأهدافها.ثاني المبحث ال

ليها عالوقوف على املعاين واألغراض األساسية واملوضوعات الرئيسة اليت تدور ويقصد هبذا املبحث 
 ها، واليت إن تأملها من يتدبر في مقاصد وأهداف وأحكام ومعتقداتمن ا ما اشتملت عليهو ، األنعام سورة 

 طبيعة املرحلة اليت كانت جتتازها الدعوة اإلسالمية يف ذل  الوقت.مع وافق كل املوافقة تتجيد أهنا 

ا مة احلجة يف أكثر من جمال كلهإقاهو  إن من أهم ماتقصد إليه هذه السورة الكرمية وهتدف إليه
 مايلي :  أال وهو اثبات عقيدة التوحيد الصحيحة يف مجيع جوانبها وهي ختدم غرض واحد

 قاقه واجلالل ، واستح ما جيب له من صفات الكمال، وبيان  تقرير وحدانية اهلل تعاىل
 ، وتتابعت اآليات وتضافرت حىت حتقق هذا اهلدف بطول السورة .للمحامد كلها 

 وغريهم  فهي أصل يف حماجة املشركني لربهان.هدم عقيدة الشرك، وتقويض أركانه. باحلجة وا
من املبتدعني ومن كذب بالبعث والنشور، وعليها بىن املتكلمون أصول الدين ، كما قال 

قيق اهلدف املاضي ذكره يساهم يف حت جيد أن العلماء ، ومن يتأمل يف هذا اهلدف وسابقه 
  هذا اهلدف مسامهة كبرية بطريق مباشر وغري مباشر .

 عنادهم بالرغم من و  وتكذيبهم ، ،ه إىل اخلطأ جلسيم الذي اقرتفه املشركون بشركهم يبالتن
، وبيان فساد رأيهم يف كل ما اقرتحوه  وضوح األدلة والرباهني على صحة ما جاء به النيب 

 ، وعدم استجابتهم له .، وسبب عدم قبوهلم للحق  ليصدقوا مبا جاء به النيب 
  تسلية الرسول له من مبا أصاب الرسل قبيف من وطاة تكذيب قومه له بتذكريه ، والتخف

بة اقعثل ه مبحيث إنهتديد مكذىب الرسل بينت ، و مإياهسخرية أقوامهم هبم وتكذيبهم 
  ستكون عاقبتهم . املكذبني قبلهم

 ومكانة الكتب املنزلة من لدنه ، وخطر كل ما يقوم به األعداء ة ، يبيان مهمة الرسل احلقيق
 يف كل زمان ومكان ، والدعوة لإلميان هبا بكل الوسائل احملببة . جتاهها

 بيان كل ما يتعلق باحلجاج بني الرسول   بني احلق الواضح ، وإبراز احلوار وبني قومه
 وتدحض حججهم. تدمغ املشركنيوالباطل الفاضح، حىت 
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  هبا  وإرسال الرسل، ال سيما أن دحض الشرك وإقامة احلجج بيان الرمحة اإِلهلية باإِلنسان
وبيان  ،وبالكتب من عنده لبيان منهج احلياة الدنيا واآلخرة إمنا هي أكرب رمحة من عنده 

 من يستحق تل  الرمحة .
 ا سيكون وبينت كل م ،عليه ، وِإقامة األمدلة ومصري الناس ِإىل رهبم  ِإبراز حقيقة البعث

اهلم، ودرجة انبعاثها عن الذي يكون على حسب أمعم فيهاجلزاء من  بعد ذل  البعث
وأمن اجلزاءم على األمعمال ، ضمائرهم ونفوسهم ، وأمنه ال حتمل نفس وزر نفس أخرى 

ن مزيد الثواب، ووعيد الكافريمن ن و املؤمنبه وْعُد  ما انبيو  ، يتناول ظاهرها وباطنها
لذل  ، بعد التبصر يف عواقب ما هم   حىت يستعد كل امرئ ل، كل ذ بشديد العقاب

 . عليه، فيعملوا للخالص من العذاب، ونـمْيِل مجيل الثواب
 إلطالق ا على ، وأفضل األخالق وأمعظمها القوميمعامل الدين احلق، ومناهج السلوك  بيان

واء كان ذل  سوبينت أمهية تل  األمور ، ، والذي بينته يف آيات الوصايا العشر وغريها 
ان على دينهم ومع يهم أن يكونوا مع من ك، وماجيب علاجلماعات  وأنطاق األفراد  على

 . من خالفهم كذل 
   ، احلث على السياحة، والسري يف األمرض والبحث يف علوم الكائنات، ؛ للنظر واالعتبار

معرفة و ملعرفة سنن اهلل الكونية الدالة على علمه وحكمته، ووافر قدرته ورمحته، كل ذل  
 ما جيب على اإلنسان جتاهو لنبات وغري ذل  ، احليوان واما أمنعم اهلل على اإلنسان من 

 تل  النعم .
 وعدم التـَّفمرُِّق فيه، وأمهية ذل   وجوب ومْحدة الدين ، . 
  من األدلة والرباهني ،  بالعدة الالزمة وكل ما حيتاجه ملواجهة من يدعودعم الداعية ،

 وياً .والشد من أزره ، ودعمه حسياً ومعن، األساليب املناسبة وإطالعه على 
 ن أعلى بنفسها وترتقي لتكو تسمو ، تل  األمة اليت مة األيقود  الذي قائدال النيب عدادإ

 .من مجيع النواحي وأمسى األمم 
 مكان إىل يف كل زمان و الذي يلي القائد ، وتعليمه كيف يتوىل زمام األمور، اخلليفة  عدادإ

 قيام الساعة .
 ثري من أحكامهما .توضيح قضية الطعام واإلطعام وما يتعلق بك  
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  ّل موعظة املعرضني عن آيات القرآن واملكذبني بالدين احلق ، وهتديدهم بأن حِيّل هبم ما حم
بالقرون املكذبني ِمن قبلهم والكافرين بنعم اهلل تعاىل ، وأهّنم ما يضرون باإلنكار إاّل 

 أنفسهم  مبا سيلقون عند نزع أرواحهم ، مث عند البعث . 
 فيما اقرتحوه على النيب  تسفيه املشركني . ًمن طلب إظهار اخلوارق هتكما 
  إثبات صدق القرآن بأن أهل الكتاب يعرفون أنه احلق ،  واملنة على األمة مبا أنزل اهلل من

القرآن هدى هلم ؛ كما أنزل الكتاب على موسى ، وبأن جعلها اهلل خامتة األمم الصاحلة 
 وما منح اهلل ألهله من مضاعفة احلسنات ، وبيان فضيلة القرآن ودين اإلسالم 

  ده العذابواقع ، وأهنم يشهدون بعاإلحناء على املشركني تكذيبهم بالبعث ، وحتقيق أنه ،
وتتربأ منهم آهِلتهم اليت عبدوها ، وسيندمون على ذل  ، كما أهنا ال تغين عنهم شيئًا يف 

 احلياة الدنيا .
 د ب إىل دين اهلل ، وأن التقوى احلق ليست جمر بيان أن تفاضل الناس بالتقوى واالنتسا

حرمان النفس من الطيبات ؛ بل هي حرمان النفس من الشهوات اليت حتول بني النفس 
 وبني الكمال والتزكية .

م دستور للحياة ، اليت تعترب أمعظ ، اليت احتوهتا هذه السورة اجلليلةاألمور العظيمة ِإىل غري ذل  من 
 ، على مدى كل زمان ومكان . ، والعقيدة املستقيمةالسليمة ياتالصحيحة، والسلوك
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 الباب الثاني:

في سورة األنعام  التناسق الموضوعي

  - دراسة تطبيقية -
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 الفصل األول:
 ات السورة وتناسقهاموضوع
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قف منها والشهادة على ذلك ويشتمل على أللوهية والموواالمبحث األول : الربوبية 

 . ( 24 إلى 1) تشمل على اآليات من  أربعة مطالب

 (  3 – 1)  له وحده المستوجبة للحمد دالئل الوحدانيةالمطلب األول : 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ        پڀ ڀ ڀ ڀ     ژ تعاىل :  قال

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ 

 ژ  چ چ چ ڇ ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 
 : مناسبة اآليات لما سبق :  أوالً 

ثاين يف املطلب األول من املبحث ال سورة املائدةلقد قدمت الذكر عن مناسبة فاحتة سورة األنعام خبامتة 
 (1) يف الباب األول . ضمن مباحث الفصل الثاين

 
 مناسبة افتتاح السورة بالحمد : ثانياً : 

هلل ذاته الكرمية ليبني محد ا ژ ٱ ٻژ الكرمية باحلمد يف قوله :  افتتح اهلل تعاىل هذه السورة
 على كونه اإلله املستحق للعبادة ، وأن ما سواه فهو باطل مبا أبطله اهلل باألدلة والرباهني املثبتة اليت سردها يف

 عباده على باً جوا،  تعاىل هلل حقاً  احلمد"  و جل اآليات يف هذه السورة خاصة ويف باقي سور القرآن عامة ،
 مبنطوقه يشعر الوصف على قالوا كما  احلكم ترتب حيث إن،  سبحانه عليه مقصوراً ،  شأنه عز به خمتصاً ، 
  .(2)الوصف" عنه ينتفي عمن احلكم بانتفاء ومبفهومه للحكم الوصف بعلية

ة ، واليت من ميوبني استحقاقه املطلق هلذا احلمد على كل ما سيأيت من النعم املذكوة يف السورة الكر 
أعظمها نعمة بيان التوحيد الذي هو سبب لدخول اجلنة ، وإبطال الشرك املوجب لدخول النار ، سواء أقر 

 كل أو أنكروها ، وال ينكرها إال -وهي حقيقة استحقاقه للحمد على هذه النعم  –العباد هبذه احلقيقة 

ڀ       ڀ         ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ    ژ مستكرب كما جاء يف قوله تعاىل : 

 انك  السبب فلهذا وباطنًا ؛ وظاهراً  وآخراً  أوالً  هلا هناية ال اهلل [ ونعم  14النمل: ] ژ  ڀ ڀ
 أن العقول يف قررت ، وقد هلل احلمد: قال فلهذا سبحانه اهلل إال ليس املطلق والثناء املطلق للحمد املستحق

                                                           

الفصل الثاين يتحدث عن مكي السورة ومدنيها ومناسبتها ملا قبلها وما بعدها ووجه اختصاصها مبا اختصت به ، ويشتمل على مباحث  - (1)
 عدة منها مبحث مناسبة السورة ملا قبلها وما بعدها حيث حتدثت يف املطلب األول عن مناسبة السورة للسور السابقة هلا .

 (76/ 4) املعاين روح - (2)
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واليت  عليه عاىلت اهلل نعم أقسام يف يتفكر أن ملكلفاوجب على  فحينئذ اإلنعام، على إال حيسن ال احلمد
 : شريفني مقصودين على بذكرها يستدل

 وليس ،  وحمصل حمدث من هلا بد فال معدومة كانت  أن بعد حدثت قد النعم هذه أن: أحدمها
 طةبواس لعبدل النعم حصول كان  فلو لنفسه، النعم أنواع مجيع حتصيل يريد أحد كل  ألن؛  العبد هو ذل 
 ريدي وهو إال أحد ال إذ ؛ النعم أقسام مجيع إىل واصالً  واحد كل  يكون أن لوجب واختياره، العبد قدرة
 هو ليس حملدثا ذل  أن وثبت حمدث من النعم هذه حلدوث بد ال أنه ثبت وملا ، لنفسه النعم كل  حتصيل
 .وتعاىل سبحانه اهلل وهو قادر، قاهر مبحدث اإلقرار فوجب ، العبد

 من ضوبغ ، إليها أحسن من حب على جمبولة القلوب أن الكلمة هذه مقاصد من: الثاين وعوالن
 اهلل نعم أنواع تذكر على حيمله مما بالتحميد األمر وكان بالتحميد، العبد تعاىل اهلل أمر فإذا،  إليها أساء
 خارجة كثرية  لنعما تل  انتك  وملا ، عليه اهلل نعم أنواع تذكر على للعبد حامالً  التكليف ذل  صار تعاىل ؛
 تذكري أن بتفث ؛ العبد قلب يف تعاىل اهلل حب رسوخ موجبة النعم تل  تذكر صار ، واإلحصاء احلد عن
 . الشريفتني الفائدتني هاتني يفيد النعم

 . تعاىل اهلل بوجود اإلقرار عن حبدوثها االستدالل :إحداهما
 العبادات عمجي من مقصود وال القلب، يف اهلل حب ظهور يوجب نعما بكوهنا الشعور أن :وثانيهما

  . (1) هلل احلمد: فقال الكلمة، هبذه االبتداء وقع السبب فلهذا. األمران هذان إال
مل ينتظر محداً من أحد ، ومل يأمر أحداً من خلقه أن حيمده ، حيث مل يأمر واهلل سبحانه وتعاىل 

قة ين وغريها ، فلم ترد هذه األلفاظ وما هو على شاكلتها املتعلأحداً بفعل احلمد فلم يقل : امحده ، أو امحد
 احلمد :مام الرازياإل باحلمد يف القرآن الكرمي ، لكن وردت ألفاظ تأمر بالتسبيح والتكبري والشكر ، يقول

 :لوجوه وىلأ الثانية العبارة وهذه هلل احلمد: قال ولكن اهلل أمحد يقل مل تعاىل هحيث إن،  اهلل أمحد من أبلغ هلل
 " :قال ملا أما ، محده على قادراً  القائل ذل  كون  ذل  أفاد " اهلل أمحد":  قال لو أنه :أحدها

 أو محدوا اءسو  فهؤالء الشاكرين، شكر وقبل احلامدين محد قبل حمموداً  كان  أنه ذل  أفاد فقد " هلل احلمد
 . القدمي وكالمه القدمي حبمده األبد إىل زلاأل من حممود تعاىل فهو يشكروا مل أو شكروا وسواء حيمدوا مل

 املستحق وه تعاىل فإنه وملكه، هلل حق والثناء احلمد أن معناه ،"هلل احلمد: " قولنا أن :ثانيها
 لذاته يستحقه قح هلل احلمد أن معناه هلل احلمد: فقولنا العباد، على آالئه وأنواع أياديه كثرة  بسبب للحمد
 كونه  لىع الدال اللفظ أن ومعلوم،  لذاته للحمد مستحقاً  كونه  على ذل  يدل مل "اهلل أمحد" : قال ولو، 

 . محده اً واحد شخصاً  أن على الدال اللفظ من أوىل للحمد مستحقاً 

                                                           
 (475 ، 473/ 12)  الغيب للرازي بتصرف من مفاتيح - (1)
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 فكأنه هلل احلمد قال إذا وأما به، يليق محداً  ال لكن محد قد لكان "اهلل أمحد"  : قال لو أنه :ثالثها
 . احلامدين محد جبميع حممود لكنه أمحده؟ حىت أنا من: قال

 ستحقاً م منعماً  متفضالً  احملمود ذل  كون  اعتقاد وهي القلب صفة عن عبارة احلمد أن :رابعها
 الالئق التعظيم ىنمع عن غافالً  قلبه كان  أنه مع " اهلل أمحد: " بقوله اإلنسان تلفظ فإذا واإلجالل، للتعظيم
 والعقاب، الذم عليه واستحق كذل ،  ليس أنه مع حامداً  بكونه نفسه نع أخرب ألنه ؛ كاذباً   كان  اهلل جبالل
 احلمد ماهية أن: فمعناه هلل، احلمد: قال إذا أما ، موجودا كان  ما أنه مع شيء دعوى عن أخرب حيث
 يكن، مل أو لبهق يف حاضراً  والثناء احلمد معىن كان  سواء وصدق حق الكالم وهذا. تعاىل هلل مسلمة وحقيقته
 : قال إذاعىن أنه مب .اللفظني هذين بني الفرق فظهر رفيعة وطاعة شريفة عبادة الكالم هبذا تكلمه نوكا
 هلل حق حلمدا أن معناه ألن ؛ صادقاً  يكون فإنه التعظيم ملعىن مستحضراً  أو غافالً  كان  سواء "هلل احلمد"

 احلمد قوله أن بتفث يكن، مل أو جاللواإل التعظيم مبعىن مشتغالً  العبد كان  سواء حاصل املعىن وهذا وملكه،
 . اهلل أمحد قوله من أوىل هلل

إذا قال:  أما،ذكر محد نفسه ومل يذكر محد غريه بأنه أنه لو قال أمحد اهلل كان ذل  مشعراً  خامسها :
 نافقد دخل فيه محده ومحد غريه من أول خلق العامل إىل آخر استقرار املكلفني يف درجات اجلن " احلمد هلل" 

[   10يونس: ]  ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ودركات النريان،كما قال تعاىل:
 .(1)فكان هذا الكالم أفضل وأكمل

 رذك اهلل، امحدوا: معناه ژٱ ٻ ژ : ساً حيث قال : " قولهسادوزاد اإلمام السمعاين وجهاً 
 كيفية  بيان إىل اجةاحل دعت اهلل؛ امحدوا: قال لو فإنه احلمد؛ وتعليم باحلمد األمر: وفائدته األمر، مبعىن اخلرب
 اخلرب غةبصي ؛ فذكره احلجة ذكر منه املقصود حيث إن،  األمر دون للخرب يشهد الربهان ، وألن(2)احلمد"
 .(3)أوىل 

 
 ت : اآليافي جمل الكلمات و الالتناسق بين تفسير اآليات وفق ثالثاً : 

عال  على كل ما تقوم به من أفهلا  مداً نفسه الكرمية، وحا مادحاً  ژٱ ٻ ژ  : يقول اهلل تعاىل
 وذل  هلل، اهيةامل هذهو املاهية ،  أصل فيفيد والالم باأللف حملى مفرد لفظ واحلمد ،كرمية عظيمة جليلة 

 فهذا، لقصريا االختصاص دون االختصاص ملطلق «هلل» يف اجلارة فالالم اهلل، لغري احلمد ثبوت من مينع

                                                           
 (473/ 12) -( 191/ 1)  الغيب بتصرف من : مفاتيح - (1)
 (86/ 2) السمعاين تفسري - (2)
 . (8/ 8) اللباب البن عادل،  (428/ 1) السالم عبد بن العز انظر : تفسري - (3)
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مساء أي اسم من أومل يثبت احلمد إىل ، سبحانه  هلل إال ليس والتعظيم لثناءوا احلمد أقسام مجيع أن يقتضي
 .من األمساء اليت ال تطلق إال على الذات اإلهلية الكرمية  –اهلل  –تعاىل ، وذل  حلكمة أن اسم العلم اهلل 

 ال عندهم اً معروف اجلاللة اسم كان  ولقد ذكر اسم اهلل تعاىل على غريه من أمسائه احلسىن وذل  ملا
 .بغريه  يلتبس

 تعاىل، اهلل وه الثناء ألوان ولكافة احملامد جلميع املستحق أن مبعىن لالستغراق، احلمد" ال " يف و
 بأحقيته واعرتافاً  له، اً وتسبيح ، عليه ثناء. بأمجعه احلمد يستحق الذي هو تعاىل اهلل بأن للتصريحلفظ  وهو

األبدان  حةص وعلى اإلسالم، نعم وعلى لسان، وبكل فعال، كل  ىوعل اخلري ، من خلقه إىل صنع مبا للحمد
 اخللق وهي األوىل تهاوخصيص احملمودة األلوهية بني تصل بذل  ، واإلنشاء اخللق يف املتجلية ألوهيته علىو  ،

 العباد يرى فيما الوجود جمايلوأعظم  أضخم يف حيث بدأت به ، ژٻ ٻ پ ژ يف قوله : 
،  ظلت والسماء،  تقل األرض ألن ؛ احلمد تستوجباليت  ِنعممٌ ال هما منخلقو  ؛ واألرض السماوات ومها؛

 خلقها أضافو  خبلقها استحمد لذل للعباد ؛  واملنافع العرب فيهما وألن ، خلقه على نعمه أوائل من وهي
 واألرض . السموات خبلق النفراده منفرداً  احلمد مستحق فهو،  محده عند نفسه إىل

 :عدة أوجه األرض وتوحيد اتالسمو  مجع ويف
 . الوحيد من التفخيم يف أبلغ واجلمع،  األرض من أشرف السموات أن: أحدمها
 . السبع السماوات مجيع خترتق األرض إىل أوامره أن: والثاين

 . مجعها مبنزلة اللفظ يف فإفرادها للجنس هاهنا والثالث : اأْلمْرضم 
 الواوف ،األرض بعد خملوقة كانت  وإن األرض ذكر لىع فقدمها لشرفها األرض على السموات وقدم

 إىل استوى مث يدحها ومل األرض خلق تعاىل اهلل أن القرآن آي جمموع من ينبين والذي املعاين، ترتب ال
 . ذل  بعد األرض دحا مث فخلقها السماء

 وعلى فةص أية على موجود احلمد يف هذه السورة ليدل على أن أي دوأتى بلفظ اخللق مباشرة بع
 وجود ىعل دالة وإشارة املصّورة، املبدعة اخلالقة القدرة تل  آيات من وآية اهلل، قدرة جملى هو حال ؛ أي

 ..خلق مبا إال اخلالق يعرف ال إذ اخلالق،

 صفة [ فكانت 1العلق: ] ژ  چ چ چ ڇ ڇ ڇژ : ربّه من الكرمي النىبّ  تلّقى ما أول وىف
 اخللقو  فالربوبية.. وعال جلّ  احلق صفات من قلبه شغاف ومسّ  ، النيب  نأذ صافح ما أول واخللق الربوبية
 وجودهم . عليهم فظوحت اخللق، متس  ربوبية، بغري خلق وال ملربوبني، إال ربوبية ال إذ ؛ متالزمتان صفتان

ژ  ومها ؛ مقصود تدبري وفق واألرض السماوات خلق عن الناشئة الظواهر أضخم ذكر يفشرع  مث

الظُُّلماِت اليت تسرتكم، راحة ألبدانكم و  الذي هو حمل السكون الليلم  فأظلم  ژ  پ پ  پ
 األجرام تشمل اليت العريضة اللمسة فهي ، الذي فيه معاشكم وقوام أبدانكم وأنعامكم النَّهار وأنارم  وقلوبكم،
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 يف دورهتا عن الناشئة الشاملة والظواهر األجرام، تل  بني اهلائلة واملسافات املنظور، الكون يف الضخمة
  . األفالك
 أحدث عىنمب وهوواحد يف حق الظلمات والنور ،  مفعول إىل هنا والذي يتعّدى "جعل"أتى بلفظ و 
 اجلعل ويف،  رالتقدي معىن فيه اخللق نإال أنه أتى بلفظ " خلق " يف حق السماوات واألرض وذل  أل وأنشأ،
 حسن ، وإمنا مكان إىل مكان من نقله أو ،شيئاً  شيء ريتصي أو شيء، من شيء كإنشاء  التضمني، معىن
 من تولد اإمن منهما واحد كل  كأن  صار تعاقبا ملا والظلمة النور ألن؛  مناسبًا للظلمات والنور اجلعل لفظ
 اجملعول كون  عيني االنتساب، معىن مالحظة اجلعل ويف ، بأنفسهما يقومان ال أهنما على وفيه تنبيه ، اآلخر
  .املقام  مبعونة إليه املنتسب فيعرف غريه، إىل منتسباً  أو غريه ألجل خملوقاً 

أليق  "خلق"فعل ال حيث إن،  باخللقية ذكرمها احملسوسات األجسام من كانتا  ملا واألرض والسموات
ليق أ "جعل"فعل الو  باجلعلية ذكرمها احملسوسات غري امللكوتيات من كانتا  ملا والنور والظلماتبإجياد الذوات، 

 بإجياد أعراض الذوات وأحواهلا ونظامها.
. هبما واألرض السماوات موجودات لتكيف تكويناً  خلقهما كان  عرضني كانا  ملا والنور فالظلمات

 األرض،و  للسماوات اخللق لفظ وباختيار واألرض، السماوات ذكر عقب والنور الظلمات بذكر ذل  ويعرف
 والنور . للظلمات اجلعل ولفظ

فإن ،  ودالوج ىف مقدم جنس الظلمة ؛ ألن النور على الظلمة قدمالقاريء الكرمي جيد أنه لو تأمل و 
 النور حصل بعد خلق الذوات املضيئة، وكانت الظلمة عامة.

 االختالفه الظلمات ومجع،  النور من أعم الظلمات ألن؛  النور ووحد الظلمات مجعنلحظ أنه و 
ألن و ،  لنارا وهو عنه ينشأ الذي اجلنس الحتاد النور وأفرد جرام،األ أجناس من عنه ينشأ ما اختالف حبسب
 القرآن يف"  الظلمات" باإلفراد أخف، ولذل  مل يرد لفظ  "النور"باجلمع أخف، ولفظ " الظلمات" لفظ

 فردامل فيه ستويي اجلنسي والتعريف اجلنس، على داالن معاً  ومها مفرداً ، إال " النور" لفظ يرد ، ومل اً إال مجع
 واجلمع .
 باآلية ملخاطبنيا حبايل وتعريضاً  إمياء األعراض من غريمها دون بالذكر والنور الظلمات إيثار يف إن مث

 ألنه النور يشبه واإلميان وحرية، جهالة يف انغماس ألنه الظلمة يشبه الكفر فإن فريق، وإميان فريق كفر  من

پ پ پڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ  :تعاىل قال. واحلق اهلدى استبانة

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

 (1) [ .257: البقرة] ژ  ڤ ڤ
                                                           

يقول  –ه اهلل رمح –ردت أقوال أخرى يف املراد بالظلمات والنور إال أن القاضي ابن عطية لقد و و فيه من التعريض ،  أوردت هذا القول ملا - (1)
نه". معنها : " هذا غري جيد ؛ ألنه إخراج لفظ بني يف اللغة عن ظاهره احلقيقي إىل باطن لغري ضرورة، وهذا هو طريق اللغز الذي برىء القرآن 
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: والنور بالظلمات املراد إذ على الزمان " الظلمات والنور " ، املكان " السماوات واألرض " وقدم
 .أسبق املكان ألن والنهار، الليل

 بعد زمان رتتيبل ال خرب، بعد خرب إلتيان وهي هنا"  مْثَّ "  مث أردف ما سبق خبامتة لآلية بلفظ :
 لتبني ؛ تبعاديةهنا اس " مث "وبثُمَّ ،  كلزومه  التوبيخ يلزم مل بالواو وحنوه هذا يف العطف وقع ولو ، زمان

. الباطل اختيار ،الدليل إقامة بعد الناظر العاقل من ببعد إذ ، قدرته، آيات وضوح بعد به يعدلوا أن استبعاد
 كما  العظيم اخلالق بقدرة تنطق الشاملة اهلائلة الضخمة الوجود صفحة يرون قوم من عجبال ةر إثا ويف ذل 
 يعدلوهنم شركاء هلل جيعلون بل حيمدون وال يوحدون وال يؤمنون ال كله  ذل  بعد وهم احلكيم، بتدبريه تنطق
 إذا بالشيء لشيءا عدمل التسوية،: العدل معىن حيث إن فيعبدوهنم، غريه به ، حيث يساوون ويساوونه به
وقيل :  ،بنعميت تكفر مث تشكرين، ال مث بكذا علي  وتفضلت كذا،  علي  أنعمت فكأنه يقول : .به سواه

 ساوى نم ألن متقاربان؛ واملعنيان يشركون، برهبم كفروا  الذين مث ژ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ  ژ
 .أشرك فقد باهلل؛ اهلل غري

 الشيء نع واإلعرض العدول من فون،وينحر  يعدلون رهبم عن: أي "عن" " الباء" مبعىن وقد تكون
 .لفتة  يلتفتون وال حيمدونه فال

 ألنه لق،خ ما على باحلمد حقيق اهلل أن معىن على ژ  ٻ ٱ ژ : قوله وجاء العطف بثم على
 نعمته  فيكافرون يعدلون به كفروا  الذين مث نعمة، إال خلقه ما

 التشنيع زيادةل تعاىل، ضمريه موضع "بالر لفظ "  وضعومل يقل : مث الذين كفروا به يعدلون ، بل 
 من املعلوم أن الرتبيةو  ومهمة، غاية إىل اخللق تربية توىل بل النعم هبذه ربَّاهم أن الذيحيث بني  والتقبيح
ة ومنهجية ، وهذه اجلوانب هي اليت اهتمت هبا هذه السور  روحية معنوية، ومقومات مادية مقومات إىل حتتاج

 دونه، نم يعبدونه من ال عليكم، ونعمة عندكم بأياديه احلمدم  عليكم و املستوجبهلذل  كان الكرمية ؛ 
ْلقه من شريًكا له وجيعلونه  . خم

 اإلنكار دارم حتقيق إىل واملسارعة االهتمام ملزيد ژ ٺ ٺ ژاملفعول يف قوله :  وتقدمي
 بتنزيله الفعل، فسن إىل اإلنكار لتوجيه أو لظهوره، املفعول وحذف لفواصل،ل رعايةالو وللمحافظ  واالستبعاد،

                                                           

د : " املرا -رمحه اهلل  –( ، ومما يؤيد القول بظاهر اآلية ما قال به اإلمام فخر الدين الرازي 266/ 2فسري الكتاب العزيز )احملرر الوجيز يف ت
منهما األمران احملسوسان حبس البصر ، والذي يقوي ذل  أن اللفظ حقيقة فيهما. وأيضا هذان األمران إذا جعال مقرونني بذكر السموات 

فهم منهما إال هاتان الكيفيتان احملسوستان "، وبعد أن ذكر األقوال اجملازية يف املراد بالظلمات والنور قال : "وأقول هذا واألرض، فإنه ال ي
،  478/ 12مشكل ألنه محل اللفظ على جمازه، واللفظ الواحد باالعتبار الواحد ال ميكن محله على حقيقته وجمازه معًا " . مفاتيح الغيب )

: " ما يف القرآن من الظلمات والنور هو الكفر واإلميان، إال يف هذه اآلية، فإنه يريد به الليل والنهار"  -رمحه اهلل  –لواقدي ( ، يقول ا 479
 (11/ 8) اللباب البن عادليف  -رمحه اهلل  –نقله ابن عادل 
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 يقدر ال ما به ن: يعدلو  فيكون املعىن. املفعول خصوصية ال االستبعاد، يف املدار بأنه إيذانا الالزم، منزلة
 عليه . يقدر مما شيء على

رج خمرجه كالم  وهذا  للذي والشكر احلمد أخلصوا: يقول، حيث  األمر حنو به يـُْنحمى اخلرب خمم
 خلق ما قخلفهو  .شيًئا أو أحًدا ذل  يف معه تشركوا وال،  واألرض السماوات وخلق الناس، أيها خملمقمكم
م وعقيدهتم ، ويف هذا تسفيه لعقوهل منه شيء على يقدر ال ما به يعدلون هم مث سواه، أحد عليه يقدر ال مما

 أنه نهمم علم وعلى ا،خلقهم يف شركاء له جيعلوا ومل واألرض، السماوات خلق أنه إقرار علىوذل  أهنم 
 وهذا !والربوبية؟ لعبادةا يف يشركوهنم شركاء جعلوا كيف  بينهما ما بعد مع السماء، مبنافع األرض منافع تـُعملَّق
 مع يشركون فهم.الكفر الكفرة من ويكون النعم، تل  سبحانه منه يكون حيث الرقاعة وغاية احلمق هناية
 املعادلة وأثبتوا هلل، عديالً  اللَّه دون يعبدونه ما كل  فجعلوا وربوبيته، الرب وحدانية على يدل ما هلم بنيَّ  ما
 شؤونه وباعتبار ذاته ارباعتب والعبادة احلمد باستحقاق خمتص أنه تعاىل اللَّه وبني،  واألضداد الشركاء من بينه

 رأسه الذي لشكرا غايات أقصى هي اليت العبادة يف غريه به يسوون الكفرة هؤالء مث به اخلاصة العظيمة
 وال ديل،ع تعاىل هلل وليس ، احلمد مبادئ من بشيء متصف غري له، خملوقا سواه ما كل  كون  مع احلمد،
 الكّفار، مجيع ذل ب ، ويعمّ كبريًا  علوًّا الظاملون يقول عما اللَّه تعاىل صاحبة، وال ولد، وال شري ، وال نديد،

 عبدةو  وجموسهم، ونصاراهم، يهودهم،: ذل  يف ونداخل فجميعهم. بعض دون بعًضا منهم وال خيصص
 .(1)الكفر أصناف سائر من غريهم ومن منهم األوثان

ذكر أنه  نأ وبعد احلكيم الصانع وجود على والنور الظلمات وتعاقب السموات خبلقه استدل ملاو 
 آخر هي دليلو  ،األكرب بالعامل األصغر للعامل إتباعا خلقهم بأصول ذكرهم ملنافعهم املخلوقات هذه جعل

ژ ز وجل : قال ع ينتهون علهماحلشر  وصحة املعاد صحة على والذي يدل تعاىل الصانع إثبات دالئل من

فلما  [ 2األنعام: ] ژ  ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ
 الصورة  تل على وهم أنفسهم، يروا فلم أنفسهم، ىف النظر عن كذل   عمت فطرهتم عن اخلالق ، عموا

 .كوهنم؟  كان  شىء أي ومن يكونوا؟ أن قبل كانوا  العاقلة، ماذا الغةالب

                                                           
اهلداية إىل بلوغ النهاية (  5،  3/ 4للماتريدي )( تأويالت أهل السنة  254 – 247/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) - (1)

( الكشاف عن حقائق غوامض 86/ 2( تفسري السمعاين )251/ 2( التفسري الوسيط للواحدي )1957  -1956/ 3) ملكي بن أيب طالب
( أنوار التنزيل 472/ 12للرازي )( مفاتيح الغيب 265/ 2( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية )4 - 3/ 2التنزيل للزخمشري  )

( فتح القدير 95/ 2) البحر املديد البن عجيبة( 95/ 1) روح البيان حلقي( 238/ 3( تفسري ابن كثري )153/ 2وأسرار التأويل للبيضاوي )
(  81،  75/ 4) وسيروح املعاين لآلل(  312- 311/ 4( حماسن التأويل للقامسي )306/ 1) مراح لبيد حملمد نووي( 113/ 2للشوكاين )

التحرير والتنوير البن ( 117/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب( 1030/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب
 ( ، مع تصرف وإضافة من الباحثة .27/ 5( التفسري الوسيط لطنطاوي )3492/ 6( تفسري الشعراوي )127 -126/ 7) عاشور
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 الغائب نم على سبيل االلتفاتارد ذكرهم يف آخر اآلية السابقة للمشركني الو  نراه يوجه خطابه

 كان  وإن ، اخلطاب إىل جهة[  1األنعام: ]  ژ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ  ژ:  قوله هو الذي
 على له تنبيها افرالك به قصد لكنه والكافر، املؤمن فيه اشرتك إذ كفاربال خمتصاً  ليس األجل وقضاء اخللق

 ژڦ   ڦ ڦژ :  قوله ألن؛  االلتفات باب من كان  وإمنا وقدرته، عليه تعاىل اهلل وقضاء خلقه أصل
 يعالتشن يد، واملقصد من هذا االلتفات ملز  واإلميان بالنبوة اهلل اصطفاه من اخلطاب هذا يف يندرج أن ميكن ال

 . والتوبيخ

 نواكا  إذ هلم اخلطاب خمرج ذل  فأخرج - السالم عليه - آدم يعين ژ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ژ 
 منه لوقاملخ وهو -السالم عليه -آدم إىل ال املخاطبني إىل اخللق هذا نسب وإمنا هلم ، أصل ، وهو ولده
 والتنبيه احلق، قيقحت من فيه ما مع وااللتباس، االشتباه إزاحة يف واملبالغة القياس، منهاج لتوضيح. حقيقة
 تكن مل حيث. منه -السالم عليه -إنشائه من حظ له البشر أفراد من فرد كل  أن هي خفية حكمة على
 ،إمجالياً  نطواءا البشر آحاد سائر فطرة على منطوياً  أمنوذجا كانت  بل نفسه، على مقصورة البديعة فطرته
 من قخملو  اإلنسان أضف إىل ذل  أن فروعه، من أحد لكل خلقاً  الطني من -السالم عليه -خلقه فكان
 نباتية، اوإم حيوانية إما واألغذية األغذية، من يتولد إمنا والدم الدم، من يتولدان ومها الطمث، دم ومن املين
 تكون أن فبقي ،اإلنسان تولد كيفية  يف كاحلال  احليوان ذل  تولد كيفية  يف احلال كان  حيوانية كانت  فإن
 إنسان كل  أن تفثب الطني، من متولدة أهنا ش  وال النباتية، األغذية من خملوق اإلنسان أن فثبت ة،نباتي

 إليه املسندو  املسند تعريف ليحصل ژ  ٿ   ٿ ٺ ژ:  قوله يف "هو" بضمري وأيت ،الطني من متولد
 وهو غريه، من ال طني من غريه، ال خالقكم هو أي متعلقها، ويف اإلسناد ركين يف القصر اجلملة فتفيد معا،
 لذيا ، واحلال املقصور على املعطوف على القصر حكم فينسحب مسمى أجل وعنده أجال قضى الذي
 األول اخللق رأنك من منزلة نزلوا الثاين اخللق وهو أنكروه ملا ألهنم البعث ؛ إنكارهم حال هو القصر اقتضى

ڦ     ڤ ڦ ڦژ  كما قال تعاىل:  أيسر الصانعني متعارف يف اإلعادة بل اخللقني بني فرق ال إذ

ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ژ :  [ وقال27]الروم: ژ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

[ . والقصر أفاد نفي مجيع هذه التكوينات عن غري اهلل من أصنامهم، فهو كقوله: 15 ]ق: ژی ی 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ژ 

 [ .40]الروم:  ژ ېئ

 فعل على لفع عطف فهو خلق فعل على قضى فعل عاطفة هلةوامل للرتتيب مث ژ ٹ ٹ ٹٹ  ژ
 أي أجله، له قضى مث البشر من فرد كل  خلق أي التوزيع، باعتبار هنا واملهلة ، مجلة على مجلة عطف وليس
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،  عنه متأخراً  سولي له سابق أو للخلق مقارن األجل تقدير ألن؛  "قدر" مبعىن ليس هنا "قضى" ـف له، استوفاه

. أمتناه أي ،[ 14: سبأ] ژېئ ىئ ىئ ىئ ژ  :كقوله  خملوق كل  أجل "أوىف" مبعىن هنا قضى ولكن
 .الرتيب للرتاخي "مث" جتعل أن ول 

وأصله من التأخري ومنه اآلجل نقيض العاجل. مث إن ،  األمد النقضاء املضروب الوقت هو واألجل

ڤ ژ  ، الدنيا احلياة مدةا هن به يقصداألجل األول  ، صريح اآلية يدل على حصول أجلني لكل إنسان

 اآلخرة يف حياهتم مدة حيث إن ژ ڤژ  مبسمى ووصفه  ،(1)عنده البـمْعث أجل وهو ژ ڤ ڤ
 حده استأثروتعاىل فهو و  سبحانه اهلل إال األجل هذا يف احلال كيفية  أحد يعلم وال انقضاء وال هلا آخرة ال
 فيه لغريه مدخل ، ال كور امسه يف اللوح احملفوظمذ ، التغري  يقبل ال معني ، وهو مثبت القيامة وقت بعلم
 شأنه لتفخيم تنويُنه، و  أمرمها أهبم تعاىل أنه األجلني تنكري من والظاهر بيانه ، املقصود ، وألنه قدرة وال بعلم

 التأخري . وه املستفيضم  الشائعم  أن مع ژ ڤژ  هو الذي اخلرب على تقدميُه أُوثر لذل  أمره وهتويلِ 
 الذي إن الناس، اأيه: هلم فقال أنفسهم من عليهم ُحجَّته موضع على خلقمه تعاىلاهلل  هنبَّ  لقدو 
 أجساًما اصورً  فجعلكم طني، من وأنشأكم فابتدأكم خلقكم الذي هو واألندادم، اآلهلةم  كفارُكم  به يعِدلُ 
 كنتم  كالذي  طيًناو  ترابًا ليعيدكم ومماتكم، لفنائكم حياتكم آجال قضى مث مجاًدا، طيًنا كنتم  إذ بعد أحياًء،
ه مسمى وأجل ، وخيلقكم ينشئكم أن قبل  وذل ،  كمممات قبل كنتم  كالذي  وأجساًما أحياءً  إلعادتكم عندم

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ژ : قوله نظري

ىن وهو للمعالظرف  خربه على النكرة املبتدأ تقدمي وجب وهنا، [ 28: البقرة سورة]ژ  ى ائ ائ
  .التقدمي وجب املعىن هذا فيه ه ملاجرىحيث إن الساعة، لشأن تعظيماً  ندهع مسمى أجل : وأى

 هذا ائدةوف. مترتون أنتم مث ومجلة. أجال قضى مث مجلة بني معرتضة عنده مسمى وأجل ومجلة

 ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦژ :  قول املشركنيعلى  ردا الناس آجال عامل اهلل بأن اخللق إعالم االعرتاض

 .[ 24جلاثية: ]اژ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ
 وضوح من لةمه بعد الفعل سوء منهم على وتعجبللتوبيخ ،  بارزاً  ضمرياً  إليه باملسند وجيء
اد المرتائهم بعد ما استبعوهنا ،  يف صحة التوحيد كما شككتم  تشكون يف البعثأمنـُْتْم  مُثَّ  احلجج فقال :

ياة فيها على خلق املواد ومجعها وإيداع احل قدر ثبت أنه خالقهم وخالق أصوهلم وحمييهم إىل آجاهلم، فإن من
 أي املقام، من رهلظهو  مترتون متعلق ، وحذف وإبقائها ما يشاء كان أقدر على مجع تل  املواد وإحيائها ثانياً 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ژ: قوله فيه املماري هو هذا أن لىع دل والذي. اخللق وإعادة البعث إمكان يف مترتون

                                                           
 (259/ 11وهو اختيار جمموعة من املفسرين على رأسهم ابن جرير ، انظر : جامع البيان ) - (1)
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 نيالط من اخللق لذكر كان  ملا البعث إمكان بدليل التذكري دقص لوال إذ ژ  ڤڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ
 (1).بالذكر للتخصيص مرجح الثاين واألجل األول األجل وذكر

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ژ  قوله تعاىل : انتقلنا إىلإذا و 

 يف اهلل يةألوه وتقرر واحد إطار يف نيتاألولي اللمستني يضم دده فإننا  [  3األنعام: ] ژ  ڇ ڇ
 لصانعا وجود على الدليل إقامة املتقدمة اآلية من املقصود إذا كانكذل  سواء ،   اإلنسانية واحلياة الكون
 املتقدمتني آليتنيا فإن املعلومات، جبميع عاملاً  تعاىل كونه  بيان اآلية هذه من املقصود املختار ؛ فإن القادر
 حصول يف ربةاملعت بالصفات العلم يكمل وحينئذ العلم كمال  على تدل اآلية وهذه القدرة، كمال  على يدالن
 تكميل يةاآل هذه من فاملقصود املعاد، صحة على الداللة إقامة املتقدمة اآلية من املقصود كان  وإن اإلهلية،
  ألمرين : أنكروه إمنا املعاد منكري ألن البيان ؛ وذل  ذل 

 يكون نأ وينكرون الطبائع امتزاج هو اإلنسان بدن حدوث يف املؤثر أن يعتقدون أهنم: أحدمها
 . خمتاراً  قادراً  فيه املؤثر

 من املطيع ييزمت ميكنه ؛ فال باجلزئيات عامل غري إنه يقولون أهنم إال ذل  يسلمون أهنم: والثاين
 تعاىل كونه  دمتنياملتق باآليتني أثبت تعاىل إنه ، مث عمرو بدن أجزاء عن زيد بدن أجزاء متيز وال العاصي،
 الشبهات مجيع تبطل ئذوحين املعلومات، جبميع عاملاً  تعاىل كونه  اآلية هبذه وأثبت موجبة، علة ال وخمتاراً  قادراً 
  والنشر . احلشر وصحة املعاد، بإنكار القول مدار عليها اليت

 املوصوف معىن يف ژ  ڄ ڄژ : قوله صار بغريه يلتبس ال عندهم معروفاً  اجلاللة اسم كان  ملاو 
 يدل أن رادأ أنه ، وإيضاحه ا تضمنه اسم اهلل من املعاينملو  .غريه ال االسم هذا صاحب هو الصفات هبذه

 أي ژ  ڄ ڄژ :  قوله يف كلها  هذه  دده مجع الصفات هذه وحنو ، وإحاطته قدرته وإيثار خلقه على
 املعروفة لصفاتا هبذه املتصف اهلل هو تعاىل اهلل أن :قال كأنه  األرض ويف السماوات يف كلها  هذه له الذي
 األرض ويف السموات يف احمليط واحمليي الرازق اخلالق املعبود املدبر هوف واألرض، السماوات يف هبا له املعرتف

ژ  ڃ چ چژ ، مث ذكر ما يدل على أحقيته بالعبادة من سعة العلم احمليطة بكل شيء فقال : 

                                                           
اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي ( 134/ 4( الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب )259/ 11جامع البيان البن جرير الطربي ) انظر : – (1)

( ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية  5 – 4/ 2نزيل للزخمشري )( الكشاف عن حقائق غوامض الت1958/ 3) بن أيب طالب
 البحر احمليط أليب حيان( 153/ 2( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )479،480/ 12( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )267/ 2)
( إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب 48/ 3ب الفرقان للنيسابوري )( غرائب القرآن ورغائ16/ 8) اللباب البن عادل( 433، 431/ 4)

 التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب( 313/ 4لقامسي )ل( حماسن التأويل 113/ 2( فتح القدير للشوكاين )107/ 3الكرمي أليب السعود )
معارج التفكر  ( 4/  2حاشية اجلمل على اجلاللني ) ( 319/ 3ين )ابيان املع (130 -129/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (126/ 4)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة . ( 152/  11ودقائق التدير للميداين ) 
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 يف وجهركم سركم ميعل اهلل وهو: وتقديره ، تأخرياً و  تقدمياً  الكالم يف تعلنون وقيل : إن وما ، ختفون ما أي
 على إليه يواجلل اخلفي من كل  نسبةُ  حميط، تعاىل علمه أن إثبات املراد كان  وملا ، األرض ويف السموات
 املعاين إدراك من يهف خلق مبا فيه صنعه وعجيب اإلنسان خلق بيان يف فإنه للخفي هنا السياق وكان السواء،
 عنه يغيب ال كونهل شارحاً  فقال اخلفي قدم ذل ؛ على أقدره مث عنه، التعبري على يقدر أن بلق من له وهيأه

 باب نم هي اليت فالداعية الداعي، مع القدرة جمموع هو الفعل يف املؤثر ألن، و  ژڃ چ ژ  :شيء
 والعلة املعلول،ب للعلم علة بالعلة العلم أن ثبت وقد باجلهر، املسماة اجلوارح أعمال يف املؤثرة هي السر
 فال طبعا الثاين لىع مقدم مبعىن أن األول اللفظ حبسب تقدميه جيب بالذات واملتقدم املعلول، على متقدمة
 مينع ديدش لفظ اجلهر يف يكون قد ألنه واجلهر السر علم بني مالزمة ال كان  ، وملا وضعاً  عليه قدم جرم

 وال واء،س حد على إليه منها كل  ونسبةژ  چژ : فقال به صرح علمه، من فيه األصوات اختالط
 األقوال وكانت األقوال، يف شائعني واجلهر السر كان  وملا بد؛ وال إليه املسافة يف بقرب منها واحدة توصف

 فأفادژ  چ چ ڇژ : فقال بالبصر املتعلقة األفعال يف شائع وهو يعمهما ما ذكر بالسمع، تتعلق
 علم .ال إثبات مع والبصر السمع صفيت ذل 

 تموهمما عمل وعقاب ثواب من فعله على تستحقون ما:  أي ژ چ چ ڇ ژ  ومعىن قوله :
، وهذا  هروج،  سر من احلال يف عليه أنتم ما وال،  سيكون ما وال،  منكم كان  ما عليه خيفى وال،  بعد من
 يوصف ال وهلذا ضر، دفع أو نفع الجتالب الفعل: ، والكسب واألفعال واألقوال االعتقادات جلميع عام
 السامعني ميعجل ، واخلطاب الضرر ودفع النفع جلب عن منزها تعاىل لكونه؛  كسب  بأنه سبحانه اهلل فعل
 بالنسبة وتذكري إليهم بالنسبة وإيقاظ تعليم ألنه اخلطاب، هذا من األول املقصود وهم الكافرون، فيه فدخل
 .(1)املؤمنني إىل

 بدليل لبشريا والعقل البشري القلب ختاطب إمنا السورة، مطلع يف الشاملة العريضة املوجة هذه إن"
 جدلياً، خطاباً  شريالب اإلدراك هبما ختاطب ال ولكنها.. األنفس ويف اآلفاق يف ممثلني "احلياة" ودليل "اخللق"

 التدبري ةوحرك ياءواإلح اخللق حبركة يواجهها حيث للفطرة، موقظاً  موحياً  خطاباً  ولكن! فلسفياً  أو الهوتياً 
 الداخلية الفطرة شهادة منو  اهلل تقرير من املستمد اليقني وبسلطان اجلدل صورة يف ال التقرير صورة يف واهليمنة
 .تراه فيما التقرير هذا بصدق

 يف اإلنسان وحياة -احلياة ونشأة الواضح النظام هذا وفق مها وتدبري واألرض، السماوات ووجود
 اليقني فيها عويوق باحلق، البشرية الفطرة يواجه كالمها..  فيه سارت الذي اخلط هذا يف وسريها -قمتها

                                                           
،  481 /12( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )252/ 2( ، التفسري الوسيط للواحدي )94/ 2انظر :  النكت والعيون للماوردي ) – (1)

تفسري املنار  (20/ 7) نظم الدرر للبقاعي،  (49/ 3) للنيسابوري الفرقان ورغائب القرآن غرائب (434/ 4) احمليط أليب حيان البحر(  483
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (133/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (250/ 7) حملمد رشيد رضا
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 هي وليست. يرهاتقر  -كله  القرآن بل -كلها  السورة تستهدف اليت القضية هي والوحدانية.. اهلل بوحدانية
 فاتهبص احلق، اإلله معرفة عدم مشكلة هي البشرية تاريخ يف دائماً  املشكلة كانت  فلقد ، اهللوجود  قضية
  ما همتواجه السورة هذه كانت  الذين العرب ومشركو! إله بوجود اإلميان عدم مشكلة هي تكن ومل احلقة
  إىل.. املميت يياحمل املال ، الرازق، اخلالق وبأنه سبحانه، بوجوده يقرون كانوا  بل البتة اهلل جيحدون كانوا
 وصمهم لذيا احنرافهم ولكن -أقواهلم يةحكا ويف مواجهتهم، يف ذل  القرآن يقرر كما  -الصفات من كثري
أمرهم كله ونفي  يف -سبحانه -اعرتافهم ذاك: من حتكيم اهللمبقتضى  يعرتفون كانوا  ما أهنم هو بالشرك

الشركاء له يف تدبري شؤون حياهتم واختاذ شريعته وحدها قانوناً، ورفض مبدأ حتكيم غري اهلل يف أي شأن من 
 شؤون احلياة.

صمهم بالشرك وبالكفر مع إقرارهم بوجود اهلل سبحانه، ووصفه بتل  الصفات، هذا هو الذي و 
 اليت من مقتضاها أن يتفرد سبحانه باحلكم يف شأهنم كله، مبا أنه اخلالق الرازق املال ، كما كانوا يعرتفون..
 ومواجهتهم يف مطلع هذه السورة بصفات اهلل هذه من اخللق للكون ولإلنسان، ومن تدبريه ألمر
الكون وأمر اإلنسان ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم.. إمنا هو املقدمة اليت يرتب عليها 

 . راده سبحانه باحلاكمية والتشريعضرورة إف
ودليل اخللق ودليل احلياة كما أهنما صاحلان ملواجهة املشركني لتقرير الوحدانية، ولتقرير احلاكمية، 

 (1)"ة اللوثات اجلاهلية احلديثة التافهة يف إنكار اهلل..مها كذل  صاحلان ملواجه
 
 

 أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : رابعاً : 

 بالتالوة يهحيك والعبد املختار، على تعاىل منه خرب تعاىل اهلل إىل احلمد إسناد .1
 .(2)له  وتذكرا للحمد إنشاء التالوة غري يف ويذكره ملواله، حامدا فيكون به مؤمنا

 من هي ليتا الفعلية صفاته من بصفتني احلمد هذا مقام يف نفسه تعاىل وصف .2
 .(3)والنور الظلمات وجعل واألرض السماوات خلق ومها له، احلمد موجبات
 هذا اناإلنس استقبل النعم ،حيث واهب هو ألنه تعاىل اهلل احلمد إىل توجيه .3
تلزم بشر، مما س الدعاء وال بشر، لقوة ختضع أن ميكن ال اليت احلياة مقومات كل  ووجد. الوجود

 احلمد هلل تعاىل وحده .

                                                           
 (1031/ 2) لسيد قطبيف ظالل القرآن  - (1)
 (244/ 7) ملنار حملمد رشيد رضاتفسري ا - (2)
 (244/ 7) املرجع السابق  – (3)
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 منعما، ونهك  بسبب له احلمد دميومة وهي سبحانه، يستحقها اليت الدميومة ثبوت .4
 .(1)األمر به أريد خربي والكالم

 بحانهس ألنهوعظمته ؛  اهلل قدرة على دليل طني، من اإلنسان خلق ذكر يفإن  .5
 أن كما  ريدى،ف الشر وخيتار فيهتدى اخلري خيتار مفكر، سوى بشر ىلإ الطني هذا حول الذي هو
 على قادر األصل ذاه من خلقه من بأن يوقن وحىت يطغى، أو يستكرب ال حىت بأصله له تذكريا فيه
 .(2) إليه يعيده أن

 عريضت فهو وشر خري من واألعمال االعتقادات مجيع " يشملتكسبون الفعل " .6
 .(3)والوعيد بالوعد

 الغافل ،اهلل عن الشارد لإلنسان استدعاء وقدرته اهلل لعلم االستعراض هذا ىف إن .7
 ما كلّ   اهلل رىي حيث حمارمه، ويتقى خيشاه، وأن اهلل، إىل يعود أن -بشرائعه املستخفّ  ذكره، عن

  .(4) يعلن وما خيفى ما ويعلم يعمل،

 قدرة إىل إشارة[   2األنعام: ] ژ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ژ : تعاىل قولهيف  .8
 هو مث.. بصرياً  ،مسيعاً  ،متصرفاً  ،ناطقاً  ،عاقالً  ،كائناً   الطني هذا من خلق وأنه وتعاىل، سبحانه اهلل
ومهانته، بالنسبة جلالل قدرة اهلل وكماله وعظمته..  ..وصغاره اإلنسان، قدر ضالة إىل أخرى إشارة

الذي  أن يعيد هذا الكائن إىل مكانه، قادر على كرمياً   وأن اهلل الذي خلق من هذا الطني املهني كائناً 
 (5)جاء منه، وهو الطني، أو ما هو دون الّطني قذارة ومهانة!

 واحلياة ثالبع ينكر مث قدرته ومظاهر اهلل صنع عجائب يرى من حال من التعجب .9
 .اآلخرة

 احذرواف يندرج معىن حتته يقول : ژ  ڇ ڇ چ چ ژ حينما قال تعاىل : .10
 يبعدكم لعم كل  من واحذروا رمحته، من وتدنيكم منه، تقربكم اليت لاألعما يف وارغبوا معاصيه
 .(6)رمحته ومن منه

 الصواب جادة نع امليل مبعىن اآلية هذه يف فهو،  التضاد معىن يقبل "عدل" الفعل .11
 بتقدمي نصافواإل الشيئني بني التسوية وهو العدل مبعىن أيضا ويستعمل ، اهلوى مع واالحنراف

                                                           
 (78/ 7اجلدول يف إعراب القرآن ) - (1)
 (32/ 5التفسري الوسيط لطنطاوي ) - (2)
 (133/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور - (3)
 (129/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب - (4)
 (127/ 4) املرجع السابق  – (5)
 (250تيسري الكرمي الرمحن للسعدي )ص:  - (6)
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 خيصصو  املعنيني بني الفرق يدرك العقل وذو الضاد لغة خصائص من وهو ، سالنا اىل احلقوق
  .(1)احلال ومقتضى احلديث مقام إىل استنادا بأحدمها الفعل

 
 
 
 
 

  

                                                           
 (79/ 7اجلدول يف إعراب القرآن ) - (1)
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م بمن وعدم اعتباره توحيدالالدعوة وما تدعو إليه من : موقف المشركين من المطلب الثاني 

 ( 11 – 4سبق ) 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ژيقول اهلل سبحانه تعاىل : 

ڑ        ک   ک کک گ گ گ گ ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے     ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ 

ې ې     ې ې ى      ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ىئ ىئ 

ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

  ژ  ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ ڄ ڄ
 مع المقطع السابق :  تناسق هذا المقطعأوال : 

 ملا تعاىل فاهلل .كفروا  الذين على عائد والضـــــــــــمري الغيبة إىل اخلطاب من وخروج بإلتفات ابتدأ اآلية
 النبوة بتقرير يتعلق ما هبعد ذكر املطلوبني هذين يقرر فيما: وثالثا املعاد، يف: وثانيا التوحيد، يف: أوال تكلم
 يف تقل إىل كفران املشــــــــــــــركنيحيث إن الدالئل، تأمل عن معرضــــــــــــــني الكفار هؤالء كون  بني بأن فيه وبدأ

بعد أن أقيمت عليهم احلّجة ببطالن كفرهم يف أمر الشـــــرك باهلل يف اإلهلية ، وقد  تكذيبهم رســـــالة حممد 
 ّن الذي محلهم على تكذيب الرسولوأل،ين من أحوال كفرهمألّن األمر  هذه اآلية على ما سبق ؛ عطف

 هو دعوته إياهم إىل التوحيد ، فمن أجله نشــــــــــأ النزاع بينهم وبينه فكذبوه وســــــــــألوه اآليات على صــــــــــدقه .
 تنفع ال هحيث بدى أن -العناد على وإصرارهم بصائرهم انطمست الذين اجلاحدين طبيعة ت اآلياتصور ف

وما يصــــــــــــــدر عن قدرة اهلل الباهرة مما ال  األنفســــــــــــــية واآلفاقيةيف جوانب  دليل هممع جيدي الحجة و  معهم

ڍ ڌ  ڇ ڇ ڍژ  :فقال  سبقوهم من أخبار هلم وساق ، اهلل سبحانه لُ عْ أنه فِ  لٌ قْ ن له عم يش  مم 

 (1)[  4األنعام: ] ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ
 

                                                           
/  7( روح املعاين )  100/  2تفسري فتح القدير )  (436/ 4( البحر احمليط أليب حيان )483/ 12مفاتيح الغيب للرازي )انظر :  - (1)

 ( مع تصرف يسري  133/  7اشور ) (التحرير والتنوير البن ع 118
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 يات : ثانياً : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآل
 يضِربم  أن قتضىا قد قبائِحهم ذْكرم  بأن لإلشعار؛  بااللتفاُت يف اآلية ابتدأ تعاىل يف هذه اآلية

 الذين الكفار ؤالءهل -يبني تعاىل ل؛  حلاهلم وتقبيحاً  هلم ذماً  لغريهم جناياهتم وتعددُ  صفحاً  اخلطابم  عنهم
م يساوون برهبم  على أعالمهو  ودالالته رهبم ُحجج من اليت هي اللةدالو  عالمةالو  ّجةاحل - وآهلتهم أوثاهنم

 فيها جيب اليت األدلة وغري ذل  من عندي من به أتيتهم ما وصدق حممد، يا نبوت ، وحقيقة وحدانيته،

تستغرق   لالستغراق حبيث ژ ڍ ڍ ژ يف ژ  ڍ ژ من يتأمل جيد أن حيث إن واالعتبار واالستدالل النظر

رية للتبعيض ، ألن آيات اهلل تعاىل الدالة عليه كث ژ  ڎ ڌ ڌ ژ ويف ،كل اآليات الكونية والشريعة 
وإضافُة اآليات إىل اسم الرب املضاِف إىل ضمريهم لتفخيم شأهنا املستْتِبِع لتهويل ما اجرتُءوا ، ال حتصى 

 ربوبيته، تضىمق من كله  ،هبم للخلق وهدايته وتأييدهم، للرسل وبعثه الوحي، إنزاله أن فيدوي ، عليه يف حقِّها
 عليه يقدر ال وأنه .للحكمة املوافق الوجه على ألمورهم املدبر خللقه املريب املال  السيد هو كونه  مقتضى أي
اآلياُت فتل   ورمحته ، هحكمت وكنه ربوبيته قدر جيهلون ورسله بكتبه يؤمنون وال بالرب يؤمنون فالذين غريه

ُْنبئِة عن جمرميان أحكام ألوهيِته تعاىل على كافة الناطقُة مبا ُفصِّل من بدائِع صنِع اهلل عز 
كائنات وجل امل

 ،وانصرفوا ا عنهاأعرضو  إال أهنم وإحاطِة علمه جبميع أحوال اخلق وأعماهلم املوجبِة لإلقبال عليها واإلمياِن هبا
 قته ودّلت على صحتهيصّدوا عن قـمُبوهلا واإلقرار مبا شهدت على حقو  - يعين عن اآلية -فيها  التًّفكُّر تاركني
 وذل  ألهنم ،لعواقبل وتدبرهم خوفهم لقلةو  ؛، جهال منهم باهلل، واغرتارًا حبلمه عنهم رأساً  به يرفعون ، وال

 العالمات الو  اإلميان، إىل الداعية اآليات هو ينقصهم الذي فليس. واصراراً  عناداً  اإلعراض موقف يتخذون
 اليت يه حقة، ألوهية من والداعية الدعوة وراء مبا الناطقة الرباهني وال والداعية، الدعوة صدق على الدالة
 االستجابة، يف الرغبة تنقصهم إمنا ينقصهم، الذي هو هذا ليس.. هلا واالستسالم هبا اإلميان إىل يدعون
ضارع امل وجاءت اخلامتة لآلية بالفعل والتدبر ، النظر عن اإلعراض هبم ويقعد واإلصرار، العناد هبم وميس 

 ژ ژ ژمتعلقة بـــــــ  "عن"و، اآلياتِ  إتيانِ  استمرارِ  حسمبم  اإلعراضِ  على استمرارهم على للداللة
 . (1)للفواصل مراعاة عليه ُقدِّمت

ک   ک          ڑ ڑژ  : فقال لذل  جاء بفاء التعقيب اإلْعرماض عن اآليات أْعقمبمُه التَّْكِذيبُ و 

تباع ا إعراض املشركني متمثاًل يف عدمحيث كان  على التكذيب الدالة اتعالمال أحد اإلعراضو  ژ ک
جاءمُهْم بلســــــان من هو أعلى مرتبة ومكانة  لممَّا اجلامع القرآن هو الذي احلق الذي نزل على رســــــول اهلل 

                                                           
/ 2) للزخمشري التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (344: ص) للواحدي الوجيز (261/ 11) الطربي البيان البن جرير جامعانظر :  - (1)
 ظالل القرآن لسيد قطب يف (252/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (109/ 3) السعود أليب الكرمي الكتاب مزايا إىل السليم العقل إرشاد (5
 مع تصرف وإضافة يسرية من الباحثة  (2436/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (1036/ 2)
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ليفيد أن احلق قد وصـــــــــــــــل إليهم، وطرق  ژ ک کژ وجاء بعبارة ،  وأقوم طريقاً  عند اهلل وأكمل ديناً 
ا وعرب بذل  إبانًة لكمال قُبح ما فعلوا به فإن تكذيب احلقِّ ممعهم، ولكنهم عموا وصـــــموا عنه.قلوهبم وأمسا

 خُمرمجم  خرِجم أُ  املذكورِ  اإلعراضِ  مفهوم من أشــــنعم  كان  باحلق التكذيب مفهومُ ، و   من أحد ال يتصــــور صــــدوره
ِ  الالزم  لشــــــــــــــناعته تأكيداً  تأمل الب بكونه ذل  ُقيد مث بُطالنه لغاية إظهاراً  بالفاء عليه فُرتِّبم  الُبطالن البنيِّ
 عن أعرضـــوا حيث أهنم واملعىن،  البتة هلم ســـتبدو جليلةٌ  عواقبُ له  أثري ذي إثر به كذبوا  ما أن لبيان ومتهيداً 
 على ويِقفوا ومآله الهح يف يتدبروا أن غري من أصــــــالً  تكذيُبه ميكن ال مبا كذبوا  فقد إتياهنا عند اآليات تل 

 ائ ائ ى ى ې ې    ې ې ژ:  تعاىل كقوله  لتصـــــــديقه املوجبةِ  الشـــــــواهد من تضـــــــاعيِفه يف ما

 ژ  گ گ گ گ ڳ      ڳ ڳ ڳ ژ  :  تعاىل قوله عنه يـُْنىبء كما[   3٩يونس: ]  ژەئ

 حيز يف مبــا كمللح وتعليالً ،  بــإهبــامــه ألمره هتويالً  بــذلــ  عنــه عرب؛  املــذكور احلق عن عبــارةٌ  ژ گ  ژ  فــإن
 لفظب وإمنا عرب يدالوع آياتُ  هبا نطمقت اليت العاجلة العقوبات من هبم ســــــيمحيقُ  عما عبارةٌ  باؤهوإن،  الصــــــلة
 اخلرب يأتيهم أن إذن بوافلريتق ، الوقع عظيمِ  خربٍ  على إال يُطلق ال النَّبأم  أن ؛ وذل  الِعظمم بغاية إيذاناً  األنباء
 يرتكهم.. موعده الو  نوعه يعرفون ال الذي اجململ، هديدالت هذا أمام ويرتكهم! يستهزئون به كانوا  عما اليقني
التكذيب  – هذا الفعل الشــــــــــــــنيع حيث إن !يســــــــــــــتهزئون به كانوا  ما أنباء تأتيهم أن حلظة كل  يف يتوقعون

 على متوعداً  هلم اهلل قال، حيث  ستكون عواقبه وخيمة يف الدنيا واآلخرة وهي اخلسران املبني -واالستهزاء 
  مبا ســــتهزائهما أخبار وغريهم قوم  من حممد يا ب  املكذبني يأيت ســــوف : نبوته وجحودهم إياه تكذيبهم

 ژ : قوله يف الفاءف،  رهبم على وعتوا غيهم يف واســــــــتمروا  آتيتهم اليت وأدليت آيايت من يســــــــتهزئون به كانوا

 اهلل به دهمعتو  مبا إصـــابتهم ذل  على يرتتب أي ژ  ک        ڑ ژ: قوله على الســـببية فاء ف ژ گ 
 هلم ويظهر ءوا،استهز  شيء بأي حينها سيعلمون املستقبل، يف ذل  حصول لتأكيد هنا التسويف وحرف، 
 هورظ عند أو القيامة يوم أو الدنيا يف عليهم العذاب إرســــــــــــال عند وذل  اســــــــــــتهزاء، مبوضــــــــــــع يكن مل أنه

  .كلمته  وعلو اإلسالم
ات وذل  بانتصـــار االســـالم وهزميتهم يف الغزو  الدنيا يف إما العذاب إليهم يصـــل أنه هلم وعيد وهذا
 .(1)ومتنيهم النجاةوهالك الكافرين  وحتسرهم جزاء املؤمننيبرؤية  اآلخرة يف وإما ،واحلروب 

                                                           
الفواتح اإلهلية ( 437/ 4) البحر احمليط أليب حيان( 435/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )156/ 9جامع البيان البن جرير الطربي ) انظر " - (1)

( 1037/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب( 110/ 3اد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أليب السعود )تفسري إرش (213/ 1) للنخجواين
التفسري الوسيط ( 2437/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 136 - 135/  7)  التحرير والتنوير البن عاشور( تفسري  27/  8تفسري اللباب ) 
 ن الباحثة . وإضافة مريمع تصرف يس (37/ 5لطنطاوي )
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 راتب،م ثالث على الكفار هؤالء أحوال رتب تعاىل أنه : " اعلم يقول اإلمام فخر الدين الرازي
 هبا مكذبني كوهنم:  لثانيةا واملرتبة البينات، يف والتفكر الدالئل يف التأمل عن معرضني كوهنم:  األوىل فاملرتبة
 متعرض غري نهع غافالً  يكون بل به، مكذبا يكون ال قد الشيء عن املعرض ألن قبلها، مما أزيد املرتبة وهذه
 بالشيء املكذب نأل ؛ هبا مستهزئني كوهنم:  الثالثة واملرتبة اإلعراض، على زاد فقد به مكذبا صار فإذا له،
 فبني اإلنكار، يف القصوى الغاية بلغ فقد احلد هذا إىل بلغ فإذا االستهزاء، حد إىل به تكذيبه يبلغ ال قد
 (1)الرتتيب" هذا على الثالثة املراتب هذه إىل وصلوا الكفار أولئ  أن تعاىل

لما أخرب ، ف دالوعي هبا ســـــــبق اليت باإلنباء املرادُ  هو ما لتعيني ممســـــــوق مث جاء بعد ذل  اســـــــتئناف
منعهم عن ذل  اإلعراض والتكذيب واالســــــــــــــتهزاء بالتهديد والوعيد بتحتم ، و بتكذيبهم على هذا الوجه 

 ليخافوااىل ررهم مبا يعلموا به مســـــــبقاً من قدرة اهلل تعقوي تعذيبهم ، أتبعه ما جيري جمرى املوعظة والنصـــــــيحة

 املكذبون هؤالء من متادي اً عجب :  لنبيه تعاىل يقول  ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ : فـمقمالم 
عاً ن كان أشد منهم قوة وأكثر مجمع ما علموا من إهالك مم  نكر عليهم فعلهموأُ نبّوت  ،  اجلاحدون بآيايت،
 يف اآلثار ةومعاين ، ســـــائر القرون املاضـــــية كقوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وقوم شـــــعيب وفرعون وغريهممن 

 يشـــاهدوا مل وإناألدلة ،  ســـيدة ، والرؤية (2)الشـــام يف الصـــيف وإىل اليمن يف الشـــتاءإىل  للتجارة أســـفارهم
 أخبارهم، عوامس ما إهنم يقال أن ، فيبعد اخللق بني مشــهورة املتقدمني أقاصــيص أن الســالفة إال األمم وقائع
 اخللق، قلوب يفة كـانـوامل والتمكني اخلري من أعطينـاهم بـأنـا فيخرب عنهم، االعتبـار يف يكفي مسـاعهـا وجمرد
وطَّأت و  مكة يأمْهل نعطكم ماملمْ  األرض، وســـــالطني ملوًكا كانوا  ألهنم هلم؛ الناس وخضـــــوع القول، نفاذ من

هـــذا  أهـــل هـــاأكثر ممـــا عمر  - أولئـــ  األقوام - األرض عمرواف، مكهلم البالدم واألرض توطئـــة مل أوطِّئهـــا ل
،  (3)إليه حلاجةا عليهم وقت الذي درَّ  املتتابع باملطر تأيتبالغمام اليت  مظلةوجعلت هلم الســــــــماء  ،العصــــــــر
 حتتهم من وتفجرت ، جباهلا صـــــــــــخورم  وجابوا نمباهتا، رمْيع األرض وأعطتهم مثارها، األشـــــــــــجارُ  هلم فأخرجت
ارهم من من ســــــوابغ النعم مبا مل يعتربوه فيه مع ما ضــــــموه إىل حتقق أخب مدهمأُ و  بإذين، بينابيعها املياه عيون
 األهنار بني والريف اخلصــــــــــب يف فعاشــــــــــوا ،وعجيب اصــــــــــطناعهم يف أبنيتهم وديارهم ، شــــــــــاهدة آثارهم م

 مل ما املضـــارِّ  فاعواســـتد املنافع اســـتجالبيف ني منها منتفعني هبا متمكن مجعلهو  والثمار، وأنواع احلضـــارة ،
 حىت وبغمْوا ،ي وأنا بارئهم أمرم  واوخالف ،رســـــــويل  عصـــــــواو  نعميت ، فعلوا ، وغممطُوا ما ففعلوا مكةم  أهلم  نُعط

 تكذيبهمب وعذبناهم ذنوهبم، من اجرتحوا مابســـــــبب  فأخذهتم ژ ڭ ڭ ژ  قـمْويل، عليهم حقَّ 
 أنواع من ذل  غريو  بالصـيحة، وبعضـهم بالرَّجفة، بعضـهم وأهلكت أيديهم، اكتسـبت مبا وعاقبتهم رسـلهم

                                                           
 (483/ 12) الغيب مفاتيح - (1)
 (139/ 7) التحرير والتنوير البن عاشورسبئية ،  أو مثودية أو عادية بأهنا العظيمة لألمور األمثال يضربون كانوا  العرب أن وحسب  - (2)
 (11/ 2) زاد املسري البن اجلوزيانظر :  فال تدر عليهم ليالً هناراً فتفسد عليهم حياهتم ، فتكون هالكاً بدالً من كوهنا نعمة ، - (3)
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 ، ا مســــــــــــــّلطة عليهم من اهلل عقاباً هلم على التكذيبحوادث خارقة للعادة يدّل حاهلا على أهنّ من  العذاب
 بل واإلماتة ناءاإلف جمرد به يراد ال هنا ، واإلهالك فلم تغن عنهم قوهتم وحضـــــــارهتم وعلومهم من اهلل شـــــــيئاً 

 بعد من وخلقنا ژ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ژ   ،(1)به واألخذ الذنوب عن الناشــــــــــــــئ اإلهالك املراد
 بالده وخيرب قرناً  يهل  أن يتعاظمه ال، و يـمنـُْقْص من ملكه شـــــــــــيئاً  ال أنه على للداللة آخرين قوماً  هالكهم

  گ ژ بيـان جلملـة : وكـل ذلـ ، بالده  هبم يعمر آخرين مكـاهنم ينشــــــــــــــئ أن على قـادر فـإنـه منهم ،

 وهذا،مستدالً بذل  على حتقيق ما قبله من التهديد على االستهزاء (2)ژگ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ 

 ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ  ژ  :قوله تعاىل  يف االلتفات
 هؤالء متكني لــةبق تعريض، وفيــه  يفيــد أن املعنيني ليســــــــــــــوا كفــار قريش فقط بــل الكفــار يف كــل زمــان ومكــان

 على كمب حيل ال فكيف اهلالك، هبم حل فقد األرض يف أولئ  متكني ومع ســـــــــبق، من أحوال عن ونقصـــــــــهم
 الفائضةِ  العظامِ  عمالن هاتي  بتمعدادِ  املرادُ  ، وليس إليهم اهلالك من أسرع إليكم هلالكفا خطتكم؟ وضيق قلتكم
 حيازهتم بيانم  بل اتالعقوب ألعظم بذل  واســــــتحقاقمهم كفراهنا  يف جنايتهم ِعظمم بيانم  متكينهم ذكر بعد عليهم
 ، وفيه ئاً شــي عنهم ذل  إغناءِ  وعدمم ،  واملعاطب املكاره من والنجاة األمن ومبادىء املآرب نيل أســباب جلميعه

 ژ عاىل : يقول ت ،بعدهم من ويلوهنم آخرين جلعلهم نســـلهم من أحد يبق ومل أصـــلهم من قلعوا أهنم إىل إشـــارة

 . [  38حممد: ]  ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
هذا و ومن املالحظ أن اآلية من أوهلا إىل آخرها كانت تعرب عن األقوام بالضـمري وليس بالتصـريح ، 

 لقدعاىل فت اهلل على البشـــــــــر من والتمكني القوة أصـــــــــحاب املعرضـــــــــني املكذبني ناهو إن دل فإمنا يدل على 
 كأن  ادورهت يف األرض ومضــت آخر جيل عمرها إمنا واخلواء باخلالء األرض هذه أحســت فما وغربوا أهلكوا
 ميكن حني شرالب ينساها حقيقة وهي،  حركتها يف احلياة ومضتأحياء كانوا عليها قبل  سكان هنا يكن مل
 اهلل بعهد ليهع أيقومون: فيه ليبلوهم ، اهلل مبشــــــــــــــيئة مت إمنا التمكني هذا أن ينســــــــــــــون ، األرض يف هلم اهلل

 أم -يهف مســــــــتخلفون وهم املل  صــــــــاحب هو أنه مبا -وحده منه والتلقي وحده، له العبودية من وشــــــــرطه،
 تصــــرف فيه ااســــتخلفو  فيما ويتصــــرفون وخصــــائصــــها لوهيةاأل حقوق تدعي ، طواغيت أنفســــهم من جيعلون
 .(3)املستخلف ال املال 

                                                           
 (440/ 4) البحر احمليط أليب حيانوالطاحل ،  الصاحل فيه مشرتك اإلماتة مبعىن اإلهالك ألن - (1)
 ( من سورة األنعام . 5من اآلية )  - (2)
 (23/ 4لماتريدي )لالت أهل السنة تأوي( 263/ 11الطربي ) البن جرير ( جامع البيان550/ 1تفسري مقاتل بن سليمان ) انظر : - (3)

لبيضاوي لأنوار التنزيل وأسرار التأويل (  484/  4)  مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي  (6/ 2) لزخمشريلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
 مزايا إىل السليم العقل إرشاد ( 589/  2نظم الدرر )  (35 - 28/  8تفسري اللباب )  (438/ 4) البحر احمليط أليب حيان (154/ 2)

يف ظالل  (103/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي (91/ 4) لأللوسي املعاين روح (110،111/ 3) السعود أليب الكرمي الكتاب
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 أن هو هنا واملسوغ سبق، من إلهالك املسوغ من أعظم مكة أهل إلهالك املسوغ أن يف ريب وال
 رســــول، أعظمب أنتم كذبتم  فقد برســــل؛ كذبوا  القوم أولئ  كان  فإذا املرســــلني، من قبله ممن أفضــــل  النيب

ائ ەئ ەئ وئ   وئ  ژ  :تعاىل لقوله أبقاهم؛ وعال جل اهلل ولكن أكرب، حقكم يف فاهلالك

 .[33:األنفال] ژۇئ
 من عجيباً  جاً منوذ فريســـــم اإلعراض ذل  منها ينبعث اليت العناد، طبيعة يصـــــور الســـــياق ميضـــــي مث
.. جيل كل  يفو  بيئة كل  ويف عصـــــر كل  يف اإلنســـــان جيده مكرور، ذل  مع منوذج ولكنه.. البشـــــرية النفوس
 خيجل حبيث وضــــــــوحال من ألنه يُنكر ال ما تنكر واليت! تراه وال عينها احلق خيرق اليت املكابرة، النفس منوذج
 !احلياء باب من األقل على! ينكره أن املخالف

بذنوهبم ،  املاضــــــــــــــية القرون بإهالك وذكرهم وعظهم مث جاءهم ملا باحلق تكذيبهم تعاىل ذكر فلقد
 فيها اســــــتغرقوا نأ إىل وشــــــهواهتا لذاهتا وطلب الدنيا حب يف بالغوا حيث ، األنبياء ةدعو  قبول عن ومتردهم
 اآليــة يف تعــاىل اهلل ذكرهم الــذين وهم األنبيــاء، دعوة قبول عن هلم مــانعــاً  ذلــ  فصـــــــــــــــار وجــداهنــا، واغتنموا
 جــلأل دائمالــ العقــاب حتمــل العقــل من وليس بــاق، الكفر وعــذاب ذاهبــة الــدنيــا لــذات أن وبني املتقــدمــة
 معجزات ونحيمل الذينالتكذيب  يف تهممبالغ ذكر هنابعد أن ذكر كل ذل   اخلســــيســــة، املنقرضــــة اللذات
 ملا عاىلت اهلل ذكرهم الذين هؤالء املعجزة، باب من ال الســـــــــــحر باب من أهنا على الســـــــــــالم، عليهم األنبياء
 والعنــاد وداجلح يف توغلهم فيــه خبــارإ ذلــ  تبع آيــة من جــاءهم مــا بكــل كــذبوا  بــأهنم وجــل عز عنهم أخرب
 رد مث اطلةالب أقواهلم من جانبا وســاق أدلته، قويت مهماوإعراضــهم  احلق عن وانصــرافهم ،مكابرهتم  وشــدة

ۈ ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې     ې ې ى       ژ :  فقال يدحضـــــها مبا عليهم

  ژ  ى ائ ائ

ــ حيث  ل ناع، أي أن اهلل سبحانه ميتنع عن أن يفعحرف امتناع المت وهو ژ  ۈژ ابتدأت اآليةبـ
يف و  ذل ، ألنه عبث الم يليق أن يصـــــــــــــدر عن ذاته العلية، إذ الم مثرة له، فلن يؤمنوا مهما تكن قوة الدليل، 

 من ينزل كل  ألن حمالة ال اخلطاب موجه له حيث إن  حممدً  نبيَّهل ذكره تعاىل اهلل من هذه اآلية إخبار
 األصــــــــــــــنــام كيفو  واآلهلــة األوثــانم  برهبم يعــدلون الــذين القوم هؤالء عنخيربه  ،املبلغ نــهأل إليــه موجــه القرآن
 نبوتــ ، جحودِ و  بــاهلل الكفر من ُمِقيمون عليــه هم مــا بُْطالن على يســــــــــــــتــِدلُّون كيف  أم اآليــات، يتفقهون
 مع لوحيم ا حممد، يا علي ، أنزلت لو الرشـــــــــــــــد، من وبعِدهم احلقَّ  لعنادهم وهم وأدلته، وآياته اهلل حبجج

 إليه وينظرون ؛ يعاينونه ، مكتوًبا ، لعلمهم أنه مل يكتب يف األرض صــــــــــــــحيفة، يف ِقْرطاس يف رســــــــــــــويل،
                                                           

الباحثة بتصرف وإضافة من  (3509/ 6) الشعراوي تفسري ( 136/  7)  التحرير والتنوير البن عاشورتفسري  (1037/ 2) القرآن لسيد قطب
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، بينهما اً قواألرض، معلَّ  السماء بني اهلل ميسكه به ، أو املل  نزل مما الكتاب منه، سواء كان ذل  ويقرءونه
 اآليات ، من واســـــأل ما أتوا وتنزيلي، وإن توحيدي من به تأتيهم ما وصـــــحَّةِ  إليه، تدعوهم ما وحيوي حقيقة

ونه ،  اإلميانإىل التصــديق و  ألن امللموس أقرب من املرئيبأيديهم ، حيث خص حاســة اللمس بالذكر  وميســُّ
مانع،  ال حيث راإِلبصــــــا يتقدمه وألنه أبصــــــارنا، ســــــكرت إمنا يقولوا أن ميكنهم فال فيه يقع ال التزوير وألن

الناس منقســـــــمون إىل بصـــــــراء وأضـــــــراء، فذكر الطريق ، و  أقوى يف اللمس من غريها من األعضـــــــاء وألن اليد
يل يف يتخيل يف املرئيات ، وال يتخالذي رموه به إمنا ألن الســــــــــــــحر و  الذي حيصـــــــــــــــل به العلم للفريقني.

ڱ ژ  :كقوله  .حصللف به يتجوز قد فإنه التجوز لدفعمبالغة يف التأكيد  باأليدي ؛ وتقييده امللموســـــــــات

فإنه مهما كان قريباً ،  األعضــــــــاء من غريها من اللمس يف أقوى اليد ، وألن [  8اجلن: ] ژ  ں ں 
 إشــكال كما كل  عنهم ويزول لريتفع كل ارتياب بأيديهم جســاً بالغوا يف ميزه وتقليبه و  أيديهمأبصــارهم و من 

 ذل ، لىع لدلتهم يتعنتوا ومل تأملوا إن ما اآليات من أتاهم قد صـــــــــــــــدقوه ؛ إذ به وال يؤمنوا اقرتحوا ، مل
 ســـبحانه اهلل أخربعليهم ، ف الفســـاد ولغلبة مكابرهتم، وشـــدة لتعنتهم، فيها يتأملوا ومل عنها، أعرضـــوا لكنهم
 الدليل عونبل يدف ، املعجزات أعظم من يراه واإلذعان فاملؤمن واإلقبال بالتصـــــــــــــــديق ذل  يقابلون الم  أهنم
 ســـــــــــــحرال ادعاء إال مســـــــــــــاغاً  جيدون وال ، لكفرهم األعذار وينتحلون باحلس،  مدركا الدليل أتاهم لو حىت

 وال حقيقة له ليســـــــت أعيننا، به ســـــــحرتم  ســـــــحر إال اهلل به من عند جئتنا الذي هذا ما فيقولون : يلجأون
 نفســه، يف نيب ســحر إال وملســنا رأينا الذي هذا ، وماله  حقيقة ال ســحر أنه وتأمَّله تدبّره ملن ، مبني صــحة
 فنراهم ملس، وال رئي قرطاس وال نزل، كتاب  مث وما وملســـــــــــناه، كتابا  رأينا أننا إلينا خيل وإمنا نوعه، يف ثابت

 املغلوب أنشــــــ وهذا. عليهم الغلبة من ظهر ما ولدفع مكابرهتم لســــــرت قومهم  ويغالطون أنفســــــهم يغالطون
 .الكاذبة باملعاذير يتعلق أن احملجوج

 مقــام يف إظهــاراً  ژ ۅ  ژ :قــال كمــا  لقــالوا،: يقول أن دون ژ  ېې ژ : قولــه وجــاء
 .يؤذن بالتعليل املوصول ألن ؛الكفر هو التعنت هذا إىل دافعهم أن تسجيل لقصد؛  اإلضمار

يـان املبني: مـا دل على ب حيـث إنلليقني بـالعنـاد،  همتكـذيبليـدل على  ژائ ژ وعرب بلفظ : 
: ما دلأما بنفسه ،  لة صرحية على  ،  وتدل اآلية دال على بيانه ، فكان املبني أقوى من البنيِّ  أمر آخر البنيِّ
 ما سبيل لك  هلم وأوضح دليل، كلّ   أشهدهم فلو الضالل، هلم قضى ما بعد يريده ما إبداء ىف قدرته كمال
 هم أبصر قوم مع يتناسب ، وهذا األمر ال(1) والغىّ  اجلهل ىف واهنماكا والنفرة، الضالل ىف متاديا إال ازدادوا
 الصــــــحيح الرأيو  الفصــــــل القول ، ويعرفون وصــــــياغته القول وحبســــــن والفصــــــاحة، بالبالغة ُعرفوا ممنالناس 

                                                           

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ ژ وهو مثل قوله تعاىل :  - (1)

 [ 44]الطور:  ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅژ تعاىل:  هلو وق [  15 - 14احلجر: ]  ژۆئ 
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 أهنم العجيب من ،املرســـل والقول املســـجوع، والقول وشـــعراً، ونثراً، وكتابًة، خطابًة،: القول فنون بني ومييزون
هـذا  إن أمرهمفيقولون عنـه أنـه ســــــــــــــحر  رشـــــــــــــــداً، همأمر  من يعرفون ال مبهوتني القرآن معجزة أمـام يقفون
  .(1)عجيب

 لبيان هنا اســـــــــتأنفحيث   ژەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ژ  يؤمنوا مل ســـــــــألوا ما إىل أجبناهم ولو
 أُشــري ما عدب صــرحياً فلقد جاء  ،  األول من أصــرح هو مبا والســالم الصــالة عليه بنبوته يف قدحهم شــروعهم

مناً ،  فيهما قدحهم إىل فمهما  ،بتعنت شـــــــديد وعناد صـــــــريح رارهم يف اقرتاح املعجزات باســـــــتموذل  ضـــــــِ
 عذرمهم لقالوا به قطعتم  مما عليهم احتججت مبا عليهم واحتججت به، أتيتهم مبا والعرب اآليات من تأتيهم
 من تدَّعي ام حبقيقة ل  ويشــــهد به، جئتنا ما على يصــــّدق م  صــــورته، يف الســــماء من مل  علي  نزل همال

 الرســــــــــول، أرســــــــــل ملن الطلب ليكون للمجهول؛ بالبناء ژوئ   ژالفعل  وجاء؛  !(2)إلينا ســــــــــل أر  اهلل أنَّ 

 ضمري الكالم يف جاء إذا ألنه املقام، من معلوم الضمري ومعاد ،  لنيبا عائد إىل ژوئ ژ يف  ضمريوال
 املراد أنه عنيت هبا الناس يتحدث قصــة أو خرب صــاحب هو من ظهرانيهم بني وكان معاد له يتقدم مل غائب
 املالئكة من واحداً  الرســـــــول ذل  يكون أن لوجب رســـــــوالً  اخللق إىل بعثأن اهلل لو تعللوا بو ، الضـــــــمري من
 اخللق نع وامتيازهم أعظم، ومهابتهم أشــــــد، وقدرهتم أكثر، علومهم كانت  املالئكة زمرة من كانوا  إذا فإهنم
 أشــد كان  ءشــي فكل مهم حتصــيل أراد إذا كيمواحل ،أقل ورســالتهم نبوهتم يف والشــكوك والشــبهات أكمل،
 بعث لو وجب أقل، املالئكة نبوة يف الشــبهات وقوع كان  فلما ،أوىل كان  املطلوب ذل  حتصــيل إىل إفضــاء
حّققة أباطيلهم من هذاو  ، (3)املالئكة من الرســـــــول ذل  يكون أن اخللق إىل رســـــــوال اهلل

ُ
لّفق وُخرافاهتم امل

ُ
 ةامل

                                                           
لطائف ( 95/ 2) النكت والعيون للماوردي( 25/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 265/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي - (1)

 مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي( 269/ 2) احملرر الوجيز البن عطية( 254/ 2( التفسري الوسيط للواحدي )462/ 1) اإلشارات للقشريي
نار تفسري امل( 317/ 4) حماسن التأويل للقامسي( 441/ 4) البحر احمليط أليب حيان( 392/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب( 485/ 12)

( 3512/ 6( تفسري الشعراوي )141/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 1039/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب( 259/ 7) حملمد رشيد رضا
 ( 40/ 5التفسري الوسيط لطنطاوي )

گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ژ  : و كما قال تعاىل ذكره خمربًا عن املشركني يف ِقيلهم لنيب اهلل   - (2)

 [ 7]سورة الفرقان:  ژ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ں  
ڻ ڻ ڻ ڻ          ۀ ۀ ہ ہ                ہ   ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے  ۓ ۓ ڭ ژ قوله تعاىل : وهه الشبه وردت يف  – (3)

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ژ [ ، وقوله تعاىل :  24املؤمنون: ] ژ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ

 [  14صلت: ف] ژ  چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ       ڈ
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.  ""هاّل  مبعىن هنا للتحضـــيض ژ ەئ ژ ،و(1) العلل هبم وعيَّت احليلُ  عليهم ضـــاقتْ  ماكل  هبا يتعللون اليت
فهم يظنون جبهلهم أن هذا أمر معجز، أي:  اعتقادهم حســــــــــب على التعجيز يف مســــــــــتعمل والتحضــــــــــيض

 ما يقولوناىل عتعاىل اهلل تع - يعجز اهلل عن أن يبعث ملكاً، ولذل  طلبوا هذه اآلية على ســــــــــــبيل التعجيز
 . - علواً  كبرياً 

 أي ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ژ وعلى افرتاض أننا اســــــــــــــتجبنا ملطالبهم 
به ،  هددهميت الذي عذاهبم أمر لقضــــي واملراد الســــياق، بقرينة إليه املضــــاف عن عوض فالالم أمرهم قضــــي

 ژ وئ ژ السؤال يف كونه  مع العظمة نون إىل مسنداً  للفاعل اجلواب يف  ژ ۆئ ۆئ ژاألول  الفعل وبناء
 جوابوهذا  ،وبناء الثاين للمفعول للجري على ســـــنن الكربياء املهابة،  وتربية األمر ؛ لتهويل للمفعول مبنياً 

 ملًكا أنزلنا لوه يث إنح .بظلفه حتفه عن كالباحث  يكونوا كيال  عليهم، البقيا وهو ملانعه، وبيان ملقرتحهم،
 فيؤخَّروا وايـُْنظر  ومل آجل، غريم  عاجالً  العذابُ  اءهمجل وبرســــــــــــــويل، يب يؤمنوا ومل كفروا  مث ســـــــــــــــألوا، ما على

 من جميئها، عدب كفرت  مث اآليات، ســـــــــــــــألت اليت األمم من قبلهم مبن فعلت كما  التوبة، مراجعةم  بالعقوبة
؛  ك؛ وإمنا اســــــــــــتحقوا ذل  العذاب واهلال عني طرفة يؤخرون وال ميهلون فال ، اإلنظار وترك النقمة، تعجيل
 منها أبني شـــــــــــــيء ال آية وهي وكذبوها اآليات تل  خالفوا مث القوم ســـــــــــــؤال إثر على نزلت ذاإ اآليات ألن

 فيجب ئكةاملال نزول عند التكليف قاعدة هو الذي االختيار يزول ، حيثواهلالك العذاب هبم لنزلوأيقن 
 هورظ عند بأن جارية اهلل ســـــــــــنة فإن  ، ميهلون فكذبوها ســـــــــــؤال، غري على اآليات جاءت وإن ، إهالكهم
 هذا يستحقوا اللئ إليهم املل  تعاىل اهلل أنزل ما فههنا االستئصال، عذاب جاءهم يؤمنوا مل إن الباهرة اآلية

 وأنفع، هلم ريخ واملكذبني للكافرين اهلل إمهال مع هبم، وأرفق للعباد، أصـــــــــــلح يعلم أن ذل  فاهللالعذاب ، 
 التلقي طيقواي مل وأرســـــل، عليهم، أنزل لو فاملل  ذل  ومع يعلمون، كانوا  لو هلم شـــــر املل  إلنزال فطلُبهم
،  اهدونيشــــــــ ما هول من أرواحهم يف زهق اً يكون ســــــــببو  .الفانية قواهم أطاقته وال ذل ، احتملوا وال عنه،
ل مل فإن كان األو  ؛أن اآلدمي إذا رأى املل  فإما أن يراه على صـــورته األصـــلية أو على صـــورة البشـــروذل  

ملا رأى جربيل عليه الســــالم على صــــورته األصــــلية غشــــي عليه،  ، أال ترى أن رســــول اهلل حياً يبق اآلدمي 
كان هو   ال يتفاوت احلال فيه ســـواء على صـــورة البشـــر، وذل  وإن كان الثاين فحينئذ يكون املرئي شـــخصـــاً 

إبراهيم، وأضياف  اف. أال ترى أن مجيع الرسل عاينوا املالئكة يف صورة البشر كأضيأو بشراً  يف نفسه ملكاً 
ع الشبهات إنزال املل  وإن كان يدفو  ، ل حيث متثل ملرمي بشرا سويالوط، وكالذين تسوروا احملراب، وكجربي

املذكورة إال أنه يقوي الشــــــــــــــبهات من وجه آخر، وذل  ألن أي معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعل  فعلته 

                                                           
إرشاد  (441/ 4) البحر احمليط أليب حيان (486/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (266/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي - (1)

  (91/ 4) روح املعاين لآللوسي (112/ 3) العقل السليم أليب السعود



 

181 

 

 

قدرة والقوة والعلم لفعلنا مثل ما فعلته أنت، باختيارك وقدرت ، ولو حصــــــــــل لنا مثل ما حصــــــــــل ل  من ال
 ومن ، هلكنه يقوي الشـــبهة من هذه الوجو  فعلمنا أن إنزال املل  وإن كان يدفع الشـــبهة من الوجوه املذكورة

 كان  ما اهلل تعاىلو  حلكمة البالغة فيما حيكم وخيتار ،وهلل ا منا ، رســــــــــــــوالً  فينا بعث أن علينا اهلل نعمة متام
 عالصان يتصدى ما مثل الناس لرغبات التصدي بصدد  الرسول ليس إذ الضالني، اقرتاح عن هآيات ليظهر
 حســـــــــب آية له تظهر أن الدعوة عليه عرضـــــــــت من كل  لرام املقرتحني بعض رغبات أجيبت ولو التاجر، أو

 ينايف  وذل املشــــعوذين، على التفافهم الناس عليه وتلتف اإلرشــــاد مدة مضــــيعاً   الرســــول فيصــــري مقرتحه
 .  (1)النبوءة، ولكن اآليات تأيت عن حمض اختيار من اهلل تعاىل دون مسألةحرمة 

 من أشــــــدّ  اإلنظار عدم جعل -اإلنظار وعدم األمر، قضــــــاء - األمرين بني ما بعد ژ ڤ ژ ومعىن
 .(2) الشّدة نفس من أشدّ  الشّدة مفاجأة ألنّ  األمر، قضاء

ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ژ  قـــــــال :ف رد عليهم برد آخر  مث

  ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ژ : قوله على ژ  ٻ ٻ ژ حيث عطف  ژ  پ ڀ
 رســول بعثة نع االســتغناء يســتلزم مقرتحهم أن وذل  اجلواب، يف ارتقاء فيه مقرتحهم، عن ثان جواب هوو 
 كما  ذيراً ن معه يكون مل  قارنه إذا إال عندهم مقبولة غري البشري الرسول دعوة كانت  إذا ألنه ؛ البشر من
 باملل  نهع لالســــتغناء جمد غري إليهم بشــــري رســــول جميء صــــار فقد اآلية، هذه غري يف عنهم وحكي وهقال

ڇ   ژ  :عاىلت قوله وهو اآلية، هذه غري يف عنهم حكي فيما الالزم هبذا صـــرحوا أهنم على يصـــاحبه، الذي

 كنهول االقرتاحني، لرد صـــــــــــاحلاً  الثاين اجلواب هذا فجاء[   14فصـــــــــــلت: ] ژ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 يضــــــــــــــملقتا ژ ٻ ٻ ژ بفعل فجيء لكالمهم الثاين املعىن يناســـــــــــــــب ما ألفاظه تركيب يف روعي

 ضمريال إليه عاد الذي الرسول إىل عائد  ژ ٻ ژ يف قوله : ضمريالف ، به تعويضه أو آخر شيء تصيري

 جعلناو ، البشــر نوع من رســول إرســال عن اكتفينا ولو:  أي ژۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ژيف قوله تعاىل : 
 إحاطة تمكنل بشكل تشكله عن حميد ال ألنه رجل؛ بصورة املل  ذل  نصور أن لتعني ملكاً  إليهم لرسولا

                                                           
 حلكمة ذل ل إجابتهم أن أنبأهم اهلل ولكن. خريا إال أرادوا وما صاحلني، قوما كانوا  ألهنم املائدة إنزال احلواريني اقرتاح اهلل أجاب وإمنا - (1)

التحرير  .موفقني كانوا  لو هلم استبقاء فيه فيما عليهم اهلل نعمة يشكروا بأن فكان أحرى يشعرون، ال حيث من هلم نفعا تستتبع وهي أخرى
 (145/ 7) والتنوير البن عاشور

الكشاف ( 435/ 1) حبر العلوم للسمرقندي( 26/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 267/ 11) ن جرير الطربيجامع البيان الب - (2)
( تفسري ابن أيب العز مجعا 100/ 2) للخازن ( لباب التأويل يف معاين التنزيل486/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي( 7/ 2) للزخمشري

روح ( 2442/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 143/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 318/ 4) امسيحماسن التأويل للق( 69ودراسة )ص: 
 (92/ 4) املعاين لآللوسي
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مرؤيته  لُيطيقوا رجل صــورة يف يتشــكل فإمنا تشــكل فإذا وحتيزه به أبصــارهم ملم  يروا أن ســتطيعوني ال ألهنَّ
 امل

 كما  األنس صـــــــــــورة يف األنبياء تأيت كةاملالئ كانت  ولذل املالئكة،  رؤية عن حتار اخللق فأعني صـــــــــــورته يف
 جلنير  صـــــــورة يف الســــــالم عليه داود إىل امللكان جاء وكما الكليب دحية صــــــورة يف  النيب إىل جربيل جاء

 إيذانٌ  بشراً  لىع رجالً  إيثار ، ويفيف صورة بشر – السالم عليهما -ولوط  إبراهيم إىل املالئكة أتى وكذل 
 . رجالً  أعينهم ىف جلعلناه أي : ،التمثيل  به يقع ملا وتعينيٌ  احلقيقة قلب بطريقِ  ال التَّمثيلِ  بطريقِ  اجلعلم  بأن

 جنســــه، ريغ من وينفر جبنســــه يأنس جنس كل  ألن ، صــــورته يف املل  يروا أن يســــتطيعون الوهم 
رعب من  ن المولداخلهم  به، أنســـــــــوا وملا مقاربته، من لنفروا ملكاً  البشـــــــــر إىل الرســـــــــول تعاىل اهلل جعل فلو

 صـــورته لىع امللم  إنزالم و ،  كالمه واالتقاء له ما يكفهم عن كالمه، ومينعهم عن ســـؤاله، فال تعم املصـــلحة
الة ال صورته على إنزاله عدمم  يستدعي نذيراً  وجعُله نذيراً  جعِله انتفاءم  يقتضي  قوية املالئكة طاعات نأل ؛ حمم

ٻ  ٱ ٻژ  ولذل  قال :املعاصي  على قداماإل يف يعذروهنم ال ورمبا البشر، طاعة فيستحقرون

 عليهم وخللطنــا،  أمرُه عليهم وال التبسأي :  ژ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
 ليس:"وقالوا ه،ب يصـــّدقوا ومل مل ، أنَّه به يوقنوا فلمآدمي !  أم هو أمل  يدروا فال يشـــكوا حىت خيلطون ما
رجل لعادوا من حيث بدءوا، فال يدرون فلو أن الرب أجاب اقرتاحهم وجعل املل  يف هيئة "! ملًكا هذا

فقوله ،  هل هو مل  أو هو رجل، فإذا أتاهم بالبينات وقعوا يف نفس اللبس الذي وقعوا فيه مع حممد 

جة عليهم بعدم جدوى إرســـــــــال من متام الدليل واحل ژ  پ پ پ پ ڀژ  تعاىل :
 لبس من بشــــــــــأننا يليق ال ما لفعلنا علناهف لو قيل : كأنه  ملكاً  جعله الســــــــــتحالة تأكيد بل يف اآلية،  املل 

 لبــةغ فيــه لبس املراد ألن ؛  ژڄ ژ  حبرف هنــا عــدي وقــد،  عليهم مشــــــــــــــكالً  وجعلتــه القوم على األمر
 خوارق طلبت عقوهلم دأب كان  إذ فكذبوه، ملكاً  كونه  يف فشــــــــــكوا عقوهلم، على لعقوهلم ، أي : للبســــــــــنا

كله   وهذا الكالم،  الصـــادق صـــدق به يعرف الذي النظر عمالإ وترك الصـــدق، على هبا اســـتدالالً  العادات
منظور فيه إىل محل اقرتاحهم على ظاهر حاله من إرادهتم االســــــــــــــتدالل، فلذل  أجيبوا عن كالمهم إرخاء 

 مساعه عند  الرســـــول قلب يضـــــيق وكان ،(1)للعنان، وإال فإهنم ما أرادوا بكالمهم إال التعجيز واالســـــتهزاء

                                                           
( الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب 27/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )268/ 11جامع البيان البن جرير الطربي )انظر :   - (1)
( 346( الوجيز له أيضًا )ص: 254/ 2( التفسري الوسيط للواحدي )1965/ 3) إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب اهلداية( 136/ 4)

اجلامع ألحكام ( 100/ 2( لباب التأويل يف معاين التنزيل للخازن )487/ 12( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )90/ 2تفسري السمعاين )
البحر املديد ( 12/ 3) روح البيان حلقي( 113/ 3د العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أليب السعود )( ، إرشا393/ 6) القرآن للقرطيب
( 145/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 135/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب( 100/ 2) البن عجيبة

 بتصرف وإضافة من الباحثة .
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ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ژ  ولذل  عقبه بقوله: ، (1)ادهم واســـــــــــتكبارهمالســـــــــــتهزائهم وعن

  ژٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 
 التحقيق حرفِ و  القسم بالم اجلملة تصدير ففي زاء بـ " قد " وبـ " الالم "أكد سبحانه االسته حيث

 خيفى . ال ما هبا االعتناء من
 من ابُتِليم  دفلق وابتالء، بالء من فيه ما كان عملمى ليصـرب عنه مسـليًّا  نبيهاهلل  يعزي اآلية نراه يفف
ه ، ويقوي ركنياملش من يلقى ما ويُهوَّناملهاترة ،  إال يقصدون وال آيات، وطلب واملعاندة، باإلنكار املشركني
تأثر أو يضــــعف أمام ثبيت قلبه حىت ال ييبشــــره حبســــن العاقبة و يروح عن نفســــه، و يو  املشــــركني ، حُمماجَّةِ  على

 إىل الدعاة أنش من فإن قوم ، من أصاب  ملا حممد يا حتزن ال فيخاطبه أن طاوهلم عليه.سفه املشركني وت
 أويل همو  الكرام الرســـل من ســـبق  من أوذى ولقد أعدائهم، من األذى يناهلم أن ســـبيله يف اجملاهدين احلق

 ذبوهمفك بالعذاب رســــــــــــــلهم حيث أخربهتم ، زمان  قبلم  زمانٍ  من كائنني  كبري  عدد وذوي خطريٍ  شـــــــــــــــأنٍ 
 همأعداؤ  أما. به وعدناهم الذي نصــــــرنا النهاية يف وجاءهم ذل ، على فصــــــربوا منهم، الســــــاخرون وســــــخر
 نصرنا . هلؤالء الرسل وحقّ وأحاطهم  فنزل العذاب وحل هبم، عزيز أخذ أخذناهم فقد هبم، استهزءوا الذين

 الدعاء من به أمرت  ملا وامض طاعىت، وىف ىفّ  حبق  املستخفني هؤالء من تلقى ما علي  فهّون
 نسل  كفرهم،  لىع املقام على وأصمرُّوا غّيهم ىف متادوا إن فإهنم لطاعىت، واإلذعان يب واإلقرار توحيدى إىل
  .املثالت هبم وحتل هلم النقمة غريهم ونعّجل من األمم سائر من أسالفهم سبيل هبم

 .منهم أحداً  إفالت وعدم منهم ذل  متكن على للداللة ژٺ ژ  فعل واختري
 واالستهزاء بالشيء: االستهانة به، واالستهزاء بالشخص احتقاره وعدم االهتمام بأمره.

 تعيني ال ستهزاءاال أثر ترتب هو هنا املقصود ألن ؛ اجملهول إىل الفعل فبىن االستهزاء فاعل وحذف
 .املستهزئني

ة، أى: بسبب هذا للسببي ژٺ ژ :  الرسل للتكثري والتعظيم، والفاء يف قوله وتنوين وتنكري
أمر اهلل نزل ما نزل من عذاب بو ،  االستهزاء برسل اهلل الكرام، أحاط العذاب بأولئ  املستهزئني فأهلكهم

                                                           

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ ولقد وردت آيات أخرى تبني مدى عناد املشركني وطلبهم للمعجزات وذل  يف قوله تعاىل :  - (1)

ڃ    ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ        ڱ ڱ ڱ      ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ٴۇ ۋ ۋ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ        ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 [ 95 – 89اإلسراء: ]  ژ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
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ن ما ألإلشارة إىل  ؛ومل يقل بالساخرين ژٺ ٺ ٿ ژ :  وقال سبحانه وبأيدي املؤمنني،
ألن  ؛ هبم واالستخفاف، م برسل اهلل عليهم، وإمنا كان بسبب سخريته اً يأصاهبم من عذاب مل يكن جتن

 التعبري باملوصول يفيد أن الصلة هي علة احلكم.

جماز عالقته  ژ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژ :ويف قوله تعاىل
ألن الذي حاق هبم هو العذاب املسبب عن االستهزاء، ففيه إطالق السبب وإرادة املسبب، وذل   ؛ السببية

رية ال ينف  عنها، فحيثما وجد التطاول على أولياء اهلل والدعاة إىل دينه، يفيد أن العذاب مالزم هلذه السخ
بِيِه،ُمكم  وعيد يـمتمضممَّنُ  إخبارهذا و  وجد معه عذاب اهلل وسخطه على املتطاولني واملستهزئني.  واملستهزئني ذِّ

 .أصاهبم ما فيصيبكم تكذيبكم، على تستمروا أن -املكذبون أيها- فاحذروا أي : ، به
 اإلنسان على مايشتمل واحليقُ ،  الشر يف إال ُيستعمل يكاد وال واللزوم الشمول على يدور معناه نفإ

 . ِفْعِله مكروهِ  من

 ىلإ للمسارعة ژٿ  ژ  وهو،  فاعله على وتقدميه ژٺ ژ  بقوله : متعلق ژٺ ژ  و
 . هبم الشر حلوق بيان

 ألجلهم عقابال كون  تقرير لزيادة ل،الرس إىل عائد اجملرور والضمري ، ژ ٿ ژـ ب يتعلق ومنهم

 . الفواصل لرعاية الفعل على ژٹ ژ  واجملرور اجلار ، وتقدمي لشأهنم ترفيعاً 
 ألن االنفراد ؛ هفي يكون مما النفس على وأهون القلب عن للتخفيف سبباً  ليصريوإمنا ذكر ما ذكر 

خيفى،  ال ما يفالتخف من والتأسي ليةالتس ، ويف والغم احملنة سبب يف املشاركة القلب عن خيفف ما أحد
 القرون سائر يف موجودة كانت  قد هبا يعاملون  اليت األدب سوء من الكثرية األنواع هذه إن له قيل فكأنه
 (2).(1)الطريق هذا يف فريدا أنت فلست أنبيائهم، مع

                                                           
 اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب( 271/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي( 551/ 1تفسري مقاتل بن سليمان ) انظر :  – (1)
( 447/ 2) اجلواهر احلسان للثعاليب( 487/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي( 462/ 1) شرييلطائف اإلشارات للق( 1965/ 3)

/ 1) السراج املنري للشربيين( 147/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 2444/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 43/ 5التفسري الوسيط لطنطاوي )
/ 4) روح املعاين لآللوسي( 114/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود( 444/ 4) أليب حيان البحر احمليط( 83/ 7( تفسري املراغي )412
 مع تصرف وإضافة من الباحثة . (251)ص:  تيسري الكرمي الرمحن للسعدي( 97

 كيفية  هنا يفصل وملل ، وأهنم حاق هبم العذاب بسبب ذ " ذكر تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا   - (2)
 وقومه، وصاحل مه،وقو  وهود وقومه، نوح ذكر يف متعددة، مواضع من ذل  من كثريا  فصل ولكنه به، أهلكوا الذي العذاب كيفية  وال استهزائهم،

  (473/ 1) أضواء البيان للشنقيطيذل  " .  غري إىل وقومه، وشعيب وقومه، ولوط
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.. اجلهالة بنيتت كما  التعنت يتبني االقرتاحات هذه مثل : " ومن –رمحه اهلل  –يقول ســـــــــيد قطب 
 أمانتهو  صـــــــدقة على يدهلم ما الطويلة باخلربة جيداً  يعرفونه الذي اهلل  رســـــــول خلق من هلم كان  فقد وإال
 وترك  هاجر وقد،  اخلالف أشــــــــــــد على معه وهم حىت أماناهتم لديه ويودعون األمني، يلقبونه كانوا  وهم
 معه رونيدب الذي اخلالف على معه وهم عنده تزال ما كانت  اليت ودائعهم قريش إىل يرد علياً  عمه ابن
 -الصــفا لىع جهرية مجاعية دعوة مرة أول دعاهم ملا فإنه كأمانته  مســتيقناً  عندهم صــدقه كان  وكذل ! قتله
  فلو.. صـــــدقم عندهم بأنه كلهم  أجابوه بنبأ، أنبأهم لو يصـــــدقونه كانوا  إن: وســـــأهلم -بذل  ربه أمره حني
 يف وسـيأيت. .لصـادق إنه: يعلمون كانوا  ولقد برهان، ماضـيه يف هلم كان  لقد قهصـد يعلموا أن يريدون كانوا

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ    ژ  :يكذبونه ال أهنم: لنبيه الصـــــــــــــــادق اهلل خرب الســــــــــــــورة ســــــــــــــياق

ـــــــة فهي [33األنعـــــــام: ] ژ  ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  اإلنكـــــــار يف الرغب
 القرآن يف هلم كان  لقد مث!   صـــدقه يف يشـــكون أهنم وليس. احلق عن واالســـتكبار العناد وهو واإلعراض

 مبحتوى مث بريهبتع بذاته، شــــــــــاهد القرآن هذا فإن. يطلبون اليت املادية الرباهني هذه من أصــــــــــدق برهان ذاته
 حيســـــــون كانوا  -التأكيد وجه على -وهم.. اهلل جيحدون يكونوا مل وهم.. اهلل عند من أنه على التعبري، هذا
 فوق القرآن هذا نأ ويعرفون البشــــرية الطاقة مدى الفين األديب اللغوي حبســــهم ونيعرف كانوا..  ويعرفونه ذل 
. املمارسة ذهه له ليست من يعرفه مما أكثر ويتذوقه القول فن ميارس من يعرفه اإلحساس وهذا -املدى هذا
 هذا نكري الو  ، يبلغوا أن البشـــر ميل  ما فوق القرآن هذا أن واضـــحاً  إدراكاً  يدرك القول فن مارس من وكل
 يتخذه الذي هجاالعتقادي واملن التصــــــور من القرآين احملتوى أن كما!  خيفيه مث نفســــــه يف احلق جيد معاند إال

 طبيعة يف دمعهو  غري كلها..  املوحية واللمســــــــــــــات املؤثرات ونوع البشــــــــــــــري، اإلدراك يف االعتقاد هذا لتقرير
 ..يضاً أ والتعبريي النفسي األداء يف يةالبشر  والطرائق البشرية، واملناهج البشرية التصورات

  ما أهنم تقرر وأحواهلم ذاهتا وأقواهلم. نفوســــــــهم قرارة يف هبذا الشــــــــعور عليهم خيفى يكن مل والعرب
 ..اهلل عند من القرآن هذا أن يف يشكون كانوا

 اتاإلعن وســـــــــــــــائل من وســــــــــــــيلة كانت  إمنا للربهان طلبا تكن مل االقرتاحات هذه أن يبدو وهكذا
 (1)واملعاندة" للمماحكة وخطة التعنت أساليب من سلوباً وأ

                                                           

 والدم والضفادع مَّلوالقُ  اجلراد وقومه فرعون على أرسل كما  مساوية، بآفات أو هبالك عذاب: قسمان لساخرينبا تعاىل اهلل ينزله الذي "والعذاب
 األمر كان  كما  الساخرين، املستهزئني من كل  على والتأييد، والنصر بالقوة منهم ُيسخر الذين أولئ  على مين بأن واآلخر مفصالت، آيات
  (2446/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة" .   حممد الةبرس كفروا  الذين للمشركني بالنسبة

 (1041 - 1042 /2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (1)
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 فأراد ذل ، همينفع فلم ومسعية، عقلية آيات وبعد أن أراهم الســابقة ، باآلية رســوله أن صــرب وبعد
 ســــــــــــــتهزئنيامل القوماآلية  يف هذه حذر، فنراه  والعناد التكذيب عن ذل  ليمنعهم حســــــــــــــية آيات يريهم أن

 .برسلهم  نياملستهزئ باملكذبني حل ماو ،  إهالك األقوام السابقة قصة أنكروا هم إن املكذبني املستسخرين
 رض،األ يف بالســــــــــــــري أمروا لذا ؛ العلماء جتالس ومل الكتب تدرس مل أمية، أمة املخاطبون وكان 
رمبائهم من باملكذبني حل فيما والنظر  احلس الصــــــــادق اإلخبار مع وتتظافر بذل  ليعتربوا وأشــــــــكاهلم ؛ ضــــــــُ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ژ لــذا قــال تعــاىل :   ؛يكون ال مــا االعتبــار مزيــد من فللرؤيــة

 ،ون اجلملة اليت قبلها ولذل  فصلتزاهنا وزان البيان ملضمهذه اجلملة وِ  ژ  ڦ      ڦ ڄ ڄ
دوهم إىل بالرســــل قد حاق هبم عواقب اســــتهزائهم ، وهذه حت اســــتهزأوافإّن اجلملة اليت قبلها خترب بأّن الذين 

ألنّه ؛ منافياً لكوهنا بياناً  شـــــــــــــــاهدة ديار أولئ  املســــــــــــــتهزئني . وليس افتتاح هذه اجلملة خبطاب النيب م
 وجدمت مبا واتغرت  ال هلم قل : لرســــــوله قالحيث ، فاملقصــــــوُد ما بعد القول  ،خوطب بأن يقول ذل  البيان 

 واســــتخربوا انظروافيها و  وســــافروا ألرضا يف ســــريوا بل وشــــهواهتا، لذاهتا من إليه ووصــــلتم وطيباهتا الدنيا من
 كانوا  بعدما عاندوهم،و  رسله كذبوا  الذين املاضية بالتفكر بالقرون أنفسكم، يف ، وفكرواهبم  حل ما لتعرفوا
حل و  ، مكفهرة موأراضـــــيه مغربة وجناهتم خربة ديارهم فهذه عليه أنتم ما يفوق الذي العظيم النعيم من فيه
خمطو  ا،وعارمه الدنيا خزيم هبم   من أفلت له وانظروا ،الديار وعفوِّ اآلثاروخراب  البوارإضـــــــافة إىل  اهلل، ســـــــم

  دى وكيف اآلخرة، يف األليم العذاب من هلم ادخر ما مع اً ملتحد أمرنا دون من وجد وهل أحد، حكمنا
 هذه عاقبتهم نتكا  فإذا ،واآلخرة  الدنيا يف احلســنة والعاقبة بالنصــرة به املؤمنون ، وما وعدهم وعباده رســله
ا أنتم عليــه مقيمون من فــفــاعتربوا بــه،  ،العــاقبــة  إن مل تنهكم ُحُلومكم، ومل تزجركم ُحجج اهلل عليكم، عمــَّ

 وبعد ونالحق هبم فأنتم ، فاحذروا مثل مصـــــــــــــــارعهم، واتقوا أن حيّل بكم مثُل الذي حّل هبم التكذيب،
 . هالكون هالكهم

 األزمنة يف الرسل كذبوا  الذين على العذاب نزول من عنه سولالر  أخربكم ما صحةوليتأكد عندكم 
 االعتبار، كملفي اآلثار، تل  تشـــاهدوا وأن بد ال البالد يف والســـفر األرض يف الســـري عند فإنكم الســـالفة،
 .االستبصار ويقوى

 حاق ما مثل مهب ســـــــيحيق بأنه اللطيفة، العدة من ضـــــــمنها يف مبا للتســـــــلية، تكملة اآلية هذه ويف
 .(1)املكذبني  بأضراهبم

                                                           
/ 2) زمنني أيب البن العزيز القرآن تفسري (29/ 4) للماتريدي السنة أهل تأويالت (272/ 11) البيان البن جرير الطربي انظر : جامع - (1)

 غوامض حقائق عن الكشاف (111/ 2) البغوي تفسري (255/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (463/ 1) للقشريي اإلشارات لطائف (61
اجلامع  (488/ 12)الرازي  الغيب لفخر الدين مفاتيح (271/ 2) عطية البن العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر (8/ 2) للزخمشري التنزيل
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 :هدايات ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من 

 .(1)ارالدي وأهل األمم من خال من بآثار االعتبار سبيل على كان  إذا إليه مندوب السفر .1
الشـــــــــــــأن يف كل دعوة إمنا هذا من الرســـــــــــــل فيما يلقاه،  بدعاً ليس  حممد رســـــــــــــول اهلل  .2
 .  (2)جديدة

الم بد أن  لذل رض فســـــــــــــــاًدا ويؤذون أهل اإلميان؛ ظاملني يعيثون يف األإن اهلل الم يرتك ال .3
 .(3) ينزل هبم عقاب هذه السخرية يف الدنيا واآلخرة

 . (4)املشركني حماّجة على لنفسه وتقوية الرسل يف باألسوة  لنيبا تسلية .4
 والعناد، كفرلل ســـــــــبباً  تكون قد بل ، اإلميان تســـــــــتلزم ال واخلوارق املعجزات مبعىن اآليات .5

 .(5)اآليات نم به طالبوه ما رسوله يعط ومل لقريش اهلل يستجب مل ولذا
  اتآي يف "مثلكم بشـــر إال هذا ما ، وجاء قوهلم :" األمم كل  يف عام البشـــر رســـالة إنكار .6

 ملالئكةا عن التلقي على اإلنســــــــــــــان قدرة لعدم ؛هدف معه يتم ال املالئكة إرســــــــــــــال أن حني يف كثرية
 .(6)بذل  سواللب اخللط وحلصل مثلنا بشراً  نريده لقالوا رسوالً  ملكاً  اهلل أنزل ولو م،معه والتفاهم

 الدعاةو  الرســــل على وجب ولذا تتخلف تكاد ال بشــــرية ســــنة والدعاة بالرســــل االســــتهزاء .7
 . (7)ذل  على الصرب

 ففخي ما ذل  يف فإن أمره ومآل اإلنســـــــــان مصـــــــــري على للوقوف القبور زيارة مشـــــــــروعية .8
 .(8)هو سبب الظلم والفسادالذي فيها والتكالب عليها  الدنيا والنهم شهوة

 .(9)اهلالكني آثار يف النظر وإجياب وغريها للتجارة السري إباحة .9

                                                           

 (214/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (242/ 3) كثري  ابن تفسري (445/ 4) حيان البحر احمليط أليب (394/ 6) ألحكام القرآن للقرطيب
 بتصرف وإضافة من الباحثة . (321/ 4) للقامسي التأويل حماسن (109/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي

 ( 395/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب - (1)
 (4424/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (2)
 (2444/ 5) املرجع السابق  – (3)
 (270/ 2) احملرر الوجيز البن عطية - (4)
 (40/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) - (5)
 (40/ 2) املرجع السابق  – (6)
 (40/ 2) املرجع السابق  – (7)
 (40/ 2) املرجع السابق  – (٨)
 (155/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي - (٩)
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 فن  ژ ٹ ٹ ٿ  ٿ ژ :قولــــه ىلإ  ژ ڀ ڀ ژ: قولــــه يف .10
 وأ ،باً غال لفظية رابطة وعجزه صــــــدره بني كالم  كل  عن عبارة وهو الصــــــدور، على االعجاز رد يســــــمى
 . (1)كالم  كل  قسمي بني والتالحم املالءمة هبا حتصل ما نادرا، معنوية

 اوم العاقبة حبســـــــن له ، وبشـــــــارة رســـــــلهم مع األمم ىف اهلل ســـــــنن  النيب تعليم .11
 .(2)والنكال اخلزي من املستهزئني بأولئ  سيحل وما والسلطان، الغلبة من له سيكون

 بل ق،ح طالب ليســـــــــوا وأهنم له، نتيجة الم  طلب املشـــــــــركني املعاندين أن تاثبإ .12
 .(3) عليه الدليل أو احلق يريدون الم  مستهزئون، متعنتون

 كنمي حىت باملعجزات اهلل من مؤيَّداً  ، بشــــــــــراً  الرســــــــــول يكون أمن احلكمةإن من  .13
 .(4)به االقتداء

 .(5) عليه متفق وهو امرأة يكون ال الرسول بأن إشعار ژ ٻ ژ يف قوله : .14
 .(6) عباده من يشاء من هبا فيختص تعاىل هللا من فضل النبوة أن .15
 ىلإ املعـــانـــد بيـــد يـــأخـــذ أن يلبـــث ال واإلفحـــام اماإللز  إىل الكرمي القرآن اجتـــه إذا .16

 . (7)فيها ريب ال جلية واضحة يبينها احلقيقة
 داداالســـتع يف مســـاواته تقتضـــي البشـــرية يف للنيب  مســـاواهتم أن ظن املشـــركون .17

 أنفســــــــــــــهمب لغرورهم فإهنم؛ الوحي على للكفار شــــــــــــــبهة أقوى وهذه ،عنهم مالعل وتلقي املالئكة لرؤية
 .(8)بأنفسهم إليه يصلون ال ما كل  ينكرون

سال منهم، ر اخلالئق  من صنف كل  إىل يرسل أنه خبلقه تعاىل اهلل اقتضت رمحة .18

 ژ ليدعو بعضـــهم بعضـــا، وليمكن بعضـــهم أن ينتفع ببعض يف املخاطبة والســـؤال، كما قال تعاىل:

 ژې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئ ۇئ  ۉ

 . (9) [164اآلية ]آل عمران: 
                                                           

 (72/ 3) بيانهو  القرآن إعراب - (1)
 (82/ 7) املراغي تفسري - (2)
 (2444/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (3)
 (1204/ 3) البحوث جممع - الوسيط التفسري - (4)
 (93/ 4) روح املعاين لآللوسي - (5)
 ( 96/ 4) املرجع السابق  – (6)
 (276املعجزة الكربى القرآن )ص:  - (7)
 ( 262 – 261/ 7) د رضاتفسري املنار حملمد رشي - (8)
 (241/ 3) تفسري ابن كثري - (9)
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 .(1)املتواتر بالنقل واقع صحيح وهو البشر بصورة املالئكة متثيل إمكان .19
 لوعده حتقيقاً و  الكرمي، للنىبّ  تكرمياملقرتح الكفار ؛  يســــــــــــــتجب ملأن اهلل تعاىل  .20

 (2) [  33األنفال: ]  ژائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئژ  :قوله يف وعده الذي
 إدبارهمو  الصــــــفيق، وعنادهم املتبجحة، ة املشــــــركنيمكابر  تصــــــور الكرمية اآليات .21

 .(3)حجته ونصاعة أدلته، قوة تكن مهما احلق عن
 يف قوهتــا تكن مهمــا بــآيــة ســــــــــــــبــب لعــدم اإلميــان واإلعراض واجلحود الكفر نإ .22
 همــام النور إليهــا يــدخــل الم  معتمــة مظلمــة إهنــا بــل احلق، إىل اجتــاههــا وعــدم القلوب إلعراض الــداللــة،
 .(4)وضاء يكن

ٻ  ٱژ   :تعاىل قِوله هذا ويؤكد دليل، وال معجزة معهم جتدي الم  إن الكفار .23

ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ ڀ           ڀ ڀ ٺ ٺ       ٺ ٺ    ٿ ٿ  

 (5)[   111األنعام: ] ژ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 .(6)الكفر يف صالبة الكفار شدة .24
 دقهاصـــــــ على الربهان نأل ليس اهلل، تأيا عن يعرضـــــــونجيعل املعرضـــــــون  الذي .25
 الغليظة ابرةاملك هو املوقف هذا يقفون جيعلهم الذي إمنا ،العقول فيه ختتلف أو غامض، أو ضـــــــــــــعيف،
 (7) !أصالً  إليه النظر أو الربهان اعتبار وعدم واإلنكار الرفض على مبدئياً  اإلصرار وهو! الصفيق والعناد

 :مظهران له الذنوب بسبب اإلهالك .26

 ألرض،ا يف والفســــــــــــــاد والغرور الرتف فيهم تشــــــــــــــيع إذ ؛أمماً  هتل  ذاهتا الذنوب أن - حدمهاأ
 .قوهتا وتذهب وتضمحل، تنحل وبذل 

                                                           
 (443/ 4) البحر احمليط أليب حيان - (1)
 (135/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب - (2)
 (41/ 5التفسري الوسيط لطنطاوي ) - (3)
 (2442/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (4)
 (2442/ 5) السابق املرجع  – (5)
 (116/ 2) للشوكاين القدير فتح - (6)

 (1039/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (7)
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 ببســــــــــــــبــ هلكــت إذا األمم وإن أوزارهــا، على عقــابــاً  األمم تعــاىل اهلل إهالك - الثــاين املظهر
 اهلل نشـــئهي الذي اجليل وهو ب،املتخر  وجيدد الفســـاد، أســـباب ويزيل أمرها، يصـــلح جيل جاء فســـادها،
  (1) .السابق اجليل غري وهو املفسدين، آثار على

 منكن مل ما :يقتضي السياق حيث إن ،  ژ  ہ ہ    ہ ۀ ژ: قوله يف االلتفات .27
باملواجهة، فضــــال   حممد الرســــول إليهم املرســــل لتخصــــيصوإمنا جاء باللفظ املذكور يف اآلية ؛  هلم،

 (2) عن تطرية نشاط السامع.

يف بعض املواضع بغري واو كما يف األنعام  ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ژ وقع يف القرآن: .28

 وهذه الكلمة تأيت على وجهني:،  ژ  ٿ ٿ ژويف بعضها بالواو ويف بعضها بالفاء 

أحدمها: أن تتصــــــــــل مبا كان االعتبار فيه باملشــــــــــاهدة فيذكر باأللف والواو ولتدل األلف على 
 .ة على مجلة قبلها وكذل  الفاء لكنها أشد اتصاال مما قبلهااالستفهام والواو على عطف مجل

والثاين: أن يتصــــــل مبا االعتبار فيه باالســــــتدالل فاقتصــــــر على األلف دون الواو والفاء ليجري 
 . (3) جمرى االستئناف

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ   يف قولـــه تعـــاىل : االلتفـــات .29

 من التبكيت ما ال خيفى. وقيل: ليتضح ملا يف مواجهتهم بضعف حاهلم  ژ  ۀ ۀ ہ    ہ ہ  
 . (4)مرجع الضمريين وال يشتبه من أول األمر، وهي نكتة يف االلتفات مل يعرج عليها أهل املعاين

أهنم ال مييزون بني اآليات الصـــــــــحيحة اليت يؤيد اهلل هبا  املشـــــــــركني ســـــــــبب جهل .30
 .(5)رسله وبني الشعوذة وحيل السحرة املثرية للدهشة والعجب

 وب اليت تدعو إىل اهلالك ضربان:الذن .31

 ( معاندة الرسل واالستكبار والعتّو والتكذيب.1)
( كفران النعم بالبطر وغمط احلق وظلم الضــــــــعفاء وحماباة األقوياء واإلســــــــراف ىف الفســــــــق 2)

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ژ  والفجور والغرور بــالغىن والثروة، كمــا جــاء ىف قولــه:

                                                           
 (2439/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (1)
 (67/ 3إعراب القرآن وبيانه ) - (2)
 (150/ 4الربهان يف علوم القرآن ) - (3)
 (90/ 4) روح املعاين لآللوسي - (4)
 (17/ 6نري للزحيلي )التفسري امل - (5)



 

191 

 

 

ۇئ ۇئ        ۅ ۉ ۉ  ې ې ې   ې  ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی  ی ی ی   جئ حئ  

 . (1)   [59 – 58القصص: ]  ژمئ ىئ 

ـــإزاء ضــــــــــــــعف  يف اآليـــات .32 رد على كفـــار مكـــة وهـــدم لغرورهم بقوهتم وثروهتم ب

  ڳ ڳ ڳژ  أصــــــحاب النيب صــــــلى اهلل عليه وســــــلم وفقرهم كما حكى اهلل عنهم ىف قوله:

 . (2) [ 35سبأ: ] ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
 هم يففوا عنم الــذين خيلفون من نزل هبم عــذاب اهلل ال بــد أن خيلالقو  بيــان أن .33
بري ك، فالعرب واحلوادث واختالف الزمن هلا تأثري  أو من غريهم  كانوا من أبناء جنســهم؛ ســواء  صــفاهتم 

وتقلل من بطشـــهم وعتوهم، وىف املشـــاهدة أكرب دليل على صـــحة ، ىف النفوس ختفف من غلواء الناس 
 .(3)ذل 

 ؛عتبار واملوعظة حبال من مضــــــــــــى من األمم الســــــــــــالفة والقرون اخلاليةاال وجوب .34
فكيف  ،وكثرة األتباع وخصــــــب العيش، أهلكوا بســــــبب الكفر واإلمث ، فإهنم مع ما كانوا فيه من القوة 

دداً، وهــذا يوجــب االنتبــاه من نوم الغفلــة ورقــدة ددًا وعــم حــال من هو أضــــــــــــــعف منهم خلقــًا وأقــل عُــ 
 .(4)اجلهالة

نشئ ، وخيلي ديارهم منهم، وي نياملشرك ال يتعاظمه أن يهل  هؤالء تعاىل إن اهلل .35
أمة ســـــواهم، فما هم بأعّز على اهلل منهم. والرســـــول الذي كذبوه أكرم على اهلل من رســـــلهم. فهم أوىل 

 .(5)بالعذاب، ومفاجأة العقوبة، لوال لطفه وإحسانه
اء ه وأنه يهل  من يشـــــبيان لكمال قدرته ســـــبحانه وقوة ســـــلطان هذه اآلياتيف  .36

 .(6)ويوجد من يشاء
النظر واالعتبار يُوجب للقلب الرقَّة واالنكســـــــــــــــار. وهي عبادة كربى عند الُعباد  .37

 . (7)والزهاد، أُويل العزم واالجتهاد

                                                           
 (76/ 7تفسري املراغي ) - (1)
  (76/ 7)  املرجع السابق – (2)
 (76/ 7تفسري املراغي ) - (3)
 (105/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي - (4)
 (317/ 4) حماسن التأويل للقامسي - (5)
 (116/ 2فتح القدير للشوكاين ) - (6)
 (99/ 2) ةالبحر املديد البن عجيب - (7)
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كلِّ من  االستئصال والعذاب لقد خلت من قبل يف القرون اليت اهلل ُسنَّة بيان أن  .38
 م السالم .كّذب باحلق ودين أنبياء اهلل عليه

ربَّ وأصـــــــــابه الغرور بســـــــــبب قوة عمدده وُعّدته وثرواته ؛  .39 الرَّد على كلِّ ممن تكرب وجتم
واســتخدمها ضــّد اإلســالم واملســلمني بأن اهلل كما أْهلم م القرون املاضــية بســبب الكفر والكرب والعناد ، 

 ڳژ  قال تعاىل : قادٌر على إهالككم أيها الكفرة املتكربون ، ألن لســـــــــــــــان حال اجلميع هو كما

فهذا حال اجلميع حىت يأتيهم [  35] ســـــــــبأ:  ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
 واهلل أعلم .عذاب اهلل من حيث ال حيتسبون . 

 إن الكفار، ومواقف أقوال بعض حكاية يدي بني اســــــــــــــتهاللية مقدمة اآليات .40
 خرب عرفوني كانوا  وأهنم الكون، يف األمر صـــــــــــــــاحب وكونه باهلل يعرتفون كانوا  الكفار أن لهماآليات ت
 اآليات يف اإللزامو  احلجة قوة تبدو وذاك وهبذا وآياته، رسـله من ملواقفهم اهلل أهلكها اليت السـابقة األمم
 . (1)كثرية  قرآنية وفصول آيات قررته مما وذاك وهذا

هلل ولوال ذل  ملا ذم ا ،واجب الدالئل يف والتأمل ،باطل التقليد أن على الداللة .41
 (2)الدالئلاملعرضني عن 
ه توحيــد اهلل يف ألوهيتــهبيــان أ .42 دم اهلل تعــاىل يف ربوبيتــه لمزِمــم وهــذه هي   ،ن ممن ومحــَّ

 طريقة القرآن الكرمي أنه يستدل بالربوبية على األلوهية . 
أن عدم اتباع احلق والتكرب عليه هو ســـبُب كلَّ بالٍء وخســـران ، وهو ســـبُب بيان  .43

 .ذ باهلل الوقوِع يف املعاصي واإلشراك والعيا
 ىعل ومعــاقبون،  بــالرســــــــــــــــالــة خمــاطبون أهنم تؤكــد بيــانيــة إشــــــــــــــــارات اآليــات يف .44
 .(3)اإلعراض

 عــدب يتحقق إمنــا وذلــ  ،عنــه بــاملخرب العلم حصــــــــــــــول اخلرب من الغرض أنبيــان  .45
 . املعاينة

 ظهور يدهتز  وال الربهان، وتواتُر األدلة تنفعه ال اخُلذالن له ســــــــــــــبق ممن بيان أن .46
 إلعراضا إالَّ  والتناد، اهلل إىل الدعاء يزيده وال العداوات، وظهور التحاســــــــــــــد إال كراماتال أو املعجزات

 .(4)والبعاد عنه

                                                           
 (65/ 4التفسري احلديث ) - (1)

 (483/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (2)
 (2437/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (3)
 (98/ 2) البحر املديد البن عجيبة - (4)
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 جلامدين،ا التقليد أهل من الدين، أضاعوا الذين حال يف لنا عربة اآليات هذه يف .47
 وبأن هبا، اللواالستد اآليات يف النظر بوجوب وتصرح التقليد بقبح تنادي فهي امللحدين، التفرنج وأهل

 الدليل ساسأ على مبين دين اإلسالم أن وتثبت عنها، لإلعراض معلول منه واحلرمان باحلق التكذيب
 اهلل حفظ لوالو  والكهان، الرؤساء والرهبان أو لألحبار التقليد وعث على املبنية كاألديان  ال والربهان،
 وأخذ وسلم ليهع اهلل صلى املصطفى ةسن بتدوين للعناية األمة سلف وتوفيقه القرآن هلذا وعال جل
 ائرس قبله من ضاعت كما  اإلسالم هذا الوجود من لضاع زمان، كل  يف هبديهما النظر أهل من طائفة
 . (1)األديان

 فقابلوه به، وإتياهنم هلم، تيسريه على اهلل ويشكر يتبع، أن حقه احلقبيان أن   .48
  .(2) الشديد العقاب فاستحقوا به مقابلته جيب ما بضد

، اريندأن الباطل مهما كانت قوته فإن هِنايتمه وهِنايةم أهله هي اخلسران يف ال بيان .49
  وأن العاقبة والنجاة للحق وأهله ، حىت ولو طال انتظار الفرج والنصر ، فإنه آٍت ال حمالة كما قال تعاىل:

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ژ 

 . - علمواهلل أ -[ 110: يوسف]ژ  ې ى ى     ائ
بباً يف ، واالعتبار مبن سبق حىت يكونوا سيستنبط من اآليات أمهية عبادة التفكر  .50

 ترك طريق الباطل والتزام سبيل احلق .
احتاجت عملية اإلخراج من الظلمات إىل النور إىل جهود األنبياء والرسل،  .51

عاشهم. ولقد وأحوال مواقتضت إنزال الكتب اهلادية، وتوقفت على جهاد البشر مع مقتضيات حياهتم 
 . -واهلل أعلم  –والتدبر والتأمل  ُخلق اإلنسان يف وهن، ولكنه أعطي قدرة التحليق والتجريد واإلبداع

 
 
 
 

  

                                                           
 (255 -254/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (1)
 (250)ص:  تيسري الكرمي الرمحن للسعدي - (2)
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 ( 18 – 12المطلب الثالث : دالئل قدرة اهلل المستلزمة للتدبر ) 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ يقول اهلل سبحانه تعاىل : 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ

گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ 

ہھ ھ ھ    ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی     ی  جئ حئ مئ ىئ   يئ 

  ژجبحب خب مب ىب يب 
  ق :تناسق هذا المقطع مع المقطع الساب:  أوالً 
 .لنبوةا وتقرير املعاد وتقرير الصانع، إثبات تقرير اآلية هذه تقرير من املقصود أن اعلم
 كان  اتبصف موصوفة األجسام هذه مجيع أن على يدل والسفلي العلوي العامل أحوال أن وبيانه

 سمانيةاجل األجزاء من جزء كل  فاختصاص كذل ،  كان  ومىت ومقابالهتا، بأضدادها اتصافها عليها جيوز
 يدل فهذا املعينة، الصفة بتل  خصه املختار القادر احلكيم الصانع أن ألجل يكون وأن بد ال املعينة بصفته
 .تعاىل هلل مملوك فيه ما كل  مع العامل أن على

 لكونه لحص إمنا األول الرتكيب ألن والنشر، واحلشر اإلعادة على قادرا كونه  ثبت هذا، ثبت وإذا
 اإلعادة صحة بفوج زواهلما، ميتنع والعلم القدرة وهذه املعلومات، بكل عاملا املمكنات، لك  على قادرا تعاىل
 مبلغ، من دب وال عبيده، على والنهي األمر له من املطاع واملل  مطاع، مل  تعاىل أنه ثبت وأيضا. ثانيا
 بإثبات وافية اآلية ذهه أن تفثب. ممتنع غري اخللق إىل تعاىل اهلل من والرسل األنبياء بعثة أن على يدل وذل 
 تل  جملموع قررةم لتكون اآلية هذه بعدها اهلل ذكر الثالثة، املسائل هذه ذكر سبق وملا. الثالثة املطالب هذه

 . املطالب
ذكر هالك األمم وما حل هبم دل بذل  داللة واضحة أن كل ما يف الكون مسخر من عند اهلل  قدول

خملوقات كثرية ما ال نعلمه منها أكثر مما نعلمه ، وما  ،ون إما رمحة وإما عذاباً وأن بيده أن جيعل مايف هذا الك
مته جالله ، وعز كماله وتعالت عظال نراه منها أكثر من الذي نراه ، كلهم جنود هلل خاضعون لعظمة اهلل جل 

وال يقدرون على  ارها ،يستطيعون أن يوقفوا انتش، ال يستطيع البشر ردها ، وال ميلكون السيطرة عليها ، وال 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ژ سواء كانت عذابًا كما يف قوله تعاىل :  دفعها أو ردها ،

ٹ ژ ويف قوله تعاىل :  [ ، 45النحل: ] ژ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ   يف قوله تعاىل : [ وكذل 69 – 68اإلسراء: ] ژ  ڑ ڑ

ژ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈڈ ژ ژ            ڑ  ڑ

 [ 17 – 16املل : ] 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ژ أو كانت من باب رمحة اهلل كما جاء يف قوله تعاىل : 

 [  2فاطر: ] ژ ۉ
ات السابقة اشرة يف اآلياليت ورد احلديث عنها مب والسنة الكتاب من الشرعية اآليات يف بالنظرو 

 شرعه ما قبول تلزمتس املعرفة هذه، يتبني أن  املخلوقات هي اليت الكونية اآليات يف والنظر ،هلذه اآليات 
معرفة اهلل تعاىل هي أساس الدين، وال يكون اإلنسان على حقيقة من دينه  حيث إن له واالنقياد تعاىل اهلل

: وجل عز اهلل الق ومعبودة خبالقه علماً  ازداد اآليات تل  يف نظر كلما  ن، واإلنسا إال بعد العلم باهلل تعاىل

[ والتايل فإن   21 - 20الذاريات: ] ژ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہژ 
 األحكام، من سلالر  به جاءت ما وهي الشرعية، اآليات يف ؛ سواء كان آياته اهلل تعاىل ينهى عن اإلحلاد يف

 خلقه ما هيو  الكونية، اآليات يف أحكامها، أو يكون عصيان أو أخبارها، تكذيب أو بتحريفها، واألخبار،
 -واهلل أعلم  –يها ف له معني أو شري  اعتقاد أو اهلل، غري إىل بنسبتها واألرض السماوات يف وخيلقه اهلل،

 
 ثانياً : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات : 

 به دأاملبت البعث إنكارهم ضالل معه وأدمج. اإلشراك ضالل وهو. ضالهلم أعظم بإبطال ابتدأ
 كان  ملا لذل و  وسلم، عليه اهلل صلى الرسول تكذيبهم عن الناشئ اإلنذار إىل ذل  من انتقل أن بعد السورة
 اليت جوداتاملو  عبودية وعلى بالصراحة، وأحواهلا واألرض السماوات خلق على داال السالف الوحدانية دليل

چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ : فقال بالصراحة العبودية تل  اآلية هذه يف ذكر بااللتزام، تشملها

 ،قريرياً ت استفهاماً  تضمن االستدالل هذا فإن االستدالل، مقام يف تكرير هذه اجلملة حيث إن ژ چ چ
 .ريرقالت يف جمازا مستعمل واالستفهام اجلملة تعطف مل لذل  التكرير، مقتضيات من والتقرير

 : معنيني يتضمن واالستفهام
                                                           

( شرح ثالثة األصول 14( حصول املأمول بشرح ثالثة األصول )ص: 488/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي بتصرف من : - (1)
 ( مع إضافة من الباحثة .22( فتح رب الربية بتلخيص احلموية )ص: 19للعثيمني )ص: 
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 إنس ومن فاء،وضع أقوياء من فيهن ومن واألرض السماوات ميل  تعاىل اهلل أن إىل التنبيه - أوهلما
 فاجلميع ،وأشرار األرض يف أخيار ومن يؤمرون، ما ويفعلون تعاىل اهلل يعصون الم  أطهار مالئكة ومن وجن،
 سلطانه . قفو  أحد وال وتعاىل، سبحانه يده قبضة يف

 .سبحانه يده قبضة يف منهم أقوى هم ومن أهنم وبيان تبكيتهم، - الثاين واملعىن
 إبطال إىل ضييف مبا اإلقرار إىل وإجلاؤهم املشركني تبكيت وهو معناه، الزم به مراد هنا والتقرير

 .لكنائيا املعىن هو واملقصود الصريح، معناه مع الكنائي معناه يف مستعمل فهو الشرك، معتقدهم
 حميص ال ققاحم املسئول إقرار من السائل يريده مبا عنه اجلواب كان  اإلقرار إىل اإلجلاء به مرادا ولكونه

 بنفسه عنه واباجل وبادرهم جواهبم ينتظر السائل مل فلذل  املغالطة، أو فيه اجلحد إىل سبيل ال إذ عنه،

 وال بينكم،و  بيين خالف ال -اهلل -هو أى هلم، وهذا تقرير وعبيداً ، وملكاً  خلقاً أي  ژ چ چژ : بقوله
 .بذل  باالعرتاف بادر من أول غريه ليكون إىل منه شيئاً  تضيفوا أن تقدرون

 ملكه ، وأمر عظم عن إخبار وهذا واحدة، جهة من واجلواب السؤال جاءومن يالحظ جيد أنه 
 مث شيء عن هغري  سأل من ألن حلجة؛ا يف وآكد التأثري، يف أبلغ ليكون ؛مباشرة  السؤال عقيب باجلواب
 ال خصمه أن لمع إذا سؤاله، عن جميباً  السائل يكون أن حيسن وإمنا ، تأثرياً  أبلغ ذل  كان  باجلواب عقبه
 بقطعهم السالم ليهع حممداً  حيث أمر هلم، تبكيتاً  وكان ذل  عليه ، احلجة يقيم به الذي اجلواب يف خيالفه
 سأل إذا حملاّجةا يف والوجه أحد ؛ عند وال عندهم فيه مدافعة ال الذي القطعي والربهان الساطعة احلجة هبذه

 مسوق الكالم ألن ة ؛احلج إىل مبادرة إليه التقرير بعد يسبقه أن فيه، اخلصم يدافعه ال بأمر خصمه، اإلنسان
 متكلم من ادرالص الكالم أسلوب من وهذا. حقيقية حماورة هو وليس حماورة فيه مقدرة احلجة إبالغ مساق
 حصل فقد رواوكاب أنكروا أم اجلواب حقية فأقروا أنصفوا سواء اجلواب إىل إجلاؤهم املقدر القوم فهؤالء. واحد
  .(1)باحلجة دمغهم من املقصود

 العبد نأ وتستلزم غريه، دون هلل الناس عبودية على دلت،  للمل  ژ چچ چ ژ: قوله يف والالم
 وال. اخللق حبق ديةالعبو  إثبات على املبين السابق البعث لدليل تقرير ذل  ويف حمالة، ال مالكه إىل صائر
 .معه أشرك من على بغضبه اإلنذار االستدالل هذا ويستتبع اخلالقية، من وأعظم أحق للعبودية سبب

                                                           
ما يف قوله تعاىل: قل من رب السماوات واألرض قل اهلل ]الرعد: وهذا أسلوب متبع يف القرآن، فتارة ال يذكر جواب منهم كما هنا، وك - (1)

[ ، وتارة يذكر ما سيجيبون به بعد ذكر السؤال 91قل اهلل ]األنعام:  -إىل قوله -[ ، وقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى 16
م تعلمون سيقولون هلل وله تعاىل: قل ملن األرض ومن فيها إن كنتمنسوبا إليهم أهنم جييبون به مث ينتقل إىل ما يرتتب عليه من توبيخ وحنوه، كق

 (  150/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور[ . 89 -84قل فأىن تسحرون ]املؤمنون:  -إىل قوله -قل أفال تذكرون
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 السماوات يف ام ميل  ال اهلل غري ألن لإلهلية، أهالً  ليس اهلل غري بأن املشركني على استدالل وهذا

؛  ژ ڍ ڌ ڌ ڎ     ژ  : بعده لقوله متهيد وهو. ذل  خلالق ذل  مل  إذ األرض يف ماو 
 .حماسبتها يهمل ال األشياء مال  ألن

 وإذا بالكلية، ملخلوقاتا عامل يف تصرفه ونفاذ وقدرته إهليته كمال  الطريق هبذا بني ملا تعاىل إنه مث
 بالعقوبة عاجلهمي أن على قادر فاهلل عليهم احلجة قيامب أو باعرتافهم إما واألرض السموات يف ما له أن ثبت

 فسهن اللفظ وهذا ژ ڇ ڇ ڇ ڇژ اخللق فقال :  إىل وإحسانه رمحته بكمال أردفه ولكنه

  ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ : إهلي قرآين سؤال يأيت فعندما بعباده، وعال جل اهلل برمحة مشعر

 القلوب تل  كنتس فلكي باخلوف، اهلل تعرف اليت القلوب ذل  يصيب ژ چ چژ  اإلهلي: اجلواب ويأيت
 ال اهلل ألن نفسه؛ هب ألزم فضل بالزم وعال جل اهلل أخرب فقد واسعة، رمحته أن وعال جل اهلل فيبني وتطمئن
 وعداً  رمحةبال وعد قد األرض يف وما السماوات يف ما له بأن معي تقرون الذي تعاىل اهلل أي أن له،  ملزم

 على جيب ال إذ ظاهره على اإلجراء جيوز ال ولكن أوجب  ژ ڇ ژ  أصلحمالة ، و  ال منجزه وهو مؤكداً 
 نعمه إفاضة من وتعلم الرمحة الوسائط ، ورفع لالختصاص النفس وذكر ما تقدم ، به فاملراد للعبد شيء اهلل

 األدلة نصبب بتوحيده والعلم ،معرفته إىل اهلداية ذل  ومن؛  الدارين تعم والرمحة ، وباطنة ظاهرة عليهم
اِمهم،  كفرهم  ِعْندم  أمهملمُهم بأن العباد على تفضلو ،  الكتب وإنزال، أْنظمرُهم و  ،اُهم عمْنه كبائِر مما هنم على   ومِإْقدم

ُم ليمتوبُوا،   وبعض كالرتاب  اللذيذ غري من عيشهم وجعل املضار عليهم لسلط ولو شاءومعمًمرهم ومفمسمح هلم
 . يواناتاحل فيها تعيش اليت القاذورات

 ممُيْهلك بأنه محتهومن ر  .بالتوبة إليه اإلقبال إىل عنه للمعرضني استعطاف ذكره تعاىل اهلل من وهذا
 كفركم .   مع والرزق العمر يف لكم وأمد القيامة، يوم ِإىل

 ه،رسل على وعدوانه ،هلل حماّدته ىف أمهل وملا احلياة، هذه ىف نفساً  الكافر تنفس ملا الرمحة هذه ولوال 
 إليه، لريجع ياة،احل ىف له اهلل فأفسح منها، نصيبه الكافر حيرم مل شىء، كل  وسعت اليت اهلل رمحة ولكن
 .أفسده ما أمره من ويصلح

 األنفسية ياتاآل بنصب وتوحيده، معرفته إىل وهداهم السليمة، الفطرة على خلقهم أن رمحته ومن
 مقتضيات عن والتحذير رضوانه، موجبات إىل بالدعوة ةاملشحون الكتب وإنزال الرسل، وإرسال واآلفاقية،
 . سخطه

 األنفسية ياتاآل بنصب وتوحيده، معرفته إىل وهداهم السليمة، الفطرة على خلقهم أن رمحته ومن
 مقتضيات عن والتحذير رضوانه، موجبات إىل بالدعوة املشحونة الكتب وإنزال الرسل، وإرسال واآلفاقية،

 اآليات السابقة . سخطه ، وهو ما أقرته
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 على مأخذه تعجيل عدم عن سائل سؤال يثري األرض يف وما السماوات يف ما هلل بأن واإلخبار
 تأخري طىءيستب واملؤمن العذاب، لنا لعجل صدقا تقولون ما كان  لو: يقول فالكافر. ملكه هم مبن شركهم
 وهذه: كاملة  رمحة منهاف بالرمحة، تفضل نهبأ الفريقني لكال جوابا الرمحة نفسه على كتب:  قوله فكان عقاهبم،
 .والضالني للعصاة واإلمالء اإلمهال رمحة وهي موقتة رمحة ومنها الصاحلني، بعباده رمحته

 فمن ذل ، من أعم الرمحة بل بدونه، النفس هتذيب يتم ال نفسي وازع ألنه؛ أيضا رمحة به والعلم
 على نونهجي ملا املقاومة الدين وهداية والعقل والوجدان احلواس هدايات من منحهم ما بالناس تعاىل رمحته
 أنفسهم . تزكيةو  فطرهتم تكميل على هلم واملساعدة ينفعهم، وال يضرهم فيما باستعماهلا اهلدايات تل 

ڎ ڈ  ژ مجعاً  أو فيه ريب ال كونه  حال القيامة يوم إىل جيمعكم أن أيضاً  الرمحة هذه مقتضى منو 

 على للوعيد،  مسوق استئناف واجلملةفيه ،  ش  ال فإنه التأكيد نون والنون القسم، الالم الم ژ  ڈ

 مث ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ ژ :  بقوله إهليته كمال  بني ملا ألنه النظر، وإغفاهلم إشراكهم
 وحياسبهم اليوم، لذل  جيمعهم أنه وأخرب مم أعلم ؛ االستئصال عذاب ودفع باإلمهال، الدنيا يف يرمحهم بأنه أخرب
والعاصي  ملطيعا بني يسوي أن حكمته يف يسوغ وال رعيته، أمر يهمل ال احلكيم املل  ألن فعلوا، ما كل  على
. 

 احلساب لألج اجلمع هذا فإن وحكمته، اهلل دالئل رمحة تدبر من فيه يرتاب أن شأنه من ليسف
، فمن  ل واحلكمةالعد يل علىوهو دل ،الظلم واستباحة واإلمهال الفوضى ينايف باملكلفني رمحة هوو  واجلزاء،

مقتضى كتابته سبحانه الرمحة على نفسه أن جيمع الناس للفصل بينهم، وجزاء كل منهم مبا يقتضيه العدل 
إذ لو مل جيمعكم للحساب واجلزاء لظل كثري من احملسنني منكم مغبونني ،  يف الكل والفضل يف البعض

 يوم العذاب خوف ، ولوال ن الظاملني املسيئني غري مؤاخذينمهضومني، وكثري م وكثري من املظلومني حمرومني،
 الرمحة أسباب أعظم نم القيامة بيوم التهديد فصار اخلبط، وكثر الضبط والرتفع واملرج اهلرج حلصل القيامة

،  أضاعوها أنفسهم خسروا معىنو  ژژ ڑ ڑ ک ک ک     ژمث قال :  الدنيا، يف
 املعقوالت يف النفس ةحرك فإنه والتفكري، العقل وهو؛  أنفسهم من الناس به ينتفع مبا االنتفاع فائدة وعدموا
 أضاعوا فقد -موالسال الصالة عليه -الرسول صدق يف التدبر عن أعرضوا ملا أهنم وذل . األمور حقائق ملعرفة
. اآلخر واليوم ولوالرس باهلل يؤمنوا ال أن سبب ذل  فكان واآلجل، العاجل يف للفوز سبب أنفع أنفسهم عن
 خسران وهو ر،آخ خسران اإلميان عدم عن ويتسبب ،نافع بأفضل االنتفاع حرماهنم عن مسبب اإلميان فعدم
 له قالي وال خسران له يقال وذل  النار، من بالنجاة اآلخرة ويف العذاب، من بالسالمة الدنيا يف الفوز

ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ  :تعاىل قوله اخلسرانني إىل أشار وقد. األنفس خسران

 . [  22 - 21هود: ] ژ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ
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 وجعل ،أنفسهم خسروا بالذين اآلخر واليوم والوحدانية احملمدية، بالرسالة الكفار عن وإمنا عرب
 يرتتب ألنه والحق قساب فاخلسران متالزمان، مها أو هنايته، والكفر يبتدئ، فاخلسران للخسران، نتيجة الكفر
 .متضافر خسران الكفر على

 فطرته سرخي من إال القاطع بالدليل يكفر فال الفطرة، خسران هوالكفر  يسبق الذي واخلسران
 موجد، له موجود وكل مؤثر، له أثر كل  أن ينسى من إال اهلل بوجود يكفر الم  ألنه السليم؛ اإلدراك وخسران
 تأفل، وماو د تصنع، وأوثانا حتطم، أحجارا اهلل مع فأشركوا عليهم، األوهام سيطرت إذ عقوهلم وخسروا
 فهم سدت قد مداركهم كل  كانت  وإذا مظلمة، فصارت قلوهبم وخسروا معوجة، فصارت نفوسهم وخسروا

 أماراته، توظهر  معامله، بدت إذا للحق وإذعان مدرك، وعقل خملص، قلب إىل حيتاج اإلميان ألن يؤمنون؛ الم 
 السامية نسانيةاإل مرتبة عن نزول ألنه ذاته؛ يف خسران لحقل إنكار كل  إذ خسرانا، يزيدون الكفر بعد وإهنم
. 

 يف هنماكواال والوهم احلواس باتباع العقل بإبطال وذل  حظَّها إياه وغمْبنهم أنفسهم وإهالكهم
 يصدِّقون وال هلل،ا يوحِّدون اإلميان ، فال عن واالمتناع الكفر على اإلصرار إىل هبم أّدى النظر وإغفال التقليد

عرب باملضارع لإلشارة حيث  ژک ک ک     ژ لذل  قال :  حممد بنبوة يقرُّون وال ووعيده، عدهبو 
ا، وضلت هل إىل أهنم الم يكون اإلميان شأنا من شئوهنم، ذل  ألن من امتألت نفسه باألوهام وصارت عشاً 

متاهة إىل  ل، ومنعقوهلم الم ميكن أن تذعن لشيء، بل هي دائما مضطربة حائرة تنتقل من ضالل إىل ضال
 (1). مثلها، كمن يضل يف بيداء كلما أوغل زاد ضالالً 

 باأللوهية، ويقّروا ،الطاعة له ويـُْفرِدوا التوحيد، له وخيلصوا باهلل ، يؤمنون املشركون ال وملا كان هؤالء
بِّره خالقه هو أي ،لِلَّهِ  والنـَّهمارِ  يف الليل استقر مما أنَّ  يـُْنِكُروا مل ألهنم عليهم مبا يقرون ؛ احتج ؛ جهالً   ، ومُمدم

 إذ والنهار الليل ذكر اآلية هذه ذكر يف. سوامها مكان ال إذ واألرض، السموات السابقة اآلية يففبعد ذكره 
 مال و  واملكانيات، للمكان مال  أنه سبحانه فأخرب للمحدثات، ظرفان واملكان فالزمان سوامها، زمان ال

ه الزمان بذكر املكان واملكانيات، مث ذكر عقيببتدأ افنجده  ؛ اجلاللة غاية يف بيان وهذا والزمانيات، للزمان
 . والزمانيات، وذل  ألن املكان واملكانيات أقرب إىل العقول واألفكار من الزمان والزمانيات

                                                           
 الوسيط التفسري (232 - 231/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن ( معاين 281 – 273/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

مفاتيح الغيب لفخر الدين  (271/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (8/ 2) الكشاف للزخمشري (2/91) السمعاين تفسري (255/ 2) للواحدي
التسهيل  (493/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (155/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (395/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (489/ 12) الرازي

 (44/ 8) اللباب البن عادل (243/ 3) تفسري ابن كثري . (101/ 2) التنزيل معاين يف التأويل لباب=  اخلازن تفسري (255/ 1) البن جزي
البحر املديد البن  (412/ 1) السراج املنري للشربيين (337/ 3) البيضاوي تفسري على السيوطي حاشية=  األفكار وشوارد األبكار نواهد
/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (322/ 4) حماسن التأويل للقامسي (110/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي (102/ 2) عجيبة
/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (138/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (86/ 7) املراغي تفسري (272
 مع تصرف وإضافة من الباحثة . (2448/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة(  154 – 150
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راه نف ژ ڳ ڳ ڳژ استقر حل و  ما يعىن ژ گ گ گ ژ  :يوحد  كي  نفسه اً عظمم قالف

 چ چ چ چ ڃ ڃ ژ:  تعاىل قوله ىف كما  ژ ڳ ژـــ بـ املكان اىل تعدى

 الطريو  الدواب من والنهار الليل عليه مير ما كل  واملراد اتساعاً  الزمان اىل هاهنا وعدى[   45إبراهيم: ]  ژ
له مل  كل بل هناراً،  روينتش بالليل يستقر ما ومنها لياًل، وينتشر بالنهار يستقر ما فمنها ؛والبحر الرب يف 

 گ گ ژ: قوله يف  ژ گ ژ بـ ، فالتعبري(1)ألنه ال شيء من خلق اهلل إال وهو ساكٌن يف الليل والنهار ؛شيء

 .العموم على للداللة ژڳ ڳ ڳ گ

 [81: النحل]ژ  ڃ چ چ ژ :كقولهالسكون   بذكر واكتفى احلركة ذكر حذفقيل: و 
 ، يتحرك ساكن كل  ليسو  يسكن، قد متحرك فكل السكون متحرك إىل كل  مآل وألن أعم، السكون ألن

 السماوات يف استقر ما كل  سبحانه يعلم إذ معا، املعنيان يراد أن من مانع ، والم واألول أوىل لعدم احتمال احلذف 
 .وسكناهتما حركاهتما ويعلم واألرض،

 لالم يف "له"، فا وسلطاهنما، مقهورين مغلوبني إنباء أن اخللق كلهم حتت قهر الليل والنهاروهذا 
 . للمل 

 قدرته، نع خيرجون الم  حوهلم وما الناس ميل  وتعاىل سبحانه أنه إىل إشارة الكرمي النص هذا وىف
 يكون مبا عليم وأنه ديَّارًا، الكافرين من جيعل ومل وأهلكهم، خيالفه، مبن خسف شاء إن عليهم، املهيمن وهو
 ديهم .وير  فيعاقبهم العصاة، من يكون وما ويهديهم، فيجزيهم الطائعني، من

 ژ ڱ ڱ  ژذكر بأنه  الكاملة الربوبية شأن هو كما  يشاء مبا بقدرته فيه ذكر أنه املتصرف وملا
وما يقول ،  احملتاجني نداء يسمعو ما يقول هؤالء املشركون فيه، من اّدعائهم له شريًكا، لكل ما سكن مبا فيه 

ن ه جبوارحهم، ال خيفى عليه شيء ممبا يضمرونه يف أنفسهم، وما يظهارون  ژ ڱ    ژ   غريهم من خلقه
، وجزاء ما عمل ذل ، فهو حيصيه عليهم، ليويّف كل   فيوصل طريناملض حاجات ويعلم، إنسان ثوابم ما اكتسبم

 .ملوعيده للمشركني على أقواهلم وأفعاهل وجاء بالضمري " هو"،  له ويستعدّ  به يليق كمال  إىل ممكن كل
السمع بالليل  نأل ؛ع تقدمي اسم السميع هلل على اسم العليمر معالقة تقدمي الليل على النها مث إن

 . (2)أدق وأقوى، وحتصيل العلم وتعليمه للناس يتصل بالنهار أكثر من الليل

                                                           
 وذل  ساكنا، أو متحركا كان  سواء والزمان الوقت يف حل ما كل  واملراد. فيه حل أي كذا  ببلد سكن فالن: يقال كما  السكىن من اشتقاقه - (1)
 (56/ 3) غرائب القرآن للقمي ، الزمان نفس وعلى عليه يتقدم ثحمد من له بد فال واحلدوث التغري يستلزم الزمان حتت الدخول أن
( 232/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )281/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي( 552/ 1تفسري مقاتل بن سليمان ) انظر :  – (2)

غرائب التفسري وعجائب   (256/ 2وسيط للواحدي )التفسري ال( 97/ 2) النكت والعيون للماوردي( 32/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي
مفاتيح  (13/ 2) زاد املسري البن اجلوزي( 272/ 2تفسري ابن عطية  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) (354/ 1) التأويل للكرماين
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 إظهار يف وةق أقوى اإلنكارىّ  فاالستفهام ؛اإلنكار  معناه والبيان باستفهام االحتجاج يف مث زمادم 
 اخلالق، هو وحده هللا أن معهم قرر ه ملاحيث إن بالوالء، التقريرىّ  اخلرب من عليه والثبات هلل، اخلالص الوالء
 فإنه  ؛ عليم مسيع أنهو  ومالنَّهارِ  اللَّْيلِ  يف  سمكمنم  ما وملمهُ  وماأْلمْرضِ  السَّماواتِ  يف  ما له املال  هو وحده اهلل وأن
 وجوب تقرير ىلإ انتقل إليه ذل  كل  مصري وأن هلل واألرض السماوات يف ما عبودية السابق بالقول، تقرر ملا

 واألرض . السماوات احتوته ما جلميع مالكاً  لكونه الزمة نتيجة ذل  ألن بالعبادة، إفراده
 يقع أن ميكن الم  أي  عنه النفي مبعىن فهو للوقوع استنكارًا  اهلل لرسول بالنسبة واالستنكار

 والتوقيف توبيخال جهة على هلم يقول أن أمراهلل ف ريبغ لالستنصار عنيف استنكار هلم وبالنسبة  منه

. أي اختاذه وحده  "الويل"بكل معاين كلمة  ، ژڻ ڻ ژ  صفاته هذه الذي ژ ں ں ڻ ژ فقال: 
ائرها رباً وموىل معبوداً يدين له العبد بالعبودية ممثلة يف اخلضوع حلاكميته وحده ويدين له بالعبادة فيقدم له شع

 النوائب على ان بهيستعو  حده ناصرًا يستنصر به ويعتمد عليه، ويتوجه إليه يف امللماتواختاذه و  ، وحده
 هذا هاصنعت من كان  اليت القدرة تل .. شى يعجزها ال اليت القدرة وذى والطول، احلول ، ذى واحلوادث
 كّله .  الوجود

 وسبحانه ،اهلل غري لياً و  أختذ ال: هو يقول أن ال اإلجابة، الناس من يستخرج أن لرسوله احلق يريد

 عن تبليغاً  اهلل رسول يا من  مطروحاً  السؤال وليكن ژ ں ں ڻ ڻ ڻژ : يسأهلم أن رسوله يأمر
 .تريد كما  اجلواب وسيكون اإلجابة، يف احلرية هلم وتعطى اهلل،

 جيد ولن. جواباً  جيد كي  عقله ويدير نفسه يسأل أن بد ال السؤال هذا مثل اإلنسان يسمع وعندما
 وإن ضعفه، يف اناإلنس ينصر الذي القريب هو فالويل اهلل؛ غري وميلي  يل ليس: يقول أن سوى جواباً  إلنسانا

 .لينقذه جاء استصرخه
 هوف صاحبه ليغيث القوي جاء ما فإذا جلل، حادث انتابه إذا إال أحداً  اإلنسان يستصرخ وال
 اإلنسان جيعل أن املنكر واألمر الكون، يف فطري أمر الويل واختاذ ،وخيلصه سيعينه جاءه من أن إىل يطمئن
 اهلل تعاىل . غري ولياً  لنفسه

فهو  -هاهبذه املعاين كل -فإما إخالص الوالء هلل ،لقضية هي قضية العقيدة يف صميمهاإن هذه ا
ا ن هذإ وإما إشراك غريه معه يف أي منها، فهو الشرك الذي ال جيتمع يف قلب واحد هو واإلسالم! ،اإلسالم

مبتدعهما   ژ ۀ ۀ ڻ ژ اهلل فاهلل ،  لغري والوالء اهلل، لغري وهو العبوديةلو فعلته  خطأ بني
ة، وأعظم ما يف ثناء اهلل على ذاته العلي مث جاء ،بصنعه توحيده ليعرف نفسه فعظم؛ ومبتدئهما وخالقهما 

                                                           

/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا( 56/ 3) غرائب القرآن للقمي( 156/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي( 490/ 12) الغيب لفخر الدين الرازي
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (142( التصوير القرآين للقيم اخللقية والتشريعية )ص: 2452/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 275
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ه؛ ألنه ال أحد ناء اهلل على نفسالقرآن ثناء اهلل على نفسه، وال يوجد شيء يرقق القلوب أعظم من أن تقرأ ث

  مواله. ُزقيـمرْ  اْلعمبيد بعض أن كما  يرزق ومال يرزق ومُهوم  ژ  ہ ہ  ہ ہژ فقال : . أعلم باهلل منه
 ينتفع السادات، من دوالعبي العبيد، من املوايل بعًضا، بعضهم يرزق الشاهد يف عبيد له كمن  ليس مبعىن

 كقوله  إليه؛ فقراء اخللقو  بذاته، غين ألنه نفسه؛ ملنفعة ال اخللق خلق وتعاىل سبحانه فاللَّه بعض، من بعضهم

 يمْأكل فهو ال [  15فاطر: ]  ژ  ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      ے  ۓژ :  تعاىل
 إىل تاجونحم همف البشر من دونه من أولياء اختذوهم املشركون من بعكس ، شيء كمثله  ليس الذي احلي ألنه

 عاجزون همف الطعام، هلم خلق الذي هو تعاىل اهلل وأن بدونه، احملدود األجل إىل بقاء الو  هلم حياة ال الطعام،
 (1)يريد  ملا فعالال الرزاق احلميد، الغين مع أولياء يتخذون فكيف وإجياده، خلقه عن وعاجزون بدونه البقاء عن
. 

 ليهإ واحلاجة وشهرته إليه احلاجة ملسّ  اإلنعام، ضروب من وغريه الرزق أنواع من اإلطعام وخص
ع والرزق كما نعلم رزق ينتفع به مباشرة؛ ورزق يأيت لنا مبا ننتفالرزق،  من لون ، والطعاماألنام  جلميع أمس

بز، فجبل ماء وال رغيف خ بل من الذهب اخلالص ومل جيد كوببه مباشرة. فلو إن إنساناً يف صحراء ومعه ج
 الذهب ال يساوي شيئاً.

ولكن ال ينتفع به مباشرة. والرزق الذي ننتفع به مباشرة هو الطعام والشراب إن جبل الذهب رزق 
والكسوة. وحنن حنتاج إىل الطعام والشراب كل يوم، وحنتاج إىل مالبس جديدة مرة كل ستة أشهر يف املتوسط. 

 إذن فالرزق املباشر هو املقّوم األساسي للحياة.
ي أساس احلياة القدرة اليت هرة على اإلطعام الذي ميدنا بوالويل الذي ينصر ال بد أن تتوافر فيه القد

 طاقة استمرار اإلنسان على األرض.وهي 
 مبحض همافي من وأطعم ،تدبريمها وأحكم ،فيهما ما وأمنشأم  ،واألرض السَّمماومات فطر ثبت أنه وإذا

 وراء ما كل  يف عانيست ياهوإ بالدعاء، وحده إليه يتوجه أن جيب شافع شفاعة وال مؤثر تأثري غري من إرادته
 حتت ما مجيع ويف اتهصف مجيع ويف ذاته يف حمتاج سواه ما ألن ولياً ؛ غريه اختاذ العقل يف امتنعو  األسباب،

 يف عنه ممنوع حملتاجا الفقري إىل والذهاب اجلواد، الغين وترك لذاته، اجلواد لذاته الغين هو سبحانه واحلق. يده
 .العقل صريح

                                                           
 وأمه الرسل بلهق من خلت قد لرسو  إال مرمي ابن املسيح ما: )السالم عليهما وأمه املسيح عبادة يف النصارى على االحتجاج يف قال كما  - (1)

 العقالء اتفق قد إذ رالبش من أضعف ألهنا واألوثان األصنام إىل يتوجه أن به فأوىل البشر إىل توجه اإلنكار كان  وإذا (الطعام يأكالن كانا  صديقة
 (89/ 7) املراغي تفسري (.277 /7) تفسري املنار حملمد رشيد رضااحليوان  أنواع مجيع على واإلنسان اجلماد على احليوان تفضيل على
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 على حصل إمنا اراإلنك ألن وليا اهلل غري أختذ: يقال أن وبني وليا أختذ اهلل أغري يقال أن بني وفرق
لى االسم دون االستفهام ع، وهلذا السبب دخل  فاألهم األهم فقدم الويل، اختاذ على ال وليا، اهلل غري اختاذ
 . الفعل

 أغيار، لهو  ضعيف أنه له دتؤك أحداث عليه تطرأ اإلنسان ألن ضروري؛ أمر هو كويل  اهلل اختاذ إن
وته ال ق -وهو اهلل  -وال يتغري. إن الويل قوة  منه أشد هو من إىل يأوي أن بد ال اإلنسان ضعف وساعة

ميكن أن تصري ضعفاً، وغناه ال ميكن أن ينقلب فقراً، وعلمه ال ميكن أن يئول إىل جهل. إنه ُمغريِّ وال يتغري. 
 . جعل من نفسه ولّياً هلم ولذل  فمن نعمة اهلل على خلقه أنه

 االلتفات عن القلب تنزيه يقتضي وهذا،  ومعبوداً  وولياً  وناصراً  رباً  يتخذ أن وجب كذل   كان  ومن
 مبا املوصوف إين أمرين ريب قل هلملذل    تعاىل ، اهلل سوى ما كل  عن العالئق وقطع تعاىل، اهلل غري إىل

من خضع له بالعبودية، وتذّلل ألمره  أّول ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ  : بوحيه الصفات من ذكر
 يف أمته سابق النيب؛ ألن  به النيب  املراد يكون أن وجيوز،  وانقاد له من أهل دهرِي وزماين وهنيه،
 ه، ذل ب اهلل بعثه الذي باإلسالم يتصف من اإلسالم ،وأول إىل دعوا ممن أسلم من أول ، فهو(1)اإلسالم
 لبيانا وضوح من فيه مبا قبل، من الرسل به آمن ما على زائد وهو آن،القر  به جاء الذي اخلاص اإلسالم

 -ويعقوب براهيمإ عن تعاىل حكاية قوله يف كما  مسلمون، بأهنم وصفوا الرسل بعض أن ينايف فال والسماحة،

ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ژ  : -عليهما السالم 

  [ 132البقرة: ]  ژ  ڭ ڭ ۇ
 به، لقواألع عليه األحرص هو عمل كل  يف األول ألن اإلسالم، يف واألمكن األقوى ويأيت مبعىن

 حتررت كما  يدالتوح حقيقة أحد عند يتحرر ، فكأنه يقول : ملالعمل  يف والقوة احلرص تستلزم فاألولية
  اهلل عند نم العلم يف كرامة  أحد يعط ومل عليها، وقفت كما  وامللكوت الرباهني على أحد يقف ومل عندي،
 رسل،ال من واملقرب العباد من املصطفى أنا ألنين أسلم؛ من أول أكون أن هذا على فوجب أعطيت، كما
كما   ًا أن يكون فبدهيعلي ،  اهلل بكرامة أحد فيه ينظر مل فيما ونظرت،  عليه يقفوا مل ما على فوقفت

  ژ ھ ھ    ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ قال: 
  اإلسالم لىع التعريض طريق على هذا وإمنا إليه، انقياد دموع احلق عن امتناع منه يصدر مل  والنيب

 .ل ذ فعل على ليحملهم ذل  يفعل من أول أنا : بقوله يتبعه مث بأمر رعيته املل  يأمر كما

                                                           

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ژ :  -عليه السالم  –وهذا مثل قوله تعاىل يف شأن نبيه موسى  - (1)

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ ې  ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 [  143األعراف: ]  ژېئ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ ی 



 

204 

 

 

يقول: وقل: وقيل يل: ال تكونن من املشركني باهلل، الذين  ژ  ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆژ  
 ما كل  أرفضُ  أناف ، قومي وعشرييت، وفيهم األقربون شركونهؤالء امل وإن كان جيعلون اآلهلة واألنداد شركاء.

 لغريه تنفرياً  ، إليه اخلطاب توجه وإن،  أمته مجيع خطاب أراد به وهذا .ودواما ابتداءً  الفقرُ  عّمه ممن سواه،
 . (1)الشرك من

 هذه وىف انياً،ث سبحانه مواالته على إقبال مث أواًل، اهلل غري ملواالة ولقد أبرزت اآلية الكرمية إنكار
 هلل ، حىتا دون من أولياء يتخذوا أن الّداعون يدعوهم ملن ومواجهة للوجدان، وحتري  للعقل إثارة العملية
 على لقائمةا الضالالت هذه مع حسابه صّفى وقد اهلل، على املرء أقبل الشعور، ولفظهم العقل أنكرهم إذا

 . (2)خالصاً  بوالئه إليه ويلقى كله،  بكيانه ربّه فيلقى اهلل، إىل طريقه
بأْن يعلن أنه ُمومحٌِّد هلل وأنه ُمتمبـمرِّئ من الشــــــرك وأهله ، فمن كان يُؤمن بأن اهلل  اهلل نبيه أمممرم وملا 

ل   هو الذي خلق الســــــــــــموات واألرض وأنه هو الرازق فكيف يشــــــــــــرك باهلل !؟ أال خياف ِمن عذاب ممن ميم
ّن الشــــــرك أ وهو تدرّج يف الغرض املشــــــرتك بينها منه ِمن الفوز العظيم  ، رغب مبا عندالدنيا واآلخرة ، أال ي

رفض  اآلية ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ  وموعود تاركه بالرمحة . فقوله :، د صـــــــــــــــاحبه بالعذاب باهلل متوعَّ 

اآلية ، رفض للشــــــرك  ژ ھ ھ    ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ژ للشــــــرك بالدليل العقلي ، وقوله :
، عظم االنتقام، فصـاحبها مسـتحق أل بأن املخالفة يف هذا من أبلغ املخالفات وبنيامتثااًل ألمر اهلل وجالله 

 ســـواه يءشـــ عبادة عن هناين ريب إنّ فقال : قل يا حممد  وكل ذل  فطماً هلم عن الطمع فيه ، وأكده لذل 

 آبائي، إىل عنه فرجعت اإلميان، وهنيت بالثبات على به أمرت فيما ژ  ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ  و

 ألنه بيح ؛ق أمر عصيانه أن إىل إمياء ژ ۋژ  :قوله إىل "اهلل " اجلاللة اسم عن عدل ، ونراه هغري  وعبدت
 لفرط هنمأل يعرتيهم؛ العصـــــــيان من اخلوف ولكن العصـــــــيان، عن معصـــــــومون واألنبياء ،يعصـــــــيه فكيف ربه

 ووجل، خوف يف ائماد يكونون هلل النفســـية ورقابتهم وثوابه، وعقابه حبســـابه وإمياهنم اهلل بعظمة إحســـاســـهم

 ، ژ ۅ ۅ ۉ ژ   ، ال ســيما وأنه وصــف العقاب بأنه الديَّان من رهبة ولكن العصــيان، لتوقع الم 
                                                           

 كسبهم  من هو فيما لبعض همبعض وتويل املخلوقني تناصر املقام ، حىت يبني أن هذا يف عبودبامل الويل من يتأمل اآلية الكرمية جيد أنه فسر - (1)
 أيضا وبني. بعض أولياء بعضهم بأن املؤمنني على تعاىل اهلل أثىن فقد. اهلل دون من أولياء اختاذهم أو وليا اهلل اختاذ عموم يف يدخل فال العادي
 (276/ 7) نار حملمد رشيد رضاتفسري املبعض  أولياء بعضهم الكفار أن
( 33/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 232/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )282/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي انظر :  – (2)

الغيب لفخر الدين  مفاتيح( 273/ 2) احملرر الوجيز البن عطية( 256/ 2التفسري الوسيط للواحدي ) (98/ 2) النكت والعيون للماوردي
البحر احمليط أليب ( 102/ 2تفسري اخلازن = لباب التأويل يف معاين التنزيل )( 397/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب( 491/ 12) الرازي
( 1053 /2) يف ظالل القرآن لسيد قطب( 277/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا( 103/ 2) البحر املديد البن عجيبة( 453/ 4) حيان

تفسري  (2453/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 159/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 140/ 4)التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب 
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (3524/ 6الشعراوي )



 

205 

 

 

وال مكروه أكرب من عــذاب يوم القيــامــة حني يقع على  املكروه توقع ألن اخلوف القيــامــة يوم عــذاب: يعين
ْوله، لعظم" العظم"ب تعاىل ووصــــــــــــــفهاملكلف ،   الرب ليجت من فيه يكون ما عظمةول،  شـــــــــــــــأنه وفظاعة هم
 ال احلق اهلل يند الدين هذا أن من إليه أشــــرنا ما التعبري هذا وحكمة. هلم وجمازاته للناس وحماســــبته ســــبحانه
 باملعىن فاعةشــــــــــ وال خلة وال فيه بيع ال اجلزاء يوم وأن. نفســــــــــه يف عظيما قدره يكن مهما ألحد، فيه حماباة

ژ  ينجيه أو عنه فخيف أن ظنا يعصــــيه، من عليه فيتكل تعاىل اهلل لغري طانســــل وال املشــــركني عند املعروف

  [ 19االنفطار: ]  ژھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
 اخللود توجب ركالش يف املعصية ،فإن العظيمللعذاب  مستوجبون عصاة بأهنم هلم تعريض ويف هذا

 وهو أســـــــــــــبابه، يف الوقوع من فيه هم اعم يقلعوا بأن ويتقوه، خيافوه، أن فيجب .اجلبار وســـــــــــــخطم  النار، يف
 . بيان وأبلغ تصوير، وأنصف تعبري، بأدق فنراهم أنذروا الشرك، العصيان وأكرب العصيان،

 إبرازا باملاضي وجيء. تعريضا الش  تفيد اليت "إن" ـــــب االنتفاء، معلوم هو ما إسناد التعريض ووجه
 واملراد م،هل تعريضــــا كان  وحيث. ذل  عنهم صــــدر مبن تعريضــــا الفرض، ســــبيل على احلاصــــل صــــورة يف له

  ،معصوم أنه مع املعصية، نفسه على  هو خياف أنه على داللة فيه يكن مل ذل  منهم صدر إذا ختويفهم

  وإمنا ذكر هذا يف حق النيب [65: الزمر]ژ ۇ    ۇ ۆ ۆ  ژ  :قوله يف مثله يتوهم ال كما
 ألن ؛عنه ةاملعصــــــــــي جواز هذا من يلزم ، وال املخالفة تقدير على املؤاخذة بصــــــــــدد قدره جاللة معه ليبني أن
 اخلوف علق قدو ،  مبتســــاويني منقســــمة فهي زوجا اخلمســــة كانت  إن: كقول   باملســــتحيل يتعلق قد الفرض
 على قتعلي على يدل "إن" ووجود ، خياف ال فهو ربه يعص مل دام ما لكن. اهلل عصـــــــــيان هو شـــــــــرط على
 .اهلل يعصي ال ألنه املعصوم رسولال من ذل  يتأتى وال شرط

 وعذابه اليوم ذل  ولعظمة ،(1)متكررة عظمة ذو فهو للتعظيم، ژ  ۉ  ژ والتنكري يف قوله : 

   ژ  ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئژ  :تعاىل قال

 وطأته حتت وعالوق من ويسلم ،عنه  مبعزل يكون حىت وحيفظهاللَّه عمْنُه يدفع و   ژ ې ې ې ژ 
 والغضب ذابالع هول وفزع وهو قبله أو مذكوراً  وترك ذكر املصروف، لكونه معلوماً ه ، فوع عنوقد علم من املد

 ل ذ يوم يف ذل  أي الوقت إىل الوقت إضافة  ژ ې ژ  ، العذاب على عائد "عنه" ه يفحيث إن ،

                                                           
تفسري  (257/ 2( التفسري الوسيط للواحدي )438/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )285/ 11جامع البيان البن جرير الطربي )انظر :   – (1)

حماسن ( 57/ 3) غرائب القرآن للقمي( 156/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي( 397/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب( 92/ 2السمعاين )
 التحرير والتنوير البن عاشور( 252ص: ) تيسري الكرمي الرمحن للسعدي( 278/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا( 325/ 4) التأويل للقامسي

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (3535/ 6( تفسري الشعراوي )2456/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة ( 160/  7) 
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 وجبأ  ژ ى ىژ به  اليوم ذل  عذاب يكون إذ ، يوم املهيب القيامة موقف يف حلوله عند الوقت
 صرف نم الرمحة ذكر وإمنا ، وعصمه له غفرالنجاة، و  وهي، عليه  هبا وأنعمحمالة  العظمى ال الرمحة له هللا

 العذاب ابمبعىن أن ذه ،عنه  العذاب صرف من الرمحة حتصل بل فقط العذاب صرف أنه يتوهم لئال العذاب
 رمحه . قدف العذاب عنه اهلل يصرف شخص أي أي الرب على عائد رمحه يف املستكن والضمري رمحة ودفعه

 وحصول ،اخلسارة  ونفي اهلالك من النجاة ژ ەئ ژ  الصرف يعين صرف العذاب  ژ ائ ژ 

يعين   ژ  ەئ ژ البقاء دار يف بالنعيم والتمتع العذاب من النجاة بني اجلمع وذل  ، باملطلوب والظفر الربح
 .جهول إال فيها مياري ال الذي الواضحةالوافرة  الظاهرة النجاة العظيمة املبينة

 وقت يف يكون االدني هذه كفوز  وليس له، زوال ال دائم، فوز ألنه مبيًنا؛ فوزا - أعلم واللَّه - ذكره وإمنا
 ذل .  على لقصره والالم ، واأللف اآلخرة فوز كذل   وال قريب، عن يزول مث

 من فيه اوم الفعل مع بأن مؤّولة ألهنا الرمحة أو الصرف إىل ليكون إشارة  ژ ائ ژ  وأتى بلفظ :
 . الفضل يف مكانه وبعد درجِته بعلوِّ  لإليذانِ  الُبعدِ  معىن

 ارة،اخلســـــــ من إليه أشـــــــري مبا ذل  من أيأســـــــه مث الفاجر أطمع ما رمحته عموم من قدم قد كان  وملا
 املعهود غري لىع اليوم ذل  يف الرمحة أن مبيناً  العذاب لذل  واصفاً  فقال املتقدم، ذل  اقتضاه مبا هنا صرح
، كل  اليوم ذل  شــأن هكذا النعمة، وكذا زائلة ال نالته، من على الســبوغ دائمة عامة ال خاصــة فإهنا اآلن،

 .العذاب هتويل ذل  ليؤكد
 إنذاري أســــــــــــــلوب وهو مرات مخس ُقلْ  بقوله  النيب أمر قد القرآن  دد اخلمس اآليات هذه ويف

 اليت احلجج  نيبال يلقن ألنه -هلا التمهيد يف قلنا أن ســــــــبق كما  -الســــــــورة هذه يف اســــــــتعماله كثر  تلقيين
 الدعوة أسلوب يف التفنن من لون فهو ذل  عن وفضال. القواعد من بنياهنم على وتأتى املشركني كيان  تزلزل
 السآمة إىل ىيفض اخلصم على احلجة إقامة يف واحد أسلوب التزام ألن. والدعاة املرشدون إليه حيتاج أن إىل

:  يقول إذ هللا وصدق مداركها، اختالف على العقول تناسب حىت أساليبه القرآن لون فقد هنا ومن وامللل،

 (1)[ 65األنعام: ]  ژۋ  ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ 
 يف كذل   ألمرا أن بني اآلخرة يف رمحته من بعده بالنعيم والفوز العذاب صرف أن سبحانه بني وملا

 غري يتخذ لماذاوالسراء ف اخلري وجلب الضراء، بكشف املنفرد تعاىل أنه وحيده،ت أدلة وبني أن ذل  من الدنيا،
                                                           

/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب( 438/ 1) حبر العلوم للسمرقندي( 37/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي انظر :  – (1)
( 102/ 2( تفسري اخلازن = لباب التأويل يف معاين التنزيل )10/ 2) الكشاف للزخمشري( 257/ 2( التفسري الوسيط للواحدي )1976

( 117/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود( 38/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 244/ 3) تفسري ابن كثري( 454/ 4) البحر احمليط أليب حيان
 التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب( 278/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا( 326/ 4) للقامسيحماسن التأويل 

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (326/ 3( بيان املعاين )50/ 5( التفسري الوسيط لطنطاوي )2457/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 142/ 4)
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 هذا من ملعصيةا يعقب وملا به، أمر الذي اإلسالم عن وللمخالفة عنه هنى الذي للشرك نفسه ويعرض ولياً، اهلل
 له الناس ةنصر  ءرجا الدنيا؟ احلياة هذه يف ضر دفع أو نفع جلب رجاء ذل  ألعل..  الرعيب؟ اهلائل العذاب
  القهر وله سباباأل عامل يف املطلقة القدرة وله اهلل بيد كله  هذا إن..  بالسراء؟ له الناس نفع ورجاء الضراء يف

، والوالية  بادةللع استحقاقه على أخرى حجة وهي والعطاء ، املنع يف واخلربة احلكمة وعنده العباد على كذل 
 ذل  يفعاماً  وذل  ولياً، غريه يتخذ أن العقل يف جيوز ال لذا ين ،ع قرت فقد العذاب ذل  عن  يصرف فإن

وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ژ فقال عز من قائل :  به أوقع ملن خملص ال أنه مبيناً  وغريه العذاب

  ژ  ۈئ ېئ     ېئېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی     ی  جئ حئ

 ما لكل جامع اســـم وهو ژ  ۆئژ  وينل  اهلل يصـــب  إن حممد، يا:   لنبيه ذكره تعاىل يقول
 من العباد كوني وظلم شدة أو فيه، وضيق العيش يف وشظمف ،الدنيا  يف شدةو  بالءمن  اإلنسان به يتضرر

، عّرضـــــــــوا له بعزمهم على إصـــــــــابته بشـــــــــّر وأذى ، و  خّوفوا النيب م حيث إهنن و املشـــــــــرك ، كما كان يفعل
 اهلل إال عن  ل ذ يكشــــــــف لنوبني أنه  ،س أعداءه من أن يســــــــتزّلوه يِّ ؤم فخاطبه اهلل مبا يثّبت نفســــــــه وما يُـ 

 ىلإ به العادلون يدعوك ما دون زمان ، أهل من له وأذعن وهنيه، ألمره أســـلم من أّول تكون أن أمرك الذي
 ليبتغ أراد ألنه الشــــــر لفظ عن ، وعمدملم  خلقه من ســــــواها شــــــيء كل  ودون واألصــــــنام، األوثان من عبادته
، وهو منه بأخص رالشــــ جانب يف ، فأتى ضــــدها على الرمحة  تغليباً  خلريا هو الذي بالعام جانب ويف الضــــرُّ
 يستفيد للعبد واختبار ةتربي هو بل احلقيقة، يف شرا ليس تعاىل اهلل من الضر أن املقابلة فنكتة ، اجلانب هلذا
 إىل إشــــــــــارةً  باحلصــــــــــر األول الشــــــــــرط جواب وجاء وخربة، وعلما وآدابا أخالقا لالســــــــــتفادة أهل هو من به
 غريه . دون الضر بكشف ستقاللها

 ســعةو  عيش،ال يف خاءاإِلنســان من ر  به ينتقع ما لكلّ  جامع اســم: اخلري ژ ىئ ىئ ىئ   ژ 

 القادر هوف ژ ی ی ی     ی  جئ  ژ  بذل  أصــــــــاب  أنه فتقرّ  فضــــــــل وعافيةو  املال، يف وكثرة الرزق، يف
 يريده، يءشـ يعجزه ال قادر، يريده شـيء كل  على وهو .إزالته أو إدامته على قادر وهو وضـرِّك، نفع  على
 للخري شــــــــامل وه شــــــــيء ، مبا كل  على قدرته و أثبت ، والعافية والفقر الغىن من طلبه شــــــــيء منه ميتنع وال

وإمنا  ،ف يصــر  من قوله إىل اخلري ، ومس أخاف إين قوله إىل ناظر الضــرّ  فمس والنشــر كاللف  وهو والشــر،
 اهلل بكشـــــــف زواله عن فعرب بزواله، إحســـــــاســـــــه يكون ضـــــــر به نزل من ألن جاء نظم اآلية على هذا النحو

 اهلل قدرة إثبات بهفيناســـ البقاء وطلب والثناء احلمد تســـتوجب حال يف صـــاحبه يكون فإنه النفع وأما تعاىل،
 .تعاىل

هينة الذليلة كاآلهلة  ليسو 
م
 ضـــــر دفع وال ها،غري  وال أنفســـــها على نفع اجتالب على تقدر ال اليت امل

تعبـد من كـان هكـذا، أم كيف ال ختلص العبـادة، وتقرُّ ملن كـان  فكيف: ذكره تعـاىل يقول. غريهـا وال هـاعن
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 بنواميس حموطةو  مربوطة ! فقدراتهبيده الضــــــر والنفع، والثواب والعقاب، وله القدرة الكاملة، والعزة الظاهرة؟
   .خالقها قدرة إال حتويلها إىل تصل ال ونظم

 الدال هيبالرت  وهو قبله مبا التصــــاله اخلري، إمســــاس ذكر على الضــــر إمســــاس ذكر قدم تعاىل ونراه

. والســـالمة خلريا حيصـــل عقيبها وأن بد ال املضـــار مجيع أن على تنبيهو ،  قبله وما ژ ۆ ۈ   ۈ ژ  عليه

ی ی ی     ی  جئ ژ  اخلري إمساس يف ، وذكر ژ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئژ :  الضر إمساس يف وقال

 هي اخلريات اليص ال تعاىل اهلل إرادة أن على يدل ، وذل  األشياء مجيع على قادراً  كونه  اخلري يف فذكر  ژ 
 كتب  اخللق اهلل خلق ملا: )   كما قال  غالب، الرمحة جانب تعاىل اهلل إرادة أن على دالة، وهي  غالبةال
 يفأيضـــــاً ،  (1)(غضـــــىب تغلب رمحيت إن: -العرش على عنده وضـــــع وهو نفســـــه على يكتب وهو- كتابه  يف

 ىف اإلنســــان إنف إليه، واجتاها به، وتعلقا اهلل، من خوفا اإلنســــان مشــــاعر ميأل ما هنا اخلري على الشــــر تقدمي
 يده وميدّ  به، هتفوي اهلل يذكر والضرّ  الشّدة حال ىف ولكنه.. ذكره عن ويغفل اهلل، عن يذهل ما كثريا  اخلري

ہ  ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے       ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ  ژ :ســــبحانه يقول كما  إليه

 . [ 8الزمر: ]ژ ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ     ژ  :تعاىل يف موضــــــــــــع آخر  يقول اوكم

 منه، قّرهبموي اهلل، إىل يصـــــلهم طريقا اهلل نعم ىف جيدون الذين أولئ  أقلّ  فما[  83اإلســـــراء: ]ژ  ۅ     ۅ

 ىف أما [ 13سبأ: ]ژ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ژ  :يقول وتعاىل سبحانه واهلل واحلمد، الشكر على ويقيمهم
 حني فإنه رعون،ف حىت به، ويهتفون اهلل، يذكرون وكافرهم، مؤمنهم مجيعا، الناس فإن الشـــــــــــــدة، ىف وأما البالء،
 .! آمنت قال الغرق، أدركه

 اإلنسان وّجهت اليت الشدائد، تل  لنعمة وإهنا،  منه وتقرهبم اهلل، من الشدائد تدنيهم الناس وهكذا
 اهلل آياتب ميكرون الذين لنفسه، اخلائنني من يكن ومل اهلل، إىل طريقه على استقام أنه لو اهلل، إىل

 به واستعانته ه،واليت وتأكيد دعوته، تبليغ يف لتقويته يف ظاهره  للنيب كان  وإن اخلطاب هذالذا ف
 .(2) أحد لكل اً عاميصلح ألن يكون  إال أنه .وحده وتعاىل سبحانه

                                                           
[ 129[، }وهو رب العرش العظيم{ ]التوبة: 7ري يف صحيحه ، كتاب التوحيد ، باب }وكان عرشه على املاء{ ]هود: أخرجه البخا -  (1)

 . ( 7422( ، برقم )125/ 9)  -رضي اهلل عنه  –عن أيب هريرة 
( 438/ 1) للسمرقندي حبر العلوم( 37/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 287/ 11) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  – (2)

/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي( 14/ 2) زاد املسري البن اجلوزي( 10/ 2) الكشاف للزخمشري( 257/ 2التفسري الوسيط للواحدي )
( 564/ 4) ليبالدر املصون للسمني احل( 456/ 4) البحر احمليط أليب حيان( 102/ 2( تفسري اخلازن = لباب التأويل يف معاين التنزيل )494

/ 2) البحر املديد البن عجيبة( 34/ 4( حاشيه الشهاب علي تفسري البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي )39/ 7) نظم الدرر للبقاعي
التفسري ( 279/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا( 1055/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب( 252)ص:  تيسري الكرمي الرمحن للسعدي(104
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 من يريده مبا هبتصرف انفراده تعاىل ذكرو  املخلوقات، أحوال يف تصرف لألصنام يكون أن فىوملا ن
 يقسرهم بل ادهممر  بلوغ من ممنوعون مقهورون العامل وأن وغلبته، قهره ذكر ؛ األشياء على وقدرته وخري ضر

 له توذل الرقاب، له خضعت الذي أي هو ژمئ ىئ ژ تعاىل فقال :  هو يريده ما على وجيربهم
 وقدرته علوهو  وعظمته وكربيائه جالله لعظمة وتواضعت اخلالئق، له ودانت الوجوه، له وعنت اجلبابرة،
 وقهره . حكمه وحتت يديه بني وتضاءلت واستكانت األشياء،

 املستعبد لِّلاملذفهو  .سلطانه حتت أذالء وأهنم عليهم، سلطان وله قادر، عزيز، اخللق، يقهر فهو

 ذكره تعاىل نفسه وصف ألنه ژيئ جبژ  :قال وإمنا إياهم، وخلقه. هلم بتذليله ليهمع العايل خلقه،
 مستعلًيا يكون أن ًئاشي قاهر كلّ   صفة ومن بالعلوية، والعظمة، وبالتعايل عن أشباه اخللق. وأخرب إياهم بقهره
 على معىن زيادة هرالق يف، و اختياره  عن صمادَّ  وال ألقداره راد ، فال به يليق استعالء ، ويف حق اهلل  عليه

 ال الذي والقهر داراالقت من به عالهم مبا والتذليل التسخري حتت ، فهماملراد بلوغ عن غريه منع وهو القدرة،
 جل غلبة ، فهووال بالقهر عليه مستعل فهو شيئا قهر من فكل عنه ينف  وال منه اخلروج على أحد يقدر
 ويصح ويفقر، ويغين وحيزن، ويفرح ويعذب، ينّعم حائل، دونه حيول ال يريده فيما خلقه أمر يدبر شأنه

 قدره . مما شيء رد أحد يستطيع ال ومييت، وحيىي ويذل، ويعز وميرض،
 اهب يعىن اآلية أن عنه حميد ال الذي واحلق ،(1)اليت تدل على العلو الذايتوالفوقية هنا على حقيقتها 

 لعباده .  قهره يف علي مكانه، يف علي ذاته، يف يعل وعال جل فاهلل ثالثة، وجوه من اهلل تعظيم
 القرآن يف العباد ةلفظ ورود  دد، و  هم املخلوقون من العقالءو  للعبد مجعان ومها العبيد مبعىن والعباد

 ذم . قصد وأ استضعاف أو حتقري يف العبيد لفظة وورود كرامة،  أو ترفيع أو تفخيم مواضع يف وغريه
 .يستقيم أن يقال هلم العبيد ألهنم أفخم من ذل الذين مسوا العباد ال و 

 الطاعات من أعماهلم بضبط،  عبيده على - حافظ مجع وهي - احلفظة إرسال قهره مجلة ومن
 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄژ :  لقوله آدم بين أقوال على مطلعون ألهنم واملباحات واملعاصي

 [12: اراالنفط] ژ  ڎ ڎ ڈ ڈژ :  بقوله أفعاهلم وعلى[ 18: ق] ژ 
 على هعلِّو  يف  ژمب ژ  وحده أي ژمئ ژ : بقوله نفاه مذموماً، يكون ما القهر يف كان  وملا

إال املكروه  بإيقاع لقهرا أثر يوصل فال،  يضع كل شيء موضعه تدبريه سائر ويف بقدرته، إياهم وقهره عباده،

مبا يستحق كل  أي  ژىب ژ وله: وأمت املعىن بق،  والفساد اخللل وجوه من آمنة متقنة ، فأفعاله ملستحق
                                                           

/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة(  163/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 144/ 4) قرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيبال
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (2458

 (388: ص) للعثيمني الواسطية العقيدة تفصيل هذه املسألة بأدلتها يف شرح - (1)
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 إال مينع وال ستحقي ملن إال يعطي فال وحماهلا، األشياء ومبواضع ومضارِّها، األشياء مبصاحلفهو خبري شيء، 
 تدبريه يف يقع الو  وبواديها، األمور عواقب عليه خيفي الو ،  عاملا بإعطاء كل خملوق ما يناسبهيستحق ،  من

اجلهول  تبدّ املس سلطانه بالسلطان ، وليس تمت األدلة على عظيم سلطانهف .دمخمل حكمه يدخل وال خلل،
وإمنا هو سلطان قائم بالعدل، واحلكمة، والعلم والقدرة، وما كان كذل ، فهو  ، تعاىل عن ذل  علّوا كبريا، 

 القهر هو اىلتع اهلل ، فقهر للقصر الثالثة املواضع يف ، فالالم وأنه ال فاعل غريه ، سلطان الرمحة واإلحسان
 ويف اآلية تقرير ، ما يدافعها خلق أحد يستطيع ال بأسباب قهر ألنه مالذا، منه املقهور جيد ال الذي احلقيقي
 موجب شيء بكل مهوعل كلمته  علو مع أحد كل  على وسلطانه أحد، لكل فقهره أللوهيته املستلزمة لربوييته
 .(1)سواه وعبادة غريه والية وبطالن واليته، وطلب وطاعته أللوهيته

 
 

  

                                                           
( 100/ 2) النكت والعيون للماوردي( 38/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 288/ 11) ان البن جرير الطربيجامع البيانظر :  – (1)

البحر احمليط ( 103/ 2( تفسري اخلازن = لباب التأويل يف معاين التنزيل )275/ 2) احملرر الوجيز البن عطية( 115/ 2) معامل التنزيل للبغوي
إرشاد العقل السليم أليب ( 39/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 94/ 3) غرائب القرآن للقمي( 244/ 3) كثري  تفسري ابن( 457/ 4) أليب حيان
/ 2( أيسر التفاسري للجزائري )164/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 115/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي( 117/ 3) السعود
 من الباحثة  مع تصرف وإضافة (327/ 3( بيان املعاين )44
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 أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : : ثالثاً 

 السعادةو  الشقاوة مبدأ ومليكه ، وتقرير شيء كل  وأنه رب تعاىل اهلل رمحة عموم .1
 .(1)اخللق خلق قبل األزل يف

 .(2)تعاىل به الشرك وحترمي اهلل، غري والية حترمي .2
 .(3)اجلنة دخولو  العذاب من النجاة وهو األخروي الفوز بيان .3
 .(4)عقوبته الحق عنه صرف عنايته سابق أدركه من .4
قل "  " بكلمة مبتدئاً  عليه، نزل كما  القرآين بالنص يبلغنا  بيان أن الرسول .5
 .(5)ربه عن البالغ بأمانة لنا الرسول ويبلغه

 لهاقلي حيصل ال اتواخلري  باهلل، إال يندفع ال وكثريها قليلها املضار أن تعاىل اهلل بني .6
 .(6)باهلل إال وكثريها

 عمَّه نمم سواه ما كل  ورفض الدوام، على وواليته احلق، حمبة على حمضي  اآلية يف .7
 أهل بسيد قتداءا الطاعات، إىل واملبادرة اخلريات، إىل املسابقة على حثّ : أيًضا وفيها األنام، من الفقر
 (7)من أهل زمانه _ -مواله إىل توجه من وأول اهلل، عبد من أول  فكان والسموات، األرض

 .(8)تداهممق ألنه به أمر مبا عامال يكون أن ينبغي آمر كل  أن إىل إرشاد اآليات يف .8
 وحده ىلوتعا تبارك هلل والنهار الليل يف سكن ما كل  أن علم إذا اإلنسان أنبيان  .9

 .قلبه وعال جل هلل وأسلم هلل أذعن
 فاألخفى، ىاألخف إىل مرتقياً  ألظهرفا باألظهر فيه يبدأ الذي هو الكامل التعليم .10

 .(9)قبلها ما مع اآلية نظم سر من وهذا

                                                           
 (43/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) - (1)
 (43/ 2) املرجع السابق  – (2)
 (43/ 2) املرجع السابق  – (3)
 (464/ 1) لطائف اإلشارات للقشريي - (4)
 (3525/ 6تفسري الشعراوي ) - (5)
 (494/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (6)
 (104/ 2) البحر املديد البن عجيبة - (7)

 (325/ 4) حماسن التأويل للقامسي - (8)
 (324/ 4) املرجع السابق  – (9)
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 شفك  من واآلخرة الدنيا أمور من شيئا يطلب أال إميانه ىف الصادق املؤمن على .11
 واألولياء الشفعاء من غريه دون وحده تعاىل اهلل من إال ثواب ومنح خري إجياد أو عذاب وصرف ضر
 .(1)ضراً  وال نفعاً  ألنفسهم ميلكون ال الذين

 هبم حاطأ اهلل، بيد كلها  وأمورهم اهلل، قبضة يف كلهم  اخللق أن العبدُ  عِلم إذا .12
 الشريعةُ  به مرتأ ما إالَّ  صواب، وال خطأ ترتيبُ  وال عتاب، أحد على له يبق مل وبصرًا، ومسًعا علًما
 .(2)والرضى لبالقبو  قاهفيتل ملكه، يف املال  يفعل ما إىل ينظر أن شأنه بل. اللسان ظاهر على

 الاالستئص عذاب من احملمدية الدعوة أمة  دى قد اهلل أن إىل إمياء يف اآليات .13
 يف للعاملني رمحة جعله إذ  حممد النيبء بربكة قبل،وذل  من رسلها املكذبة األمم به عذب الذي

 (3)[107 :األنبياء]ژ ک ک گ       گ گ     ژ  :تعاىل قوله حبكم أحواله سائر
 أن اهلل وحده بيده الضّر والنفع ، وأن أولياء اهلل القائمني على تبليغ رساالته يفبيان  .14

ی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  جت ژ  : حفٍظ ِمن اهلل ، ألنه يقول

وإْن ومقمعم [  39 – 38احلج: ]ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ 
 ، فهو إما ه خري ال يعلمه إاّل اهللشيء من الضرر على أولياء اهلل فإنه ليس شري حمٌض بل يف حقيقت

 .تكفري لسيئاهتم أو رفع لدرجاهتم 
 وهو باهلل، مؤمن كل  نفس وىف ، النيب  نفس ىف باهلل اإلميان دواعى لبعض بيان .15

 يدعو صارخ داع هو اليوم، هذا هول من النجاة وطلب القيامة، يوم اهلل عذاب من اخلوف أن
.. اهلل عباد اهب يدعو اليت دعوته واستجابة باهلل، اإلميان إىل ء،البال هذا من يهرب أن إىل اإلنسان
 .(4)مثواه والنار أمامه، احلساب يوم فهذا باهلل، ويؤمن هلل يستجيب أن وعصى أىب، فمن

 إىل احلافزة والعزمية الصحيح بالعلم إال يتم ال والدنيا الدين ىف والفالح الفوز إن .16
 خسرمها من لبا فما أمة، أو كان  فردا نفسه، خسر فقد لتنيالفضي إحدى خسر فمن بالعلم، العمل
 .(5)معا

 عليهم سطب قد تعاىل وهو وتدبريه، ملكه حتت والسفلي العلوي العاملبيان أن  .17
 العطاء وأن غضبه، لبتغ رمحته أن كتابا  نفسه على وكتب وامتنانه، برمحته وتغمدهم وإحسانه، رمحته

                                                           
 (91/ 7تفسري املراغي ) - (1)
 (103/ 2) البحر املديد البن عجيبة - (2)
 (152/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور - (3)
 (142/ 4)التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب  - (4)
 (87/ 7راغي )تفسري امل - (5)
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 بذنوهبم، أبواهبا معليه يغلقوا مل إن الرمحة، أبواب العباد جلميع تحف قد اهلل وأن املنع، من إليه أحب
 (1)وعيوهبم معاصيهم طلبها من متنعهم مل إن إليها، ودعاهم

 إىل طمأنينةال املؤمن قلب يف ليسكب النحو هذا على حبقيقة رمحة اهلل الشعور إن .18
 الرمحة أن يستيقن هوف واألبصار وبالقل فيها تزيغ اليت بالضراء، االبتالء بفرتات مير وهو حىت ربه
. رمحته من ردهط أو عنه، ختلى ألنه لالبتالء يعرضه ال ربه وأن وضع وكل حالة، وكل حملة، كل  وراء
 باهلل كفروني حني الرمحة هذه من أنفسهم الناس يطرد إمنا. يرجوها أحداً  رمحته من يطرد ال اهلل فإن

 وبالرجاء والصرب، بالثبات القلب متأل اهلل رمحة إىل نينةالطمأ وهذه! عنها ويبعدون رمحته ويرفضون
! الشرود يف عنه يُبعد ال دام ما ظالله، يسرتوح ودود، كنف  يف فهو ،والراحة وباهلدوء واألمل،
 املغفرة يف الطمع فإن. اهلل من احلياء املؤمن حس يف يستجيش النحو هذا على احلقيقة هبذه والشعور
 والقلب،الرحيم فورالغ اهلل من احلياء يستجيش إمنا البعض يتوهم كما  املعصية على جيّرىء ال والرمحة
 (2)!احلقيقة اإلميان حالوة يتذوق مل قلب هو املعصية على الرمحة جترئه الذي

 فهو هفي يش  ومن واملعرفة الدراية أهل عند فيه ش  الم  اليوم ذل  أن إثبات .19
 سادوف اإلدراك، سقم من إال ذل  فليس فيه،  يش الناس بعض كان  وإذا سليم، إدراك ذا ليس

 خيلق ومل ،عبثاً  الكون خيلق مل تعاىل اهلل إن تقول فالبديهة مدرك، فيه يش  أال وينبغي الفطرة،
 يف اإلعادة على رقاد االبتداء يف خلق ومن ذل ، بعد من ليبقى مث ليفىن خلقه بل ،عبثاً  اإلنسان
 وأن اآلخر، اليوموب وبالرسالة باهلل يكفرون للذين الواقعة الاحل ذل  بعد سبحانه وبني االنتهاء،
 .(3)بعضاً  بعضه يردف متكاثف شرهم

 (4)يتصور منه العالجال  فاملريض يقوله، مبا أّوال يتعظ أن جيب الواعظ .20
 وال إلزام األمر هذا ىف وليس ، اهلل نىب وإىل اهلل، من باهلل، اإلميان إىل الدعوة .21

 نفسه وشدّ  هبا، تفائهواح االستجابة، إىل مبادرته وىف لربّه، استجابته ىف لكرميا النىبّ  ولكن قهر،
 كل  ويعطيه كله،  انهبكي النىبّ  يتلّقاه أمرا اإلهلية الّدعوة جعل قد أولئ  كل  عليها قلبه وعقد إليها،
 (5) .وعزم قوة من عليه قدر ما

                                                           
 (251)ص:  تيسري الكرمي الرمحن للسعدي - (1)

 (1052/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (2)
 (2449/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (3)
 (56/ 3) غرائب القرآن للقمي - (4)

 (141/ 4)التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب  - (5)
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 وغريه ملطلقا الغىن تعاىل، وهلل  الشيء إىل الالشيء نسبة املال  إىل اململوك نسبة .22
 (1)عقله من وضلة رأيه يف سفه احملتاج من احملتاج وطلب حبت حمتاج شأنه جل

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (321/ 4) روح املعاين لآللوسي - (1)
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 (  24 – 19) والواجب تجاهه والمشركين على التوحيد  شهادة اهلل ورسولهالمطلب الرابع:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ژ   يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ  ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ

چ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ    گ گ      گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ       

  ژ  ڭ ڭ ۇ ۇ     ۆ       ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ       ۅ ۉ
 

 مع المقطع السابق :  أوال : تناسق هذا المقطع
 انتقل لصفات،ا من باهلل يليق ما إثبات على االستداللبعد ان ساق اآليات الكرمية اليت جاء فيها 

 احلْمِكيمُ  فـمُهوم  ،مكذبيه وبني بينه حكما اهلل جعل وإىل وسلم عليه اهلل صلى حممد رسالة صدق إثبات إىل
 ألنه شهادة أكرب فاهلل به فيقهره قهره من صنف كل  يستأهل نمب اخلْمِبريُ ،  حكمة من خيلو فال،  يقهره فيما
 فلم: قيل كأنه  انك  واخلربة، احلكمة بصفيت ختم ، فلما األشياء من شيء به حييط وال األشياء حبقائق حميط
 أول تكون نأ أمرك أنه من يقول ما على - ل  يشهد من حبكمته مع  فريسل خبربته نكذب  أنا يعلم مل
 ريمها؟غ أو قرطاس يف كتاب  أو فيه ل  سؤالنا تقدم كما  مل  من - لنصدق  الشرك عن اكوهن أسلم، من
 .(1) املقدسة بشهادته إال يل يرض ومل فعل، قد: فقال

 
 

 ثانياً : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات : 
 اءإلق بأسلوب اورةاحمل تحيث ابتدأ ژ  ٻ ٻ ٻ ٻژ  هلم ياحممد ژ ٱژ يقول تعاىل : 

 ژڀ ژ  مقام  ژٻ ژ  فوضع،االستفهام بعد يرد ما لتلقي السامعني إلعداد التقرير يف مستعمل استفهام
 كل  هادتهش تعلو شاهد أي شهادة؟ أكرب هو كله  الوجود هذا يف شاهد فقال : أيّ  التعميم يف ليبالغ شهيد
ْعومى ْلُمبـمنيِّ ا هو الشاهدحيث إن  شهادة؟ شهادته بعد يبقى فال القضية يف شهادته حتسم شاهد أي شهادة؟  لدم

 :أي ژ  ٻ ژفنراه جاء هنا بلفظ  ،الشاهدين  مبراتب تتفاوت التفضيل يف الشهادات ومراتب،  املدِعي
 الشهادات . جنس يف وأعدل أقوى

                                                           
 ( .166/ 7( التحرير والتنوير البن عاشور )40/ 7( نظم الدرر للبقاعي )62/ 3انظر :  غرائب القرآن للقمي ) – (1)
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 الشيءب العامل أو املعاند، منزلة تنزيلهم إىل أو سكوهتم، أو عنادهم إىل إشارة هنا الكالم وقطع
 :هادةش األشياء أكرب بأن أخربهمو  حممد يا هلم فقل وإاّل  أجابوك فإن  له آمراً  فقال اجلاهل، عمل العامل

 واخلطأ، هوالس من خلقه من غريه شهادة يف يقع أن جيوز ما شهادته يف يقع أن جيوز ال الذي ، ژ  پژ 
 .مضموهنا تصديقو  إليها النفس اطمئنان بقوة الشهادة ، وقوة والكذب والغلط

 رمبا ألهنم أو غريهب جييبوا أن على قدرهتم وعدمِ  بتعيُّنه لإليذان إما بنفسه اجلواب  يتوىلَّ  بأن أمرهف
 شهادته يقبلوا مل ، فإن نالشأ هذا يف شهيداً  كونه  يف بل شيء كل  من أكربُ  أنه يف لرتدُّدهم ال فيه يتلعثمون
 راد وال قضيي الذي والقاضي حلكمه، معقب وال حيكم الذي الشاهد هألن ؛ واضطراراً  قسراً  قبلوها اختياراً 
 لقضائه .
 الظلمات وخلق،  األرض السموات خلق الذي الواِحد هو األشياء أكرب هو الذي إن: هلم قلو  
 وأمر طعتم!فرّدوا عليه شهادته إن است ، عليكم أشهده فأنا كتابه،  يف بمني ما على أطواراً  وخلقهم،  والنور
 كل  يف ، وبينكم ينبي شهيدٌ  ،شهادًة  أكرب توحيده يف الرباهني ومِإقامة بأنه واحد، اللَّه شهادة أن يْعِلمهم أن

 اختالف كل  يفو  الرسالة ، من وادعيته قلته فيما وصدقت بلغتكم قد وأين به ، الرسول مأتاك وبرهان حجة
 السفيه، من وقوله فعله يف منا والرشيد املبطل، من منا باحملقِّ و  املوت، بعد والبعث التوحيد، يف وبينكم بيننا
 بالصدق  للرسول يدشه اهلل أن البني ، ومعىن املقابلة لتحقيق البني ، وتكريرُ  بيننا حكًما به رضينا وقد
 .اخلصومات يف الشاهد شأن هو كما  رسالته إنكارهم لرد

 تعاىل إظهاره ألن أعظمها، على هنب كلها،  باآليات شهادته إىل وأشار شهيد، أعظم أنه قرر وملا
 متكفل هتديد سياق يف لفائدته ذاكراً  فقال بالصدق، له اهلل من شهادة دعواه وفق على  لسانه على للقرآن

من  ژ ٺ ٺ  ژ  ال :فق بغايته له واملفهم للثاين املقرر ألنه األول وقدم الوحدانية، وإثبات الرسالة بإثبات

عجز ، عليكم تلوته يالذ ژ ٺ ٺ   ژ جهِته تعاىلم 
ُ
 ألنكم ؛ يكونو  كان  عمَّا وأخباره ونظمه بلفظه امل

 دعواي فقو  على إياه اهلل إظهار كان  ، معجزاً  كان  فإذا معارضته عن عجزمت وقد والبلغاء الفصحاء أنتم
  . شاهُد بِصحة رساليت، و  دعواي يف صادقاً  كوين  على اهلل من شهادة

 هو شهادة شياءاأل أكرب أن تعاىل فبني،  نبوته على يشهد القول بولمق شاهداً  طلبوا أهنم: واحلاصل
 بلغهمأ ما مجيع ذل  يف وينطويالعام،  على اخلاص عطف من القرآن هذا إيل وأوحي وعطف، تعاىل  اهلل

  ژٺ ٺ  ٺ ٺ ژ :  قوله من املراد وهو بالنبوة له شهد أنه بني مث ،الدالئل  من أقامه وما  الرسول

 عظيم، يوم عذاب من وأحذركم القرآن من عقابمه ، يف مبا مكة يا أهل ألخوفكم ژ ٿ   ژ
 كذيبهمبت بأشياعهم حل ما أنباء فيه ألنه؛  إيل أوحى مما ييد بني مبا تؤمنوا ومل ،برساليت تصدقوا مل أنتم إن

 واإلنس اجلن من آنالقر  هبـملمغم  ومممنْ  ژ ٿ ٿژ  الرسل بتكذيبهم اآلخرة يف العذاب من هبم حيل وما الرسل،
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 اهلل نقمة نزولم من  ميعهجب واإلميان حرامه، وحترمي حالله وحتليل فيه، مبا العمل إىل ينته مل إن ، العرب والعجم
 . به

 السالفة، األمم أخبارم  يهف ألن ؛ مبثله يأيت وال مبثله، أحد يمأت ملمْ  ألنه ؛نبوته  على دليل اإِلنذار يفو 
، يقرأ ال أُمِّيي  هوو  .السالم عليه هبا جاءم   . اً حق به أنبأ ما وكان سيكون، مبا وأنبأ الُكُتبم

 أقصى يف هو انك  وإن بلغه ملن به نذيرًا صار ألنه إذا؛  القيامة يوم إىل القرآن يعين هلم نذير فهو
م إليك يتبل إن رساللست رسوال إليكم وحدكم، ف زمان . كل  يف الزمان، أقصى يف نذيرًا هو يصري الدنيا

، فمن بلغته  رسالة عامة للناس مجيعاً  يلساين، أو بلسان من يدعو هبا، فهوإىل كل من تبلغه، وتصل إليه ب
 . ومل يؤمن هبا، فقد حّق عليه ما حّق على الكافرين منكم 

 األعوامو  األيام مرّ  على استمرت بل  النيب مبوت الشهادة تنقض مل الشاهد هو اهلل أن وألجل
 احلدث . ومسات النقص شوائب عن تعاليهو  الشاهد لبقاء

 . إهلاً  اهلل غري املتخذين بالرسالة املكذبني هلؤالء ختويف مقام يف ألنه ؛اإلنذار على واقتصر

ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ژ  :واإلنكار  اجلحد معناه باستفهام هلم التوبيخ على سبيل قال مث

ه، عندكم آيات وحدانيت عد ما ظهرب .واألصنام األوثانم  من غريه معبودات معه أنّ  تشهدون ژ ڤ ڤ
 .وحجج ربوبيته ملا عرفتم أنه خالقكم وخالق السماوات واألرض، به تعيشون وبه حتيون، وبه متوتون

 يعتقدوهنا الوثنية الفكرة ضالل مع إهنم إذ نفوسهم يف الضالل قوة إىل لإلشارة بتشهدون وعرب
 اهلل مع بأن يأ بالشرك( تشهدون) بـ يؤمنون فهم يقيين،ال بالعلم إال تكون الم  الشهادة ألن االعتقاد؛ أشد

ڃ    ڄژ أخرى ، وهو ما حكاه اهلل تعاىل عنهم يف آيات اخرى من كتابه الكرمي حيث قالوا :  آهلة

ڃ     ڃڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ         ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 [ 7 – 5ص: ]  ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
 يكون العاقل غري مجع فإن تعقل ال أهنا على تنبيها بالتأنيث الوصف عليه ريوأج إله، مجع واآلهلة

 .املؤنثة الواحدة كوصف  وصفه
 أن يدليف االبتداء والم( إن) ب املوكد اخلرب عن اإلنكار يف املستعمل االستفهام جعل وإمنا
 املخرب فيحتاج قالء،ع من صدورها الستبعاد يشهدوهنا أهنم السامعون يصدق يكاد ال مما هذه شهادهتم
 خماطبهم تاجحي فهنال  أخرى، آهلة اهلل مع أن ليشهدون إهنم: فيقول مبؤكدين خربه تأكيد إىل هبا عنهم

 إىل إلشارةل خربهم، هبا حيكى أن شأهنا من اليت اجلملة على اإلنكاري االستفهام أداة إدخال إىل باإلنكار
 صريح أحدمها: نكارينإ الرتكيب هذا مثل فيفيد .قلوهبم ىعل اجلحود واستيالء نفوسهم، يف الضالل تغلغل
 .منهم دورهص يف السامع يش  حبيث الزعم هذا لغرابة اإلخبار تأكيد بالزم كنائي  واآلخر اإلنكار، بأداة
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 هذا نع املخاطبني جواب ألن ؛ بذل  يشهد أن من املتكلم بتربي باجلواب املبادرة وقعت مث
 خذواو  شهادتكم من دعنا: يقول كأنه  سؤاهلم بعد عنهم فأعرض به مقرون مأهن حاهلم من معلوم السؤال

 هلم  ژ ٱ ژ :  للنيب اللَّه قمالم اإلسالم ف سوى مما والتربي بتوحيده أمرهبذل  ، ف أشهد ال فإين شهاديت

 لمِكنوم  ، باطلة الشهادة هذه لكون ،أن مع اهلل آهلة أخرى، بل أجحد ذل  وأنكره  شهدمت مبا ژ ڦڄ ڦ ژ

 الف ؛فيما يستوجب على خلقه من العبادةإمنا هو معبود واحد، ال شري  له  ژ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ  ژ 
 . كماله  صفات يف وال إهليته، يف يشارك

 ضده من ربيبالت ذل  إثبات يف بالغ مث ، بالوحدانية املخصوص هو أي احلصر، أفادت إمنا وكلمة

نه شري  تدعونه هلل، وتضيفونه إىل شركته، وتعبدو  وإنين بريء من كلّ  ژ ڃ ڃ چ    چ ژ  :بقوله
 .ملتاركةا طريقة على معهم للمجادلة قطع وفيه ، معه، ال أعبد سوى اهلل شيًئا، وال أدعو غريه إهلًا

 ذل  من يلزم الو  الشهادة يف يوافقهم ال بأنه خيربهم بأن أوال أمر حيث إنه الرتتيب هذا أبدع وما
 بالتربؤ ثالثاً  أخرب مث عاىل،ت هلل الوحدانية إثبات موافقتهم انتفاء مع ليجتمع ثانياً  به أمرف باأللوهية اهلل إفراد
 قبله . ملا كالتوكيد  وهو إشراكهم من

 وهو  به التأسىو  االقتداء إىل يدعو ما هلم والتوبيخ هلم التنديد مع بالقول له تعاىل اهلل أمر وىف
 إنكار إىل ببعضهم اللجاجة ذهبت وإن وإسالما، جاهلية نهمبي بذل  املعروف األمني الصادق العاقل
 .(1)بقلبه الم  بلسانه املعروف

عاّم كســـــــائر أخبار القرآن .  إىل إخبارٍ  من خماطبة اهلل املشـــــــركني على لســـــــان الرســـــــول  مث انتقل

پ پپ ڀ  ژ  :أظهر اهلل دلياًل على صـــدق الرســـول فيما جاء به بعد شـــهادة اهلل تعاىل اليت يف قولهحيث 

 على شــــــــهادة اهللوكانت  -هلل تعاىل له بالتصــــــــديق بأنه حمق أثبت شــــــــهادة ا ذل  بعدماو  ، ژ ڀ ڀ
جاء لما ، ف م أن غري اهلل تعاىل ال يعرف ذل وكان ذل  رمبا أوه ، -صـــــــــحة نبوته كافية يف ثبوهتا وحتققها 

ألنّه هو  ؛ن جاء به ن صــدق مم ذكر القرآن هنال  وقع هذا االنتقال لالســتشــهاد على صــدق القرآن املتضــمّ 

                                                           
 (234/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (289/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي (554/ 1) سليمان بن مقاتل تفسري انظر :  – (1)

اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي  (140/ 4) الكشف والبيان للثعليب (439/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (39/ 4) ديتأويالت أهل السنة للماتري
مفاتيح الغيب  (11/ 2) الكشاف للزخمشري (347: ص) للواحدي الوجيز (259/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (1980/ 3) بن أيب طالب

 (40/ 7) نظم الدرر للبقاعي (460/ 4) البحر احمليط أليب حيان (399/ 6) ام القرآن للقرطيباجلامع ألحك (497/ 12) لفخر الدين الرازي
حماسن التأويل  (117/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي (120/ 2) للشوكاين القدير فتح (118/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود

 (145/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (1056 /2) يف ظالل القرآن لسيد قطب (329/ 4) للقامسي
مع تصرف وإضافة من  (53/ 5) لطنطاوي الوسيط التفسري (2464/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (166/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور

 الباحثة .
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إن فادعى كفار قريش أهنم ســـــــــــألوا أهل الكتابني فادعوا أهنم ال يعرفونه ،  فإن، اآلية املعجزة العامَّة الدائمة 

 إله هو أمنا نيعرفو   واإل ديل التوراة ژ ڇژ  والنصــــــــارى اليهود علماء يعىن ژچ ژ  اهلل خيرب بأن

ڇ     ژ  خـالصـــــــــــــــة فـةمعر  الكتـابني يف الثـابـت ونعتـه حبليتـه مبعوث نيبُّ  احممـدً  وأن اآلهلـة، مجـاعـة ال ، واحـد

 ، كتاهبم  يف دةموجو  صــــفته ألن ؛بغريهم يلتبســــون وال خيفون عليهم ال ونعوهتم حبالهم ژ ڍ  ڍ

 إنف فيها، شـــــــــــــــ  وجود وعدم وكماهلا،  املعرفة تل  لتحقق بيان ژ ڇ   ڍ  ڍ ژ  ويف عبارة :
 وذل  اليقني دح بلغت معرفة فهي ؛ وتفصــــــــــــــيالً  إمجاالً  اإلتقان غاية إىل البالغة هي لألبناء اآلباء معرفة
  مدحم بوجود بشـــــــروا كلهم  الرســـــــل فإن املتقدمني، املرســـــــلني عن واألنباء األخبار من عندهم ما بســـــــبب
 .أمته وصفة ومهاجره وبلده وصفته ومبعثه

 واألنباء اراألخب من عندهم مبا ، تهنبوّ  وبصــــحة به الكتاب أهل مبعرفة مكة ألهل اســــتشــــهاد وهذا
 بعض اتبع رمباو  بعلمهم ويثقون الكتاب أهل يقدرون املشــــــركون كان  ولقد واألنبياء، املتقدمني املرســــــلني عن

 صــــحة معرفة يف شــــهادهتم كانت  فلذل  نوفل، بن ورقة مثل الشــــرك عن وأقلعوا الكتاب أهل دين املشــــركني
 . يكتموها ومل اأدوه إذا عندهم هبا موثوقاً  الدين

  .الناس إىل الشهادة هذه أداء بوجوب الكتاب أهل على تسجيل وفيه

 ربهيق وال يعرفه ال هذا فإن اخلاص، به ويراد عام لفظه هنا  ژ ڇ ڇ چ ژوقوله : 

 . اجلنس إىل رداً  ووحد،  واإل ديل التوراة الكتاب ژ ڇ ژ و أنصف من أو منهم آمن من إال

 كفروا  حيــث املشــــــــــــــركني ومن وكتموا، كــذَّبوا  حيــث تــابالك أهــل من ژ ڌ ڎ ڎ ژ 
 بالكلية لإلميان ةِ املوجب البينات عن وأعرضـــــــــــــوا عليها النَّاسم  فطرم  اليت اهلل فطرةوجحدوا ، ومجيعهم ضـــــــــــــيعوا 

ڈ ڈ  ژ  نرفو أهلكوها وألقوها يف نار جهنم، بإنكارهم حممًدا أنه هلل رسول مرسل، وهم حبقيقة ذل  عاف

لتضـــــــييعهم ما به يُكتســـــــب اإلميان من النظر  خبســـــــارهتم بذل  أنفســـــــهم ال يؤمنون.فهم  أي : ژژ 
 ألن املعرفة ؛و  العلم لفقدان ال إرادهتم لضـــعف؛  والتفكري واإلنصـــاف للحق، فقد ظلموا أنفســـهم وخبســـوها

 الفطرة تضـــــييع ان ىعل تدل الســـــببية والفاء قلوهبم على مطبوع فهم،  ومعرفة علم على أهنم عنهم أخرب اهلل
  . االميان لعدم سبب السليم والعقل االصلية

 فهم م،وإصراره املشركني تصلب إيضاح لزيادة ژ ڌ ڎ ڎ  ژ  وإمنا تكرر قوله تعاىل :

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ژ قوله:  الواقع بعد الســــــــــــــابق بنظريه أريدوا كما  أنفســــــــــــــهم خســــــــــــــروا بالذين املراد



 

220 

 

 

 نم فهــذا (1) ژ ڃچ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈژ 
 .(2) هدقبص شهد ولو حىت الكفر على مصرون وأهنم املعذرة، وقطع احلجة وإقامة،  للتسجيل التكرير

 خسراهنم، ببس الظلم فكان الشهادة، بكتمان ظلموا ألهنم اإلميان، ففاهتم خسروا: التقدير كان  وملا
 للظاهر واضعاً  فقال فيه، سلي ما إليه نسبوا أو كتاهبم،  بدلوا بأهنم يؤذن ما عليه عطف! منهم أظلم فمن

 ک ژ  قوالً  وأخطأ فعال أخطأوتعمد  اعتداًء، أشدُّ  ومنژ ڑ ڑ  ک ک ژ : لذل  ضمريهم موضع

 من شريًكا هل أن فزعم  كذبًا،  عليه نفسه من واخرتق باطل، قيلم  اهلل على اختلق ممن ژ  ک ک ک گ
 قالته كما  صاحبًة، أو ولًدا له ادعى أو - وثاناأل عبدة من املشركون قاله كما  - دونه من يعبد وإهلًا خلقه،
 لعباده منهم إضالالً  ا،هل أصل ال بأيديهم كتبوها  زيادةب يقله، مل ما اهلل إىل ونسبوا كتاهبم  وحرفوا ، النصارى

 ويقبل كذا  وأحل كذا  حرم تعاىل نهأ ودعوى ،  أوصافه خبالف الكتابني يف املوعودم  النيبَّ  ، وبوصفهم
 دعوى بولق عدم وجوب شعرمما يُ  ملكاً  يكون ان بد ال بل بشراً  يكون ال الرسول وقوهلم نام،األص شفاعة

 ذبك  أو ژ  گ گ      گ ژ أنفسهم، إهلية يّدعون بالتحريف ، فهم القاطعة االدلة قيام مع الرسالة
 تصديقه عن اهلل عجيزت يريدون فهم بالتكذيب نبوهتم، حقيقة على رسله أعطاها اليت وأدلته وأعالمه حبججه
  وينسبون إجيادها إىل غري اهلل، مع افتقارها إىل القدرة الكاملة.الرسل 

 هشهرتِ  الدِّعاءُ  ؛ موضعمه وضِعهِ  ومدارُ  ژ ڳ  ژ  الشأنِ  أتى بضمريُ  ژ ڳ  ڳ ڳ ڱ     ژ 
ْغنية
ُ
 ؛الذهن يف قريرِهت زيادة من فيه ما مع مضمموهنا بفخامة اإليذانُ  به اجلملة تصديرِ  ، وفائدة ذكره عن امل
 عندم  فيتمكنُ ،  يعُقبه امل مرتقِّباً  الذهنُ  فيبقى ، خطرٌ  لهُ  مبهمٌ  شأنٌ  إال األمرِ  أولِ  من منه يُفهمُ  ال الضمريم  فإنَّ 
 واملفرتون ،الباطل اهلل ىعل القائلون يفلح ال إنه هو : هذا اخلطريم  الشأنم  إن قيل فكأنه،  متكُّنٍ  فضلُ  لمهُ  وروِده
 احلرمان يف بقوني بل واآلخرة، الدنيا يف مبطالبهم يظفرون فال ،أنبيائه  بنبوة واجلاحدون كذب،ال عليه

 جحد من يسعد وال ، والكفر الظلم على وماتوا ختموا إذاال سيما  اجلنان يف البقاءم  يدركون وال واخلذالن
 .رسله وكّذب ربه، ربوبية

 باحلجة ثبت امب وكذبوا ، عليه حجة ماال اهلل على فكذبوا ؛باطلني أمرين بني ولقد بني أهنم مجعوا
  . سحراً  واملعجزات القرآن ومسوا،  اهلل بنات املالئكة قالوا حيث

                                                           
 [ 12األنعام: ]  - (1)
( التفسري الكبري ) 11/ 2) الكشاف للزخمشري( 100/ 2) النكت والعيون للماوردي( ". 294/ 11) الطربي جامع البيان البن جرير - (2)
/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود( 245/ 3) تفسري ابن كثري( 462/ 4) البحر احمليط أليب حيان(  618/  2( نظم الدرر )  500/  4

التحرير ( 95/ 7( تفسري املراغي )120/ 2( فتح القدير للشوكاين )106/ 2) يد البن عجيبةالبحر املد( 18/ 3) روح البيان حلقي( 118
 (54/ 5( التفسري الوسيط لطنطاوي ) 170 - 171/ 7) والتنوير البن عاشور
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ه والتكذيب االفرتاء منم  كالً   بأنَّ  لإليذانِ   ژ گ ژ وكلمةُ   فكيف لظلما يف اإلفراط غايةم  بالغٌ  وحدم
 .!أثبته  ما فمْواون تعاىل اهلل نفاه ما فأثبتوا بينهما مجعوا قد وهم

 الظاملني حالُ  كان  وإذا،  مبطلوب يفوزون وال مكروهٍ  من ينُجون ال:  أي ژ ڳ ڳ ڱ    ژ 
 غري والظامل ألظلما فيه فدخل الظامل عن الفالح نفىألنه  ؛ الظلم من القاصيةِ  الغايةِ  يف مبن ظنُّ  فما هذا

 ويفسد س،النف يفسد الكذب ظلم وخصوصاً  مفالظل األظلم؟ يفلح فكيف يفلح ال هذا كان  وإذا،  األظلم
 كان  كاذباً   كان  لو الرسالة، مّدعي أن ، وذل  عن الكذب لنيب لتنزيه ويف هذا  ، العمل ويفسد العقل
 .(1)زاتاملعج لظهور حمالً  وال العامل، لصالح سبباً  يكون الو  ، مفلحاً  يكون فال اهلل، على مفرتياً 

 أهنم هذا عىنم كان  لما، ف يوم احلشر كذل  ال يفلحون  م يف الدنيا،يفلح الظاملون اليو ال  وكما أنه

 لىع كذهبم  اذكر أي ژ ڱ ژ  :فقال الغطاء انكشاف بعد احلشر يوم بكذهبم عليه دل الناس، أكذب
 غطاءال كشف  عند الشهادة عامل يف كذهبم  وهو ذل ، من أعجب واذكر الدار، هذه يف وتكذيبهم اهلل

 يأ ژ  ںژ  صاغرون كارهون  وهم العظمة من لنا مبا  دمعهم أي ژ  ڱ ژ يوم احلجب وارتفاع
 وأشار ،بأنواعه  اغريه وظلم بأنواعه أنفسهم ظلم يف درجاهتم اختالف ، على ومعبوداهتم وغريهم املشركني

 زمن عن رمتأخ القول ألنو  ژ  ں ڻژ  :الرتاخي بأداة بقوله وهوله ومشقته وطوله اليوم ذل  عظمة إىل
 هلم قرياحت هبم االشتغال إمهال يف وألن عليه، أشد به سيحل ما اجملرم انتظار حصة ألن؛  مبهلة حشرهم

كشفت أى مبا لنا من العظمة اليت ان ژ  ڻژ  األوثان من باهلل أشركوا عما وتندمي توبيخ سؤال يسأهلمف
م له يف سلطانه  الكذب، بادِّعائهإذا حشرنا هؤالء املفرتين على اهلل، هلم أستارها وتبدت هلم حبورها وأغوارها 

جمعنا مجيعهم يوم ف اهلل، عند هلم تشفع آهلتهم أن يزعمون والذين كانوا شريًكا، واملكذِّبني بآياته ورسله،

 كانوا  هنمأل ؛اختصاص إضافة املخاطبني ضمري إىل الشركاء أضيفو  ژ ڻ ۀ ژ  ، وقلنا هلم : القيامة
 يكونوا فلم،  ةاإلهلي يف اهلل مع الشركة هلم زعموا الذين ألهنمهم، و  نيفنو  كما  يفنون وجوهرهم، جنسهم من

 ژ ہ       ۀ ہژ  : تعاىل قوله عنه ينىبءو شركاؤكم ،  قيل فلذل  املشركني، اعتقاد يف إال شركاء
 ـب عطفو  أهنم لكم آهلة من دون اهلل، افرتاء وكذبًا، وتدعوهنم من دونه أربابًا؟ فأتوا هبم إن كنتم صادقني!

 على تراخ وموقف موقف كل  بني مواقف فيه فإن املواقف، يف القيامة يوم مقامات بني احلاصل للرتاخي "مث"
 اليوم . ذل  طول حسب

                                                           
مدارك ( 259/ 2(  التفسري الوسيط للواحدي )44/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 296/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي - (1)

( 119/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود( 79/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 463/ 4) البحر احمليط أليب حيان( 496/ 1) التنزيل للنسفي
 (2468/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 332/ 4) حماسن التأويل للقامسي( 225/ 3التفسري املظهري )
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 فيه يرتدد ال املشركني جلميع الضمري فإن مشول الشمول، قصد على ليدل ژ ں ژ :بقوله جيءو 

 التنبيه نهم قصد ژ ں ژ لفظ ذكر أن نيفتع والشمول، اإلحاطة باسم تأكيده إىل حيتاج حىت السامع
 وأصنامهم . املشركني إىل عائد الضمري أن على

 الغالب حيشر كما  جدواها وعدم،  األصنام مذلة تظهر أن معهم أصنامهم حشر من واملقصود
 شغلوا أهنم وأ لشفعوا، رواحض لو أهنم لظنوا غائبني كانوا  لو ألهنمبه ؛  ينتصرون كانوا  من ومعهم أسرى
 .اديهميف من أو شفائعهم حضور يأملون قد كانوا  األسرى فإن والنعيم، اجلاللة من فيه هم مبا عنهم

 يف ما إظهار ةتجربلالسؤال، و وال  إفصاح ال إفضاح ، وسؤال والتبكيت ألجل التقريع سؤاهلم كان  ملاو 

ڻ ۀ ۀ   ژ :هلم قلنا إذ قوهلم يكن مل مث ژہ ھ ھ ھ ژ  قال تعاىل : ،(1) فتنة له قيل قلوهبم

حيث  فاختربناهم، فتناهم إذ والندامة التأمل طول بعد ذل ، إياهم سؤالنا عن لنا منهم إجابة ژ ہ ہ 
 اللَّه على بافرتائهم الدنيا يف افتتاهنم يكن فلم منه ، أعظم خرب إىل خرب من االنتقال وهو الرتيب للرتتيب( مث) إن

الئمة  وزادهتم ةاحلج ألزمتهم اليتمعذرهتم يف  ژ ھ    ے ے  ژ  لَّه،ال آيات وتكذيبهم معه، غريه وإشراك الكذب

 بأمره قوتنط الشم، اجلبال لعظمته تندك الذي األعظم االسم فذكروا ژ ۓ ژ  : اآلخرة يف الكذب وجواهبم
 بذكر ذل  دواوأك اليوم، ذل  يف منها كثري  هلم ظهر اليت احلسىن األمساء معاين جلميع اجلامع الصم، األحجار

 من التربّؤ يف للمبالغة مهل بربوبيته تعاىل ووصُفه ژ ۓ  ژ: فقالوا إليهم اإلحسان ودوام برتبيتهم املذكر الوصف
 احملسن فوالوص اجلامع االسم ذكروا حىت القسم مبجرد وال أقسموا، حىت الكذب مبجرد يقنعوا فلم اإلشراك ،

. 

 الغطاء فكش  بعد اليوم ذل  يف فيه يكذبون حد إىل أوصلهم ل  تكذيبهم إن أي ژ ڭ ژ  
 أقسمواف ،كما ترى احلائر املدهوش يف الدنيا يفعل مثل ذل  فهو إيئاس من فالح اجلميع  ينفعهم ال مبا طمعاً 
 وافتخروا عليه واوقاتل أعمارهم، لزموه وهذا الشرك الذي ، منهم يف أمياهنم على ِقيلهم ذل  كذبًا  ، رهبم باهلل
أن هؤالء املشركني  وقد ذكر به التدين من االنتفاء على واحللف منه، والتربؤ جحوده إال ئناآبا دين وقالوا به،

، التوحيد أهل نع وجتاوزه وجل عز اهلل مغفرة رأوا إذا معاينتهم سمعةم رمحة اهلل يومئذ يقولون هذا القول عند
 على وحنلف أنفسنا، على لنْكِذبْ ف اآلن هلموا. لكم اهلل يغفر ال مبا جئتم ويلكم يقول بعضهم لبعض : ياف

                                                           
( 260/ 2( التفسري الوسيط للواحدي )44/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 297/ 11) جرير الطربيجامع البيان البن  انظر :  – (1)

البحر احمليط أليب ( 401/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب( 501/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي( 117/ 2) معامل التنزيل للبغوي
تفسري املنار ( . 226/ 3( التفسري املظهري )119/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (80/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 464/ 4) حيان

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (173/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 287/ 7) حملمد رشيد رضا
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 ومبا،  ينفعه مبا قينط ، فاملمتحنعليهم وأرجلهم أيديهم فتشهد أفواههم، على ختم فحينئذٍ  فحلفوا ذل ،
 .(1) أنفسهم خالص اهب يتومهون الهنم ؛ فتنة املعذرة مسى ، وامنا ودهشاً  حرية بينهما متييز غري من ينفعه ال

 الفاجرةِ  منيبالي اآلخرة يف املشركون هؤالء كذمب  كيف  فاعلم، بقلب  وتبني حممد يا  ژ ۇ ژ 

  ژۓ ۓ ڭ ڭ       ڭ   ژ  :بقيلهم اهلل لقاء عند عنهم صدر ما صدور بإنكار أنفسهم على املغلَّظة
 .والفرية الكذب من  الدنيا، يف يتخّلقون هبا كانوا  اليت األخالق هنال  واستعملوا

 لشيءكا  صار قبلها، اآلية يف مضى قد اخلرب كان  ملا ألنه؛ يكذبون : ومعناه ژ ۆ ژ  :وقال
 .عما وقع خيرب ما مبثل عنه أخرب ش ، بال يقع أمراً  كان  ه ملاحيث إن، وُوجد كانم   قد الذي

 هناألسبيلها؛  غري فسلكوا منها، وتربءوا واألصنام، األنداد وفارقهم ژ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ژ 
 يف يفقدوهملأهنم كانوا يرجون شفاعتها ونصرهتا هلم، وذل   شيئا، عنهم تغن فلم فضلت عنهم، هلكت،
 حضورهم لنز  ذل  من شيء يظهر مل فلما ، منهم املأمول هو ذل  ألن فيها ؛ الرجاء هبم علقوا اليت الساعة
 على الدنيا دار يف مهل تنبيها ذل  وصار وعوقب عابُدوها بفريتهم ، بطل ذل  يف ذل  اليومو  الغيبة، منزلة
 (2) .الطريقة  هذه فساد

 
 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 .، وأنه خامت النبيني  موجوٌد عند أهل الكتاب قبل بعثته  ن ومْصفم النيب إ .1
 إجياباً  أشد وهو. ومكان زمن كل  يف مسلم كل  على اإلسالم إىل الدعوة بو جو  .2

 . (3)واستطاعة وسلطاناً  علماً  عليه القادرين على
  . (4)تعاىل اهلل مع هبا يشركون أوثان من يعبدون مما  النيب برباءة التصريح .3

                                                           
( 440/ 1) حبر العلوم للسمرقندي( 44/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 297/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي انظر :  – (1)

البحر احمليط أليب ( 12/ 2) الكشاف للزخمشري( 1985/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب( 141/ 4) الكشف والبيان للثعليب
التحرير والتنوير ( 226 /3( التفسري املظهري )120/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود( 81/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 465/ 4) حيان

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (175/ 7) البن عاشور
( التفسري الوسيط للواحدي 1986/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب( 301/ 11) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  – (2)
( 120/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود( 501/ 12) رازيمفاتيح الغيب لفخر الدين ال( 12/ 2) الكشاف للزخمشري( 260/ 2)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (178/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور
 (74/ 4) احلديث التفسري - (3)

 (2465/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (4)
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 ألنهو  العقل، مع تتفق اليت هي ألهنا شــــــــــــــهادة؛ أكرب تعاىل اهلل شــــــــــــــهادة كانت .4
 . (1) وجهه إال هال  شيء وكل الباقي وألنه املنشئ،

 . (2) اجلن وإىل كافة،  الناس إىل مبعوث  أنه بيان  .5
 وإما وإقالع، بتوبة إما: ذل  اهلل، شاء إن مغفور الشرك دون ما كل الذنوب .6
 . (3) ورمحة اهلل من بفضل

 دين كل  من ويربأ بالشهادتني، يأيت أن ابتداء أسلم ملن يستحب: العلماء قال .7
 ىلإ التربي ضم استحباب على - تعاىل اله رمحه - الشافعي ونص،  اإلسالم دين سوى

 . (4) دبالتوحي التصريح عقيب{ تشركون مما بريء وإنين}: وتعاىل تبارك الشهادة،كقوله
 دهم،بع ومن نزوله وقت املوجودين تعم القرآن أحكام أن على دليل يف اآليات .8

 . (5) تبلغه مل من هبا يؤاخذ ال وأنه
  ينذر وأن ،  اهلل رسول دعا كالذي  يدعو أن  اهلل رسول اتبع من على حق .9
  . (6) أنذر كالذي

 فإن،  شركهم جحوددليل على   ژ ڭ       ڭ ڭ ۓ ۓ ژ:  قول املشركني .10

 خيتلف ذل  أن : فاجلواب؟   ژ ڻ ڻ ں ں ژ:  اهلل قال وقد جيحدونه كيف:  قيل
 ويقرون ،نموط يف ويكتمون آخرون، ويقر قوم فيكتم املواطن، واختالف الناس طوائف باختالف

 عن لسئ ملا -رضي اهلل عنهما  – عباس ابن قال وقد،  طويل القيامة يوم ألنخر ؛ آ موطن يف
 الف جوارحهم وتكلمت أفواههم، على اهلل فختم النجاة، يف طمعا جحدوا إهنم: السؤال هذا

   (7).  حديثاً  اهلل يكتمون
 واالشتغال هفتنت وبال ويرى منه، يتربأ القيامة ويوم له، عبد فهو شيًئا أحب من .11

 هلل، وجهته ويُفرد واه،س ما كل  من ويتربأ هلل، حمبته يُفرد أن الفتنة، من السالمة أراد ملن فينبغي به،
  (8) . سواه عما ويبعده اهلل من يقربه إال مبا باطًنا وال ظاهرًا يشتغل وال

                                                           
 (2461/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (1)

 (330/ 4) حماسن التأويل للقامسي - (2)

 (1986/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب - (3)
 (68/ 8) اللباب البن عادل - (4)
 (157/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي - (5)
  (245/ 3) تفسري ابن كثري - (6)
 (257/ 1) التسهيل البن جزي - (7)
 (107/ 2) البحر املديد البن عجيبة - (8)
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  . (1)أبناءهم  ونعرفي كما  دينهم واعرفي أن باملسلمني األْوىل .12
 (2)عاىل.ت ظ بالقرآن فال وعظه اهللفمن مل يتعالقرآن الكرمي كاف يف اإلنذار ، أن .13
  (3) جيب على علماء املسلمني أن يبلغوا القرآن كل أحد ؛ ألنه مرياث األنبياء . .14
قرآن ن بلسانه ، مث يعطى السانه عربياً فإنه يبلغ معىن القرآأن من مل يكن ل .15

 (4) فيقرأه باللفظ العريب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
 (1061/ 2) آن لسيد قطبيف ظالل القر  - (1)
 ( . 72/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (2)

 ( . 72/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (3)

 ( . 72/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (4)
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ا جاء من عنده تعالى من ، ومالمبحث الثاني : اختالف مواقف الخلق تجاه األلوهية 

 ( : 94 – 25)  ويشتمل على ستة مطالبالرسالة والوحي وما يلزم ذلك 

 تناسق هذا المبحث مع المبحث السابق : 
لقد كان اإلميان باهلل والتصديق بوجوده ووحدانيته هو الركن االول واألساسي يف العقيدة اإلسالمية 

ومشاهد  ، املستحق للعبادة والتوحيد وهو أمر ومعلوم بالفطرة ، وعلى الرغم من أن اهلل تعاىل بني أنه هو
باحلواس يف األنفس وعرب اآلفاق ، إال أن البشرية مل يكونوا على قلب واحد بل اختلفت قلوهبم ، وبالتايل 

 اختلفت مشارهبم اليت يستقوا منها دينهم وعقيدهتم .
معها احلوار  زاع ، وكثر حوهلا اجلدل ، واشتب لقد كانت قضية التوحيد أهم القضايا اليت ثار فيها الن

 ، واحتدم الصراع فيه بني احلق والباطل 
مث إن من يتامل أحداث العصور جيد أن اإلنسان إذا حاد عن اجلادة ، فإنه ال يستطيع أن ينفرد 
اك ر بإدراك االعتقاد الصحيح باخلالق سبحانه وتعاىل ، وسبب ذل  قصور العقل البشري ، وعجزه عن إد

 ،احلياة هذه بعد ياةح معرفة ىف وال تعاىل اهلل معرفة ىف سواء الناس عقول وليستالكثري من حقائق الدين" 
 مسل  عن اهب واحنرفت ، عقوهلم الوثنية أفسدت ، إال أن قواهم من أمسى لقوة اخلضوع ىف اتفقوا وإن فهم

 هر الطبيعة . ، فيقع أحياناً يف شراك الوهم والتخريف ، فيعبد مظا السعادة
 يفهم أن وال ، يعرف أن جيب ما اهلل من يعرف أن كافة  األفراد ىف اإلنساين العقل سعة ىف ليسو 

  هلذا،  رةاآلخ الدار تل  ىف جزاءه األعمال من نوع لكل يقرر أن وال،  يفهم أن ينبغى ما اآلخرة احلياة من
 معني إىل حلياتنيا ىف له خري هو ما إىل والبدنية ةاإلدراكي القوى قيادة ىف حمتاجاً  اإلنساىن العقل كان  كله

 أن ينبغى ما معرفةو ،  األلوهية بصفات االعتقاد يف الوجه وتعيني،  األعمال أحكام حتديد ىف به يستعني
 ممتازاً  يكون وحىت ، يقول ما عنه أو منه ليفهم؛  جنسه بين من هذا املعني يكونو  ، اآلخرة أحوال من يعرف
 على مربهناً  ل بذ ويكون،  اخلليقة سنة ىف عرف وما،  العادة ىف عرف ما على فائق بأمر فراداأل سائر على
 يعرف أن ينبغى وما الكمالية صفاته ويعلم،  عليه هى ما على العباد مصاحل يعلم الذى اهلل عن يتكلم أنه
 على للعقل معينا اخلبري لعليما عن يتكلم بأنه والثقة عنه الفهم فيكون،  فيها أعد وما اآلخرة واحلياة منها
 .(1)هم الرسل املعني وذل  إدراكه عن ضعف ما درك أو عليه تشتت ما ضبط

ومبا أن العقل البشري كما خلقه اهلل تعاىل غري قادر على الوصول وحده إىل اهلداية أو رسم منهج 
ل اهلل تعاىل برمحته ملهمة ، بل تفضللحياة حيقق لإلنسانية السعادة يف الدنيا واآلخرة ؛ فإنه مل توكل له تل  ا

وكرمه ، فأنزل اهلداية من السماء عن طريق الوحي ، فأعفى بذل  اخللق من التخبط واللجوء إىل احلدس ، 
وما يتبع ذل  من جتارب فاشلة ، ومتاعب باطلة ، تستغرق من عمر اإلنسان سنني طويلة ، لذل  جاء 

                                                           
 (42 - 41: ص) عبده حملمد التوحيد - (1)
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ال  تعاىل ، وقدمته للبشرية مثرة يانعة ، كاملة ال يشوهبا عيب و باحلق من اهلل –عليهم السالم  –األنبياء 
 يعرتيها نقص ، وهي ساملة من التناقض والتعارض .

وإخراج الناس من ظلمات الشرك واجلهل إىل نور احلق واليقني هي مهمة الرسل اليت بينتها اآليات 
 ة عن طريق ارسال الرسل . الالحقة فاهلل تعاىل مل يرتك الناس سدى بل بني هلم طريق النجا

 ردوا الرسل واجحد فإذا الرسل، ألسنة على هلم شرع مبا يعبدوه أن الناس على فرض سبحانه اهللو"
 الصانع كجحد  فكان ا،بالتزامه أمروا اليت العبودية التزام من ممتنعني فكانوا منهم، يقبلوها ومل شرائعهم عليهم
 .(1)"والعبودية الطاعة التزام كتر  من فيه ملا كفر  الصانع وجحد سبحانه،

وهي نعمة جليلة يستحق اهلل تعاىل ألجلها احلمد اجلليل ، وهي نعمة ال تضاهى وال تقارن بأي 
 نعمة أخرى ، وهي ما تقرر يف اآليات السابقة . 

لقد كان اإلميان باهلل والتصديق بوجوده ووحدانيته هو الركن االول واألساسي يف العقيدة اإلسالمية 
 ذا جات اآليات السابقة مؤكدة هلذا املطلب ، ومت تقسيمها كالتايل : ل

 ( 32 – 25ال املشركني يف الدنيا واآلخرة ) و حمظاهر من أاملطلب األول : 
 (  35 – 33)  والتخفيف عنه  املطلب الثاين : تسلية النيب

 ( 47 – 36 ) يد اهلل هلمآيات اهلل الشرعية والكونية وهتدجتاه موقف املشركني املطلب الثالث : 
 (  58 – 48)  هلم اإلهلية توجيهاتاحلكمة من ارسال الرسل وال:  رابعاملطلب ال
 ( 65 – 59 )خطاب املشركني مبا هو معلوم عندهم بالضرورة من ربوبية اهلل تعاىل : امساملطلب اخل
 (   73 – 66وا عليه ) وما جيب أن يكون موقف املشركني مما دعاهم إليه النيب :  سادساملطلب ال
من عبدة الكواكب وما ناله من الفضل وذريته  -عليه السالم  -موقف إبراهيم :  سابعاملطلب ال
 (  90 – 74)  -عليهم السالم  –وإخوانه األنبياء 

 (  94 – 91املطلب الثامن : انكار املشركني ما جاء من اهلل تعاىل واالفرتاء عليه ) 
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 ( 32 – 25ال المشركين في الدنيا واآلخرة ) و حمظاهر من أ: المطلب األول 
ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ژ  يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ       حئ  مئ ىئ   يئ جب حب خب 

مب ىب يب جتحت خت مت ىت       يت جث مث ىث يث حج مج   جح مح جخ     حخ مخ جس حس 

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ         پ پ خس مس حص مص جض حض خض 

ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ         ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ        ڈ ڈژ ژ ڑ  ڑ 

ک    ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 ژ  ڻ ڻ ۀ       ۀ ہہ ہ ہ   ھ ھ ھھ ے ے  ۓ
 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
 احلساب إىلو  القيامة، يوم إىل فيه سيقوا السابق الذي من املوقف اآلخرة يف الكفار أحوال بني امل
 وأخرى اهللب شركهم ينكرون فتارة واضطراب، تلجلج من منهم يكون ما ، وذكر عليهم احلجة وقطع واملساءلة،
 موقفهم إىل اء ؛ رّدواوشفع أولياء ذوهماخت الذين الشركاء على والتقريع اللوم من به يواجهون ما وذكر به يعرتفون
 عن يأسال يوجب مبا لدعوته ، حيث أتبعه وتصّديهم له، عنادهم ويف النيب  مواجهة ىف كانوا  حني األول،
 كثيفة،  جباحل إذ شيئاً، معهم جتدى ال والنذر اآليات توالت فمهما عنه، الصاّدة املوانع لوجود بعضهم إميان

 (1) ژۉ ې ې ېژ :  فقال املستحيل حكم ىف إليها والوصول عسري، اقهافاخرت  مسيكة، واألغطية
. 

 
 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 

م العادلني هؤالء ومنژ  ۉژ يقول تعاىل :  ې ژ  مدحم يا قوم ، من واألصنامم  األوثانم  برهبِّ

 تلوت ذاإ الرسول تقول أيها ملا االستماع إىل الدواعي بعضُ  األوقات، بعضم  حيملهم قوم ژ ې ې
 ال ألنه شيئاً ؛ نهمع جتزي وهنيه وال وأمره رب ، توحيد من إليه تدعوه ما ، ويستمع القيامة يوم منذراً  القرآن
 يفلذا ك ومكابرة عناداً  هب واستهزؤا عليه أنكروا فقد اإلرشاد ، فيه ويؤثر إعجازه، على يطّلع حىت فيه يتدبر

 ولبه اإلنسان قلب وهي أنفسهم من واإلدراك الفهم آلة على  ژ ى ائ ائ  ژ  يفهمونه وقد جعل اهلل
                                                           

لكرمي ا ( التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد97/ 7( تفسري املراغي )504/ 12انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ) – (1)
 (149/ 4) اخلطيب
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 يف عليه اهلل حجج فيفهم قههليتف يتدبره وال قلبمه، يُوِعيه وال تقول ما يفقه فال كثيفة وحجباً   أغطية وأغشية ؛
 جعل قد هللا ألن ؛تقول ما عن  يعقل وال وكالم ، وقراءمت  صوت  يسمع إمنا علي ، أنزله الذي تنزيله

 ويعوه موهيفه أن الشيء ، وهذا الغطاء مانع من يسرت ما وهو الِغطاءُ ، وهو ِكنان  مجع ژ ائ  ژ  قلبه على
واصفاً تل  األكنة  الشبه ، يقول تعاىل ورفع الدالئل بإقامة وإرشاده، إعجازه هبا اليت بواطنه قلوهبم، ببواطن

ڦ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ ژ ه : يف موضع آخر من كتاب

 [ 14 – 13املطففني: ] ژ  ڍ
 وال ،شيئاً  سّ حت فال اخلارجي، العامل موارد وبني بينها ما يقطع حجاز قلوهبم على فنراه قد ضرب

 .لشىء تنفعل

وهم ععن فهم ما تتلو عليهم، واإلصغاء ملا تد وصمماً  وجعل يف آذاهنم ثِقالً  ژ وئ وئ ۇئژ 
 لقلوب،ا بواطن إىل الوصول طريق هي النافع ، فاآلذان السماع وصول من مانعاً  من احلق ، وكان ذل  إليه

ۆئ ژ : فقال لمالع أسباب من وغريه السمع يعم مبا معرباً  للعني، يظهر ما ذكر بالسمع، يتعلق ما ذكر وملا

 احلجما والفهم على توحيد اهللكل حجة وعالمة تدلُّ أهل   ژ ۈئ ۈئ ژ البصرية أو بالبصر أي ژ  ۆئ

 يصّدقون هبا، ال ژ ېئ  ېئ ېئ ژ وصدق قول  وحقيقة نبوت  البعث، على وقدرته وربوبيته، ووحدانيته،
فيهم  لتقليدا واستحكام عنادهم السحر؛ لفرط على ، وحيملوهاوال يقّرون بأهنا دالّة على ما هي عليه دالة 

ا حكاه إنصاف ، وذل  م وال عندهم فهم فال فيهم ، يعُظم  والش التكذيب يزال وال هلم، الشقاء وسبقِ 

] ژ  ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆژ تعاىل يف موضع آخر من كتابه حيث قال : 
 [ 2القمر: 

 ىتح للمعقول احملسوس استعارة باب من ذل  بل حقيقة ليسا هنا والصمم أن الغطاء والظاهر
 إىل اإلصغاء لرتكهم األذن يف والثقل اهلل، آيات برتد عن قلوهبم لصرف األكنة فاستعار النفس، يف يستقر
ُلوا لمما ولكنهم يمسممعوه، ومل يـمْفهمموه مل أهنم املعىن وليس مساعه  سوءِ  يف علميه، هم عمما هموصمرمُفوا ِفْكر  عمْنه عمدم
 والبعد الغلط نم القوم هؤالء نفوس يف اهلل جعل عما عبارة يسمع ، وهذا ومل يعلم مل من مبنزلة كانوا  العاقبة
 اخلري . قبول عن

 يزول ال فيهم ثابت أمر أنه على للداللة ژ ى ژ قوله :  وهو ذاته إىل الفعل إسناد ووجه

 ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ قوهلم :  من به ينطقون كانوا  ملا حكاية هي أو عليه ، جمبولون كأهنم  عنهم،

   [  5فصلت: ]   ژ ڄ ڄ   
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 رآن،الق هذا يف اإلميان، وموحيات احلق ودالئل دىاهل أمارات عليهم معروضة كانت  واملشركون
 توقع أن -قلوهبم اإليه اجتهت لو -كفيلة  كانت  وحدها وهي واآلفاق األنفس يف اهلل آيات إىل يلفتهم الذي
 مل هم أهنم إال.. جيبوتست لتتلقى وحتييها، فتوقظها الغافية املدارك فيها هتز وأن القلوب، هذه أوتار على

 جييئون حني وصاروا اباً حج اهلدى موحيات وبني بينهم اهلل فجعل وحوافزها فطرهتم عطلوا بل تدواليه جياهدوا
 ، ومل احلق عن حثالبا تدبر هلم يقوله ما ليتدبروا والقلوب واآلذان األعني مفتوحي جييئون ال الرسول  إىل

 خياصمون   ژىئ ىئ ی ی  ژ بل بلغ نتيجة ذل  العمل أنه  اإلميان عدم مبجرد يكتفوا
 من أمرهم، إليه تهىوان حاهلم، عنه تكشفت ملا جاء بيان مث وبالقوة، ،بالفعل بالباطل احلق يف ويناظرون 

 للوصف هراً مظ واستفادة ، فقال علم طالب ال جمادلني، مستمعني النيب، إىل فيه جاءوا الذي املوقف هذا

 اهرظ هو ملا وغطوا وأنكروا حقيقتها، الذين جحدوا آيات اهلل ژی ی جئ      ژ : ذل  إىل أداهم الذي

حئ  مئ ىئ     ژإذا مسعوا حجج اهلل اليت احتجَّ هبا عليهم، وبيانمه الذي بيَّنه هلم  يقولون لنيبِّ اهلل  لعقوهلم

األّولني، يقولون ذل  تعنًتا منهم؛ ألهنم كانوا وأباطيل  وترهاتأحاديث أي: ما هذا إال  ژ يئ جب 
 . يس بكالم البشر؛ ألهنم عجزوا عن إتيان مثلهيعرفون أنه حق، وأنه ل

 ىف الوجود عاملم هبا تتغرّي  اليت اإلثارات هبذه وجداناهتم تتأثر أن -عقلوا لو -هبم اجلدير وكان
 واحدة، حال على ظلوا ولكنهم الدنيا ، إىل اآلخرة من يرّدون مث اآلخرة، إىل الدنيا من ينقلون حني أعينهم،
 . (1)رّ ش هو ملا إال يعملون وال الشّر، إىل إال يتحركون ال تعقل ، وهم وال حتسّ  ال أحجار لكأهنم حىت

 األقدمني؛ وأقاصيص األولني أساطري جنس من إنه: قالوا بأن معجزا القرآن كون  يف طعنوا أهنم بني وملا
 معهم حماربتها ىلع غريهم لفجورهم حيرضون هم بل اإلسالمية، الدعوة مبحاربة يكتفون ال أهنم -سبحانه -بني

  ژ  خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت       يت جث مث ىثژ  :تعاىل  فقال
م ينهون عن استماع القبيح ، وذل  أهن من بنوعني  اهلل رسول يعاملون الكفار أولئ  فقد كان

 متانة معاينة، عم وشعرهم، نثرهم فوق نظمه حالوة وذل  لرؤيتهم ، به واإلميان تباعهوتدبره وعن ا التنزيل
. عنه ينهون لذل . خلالئقا قلوب يف تأثريه فيخافون. إعجازه على التطلع يفيد فيه التدبر أن عرفونفهم ي
 .الفاسدة أغراضهم عليهم فيفسد فيه، التدبر إىل يدعوهم لئال واستماعه، قراءته عن: أي

                                                           
 (46/ 4) نة للماتريديتأويالت أهل الس (236/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (305/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي انظر :  – (1)

 (279/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (13/ 2) الكشاف للزخمشري (118/ 2) معامل التنزيل للبغوي (261/ 2) للواحدي الوسيط التفسري
 (247/ 3) تفسري ابن كثري (579/ 4) الدر املصون للسمني احلليب (469/ 4) البحر احمليط أليب حيان (158/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي
 فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي (108/ 2) البحر املديد البن عجيبة (216/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (84/ 7) نظم الدرر للبقاعي

 يف ظالل (253: ص) تيسري الكرمي الرمحن للسعدي (290/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (336/ 4) حماسن التأويل للقامسي (122/ 4)
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (150/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (1066/ 2) القرآن لسيد قطب
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 عنه لنهيهم تأكيداً ، و  عنه نفورهم لغاية إظهاراً  بأنفسهم عنه ولقد بدأوا بأنفسهم فكانوا يتباعدون 
 النْهي ، عن ْأيالن تأخري يف السرُّ  هو ذل  ، ولعل النْهي متّممات من عنه املنهيِّ  عن الناهي اجتنابم  فإن

 لوحظ إذا يماس ، وهذا أفضل تفسري لآلية ؛ وال ويضلون فيضلونوينأون عن  فيبعدون من  ومن اتباع  
 يف دهلمج سياق يف مث ومكابرهتم عنادهم مواقف على الكفار زعماء تعنيف سياق يف جاءت اآلية أن

 قبلها ما على معطوفة بعد واآلية  النيب عمّ  موقف وصف إىل لالستطراد جمال السياق يف وليس. القرآن
قوله :  كذل ف طريقتهم، ذم تقتضي اآلية هذه على املتقدمة اآليات مجيع مستقاًل ؛ إذ أن فصالً  وليست

  طالب باأ أن على محلناه فلو مذموم، أمر على حمموالً  يكون أن ينبغي عنه ينهون وهم ژ خب مب ىب ژ 

 خت مت ىت       يتژ ذل  :  يقول بعد تعاىل كذل  نراه  النظم ، هذا حصل ملا إيذائه، عن ينهى كان

خب  ژقوله :  من املراد يكون بأن ذل  يليق وال ذكره ، تقدم ما به يعين أنفسهم إال يهلكون وإن ژ 

 .اهلالك يوجب ال حسن ذل  ألن أذيته، عن النهي نهع ينهون وهم ژ  مب ىب 
 لالتنزي تأثري قوة من خوفاً  وللمؤمنني،  الرسول جتاه الغوائل تصرفهم ذل  كوهنم يبغون أشعر وملا

 اهلل ألن ؛املطلوب هذا مهل حيصل ال بأنه ، أتبعه فيهلكونه الرسول عن الناس ختلي ويقصدون به القلوب، يف

مت ىت        خت ژ أنفسهم لذل  قال :  يهلكون احلقيقة يف فهم عليهم الدائرة نوأ ينه،د ومظهر نوره، متم

وما يهلكونم بصّدهم عن سبيل اهلل، وإعراضهم عن تنزيله، وكفرهم برهبم إال أنفسهم  ژ يت جث مث 
وهنا كِسبُ وذل  أهنم ي ، اهلل رسول يضرون أهنم يظنون كانوا  وإن غريهم إىل الضرر فاليتعداهم ال غريها،

 عاجالً  أفظِعهو  العذاب ألشد ، وتعريض أنفسهموما ال ِقبمل هلا به  بفعلهم ذل ، سخط اهلل وأليم عقابه

وما يدرون ما ُهْم مكسبوها من اهلالك والعطب  ژ جث مث ژ واإلضالل ،  الضالل عذابُ  وهو وآجالً 
 من نفسهمأ على اإلهالكم  نقلوهبم ، فهم ال يشعرون أهنم يقُصرو  وقسوة بصريهتم، ، النطماس(1)بفعلهم
 لكفوا . شعروا لو ، إذ واملؤمنني والرسول  القرآن من شيئاً  بذل  ُيِضروا أن غري

 النفي العلم نهع نفيت ، فقد يشعر ال قلت : فإذا وحتس، تشعر البهائم إذ بالغة مذمة الشعور ونفي
 .احملسوسات وال يعلم ال أنه يقتضي الذي العام

                                                           
 عما واإلعراض سلم،و  عليه اهلل صلى اهلل رسولم  تكذيبهم عن واخلربِ  به، العاِدلني املشركني مجاعة بذكر جرت قبلمها اآليات أن وذل " – (1)
. غريهم إىل عنهم خلربا انصراف على يُدلُّ  ما يأتنا مل إذ عنهم، خربًا ،"عنه ينهون وهم:"قوله يكون أن فالواجب ووحيه، اهلل تنزيل من به ءهمجا
 أن دون لم،وس عليه اهلل صلى اهلل رسولِ  قوم مشركي مجاعة عن خرب ذل  أن من قلنا، ما صحة على يدلّ  بعدها، وما اآلية هذه قبل ما بل

 (315/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي ."منهم خاص   عن خربًا يكون
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 يعتقدون انواك  لو ألهنم حق، القرآن بأن أنفسهم قرارة يف معرتفني كانوا  أهنم على يدل هذا وعملهم
 كانوا  همولكن وأوهام، خرافات أهنا من ليتأكدوا يسمعوهنا الناس لرتكوا -زعموا كما  -األولني أساطري أنه

 وصدقه . القرآن ببالغة مؤمنني
ة من سم ئِ و ىل غاية من اجلهل عظيمة مُ وملا جعل عدم إمياهنم يف هذه بشيء من اآليات موصالً هلم إ

 استشرفت النفس، ، وختم اآلية مبا رأيت من عظيم التهديد  ادعائهم يف هذه الدار ، وهي جمادلتهم له 
نهى عن ملا ذكر صــــــــفة من ي، فنراه ددوا به إىل معرفة حاهلم عند ردهم إىل اهلل تعاىل والكشــــــــف هلم عما هُ 

يل حاهلم يوم أردفه بتمث؛ الم ، وينأى عن طاعته بأهنم يهلكون أنفســـهم متابعة الرســـول عليه الصـــالة والســـ
ّن يف اخلرب أل ؛ اخلطاب للرســـــــول عليه الصـــــــالة والســـــــالم، فشـــــــرح كيفية ذل  اهلالك هبذه اآلية ، و القيامة 

 ه بقوله :بعقّ ؛  اءفإنّه ابتد ژ  خب مب ىب يب جتژ  الواقع بعده تســــــــلية له عّما تضــــــــّمنه قوله :

  (1) ويشرتك مع الرسول يف هذا اخلطاب كّل من يسمع هذا اخلرب . ، ژ يت     خت مت ىت   ژ 
 مقابل يف ؛ واحلسرة واخلزي والندامة االستخذاء مشهد الدنيا ، يف ملشهدهم املقابل باملشهد مث جاء

 ادلنيالع هؤالء حممد يا ژيث حج ژ حيث قال :  !العريض واالدعاء والنأي والنهي واجلدال اإلعراض مشهد

ا وهم على ُحِبسو  إذ ژمج   جح ژ صفتهم  ل  وصفت الذين نبّوت ، اجلاحدين واألوثانم، األصنامم  برهبم

 عرب  ژمح جخ ژ  يف اآلخرة مبا كان منهم يف الدنيا من االستكبار واالستنكافواخلضوع  حال من الذل
 وشدهتا، هبوهلا سالنف يف يلقي بالعيان هبا والعلم عليها، االطالع جمرد أن إىل لإلشارة( يف ) بدل( على) بـ
تمهم ، فكيف إذا ومِهيم  فيها ، فأخرب أهنم عمايـمُنوها وكانوا عليها بالوقوع بال  فما  مقدارم  فـمعمرمفوا دِخلوهاأُ  حتم

اهبما،  يبلغ وال اللسان، نهع التعبري على يقدر وال الوصف به حييط ال مفظعة ، وما وحاالً  هائالً  أمراً  لرأيت عمذم

 ژ  :يقولون لنارهؤالء املشركون برهبم، إذ ُحبسوا يف ا ، ولرأيت بأبلغ بالغة املتكلم أوتى ولو البيان، تصويره

وال  نارب بدينوال نكّذب  ژحس خس مس حص  ژ إىل الدنيا حىت نتوب ونراجعم طاعة اهلل   ژمخ جس 
 حينئذ ختطر اليت هي إذ قائهابات اآلمرة وأهواهلا النار بأحوال الناطقة ، ومنها اآليات حبجج ربنا وال  دحدها

 حقها . يف فرطوا ما على ويتحسرون بباهلم

 ملنادى،ا بعد يقتضي النداء ألن التحسر؛ يف مستعمل ژمخ جس ژ  :قوهلم يف النداء وحرف
 على أهنم رتافهماع اآلية هلم ، فسجلت مفيد غري أي عنهم، بعيداً  صار املتمىن ألن التحسر يف فاستعمل

                                                           
/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (281/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (311/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

حماسن التأويل  (122/ 3) رشاد العقل السليم أليب السعودإ (473/ 4) البحر احمليط أليب حيان (498/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (507
مع تصرف وإضافة  (49/ 2) للجزائري التفاسري أيسر (59/ 5) لطنطاوي الوسيط التفسري (80/ 4) احلديث التفسري (336/ 4) للقامسي

 من الباحثة 
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ونكون من املصّدقني باهلل وحججه ورسله،   ژمص جض حض  ژاجلهل  على ال األّول يف كذبوا  التعنت
 وضِمنوا ،لتوفيق للتصديقواالرد  أبداً ، فتمنوا ممعمه نكمْذب الم  مما ومشماهمدنما عمايمنا ، ال سيما قمد متَّبعي أمره وهنيه

بونم ؛ ألهنم ال أهنم  منه صدر ومن اإلميان ، وتركهم اآليات بتكذيبهم أصاهبم إمنا أصاهبم ما أن عرفوا يُكمذِّ
 مجيع يف إزالة سعىلي األوىل، احلالة إىل الرد التقصري؛ يتمىن ذل  بسبب واألحوال الشدائد عاين مث تقصري
 . التقصريات وجوه

 وذل  قصريات،الت تل  لتدارك الدنيا إىل العود يتمنون فهم الدنيا دار يف قصروا الكفار أن ومعلوم
 مبجموع التدارك صلحي إمنا بل اإلميان بعمل وال التكذيب، برتك وال فقط، الدنيا إىل بالعود حيصل ال التدارك
 التكذيب ركوت الرد متنوا أهنم معىن التمين ، على حتت الثالثة هذه إدخال ، فوجب الثالثة األمور هذه

 .(1)اهلائل املوقف هذا يروا ال املؤمنني ، وذل  حىت مع والكون
ألجلها ،  ةالرجع متين كان  اليت اإلنابة على عزميتهم صحة توهم عن وإضراب كالمهم ،  مث نراه رد

 لكن ب ، صديقوالت باهلل اإلميان ترك على والندمُ  األسمى آلمنوا ردوا لو أهنم من قالوا ما على ليس وبني أنه
عذابه ،  يموأل اهلل عقاب من مهب نازلٌ  هو مما واإلشفاق آلمنوا ، ردوا لو أهنم على عزماً  ال ضجراً  ذل  متنوا

 لئ أو  من لكل يومئذ يظهر أنه وهو ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ  فيقول تعاىل عن حقيقة حاهلم :
 خيفيه من نظر أو هنظر  يف قبيح هو مما الدنيا يف خيفيه كان  ما الكفار من وألشباههم فيهم الكالم ورد الذين
 أصحابو  احلق، ذل  خيفون كانوا  احلق هلم ظهر الذين ءكالرؤسا  واستكباراً  عناداً  فالذين كفروا عنهم،
 الواجبات ترك نع يعتذرون ، والذين معهم يقرتفها ال عمن خيفوهنا واملنكرات الفواحش من القبيحة األعمال
 أحياناً  فيها يلوح ام أنفسهم يف خيفون واملقلدون إليهم، يعتذرون عمن حاهلم حقيقة خيفون الكاذبة باألعذار
 اآلفاق، يف اهلل آيات من الربق ذل  أومض سواء احلق، من الفطرة أعماق يف كمن  ملا املظهر الدليل برق من

 قلوهبم، على خيتمو  هبم خطيئتهم حتيط أن قبل أنفسهم، يف اهلل آيات من أو والربهان، احلجة محلة وألسنة
 يف حاهلم يانب من ذل  تال ما جعلنا وإمنا الدنيا، يف حاهلم اآليات بينت الذين هم العميان املقلدون وهؤالء
 لعدم ميان،لإل استعداده من منهم أحد استفادة وعدم فيه لتساويهم ، الكفر على مات من لكل عاماً  اآلخرة

  .االستعداد لذل  استعماهلم

رجعوا لژ ڀ ڀ ٺ ٺ    ژفأْمهلوا  الدنيا إىل ژ ڀ ڀ ژ  يخرب املوىل عن حاهلم فيقول :ف
كانوا يعملونه يف الدنيا قبل ذل ، من جحود آيات اهلل، والكفر به، والعمل مبا يسخط   إىل مثل العمل الذي

                                                           
( 53/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )239/ 2لزجاج )( معاين القرآن وإعرابه ل316/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

( اجلامع ألحكام  184/  7( تفسري التحرير والتنوير البن عاشور )  622/  2( نظم الدرر ) 508/ 12مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )
( 101/ 7( تفسري املراغي )338/ 4للقامسي )( حماسن التأويل 124/ 4( فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي )409/ 6القرآن للقرطيب )

( زهرة التفاسري 184/ 7( التحرير والتنوير البن عاشور )1067/ 2( يف ظالل القرآن لسيد قطب )254تيسري الكرمي الرمحن للسعدي )ص: 
 ( مع تصرف وإضافة من الباحثة 2475/ 5أليب زهرة )



 

234 

 

 

م اع ِإىل يضطرهم ما ُيشماِهدوا أهنم ملم  ِإىل يمْذهب كأنَّه  عليهم رهبِّ  حىت قوهلم إبطال يف ، وفيه ارتقاء االرِتدم
 وأهوائهم عصبياهتا،و  الدنيا بزخارفها إىل وردوا أمنيتهم أجيبت لو أي املناظرة، يف اجلديل التسليم مبنزلة يكون

البعث ، ولكل  وإنكار التكذيب وهو عنه، ينهاهم النيب  كان  الذي لألمر لعادوا الغلب وحب وشهواهتم،
 كل  يف وقعواو  واملؤمنني، باإلميان واالستهانة املعجزات، يف واملكابرات اآليات، عن اإلعراض من عنه هنوا ما

 جلاهلية .ا والعصبية والشهوة اهلوى سيطرة هو اجلحود يف السبب ألن وذل  نهم،م كانت  اليت املخابث

لو  يف قيلهم: ژٺ ٺ  ژ  :فقال متنياهتم ونتائج أمنياهتم يف كذهبم  سبحانه اهلل أكد ولقد
  . ألهنم قالوه حني قالوه خشية العذاب، ال إميانًا باهلل ؛ رددنا مل نكذب بآيات ربّنا وكنا من املؤمنني

 ينكرون أهنم عنهم فيخرب ژ  ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ   :ولقد قالوا
 هي الفناء ، فما عدب نشور وال بعث وال املمات، بعد حياة ال :ويقولون مُييتهم، أن بعد خلقه حُييي اهلل أنّ 

 همف املوت ، بعد ژ ٹ ڤ ڤ   ژ األبناء وجييء اآلباء، فيموت الدنيا، يف تنقضي آجالنا إال
وإثبات  نفي يف حمصورة أبرزوها حىت بذل  اإلخبار مبجرد يكتفوا ومل ، وعنادهم متردهم ذل  وشدة همجبحود

 ثوابًا يرجون ال مألهن ومعصية، إمث من ركبوا وما أتوا ما يبالون ال اآلخرة، الدار يف وعقابمه اهلل ثوابم  وإنكارهم
 وسّيئٍ  ورسوله اهللب كفرهم  على عقابًا خيافون وال موت، بعد صاحل وعملٍ  برسوله وتصديق باهلل إميان على
 م .كذهب  على دليالً  هبذا القول وكفى ، يومئذٍ  حاهلم تعاىل اهلل يعملونه ، فيبنّي  عمل من

 استقر ما وتصوير مقلوهب يف اخلوف وإثارة الكفار إنذار استهدفتاه فيما استهدفتا اآليتني أن وواضح
 للنيب وتسلية طمنيت وفيهما والصالح اإلميان يف الصادقة الرغبة قدهموف والكفر العناد تعمد من نفوسهم يف
 (1)به  اإلميان جيب أخروي مشهد من فيهما ما إىل باإلضافة ، أيضاً  واملؤمنني. 

ــــــــــــــــلو  لذي حال البعث ا وّما ذكر إنكارهم البعث أعقبه بوصــف حاهلم حني حيشــرون إىل اهلل ، وهـ
 اهلل وبني نهمبي يكون ســــــــوف ملا وحكاية بعثهم توكيد بســــــــبيل لعريبا اخلطاب أســــــــاليب من وهذا ،أنكروه 

مببعوثني  حنن اوم الدنيا حياتنا إال هي ما :القائلني هؤالء حممد يا ژ  ڤ ڦ ژ  :ذكره تعاىل فيقول تعاىل ،

يامة، الق يومحبســــــوا  ژ  ڦ  ڦژ وصــــــف،  حيّده ال جســــــيماً مدهشــــــاً  وهمْوالً  ، عظيماً خطرياً  أمراً  لرأيت

 الرب عملوا ، واقتضـــى إضـــافة مبا ليحاســـبواعلى حكم اهلل وقضـــائه فيهم  ژ  ڦ ڄژ  صـــفوا وعرضـــواو 
 بكيتهمت من ذل  املقام يف أظهر ما هلم فأظهر عنهم، وحلمه إليهم إحســـــــــــــــانه طال إليهم ليبني أنه الذي

                                                           
 (442/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )240/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )321/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (16/ 2) الكشاف للزخمشري (263/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (105/ 2) النكت والعيون للماوردي
 التحرير والتنوير البن عاشور (295/ 7) نار حملمد رشيد رضاتفسري امل (81/ 4) احلديث التفسري (159/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (282
فتح البيان يف مقاصد  (125/ 2) للشوكاين القدير فتح (78/ 8) التفسري البسيط للواحدي (2477/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (186/ 7)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (126/ 4) القرآن للقنوجي
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 من العظمة تصــــــفا من ســــــبحانه له ما على - االســــــتعالء أداة يقتضــــــيه مبا وأطلعهم وتقريعهم، وتوبيخهم

أليس ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ تربيتهم حيث إنه  يف إحســــانه يشــــكروا مل إذ الرتبية من واالنتقام الكربياء
 احلقية يف الكامل الثابت األمر أيهذا البعُث والنشــــــــــــــر بعد املمات الذي كنتم تنكرونمه يف الدنيا، حقًّا؟ 

 .تظنون كنتم  كما  بباطل وليس سحر ، وال فيه خيال ال الذي

الصــــــدق،  إىل جلئوا جُيدي ال الكذب أن هلم حيث إنه ملا تبني الصــــــدق، مرحلة إىل وصــــــلوا حينئذ
 إعياء يف هبا فاههمشــ تتحرك دامية، متقطعة حزينة كلمات  ويف مبهورة، الهثة أنفاس ويف قاتلة، حســرة ففي
 عوينواو  كوشــــــــــــــفوا  ما ؛ حيث جاء جواهبم بعد ذليل أنني يف اخلفيض الصــــــــــــــوت هذا منهم جيىء -وتثاقل

 ، إظهاراً ّق إنه حل باليمني اإلقرار وأكدوا أقروا ژ چ چژ  فقالوا: مقســــمني مصــــدقني متفجعني معتذرين
والنشــــــاط  ةبالرغب عنهم ذل  بصــــــدور اجلالء، وكان ذل  إيذاناً  غاية األمر بأحقيته، ال دالء يقينهم لكمال
 نقســـــــــم لذل ف فيه نشـــــــــ  وال ربنا نقر واهلل فيقولون اإلشـــــــــراك وينكرون اإلقرار ذل  نفع يف يطمعون وهم
 اإلميــان وفوات الغطــاء كشــــــــــــــف  بعــد قهراً  أقروا ،  وملــا اإلقرار ينفعهم ال وقــت يف ، وكــان ذلــ  اإلقرارعليــه
، مضى عليهم فيما اً ومقرع مستأنفاً ، منكراً  اهلل قال فلذا إهانتهم، عنه تسبب يكذبون، به كانوا  مبا بالغيب
 . ينفع كان  حيث الدنيا يف وتركهم ينفع، ال حيث اعرتافهم عن مسبباً 

 يناســــب ختصــــارا ويف! يكون أن التوكيد ســــبيل على نفوا الذي املوقف يف رهبم على موقوفون وهم
 :رمحة  فيه هلم يكون وال األخري بالقضــــاء العلوي األمر جييء املصــــري، وهول املشــــهد، ورهبة املوقف، جالل

  ژ ڇ ڇ         ڍ  ڍژ  ،  به يف الدنيا تكذبونوا العذاب الذي كنتم باشـــــــــر ف ژ ڇ ڇ ژ 
 عقولكم ليهع دلتكم ما ســرت على دوامكم وبســبب ، بتكذيبكم به وجحودكموه الذي كان منكم يف الدنيا

 الذائق وجدان العذاب أمل جيدون حال يف ألهنم الذوق لفظ وخص  ، منا ظلماً  ال رســــــولكم،  صــــــدق من
 .(1)اإلحساس  شدة يف

 جرأهم ذيال الكفر من استداموه ما على العذاب يف القيامة يوم يقعون حني اهلمح من مث تعجب
 قد: فيهم يقال أن هبا يستحقون حالة فتل  لذل ، العذاب فذاقوا البعث نفي اعتقادهم يف استدامته على
 .وخابوا خسروا

                                                           
نظم الدرر  (499/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (442/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (323/ 11) البن جرير الطربي جامع البيان انظر :  – (1)

/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي (111/ 2) البحر املديد البن عجيبة (216/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (89/ 7) للبقاعي
يف ظالل القرآن لسيد  (254: ص) تيسري الكرمي الرمحن للسعدي (340/ 4) حماسن التأويل للقامسي (314/ 1) مراح لبيد حملمد نووي (126
 (188/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (156/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (1071/ 2) قطب
  مع تصرف وإضافة من الباحثة  (177/ 7) للزحيلي املنري التفسري (51/ 2) للجزائري التفاسري أيسر (81/ 4) احلديث التفسري
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 فجاء ذكره، عمالسا توقع القيامة يف ألنفسهم خسراهنم عن به اإلخبار تقدم ما هذا أنتج حيث ملا
 كل  يرى لتقرير،ا هذا وىف وضالل، غفلة من فيه كانوا  ما للكافرين فيه انكشف الذي املوقف، هذا عن تقرير

 ڎ        ڈ ڈ ڌ ڌ  ڎژ  لذل  : حتقيقاً  إليه، فقال وغفلته ضالله به ينتهى الذي غافل املصري ضال

، الثوابو  املمات، بعد البعثم  ، وأنكرواباهلل اهلل جحدوا بلقاء كذبوا  ووُكس وغنب الذين هل  قد ژ   والعقابم
، خسروا كل واجلنةم   اال يف تكذيبهم ، واخلسران ال يكون واستمر العظيم الثواب من إحرازه ميكن شيء والنارم

 ببيعهم قتهمصف خسران هلم تبني ، وال أعظم من هذه الصفقة اليت خسروها ؛ حيث جرت قد صفقة بيع

 صفقتنا. يف ژ  ک گ گ گ گ  ژ:  فكأهنم قالوا باآلخرة ياوالدن بالكفر اإلميان
 سمانيةاجل اآلالت هذه وأعطاه اجلسماين القدسية الناطقة النفس جوهر بعث تعاىل وذل  ألنه

 حتصيل ىلإ واألدوات اآلالت هذه باستعمال يتوصل أن ؛ ألجل والتفكر العقل وأعطاه اجلسدانية واألدوات
 اآلالت ذهه اإلنسان استعمل فإذا املوت ، بعد منافعها يعظم اليت الفاضلة قواألخال احلقيقية املعارف
 اإلنسان انتهى مث املنقطعة والسعادات الدائرة اللذات هذه حتصيل يف الفكرية والقوة العقلية والقوة واألدوات

 أيضاً  فين وباملطل هو أنه ظن الذي ، والربح فين قد املال رأس ألن مبيناً ؛ خسراناً  خسر فقد عمره آخر إىل
 بني .امل اخلسران هو هذا فكان شيء ، الربح من ، وال أثر املال رأس من ال يده يف يبق ، فلم وانقطع

 وهناية السعادات منتهى أن يعتقد وكان والقيامة للبعث منكراً  كان  ملن حيصل إمنا اخلسران وهذا
 تفريطهم لىع يتحسرون القيامة موقف إىل لوصولا عند وأهنم الفانية ، العاجلة السعادات هذه هو الكماالت

 وال اجلسمانية، اتالسعاد هبذه يغرت ال فإنه والقيامة بالبعث مؤمناً  كان  من املعاد ، أما ليوم الزاد حتصيل يف
 . راناخلس له حيصل فلم املعاد ليوم الزاد إعداد يف يسعى ، بل العاجلة اخلريات هبذه يكتفي

 ذل ، يف احلق الوالية هل اليوم، وألنه لذل  تشريفاً  تعاىل اهلل بلقاء اآلخر اليومو  القيامة قيام عن وعرب
 من وترهيب اللقاء،ب اإلميان يف ترغيب وفيه ظاهريًا ، كان  ولو لغريه مل  ، وال لغريه ظاهرية ولو والية فال

ژ ڑ  ڑ  ژ بغتة لذل  قال : الساعة جتيئهم حىت ضالهلم يف يستمرون يكذبون إذ وإهنم تكذيبه،

م القيامة هنا قبورهم ، فعرب عن يو  من املوتى فيها اهلل يـمْبعث اليت السَّاعة جاءهتم إذا حىتژ  ک    ک
 بلفظ الساعة لسرعة وقوعها .

 يعلمها أي المن غري علم و  اإلنسان، به يشعر أن غري من بسرعةفجأًة  ژ  ک ژ  ويعين بقوله:
  إذ يئها ، جمل عدة يعدون وال حساباً  حيسبون منها ، وال بال جعل وال هلا اعتداد غري فينتظرها ،ومن أحد
 اليوم . هبذا قاطع تكذيب على كانوا
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 غاية ال خسراهنم ألن ؛ ژ   ڌ ڌژ لقوله :  ال ژ ڎ        ژ لقوله :  غاية ژ  ژژ وكلمة 

 ظهرت نأ إىل ذبواك  أهنم واملعىن القيامة، يوم احلسرة تكذيبهم منتهى أن هاهنا ژ  ژ  ژ  ، ومعىن له
 .بغتة الساعة

 والدنيا الكفرب اإلميان ببيعهم صفقتهم يف اخلسران من حلقهم ما فرأوا بغتة، الساعة جاءهتم فإذا
 قد أهنم رأواو  أيديهم يف سقط أن تندمهم وذل  بعد عن معلنني أصواهتهم بأعلى صاحوا باآلخرة، عندئذ

على   ژگ گ گ گ ژ ووليتنا  يا ندامتنا، و  كتماهنا  على يقدرون ال اليت ژ  ک کژ  :ضلوا 
 ، واالستعداد قهاح مراعاة يف الدنيا ، وتقصرينا والطاعات يف اآلخرة من احملاسن وتركنا عملضّيعنا و  قصرنا ما
 لضياع هنا ضياعوا التقصري والتضييع ، ترك على الصَّاحلِة ، والقدرة األعمالِ  واكتسابِ  هبا باإلميان هلا

وا ما باعوا وما إذا عاينفم منازهلم من اجلنة مبنازل من اشرتوا منازله من أهل اجلنة من النار، صفقتهم ببيعه
ف على عظيم الغمنْب الذي تندُّم وتلهُّ  ويف هذا اشرتوا، تبيَّنوا خسارة صفقة بـمْيعهم اليت سلفت منهم يف الدنيا،
 لو اجلنة نم منازهلم النار أهل يرى حني ذا، وهغبنوه أنفسهم، وجليِل اخلسران الذي ال خسرانم أجلَّ منه 

 ألجل حتسرهم كونلي أنفسهم إىل احلسرة الدنيا ،وأضافوا يف التفريط على فيندمون اجلنة، أهل بعمل عملوا
 أنفسهم . 

: يقال .أضعناأي  ژ گ گ گ گ  ژ مث أتبعوا حسرهتم بذكر سبب هذه احلسرة حيث قالوا : 
 .منه وأفلت فاته حىت اكتسابه يف أو حيفظه، ملو  بشيء هتاون إذا األمر يف فرط

 تقع عمِظيم عنْ  ارِ اإلْخب يف اْجتمهدتْ  إذا العربم  ألن جتيب وال تعقل مع أهنا الم  احلمْسرمِة، وجاء بُدعماءِ 
 تفظيعه يف زاد مفظعاً، أمراً  هذا كان  وتشنيعه ، وملا األمر تعظيم دليل على احلسرة نداًء، ونداء فيه جعلته
 ثقاالً  أمحاالً  ليهمع كأن  حىت بذنوهبم، ظهورهم ووهن املوقف ذل  يف تعبهم بشدة حالية مجلة يف بارباإلخ

 يذاناأل وفائدتُه ژ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ژ: آالمها حيث قال شدة يعانون ألهنم فهم حيملوهنا
م بأن  األوزار لم حتمُّ  ذل  مع يقاسون ، بل وزال فات ما على احلسرة من ذِكر ما على مقُصوراً  ليس عذاهبم
،  العقوبات نونف من يكابدونه مبا تنسى وال تزول ال حبيث الشدة من احلسرةم  تل  أن إىل ، واإلمياءُ  الِثقال
 اجُلسماينِّ . من أشدُّ  الروحاينَّ  العذابم  أن ذل  يف والسرُّ 

 على زارهمأو ثِقل حيث إنه بني حال أخرى تبعت حسرهتم فهم مع أمل احلسرة فإهنم حيملون  

ألن احلمل قد يكون على الرأس  ژ  ڳ ڱ ژ  . وقال تعاىل ذكره:وذنوهبم آثامهم ظهورهم وهي
 ظهورهم لىع أوزارهم حيملون أهنم وإمنا أخرب ، واملنِكب وغري ذل ، فبنيَّ موضع محلهم ما حيملون مْن ذل 

 .احلامل على احملمول قلث بنهاية مؤذن الظهر على قط ، واحلمل يفارقوها مل وآثامهم، أوزارهم لزموا مبا
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ڱ ڱ ں   ژ :بقوله املقال بذل  اللهج عند تالبسهم اليت احلال تل  سوء تعاىل اهلل بني وقد 

وحيملونه ،  برهبم يأمثونه الذي اإلمث بعده ، فبئس يذكر ما " تعظيم لفظ "أال أفاد حيث ژ  ں ڻ
 وما احلمل، ذل  أشأم ألمحال ، وماوشناعة هذه ا األوزار، فما عظمة لتل  محلهم وأحزهنم حيث ساءهم
 وراءه النار وما إىل رّهوجت عليه، تشهد اليت والشهادة حامله، تدين اليت اجلرمية هو كان  إذ عاقبته ، أسوأه لسوء

 عذاب . من
،  حبه يف جتهادواال بعبوديته ، واالشتغال تعاىل اهلل على اإلقبال يف السعادة كمال  ومن املعلوم أن

 للبعث منكرا كان  نفم وبينها، القلب بني العالقة قطع ، ويف حمبتها ، وترك الدنيا عن نقطاعاال يف وأيضا
 فإذا الدنيا، وبني لبالق بني العالقة قطع يف يسعى وال القيامة، ملوقف الزاد إعداد يف يسعى ال فإنه والقيامة،
 اجلسمانيات ملعا يف كانوا  لذينا وأقاربه أحبابه عن وكاملنقطع الروحانيات، عامل يف كالغريب  بقي مات

 له ، وحيصل العامل ذل  بأهل املخالطة إىل االهتداء وعدم الزاد فقدان بسبب العظيمة احلسرات له فيحصل
 . ملالعا هذا خبريات االستسعاد عن واالمتناع العامل هذا لذات عن االنقطاع بسبب العظيمة اآلالم

 . ژ گ  ک گ گ گ ژ :  مقوهل من املراد هو: فاألول

  . ژ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ژ:  قوله من املراد هو: والثاين

 يستحقون به ما ألنفسهم حيصلوا مل أهنم إىل إشارة ژ ک گ گ گ گ  ژ فقوهلم : 

 استحقوا به ما ألنفسهم حصلوا أهنم إىل إشارة ژ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ژوقوله :  الثواب،
 .(1)اخلسران  هناية ذل  أن ش  وال العظيم، العذاب

 بأن لناسا يذكر أن ناسب فرطوا ما على احلسرة من فيها املشركني يلحق وما الساعة ذكر ىجر  وملا
 من فيها لقمْوني أخرى حياةً  الدنيا احلياة وراءم  اآلخرة ، وأن للحياة يستعدوا أن عليهم وأن زائلة الدنيا احلياة

ه ، حيث بـمنيَّ  يلقون ما اخلطوب  ذكره تعاىل اهلل نم تكذيب ويف هذا،  أنفسهما يف احلياتني كال  حالم  بعدم

ۈ ٴۇ ۋ   ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ  :قوهلم يف املمات بعد البعثم  املنكرين الكفارم  هؤالء

                                                           
 (68 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )241/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )324/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 التفسري (2001/ 3) داية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالباهل (143/ 4) الكشف والبيان للثعليب (443/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (512/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (283/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (264/ 2) للواحدي الوسيط
فتح البيان يف مقاصد القرآن  (21/ 3) لبيان حلقيروح ا (125/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (90/ 7) نظم الدرر للبقاعي (500

التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب  (301/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (343/ 4) حماسن التأويل للقامسي (127/ 4) للقنوجي
 (3586/ 6) الشعراوي تفسري (2480/ 5) زهرة زهرة التفاسري أليب (188/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (157/ 4) لعبد الكرمي اخلطيب

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (51/ 2) للجزائري التفاسري أيسر (63/ 5) لطنطاوي الوسيط التفسري
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 وحتصيل ياالدن يف رغبتهم تعظم والقيامة للبعث املنكرين [ ، وذل  ألن  37املؤمنون: ]  ژ  ې ې
نْيا احلْمياةُ  مبما .اوركاكته خساستها على تنبيها اآلية هذه تعاىل اهلل فذكر لذاهتا،  احليوة حيصرون هم ليتا الدُّ
 ألجلها . احلقيقية احليوة عن أنفسهم وحيرمون عليها

 احلال قتضاها مبا صرح وقفة، حيث لب لذي فيه يبق ومل التأكد، غاية البعث أمر تأكد وذل  ملا
  قد بأنه معلماً  ،لذاذهتا إيثار يف رغبتهم قوة يف منهم معجباً  خساستها على منبهاً  فقال الدار، هذه أمر من

يقولون ،  اكانو   ما عكس زوال، هلا ليس ثابتة حقيقة به كذبوا  وما خيال، إليه ركنوا ما أن عن احلال كشف

 قيقةح ال الذي وهو ژ  ۀ       ۀ ژ الناس  أيها ژ ڻ ڻ ڻ ژ فنراه تعاىل يقول مكذباً ما قالوه : 

 العاقبة  به يقصد ال خاصة، ةالشهو  قضاء به يقصد ژ ہ ژ مقصد  وال له
 على سالنف سرور يزيد ما فعل وهو - اللعب من تكون ما أكثر وكانت للخسارة، السياق كان  وملا

 . ژ ۀ       ۀ ہ ژ  :فقال قدمه - انقضاؤه ويسرع مشروع، غري وجه
  فيها، ها،رم وسرو  ونعيممها هذه، داركم يف منكم وقرّبت لكم ، أْدنيت اليت احلياة لذاتِ  باغي فما
مبالّذها،  فيها واملتلذذِ  اهب املستمتع عن تزول قليل عما ألهنا وهلو، لعب يف إال عليها، واملنافسُ  هبا، واملتلذذُ 
 الالهي كالالعب  وتكُدر، يهعل فـمُتِمرُّ  وصروفها، بفجائعها األيام وتأتيه منفعة، يعقب وال يعىن ال مبا واشتغاالً 
 فإن هبا، الناس أيها واتغرت  فال تمرًحا ، منه ويُورثه ندًما، منه يعقبه مث عنه، هولعب هلوه اضمحالل يسرع الذي
 .يدركون ال ما ويأملون يسكنون ال ما ويبنون يأكلون، ال ما جيمعون الدنيا ،فأهل يندم قليل عّما هبا املغرت

 هذه ومدة وال،والز  قضاءاالن سريعة قليلة واللعب اللهو مدة وإمنا مسى احلياة الدنيا باللعب واللهو ألن
كذل    ذل  ،ك  الدنيا ولذات املكاره من شيء إىل األمر أكثر يف ينساقا وأن بد ال واللهو واللعب. كذل   احلياة
 األمور، حقائق عن والكشف التام التأمل عند وأما األمور، بظواهر االغرتار عند حيصل إمنا واللهو، اللعب إن
 العقالء أما غفلني،امل واجلهال للصبيان إال يصلحان ال فإهنما واللعب، اللهو ذل وك ،أصالً  واللهو اللعب يبقى ال

 حيصل ال خبرياهتا اعواالنتف الدنيا بطيبات االلتذاذ فكذل  واللهو، اللعب يف خوض هلم حيصل فقلما واحلصفاء،
 وليس غرور، اخلريات هذه لك  أن يعلمون فإهنم احملققون، احلكماء وأما األمور، حبقائق اجلاهلني للمغفلني إال
 هذه مبجموع بتفث حممودة، عاقبة هلما ليس واللهو اللعب أضف إىل ذل  أن. معتربة حقيقة األمر نفس يف هلا

ژ بعده :  قال ذل  تعاىل بني وملا. معتربة حقيقة هلما وليس وهلو لعب الدنيوية واألحوال اللذات أن الوجوه

 افعها العظيمةمن تمبقى اليت األعمال من بالصاحل اآلخرة للدار عدادُ واالست بطاعته، والعمل ژ  ہ ہ   ھ 
 هلم يدوم وال ، رورس فيها لعماهلا يبقى فال ، اً وشيك تفىن اليت الدار من خريٌ  فيها، أهلها سرورُ  ويدوم ألهلها،

 كاملة،  ناتاونقص عظيمة، بعيوب موصوفة وخرياهتا الدنيا ألن سعادات؛  ژھ  ژ : نعيم ، وإمنا قال  فيها
د قرر وأوىل ، ولق وأحرى وأتقى وأبقى وأفضل أكمل اآلخرة بأن القطع فوجب عنها، مربأة اآلخرة وسعادات
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]  ژ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ تعاىل هذه احلقيقة يف أكثر من موضع من كتابه العزيز فقال : 

]  ژ  پ پ پ پژ [، وقال :  77النساء: ]  ژ ڭ  ڭ ڭ ۇ ژ : [ وقال 4الضحى:
 [ 17لى: األع

واجتناب  ، للذين خيشون اهلل فيتقونه بطاعتهژ ھ ھ ھھ ژ مث بني ملن هي خري فقال : 
 ويف هذا !الف والفاسق الكافر ، فأما الدنيا احلياة يف ، واملسارعة إىل رضاه كلها  والفواحش الشرك معاصيه
 . اآلخرة من خري إليه بالنسبة الدنيا ألن. للمشركني تأييس

 دنياهم مرواع الذين ، لعب وال فيها هلو األخيار ال املتقني وأفعال اآلخرة أعمال ى أنوتدل اآلية عل
 األقوال . وخري األعمال بصالح

 عقاب، وال ،ثواب وال بعث، ال أن عندهم ألن وهلو؛ لعب الكفرة أُولمِئ م  عند ما على الدنيا فاحلياة
  إذا ذكرنا الذي لبناءا كبناء  فيكون له، عاقبة ال إنشاء حيصل ألنه وهلًوا؛ لعًبا فتصري هكذا عندهم كانت  فإذا
 .به انتفاع ال فهو مقصودة، غري عاقبته كانت

 وألنه اده،وإجي وخلقه وحكمته، اهلل بإرادة ألهنا ذمها ميكن ال نفسها احلياة هذه أن يالحظ ولكن
 وال هلا، دوام ال وطيباهتا الدنيا ياةاحل ذاتل أن املقصود وإمنا فيها، إال األخروية السعادة إىل التوصل ميكن ال

 إال منه يبقى ال هانتهائ بعد مث به، يلتذ واللعب كاللهو  والندامة، احلسرة إال احلياة انقراض منها عند يبقى
 .الندامة

 أفال يعقل هؤالء املكّذبون بالبعث ژ   ے ے ژ مث قال موخبًا هلم عن طريق االستفهام : 
م منهم، ومن يهل  فيموت، ومن حقيقةم ما خنربهم به، من  أن احلياة الدنيا لعب وهلٌو، وهم يرون من خُيْرتم

 وال احلياتني ، بني ملميزونا العقالء ايها أفال متيزون ، تنوبه فيها النوائب وتصيُبه املصائب وتفجعه الفجائع
يف و  ل  ،ذ إىل يوصل ما طلب يف تفرتون فال دونكم،  وأدوم عندكم وألذ لكم خري اللذتني أي تعلمون
ا مدبِـًّرا ودليٌل واضح على أن هل ،ملن عقل مدَّكر ومزدجر عن الركون إليها، واستعباد النفس هلا  حتذير ذل 

 .(1)ومصرفًا يلزم اخللقم إخالُص العبادة له، بغري إشراك شيٍء سواه معه
 
 

 : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات :  ثالثاً 

                                                           
 (443/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )69/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )329/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (92/ 7) نظم الدرر للبقاعي (515/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (17/ 2) للزخمشريالكشاف 
التفسري  (180/ 7) للزحيلي املنري التفسري  (192/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور( 125/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (217

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (95/ 8) البسيط للواحدي
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 قلوهبم نبوّ  دليل على اآلذان يف والوقر القلوب على -األكنة جعل يف -الكناية .1
 احملسسات، ورةص املعاين إعطاء فيها مزية الكناية هنا و بصحته، واالعتقاد احلق قبول عن ومسامعهم
 وجعل  ، هبرك اليأس أو لألمل صورة ل  رسم إذا املصّور فإن الفنون، خواص أبرز من املزية وهذه
 الذين هلؤالء ةالصور  روعة ل  تتضح هذا وعلى ملموساً، واضحاً  عنه ريالتعب عن تعجز كنت  ما ترى

 فّن، نع تسفر وال ذوق عن تتمخض فما األذهان، منهم وتبلدت األسداد، قلوهبم على ضربت
 (1)معرفة . إىل هتيج وال

 (2).له ومشاهد صور بذكر واجلزاء البعث مبدأ تقرير .2
 (3) .القيامة يوم صاحبها حيمله محل أسوأ وأهنا الذنوب قبح .3
 (4) .احلاص يعمل ومل يؤمن فلم بلقائه كذب  من على باخلسران تعاىل اهلل حكم .4
 العالمة نيب ما الزمن ألن عالماهتا، ظهور ذل  ينايف وال بغتة، إال تأيت ال الساعة .5
 (5) .مقداره يعرف ال والعالمة

 خري وهي رةاآلخ أنش ويهملوا. الدنيا باحلياة يغرتوا ال بأن للعقالء القرآن نصيحة .6
 (6) .للمتقني

 احقً  كانت  فإن عليه، هي ما على األشياء حقائق ظهور حمل هو القيامة يوم .7
 (7)حينئٍذ  ةاملعرف تنفع ال لكن عيانًا، بطالهنا ظهر باطلة، كانت  وإن وصحتها، حقيقتها ظهرت

 وكذل  ،جنبوالت هبا شعروا ولو اهلاوية، طريق يف يسريون أهنم يشعرون الم  الضالون .8
 (8) .دائما الضالل أهل

 تعداداس حالة يف يكونون مبوعد الساعة إال أهنم علمهم من عدم ن بالرغماملؤمنو  .9
 (9) .الصاحل والعمل باإلميان هلا

                                                           
 (  88/ 3) وبيانه القرآن إعراب - (1)
 (52/ 2) للجزائري التفاسري أيسر - (2)
 (52/ 2) املرجع السابق  – (3)
 (52/ 2) املرجع السابق  – (4)
 (52/ 2) املرجع السابق  – (5)
 (52/ 2) املرجع السابق  – (6)
 (011/ 2) البحر املديد البن عجيبة - (7)
 (2475/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (٨)
 (63/ 5) لطنطاوي الوسيط التفسري - (٩)
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 ألهنم ،وافرتاء وعناد فجور من اجلاحدون هؤالء عليه طبع ما تصور الكرمية اآلية .10
 لألنبياء حماربتهمو  كفرهم  عن ختلوا ملا -ديروالتق الفرض سبيل على -طلبهم إىل أجيبوا لو حىت

 (1) .وللمصلحني
 صنعت . عما نفس كل  سائل واهلل فيه، مرية ال حق وعال جل اهلل لقاء أن .11
 ال يصبح ل ذ يف وتعاىل وأبغضه أحداً  كره  إذا العبد أن يف تعاىل اهلل سنة بيان .12

 (2) .منه يسمع ما معىن يفهم وال له، يقول ما يسمع
 للنيب حسدهمو ،  واجلاه للرياسة وحبهم،  وبيئتهم فيه نشئوا وما شركنيحال امل إن .13

  رسوله وكالم اهلل كالم  يتقبل أن من والسمع القلب مينع وحجاب غطاء مبثابة كان  ذل  كل 
 (3) .واع ومسع فاهم بقلب

 يصدر، اليقني عني عن وذل  القبول، مسع -احلقيقة ىف -السمع أن بنّي اهلل تعاىل .14
 (4) .به عربة فال الظاهر عمس فأما

 للهدى، عضهاب فيشرح القلوب، يقلب تعاىل اهلل أن على صرحية داللة يف األيات .15
 (5)به . يؤمن وال تعاىل اهلل كالم  صاحبها يفقه فال أكنة يف بعضها وجيعل

 حجب أصعب ما إذ والتأمل، النظر تستوقف بليغة وعظة عربة اآليات يف هذه .16
 .(6)الضالالت موج يف ويرتدد األهواء ظلمات يف يتيه كهوتر  اإلنسان عن احلقائق

ى الناسم عن اإلميان باهلل ورسله ، وأظهر العداوة للدعوة والدعاة فإن  .17 أن ممن هنم
 مصريه اهلالك واخلسران يف الدارين .

 اإلتيان عن تعجيزه ويف باآليات، اإلتيان على يقدر ال بشر أن النيب  اهلل أعلم .18
 (7) .العقاب وقت يدخل أن إىل بالصرب هل أمر سألوا مبا

 احلق ومييزون يفقهون كانوا  أهنم على يدل ژ ی ی ىئ ىئ ژ : قوله .19
 (8)الباطل . من

                                                           
 (62/ 5) لطنطاوي الوسيط التفسري - (1)
 (50/ 2) للجزائري التفاسري أيسر - (2)
 (600/ 1) الواضح التفسري - (3)
 (466/ 1) لطائف اإلشارات للقشريي - (4)
 (612/ 2) للواحدي الوسيط التفسري - (5)
 (170/ 7) للزحيلي املنري التفسري - (6)
 (266/ 2) للواحدي الوسيط التفسري - (7)
 (505/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (٨)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ         پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ژ قوله تعاىل :  يف .20

  كوني ما يعلم يزل مل هو، إال إله ال األشياء، جبميع علمه قدم على دليل ژ  ٺ ٺ ٿ
 (1) .أمد بال كونه  قبل يكون، كيف

 ظِهرفيُ  بالسر، بينهم فيما يتكلمون كانوا  ألهنم  حممد نبوة الداللة على صدق .21
  . (2) للنيب أسرارهم اهلل

 .(3)ينبغي لإلنسان أن يتعلم طرق اجلدل ، من أجل نصرة احلق  .22
 .(4)من جادل بالباطل إلدحاض احلق فهو كافر .23
يهم عنه يستلزم أن يستلزم أن يسلكوا  أن أعداء اإلسالم ينهون عن اإلسالم ، وهن .24

كل طريق يبعد الناس عنه ؛ ألن هنيهم عنه هني حقيقي عن قلب ، وهذا يستلزم أن يسلكوا كل 
طريق يبعد الناس عن شريعة اهلل تعاىل ، واألساليب يف هذا خمتلفة ، قد تكون بإيراد الشكوك ، أو 

 (5)لتحريش بني الناس أو ما أشبه ذل  . باألفكار الفاسدة ، أو باألخالق الفاسدة ، أو با
 . (6)أن من أشد ما يكون من العدوان والظلم اجلمع بني الضالل واإلضالل  .25
 (7) أن كل من حاول إبطال احلق وإبعاد الناس عنه فإمنا جىن على نفسه . .26
احلياة الدنيا ، وأهنا ليست بتل  احلياة اليت ينبغي لإلنسان أن  اإلشارة إىل دناءة .27

 .(8)ظ عليها ، وينسى اآلخرة حياف

 

 

 

  

                                                           
 (1999/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب - (1)
 (441/ 1) حبر العلوم للسمرقندي - (2)
 (  90/  6مني ) الكنز الثمني يف تفسري ابن عثي - (3)
 (  90/  6)  املرجع السابق  – (4)

 ( 92/  6 املرجع السابق ) -  (5)
 ( 92/  6)  املرجع السابق  -  (6)
 ( 92/  6)  املرجع السابق  -  (7)
 ( 99/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (8)
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 (  37 – 33والتخفيف عنه )   المطلب الثاني : تسلية النبي
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ   ۈ  ۈ ٴۇ ژ  يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ           ې ې ې ې ى ى ائ          ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ ىئ ی       ی           ی ی جئ حئ مئ 

يئ جب حب خب  مب ىب يب جت حتخت مت ىت  يت جث مث ىثيث حج مج جح   ىئ   

   ژمح جخ 
 أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق : 

 سلبهم تضييق مبا وختم جمادلتهم، على احلث يف وأطال مبقاولتهم، أمره السورة هذه يف كرر  ملا
 حال أهنم لوماملع من انوك اآليات، من آلية يؤمنون ال منهم خبسارته املقضي بأن اإلخبار تكرير مع العقل
 إال هلم جواب ال وأنه اجلرأة، وقوة الكرب ومشاخة النخوة عظيم من عندهم ملا يسكتون ال به أمر ما إمساعهم
 والصيانة والشهامة احلياء من عليه جبل ملا  حيزنه ذل  وأن املغلوب، املعاند دأب هو كما  والبذاءة التبعة

تعاىل  اهلل مواساة هذه من أقدس وال أروع وال أعظم هناك التسلية ، وليس إىل حمتاجاً  احلال أنه كان  والنزاهة،
 الكفرة عن كيحُ  مما كان يعرتيه  من الذي عميق وأمل شديد ، حزن من به أملّ  ما على نبّيه مسائه علياء من له
 يف املتغالني انميإ من وتأييسه بالنصر، ووعده بالصرب، وأمره فيه ، ، واملبالغة التكذيب على اإلصرار من

 يف يفعلونه ما وأن وجل عز اهلل من مبكانة والسالم الصالة عليه أنه منهم ، وبيان فرق بإميان ووعده الكفر،
 الغرض وال هلذا املقام هتيأ انتقام ، وقد أشدَّ  حمالة ال منهم ينتقم وأنه احلقيقة يف تعاىل إليه راجعٌ  فهو حقه
 هني هو إمنا هعن فالنهي عنه، االنفكاك على يقدر ال الذي البشر طبع من يسوء ما وقوع عند احلزن أن ش 
 عن النهي نم فهو يعزي، ما ونسيان الصرب عدم إىل املؤدي اجلزع إىل املؤدي االسرتسال من عنه ينشأ عما

 وأن وهلو لعب ألهلها الدنيا أن تقرير بعد حيزن ما ذكر أنسب وما املسبب، عن النهي يف للمبالغة السبب
 إال اآلخرة تنال فال لألخرى، ما بضد إالّ  إحدامها تنال فال ضدان، أهنما املعلوم ومن للمتقني، خري اآلخرة
 . (1)اخلوف  عليها احلامل التقوى عن الناشئ احلزن هو وذل  واللهو، اللعب من الدنيا ألهل ما بضد
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 يات : : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآل ثانياً 
 أو السامع ندع وإما املتكلم عند إما التوقع مع جييء حرف للفعل ، وهو املالزم ابتدأ اآلية بـ"قمْد"

ۓ ڭ ڭ  ژاملتكلم ، فنراه تعاىل يقول :  من التوقع كان  لالستقبال خالصاً  الفعل كان  فإذا عنده مقدراً 

 رسواًل،و أمرك إليهم بعث  إياك بتكذيبهم منه علم عن أنه  نبيه أخربحيث  ژ ڭ ڭ ۇ
اً  وكان إليهم، الرسالة بتبليغ

ً
 لمع مع رسوالً  إليهم بعث  ولكن إياك، بتكذيبهم (1)احلزن من يلحق  مبا عامل

 واحلال ملاضيا يعم فهو وقدمه، تعاىل اهلل علم استمرار يتضمن ژ ڭ ژ ولفظ  لتبلغهم، كله  هبذا منه
 احلزن على حيمله والذي تبليغها ، يف كّذبوه  وإن الرسالة، تبليغ ترك يف له عذر أال رسوله واالستقبال، وليعلم

 انتهى عشريته، بتهأكذ فإذا إياه وعشريته أقربائه لتكذيب حيزن اللَّه ، كذل  كان على وكذهبم هو افرتاؤهم
ء قوهلم العذاب جرا من عليهم ينزل مبا عليهم إشفاقًا حيزن لذل  ، وكان فيحزن فيكذبونه، األبعدين إىل اخلرب

 والدفع  لنيبا على الرد تتضمن اليت أقواهلم مجيع يعم ژ ڭ ۇ ژ له ، ولفظ  وآذاهم إياه وتكذيبهم
 به بعضهم ولوق مسحور، جمنون إنه بعضهم وقول ساحر، مفرت، كذاب،  إنه بعضهم كقول  نبوته، صدر يف
 هذا . وحنو اجلن من رئي

  ژۆ ۆ   ۈ   ژ  :فقال الدليل خفاءإل واجلحود العناد منشؤه التكذيب هذا أن بني مث
 من به أتيتهم يماف يُْكِذبون  ال فهموصدق قول  فيما تقول،  ، حقيقة نبّوت يعرفون  كانوا  الذين أن مبعىن
 مع وفهم، ووق عنادهم لشدة صحته، ولكنهم يعلمون بل ،اً صحيح ذل  يكون أن يدفعون وال اهلل، وحي

 وجيحمدون  ها،حبقيت علمهم مع اهلل آيات عللهم ينكرون ويشفي مغلله يربد جواب عن ، وعجزهم احلظوظ
هم يعلمون أن و  ويكذِّبون ما جئت به من تنزيل اهلل ومن عند اهلل،به ،  يؤمنون فال ، ما تتلوه عليهم حقيقة

 ، فهم البتكذ  مْ ُكُتِبهُ   يف  مما به أنْباتم  فيما ل  يقولوا أن يـمْقِدُرونم  وال ذل  من عند اهلل علًما صحيًحا
 .صادق أن  يـمْعلمُمون أي بقلوهبم، يكذبون 

 ٱ ٻ ٻژ  : تعاىل كقولهأنكره بعد علمه به   مث الشيء علم ممن اال يكون ال واجلحد

چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ  ژ  ويف قول اهلل تعاىل يف هذه السورة:،  [ 14النمل: ] ژ ٻ 

، مع علٍم  هم املعاند يف جحود نبّوته أوضح الدليل على أنه قد كان فيويف هذا  [ 20األنعام: ] ژ  ڍ
ْجته  مصيب ، منهم به وبصحة نبّوته  كان   ألنه ؛ملا ذكرنا من أنه قد كان فيهم ممْن هذه صفته وصدق هلم

 بألسنتهم جحدوا املشركني باهللاللَّه ف بآيات التكذيب الظاملني عادةولكن  الرسالة، قبل األمني فيهم ُيسمَّى
 ه ورسولِه جيحدون، فينكرون صحَّة ذل  كله.حجج اهلل وآي كتاب

                                                           
/ 7) املراغي تفسري . والتأسى التسلي إال لعالجه سبيل وال مكروه حدوث أو مرغوب، امتناع أو حمبوب، فقد عند بالنفس حيلّ  أمل: احلزن - (1)
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 ظام استع وهو أهمّ  فإن ما يشغل  صادق، وأنت كذبوك  هم وإن لنفس  حزن  من فيا حممد خفف
 أرسل  . من حرمة من انتهكوه بكتابه ، وما واالستهانة تعاىل اهلل آيات جبحود

 الصالة عليه لوغهب من يفيده امب التسلِّي بطريق بل نفسه ليس خلاصة والسالم الصالة عليه فحزنه
 عن اإلهانة نفيي ، ومل وراءمه غايةم  ال حيث إىل وجل عز اهلل من والزُلفى احملل ورِفعة القمْدرِ  جاللة يف والسالم

 [ 10الفتح: ]  ژ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ ژ  :تعاىل قوله ونظريه شأنه  بل عظَّم العبد
 قوهلم أن ظنت فال الغالية ، واألحوال العالية املنازل ل  لتحصل الصرب من به أمرناك مبا وإمنا نأمرك

 .في  وش  أمرك، يف اشتباه عن صادر

ظه فوضمعم  يكّذبون تعاىل بآياته ولكنهم أي ژ ۈ ٴۇ  ژ مث قال ذامًا هلم : 
ُ
 موضعم  رم امل

ضمر
ُ
 م ورسوخهمحودهج يف ظلموا أهنم على للداللة عليهم وتسجيالً  عليهم، واإلزراء هلم التوبيخ لزيادة امل
 . الظلم يف

 ، وإيرادُ  تعاىل اتهآي جحود من عليه أقدمموا ما ، واستعظام املهابة لرتبية اجلليل اإلسم إىل وااللتفاتُ 
 وذل  أهنم فعلهم،ل وتقبيح تغليظ عليهم ، وفيه اإلنكار وجوه لاليذان أنه أقبح التكذيب مورد يف اجلحود
  صدقها يشاهد يثحب الوضوح من تعاىل ، فآياته حجة تعضدها ال ليتا بالدعوى تكذيبه ، وراموا نبوته أنكروا
 بطريق نكرهاي فإمنا ينكرها من ويقرهبا ، وأن يعلمها أن مفطور كل  يلزم نرية وآياته معجزاته ، إذ أحد كلُّ 

 خبالفه . العلم مع اإلنكار عن عبارةٌ  هو الذي اجلحود
 عندهم ما على زائداً  آياته من يرون ، مث ثرهاأك أو ويعرفوهنا  النيب صفات يرون كانوا  ولقد
 عساه ومرة ذل  هو رةم فيقولون ظنوهنم وتتخاجل سبب، بأضعف شبهة بكل أنفسهم مغالطة يف فيتعلقون
 وإن هذا، على وهم وكفرهم إعراضهم ويتمكن فيتزايد اسة،الرئ وفقدهم حسدهم هذا إىل ينضاف مث ليسه،
اجلهل ،  ظلمة يف اوبقو  املعرفة غاية إىل الوصول عن بأنفسهم ذل  يف طعواق فقد فيها وعاندوا أشياء عرفوا

 (1).يدهم من الشرف زوال على وخوفًا وإمنا فعلوا فعلهم هذا حسًدا
،  والسالم الصالة عليه وتسليته  الرسول خاطر تطييب آخر يف وافتنانٌ  عزاء بعد عزاء مث جاء

 جمرى جيري تكذيبه أن بني بأن رسوله قلب عن احلزن ن أزالعليه، فبعد أ تتنّزل رحيم ربّ  من ورمحات
 األمم سائر أن نيب بأن ، وذل  قلبه عن احلزن إزالة يف آخر طريقاً  اآلية هذه يف ؛ ذكر تعاىل اهلل تكذيب
 ناله االرسالة وعم تبليغب وأذاهم إياه تكذيبهم على وصمربهُ  نبيه اهلل فعمزَّى املعاملة، هذه مبثل أنبياءهم عاملوا
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 كمذبتهم  قد بلمهق الرسلم  أن أخربه اهلل ، بأن عند من احلق من به جاءهم ما على إيّاه قومه بتكذيب املساءة من
 إزاءه بدعا يسل هذا هتوين ، وبني له أن موقفهم بعضم  أمرمها يهوِّنُ  رمبا البلية عمومم  أممهم وأقوامهم ، فإن

 خباصة .
 ،قوم  من املشركون هؤالء حممد، يا يكذب ، إن  ژ ۉ ۉ   ې ې ې ژ  :ذكره تعاىل يقول
 منهم تلقى وما ياكإ تكذيبهم على واصرب ذل ، حيزن  فال عنده، من أهّنا اهلل آيات وينكروا نبّوت ، فيجحدوا

 من رسلٌ  ان إخو  كذب  بل الرسل، من مكذب بأول أنت فلست اهلل، نصر يأيت حىت اهلل، ذات يف املكروه من
الرسالة ،  أممهم لتبليغ إىل زمان  أرسلتهم قبل زمان من ،كانوا كثري  عدد ، وذوا خطري شأن أولوا ؛ رسل قبل 

 دعاء من به أمرهم الذي اهلل ألمر املضيّ  من ذل  يثنهم ومل املكروه ، وناهلم ژ  ې ى ى ائ          ائ ژ 

وبينهم  ينهمب اهلل حكم حىت  ژ ەئ ەئ وئوئ ژ إياهم ،  تكذيبهم مع الرسالة تبليغ يرتكوا ومل إليه، قومهم
 ومهمق أمرهم استأصال آخر جعل ونصرهم كذل  مبا اللَّه، رسل وبراهينه، وأثبت أهنم حججه بأن أظهر
 ذا إيذانٌ اآلخرة؛ وه يف النصر هلم األمر ،كما بدء يف شدائد أصاهبم قد كان  الرسل،وإن بتكذيبهم وأهالكهم

 إلبراز العظمةِ  نونِ  إىل وااللتفاتُ  البتةم  إتيانه من بد ال إليهم متوجه وأنه له مرد ال مقرَّر أمرٌ  إياهم تعاىل نمصره بأن

اجملادلة: ]  ژىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس حس ژ النصر، يقول تعاىل :  بشأن االعتناء

غافر: ] ژ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ ڦژ [ ، ويقول :  21
51  ] 

 لذل  وعدًا مبنيً  به وعدت ما وسيأتي ظفروا،  كما  تظفر صربوا كما  اخللق أشرف يا فاصرب 
 .  لوعده خلف وال حلكمه، ناقض فال يدفعه، أن أحد يقدر فال به وجل عز اهلل وعد النصر، فما

 خيربه أنه ذكرنا ام وهو وآذوك، التبليغ يف كذبوك  وإن الرسالة تبليغ ترك يف ل  عذر ال ذل  فعلى

ائ             ائژ واألذى ، يقول تعاىل :  التكذيب من هممن كان  الذي بكل منه علم على رسوالً  بعث  أنه

حت خت مت ىت ژ [ ، ويقول :  35األحقاف: ]  ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ 

 [  24اإلنسان: ] ژ  يت جث مث ىث   يث        حج

 مغريِّ  وال ژ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ بقوله :   نبيه لتطمني زيادة الوعد هذا تعاىل وقوى أكد مث
 وسننه وأحكامه، وصفاته، من شرائعه، ،  حممد نبيه إىل اهلل أنزل ما: ذكره تعاىل" كلماته"و اهلل لكلمات

الفهم من والظفر على النصر من وأولياءه أنبياءه به اهلل وعد منها ما كونه،  يف  عنهم توىّل  منو  وضاّدهم، خم
ٌد . أولياءمه وال يغلب وعده اهلل خيلف وأدبر ، فال  أحم

 يفعل أن تغيريها ، فال يقدر أحد أو تبديلها باستحالة شعارلإل -سبحانه -إليه الكلمات وإضافة
 ذل  . حتقيق وبني امسه عز اهلل بني وحيول عليه دلت ما خالف
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 يا ژ  ېئ  ۈئ  ژ :كلماته  تعالت فقال املرسلني، أنباء يف والتسلية العظة سبحانه أكد ولقد

 الرسل . من قبل  كان  من خرب من ژ  ېئ ېئ ىئ ژ حممد 
 على هلم ونصرنا ، إليهم أرسلوا مبن ورفقهم وامتثاهلم وطاعتهم واحتماهلم صربهم يف العظيم خربهم

 به يسكن امم ، وكل ذل  وضالهلم غيهم يف ومتادموا آيايت جحدوا هبم حني صنعتُ  وما عليهم، بغى من
ذهبم قومهم، ككان قبل  من الرسل إذ  فيمن   مينِّ  كان  الذي مثل والظفر النصرة من أيًضا أنت ؛ فانتظر قلب 

 العاملني، مجيع إىل ثمبعو  ألن  الطريقة هذه بالتزام أوىل ، فأنت واقتد هبم يف صربهم على ما لمُقوا من قومهم
 الرسل صرب بتحقق اىلتع سنته جلريان بل إلمهاهلم، إمهال املكذبني وليس ظفروا، كما  تظفر صربوا كما  فاصرب

 .(1)عظيم الشأن  أمر عن اخلرب والنبأ وشكرهم ،
 على وجب فقد مجيل، وعزاء كرمية،  مواساة من إليه حتمل وما ربه، كلمات  إىل النيب  استمع وإذ

 بقي قد انك  فإذا قومه ، من يلقى ما على وحسرته، حزنه ويذهب نفسه وتسكن قلبه، يطمئن أن النيب 
 واحلسرة زناحل توازع به تزال ال كانت  وإن قومه، من له عرضت اليت العوارض تل  من شىء النيب  نفس ىف

ىئ ژ  :فقال اآليات من اهلل شاءم  مبا إال بآية اإِلتيان على يقدر ال بشر  تعاىل خيربه أنه عليهم، فإن اهلل

 . ژی       ی           ی ی 
 انصرافهمو  عن ، املشركني هؤالء إعراض حممد، يا وعلي ، عظم كان  فبعد مواساتنا وتصبرينا ل  إن

،   منهم شقَّ ذل  علي ، ومل تصرب ملكروه ما ينالو   بعثُت  به،الذي  احلق من به جئتهم افيم تصديق  عن
 حىت اآليات، نهم يطلبون كانوا  ، وملا اآليات قبيل من هلا عدِّهم ، وعدمُ  البينات من به جئت وعدم اإلميان مبا

 مقدورك، يف سفلي ذل ، يف وسع  بذل، فا اقرتاحاً  سألوه ما إىل جتيبهم أن وأحببتم  يؤمنون؛ ال هبا جاء إذا
ا اللَّه هدايته ، فلقد كان اهلل يرد مل من هتدي أن

ً
 تعنت سؤال يسألون وإمنَّما يؤمنوا، مل آيات جاءهتم وإن بأنه عامل

جئ حئ مئ ىئ     يئ جب حب  ژ  : ذل  عند فقال ، اهلدى على لتدهلم آيات طلب سؤال ال ومكابرة

  ژ ڤيب  خب  مب ىب ژ لتأتيهم بآية من حتت األرض  ألرض فتذهب فيهأن تتَّخذ سمرمبا يف ا وقدرت  ژ

لتكون  وكهاسأل اليت ؛ تل  اآليةمنها  ژجت حتژ تصعد فيه، كالدَّرمج وما أشبهها،  اً مصعدسببًا و أو 
  عالمة وبرهان على صحة قول ، غري الذي أتيت   فافعل.

                                                           
 (71/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (243/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (335/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 للبقاعي نظم الدرر (252/ 3) تفسري ابن كثري (417/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (519/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي
 مراح لبيد حملمد نووي (25/ 3) روح البيان حلقي (127/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (418/ 1) السراج املنري للشربيين (98/ 7)
التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد  (1077/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب (348/ 4) حماسن التأويل للقامسي (315/ 1)
 التفسري (83/ 4) احلديث التفسري (2486/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (203/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (160/ 4) لكرمي اخلطيبا
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 حتت من بآية يأتيهم أن استطاع لو أنهو  عليه، وهتالكه قومه إسالم على حرصه بيان واملراد من ذل 
  .إمياهنم رجاء هبا ألتى السماء فوق من أو األرض

. بآية يهمتأت أن على يتوقف ال هداهم إن أخرى، بآيات يتحقق كان  ولو حىت إمياهنم فكان يود
 يف جدوى ال أنه له بنيي وتعاىل سبحانه فاهلل تقول ، فيما احلق على تدهلم اليت اآلية هو ينقص الذي فليس
 حمالة . الم  عنها سيعرضون ألهنم جديدة؛ آية

 أن على نَّه قادرأ وعزَّ  جلَّ  اهلل وأعلم اللَّه ، بِإذن إال بآية يْأيت أن يستطيع ال أنَّه  نبيه اللَّهُ  فأعلمم 
 .اللَّه يشاء أن إال لُيؤمنوا كانوا  ما وكلمهم املوتى املالئكة أُنزلت لو وأنَّه آية، آية يُنزلم 

إن الذين يكذبون  من أي :  ژمت ىت  يت جث مث ىثژ  يقول تعاىل ذكره:لذل  
هؤالء الكفار يا حممد فيحزن  تكذيبهم إياك، لو أشاء أن أمجعهم على استقامة من الدِّين، وصواٍب من 

حىت تكون كلمة مجيعكم واحدة، وملتكم وملتهم واحدة، اإلميان  على وخلقهم وطبعهم حمجة اإلسالم،
، أليّن القادُر ع غريه، على وآثروه اهلدى اختاروا حبيث على ذل ،جلمعتهم  لى ذل  ومل يكن بعيًدا عليَّ

بلطفي، ولكين مل أفعل ذل  لسابق علمي يف خلقي، ونافذ قضائي فيهم، من قبل أن أخلقهم وأصوِّر 
 عدمى ؛ وذل  لاهلد على جيمعهم أن يشأ على اهلدى لذا مل الكفر خيتارون أهنم منهم ، وأعلمأجسامهم 
 مل تعاىل أنه ال يهإل الداعية لآلياتِ  مشاهدهتم يف منه التامِّ  متكنِّهم مع اهلُدى جانب إىل اختيارِهم صمرفِ 

 باحلرص ا حممدي ژحج مج ژ احِلْكمة  عن خلروجه يفعْله ، فلم حتصيله إىل توجُِّهِهم مع له يوفقهم

 سرواوحت حزهنم اشتد الذين من  ژجح مح ژ م مقرتحاهتِ  نزول إىل امليلِ  أو إسالمهم على الشديدِ 
 مقارباً  لتحسروا باألسف فتصري،  الصرب مواطن حيل يف ال ما وإىل الشديد، اجلزع إىل ذل  أخرجهم حىت

ممن ال يعلم أن اهلل لو شاء جلممع على اهلدى مجيع خلقه و ، يكون  ال ما على باحلرص اجلاهلني ألحوال
رين به لقه إمنا يكفر به لسابق علم اهلل فيه، ونافذ قضائه بأنه كائٌن من الكافبلطفه، وأنَّ من يكفر به من خ

اختيارًا ال إضطرارًا، فإن  إذا علمت صحة ذل ، مل يكرب علي  إعراُض من أعرض من املشركني عما تدُعوه 
 إليه من احلق، وتكذيُب من كذَّب  منهم. 

 على حتسرك تديش أن ينبغي ال أنه ، إمنا املقصود احلالة هذه مثل على إقدامه يقتضي ال النهي وهذا
 املقصودو  اجلاهل، حال من حال  قرب ذل  فعلت لو فإن  عن  إعراضهم من جتزع أن جيوز وال تكذيبهم،

 . (1)احلالة  هذه مثل عن له والزجر التبعيد اخلطاب تغليظ من
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 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 أُمرت ما لوك اخلاصة، ورثتهم ألهنم األولياء ؛ به تسلى الرسل هب ُسلِّيت ما كل .1
 على رصاحل اهلل إىل الدعاة شأن من فليس احلرص، وعدم الصرب من األولياء، به تؤمر الرسل به

 وب،القل أرض يف التذكري حكمة يزرعون هم بل أنكر، أو عنهم أدبر من على احلزن وال الناس،
 (1).به  لقخت وما السالم، الصالة عليه -الرسول به أمر مبا اقتداءً  ،فيها اهلل ينبت ما وينظرون

 أمة ىف يةللهدا سبباً  تكن مل اقرتحوا ما إىل املعاندين إجابة بأن اهلل سنة مضت .2
 (2)االستئصال. بعذاب للرسل املعاجزين عقاب ىف سبباً  كانت  بل األمم، من

 اإِلميان على ويثاب البمصمر، ذو ؤجمرُ فيْ  ممعها، الناس يُفكر اليت اآليات اهلل أنـْزمل .3
رِ  يـُْرممى أو يكفر من على تنزل نمارٌ  كانمتْ   ولو باآليات،  (3) .واحد لك  قلب النم  السَّماءِ  من حبمجم
 ودورهم واضحاً، طريقهم اهلل  رسول بعد من اهلل إىل للدعاة ترسم اآليات .4
 الطريق ايةهن يف كله  ذل  بعد رهمينتظ ما مث وعقباته، الطريق متاعب هلم ترسم كما  حمدداً،

 تبعا من انتفع باإلنذار لكن يتبع، مل ومن الذكر اتبع من ينذر  النيب كان .5
 (4)يتبع . مل من ينتفع ومل الذكر،

 احلق ولكن دينه، وعن منهجه عن قومه من أحد يفلت أال  اهلل رسول حرص .6
 ال ومن يء،جي أال ويقدر طواعية له جييء من يعلم حىت اختيارياً  الدين أمر جعل وتعاىل سبحانه
 (5) .جييء أن قادر وهو جييء

 (6)ال يرجى النصر إال من اهلل تعاىل ، فال يطلب إال منه .  .7
ومن  ى،السلو  من شيئا ويفيد املصاب يهّون التأسى أن على التجارب دلت لقد .8

زن واألسف د املرة، ألن احلهذا تعلم حكمة تكرار التسلية بأمثال هذه اآلية مع األمر بالصرب املرة بع
 (7)من شأهنما أن يتكررا بتكرر سببهما وبتذكره. اللذين كانا يعرضان له 

                                                           
 (141/ 2) البحر املديد البن عجيبة - (1)
 (116/ 7) املراغي تفسري - (2)
 (245/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين - (3)
 (75/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي - (4)
 (3595/ 6) الشعراوي تفسري - (5)

 ( 118/  6انظر : الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (6)
 (111/ 7) املراغي تفسري - (7)
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 تساوت ذاإ بالنصر حقيقا كان  أصرب كان  فمن الصرب، عاقبة حسن إىل إمياء فيها  .9
 (1).والقهر الغلب وسائل اخلصمني بني

 الظامل ال بهحر  ىف لعدلوا احلق يتحّرى الذي الصادق املؤمن إن اهلل تعاىل لينصر .10
 (2)دينه . ونصر اهلل كلمة  إعالء يقصد والذي خلقه، من الباغي

 ووجود لشر،ا فوجود؛  حالوة للحق عرفوا ملا الناسم  تـُْفزِّع مضار للشر يوجد مل لو .11
 ال وأنه اإلميان، نم بد ال أنه الناس يف ينادي واستذالالً  وقهراً  جربوتاً  الناس يف الكفر وآثار الكفر،
 ولذل  ؟اخلري إىل الناس يلفت الذي فما الكون يف مكان للشر يكن مل فلو. اخلري وجود من بد
 يهيجون اإلميان خصوم من قوماً  جتد حني إال فتوهتا تأخذ ال املؤمنني عند اإلميان هبات أن جتد

 نفوس املسلمني. يف أما إذا صارت الدنيا إىل رتابة فرمبا فرت أمر اإلسالمويستفزوهنم  ويؤذوهنم املؤمنني
 (3).ولذل   دد املؤمنني باهلل يف غرية دائمة؛ ألن هناك من يكفر باهلل

 (4) .لذل  البشر حيزن كما  حمبوب لفوت حيزن هو ولذا  الرسول بشرية ثبوت .12
 احةس عن بإبعاده احلاالت وأكمل املقامات خري إىل رسوله تعاىل الرب إرشاد .13
 (5) .اجلاهلني

 ممن حنياملقرت  القرتاحات يستجيب أن الدين، هذا إىل دعوةال لصاحب ينبغي ال .14
 وفق هلم الدين هذا ينيتز  حياول أن وال الربانية طبيعته عن دعوته منهج حتوير يف الدعوة، إليهم يوجه
 .(6)وشهواهتم وأهوائهم رغباهتم

 

 

 
 

  

                                                           
 (112/ 7) ق املرجع الساب -  (1)
  (113/ 7) املرجع السابق  -  (2)
 (3595/ 6) الشعراوي تفسري - (3)
 (54/ 2) للجزائري التفاسري أيسر - (4)
 (54/ 2) املرجع السابق  – (5)
 (1082/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب (6)
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 - الكونيةو  الشرعية -سبحانه وتعالى  آيات اهللتجاه موقف المشركين المطلب الثالث : 
 (47 – 36)  وتهديد اهلل لهم

 ڀ ڀ     ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ژيقول اهلل سبحانه تعاىل :  

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ    چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک      ڑ ڑ

     ۓ ے ے ھ               ھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ    ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

   ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى     ې ې ې ې

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ   ىئ

 ڦ  ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ

  ژ  ڍ ڍ ڇ
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
 اهلدى، على اسالن جلمع شاء لو السابقة أن األمر كله بيد اهلل ، وأنه اآلية ىف سبحانه أبان أن بعد

 ذل ، على رهمتقس اليت باآليات إجلاء يلجئهم أن وال ذل ، على مفطورين البشر جيعل أن يشأ مل ولكنه
 خيتار من ومنهم عماهلم،وأ تصرفاهتم ىف خمتارين االستعداد ىف متفاوتني البشر يكون أن حكمته اقتضت بل

 .اهلدى على العمى يستجب من ومنهم الضالل، على اهلدى
 وأن ات،والبين احلجج من يسمعون ما ويفقهون اآليات ىف ينظرون الذين هم األولني أن هنا ذكر
 .سواء واألموات مفه يسمعون، وال يفقهون ال اآلخرين

 اخلاصة اآليات من جاءهم ما بعد قط آية له يروا مل أهنم يقتضي الذي هذا قوهلم يف منهم وعجب
 آية غري ةبآي وذكرهم ؛ العمى األبصار من ةنار وإ ، الصم األمساع إىل فبني أن بيده رد األقطار، مأل ما به

كل   عليهم، منه تفضالً  سؤاهلم سبحانه قبل ورتبها لصالحهم، كافية  مستكثرة آيات على تشتمل القرآن
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 األمر، جبميع فردهت وعلى وغريها طلبوها اليت اآليات من وغريه البعث على قدرته باهر على لةالد ذل  يدل
 منهم . يراد ما مجيع يف كفتهم  تأملها حق تأملوها إذا

 بعد وقفواتت أن نع فضالً  الرسل إرسال عن تغنيكم آيات ذل  يف لكم يكون وكأنه يقول : أفال
 .تقرتحونه مبا إال العادات خوارق من منهم ترضوا وال إرساهلم

 هللا خملوقات على الظاهرة، فنبه القاهرة باملعجزات اإلتيان  النيب من طلبوا الكفار وذل  ألن
 جهلهم لماتظ يف ظلوا لب هبا، يهتدوا مل اهلل بآيات املكذبني حيث إن خملوقاته، يف يتفكروا تعاىل، وأمر بأن

 إىل وصلت ماك  احليوانات مجيع إىل وصلت عنايته أن تعاىل هبا ، وبني يسمعوا ومل يروها مل كأهنم  حىت
 اإلنسان على هب يبخل ال بأن كان  البهائم على به يبخل ال حيث إىل وفضله رمحته بلغت ومن اإلنسان،
 وأن إظهارها، يف السائلني ألولئ  مصلحة ال أنه على القاهرة املعجزات تل  إظهار من اهلل منع فدل أوىل،

 علمه مشولو  قدرته إليهم ، ويف أبراز كمال العظيم الضرر عود يوجب واقرتاحهم سؤاهلم وفق على إظهارها
 ينزهلا الو  إنزاهلا، واملصلحة احلكمة من رأى إذا آية ينزل أن على قادر أنه داللة قوية على تدبريه، وسعة
 . (1)املكذبني الضالني أولئ  من املقرتحون يراه كما  واهلوى للتشهى

 
 ثانياً : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات : 

ٻ ٻ ٻ  ژوالصرب فقال :  الثبات على تساعده علمية حبقيقة لقد أعلم اهلل تعاىل نبيه

 عنو  عن ، املعرضني هؤالء إعراض علي  يكرُبنّ  فال ژ  ٻپ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ ڀ
 قد بأنه احلتم قضاءال هذا أفهم حيث إنه ملا بنبّوت ، واإلقرار رهّبم توحيد إىل دعوهتم إذا لدعائ  االستجابة

ٻ  ژعادة، فإنه  يستجيب أن ميكن وال اهلل، إال إمساعه ميكن فال باملوت، حتم من حال حاهلم صار

 يليبو  ويصدق  دعوت ، ،ذل  ويطيع  من إليه تدعوه ما إىل لدعائ  أي : الذي يستجيب ژ  ٻ

 ؛ الذينعواألمسا  األلباب أولو وهم ينفعهم، ما بقلوهبم ژ ٻ ٻپ ژ  وهني   ألمرك وينقاد رسالت ،
 اآليات ، فيعقلونالرُّشد اتباع هلم وسهَّل ،اهلدى واملواعظ، والتفهم للحق و  إلرادة اإلصغاء أمساعهم اهلل فتح

 . يسمعون مبا ونفينتفع قلوهبم، وطهارة نفوسهم وصفاء طرهتمف لسالمة احلق، من هبا عرفوا ملا ويذعنون
. والفاجر الرب فيه يشرتك األذن، مساع فمجرد وإال واالستجابة، القلب مساع: هنا بالسماع واملراد

 . القبول دمع يف عذر، هلم يبق فلم آياته، باستماع تعاىل، اهلل حجة عليهم قامت قد املكلفني فكل

                                                           
 نظم الدرر للبقاعي (260/ 1) التسهيل البن جزي (161/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (525/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (1)
  (117 - 115 /7) املراغي تفسري (325/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (104/ 7)
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 إجابة هيف األمر، وتقدير واإلمعان التفكر بعد الناهي، وهني اآلمر أمر يطيعون أهنم (1)واالستجابة
 على وجوهبا. الدليل استقراء بعد إجابة فهي ،(السني) عليه تدل ما وهذا دقيقة، حمكمة

 مسعهم، على هللا ختم من الكفر وهم يرتكون وال اإلميان يقبلون ال أن املشركني يف وبني أن السبب
 وصفهم كما  همف ُرعاهتا، أصوات من األنعام تفقه ما إال احلق اتباع وإىل اهلل إىل إياه دعائ  من يفقهون فال

 [  171البقرة: ]  ژ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   ژ :ذكره تعاىل اهلل به

 لقلوب،ا أحياء ل  يستجيب حيث إمنا املوتى، مع اهلل يبعثهم والكفارُ  ژپ پ پ ژ 
 وال ل ، نيستجيبو  ال فإهنم ينجيهم، مبا حيسون وال بسعادهتم، نيشعرو  ال الذين القلوب، أموات وأما

قواًل؛  يفقهون الو  دعاء، يعقلون وال صوتًا، يسمعون ال الذين املوتى عداد يف ذكره تعاىل ينقادون، فجعلهم
 اهلل ُرسل تكذيب نم عليه هم عما فينزجرون يتذكرون وال آياته، يعتربون وال اهلل، ُحجج يتدبرون ال كانوا  إذ

 الفاسدة، تقاداتاالع بسموم قلوهبم ملوت اإلنسانية، إىل بالنسبة أموات احليوانية، باحلياة أحياء كانوا  ، وإن
 .الرديئة واألخالق

مية أهل تس ويف واآليات املعجزة ، بالنبوة العلم طريق ألن السمع ژ ٻ ژ وعرب بلفظ : 
  .خيفى ال ما عليهم، واإلزراء هبم، التهكم من( موتى) الشرك

مث إىل اهلل يرجع املؤمنون الذين استجابوا هلل والرسول،  فإنه يريد :  ژ ڀ ڀ     ڀ  ژ  وأما قوله:
والكفاُر الذين حيول اهلل بينهم وبني أن يفقهوا عن  شيًئا، فيثيب هذا املؤمن على ما سلف من صاحل عمله 

 الكافرم مبا أوعدم أهل الكفر به من العقاب، اليف الدنيا مبا وعد أهل اإلميان به من الثواب، ويعاقب هذا 
 .هلم هتديد ، وهذا يظلم أحًدا منهم مثقال ذرة

 لرسولا واجب وحتدد كله،  املوقف حقيقة تكشف! االستجابة وعدم االستجابة قصة هي هذه
 .(2)يريد مبا فيه يقضي األمر لصاحب كله  األمر وترتك وعمله،

                                                           
 «اإلجابة» و ل ، وحيققه طلبت ما إىل منه طلبت من جييب  أن: هي «االستجابة» ف ؛ «اإلجابة» و «االستجابة» بني فارق هناك - (1)
 (3603/ 6) الشعراوي تفسري تقول، ملا بالرفض ولو سألت نم جييب  أن: هي
احملرر  (445/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )75/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )341/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) - (2)

 (101/ 7) نظم الدرر للبقاعي (253/ 3) ثريتفسري ابن ك (521/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (288/ 2) الوجيز البن عطية
يف ظالل القرآن لسيد  (255: ص) تيسري الكرمي الرمحن للسعدي (116/ 7) املراغي تفسري (349/ 4) حماسن التأويل للقامسيوخالفهم ، 

مع تصرف وإضافة  (55/ 2) للجزائري التفاسري أيسر (3603/ 6) الشعراوي تفسري (2488/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (1079/ 2) قطب
 من الباحثة 
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ءِ ومل يذكر ما ذكر من تشبيههم باملو   واملكابرة لعنادا مهتهم قوم تى يف اآلية السابقة إال ألن همُؤالم
 . (1)وحسيات ومسعيات عقليات آيات عليه أنزل كان  مبا قد يقتنعوا مل والتعنت إذ

 يعتدوا مل فهم ژٿ ٿ ٿ ژ   النيب على أي ژ ٺ ٺ ٺ ژ ومن عنادهم أهنم قاُلوا : 
، لنبوته وعالمة ربه من آية عليه نزل وجحدهم، فقالوا هالّ  هملعناد عندهم بشيء يأت مل وكأنه به، أتى مبا

 ولكنه منه، ليس لبالط أن يفيدان ومها وبربه باجملهول ، وعربوا ربه قبل من آت التنزيل فهم يعلمون أن ذل 
مضمون  مؤمنني ، و  بعده من ونكون نتمناه، الذي الطلب ذل  فليجب عنده، من رسوالً  كان  فإذا ربه، من

 .مقرتحهم وفق على بآية اهلل أيده إذا إال صدقه يثبت ال الرسول  أن يقتضي كالمهم
 يدل وذل  معارضته، عن فعجزوا به حتداهم  أنه بدليل باهرة، وبينة قاهرة معجزة القرآن مع أن

 جنس من إنه: لواوقا والعناد، اللجاج سبيل على معجزاً  القرآن كون  يف معجزاً ، فيعلم أهنم طعنوا كونه  على
 طلبوا شبهةال هذه وألجل واإل ديل، والزبور التوراة يف كما  املعجزات، جنس من يكون ال والكتاب الكتب،

وتى ، ولقد امل وإحياء اجلبل وإظالل البحر من فلق األنبياء سائر معجزات مثل القاهرة معجزة من املعجزات

ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇژ ألوها فقال : أورد اهلل تعاىل يف موضع آخر من كتابه مجلة من اآليات اليت س

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ        ڱ ڱ ڱ      ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭڭ ۇ ۇ ۆ 

 [   93 - 90اإلسراء: ]  ژ  ۆ ۈ ۈ    ٴۇ ۋ ۋ
قريع والت التوبيخ سبيل م علىأن يقول هل  حممد لنبيه ومل يرتكهم اهلل تعاىل وما قالوه بل قال تعاىل

 يريدون ما على حجة ژ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ  :ل  املقالة هذه حممد لقائلي يا ژ ٹ ژ : 

 ونيعلم ال آية، فيسألون  ذل  يقولون الذين أكثر ولكنژ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ ويسألون 
 الذي بالسب علموا ولو علي ، ذل  إنزال ترك وجه ما يدرون وال ، أنزهلا إن اآلية البالء يف من عليهم ما
 السؤال أثر لىع آية أنزل إذا أنه يعلمون ال فأكثرهم يسألوكه، ومل ذل ، يقولوا مل علي ، أنزهلا مل أجله من
 وعد كنهل األولني، يف سنته من ذكرنا ما على عاندوا ، وألهلكهم إذا ، واستأصلهم العذاب عليهم ألنزل

                                                           

اإلسراء: ] ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ : ذكر ما فهي: العقليات اآليات فأما - (1)
88  ] 
 .عنها وينبئه يعلمها من إىل اختالف له كان  أن غري من عنهم، غائبة كانت  أشياء عن أنباهم ما فهي: السمعيات اآليات وأما

 وحنني له، شوي الذي العناق ونطق واحدة، بليلة شهرين قطع مسرية وما قصعة، من قليل بلنب كثرية  أقواًما سمقى ما هي: احلسيات واآليات
 (77/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي .العناد مهتهم وكانت عاندوا، لكنهم. ذكرها يكثر مما األشياء من ذل  وغري املنرب،
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 عاقلني عاملني كانوا  إليها ، ولو احلاجة عند إال اآلية ينزل فهو الالقيامة، كذل   يوم إىل األمة هذه إبقاء
 الفائدة. طلب سبيل على ذل  لطلبوا

 فهذا،  اإِلميان يلزمهم فلم التصديق إىل تقودهم آية عليهم ينزل مل اهلل أن على تدل ال اآلية وهذه
 وأكثر ، خُيْفمى أن من أظهر،  هنبوت وصحة رسوله صدق على اآليات الدالة من اهلل أظهره ما ألن ؛ خطأ
 وصدق بالغيو  أخبار من تضمنه وما،  مبثله اآليات من اهلل حتداهم من عجز مع القرآن وأن،  ينكر أن من
 اهلل قدرة مع ابواجي فلم، تعنتاً  سألوها آية اقرتحوا وإمنا املعجزات ، وأظهر اآليات أبلغ ويكون كان  عما خربه
 اآليات بإظهار لرسولا ينقطع حىت،  له هناية ال ما إىل غريها القرتحوا إليها أجاهبم لو ألنه،  إنزاهلا على تعاىل
 الباب هذا سد ألمرا أول يف فوجب احلجة، تتم وال الدليل يستقر ال أن إىل يفضي وذل  الرسالة، تبليغ عن

 .الباهرة والداللة القاهرة املعجزة من سبق مبا واالكتفاء
 : موضعني يف ياتاآل إظهار يلزمه وإمنا

 . صدقه على دليل هلم استدعائه مع ليكون رسوالً  بعثه عند: أحدمها
 هذين غري يف إظهارها يلزمه وليس،  به آمن له أظهرها إن أنه منه اهلل يعلم من يسأهلا أن: والثاين

 علة . وال عذر هلم يبق مل الكافية الباهرة والداللة القاهرة املعجزة ظهرت ملا املوضعني ، حيث إنه
 تكون سالتهمر  إلثبات النبيني مع تكون اليت ومن تأمل يف حال الرسل والرساالت جيد أن اآليات

 .خبلودها خالدة فتكون لشريعتهم مناسبة وتكون حكمته، مقتضى على
 املادية اآليات ألن ،  حممد شريعة تناسب حجة أقوى وهو ذاته يف حجة لذل  كان القرآن

 يراها يروهنا، حيث من ينالذ إال يعرفها التأثري، وال موقوتة احلسية زمنها فاملعرفة انتهاءب تنتهي حسية وقائع
 صاراألع كل  يف معجز خالد باق فهو القرآن أما يكذب، وقد يصدق قد يرها مل ومن معجزة، إهنا يقول

 .(1)القيامة يوم إىل باقية خالدة شريعة فناسب والدهور
 والتدبر ملالحظةا قوى فيها ويوقظ لطيف، آخر مدخل من قلوهبم إىل هطريق القرآين السياق مث يأخذ

ڄ ڃ  ڄ ڄژ وعقلوه ، فيقول :  تدبروه لو اإلميان، وموحيات اهلدى دالئل من حوهلم الوجود يف ملا

 ال أن يف احلكمة وجه تعلمون حيث إنه ملا بني أنكم ال ژڃ ڃ ڃ  چ چ چ    چ ڇ 
 عن ، املعرضني يا حممد هلؤالء واعترب ؛ لذل  قل فكر ملن املنصوبة آلياتا على حييل ، فهو جمهزة آية ينزل

! تكسبون ما لىع جمازيكم غري أنه أو تعملون، عما غافالً  اهلل حتسنُبَّ  ال القوم، أيها: اهلل بآيات املكذبني

                                                           
 (446/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (77/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (343/ 11) لطربيانظر : جامع البيان البن جرير ا - (1)

 حماسن التأويل للقامسي (260/ 1) التسهيل البن جزي (522/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (110/ 2) النكت والعيون للماوردي
 الوسيط التفسري (3605/ 6) الشعراوي تفسري (2490/ 5) تفاسري أليب زهرةزهرة ال (210/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (349/ 4)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (70/ 5) لطنطاوي
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 صغريٍ  رضاأل على دبَّ  شيء عمل عن غافل غري وهو عليها، جمازاتكم يرتك أو أعمالكم، عن يغفل وكيف
 االحتجاج ألن ؛له خملوقاً  السماء يف ما كان  وإن السماء يف ما دون بالذكر األرض يف ما خص وإمنا كبرٍي،  أو

 (1)لمبالغةل اهلواء، وذكر جبناحيه يف جبناحيه طار طائر فما من دابة وال .يشاهد ال مما وأوىل أظهر باملشاهد
 كما  له خِّرتسُ  فيما وتتصرف تعرفون، كما  فة،تعرفمصن وأصنافًا جمنَّسة أجناًسا كله  ذل  جعل بل ،

 سمنن على اريةٌ ج مرعيةٌ  ، ومصاحلمها مقنَّنة وأمورمها عندنا وآجاهلا وأرزاقها أحواهلا عليها وحمفوظ تتصرفون،
 تثبت بل وائجهاح من شيئاً  هنمل الربانية ، فال والتدبرياتِ  اإلهلية التقديرات سل  يف ومنتظمةٌ  السَّداد

 ينبغي ما وأمهلنا رطناوأف  ژڇ ڇ ژ حبيث  ، التفصيل على املبنّي  وكتابنا احملفوظ لوحنا يف الكل بونكت

 قدرته توحت احلق، قبضة يف وأحواهلم كلها حوائجهم من  ژڍ ڍ ڌ ڌژ  وأغفلنا فيه ، يكون أن
 أن على رتهدق على فيدل داللة واضحة تدبريه، وسعة علمه ومشول قدرته كمال  على ذل  فدل ومشيئته،

ڈ ڈ   ژ وهوياهتم فهم يف هناية األمر تعيناهتم حسب زماناً  ورزقوا حفظوا ما بعد ژڎ ژ آية،  ينزل

أعماهلا  زاءً علىج يشاء ما أمرها يف ، فيقضي القيامة يوم وجمازيها منشرها مث فهو تعاىل مميتها ژژ 
. 

 عليها حفظ ىتح اهلواء، يف والطري ،األرض يف والدوابّ  البهائم أعمال حفظم  يضيِّع مل الذي فالرب
 البالء، ارد يف منها سلف ما على جازاها مث وحشرها الكتاب، أم يف منها ذل  وأثبت وأفعاهلا، حركاهتا
 فيجازيكم حيشركم ىتح الناس، أيها جترتحوهنا، اليت أفعالكم حفظ يف يـُفمرِّط وال أعمالكم، ُيضيع ال أن أحرى
 مل ما ضله،ف من عليكم وبسط نعمه، من خصكم قد كان  إذ فشرًّا، شرًّا وإن ا،فخريً  خريًا إن مجيعها، على
، بشكره وكنتم الدنيا، يف غريكم به يعمَّ   بني به الذي العقل نم أعطاكم ملا أوىل، عليكم واجبه ومبعرفة أحقَّ

 تفرِّقون. كمالذي مل يعطه البهائم والطريم، الذي به بني مصاحلكم ومضارِّ والفهم  متيِّزون، األشياء
 كان  وإن السماء يف ما ألن باألظهر ؛ احتجاجاً  السماء يف ما دون بالذكر األرض يف ما وخص

 .(2)ظاهر فغري مثلنا خملوقاً 

                                                           
 كالمهم  من كان  فإذ. اطبهمخ منطقهم يف ويستعملونه بينهم يتعارفونه وما وبلغاهتم قوم، بلسان الكتاب هذا أنزل ذكره تعاىل اهلل حيث إن - (1)
  يف يتعارفونه ما نظريب تعاىل خاطبهم ،"بيدي ضربته"و ،"برجلي إليه مشيت"و ،"بفمي فالنًا كلمت:"يقولوا أن الكالم يف بالغةامل أرادوا إذا

ا إنَّ : )ذكره تعاىل قوله ذل  ومن خطاهبم، يف ويستعملونه كالمهم، البن جامع البيان  [23: ص ورةس( ]أُنـْثمي نـمْعجمةً  ومِتْسُعونم  ِتْسعٌ  لمهُ  أمِخي همذم
 (349/ 11) جرير الطربي

 ( اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب79/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )344/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (2)
/ 12) الرازي مفاتيح الغيب لفخر الدين (289/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (112/ 2) النكت والعيون للماوردي (2015/ 3) طالب
فتح البيان يف  (115/ 2) البحر املديد البن عجيبة (131/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (218/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (524

ر البن التحرير والتنوي (1080/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب (332/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (134/ 4) مقاصد القرآن للقنوجي
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (215/ 7) عاشور
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 عظمته ، لىع وينادى لربوبيته يشهد ما قدرته وآثار خالئقه كلها،  األحياء عوامل بني من ذكر وملا

 كوهنا  يف[ 38: األنعام] ژ  چ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ  ژ قوله :  يف وذكر
 واصلة ورمحته م،هب حميطة اهلل عناية أن ويف حكيم، مقدر تقدير وحتت قدمي مدبر تدبري حتت كوهنا  على دالة

 كذيباً العجائب انكاراً وت هلذه واملنكرون الدالئل ، هلذه واملكذبون ژ ڑ ڑ ک ژ بعده :  إليهم، قال
  حاهلم، سوءو  فهمهم، وعدم جهلهم، يف عنها ، فمثلهم باإلعراض بالقوة وأ بالفعل اآليات عدد على متكرراً 

 فلما احلق،ب ينطقون ال ژک ژ  نفوسهم ، به تتأثر اآليات مساًعا هذه مثل يسمعون ال ژ ک ژ  كمثل

 ک گ ژ مون حائرون مرتط خابطون به أصبحوا ينتفعون ما قالوا ، وال مسعوا مبا ينتفعوا ومل تتأثر نفوسهم مل

 كربياء  ةوظلم اجلاهلية، تقاليد وظلمة والوثنية، الكفر الشرك ؛ وهي ظلمة حالكة ظلمات يف خائضون ژ 
 ال فهم يء،ش اهلداية نور من إليهم منها ينفذ ال بعض، فوق بعضها ظلمات واألمية، اجلهل وظلمة العصبية،
اجملموع ،  ربيةت ، وفساد األفراد ياراخت بسوء أنفسهم على جنوه ما وذل  منهاجها، يرون وال صراطها، يبصرون
وقدَّره كل  دبريهم،ت وأحكم فدبَّرهم وأنشأهم خلقهم الذي أن ويعلمون هبا، فيعتربون اهلل آيات يبصرون فهم ال
 أعطاه ما عطهي ومل سًدى، يرتكه ومل عبثًا، خيلقه مل جسمه آلة له وصحح القوة، وأعطاه تقدير، أحسن شيء
 الكفر، ظلمات يف حلريته فالكافر يسخطه، وما معصيته دون يرضيه، وما طاعته يف اهلاالستعم إال اآلالت من

 األمم ، سائر مع إليه حيشر يوم فاعلٌ  به هو وما الكتاب، أمّ  يف له أثبت قد اهلل عمَّا غافلٌ  غمراهتا، يف وترّدده
 قبول عن ةميت صارت قد هبمقلو  كأن  حيث إىل الكفر يف بلغوا وذل  أهنم الدالئل ، هذه تأمل عن غافلون

 [ 36: األنعام]ژ  ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ ڀژ بدليل قوله :  اإلميان

 كما  للهيض بإضالله اهلل مشيئة تعلقت من أي ژ گ گ ڳ ڳ ژ أنه  ذكره تعاىل أخرب مث
 اهلل آيات يف عقوهلم وال أفواههم وال أمساعهم يستعملوا فلم اهلدى، على العمى استحبوا الذين هؤالء أضل
، مث إن الضالل البد أن يكون مبنياً على حال العبد ، يقول   اهلل رسول به جاء ما حقية على الدالة تعاىل

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ژ[ ، ويقول :  5الصف: ]  ژى ائ ائ ەئ ەئژ تعاىل : 

 [ . 49املائدة: ] ژ ۈئ  ېئ

 مستقيم، طريق على ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ  واستقامته هدايته ژ  ڳ ڳ ژ
 اعوجاج ال لذيا القصد من سار فيه ، واملستقيم خيطىء وال يتحري ال البني الواضح الطريق هو راطوالص
 ، وهو املقصود إىل والً وص وأقرب السائر على أيسر املستقيم الطريق يف السري وإمنا عرب عنه بذل  ؛ ألن فيه،
 يف وعقله صرهوب مسعه الستعمال وهو الذي يوفقه اهلل تاركه، ينجو وال سالكه، يضل ال الذي احلق طريق
 سننه حبسب به ويعمل اخلري به ويعرف ويعرتف به، احلق به يعرف استعماالً  املكونة، وآياته املنزلة اهلل آيات
 الصراط إىل اديفهو اهل النفسية، والوجدانات ، والعقائد البدنية األعمال بني االرتباط يف وتعاىل سبحانه
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 به جاءت وما برسلهو  به الكفر وترك به، لإلميان وطمْوله بفضله فموفّقه ايته،هد أحبَّ  من منهم املستقيم
 من إال حدأ منهم يضل وال السعادة، الكتاب أمّ  يف له سبق من إال أحد خلقه من يهتدي ال وأنه أنبياؤه،
 .(1)واألمر اخللق له كله،  الفضل وإليه كلُّه،  اخلري بيده وأنّ  الشقاء، فيها له سبق

 موقفهم من اآليات الكونية والشرعية اإلعراض والعناد ، كانت نتيجة ذل  أن أثرت أثراً وملا بني
بالغاً على مواقفهم جتاه ما حيدث هلم من األحداث ، حيث ظهر أن قلوهبم استيقنت أنه احلق لكن جحودهم  

 وال إليه يلجئونو  تعاىل اهلل إىل حاهلم أهنم يفزعون فإن حمنة أو بلية هبم نزلت إذا ؛ فهم كان عن استكبار
 تل  يف اهللب اإلشراك على أيستمرون طاعته ، وها هنا يسأهلم سؤال ليضعهم أمام األمر الواقع عن يتمردون
 إىل جأونيل حني القيامة تأتيهم أو العذاب يأتيهم أن إىل الشرك على اآلن من وهل يستمرون احلالة ؟!
 . (2) إميان ! حني والت بوحدانيته، اإلميان

  الرسول أمورم القرآن يف ما معظم فإن وإال به اهتماماً  بالقول باألمر التهديد هذا فنراه افتتح
 ومبوقف اهلل بأسب والتأمل ، فيخاطب اهلل النفس البشرية الرؤية على بصيغة املنبه واحلاث(3)هلم يقوله بأن
 وتتعرى الشرك ركام هاعن فيتساقط وب،القل هتز اليت اهلائلة، صوره من صورة يف يواجهها حني إزاءه الفطرة
له ،  وحيدهات ومن برهبا، معرفتها من أعماقها يف مستقر هو ما عنها حيجب الذي الركام هذا من فطرهتا

النكري فقال :  ىلإ هلم سبيلم  ال مبا احلجرم  ويُلِقممهم يُبكِّتمهم ويسفههم بأن  رسوله حيث أمر اهلل تعاىل

 ژ القوم وحصل لكم أيها وحل بكم جاءكم إن ژ  ڻ ڻ ژ أي أخربوين  ژ  ں ڻژ 

 همبعض هل  الذين األمم من قبلكم من جاء يأتي ؛ كالذي أنه الدنيا يف وعدكم الذي ژ ڻ ۀ 

 قبوركم، نم فيها تنشرون اليت الساعة جاءتكم أو ژ  ۀ  ہ ہژ  بالصاعقة وبعضهم بالرجفة،

 أو البالء، من بكم نزل ما رفعو لكشف  ژ ھ  ژ هناك  ژ ہ ہ  ژ القيامة،  ملوقف وتبعثون
 من بكم نزل مما ملينجيك تفزعون اللَّه، دون من عبدمتوها اليت واحلجارةم  األصنمام آهلتكم من من غريه إىل
 من لصدوره هويلهلت اجلاللة اسم إىل العذاب ، وإضافة والتوبيخ التبكيت طريقة على وهذا البالء؟ عظيم
 .القادرين أقدر

                                                           
 /2( الكشاف للزخمشري )2017/ 3( اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب )80/ 4انظر : تأويالت أهل السنة للماتريدي ) – (1)

 نظم الدرر للبقاعي (502/ 1) نزيل للنسفيمدارك الت (161/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (530/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (21
التفسري القرآين  (336/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (358/ 4) حماسن التأويل للقامسي (116/ 2) البحر املديد البن عجيبة (108/ 7)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (220/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (173/ 4) للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب
 ( وإضافة من الباحثة .221/ 7( التحرير والتنوير البن عاشور )532/ 12انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ) – (2)

/ 7) بن عاشورالتحرير والتنوير ال مرة عشرة اثنيت[ 67: األنعام] مستقر نبإ لكل: قوله إىل هذه بعد اآليات يف بالقول األمر تتابع وقد - (3)
221) 
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: يقال بأن العامل إعادة عن مغنياً  العطف حرف كون  مع ژ ہ ہ ژ  فعل إعادة ووجه
 ، باملظهر االهتمام إرادة من اإلضمار مقام يف اإلظهار به يوجه ما هو الساعة، أو اهلل عذاب أتاكم إن

 يف الروع وإدخال ، التهويل عن السامع وهو يعرب ذهن يف استقراراً  أقوى ألنه الصريح ؛ لفظه يعاد حبيث
 السامع. مريض

 قوى فيهم نبهتت املوت، وعاينوا البالء، هبم وأحاط الكروب، كربتهم  إذا املشركني، الضاّلني فهؤالء
 إليها . الطريق ضّلوا اليت احلقيقة هلم ووضحت عطلوها، قد كانوا  اليت اإلدراك

 األصنام إىل ال نةواحمل البالء دفع يف تعاىل اهلل إىل يرجعون إمنا أهنم بالضرورة املعلوم من حيث كان
 . اللَّه دعوا الضر ممسَُّهمُ  إذا كانوا  ألهنم يمْدفـمُعونمه، ال مبا عليهم فاحتج اللَّه واألوثان،

 يف حاهلم، نم والتعجب والتقريع للتوبيخ ژ  ہ ہ ھژ :  تعاىل قوله يف وجاء االستفهام

 كنتم  إن ژ  ھ   ھ               ھ  ژية بقوله : مث ذيل اآل اإلهلية، يستحق ىتح شيئاً  يغين تعاىل ال اهلل غري أن
 معها يسعهم ال حجة تضر ، وهذه أو تنفع اهلل دون من تدعوهنا اليت آهلتكم أنّ  وزعمكم دعواكم يف حمّقني
 ، وال تعاىل اهلل غري يدعون ال اخلناق وضاق األمر اشتد إذا أهنم مستمرة كانت  عادهتم فإن التسليم، غريُ 

 فقد غريه، ندعو ال :فقالوا يتفاخرون وبه ينتحلون له الذي الصدق سبيل سلكوا فإن إليه، إال اهلمم يوجهون
 ، ولقد ذكرهم اهلل غري تدعون ال بأنكم مقرون له، فأنتم شري  وال شيء به يعدل ال أنه يف احلجة لزمتهم
 إن فهم عنهم، عهدف آهلتهم تطيعتس ال عذاهبم اهلل أراد إذا أنه ؛ ليعلموا النظر إىل ، وأجلأهم اآلية هذه يف

 ال شيئاً  شاء إذا اهلل بأن االعرتاف إال يسعهم ، فال أعادوا التأمل املستقبل هذا عن اخلرب يف الصدق توخوا
 اهلل، أندعو: وقالوا صدقوا إذاف زلفى، اهلل إىل تقرهبم إمنا األصنام بأن يعرتفون ألهنم مبشيئته؛ إال غريه يدفعه
 بعضال يف عليه االعتماد ينبغي ال الشدائد بعض يف يغين ال من ألن ى عليهم ؛أخر  حجة قامت فقد
 .(1)خراآل

 اهلل غري ندعو نل: جواهبم لكان حقيقته، على وتصّوروه املوقف وتدبروا أنفسهم، صدقوا لو وأهنم 
 منهم، املنتظر اجلواب على اهلل ضرب وهلذا.. يفعلوا ولن يفعلوا مل ولكنهم.. أحداً  به نشرك ولن ،تعاىل 

ے ۓ     ژ  :عاىلت فقال قدره، حق ويقدرونه باهلل، يؤمنون من إلزام به وألزمهم عنهم، اجلواب سبحانه وتوىّل 

ژ  :لهبقو  واإللزام للتبكيت املوّجه التساؤل هذا عن تعاىل أجاب حيث ژ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   

                                                           
 (82 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )246/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )353/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

البيان يف  فتح (132/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (110/ 7) نظم الدرر للبقاعي (532/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي
 التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (1086/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب (139/ 4) مقاصد القرآن للقنوجي

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (72/ 5) لطنطاوي الوسيط التفسري (221/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (175/ 4)
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 بعد اإلجيابو  لالستدراك اليت هيببل  فطرهتم ، حيث أردفه تقتضيه عما إياهم خمرباً  ژ  ے ۓ     ۓ 
م وهو اهلل ما ميكن أن ينجيه وأخذ ولرتك ماهم عليه من الشرك الغلط الذي وقعوا فيه ، النفي وذل  لتدارك

 أن صح إقراره إال املسئول يسع ال كان  ملا اجلواب هذا أن نفسه السائل من عنهم اجلواب تويل ووجه تعاىل ،
 عنه . اجلواب السائل يتوىل

 اهلل أن ذل و  مداركهم، تستيقظ احلال هذه يف ألهنم أحجارهم؛ يرتكون احلال هذا يف أهنم نيفب
 األرض مال  دع،املب للخالق الّتام ، واإلذعان اهلل ، وتوحيد بالضعف شعوره اإلنسان فطرة يف أودع تعاىل
 الّسوية، الفطرة عن واحنراف وظلم، وعبث البدائيني، يف موروث شيء فهو الّشرك وأما السماء ، وباسط
 وإمنا تعاىل ، اهلل غري ونيدع تضر، فال وال تنفع الم  يروهنا إذ أوثاهنم ، إىل يلتفتون فال يفيد ، ال مبا وانشغال
 .العذاب عنهم ليكشف عنهم اهلل يدعون

ل مبستجريين بشيء غري اهلل يف حال شدة اهلو  هل أنتم الساعة، أتتكم أو اهلل عذابُ  أتاكم فإن
ل بكم من آهلة ووثن وصنم، بل تدعون هناك رّبكم الذي خلقكم، وبه تستغيثون، وإليه تفزعون، دون  الناز 

فرِّج في ژ  ڭ ڭ ڭ ڭ ژ  اآلهلة دون بالدعاء وختصونه عنهم، ذل  دفع يفكل شيء غريه 
 ليتفضو عنكم عند استغاثتكم به وتضرعكم إليه، عظيم البالء النازل بكم إن شاء أن يفرج ذل  عنكم، 

 علق ما سونين جتعلهم اهلول كما أن شدة  فيرتكوهنا ومنكًسا، هلا، حاطًما يكون البالء رمبا عليكم ؛ بل
 .الثابتة احلقائق إال أمامهم يكون وال عنها بأوهامهم

 تعاىل اهلل استأثر د، وق خفية حكم على املبنية تابع ملشيئته هو بل مطرد ، غري دعائهم قبول مث إن
 آخر بعض يف كما  لهيقب ال ، وقد الدنيوي العذاب بكشف املتعلقة دعواهتم بعض يف كما  لهيقب فقد بعلمها
،  الساعة همجلت من الذي األخروي نزوله والعذاب عند العذاب الدنيوي بكشف يتعلق ما مجيع ، ويف منها
 يف إطماع ذا، وهالقادر على كل شيء، ومال  كل شيء، دون ما تدعونه إهلًا من األوثان واألصنام فهو 
 نم عنه صرف أو إياها اهلل أتاه إال بدعوة اهلل يدعو مسلم األرض على ما: )  ، يقول اهلل تعاىل  رمحة
 .(1) (أكثر اهلل) : قال نكثر، إذاً : القوم من رجل فقال ( ،رحم قطيعة أو بإمث يدع مل ما مثله السوء

يشاء  ممن يـُْؤتِيهِ  عاىلت اهلل وفضل تعاىل، هللا فضل العذاب كشف  ألن وباملشيئة؛ باالستثناء قرن وإمنا

 ۆ ۆ ۈژ وعد ، وأنتم يف ذل  الوقت  ال إطماع ألنه باملشيئة عنهم الضر كشف  قيد ، وإمنا

وترتكون  ،تنسون حني يأتيكم عذاب اهلل أو تأتيكم الساعة بأهواهلا، ما تشركونه مع اهلل يف عبادتكم إياهژ 
ا من وثن وم ما   وجوهه بأعظم الرتك نع ، فعرب صنم، وغري ذل  مما تعبدونه من دونه وتدعونه إهلًاجتعلونه له ندًّ

                                                           
 3573برقم : ) (458/ 5) عبادة بن الصامتعن  باب يف انتظار الفرج وغري ذل يف سننه ، أبواب الدعوات ،  الرتمذي ماماإل أخرجه -  (1)

 وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.( قال الرتمذي يف حكمه عليه : 
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 مورةمغ أذهانكم ألن وهوله ؛ األمر شدة من وإغفال ، فتنسونه ذهول الرتك مع مجع وهو النسيان الذي
 غريه . دون الضر كشف  على القادر أنه على العقول يف حيث ركز ربكم بذكر

 أشركتم فكيف ه،وألوهيت عبادته يف تشركون الذين إىل تضرعون ال والباليا ئدالشدا مسكم فأنتم إذا
 من خوفاً  الرخاء قتو  يف الشرك عن زاجراً  هذا لكم يكون والباليا ، أفال الشدائد غري يف ربوبيته يف أُولمِئ م 
 . (1) !الضراء إعادة

تضرع قد يكشف يف تذكريهم أن اللما أقام هلم هبذه اآلية على توحيده الدليل حىت استنارت السبل ف
  أنذرهم بتوّقع العذابقد ، فبه البالء ، أخربهم أن تركه يوجب الشقاء ، ترغيباً يف إدامته وترهيباً من جمانبته 

 وأشد شركال يف قومه من أرسخ كانوا  قوم إىل قبله الرسلم  أْرسمل قد أنَّه  نبيمه ثناؤه جلَّ  اللَّه أعلممث 
 ويمِذلوا ليخضعوا وأْموماهِلم أْنفِسهم يف أِخذوا وعوقبوا بالشدة أن إىل القسوة من الظلم،بلغوا على إصراراً  منهم
 .الضراءِ و  البأساءِ  يف اهلل أمر من يكون ما عند تْضرمع خْتشع ، والنفوسم  الُقلوبم  ألنَّ  اللَّه، ألْمرِ 

 واألنداد، ياءاألول من دونه من اختذوه ما وينسون الضيق شدة عند وحده تعاىل اهلل يدعون قومه فإن
 .فطرهتم من الشيطان أفسد ما تصلح ومل قلوهبم، الشدائد تلن فلم األمم تل  وأما

أعقبه باالستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبل ، ليمعلمم هؤالء أّن تل  سنة اهلل يف الذين ظلموا ف
ا يف ضالهلم وحمذِّرمهم أن يسل  هبم إن هم متادمو ،  يقول تعاىل ذكره متوعًدا هلؤالء العادلني به األصنامم  بالشرك .

بيَّه عن سنته يف الذين وخمربًا ن، ، يف تعجيل اهلل عقوبته هلم يف الدنيا  سبيلم من سل  سبيلهم من األمم قبلهم
ضموهنا مب االهتمام مزيد إلظهار بالقسم اجلملة وصدر خلوا قبلهم من األمم على منهاجهم يف تكذيب الرسل

 افكذبو  وهنيناهم، فأمرناهم قبل  من وقرون مجاعات إىل ژ  ۋ   ۅژ حممد  يا ژ ٴۇ ۋ    ژ ل : فقا

 يف ضيقوال الفقر شدة وهي ژ ې  ژباالبتالء  فامتحناهم  ژ  ۉ ژ  وهنينا، أمرنا وخالفوا رسلنا،

  األسقام والعلل العارضة يف األجسام.وهي  ژ ېژ املعيشة 
 االستقامة وعلى ة،اهلداي على تتعصى اليت لألمم النفسية لألسقام ىلتعا اهلل لعالج ويف هذا بيان

 إذا احلجة ىلإ يستمعون وال إليه، هدوا إذا يتبعونه حق طالب مجيعاً  الناس فليس إليه، دعوا إذا احلق على
 ألن هبم ؛ نزلت بالشدائد وذل  دنيوي، عالج إىل حيتاجون فهؤالء ويكابرون، يعاندون بل إليهم، سيقت
 باحلرمان إال دةاجل لغرور عالج وال متع، من فيها وما بالدنيا االغرتار سببهما اإلنكار يف واملبالغة اجلحود
 لعالج الو  حيناً، باملرض إال الصحة لغرور عالج وال العيش، رطب ذاقوا أن بعد املر طعم ؛ ليذوقوا منها

                                                           
اهلداية  (447/ 1) حبر العلوم للسمرقندي(82/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (353/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 مدارك التنزيل للنسفي (161/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (290/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (2020/ 3) إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب
التفسري  (342/ 7) املنار حملمد رشيد رضاتفسري  (132/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (113/ 7) نظم الدرر للبقاعي (503/ 1)

/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (224/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (178/ 4) القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب
 باحثة مع تصرف وإضافة من ال (549/ 1) للزحيلي الوسيط التفسري (199/ 7) للزحيلي املنري التفسري (2495
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 واالجتاه نفس،ال شفاء إىل مؤدياً  الداء فباختال املختلفة بصوره هذا يكون أن وعسى. بالضعف إال للقوة
 . الضراء ثاينالشديد، وال البؤس وهي بالبأساء، أخذهم: بأمرين حاهلم تعاىل اهلل عاجل وقد اهلداية، إىل هبا

 يستعصي دوق للعالج، صاحلة كانت  إن ومتاعها الدنيا، بزخارف املغرورة النفوس عالج اآلالم إنمث 
 ولذا نفوسهم؛ نع الغرور ويبتعد خيضعون، عساهم باآلالم األمم عاجل تعاىل اهلل وإن العالج، ويصعب الداء

،  فهمبضع حيسون إذ كربياؤهم  وتذهب ويتطامنون خيضعون لعلهم ژ ې ې     ژ  :سبحانه قال
 بالطاعة، يل منهم لبالتذل غريي، دون إيلَّ  رغبتهم ويـُْفردوا وينقادوا لعباديت ، وخيلصوا إيّل، فيتضرعوا

، الشدائد نزول عند تتخشع التمرد والعصيان ، فالنفوس باإلنابة والتوبة وترك إيلّ  واخلشوع منهم االستكانةو 
 تسلية ويف اآلية وخضوع، إذعان ؛ فاإلميان اإلميان من النفس قربت بالضعف اإلحساس كان  حيث وإنه
 . (1) للنيب

كّذبت   اليت ألمما عن وأخربم  تعاىل، إليه يرجعون الشدائد نزول عند الكفار ولقد بني اهلل تعاىل أن
رسلها أنه أخذهم بالبأساء والضراء ليتضرعوا له ؛ ألن التضرع ينشأ عن لني القلب فكان نفيه املفاد حبرف 

تماديهم ل عن ضد اللني وهو القساوة، فمنهم من ال يدعو اهلل تعاىل عند إتيان العذاب أيضاً  التوبيخ ناشئاً 
 عنه تسبب ه،رجاء احلالوال يتأثرون بالزواجر التنزيلة  فلما مل يقع منهم ما أوجبت يف الغي والضالل ، 

 قد بل ائد،الشد جنس من كان  ما كل  عند اهلل إىل يرجعون ال أهنم اآلية هذه يف حيث بني عليهم، اإلنكار

 فاستكانوا ژ ى ائ ائ ەئ ەئژ  :فقال تعاىل، اهلل إىل راجعني غري الكفر على مصرين يبقون

 ، حيث جاءذل  على أصروا ژ وئ ژ عذابه ،  وهو بأسه، عنهم رهبم فيصرف لطاعته، وخضعوا هبم،لر 
 زينها اليت أعماهلمب وإعجاهبم قلوهبم، وقسوة عنادهم إال التضرع ترك يف عذر هلم يكن مل أنه ليفيد بلوال

 ل صلبت، ب خشعت وال رقت ما ژ وئ ۇئ  ژ الشيطان ، ودل على ذل  ماجاء بعده وهو قوله : 
 من فلقد بلغوا ان،لإلمي تلن ومل القساوة من عليه هي ما على واستمرت قلوهبم ختشع ومل تضرع فلم وغلظت
هم رسلهم، على تكذيبو  كفرهم  علىولكن أقاموا  يتضرعوا خيضعوا ومل فلم بالشدائد، أخذوا أهنم القسوة

وهبم قل وصالبة ساوةم وق، واستخفافًا بعذابه، وأصرُّوا على ذل ، واستكربوا عن أمر رهبم، استهانًة بعقاب اهلل
 إال التضرع ترك يف عذر مهل كان  ما قلوهبم ، وبني أنه تلني ومل بصريهتم، تفتح ومل وعيهم، الشدة إليهم ترد ،فلم

ۈئ  ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئژ  فيقول تعاىل : هلم هاوحسن زينها اليت بأعماهلم وإعجاهبم وقسوهتم عنادهم

تل  معجبني ب ، وصاروا اليت يكرهها اهلل ويسخطها منهمعليها و  همومحل حيث أغواهم هبا ژ ېئ 
                                                           

( 147/ 4) الكشف والبيان للثعليب( 248/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )354/ 11) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  – (1)
 636/  2( نظم الدرر ) 503/ 1) مدارك التنزيل للنسفي( 424/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب( 533/ 12) الغيب لفخر الدين الرازي

 226/  7)  التحرير والتنوير البن عاشور( تفسري 345/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا( 140/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي( 
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (2497/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 
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 وتقبيح ادهم،آباؤهم وأجد عليهم كان  ما على الثبات حتسني من إليهم يوسوس مبا واملعاصي الكفر األفعال من
 ..هبا وتعلقوا عليهم ، فلزموها، له مزية ال منهم رجل إىل واالنقياد الطاعة

 جيري كما  الشيطان هلم حسن يقل ومل ژ  ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ وعرب بــ 
 القبيح أو السيئ نولك ينقلب، الم  والسيئ حسًنا، ينقلب الم  القبيح ألن القبيح؛ حيسن فالن األلسنة على

 اختربوا دائدبالش يهذبوا مل إن وإهنم باطل، متويه إال هو وما حسن ، أنه معها يظن وتزيينات بتمويهات

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ   يئ جب  ېئژ  :تعاىل فقال (1)بالنعم،

  ژحب خب مب ىب يب جت 
لف جتاه يتضرعوا ، لكن كان هلم موقف خمت لكي والضراء بالبأساء أوال أخذهم أنه تعاىل اهلل فبني 

 تل ب فلقد كانوا ژېئ ىئ ىئ ىئ یژ ما ابتلوا به ، حيث يقول تعاىل يف حكايته عنهم : 
 ما تركوا قلوهبم وةقس ، وبسبب والضراء بالبأساء ذكروا عد مافب به ، ذكروا ملا ناسني السوء ، وتزيني القسوة
 لكي البأساءو  الضراء فإن والبأساء، الضراء آثار نسيان هو إمنا الرتك، جمرد هو ليس هنا ، والنسيان به ذكروا
 ولكن،  هلما ائمد بانتظام مذكرة تكون القلوب يف آثاراً  ترتكا أن جيب الضراعة من احلقيقية آثارمها تنتجا
  .االستكبارو  االغرتار وعاد النسيان، فكان املذكرة اآلثار تل  حمت واالستكبار والعجب والغرور، القسوة

 وراء وجعلوه دعوا ، ما إىل اإلجابة رسلنا، وتركوا ألسن على به أمرناهم مبا العمل تركوا واملعىن فلما
ا إلينا ، وإىل ما أرسل يرجعو  ومل اخلالية لت باألمماليت ح بالشدة يعتربوا ظهورهم، ومل يتوبوا من ذنوهبم ، ومل
 يهتدوا ومل بذل  الفطنة عن وانصرفوا يزجرهم كل ذل  ، ومل به االتعاظ إليهم من الرسل بالدين احلق ، وتركوا

عليهم كل  سلط أي  ژی ی ی جئ حئ ژ  أمرهم ، كل ذل  ملا كان منهم تدارك إىل
 جبميع أقطارها يعمج من عليهم الدنيا إلقبال بليغة صورة اخلري، فريسم مما حيتاجونه من عليهم مغلقاً  ما كان
  وال عناء بال همعلي مقبلة والنعم! قيود وال حواجز بال كالسيول  وإغرائها، متدفقة قوهتا وبكل نعمها، ألوان
ة والسالمة حبدلنا مكان البأساء الرخاء والسعة يف العيش، ومكان الضراء الصحبيث إننا  !حماولة حىت وال كد

 فهو ،رجعوا إليه ، حىت يوالسراء الضراء نوبيت بني عليهم ، وليزاوج يف األبدان واألجسام، استدراًجا منَّا هلم
 .والضراء بالبأساء ابتالهم أن بعد بالنعمة هلم اختبار

                                                           
الوجيز  ( احملرر23/ 2( الكشاف للزخمشري )447/ 1مرقندي )( حبر العلوم للس356/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

/ 6( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )533/ 12(مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )28/ 2( زاد املسري البن اجلوزي )292/ 2عطية )البن 
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( التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب 1089/ 2( يف ظالل القرآن لسيد قطب )141/ 4( فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي )133

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (2499/ 5) ( زهرة التفاسري أليب زهرة228/ 7( التحرير والتنوير البن عاشور )180/ 4لعبد الكرمي اخلطيب )
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ويراد  لقهر ،ا غم إزالة ألنه فتحًا ؛ النصر تسمية ويغم ، ومنه يؤمل ما إلزالة استعارة هنا والفتح
 أخذوا أن وقت قةمغل والضراء ، وهي اليت كانت البأساء مع جتتمع ال اليت ؛ ألهنا اخلري أبواب هنا باألبواب

 فرح اإذ حىت ژمئ ىئ   يئ جب حب ژ والضراء ، مث حكى ماكان منهم بعد هذا الفتح فقال :  بالبأساء
 فيه هم ما جبهماألجسام، وأع يف والصحة املعيشة، يف السَّعة أبوابم  عليهم رسلهم بفتحنا املكّذبون هؤالء
 ال ذل  عنهم ، وأن اهلل رضى على دال وعزَّ ، وأنه جلَّ  اللَّه ِمنم  انِْتقماماً  يكن مل هبم نمزلم  مما كل  أنَّ  ، وظمنُّوا
 تصدّ  وال شكرل انتداب غري واهنمكوا من الدنيا، من أصاب مبا قارون فرح مثل بطر وأشر وفرحوا فرح ، يبيد
 هلا يرجى ال وأنه وماتت قست قلوهبم أن ظهر ذل  فعند باستحقاقهم، ذل  أن واعتذار ، بل ظنوا ةلتوب
قوله : يشعرون ، لذل  جاء بعده ب ال حيث من بالعذاب اهلل فاجأهم جرم أن فال الطرق، من بطريق انتباه

 ال آمنون ،وهم  فجأة، ژمب  ژ، وكان ذل   هبم وسطونا بالعذاب واستأصلناهمأتيناهم  ژخب  ژ
تحسُّرهم ل أشدَّ  ، ليكون وهم غارُّون ال يشعرون أن ذل  كائن، وال هو هبم حالي علم ،  منها عندهم يتقدم

 نزل لب أصالً  أمهلناهم وال األمر، خفوق عند التضرع من منكنهم البغت ، فلم من يفجأ ما شي ، وأنكى
 شيء كل  عن وشغلهم أذهلهم ما الباليا وفوصر  الشدائد أمحال من هبم وأباح العذاب، أثقال من عليهم

ة منقطع خري، كل  من آيسني مفضوح أمرهم ، فغدوا فإهنم هالكون، ژىب يب جت ژ هبتوا  حىت
، ومتكن منهم اليأس واحلزن  على ما سلف منهم من تكذيبهم رسلمهم احلسرة بشديد حججهم، نادمون
 هبم نزل ما لشدة اً جواب جييدون ، فال النفس على يرد مبا اهللكة ، وأصابتهم احلرية ورود والندم واخلذالن عند

 إذا: )  ، يقول (1)الفظيعة احلالة تل  على استقرارهم على داللة االمسية اجلملة احلال ، ويف سوء من
 (2)(  استدراج هو فإمنا حيب ما معاصيه على الدنيا من العبد يعطي اهلل رأيت

                                                           

 تفتح مل هلم، يفتحا التوبةمل وباب الرمحة بابم  أن علمت وقد ژی ی ی جئ حئ ژ  :قيل قد يرد تساؤل وهو كيف - (1)
 كثرية؟  غريمها أخر أبواب هلم
 عليهم سددنا اكن  ما كل  أبوابم  هلم، منا ًجااستدرا عليهم، فتحنا: ذل  معىن وإمنا معناه، من ظننتم  الذي الوجه غري على ذل  معىن إن: قيل
 كما  وذل . أوله لىع مردودٌ  الكالم هذا آخر ألنّ  تعاىل ذكره، اهلل أمر وتركوا يتضرعوا مل إذ ليتضرعوا، والضراء بالبأساء إياهم أخذنا عند بابه،
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ      ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ  :كتابه  من آخر موضع يف ذكره تعاىل قال

: األعراف سورة] ژی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  جب حب خب مب ىب يب جت  حت خت  ی ی
 لك  أبواب عليهم فتحنا به ذّكروا ما نسوا فلما:"بقوله( 1) ذكرهم،[ ما نسوا أهنم] اآلية هذه يف ذكر الذين القوم على اهلل ففتح ،[ 94-95
 إىل األجسام يف الضر ومن والسعة، الرخاء إىل العيش يقض من إياهم، امتحانه حال يف فيها كانوا  اليت السيئة مكانم  هلم تبديله هو ،"شيء
 فتحنا:"قوله فردّ  ،"ءشي كل  أبواب عليهم فتحنا:"قوله قبل ذكره جرى مما عليهم، بابه أغلق كان"  شيء كل  أبواب فتح"وهو والعافية، الصحة
 (358/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي .عليه ،"شيء كل  أبواب عليهم

 -  عامر عن عقبة بنوما جيب من شكره ،  –عز وجل  –البيهقي يف شعب اإلميان ، كتاب املناس  ، باب تعديد نعم اهلل  أخرجه -  (2)
( :  رواه أمحد والطرباين والبيهقي يف 1477( قال العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء )ص:  4220( برقم : ) 299/ 6: )  -رضي اهلل عنه 

 (774-1/773، 413لباىن يف طريق حرملة: وهذا إسناد قوي ... )السلسله الصحيحة رقم الشعب بسند حسن. وقال األ
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 أن بعرض إهنمف أنبيائهم، خمالفة يف قبلهم كان  من سل م نبيهم خمالفة يف سلكوا هؤالء أن ومبا
 .(1)قبلهم كان  مبن نزل ما البالء من هبم ينزل

ُهمْ  ُكْفرِِهم،  بـمْعدم  وأْنظرمهمْ  الرُسلم، وعزَّ إليهم جلَّ  وبعد أن أرسل اهلل  فبالغ بمأسماِء والضراءبِالْ  ومأخمذم

ارِِهمْ  يف وعزَّ  جلَّ  اِبرمُهم دم  قطع ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ژ ستئصال لذا قال : جاء اال وإْمهماهلِِْم، إْنذم
  حيث اجتثّ  خرهم،آ عن أمره، وخالفوا رسله، وكّذبوا رهبم، على عمتموا الذين شْأفـمتمهْم أولئ  القوم واْستمأصل

 إليه يوصمل ال اآلِخر ُقطعوا، ألن فقد دابرهم قطع وإذا باقية ، منهم تبق ومل آثارهم، وحميت هلم، شىء كل
 فقطع اهلل، عذاب جاءهم إذ بغتةً  أهل  إال أحد منهم يرتك أّوٍل ، فشملهم العذاب مجيعاً، ومل بعد إال

  .ويتكربون به يفتخرون كانوا  الذي وتكربهم افتخارهم
 أن يف بادهع على تعاىل اهلل حق على اعتداء الظلم ؛ ألنه أعظم الشرك والظلم هنا الشرك حيث إن

 الناس يزع بشرع يؤمنون ال الشرك أصحاب ألن عدة ؛ مظامل يستتبع الشرك وأن ،وحده بالربوبية له يعرتفوا
 .الظلم عن

 لرسلا أرسل أن يف املتقدمة األفعال جلمال اآلية هذه عقب احلمد وبعد هذا االستئصال حسن
، أهل طاعتهإنعامه على رسله و ومن ذل   وينعم، فريحم إليه ليتضرع والضراء بالبأساء األخذ يف وتلطف

اهِتم ما ومعدوهم على كفرهم باهلل وتكذيبهم  بإظهار حججهم على من خالفهم من أهل الكفر، وحتقيق ِعدم

 ژپ پ پ ڀ ژ الظلمة فقال :  دابر األمر آخر يف وقطعرسله من نقم اهلل وعاجل عذابه. 

دم  ُه ب محِم الِهِ  حممودٌ  ألنهوالشكر التام  احلسنالثناء الكامل نْفسم   .تـمْوبـمتمه انتظارِهو  ِبهِ  فمرم ك  ممنْ  يف إْمهم
  ألولياءل فيكون وإهالكاً  نقمة كان  وإن هاهنا لكن والنعمة، الكرامة ذكر أثر على يذكر إمنا واحلمد

 لألعداء شر ذل  يف كان  فإذا اللَّه، من والنعمة الكرامة أعظم من يعد العدو هالك ألن ونعمة؛ كرامة
 آلخر، خري ذل  يف يكون أن وجيوز إال ألحد شراً  يكون شيء من وما ،وكرامة لألولياء خرياً  فيكون واالنتقام
 .والنعمة اخلري يف احلاصل يف احلمد فيكون

 فعل . كل  يف وجل عز فيحمد احلكمة، عن خارجاً  الظلم على اهلالك يكن ومل

                                                           
 (85 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )248/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )357/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (114/ 2) النكت والعيون للماوردي (147/ 4) الكشف والبيان للثعليب (447/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
زاد  (292/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (23/ 2) الكشاف للزخمشري (124/ 2) معامل التنزيل للبغوي (354: ص) للواحدي الوجيز (271

 مدارك التنزيل للنسفي (424/ 6) امع ألحكام القرآن للقرطيباجل (534/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (29/ 2) املسري البن اجلوزي
يف ظالل القرآن لسيد  (133/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (115/ 7) نظم الدرر للبقاعي (256/ 3) تفسري ابن كثري( 504/ 1)

التفسري  (3616/ 6) الشعراوي تفسري (2500/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (230/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (1090/ 2) قطب
 ( مع تصرف وإضافة من الباحثة 75/ 5الوسيط لطنطاوي )
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 حممد  وليحمد ظلموا، الذين شر كفايته  على اهلل حيمدوا أن هبم آمن وملن هلم تعليم وفيه
أعماهلم ، و  عقائدهم شؤم من األرض ألهل ختليص إنه املكذبني ؛ حيث املشركني أهل  إذا رهبم أصحابهو 

 عليهم سلهمر  هبا نطقت اليت احلق كلمة  إعالء من فيه ما مع سيما ال للحمد ، مستجلبة جليلة وهي نعمة
 السالم .

 تربوااخ أن بعد ظلموا الذين على القضاء بأن إيذان ژپ ڀ ژ بـ  سبحانه ووصف نفسه
 .نيالعامل رب سبحانه وتدبريه الربوبية، تقدير من هو والنعماء بالسراء مث والضراء، بالبأساء

 وهم ليهإ تدعوهم الذي احلق إىل ويعودون رشدهم إىل يثوبون لعلهم رسولنا يا لقوم  هذا فاذكر
 .(1)معرضون
كافرين هذا الكون يف معاملة املؤمنني وال بعد أن ساق ما حل باألقوام وفق السنن اإلهلية اجلارية يفو 

، مبا يتناسب معهم وكان نتيجة أفعاهلم ، ساق بعد ذل  ما يعني على التدبر واالعتبار ، من أدوات العلم 
وهي السمع والبصر والعقل ،  فإن مل ينتفعوا بأدوات العلم اليت وهبها هلم ، لتكون هلم داللة واضحة إىل 

عتبار مبا حل باألقوام الة ، وليتدبروا ويستجيبوا آلياته الشرعية ، ومل يستعملوها يف اعظيم قدرة اهلل الكوني
؛ هددهم بأن يسلبهم هذه النعم، وأن حيل هبم مثل ما حل باألقوام السابق ذكر عذاهبم بعد أن السابقة

 من آخر وجهب لةوالرسا التوحيد إىل الدعوة ضروب من ضرب اختذوا موقفاً مل يكن هلم أن يتخذوه ، " فهي
 (2)االحتجاج "  وجوه

 اإللزام تكملة بعد زاماإلل وتثنية عليهم احلجة تأكيد لقصد التبكيت والتوبيخ بتكرير  اهلل لرسول فأمر

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ  األمم فقال : يف جارياً  يزل مل مستمر أمر أنه ببيان األول

 د أرأيتمحمم يا قل ژ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ
 فذهب أعماكمو  أصاًل ، شيئاً  تسمعوا ال بأمساعكم، حىت فذهب اهلل أصمَّكم إن غريمه، باهلل املشركون أيها

 عنده يذهب ما هاعلي يغطى بأن عليها، فطبع قلوبكم على وختم أصاًل ، شيئاً  تبصروا ال حىت بأبصاركم،
 أمور من تعرفون امم تعرفوا مفهوماً، وال فهموات وال حجة، تبصروا وال قوالً  تفقهوا ال حىت وعقلكم فهمكم

 الّنفع وإدراك ألمورا لتعقل وال إليه، اهلداية لنفاذ قابل غري يصبح ، حبيث والتمييز العقول الدنيا وسلب
 عابد كل  بادةع له الذي اهلل غري إله فأيّ  أعطاكموها بداية كما  كل ذل   والباطل ، فسلبكم واحلقّ  والّضرر،

                                                           
 (86 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )249/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )363/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

أنوار  (292/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (272/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (2025/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب
التفسري القرآين للقرآن  (348/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (134/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (162/ 2) التنزيل للبيضاوي

 (59/ 2) للجزائري التفاسري أيسر (231/ 7) لتحرير والتنوير البن عاشورا (181/ 4) لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (349/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (2)
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 هام،واألف واألبصار األمساع من منكم به اهلل ذهب ما عليكم من يرد: فهم موخبًا يست ژ ڤ ڤ ژ
 شاء؟  ذاإ عليكم رّده وعلى منكم، بذل  ذهابه على يقدر الذي ربكم عبادة يف تشركوه أو فتعبدوه

 ردّ  ميلكون ال يتهوربوب ألوهيته يف وتشركون اللَّه دون من تعبدون اليت واألوثان األصنام كانت  فإذا
  ألوهيته؟! فكيف تعبدوهنا وتشركوهنا يفعنكم،  اللَّه أخذ اليت املنافع تل 

 اهلل يد يف هموحواس أهنم إىل يشري والنص كاجلديد،  يكون أنه إىل لإلشارة( يأيت) بـ سبحانه وعرب
 أجزاء هيو  واإلدراك، والبصر السمع إعادة على قادر تعاىل أنه وهو آخر، أمر إىل ويشري وتعاىل، سبحانه
 مرة . أول بدأكم كما  البعث يف إعادتكم على قادراً  يكون أفال املصرفة، املدركة جسمكم

 أفضاله من وفضل اهلل، عند من هلم منحة هى النعم هذه أن إىل "أخذ " إشارة بالفعل التعبري وىف
 ليه .ع هلم اعرتاض وال منح، ما ويسرتدّ  أعطى، ما منهم يأخذ أن وتعاىل سبحانه وهلل عباده، على

 نظام لاخت تعطلت فإذا اإلنسان، أعضاء أشرف ألهنا بالذكر؛ الثالثة األعضاء هذه خصت وإمنا
 .والدنيا الدين يف مصاحله وبطلت أمره، وفسد اإلنسان،

 وهو بابهل سد فأخذمها املدركات من يرده ما يرد منهما للقلب طريقان والبصر ولقد علم أن السمع
 ختمها . على أخذمها تقدمي يف السر

 احلكيم الصانع وجود على يدل ما ذكر الكالم هذا من املقصود أن اعلم يقول اإلمام الرازي : "
 حمل والعني السامعة القوة حمل فاألذن والقلب والبصر السمع هو اإلنسان أعضاء أشرف أن وتقريره املختار،

 اإلنسان أمر تلاخ األعضاء هذه عن الصفات ذهه زالت فلو. والعلم والعقل احلياة حمل والقلب القوة الباصرة،
 وصوهنا فيها لقوىا هذه حتصيل على القادر أن بالضرورة املعلوم ومن. الدين ويف الدنيا يف مصاحله وبطلت
 الرفيعة اتواخلري  العالية النعم هبذه املنعم كان  كذل ،  األمر كان  وإذا. اهلل إال ليس واملخافات اآلفات عن
 على يدل وذل  تعاىل اهلل إال ليس والعبودية والثناء للتعظيم املستحق يقال أن فوجب وتعاىل سبحانه اهلل هو
 . (1)فاسدة " باطلة طريقة األصنام عبادة أن

 تعبدوهنم الذين إن: مهل قل: له يقول به، املشركني على احلجة نبيَّه تعليم ذكره، تعاىل اهلل من وهذا
 والقبض النفع،و  الضر بيده كان  من عليكم العبادةم  يستحق وإمنا نفًعا، وال ضرًّا لكم ميلكون ال اهلل دون من

 دمع من تعجب نظرة ژ  ڤ ژ  .شيء على يقدر ال الذي العاجز ال أراد، ما كل  على القادرُ  والبسط،

 هانوحي ژ ڦ      ژالعظمة،  من لنا مبا ژ ڦ ڦ  ژالباهرة ،  اآليات من عاينوا مبا تأثرهم
 أمت تظهرها ليتا اجلهات ىف املعاين نوجهونفسرها ، و  ونوضحها وجه نبينها كل  ننوعها يفو  ولغريهم هلم

شىت  أُمور يف العالمات اليت ساقها وهياملطلوب،  إىل اإليصال يف قبله ما يقّوي واحد اإلظهار ، حبيث كل
 إىل الاإليص يف كافياً   ويكون األلباب، ويدهش بالعقول يأخذ ما اإلحسان من بالغ البيان وجوه ؛ من
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ِء، ومنها ما   نمِبيهِ  نبوة وصحة توحيده، على ما يدل منها املطلوب؛ نبني هلم يف خطئهم يف عبادة همُؤالم
 اخلالية ، فنكرر باأُلمم ُصنع ومبا والقلوب، واألبصار األمساع بأخذ ، ومنها ما خيوفهم وإشراكهم يف ألوهيته

 الوجوه على ن إيرادها، ومن املعلوم أ وأمثاالً  عرباً  وتارة وعظة تذكرياً  وتارة عقالً  تارة يتنبهوا لعلهم اآْلياتِ  هلم
 . باملطلو  إىل اإليصال يف قبله ما يقوي منها واحد كل  يساهم يف إظهار أن املتكاثرة املختلفة

 ذكرواوي ليعتربوا عرب،وال األمثال هلم ونضرب بالعرب، إياهم وتنبيهنا احلجج، عليهم متابعتنا مع هم مث

 واإليضاح التقريرو  التفهيم يف املبالغة هذه إال أهنم مع ژ ڄ ژ إال أهنم  ويرجعوافينيبوا  ويقتنعوا،
 ويصدون ون ،يتأمل عندهم فال وظهر هلم وضح عما واالعتبار االدّكار شديداً عن يـُْعرضون إعراضاً  والكشف،
 الرتاخي أداةب عرب البعد غاية يف هذا مثل عن ضاإلعرا كان  وكربًا ، وملا وحسداً  عناداً  اتباعه ، عن الناس

 .(1) ژ ڦ ڄژ : فقال
 عرتافاال إىل بإجلائهم هلم آخر تبكيت اإلقناع فأورد ألوان من آخر لون إىل عقوهلم وجه مث
 عامة ية، جاءت هذه اآل والقلب والبصر السمع بأخذ هبم ، فلما كان ما تقدم خمتصاً  للعذاب باختصاص

 من خلري صلحم وال سبحانه، اهلل إال العذاب أنواع من لنوع دافع ال أنه ومن املعلوم لعذاب،ا أنواع مجيع يف
 .غريه ال العبادات أنواع جبميع املعبود هو يكون أن فوجب سبحانه، اهلل إال اخلريات

ژ  كممصري  عن أخربوين أو - شأنكم يكون كيف  أنفسكم أنتم أخربوين حممد، يا  ژ  ڄژ فقال : 

 نه ،ع وإعراضكم احلق عن بصدوفكم استوجبتموه وعقابه ، وقد لكم املستأصل ژ  ڃ ڃ ڃ چ
 على الربهان نم عاينتم قد الذي بعد إيايم  وتكذيبكم واألنداد، األوثان من به تشركون ما واستوجبتموه على

 من –قدم كما ت  –تشعرون  ال غرة على فجأة ژ چ  ژتصريفها  بعد اآليات عن قويل ، وإعراضكم حقيقة

 هتعاينون وأنتم اهلل عذاب أتاكم أو ژ چ چ ژ  العذاب ، أو ذل  جميء على تدهلم عالمة سبق غري
 . إليه وتنظرون

 الثاين ومسى هبا ، فاجأهم ألنه بالبغتة؛ تعاىل اهلل مساه وأفظع ، واألول أهول لكوهنا البغتة وتقدمي
 .منه لتحرزوا عنه االحرتاز همأمكن لو حىت عرفوه ، وقد هبم وقع العذاب نفس ألن جهرة؛

                                                           
 (86/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (249/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (365/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

تفسري  (504/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (30/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (24/ 2) الكشاف للزخمشري (124/ 2) معامل التنزيل للبغوي
روح  (134/ 3) شاد العقل السليم أليب السعودإر  (219/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (118/ 7) نظم الدرر للبقاعي (257/ 3) ابن كثري

تفسري املنار  (362/ 4) حماسن التأويل للقامسي (319/ 1) مراح لبيد حملمد نووي (134/ 2) للشوكاين القدير فتح  (32/ 3) البيان حلقي
 (2504/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (183/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (349/ 7) حملمد رشيد رضا

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (204/ 7) للزحيلي املنري التفسري
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: ن فقالاإلميا موضع الكفر وضعهم هو الذي إهالكهم مناط بأنه لإليذان بالظلم عليهم مث سجل

 كان  من إال وسخط تعذيب ومنكم هالك منا اهلل يهل  هل ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ 
 عن خلارجونون هم االعبادة؟ والظامل علينا يستحق من عبادة وترك العبادة، علينا يستحق من غري يعبد

 وحتزبوا الظلم، لىع جتمعوا عنده ، وهم الذين من املؤيدين رسله السنة على اجلارية ونواهيه اهلل أوامر مقتضى
 إمثه . على وتعاونوا عليه، وتضافروا

 غري ملعبادهت ظلمة؛ أهنم علمهم مع مث الظامل، إال يأخذ وال يأيت ال العذاب أن يعلمون ومع أهنم
 (1)العذاب . يسألون ضرًا وال نفًعا ميلكون ال أهنم علمهم معو  اللَّه،

 
 

 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

، صارت استجابته أقوى بيان أنه كلما صار اإلنسان أمسع لكالم اهلل ورسوله  .1
لذي ا وذل  مأخوذ من القاعدة املعروفة أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة حبسب هذا الوصف

 . (2)علق عليه احلكم 

 ٻژ  :تعاىل قوله إليه يشري ما وهذا وقدرة، إرادة، وهلم كسب  هلم الناس أن .2

 هم،لطبيعت مالئم هو ما إاّل  الناس يكّلف مل وتعاىل سبحانه اهلل وأن ژ ٻ ٻ ٻ
 هلل امم هو الذي ،املوتى كبعث  عليه، حياسبوا ومل به، يكّلفوا فلم ذل  فوق ما أما لقدرهتم، مناسب

 (3) .ژپ پ پ ژ وحده 
 .(4)اء يش من وخيذل يشاء من يوفق هلل، هو بل للعبد، بفعل االهتداء ليس .3
 (5) .ذل  عدم من والرتهيب ، ورسوله هلل االستجابة يف الرتغيب .4

                                                           
 (536/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (87/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (368/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي - (1)

 حماسن التأويل للقامسي (134/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (219/ 1) اإلهلية للنخجواين الفواتح (505/ 1) مدارك التنزيل للنسفي
 التفاسري أيسر (76/ 5) لطنطاوي الوسيط التفسري (2505/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (349/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (363/ 4)

 (61/ 2) للجزائري
 (127/ 6) سري ابن عثيمنيالكنز الثمني يف تف - (2)
 (165/ 4)التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب  - (3)
 (2011/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب - (4)
 (255: ص) تيسري الكرمي الرمحن للسعدي - (5)
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 بعثهم  ذل فيكون اإلميان إىل يشاء من منهم يوفق واهلل املوتى، مثل الكفار أن .5
 (1).موهتم من

 أحد وهذا الكائنات، مجيع حوى قد األول، الكتاب أن على دليل اآليات يف .6
 جبميع يطاحمل وكتابه األشياء، جلميع الشامل اهلل علم :مراتب أربع فإهنا والقدر، القضاء مراتب

 أفعال حىت املخلوقات، جلميع وخلقه شيء، لكل العامة النافذة وقدرته ومشيئته املوجودات،
 .(2)العباد

  ىوعل شاهد، وحدانيته على وهو إال وطلل ، ورسم أثر،و  عني من شىء من فما .7
 .(3)ظاهر دليل خملوق؛ أنه كون

 كالم  هذا أن: - هبما إال يطري ال أنه علم وقد ژ  چ چژ  جاء لفظ : .8
 تقول العرب، دعن مستعمل أنه يعلمون مبا فخوطبوا التأكيد يف لغاهتا يف العرب عادة على جرى

 .ذل  على ژچ ژ  :بقوله  الطريان فأكد"  بفمي كلمته"   و"  برجلي إليه مشيتُ : " العرب
 ِطر: " حاجة يف هترسل ملن فتقول الطائر، غري يف"  الطريان"  لفظ تستعمل العرب كانت  ملا: وقيل
 بالطريان ربِّونفيع جريه، يف أسرع إذا"  يطري الفرس كاد: "  ويقولون".  أسرع"  تريد ،" حاجيت يف
 .(4)بذكر اجلناحني بني املعنينيق ففر  جناحان، له ليس عما

 األحياء من هفأمثال ويستكرب يعلو أن يصح الم  اإلنسان تعاىل ، وأن اهلل قدرة بيان .9
 .(5)ًْ قليال عدًدا وليس كثري،  عدد

 الئقاخل تل  وتدبريه سلطانه وسعة علمه، ولطف قدرته، عظم على الداللة .10
 يشغله ال ا،أحواهل على مهيمن عليها، وما هلا ملا حافظ وهو األصناف، املتكاثرة األجناس، املتفاوتة
 .(6)احليوان سائر من عداهم من دون بذل  مبخصوصني ليسوا املكلفني وأنّ  شأن، عن شأن

 وتلقاها استقبلت أهنا لو وتأثريها، وإيقاعها فاعليتها ذاهتا يف اآليات حتمل .11
 أهالً  يعد ملو  اهلدى، حلياة احلاً ص يعد فلم فطرته، فسدت وقد إال معرض عنها يعرض وما! اإلدراك
 .(7)احلياة من الراقي املستوى لذل 

                                                           
 (2012/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب - (1)
 (255: ص)  الرمحن للسعديتيسري الكرمي - (2)
 (470/ 1) لطائف اإلشارات للقشريي - (3)
 (2014/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب - (4)
 (2491/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (5)
 (21/ 2) الكشاف للزخمشري - (6)
 (1081/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (7)
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؛ غوايةب اهلداية واالستعاذة من العلى اإلنسان أن يلجأ إىل ربه تبارك وتعاىل بطل .12
 (1)ألن األمر بيد اهلل تعاىل وحده .

 بشرال جيعل أن يشأ مل ولكنه اهلدى، على الناس جلمع شاء لو أن اهلل تعاىل .13
 حكمته تاقتض بل ذل ، على تقسرهم اليت باآليات إجلاء يلجئهم أن وال ذل ، على مفطورين

 على اهلدى خيتار نم ومنهم وأعماهلم، تصرفاهتم ىف خمتارين االستعداد ىف متفاوتني البشر يكون أن
 .(2)اهلدى على العمى يستجب من ومنهم الضالل،

 بآياته ونزداد ، خلقه ىف أسرارهو  اهلل بسنن علماً  ليزداد؛  األحياء طباع ىف البحث .14
 به اهلل فضلهم امم يستفيدوا مل الذين هبا املكذبني حبال ونعترب ، وعلماً  وكماالً  وحكمة إمياناً  فيها
 .(3)نفسه على افرالك جينيه ما نفسها على جتىن ال اليت أنواعه مجيع من أضل فكانوا،  احليوان على

 احلق به عرفي استعماال وعقله، وبصره عهمس اإلنسان الستعمالبيد اهلل التوفيق  .15
 .(4)النفسية والعقائد ةالبدني األعمال بني االرتباط ىف تعاىل سننه حبسب به ويعمل اخلري، به ويعرف

 ينبغي وال،  احلسنة والنية،  احلق يف والرغبة،  العقل سالمة على يتوقف اإلميان أن .16
 .(5)وعابرة خارقة معجزات على متوقفاً  يكون أن

 الكافرو  حي فاملؤمن،  موت بذل  والكفر،  حياة ولقائه ورسوله باهلل إلميانا .17
 .(6)ميت

 مربوب،  تعاىل اهلل لتدبري خاضع والكل ،أجناسها وتعدد،  األرض يف األمم تعدد .18
 .(7)له

 .(8)الكتاب أم يف وإثباته والقدر القضاء ركن تقرير .19
 وال حدهو  اهلل يدعو حلقيقيةا الشدة حال يف أنه املشرك اإلنسان أحوال غريب من .20

 .(9)يدعوها والعافية الرخاء حال يف كان  اليت الباطلة اآلهلة معه يدعو
 .(10)األمم إهالك يف تعاىل اهلل سنة بيان .21

                                                           
 ( .  136/  6سري ابن عثيمني ) الكنز الثمني يف تف -  (1)

 (115/ 7) املراغي تفسري - (2)
 (118/ 7) املرجع السابق  – (3)
 (120/ 7) املرجع السابق  – (4)
 (86/ 4) احلديث التفسري - (5)
 (57/ 2) للجزائري التفاسري أيسر - (6)
 (57/ 2) املرجع السابق  – (7)
 (57/ 2) املرجع السابق  – (8)
 (59/ 2) للجزائري تفاسريال أيسر - (٩)
 (60/ 2) املرجع السابق  – (10)
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،  عقوبةبال تتعظ فلم فعوقبت ورسوله رهبا أمر عن فسقت قد األمة رأيت إذا .22
 قد أهنا اعلم؛ ف اخلريات عليها دق، وأغ الرزق يف هلا تعاىل اهلل ، وبسط فسقها على واستمرت
 .(1)حمالة ال هالكة وأهنا للهالك استدرجت
 .(2)أمر كل  وعاقبة عمل، كل  هناية عند تعاىل اهلل محد إىل اإلرشاد .23
 .(3)بأيديهم نفع لشركائهم ليس إذ الشرك خلع على باحلث تعريض .24
عون إىل اهلل جســــــــــّنة اهلل تعاىل هي أْن يبتلي العباد بالشــــــــــدائد ليختربهم لعلهم ير  .25

 بالتوبة النصوح .
اإلنسان مهما كان بعيداً عن اهلل ؛ فإنه يف حال الشّدة ال يلجأ إالّ إىل هلل وحده  .26

 . 
 سنة اهلل هي اختبار العباد ليميز اخلبيث من الطّيب . .27
 يهف بالعقاب األمم أخذ ألن حياهتم يف ونصرهم رسله أيد اهلل أن إىل اإلشارة .28
 :حكمتان

 التكذيب . عن همزجر : إحدامها
 على ناصره اهلل بأن بإيذانه  للنيب تكرمة وفيه. املكذبني من مبرأى بالتأييد الرسل إكرام: والثانية

 .(4)مكذبيه

 أشد ليكون وطمأنينة، وغفلة غرة، على يؤخذوا أن العذاب، من يكون ما أشد إن .29
 .(5)ملصيبتهم وأعظم لعقوبتهم،

 إىل وردته ه،قلب مغاليق وفتحت أيقظته، حياً  نكا  فمن للعبد اهلل من ابتالء الشدة .30
 شيئاً، تفده ومل ه،علي حسبت ميتاً  كان  ومن.. نفسه على اهلل كتبها  اليت الرمحة من له رمحة وكانت ربه
 (6)!للعذاب موطئة وكانت شقوة، عليه وكانت وحجته، عذره أسقطت وإمنا

 إىل ر،الداب قطع من يعقب ملا الظلم، ترك وجوب على احلجة اآليات هذه تضمنت .31
 .(7)حامد كل  من احلمد القاطع استحقاق مع الدائم، العذاب

                                                           
 (60/ 2) املرجع السابق  – (1)
 (60/ 2) املرجع السابق  – (2)
 (221/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور - (3)
 (227/ 7) املرجع السابق  – (4)
 (256: ص) تيسري الكرمي الرمحن للسعدي - (5)
 (1089/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (6)
 (427/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب - (7)
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 مل أو اهلائلة، اآليات شاهد سواء يهتد، مل يهد اإلنسان مل إذا تعاىل إن اهلل .32
 . (1)يشاهدها

 وتكف م،غروره عن املغرورين ترجع مبا للناس مربية الشدائد جبعل سنتنا مضت إذ .33
 من دوهنم وما البشر من أمثاهلم دعاء عن األوهام، أهل بإرجاع جدرهاأ فما فجورهم، الفجار عن
 ،(2)األصنام

 إذاف بالشريعة، للعمل وإبطال للحقوق تغيري الظلم ألن صالحاً ؛ هالك األمم كان .34
 وهو العدل، ادع الظاملون هل  فإذا حياهتم يف الناس وافتنت والفوضى الدمار جاء والصالح احلق تغري
 .(3)لعاملا قوام ميزان

 سالمةو  مال من فيه هم مبا يغرتوا فال رباين امتحان أمام بأهنم الكفار هؤالء إنذار .35
 .(4)قبلهم من فيه وقع فيما فيقعوا الشيطان وساوس إىل يستمعوا وال ووفرة،

 وجوب إىل ومكان زمن لكل شامالً  عاماً  تنبيهاً  فيها اليت الزمنية اآليات خصوصية .36
 ونسيان لدهرا ببسمات االغرتار وعدم حال، كل  يف وأوامره آياته واتباع غضبه وجتنب،  اهلل ذكر
 .(5)فيها اهلل

بيان أنه ال يصرف السوء إال اهلل تعاىل ، فحري على كل إنسان إذا أصابه السوء  .37
 (6)أن يلجأ إىل اهلل تعاىل . 

أفعال ف أن اهلل تعاىل يبتلي بالساء والضراء حلكمة ، ال جملرد إحلاق الضرر باخللق ، .38
 (7)اهلل تعاىل كلها تصدر عن حكمة .

وجوب التضرع إىل اهلل تعاىل ، ويكون ذل  باللجوء واإلنابة إليه ، والقيام مبا  .39
 .  (8)جيب له من كل ما حيب ، من عقيدة أو قول أو عمل

أن اهلل تعاىل قد يسلط على العبد من هو عدو له ، وال يعد هذا ظلمًا من اهلل  .40
 . (9) قد بني لنا هذا العدو ، وحذرنا من اتباع خطواته ، فال عذر لنا تعاىل ، ألن اهلل

                                                           
 (533/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (1)
 (345/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (2)
 (232/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور - (3)
 (91/ 4) احلديث التفسري - (4)
 (91/ 4)املرجع السابق  – (5)

 ( .  140/  6الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  الكنز -  (6)

 ( 140/  6)  املرجع السابق  -  (7)
 ( 145/  6)  املرجع السابق  -  (8)
 ( 146/  6)  املرجع السابق  -  (9)
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أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء يف نظره حسنًا ، وصار احلسن  .41
 .(1)سيئاً 

على اإلنسان أن حيذر عقوبة اهلل تعاىل ، إذا منَّ اهلل عليه بتيسري أمور الدنيا ؛  .42
 (2)، فال يغرت هبا ألنه قد يكون استدراجاً . من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن

 . (3)بيان أن الذي بيده الرخاء والشدة هو اهلل تعاىل وحده دون سواه  .43
 (4) جيب احلذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم اهلل تعاىل . .44
 (5)بيان أن األخذ الذي توعد اهلل تعاىل هبأخذ مدمر .  .45
احلكم إذا علق على وصف صار ذل  أن الظلم سبب للعقوبة واهلالك ؛ ألن  .46

 (6)الوصف علة له ، يزداد احلكم قوة بقوته ، وينقص بنقصه . 
 تصخم احلقيقة يف اهلالك أن إال الظاهر، يف واألشرار األبرار عم وإن اهلالك إن .47
 الثواب من ظيمةع أنواعاً  هبم املضار تل  نزول بسبب يستوجبون األخيار ألنالشريرين؛  بالظاملني
عظيمة؟  سعادات يوجب أنه الظاهر،إال يف بالء كان  وإن فذاك تعاىل، اهلل عند الرفيعة رجاتوالد
 بكوهنم عاىلت اهلل وصفهم فلذل  معا، واآلخرة الدنيا خسروا فقد هبم البالء نزل فإذا الظاملون أما

 اآلالء يف أو البالء يف كان  سواء السعيد، هو النقي التقي املؤمن أن على تنبيه وذل  هالكني
 (7).علمأ واهلل أحواله، واختلفت قضيته دارت كيف  الشقي، هو الكافر الفاسق وأن والنعماء

 بار،واالعت التفكر ولنظرة والتذكار، الوعظ لسماع واألبصار، األمساع خلق إمنا .48
 كفر  ومن ا،نعمتهم كفر  فقد ذل  غري يف صرفهما ومن نعمتها، شكر فقد ذل  يف صرفهما فمن

 به، ليعرفه الإ العبد يف اهلل جعله ما العقل، نور وكذل  النعمة، تل  منه تؤخذ أن ش يو  نعمتهما
 فيوش  نعمته، كفر  فقد هوشهوات هواه تدبري يف صرفه أمره فإذا يف به ويتبصرّ  توحيده، دالئل ويعرف
 .(8)منه يؤخذ أن أيًضا

                                                           
 (  147/  6)  املرجع السابق  -  (1)

 ( 147/  6)  املرجع السابق  – (2)
 ( 147/  6)  املرجع السابق  – (3)
 ( 147/  6)  جع السابق املر  – (4)
 ( 148/  6)  املرجع السابق  – (5)
 ( 148/  6)  املرجع السابق  – (6)
 (537/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (7)
 (119/ 2) البحر املديد البن عجيبة - (٨)
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لعبد هبذه يؤمن ارمحة اهلل تعاىل بعباده ؛ حيث إنه صرف اآليات العداد ، فإذا مل  .49
اآلية آمن باآلية األخرى وحصل املقصود ، ولو شاء لرتك التصريف ، وجعل الناس يتخبطون خبط 

 .(1)عشواء 
 . (2)التشنيع على من صرفت هلم اآليات فأعرضوا عنها  .50

 
  

                                                           
 ( 150/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  - (1)
 ( 150/  6)  املرجع السابق  – (2)
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 (  58 – 48)  لهم اإللهية توجيهاتالحكمة من ارسال الرسل وال:  رابعالمطلب ال
 گ گ  ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ       ڱ ڱ ڳ ڳ    ڳ        ڳ گ گ

 ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 حئ جئ ی ی ی ی ىئىئ   ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ

 ٻ ٻ ٻ ٱ حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ             ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ               ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ   گ   گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭڭ ڭ ۓڭ

  ژ ائ ى ى ې ېې
 

 مقطع السابق : : تناسق هذا المقطع مع ال أوالً 
 إال امنه ما اليت اآليات من رهبم به أرســـلهم عما وأعرض الرســـل، كذب  من مناضـــلة ذكر تقدم ملا

 اآليات؛ من هب أتوا ما بغري اإلتيان من مرســــــلهم إال عليه يقدر ال ما منهم وطلبه البشــــــر، مثله على آمن ما

[ 37: األنعام]ژ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ   قالوا : أهنم تقدم فيما الكفار اهلل تعاىل عن فلقد حكى
م يـمُرومون آيات على وفق مقرتحهمبسبب ما   صدوفهم وإعراضهم بني أن و  م ال  ، كانوا يتعّللون له بأهنَّ وأهنَّ

ســـــاق ما حل باألمم الســـــابقة املكذبة لرســـــلهم ، وهدد وتوعد من جاء بعدهم و يقنعون بآيات الوحدانية ، 
 من طلبهم يف ظلمهم إىل إشارة الرسالة حقيقة هلم لعذاب ، مث هنا بنيوحنا منحاهم بأن حيل عليهم أنواع ا

 نصبمووظيفتهم إرسال الرسل  بل إن ،اإلله، ألن مهمة الرسل ليس ما طلبوه  من إال يطلب ال ما الرسل
يه عل ،الرســـــالة أصـــــاًل وحتقيِق ما يف ُعهدة الرســـــِل عليهم الســـــالم ، وإظهاُر أن ما يقرتحه الكفرُة عليه  على

هبم باقرتاح  للتبليغ والتبشــري والنذارة ال للّتلّهي ؛ ألن مهمة الرســالة جاءت ليس مما يتعلُق بالرســالة، الســالم 
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وال قدرة هلم على إظهار اآليات وإنزال املعجزات ، بل  ، القاطعة بالرباهني أمرهم وضــــــــــــــوح ، بعد اآليات
   (1) ذاك مفوض إىل مشيئة اهلل تعاىل وكلمته وحكمته حيث إن

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 أرسلنا ؛ دون بـ "نرسل" فنراه عرب ژ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ يقول تعاىل : 

 بل ما هبم ؛ تلهىوي اآليات عليهم يقرتح ألن نرسلهم احلالني، فلم هلذين مقارناً  اإلرسال جتدد على للداللة
 على هلم منَّا جزاءً  ة،القيام يوم املبني والفوز ، وباجلنة ورمحتنا لنا بإنعامنا الطاعة أهل شارةبب إال رسلنا نرسل
 القادم املنهج إىل ميتثل نبأ واقعاً  البشارة جيعل ما إىل ليبادر هلا السامع هتيئة هو البشارة يف والسبب ، طاعتنا
 .اخلالق اإلله من

 القيامة، ومي معصيتنا على إياه بعذابنا وعقوبتنا أمرنا، وخالف ومن عصمانا وكفر كذب  من وبإنذار
 .هللا حرمها اليت احملاذير يف يقع أن السامع ليحرتز يقع أن قبل يسوء مبا اإلخبار هو فاإلنذار

 وقوع يف ما لدخ هلم يكون أن غري من أخروياً  أو كان  دنيوياً  الضار واخلرب السار باخلرب فيخربوهم
 اهلل قدر وميضي لبشر،ا استجابة وتبدأ وظيفة الرسل ، تنتهي بينة ، وهنا عن هل  إن ل فيه أصالً  به املخرب
 انقسموا الناس ناالستجابة ، فبني أ هذه وفق اإلهلي باجلزاء األمر وينتهي االستجابة، هذه خالل من ومشيئته

 فمن ژ  ژ ڑ  ژ: فقال عنهم  قوم استحقوا البشارة: قسمني إىل -وعدمها لدعوهتم إجابتهم حبسب-
الدنيا  يف اً صاحل وعمل اهلل، عند من به جاؤوه ما منهم وقمِبل إياه، إنذارهم رسلنا من إليه أرسلنا من صدَّق

 عليه جيب ما ژ  ڑژ ،  اجلسد عمل هو الذي ، واإلصالح القلب عمل هو الذي باإلميان ، وأتى
 النار . من حذروه مما ، وخوفاً  به بشروا فيما طمعاً  تلف من عمله مما إصالحه

إن النتيجة بذاته، ف ينتج الم  أجرد أجوف عمل غري من فاإلميان الصاحل، بالعمل احلق اإلذعان ودعم

 خياف نيح من األحوال ، ويف اآلخرة يستقبلونه ما إىل يف الدنيا بالنسبة ژ  ک ک کژ ستكون بأنه 
عاصيه ، م وأهل ألعدائه اهلل أعدَّه لذيا وعذابه عقابه فال خوف من رهبم، على قدومهم النار ، عند أهل

ک  گ  ژ، وأنه على شرف الفوت والزوال الدنيا كثواب  نعيمها فليس زوال، وال فوت لذل  ليس وملا

 اآلخرة بفوات ويف وصنيعها، الدنيا أمر من ظهورهم وراء ، وتركوه فاهتم ما إىل يف الدنيا بالنسبة ژ گ 

                                                           
(  إرشاد العقل 120/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 537/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (24/ 2) الكشاف للزخمشري انظر :  – (1)

 (  238/  7)  التحرير والتنوير البن عاشور(تفسري  384/  2السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ) 
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 ال رةفهم يسرُّون ؛ ألن سرور اآلخ الدنيا ، يف وراءمهم خلَّفوا ما علىالثواب ، وذل  حني حيزن أهل النار 
 فيما حافظهمو  خلفوه، فيما وليهم واخلوف ، فاهلل باحلزن مشوباً  يكون الدنيا كسرور  ليس حزن، يشوبه
  .تركوه

 ىلإ ستمعواي وأن اإلميان، اختيار على يقبلوا أن الرسل إىل يستمعون الذين من - إذن - فاملطلوب
 .يطبقوه وأن املنهج جوهر

 عمل وهذا معقوداً؛ اً قوي إمياناً  بربه إميانه جتعل اليت واآليات األدلة يستحضر أن بربه املؤمن فعلى
 ولكنه فقط، لباً ق ليس احلي الكائن ألن اإلميان؛ عن كتعبري  يكفي ال القلب عمل أن املؤمن ويعرف ،القلب
 عن التعبري نم بد فال ربه، منهج إىل ينقاد أن جيب املؤمن احلي الكائن وكل متعددة، وأجهزة وجوارح قلب
 .(1)سليما صحيحا أداء جبوارحه فيؤديه عمل كل  اإلنسان يصلح بأن اإلميان

 مالسال عليهم الرسل به ينطق ما أن إىل إشارة ژ  ڳ        ڳ    ژ القوم اآلخرون فهم الذين  وأما
 كذب  ومن عاىل ،ت بآياته آمن فقد به آمن من ، وأن تعاىل آياته من األمم إىل ، ويبلغونه واإلنذار التبشري عند

 يباشرهمژ  ڳژ فإهنم  حجتنا، ودافعوا وهنينا، أمرنا وخالفوا رسلنا، من إليه أرسلنا ومبن هبا كذب  فقد به

 بونيكذّ  كانوا  مباژ ڱ ڱ       ڱ ژ  أنذروه الذيژ ڳ ژ يفارقهم  عنهم وال يزول ال هبم، ويلصق
لطاعة ، وا التصديق عن وخروجهم وعصياهنم، حججنا ، ويتجاوزا احلدود يف بغيهم وظلمهم ،وكفرهم من

 ذنب . بغري حداً أ يعذب حرماته ، وجاء بالباء السببية ليدل هبا على أنه ال وانتهاك ومناهيه حمارمه وارتكبوا
 . (2)والرتهيب الرتغيب ومها األمرين يستلزم التبليغ ألن التبليغ ؛ عن واإلنذار بالتبشري وكىن
 اهلل توحيد وهي العقائد، وأصول الدين أركان بينت قد اآليات هذه قبل اليت األربع اآليات إنمث 

 األوليان اآليتان جاءت وقد األعمال، على واجلزاء والسالم، الصالة عليهم الرسل ووظيفة والرسالة وجل، عز
 - الرسل خامت لىع بتطبيقها العامة الرسل وظيفة بيان يهن منف ملا مفصلتني بعدهن األربع اآليات هذه من

 فيه األمر كونو  اآلخرة، يف اجلزاء أمر وبيان فيها، الناس أوهام وإزالة - وعلى آله عليه وسالمه اهلل صلوات
 . وتفصيالً  وبياناً  وتأكيداً  تقريرا التوحيد عقيدة يزيد الذي الوجه على وحده تعاىل هلل

                                                           
 (125/ 2) معامل التنزيل للبغوي (87/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (369/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 (258/ 3) تفسري ابن كثري (537/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (293/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (24/ 2) الكشاف للزخمشري
: ص) تيسري الكرمي الرمحن للسعدي (238/ 3) املظهري التفسري (32/ 3) روح البيان حلقي (135/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود

 تفسري (2507/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة (238/ 7) التحرير والتنوير البن عاشور (1093/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب (257
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (3627/ 6) الشعراوي

احملرر  (449/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )88/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )370/ 11الطربي )انظر : جامع البيان البن جرير  – (2)
 (136/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (258/ 3) تفسري ابن كثري (163/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (293/ 2) الوجيز البن عطية

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (238/ 7) ير البن عاشورالتحرير والتنو  (319/ 1) مراح لبيد حملمد نووي
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 الرسل، وظيفة اإلميان ؛ لذا بني إىل تضطرهم اليت اآليات بإنزال وتعنتهم عليه احهماقرت  ولقد كثر
 اآليات عليه همواقرتاح رسواًل، يكون ال البشر أن من قوهلم عنه يتسبب ما بنفي وأمره إليهم، املرسل وقسم
 ظلمهم وجه على هلم منها بذل ، إلزامه أو هلم، يبديه عليه يقدر ما كل  أن أو يريد، ما على قدرته ظن من

 النبوة، وحقيقة وهيةاألل شئون مييزوا بني علم أن له بغري املكذبني ، وأمره أن يبني هلؤالء عنادهم أو بغلظهم
 يقولوه أن ماإ فهم البشر ، مقدور ىف ليس أنه يعلمون ما الكونية اآليات من عليه حيث كانوا يقرتحون

 ال ما لىع قادراً  ، وصار البشرية حقيقة من خرج إذا إال رسوالً  ونيك ال اإلنسان أن يظنوا أن وإما تعجيزاً،
 .(1)البشر علمه عن يعجز ما بكل وعاملا البشر عليه يقدر

،  بالعبودية هل ، واعرتافاً  تعاىل هلل ؛ تواضعاً  ثالثة أموراً  نفسه عن ينفي أن رسوله  تعاىل اهلل أمر
 بوه إليه وطلبوه منه من أمور هي من خصائص األلوهية اليفصل يف بيان مهمة الرسل ، فينفي ما نس وأن

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ فقال :  من خصائص البشر الذي نتمي إليه هذا النيب 

فنرى  ، تعاىل اهلل على أحتكم أن يل وليس ومنذرا، مبشرا بعثت قل إمناژ  ہ ہ  ہ ھ ھ ھ

 إينّ  كمل أقول لستُ  ژ ڻ ڻ ڻ ۀ  ں ڻژ ثالثة   أموراً  نفسه عن ينفي أن أن اهلل تعاىل أمره
 أن العقول يف يستبعد ما أدعى ومقدوراته ،فال مراداته واألرض، وهبا مجيع السماوات خزائنُ  له الذي الرب
 وأعطيكم أشاء، كيفما  هافي أتصرف إيلّ  مفّوضة وأهنا ُويْعِطي، يمرُزق هِبما اهلل اليِت  خزائن مل  من لبشر يكون

 ساعة ،ال وقت عن تسألوين حىت اخلفية األشياء غيوب وال أعلمژ  ہ ہۀ ژ تريدون ،  ما منها
 تكذبوينف شيء، عليه خيفى ال الذي الرب إال يعلمها ال من األمور اليت حنومها أو العذاب نزول وقت أو
 خيفى ال ومن شيء، كل  وبيده شيء، كل  مل  له من إال ربًّا يكون أن ينبغي ال ألنه ذل ، من أقول فيما

ہ  ژ خلقه ،  من احد حوله حيوم ال به اهلل استأثر مما غريه ، ومها إله ال الذي اهلل هو وذل  خافية، عليه

 يشاِهد ملم الدنيا، والْ  يف البشر ألبصار بصورته ظاهرًا يكون أن ملل  ينبغي ال ألنه ژ ہ ھ ھ ھھ 
وتستنكروهنا  دعواي وتستبعدوا ذل  من ملك أقول ما فتجحدوا اْلبشر، يشماِهدهُ  ال ما وجلَّ  عزَّ  اهلل أمورِ  من

ژ الرسول  وظيفة النبوة ، وأنه يوحى إيل لذل  وأهنا وهو البشر من لكثري كان  ما أقول عن نفسي ، وإمنا

 إليه وكم، وما أدع لكم وأخربكم به من أمور غيببية ومستقبلة أقول فيما أتبع ما ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
 لوحيه لّي،فأمضيع ينزله الذي وتنزيله به ، علي وأنعم بذل ، شرفين ،اهلل من إيل يوحى الذي اهلل وحي إال

 نفيه ، وقد تقدم امم شيئاً  أقول أن فيه إيل يوح منه ، ومل أدىن وال شرب قيد عنه أخرج فلست ألمره، وأئتمر

                                                           
 (351/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا (145/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي (121/ 7) نظم الدرر للبقاعي انظر :  – (1)

 (130/ 7) املراغي تفسري
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 ىعل قام دكونه ، وق  مستحيل مستبعد وال وال العقل يف منكر غري وذل  البشر، من لكثري اإلرسال وقع
 يل اإلذن فيه انك  فإن الرباهني، وقاطع احلجج ، وثابت الدالئل ذل  أوضح يف قويل صحة وعلى يل ثبوته
 ذل ؟ إنكاركم جهو  اإلبالغ فما على اقتصرت وإال أبديته، مبغيب اإلعالم فيه كان  وإن أبرزته، خارق بإبراز

 .قومه مشركي من ّوتهنب منكري على ُحجته موضع على  نبيَّه تعاىل اهلل من تنبيه وذل 
 ب،الغي علم نفي يف يعدها ومل ژ ہ  ہ ھ ژ فيه  أعادژ ہ  ہ ھ ھ ھژ  :قوله ويف

 دعوى يه واحدة، دعوى من يؤلفان التربؤ اهلل خزائن يف التصرف ونفي الغيب علم نفي أن ذل  ونكتة
 إنين: قال أنهك  ذل ، إلفادة ملالعا فأعيد آخر، شيء فهو امللكية ادعاء نفي وأما تعاىل، باهلل اخلاصة الصفات

 دون وهو -  مل أين أدعي وال اهلل، إال يعلمه ال ما أو عليه يقدر ال ما مين تطلبوا حىت اإلله صفات أدعي ال
 عبد ادعيت أين بل ر،البش مقدور من جيعله ومل املالئكة قدرة يف تعاىل اهلل جعله ما مين تطلبوا حىت - قبله ما

ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ  ےژ  :بقوله هذا عن وعرب التبليغ، الرسول ووظيفة الطاعة، العبد ظيفةو  وإمنا ورسوله، اهلل

 . ژ 
 باالستفهام سواء ، فجاء ليسا واملهتدى الضال أن هلم يبني أن رسوله فأمر ضالهلم على وخبهم مث
 ظهورها بكمال راإلشعا من ، وفيه يعلمها ومن احلقائق من ذكر ما يعلم ال من إنكار استواء ؛ واملراد إنكاري
 الكبري اهلل بيد والضالل خيفى ، حيث بني أن اهلداية ال ما االهتداء يف والرتغيب الضالل عن التنفري ومن

: حممد يا هلم قلژ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ يشاء فقال :  من ويضل يشاء من يهدى املتعال
د عممى عن الذي ق لنظر،ل املهمل املعرض هل يستوي األعمى عن احلق، والبصري به "واألعمى" هو الكافر

فاقتدى هبا  وحججه، الذي قد أبصرم آيات اهلل املفكر الناظرحجج اهلل فال يتبيَّنها فيتبعها "والبصري"، املؤمن 
 فال !يتعام؟ مل منو  احلق عن يتعامى من يستوي فكيف والبصري، األعمى يستو مل ، فإذاواستضاء بضيائها 

 اإللزام . وتأكيد يتالتبك لتثنية األمر له ، وتكرير ينقد ومل عنه ضل ومن إليه، وهدي احلق اتبع من يستوي
قول هلؤالء الذين  يفكرهم ف وعمى نظرهم فساد عليهم ينكر بأن بينهما للتسوية اإلنكار بعد أمره مث

 بني فتميزوا ؛ لذا تفكروا لتهتدوا العميان أشباه ضالني تكونوا فال ژ ۈ ٴۇ ژ  :كذبوا بآيات اهلل
علموا تتفكرون فيما أحتّج عليكم به أيها القوم، من هذه احلجج، فت، و  يستويان ال والباطل وأهنما قاحل ادعاء

 يل بدّ  ال مما إىلَّ  يوحى ما أتباع أن بالبشر ، وتعلموا يليق ال ما ادعيت ما وأىنصحة ما أقول وأدعوكم إليه، 
ع واألنداد باهلل رّبكم، وتكذيبكم إياي م فساد ما أنتم عليه مقيمون من إشراك األوثان منه ؛ ألبني لكم

ظهور حجج صدقي ألعينكم، فتدعوا ما أنتم عليه من الكفر مقيمون، إىل ما أدعوكم إليه من اإلميان الذي 
 والتحضيض . العرض عبارة يف بالفكرة األمر ، وجاء وانظروا أنتم ففكروا به تفوزون؟
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 (1).شيئاً  منه يستنبط أن يريد ظاهر، بأمر ابتداء العقل شغل هو والتفكر
 ونيتعظ ال قوماً  الكفرة من ، وأن غريهم إميان من اليأس يقتضي ما  اهلل لرسول حكى ما وبعد
 ، والتحقوا ةبالكلي مشاعرهم قست قد القاهرة املعجزات مبشاهدة يتأثرون ، وال الباهرة اآليات بتصريف
 اإلباء إال أبوا؛ ف إلقام أي احلجر يلقمهم ما واإللزام التبكيت فنون من عليهم كرر  بأن ذل  ، وقرر باألموات

 والسالم الةالص عليه أمر اإلنكار على اإلصرار إال اإلنذار أفادهم وما تذكري، وال عظة فيهم  دع والنكري، وما
 راض عن املعرضنيواإلع التأثر منهم يتوقع من تعى، وإىل وقلوبا تسمع، آذانا جتد حيث إىل اإلنذار بتوجيه

 ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ېژ ألنفسهم فقال :  ورأيهم وأن يدعهم

 ژفخاطبه قائالً :  اخلالئق، مجيع بإنذار مأمور  حيث أكد على مهمة البشارة والنذارة ، فالنيب

وهم  ،لالنتفاع وأهل اإلميان مظنة هم الذين اآلخرين إلي  هؤالء أنزلناه الذي حممد بالقرآن ياژ  ۋ

 ووعيده، اهلل بوعد مصدقون كائن، فهم  ذل  بأن منهم اً علمژ  ۅ ۉ ۉ ې  ې ېژ 
 أجل من انك  فخوفهم اهلل عذاب من معادهم يف ينقذهم فيما السعي، يف دائبون اهلل، يرضي مبا عاملون
 .ذل  يف منهم ش  غري من ووجوده ذل  بوقوع علمهم

 حبصوله طعق سواء ر،احلش خياف وهو إال عاقل ال ؛ ألنه كل من يصدق عليه التكليف  وقد يتناول
،  الكل حق يف قائماً  اخلوف هذا ، فكان بالضرورة البطالن معلوم غري باالتفاق ؛ ألنه فيه شاكاً  كان  أو
 . بالتبليغ إىل الكل إىل الكل، وكان مأموراً مبعوثاً  كان  السالم عليه وألنه

اُفونم  وخص اًلِذين   إمنا عاد، وخوفهمبِاْلمي أفهمُ  هنمأل أوجُب ؛ عليهم احلجةُ  ؛ ألن احلْمشرم بالذكر خيم
 مستقر. ثابت العام اإلنذار بل سواهم، ينذر ال أنه يرد علمهم، ومل من كان

 يؤدى ما ّروا، ويتح إنذارك من ، وخوفاً  هبداك اهتداء اهلل يّتقوا أن يرجى الذين هم املؤمنون فهؤالء
 هلل فاعةالش أن منهم علماً  الشفعاء، على داعتما وال األولياء على اتكال ذل  عن يصدهم ال مرضاته، إىل

ژ م عذهب إن اهلل عذاب من هلم ليس أي ژ ى ى ائ ائ ژ أنه  معتقدون أنفسهم يف مجيعاً ، وهم

 وعظيم تهسفار  حبسن ينقذهم ژ  ەئ وئژ وينصرهم  خيافون مما قهراً  فينقذهم أمورهم يتوىل ژ ەئ 

 يف اهلل يتقوا كي  أنذرهم ژوئ ۇئ  ژ  عقابه من لصهمفيخ ذكره تعاىل اهلل عند هلم فيشفع وترتيبه رتبته

                                                           
 (90 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )250/ 2قرآن وإعرابه للزجاج )( معاين ال371/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

اجلامع ألحكام القرآن  (537/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (294/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (25/ 2) الكشاف للزخمشري
 نظم الدرر للبقاعي (259/ 3) تفسري ابن كثري (505/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (163/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (430/ 6) للقرطيب

تفسري املنار  (319/ 1) مراح لبيد حملمد نووي (137/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (219/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (124/ 7)
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (3644/ 6) الشعراوي تفسري (355/ 7) حملمد رشيد رضا
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 واألعمال لفاسدة،ا معاصيه ، واالعتقادات باجتناب سمخطه وحيذروا ملعادهم، ويعملوا رهبم، فيطيعوا أنفسهم،
 .الرديئة واألخالق الطاحلة،

 غريهم صالحب فاعهمبانت ال ألنفسهم وتزكيتهم وأعماهلم بإمياهنم تكون إمنا  داهتم أن يستيقنون فهم
 بتزكية رتبطم واآلخرة الدنيا ىف السعادة مدار أن جهلوا الذين املشركني حال هو كما  هلم، الشافعني شفاعة أو

 ال لنفسا عن خارج أمر على ال الصاحلة ، واألعمال الكرمية ، واألخالق الصحيح باإلميان وطهارهتا النفس
 .فيها له تأثري

بتعليم أصحابه ما أنزل اهلل إليه من وحيه، وتذكريهم،  يَّه حممًدا وهذا أمٌر من اهلل تعاىل ذكره نب
واإلقبال عليهم باإلنذار ، بعد اإلعذار إليهم، وبعد إقامة احلجة عليهم، حىت يكون اهلل هو احلاكم يف أمرهم 

 .(1)مبا يشاء من احلكم فيهم
 بأمره أردفه ليتقوا ، بإنذارهم أمرو  املسلمني عامة غري وذكر وجماهرته، عنه أعرض من بدعاء أمره وملا

 خالف هبم أراد من يهمف يطيع ال وأن وإكرامهم، بتقريبهم وأمره منهم املتقني فذكر ومالطفته، تبعه من حبفظ

 . ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ژ ذل ، فقال : 

 نم حيث بني،  أن يطُرد قوًما كانوا يدعون رهّبم بالغداة والعشي هنى نبيه حممًدا فنراه تعاىل 

 نوع كله  الليل عن وذل  كناية  ژېئ ېئ ژ :  فقال اإلخالص يقتضي ما املالزمة من محاهل
ناء والدعاء هلل يكون بذكره ومتجيده والث به، معمور الزمن وأن الفعل استمرار عن مجلة؛ وهذا عبارة النهار

ها من النوافل اليت ، وغريُ عليهم  افرتضهااألعمال اليت  وهي وقد يكون بالعمل له باجلوارح،  وكالماً  عليه قوالً 
الصفة اليت فيعمُّون ب كانوا جامعني هذه املعاين كلها،  ، فلقد ترضي عن العامل له عابدمه مبا هو عامل له

 (2)وصفهم هبا رهبم، وال خيصُّون منها بشيء دون شيء. فوصفهم اهلل بذل  بأهنم يدعونه بالغداة والعشي
 الغداة يكون خص عليها ، وقد ويواظبون عبادة رهبم يواصلون بأهنم عليهم ن ، وأثىنيف العمل له دائبو فهم 
 يف كان  بادةالع على مقبال الشغل وقت يف كان  ومن الناس، على فيهما غالب الشغل ألن بالذكر؛ والعشي

 ژله بقو  عبادهتم يف باإلخالص وأخصاءك ، وومسهم جلساءك واجعلهم .أعمل الشغل من الفراغ وقت

 . ژىئ   ىئ
                                                           

احملرر  (125/ 2) معامل التنزيل للبغوي (251/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (373/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)
 (126/ 7) نظم الدرر للبقاعي (262/ 1) التسهيل البن جزي (539/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (294/ 2) الوجيز البن عطية
/ 7) املراغي تفسري (367/ 4) حماسن التأويل للقامسي (137/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (220/ 1) ة للنخجواينالفواتح اإلهلي

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (190/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (133

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ  تعاىل ذكره:ألن اهلل قد مسى"العبادة"،"دعاء"، فقال  - (2)

 [60]سورة غافر: ژ  ٹ ٹ  ڤ ڤ
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 شهادته بعد ژی ی ی ی جئ حئ  ژفإنه  وإخالصهم، دينهم ن أحد يفولو طع
 اعتبار إال زم يل فما اهلل، عند يقولون ما على األمر كان  ، فإن  أعماهلم يف اهلل وجه وبإرادة باإلخالص هلم

  ،إلي  يتعّداهم ال هلم الزم عليهم فحساهبم مرضى غري باطن هلم كان  وإن املتقني، بسيمة واالتسام الظاهر
 إليهم،  يتعّداك ال علي  حساب  أن كما

 حىت ، من السيئات حيث إنه ما علي  من حساهبم يف كل ما اكتسبوه من احلسنات واقرتفوه
 ظواهر اعتبار ةالنبو  منصب شأن هو حسبما وظيفت  ، وإمنا األحكام من تراه ما ذل  على وتبىن له تتصدى

مئ  ژ،  الصدور بذات العليم على فحساهبا األمور بواطن وأما موجبها ، على األحكام األعمال، وإجراء

وال  من  يدنوا ، فدعهم من حساب  على كل ما تقوم بهوما عليهم   ژىئ يئ جب حب خب 
 باحلساب، إال ذل  يثبت وال األعمال ، سىيء على يكون إمنا ، واجلزاء جزاء الطرد فإنتطردهم وال تـُْقِصهم، 

 وحساهبم الرسل، أوجه ال وجهه هبا يريدون هلل هى بل هلم، الدينية أعماهلم وال للرسل،  بعبيد ليسوا واملؤمنون
 على طرةالسي حق للرسل يكن مل مسيطرون ، وإذا أرباب ال مرشدون، هداة والرسل عليهم، ال تعاىل عليه
 .أنبيائهم على احلق هذا هلم يكون أال بالناس فأجدر الدينية، أعماهلم على وحماسبتهم الناس

  م .وأمواهل بأحساهبم ال بأعماهلم، عنده وأهنم اهلل، عند الناس حلساب كاشف  بيان اهذ وىف

 عوض فتكون ممن ژمب ىب يب جت  ژ مث بني ما يرتتب على طردهم فقال : 
ممن وضع اإلقصاء يف غري موضعه، فأقصى وطرد من مل يكن له طرده وإقصاؤه، وقّرب  أهلها؛ غري يف احلكمة

، وإدناء أُولمِئ م  طرد من ذكر ما منه كان  فلوربه وإدناؤه، من مل يكن له تقدميه بق  للحكمة، أهال يكن مل أُولمِئ م
 بالظلم . موضعها غري يف احلكمة واضع يوصف أن وجيوز

 اهلمح مثل على ليس من حلق مراعاة تطردهم ، وال وجالسهم عليهم فأقبل كذل   األمر كان  وإذا
 ذل  عن طردهم فإذا  الرسول من التعظيم يستحقون كانوا  قراءالف الضعفاء الدين والفضل، فأولئ  يف

 غريه نم ذل  مثل يقع ولئال لألحكام، بيان هذا وإمنا منه، ذل  وقوع من ظلماً ، وحاشاه ذل  كان  اجمللس
 السالم . أهل من

مئ ىئ يئ   ژإليه قوله :  ضم حىت  ژی ی ی ی جئ حئ ژ  قوله : وال يكفى

 يف املعىنّ  وهو واحد مؤدى هبما وقصد واحدة، مجلة مبنزلة ملتاناجل جعلت قد ؛ ألنه ژجب حب خب 

 .(1) مجيعاً  اجلملتان إال املعىن هبذا يستقل وال ژېئ ىئ ىئ ىئ یژ قوله : 

                                                           
 (450/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )92/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )387/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (295/ 2) عطيةاحملرر الوجيز البن  (27/ 2) الكشاف للزخمشري (276/ 2) للواحدي الوسيط التفسري
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 :ومر جتاه من استجاب للرسالة فقال سبحانه وتعاىل مث حتدث عن ما ترتب على كل ما سبق من األ

 فيما بينهم خمالفُته ببعٍض، وذل  عن طرق هخلق بعضم  ذكره تعاىل اهلل حيث فنت ژ  ٱ ٻژ 

ل، واهلدى والضال العّز والذلباختربنا الناس  ژ ٱ ٻ ژ واألخالق، لذا قال :  األرزاق من هلم قسم
 فأحوج باملوىل، والعريب وضيع،بال الشريف وابتلينا  ضعيفاً، وبعضاً  قوياً، وبعضاً  فقرياً، وبعضاً  غنياً  بعضاً  وجعل
 قد هلم شرف ال قوماً  املشركني من الشريف الرجل فلقد كان يرى بذل  ، هلم منه اختباراً  بعض، إىل بعضهم
 املناصب يف عليه متقدماً  اآلخر يرى الفريقني فأحد ومنزلة ،  قدراً  نبيه عند هلم ، وجعل الدين هذا عظمهم
،  اإلسالم يف سابقني وهنمك  على الصحابة فقراء حيسدون كانوا  األغنياء الرؤساء الكفار ، فأولئ  الدينية
 أن علينا لوجب سالماإل يف دخلنا لو: فقالوا والسعادة للحق بالتوفيق عليهم اهلل قبوله حيث منّ  إىل مسارعني
  (1).عليهم يشق ذل  فكان بالتبعية، هلم نعرتف وأن املساكني الفقراء هلؤالء ننقاد

 ه اهلل وأعماه عن سبيل احلقكي يقول من أضلّ   ژٻ ژ فكان نتيجة ذل  ما قاله تعاىل : 

، باهلدى والرشد ژ پ پ پ پ ژ  ، للذين هداهم اهلل ووفقهم:واهلزء  االستخفاف جهة على

 إنكاراً  ، وحنن أغنياء أقوياء؟ استهزاًء هبم، ومعاداًة لإلسالم وأهله ژ ڀ ڀڀ ژ وهم فقراء ضعفاء أذالء 
 سببا افتتاهنم كان  حىت فافتتنوا،  باخلري، فخذلناهم همبين من عليهم ، وممنوناً  احلق على أمثاهلم يكون ألن
 مفتون . خمذول إال هذا قوهلم مثل يقول ال ألنه القول؛ هلذا

 والطيبات املسراتو  الراحات الدنيوية ، يف املناصب يف عليه متقدماً  األول الفريق يرى اآلخر والفريق
 والضيق ةالشد هذه يف بقينا أنا مع ؤالءهل األحوال هذه حصلت كيف  يقولون فكانوا والسعة، واخلصب
 اهلل فعله ما لك  أن يعلمون الذين فهم احملققون وأما علينا، اهلل فضله الذي هو أهذا يقول :  فكل والقلة،
وتقريع  خلذل  يقول اهلل تعاىل راداً عليهم رد توبيعليه ؛  اعرتاض وال وصواب وحكمة وصدق حق فهو تعاىل

 نعمل االستحقاق مرجع أن ، واملعىن : للتقرير االستفهام حيث جاء ژڀ ٺ ٺ ٺ  ژ

 واهلمبأق له بالشاكرين أعلم هو أليس  ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ الشكر فقال :  هو سبحانه اهلل
 صراطاً  إليه همويهدي النور، إىل الظلمات من وخيرجهم السالم، سبل ويهديهم فيوفقهم وضمائرهم، وأفعاهلم
. شكرها حق وهنافيشكر  النعمة، قدر هذه يعرفون أهنم علم ألنه اإلميان؛ بنعمة عليهم منّ  فهو إمنا مستقيماً،

 يشكروهنا . فال قدرها، يعرفون فال أولئ ، وأما

                                                           

 تفسري (139/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (126/ 7) نظم الدرر للبقاعي (432/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (541/ 12)
 تصرف وإضافة من الباحثة مع  (192/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (135/ 7) املراغي

 [11 :األحقاف] ژ ۉ ۉ         ې ې ې ېى ژ وقوله : [ 25: القمر]ژ ىئ ی  ی ی ی ژ : تعاىل قوله ونظريه - (1)



 

286 

 

 

إجابة هلؤالء املشركني الذين أنكروا أن يكون اهلل هدى أهل املسكنة والضعف للحق، ويف هذا  
، ن هو هلا كافرممموحداً يل نعميت،  من خلقي شاكراً  أنا أعلم مبن كان، ف وخذهلم عنه وهم أغنياء وتقريٌر هلم
  .خذلهفسي منه يقع ال ومن فسيوفقه والشكر اإِلميان منه يقع ولقد اقتضت السنة اإلهلية أن من

ءِ  نعمته ، حيث عرف يشكر أنه يعلم من دينه إىل اهلل يهدي أمنا فأعلم  تعاىل، للَّها نعمة همُؤالم
 واملسدي كمعلي املنعم هو أنه عرفتم ما بعد غريه إىل نعمه شكر وجهتم تم، وأن إليه نعمه شكر ووجهوا
ت منهم إياي على نعميت، وختذيلي من خذل . فمينِّ على من ممنـمْنُت عليه منهم باهلداية، جزاء شكرهإليكم

عقاب ال لثواب والألن ا ؛عن سبيل الرشاد، عقوبة كفرانه إياي نعميت، ال لغىن الغين منهم وال لفقر الفقري
القوة ليس ألن الغىن والفقر والعجز و  ؛يستحقه أحٌد إال جزاًء على عمله الذي اكتسبه، ال على غناه وفقره

 .(1)من أفعال خلقي
 من املتكربين لكرباء طرده ، استمالة عن  وهناه والعمل، العلم بني فضيليت وملا ذكر من مجع

 يف بالسالمة اهلل من ويبشر يذل، وال ويعز يطرد، وال يقرب أن وبني أنه ينبغي يالطفهم كيف  علمه قومه،
 واإلعظام، اإلكرامب مبقابلتهم يؤنسهم ، وأممره وأن هلم إكراماً  عليهم يسلم بأن اآلخرة ، فأمر يف والرمحة الدنيا

قون الذين القومُ   ژٿ ٿ ژ  حممد يا ژٿ ٿژ واالحرتام، فقال :  والتبجيل  تنزيلناب يصدِّ
 وبينهم، بيين منهم سلفت اليت ذنوهبم عن مسرتشدي  وعمالً  قوالً  بذل  فيقّرون ، وبراهينناوحججنا  وأدلتنا
 شيء كل  يف لكنو  اجمللس، يف خاصة لإلبعاد ليس الطرد عن فالنهي منها، تؤيسهم فال توبة، منها هلم هل

ون كأي أحييكم ب ژٹ ٹ ژ  :هلم لذل  قل شيء؛ كل  ويف الكالم يف واللطف الوجه بشاشة يف
السالمة الكاملة من مجيع معاطب الدارين ، وآفاهتما ، مع األمن واملساملة حميطة بكم دائمًا ، من مجيع 
جهاتكم ، إكراماً لكم ، حبيث ال يكون لشيء من ضد ذل  سبيل عليكم بطريق من الطرق ، فإين مسامل 

 أن نوبكم،ذ من لكم اهلل أمممنمةُ  لكم بكل حال ظاهراً وباطناً، فال يصل إليكم مين أذى بوجه ، وذل  يشمل
 على دليل وفيه ، (2)، "ومن السنة يف ديننا أن يبدأ بالسالم قبل كل كالم" منها توبتكم بعد عليها يعاقبكم
تعاىل ، وجاءت بالتنكري للداللة على التعظيم وألهنا جاءت يف سياق التحية  اهلل عند ومكانتهم فضلهم

  والدعاء هلم .
 كل  لىع وحثهم وإحسانه، جوده وسمعة اهلل، رمحة من ومهمهم، عزائمهم ينشط امب وكذل  بشرهم

 مغفرة ينالوال املعاصي، من بالتوبة وْأُمْرهم الذنوب، على اإلقامة من لذل   ورمهِّْبهم يوصل وطريق، سبب
                                                           

 (451/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (95/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (389/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)
 مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (296/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (28/ 2) الكشاف للزخمشري (276/ 2) للواحدي الوسيط التفسري

/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (261/ 3) تفسري ابن كثري (262/ 1) التسهيل البن جزي (164/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (543/ 12)
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (370/ 4) حماسن التأويل للقامسي (149/ 4) رآن للقنوجيفتح البيان يف مقاصد الق (220

 (  598/  4 ) املهذب شرح اجملموع - (2)
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جع إىل دفع اللمؤمنني ؛ حيث إنه ملا كان السالم ر  الرمحة هذه يف الدين أصول من أصالً  فبني وجوده، رهبم

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ املضار؛ أتبعه تعاىل بذكر الرمحة بعده جلمعها كل نفع وخري فقال : 

 اخللقُ  وخوطب ظ،احملفو  يف اللوح ذل  كتب  ممؤكمداً، وإمنا إجياباً  ذمِل م  وأوجمبم  خبلقه الرمحة ربكم قضى ژ
قاصد اخلريات ، من ، فرمحة اهلل جامعة ملبالِكتمابِ  حيفظ ِإمنا املؤمخر توكيد الشيء أن يعقلون فهم يعقلون، مبا

التذكري حبالوة منته ، وعموم نعمته ، وما وهبه من العطيات اجلليالت ، من اإلميان وأنواع الطاعات ، ومجيع 
 يأخذهم فلم ، الكرامات وشهود القربة ، وحفظ احلرمة والوالية والعصمة ، وفتح باب الرجاء وصدق االلتجاء

تبعه بقوله : لذل  أ بالتوبة ذل  من املخرج هلم وجعل وقت إىل أمهلهم ولكن املعصية يف وقعوا ما أول يف

 وإصرار ، قصد عن ال عاقبته، تسوء ذنباً  منكم اقرتف من أنه  ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ 
 عامل وهو لعاقبةا يف الضرر إىل يؤدى ما عمل من الطاعة ؛ ألنّ  على املعصية آثر إياه ، حني باقرتافه فجهل
 على قدمي ال أن احلكيم حق والتدبري ، ومن احلكمة أهل من ال واجلهل، السفه أهل من فهو ظانّ  أو بذل 
 .وكيفيته حاله يعلم حىت شيء

 عليه، ادماً ن بقبحه، شاعراً  عمله أن بعد السوء ذل  عن تاب ورجع عاقبته وخامة علم ما بعد مُثَّ 
 بعمل السّيء العمل ذل  اتبع بأن ، وأصلح عمله ملاضيا على الندم إىل عاقبته، وكل ذل  إشارة من خائفاً 
 رهبا ، وأقلع نم للقرب أهال وتصري وطهارهتا، زكاؤها النفس إىل يعود حىت قلبه، من أثره ويذهب يضاده،
 . املستقبل الزمان يف الصاحلة باألعمال آتيا كونه  إىل ، وإشارة يعود أال على وعزم

 اب،وأن تاب إذا لذنب كل مذنب ژچ ژ  دائماً  ألنه لكم يغفر التوبة هذه بسبب وربكم
 فهو اخلري دهقص كان  من ،فكيف منه فرط ما على الندم مع مثله، إىل العود وترك اهلل، بطاعة العمل وراجع

 هلم فأورد تبشري منه، توبته بعد ذنبه على يعاقبه أن بالتائب ژڇ ژ بالرمحة لذا أتبعه بصفة أنه  أوىل
 نهم .م التوبة وقبوله املكاره عن بالسالمة تبشريهم إثر املطالب وبنيل تعاىل رمحته بسعة

 .سوءاً  يُوقع وملم  سوءاً، يتعمد مل كمن  لكان سوءٌ  أنَّه جيهل ما املسلم أتى فلو
 ٿ ٿژ : بقوله وصفهم الذين مع خطاب الكالم هذا الكفر؛ ألن من التوبة يتناول ال وهذا

 ليس ژڃ    ژ قوله :  من واملراد املعصية، عن املسلم توبة منه املراد أن فثبت ژٿ ٿ ٹ 
 فكان لشهوة،ا بسبب املعصية على تقدم أن منه املراد بل التوبة، إىل به حاجة ال ذل  ألن والغلط؛ اخلطأ هو
 ليقب تعاىل اهلل إنف حقيقة توبة منه تاب مث ذنباً  بكونه العلم مع الذنب على أقدم إذا املسلم أن بيان منه املراد
 .توبته
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وهذه اآلية أول آية يف السورة الكرمية يلقن فيه اهلل تعاىل نبيه ما يقوله ملن اتبعه من املؤمنني، لذل  
 وتقع ، املصلحة ، وتعم الكلمة فتتآلف األلفة حصول السالم إفشاء فوائد "فمن (1)ابتدأهم بالسالم ،

 غري اهل الواعي القلب أخلصت مسعت إذا كلمة  ، وهي الكافرين ، وإخزاء الدين شرائع إقامة على املعاونة
 (2)قائلها" على اإلقبال إىل احلقود

 مناهج ملعرفة لقرآنا آيات تفصيل وهو البيان يف طريقه منه تفّضال وتعاىل سبحانه اهلل أبدى مث

 ورةالس هذه يف ل  فصلنا وكما ژڇ ڇ ڍ ژ  :فقال االجرام أهل مسل  عن والبعد الطاعة
 ل  وميَّزناها لتمنا،وأد األوثان، عبدة من املشركني على حجتمنا املوضع، هذا حممد إىل يا احتتهاوف ابتدائها من

 املصرين ابني واجملرمنيواألو  املطيعني صفة وبينا والقدر ، والقضاء ، والنبوة التوحيد صحة على ، وبيَّنا دالئلنا
 .منهم

 وأدلتنا ونشرحها مناأعال ل  والتفصيل نفصِّل انالبي هذا ومبثل الطريقة، هذه ومبثل املنهج، هذا مبثل
 من الباطل هلأ ينكره حق كل  يف وحججنا أدلتنا لكم ونبني الدين، أمر من إليه حتتاجون ما كل  يف ونظهرها ،

ڌ  ڍژ ،  غريهم، فنبينها ل ، حىت تبني حقه من باطله، وصحيحُه من سقيمهامللل  أهل سائر

نب ؛ احلق فتجت أهل طريق وعن السداد ، ومسل  الرشد منهج عن املنحرفني املشركني طريق  ژڌ 
 ىف ميشون أهنم عاقل كل  يرى إذ طريقها، غري طريقاً  يسلكون الذين أولئ  أضوائها على ألنه هبذا البيان ينفضح

 من فيها ملا والفكر نظرال أهل هبا ، فيتبع ويهتدي املصلحني سبيل ضالل ، وأيضاً ليتضح يف ويعيشون ظالم،
 تبقى ، وال اً غموض األمر هذا يف تدع ، وال ريبة احلق هذا يف تدع ال والعربة، واليت واملوعظة واحلكمة، العلم
 ذل  منه القرآين السياق عرض الذي املنهج ذل  مبثل بني، واألمر واضح، فاحلق اخلوارق لطلب حاجة معها
 .األمر 

 لكم ل  ليظهرامتنعوا ، كل ذ قبلهم يسلمون الضعفاء رأوا إذا ألهنم يؤمنون؛ ال فنراه تعاىل بني ملاذا
إمنا   وذل  عنه، قراءالف طرد يف املشركني واضحة فتجتنبوها ، وينكشف أمرهم فيتبني لكم مقصودهم طريق

ل فإذا بانت طرائقهم املختلفة يف إجرامهم وشركهم سهل على ك واتِّباعه، جمالسته إيثار ال حسد، كان عن
 هذا خصالتفصيل ، و  هذا فصلنا له حيق مبا منهم كال  ثبات احلجة عليهم ، فتعاملمن أراد حماجتهم  إ

                                                           
 (95 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )254/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )392/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (29/ 2) الكشاف للزخمشري (152/ 4) الكشف والبيان للثعليب (451/ 1) سمرقنديحبر العلوم لل
 (262/ 3) تفسري ابن كثري (262/ 1) التسهيل البن جزي (164/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (435/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (7

 (138/ 7) املراغي تفسري (140/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (220/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (130/ 7) نظم الدرر للبقاعي
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (258: ص) تيسري الكرمي الرمحن للسعدي

 (  148 – 124،  91طيب الكالم بفوائد السالم للسمهودي ) ص : 
 (23/ 2) القدير فيض - (2)
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 سبيل استبان دفق اجملرمني سبيل استبان أهم ، وإذا املفاسد دفع ألن األول، بيان منه يلزم كان  وإن بالذكر
  .(1)املؤمنني

 سبيلهم سلوك عن اهوهن اجملرمني سبيل وليستبني احلق ليظهر اآليات يفصل أنه على يدل ما ذكر وملا
ِصرّين على الش، ف اهلل تعاىل أن جياهرهم بالتربي مما هم فيه هأمر  ،

ُ
رك إثرم ما أُمر أمره بالرجوع إىل خماطبة امل

ونه عليه عن رك أطماعهم الفارغةِ بقطع  ، وأمره كذل  حباهلممبعاملة ممْن عمداهم من أهل اإلنذار مبا يليق 
د أن أبطل إهلية بع ، كون ما هم عليه من الدين هوًى حمضاً وضالاًل حبتاً   يبني هلمالصالة والسالم إليهم ، و 

ں   ڻ  ڻ   چ  اآلية . وقوله : (2) چڻ  ڻ          ں  ں   ڻ  چ           : األصنام بطريق االستدالل من قوله

 چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  اآلية وقوله : (3) چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  
  اآلية (4)

 ة والسالموهي أّن اهلل هنى رسوله عليه الصال؛  جاء يف هذه اآلية بطريقة أخرى إلبطال عبادة األصنام ف

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ  فقال :، عن عبادهتا وعن اتّباع أهواء عبدهتا  وزجر وصرف

 دون من نتعبدو  ما عبادة عن السمع أدلة من أوتيت ومبا العقل، أدلة من ىفّ  ركب مبا وزجرت صرفت ژک
 الضر، وأمره عدف أو اخلري إيصال اهلل لطلب دون من هلا وختضعون بذل ، آهلة تسموهنا تدعوهنا من ما من اهلل

  ژڳ ک گ گ   گ   گژ وغّى ؛ فقال :  ضالل وهى واهلوى الرأى على مبنية العبادة هذه أن هلم يبني أن
 اهلوى اتباع سكم منانف تلقاء من أنتم اخرتعتموها واليت ، دينكم يف سلكتموها اليت طريقتكم يف أجري ال أي :
ال على سبيل احلجة  ،هنا بناء على حمض اهلوى والتقليدبني أن الذين يعبدوهنا إمنا يعبدو ، ف الدليل اتباع دون

 غالً وهي أخس مرتبة من اإلنسان بكثري ، وكون األشرف مشت، ألهنا مجادات وأحجار  والرُبهان ؛ والبيـِّنمةِ والدليل 
الذين  أعبد الة أنوالرس الوحي من أكرمين مبا هناين اهلل إنّ . فقل هلم : ف بعبادة األخس أمر يدفعه صريح العقل

قال : و  يعقل، من منزلة أنزلوها حني الكفار زعم على  ژڑ ژ بــ  األصنام عن دونه، وعرب من تدعون

 اإلرادة هو، و  اهلوى اتباع من ينكمد يف سلكتموها اليت طريقتكم يف أجري ال أى  ژگ گ   گ   گ ژ 
 عليه، أوافقكم الو  ذل ، من إليه تدعونين ما على أتبعكم فلن الدليل، اتباع األمور دون من املرديات يف احملبة

                                                           
املسري  ( زاد297/ 2( احملرر الوجيز البن عطية )452/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )394/ 11:  جامع البيان البن جرير الطربي ) انظر – (1)

/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (436/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (8/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (35/ 2) البن اجلوزي
 املراغي تفسري (151/ 4) فتح البيان يف مقاصد القرآن للقنوجي (221/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (131/ 7) للبقاعينظم الدرر  (164
 التفسري (197/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب (1105/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب (139/ 7)

 ع تصرف وإضافة من الباحثة م (220/ 7) للزحيلي املنري
  . ( من سورة األنعام 14من اآلية )  (2)
 . ( من سورة األنعام 40من اآلية )   (3)
 . ( من سورة األنعام 46من اآلية )   (4)
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ذل ،  فعلت وإن ، الباطل وجمانبة احلق إصابة أراد من لكل وتنبيه الضالل، يف وقعوا منه الذي بيان للسبب وهو

استقامة ،  غري على مثلكم ضاالً  فصرت اهلدى، غري على وسلكت احلق، حمجَّة تركت فقد ژڳ ڳ ژ 

 كمثلكم .  اهلداية من شيء يف أصال  ژڱ ڱ ڱ ڱ  ژ ضللت ما ومبعد
 ضالهلم بدأمل وبيان هلم، واستجهال متابعتهم عن االمتناع وعلة للنهي املوجب إىل ويف هذا إشارة

 احلق حترى ملن يهوتنب هبدى، وليس هوى عليه هم ما وأن بصرية غري على فيه كانوا  فيما باالقتحام ووصف
 .يقلد وال احلجة يتبع أن على

 .(1)منها شيء على ليسوا اهلدى، طريق عن حائدون ضالون وأهنم هبم، تعريض وفيه

ں ژ بقوله :  اعهاتب جيب ما على نبه متبعاً  اهلوى يكون أن ونفى. اتباعه جيوز ال ما بني ما وبعد

 ريب من ينةب على العلم من نفسي يف حصل وما ويقيين اعتقادي يف املكذبون أيها ژ ڻ ۀ ڻ ڻ ڻ 
 يل وضح قد برهانو  تبينته، قد وبيان حجة على أعبده أعبده إمنا ما والباطل ، وأن احلق بني تفصل ، وداللة

 احلق بني تفصل يتلا الداللة فيها ،وهذه البينة هي التشكي  ميكن ، ويقني وبصرية يبصر هبا قليب ، ال

 شيء شراكإ غري من ُعُبودته إخالص من عليه أنا وما  توحيدي، من ژ ڻ ۀژ والباطل واليت تلقيتها 
 أو ش  ليهاع يدخل ال وهذه معرفة العقل؛  يستحسنه وما والسمع احلجة اتبع هلوى فأنا متبع به ، وال
 ضعف . أو وهن يلحقها وال ريب،

 ژ، خيفى  ال ما املنزلة ورفع،  التشريف من  ضمريه إىل اإلضافة مع الربوبية لعنوان التعرض ويف

 وما جاء يف القرآن ، وما أحذركم به بربكم أنتم ، وكذبتم رسالته ومع كل ذل  رددمت ژۀ ہہ 
 باستعجال يب ، واستهزأمت بشرككم العظيمة العقوبة ، واستوجبتم غريه له وأشركتم من العذاب وبتوحيده

 ذل  على أنا وال بيدي وعذابه ليس اهلل نقم من ژ ہ ہ ھ ھ ھژ نه العذاب إال أ
 لتكذيبهم منشأ علوهج ما شأن يف خطأهم به  فبني تطالبوىن حىت إىلّ  أمره فوض اهلل إن لكم أقل ومل بقادر،
 صادقني كنتم  إن الوعد هذا مىت بقوهلم : يستعجلونه كانوا  الذي العذاب من فيها وعد ما جميء عدم وهو هبا

تأخرياً و  تعجيالً  ذل  يف احلكم ما أي ژ  ے ے ژ،  زعمهم على اإللزام بطريق أو االستهزاء بطريق ؟!

 لغريه نيكو  أن غري من وحدهژ ۓ ۓڭ ژ  أولياً  دخوالً  ذكر ما فيه فيدخل األشياء مجيع يف احلكم ما أو ،
                                                           

 /4تريدي )تأويالت أهل السنة للما (255/ 2معاين القرآن وإعرابه للزجاج )(  396/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)
 أنوار التنزيل للبيضاوي (8/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (298/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (30/ 2) الكشاف للزخمشري( 97
 391/  2( إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ) 221/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (508/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (164/ 2)
 7)  التحرير والتنوير البن عاشورتفسري (140/ 7) املراغي تفسري (377/ 4) حماسن التأويل للقامسي (125/ 2) البحر املديد البن عجيبة (
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (222/ 7) للزحيلي املنري التفسري  ( 261/ 
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 وشدة باهلل متكذيبه استعظام لىع دل مبا حمالة عقبه ال منكم منتقم فهو الوجوه ، من بوجه فيه ما دخل
 قدرته قبضة حتتو  وبيده له اال األمر ، فما يعذَّبوا بالعذاب املستأصل بأن أحقاء وأهنم لذل  عليهم غضبه
 شبهة ال حق هوف رسوله على قصه ما كل  أن سبحانه مث بني به، أرسلت ملا البالغ إال علي ، وليس ومشيته

 منكم احملقُّ  يتبنيف وبينهم، بين  به ويفصل وفي ، فيهم قاحل يقضي و ژ ڭ ڭ ژ فيه حيث قال : 
 من وحييا ينة،ب عن هل  من ليهل  حجتهم، له وتنقطع معاذيرهم ، به ليقطع السبيل، ، ووضح واملبطل

 باملصائ ومجيع واخلطوب الوقائع عموم يف احلاكمني ژۇ ۇ   ۆ ژ بينة وذل  أنه  عن حي
 أحد إىل حمْيف ائهوقض حكمه يف يقع ال ألنه وأعدهلم؛ واملبطل احملق بني زوميّ  بنّي  من خري وامللمات ، فهو

 فهو فيجور، كاماألح يف الرشوة يأخذ ال ألنه جور ؛ قضائه يف وال مناسبة، وال لقرابة ، وال إليه له لوسيلة
 . (1)أمر كل  الفاصلني احلاكمني القاضني ىف وخريُ  احلكام أعدل

 ژۈ ٴۇ ۋ  ۈژ  :فقال العاقبة وخيم من غريه يف ما مبيناً  اجلالفة يف قلبه زاد ملن ذل  أكد مث

ې  ۉ ۉژ  العذاب من به تستعجلون وإمكاين ما قدريت ويف بيدي أنّ  لو الفرض سبيل على أي

 مهلكمأ وتستعجلونه، ومل ذل  من تسألوين ما لكم بتعجيلي الفصل، أسرع ذل  فأفصل  ژې
 تكذيبكم، من حقه ، واقتصاصاً  املقام لتوفية سريعاً  منكم ؛ ولتخلصتلريب  غضباً  وألهلكتكم عاجالً  ساعة،

 أي ژې ى ى ژ اهلل،  بيد ذل  ولكن  عين ، الناس وصدكم رىب، دعوة تبليغ عن ولصدكم
 موضعها، غري يف هلل إال تكون أن تنبغي ال اليت عبادهتم يضعون الذين الظاملني، على إرساله بوقت أعلم هو

 إن بكم أعلم اهللو  وأمانيت، بصدقي علمكم بعد كذبتموين  إذ ظلمتم فأنتم واألصنام، اآلهلة دونه من فيعبدون
 أعلم م ، وهووبينه بيين القضاء وحالِ  منهم، االنتقام بوقت أعلم أخرها فهو شاء وإن بالعقوبة، عاجلكم شاء
و أعلم مبا ردع ، فهأ أنه يعلم وقت يف العذاب عليكم ينزل وهو منكم، ميهل أن ينبغي ومبن يؤخذ أن ينبغي مبن

  .عنكم ذل  يؤخر ورمحته ، فبفضله ُيصلح خلقه، ميّن ومن مجيع خلقه
 قوم، نهمم يهتدي وفقد أمرهم، إليهم يؤول مبا وذل  ألنه أعلم ميهلهم، أن حكمته اقتضت وقد

 ليهتدى، نهم،م ثريالك أمام اجملال يفسح ما هبم الزمن امتداد ىف ولعل .يؤّخرهم فلذل  آخرون يهتدي وال
 ..برضوانه ويفوز باهلل، ويؤمن

                                                           
 (453/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (97/ 4) ت أهل السنة للماتريديتأويال ( 397/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 (36/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (298/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (30/ 2) الكشاف للزخمشري (278/ 2) للواحدي الوسيط التفسري
/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (133/ 7) لدرر للبقاعينظم ا (165/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (438/ 6) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب

التفسري القرآين للقرآن لعبد  (142/ 7) املراغي تفسري (378/ 4) حماسن التأويل للقامسي (142/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (221
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (198/ 4) الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب
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 جمّددة عوةود هبم، اهلل من رمحة هو تطلبونه، الذي العذاب هذا يأتيهم أن دون هبم مير يوم فكل
 أفلتت إن تهم ،فرص املخلصني ، وهذه عباده ىف ويكونوا به، ويؤمنوا إليه، يرجعوا أن إليهم، سبحانه منه
 .أبداً  تعود فلن منهم

 يعجل ملو  اهلل، أمهلهم الذين هلؤالء ووعيد هتديد ژې ى ى ژ  :تعاىل  قولهويف
وعنادهم  رهم،وكف عتّوهم، على ظلوا الظاملني ولكن رهبم ، إىل ويرجعوا عقيدهتم، ليصححوا العذاب؛ هلم
 (1)خيفى ال ما األدب حسن بذنوهبم ، وفيه مراعاة وسيأخذهم هبم، عليم واهلل

 
 

 ترشد إليه اآليات من هدايات : ثالثاً : أهم ما 

بيان احلكمة ِمن إرســـال األنبياء واملرســـلني ، وهي الدعوة إىل عبادة اهلل وحده ال  .1
شــــــــــــــري  له ، فِمن الناس ممن يكون الرتغيب نافعاً له ،  ومنهم ممن ال يرتدع عّما هو عليه إاّل إذا 

 ه الدعوة .ُخوِّفم ورُهِّبم ؛ فالرتغيب والرتهيب مها ِمن طرق توصيل هذ
 نآم فإذا نقمة، أو نعمة من يستحق ما لنفسه يسّجل الذي هو وحده اإلنسان .2

 رسله، لىع املنزلة اهلل بآيات كّذب  وإذا والسرور، والسعادة باألمان حظي عمله، وأصلح ربّا باهلل
 .(2)وفسقه بكفره العذاب مّسه

 ،قيطا ال شديد اهلل عذاب أن إىل إشارةژ ڳ ڳ ژ  :تعاىل قوله ىف .3
 من اهللب نعوذ متصل ، وبالء دائم، شقاء إىل تصيبه من حياة حتيل العذاب، هذا من مّسة وأن

 .(3)اهلل عذاب
حكمة اهلل تعاىل تقتضي إرسال الرسل ؛ ألن العقل البشري ال يستقل مبعرفة ما  .4

 (4) جيب هلل من األمساء والصفات واألحكام ، وال ميكن أن يستقل مبعرفة العبادات .

                                                           
 (279/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (98/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (400/ 11) نظر : جامع البيان البن جرير الطربيا – (1)

/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (165/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (10/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (37/ 2) زاد املسري البن اجلوزي
التفسري القرآين للقرآن لعبد  (142/ 7) املراغي تفسري (142/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (133/ 7) للبقاعينظم الدرر  (509

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (199/ 4) الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب
 (206/ 7) للزحيلي املنري التفسري - (2)
 (187/ 4) اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيبالتفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي  - (3)

 ( 155/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  - (4)
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ع اإلنسان على اإلميان والعمل الصاحل ، واحلث على ذل  بذكر عاقبة كل تشجي .5
 .(1)مؤمن صاحل 
 أولئ ف اهلل من واخلشــــــــــــية اخلوف هو وغريهم اخلري أهل بني املميز العنصــــــــــــر أن .6
 وكأن الظالم، ونيك الغلظة ومع النور، ويدخله للهداية، القلب يتفتح الرأفة ومع رأفة، فيهم يكون
 .(2)دامس ظالم يف وراءها ما جتعل ويةق حجارة الغلظة

 مســـال  دُّ يســـ تعاىل اهلل دون من يناصـــر ويل أو يشـــفع شـــفيع باعتقاد الغرور أن .7
 (3).وتعاىل سبحانه هلل اإلحساس كل  يكون أن بد فال واهلداية، النور

 ضـــــــــــــابطب املضـــــــــــــبوط التفكر ، ولكنه قرآين منهج عليه واحلض مطلوب، التفكر .8
 دليل بال مى،أع الظالم يف خيبط الذي التفكر مطلق ال النور يف مبصـــــراً  معه ميضـــــي الذي الوحي،
 ضـــــــيق، الجم يف يتحرك ال الوحي إطار يف يتحرك حني البشـــــــري والعقل منري، كتاب  وال هدى وال
 ،(4)جداً  واسع جمال يف يتحرك إمنا

 اخلوف هذاف شــــــفيع، أو بوىلّ  مصــــــحوبني غري رهبم إىل حيشــــــروا أن خيافون الذين .9
 تقوى،ال من رجاء على -كذل   واحلال -فهم.. أصـــــــحابه ىف والتقوى اإلميان يبعث أن شـــــــأنه من
 مشــــــــــــــقــة من عليــه يلقــاهم مــا واحتملوا الطريق، هــذا على اســــــــــــــتقــاموا هم إن منهــا، مــدانــاة وعلى
 .(5)وأذى

 على يقرتحون كانوا  إذ الرســـــــــــــــالة؛ وحقيقة اإلهلية حبقيقة املشــــــــــــــركني جهل بيان .10
 امب اإلخبار ومن األســــــــباب، وراء فيما التصــــــــرف له من إال عليه يقدر ال ما األعمال من الرســــــــول
 .(6)الصفات كسائر  له صفة الغيب علم كان  من إال يعلمه ال ما الزمان مستقبل يف يكون

 باب تحف قد وتعاىل ســــــبحانه فهو وعقوبتها اجلرائم على النص احلق وضــــــع كما .11
 هبؤالء جملتمعا يشـــقى ال حىت لألمل، فاقداً  واحدة مرة اهلل عصـــى الذي يكون ال حىت خللقه، التوبة
 أصــحاب ضــاً أي ولريحم املعاصــي، ارتكبوا من شــرور من لريحيهم للخلق التوبة احلق وشــرع. العصــاة
 .(7)هامن فيحفظهم املعاصي من خلقه بعض اهلل يرحم وقد عنها، تابوا قد داموا ما املعاصي

                                                           
 ( 150/  6)  املرجع السابق  – (1)
 (2511/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة - (2)
 (2511/ 5) املرجع السابق  – (3)
 (1099/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (4)
 (191/ 4) آن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيبالتفسري القرآين للقر  - (5)
 (355/ 7) تفسري املنار حملمد رشيد رضا - (6)
 (3657/ 6) الشعراوي تفسري - (7)
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 .(1)الرب عظمة ونسيان الذنب، عاقبة تقدير عدم: منها أنواع اجلهالة .12
 .(2)عليهم والغلظة الشدة وعدم باملستفتني والتلطف الرفق وجوب .13
 .(3)ويهل  يضل والباطل األهواء أهل أهواء إتباع .14
 يــدهوبتوح تعــاىل بــاهلل كــاف  علم على يكون أن ربــه إىل الــداعي املســــــــــــــلم على .15

 .(4)شرعه وأحكام ووعيده ووعده
 اتاالقرتاح من والضــالل الزيغ أهل من الداعي هيلقا مما والتحمل الصــرب وجوب .16
 .(5)الفاسدة

 ذل  على يرتتب وال العلم، أهل من قوم باملفاضــلة بني املل  والبشــر اشــتغل قد .17
 املرء ســـــالمإ حســـــن ومن يعين، ال مبا االشـــــتغال من هذا مثل يف الكالم دنيوية، بل وال دينية فائدة
 .(6)يعنيه  ال ما تركه

 مجيع بل األحكام من شــــــــــــــيء يف جيتهد كان  ما  أنه على يدل اآليات ظاهر .18
 (7)جيتهد  أنه املرجح ولكن بوحي كانت  إمنا ونواهيه اهلل أوامر

 .(8)ينيةد رياسات من مباهلم وليس بأعماهلم، -األنبياء حىت -اهلل عند الناس أن .19
 تدوم نل والّنعم الّتفّوق حاالت فإن الناس ومراكز القوى ميزان تبدل إىل اإلشــارة .20
 األقوياء صـــــبحوســـــي تتبّدل، أن بدّ  ال عليها وصـــــربوا املؤمنون هبا مرّ  اليت الضـــــعف وأحوال للكفار،
 األئمة هم تباعهاأ ويصبح األرض، يف اهلل دولة وتتأيّد احلّق، ويعلو باإلسالم، أعزّة والّضعفاء أذلّة،
 .(9)الوارثني

 من نبعثم والباطل والعقل، لالّدلي على قائم احلقّ  ألن جيتمعان ال والباطل احلقّ  .21
 .(10)والشهوات األهواء

                                                           
 (66/ 2) للجزائري التفاسري أيسر - (1)
 (68/ 2) املرجع السابق  – (2)
 (68/ 2) املرجع السابق  – (3)
 (68/ 2) املرجع السابق  – (4)
 (68/ 2) رجع السابق امل – (5)
 (135/ 2) للشوكاين القدير فتح - (6)
 (421/ 1) السراج املنري للشربيين - (7)
 (193/ 4) التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب - (٨)
 (216/ 7) للزحيلي املنري التفسري - (٩)
 (225/ 7) للزحيلي املنري التفسري - (10)
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 لذيا الشـــيء يف بعدها اإلصـــالح باســـتدامة مشـــروطة وصـــحتها الرجوع،: الّتوبة .22
 إليه العودة دمع على والعزم الذنب، على احلقيقي الّندم: أربعة بشروط يكون واإلصالح منه، تيب
 (1).آلياتا إليه أشارت ما وهذا. الصاحل لبالعم وإتباعها أهلها، إىل املظامل وردّ  املستقبل، يف

 ملفســدة،ا على للمصــلحة وترجيح وخربة عقل من أويت مبا اإلنســان أمام يبقى ال .23
ر ؛ ســــــــبيل ويتجّنب اخلري طريق خيتار أن إال  اطمئنان،و  وعافية وســــــــالم، أمان اخلري فعل ألن الشــــــــّ
 .(2)وخسران ضالل الّشر وفعل

 رىجي الوحى مبقتضــــــــــــــى ، والعمــل األعمى عمــل جمرى جيرى الوحى بغري العمــل .24
 (3)البصري عمل جمرى

 موزعة هي لب البتة، واحد إنســـان يف جتتمع وال متفاوتة، خمتلفة الكمال صـــفات .25
 صـــفات نم اهلل آتاه ما على صـــاحبه حيســـد أحد فكل لذاهتا، حمبوبة الكمال وصـــفات اخللق على

 .الكمال
 عن توســك نفســه بنصــيب ضــير  والقدر القضــاء يف تعاىل اهلل حكمة عرف من .26
 (4)واآلخرة . الدنيا يف طيباً  عيشاً  وعاش للخلق، التعرض

 حبق واالعرتاف النعمة شـــــــــــــأن معرفة اإلنعام اســـــــــــــتحقاق مدار أن إىل اإلشـــــــــــــارة .27
 (5)املنعم

 رؤية ييقتضـــــــــــ واخلري باحلق االعتقادي اليقني إنشـــــــــــاء أن يعلم ســـــــــــبحانه اهلل أن .28
 حق ذل  ، وأن خالص وشــر حمض باطل هذا أن من التأكد، و  والشــر الباطل من املضــاد اجلانب
 لىع أنه احلق صــــاحب شــــعور من فقط تنشــــأ ال باحلق االندفاع قوة أن كما..  خالص وخري حمض
 والشــــر كفرال الباطل ، فســــفور على هو إمنا وحياربه حياده الذي بأن شــــعوره من كذل   ولكن احلق

 هدافأ من هدف اجملرمني ســــــبيل واســــــتبانة ح ،والصــــــال واخلري اإلميان لوضــــــوح ضــــــروري واإلجرام
 ترتد غبشــــاً  لهمســــبي ويف اجملرمني موقف يف شــــبهة أو غبش أي أن ذل  لآليات ؛ الرباين التفصــــيل
 من بد وال رتقتان ،مف وطريقان متقابلتان، صــفحتان فهما ســبيلهم ، ويف املؤمنني موقف يف وشــبهة
 .(6)كل منهما   وضوح

                                                           
 (557/ 1) للزحيلي الوسيط سريالتف - (1)
 (557/ 1) املرجع السابق  – (2)
 (34/ 3) روح البيان حلقي - (3)
 (544/ 12) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (4)
 (140/ 3) إرشاد العقل السليم أليب السعود - (5)
 (1105/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطبانظر :  - (6)
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 زأين،اجل خري لكنهــا العبــادة، جزأي أحــد فــالنيــة العبــادة، متــام هبمــا والعمــل النيــة .29
 (1).وائبالش عن الباعث تصفية إخالصها بالعمل، ومعىن سبحانه اهلل وجه إرادة النية ومعىن

أن الشـــــرك هو ســـــبيل أهل اإلجرام ، فممن اتبع هذا الســـــبيل فإن هِنايته الضـــــالل  .30
 واهلالك املبني .
  الدارين فعليه بالتوحيد ونبذ الشرك ، ألن الشركمن أراد اهلُدى والفوز والنجاة يف .31

 هو رأس كلِّ الباليا والرزايا يف الدنيا واآلخرة ، أعاذنا اهلل منه . 
ا الشفاعة إنَّ  .32  اهلل بإذن إالَّ  القيامة يف ألحدٍ  ناصرٌ  وال شفيعٌ  وال بإذنه تكون إمنَّ

 .(2)تعاىل 
 (3) . أن يعلن لألمة ما أمره اهلل به جيب على النيب  .33
كان دلياًل على أمهيته ، وأن اهلل تعاىل   بالنسبة للرسول  "قلـــ "أن ما صدر ب .34

 . (4)أوصى نبيه أن يبلغه خاصة مما يدل على العناية به 
  (5)النيب  ى من حيضر جمالسالثناء عل .35
كمال عدل اهلل تعاىل ؛ ألنه خاطب نبيه هبذه اآليات ذات اخلطاب القوي من  .36

ى منزلة ، لكن اهلل عند اهلل أعظم جاهًا ، وأعل - أي النيب  –ابه ، وهو أجل قوم من أصح
 .  (6)باحلق سبحانه وتعاىل  حكم عدل ، حيكم

 .(7)إقرار الكافرين بأن اإلميان واإلسالم منة من اهلل تعاىل  .37
 (8) أن أعداء املؤمنني يأتون بكل أسلوب للتنفري عن املؤمنني . .38
 الذي القضاء شأن يف تدخل أو قدرة، له تكون أن من نفسه  الرسول جيرد .39

 ال وينذر يبلغل إليه، يوحى بشر وهو، وخصائصها وحدها األلوهية شأن من فهذا. بعباده اهلل ينزله
 .(9)ويفصل قضاء لينزل

                                                           
 (468/ 2) اجلواهر احلسان للثعاليب - (1)
 (355: ص) للواحدي الوجيز - (2)

 ( 164/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  - (3)
 ( 164/  6)  املرجع السابق  - (4)
 ( 174/  6)  املرجع السابق  - (5)
 ( 176/  6)  املرجع السابق  - (6)
 ( 177/  6)  املرجع السابق  - (7)
 ( 177/  6)  املرجع السابق  – (8)
 (1111/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (٩)



 

297 

 

 

 
 

  



 

298 

 

 

 بحانهس م بالضرورة من ربوبية اهللخطاب المشركين بما هو معلوم عنده : خامسالمطلب ال
 ( 65 –59) تعالى

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئىئ ژ  ل اهلل سبحانه تعاىل :يقو 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ      مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت        حت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ خت 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ            ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ ۋ  ۋ   

 ژۅ ۅ ۉ ۉ ې 
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
ې   چ على مجلــة : طفهــاملــا كــانــت هــذه اآليــات مثبتــة جلزئيــات من علمــه تعــاىل وقــدرتــه ، ع

آليـة يف خـامتـة انـاســــــــــــــبـة يف هـذا التخّلص هي اإلخبـار على طريقـة التخّلص . وامل چى  ى
بأّن اهلل أعلم حبالة الظاملني ، فإهّنا غائبة عن عيان الناس ، فاهلل أعلم مبا يناســـب حاهلم من تعجيل الســـابقة 

الوعيد أو تأخريه ، وهذا انتقال لبيان اختصــاصــه تعاىل بعلم الغيب وســعة علمه مث ســعة قدرته وأّن اخللق يف 
أتبعها االختصاص مبا هو أعم من ذل  ، وهو علم مفاتح الغيب الذي ال يصل إليه إال لذا  قدرته . قبضة

كيف يفتح   مم لِ ن حاز مفاتيحها وعم مِ  من حازها ، إذ ال يطلع على اخلزائن إال من فتحها ، وال يفتحها إالَّ 
ل منها ، مم ىل أكْ إ ةٍ لم كامِ   ةٍ جم رم ن دم هبا ، فإثبات ذل  يف هذا األســـــــــــــلوب من باب الرتقية يف مراقي االعتقاد مِ 

 اآليات التالية . فقال عاطفاً على معىن ما سبق
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 كُ رم دْ اليت ال يُ   ژەئ وئ ژ  فعنده وحده خاصة مجيع ذل  : ژەئ ژ يقول تعاىل : 

 ولن يدركوه، ومل يهعل يطلعوا فلم خلقه ، عن علمه غاب ما علم عند اهلل تعاىل نّ ، فإ هامم لِ ن عم مم  إالَّ  بم يْ الغم 
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 مفاتح للغيب ، وجعل واألحوال واآلجال والعقاب الثواب من العباد عن غاب يدركوه ، وهو ما ولن يعلموه
 علم ومن األقفالو  باألغالق منها املســتوثق اخلزائن يف ما إىل هبا يتوصــل املفاتح ؛ ألن االســتعارة طريق على

 فيعلم غريه ، إليها ليتوصـــ ال وحده املغيبات إىل املتوصـــل هو أنه فأراد إليها ، توصـــل فتحها وكيفية مفاحتها
مشــيئته ،  به توتعلق حكمته اقتضــته ما على ، فيظهرها احلكم من وتأخريها تعجيلها يف وما أوقات األمور

 .وقوعها قبل األشياء يعلم وتعاىل سبحانه أنه على دليل وفيه

ريه ، غ عند ال عنده أي احلصــر، يفيد الغيب مفاتح وعنده  ژەئ ەئ وئ ژ وقوله : 
 . عليه يساعد العقلي والربهان التوحيد، هذا على يدل اآلية ولفظ

 لىع تنبيهــاً  ژۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئىئ ژ مث ذكر أمورًا أخرى داخلــة يف مشوليــة علمــه فقــال : 
ا يغب مل ما علم دهللبشــــر ، فعن اجملاورة املخلوقات أعظم  ظاهر هو مما والبحر الرب يف ما ألن عنكم ؛ أيضــــً
 ولن لمونهتع ال مما الناس، أيها عنكم، غابم  ما علم اهلل وعند: الكالم معىن فكأن العباد ، يعلمه للعني،
ه، بعلمه اســتأثرم  مما تعلموه ا ويعلم نفســم  ال نهأل شــيء؛ عليه خيفى ال مجيُعكم، يعلمه ما مجيع ذل  مع أيضــً
 كان  شــــــــــيء كل  علم عنده أن ذكره تعاىل اهلل فأخرب عليهم ، خيفى ال ما أو الناس عن خيفى ما إال شــــــــــيءم 
 الغيب . هو وذل  بعد، يكن مل مما كائن  هو وما ويكون،

 اجلبالو  واملفاوز والقرى املدن من فيه ما وكثرة الرب، أحوال شــــاهد قد اإلنســــان ألن الرب؛ ذكر وقدم
 احلس أن الإ أقــل بــأحوالــه العقــل فــإحــاطــة البحر وأمــا واملعــادن، والنبــات احليوان من فيهــا مــا رةوكث والتالل،
 ناسوأج احليوانات من فيها وما أعظم وعرضــــــــــــــها ، وطوهلا أكثر اجلملة يف البحار عجائب أن على يدل

 قسم موعهاجم أن عرف الوجوه ، مث هذه على والرب البحر صورة اخليال استحضر فإذا أعجب ، املخلوقات

 املثال هذا فيصـــــري  ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ : قوله حتت الداخلة األقســـــام من حقري

 . ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ  :قوله حتت احلاصلة للعظمة ومكمالً  مقوياً  احملسوس

 كشــــــف  والبحر الرب بذكر ژەئ ەئ وئ ژ  قوله : عظمة عن كشــــــف  كما  تعاىل إنه مث

 يعمج يستحضر العقل ألن وذل  ژی ىئ ىئ ی ی ی ژ  :بقوله والبحر الرب عظمة عن
 ، مث الشــجرو  النجم من فيها كم  يســتحضــر مث والتالل، واجلبال واملفاوز والقرى املدن من األرض وجه يف ما

 واحلق الإوال تســقط ورقٌة يف الصــحاري والرباري، وال يف األمصــار والقرى،  ورقة حال يتغري ال أنه يســتحضــر

جئ ژ  :ولهق وهو منه هيئة أشــــــــد آخر مثال إىل املثال هذا من يتجاوز مث وثابتة، ســــــــاقطة يعلمها ســــــــبحانه

وال شيء أيًضا مما هو موجود، أو ممّا  ژحئ      مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت        حت خت 
ســـيوجد ومل يوجد بعد، إال وهو مثبت يف اللوح احملفوظ، مكتوٌب ذل  فيه، ومرســـوم عدُده ومبلغه، والوقت 
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يه، بوجود ما أنه يبني عن صـــــحة ما هو ف  ژحت  ژ اليت يفىن فيها. ويعين بقوله:الذي يوجد فيه، واحلاُل 
 جبواهره املالع جلميع فاعل أنه فثبت وأحيانه، أموره وكل وأعيانه ألحواله موضــح،  (1)ُرســم فيه على ما ُرســم

 يعمج بعلم اختص ومن املعلومــات، جبميع عــامل وحــده ألنــه واإلتقــان؛ اإلحكــام ســــــــــــــبيــل على وأعراضــــــــــــــــه
 .املقدورات مجيع على قادراً  املصنوعات مجيع بصنع خمتصاً  كان  املعلومات

 فياً خم وأعظمها األجســــام أكرب يبقى موضــــع األرض وظلمات الصــــغر غاية يف احلبة ألن "وذل 
 عن خترج ال وعظمتها اتســـــــــــاعها على األرض ظلمات يف امللقاة الصـــــــــــغرية احلبة تل  أن مسع فيها، فإذا

 إليه املشـــــــــار املعىن من عالية وجاللة عظيمة عظمة على منبهة األمثلة هذه صـــــــــارت البتة، تعاىل اهلل علم
 حبيــث هو إال يعلمهــا ال الغيــب مفــاتح وعنــده ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ژ : بقولــه
 ذل  أمر قوى ملا تعاىل إنه مث مباديها، إىل الوصـــول عن واأللباب األفكار وتتقاصـــر فيها ، العقول تتحري
 العقلية يةالقضـــــــــــ تل  ذكر إىل عاد ذكرها ، فبعد احملســـــــــــوســـــــــــة اجلزئيات هذه بذكر اجملرد ضاحمل املعقول
 يف املذكور عني وهو  ژجب حب خب مب ىب يب جت        حت خت ژ : فقال أخرى بعبارة اجملردة احملضــة

ائ ەئ ەئ  ژ : مخس الغيب : ) مفاتح ، يقول  (2)هو" إال يعلمها ال الغيب مفاتح وعنده :قوله

ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

  (3)(  ژحئ مئ ىئيئ جب    حب خب مب ىب 

                                                           
 انمه ؟نسي خُيماف ال عامل جبميعه وهو عليه، خيفى ال ما املبني، والكتاب احملفوظ اللوح يف إثباته وإن قيل : ما وجهُ  - (1)

 املعلومات يف تعاىل اهلل معل نفاذ على كةاملالئ لتقف احملفوظ اللوح يف األحوال هذه كتب  إمنا تعاىل أنه: أحدها: أمور الكتاب هذا قيل له : فائدة
 حيدث ما به يقابلون مألهن احملفوظ باللوح املوكلني للمالئكة كاملة  تامة عربة ذل  يف فيكون. شيء واألرض السموات يف مما عنه يغيب ال وأنه
 . له موافقا فيجدونه العامل هذا صحيفة يف

 يف يصنعون ما كل  نم يفوته ال بأنه وإعالما احلساب أمر على للمكلفني تنبيها واحلبة الورقة من ذكر ما ذكر تعاىل إنه يقال أن جيوز: وثانيها
 والعقاب لثوابا على املشتملة األحوال يهمل ال فبأن تكليف وال عقاب وال ثواب فيها ليس اليت األحوال يهمل ال كان  إذا شيء؛ ألنه الدنيا
 .أوىل
 يف املوجودات مجيع أحوال كتب  فإذا. اجلهل لزم وإال العلم، ذل  مقتضى عن تغيريها فيمتنع ملوجوداتا مجيع أحوال علم تعاىل أنه: وثالثها
 أنه يف كامالً   وسبباً  تاما اموجب الكتاب ذل  يف األحوال مجلة كتبة  فتصري الكذب لزم وإال تغيريها أيضا امتنع التام التفصيل على الكتاب ذل 
 رير الطربيجامع البيان البن ج «القيامة يوم إىل كائن  هو مبا القلم جف: »عليه اهلل صلوات قال كما  قدمت كما  وتأخر تأخر ما تقدم ميتنع
  (12/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي،  (403/ 11)
 (11/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (2)

عبد اهلل بن عمر عن  [59ه مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو{ ]األنعام: باب }وعند، كتاب تفسري القرآن صحيحه ،   أخرجه البخاري يف - (3)
 (  4627برقم ) (56/ 6) :  - رضي اهلل عنهما -
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ْتِبهــا يف قولــه تعــاىل   يف واملعىن  هــذا أن علمواا: فمعنــاه األمر، لتعظيم أنــه  ژيب جت        حت ژ كم
 (1)وعقاب؟ ثواب فيه ما فكيف مكتوب، عقاب وال ثواب فيه ليس الذي

ع ه، وكان من أدلته العظمة النوم واإليقاظ منه موملا كان من مفاتح الغيب املوت والبعث الذي ينكرون
ما فيه من اإلحسان املتكرر، وكان فيه مع ذل  تقرير لكمال القدرة بعد تقريره لكمال العلم، أتبع ذل  قوله: 

حيث إنه ملا بنّي كمال علمه باآلية األوىل ،  ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ 
لَّه من دالئل ألّن ذل  ك؛ إىل بيان عظيم قدرته ، عة علمه بنّي كمال قدرته هبذه اآلية ، فانتقل من بيان س

 أنفس وقد جرت عادة القرآن بذكر دالئل الوحدانية يف،  ونعيًا على املشركني أعدائه ، اإلهلية تعليمًا ألوليائه 
من دليل بتعليم صفاته يف ض مؤذنٍ  بديعٍ  فجمع ذل  هنا على وجهٍ ، الناس عقب ذكر دالئلها يف اآلفاق 

، وكان نكرونهاملوت والبعث الذي ي لما كان من مفاتح الغيب ف للبعث بعد املوت . رويف هذا تقري ،حدانيته و 
من اإلحسان املتكرر ، وكان فيه مع ذل  تقرير لكمال القدرة  مة النوم واإليقاظ منه مع ما فيهيمن أدلته العظ

م  أي يقبض أرواحك ژ ٻ ٻ ژ  أي وحدهژ ٱ ژ  بعد تقريره لكمال العلم ، أتبع ذل  قوله :
عكم التصرف ال يبقى عندكم شعور أصاًل ، فيمنوتدركون ف متيزون هبا اليت نفوسكم فيتوىف ، وينيمكمكاملة 

 . بالنوم كما مينعكم باملوت
 الظاهر من احلســاســة األرواح تغور النوم يف حال ألن النوم ؛ على واملوت الوفاة لفظ إطالق وصــح

 بعض عن معطالً  اجلســــــد ظاهر النوم يصــــــري وعند أعماهلا، عن معطلة الظاهرة واساحل فتصــــــريت الباطن يف
 من شــاهبةم املوت وبني النوم بني فحصــل األعمال، كل  عن معطل البدن مجلة يصــري املوت وعند األعمال،

  . ومن النوم إىل اليقظة، على نقل الذوات من املوت إىل احلياة  قادر االعتبار  ، فهو هذا
فظها يف مجيع حب ن متفرد بفعل كل ما ســـبق ، وتصـــرفه املطلق بكل ما ســـبق ، فإنه يســـتقلومن كا

 يف يبعثكمو  بالليل أرواحكم يقبض فالذي،  وتدبريها على أحســــــــــــــن الوجوه حالة النوم واليقظة، األحوال 
 أرواحكم بضق على القدرة له منكرٍ  غري صــــــــّحته، وتعلمون ذل  ترون وأنتم مســــــــمى، أجالً  لتبلغوا النهار،

 غريو  وتشــــــــاهدون، تعاينون ما نظري ذل  فإن مماتكم، بعد وإنشــــــــائكم أجســــــــادكم، إىل ردِّها مث وإفنائكم،
 مل الذي إنو  تعاينوه من البعث والنشور وغريه ، مل ما على القدرةُ  ذل ، من تعاينون ما على قدر ملن منكر
 نومه؛ حال يف خماطب غري النائم أن   داللةوعاينتم ، ويف ذل رأيتم ما شــــــــــــــبيه ذل ، من تعاينوه ومل تروه
 .بالليل يذكر ومل بالنهار جيرحون فيما الوعيد ذكر حيث

                                                           
اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب  (257/ 2معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( 402/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)
( مدارك 165/ 2( أنوار التنزيل للبيضاوي )11/ 13( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )299/ 2الوجيز البن عطية ) ( احملرر2044/ 3)

 ( مع تصرف وإضافة من الباحثة  270/  7( تفسري التحرير والتنوير البن عاشور ) 137/ 7( نظم الدرر للبقاعي )509/ 1التنزيل للنسفي )
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 بالذكر الشـــــئ صختصـــــي أن ، فدل بالنهار يتوفانا ال أنه وال بالليل جرحنا ما يعلم ال أنه فيه وليس
 عداه . ما نفي على يدل ال

 ال هبذه اجلوارح . ألنه إمنا تكتسب األعم ژ پ پ ژ وإمنا عرب بلفظ : 

 فيه منومك من ينبهكمالنهار  يف يعين ژ ڀ  ژمنامكم  من ويوقظكم يثريكم ژ  پ  ڀژ 

 املوت يأيت ، مثوهنايته مدته فيبلغ حلياتكم، مساه الذي األجل اهلل ليقضي ژ ڀ ڀ ٺژ النهار  يف

 خيربكم ژٿ ٿ ژ  ومصريكم معادكم اهلل إىل مث ژٺ ٺ ٿ ژ اهلل  إىل منه مرجعكم الذي

 كنتم  امب وحماسبة ، وخيربكم توقيف إعالم يعلمكم مثژ ٿ ٹ      ٹ ژ مستقصى  جليالً  عظيماً  إخباراً 
 .فشرًّا شرًّا وإن فخريًا خريًا إن بذل ، جيازيكم مث الدنيا، حياتكم يف تعملون

  الذين به، ركنيشامل على احتجاًجا فيه فإنّ  وعلمه، قدرته عن تعاىل اهلل من خربًا كان  وإن الكالم وهذا
 (1).فنائهم بعد وبعثهم مماهتم بعد إحيائهم على قدرته ينكرون كانوا

 ال القهر سبيل لىع هذه أفعاله وأن جربوته وعظيم سلطنته بغالب أخرب والقدرة، العلم بتمام أخرب وملا
 أو لعجز، النوم قتو  قومي أن أو قدر، ما وقته غري يف ينام أن يف االجتهاد يف أحد بالغ فلو خمالفتها، يستطاع

 عليهم العايل خلقه، الغالب واهلل ژٹ ڤ  ژ  :فقال  ذل  غري إىل يستطع مل املوت وقت حييي أن
 القاهر يشبه نأ البعيد ومن مقهورون، وهم خللقه قاهر أنه فلقد أخرب وأصنامهم، أوثاهنم من املقهور ال بقدرته،
 من شيء كان  ول ألنه معىن؛ يف القاهر شري  املقهور يكون أو بوجه، القاهر املقهور يشبه أو بشيء، املقهور
  كله  اخللق ذاتهب قاهًرا اللَّه كان  فإذا كلها،  الوجوه يف مقهورًا اخللق كان  وال الوجوه، مجيع من قاهراً  يكن مل ذل 
ومن وجه  واألضداد ، األشباه عن تعاليه على دل بادية؛ فيهم سلطانه وأعالم ظاهرة، فيهم قهره آثار كانت

نكم وهي مالئكته الذين يتعاقبو  ژ ڦ ڦ ڦ ژ قهره هلم وعلوه عليهم احصاءه أعماهلم لذا قال : 
 وال يغفلون الو  وال ُيضيعون، وهنارًا، حيفظون أعمالكم وحيصوهنا، وال يفرطون يف حفظ ذل  وإحصائه  ليالً 

  .(2)رب  إىل قبضت ذل  وفيت فإذا يعجزون يتوانون،و ال

                                                           
/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (258/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (640/ 11) بن جرير الطربيانظر : جامع البيان ال – (1)

( 300/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (122/ 2) النكت والعيون للماوردي (2047/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب (104
التحرير والتنوير البن ( تفسري 137/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 510/ 1) مدارك التنزيل للنسفي( 12/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي

 مع تصرف وإضافة من الباحثة (  275/  7)  عاشور

ی ژ : قال دق ليس أو واحد؟ وهو مجلة" والرسل"،"رسلنا توفته:"قيل فكيف املوت، مل  األرواح يقبض الذي ليس أو: قائل قال فإن - (2)

 [ ؟11]سورة السجدة:   ژی جئ حئ مئ  ی  ی
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 السامعني . نفوس من للموعظة تقريباً  ژ ڦژ قوله :  يف بالكاف اطبةاملخ وجاءت
 ذل  انك  ولو عباده فوق قاهر أنه أخرب ؛ ملا ذل  يف له حلاجة ال عليهم احلفظة إرسال مث إن

 عن يتعاىل هسبحان فاللَّه آخر، قهر حتت مقهورًا صار حاجة له وقعت من كل  ألن قاهرًا؛ يكن مل له، حلاجة
 منه تحانًاام إما اخللق ؛ حلاجة عليهم أرسلهم إمنا بل اخللق، يصيب مما شيء يصيبه أو اجة،ح متسه أن

 ذل ، على نهمميتح حاجة، ذل  يف له تقع أن غري من عليهم، والكتابة العباد أعمال حمافظة على للحفظة

ى ژ  :قولهب كلها  حوالاأل يف بالطاعة ووصفهم أكرمهم وإن احملن، أنواع من شاء مبا عباده ميتحن أن وهلل

 .اآليات من ذل  [ وغري 6التحرمي: ]  ژ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
 عامل اللَّه أن مسلم كل  إن علم عليهم ؛ ألنه والكتابة أعماهلم مبحافظة عليهم يرسلهم: والثاين

 رؤوس على تعرضو  عليه تكتب أعماله ، وأن وفعله عمله يف رقيباً  عليه شيء وأن عليه خيفى ال الغيب
 أنظرو  العمل ، ذل  يف أحذر يكون؟ كان ومىت يكون؟ كيف  أنه يكون ومبا منهم كان  مبا عامل شهاد ،األ
 بلطف وثق إذا العبد وأكثر ، وأن املعاصي أبلغ عن الزجر يف ذل ، وذل  عليه يكن مل ممن له وأحفظ فيه،
لعمل يكون إىل ، وكتابة ا عليه املطلعني خدمه من احتشامه منه حيتشم مل وسرته عفوه على واعتمد سيده

ڃ   ڃ ژ املوت  أحدمهم جاء فإذا ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ املمات حيث يقول تعاىل : 

 عنده انًا منأعو  له جعل اهلل أن املوت، إال مل  هو األرواح وقابض األرواح، تقبض اليت الرسل توفته ژ

ڃ    ژ: قال فلذل ، هأمر  ملكان إليه مضاف وهو املوت، مل  فيقبضون األنفس بأمر ، ذل  يتولون

  ". رسولنا: " يقل ومل  ژ ڃ ڃ ڃ چ 

 يماف تأخذهم ال الرأفة وأن رهبم، املالئكة طاعة شدة عن إخبار فيه ژ  ڃ ڃ چ چژ 
 له، لبذل ياتهح مل  لو ما الرأفة من أخذته النزع، يف من على دخل من ألن وتفريطه؛ اللَّه أمر تأخري فيه

له،  طاعتهم وشدة هاللَّ  أمر لتعظيمهم يؤخرونه؛ وال أمروا فيما يفرطون وال يتوانون ال أهنم ومجملَّ  عمزَّ  فأخرب

ى ى  ې ژ: وصفهم ذل  وعلى فيه يزيدون ال أو به أمروا مما ينقصون ال أى احلدّ  جماوزة واإلفراط

ڤ ڤ ژ  : - ومجملَّ  عمزَّ  - وقال [  6التحرمي: ]  ژ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

                                                           

  لقيل: جائز أن يكون اهلل تعاىل ذكره أعان مل  املوت بأعوان من عنده، فيتولون ذل  بأمر مل  املوت، فيكون"التويف" مضافًا = وإن كان ذ
قتل أعواُن السلطان وجلُد من ( إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذل  بأمره، كما يضاف قتُل من 1من فعل أعوان مل  املوت = إىل مل  املوت )

 (409/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي جلدوه بأمر السلطان، إىل السلطان، وإن مل يكن السلطان باشر ذل  بنفسه، وال وليه بيده.



 

304 

 

 

ہ  ھ   ھ ھ ھ ژ : وقال [  27األنبياء: ] ژ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 (1).[  19األنبياء: ]  ژ ے 

 فوسهمن أصاًل فقبضوا دفاعه يستطيعون ال توفَّوهم الذين املالئكة ردت مث ژ چ چ ژ 

 نيب تكون اليت الوالية ألنواع عام لفظژ  ڇژ احلق، و  سيدهم ومالكهم ژ ڇ ڇ ژ وأرواحهم، 
 املخاطب تحضراس وملا ذل ، وغري واملل  ، و البعث واحملاسبة والّرزق والنصرة من اخللق عبيده وبني اهلل

 أال ژ ڍ ڌ ڌژ : قال عليه، ويتلى إليه يلقى ملا ومسعه قلبه فتأهل وكربه، جربوته وتصور وقهره، عزته

 من أسرع وهو ژ ڎ ڎ ڈ  ژ خلقه مجيع من سواه من يف كل شيء دون والقضاء احلكم له
 مقاديرها وعرف وأحصاها، الناس أيها أموركم، من ذل  وغري وآجالكم وأعمالكم عددكم حسب

 خافية . منه عليه خيفى وال ذل  يعلم ولكنه يد، بعقد حيسب ال ومبالغها؛ألنه

 يء،ش يشغله وال تفكر، وال حفظ عن حياسب ال ألنه ژ ڎ ڈ ژ  ووصف نفسه أنه
  اللمح من أسرع يف كلهم  خلالئقا بني فهو تعاىل يفصل شغل، وعن وتفكر حفظ عن حياسب فإمنا غريه وأما
 وال ،حلسابا يف مبطاولة عقابه عن ينف  أن أحد يقدر ال ذل ، مثل يف الدنيا يف أرزاقهم يقسم أنه كما
 حساب شغلهي فال كتابة،  وال عقد وال وروية فكر إىل حيتاج ال سبحانه ألنه عقاب؛ وال ثواب يف مغالطة
 .(2)شيء عن شيء وال حساب عن

 األوثان، باهلل العادلني وبيخت يف فردانيته، زاد وثبتت وحدانيته اتضحت حىت وشؤونه أفعالهب تعرف وملا
الشدائد  يف ليهإ ويلجأ املهلكات من ينجي الذي وتركهم األصنام عبادهتم يف الفعل سوء على وتوقيفهم
 من لبط كمن  انوافك منها، اإل داء عند ذل  عن والرجوع الشدائد وقت توحيده إقرار يف أحواهلم ذكرهم
 الكفر، يف وبالغ عهده نقض سؤله بإعطائه إليه أحسن فلما الشكر، على امليثاق له وأكد شيئاً  شخص

 لذيا من ژ ژ ڑ ژ  هلؤالء حممد ياژ ژ ژ فقال :  توصف ال القبائح من غاية يف عندهم وذل 

مت، وإذا فيه ضللتم إذا ژ  ڑ ک ک کژ ينجيكم   حني أظلم الكاهل تموخف الطريق أخطأمت فتحريَّ
 عليكم أظلمف احملجة، فيه فأخطأمت ركبتموه، إذا البحر ظلمات واحملجة واشتد عليكم ، ومن اهلدى عليكم

                                                           
/ 4) للماتريدي تأويالت أهل السنة (258/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (408/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 للواحدي الوسيط التفسري (124/ 2) النكت والعيون للماوردي (2047/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب (108 - 105
/ 7) نظم الدرر للبقاعي (166/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (301/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (32/ 2) الكشاف للزخمشري (281/ 2)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (139
 ( احملرر112/ 2( تفسري السمعاين )109/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )413/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (2)

 (140/ 7) نظم الدرر للبقاعي (7/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (301/ 2) الوجيز البن عطية
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 ظلمة تمعجت تكون بأن البحر وظلمات السماء، بأعالم تقطع إمنا واملفاوز البحار أسفار السبيل؛ ألن فيه
 السماء أظلمت فإذا إليها، اهلائلة واألمواج الصعبة الرياح ويضاف السحاب، وظلمة البحر وظلمة الليل،
 ويظلم اخلروج، يفيةك  عليهم يأخذون، ويشتبه طريق أي ومن يسلكون، ناحية أي إىل يعرفون ال متحريين بقوا
 وظلمة ليلال ظلمة فهي الرب ظلمات وأما اخلوف، وعظم اخلالص كيفية  يعرفوا النجاة فلم طريق عليهم

 عندف الصواب، طريق إىل االهتداء عدم من الشديد واخلوف األعداء، هجوم من دالشدي واخلوف السحاب

 ي وشر  شرك كل  عن ، واإلعراض والتوحيد له اإلخالص وجه على ژ  گ گژ  اللَّه يدعون ذل 
 يمة .السل الفطرة إال يبقى فال القلب، جمامع على الرعب ، واستيالئه إحاطة عند احلظوظ ؛ لزوال

 إليه منكم ژک گ  ژ بالدعاء  حينئذ مفزعكم إليه الذي اهلل غري له تدونهت فال فيقول :
 الشيء إىل قرشدة الف وهي اإلنسان ، على بادية صفة الضراعة، والتضرع مظهرين فتدعونه جهرًا واستكانة

، ويف   ليهإ وحاجاتكم يف فقركم حيث تضمرون أنفسكم يف أحياناً  للدعاء وإخفاء ژ گژ واحلاجة، 

 هذه من ژ ڳ ڳژ  أ ديتنا وخلصتنا ياربنا لئن ژ گ گ ژ : تقولون وإظهاًرا التني إعالنًاكال احل

لنكونن ممن يوحدك بالشكر، وخيلص ل  العبادة، دون  ژڳ ڳ ڱ ژ فيها  حنن اليت الظلمات
ا و ألهنم كانوا يوحدون اللَّه يف ذل  الوقت، لكنهم إذا  دوا من ذل  أشرك ؛ من كنا نشركه مع  يف عبادت 

 .الشكر ققيتح حىت هذين من بد وال ، حبقها القيام مع النعمة معرفة هو: ؛ والشكر غريه يف ألوهيته
 تعاىل، اهلل إىل إال اإلنسان يرجع ال الشديد للخوف املوجبة األسباب هذه اجتماع عند أن واملقصود

 وينقطع عاىل،ت اهلل حضرة يف صهإخال يعظم احلالة هذه يف اإلنسان وباطناً ؛ ألن ظاهراً  حيصل الرجوع وهذا

 هدتش إذا أنه تعاىل فبني ژگ گ ژ  :من قوله املراد وهو تعاىل، اهلل سوى ما كل  عن رجاؤه
 وجب اهلل، فضل لىع إال تعويل وال اهلل، إىل إال ملجأ ال بأنه احلالة هذه يف األصلية واخللقة السليمة الفطرة
 سالمةبال الفوز بعد اإلنسان فإن كذل ،  ليس لكنه وقات،واأل األحوال كل  عند اإلخالص هذا يبقى أن

 .(1)الشرك  على ويقدم اجلسمانية، األسباب إىل السالمة تل  حييل والنجاة؛

 لكربا حلول عند فـمرمجكم على القادرُ  بأنه اهلل أعلمهم ژ ڱ ڱ ں ں ژ لذا قال بعدها : 

  ژ     ڻ ڻ   ڻ ژ اهلالك، وخوف الضالل همّ  من والبحر الرب يف بكم النازل عظيم من ينجيكم بكم،
 ال اليت دونه، نم تعبدوهنا اليت أوثانكم وال عبادته، يف هبا تشركون اليت آهلتكم ال ، وهمّ  ذل  سوى كل
 ضّر . وال نفع على لكم تقدر

                                                           
 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )259/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )414/ 11البيان البن جرير الطربي ) انظر :  جامع – (1)

اجلامع ألحكام القرآن  (19/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (301/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (113/ 2) السمعاين تفسري (109
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (141/ 7) نظم الدرر للبقاعي (511/ 1) للنسفيمدارك التنزيل  (8/ 7) للقرطيب
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 معرفتكم بعد مث أي فعلهم، قبح تبني اليت للمهلة مُثَّ" بـ" ژ ڻ ۀ ۀ ژ  وعطف يف قوله :
 جسيم من بكم الِّ احل ودفع الكرب، من بكم النازل بكشف عليكم تفضيله ، وبعد به حتققكم، و  كله  هبذا
 آهلتكم به عدلونت اللَّه؛ إىل الزلفى وال لكم، الشفاعة متل  مل تعبدوهنا اليت األصنام أن علمكم وبعد اهلم،

ياديه عندكم، وكفر أل بواجب حقه عليكم،جهل وسفه  منكم وذل  إياه، عبادتكم يف فتشركوهنا وأصنامكم،
عنهم  شيء دفع  متل وال هلم، تشفع ال أهنا منهم علم ، فأنتم علىبكم وتعرٌض منكم إلنزال عقوبته عاجالً 

منه وهو  بدالً  وهم قد جعلوااإلخالص،  وجب املعرفة بعد قامت إذا احلجة ألن وتوبيخ ؛ تقريع ، وفيه
 .(1)وإن كانوا مشركني قبل النجاة اإلشراك، فحسن أن يقرعوا ويوخبوا على هذه اجلهة

 التذلل وامد هبم الالئق وكان يعود، ال زواالً  عنهم زالت الشدة أن يظنون كأهنم  بإشراكهم كانوا  وملا
 تزل مل أذلتهم اليت تل  شدهتم أن قدرته بالغ من وحتذيراً  سطوته من هلم ترهيباً  أخربهم خوفاً، وإما وفاء إما
 وأسباهبما حلالتنيا خالق فإنه سواء، وقتها يف عليها كقدرته  الرخاء حالة عليها ل امل قدرة فإن احلقيقة، يف
 بنوع زوجمم وهو التوحيد دالئل من آخر نوعاً  ذاكراً  فقال الطبائع أجالف األبصار عمي ولكنهم فيهما، وما

،  همستفهمتا أنت إذا ، اآلهلة من سواه برهبم العادلني يا حممد هلؤالء قل ژہ ہ ژ : التخويف  من

ہ ژ  والبحر أنه لربا يف هبم الكرب نزول عند يستعينون به عمن والتقرير هلم التوبيخ جهة على وسألتهم

 الطرق هذه نم إليهم العذاب إيصال على قادراً  تعاىل كونه  فبني تعذيبكم ، على ژہ ژ  وحده أي ژ

جمم أو الطوفان الر من  ژھ ے ے ۓ  ژيرسل  أن على ژھ ھ ھ ژ  القادر املختلفة، فهو
 رفع لىع قدر فمن السماء، رفع هو أنه أقروا قد ؛ ألهنموما أشبه ذل  مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم، 

  .إرساله على يقدر شيء

 معه واّدعائكم به، لشرككم ، ومن حتت أرجلهم، اخلسفم وما أشبهه ژۓ ڭ ڭ ڭ ژ 
 مل  ومن ،األرض بسط أنه عرفوا وِمنمنه ؛ ألهنم آالءه عليكم إسباغه مع نعمه، وكفرانكم غريه، آخر إهلاً 
  .هبم وخيسف طيه ميل  شيء بسط

 يصب ذيال العذاب أما! مشال أو ميني من العذاب دفع على يقدر قد أنه لإلنسان خييل قد فالوهم
 تعبريوال! معه ثبات وال له مقاومة ال مزلزل، قاهر غامر عذاب فهو حتت، من يأخذه أو فوق، من عليه
 بالعذاب العباد ذأخ على اهلل قدرة حقيقة يقرر وهو وومهه، اإلنسان حس يف القوي املؤثر هذا يتضمن وحيامل
 .شاء وكيف شاء حيث من

                                                           
/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (259/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (415/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 نظم الدرر للبقاعي (477/ 2) اجلواهر احلسان للثعاليب (8/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (302/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (111
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (143/ 7)
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 بطيئاً  آخر وناً ل شاء مىت هبا العباد يأخذ قد واليت اهلل قدرة يف الداخلة العذاب ألوان إىل ويضيف
 من صورة وهي ، والنهار بالليل ويعايشهم ويساكنهم هميصاحب ولكنه حلظة يف كله  أمرهم ينهي ال طويالً 
عذاب الكوين بعد أن ذكر الذل  و " ألنفسهم وجيرعونه بأيديهم، يذوقونه الذي املديد الطويل املقيم العذاب

القادم من مصدر خارجي ؛ ذكر نوعًا آخر من العذاب وهو العذاب االجتماعي الداخلي ، من داخل 

 ژڭ ۇ ژ فقال :  –منهم وفيهم  –جمتمعهم 

 اخللطة نع عبارة واللبس لبعض، بعضها يتشيع فرقاً   ژۇ  ژ أي يلبس عليكم وخيلطكم 
 وإمنا عىن بذل : أو خيلطكم أهواء خمتلفة وأحزابًا مفرتقة. واملقاساة، 

كم بيد بقتل بعض ژۆ ۆ  ۈ ۈ ژ بعضًا ، وبذل   بعضكم قاتل كنتم خمتلفني  فإذا
 بعض.

 وعظمه ، بعني قلب  انظر يا حممدف  ژۋ  ژ  :بقوله عظمه إىل أشار عظيماً، بياناً  هذا كان  وملا

لبديعة ا الوجوه مجيع يف موجهة نكررها أي أي ژۋ   ۅ ۅ ژ  فقال : باالستفهام آخر تعظيماً 
 اليت حكت آلياتاترديدنا حججنا على هؤالء املكذبني برهّبم اجلاحدين نعمه، وتصريفنا فيهم ،و النافعة البليغة

 ويعتربوه، هويعقلو  ليفقهوا ذل  ژۉ ۉ ژ ونقرها  ونوضحها ونبينها والعذاب يف القرآن البالء
جاءت ؛  اللَّه من هناأ وحقيقتها أحد صدقها كل  ، وليعلم وبراهينه وحججه آياته اهلل عن ويتدبروا وليفهموا
ما هم عليه مقيمون ع فينزجروا،  ويتعظوا فيذّكروا ويزدجروابه،  وانتفاعه فهمه يرجى من حال حاهلم ليكون

 .(1)مما يسخطه اهلل منهم، من عبادة األوثان واألصنام، والتكذيب بكتاب اهلل تعاىل ذكره ورسوله 
 منهج عن فتاحنر  كلما  العذاب، من اللون ذل  تارخيها من كثرية  فرتات يف البشرية عرفت ولقد"

 األهواء تل  وفق ياةاحل تصريف.. وقصورهم وضعفهم وجهالتهم وشهواهتم ونزواهتم البشر ألهواء وتركت اهلل
 أوضاعاً و  للحياة أنظمة يضعون وهم الناس ختبط وكلما. والقصور والضعف واجلهالة والشهوات والنزوات
 ألنظمته خيضع أن عضهمب ويريد بعضاً  بعضهم الناس هبا يتعبد أنفسهم عند من وموازين وقيماً  وقوانني وشرائع
. ويعارض يأىب نمب يبطشون وأولئ  ويعارض، يأىب اآلخر والبعض اآلخر، البعض قوانينهو  وشرائعه وأوضاعه
 بعض، على عضهمب وحيقد بعض، بأس بعضهم فيذوق. وتصوراهتم وأطماعهم وشهواهتم رغباهتم وتتصارع

                                                           
 (456/ 1حبر العلوم للسمرقندي ) (259/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )416/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

زاد املسري البن  (303/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (127/ 2) النكت والعيون للماوردي (117 -116/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي
نظم الدرر  (277/ 3) تفسري ابن كثري (9/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (20/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (40/ 2) اجلوزي
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (1124/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب (144/ 7) للبقاعي
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 حيث لعبيد،ا كل  له عنوي الذي املعبود هلم يضعه واحد ميزان إىل مجيعاً  يفيئون ال ألهنم بعضاً، بعضهم وينكر
 .هل خيضع حني صغاراً  نفسه يف حيس وال له، اخلضوع عن استكباراً  نفسه يف أحدهم جيد ال

 يزاول مث م،عليه األلوهية حق يدعي من العباد بني من يقوم أن هي األرض يف الكربى الفتنة إن
 جمتمعاً  أو واحدة أمة ونيبد هراملظ ناحية من ألهنم ؛ملتبسة شيعاً  الناس جتعل اليت الفتنة إهنا! فعالً  احلق هذا

 -هبا يبطش اليت السلطة يده يف بعضهم ويكون لبعض عبيداً  بعضهم يكون احلقيقة ناحية من ولكن واحداً،
 والذين يرتبصون نالذي ويذوق.. والرتبص احلقد نفسه يف بعضهم ويكون -اهلل من بشريعة مقيدة غري ألهنا

 (1)"!بعض بأس بعضهم يبطشون
 ألهنا ؛تعاىل ذكره توعَّد هبذه اآلية أهلم الشرك به من عبدة األوثان، وإياهم خاطبم هبا إّن اهللمث 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژ ه : بني إخبار عنهم وخطاب هلم، وذل  أهنا تتلو قول

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ            ڻ ۀ 

املؤمنون كانوا به وغري جائز أن يكون  ژې ې ې ى ىائ ژ  ويتلوها قوله:  ژۀ ہ 
ن ذل  أ مكذبني، فإذا كان غري جائز أن يكون ذل  كذل ، وكانت هذه اآلية بني هاتني اآليتني، كان بّيناً 

غري أن ذل   ال ملن مل جير له ذكر.، وعيٌد ملن تقّدم وصف اهلل إياه بالشرك، وتأخر اخلرب عنه بالتكذيب 
ن سل  سبيلهم من أهل اخلالف على اهلل وعلى رسوله، وإن كان كذل ، فإنه قد عم وعيُده بذل  كلَّ م

 .(2)والتكذيب بآيات اهلل من هذه وغريها
 ومترد أعرض من فأما وفهم، فقه ملن إال اآليات هذه صرف ما تعاىل أنه على يدل اآلية و"ظاهر

 (3)"  -أعلم  واهلل - هلم اآليات هذه صرف ما تعاىل فهو
 

                                                           
 (1125/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (1)
وأما األخبار اليت رويت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:"سألت ريب ثالثًا، فأعطاين اثنتني، ومنعين واحدة"، فجائز أن هذه  - (2)

م ن كان على منهاجهم من املخالفني رهبم، فسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلاآلية نزلت يف ذل  الوقت وعيًدا ملن ذكرُت من املشركني، وم
ياه، من إربه أن يعيذ أمته مما ابتلى به األمم الذين استوجبوا من اهلل تعاىل ذكره مبعصيتهم إياه هذه العقوبات، فأعاذهم بدعائه إياه ورغبته 

 عقوبات أغلظها، ومل يُعذهم من ذل  ما يستحقون به اثنتني منها.املعاصي اليت يستحقون هبا من هذه اخلالل األربع من ال
ُيسخط  اوأما الذين تأّولوا أنه عين جبميع ما يف هذه اآلية هذه األمة، فإين أراهم تأّولوا أن يف هذه األمة من سيأيت من معاصي اهلل وركوب م

 به، فيحّل هبم مثل الذي حّل مبن قبلهم من املثالت والنقمات، وكذل اهلل، حنو الذي ركب ممن قبلهم من األمم السالفة، من خالفه والكفر 
 قال أبو العالية ومن قال بقوله:"جاء منهن اثنتان بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبمس وعشرين سنة. وبقيت اثنتان، اخلسف واملسخ"،

على هلو  وأن قوًما من أمته سيبيتون ه األمة خسف ومسخ وقذفوسلم أنه قال:"سيكون يف هذ وذل  أنه ُروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
امع ج ولعب، مث يصبحون قردة وخنازير. وذل  إذا كان، فال ش  أنه نظري الذي يف األمم الذين عتوا على رهبم يف التكذيب وجحدوا آياته.

  (416/ 11) البيان البن جرير الطربي

 (21 /13مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ) - (3)
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 يات من هدايات : ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآل

أن من ادعى ِعْلمم الغيب فقد افرتى على اهلل الكذب وظلم نفســه وضــل ضــالاًل  .1
 مبيناً . 

أن الغمْيبم عند اهلل وحده ؛ ومن الغيب الرزُق ؛ فمن أراد الرزقم فعليه طلبه ممن  .2
 يـملكه ، وهو سبحانه وتعاىل وحده ال شري  له ، نسأل اهلل من فضله العظيم .

 جرأز  ذل  ؛ ليكون الكاتبون الكرام ، وهم من حيفظ أعمال العباد كةمن املالئ .3
 . (1)إذا تفكروا أن صحائفهم تقرأ على رؤس األشهادالفساد  ارتكاب عن للعباد

واألفعال  األقوال على احلفظة هؤالء اطالع أن على يدل اآليات هذه ظاهر أن .4
 طالعهما على يدل ما اآليات هذه يف فليس واجلهل العلم وهي القلوب صـــــــــفات على أما فقط ،
 (2).عليها

 وعلمه داً عد شي كل  أحصى فإنه كفرهم  عن لغفلة ليس للكفار تعاىل إمهاله إن .5
 على لد وقد فيجازيهم ، إليه يرجعون مث وحياة، رزق من مســــــــــــــمى أجال ليقضــــــــــــــي ولكن وأثبته،
 قدر من أن يف لنوما بعد اليقظة كمنزلة  األوىل بعد منزلتها الثانية النشأة ألن بالبعث؛ والنشر احلشر
 .(3)اآلخر على قادر فهو أحدمها على

أن اإلنســــــان البّد له من االســــــتعداد لِِلقماء ربِّه باإلميان والعمل الصــــــاحل ؛ ألنه ال  .6
عن ابن عمر رضـــــــي اهلل عنهما ، قمالم : أخذ رســـــــول اهلل صـــــــلى اهلل يعلم مىت يأيت أجُله فقد ثبت 

ِبيٍل   )فـمقمالم : ْنكميب ، عليه وســـــــــــــلم مبم  نـْيما كمأمنَّ م غمرِيٌب أمْو عماِبُر ســـــــــــــم ومكمانم اْبُن ُعممرم ،  . (ُكْن يف الدُّ
حَّتِ  اءم ، ومُخْذ ِمْن صــــــِ مســــــم

بمحتم فمالم تـمْنتمِظِر امل بماحم ، ومِإذما أصــــــْ ْيتم فمالم تـمْنتمِظِر الصــــــَّ  م يقول : ِإذما أْمســــــم
ْوتِ  يماِت م ِلمم   . (4) م ِلممرمِض م ، ومِمْن حم

 آثار ألن احد؛و  بتدبري كان  أنه على يدل فيه وآثاره شيء كل  يف التدبري اتساق .7
  (5)بادية لكل مبصر . ظاهرة واحد سنن على واتساقه شيء كل  يف التدبري

 : بأمور اإلنسان يأيت الشدائد هذه حصول عند أن .8

                                                           
 (510/ 1مدارك التنزيل للنسفي ) - (1)
 (14/ 13مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ) - (2)
 (6/ 7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) - (3)

( برقم : )  223/  4} كن يف الدنيا كأن  غريب أو عابر سبيل { ، )  رواه اإلمام البخاري ، كتاب الرقائق ، باب : قول النيب   (4)
6416) 

 (100/ 4تأويالت أهل السنة للماتريدي ) - (5)
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ژ  گ ژ  :قوله من ملرادا وهو بالقلب، اإلخالص: التضرع ، وثالثها:الدعاء ، وثانيها: أحدها

 (1)ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ژ  :قوله من املراد وهو الشكر، التزام: ورابعها

 األمن إىل انتقلوا وإذا وا،أخلص اهلائل األمر شاهدوا إذا أهنم اخللق أكثر عادة .9
 .(2)به أشركوا والرفاهية

 يئاً ش هامن يعلم ال ، بذاته جاهل وسواه ، علماً  بكل شيء حييط إن اهلل تعاىل  .10
 بالعذاب دائهألع ووعيده بالنصر، لرسله وعده إ دازه إليه نفوض أن فعلينا وعال، عز بإعالمه إال

 .(3)حكمته تهاقتض الذي األجل إىل تنفيذه يؤخر وإمنا رسله وعده خيلف ال بأنه  دزم وأن والقهر،
 أمورهم توىلي الذي همخالق ألنهحتم ؛  إىل اهلل تعاىل ردهم أن إىل إمياء اآليات يف .11

 والسياسة، فالتصر  مل  أو الرقبة مبل  بعض أمور العباد بعض توىل وأما،  باحلق بينهم وحيكم
 وحق ء،بقا وال له ثبات ال موقوت إنه حيث من باطل هو ما ومنه وجه، كل  من باطل هو ما فمنه
 مدة لعارضةا ملصلحة العباد املنزلة شرائعه أو االجتماعية سننه ىف أقره احلق موالهم إن حيث من

 .(4)وحده احلق املوىل وبقي الدنيا عامل بزوال ذل  كل  زال وقد الدنيا، حياهتم
 تعويل وال ، اهلل إىل إال احلالة هذه ىف ملجأ ال بأنه السليمة الفطرة شهدت إذا إنه .12

 بعد اناإلنس لكن واألوقات، األحوال مجيع ىف اإلخالص هذا يبقى أن فالواجب فضله، على إال
 إىل يعودو  األسباب من ذل  حنو إىل أو اجلسمانية األعمال إىل ذل  حييل والنجاة بالسالمة الفوز
 .(5)بالعهد يوىفّ  وال العبادة ىف الشرك

 مالك فالتوحيد ،أساً ر  يعبده مل فكأنه غريه تعاىل عبادته ىف أشرك من أن إىل تنبيهال .13
 .(6)العبادة وأساس األمر

 بل يهمل، وال ميهل وأنه النقم، حملها وحتل لتزو  أن النعم، كفران  عاقبة أن  .14
 .(7)مقتدر عزيز أخذ يأخذهم

 وعامل هول،واجمل املعلوم آفاق يرتاد القصري النص وراء لينطلق البشري اخليال إن .15
 الكون ذاه حدود ووراء الفسيح، الكون أرجاء يف اهلل علم ظالل يتبع وهو الشهود، وعامل الغيب

                                                           
 (20/ 13مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ) - (1)
 (20/ 13) املرجع السابق  – (2)
 (144/ 7تفسري املراغي ) - (3)
 (150/ 7) املرجع السابق  - (4)
 (152/ 7) املرجع السابق  - (5)
 (152/ 7) املرجع السابق  - (6)
 (153/ 7) ابق املرجع الس - (7)
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 أو -اديرت وهو. وواد فج كل  من واملشاهد الصور يستقبل وهو تعشلري  الوجدان وإن.. املشهود
 واآلفاق آلمادا البعيدة واملستقبل واحلاضر املاضي يف املختومة الغيوب أستار -يرتاد أن حياول
 .(1)هو إال يعلمها ال اهلل عند كلها  مفاحتها.. واألغوار

 على املراء نيؤثرو  من إال عنه خيرج ال الذي التسليم، وقفة العلم يقف الغيب عند .16
 .(2) اإلخالص على والتبجح «العلم»

 له، الالزم القدر منها يعرف أن اإلنسان ميل  الكون هلذا ثابتة سنناً  هنال  إن .17
 معرفة لىع القدرة اهلل أودعه وقد. األرض هذه يف باخلالفة للقيام حاجته، وحسب طاقته حسب
 وتعمري فة،باخلال للنهوض السنن هذه وفق الكون قوى تسخري وعلى الكونية السنن من القدر هذا

 .(3) وطاقاهتا وأرزاقها بأقواهتا واالنتفاع احلياة، وترقية األرض،
 ال الذي «احليوان» مرتبة فيتجاوز «الفرد» جيتازها اليت العتبة هو بالغيب اإلميان .18

 احليز ذل  من وأمشل أكرب الوجود أن يدرك الذي «اإلنسان» مرتبة إىل حواسه، تدركه ما إال يدرك
 األثر عيدةب نقلة وهي -للحواس امتداد هي اليت األجهزة أو -احلواس تدركه الذي احملدود الصغري
 هذا كيان  يف طلقةاملن القوى وحلقيقة الذايت، وجوده وحلقيقة كله،  الوجود حلقيقة اإلنسان تصور يف

 على حياته يف اآلثر بعيدة أهنا كما.  وتدبري قدرة من الكون وراء وما بالكون، إحساسه ويف الوجود
 الذي الكبري الكون يف يعيش كمن  حواسه تدركه الذي الصغري احليز يف يعيش من فليس. األرض
 الزمان يف أوسع مداه نأ ويشعر وأعماقه أطوائه يف وإحياءاته أصداءه ويتلقى وبصريته بديهته تدركه
 حقيقة. .وخافيه ظاهره.. الكون وراء وأن دوداحمل القصري عمره يف وعيه يدركه ما كل  من واملكان
 ال يتال اإلهلية الذات حقيقة.. وجوده وجودها من واستمد عنها، صدر اليت هي الكون، من أكرب
 (4).العقول هبا حتيط وال األبصار، تدركها

 العلم ومن وا،ليتصرف احلرية من هلم ترك مهما -الناس واقع هبا ينطق اليت احلقيقة .19
 كياهنم  يف حركة وكل بقدر أنفاسهم من نفس كل  نهي أ -باخلالفة ليقوموا القدرة ومن ليعرفوا،
 الشريعة هذه تكان  وإن ، اخيالفوه أن ميلكون ال شريعة من كياهنم  يف أودعه مبا اهلل لسلطان خاضعة

 . (5)واحلركة النفس يف حىت خاص بقدر مرة كل  يف ريجت

                                                           
 ( 1112/ 2يف ظالل القرآن لسيد قطب ) - (1)
 (1116/ 2) املرجع السابق  - (2)
 (1119/ 2) املرجع السابق  - (3)
 (1120/ 2) املرجع السابق  -  (4)
 ( 1122/ 2) املرجع السابق  - (5)
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 ما فظوحي نأمة وكل حركة كل  صيحي رقيب على النفس اإلنسانية حفيظ هناك .20
 كل  فيه تستيقظو  البشري الكيان له ينتفض بأن كفيل  التصور وهذا ،شيء عنه يند ال عنها يصدر
 (1). جارحة وكل خاجلة

 لمع يف حمدد مرسوم فهو -تعلمه ال ألجل مرتوكة األنفاس، معدودة نفس كل .21
 وال اضر،ح مباشر قريب حفيظ لهاوأج،  بأنفاسها موكل نفس وكل ، يتأخر وال يتقدم ال اهلل،
 اللحظة جاءت فإذا -املالئكة من رسول وهو -احلفظة من حفيظ فهو -يهمل وال يغفل وال يغفو

  التصور وهذا.. برسالته الرسول وقام مهمته، احلفيظ أدى -مشغولة غافلة والنفس -املوعودة املرسومة
 كل  يف أنه يعرفو  به حييط الغييب بالقدر حيس وهو البشري الكيان له يرتعش بأن كذل   كفيل
 .(2)احملتوم األجل حيني قد نفس كل  ويف يُقبض، قد حلظة

 وال االدني يف الناس عمل على يقوم إمنا اآلخرة، يف واحلكم واجلزاء احلساب إن .22
 وما حيل ام هلم تعني اهلل من شريعة هناك تكون أن إال الدنيا يف اجرتحوا ما على الناس حياسب
 .(3)األساس ذاه على واآلخرة الدنيا يف احلاكمية وتوحد أساسه على القيامة يوم حياسبون مما حيرم،

 اهلل رمحة منو . حياتنا متس اليت األمور بعض يف االختيار عنا منع أن اهلل رمحةمن  .23
 يأمر أن يستطيع ومن الطعام؟ اهضمي: ملعدته يقول أن يستطيع فمن فيها، مقهور منا كالًّ   أن

 .(4)!! ل؟بالعم الكلى
 احلق قاله يماف يقع قد ميلكه مبا مكتفية حياته جيد عندما بطبيعته اإلنسان أن .24

 يتجاوز قد واإلنسان[ 7 - 6: العلق] ژ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ ژ: وتعاىل تبارك
 من نساناإل يعصم وال ثراء، صاحب نفسه رأى إن ربه وعلى بل حوله، من على ويتكرب حدوده
 ولكن والتكرب، الغرور حبر يف يسبح اهلل منهج بدون اإلنسان ألن باهلل؛ مياناإل إال املوقف هذا مثل
 وينشر اهلل، له حهمين ثراء أو إمكانات كل  يف اهلل اعيير  كيف  يعرف فهو اهلل منهج ضوء يف حييا من

 باخلسارة قرتنت أُطلقت إذا «اإلنسان» كلمة  أن  دد ولذل . الواحد غري احملتاج هبا ليستظل معونته

 .(5)[2 - 1: العصر] ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

                                                           
 ( 1122/ 2) املرجع السابق  -  (1)
 ( 1123/ 2) املرجع السابق  - (2)
 ( 1123/ 2) جع السابق املر  - (3)
 (3679/ 6تفسري الشعراوي ) - (4)
 (3696/ 6) املرجع السابق  - (5)
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 ل  يالذ األمر أما. له اختيار وال هلل منقاد فيه هو اإلنسان، فيه مقهور أمر كل .25
 .(1)التكليف مناط فهو اختيار فيه

 يف يعيش من لكن خسران، يف حييا الذي هو اهلل منهج عن املعزول اإلنسان .26
 .(2) أبداً  خيسر ال الذي هو املنهج رحاب

ألنه ال يوجد يف األمر الواحد إال حق حقني؛  بني صراع يوجد ال أنه دةالقاع  .27
واحد. وال يطول أبداً الصراع بني احلق والباطل؛ ألن الباطل زهوق وزائل. ولكن الصراع إمنا يطول 

 (3) بني باطلني؛ ألن أحدمها ليس أوىل من اآلخر بأن ينصره اهلل.
 للجميع تبنيي حىت والنوازل باألحداث هلم ويأيت والرباهني احلجج سبحانه ينوع .28

 نأخذ أن املقصودو . الفهم شدة هو والفقه. يفقهوا حىت اهلل منهج عن االنفالت يف أبداً  راحة ال أنه
 (4).اهلل مراد إىل نرجع عسانا أمامنا احلق جيريها اليت اآليات كل  من العظة ونتفهم

 .(5)ل بذ اهلل وعلم ةالشجر  من الورقة سقوط حىت شيء كل  حوى املقادير كتاب .29

 ٹ ٹ ژ:  لعيسى تعاىل قوله فسر وهبذا النوم، على الوفاة إطالق صحة .30

 .(6)[ 55] سورة آل عمران :    ژ
 يف عاىلت هلل الدعاء خيلصون املشركني أن من الشرك بطالن على أعظم برهان ال .31

 (7). الشدة حال
 وعلمه ا،عدد يءش كل  أحصى فإنه كفرهم،  عن لغفلة ليس للكفار تعاىل إمهاله .32

 .(8)فيجازيهم إليه يرجعون مث وحياة، رزق من مسمى أجالً  ليقضي ولكن وأثبته،
 كمنزلة  األوىل دبع منزلتها الثانية النشأة ألن ؛بالبعث والنشر احلشر على اآلية دلت .33

 .(9)اآلخر على قادر فهو أحدمها على قدر من أنو  ، النوم بعد اليقظة

                                                           
 (3679/ 6) املرجع السابق  - (1)
 (3697/ 6) املرجع السابق  - (2)
 (3699/ 6) املرجع السابق  - (3)
 (3700/ 6) املرجع السابق  -  (4)
 (71/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (5)
 (71/ 2) رجع السابق امل -  (6)
 (73/ 2) املرجع السابق  - (7)
 (234/ 7التفسري املنري للزحيلي ) -  (8)
 (234/ 7) املرجع السابق  -  (9)
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 ملا تأييد زاءواجل للحساب تعاىل اهلل إىل والرجوع ياةللح املسمى األجل حتديد يف .34
 من أشد اآلخرة عذاب وأن العذاب، من مكة مشركو يستعجله كان  ما تأخري حكمة من تقدم
 .(1)اآلخر من يسلم مل األول من  دا فمن الدنيا، عذاب

 اسبني،احل أسرع واهلل والفصل، القضاء أي القيامة، يوم وحده هلل املطلق احلكم .35
 .(2)وروية فكرة إىل حيتاج ال يأ

 
 
 

  

                                                           
 (234/ 7) املرجع السابق  -  (1)
 (235/ 7) املرجع السابق  -  (2)
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وما يجب أن يكونوا عليه )  موقف المشركين مما دعاهم إليه النبي :  سادسالمطلب ال
66 – 73   ) 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ژ

 يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی   ىئ ىئ ىئ ېئ

 ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىت مت خت حت جت

 ڤ  ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ    ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڤ ڤ ڤ

 ک ک ک ڑ         ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ     ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئوئ  ەئ ەئ ائ ىائ ى ې

  ژ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ
 

 أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق : 
 وأهنم الشدة، عند ليهإ يلجأ الذي هو وتعاىل سبحانه أنه السابقة اآليات يف وتعاىل سبحانه اهلل بني
 وأنه سواه، نجيم وال املنجي، وحده هو وأنه والبحر، الرب ظلمات يف وخفية تضرعا ويدعونه إليه يلجئون
  بالعبادة، اصهباختص اهلل نعمة ويشكروا بعهودهم يوفوا أن بدل الغمة زوال بعد وهم شدائد،ال منزل سبحانه
 احلق، من مموقفه يقرر هذه وىف ينفع، وال يضر الم  ممن غريه يشركون - واالبتالء باإل داء اختص كما

 تتكافأ جادة نظرة ةالعباد قضية يف ينظرون الم  أهنم ضالهلم أن سبب على يدل مما بالباطل أمره يف وخوضهم
 يف هم بل قلوهبم، ديهتت وال بصائرهم، تنافذ الم  ولذل  اإلهلية، واملعاين الدينية احلقائق يف اجلالل مقدار مع
 .فيهتدوا احلق ويطلبوا فريشدوا يسرتشدوا حىت دائم غي

 اآليات، بيان يف التصريف هذا السابقة مع املوجة هبا انتهت اليت املفاصلة فجاءت اآليات لتقرير
 االبتالء، ينزل الذي أنه وبيان الشاملة، الكاملة القدرة وبيان سواه، دون طلبها إىل يلجأون اليت النعمة بذكر

 األخروي. العذاب بعد من عليه ليقيسوا الدنيوي والعذاب
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 من حواّسهم جيابه الذي احملسوس الواقع وأنكروا هبا، وكفروا عنها، ضّلوا الناس من كثرياً   حيث إن
 العطر ، مع كل ما تقدم من تيسري أمور الدين ، وتسهيل السبل للوصول إليه مع وضوح وأرجيها السىّن، نورها

  احلجج والرباهني .
. الطمأنينةب القلب متأل اليت الثقة ورائه، من املؤمنني ويعطي يعطيه، هنا لرسول اهلل  واخلطاب

 فيه الفصل لمةك  إمنا األمر، هذا يف باحلكم هم فما -بالتكذي على وأصروا قومه به كذب  ولو -باحلق الثقة
 (1) !القوم لتكذيب وزن وال قيمة ال وأن. احلق أنه يقرر وهو. سبحانه هلل

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
الوعيد، و  الوعد على املشتمل القرآن يف هذا وخترب تقول مبا قوم  حممد يا وكذبژ ې ې ژ 

 يقوموا أن قهمح من الذين ژ ې ژ  ليحذره يضرهم وما ليلزموه ينفعهم ما مجيع للخلق املبينة واألسباب
 سيما وال رفها،ش وشرفه عزها عزه فإن به، عزت أحدها ساد إذا القبيلة فإن بسيادت ، ويسروا أمرك جبميع
 مهما هعيوب وسرتت االهتمام غاية به اهتمت أحدها سفل وإذا السيادة، ومعدن الشرف بيت من كان  إذا

 الوعيدُ ژ ى ژ  :بقوله ذل  وزاد التقريع، ودقيق هلم التوبيخ عظيم من فهو هبا، الحق عاره ، فإن أمكنها
 هملبس أو أرجلهم، حتت من أو فوقهم، من العذاب بعث من شركهم؛ على مقامهم على أوعدناهم الذي

واله ، ولقد  ز  ميكن وال به التكذيب يضره ال الذي الثابت ژ  ىژ بعض  بأس بعضهم وإذاقة شيًعا،
 كذباً   أتت فلم أظهرهم، بني نشأت ألن  وأنبأهتم؛ به جئت مبا يصدقوك أن أحق قوم  وهم به كذب
 أنه فيه  ش ، وأنبأهتم بأمر ال به جئت مبا يصدقوك أن أحق فهم يعلم ، أحد إىل ختتلف رأوك وال قط،
 به . واإلميان اهلل طاعة إىل به، والشرك اهلل معصية من مقيمون عليه هم مما وينيبوا يتوبوا مل هم إن واقع

 عاقبة خياف أن مبعرض املقام هذا يف  كان  قومه بسبب اللوم له حصل رمبا اإلنسان كان  وملا

ەئ وئ  ائ ەئژ : تكذيبهم من بأس عليه ليس أنه معلماً  تعاىل فقال هبم؟ أصنع فماذا: ويقول ذل 

 قبول عن كموإعراض تكذيبكم على أجازيكم فيه، حىت أنتم عما الرد على ؛ ألقهركم ورقيب حفيظ أي ژ 
 وال ربكمحب أؤمر ومل شريعته، وإىل إىل اهلل ، وأدعوكم إليكم به أرسلت ما أبلغكم رسول إمنا أنا الدالئل،

 ال العمل،و  اإِلقرار من لظواهربا أُطالبكم آخره ، إمنا بلوغ يلزم بالشيء املوكل يؤخذ كما  أخذكم باإلميان

                                                           
التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب (  7112 – 1126/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب( 156/ 7انظر : تفسري املراغي ) - (1)

 (  2541 – 2540/ 5) زهرة التفاسري أليب زهرة( 207/ 4) لعبد الكرمي اخلطيب
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 الدنيا يف قيش فقد خالفين، ومن واآلخرة، الدنيا يف سعد اتبعين، فمن والطاعة، السمع ، وعليكم باألسرار

 (1).ژۇئ ۇئ ۆئژ  :قال وهلذا واآلخرة؛

ۇئ  ۇئژ   : مهدداً  قال! من  علينا فال كذل ،  كن:  هتكماً  يقولوا أن بصدد كانوا  حيث إهنم ملا

 إليه، ينتهي هنايةو  عنده، يستقرّ  قرار يعين مستقر، العظيمة األخبار هذه من به خرب أخربتكم لكلژ ۆئۆئ 
 ولكل  آلخرة،ا يف وإما الدنيا يف إما تأخري ، وال خلف غري ، من وباطله كذبه  من وصدقه، حقه فيتبني
 ر، مث قال مهدداً النا به جوزي سوء عمل عمل ومن اجلنة، به جوزي اخلري من عمالً  عمل فمن جزاء عمل

 ووعيد ؛ فيا أيها املشركون حمض فيه هتديد ژ ۈئ ۈئ ژ  مبا يشعر صدق وقوع ما يهددهم به
 رب بصحةلكم والذي خي يبدو ، كل ذل  سوف اآلخرة يف كان  وما فستعرفونه، الدنيا يف كان  ما املكذبون

 ال صادق عدبو  العظيم خربه بكم ، وحمط عذابه حلول عند إياكم، وحقيقته اهلل وعيد من به أخربكم ما
 .(2)وقوعه تأخر وإن فيه خلف

 يكذبون الذين أن به بني ژ  ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئژ  :وملا قال تعاىل 
 أن ةاآلي هذه يف بني مث عليهم ، حفيظاً  يكون ، وأن يالزمهم أن الرسول  على جيب ال وأنه الدين، هبذا
 عن االحرتاز بجي فإنه الرسول يف والطعن بالدين االستهزاء وتكذيبهم كفرهم  إىل ضموا إن املكذبني أولئ 

ىئ ژ املشركني  حممد يا ژېئ ېئ ژ :   حممد لنبيه ذكره تعاىل جمالستهم، فيقول وترك مقارنتهم

هبا  ءمهماستهزا كان  ،"فيها خوضهم"و إلي ، أوحيناه الذي ووحينا إلي ، أنزلناها اليت ژىئ ىئ   ی 

 عنهم، موق بوجه ، عنهم فصد ژی ی  ژ هبا وتكذيبهم هبا، وتكلم أنزهلا من وسبَّهم وردها ،

 ژی جئ حئ مئ ىئ ژ : قال العقل قلة على داالً  اآليات يف اخلوض كان  معهم ، وملا جتلس وال

 ذل  سوى فيما حديثهم على بينهم ، فحكم حديثهم من اهلل بآيات االستهزاء غري حديث يف يأخذوا حىت
 .الشرع بنظام مقيد وغري والسمني، الغث فيه ألن باخلوض؛ أيضاً 

 جبژ : مؤكداً  قال األمة، هذه عن النسيان حكم رفع قد - احلمد وله - تعاىل اهلل كان  وملا

 مخوضه حال يف عنهم واإلعراض معهم اجللوس عن إياك هنينا الشيطان أنساك وإن  ژحب خب 

                                                           
 (117 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )260/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )434/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 (145/ 7) نظم الدرر للبقاعي (277/ 3) تفسري ابن كثري (21/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (41/ 2) بن اجلوزيزاد املسري ال
 (156/ 4( الكشف والبيان للثعليب )260/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )435/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (2)

 (145/ 7) نظم الدرر للبقاعي (303/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (133/ 2) معامل التنزيل للبغوي (285/ 2) للواحدي الوسيط التفسري
 مع تصرف وإضافة من الباحثة .
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 ذكرك بعد  ژىب ژ  وال عليه ، ونبهناك قبحها ذكرنا ل  أن عنهم بعد فقهم ذل ، ذكرت مث آياتنا، يف

 الظاهر عفيه ، ووض به خاضوا مبا فيه اخلوضُ  هلم الذي غري يف خاضوا الذين ژحت خت مت ژ  ذل 

 موضع زاءواالسته التكذيب بوضع ظلموا أهنم على للداللة ژحت خت مت ژ يف قوله :  املضمر موضع
 .(1)واالستعظام التصديق

كفرهم   من ژ ٻ پژ  املؤمنني وعلى النيب أيها علي  وماژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ 
إمثهم ، حيث  من واوختلص عهدهتم، من برئوا فقد ذل ، يف معهم جيلسوا فلم جتنبوهم اهلل ، إذا أمر وخمالفتهم
 اخلائضني هؤالء عن راضاإلع برتك عليه فليس عنه، هناه ما واجتنب به، أمره فيما وأطاعه وخافه، اهلل اتقى إنه من

 تركه يكن مل ذاإ اهلل، وبني بينه فيما تبعة من ژپ پ  ژ اهلل، آيات يف همخوض حال يف اهلل آيات يف

ڀ   پژ  حرج، بذل  إمثهم من عليه وال متقياً، حبقوقه هلل وكان فيه، هم مبا رًضا عنهم اإلعراضم 

وعليهم أن يذكروهم، ومينعوهم عن اخلوض اهلل ،  ألمر ذكرى حينئذ عنهم ليعرضوا ولكنژ  ڀ ڀ
 منهم؛ حياء يعهمصن عن ليمتنعوا جمالستهم؛ إالفلم ينهى املؤمنني عن ، بائح ويظهروا كراهتها وغريه من الق

 املؤمنني، جمالسة يف يرغبون كانوا  ملا هبا، والكفر هبا االستهزاء عن ذل  فيمنعهم جمالستهم عن امتنعوا لو ألهنم

م وعظتوهم والتكذيب إذا أنت اءوالتهديد جزاء االستهز  فيتقوا الوعيد لرتجى منهم التقوىژ  ڀ ڀ ژ
 املؤمنني، جمالستهم رتكب الناس يف يعرفوا أن خيافون وال واالستهزاء، اخلوض فيتقون عنهم، قيامهم عند ، فيتذكرون
 اآلية هذه حكم ميتثل أن للمؤمن ، وينبغي  اللَّه وبرسول باآليات االستهزاء عن الكف على ذل  فيحملهم

 .(2)فيه واخلوض اجلدال وأهل امللحدين مع

 وصفاً  هلم روأظه له، وتأكيداً  به اهتماماً  األمر بصيغة أعاده النهي، صيغة يف األمر هذا أبرز وملا

ن  الذي ژ ٺ ژ  :فقال املعاطب من اإلنقاذ إىل اإلرشاد من إليه ضم ما مع األول الوصف غاية هو آخر

 دين ژ ٺ ژ  أخذوا بأن السليم الفطري لطبع، وا املستقيم العقل مبخالفة اهلوى اتباع يف أنفسهم كلفوا
 كنت  إن تعنت هلأ فإهنم هبم قلب  تعلق ، وال دنياهم من األسخف منط وهلًوا على لعًبا إياه وطاعتهم اهلل

 حظوظهم م جعلوافه ، وزناً  نظرك يف هلم وال تقم عنهم وأقواهلم ،وأعرض بأفعاهلم تبال وال بوعظهم ، مأموراً 
 عنهم، فأعرض ليهم،ع وتليت مسعوها إذا هبا واالستهزاء واللهوم  بآياته والتالعب هبا ، لعبال إياه طاعتهم من

                                                           
احملرر  (35/ 2) الكشاف للزخمشري (120/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (436/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 أنوار التنزيل للبيضاوي (12/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (22/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (305/ 2) طيةالوجيز البن ع
(2 /167) 
أنوار  (157/ 4) الكشف والبيان للثعليب (261/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (439/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (2)

 (278/ 3) تفسري ابن كثري (167/ 2) للبيضاويالتنزيل 
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 منهم االنتقام وراء من هلم وإين باملرصاد، هلم هبم ، فإين قلب  تشغل وال واستهزائهم بتكذيبهم تبال وال
 واملصريم  ذكره تعاىل اهلل إىل املعادم  ونسياهنم الدنيا، احلياة بزينة اغرتارهم وعلى يفعلون، ما على هلم والعقوبة
 اللعب يفارقوا ال حىت دينهم؛ واللهو اللعب املمات، فهم مل يتخذوا دين اهلل هلم دينًا بل اختذوا بعد إليه

 ما من ذل  عبادة كالدِّين ،  لألبد واللهو اللعب أُولمِئ م  اختذ ذل  فعلى لألبد، يتخذ إمنا الدِّين ألن واللهو؛
  اختذ ومن إليه، الشياطني ودعتهم أنفسهم، هوته ما واختذوا يعلم، وال يسمع وال يبصر وال يضر، وال ينفع ال

 الذي بدينه قصدي مل ومن بالبعث، يؤمنون ال فكانوا وعبثًا؛ لعًبا دينهم فصار .العب عابث فهو كل ذل 
 مبطل .  عابث فهو عاقبة به دان

 إىل إشارة ليهع الباعث أتبعه بالدين، االشتغال إىل دواعا اللعب انقضى إذا إهنم: قيل رمبا كان  وملا
 باللهو . إليه النفوس بعثوا اللعب ملوا كلما  أنه

 لدنياا حب استيالء فألجل ژ  ٿ ٿ ٹژ  أهنم ألجل وهلوا لعبا دينهم اختذوا وإمنا
الدنيا؛ لذا أتبعه  طامح إىل هبا ليتوسلوا الظواهر؛ تزيني على ، واقتصروا الدين حقيقة عن أعرضوا قلوهبم على

 النظر نع إليها منها وامليل اختاروا ما الدنيا؛ فشغلهم باحلياة اغرتوا ژٿ ٿ ٹژ بقوله : 
 وطمعهم إمهالهو  ورزقه اهلل بنعم فاغرتوا يتحصل ال مبا اإلطماع هو والغرور واحلجج، والرباهني اآليات يف
 .رمحته من يتحصل ال فيما ذل 

ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ  ژ: ه هذا الذي غرته احلياة الدنيا فقالمث بني واجب النبوة جتا

 عنه ، والذينو  عن  املولِّني هؤالء باهلل وما جاء من عنده وهو القرآن حممد، يا وذّكر،: به يعين فإنه ژ  ڦ

ڤ ڤ ژ  .امةالقي يوم األليم وعذابه اهلل نقمة صحته ، وحذرهم ويعتقدوا به يتدينوا أن عليهم جيب الذي

 تقدر ال أهنا لعلمها كسبها وتستسلم  بسوء ، وترهتن والعذاب اهللكة إىل تسلم أن خمافة ژ   ڤ ڤ ڦ   
 العذاب، فـ يف وقع إذا احلق، من اهلل عند من جاءهم ما ويتبعوا ليؤمنوا به التخلص مما هي فيه ، فذكرهم على

 هلا فعيش شمِفيعٌ  ومال العذاب من مينعها وخيلصها مانع هلا يكن مل ژ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ژ 
 املنافع نهم، وجرع واملظامل املضار دفع يف وأنصاراً  هلم وأعواناً  الدنيا، يف لبعض شفيعاً  بعضهم يكون كما  ،

 ويل . وال هلا شفيع ال كسبت،  مبا تسلم نفس كل  فإن: اآلخرة يف وأما إليهم،
اخلالص  سبابأ الذي هو من داءأتبعه بالف اخلارجية املخلِّصة له من العذاب وملا استنفذ املنقذات

 يف مبا يفتدي ، أو مكاهنا رجالً  نفسها بعدل جاءت ، فلو كل فداء  ژ ڃ ڃ ڃ چ ژ فقال 
 ملع كل  عملت ، وإن فدوا أنفسهم من عذاب اهلل يوم القيامة كل فداء مل يؤخذ منهم، و  مجيعاً  األرض
 بدار يستل اآلخرة فالدار ذل ؛ منها يقبل الفكاك مل إىل التوصل ؛ ألجل والتوبة الفداء من واخلري الرب

 ينصروهنم، أولياء الو  هلم، يشفعون شفعاء يكون أال وأخرب الدنيا، يف تقبل كما  الرشا فيها يقبل وال العمل،
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 هذه ىبإحد يدفع فإمنا - غرامة أو عذاب به حل أو شيء، الدنيا هذه يف أصابه من ألن كالدنيا؛  ليس
 فيها تقبل بدار يستل اآلخرة أن فأخرب بالرشا، أو ينصرونه، بأولياء أو يشفعونه، اءبشفع إما الثالثة، اخلالل
ني حاهلم وما  يشفعوهنم ، مث ب شفعاء أو عنهم، ذل  دفع يف ينصروهنم أولياء أو هبم، حل ما فتدفع الرشا،

لعذاب اهلل، فرهنوا به جزاًء أنفسهم أسلموا  ژ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ كان من مآهلم فقال : 
 .لزائغةا وعقائدهم القبيحة وأعماهلم اآلثام واألوزار وأهلكوا أنفسهم بسبب كسبوا يف الدنيا ،  مبا

 وال ذور،احمل ذل  دفع يتوىل ويل فال منسدة، النفس تل  على اخلالص وجوه أن ويف هذا بيان
 من ديةف بأسرها نياالد جعلت لو حىت قبوهلا بسبب اخلالص ليحصل تقبل فدية وال فيها، يشفع شفيع
 البتة، اآلخرة يف فيدت ال أهنا وثبت الدنيا، يف الثالثة هذه هي اخلالص وجوه كانت  فإذا تنفع ، مل اهلل عذاب
 عذاب من عداف البتة هلا فليس واالستسالم، واالنغالق االرهتان هو الذي اإلبسال إال هناك ليس أنه وظهر
 . تعاىل هللا معاصي على أقدم إذا يرعد يكاد الوجه هذا على العقاب كيفية  املرء تصور وإذا تعاىل، اهلل

سراهنم أنفسهم بني اجلزاء األخروي نتيجة خ حمبوسني، وعليه مرهتنني صاروا به ما بني تعاىل إنه مث

ن هلم شراٌب م اإليالم ، فكان عذاهبم بأن صفة يف النهاية هو وذل  ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ فقال : 
 .فرهمك  بسبب بأبداهنم تشتعل ونار بطوهنم يف يتجرجر ملغليا احلاّر، املاءمحيم. و"احلميم" هو 

ن احلاّر من املاء أل ؛ وإمنا جعل تعاىل ذكره هلؤالء الذين وصف صفتهم يف هذه اآلية شرابًا من محيم
لى ع فأخرب أهنم إذا عطشوا يف جهنم مل يغاثوا مباء يرويهم، ولكن مبا يزيدون به عطشاً  ، ال يروي من عطش

وهلم أيًضا مع الشراب احلميم من اهلل العذاُب األليم واهلوان املقيم  ژ ڈ ژ ژ العطش  ما هبم من

مبا كان من كفرهم يف الدنيا باهلل، وإنكارهم توحيده،  اآليات تغطية من جيددون ژ ژ ڑ    ڑ ژ 
 وعبادهتم معه آهلة دونه.

ربون  م أهنم كانوا يأكلون ويشولعله ذكر نوع العذاب هذا دون غريه يف هذا املوضع ملا كان من حاهل
 (1)كما األنعام بل وأضل .

 أهنم ثبت غريها، وال شفعاؤهم أهنا زعموا اليت آهلتهم ال بنوع، اهلل من مينع ال اهلل غري أن تقرر وملا
 حجته على  نبيه رهذك تعاىل اهلل من تنبيه وجاء يضر، وال شيئاً  ينفع ال سواء ما كل  أن من البينة غاية على
 ألحد ليس نهأ على األدلة من أقام ما هلم بعد التبكيت غاية يف فكان األوثان ، عبدة من قومه مشركي ىعل

                                                           
 (120 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )261/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )441/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

الكشاف  (133/ 2) التنزيل للبغويمعامل  (2063/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب (458/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (24/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي( 305/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (36/ 2) للزخمشري

 من الباحثة .مع تصرف وإضافة  (147/ 7) نظم الدرر للبقاعي (279/ 3) تفسري ابن كثري (167/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (15
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 واآلمرين نداد،واأل األوثانم  برهبم العادلني هلؤالء حممد ياژ ک ژ  هلم : موخباً  عليهم منكراً  أمر، قال اهلل مع

 عنا إننف على يقدر ال خشًبا أو حجرًا ژک ک گ گ ژ  :معهم األصنام وعبادة دينهم باتباع ل 
 واملوت، واحلياة والنفع الضر بيده الذي عبادة وندع اهلل، دون بالعبادة فنخصه ، تركناه ضرنا إن أو دعوناه
 ضره، ويرهب عهنف يرجتى ما عبادة أن تعلمون أنكم ش  فال والشر؟ اخلري بني فتميزون تعقلون كنتم  إن
 .!ضره خيشى وال فعهن يرجى ال من عبادة من وأوىل أحق

 ژ ڳ ڱ ڱ ژ :فقال يف رجائهم اخلسارة وجود إىل أشار دعائهم، يف املنفعة عدم ذكر وملا

ژ ں ں  ڱ ڱژ ونرد من اإلسالم إىل الكفر  ،ونرد إىل أدبارنا، فنرجع القهقري خلفنا، مل نظفر حباجتنا

ك والكفر الشر  من ، وأنقذنا له سالم ووفقنااإلِ  ورزقنا عليه، قادر وهو إال ضر ، وال عنده وهو إال خري ال الذي
 . والضالل

 ژ ڻ ڻ ژ يف ذل  مثل الرجل الذي  كمفيكون مثلمثَـّلمه  حاهلم، صور وملا
 أفق عن فأنزلته ،زينت له الشياطني هواه، و  درجته عن نزوله ، وطلبت هتاستتبعو  وأمالته هواه استدعت
 يف هويه حال يف ، فهو مظلمة مهواة يف عال من سقط من حبال حاله شبه معطبه، حضيض إىل مقصده

د ق يف األرض حريان ژڻ ۀ ۀ ژ  يهوي،  اخلالص عن والعمى التلف وحتقق االضطراب ، غاية

إىل احملجة لطريق اهلدى الذي هم عليه،   ژ ہ ہ ہ ژ . والدهشة والضعف االضطراب بلغ غاية

  ژ  ھ ژ يقولون له: 
اهلل  ملن كفمر باهلل بعد إميانه، فاتبع الشياطني، من أهل الشرك بوهذا مثل ضربه اهلل تعاىل ذكره 

وأصحابه الذين كانوا أصحابه يف حال إسالمه، املقيمون على الدين احلق، يدعونه إىل اهلدى الذي هم عليه 

معنا  فكن ژ ھ ژ مقيمون، والصواب الذي هم به متمسكون، وهو له مفارق وعنه زائل، يقولون له:
  ة وهدى! وهو يأىب ذل ، ويتبع دواعي الشيطان، ويعبد اآلهلة واألوثان.على استقام
 املالئكة من أصحاب فله: املؤمن أما: يدعونه أصحاب وله إال ومؤمن، مشرك من: أحد من فما

 عن وزجر نام،األص عبادة إىل دعا من على ردالشرك؛ ف إىل يدعونه شياطني له: والكافر اهلدى، إىل يدعونه

إنا :  الذين قال هلم أصحاهبم يف الغوايةهلؤالء العادلني برهبم األوثان،  يا حممد ژھ ژ  قال :إجابته، و 

إن طريق اهلل الذي بينه لنا  ژ  ے  ے ۓ ۓ ڭ ژبل ليس األمر كما زعمتم ، و على هدى 
يف ، الشر  النافع الكاملوأوضحه، وسبيلنا الذي أمرنا بلزومه، ودينه الذي شرعه لنا فبينه، هو اهلدى 

بع الباطل اليت ال تضر وال تنفع، فال نرتك احلق ونت واالستقامة اليت ال ش  فيها، ال عبادة األوثان واألصنام
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ذلة لنخضع له بال ، و وأمرمنا ربنا ورّب كل شيء تعاىل وجهه لنسلم له ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ژ 
 (2).(1)والطاعة والعبودية، فنخلص ذل  له دون ما سواه من األنداد واآلهلة

 أشرف ربذك الكلي الكالم ذل  أردف اهلل، هدى هو النافع اهلدى أن أوالً  بني ملا سبحانه واهلل
 الطاعات ةرئيس هي اليت والصالة الروحانية، الطاعات رئيس هو الذي اإلسالم وهو الرتتيب على أقسامه

 املناجاة حمل الزمةمب أمرناف ينبغي، ال ما كل  عن واالحرتاز الرتوك لباب رئيسة هي اليت والتقوى اجلسمانية،
 ليكم،ع املفروضة الصالة وذل  بأداء! مبكاملة األخّس؟ ينطق مىت السلطان  دوى تعّود إن اللسان ألن

 العاملني رب واتقوا ژ  ۆ ۈ ۈ     ٴۇژ فقال :  له العبادة وإخالص بالطاعة، له واإلذعان
 فظ ، مثالل جزالة من ذل  يف ملا األمر فظبل سمخطه ، وخرجت واحذروا فخافوه له، نسلم أن أمرنا الذي

 حتشرون إليه الذي وهو ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ  :فقال األعمال هذه منافع بني موطن ظهور
أنكم  والقيامة ، فإن أهم ما يدعوكم إىل تقواه والبعث احلشر يوم يف تظهر إمنا األعمال هذه منافع أن يعين

 نفس لك  وتويف بعمله، منكم عامل كلَّ   فيجازي القيامة، يوم فتجمعون ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ 
 .كسبت  ما

 :له ني ، فيقالالغائب خبطاب خياطب جرم فال األجنيب كالغائب  كان  كفره ،  على يبقي دام ما والكافر

 خياطب جرم فال احلاضر، كالقريب  صار اإلميان يف ودخل وآمن أسلم وإذا ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ژ 

 من فاملقصود ژ ۅ ۉ ۆ ۈ ۈ     ٴۇۋ ۋ ۅ ژ : له ويقال احلاضرين، خبطاب
 غائب بعيد لكافرا أن وتقريره واإلميان، الكفر حاليت بني الفرق على التنبيه اخلطاب من النوعني هذين ذكر
 (3).حاضر قريب واملؤمن

                                                           
 يهوي ميقةالع الوهدة إىل العايل املكان من يهوي الذي ألن وذل  احلسن، غاية يف املثل هذا أن الرازي : "واعلم يقول اإلمام فخر الدين - (1)

 وأيضا التحري،و  ،الرتدد كمال  يوجب وذل  االستدارة، على ينزل األسفل إىل األعلى من نزوله حال احلجر ألن نفسه، على االستدارة مع إليها
 مثاال جتد ال أن  لمتع األحوال هذه جمموع اعتربت فإذا يقل، أو عليه سقوطه بسبب بالؤه يزداد موضع على يسقط أنه يعرف ال نزوله فعند

 (26/ 13) الغيب املثال" مفاتيح هذا من أكمل وال أحسن اخلائف املرتدد للمتحري
 أمر تعلق ما لك  أن الكالم وتقرير املنهيات، كل  عن واالحرتاز املأمورات أقسام مجيع فيه دخل هلدىا هو اهلل هدى إن: قوله أن وقال : " واعلم

 (26/ 13)الغيب  املرتوك " مفاتيح باب من يكون أن وإما األفعال، باب من يكون أن فإما به، اهلل
 (287 /2التفسري الوسيط للواحدي )( 125/ 4تريدي )( تأويالت أهل السنة للما450/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (2)

مدارك التنزيل  (168/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي ( فوفقنا له25/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (306/ 2) احملرر الوجيز البن عطية
 (150/ 7) نظم الدرر للبقاعي (514/ 1) للنسفي

 (308/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (483/ 1) لطائف اإلشارات للقشريي (457/ 11) طربيانظر : جامع البيان البن جرير ال – (3)
 (26/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي
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 إال معبود ال أنه على يدل ما هاهنا ذكر األصنام، عبدة طريقة فساد املتقدمة اآليات يف بني ملاو 

ې ې  ې ې ى ژ ت ذل  الرب فقال : وحده، بني صفة من صفا اهلل

 .يبصر وال يسمع وال يضر، وال ينفع ال من ال ژى
إن اهلل تعاىل ذكره أخربم أنه املنفرد خبلق السماوات واألرض دون كل ما سواه، معرِّفًا من أشرك به 

نفع، وال ي من خلقه جهلمه يف عبادة األوثان واألصنام، وخطأ ما هم عليه مقيمون من عبادة ما ال يضر وال
ات والثوابم وحمتجًّا عليهم يف إنكارهم البعثم بعد املم، يقدر على اجتالب نفع إىل نفسه، وال دفع ضر عنها 

والعقاب، بقدرته على ابتداع ذل  ابتداًء، وأن الذي ابتدع ذل  غري متعذر عليه إفناؤه مث إعادته بعد إفنائه، 

 ألنه احلق؛  إلظهار  ژى ژ الوجود ، إىل العدم من وأخرج ابتدع ژې ې  ې ژ  فقال:
 بينة ، وحقائق فيدةم ، وهلا معان فيهما ليمتحن بل، باطالً  وحدانيته ، فلم خيلقهما على دليالً  صنعه جعل
 ومدبراً، قاً خال هلما أن على ، وللداللة األرزاق ، ونزول الصانع على هبا االستدالل من البشر حيسه ما منها

 .والعلم باحلكمة باحلق خلقهما كان  كذل   كان  فإذا واحد، ومنشئهما رمهامدب أن على والداللة
 حجة على خلقه، ليعرفوا هبا صانعها، وليستدلُّوا هبا على عظيم قدرته وسلطانه، فيخلصواويف ذل  

م يقول ويو  ژائ ەئ ەئ  وئ ژإىل أن يأيت اليوم املوعود وذل  ما دل عليه قوله :  له العبادة

كما شاء تعاىل ذكره، فتكون    ژەئ  وئژ   األرض والسماوات كذل :حني تبدل األرض غري
 فيهم، فتكون ياةاحل يأمر فينتشرون ، كأنه ، وانتشروا فيموتون موتوا للخلق يقول ، ويوم األرض غري األرض

 البعث . نفاذ لسرعة هذا اخللق ، وذكر مجيع ويفىن فيحل واملوت

 ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئژ  حمالة، ال الواقع الكائن الصدق احلق قوله ژۇئ ۇئژ 

 تعاىل عىن ألنه واآلخرة ؛ الدنيا يف وقت كل  يف خالصاً  له املل  كان  وإن يومئذ، ملكه عن باخلرب ُخصّ  فإنه
 اجلبابرة، من الدنيا يف فيه ينازعه كان  من كل  دون به املنفرد وأنه له، مّدعي وال يومئذ فيه له منازع ال أنه ذكره
حيث  نه ، والصور أخرب ع باطل يف الدنيا يف دعواهم من كانوا  أهنم وعلموا ه،ب له يومئذ مجيعهم فأذعن
 . (1)( فيه ينفخ قرن الصورقال : ) 

 محواسك عن يغيب وما فتشاهدونه، الناس، أيها تعاينون ما عامل ژىئ ىئ یژ 

عاله أف يف اً مصيب يكون أن حكيماً  كونه  من املراد ژی ی ژ تبصرونه  وال حتسونه فال وأبصاركم
 جمازاهتم يف مث د،الوجو  إىل والفناء العدم حال من مث العدم، إىل الوجود حال من خللقه وتصريفه تدبريه ويف

                                                           
( وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد  3631( برقم : )473/ 2أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني يف تفسري سورة الزمر : ) - (1)

 قه الذهيب . ومل خيرجاه ، وواف
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 غري ومن باهاشت غري من حبقائق األمور عاملاً  خبرياً  كونه  ژجئ ژ عقاب  أو ثواب من به جيازيهم مبا
 كل ذل   ظ ذل  عليهم ليحازيهم علىبكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيئ، حاف، فهو عامل  التباس
فاحذروا أيها العادلون بربكم عقابمه، فإنه عليم بكل ما تأتون وتذرون، وهو لكم من وراء اجلزاء على ما ، 

 (1)تعملون.
 
 

 : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات :  ثالثاً 

 عنه يعرض أن فعليه منه يقبل ال أنه ، وعلم منكراً  اآلخر من علم إذا الرجل أن .1
  (2).عليه يقبل وال منكر إعراض

 وأتباعهم حجج هم الذين األئمة أن زعم من على وجل عز اهلل كتاب  من الرد .2
 واالتفاق، لصلحا ويظهرون بعضاً  بعضهم يتقون -تقية  آراءهم ويصوبوا الفاسقني خيالطوا أن هلم

 .(3) -ذل   خبالف وباطنهم
  .(4)حتل ال الكبائر أهل أن جمالسة .3
  .(5)كافرا  أو كان  مؤمنا وهجر، جمالسته تركت اهلل آيات يف خاض من .4
 أهلو  الكفار وجمالس والبيع، كنائسهم  ودخول العدو أرض إىل العلماء الدخول منع .5
 (6).مناظرهتم وال كالمهم  يسمع وال مودهتم تعتقد وأال البدع،

 جعر  فإذا العلم ، له حصل وتكامل ترقى إذا مث اجلهل، هو اإلنسان يف األصل أن .6
 (7)مرة . أول إىل رجع فكأنه أخرى مرة اجلهل إىل العلم من

 دافع ال اليت ملةالكا التامة القدرة وتقرير والباطل، العبث عن املربأ احلق التقرير حلكم .7
 (8).معارض وال هلا

                                                           
 (126 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )264/ 2معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( 458/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 زيمفاتيح الغيب لفخر الدين الرا (308/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (117/ 2) السمعاين تفسري (288/ 2) للواحدي الوسيط التفسري
 (281/ 3) تفسري ابن كثري (27/ 13)
 (12/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب - (2)
 (12/ 7) املرجع السابق  – (3)
 (13/ 7) املرجع السابق  - (4)
 (13/ 7) املرجع السابق  - (5)
 (13/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب - (6)
 (25/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (7)
 (27/ 13) املرجع السابق  - (٨)
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 حيث لزم جرم فال العلم كمال  على يدل ژىئ ىئ یژ قوله :  .8
 العبثو  اجلور عن مربأة قضاياه تكون وأن صدقاً، حكمه ونيك وأن حقاً، قوله يكون أن جمموعهما من

 .(1)والباطل

 عند شبهة وال احلشر، يوم منه املراد أن شبهة ال ژۈئ ېئ ېئ ېئ ژ قوله :  .9
 على الصورب يسمى القرن ، وذل  املالئكة من مل  فيه ينفخ قرناً  خلق سبحانه اهلل أن اإلسالم أهل
 (2)الكرمي  الكتاب من ضعموا يف املعىن هذا تعاىل اهلل ذكر ما

 فألجل ؛ هبا ، واطمأنوا الدنيا احلياة غرهتم أهنم ألجل املشركون الدنيا فضَّل إمنا .10
 هبا يتوسلون اهرالظو  تزيني على ، واقتصروا الدين حقيقة عن أعرضوا قلوهبم على الدنيا حب استيالء
 هذه حتت وداخلني الصفة هبذه موصوفني وجدهتم اخللق أكثر حال يف تأملت وإذا الدنيا، حطام إىل
صواب .  نهأ على الدليل قام أنه ألجل الدين ينصر الذي هو الدين يف واحملقق -أعلم  واهلل - احلالة

(3) 
 تأييدل بالباطل اآليات يؤولون الذين املسلمني من والبدع األهواء التحذير من أهل .11

 .(4)واملراء دلباجل خصومهم أقوال وتفنيد واآلراء املذاهب من استحدثوا ما
 ويدل ه،في هم فيما التمادي ىف يغريهم معهم والقعود اخلائضني على اإلقبال أن .12

 .(5)مراء منافق أو جماهر، كافر  إال يرتكبه ال ظاهر، كفر  ذل  ىف واملشاركة فيه، واملشاركة به الرضا على
 .(6) املبتدع فتنة من خيشى ما مقدار الكافر فتنة من املؤمن على خيشى ال .13
 أو مامسل هبا ليكفروا همئهواأب مواضعها عن اهلل آيات حيرفون من الناس من .14

 .(7)له وحسدا عليه بغيا مهتديا، هبا يضللوا
 خالقهمأ يهذب وال قلوهبم يطّهر وال نفوسهم، يزّكى ال ما عملوا ملاأن املشركني  .15

 يفيد ال فيما الوقت ضاعواأ الكرامة، دار ىف للقائه يعدّ  وال سبحانه، اهلل يرضى وجه على يقع وال
 .(8)اللهو هو وهذا األخرى ومهومهم شئوهنم عن شغلوا أو اللعب، هو وهذا

                                                           
 (28/ 13) املرجع السابق  - (1)
 (28/ 13) املرجع السابق  - (2)

 (326/ 1مراح لبيد حملمد نووي ) -  (3)
 ( 158/ 7تفسري املراغي ) -  (4)
 (.159/ 7تفسري املراغي ) -  (5)
 (159/ 7) املرجع السابق  -  (6)
 (159/ 7) املرجع السابق  -  (7)
 (161/ 7) املرجع السابق  -  (8)
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 وه كما  اآلخرة ىف النجاة رجاء وهو الوثنية أصول من ألصل إبطال يف اآليات .16
 .(1)تعاىل ندهع الوسطاء ووساطة الشافعني بشفاعة أو تعاىل هلل الفدية بتقدمي الدنيا ىف احلال

 إال نهم قرب وال اهلل من رضوان وال اآلخرة ىف  داة ال أن وهو ديىن ألصل تقرير .17
 دّسى من ماأ ويطهرها، النفس يزكى صاحل وعمل به إميان من رسله ألسنة على شرعه مبا بالعمل
 شفاعة تنفعه فال لدنياا احلياة وغرته ولعبا هزوا اهلل دين واختذ واخلطايا للسيئات كسبه  وأبسله نفسه
 .(2)فدية منه قبلت وال

 .(3)واخلري قللح استعداد فيهم يبق مل حىت فطرهتم أفسد الكفر ىف رسوخهم إن .18
 اختذ من ملسلما أن ويعلم اإلسالم، بلقب يغرت وال القرآن يفقه ملن عربةيف اآليات  .19

 ،شافعنيال شفاعة إىل ركن من وال واألوهام، باألماىن اغرت من ال طريقه، الرسول وسنة إمامه القرآن
 .(4)والناصرين واألولياء

 واآلفاق األنفس ىف آياته من أراه مبا الضاللة من الرحيم القدير اهلل أنقذه من إن .20
 .(5) يضله أن أحد يقدر ال

 وخلقاً  عبادة،و  اعتقاداً  حياته قاعدة باختاذه واحرتامه وقاره لدينه جيعل ال الذيإن  .21
 .(6) وهلواً  لعباً  دينه يتخذ إمنا وقانوناً، وشريعة وسلوكاً،

 اليت احلرية هذه من املرير والعذاب الطاغية، احلرية صورة هلا ترتسم اليت النفسإن  .22
 .(7) موالتسلي بالراحة احلاسم القرار استقبال إىل تكون ما أقرب تكون قرار، على تستقر ال

  عدب وكلما ، اهلدى هو اهلل هدى ألن ؛ اهتدى اهلل هدى إىل اإلنسان فاء كلما .23
 اهلل هدى من ليس ما ألن ؛ ضل عنده من شيئاً  به واستبدل االحنراف بعض احنرف أو نه،ع كلية
 . (8)ثالث نوع هنال  ليس إذ ؛ضالل فهو

 عقيدة من هوحيات بكينونته خيتص ما كل  يف اهلل هدى إىل هذا حيتاجإن اإلنسان   .24
 .(9)احلياة اقعو  هلا وتنظم ةالكينون هذه حتكم وقوانني وشرائع وأوضاع، وأنظمة وقيم، وموازين وخلق،

                                                           
 (162/ 7) املرجع السابق  -  (1)
 (162/ 7) املرجع السابق  -  (2)
 (163/ 7) املرجع السابق  -  (3)
 (163/ 7) املرجع السابق  -  (4)
 (164/ 7) املرجع السابق  -  (5)
 ( 1128/ 2يف ظالل القرآن لسيد قطب ) - (6)
 (1132/ 2) املرجع السابق  -  (7)
 (1132/ 2) املرجع السابق  -  (8)
 (1132/ 2) املرجع السابق  -  (9)
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 اءإحي فاستسلموا، باالستسالم أمروا أهنم معه، واملسلمني  الرسول إعالن يف .25
 العاملني لرب سالماالست إعالن بعد، و  الزمان مدى على واالستجابة للتلقي قلبه اهلل يفتح ملن مؤثر
ية رب العاملني، االستسالم لربوب فاألصل هووالشعورية منها إقامة الصالة ..  التعبدية التكاليف جتيء

دة وسلطانه وتربيته وتقوميه. مث جتيء العبادات الشعائرية وجتيء الرياضيات النفسية.. لتقوم على قاع
 .  (1)االستسالم.. فإهنا ال تقوم إال إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم عليها البناء

 هواهتا،ش خيدم نفس كل  هوى ألن هواه؛ إنسان كل  يتبع أن من باجملتمع أضر ال  .26
 ولذل  ، هاعلي متفقاً  قضية األرض يف جتد فلن هواه إنسان كل  حّكم فإذا متضارية، والشهوات
 ، األهواء فيه ختتلف الذي األمر وهو؛  املنهج تنظيم مبسألة لإلنسان وتعاىل سبحانه احلق تكفل
 الكون يف ما واستكشاف زكنو   من األرض يف ما استنباط وهو األهواء فيه تلتقي الذي األمر وأما
خلقه اهلل،  الذيالكون  من اهلل خلقه الذي بالعقل ليستنبطه لإلنسان احلق تركه فقد أسرار من

 .(2)وليسعد اإلنسان بتل  األسرار اليت يستكشفها يف الكون
 يفهم لناضجا فالعقل تائهة؛ عقول هي الدنيا باحلياة تغرت اليت العقول أصحاب .27

خرة ، اآل إىل ومزرعة وطريق جمال أو وسيلة ولكنها غاية، تكون أن من شأناً  أقل أهنا على الدنيا
 وغاية ات،غاي الوسائل جعلوا أهنم الناس وآفة مهمتها، نسيان دون يعاملها أن الناضج العقل وعلى
 عقابه لهف ذل  عن ا درف فمن احلق، وعبادة الصاحل بالعمل يعمروها أن األرض على الناس وجود
 .(3)احلساب يوم وهو الكربى، ةالغاي يوم

فهو  البشري، التكوين يناسب اإلهلي التكليف أن دجي اإلنسان إىل نظرمن ي .28
 .(4)إياها اهلل منحه اليت االختيار بقدرة الكل على تفوقي

 احلياة مغرهت الذين باإلسالم املستهزئني عن الضعف حال يف اإلعراض مشروعية .29
 .(5)مهل يضح  وال هبم يفرح فال عنهم يعرض أن املؤمن وحسب والسلطان القوة أهل من الدنيا

 الشرع، امأحك من تبليغه عليهم جيب فيما األنبياء على أصال النسيان يطرأ ال .30
 وحنو صالةال أثناء كالسهو  العادية األمور يف عليهم النسيان طروء ميكن وإمنا ذل ، عن لعصمتهم

                                                           
 (1133/ 2) املرجع السابق  - (1)
 (3704/ 6تفسري الشعراوي ) - (2)
 (3712/ 6) املرجع السابق  - (3)
 ( 3724/ 6) املرجع السابق  -  (4)
 (76/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (5)
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 حمصور لطهفتس اإلنسان، على الشيطان من فوالتصر  السلطة وجود قبيل من النسيان وليس ،ذل 
 . (1)املؤمنني يف ال والكافرين، املشركني يف

 
 

  

                                                           
 ( 251/ 7التفسري املنري للزحيلي ) -  (1)
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من عبدة الكواكب وما ناله من الفضل  -عليه السالم  -موقف إبراهيم :  سابعالمطلب ال
 (  90 – 74)  -عليهم السالم  –وذريته وإخوانه األنبياء 

پ پ پڀ ڀ      ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پژ  يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ       ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ   

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ۇئ ۇئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب         ىب يب 

پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژڑ ڑ          ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ      ۇ ۇ ۆ ۆ  ہ ہ ہ     ھ ھ ھ ھ

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ    ائ ەئ 

  ژەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ      ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
واجملادلة يف شأن إثبات التوحيد وإبطال الشرك بشاهد من أحوال األنبياء بذكر  جُ جم ُعّقبت احلِ لقد 

أعدل  يهة الدامغة واملناظرة الساطعة ، و جَّ حُ ـوناظر يف إبطال الشرك بال، أول رسول أعلمن التوحيد جمادلة 
جَّة يف تاريخ الدين إذ كانت جمادلة رسول ألبيه ولقومه ، وكانت أكرب حّجة على املشركني من العرب بأّن حُ 
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، إذ جاءهم باإلقالع عن الشرك  لرسول أباهم مل يكن مشركاً وال ُمِقرّاً للشرك يف قومه ، وأعظم حجَّة ل
 ذاك على ذاه وانعطف املذهب، هذا إبطال من السورة هذه أول إليه لوح مبا التصريح احملاجة هذه يف وكان
 رسول يا نبههمف والظلمة، والنور والنجوم األصنام يعدلون برهبم كفروا  الذين مث: قيل كأنه  وصار! انعطاف أيّ 
 اجلواهر من يشاهدون ما مجيع وخلقت خلقتهم الذي أنا أين هلم اذكر غرينا، متصرف ال بأنه ذل  على اهلل

 .(1) - السالم عليه - إبراهيم خليلنا حماجة هلم فاذكر وإال حظهم، فهو تنبهوا فإن واألعراض،
 يف هذا املوضع من هذه السورة دون غريه ؛ –عليه السالم  -وإمنا ذكرت حماورة نيب اهلل إبراهيم 

،  (2) ويةنم ملا كان مضمون هذه اآليات مضمون اآليات الثالث املفتتح هبا السورة اهلادمة ملذهب الثَـّ   وذل
 . -عليه السالم  - وهم أهل فارس قوم إبراهيم

مقرين  ، لهفاملشركون كانوا معرتفني بفض، يعرتف بفضله جـميُع الطوائف وامللل  رجل  وإبراهيم
، ظمون له اليهود والنصارى واملسلمون كلهم معفوسائر امللل تعظمه ، بذل  ،  فنيبأنـهم من أوالده ، ُمتمشمرِّ 
بب يف حصوله هذه عرض االحتجاج ، والسيف مم  هفلهذا السبب ذكر اهلل حالم  ، بِفمْضِلهِ و معرتفون جباللة قدره 

ُه للربه ولسانهُ ، املرتبة العظيمة إلبراهيم عليه الصالة والسالم أنّه سلَّمم قلبه للعرفان  ان ، وبمدنمُه للنريان ، وولدم
 فال جرم ذكر اهلل حكاية حاله يف معرض االحتجاج على املشركني . ،(3)للقربان ، وممالُه للضِّيفاِن 

                                                           
 (156/ 7) نظم الدرر للبقاعي - (1)
هؤالء هم أصحاب االثنني األزليني ، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدميان خبالف اجملوس فإهنم قالوا حبدوث الظالم وذكروا سبب   - (2) 

والنحل  جناس واألبدان واألرواح .) انظر : املللحدوثه ، وهؤالء قالوا بتساويها يف القدم واختالفهما يف اجلوهر والطبع والفعل واملكان واأل
  (  234/  1للشهرستاين ، 

 كما  ألحد تفقي مل مرتبته وعلو بفضله العلم أهل أكثر اعرتاف وهو العظيم املنصب هذا أن : " واعلم يقول اإلمام فخر الدين الرازي - (3)
[ 40: قرةالب]ژ ڃ ڃ  ڃ چ ژ : قال كما.  معاهدة العبد وبني الرب بني حصل أنه فيه والسبب السالم، عليه للخليل اتفق

 :قوله إحدامها آيتني ففي اإلمجال أما. أخرى التفصيل سبيل وعلى تارة اإلمجال سبيل على بذل  شهد تعاىل واهلل العبودية، بعهد وىف فإبراهيم

ڱ ڱ  ں  ڱژ  :تعاىل قوله والثانية. ةالعبودي عهد متم بأنه تعاىل اهلل من شهادة وهذا[ 124: البقرة]ژ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھژ 

 واألنداد شركاءبال القول وإبطال التوحيد إثبات يف ناظر السالم عليه أنه فهو: التفصيل وأما[ 131: البقرة]ژ ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
 .كثرية  مقامات يف

 [ .42: مرمي]ژ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ ژ : له قال حيث أبيه مع مناظراته الباب هذا يف: األول فاملقام

 [ .76: األنعام]ژ  ڤ ڤ ڦ ڦژ  :قوله وهو قومه مع مناظرته: الثاين واملقام

 [ .258: البقرة]ژ چ چ ڇ ڇ ژ : فقال زمانه، مل  مع مناظرته: الثالث واملقام

ے ژ : قالوا القوم إن مث[ 58: األنبياء]ژ  ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻژ  :تعاىل قوله وهو بالفعل، الكفارة مع مناظرته: الرابع واملقام

 :الصافات] ژی جئ حئ مئ    ىئ يئ ژ : فقال ولده بذل الواقعة هذه بعد السالم عليه إنه مث[ 68: األنبياء]ژ ۓ ۓ 
 للضيفان، وماله للقربان ولدهو  للنريان وبدنه للربهان ولسانه للعرفان قلبه سلم ألنه الفتيان، من كان  السالم عليه إبراهيم أن ثبت هذا فعند[ 102
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 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 مما يها،ف تراجعهم وما هلتهم،آ يف إياهم وخصومت  قوم ، به حتاجّ  الذي حلجاج  حممد يا اذكر

 من مقيم هعلي أنت ما وصحة مقيمون، قوم  عليه ما باطل على والداللة الربهان من ونعلمكه إلي  نلقيه
 مقيمني عليه انواك  ما باطل يف إياهم ومراجعته قوممه، إبراهيم ِحجماج حمتج به عليهم أنت ما وحقيقة الدين،
 سريته واجعل به، دواقت إماماً  فاختذه األصنام، دون وناصراً  ولياًّ  به والرضا هللا إىل وانقطاعه األوثان، عبادة من

 بيهأل السالم عليه قومه حيث قال رؤساء من الذي كانآزر   ژ ٻژ  قال إذ مثااًل ؛ لنفس  قوم  يف
  وخالقه . بارئه وند اماألصن عبادته وعائباً  لدينه، مفارقاً مرتكبه  هو ما فساد ظهور على له منبهاً  عليه منكراً 

تخذها تعبدها وت ژ پ پ پژ  ل إبراهيم ألبيه:و وهذا خرب من اهلل تعاىل ذكره عن ق
  الذي خلق  فسوَّاك ورزق ؟؛ دون اهلل  رباً 

 بديهي أمر هو بل ،تأمل كثري  إىل حيتاج ال به متدين هو ما بطالن معرفة أن على اإلنكار هبذا فنبهه
 تدل وكثرهتا ،بصانعة وليست مصنوعة أهنا ، ويعلمون جوانبهم جبميع أمرها يباشرون فإهنم منه، قريب أو
 إليه .  أشار مبا إهليتها بطالن على

  ژڀ      ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ : فقال أقاربه بقية عم إليه، اخللق أقرب بالنصيحة خص وملا

ٺ ٺ ٺ ژ ويتخذوهنا آهلة ، الذين يعبدون مع  األصنام ژ ڀ ژ  يا آزر، ژ ڀ      ڀ ژ  يقول:

ٌر عن يتبني ملن أبصمره أنه جوْ  ژٺ ژ وجهل  وخطأ يف زوال عن حمّجة احلق، وعدول عن سبيل الصوابژ 
هم عن يعين بذل  أنه قد ضّل هو و و شبهة، وال  فيه ش  ال ، قصد السبيل، وزواٌل عن حمجة الطريق القومي

 (1)وثان.عندهم، دون غريه من اآلهلة واأل توحيد اهلل وعبادته، الذي استوجب عليهم إخالص العبادة له بآالئه

 من عليه انواك  ما خالف يف واحلقّ  دينه، يف البصرية أريناه وكما ژٿ ژ مث يقول تعاىل : 

 اليت درةوالق ملكه وسلطانه وعجيبه وبديعه ، يعين أعظم ژٿ ٹ ٹ ژ نريه  الضالل،
 شرحنا مبا ، ونرشده رفتهاملع ونوفقه واإلهلية يةالربوب وعز ، وغري ذل  من اهلل جل توحيد على داللته هبا تقوى
 االعتبار نم معها له وقع امللكوت ظاهر رؤية يف االستدالل ، وهي لطريق وهديناه نظره ، وسّددنا صدره
 إليهم . بعث الذين زمنه أهل من ألحد يقع مل ما القلب ورؤية

                                                           

 وحيقق دعاءه جييب أنه تعاىل اهلل كرم  يف فوجب[ 84: الشعراء]ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ : فقال ربه سأل السالم ليهع إنه مث
  (29/ 13) الغيب حمفاتي ".إىل قيام القيامة والطوائف الفرق جلميع مقبوالً  وجعله نداءه وقبل دعاءه، أجاب جرم فال السؤال، هذا يف مطلوبه

( نظم الدرر 460/ 1حبر العلوم للسمرقندي )( 129/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )465/ 11الطربي ) جامع البيان البن جرير - (1)
 (  310/  7تفسري التحرير والتنوير البن عاشور )  ( 657/  2الدرر )  ( نظم 29/  5التفسري الكبري )  (156/ 7للبقاعي )
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لى ليثبت ع ألرض،وا السماوات ملكوت أراه أنه يعين فإنه ژٹ ٹ ڤ ژ  :قوله وأما
 حقيقة ويعلم اهلل، بتوحيد يقرّ  ممن ليكونو  ش ، فيه له يطرأ أن ميكن ال علماً  بالشيء ويكون عاملاً ،  اليقني
 قومه عليه ماو  وحدانيته، معرفة من ، اً ال خرب  يكون ممن يوقن علم كل شيء حساً ، ف إياه وبّصره له هداه ما
  .تعاىل اهلل دون آهلة إياها ذهمواختا األصنام، عبادهتم من الضاللة، من

 يوصف ال ل ولذ والتدبر؛ فيه والنظر االستدالل بعد حقيقة بالشيء العلم هو بالشيء واإليقان
 منفي وذل  تدالل،االس يعقب الذي العلم هو أنه ذكرنا ملا موقن؛: يقال أن تعاىل هلل جيوز وال باليقني، اللَّه
 (1) .عنه

 فإذا ،األرضية من أشرف وهي وقاصيهم، دانيهم: اخللق جلميع مشاهدة السماوية األمور كانت  وملا
 أمرها . يف احلجاج هلم نصب األوىل؛ باب من األرضية بطلت لإلهلية صالحيتها بطلت

 تقليدهم من عرف قد  والقمر والكواكب، وكان والشمس األصنام يعبدون كانوا  إبراهيم وقوم
 فمال إليه، يلتفتوا ملو  يقبلوه مل تعاىل اهلل إىل بالدعوة صرح لو أنه ئلالدال قبول عن طباعهم وبعد ألسالفهم

 على ينبههم نأ وأراد الكواكب بربوبية قوهلم يبطل أن احلجة ، وأراد استماع إىل يستدرجهم به طريق إىل
 منها شيئاً  أن ىلإ مؤدّ  الصحيح النظر أن ويعرفهم واالستدالل، النظر طريق إىل يرشدهم وأن دينهم، يف اخلطأ
 دبر مدبراً و  صنعها، وصانعاً  أحدثها، حمدثاً  وراءها وأن فيها، احلدوث دليل إهلًا ؛ لقيام يكون أن يصح ال

 به وجتب النظر، همع جيب الذي املبلغ إبراهيم بلغ فلما ، أحواهلا وسائر ومسريها وانتقاهلا وأفوهلا طلوعها
 رأىبظلمته ،  ترتيس حىت أظلم جن الليل إذا فلما قومه دهايعب كان  اليت األشياء يف نظر احلجة، على العبد

 زعمكم . يف أي ريب هذا هلم : قال يعبدونه، كانوا  الكوكب الذي
 مع مه،خص ينصف من ، وهو قول القوم موافقة نفسه من ليظهر الكلمة هبذه تكلم  وإبراهيم

 باستماعه وانتفاعهم ، أمت الدليل لذل  قبوهلم كان  لقوهلم املبطل الدليل عليهم أورد إذا ؛ حىت مبطل أنه علمه
اخلصم ، ولقد انتظرهم حىت غاب اجلرم املضيء لذا قال :  رجوع إىل وأقرب احلق إىل أدعى أكمل ، وذل 

  غطته.و وغّيبته  الليل ووارته ظلمة فلما غاب وذهب، ژ  ڃ ڃژ 

 ريويس طلعي أن حالته كانت  من أحب ، فال يدوم ال ربمبعىن :  ژ ڃ چ چ چ ژ  
معي  أمجعتم يتال األشياء سائر يفعل مكان مدبّر /كما إىل مكان من منتقل أنه حمدث معها يتبني هيئة على
 إهلاً . حاله هذه ما أختذ ال أي بآهلة، ليست أهنا على

                                                           
 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )265/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )704/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 أنوار التنزيل للبيضاوي (34/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (311/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (40/ 2) الكشاف للزخمشري (131
(2 /169) 
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بَّرة أهنا على دليل باألفول وتغريها  من هذا جمرى جرى ما تتخذون كل ال أنكم كما  حمدثة ، ُمدم
 غري انظاهرت واألرض السماء ألن بإله ؛ ليس غاب ما عليهم أن احلجة جعل أنه ليس آهلة، شياءاأل سائر
الناظرون ما  أقرب تهغيبوب ألن بالقريب ؛ هلم التبيني أراد الدعوى ، وإمنا هذه فيهما يدعى ، وليس غائبتني

 . يزول ال سلطانه وأن يقهر ال الرب ، ومن املعلوم أن به فيما يظهر هلم
 لقومه إرشاداً  بتوفيقه إال إليه يهتدي ال فإنه احلق، إدراك يف بربه واستعان نفسه هنا استعجز إبراهيمو 

(1). 
 ژڈ ژ غاب  فلما ژ  ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎژ  وأنور طالعاً، وأضوأ إبراهيم فرآه القمر طلع فلما

 نم ژ ڑ ک ک    ک  ژ توحيده يف احلق إلصابة ويوفقين ژ  ڈ ژ ژ ڑژ إبراهيم 
 اهلدى على يثبتها أن اهلل تسأل اهلل ، واألنبياء غري وعبدوا اهلدى، يصيبوا فلم ذل ، يف احلق أخطؤوا الذين القوم

  . (2)اهتدت ما اهلل هداية لوال وتعلم أنه
،  لكواكبا عن الربوبية بنفي التصريح إىل وأقرب األوىل من أشد خامتة هذه اآلية ولقد كانت

 .(3)عناده يوجب عما اخلصم وإبعاد الطفةامل مع غريها، الرب أن وإثبات
 الطالعُ  هذا: قال وأنورت طالعًة، وأضوأت الشمس إبراهيم رأى فلما ژگ گ گ گ ژ 

فلما  ژڱ ڱ ژ ،  عليه الكالم لداللة ذل  فحذف والقمر ، الكوكب من  ژڳ  ڱ ژ  ريّب 
 للحجة، ملعجبا الكالم هذا من قيأل مبا فرغت قد القلوب كانت  وملا به، هلم ميثل شيء يبق مل الشمس غابت
إشراكهم، حيث  نم والتربيء منابذهتم على بذل  ، وقوي حجته أظهرت اآلية خبامتة ختم احلق، لقبول وهتيأت

ں ڻ ژ : هقال لقومف. الشرك من واإلهلية، لذل  تربأ للربوبية تصلح ال الكواكب هذه أن بالدليل ثبت

 دعائه إهلًا مع اهلل تعاىل ذكره.من عبادة اآلهلة واألصنام و  ژڻ   ڻ ڻ 
 يكرّ  مث ،الشغب من ، وأ دى احلق إىل أدعى ذل  ألنّ  ملذهبه؛ متعصب غري هو كما  قوله فيحكى

 باحلجة . فيبطله حكايته بعد عليه

                                                           
/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (266/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (774/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي انظر :  – (1)

 (48/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (40/ 2) الكشاف للزخمشري (139/ 2) معامل التنزيل للبغوي (137/ 2) النكت والعيون للماوردي (134
مع تصرف وإضافة من الباحثة  (158/ 7) نظم الدرر للبقاعي (267/ 1) التسهيل البن جزي (41/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي

. 

 [  35إبراهيم: ] ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ حيث قال :  –عليه السالم  –يشهد على ذل  ما جاء على لسان إبراهيم  - (2)
نظم الدرر  (120/ 2) لسمعاينا تفسري (268/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (486/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (3)

 (161/ 7) للبقاعي
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 شهادةم  شهد عرمفه،و  احلق له تبنّي  ملا أنه السالم؛ عليه إبراهيم خليله عن ذكره تعاىل اهلل من خرب وهذا
 ِقيل من توحشيس ومل الئم، لومة اهلل يف يأخذه ومل باهلل، الشرك وأهلِ  الباطل أهلِ  قوِمه خالف أظهرو  احلّق،

ڻ    ں ڻ ڻ ژ :هلم وقال عليه، إياه وإنكارهم لقوله، قومه مجيع خالف مع عليه، والثبات احلقِّ 

 وأصنامكم. آهلتكم من عبادته يف وخلقكم خلقين الذي اهلل مع  ژڻ 
 األفولب حال ؛ ألن االحتجاج إىل حال من انتقال البزوغ مع أن كالمها دون باألفول عليهم واحتج

 واحتجاب . خفاء مع انتقال ألنه أظهر،
 قياً مرت  فاألدون، األدون من األخذ ولقد تدرج بذكر الكوكب مث ذكر القمر مث ذكر الشمس ؛ ألن

 الوجه هذا على ذكره كانف غريه، من حيصل ال أكيدوالت والبيان التقرير يف تأثري نوع له فاألعلى، األعلى إىل
  (1).أوىل

 هبذا ابالصو  له انكشف قد وأنه احلق، اإلله إىل التوجه أظهر مذهبهم مجيع أبطل بذل  فلما
 العقلي الدليل يهعل دل عما مستنتجاً  فقال إياه، لقبوهلم أدعى الوجه هذا على سوقه ولكن هم، واملراد النظر،

 الذي ىلإ وإمياين وتوحيدي وقصدي عباديت يف ژ ہژ بـــ  أقبلت ژ  ۀ ہ ژ:  امللكوت يف
 مسخرهاو  ومبتدعها وخمرتعها مبتدؤها أنه ، وعلى عليه احملدثات هذه دلت واألرض، الذي السماوات خلق

 هلل، دىقص وإهله، وأفردت ومليكه وربه شيء كل  وخالق شيء، كل  ملكوت بيده الذي ومدبرها، ومقدرها
 الدائم فهو اهلل،ب هلل فإين باهلل، وجدي وخلصت هلل، اهلل يف عهدي وحفظت اهلل، غري عن عقدى وطّهرت
 ينفع ، فعرب وال ضري وال يدوم، وال ويزول يبقى، وال يفىن الذي إىل ال ومييت وحُيْيي يفىن، وال يبقى الذي
 مبدعاتُه. كمالبال وتفرده مالهك  على ودل بوجهه، عليه أقبل لشيء انقاد من ألن التام؛ االنقياد عن بذل 

 وجيههت ، فأخرب أن عليه املمكنات هذه دلت الذي ومبدعها موجدها إىل توجه منها تربأ ملا مث
 على توحيد وثابتال من حيبُّ  ما على لربه ذل  يف واالستقامة له، العبادة بإخالص لعبادته ، وقصده وجهه
 الغليظ لتقليدا على جامد جاف غري الدليل مع ، مياالً  لطيفاً  ليناً  هيناً  سهالً  بالكلية، إليه مائل الدين،

 غري على الوجه جيهتو  كان  إذ مشرك، به ولكنه حبنيف، ليس من ومْجهه له يوجَّه الذي الوجه على البليد، وال

ولست منكم، أي: لست  ژے ے ۓ ۓ ژ  ومهلكه ضارّه بل موجِّهه، نافع غري التحنُّف
 مّلتكم أيُّها املشركون.ممن يدين دينكم، ويّتبع 
  قومه كلم  لكنهو  املعرفة، حق بربه عارفًا الوقت، ذل  يف مؤمًنا  -عليه السالم  –ولقد كان إبراهيم 

 وألطف احلجاج يف أبلغ وذل  أميل، وإليه أوثق به فيكونون هواهم؛ على هلم املتابعهّ  بإظهار مستدرج كالم
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 يعظمون كانوا  ومهم ق إذ عظموه؛ ما بتعظيم فبدأ والعناد، النقض جهة غري من أراد ما هلم فيبني املكيدة، يف
 .(1)بأمرها  وبالعلم النجوم،
ل أخذوا أورد عليهم احلجة املذكورة ، مل يرجعوا إليه بو لـّما أعلن إبراهيم عليه السالم معتـمقمده لقومه و 

 براهيمإ وجادل ژ  ڭ ڭژ  :تعاىل  يقولفأوردوا عليه حججًا على صحة أقواهلم ، و يف حماّجته 
 من بشبه روهأوامره واجتناب نواهيه ، وناظ واتباع عنه ، الشركاء ونفي ودينه وطاعته ، اهلل توحيد يف قومه
 - حماجتهم نأ املعلوم من كان  إهله ، وملا من خري يعبدوهنا اليت آهلتهم أن: قوهُلم إياه جداهلم وكان  القول،
 أهنا ىلإ إشارة ذكرها، عن املقام نزه وجاءت من احلضيض، السقوط من غاية يف الواضحة األدلة هذه بعد

: هلم موخباً  عليهم راً منك بقول ژۇ ژ  :بقوله اجلمة الفوائد من فيه ملا جوابه وبني الذكر، يستحق ال حبيث

 ۈژ آهلة  من سواه ما دون له العمل وإخالصي اهلل توحيدي يف أجتادلونين  ژ ۇ ۆ ۆ ژ 

 حىت اهتديت، به ام يل وبني احلّق ، طريق وبّصرين وحدانيته، ملعرفة ريب شدينوفقين وأر  وقد ژ ۈ
 فكيف قويل، حةص واليقني للهداية املوجب ذل  بالدليل سواه ، وثبت يعبد أن يستحق شيء ال أن أيقنتُ 
ركاء شالباطلة ، مث بني أكرب دليل على غاية تربؤه من الشرك ، وال وكلماتكم العليلة، حجتكم إىل يلتفت

ه يف ينالين ب تدعوهنا من دونه شيئاً اليت  آهلتكم من أرهب وال ژ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ فقال : 

ۉ  ژ ضرال تنفع وال ت فهي بوجه ضرر هبا يتعلق ال اخلوف مأمونة ، فهي ضر ومكروهو نفسي من سوء 

 ولكن خويف من اهلل الذي خلقين وخلق السماوات واألرض، فإنه إن شاء أن ينالين ژ ې ې ې ې
 لى ذل نالين به ألنه القادر ع ؛يف نفسي أو مايل مبا شاء من فناء أو بقاٍء، أو زيادة أو نقصان أو غري ذل 

 بعلمه ، فعلم إال نفع أو ضر من شيء عبداً  يصيب فال ژ ى ائ ائ ەئ ەئژ ، وهو الذي 
شيء،  ألنه خالق كل ؛خيفى عليه شيء علم ريب كلَّ شيء، فالبل  أطعت، أو عصيت عنده كله  ذل 

وئ    ژ خشبة منحوتٌة، وصورة ممثلةوليس كاآلهلة اليت ال تضّر وال تنفع وال تفهم شيًئا، وإمنا هي 

 ا اجلهلة،أفال تعتربون، أيهحيث قال :  منهم ، التقصري ملوضع وإظهار وتنبيه توقيف ژۇئ 
ادتكم صورًة ، من عبتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمونو  ، والعاجز والقادر والفاسد الصحيح بني فتميزوا

                                                           
 (485 /1( لطائف اإلشارات للقشريي )137/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )487/ 11جامع البيان البن جرير الطربي ) انظر : – (1)

تفسري ابن   (169/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (314/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (40/ 2) الكشاف للزخمشري (120/ 2) السمعاين تفسري
 (161/ 7) للبقاعينظم الدرر  (292/ 3) كثري
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ككم عبادةم من خلقكم وتر  ،مصّورة وخشبة منحوتة، ال تقدر على ضر وال على نفع، وال تفقه شيًئا وال تعقله 
 .(1)وخلق كّل شيء، وبيده اخلري، وله القدرة على كل شيء، والعامل لكل شيء

ۆئ ۆئ ۈئ ژ  :منكرًا عليكم  بقوله معبوداهتم من خوفه ظنهم يف منهم وتعجب

 مبكروه، فسهن يف بسوء إياها لذكره متسَّه؛ أن آهلتهم من خوفوه حني لقومه إبراهيم جواب وهذا ژۈئ 
 يسمع ال وال صريب ال وهو دونه، من فعبدمتوه ربَّكم عبادتكم يف أشركتموه ما وأرهب أخاف وكيف: هلم فقال
 ختافون ال وأنتم! فأسبال هلا يبوضر  إياها حتطيمي أنفسها عن لدفعت تضر، أو تنفع كانت  ولو ينفع؟ وال يضر

 على درالقا وهو ورزقكم، خلقكم ، فهو الذي والنقمة العذاب على والقدرة العظمة لصفات اهلل املستجمع

 على يعطكم مل ما ژىئ ی ی ی ی جئ ژ  إياه عبادتكم يف إشراككم يف وضركم نفعكم
ى النتيجة احلتمية عذراً مث قررهم عل به لكم جيعل ومل برهاناً، عليه لكم يضع ومل ُحّجة، عبادته يف إياه إشراككم

 بأن قأح ژمئ ىئ يئ جبژ  : اليت ال يرتدد يف االجابة هبا أحد بعد قيام احلجة والربهان فقال
 له خملصاً  ريّب  عباديت عاقبة من باألمن أحق املشرك ، فهل أنا أم املوحد ،يف الدنيا واآلخرة،  العذاب من يأمن

 اهلل جيعل مل أصناماً  اهلل دون من تعبدون الذين أنتم أم واألصنام، األوثان عبادة من بريئاً  ين،دي له حنيفاً  العبادة،

 كم،علي به أحتجُّ  ما وحقيقة أقول، ما صدق ژخب مب  ىب ژ حجة  وال برهاناً  إياها بعبادتكم لكم
 باألمن؟ أحق الفريقني أيُّ : وأخربوين فقولوا

 ومل. خلوفا موضع يف األمن أنفسكم على تنكرون وال من،األ موضع يف األمن علىّ  تنكرون فأنتم

 يعىن ژىئ  مئژ قوله :  إىل عنه فعدل نفسه، تزكيته من احرتازاً  أنتم، أم أنا باألمن أحق فأينا: يقل

 .منه خياف أن حيق ما  ژخب مب         ىب ژ واملوحدين ؟!  املشركني فريقى

 من وهذا ژ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ  :بقوله السؤال عن اجلواب استأنف مث
 هلذين تجمعنيمس يكونون الذين هم املطلق األمن هلم حصل الذين أن: واملعىن احملاجة، يف إبراهيم كالم  متام

 : الوصفني
 . النظرية القوة كمال  وهو اإلميان: أوهلما
 .العملية القوة كمال  وهو بظلم إمياهنم خيلطوا ومل: وثانيهما

يوم القيامة من عذاب  ژ پ پ   ژ وا إمياهنم بشرك هؤالء الذين آمنوا ومل خيلط ژ پ ژ 

 الكونوه ضالون ، وأنتم وهم املصيبون سبيل الرشاد، والسالكون طريق النجاة ژ ڀ ڀ ژ اهلل 
                                                           

 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )268/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )488/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)
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 ٻ ٻ ٱ ژ:  اآلية هذه نزلت ملا: قال - عنه اهلل رضي - اهلل عبد عن،  (1)املهال  على إلشرافكم

 مل أينا: وقالوا  النيب بأصحا على ذل  شق ژ ڀ ڀ   پ پ پ پ  ٻ ٻ

  ڄ ڦ  ژ لقمان قول إىل تسمعون أال بذل ، ليس إنه) :   اهلل رسول فقال بظلم؟ إميانه يلبس

 .(2)[ (  13لقمان: ]  ژ  ڄ ڄ ڄ

 هافي مبا هلا حيق اليت ژٺ ژ لقومه آنفًا أن تل    مث بني تعاىل حقيقة ما قاله إبرهيم

 اهوعلمن إليها أرشدناه ژٺ ژ ،  العطايا وأجل النعم أشرف من ألهنا إلينا؛ تضاف أن الداللة من
، مهقو  هبا اصمخي للحجة فوفقناه باحلجة ، وغلبهم خاصمهم حىت احتجاجاته مجيع إىل إياها ، وهو إشارة

 بني وواس إذ وعيبهم والشمس، والقمر الكوكب حدوث على االستدالل من قومه وبني بينه جرى وهي ما
 قطع ذل  يف فكان أنفسهم، على له احلجة ،وقضاؤهم إياهم وإلزامه ينطق، ال من وعبدوا والكبري، الصغري
واليت  ومه،اليت آتاها اهلل إبراهيم على قاحلجة  فهي عليهم ، إبراهيم حجة واستعالء حجتهم، وانقطاع عذرهم
 بفضله اإلعالم يف ادز  مث قائمة ، هلم غالباً  عليهم نصبها مستعلياً  القائمة اليت باحلجة وغلبهم خصمهم هبا

 واإلمامة الفهمو  بالنبوة، وبالعلم واحلكمة وقبل ذل  يف الدنيا اآلخرة يف ژٿ ٿ ٹ ٹٹ ژ بقوله : 
 عليهم هبا شرّفناهو  عليهم، درجته باحلجة اخللق، ولقد رفعنا من املأل يف يذكرون ملا والشرف والذكر واملل  ،

 من فعل مبا ل الصاحلني وذ من فهو اآلخرة، يف وأما أجره فيها آتيناهف الدنيا، يف فأما واآلخرة ، الدنيا يف
 .وغريه ذل 

 والظلمة بالنور والتدبري اخللق نسبوا الذي العلوي بالعامل احلكمة قانون على هلم حماجته كانت  وملا
 عليهم، خوف الف جنده يهني ال احلق املل  أن احلكمة قانون على اجلاري أن هلم حماجته ختام يف وكان إليه،
 اآلية ختم يف يقدم أن األنسب كان  احلكمة؛ حمط هو الذي البعث على االستدالل يف ذل  قبل وكان

 على يهاً تنب اإلحسان له باسم تسلية مبا فيه باملخاطبة  لنبيه خاصاً  ژٹ  ڤ ژ : فقال احلكمة وصف

 أنبياءه لقينهوت خلقمه، سياسته يف  ژڤ ژ فهو  سبحانه، أرادها حلِِكمم يشاء عمن الدليل حمجبمه أن
 ظنه ما إالّ  حبزبه يفعل تدبريه ، فال من ذل  غري ويف رهبم، توحيد اجلاحدة هلم، املكّذبة أممهم على احلجج

 وإن ضله،ي ومن يهديه مبن ژڤ  ژ فيهما وإما اآلخرة يف وإما الدنيا يف إما أعينهم، يقر مما  خليله به
                                                           

الكشاف  (140/ 2( معامل التنزيل للبغوي )269/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )490/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)
 (488/ 2) اجلواهر احلسان للثعاليب (170/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (49/ 13) فاتيح الغيب لفخر الدين الرازيم (42/ 2) للزخمشري

 (165/ 7) نظم الدرر للبقاعي
( برقم 15/ 1: ) -رضي اهلل عنه  –أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، باب ظلم دون ظلم عن عبد اهلل بن مسعود  -  (2)
(32  ) 
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 تكذيبهم على ألمما ثبات من إليهم، واملرسل رسله أمر إليه يؤول و عليم مباوالرباهني فه احلجج عليه قامت
 إىل والرجوع ه،رسل وتصديق ذكره تعاىل اهلل بتوحيد منه وتوبتهم أوإنابتهم ذل ، على وهالكهم إياهم،
 .طاعته

 ، فإنازفة واجمل الشهوة مبوجب ال والعلم، احلكمة مبقتضى يشاء من درجات يرفع إمنا أنه واملعىن
 .والباطل والفساد العبث عن منزهة اهلل أفعال

 على واصرب ،  إبراهيم خليلي بأبي  واملشركني، ،املكذبني  وقوم  نفس  يف حممد، يا فأتمسِ 
 . (1)كيمح وفيهم في  وبالتدبري عامل، وأمرهم أمرك إليه يؤول بالذي فإين صربمه، منهم ينوب  ما

 عدد ؛ عنها ذبو  ونصرها التوحيد يف تعاىل اهلل حجة أظهر أنه ملا حكى عن إبراهيم عليه السالمو
 فيه . النفس وبذل الدين يف االحتجاج على له جزاء عليه وإحسانه نعمه وجوه

 وهديناه، احلجة تل  آتيناه حنن إنا : واملراد  ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ :قوله: فأوهلا 
 ما وفق على معاجل كناية  وهو العظمة على الدال باللفظ نفسه حقيقتها، وذكر على عقله وأوقفنا،  إليها
 . وذكرنا وقلنا، فعلنا،. امللوك عظماء يقوله

 كاملة  مةعظ العظمة تل  تكون أن وجب العظمة على الدال باللفظ هاهنا تعاىل نفسه ذكر وملا
 أجل ومن النعم، أشرف من احلجة تل   إبراهيم تعاىل اهلل إيتاء أن على يدل وذل  شريفة، رفيعة
  .واملواهب العطايا راتبم

رفعته بأنه بّصره  أشار إىلالرفيعة ،و  العالية الدرجات إىل واالتصال بالرفعة خصه تعاىل أنه: وثانيها
ع ذل  ما دل أتبحيث وأنه عال على املخالفني برفع الدرجات ، ، باحلجة حىت كان على بصرية من أمره 

: قوله وهيعليني  يف جتهدر  ورفعبأنه جعله عزيزاً يف الدنيا  عليها وعلى حكمته بعلمه بالعواقب ، فقال معلماً 

والته يف ، وحماألجل قيامه بالذب عن توحيده ونصره ؛ رفع ذكره أبداً فاهلل   ژٿ ٿ ٹ ٹ ژ 
عدد وجوه نعمه وإحسانه بعد نعمة إيتاء احلجة ورفع الدرجة ف ، وإقامُة احلجج على فساده ، إبطال الشرك

 .والصربالعلم والدعوة يف 
 األنبياء همو  الناس وصفوهتم أشرف جعل تعاىل ألنه وذل  ؛ الدنيا يف عزيزاً  جعله أنه: وثالثها

 علم السرور أنواع أعظم من ألن القيامة ؛ يوم إىل نسله يف الكرامة هذه ، وأبقى ذريته نسله ومن من والرسل
 إبراهيم نبيه لىع اهلل نعم أنواع تعديد آلياتا هذه من واملقصود وامللوك، األنبياء عقبه من يكون بأنه املرء

                                                           
 (464/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (152/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (504/ 11) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

اجلامع ألحكام القرآن  (51/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (50/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (166/ 4) الكشف والبيان للثعليب
مع تصرف وإضافة من  (168/ 7) نظم الدرر للبقاعي (296/ 3) تفسري ابن كثري (170/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (30/ 7) للقرطيب
 الباحثة .
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 بّوة،بالن خصصناهم أوالداً  ژڦ ڦ ژ التوحيد ، فقال :  دالئل عن بالذب قيامه على جزاء 
درك اليت ال يُ  ، م هبذه املنقبة والكرامة اجلسيمةظِ وأعْ  العاملني، على وفضلناهم بالكرامة، منا شرفناهم وذرية

: منهم تدين بهمتبعني له مق الصاحلني ما كان منه جعل كل حيث تكرمة وتفضيلاآلية  مضمون، فهلا نظري 
 وهو السالم، ليهع اخلليل على لالمتنان السياق ألن هبما ؛ سبحانه ، وابتدأ يعقوب ابنه وابن إسحاق، ابنه
 ومن نسله من اهلل ىلإ الداعني األنبياء أكثر الذي ابنه ، وابن بفراقه يؤمر ومل به متع الذي بابنه سروراً  أشد

 وخمتاره  إبراهيم مهاجر هي اليت املقدسة األرض طهروا أبناءه أن للبداءة األعظم املوجب وهو خواصه،
 اهلل إىل فهم دعوا ان،األوث وعبادة الشرك من طهورها بعد بعده وهلم له اهلل خمتار بل ونسله، بنفسه للسكىن
 .بعبادته األرض ونوروا

 ياءأنب هاهنا بالذكر املقصود ألن بدرجات ؛ عنه ذكره أخر بل إسحاق، عم  إمساعيل يذكر ومل
 إال ألنبياءا من أحد صلبه من خرج ما فإنه إمساعيل ويعقوب ، وأما إسحاق أوالد بأسرهم وهم إسرائيل، بين
 حيتج نأ -والسالم  الصالة عليه - حممداً  أمر تعاىل ألنه املقام ؛ هذا يف  حممد ذكر جيوز وال ،  حممد
 اهلل رزقه لتوحيدا على وأصر الشرك ترك ملا -عليه السالم  –إبراهيم  بأن باهلل الشرك نفي يف العرب على
 كان  فإذا وملوكاً ، اءأنبي كانوا  أوالدا اهلل آتاه أن الدنيا يف العظيمة النعم ومن والدنيا، الدين يف العظيمة النعم
 السبب فلهذا املعرض، هذا يف نفسه يذكر أن امتنع - والسالم الصالة عليه - حممد هو احلجة هبذه احملتج
 . واهلل أعلم -عليهما السال م –إسحاق  مع إمساعيل يذكر مل

 : إيامها الكالم ليشمل للمفعول مقدماً  مستأنفاً قال تعاىل  باهلداية، إالّ  تتم ال النعمة كانت  وملا
 للحق فوفقناهم الرشاد، لسبيل مجيعهم  ژڄ ڄ ژ  أبيهما ومن منهما أي ژڄ ژ 

 العباد ُخلَّص يزل مل املذهب هذا ألن تأكيداً ؛ وحديثاً  قدمياً  املهتدين ذل  ، وأتبع األديان من والصواب
 وأن بطالنه، كمل تبني فقد حق، ألنه عندكم دينكم تلزمون كنتم  فإن وجديده، الزمان قدمي يف إليه دعاة
ِمه تلزمونه كنتم  وإن التوحيد، هو إمنا احلق  وضوح عم رسويل إليه دعاكم - الذي - الدين فهذا ِلِقدم
 ڃ ڃ ڃ ڃ ژنوح ، لذل  قال تعاىل :  إليه دعاكم الذي القدمي هو - حقيته على الداللة

 قبل من نوحًا ، له فوفقنا والصواب، احلق من ويعقوب وإسحاق إبراهيم هدينا الذي ملثل وهدينا ژ

 مبن تالمها مِلكني، لذا وكانا  ژچ چ ڇ ژ  من وهدينا ويعقوب وإسحاق إبراهيم

  أن يف ليمانس وبني بينه ما ملناسبة وقدمه ژ  ڇژ  :فقال امللوك على احلكم أو املل  يف شاهبهما
  إليه . اهلل ردّ  مث يده يف ما كل  بأخذ ابتلي منهما كالًّ 
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  فقد كاً لم يكن مل إن وأيوب فشكر، واغتىن فصرب، ابتلي األربعة هؤالء من وكل ژڇ ژ 
 الفساد عدب إسرائيل بين إصالح سبب كانا  األوالن امللوك، واالثنان ثروة عن مقصرة غري ثروته كانت

 ماتوا، أن بعد يوبأعلى  ردوا مث أهله بفراق ابتلى منهما كل  الباقيان واالثنان الفلسطني، ذل من واستنقاذهم

 ريقط على القرآن ذكرهم وقد ملكني، ومل يكونا حاكمني كانا   ژڇ ڍژ  املوت، قبل ويوسف

 ڌ ڌژ  وسليمان، داود مث ويوسف أيوب مث وهرون موسى فأفضلهم الدين هدى ىف الرتقي

ة احلق بصربه على ما امتحن به فينا، بأن هديناه فوفقناه إلصاب يقول تعاىل ذكره: جزينا نوحاُ  ژڎ 
 ديناه لهذكره من أنبيائه ملثل الذي ه الذي خذلنا عنه من عصانا ، وهدينا من ذريته من بعده من ذكر تعاىل

 إبراهيم كون  ألن ،نوحاً  تعاىل اهلل ذكر وإمنا -عليه السالم  –إبراهيم  اآليات هو هذه يف بالذكر واملقصود ،
 مجيعاً  السالم معليه –إبراهيم  رفعة موجبات أحد أوالده من- . 

 أتقياء، أنبياء أوالداً  هل ووهبنا درجته، نابأن رفع دينه، على وثباته توحيده على إبراهيم جزينا كماف
 وهذا، وكما جزينا هؤالء حبسن طاعتهم إيانا وصربهم على احملن فينا، كذل   دزي باإلحسان كل حمسن

 اإلحسان . يف وترغيب يف عمله أحسن ملن وجل عز اهلل من وعد

 افتتاح نأل ؛ -السالم  عليه -إبراهيم  أنه على دليل  ژڌ ڌ ڎ ژ : تعاىل قوله مث
 (1).  -السالم  عليه -به إبراهيم  أثاب ما بذكر هو إمنا الكالم

وعيسى زكريا،  بن وحيىي زكريا: ذريته من والرشاد اهلدى من نوًحا له هدينا الذي ملثل أيًضا وهدينا
 ابن مرمي ابنة عمران وإلياس.

: فقال بالقتل اعليهم امللوك سلط من أتبعهما امللوك، على سلطهما ممن قبله املذكوران كان  حيث إنه ملا

 يريد أن ىلإ حياهتما سبحانه اهلل ، وأدام عليهما يسلطوا ومل امللوك عاندمها من أتبعهما مث ژڈ ڈ ژ 

 مادحاً  قال الصابرين، من األربعة هؤالء كان  ، وملا ژژ ژڑ ڑک ک ژ  :فقال سبحانه

 هؤالء من ذكرناه من ژک ک ک  ژرين املذكو  من أي ژڑ          ژ  :قبلهم من يعم وجه على هلم
 .(2)وسلطاهنا  زينتها عن والرغبة الدنيا لذات عن واإلعراض الزهد ميزة هلم مسينا حيث كانت الذين

                                                           
/ 2) احملرر الوجيز البن عطية(  112/  3) غرائب القرآن ورغائب الفرقان تفسري ( 507/ 11) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  -  (1)

نظم الدرر  (31/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب( 51/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (50/ 2) سري البن اجلوزيزاد امل( 316
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ) ( 181/ 7تفسري املراغي )(  337/  7)  التحرير والتنوير البن عاشورتفسري ( 170/ 7) للبقاعي
  ( 263ص / 

 (182/ 7( تفسري املراغي )175/ 7( نظم الدرر للبقاعي )508/ 11انظر :  تفسري الطربي  جامع البيان ت شاكر ) -  (2)
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ک ژ  :فقال ظهرانيه بني كان  من هبما وهدى امللوك أمر، وبني بينهما يكن مل من أتبعهم مث

اهيم إبر  بن إمساعيل: وهو ژ ک ژ  نوح ذرية من أيًضا وهدينا: تعاىل  يقول ژ گ گ گ

 قومه اهلل هدى ممن أتبعهما عذاب، غري من قومهما هبما اهلل هدى ممن واليسع إمساعيل كان  وملا ژگ ژ 

 ختم   إبراهيم ذرية انقضت وملا هديناه، أي ژگ ژ  :فقال مقدماته إتيان بعد وأ داهم بالعذاب
 من ووفاق النجاة،و  اهلالك جهة من طباق اآلخرين هذين قصيت فبني بغتة، فهلكوا قومه ضل الذي أخيه بابن

 مبا صفهمو  مث ،-السالم  عليه - إبراهيم أخي ابن ژ گگ ژ :فقال قومه غري إىل أرسل منهما كالًّ   إن حيث

 لومشو  العلم بتمام العظمة من لنا مبا أي ژ ڳ ژ ذكرنا  ممن أيژ ڳ ژ  :فقال قبلهم من يعم

جهاده  حق اهلل يف وجاهد هبداه اهلل هداه ممن األنبياء هؤالء زماهنم فكل يعامل يعين ژ ڳ ڳ ژ  القدرة
. 

 ألنه وذل  ، الزمان حبسب وال الشرف حبسب ال البتة، الرتتيب يفيد وال يوجب ال الواو وحرف
 .والفضل اإلكرام من بنوع األنبياء طوائف من طائفة كل  خص تعاىل

وسليمان  داود طىأع قد تعاىل واهلل والقدرة، والسلطان املل : اخللق مجهور عند املعتربة املراتب فمن
 .عظيماً  نصيباً  الباب هذا من -عليهما السالم  –

 املرتبة هبذه -عليه السالم  –أيوب  اهلل خص وقد العظيمة، واحملنة الشديد البالء: الثانية واملرتبة
 .واخلاصية

 البالء نال فإنه ، -السالم  عليه -يوسف  وهو ،احلالتني هلاتني مستجمعاً  كان  من: الثالثة واملرتبة
 .األمر آخر يف املل  إىل وصل مث األمر، أول يف الكثري الشديد

 واملهابة الرباهني ةوكثر  املعجزات قوة وخواصهم -السالم  عليهم -األنبياء  فضائل من: الرابعة واملرتبة
 حق يف كان  وذل  ام،الت والتكرمي العظيم تقريببال إياهم تعاىل اهلل ، وختصيص الشديدة والصولة العظيمة
 .وهارون موسى

 زكريا حق يف كما  وذل  اخللق، خمالطة وترك الدنيا، عن واإلعراض الشديد الزهد: اخلامسة واملرتبة
 .الصاحلني من بأهنم اهلل وصفهم السبب وهلذا وإلياس، وعيسى وحيىي

واليسع،  مساعيل،إ وهم وأشياع، أتباع اخللق بني مافي هلم يبق مل الذين األنبياء: السادسة واملرتبة
 - السالم معليه -األنبياء هؤالء ذكر يف حاصل الرتتيب أن ظهر الوجه هذا اعترب فإذا،  ولوط ويونس،
 .(1) الوجه هذا حبسب

                                                           
/ 13) ( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي167/ 4( الكشف والبيان للثعليب )510/ 11تفسري الطربي جامع البيان ت شاكر )انظر :  -  (1)

  (175/ 7) نظم الدرر للبقاعي (52



 

342 

 

 

  غريهم أن اإلمجال سبيل على أتبعه العاملني، على كل  بتفضيل وختم هؤالء، على سبحانه نص وملا
 عليه االستقامة حسن يف منافستهم على وحثاً  سالكيه بكثرة السبيل هذا سلوك يف ترغيباً  فقال اً،مهدي كان

 تعاىل اهممس الذين هؤالء آباء من أيًضا أصوهلم وهدينا ژ  ڱ ڱژ  :تعاىل  فيه ، فيقول والسلوك

 مل سواهم، آخرين ژ ںژ  والنساء الرجال من فروعهم من ذرياهتم ومن ژ ڱ ژ ،  ذكره

 وفضلناهم ، لديننا واخرتناهم ژ  ڻژ  فيه شرك ال الذي اخلالص والدين للحق فوفقناهم سمهم،،ي

ژ ينا مسَّ  ممن اخرتنا كالذي  إليه، أرسلناهم من إىل رسالتنا واصطفيناهم لبالغ   خاصتنا إىل وضممناهم

وسّددناهم فأرشدناهم إىل طريق غري معوّج، وذل  دين اهلل الذي ال  ژ ڻ ڻ ڻ ۀ 
 .(1)ومج فيه، وهو اإلسالم الذي ارتضاه اهلل ربُّنا ألنبيائه، وأمر به عبادهعِ 

 ژ  ہژ  :إفضالهو  لفضله وتعظيماً  لكماله بياناً  مستأنفاً  قال فيه، نقصاً  تنكريُه أوهم رمبا كان  وملا

 اهلدى اهذ الكمال ، أي لصفات املستجمع به ، دانوا ما إىل إشارة ژ  ہ ہژ الرتبة  العظيم اهلدى ذل 
 رضا إياه صابتهمبإ نالوا الذي احلقّ  الدين إلصابة به فوفقتهم والرسل، األنبياء من مسيت من به هديت الذي

 هو توفيق اهلل ولطفه، الذي يوفق به من يشاء، ويلطف ژ  ہ ہژ  هو اآلخرة، وكرامة الدنيا، وشرفم  رهبم،
 األصناملعمل له، وإقراره بالتوحيد، ورفِض األوثان و به ملن أحب من خلقه، حىت ينيب إىل طاعة اهلل، وإخالص ا

 . باهلداية عليهم متفضل أنه على ، ويف هذا دليل
 اإلهلية لعز مظهراً  فقال كان،  من كائناً   تركه من هتدد أهله، رؤوس على ونص اهلدى فضل بني وملا

ۇ              ڭ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ  :حلظ بأدىن ولو غريه فيه لوحظ عما نفسه منزهاً  املطلق بالغىن

 ، وما وتقدمهم همفضل معولو أشرك هؤالء األنبياء الذين مسيناهم، برهبم تعاىل ذكره، فعبدوا معه غريه  ژ 

ڭ  ژ والعرض بطوهلا األرض ظالم هبم وأنار املسال ، معوج هبم العلى ، وأقام الدرجات من هلم رفع

هلل ال ألن ا اإلشراك ؛ قبل كانوا يعملونفذهبم عنهم أجُر أعماهلم اليت  ، بطل وسقط و  فسد ژ  ڭ
 .ملالبسته وتعظيم لشأنه، وتغليظ الشرك، ألمر ، وفيه تشديد يقبل مع الشرك به عمالً 

 لرسالته واختارهم عصمهم قد اللَّه ألن يشركون؛ ال أهنم إال أشركوا لو فيهم احلكم على بناء وهذا
 غريه اللَّه يف أشرك فيمن واحد حكمه أن ليعلموا ذا؛ه ذكر لكن يشركوا، أن حيتمل فال لنبوته، واختصهم
 (2).اً شريف أو كان  وضيعاً 

                                                           
 (180/ 7( نظم الدرر للبقاعي )318/ 2( احملرر الوجيز البن عطية )512/ 11جامع البيان البن جرير الطربي )انظر :   -  (1)
مدارك  (171/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (156/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (513/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي - (2)

 (180/ 7) نظم الدرر للبقاعي (299/ 3) تفسري ابن كثري (519/ 1) التنزيل للنسفي
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 الذين وذريته اً نوح ورسله، أنبيائه من مسيناهم الذين هؤالء ژ ۆ ژ مث زاد يف تشريفهم فقال : 
 لو مأهن ناوأخرب  ذكرهم قدمنا الذين ؛ العالية رتبتهم خلقه، إىل لرسالته واختارهم اإلسالم، لدين هداهم

 إبراهيم صحفم : بذل  يعين ژ ۈژ بعظمتنا  ژ ۆ ۈ ژهم  أعماهلم سقطت أشركوا

 بالكتاب، موالفه والفقه العلم ژ ٴۇ ژ  أمجعني عليهم اهلل صلوات عيسى وإ ديل داود، وزبور وموسى،
 األحكام . من فيه ما ومعرفة

 حبقائقه حميطاً  ، وعلماً  الكتاب يف ملا تاماً  ، وفهماً  الكثري العلم أعطاهم تعاىل أنه إىل وفيه إشارة
 التعيني على ليهاإ كتابا  منهم واحد كل  على تعاىل اهلل أنزل ما املذكورين عشر الثمانية األنبياء وأسراره ؛ ألن
 .والتخصيص

 سبحب فيهم احلكم ، نافذي الناس على حكاماً  جعلهم تعاىل أنه إىل إشارة ژ ٴۇ ژ  :وقوله

 على يتفرع ليتا الشريفة الرفيعة العالية الدرجة وهي الثالثة، املرتبة إىل إشارة ژ ۋۋ ژ  :وقوله الظاهر ،
 باخلليقة، مث منا ولطفاً  هبم، للعباد رمحة بذل  عليهم املذكورتني، وأنعمنا املقدمتني املرتبتني حصول حصوهلا
 وإعراض فيها ننيعالطا بطعن املصيبة عن تسلية فقال تبور، ال بأهنا تعظيممها بذل  تعظيمها عن سبب

 كفر يافإن ي ژۅ ۅ ۉ ۉ ژ  :املدعوين اكثر نفرة من اليأس يوجب عندما وترجية عنها اجلاهلني
م هبا على أمت وقد حبوناه إلي  ، فيجحد هؤالء املشركون العادلون برهبم، أنزلته الذي كتايب  بآيات حممد

مبا اشتملت عليه من اهلدى وهم عنه  وجه وأكمله وأعاله وأمجله، وأنت تدعوهم إىل أن يكونوا سعداء

 مورباأل القيام على قوة ذوي ژ ې ې ې ې ژ  ، معرضون، ولعل اإلشارة على هذا الوجه لتحقريهم

 تعاىل اهلل اهممس الذين عشر الثمانية األنبياء به يعين ژ ى ى ائ    ژ  حلقوقها واحلفظ هبا باإلميان
 فما ،(1)ذكر نهمع بعدها اليت ويف مضى، عنهم قبلها اآليات يف اخلرب أن وذل  اآلية، هذه قبل اآليات يف
  .غريهم عن خربًا يكون أن من وأحق عنهم، أوىل خربًا يكون بأن بينها

 ويتعهد به ليقوم ئبالش الرجل يوكل كما  حبقوقها ،والقيام هبا لإلميان وفقوا أهنم هبا توكيلهم ومعىن
 (2)عليه.  وحيافظ

 هم بكافرين، اهب وليسوا بآياتنا وكلنا الذين القوم  ژەئ ژ فقال :  مث ذكر صفة من وكلهم هبا
 وحرامه، حالله باعوات حبدوده، والقيام كتابه،  آيات من حبفظه وكلوا ما وحفظ احلق، لدينه اهلل هداهم الذين

                                                           

 ژەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ      ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ژ وهي قوله تعاىل :  - (1)

 90األنعام: 
 ي( مفاتيح الغيب لفخر الدين الراز 156/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )514/ 11جامع البيان البن جرير الطربي )انظر :  -  (2)
 (181/ 7) نظم الدرر للبقاعي (299/ 3) تفسري ابن كثري (520/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (55/ 13)
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 ژۆئ ۇئژ  لذل  ثناؤه جل فوفقهم هنيه، من فيه عما واالنتهاء اهلل، أمر من فيه مبا والعمل

باهلدى بالعمل الذي عملوا، واملنهاج الذي سلكوا، و اقتد ففعله ، واملعىن :  يف الغري موافقة طلب االقتداء
 كذبوا  ما لىع فصربوا كذبوهم  قد قومهم فإن صربوا، كما  واصرب الذي هديناهم، والتوفيق الذي وفقناهم

 سلكه اهتدى رًضا، ومنهاٌج منوخذ به واسلكه، فإنه عمل هلل فيه  بعملهم اعملو  يا حممدهبم  فاقتد وأوذوا،
. 

 (2).(1)تغيريوال النسخ حيتمل ال الدِّين وأن واحد، دين على كانوا  والرسل األنبياء أن على يدل وذل 
 طلب ركت هداهم مجلة من وكان املتقدمني، -السالم  عليهم - األنبياء هبدى باالقتداء أمره وملا

 يا حممد  ژۈئ ژ  :فقال ذل ، يف هبم اقتدى جرم ال الشريعة فإنه  وإبالغ الدين إيصال يف األجر

 ژېئ       ۈئژ  :قوم   مشركي من كسبت،  مبا نفس تبسمل أن بآيايت، تذّكرهم أن أمرت  الذين هلؤالء

 واهلدى ياكم،إ تذكريي بدنياها ، على وأختص هبا أستكثر منكم، آخذه وأجراً  عليه، منكم أعتاضه عوضاً 

 ىئ ىئ ی ی ژالنبيني ،  من قبلي من يسأل مل كما  به، جئتكم الذي والقرآن إليه، أدعوكم الذي

 أسم بم  باطل، أحذركم على مقيم هو ممن مثلكم كان  من ولكل لكم، تذكري إال مين ذل  فما ژی 
 شديد، عذاب ييد بني جلميعكم وإنذارٌ  وكفركم به شرككم على بكم ينزل أن وسمخمطه بكم، حيمُلّ  أن اهلل

 الغي ومن اهلدى، إىل العمى من فريشدوا به العاملني، يتذكرون جلميع ودعاء بل هو ذكرى وتنزجروا ، لتذكروا
 .اإلميان إىل الكفر ومن الرشاد، إىل

 مما اهلداية هفهذ البيان، هداية وهي باحلق، العلم وهداية احلق، إصابة هداية اهلداية هدايتانمث إن 
 .مجيًعا والكافر املسلم فيها يشرتك

 .مجيًعا واملسلمني واألنبياء للرسل خاصة فهي: احلق إصابة هداية وأما
 الكافر: احلقب العلم يف مجيًعا اشرتكوا ألهنم باحلق؛ العلم ال احلق إصابة هي - هاهنا - واهلداية

 .(3)واملسلم
 

                                                           

ين لنا شرع أنه أخرب[   13الشورى: ] ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژ :أخرى آية يف قال حيث إنه - (1)  الذي الدِّ
 ما هبم باالقتداء األمر وحتتمل النسخ، حتتمل ألهنا خمتلفة؛ فهي: رائعالش وأما النسخ، حيتمل ال واحد الدِّين أن على يدل وذل  نوًحا، به وصى
 (159/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي .ذكر
 (159 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )270/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )518/ 11جامع البيان البن جرير الطربي )انظر :  – (2)

 (35/ 7) للقرطيباجلامع ألحكام القرآن 
( مفاتيح 320/ 2( احملرر الوجيز البن عطية )153/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )520/ 11جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (3)

  (299/ 3( تفسري ابن كثري )172/ 2( أنوار التنزيل للبيضاوي )58/ 13الغيب لفخر الدين الرازي )
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 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 صنامأ أهل كانوا  إذ قومه حماجته يف بإبراهيم االقتداء على  حممداً  تعاىل اهلل نبه .1
 (1).أصنام أهل  حممد قوم وكان

 للقدوة يصلح ال نمب اقتدوا حيث العرب كفار  تبكيت إىل إمياء باالقتداء التعبري يف .2
 .(2)به االقتداء جيب من وتركوا آبائهم، من

ساء  نبنّي تعاىل أن ممن عبد غريه تعاىل فقد ضّل ضالالً مبيناً ، وال ينفعه نسبه إ .3
 عمله .

البد ِلمن أراد حتقيق التوحيد حىت يتحقق له النجاة والفوز يوم القيامة أن يتربأ من  .4
الشرك وأهله ولو كان أقرب الناس إليه ، كما فعل إبراهيم عليه الصالة والسالم ، ألن اهلل يقول يف  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  كتابه الكرمي :

ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  

 .واهلل أعلم (3)چچ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
، فأمْورمُدوا عليه أواًل  بيان أن املشركني بذلوا كلَّ شيء للتغلب على إبراهيم  .5

لريجع   فعلوا ما قالوا وأمْلقمْوه يف النار ؛ فعلوا كلَّ ذل شبهًا أْدحمضمها ورمدَّها عليهم مث هّددوه ، مث
ابٌت على دينه ، ث -عليه السالم  -إبراهيم عن دينه ، وتركهم على عبادهتم الباطلة ، لكن إبراهيم 
 متوجٌه إىل ربِّ السموات واألرض الذي بيده مفاتح كلِّ شيء .

ة له يف اهلل من أجل هذه الدعو أن الداعية البد له من الصرب على األذى الذي ينا .6
، والبد له من اليقني برب السماوات واألرمضني حىت ينال اإلمامة يف الدين ، والبد له أن يعلم أنه 

 . لن يصيبه إال ما كتب اهلل له
أن من بركات التوحيد يف الدنيا ِحْفظ اهلل للعبد ، ورزقه الذرية الصاحلة ، ورفع  .7

 اآلخرة فرفعه يف يف ما يف الدنيا فرفعه على أعدائه بالتغلب عليهم ، وأماالعبد يف الدنيا واآلخرة ، أ
 .درجات اجلنة

                                                           
 (310/ 2ية )احملرر الوجيز البن عط - (1)
 (183/ 7نظم الدرر للبقاعي ) - (2)

 ( من سورة اجملادلة . 22اآلية )   - (3)
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 كل  على ستعلياً م وجيعله دينه، ويقوي نبيه سينصر تعاىل أنه على اآلية هذه دلت .8
 (1)نازعه . من لكل قاهراً  عاداه، من

 (2).النص  فيه عدم فيما -عليهم  – األنبياء شرائع اتباع وجوب .9
 عليهم - األنبياء مجيع من أفضل  رسولنا أن على اآليات هبذه العلماء احتج .10

 أمجعهم،ب فيهم مفرقة كانت  الشرف وصفات الكمال، خصال أن بينا أنا هو: وتقريره ، - السالم
 الءالب على الصرب أصحاب من كان  وأيوب النعمة، على الشكر أصحاب من كانا  وسليمان فداود
 القوية ةالشريع صاحب كان  - السالم عليه - احلالتني ، وموسى نيهلات مستجمعاً  كان  ويوسف
 كان  يلوإمساع الزهد، أصحاب كانوا  وإلياس، وعيسى، وحيىي، وزكريا، الظاهرة، واملعجزات القاهرة
 ألنبياء ؛ا هؤالء من واحد كل  ذكر إمنا تعاىل إنه فثبت التضرع، صاحب ويونس الصدق، صاحب
 حممداً  أمر الكل ذكر ملا تعاىل إنه مث والشرف، املدح خصال من معينة خصلة كان  عليه الغالب ألن
 حممداً  أمر تعاىل كأنه  التقدير فكان بأسرهم، هبم يقتدي بأن  العبودية خصال من جيمع أن 

: يقال أن متنعا بذل ، تعاىل اهلل أمره وملا بأمجعهم ، فيهم مفرقة كانت  اليت الصفات كل  والطاعة
 خصال من يهف اجتمع أنه ثبت كذل ،  األمر كان  ومىت حصلها، أنه فثبت صيلها،حت يف قصر إنه
. بكليتهم هممن أفضل إنه: يقال أن وجب كذل ،  األمر كان  ومىت بأسرهم، فيهم متفرقاً  كان  ما اخلري

(3). 
 .(4)قوم دون قوم إىل ال الدنيا أهل كل  إىل مبعوث  أنه الداللة على .11
 لتقليد،ا على ال الدليل على مبنياً  يكون أن جيب نالدي أن على اآلية هذه تدل .12

 (5).ألبتة فائدة -عليه السالم  –الستدالل نيب اهلل إبراهيم  هلذا يكن مل وإال
 وبه دموح هلل وهو إال األوقات من وقت عليه يأيت رسول هلل يكون أن جيوز ال .13

 من شدهر  وآتاه طهرهو  اهلل عصمه من على هذا يتوهم وكيف بريء سواه معبود كل  ومن عارف،
 (6)عنه؟ وأخربه قبل

                                                           
 (55/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي -  (1)
 (35/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  (2)
 (57/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي -  (3)
 (58/ 13) املرجع السابق  -  (4)
 (45/ 13) املرجع السابق  -  (5)
 (139/ 2) معامل التنزيل للبغوي -  (6)
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 من بدينه ودان خلقه، جهة من الرب معرفة صرف - السالم عليه - إبراهيم أن .14
حلق ووجه اطلب  سبيل ليعرف قومه؛ أو أباه يقلد أن دون عنها، والبحث اآليات يف النظر جهة

 (1) - اتباعه؛ ليكون ذل  تذكرة جلميع ذريته.
 فحمأ هبا إذ ؛وضرورة  الزمة العقول حتتمله ما قدر على الدِّين يف احملاجة أن .15

 ربه . دين وأظهر قومه  إبراهيم
 ظفروني للحق أدلة هلم جيعل أن دون األزمنة من شيء يف القوم يهمل مل اللَّه أن .16

 له؛ يتهيأ الو  عليه يوقف ال عنه حبث لو بشيء األزمان من زمان يف خلقه ألزم وال تأملوا، لو هبا
 هبا يقطعل والرباهني؛ األدلة تالية كلها  أوامره جعل أنه ليعلم البينات؛ وآثار احلجج ظهرأ ولذل 
 (2).هبا القيام نفسه تأىب من عذر

 ينطق مبا ليهع وامتنانه اهلل بعطية إال البيان حبسن ينطق وال باحلجاج يقوم أحد ال .17
 .(3)به للقيام ولوفقه لسانه به

 الشرفو  الفضل منازل إىل ويرتقي دينه، مرأ يف الدرجات اهلل ينال بفضل أن .18
 .(4)كان   الرفع شاء مىت مبشيئته ، وأنه
 ثبت إذا انسخه يظهر مل ما علينا واجبة املتقدمني شرائع أن دليل اآلية هذه ويف .19

 دىاهل واسم هبداهم، نقتدي بأن أمرنا تعاىل اهلل ؛ ألن  الرسول لسان على أو الكتاب، يف ذل 
 .(5)والشرائع التوحيد على يقع

(  94 – 91نكار المشركين ما جاء من اهلل تعالى واالفتراء عليه ) المطلب الثامن : إ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ژ  يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ 

ڃ  ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ژ ژ  ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ   ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ    

                                                           
 (141/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي -  (1)
 (143/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي  (2)
 (143/ 4) املرجع السابق  -  (3)
  (143/ 4) املرجع السابق  -  (4)
 (466/ 1) حبر العلوم للسمرقندي -  (5)
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ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ     ۉ ۉ 

ې ې ې          ې ى ى ائ ائ    ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

  ژحبخب مب ىب يب جت حت خت مت           ىت يت 
 

 سابق : أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع ال
 الدليل ل ذ تعاىل وقرر الشرك، وإبطال التوحيد، دليل ذكر أنه السالم عليه إبراهيم عن حكى ملا 
  على اهلل أن قرّ أ وبني مكانة اهلل تعاىل يف قلوب األنبياء وكيف عرفوا قدره وجالله ، ألن من الواضحة بالوجوه
 يقولونه لذينا ومنهم زمان كل  يف أمثاهلم ولهيق، بني أن ذل  القول  قدره حق اهلل قدر فقد قدير شيء كل
 هذا يف فرقوني ال. وترقيهم البشر بتطور وترقت تطورت وأهنا البشر صنع من األديان أن يزعمون ممن اآلن
 أصحاهبا بارتقاء حطوتن ترتقي وحديثاً، قدمياً  كلها  كالوثنيات  أنفسهم، البشر تصورات من هي ديانات بني

 على ابتةث وهي اهلل، عند من الرسل هبا جاء ديانات وبني. كله  اهلل دين خارج لتظ ولكنها واحنطاطهم،
 فعاد فيها، التحريفو  عنها االحنراف وقع مث فئة عنها وعتت فئة فتقبلتها رسول كل  هبا جاء األوىل أصوهلا
 يقوله ناك  الذي القول وهذا .املوصول الواحد الدين بذات جديد، رسول انتظار يف جاهليتهم إىل الناس

ٻ  ٱژ عليهم، فقال :  تعاىل اهلل قدرة أردفه هنا بذكر من أنكرواحيث  (1) جاهليتهم يف مكة مشركو

  ژٻ ٻ ٻ 
 

 
 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 

 لىع واإِلنعام الرمحة يف معرفته حق عرفوه وماأي :  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ يقول تعاىل : 
 أجلّ  وما دره ،ق حق اهلل يقدر يؤمن من املشركني مل مل وجاز ، فمن عليه واستحال له وجب عباد ، وفيماال
 يقدر أحد ال إالو  باالستدالل، تعرف معرفته اليت حق عرفه تعظيمه ، وال حق عظمه وال إجالله، حق اهلل
 عباده على الرمحة يف معرفته حق عرفوه حقيقة ، فهم ما عظمته حق يعظمه وال معرفته، حق اللَّه يعرف أن

 حق رفوهع ، وما نعمته وأجلّ  رمحته أعظم من وذل  إليهم، والوحى الرسل بعثة أنكروا حني هبم واللطف
 إنكار من العظيمة ملقالةا تل  على جسروا حني خيافوه ومل هبم، بطشه وشّدة الكافرين على سخطه يف معرفته

                                                           
 ( مع إضافة من الباحثة . 1145/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطبنظر :  ا - (1)
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 أنكر من لوك ،وحياً  وال كتابًا  آدمي   على اهلل ينزل مل: قالوا حني ژپ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ النبّوة
 يأمرهم وال اده،عب على احلجة يقيم ال وأنه القدرة، ونقصان بالعجز اهلل وصف فقد والرسالة، البعثة إمكان
 .قدره حق اهلل قدر مل فهو ذل  قال من الصالح، وكل فيه هلم مبا

م يف سياق اخلرب عنه ه جاءوذل  أن ؛شمشركو قري ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :  عين بقولهو 

 يلزم وما اقبتهاع يف ناظرين ، غري املقالة هذه على جترؤوا الذين السفهاءيا حممد ملشركي قوم   ژٺ ژ 

 وخريي ، واملواعظ لألحكام اجلامع  ژٺ ٿ ٿ  ژجهلهم  على موضع وتوقيفاً  هلم توبيخاً  منها

 بياناً  ژٹ ڤژ  من ظلمة الضاللةجالًء وضياء  ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ژ واآلخرة  الدنيا
 ، وجعلوه وهونقص غريوه حىت للناس، يبني هلم به احلق من الباطل فيما أشكل عليهم من أمر دينهم

فخاطبهم  اء،واإلخف اإلبداء من راموا مما ليتمكنوا جمموعة؛ تكون ال حىت مفرقة، ، وورقات مقطعة قراطيس

 ژا يدل على صحة ذل  ما جاء بعده حيث قال : مبا كان منهم بعد جعلهم الكتب قراطيس ، وم

 الرجم، وآية ونعته  حممد صفة فيه ما تكتمون ژڦ ڦ ژ الصحف يف تظهروهنا ژڦ 
 اخلمر. وحترمي

ۈ ۈ ژ  : يقولون كانوا  ، ولذل  عندهم الذائعة املشهورات من كان  ألنه التوراة ؛ بإنزال وإلزام قريش

 [ 157األنعام: ]  ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ 

ڄ ڄ  ژ   حممد لسان علىوعلمكم اهلل جل ثناؤه بالكتاب الذي أنزله إليكم  ژڄ ژ 

من و  ه ،ب عاملني تكونوا مل ما احلق إىل واإلرشاد اهلدايات من العرب معشر ياما مل تعلموا أنتم  ژڄ ڃ  

لمه عومل ي ژڃ ڃڃ ژ أخبار من قبلكم، ومن أنباء من بعدكم، وما هو كائن يف معادكم يوم القيامة 
 .وضاللكم إلعراضكم به انتفعتم فماآباؤكم، 

أن جييبم استفهام هؤالء املشركني عما أمره ، فأمره  يناكروك أن يقدرون ال فإهنم ژچ چژ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ژ  باستفهامهم عنه بقوله:

  ژڦ ڦ ڦ 
 علي  يبق مل ،فحينئذ مالعظي املبلغ وهذا  واإلنذار األعذار يف ، وبلغت عليهم احلجة أقمت فإذا

ء هؤال ذمريصدقوك  مل إنمث  ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ من كفر  عن فأعرضالبتة ،  شيء أمرهم من
 ژڀ ٺٺ  پ پ ڀ ڀ ڀژ  املشركني العادلني برهبم األوثان واألصنام،  بعد احتجاج  عليهم يف قيلهم:
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اهلل  هو وإجابت  ذل  بأن الذي أنزله ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ژ  بقول :
 .الذي أنزل علي  كتابه 

 اهلل وآياتهب وتكذيبهم من باطلهم وكفرهمحقائقه  تسرب ال فيما الذهاب  ژڇ ڇ ژ فاتركهم 

، فاللعب عبال فهو به ينفح ال فيما خاض من وكل ويفرتون ، ، ويلهون يستهزئون ويسخرون ژڇ ژ 
 .الزمان تضييع مع ضراً  عنهم يدفع وال نفعاً  هلم جير ال ما هو

 يا حممد يقول اهلل جل ثناؤه: مث دعهم العبني، حيث  من اهلل وعيد هلؤالء املشركني وهتدُّد هلموهذا 
فإين من وراء ما هم فيه من استهزائهم بآيايت باملرصاد، وأذيقهم بأسي، وأحّل هبم إن متادوا يف غميِّهم  ،

 (1).احلجة إلزام بعد علي  وال ، سمخمطي

 أنزل الذي أنه سبحانه وأثبت ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ  :قال من قول بالدليل أبطل وملا
 قوله ذل  ىعل عطف هلم، كتاب  ال من دون اليهود علم بدليل الرسالة إلثبات تكميالً  واإل ديل التوراة
: ذكره تعاىل يقولف  مدحم على تعاىل اهلل أنزله اهلل، كتاب  القرآن أن بعده وتقريراً حيث ذكر إلثباهتا تأكيداً 

" الكتاب"فوضع مكتوب، القرآن ، ومعناه أمساء من اسم وهوژ ڌ ژ  حممد يا رآنالقژ ڍ ژ 
 ". املكتوب"مكان

 عند من نهأ إلي  ؛ ليعلم أوحيناهژ ڌ ژ : فقال تعظيمه على أدل ألهنا العظمة، بنون مث أتى
 هابسبب يتمكن ةكثري   بعلوم  حممداً  اهلل خيص أن يبعد ال نفسه ؛ ألنه من  حممد عند من وليس تعاىل اهلل
 وأنه ، الصفة ذهه على األمر ليس أنه تعاىل ، فبني الفصاحة من الصفة هذه على القرآن ألفاظ تركيب من

ژ زل أنه صفة هذا الكتاب املنو  -السالم  عليه - جربيل لسان على بالوحي إنزاله توىل الذي هو تعاىل

 احلادث، يف وينمو يثمر ما ، وكل وخري بر كل  وهي بركة، كل  ينال به ملا "الربكة"من" مفاعل"وهوژ ڎ 
 ويزجر واملغفرة بالثواب يبشر ومنفعته، بركته ، فهو كتاب دائم ومناء مثرة وكل وخري بر كل  به نال اتبعه فمن

 لىع أنزهلا اليت اهلل كتب  من قبله ما الكتاب هذا صّدق ژڎ ڈ ڈ ژ ژ  (2).واملعصية القبيح عن
                                                           

 /4تأويالت أهل السنة للماتريدي ) (271/ 2معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) (521/ 11انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)
/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (44/ 2) شاف للزخمشريالك (168/ 4) الكشف والبيان للثعليب (467/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (165
أنوار التنزيل  (37/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (58/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي(54/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (321

مع تصرف وإضافة من  (183/ 7) درر للبقاعينظم ال (493/ 2) اجلواهر احلسان للثعاليب (300/ 3) تفسري ابن كثري (172/ 2) للبيضاوي
 الباحثة .

 
 وأفعاله اتهوصف اهلل ذات معرفة وأكملها فأشرفها النظرية، العلوم أما عملية وإما نظرية، إما : " العلوم يقول اإلمام فخر الدين الرازي - (2)

 أعمال وإما اجلوارح أعمال إما فاملطلوب، العملية، العلوم وأما الكتاب هذا يف جتده مما أشرف وال أكمل العلوم هذه ترى وال وأمسائه، وأحكامه
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 على أنزهلا اليت الكتب سائر يدعو كان  ما إىل اخللق يدعو كان  ؛ ألنه ومعىن لةدال خيالفها مل قبل ، أنبيائه
 وينهى إحسان،و  عدل كل  إىل ويدعو والربوبية، األلوهية يف غريه إشراك عن والنهي اللَّه توحيد من الرسل،
  بل ،ًا بعض بعضهم خيالف مل هذا، دعا ما إىل اخللق دعت الكتب سائر وكذل  ومنكر؛ فاحشة كل  عن

وإىل جانب احلكمة من إنزاله بأن يكون مباركاً ومصدقاً كذل  فإنه أنزل إلي   لبعض؛ بعضها موافقة كانت

قًا ما قبله من الكتب، ولتنِذر  أنزلنا إلي  يا حممدأي :  ژ ڑ ڑ ک کژ لتنذر  هذا الكتاب مصدِّ
 الدين شأمن متقدمة، ومنها ألهنا؛ مسيت بإم القرى ؛  به عذابم اهلل وبأسمه ممْن يف أم القرى، وهي مكة

 األصلك  الدنيا، فهي أهل قبلة ومنزلة ، وألهنا شأناً  القرى أعظم وألهنا ، األرض دحيت ومنها ، والشرع
 ويأمون، يقصدون وإليها املناس ، تقضى وفيها احلج، يف اخللق هلا، وهي مقصد تابعة والقرى البالد وسائر

نداد، من العادلني برهّبم غريه من اآلهلة واألكلهم   األرض أهلژ ک ک ژ الصلوات، يف يتوجهون وإليها
 واجلاحدين برسله، وغريهم من أصناف الكفار.

ومن كان يؤمن بقيام  ژ ک گ گ گ گڳ  ژمث بني مكانة اإلميان به فقال : 
نزلناه إلي ، يا أالساعة واملعاِد يف اآلخرة إىل اهلل، ويصدِّق بالثواب والعقاب، فإنه يؤمن هبذا الكتاب الذي 

حممد، ويصدق به، ويقّر بأن اهلل أنزله، وحيافظ على الصلوات املكتوبات اليت أمرمه اهلل بإقامتها، ألنه منذُر 
 أن جيوز فال تأكيده،و  البعث حجج تأييد يف جاء فالقرآنمن بلغه وعيد اهلل على الكفر به وعلى معاصيه، 

 .رآنبالق يؤمنوا وال القرآن يؤيده مبا يؤمنوا
 يعظم إنهف كذل   كان  ومن والعقاب، والثواب والوعيد بالوعد يؤمن الذي هو باآلخرة يؤمن فالذي

والنبوة، وخيافون  التوحيد الئلد يف والتأمل النظر يف ويبالغ العقاب، حلول عن ورهبته الثواب، حتصيل يف رغبته
 .اآلخرة 

ڳ ژ  :قوله  ىلإ ترى أال به، يعتد وال قيقة،ح باآلخرة إميانه فليس بالقرآن ، يؤمن مل وبالتايل من

بالذكر؛  الصالة خصّ  الّصلوات، وإمنا على حيافظون الذين املؤمنني أراد أنه على فدل ژ  ڳ ڳ ڱ
 خواهتا .أ على احملافظة يف لطفاً  كانت  عليها حافظ ومن الطاعات، وأم العبادات الدين ، وقاعدة عماد ألهنا

 اسم يقع مل نهأ ترى أال خطراً، وأعظمها باهلل اإلميان بعد العبادات فأشر  الصالة أن على والتنبيه

 ژک ک    گ گ گژ : تعاىل قال كما  الصالة على إال الظاهرة العبادات من شيء على اإلميان

) :  ، قالالصالة ترك على إال املعاصي من شيء على الكفر اسم يقع ومل صالتكم، أي[ 143: البقرة]

                                                           

 بأن تعاىل هللا سنة جرت قد مث الكتاب، هذا يف جتده ما مثل العلمني هذين جتد وال النفس وتزكية األخالق بطهارة املسمى وهو القلوب،
 بسبب يل حيصل لمف والعقلية، النقلية العلوم من أنواعا نقلت اآلخرة "مث قال : " وقد وسعادة الدنيا عز له حيصل به واملتمس  عنه الباحث
 ( 65 – 64/ 13) الغيب مفاتيح .العلم هذا خدمة بسبب حصل ما مثل والدنيا الدين يف السعادات أنواع من العلوم من شيء
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ِة( تـمْركم  وماْلُكْفرِ  الشِّْركِ  ومبـمنْيم  ُجلِ الرَّ  بـمنْيم  ِإنَّ   جرم ال التشريف من النوع هبذا الصالة اختصت فلما (1)الصَّالم
 . املقام هذا يف بالذكر اهلل خصها

وإمنا جيحد به ومبا فيه ويكذِّب، أهل التكذيب باملعاد، واجلحود لقيام الساعة، ألنه ال يرجو من اهلل 
 (2)ا، وال خياف إن مل جيتنب ما يأمره باجتنابه عقابًا.إن عمل مبا فيه ثوابً 

 والرفعة، والشرف ةاجلالل صفات من فيه ما تعاىل ، وبني اهلل عند من نازالً  كتاباً   القرآن كون  شرح وملا

 ژڱ ڱ  ژ: فقال واالفرتاء الكذب سبيل على والرسالة النبوة ادعى من وعيد على يدل ما عقيبه ذكر

ه ، فادعى عليه أنعلى اهلل كذباً اختلق  ممن ژ  ں ں ڻ ڻ ڻ      ژ فعاًل  وأجهل ، قوالً  أخطأ ومن
 ، وهو يف دعواه مبطل، ويف قيله كاذب.وأرسله نذيراً  بعثه نبّياً 

 فهو وأحيانه، هنارهو  ليله يف اللَّه نعم يف يتقلب ألنه اللَّه؛ على افرتى ممن ظلماً  أفحش أحد فال
 .كذباً   وأوحش ظلًما أفحش

ائلو ذل  ، وجتهيٌل منه هلم إذ كان قهم ، وبيان استكبارهم ذا تسفيٌه من اهلل ملشركي العرب مجيعوه
يه فعرّيهم اهلل بذل ، وتوّعدهم بالعقوبة على تركهم نكريم ذل ، ومع تركهم نكريمه هم بنب؛  منهم، فلم يغرّيوه

 ژ ڱ ڱ  ژ ون، فقال هلم جل ثناؤه:مكذبون، ولنبّوته جاحدون، وآليات كتاب اهلل وتنزيله دافع حممد 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ژ  ومل يوح إليه شيء، ومع ذل  يقول:ژ ۀ ہژ  ، وقال: ممن اّدعى النبّوة كاذباً 

علم أن فاعله من  وذل  إذا تدبره العاقُل األريب، فينقض قولمه بقوله، ويكذب بالذي حتققه، وينفي ما يثبتهژ 
 عقله عدمي.

 كل  ليس ؛ ألنه ژ  ں ڻ ڻژ : بقوله عم أن بعدژ ۀ ۀ ہ  ڻ   ژ  :بقوله ونراه خص
 إليه . أوحي أنه يدعي اهلل على مفرتٍ 

 بنزول كذِّبي كان  ،وما إليه أوحي أنه يدعي كان  األول يف أن قبله، ما وبني القول هذا بني "والفرق
 والسالم، الصالة هعلي حممد عن ونفاه لنفسه الوحي أثبت فقد القول، هذا يف وأما ،  حممد على الوحي
 .(3)" موجود هو ما ، ونفي مبوجود ليس ما إثبات وهو الكذب، من عظيمني نوعني بني مجعاً  هذا وكان

                                                           
 (82د اهلل بن جابر ، برقم : )( باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة عن عب88/ 1أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ) -  (1)
 (467/ 1حبر العلوم للسمرقندي )( 171/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )530/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (2)

زاد  (322/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (45/ 2) الكشاف للزخمشري (125/ 2) السمعاين تفسري (142/ 2) النكت والعيون للماوردي
 (187/ 7) نظم الدرر للبقاعي (521/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (64/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (54/ 2) املسري البن اجلوزي

 مع تصرف وإضافة من الباحثة 
 (67/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (3)
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 ژ: قوله وهو اآلية أول أن فاعلم   ژ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ    ژ  : تعاىل قوله أما "

ڭ  ڭژ :  ذل بعد ، وقوله اإلمجال سبيل على العظيم التخويف يفيد ژ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   

 (1)ذكرهم " الذين بالظاملني واملراد اجململ، لذل  كالتفصيلژ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ    
يا حممد، حني يغمر املوت بسكراته هؤالء الظاملني العادلني  ولو ترى يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد ف

مني أّن اهلل الزاعواملفرتين على اهلل كذبًا،  ژ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ  برهبم اآلهلة واألنداد، والقائلني:

وت، فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات امل ژ ھ ے ے ۓ ۓڭ ژ أوحى إليه ومل يوحم إليه شيء، والقائلني:

ههم . يضربون وجو بالعذاب عليهم ژ  ۈ ۈ ٴۇژ ونزل هبم أمر اهلل، وحان فناء آجاهلم، 
 . وأدبارهم

رب عنها أهنا هؤالء الكفار هلا،  خيوهذا خرب من اهلل جل ثناؤه عما تقوُل رسل اهلل اليت تقبض أرواحم 

بالعذاب والنكال، واألغالل والسالسل، واجلحيم  ژ ۋ ۋژ  تقول ألجسامها وألصحاهبا:
واحلميم، وغضب الرمحن الرحيم،إىل سخط اهلل ولعنته، فإنكم اليوم تعاقبون على كفركم باهلل،  وقيلكم عليه 

كم شيئاً، وإنكاركم أن يكون اهلل أنزل على بشر شيئًا ،  الباطل، وزعمكم أن اهلل أوحى إليكم ومل يوحم إلي
واستكباركم عن اخلضوع ألمر اهلل وأمر رسوله، واالنقياد لطاعته ،  فتتفرق روحه يف جسده، وتعصى وتأىب 

واإلحلاح  اق،السي يف العنف عن عبارة اخلروج، فتضرهبم املالئكة حىت خترج أرواحهم من أجسادهم، وهذا
 تنفيس غري من ، القبيح فعلهم سالف على وتوقيف وتوبيخ اإلرهاق، يف والتشديد عليهم ، الرعب وإدخال
 وال املطالبة يف هعلي ويعنف احلق، عليه من إىل يده يبسط املسلط الغرمي فعل هبم يفعلون وأهنم وإمهال،

يذهّلم، فوهو عذاب جهنم الذي يُهيُنهم ،  العذاب الشديد ژ ۉ ې ژ ميهله، وكل ذل  يوصف أنه 
 أنفسهم ، فجمع بظلم وتوبيخ وكان ذل  تقريع هلم ال رأفة فيه وال رمحة حىت يعرفوا صمغمار أنفسهم وِذلَّتمها،

 دائماً  القول جتددون ژ ې ې          ې ى ى ائ ائژ اإلهانة، لذل  قال هلم :  وبني اإليالم بني
نيعهم والوحي كذباً ، وزاد من ذكر شنيع ص لنبوةا ، ودعوى له والشري  الولد وكادعاء‘ وآهلة  شريكاً  معه بأن

 تصدقونه وبالقرآن، ال  مبحمد اإلميان عن وتأنفون تتعظمون ژ ەئ ەئ وئ وئ ژ فقال : 
 االفرتاء من ذل  وغري يلَّ إ يوحي وإمنا شيء، إيل يوح ومل شيئاً  ينزل مل به، بل افرتيتم أنه والتقّرون تؤمنون وال
 (2)ودعوى الباطل.اختالقم الكذب عليه  منه عن نبيه حممد نْفٌي يف هذا و ذكروا،  الذي

                                                           
 (67/ 13) املرجع السابق  – (1)
 (173 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )272/ 2معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( 532/ 11بيان البن جرير الطربي )انظر : جامع ال – (2)

 (323/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (46/ 2) الكشاف للزخمشري (300/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (469/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
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نداد، يوم القيامة هلؤالء العادلني به اآلهلة واأل أرواحهم قبض بعد هلم يقال مث حكى اهلل تعاىل ما

 والتوبيخ التقريع ويف هذا غاية  ژۇئ ۆئ ۆئ ژ  يخرب عبادمه أنه يقول هلم عند ورودهم عليه:ف

ال مال معهم، وال إناث، وال رقيق، وال شيء مما كان اهلل خّوهلم  اناً ُوحد ژۆئ ژ  ويعين بقوله:
 ناصر وال وال نيمع وشقيقه ، فال الغي يف شريكه من منفرد واحد ، وكل اآلخرة عن به فشغلتم يف الدنيا

 مبدأناك كما ژۈئ ۈئ ېئ ېئ ژ بعضاً؛  بعضكم فيعني لكم يشفعون شفعاء ، وال لكم أعوان
اة، كما ولدهتم ُعرماة ُغْلًفا ُغْرال ُحف البعث أتيتم يوم فهذا وتستبعدونه، ذل  نكرونت كنتم  وقد أعدناكم،

 أمهاهتم، وكما خلقهم جل ثناؤه يف بطون أمهاهتم، ال شيء عليهم وال معهم مما كانوا يتباهمْون به يف الدنيا

، وأعطيناكم  خلفتم أيها القوم ما مكناكم ژېئ ىئ ىئ ىئ یژ ، حيث قال : 
، لم حتملوه معكمخلفكم يف الدنيا فتركتم كل ذل  يف الدنيا مما كنتم تتباهون به فيها، م ورزقناكم ومّلكناك
 االختيار. سوء على الندم وبقي فين، الدنيا يف حتصيله يف دأبتم ما وظهر أن

، وزاد مهلوهذا تعيري من اهلل جل ثناؤه هلؤالء املشركني مبباهاهتم اليت كانوا يتباهون هبا يف الدنيا بأموا

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ژ فقال :  يف توبيخهم ، حيث وخبهم على شركهم

 ،ما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم يف الدنيا تزعمون أهنم يشفعون لكم عند ربكم يوم القيامة ژحب

،  موصلك تقطع ژمب ىب يب ژ  األنداد: حيث حدث مامل يكن يف حسبانكم فيما أملتموه يف
، ذهب ذل  اليوم، فال تواصل بينهم وال تواّد وال والشراكة  نهم يف الدنياالذي كان بي مجعكم وتشتت

تناصر، وقد كانوا يف الدنيا يتواصلون ويتناصرون، فاضمحّل ذل  كله يف اآلخرة، فال أحدم منهم ينصر 

 اشتغل ژجت حت  ژ بعض من بعضهم ويتربأ بعض، أعداء بعضهم ويصري ،صاحبه، وال يواصله

تزعمون أنه شري  ربكم،  ژىت  ژ من آهلتكم ژخت مت             ژيقكم ومنهاجكم وحاد عن طر ،  عنكم
 .  وأنه لكم شفيع عند ربكم، فال يشفع لكم اليوم

 على يعتمدون ناملشركو  كان  فقد ، كتابه  يف تعاىل اهلل نفاها اليت وهي:  املنفية وهذه هي الشفاعة
 : فقال ، لشفاعةا هذه على االعتماد من تعاىل اهلل يسهمفآ ، اهلل عند هلم ستشفع أهنا ويعتقدون ، أصنامهم

                                                           

 أنوار التنزيل للبيضاوي (42/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (66/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي( 56/ 2) زاد املسري البن اجلوزي
 مع تصرف وإضافة من الباحثة ( 191/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 302/ 3) تفسري ابن كثري( 173/ 2)
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ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ ژ 

 (2).  (1)  ژمئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت خت مت           ىت يت 
 

 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 واإلنس، نلجل وسّلم عليه اهلل صّلى الّنيب بعثة عموم ذكر مما كغريها  اآلية أفادت .1
 أو وآخر، رعنص أو وآخر، جنس بني متييز وال تفرقة دون واألقوام، والطوائف البشر مجيع أجناس

 .(3)غريه دون مكان أو زمن
 تشريعاً  يدير  واهلل. حضيض فهو اهلل منهج ضوء يف يكن مل إذا األرض تشريع أن .2
 ال تشريعات باطل يف نضل وال نتيه ال حىت ؛أحكامنا  اهلل تعاىل من نتلقى أن من بد وال عالياً،
 .(4)اهلل منهج إطار يف تدور

  ابقةالس األديان من دين كل  ألن منهجه، عني معجزته بأن متّيز  اهلل رسولأن  .3
 املنهج هي املعجزة جاءت لذل  املانع، اجلامع بالدين  وجاء. حمدود مكان يف حمدود، لزمن كان

(5). 
  النيب شفاعة من الصحيحة السنة ضتق ما إال القيامة يوم الشفعاء انعدام .4
 .(6)هل املشفوع عن يرضى وأن يشفع أن للشافع اهلل يأذن أن: هي بشروط والشهداء والعلماء

 ادعم والصالة. بالقرآن آمن هبا آمن ومن الدين، من أصول أصل باآلخرة اإلميان .5
  .(7)كله  الدين هدم هدمها ومن كله،  الدين أقام أقامها ومن الدين،

 .(8)وشر باطل لكل سبب به والكفر خري، لكل سبب باآلخرة مياناإل .6

                                                           
 معهم بقيت ةالصاحل واألعمال املعارف وتل  الصاحلة، واألعمال حلقةا املعارف حتصيل إىل عمرهم صرفوا فإهنم اإلميان أهل وهذا خبالف - (1)
 لغيب لفخر الدينا املعاد . مفاتيح ليوم الزاد مع حضروا بل فرادى، حضروا ما احلقيقة يف فهم القيامة، مشهد يف معهم وحضرت قبورهم يف

 (69/ 13) الرازي
حبر  (176/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (273/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (543/ 11) جامع البيان البن جرير الطربي -  (2)

/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (69/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (57/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (469/ 1) العلوم للسمرقندي
 (497/ 2) اجلواهر احلسان للثعاليب (302/ 3) تفسري ابن كثري (173

 (293/ 7التفسري املنري للزحيلي ) -  (3)
 (3784/ 6تفسري الشعراوي ) -  (4)
 ( 3784/ 6تفسري الشعراوي ) -  (5)
 (93/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (6)
 (294/ 7التفسري املنري للزحيلي ) -  (7)
 (91/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (8)
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 بعض اءوإخف وأحكامه أخباره بعض إبداء يف اهلل بكتاب اليهود تالعب بيان .7
 .(1)اآلخرة على الدنيا وإيثار الشهوات واتباع اهلوى من ناتج تصرف وهو آخر

 .(2)نيواملشرك املكذبني وإنذار به اإلميان وهي الكتاب نزول علة بيان  .8
، (3)هلدايتهم مبلغته عليهم العظيم الكتاب هذا بإنزال العرب على اهلل فضل بيان  .9

 ۆۆ ۇ  ۇ ڭ ژحتميل العرب مسؤولية تبليغ الدعوة لغريهم ، حيث يقول تعاىل : وفيه 

  [ 44الزخرف: ]ژ  ٴۇ ۈ ۈ
 على ماويةالس الكتب بإنزاله االعرتاف تعظيمه مقتضى ومن واجب، اهلل تعظيم .10

 (4) .لشأهنم وإصالحا بعبادة، رمحة ائه،أنبي
 .(5)والكاذبني اجملادلني على والرد احلجاج كيفية   الرسول تعليم  .11
 .(6)وشدهتا  املوت وسكرات القرب، عذاب تقرير .12
 .(7)الدنيا يف الكسب على واجلزاء اآلخر البعث عقيدة تقرير .13
 خلالصا ملطلقا بالتوحيد جاءوا -وسالمه عليهم اهلل صلوات -رسل اهلل مجيع .14

 وأنه وبشريته ول،الرس حبقيقة الناس أخربوا مجيعاً  وأهنم.. صوره من صورة يف للشرك فيه ظل ال الذي
 أنذروا مجيعاً  وأهنم. .رزقاً  يقبض أو يبسط وال، غيباً  يعلم وال نفعاً، وال ضراً  لنفسه وال هلم ميل  ال

 اءج األساسية اإلسالمية العقيدة ائقحق سائر وأن.. وجزاء حساب من فيها وما باآلخرة قومهم
 (8) . رسول كل  هبا

؛ حيث  وعلمه وحكمته وعدله، ورمحته وفضله، اهلل بكرم يليقحكت اآليات ما .15
 إمنا ، رسوالً  همفي يبعث ومل القيامة يوم حياسبهم مث،  سدى يرتكهم مث البشر، ليخلق كان  ما إنه
 إىل عقوهلم ولريد ئها،وصفا استقامتها إىل فطرهتم ريدل وكتبه، وهداه ورسله وحيه إىل الناس اهلل يكل

 (9). خارجها ومن أنفسهم داخل من التضليل غاشية عنهم وليجلو وسالمتها، صحتها

                                                           
 (91/ 2) املرجع السابق -  (1)
 (91/ 2) املرجع السابق -  (2)
 (91/ 2) املرجع السابق -  (3)
 (293/ 7التفسري املنري للزحيلي ) -  (4)
 (91/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (5)
 (93/ 2) املرجع السابق -  (6)
 (93/ 2) املرجع السابق -  (7)
 (1147/ 2يف ظالل القرآن لسيد قطب ) -  (8)
 (1146/ 2لسيد قطب ) انظر : يف ظالل القرآن -  (9)
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  والكذب؛ هاللَّ  على االفرتاء يف الرسالة له عمن الرسالة نايف أن داللة اآليات يف .16
 ادعى من كذباً ، وكذل   اللَّه على مفرت كالمها  سواء، الرسالة، له وليست لنفسه الرسالة كمدعي

 عىادَّ  كالذي  اللَّه لىع االفرتاء يف فهو شيئاً، اللَّه ينزل مل أنه ادعى من أو اللَّه، أنزل ما مثل ينزل أنه
 الشيء ايفن يكون ذل  فعلى شرعًا ؛ سواء ذل  يف واملدعي ، النايف اللَّه أنزل ما مثل ينزل أنه

 .(1)أعلم واللَّه سواء، دليلوال احلجة إقامة يف ومثبته
 (2) .جرمه وعظم االستكبار قبح .17
 .(3)قط منه أظلم ال صاحبه وأن شكل، أي يف تعاىل اهلل على الكذب قبح .18
 تبالك من تقدمه ملا مصدق والعطاء، اخلري كثري  مبارك كتاب  الكرمي القرآن .19
 احملسنني رومبش منها، خالفه ملا وناسخ عليها، ومهيمن الصحيحة، األصلية صورهتا يف السماوية
 .(4)فيها والعذاب بالنار والفاسقني الكافرين ومنذر واملغفرة، باجلنة

 يقدر مل إنهف جبالله يليق ال بوصف وصفه أو به أشرك أو تعاىل اهلل كذب  من كل .20
 .(5)قدره حق اهلل

 ، فإنه موافق يف السنن من السلف عليه كان  وما والسنن الفقه عن أعرض من .21
 بكذا، ليبق أخربين أو كذا،  خاطري يف وقع: من جاء ذكرهم يف اآليات حبيث يقول قوله وفعله
 األكدار نم لصفائها ذل  أن ويزعمون خواطرهم، من عليهم ويغلب قلوهبم يف يقع مبا فيحكمون
،  الكليات سرارأ على فيقفون الربانية، واحلقائق اإلهلية العلوم هلم فتتجلى األغيار، من وخلوها
 ألحكاما هذه: ويقولون الكليات، الشرائع أحكام عن هبا فيستغنون اجلزئيات أحكام ويعلمون
 تاجونحي فال اخلصوص، وأهل األولياء وأما والعامة، األغبياء على هبا حيكم إمنا العامة، الشرعية
 هذا على ونويستدل ، املفتون أفتاك وإن قلب  استفت: ينقلون فيما جاء وقد. النصوص لتل 

 القول وهذا وم،الفه تل  من موسى عند كان  عما العلوم، تل  من له جتلى مبا استغىن وأنه باخلضر،
 األحكام مهد منه لزمي فإنه جواب، وال سؤال إىل معه حيتاج وال يستتاب، وال قائله يقتل وكفر، زندقة

  .(6) نبينا بعد أنبياء ، وإثبات

                                                           
 (173/ 4تأويالت أهل السنة للماتريدي ) -  (1)

 (93/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (2)
 (93/ 2) املرجع السابق  (3)
 (293/ 7التفسري املنري للزحيلي ) -  (4)
 (91/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (5)
 (39/ 7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) -  (6)
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 إنهف بالقرآن يؤمن ومل باآلخرة آمن من فأما بالقرآن، آمن حقيقة باآلخرة آمن من .22
 . (1)بالقرآن كفره  مع بإميانه يعتد فلم حقيقياً، إمياناً  باآلخرة يؤمن مل

 ىف نظرو  شىء، بكل احمليط وعلمه الواسعة، ورمحته البالغة، اهلل حكمة عرف من .23
 إىل عودللص مستعدا اإلنسان وخلق خلقه، شىء كل  أحسن أنه وعلم واآلفاق، األنفس ىف آياته
 مدار عليها اليت ةالكسبي وأعماله لعلومه أثراً  كماله  وجعل سافلني، أسفل إىل واهلبوط عليني، أعلى
 الذي كمالال إىل يصل أن ميكن ال معارفه ارتقت مهما اإلنسان أن علم -واألخروية الدنيوية حياته
 عليهم الوحى إنزالو  هلمإرسا فإن واملرسلني، النبيني هبدى اهتدى إذا إال األبدية السعادة لنيل يؤهله

 الضغائن ذهبت فبذل  والروحية اجلسمانية حياتيه ىف إنساىن ارتقاء لكل سبب للناس وإرشادهم
 .(2)ووئام  وفاق ىف ويعيشون الناس، بني والشقاء اخلالف ويزول القلوب، من واألحقاد

 .(3) والشفاعة الفداء ومها الوثنية قواعد من لقاعدتني هدم .24
 إظهار عليه وحيرم اهلل، أحكام من علمه ما مجيع إظهار عاملال على الواجب .25
 (4) .اآلخر بعضها وإخفاء بعضها،

 روح ضقب وأما والعنف، الشدة منتهى يف الكافر روح قبض أن على اآلية ودلت .26
 (5) وسهولة. يسر يف فيكون املؤمن

 ؛ بعدهو  الزمان ذل  يف كذباً   اهلل على افرتى من كل  اآلية هذه حكم يف دخلي .27
 .(6) احلكم عموم مينع ال السبب خصوص ألن

 
 

  

                                                           
 (299/ 2التفسري الوسيط للواحدي ) -  (1)

 (188/ 7تفسري املراغي ) - (2)
 (195/ 7) املرجع السابق - (3)
 (293/ 7التفسري املنري للزحيلي ) -  (4)
 (300/ 7) املرجع السابق  (5)
 (333/ 1مراح لبيد حملمد نووي ) - (6)
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مل ويشت ، وذكر ما يليق بها وما ال يليق لذات اإللهية والداللة عليها: ا ثالثالمبحث ال

 : ( 135 – 95) على خمسة مطالب 

 تناسق هذا المبحث مع المبحث السابق : 
عقيدة التوحيد  ربة الشرك ، وهييوجه اهلل تعاىل عباده إىل ما يريب فيهم العقيدة الصحيحة وحما

، وذل  بأكثر من أسلوب ومن هذه األساليب دعوة الناس إىل التفكر يف آيات اهلل الكونية ؛ حيث 
إن التأمل وإعمال النظر والفكر يف هذا الكون الفسيح ، ومشاهدة آيات اهلل العظيمة يف األنفس واآلفاق 

لشركاء واألنداد ؛ احدانيته ، وبطالن ما يعبد من دونه من يوجب لإلنسان معرفة باهلل تعاىل وربوبيته وو 
لوق دليل على عظمة اخلالق وقدرته ، وكلما تعرف اإلنسان على شيء من خملوقات اهلل فإن عظمة املخ

تعاىل ومظاهر عظمته يف هذا الكون ازداد خوفًا منه ، وحبًا له وإميانًا بأنه هو املستحق للعبادة وحده 
وأورد ما حياججهم يف الوقت نفسه مبا يقرع احلجة باحلجة ؛ ليصلوا إىل عني احلقيقة  (1)دومنا سواه .

 وهي االعتقاد بوحدانية اهلل تعاىل .
 تيان ابتداء من النظر يف الكون ، ودراسة قوانينه وكشفاإلميان باهلل والشعور بعظمته يأ إن

الكون ، حيث يقف املرء على أسرار  أسراره ، كما أن "عظمة اإلميان تعتمد ابتداء على فقه آيات
 .(2)اإلبداع األعلى ، ويشعره مبا يستحقه اخلالق سبحانه من جمد ومحد "

وقد وجه اهلل تعاىل العقل البشري إىل النظر يف الكون ، واستعمال القياس الصحيح ، والرجوع 
راً ، وأن ليماً حكيماً قادإىل ما حواه الكون من النظام والرتتيب ؛ ليصل بذل  إىل أن للكون صانعاً ع

 . (3)ذل  الصانع واحد ال شري  له وال حيتاج إىل معني ، والدليل وحدة النظام يف الكون
يتدبر آياته املشاهدة ول –القرآن الكرمي  –لذل  ليتدبر اإلنسان آيات اهلل تعاىل يف كتابه املقروء 

ليقوى لديه اإلميان  ط بني هذه اآليات وتل  ؛واحملسوسة يف كتابه املفتوح ، يف كتابه الفسيح ، مث لريب
باهلل الواحد األحد ، وترسخ لديه العقيدة بوجود اهلل ووحدانيته ، وعظيم قدرته وسلطانه ، وبالتايل خيضع 

 له ويستجيب ألمره ، ويبق أوامره وينتهي عن نواهيه ، وحيذر من عصيانه . 
 بالباطل حاول نفسه، يف هوى أو كرب،  أو جلهالة، لرأسه، ركوبه ذل  بعد اإلنسان حجب فإن
 ورنق ما إذا جداً، ضعيف اإلنسان فخلق الدوائر، عليه ودارت أمره، على غلب احلق، به ليدحض

 ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ژ :تعاىل  قال والعرش والكرسي السبع بالسماوات

   ۓ ے  ے ھھ ھ ہھ ہ ہ ہ    ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں

                                                           
 (  264منهج القرآن الكرمي يف حماربة الشرك للحميضي ) ص :  - (1)

 (  17ركائز اإلميان بني العقل والقلب حملمد الغزايل ) ص :  - (2)

 ( بتصرف . 174اإلسالم دين العلم واملدنية حملمد عبده ) ص :  - (3)
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 ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 (1)[  57 - 56غافر:  ] ژ ۅ ۋ
 القدرةو  آدم بين أمثال خلق من أعظم واألرض السماوات خلق أن العقول ببداهة املعلوم من وإنه

 وإمنا عبثاً ، خلقه الو  ولعباً، هلوا العظيم اخللق هذا خلق ما وتعاىل سبحانه اهلل أن نعلم أن وجيب، أبلغ عليه
 باحلسىن  أحسنوا الذين وجيزي عملوا مبا أساءوا الذين وذل  ليجزي عظيمة، لغاية خلقه

 هذا جميء يف تفكروا املؤمنني ولكن أحد، عبده ما رؤية عن إال يعبد مل وتعاىل تبارك اهلل أن و"لو
 ويف ل،اللي سلطان فمحا جاء إذا النهار سلطان جميء ويف شيء، كل  وغطى شيء، كل  فمأل جاء إذا الليل

 يتفكرون وناملؤمن زال ما فواهلل والصيف، الشتاء ويف النجوم، يفو  واألرض، السماء بني املسخر السحاب
 عن وتعاىل تبارك هللا عبدوا كأمنا  وحىت وجل، عز برهبم قلوهبم أيقنت حىت وتعاىل، تبارك رهبم خلق فيما
 .(2)رؤية"

 وفيما األرض، ويف السموات يف وسلطانه اهلل مل  يف اهلل، بآيات املكذبون هؤالء ينظر فيجب أن
 وِمنْ  شبيه، وال له نظري ال ملنْ  ذل  أن ويعلموا به، ويعتربوا ذل ، فيتدبروا فيهما، شيء من ثناؤه جل خلق
 طاعته، إىل ينيبواو  رسوله ويصدقوا به، فيؤمنوا له، إال اخلالص والدين العبادة تكون أن ينبغي ال من ِفْعلِ 
 عذاب إىل واويصري  كفرهم،  على فيهلكوا اقرتبت، قد آجاهلم تكون أن وحيذُروا واألوثان، األنداد وخيلعوا
 من به أتاهم الذي وترهيِبهالذي   حممد حتذير بعد ترهيب وحتذير ختويفٍ  عقابه ، وإال فبأيّ  وأليم اهلل
 (3)من عند اهلل تعاىل؟ يصدِّقون، إن مل يصدقوا هبذا الكتاب الذي جاءهم به حممد كتابه،   آي يف اهلل عند

ه اهلل تعاىل واختاره ليكون رسوالً للعاملني وهيأه وأعده ليحمل الرسالة كما ينبغي ، ويؤديها وهو الذي اصطفا
 على الوجه الذي يرضاه اهلل تعاىل ، وهذا ما أقرته اآليات يف املطالب التالية :

 (  99 – 95املطلب األول : الدالئل الكونية على وجود اهلل تعاىل ) 
 (  105 – 100 ) وعظمة دينه وبيان عظمته تعاىل والشركاء عن اهللاملطلب الثاين : نفي البنوة 

 (  108 – 106)   توجيهات إالهية لنبيه يف التعامل مع قومه:  ثالثاملطلب ال
 (  117 – 109: تعنت املشركني وعنادهم يف قبول احلق )  رابعاملطلب ال
 (  121 – 118ة ) : خمالفة أهل اجلاهلية يف بعض العادات الذميم امساملطلب اخل
 (  130 – 122: مظاهر الصدود واإلعراض وأسباب ذل  )  سادساملطلب ال
 (  135 – 131: سنة اهلل تعاىل يف اإلبقاء على األمم أو إهالكها )  سابعاملطلب ال

                                                           

 (152: ص) العقيدة قسم - عفيفي الرزاق عبد الشيخ مساحة ورسائل فتاوى -  (1)
 (326/ 1) األصبهاين الشيخ أليب العظمة -  (2)
 (290/ 13) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  - (3)
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 (  99 – 95المطلب األول : الدالئل الكونية على وجود اهلل تعالى ) 
 ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ژيقول تعالى : 

 ڄ   ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ    ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ

 ہ ۀ ۀ ڻ      ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ژ  ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ
 

 : قطع السابق : تناسق هذا المقطع مع الم أوالً 
 مث تقاريعها، من قاريعوت والرسالة النبوة أمر بتقرير أردفه مث الوحدانية وثبتت التوحيد يف تكلم ملا

 وذكر حال املشركني يف اآلخرة ، وذكر حقيقة يوم القيامة وانفراد اإلنسان األصل، هذا تفاريع بعض يف تكلم
 قناع له شفوانك العظمة، مقام به جتلى ما إىل هنا لكالما عن كل ماكان معه يف حال احلياة الدنيا ، وانتهى

 ما أن معلماً  إليه، شرياً م عليه داالً  قال لتدبره؛ فهمه وتفرع لتأمله، السامع فتهيأ الكلمة، نفوذ ومتثل احلكمة
 أول مضى ما مصرفاً  ، -السالم  عليه - إبراهيم ومبحاجة بآياته مذكراً  وأبرزه، بد ال وأظهره أنتجه مضى
 أن على اً وتنبيه الرمال، عدد تفوق اجلالل دالئل بأن إعالماً  أخرى، أوجه على الوحدانية دالئل من السورة
 وكمال الصانع، جودو  على الدالة الدالئل ذكر إىل هاهنا وصفاته ، فعاد بذاته تعاىل اهلل معرفة بالذات القصد
 ذكرفم ومن اختذوهم شركاء من دون اهلل ، آهلته منه شي أدىن وقدرته ، اليت عجز عن صنع وحكمته علمه
ّية ، فيكون مع اهلل تعاىل يف العبادة إذ ال حّق هلا يف اإلهل شركم وال أن تُ  عبدم فال حيّق هلا أن تُ  آهلتهم، عيب

منهم بطريق  (1) نيـهريملعتقمد املعطّلني من الدَّ  ذل  إبطااًل لشرك املشركني من العرب ، وهو مع ذل  إبطالٌ 
 وتعريفٌ  عليهم، هحّجت موضع على واألوثان اآلهلة به العادلني هؤالء ثناؤه جل اهلل من تنبيهٌ  وهذا ، األْوىل
 املقصود نأ على تنبيه وكل ذل  إياه، عبادهتم يف األصنام إشراك من مقيمون عليه هم ما خطأ هلم منه

وأفعاله ،  وصفاته بذاته اهلل معرفة هو إمنا احلكمية املطالب وكل والنقلية، العقلية املباحث مجيع من األصلي
 اخللق مصاحل أمهل ، ما حكيماً  مدبراً  العامل هلذا أن يدل داللة واضحة بينة على وأن كل شيء يف الكون

                                                           
) انظر  قة .وهؤالء الزناد،  هم طائفة من األقدمني جحدوا الصانع املدبر للعامل وزعموا أن العامل مل يزل موجوداً كذل  بنفسه وكذل  أبداً  (1)

 ( 129/  1: جالء العينني ، لنعمان بن حممد أبو الربكات اآللوسي ، 
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 خلقه من يشاهدونه امب عليهم اهلل سدى، واليت تثبت إثباتاً جازماً على استحقاقه للعبادة ، واحتج تركهم وما
 (1)بعثهم على يقدر فهو األشياء هذه خلق الذي أنه علمهمفأ البعث أنكروا ألهنم

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 هلةاآل من تعبدون ما كل  دون الناس، أيها العبادة، له الذي إن ژ  ٻ ٻژ : ذكره تعاىل يقول

،  رعالز  منه فأخرج النبات، من ينبت ما كل  من احلبَّ  شق الذي اهلل ژ  ٻ ٻ ٻژ هو  واألوثان،

 ما لك  من ژ پژ كلها ،   واحلبوب والذرة والشعري الرب مثل نواة له يكن مل ما ويشمل ذل  كل
يكون له حب مثل اخلوخ واملشمش والتمر ما  الشجر، ويشمل ذل  كل منه فأخرج نمواة، له مما يغرس

 واإلجاص وحنوها.

ڀ ڀ ٺ ژ احلّي من احلّب امليت،  خيرج السنبل ژ  پ پ ڀ ڀژ كذل  

وخمرج احلبِّ امليت من السنبل احلّي، والشجِر احلّي من النوى امليت، والنوى امليِّت من الشجر  ژ ٺ
 ليناً . اً أخضر  نبتاً  منها وخيرج وصالبتها، شدهتا مع النواة يشق أنه فيخرب احلّي.

ّياً ساقه مل ييبمس، فإن العرب تسميهوالشجر ما دام قائًما على أصوله مل جيّف، والنبات على  "، "حم
ه يشق من الورق الضعيف اللني الشجر والنخل مع شدتف". فإذا يبس وجّف أو قطع من أصله، مّسوه"ميتاً 

 اخلالئق لك  اجتمع ، ولووصالبته، ما لو اجتمع اخلالئق كلهم على شق ذل  الشجر بذل  الورق مع لينه 
 عليه . قدروا ما النبت ذل  يصيب ذىأ غري من مثله وإخراج إنفاذه على

تهم وإفنائهم، وبعثهم بعد إمات، اخللق  إعادة على لقادر هذا على قدر فمن وقدرته، لطفه عن فيخرب
ن يعرفهم قدرته أهنا غري مقدرة بقدرة اخللق وبقوهتم، بل خارجة عفوإن مل يبق هلم أثر؛ كما قدر على هذا، 

 . ية بال سبب، وقوهتم وقدرهتم بأسبابقوهتم؛ ألن قوته وقدرته ذاتية أزل

ركتم ال األصنام اليت تعبدوهنا وأش - جل جالله -فإنه يقول: فاعل ذل  كلِّه اهللُ  ژ ٺ ٿ ژ 
 ، ال حجة لكم يف صرف األلوهية عنه إىل غريه، وال صرف العبادة إىل األصنام، فيف عبادتكم هلل وألوهيته 

فأّي  ژ  ٿ ٿ ژ طاب وهم املشركون بقرينة قوله :ويف ذل  امتنان على املقصودين من اخل 
اب وتصرفون أيها اجلاهلون تصّدون عن الصو  وربوبيته ، وألوهيته وحدانيته من دالالت وجوه الصّد عن احلقّ 

                                                           
نظم  (523/ 1( مدارك التنزيل للنسفي )44/ 7( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )71/ 13ح الغيب لفخر الدين الرازي )انظر : مفاتي – (1)

 ( مع إضافة من الباحثة .  194/ 7) الدرر للبقاعي
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ب ، أفال تتدبرون فتعلمون أنّه ال ينبغي أن جُيعل ملن أنعم عليكم بفلق احلوعز جل اهلل قدرة من ترون ما مع
 رج لكم من يابس احلب والنوى زروًعا وُحروثًا ومثارًا تتغذون ببعضه وتفّكهون ببعضه، شريٌ  يفوالنوى، فأخ

م القيامة  بل ويتربأ منكم يوم القيامة ، ويرتككم فرادى يو  عبادته ما ال يضر وال ينفع، وال يسمع وال يبصر؟
 . (1)هّبم وشكرهمواستزادة ملعرفتهم بر  للمؤمنني من املصّدقني ويقنيٌ  وفيه ِعلمٌ كما ذكر يف اآلية السابقة ، 

 الكمال، بصفات هاتصاف حتماً  اقتضى مبا اجلواهر فلق من املقدسة نفسه وتعاىل سبحانه وصف وملا
 هو ما أتبعه ه،ومعاجلت بقربه له اإللف مع أسلوبه، هذا الذي البعث على القدرة أدلة أظهر من لكونه وقدمه
 قومه حماجة يف اخلليل  إليه أشار ملا شارحاً  مساوي، وهو املعاين يف هلكن اإلحياء على الداللة يف مثله
 ودوج دالئل من آخر ذل ، فأورد نوعاً  منشأ هي اليت والكواكب والظلمة النور من كل  إهلية إبطال من

 ذكورامل النوعو  واحليوان، النبات أحوال داللة من مأخوذاً  كان  املتقدم فالنوع وحكمته، وقدرته وعلمه الصانع
 القدرة مالك  يف أعظم الصبح بنور الليل ظلمة فلق ألن وذل  الفلكية، األحوال من مأخوذ اآلية هذه يف
 القلوب يف أعظم الفلكية األحوال أن بالضرورة املعلوم من وألن والشجر، بالنبات والنوى احلب فلق من

 شاقي ژ  ٹ ٹژ  :العلوي العامل إىل السفلي العامل من ترقية األرضية، فقال األحوال من وقعاً  وأكثر
 من الليلو  الليل من النهار إنشاء على قدر وموضحه، فالذي وسواده ،ومبديه الليل ظلمة عن الصبح عمود
 .آثارهم وذهاب املوت بعد وبعثهم اخللق، إنشاء على لقادر أثره وذهب تلف ما بعد النهار

ه يسكن فيه كل متحرك بالنهار، ألن ؛ وراحة للخلق ژ ڤ ڤ ژ  جعل وأخرب جل ثناؤه أنه

 يانجير  والقمرم  الشمس وجعل ژ ڤ ڤ ڦژ  ؛ويهدأ فيه، فيستقر يف مسكنه ومأواه
 ويدوران اهلما،آج وهناية أمرمها لبلوغ منازهلما، وجعل هلما عددٍ  أقصى إىل ينتهيا حىت جياوزاه حبساب ال
 منازل له منهما كل  لب يضطرب، وال يتغري ال ر،مقد مقنن حبساب فهما جيريان هلا ، ُجِعال اليت اخللق ملصاحل
 ذكمر تعاىل اهلل نأل  وقصرًا ؛ طوالً  والنهار الليل اختالف ذل  على فيرتتب والشتاء، الصيف يف يسلكها
 وعّقب والنوى، حلبا من والِغراس النبات وإخراج هلم، اإلصباح بفلقه سلطانه، وعظم خلقه، عند أياديه قبلمه
 هبذا أشبه عهم،ملناف والقمرم  الشمس إجراءه وصفه فكان والبحر، الرب يف هلدايتهم لنجوما خلق بذكره ذل 
 يف أخرى مرة رهلتكري معىن فال ،"اإلصباح فالق:"بقوله قبلُ  ذل  وصف قد ألنه إضاءهتما، ذكر من املوضع
 .معىن لغري واحدة آية
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،  الثمار ضجن من إليه حيتاج ما ذل  من ليكون األربعة؛ الفصول يف العامل مصاحل سبحانه فنظم
 الدنيا نم له ما مع الدخول، ،كثري النفع ، كبري عظيم أمر هبما احلساب أن إىل وأشار الغالت، وحصول

 اليت يقتهماحق كان  كذل ،  األمر كان  ملا فكأنه به، التكليف وقع الذي نفعهما جل فهو الدين أبواب يف
 .فيه للعباد مدخل فال مامنافعه من ذل  غري وأما هبا، عنهما يعرب

، وجعله وهو فلقه اإلصباح قاهراً، ووصفاً  باهراً  أمراً  هذا وكانوهذا الفعل الذي وصفه أنه فعله، 

الذي عّز سلطانه، فال يقدر أحد أراده بسوء  ژ ڦ   ڄ ژ ، الليل سكًنا والشمس والقمر حسباناً 

 ديرتق يف ملا ژ ڄ ژ  خرمها كيف شاءوس قهرمها ، فهو الذي وعقاب أو انتقام، من االمتناع منه
 لقه وتدبريهممصاحل خميع جب، بل  الصنعة وإتقان العظيمة واحلكمة العلوم من والنهار والليل والقمر الشمس
ليت ال تسمع تقديُر األصنام واألوثان اب وليس يزيغ، ال قومي وميزان يتغري ال منهاج على بعلمه ذل  ،وجعل

المتناع منه ممن ا وال تعقله، وال تضر وال تنفع، وإن أريدت بسوء مل تقدر على وال تبصر، وال تفقه شيًئا
 .(1)أرادها

 منافعهاو  النجوم علم من أذن فيه ما مبيناً  غريمها مع تعمهما أخرى منفعة أتبعه ذل  ذكر وملا

چ   چ ژ النجوم أدلًة   ژ ڃ ژ الذي جعل لكم، أيها الناس  ژ  ڃ ڃ ڃژ :واهلل فقال

ا على احملجَّة، تستدّلون هب،  إذا ضللتم الطريق، أو حتريمت فلم هتتدوا فيها ليالً   ژ  چ چ ڇ ڇ
وعىن بالظلمات،  ،فتهتدون هبا إىل الطريق ، فتسلكونه وتنجون هبا من من ضالل الطريق يف الرّب والبحر 

 ظلمة الليل، وظلمة اخلطأ والضالل، وظلمة األرض أو املاء.

 قاحل ويعرفون ومعناه، اهلل يعقلون ويعون كالم  ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ژ مث يقول 
ليتدبّرها االعتبار، و  يف غأبل لتكون ؛ميَّزنا األدلة، وفرَّقنا احلجج فيكم وبّيناها أيها الناسالباطل ، ف وجيتنبون

 أولو العلم باهلل منكم، ويفهمها أولو احلجا منكم، فينيبوا من جهلهم الذي هم مقيمون عليه، وينزجروا عن
 يِّهم.هلل مع علمهم بأن ما هم عليه مقيمون خطأ يف غم  خطأ فعلهم الذي هم عليه ثابتون، وال يتمادوا عناداً 

 عليهم رمت وغريهم املنصوبة، املفصلة الفائدة لتحصلهم الذين يعلمون بالذكر ؛ وخصص القوم
 عنها . معرضون وهم اآليات

 شكرهم ذل ب ؛ ليتأدى إليهم وإحسانه نعمه ريتذك ذكر اليت اآليات من ذل  وغري ويف كل ما سبق
 ويستدلون ا،هب يهتدون أدلة السماء يف جعل ألنه وحكمته؛ وتدبريه الرب وحدانية له، ودليل السعي وجعل
 منافع لقوتع السماء، بأسباب األرض أسباب وتسوية املسافة، من بينهما ما بعد مع الطرق معرفة على
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 مل حكمة، وال هل تدبري ال مبن أو بعدد كان  لو إذ حكيم؛ عليم مدبر بواحد كان  أنه ليعلموا ببعض؛ بعضها
 اليت ناماألص أن علمهم مع احلكيم، العليم بالواحد كان  أنه دل ذكرنا؛ كل ذل  ما يتسق ومل ذل ، حيتمل
 هممن سفًها يتهألوه يف ويشركوهنا يعبدوهنا لكنهم ذل ، على يقدرون ال عبادته يف وأشركوها يعبدوهنا
 .(1)وعناداً 

 يتمتع ذل  مع لكنه و منه، جزء اإلنسان ، فهو هلل، وهو املعبود الكون هذا ضمن مث ذكر من يندرج
 اإلنسان أن كما  له، ملسخرا خالفته اجملال هو الكون و فيه، اخلليفة فهو بداخله، مستقالً  جتعله كبرية  خبصوصية
 مرة و لالعتبار، مرة ،دقائقه يف التأمل و للتفكر خصباً  جمال الكون جيعل مما بالعقل، املخلوقات سائر عن يتميز
القهار ، فينتج  لواحدا هلل التسبيح يف مشاركته و اإلميان يف للزيادة أخرى مرة و مجاله، و نظامه دقته من للتعلم

 هو و لإلنسان  مسخر اهلل ، والكون عبادة يف يشرتكان خملوقان مها و الكون من جزء مما تقدم أن اإلنسان
مجاله ؛ لذا  و ظامهن من يستلهم لإلنسان، التعلم و التأمل و للتفكر جمال فيه ، والكون العمل و بتعمريه مأمور

كم الذي ابتدأ خلقكم من غري شيء، فأوجد  ژ ڈ ڈ ژ  يقول تعاىل: وإهلكم، أيها العادلون باهلل غريه
 شيء غري من عيدوي يبدئ أنه داللة "؛ ألن فيهخلق"، واختار لفظ "أنشأ" بدالً من لفظ بعد أن مل تكونوا شيئاً 

  البشر خلق أنه فأخرب ،  من آدم ژ  ژ ژ ڑژ بني ممن احندر جنس اإلنسان فقال تعاىل :  مث ،
 النفس تل  يف بأمجعهم اخلالئق تكن ومل األرض، احتملت ما اجتمعوا لو كلهم  واخلالئق واحدة، نفس من كله

 تقدمة نهام اخلالئق خلق اليت النفس لتل  يكن مل إذ شيء، من ال واإلعادة البتداءا على قادر أنه دل الواحدة،
 .شيء

كلَّ خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة، ومل خيصص ل ژ  ڑ ک ژ اهلل جل ثناؤه عّم بقوله:و 
و يف الصلب، ومنهم من ه يف الرحم، ومستودعاً  وال ش  أّن من بين آدم مستقرّاً  ،من ذل  معىن دون معىن

مستقر على ظهر األرض أو بطنها، ومستودع يف أصالب الرجال، ومنهم مستقر يف القرب، مستودع على ظهر 

ومراد  ژڑ کژ  األرض. فكلي"مستقر" أو"مستودع" مبعىن من هذه املعاين، فداخل يف عموم قوله:
 .(2)به، إال أن يأيت خرٌب جيب التسليم له بأنه معيني به معىن دون معىن، وخاص دون عام

گ  ژ قد بّينا احلجج، وميزنا األدلة واألعالم وأحكمناها ژ ک ک گ ژ  

مواقعم احلجج ومواضع العرب، ويفهمون اآليات والذكر، فإهنم إذا اعتربوا مبا نّبهتهم عليه من  ژ گ
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إنشائي من نفس واحدة ما عاينوا من البشر، وخلقي ما خلقت منها من عجائب األلوان والصور، علموا أّن 
ف فيشركوه يف عبادهتم إياه، فالفقيه هو الذي له عقل وذهن يعر ذل  من فعل من ليس له مثل وال شري  

  األشياء بأغيارها ونظائرها ودالئلها.
ن إنشاء اإلنس من واحدة، وتصريفهم أل؛ ژ گ گ ژ بقوله:اآلية ختم آخره هذه إمنا و 

وقوة ،يد فطنة ألجل أن الفقه يفيد مز ؛ الفقه هاهنا ، فكان ذكر بني أحوال خمتلفة ألطف وأدق صنعة وتدبرياً 
 .(1)ظاهر أمرها ألن حيث ختما بقوله : يعلمون النجوم ذكر ، خالف ما ذكر مع وذكاء وفهم

 إىل إحسانه هووجو  ورمحته وحكمته وعلمه تعاىل اهلل قدرة كمال  على الدالة مث يتابع ذكر الدالئل
سان وذكر طرفًا من قوام االن كاملة،  وإحسانات بالغة، نعم أيضاً  فهي خلقه، وهي إىل جانب كوهنا دالئل

 القلب يف هتأثري  الوجوه؛كان سائر من وإحساناً  إنعاماً  وكان الوجوه، بعض من دليالً  كان  إذا وقوته ، والكالم
يقول فالطريقة ،  هذه عن يعدل أن ينبغي ال احلق طريق إىل اخللق املشتغل بدعوة أن يظهر هذا وعند عظيماً،

ڳ  ڳژ  واهلل الذي له العبادة خالصة ال شري  فيها لشيء سواه،  هو اإلله ژ ڳ ژ  تعاىل ذكره:

األنعام ذاء أخرجنا باملاء الذي أنزلناه من السماء من غ ژ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ

ژ  قوله:و ، نو ويأكلونه فينبُتون عليه وينم والبهائم والطري والوحش وأرزاق بين آدم وأقواهتم، ما يتغذون به

 كل  نأ دليل على، فأخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه ويصلحُ  ژ  ڱ ڱ ں ں   ڻ

ژ ،  وروالطي كلهم  احليوان ، وغذاء البشر غذاء يكون مما ينبت به املاء ؛ من أصله األرض يف خيرج ما

خيرج أول ما إنه حيث ،  رطًبا من الزرع ژ  ڻژ  من املاء الذي أنزلناه من السماء ژ ڻ ڻ      

ڱ  ڱژ  : ومنهم من قال ، مث يتحول إىل لون آخر ، يكون ابتداء كل نبت أخضرو ،  خيرج خضراً 

 وتغري عن حال ابتدائه.، يبس للوال املاء  اً ؛ إذأخضر  يهبه يعين باملاء وهو ما يبق ژ 

خنرج من اخلضر حبًّا يعين: ما يف السنبل، سنبل احلنطة والشعري  ژ ۀ ۀ ہ ہ ژ 
 لو ما خيرج مبا نعهوص لطفه عن ، فيخرب واألرز،  وما أشبه ذل  من السنابل اليت حبُّها يركب بعضه بعضاً 

 .عاً وصن تدبرياً  ذل  يف لغري أن ليعلموا مثله؛ تركيب على يقدروا مل كلهم  اخلالئق اجتمع
 أن حنو ب؛سبابأ بعضها أنشأ قد كان  وإن سبب، وال شيء ال من األشياء ينشئ قد أنه داللة وفيه

 ومل ،اً حبوب راألخض النبات ذل  من أخرج مث،  نبات احلب يف يكن ومل أخضر، نباتا والنواة احلبة من أخرج
 .سبب وال شيء من ال األشياء إنشاء على قادر أنه ليعلموا النبات؛ يف احلبوب تكن
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ٻ ٻ ٻ  ژ :قال حيث: قسمني يف النبت حصر تعاىل أنه ومن ينظر إىل اآليات السابقة جيد

 ذهه ، واعترب الشجر هو النوى من ينبت والذي الزرع، هو احلب من ينبت فالذي ژ  ٻ پ

 الزرع . ووه ژ  ڻ ڻ      ڻ ژ: بقوله املراد وهو الزرع، بذكر فابتدأ اآلية هذه يف أيضاً  القسمة

ہ ہ ژ  :فقال الثاين القسم وهو النوى، من ينبت ما بذكر أتبعه احلب من ينبت ما ذكر وملا

 تتشرب واألشجار النخيل جعل أن وتدبريه لطفه عظيم من وفيه باملاء، ژ  ھژ النخل  من خيرجژ 
ولطفه ،  تدبريه ظيمع ليعلم خضراً؛ ويظهر منه خيرج مث أغصاهنا، إىل أصلها يف ذل  ينتشر مث املاء، بعروقها

بعض  إىل اً بعضهژ ھ ژ ر ، والثما التمر فيها يكون العروق ژ ھژ  مث وصف ما خيرج منها بقوله :
 القائم يناله ألرض،با ملتزقة وتكون قريبة واحلبوب، والثمر األعناب من يكون ما على متفرقة، غري جمتمعة ،

 واالمتنان النعمة،ب واالمتنان القدرة ذكر اآلية يف الغرض ألن البعيدة؛ ذكر وترك القريبة وذكر .مجيعاً  والقاعد
 البعيدة . ذكر على القريبة بذكر وأدلّ  أظهر فيها والنعمةأكثر ،  متناوله يقرب فيما

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ژ بساتنيم ژ ے ژ ويتتابع ذكر النعم حيث جعلنا 

 يف الطعم وفيه مايشبه طعم بعضه طعم بعض. ژ ڭ ڭ
ه إىل على الغصن من أول ألهنما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل ؛ وقرن الزيتون بالرمان

 آخره.
 الزرع دمق وإمنا -والرمان  والزيتون والعنب النخل -األشجار من أنواع أربعة تعاىل هاهنا ولقد ذكر

 لىع النخل قدم وإمنا الفاكهة، على مقدم والغذاء فواكه، األشجار ومثار غذاء، الزرع ؛ ألن الشجر على
 هي اليت ألربعةا ألقسام، مث أتبعه بذكر ا العرب إىل بالنسبة الغذاء جمرى جيري التمر ألن الفواكه ؛ سائر
 البواقي . على تنبيها بذكرها واكتفى النبات، أنواع أشرف

  ژ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇژ مث أمر بالتأمل فيما سبق بعميق النظر والتأمل فقال : 
  ونضجه ينعه حال إىل يـمْعِقد ، وانظروا ما به أول ينتفع يكاد ال ضعيفًا ، ضئيالً  خيرجه كيف  مثره أخرج إذا

 واستدالل واستبصار باراعت وقلبه نظر ببصره انظروا إليه بنظر من ينظر ومالذ، ملنافع جامعاً  شيئاً  يعود كيف
 .حال إىل حال من ، وناقله ومدبره مقّدره قدرة على

إن يف إنزال اهلل من السماء املاءم الذي أخرج به نباتم كل شيء، واخلِضرم الذي أخرج منه احلبَّ و 

 هذه خالق قدرة كمال  على دالالت ژ ۉ ژ د يف هذه اآلية من صنوف خلقه املرتاكب، وسائر ما عدَّ 
 نضجهو  يف ذلكم أيها الناس، إذا أنتم نظرمت إىل مثره عند عقد مثره، وعند ينعه ورمحته ، وحكمته األشياء

ال تصلح مثله شيء، و ليس ك وانتهائه، فرأيتم اختالف أحواله وتصرفه يف زيادته ومنّوه، علمتم أن له مدبِّراً 



 

368 

 

 

يعلمون  مبا ال،ح إىل حال من ونقله خلق ما بتصريف عليهم اهلل فاحتجالعبادة إال له دون اآلهلة واألنداد، 
 غريه، إىل لنعما هذه شكر يرجعوا لئال عليهم؛ أنعمها اليت النعم من ذل  املخلوقون،وغري عليه يقدر ال أنه
جج وبرهان ح كل ماسبق  وكان يفالبعث ،  ينكرون كانوا  ألهنم يبعثهم ؛ كذل   وأنه سواه، إهلاً  يتخذوا وال

 ق ، فحكماحل يف ، ويرغبون وقدرته على ما يشاء،لقوم يصدقون بوحدانية اهلل  ژ ۉ ې ژ  وبيان
 سبحانه اهلل اتمصنوع يف تأملوا كلما  اإلميان جيددون - حياولونه ما على وقوهتم ونشاطهم حبذقهم - بأهنم
 .إليه لسان بكل ريةاملش عليه الدالة وتعاىل

 ألهنم هم املنتفعون حبجج اهلل واملعتربون هبا، دون من قد طمبعم  ؛ّص بذل  القوم الذين يؤمنونوخُ 
 (1) اهلل على قلبه، فال يعرف حقًّا من باطل، وال يتبني هًدى من ضاللة.

 
 

 : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات :  ثالثاً 

ّل على عظيم قدرة اهلل تعاىل ، وأنه وحده تعاىل هو أن كلَّ شيء يف هذا الكون يدُ  .1
 املستحق للتوحيد والعبادة . 

 الكواكب وسري القمر، منازل يعرف ما بقدر النجوم من اإلنسان يتعلم أن جيوز .2
 (2)الصالة  وأوقات القبلة ملعرف

 املعقول لىع باحملسوس فيستدلون يتأملون أن اهلل تعاىل صرف اآليات وبينها لقوم .3
  (3)الغائب . إىل الشاهد من نتقلونوي

 أن نميك ال املختلفة األشياء ىف النظام وحدة أن وعلى احلكمة، كمال  على الداللة .4
 (4)متعددة . إرادات من تصدر

                                                           
/ 4تأويالت أهل السنة للماتريدي )( 276/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )573/ 11انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

( 60/ 2زاد املسري يف علم التفسري ) (52/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزخمشري ) (471/ 1حبر العلوم للسمرقندي ) (186
نظم الدرر يف تناسب ( 307/ 3( تفسري ابن كثري )48/ 7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )( 82/ 13غيب لفخر الدين الرازي )مفاتيح ال

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (214/ 7اآليات والسور للبقاعي )
 (129/ 2تفسري السمعاين ) -  (2)

 ( 335/ 1مراح لبيد حملمد نووي ) -  (3)
 (203/ 7غي )تفسري املرا -  (4)



 

369 

 

 

 اتونظري الهوتية قضايا يف البشر طاقة ينفق أن من جدية أكثر الدين هذا إن .5
 حياة تقومي إىل لينتهي -الصحيحة العقيدة بإعطائهم -البشر تصور تقومي إىل يهدف إمنا. فلسفية
 (1) .والظاهرة الباطنة البشر

 «نظرية» صورة يف ال الكونية، باحلقائق الفطرة خماطبة يف القرآين املنهج مزية تبقى .6
 مؤثرة صورة. بريهوتد ورمحته، وتقديره، املبدع، يد ورائها من تتجلى صورة..  «واقعية» صورة يف ولكن
 واملعرفة لعلما استخدام وإىل والتذكر، التدبر إىل دافعة والوعي، للبصرية موحية والقلب، العقل يف

 .(2)املتناسقة الكربى احلقيقة إىل للوصول
 االستقبال وظروف خمتلفة، األفهام ألن جمملة؛ ومرة مفصلة مرة اآليات عرض .7
 البشرية؛ فسالن حاالت من حالة كل تفصيل  يصادف أن به أريد اآليات فتفصيل خمتلفة، للمعاين
 .(3)يتعلم  أال يف جماالً  ألحد يرتك ومل يفقه، أال يف جماالً  ألحد احلق يرتك مل لذل 

 قاخلال هو وحده اهلل أن إىل للناس صارفة تكون أن جيب كان  املسائل هذه كل .8
 .(4)بغريه باإلميان أو بالعبادة أبداً  تتجه وال للعبادة، املستحق

 .(5)سواه ما دون وحده يؤله أن وجب ولذا شيء كل  رب فهو شيء كل  خالق اهلل .9
 .(6)شيء كل  يف وحكمته شيء بكل وعلمه شيء كل  على اهلل قدرة تقرير .10
 .(7)بالعقل وبواطنها األمور ظواهر إدراك يتم .11
 .(8)بالفقه األشياء أسرار إدراك يتم .12
 (9)األمور إدراك يف املوت مبثابة والكفر احلياة، مبثابة اإلميان .13

 (  105 – 100)  وعظمة دينه ني : نفي البنوة والشركاء عن اهلل تعالى وبيان عظمتهالمطلب الثا
 ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ژ

 جت يب ىب خبمب          حب جب ىئيئ مئ حئ جئ     ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 ٿ ٿ        ٺ ٺ ٺ ڀٺ  ڀ ڀ ڀ پپ  پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ خت حت

                                                           
 (1157/ 2يف ظالل القرآن لسيد قطب ) -  (1)
 ( 1159/ 2) املرجع السابق  -  (2)
 (3819/ 6تفسري الشعراوي ) -  (3)
 (3828/ 6) املرجع السابق  -  (4)
 (97/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (5)
 (97/ 2) املرجع السابق  -  (6)
 (97/ 2) املرجع السابق  -  (7)
 (97/ 2) ملرجع السابق ا -  (8)
 (97/ 2) املرجع السابق  -  (9)
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 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃڃ ڃ ڃ

  ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
لرباهني اخلمسة اوذكر  ، على عظيم قدرته ، وباهر حكمته ، ووافر نعمتهته ورمح تها ذكر كمال قدر مل

 واحد صلأ من ةاملفنن ، واألنواع املختلفة األجناس ، وذكر حدوثمن دالئل العامل األسفل والعامل األعلى 
 قتضيهت ما ويرجح تفاصيلها، يعلم قادر بإحداث إال يكون ، وبني أن ذل  ال حال إىل حال من ، ونقلها
ثبوت اإلهلية  علىواليت دلت  يعانده، ضد أو يعارضه ند فعله عن يعوقه ، وال أحواهلا من ميكن مما حكمته

ذكر ف ، ركاءمن الناس من أثبت هلل ش ، حيث إن يهوحده ، عقبها بتوبيخ ممن أشرك والرّد عل هلا واستحقاقه
 ذل  كما جعلوا األصنام شركاء له يف،   ِشرك آخر من شرك العرب وهو جعلهم اجِلّن شركاءم هلل يف عبادهتم

  . (1)فأطاعوهم فيما زينوا هلم من عبادة األصنام واألوثان
 
 

 ي اآليات : : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل ف ثانياً 
 يث أطاعواحوجعلوا هلل اجلنَّ شركاءم يف عبادهتم إياه، ژ  ې ې ى ىژ يقول تعاىل : 

  .شركهم من هلم سولت فيما اجلن
 غري أو سياً إن أو جنياً  أو ملكاً  كان  ممن شري  هلل يتخذ أن الشركاء ؛ الستعظام على اهلل اسم وقّدم

 .ذل 

 نعمه شكر هونيوج ال وعبادته، ألوهيته يف غريه نيشركو  مث خلقهم، هو أنه يعلمون ژ  ائژ 
إىل افرتاء  ، ومل يقف افرتاءهم على ذل  بل تعدى وهو املنفرد خبلقهم بغري شري  وال معني وال ظهري .إليه

ژ  وبنات افتعلوا له بننيو  واختلقوا ،هلل كذباً وائتفكوا على اوخترَّصوا  ژەئ ەئ وئ وئ ژ  آخر،

وبعظمته،  تعاىل باهلل ، ولكن جهالً ، وال دليل يدل عليه  قولونمنهم حبقيقة ما ي ژوئ وئ ۇئ ۇئ
  أن يكون له بنون وبنات وال صاحبة، وال أن يشركه يف خلقه شري . وأنه ال ينبعي ملن كان إهلاً 

                                                           
(تفسري  448/  4تفسري حماسن التأويل )  (175/ 2أنوار التنزيل للبيضاوي )( 88/ 13انظر :  مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ) -  (1)

 ( 98/  2( أيسر التفاسري )  404/  7التحرير والتنوير البن عاشور ) 
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 عمى . على الباطل ، وافرتائهم اجملهلة تقحمهم قبح على نص ژ ۇئ ۇئژ وقوله : 

 كان  ؛ وملاإليه يضاف أن جبالله يليق بحاناً س أسبحه أي ژ ۆئ ژ نفسه فقال :  نزه مث

 تباعدژ ۈئ  ژ: فقال به صرح العلو، يف كونه  يقتضي املقام وكان النقص، عن اإلبعاد التسبيح معىن

ء عن الذي يصفه به هؤال ژۈئ ېئ ژ  عال فارتفع، وأنه  انتهاء وال له حد ال حد إىل علوه أمر
ن اجلن، واخرتاقهم يف اّدعائهم له شركاء مو ،  وتعاىل تبارك ليهع املستحيل الفاسد وصفهم يف اجلهلة من خلقه

ألن ذل  من صفة خلقه الذين يكون منهم اجلماع  ؛له بنني وبنات، وذل  ال ينبغي أن يكون من صفته
الذي حيدث عنه األوالد، والذين تضطّرهم لضعفهم الشهواُت إىل اختاذ الصاحبة لقضاء اللذات، وليس اهلل 

ة بالعاجز فيضطره شيء إىل شيء، وال بالضعيف احملتاج فتدعوه حاجته إىل النساء إىل اختاذ صاحبتعاىل ذكره 
 لقضاء لذة.
 واملنن النعم من اللَّه من هلم كان  ما كثرة  مع ، أذاهم على  اللَّه لرسول تصبري اآلية هذه ويف
 .(1)ذاهمأ على تصرب أن فأوىل ذل  من شيء إليهم من  يكن مل إذا فأنت غريه؛ عبادته يف يشركون

تفيد مع ذل  ليت اشرع يف اإلخبار بعظيم قدرة اهلل تعاىل ، و الوحدانية ،  وبانت احلجج تقررت وملا

الّتنزيه  فتتنّزل منزلة التمعليل ملضمون ذل  ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ژ  الّتنزيه يف قوله : تقوية
تم تّدعون بنّوة فإذا كن، داللة على القدرة  ُعّلل اإلبطال بأنّه خالُق أعظم املخلوقاتحيث مبضموهنا أيضاً ، 

وا البنّوة فلماذا مل تّدع، وأنتم ال ترون اجلّن وال املالئكة  ، اجلّن واملالئكة ألجل عظمتها يف املخلوقات
ل فهذا اإلبطال مبنزلة الّنقض يف علم اجلد ،للسماوات واألرض املشاهدة لكم وأنتم تروهنا وترون عظمها 

  ژېئ ىئ ىئژ ، فيقول تعاىل : بني فساد قول طوائف أهل الدنيا من املشركني  واملناظرة لـما

والولد إمنا يكون  ژی ی ی ی     جئ حئ مئ ىئ ژ  تكن، مل أن بعد وموجدها وحمدثها مبتدعها

حب          ژ لق وذل  أنه هو الذي خ، من الذكر واألنثى، وال ينبغي أن يكون هلل سبحانه صاحبة، فيكون له ولد

ال خالق سواه. فإذا كان ال شيء إال اهلُل خلقه، فأىّن يكون هلل ولد، ومل تكن له صاحبة فيكون و   ژخب
 .شيء كمثله  فليس شيء، كل  خالق بأنه الولد نفي يف وعز جل فاحتج له منها ولد؟
عون أيها كلُّ ما تدَّ مثل، ف له جعل فقد الولد إليه نسب فإذا له، مثل ال ملن الولد يكون وكيف

،  و إنسيًّاأو جنيًّا أ كاً كان الذي تدعونه ربًّا ملِ سواء أ ؛ لون باهلل األوثان من دونه، خلُقه وعبيدهالعاد

                                                           
 (191 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )277/ 2معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( 7/ 11جامع البيان البن جرير الطربي )انظر :   -  (1)

نظم الدرر  (307/ 3) تفسري ابن كثري (329/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (52/ 2) الكشاف للزخمشري (472/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
 وإضافة من الباحثة  مع تصرف (217/ 7) للبقاعي
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 أىنف تقدم؛ مثال عن وال سبق أصل عن ال واألرض، السماوات إبداع على قدر ومن وتزعمون أن له ولد،
 األعداء ىعل لالنتصار إما: ثالث خصال إلحدى يتخذ؛ إمنا الشاهد يف والولد! الولد؟ إىل احلاجة له يقع

 كله  ذل  نع يتعاىل - وتعاىل سبحانه - فاللَّه متسهم؛ حلاجة وإما تأخذهم، لوحشة وإّما منهم، واالنتقام

واهلل الذي خلق كل شيء، ال خيفى عليه ما خلق وال شيء   ژىب يب جت حت  ژ !ولًدا؟ يتخذ فأىن
السماء، عامل بعددكم وأعمالكم، وأعمال من دعومتوه ربًّا منه، وال يعزب عنه مثقاُل ذرة يف األرض وال يف 

 أو هلل ولًدا، وهو حمصيها عليكم وعليهم، حىت جيازي كال بعمله.
 وقول فعل كل  لىع رقيب حفيظ بأنه بالعبادة ، وإعالماً  وأمراً  وإخالصاً  وحكماً  تقريراً  تتضمن واآلية

 (1).وحتذير ختويف اإلعالم هذا ، ويف
 إىل ذهب من قول فساد ، وبني الرحيم احلكيم املختار القادر اإلله وجود على جةاحل أقام وملا
 حكى مث به، ةالالئق بالدالئل منها واحد كل  فساد ، وبني الوجوه أحسن على مذاهبهم وفصل باهلل، اإلشراك
،  العامل إله أن بتث هذا ، وعند هبا القول فساد القاطعة بالدالئل وبني والبنات، البنني هلل أثبت من مذهب
 رح بعدهاص والبنات، والبنني األوالد عن ومنزه والند، والضد والنظري الشري  عن ، منزه صمد واحد فرد

 العبادة،و  األلوهية له شيء ال إنه اجلاهلون، فيا أيها ژ  ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پژ  :فقال بالنتيجة

 يف من مجيع بادةُ وع عبادتكم تكون أن ينبغي ال فإنه ژڀ ڀ ڀ  ڀژ الذي هو  إال

ارئه وب ژ  ڀ ڀ ڀژ  فإنه فيها، تشركونه شري  بغري ، خالصة له إال واألرض السموات
 ملهمات مجيع ملصلحا هو فإنه أحداً ؛ غريه تعبدوا ، فال وصانعه، وحق على املصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة

  حاجتهم . ويعلم وخضوعهم، ذهلم ويرى دعاءهم يسمع الذي وهو العباد،

 اليت بالصفات املوصوف الشيء أي ربكم اهلل ذلكم ژ ٱ ٻ ژ ولقد ابتدأ اآلية بقوله : 

 لرتبية ،ا بأصناف إليكم ، وحيسن يربيكم الذي ژ  ٻژ : بعده قال مث تعاىل، اهلل هو ذكرها تقدم
 ضبطها . عن العقل يعجز حيث إىل الكثرة يف بلغت أقسام وهي اإلحسان، ووجوه

 أنه اعلمواف املتكرم ، املتفضل احملسن اإلله وجود عرفتم ملا أنكم يعين ژپ ٻ پ پ ژ  :قال مث
 .سواه معبود وال سواه إله ال

 واه،س للخلق خالق ال ألنه سواه ؛ إله ال: قولنا صح إمنا يعين ژ  ڀ ڀ ڀژ : قال مث
 .مفيد مناسب ترتيب الرتتيب فهذا هو؛ إال للعامل مدبر وال

                                                           
 (329/ 2( احملرر الوجيز البن عطية )195/ 4تأويالت أهل السنة للماتريدي )( 11/ 11جامع البيان البن جرير الطربي )انظر :  -  (1)

 (  410/  7( تفسري التحرير والتنوير البن عاشور )  92/  5التفسري الكبري ) 
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ژ  هاهنا : وقال[ 101: األنعام]ژ جب حب          خب ژبقليل :  اآلية هذه قبل قال تعاىل ولقد

 .املاضي إىل إشارة شيء كل  وخلق ألن عبارة :  ژ ڀ ڀ ڀ  
 كلها .  األوقات يتناول وهو الفاعل، اسم فهو شيء كل  خالق: قوله أما

 ذكر هاهناو  د،األوال نفي بيان يف مقدمة ليجعله ژ جب حب          خبمب ژ  :قوله تعاىل هناك ولقد ذكر

 قدمةامل هذه أن واحلاصل هو، إال معبود ال أنه بيان يف مقدمة ليجعلهژ  ڀ ڀ ڀژ  :قوله
 ما موضع كل  يف عليها ليفرع مرة؛ بعد مرة يذكرها تعاىل فهو خمتلفة، ونتائج كثرية  أحكاما توجب مقدمة
 .النتيجة من هبا يليق

 نعمه، شكر وجهوا وإليه ،اخضعوا له بذل فذلُّوا له بالطاعة والعبادة واخلدمة، و ژ  ڀژ 

ٿ  ٺ ٺ        ٿ ژالعبادة ، وهو أيضاً  استحق الصفات هذه استجمع من غريه ، فإن إىل توجهوا وال

 على كل األعمال ، فهو على رقيب واآلجال ، األمرزاق من شيء لكل مال  الصفات تل  مع هو أيژ 
 مسياستهو  م ، وحفظهموأقواهت خلقه أرزاق مجيعبل و  ، يتوىل أموركمما خلق من شيء رقيٌب وحفيظ، 

 إىل بعبادته وسلواوت إليه مهماته، فكلوها حصول على أحد لكل الوكيل ، وهو بقدرته موتصريفه موتدبريه
 . عليها فيجازيكم أعمالكم على وهو رقيب مآربكم إ داح

 علم الشرك، سادف وإظهار تنزيه،وال التوحيد إىل الدعوة تقرير يف والرتتيب النظم هذا يف تأمل ومن
  (1).منه أصلح وال منه أوضح طريق ال أنه

 ريغ فاإلدراكاألبصار ال حتيط به و  ژٹ ڤژ  وجل أنه عز مث عظم نفسه حيث أعلم
إدراك،  بال لرؤيةا تكون وقد املعاينة، هي: والرؤية وحقيقته، الشيء كنه  على الوقوف هو: اإلدراك ألن الرؤية؛

 خيرب ومل فرعون، أدرك الغرق بأن فوصف[ 90: يونس]ژ  ٹ ڤ ڤژ  :فرعون عن اهلل قال وقد

ٱ ژ : وسىم قصة يف - تعاىل - اهلل وقال الّرؤيةم، هو اإلدراك فليس يُرى، مما ليس الغرق ألن رآه؛ أنه

 مع اإلدراك فنفى [  62 - 61الشعراء: ]  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
 يعلم وأنه ه؛كنه  يدرك ال ولكن يرى، أن جيوز - تعاىل - فاهلل الرؤية، ريغ اإلدراك كان  وإذا الرؤية، إثبات

 ثبوت مع اإلحاطة فنفى [ 110طه: ]  ژ  ې  ې ى    ى ائژ  :قال كما  به، حياط وال ويعرف
 العلم .
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  قوله لالكافرون ، بدلي يراه يرونه ، لكن ال املؤمنني ؛ حيث إن اآلخرة يف يرى ومن املعلوم أنه

 ةاآلي بتل  الرؤية أثبتت [ فكما  23 - 22القيامة: ] ژ  پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ      ٺ ژ: تعاىل

 وال ْيءٌ شم  عملمْيهِ  خيمْفى ال ژٹ ٹ ڤژ الدنيا ،  يف اإلدراك اآلية هبذه املراد أن دل اآلخرة؛ يف
 .يفوته

 يعسر ما رؤيةُ ، ب هبا اإلحاطة من له واملتأيتِّ  األبصار، إدراك من له املتيسر تعاىل واهلل ژڤ ژ 

 واخرتاعه لقهخ يف املتلطف ژڤ ژ عليها هو  ، ويتعذر به ، وإحاطتها إياه إدراكها من األبصار على

 وظاهرهاأمورهم  باطنل املخترب ژڦ ژ والعصمة  التوفيق تعاىل اهلل من وعباده ، واللطف وخبلقه وإتقانه،
ه هيئة ال إدراكه، فلطف بقدرته فهيأ أبصار خلق وأبصارهم، والسبب الذي له تعذر عليهاخبلقه  ، العليم

 . (1) تدبريها وشؤوهنا وما هو أصلح خبلقه يةتدركه، وخربم بعلمه كيف
 إىل عاد هلية؛اإل الشريفة العالية املطالب هذه يف القاهرة والدالئل الظاهرة، البيانات هذه قرر ملاو 
 اتاآلي هبذه نبَّههم الذين هلؤالء يقول أن  حممًدا نبيَّه ناؤهث جل اهلل فأمرٌ  والرسالة والتبليغ الدعوى أمر تقرير

 عليهم، حججه على  ژ ڦ ڤ ڤ ژ  :قوله إىل  ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  :قوله من
 عند من جاءهم وما  حممد ورسوله باهلل واملكذبني واألنداد، األوثان به العادلني معهم، خلقه سائر وعلى

 صائرالبژ  ڄ ڄ ڄژ  واملكذبون رسولهباهلل،  العادلون أيها ژ ڦ ڦ ژ  :حممد يا هلم قل اهلل
 لإلدراك اسم صريةفالب الرأس، يف اليت بالعني احلاصل الكامل التام لإلدراك اسم البصر أن وكما البصرية، مجع
تنال شرف رؤية اهلل ستحقة لالقلب ، فالبصرية إن استنارت بالوحي اإلهلي املنري هلا كانت م يف احلاصل التام
 آيات فيه الذي رآنالق جاءكم فقدباالعتبار ،  فيها املنظور لألشياء العقل حتصيل عن يتفق ما وهي، (2)اىلتع

 إحسان فال إحسان، بكل إليكم احملسن أي ژ  ڄ ڄژ  ويستدل، هبا يبصر ودالالت وبراهني بينة
 إىل التقليد حضيض يف بطواهت وال االعتبار بالبصائر، إىل باألبصار النظر عن فاصعدوا عندكم، لغريه أصالً 
 . االجتهاد اتمساو  إىل املعرفة أوج يف ترقوا ، بل باألبصار حيس ما إال معه تفهمون ال حد إىل تصلوا أن

ففي القرآن  فس،للن حضوره املتوقع الغائب مبنزلة كانت  إذ شأهنا، لتفخيم باجمليء الداللة ووصف
 اهلل على جيوز ام على ، والتنبيه الضالل، واإلميان من الكفرما تبصرون به اهلدى من  الظاهرة البينة احلجة
 ألن اللَّه؛ من بصائر اأهن لعرفوا فيه ، ونظروا وتدبروا تفكروا ألوهيته ، فلو على تدلكم ، وشواهد جيوز ال وما

                                                           
الكشف  (472/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (278/ 2) لزجاجل وإعرابه القرآن معاين (22/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (132/ 2) السمعاين تفسري (2133/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب (176/ 4) والبيان للثعليب
  (57/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (330
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 اأهن ، وعرف كروتف نظر من منهم: أمرين على فكانوا األشياء؛ من العجيب يف ينظرون حبيث أنشئوا البشر
 لتبني ونظروا واتفكر  لو ما عنها، فعمي فيها؛ النظر ترك من ومنهم هبا، يعمل ومل وكابر عاند لكنه بصائر،
 هلم . 

 وهو فيها، لبيناتوا الداللة وتبليغ احلق، الدين إىل الدعوة فهو بالرسول، وهذا اجلزء من اآلية يتعلق
البينات  مث ذكر ما كان جيب على املكلفني جتاه ا،عنه الشبهات وإزالة وإيضاحها تبليغها يف قصر ما  أنه

 وترك اإلميان على فإقدامهم ، بالرسول  يتعلق ال حيث ذكر ماژ  ڃ ڃ ڃژ فقال : 
 وآمن احلق رأبص من واملعىن إليهم، عائد وضره ونفعه باختيارهم، يتعلق بل ، بالرسول  يتعلق ال الكفر،

إمنا أصاب من مبا دلّته عليه من توحيد اهلل وتصديق رسوله وما جاء به، فتبني حجج اهلل وعرمفها وأقرَّ هبا، وآو 

ستدّل هبا، لم يف عنه عمي ومن ژ چ چ چژ ونفعها ،  حظ نفسه، ولنفسه عمل، وإياها بـمغمى اخلري
 ومل يصدق مبا دلَّته عليه من اإلميان باهلل ورسوله وتنزيله، ولكنه عمي عن داللتها اليت تدل عليها، فنفسمه

 .خلقه عن غين ثناؤه جل اهلل ، ألن ضر، وإليها أساء ال إىل غريها
  عماه، من شيء يغري  وال علي وال شيئاً، ينقصه شيء إبصاره من لغريي وال يل ليس أنه املعىن كان  وملا

 وإسالم واضعالت اآلدمي حق أن إىل أشار  ژڇ ڇ  ژقوله :  عليه فعطف ونذير، بشري أنا فإمنا: التقدير كان

ژ : بقوله يالنف يف وأغرق ژ  ڇ ژ : فقال االستعالء بأداة تعاىل ، وعرب عن ذل  هلل والقهر جلربوتا

م ما أنا عليكم برقيب أحصي عليكيرديكم ، ف مما قهراً  وأمنعكم ينجيكم، ما إىل قسراً  أقودكم ال ژ ڇ 
لذي يكم، واهلل احلفيظ عليكم، ا، وإمنا أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إل عليها وأجازيكم أعمالكم وأفعالكم

 . (1)ال خيفى عليه شيء من أعمالكم
 الكلمة  نفوذ يف صنق يظن لئال بيده ؛ كله  القضاء بأن إعالماً  العظمة مقام إىل التفاتاً  التقدير كان  وملا

اآليات والعرب واحلجج يف هذه السورة وبينا ما صرفنا فك ژڍ ڌ ڌ ژ  :قوله عليه عطف
 عليها ، ووقَّفتكم ، وكتايب رسويل وتصديق توحيدي يف فعرفتكموها، برهبم اآلهلة واألنداد ونشركامل كم أيهال

 من اهب اآليات، وأوضحنا من السورة هذه يف لكم صرفنا ما فانظروا م اآليات يف غريها،كنصرف لفكذل  

ڌ ژ ن قوله : إ حيث التعاريف، غرائب عن وكشفنا التصاريف بعجائب فيها أتينا فلقد الدالالت، شريف

 وجه، كل  يف نهاحال فنبيِّ  إىل حال من الشيء نقل وهو الصرف من املتعاقبة ؛ املعاين يف الدائر املعىن إجراء ژ
 املارقني بابأل لتحري ؛ القوى يفوت ما الرباهني وجوه من ، سالكني املتنوعة املعاين يف حال إىل حال ومن

                                                           
 (201/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (279/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (23/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

اجلامع ألحكام القرآن  (105/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي،  (331/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (55/ 2) الكشاف للزخمشري
 (222/ 7) نظم الدرر للبقاعي (57/ 7) للقرطيب
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 مرَّة، هبا كماحلجة ، فندعو  فتلزمهم يدانيها مبا اإلتيان عن عجزة مبأهن منهم علماً  املانعني، أفكار وتنطلس
 أمري من عرفوهت فلم جهلتموه ما كل  يف وحججي آيايت لكم فأبنيِّ  ، ونوضحها ُأخرى ، ونرددها هبا وخنوفكم

ل ن أهإمنا تعلمت ما تأتينا به تتلوه علينا م ژڎ ژ  م:كقولوا لرسولنا الذي أرسلناه إليتكيال وهنيي،

 هلم فيتبعوه إذا تبنيَّ  احلق يعلمون لقومبتصريفنا اآليات  احلقَّ  ولنوضح ژڈ ڈ ژ ژ الكتاب، 
 ا من الفهم به بعداً وليسوا كمن إذا بـُنيِّ هلم عمُموا عنه فلم يعقلوه، وازدادو فيجتنبوه،  ويتيبني هلم الباطل ، ويقبلوه

 وألن آخرون، صرويب بينة عن ناس ليعمى العجيب ؛ بواألسلو  الغريب املنهاج هذا على به أتى أنه ، فاحلاصل
 .(1)أهاًل  للعلم كان  من ويهتدي جهاًل، به اجلهلة يزداد أن البيان يف اإلبالغ من املراد

 
 

 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات :      

ل  من ذ ال جيوز صمْرف أيَّ عبادة لغري اهلل ، سواًء أكانت ذحبًا أو نذراً أو غري .1
، ج ِمن املّلةلشِّرك األكرب املخر أنواع العبادات ، ال جلِِن  وال لغريهم وأن ممن فعل ذل  فقد وقع يف ا

 وقابل إحسان اهلل عليه بالكفر والـُجحود ، واهلل أعلم
بيان سمفمهم وُسْخفم تفكري املشركني ، فإهّنم ما قالوا إن املالئكة واجلن أبناء اهلل إاّل  .2
ْلقم السماوات واألرض أكرب من خلق املالئكة واجلن ، فعلى ألهنم عظّ  موا خلقهم ، ومعلوم أن خم

طريقتهم وحساباهتم الباطلة فإن السماوات واألرض أوىل بالبـُنـُوَّة من املالئكة واجلن ، وكل هذا باطل 
املخلوق  ىفإن اهلل هو خالق اخللق كلهم مبا فيهم املالئكة واجلن والسموات واألرض ، فكيف ُيساو 

 باخلالق !!؟؟ 
أن الداعية إىل اهلل ينبغي عليه أن يكون على دراية ومعرفة بالنقاش العقلي واألدلة  .3

العقلية ، فإن ِمن الناس ممن ال يُؤمن باهلل وال باألدلة النقلية ، فِمثل هذا ال ينفع معه إالَّ الـُمحاّجة 
 العقلية . واهلل أعلم .

 نأ شيء يصلح مل شيء؛ كل  خلق كان  إذا ألنه له؛ ولد ال أن اهلل على الدليل .4
 .(2)جنسه من يكون أحد كل  ولد فإن للخالق؛ ولداً  يصلح ال املخلوق إذ له؛ ولد يكون
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 هلل،ا إال للمهمات مصلح وال اهلل، إال حافظ ال أنه يعلم جيب على اإلنسان أن .5
 .(1)إليه إال املهمات من مهم يف يرجع وال سواه، ما كل  عن طمعه ينقطع حىت

 اهلل إىل تعود افعملن ال إلينا تعود املنافع وأغراض منافع، لنا وبني دلنا إمنا تعاىل أنه .6
  .(2)ربه قبل من ال قبله من إال يؤت ومل بنفسه، يضر والتدبر النظر عن بعدوله املرء تعاىل ، وأن
 خملوقا، كونه  نع خيرجه ال وخصائصه صفاته ىف بعض عن املخلوقني بعض امتياز .7

 .(3)ورباً  إهلاً  يكون ألن به يصل وال
 به، أعلم هو لكان ولد له كان  ولو شىء، لكل اخلالق إال شىء كل  يعلم ال .8
 علم بال ذباً ك  ذل  عليه افرتوا الذين كذب  لكنه العلم، ودالئل الوحى بآيات إليه العقول وهلدى
 .(4)عقلى دليل وال بوحي مؤيد

 مرارهاالست الوالدة من مربأة وهى ألرضني،وا السموات مبدعات اهلل تعاىل من إن  .9
 .(5)مدهتا وطول

 منزه تعاىل واهلل متجانسني، وأنثى ذكر من يتوالد الولد بأن جرت قد العادة إن .10
 .(6)لشىء اجملانسة عن

 افئه،يك ال له خملوق فهو عداه ما كل  ألن له، كفء  ال واهلل للوالد، كفء  الولد إن .11
 .(7)غريه كذل   وال ذاتى علمه وألن

 لك  عن أطماعنا نقطع أن فعلينا هو، إال للحاجات قاضى وال اهلل، إال حافظ ال .12
 .(8)إليه إال يف مجيع األمور نلجأ وال سواه، ما

 دنياكم ىف عادتكمس مدار عليها اليت اليقينية احلق أثبت اهلل تعاىل يف اآليات عقائد .13
  قواكم،و  مشاعركم وأكمل أجسادكم، ورىّب  وسواكم، خلقكم الذي ربكم عليكم هبا تفضل وآخرتكم،

 النفوس ليهإ تسمو ما منتهى إىل تصل حىت عقولكم، هبا وحّمص نفوسكم، وهّذب أرواحكم، رىب كما
 .(9)الكمال من البشرية

                                                           
 (96/ 13مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ) -  (1)
 (105/ 13املرجع السابق  ) -  (2)

 (205/ 7تفسري املراغي ) -  (3)
 (206/ 7)املرجع السابق   - (4)
 (206/ 7)املرجع السابق   - (5)
 (206/ 7ي )تفسري املراغ - (6)
 (206/ 7)املرجع السابق   - (7)
 (206/ 7)املرجع السابق   - (8)
 (209/ 7)املرجع السابق   - (9)
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 أن -وحتماً  ضرورةً  -معها تقرر -والرزق  واملل  اخللق -احلقائق  هذه تقررت إذا .14
 الذي والسلطان هوالتوجي القوامة وهي -الربوبية ائصخص وحده له فتكون. سبحانه له الربوبية تكون
 ومنها. الهتامدلو  بكل العبادة وحده له وتكون العباد عليه يتجمع الذي والنظام ويطاع، له خُيضع
 .(1)واالستسالم واخلضوع الطاعة

 يف ياطنيالش يطيعون داموا وما به، يأمره فيما املعبود العابد يطيع أن هي العبادة .15
 (2) عبدوهم . كأهنمف وسوستهم

 وإن والكون، لإلنسان الصيانة قانون يضع الذي فهو خلق الذي سبحانه مادام .16
 لتعيد القاخل منهج إىل تلجأ فأنت اإلنسان أو الكون فسد وإذا واإلنسان، الكون يفسد املنهج خالفت
 (3) .بالعبادة األوىل هو لذل  صالحيته؛ منهما لكل

 يف ممصاحله حيقق تدبرياً  الدقيقة أمورهم دبريت اللطف هو مظاهر من مظهر أول .17
 .(4)وجودهم

 .(5)ويسعد وينجو الرشاد طريق يبصر هبا يأخذ من بصائر القرآن آيات .18
 لئال بسبب اهتامات الكفار ، عنده حدث الذي احلزن وإزالة قلب النيب  تقوية .19

 .(6)الدعوة تبليغ يف لفتوره سبباً  قوهلم يصري

 (  108 – 106)   ت إالهية لنبيه في التعامل مع قومهتوجيها:  ثالثالمطلب ال
 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ  يقول اهلل سبحانه تعاىل :

     ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ        ۆ ۇۆ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

  ژ  ې ې              ې ې

 
 السابق : أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع 

 يدانيه ال وعز نز،ك  مثله يلقى ال كنز  القرآن أن الرباهني وتضاعيف األدلة أثناء يف هبذا انكشف ملا
 املراد بأن ختمو  األبصار، نوافذ التماعها عن وكّلت األفكار، سوابح دوهنا تضاءلت اليت الذروة يف وأنه عز،

                                                           
 (1163/ 2يف ظالل القرآن لسيد قطب ) - (1)
 (3831/ 6تفسري الشعراوي ) - (2)
 (3839/ 6)املرجع السابق   - (3)
 (3844/ 6)املرجع السابق   - (4)
 (102/ 2جزائري )أيسر التفاسري لل - (5)
 (322/ 7التفسري املنري للزحيلي ) - (6)
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 أهنم الكفار عن ىحك ، حيث بقوهلم طعنهم عنه يفرت لئال ذل  ؛ على ينبه أن له ناسب العلماء، بالبيان
 ينظمها مث نهم ،م العلوم هذه ويستفيد أقواماً ، يدارس أنه إىل أو االفرتاء إىل القرآن هذا إظهار يف ينسبونه

ژ  :احلقيقة على العامل بأنه إعالماً  باخلطاب  له خمصصاً  تعاىل، فقال اهلل من عليه نزل أنه ، ويدعي قرآناً 

 تقوية واملقصود والرسالة، الدعوة تبليغ يف لفتوره سبباً  القول ذل  يصري لئال ژ ک ک ک  ڑ ڑ ک
 .(1)الشبهة تل  مساع بسبب حصل الذي احلزن وإزالة قلبه

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 يالذ وحيه يف رب  به ركأم ما حممد أي اتبع يا ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژ يقول تعاىل : 

 جمادلتهم نع هبم، وأعرض وخاطرك قلب  تشغل وال فيه، عنه زجرك عما وانزجر فاعمل وتدين به، إلي ، أوحاه

ک ک ژ  :بقوله مدح ذل  األمر وأكد واألصنام، األوثان عبادة من قوم  مشركو إليه يدعوك ما ، ودع

ژ  :بقوله  ذل علل فيه؛ مث مرية ال الذي احلق هو رب  نم إلي  أوحي ما فإن  البيان؛ هبذا إلي  احملسن ژ

 علي  يستحق بودمع ضر، وال وال نفع يف إليه يلتفت وال أمر، له يتبع أن غريه يستحق فال  ژگ گ گ ڳڳ 
 والقمر شمسم وال سكناً، الليل وجاعلُ  اإلصباح، وفالق والنوى، احلب فالق هو الذي اهلل إال له العبادة إخالص
 جهل بسبب كاليفهت عن اإلعراض جيوز وال طاعته، جيب فإنه اإلهلية يف واحداً  كان  ملا تعاىل ، حيث إنه حسباناً 

،  مومسابَّته وخصومتهم جداهلم عن  ودعژ ڳ ڳ ڱ ژ  الزائغني لذل  قال : وزيغ اجلاهلني
 وينصرك ل  هللا يفتح حىت أذاهم، واحتمل كفرهم،  علي  يثقلن وال الكفار، هؤالء سفاهات إىل تلتفت وال

 يف حكمة هلل أن واعلم كفرهم،  مع تركتهم ولكين لقدرت، عنهم الكفر إزالة أردت لو عليهم ، فإين ويظفرك
 إمياهنم على رص ح بكلماهتم ، فمزيد قلب  تشغل أن ينبغي مجيعا فال كلهم  الناس هلدى شاء لو فإنه إضالهلم،

 .(2)أشراكه قيود يف وارتباكاً  ، إشراكه يف متادياً  إال شقوته أريد من يزيد ال

  له مسلياً  حيث قال ژ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ژ  فذل  أمرنا باالعراض عنهم إمنا أمرنا به ؛ ألنه
م لو أراد ربُّ  هدايتهم واستنقاذهم من ضاللتهم، للطف هلم بتوفيقه إياهم فل لقوله، وردهم به استهزائهم عن

ۀ  ڻ ڻژ قوا ما جئتهم به من احلق من عند رب  وصدَّ ، فاتبعوك  ، ، وآلمنوا ب يشركوا به شيئاً 

هم، فإن عليهم ما هم عاملوه، حتصي ذل  علي ، ومل نبعث  حافظاً مبلِّغاً  وإمنا بعثت  إليهم رسوالً  ژۀہ 
                                                           

 (225/ 7) نظم الدرر للبقاعي (107/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي -  (1)
/ 7) ( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب107/ 13( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )32/ 12جامع البيان البن جرير الطربي )انظر :  -  (2)

 (225/ 7) نظم الدرر للبقاعي (314/ 3) تفسري ابن كثري (272/ 1) التسهيل البن جزي (177/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (60
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لست و  ولست عليهم بقيِّم تقوم بأرزاقهم وأقواهتم وال حبفظهم، ژہ ہ ہ ھ ژ  ذل  إلينا دون 
 أعماهلم، حفظ علي  يؤخذ ومل ،م جُيْعل إلي  حفظه من أمرهملف دنياهم ، أو لدينهم مصاحلهم يف بأمورهم قيم
 البيان والعلم، ويف ملالع يف والنهي باألمر البالغ إليه التبليغ، ففوض علي  إمنا صنيعهم؛ عن أنت تسأل ال أو

 التقديرين ، وعلى ليهمع دعائ فضرره وإال إليهم، عائد فنفعه للقبول انقادوا ؛ فإن عليها والتنبيه الدالئل بذكر
 يكمل مبا لكالما ، وختم عنهم الكفر إزالة على ألحد قدرة ال أنه والتبليغ ، فبني والنبوة الرسالة من  خيرج فال
 . (1)إليه جعل ما قدر له وبيان ،  الرسول تبصري معه

ن عليه كن أن يكو ملا ذكر يف اآليات السابقة موقف املشركني من النبوة والقرآن ، ذكر هنا ما ميو 
 غضبوا الكفار نم الكالم ذل  مسعوا إذا املسلمني بعض أن يبعد ال من كان يف قلبه غرية على الدين ، فإنه

 ، (2)املعارضة سبيل على آهلتهم وشتموا

 من املشركون يدعو ژ  ھ ھ ےژ  :به وللمؤمنني  حممد لنبيه ذكره تعاىل يقولف
 واعتداءً  برهبم، هممن جهالً  اهللم  املشركون فيسبَّ  القبائح، من فيها تذكروا ما واألنداد، وال اآلهلة من اهلل دون

 إذا أنه إال طاعة ؛ انك  وإن الشتم فهذا به، يذكر أن جيب ومبا وتعاىل سبحانه علم باهلل وجتازواً للحد بغري
 على همإقدام يستلزم كان  الشتم هذا ألن منه؛ االحرتاز وجب عظيم، منكر وجود يستلزم وجه على وقع
،  يف الكفر الدين، وازدياداً  قبول عن هم تنفري وعلى السفاهة، باب فتح وعلى رسوله، وشتم اهلل شتم

 .عنه النهي وقع املنكرات، هلذه مستلزما فلكونه قلوهبم، يف والغضب الغيظ وإدخال
ا إيّاهم عن الشيطان خبذالنن كما زيّنا هلؤالء العادلني برهبم األوثمانم واألصنام، عبادةم األوثان وطاعةم و 

 لالضال على اخلالية األمم من ژ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ژ  واالنتصار، هلا واحملاماة أصنامهم وحب طاعة الرمحن،

لكل مجاعٍة اجتمعت على عمٍل من األعمال من طاعة اهلل ومعصيته، و  فيه، كانوا  الذي عملهمژ ۋ ژ 

 [ والدليل 108النحل: ] ژ ہ ہ ہ ہ ژ : قوله مبنزلة ألنةعملمهم الذي هم عليه جمتمعون، 

فاطر: ] ژ ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ  :قوله ذل ، على
  [ ، وهذه أكرب جمازاة وعقوبة للضالني فإن من زين له سوء عمله عمي عن غريه  8

 ۋ ۅ ۅ ۉژ إال أنه سيأيت اليوم الذي يكشف اهلل عن حقيقة ما هم فيه لذل  قال : 

 ژ 

                                                           
/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (206/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (32/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (225/ 7) نظم الدرر للبقاعي (60/ 7) القرآن للقرطيباجلامع ألحكام  (109
 مع إضافة من الباحثة .  (109/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي -  (2)
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 على نعمهب يتقوون وهم عنهم باحللم إليهم احملسن ، بعد ذل  ومصريهم إىل رهبممث مرجعهم  
 يوم رجوعهمو  ضمائرهم، على مطلع بأحواهلم، عامل تعاىل اهلل وإن تعاىل، اهلل إىل مفوض وأمرهم معاصيه،

هم وخيرب  بهم ،ويعاق ويوخبهم ويعاتبهم فُيوقفهم ژ ۉ ې ې     ې ژ  غريه إىل اهلل ال إىل القيامة
، أو يعفو فشرّاً  رّاً ، وإن كان شفخرياً  بأعماهلم اليت كانوا يعملون هبا يف الدنيا، مث جيازيهم هبا، إن كان خرياً 

 وعربلمسيئني ، ل ثقيالً  ، ووعيدا للمحسنني مجيالً  وعداً  يتضمن ، وذل  أو كفراً  بفضله، ما مل يكن شركاً 

 (1).فيها الكفرة معتقد على ژ ے      بــــــ تعقل ال وهي األصنام عن
 
 

 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 ألوثانا وصف املطلوب ؛ ألن يف له فائدة ال مبا تشاغلال بعدم الدعاة تأديب .1
 (2).شتمها إىل ذل  مع حاجة فال إهليتها، يف القدح يف يكفي تضر وال تنفع ال مجادات بأهنا

 عز هللا أو السالم عليه النيب أو اإلسالم يسب أن وخيف منعة يف الكافر كان  إن .2
 ذل ؛ إىل ؤديي ما إىل يتعرض وال كنائسهم،  وال دينهم وال صلباهنم يسب أن ملسلم حيل فال وجل،
؛الس يستحق من سبِّ  عن - ومجملَّ  عمزَّ  - اللَّه ، فلقد هنانا (3)املعصية على البعث مبنزلة ألنه  بَّ
 .(4)السبَّ  يستحق ال من سبِّ  خمافة

 فيهاو  الذرائع، بسد احلكم وجوب على ودليل املوادعة، من ضرب اآلية هذه يف .3
 (5)الدين  يف يكون ضرر إىل أدى إذا له حق عن يكف قد احملق أن على دليل

 هو أمر يف به املأمور فيقع باملعروف يأمر أن أراد إذا اإلنسان أن دليل اآلية ويف .4
 (6) .يهف هو ما على ويرتكه يأمره ال أن ينبغي القتل، وأ الشتم أو الضرب من فيه هو مما شر

                                                           
احملرر الوجيز  (56 /2) الكشاف للزخمشري (281/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (33/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (61/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (110/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (332/ 2) البن عطية
 (228/ 7) نظم الدرر للبقاعي (315/ 3) تفسري ابن كثري (177/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (177

 (110/ 13) الدين الرازيمفاتيح الغيب لفخر  -  (2)
 (61/ 7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) -  (3)
 (207/ 4تأويالت أهل السنة للماتريدي ) -  (4)
 (61/ 7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) -  (5)
 (474/ 1حبر العلوم للسمرقندي ) -  (6)
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 لشبهة،ا ونفى الدالئل والتزام احلجة بلسان جيب أن تكون املخاطبة مع املعارض .5
 (1).اهلل لذكر اإلجالل ترك على ذل  فيحملهم والعادة، الّنفس نوازع موجب على ال

 ىعل قدمت أن ل  جيز مل وسفاهة جبهل شافه  إذا خصم  أن على تنبيه .6
بالعقالء  يليق ال وذل  والسفاهة املشامتة باب فتح يوجب ذل  فإن كالمه  جمرى جيري مبا مشافهته

(2). 
 ال داءاالقت فإن ،جنسه ألبناء إماماً  كوناإلنسان نفسه ، وي جاء اخلطاب لرييب .7

 (3). يأمر مبا ويأمتر يعمله، مبا يعمل، مبن إال يتم
  الرسول اهتمام يتناوله الذي اجملال حيددا مب  اهلل لرسول اإلهلي التوجيه .8
 .(4)يلج كل  ويف أرض كل  يف دينه إىل الدعوة وأصحاب خللفائه اجملال هذا حيدد كما  ، وعمله

 دعوة،ال عن باملعرضني وعمله وأمله قلبه يعلق أن جيوز ال الدعوة صاحب إن .9
 وأن قلبه، رغيف أن جيب إمنا ، ناإلميا وموحيات اهلدى لدالئل قلوهبم تتفتح ال الذين املعاندين،
 .(5)واستجابوا مسعوا للذين وعمله أمله يوجه

 تصور إلنشاء اجة، واحل العقيدة قاعدة على كله  الكيان اإلنساين بناء إىل اجةاحل .10
 أخالق األمم بناء إىل اجة، واحل العقيدة هذه أساس على واحلياة الوجود عن عميق كامل  هلم

 ويستحق ، اجلهد إىل حيتاج كله  وهذا ، نفسه األساس هذا على لصغريا جمتمعهم وبناء وسلوكهم
 (6) .اجلهد

 فإذا فيدمغه باطلال على باحلق فيقذف سنته، جيري اهلل فإن ذاته يف احلق ينمو حني .11
 الباطل شأن فإن الكاملة، الصادقة صورته يف احلق وجد ومىت يوجد أن احلق جيب على زاهق ، هو
 (7)! قريب كذل   وعمره هني،

 اهذ يكون أن إىل املؤمنني وجه فقد املشركني، عن باإلعراض الرسول  أمر مع .12
 .(8)باملؤمنني يليق ترفع، ويف وقار، ويف أدب، يف اإلعراض

                                                           
 ( 494/ 1لطائف اإلشارات للقشريي ) -  (1)
 (109/ 13الدين الرازي ) مفاتيح الغيب لفخر -  (2)

 (211/ 7تفسري املراغي ) - (3)
 (1169/ 2يف ظالل القرآن لسيد قطب ) - (4)
 (1169/ 2املرجع السابق  ) – (5)
 (1169/ 2املرجع السابق  ) - (6)
 (1169/ 2املرجع السابق  ) - (7)
 (1169/ 2املرجع السابق  ) - (8)
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 ويدافع ،يستحسنه فإنه عماًل، عمل من كل  أن هبا، الناس اهلل خلق اليت الطبيعة إن .13
 دافعو  استحسنها السيئات يعمل كان  وإن ،عنها  ودافع استحسنها الصاحلات يعمل كان  فإن! عنه

 يف طبيعة فهذه! كذل   حسناً  رآه الضالل على كان  وإن حسناً، رآه اهلدى على كان  وإن عنها ،
 (1).اإلنسان

 زيينهبت الباطل يضره وال اإلخالص، مع والعمل بالقول ظهر مىت يعلو احلق أن .14
 (2)األعمال . خرافات على باالنكباب وال األقوال بزخارف

 وتفاوهتم دهماستعدا الختالف دين على يتفقوا أال البشر سنة اهلل يف مقتضى من أن .15
 .(3)والفكر  الفهم درجات ىف

 داهتاوعا أعماهلا ذل  ىف سواء شأنه جل اهلل سنن من سنة لألمم األعمال تزيني إن .16
 .(4)واملكتسبة املوروثة وأخالقها

 فاستعريوا رّة،مُ  واحلقائق جداًل، جتعله وال جبالً  نرسله فال ثقيل النصح: احلكماء قال .17
 إىل وأحبّ  لفأ عما ختلعه أن منه وحسب  املنصوح، قلب تؤلف النصح يف واخلفة البيان ، خفة هلا
 .(5)عنيف بأسلوب ألف مما خلعه يكون فال يتعود، مل ما

 تريد ألن  الدعوة؛ منهج يف اللطف يعلم  أيها الداعية أن يريد سبحانه احلق إن .18
 .(6)الطيب باألسلوب إال ذل  يكون ولن اإلميان إىل لتستميلهم قلوهبم حتنن أن

 اخلري وهي يةالنهائ القيمة املؤمن ،ليتذكر الدعوة منهج يف نسري كيف  احلق يعلمنا .19
 .(7)املشركني على الصرب يرزقه أن اهلل وليسأل. للدعوة

 وأال عليه، لإلباء اناً مك لغرائزهم  الرسول يرتك أال يريد وتعاىل سبحانه احلق نإ .20
 (8)الوارد يف اآليات . األسلوب هذا يعلمنا وهلذا. الدعوة من لينفروا وسيلة جيدوا

 والغضب عليه ، احلفيظة يف عذراً  له علجي فإنه وتعصب وجه اخلصم يف ثار املرء إذا .21
 (9).اهلل منهج عن االنصراف ويف ،عليه  واهلجوم منه

                                                           
 (1169/ 2املرجع السابق  ) -  (1)
 (211/ 7تفسري املراغي ) -  (2)
 ( 212/ 7املرجع السابق  ) - (3)
 (214/ 7املرجع السابق  ) - (4)
 (3857/ 6تفسري الشعراوي ) - (5)
 (3858/ 6املرجع السابق  ) - (6)
 (3858/ 6املرجع السابق  ) - (7)
 (3860/ 6املرجع السابق  ) - (8)
 (3861/ 6املرجع السابق  ) - (9)
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 مجيلة؛ اهتاذ يف والدعوة للدعوة، تزيني فهذا وةللدع اللطيف اجلدل احلق يعلمنا .22
 (1) .مجيالً  عرضها يكون أن البد لذل 

 جيهلون ينالذ السفهاء جماراة عن وترفع إمياين، ومسو أخالقي، هتذيب يف اآليات .23
 .(2)وتقديسه اهلل معرفة من أفئدهتم وختلو احلقائق،

 
 
 

  

                                                           
 (3861/ 6بق  )املرجع السا - (1)
 (327/ 7التفسري املنري للزحيلي ) - (2)
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 (  117 – 109الحق )  : تعنت المشركين وعنادهم في قبول رابعالمطلب ال
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ژ 

ىئ ىئ        ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ        يئ    جب حب خب مب  ىب يب 

ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ ڀ           ڀ ڀ ٺ ٺ       جت حت خت 

ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      

ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ      ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې     ې ې ې ى 

  ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
؛  به جئتنا مناإ القرآن هذا إن قوهلم وهي وته،نب يف الطعن توجب شبهة الكفار تعاىل عن حكى ملا

 هبذا اآليات هوهذ السور هذه جتمع مث واإل ديل ، التوراة عرفوا الذين األقوام وتباحث العلماء، تدارس ألن 
ههم الواهية ؛ من شب أخرى شبهة اآلية ذكر يف هذه سبق، مبا الشبهة هذه عن أجاب تعاىل أنه مث الطريق،
 مبعجزة جئتنا حممد يا أن  ولو البتة، املعجزات جنس من فليس أمره، كان  كيفما  القرآن هذا إن له قوهلم وهي
 .(1)احللف  ذل  تأكيد يف ، وبالغوا ذل  على وحلفوا ب ، آلمنَّا ظاهرة وبينة قاهرة

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
ْهد ژائ ائ ژ باهلل  العادلون هؤالء ژى ژ  وحلف ژ ى ژ  :تعاىل يقول  جم

 ، وانتهت أشدُّهاو  وأصعُبها األميان من عليه قدروا ما أوكدُ  اليمني ، وذل  ىف املبالغة يف واجتهدوا حمِلفهم،
 كانوا  ذل  غري يفو  منها، واجلليل األمور، من العظيم عند إال باللَّه حيلفون ال قدرهتم ، ولقد كان الكفرة إليها
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ەئ ەئ ژ ليه وتبجيالً ، مث ذكر ما حلفوا ع هلل تعظيماً  اليمني؛ جهد باللَّه اليمني فسمي بدونه؛ لفونحي

لنا تصدِّق ما تقول يا حممد، مثُل الذي جاء ممْن قب مقرتحاتنا من قالوا: نقسم باهلل لئن جاءتنا آية ژ وئ

ن وأّن ما جئتنا به حقُّ م قالوا: لنصدقن مبجيئها ب ، وأن  هلل رسوٌل مرسل، ژ وئ ۇئژ من األمم 
 عند اهلل.

 ما ، واستحقار اآليات طلب يف  الرسول على التحكم فيه والتأكيد القسم هذا إىل هلم والداعي

ۈئ  ۆئ ۈئژ والتخطئة  الرد جهة على حممد هلم يا ژ ۆئ ژ : جاء الرد الرباين فقال  منها ، مث رأوا

 إمنا: االسرتشادو  اهلدى سبيل على ال وعناداً، وكفراً  عنتاً ت اآليات يسألون  الذين هلؤالء حممد يا قل  ژ ېئ

 هو تعاىل يدل على أنه  ژ  ۈئ ژ ولفظ ترككم، شاء وإن أجابكم، شاء إن اهلل، إىل اآليات هذه مرجع
 يقدر ال نأ شرطها النبوات على الدالة املعجزات ألن غريه ؛ دون اآليات هذه أمثال على بالقدرة املختص
 الذي فهو ، وهو القادر على إتيانكم هبا دون أحد من خلقهوتعاىل ،  سبحانه اهلل إال حدأ حتصيلها على

 ماو  ژ ېئ ىئ ژ ، مث قال :   إنزاهلا وال إرساهلا أمل  ال وأنا ، احلكمة موجب وينزهلا على يرسلها

،  نيؤمنو  أهنم تدرون فال  ژ ىئ ىئ        ی ی ی ژ  الغيب تعلمون ال فأنتم وما يدريكم يعلمكم
 القرآن زولن عند كانت  كما  حينئذ قلوهبم تكون ، فقد لعل اآليات إذا جاءت هؤالء املشركني ال يؤمنونف

هم ف ، فيعاجلوا بالنقمة والعذاب عند ذل ، وال يؤخَّروا به هبا يؤمنوا ، فال عليها مطبوعاً  اآليات من وغريه
  .(1)الذين آيس اهلل نبيَّه من إمياهنم

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ژ الذين قال عنهم :  هؤالء عن أخرب وبعد أن

 كان الواجب  ؛ الرسول  صدق على داللتها كيفية  وعرفوا اقرتحوها ، اليت القاهرة اآليات جاءهتم إذا ژ ۇئۇئ 
 قلوهبم لبق إذا تعاىل أنه إال بأبصارهم، ورأوها بقلوهبم ، فعرفوها اآلية ، جاءهتم إذا يؤمنوا أن عليهم

تعاىل  اهلل اقبهمع يؤمنوا ومل به يعتربوا فلم عليه، يكون أن جيب الذي الصحيح الوجه ذل  عن وأبصارهم

جئ ژ قال :  احلجة ؛ حيث موضع ومعرفة احلق رؤية عن وأبصارمهم اإلميان، عن فيزيغها بتقليب أفئدهتم

 . ژحئ مئ 

                                                           
 (214 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )281/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )37/ 12انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

اجلامع ألحكام القرآن  (112/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (333/ 2) ر الوجيز البن عطيةاحملر  (56/ 2) الكشاف للزخمشري
 (506/ 2) اجلواهر احلسان للثعاليب (316/ 3) تفسري ابن كثري (177/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (62/ 7) للقرطيب
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 سألوها، اليت اآلية مجاءهت وإن والكفر، يف الضاللة والرتك واهلدى احلق عن التحويل بالتقليب واملراد

ذل   قبل مرَّة يئهاجم قبلم  إياها بتقليبنا ژىئ        يئ    جب ژ اهلل  عند من به جاء وما ورسوله باهلل يؤمنوا فال
 اآليات .  بتل  ينتفعوا ، ومل الكفر ، فبقوا على
 يشهد ما لىع إال يقع ال والبصر القلب ألن اجلوارح؛ من غريها دون واألبصار األفئدة ختصيص مث

 .وألوهيته اللَّه وحدانية على به
 هو الصوارفو  الدواعي موضع ألن األبصار ؛ تقليب على األفئدة تقليب ذكر تعاىل اهلل قدم وإمنا

 القلب يف فالصوار  حصلت ، وإذا أىب أم شاء إليه ؛ البصر انصرف القلب يف الداعية حصلت فإذا القلب،
 على لوقوفل سبباً  اإلبصار ذل  يصري ال أنه إال الظاهر ، يف يبصره كان  وإن ، فهو عنه البصر انصرف
 .املطلوبة الفوائد

 ؤال،س غري على هذا قبل آيات جاءهتم قد دليل على أنه ژىئ        يئ    جب حب خب مب ژ وقوله : 
  .هبا يؤمنون فال بالسؤال، جاءهتم إن فكذل  هبا؛ يؤمنوا فلم

 واإلفراط الشر يف ضاللتهم والتخبط ظلمات يف رهم تركهمكف  على وثبتوا يؤمنون، ال أهنم علم وإذا
ا، قد غلب عليهم ال يهتدون حلق، وال يبصرون صوابً ف، حريهتم يف يرتدَّدونو  ويتحريون، يعمهون، فيما هم فيه

ژ ية بقوله : لذا ختم اآل مترُّدهم على اهلل واعتدائهم يف حدودهوزاد  ، اخِلْذالن، واستحوذ عليهم الشيطانُ 

  .(1) ژيب جت حت ىب 

اء حيث ج  ژ ىئ ىئ        ی ی ی ژ : يف قوله اإلمجال سبيل على ذكره ما تفصيل مث بني
 هنمإ وأقسموا اآلية سألوا الذين األوثانم، برهبم العادلون هؤالء يؤمن أن من النيب  طمع هبا يُزيل اهلل إعالم من

ەئ ەئ ژ  :ل  القائلني واألصنام، األوثانم  رهبمب العادلني هؤالء فالح من آيسْ  حممد نزلت، فيا إذا يؤمنون

 إنزال من طلبوه ما أعطاهم لو تعاىل أنه فبني ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ  پژ فـــــــــ   ژ  وئ   وئ ۇئ

 املوتى وكلمهم   ژ پ پژ  الرسل، بتصديق اهلل تعاىل من بالرسالة عيانًا؛ ختربهم يروها املالئكة حىت
 حقي  به ئتهمج ما وأن تقول، فيما حمقي  أن  وأخربوهم ، نبّوت  وصدق  ىعل وداللة ل ، ُحجَّةً  إياهم بإحيائنا

ڀ ڀ  ژ  ربأن حيش اقرتاحهم يبلغه ال ما ذل  يف زاد لو ، بل الرسل به جاءهتم ما بصدق اهلل، بل عند من

  به جاؤوهم يماف الرسل بصدق ، فتخربهم أمة بعد أمة كل  عليهم وتعرض قبياًل ، قبيالً  أفواجاً، ژ ڀ ڀ 

                                                           
 (475/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )217/ 4أهل السنة للماتريدي )( تأويالت 45/ 12انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

اجلواهر احلسان  (114/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (334/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (311/ 2) للواحدي الوسيط التفسري
 (506/ 2) للثعاليب
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 من ، وقضائه علمه يف سبق مبا  نبيه اهلل أخرب ژ  ٺ ٺ       ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿژ كانت النتيجة ذاهتا 
 عليهم، ذل  لويسه اهلل يهديهم أن إالوال صّدقوك وال اتبعوك  تعاىل، باهلل يؤمنون ال وأهنم عليهم، الشقوة
 .فيؤمنوا يؤمنوا أن ويشاء

 لو اتآي جاءهتم قد ألهنم اسرتشاد؛ سؤال ال وعناد، زاءواسته تعنت سؤال اآليات أن سؤاهلم إذ
 قساوة وحن من اخلذالن على خصاالً  فيهم مما جعل يؤمنون، ال أهنم منهم علم إذا مث هبا، آلمنوا يعاندوا مل

 تاملعجزا وإظهار اآليات بعد اآليات إنزال يف فائدة ال ، وأنه لكذهبم بياناً  الكالم هذا تعاىل اهلل ذكر القلب،
 حمض تحكمف عليها الزيادة فأما الكاذب ، عن الصادق ليتميز كافية ؛  الواحدة املعجزة بل املعجزات ، بعد
 تستقر ال أن ويلزم ، رابعة الثالثة وبعد ثالثة الثانية املعجزة ظهور بعد يطلبوا أن فلهم ، وإال إليه حاجة وال

  .النبوات باب سد يوجب وذل  ومفصل مقطع إىل األمر ينتهي ال ، وأن احلجة

 ينتفعون والولكن أكثر هؤالء املشركني جيهلون أن ذل  كذل ، ژ ٿ ٹ ٹ ژ 
ليس ذل  كذل ، و  ،حيسبون أن اإلميان إليهم، والكفرم بأيديهم، مىت شاؤوا آمنوا، ومىت شاؤوا كفروابعلمهم ، 

ٿ  ژ ذله عن الرشد فأضلهله فوفقه، وال يكفر إال من خ اه، ال يؤمن منهم إال من هداهلل  ذل  بيدبل 

 (1)فيقسمون . ژ ٹ ٹ 
 كفرة  من لقي عما بذل  مسلِّيمه ،  حممد لنبيه تعاىل فيقول وكل ما تقدم إمنا هو مما حيزن النيب 

 شركنيامل من أعداء ل  جعلنا كما  ژ  ٹژ فيه  نال ما على الصرب على له وحاثّاً  اهلل، ذات يف قومه

 وه الذى االبتالء من فيه ملا أعداء ؛ األنبياء من تقدم  ممن ژڤ ڤ ڤ ژ ويعادون   خيالفون ،

 ڦ ڦژ أعداء  جعلنا هلم ول  بأن ژڤ ژ واألجر  الثواب والصرب وكثرة الثبات ظهور سبب

  ژڄ ڄ ژ والسرار  كاملناجاة  اختفاء بعضهم يف ژ  ڄ ژ الشر ويلقي يوسوس ، ژڦ ڦ 

ڄ   ژحيث كان  يلقي امللقي منهم القولم  فاء ، مث بني ماوإخ ِبسمرت والداللة اإلعالم: الوحي أصل ألن

 من فيكونُ  ، الذي زيّنه وحسَّنه بالباطل إىل صاحبه، ليغرّت به من مسعه، فيضّل عن سبيل اهلل ژڃ ڃ
 .وُدعاء قوالً  اخللق إىل اإلنس ومن اإلنس، إىل وحياً  اجلن

 يكون الذي هوف بالباطل، املوشَّىواحملسن و  املزيَّنهو  ژ ڄ  ڃ ژوالزخرف يف قوله تعاىل : 
 من سامعه يغرت الذي قاملزوَّ  مزخرف ، وهو فهو مموه حسن شيء ، وكل ظاهراً  مزيناً  وظاهره باطالً  باطنه

                                                           
 (218/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (284/ 2) للزجاج وإعرابه قرآنال معاين (46/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -(1)

احملرر الوجيز  (58/ 2) الكشاف للزخمشري (312/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (2152/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب
 (318/ 3) ن كثريتفسري اب (117/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (335/ 2) البن عطية
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 واملصلحة لمنفعةل مطابقاً  كونه  الشيء يف يعتقد الذي هو ژڃژ بأمره، والغرور يف قوله تعاىل :  اجلهلة
 عن ولدةمت حالة عن أو اجلهل ، هذا عني عن عبارة يكون أن إما غرورفال كذل  ،  ليس نفسه يف أنه ، مع
جادلتهم ليصدُّوهم مب خبالف ذل  ، ومل يكن ذل  منهم إال واألمر شيء على أهنم هلم اجلهل ، فيومهون هذا

ل، سّ إياك بذل  عن اتباع  واإلميان ب  ومبا جئتهم به من عند رّب ، كذل  ابتلينا من قبل  من األنبياء والر 
 بأن جعلنا هلم أعداًء من قومهم يؤُذوهنم باجلدال واخلصومات. 

ألبتليهم  ؛ فهذا الذي امتحنت  به، مل ختصص به من بينهم وحدك، بل قد عممتهم بذل  مع 
 وأختربهم، مع قدريت على منع من آذاهم من إيذائهم، فلم أفعل ذل  إال ألعرف أويل العزم منهم من غريهم

 .واألجر الثواب وكثرة والصرب، الثبات ظهور سبب هو ان، حيث إن االمتح
يا حممد أن يؤمن  ولو شئتُ  ژ  ڃ چ چ چژ فإهنم ممرمدهتم،  ژ ڦ ڦ ڦژ  وأما

 الزخارف؛ احياءو ويأمنوا غوائلهم وأذاهم، ، الذين كانوا ألنبيائي أعداءً من شياطني اإلنس واجلن فال يناهلم مكرهم 
 ابقألبتلي بعضهم ببعض، فيستحق كل فريق منهم ما سبق له يف الكتاب الس ؛فعلُت ذل ، ولكين مل أشأ ذل 

طياته التهديد  ، مث جاء األمر اإلهلي والذي حيمل يف الثواب يف وأجزل احلكمة يف أبلغ أنه يعلم مبا ميتحن ، فاهلل

 ،دع الشياطني الذين جيادلون  بالباطل من مشركي قوم  و  اصرب عليهمف ژ ڇژ حيث قال : 

 زوروما خيتلقون من إف  و  ژ ڇ ڇ    ژ وخياصمون  مبا يوحي إليهم أولياؤهم من شياطني اإلنس واجلن 
،   والزورالكذبم  وعلي  إين من وراء عقاهبم ، واختالقهم عليو  وناصرك ، فإين خمزيهم وعلي  وافرتاء علي

 هلم .  الوعيد على خيرج وهذا
 الغم زوال ي، ويقتض اإلميان يف الكامل ، والرتغيب رالكف من الشديد التحذير يتضمن القول وهذا

 نم له أعد وما العذاب ، أنواع من كفرهم  على للقوم اهلل أعد ما يتصور حيث من الرسول  قلب عن
 .(1)هبم ولطفه سفاهتهم على صربه بسبب الثواب منازل

، لكن هيهات فقد نهم نوهم عن ديليغّروا به املؤمنني من أتباع األنبياء فيفتومل يفعلوا من التزيني اال 

 لوبق ولتميل ژ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ بني تعاىل من يصغي إليهم فقال : 
 بعضهم حي، ويو  واجلن اإلنس شياطني ويلقي يوحي كان  الذي القول ؛ زخرف إىل باآلخرة يؤمنون ال الذين

 الذي انك  ملاحيث إنه  ألنفسهم هذ الباطل املوسوس به من قبل الشياطني ، ژ ژ ژ  بعض إىل
 قلبه ممالم و  واهه يوافق مبا ظفر من وكل هواهم، يوافق الذي القول زخرف من بعض إىل بعضهم وألقى أوحى
 .مرضياً  يكن مل وإن به؛ يرضى إليه فإنه

                                                           
 (476/ 1حبر العلوم للسمرقندي ) (221/ 4تأويالت أهل السنة للماتريدي )( 50/ 12انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (68/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (336/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (59/ 2) الكشاف للزخمشري
  (318/ 3) تفسري ابن كثري (273/ 1) التسهيل البن جزي (530/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (178/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (121
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ژ ژ   ژوكان نتيجة رضاهم به داخلياً يف قلوهبم أن ظهر أثره خارجيًا على تصرفاهتم فقال : 

 م مكتسبونما ه ژ  ڑ ڑ ک کژ  وليكتسبوا من األعمال وليكذبوا، قواوليختلوليجرتحوا  ليواقعوا
 .(1)والزخرف  الغرور القول من

 ال بأنه نهع أجاب هبا ليؤمنن آية جاءهتم لئن أمياهنم جهد باهلل أقسموا أهنم الكفار عن حكى وملا
 الدليل أن بني عاىلت أنه مث،  كفرهم  على مصرين لبقوا أظهرها لو تعاىل ؛ ألنه اآليات تل  إظهار يف فائدة
، ال سيما  ليهإ االلتفات جيب مما ال وذل  للزيادة طلبا يطلبونه ما فكان وكمل حصل قد نبوته على الدال

 املبني املفصل ابالكت إليه أنزل إنه حيث من بنبوته حكم قد اهلل ؛ ألن حصل قد نبوته على الدال أن الدليل
 املعجز هذا مثل ، فظهور معارضته عن اخللق عجز ، وقد الكاملة احةوالفص الكثرية العلوم على املشتمل

 حممد هلؤالء اي قل ژ ک ک گ گ ژ  :لذا يقول تعاىل  بنبوته حكم قد تعاىل أنه على يدل عليه
 يطلب أن العقل يف جيوز فهل املعجزات ، سائر طلب يف تتحكمون إنكم واألصنام : األوثان باهلل العادلني
يقول  أحد كل  إنف اهلل ليصغى إليه قليب ؟ غري من القضاء بل أأرتضي حكماً غريه وأطلب ؟حكما اهلل غري
منه ،  دقأص قائل وال منه، أعدل حمكمم ال ألنه وأجتاوزه؛ حكمه أتعدَّى أن يل جائز ، فليس غري ذل  إن

نبويت  ةبصح محك تعاىل إنه قل ، مث العادل غري به يوصف ال ولذل  حاكم ، من أبلغ ولفظ "حمكمماً"

 يكابر مل عاقل كل  يعرف ما والرباهني باحلجج احلكم فيه مبيًنا ژ ڳ ڳ ڳ ڳژ حيث 
 فخصين يتقى، وما ىيؤت ما فيه والتحرمي، والتحليل، والنهي، باألمر، نزل ، وُمفمصَّاًل  اللَّه عند من أنه عقله
 أنزله مبا اآليات يف املسألة مئونة كفاكم  اإلعجاز ، وهو حد إىل البالغ الكامل املفصل الكتاب هذا مبثل
اللَّه  غري إىل قعت حاجة ، فالعبادهتا عن اً صدّ  يكون مبا آهلتكم بذكر حكم املفصل ، وقد الكتاب من إليكم

 بالصدق يل الشهادةو  والباطل، احلق بني الفصل وأمركم ، وفيه أمري من فيه ختتصمون ، وفيه البيان فيما
 سائر عن مغنٍ  وتقريره إعجازهب القرآن أن على تنبيه وفيه. وااللتباس التخليط نفيي باالفرتاء ، حبيث وعليكم
 .اآليات

 أنكر إنوموافقته ، ف عندهم ما لتصديقه الكتاب؛ أهل بعلم حق القرآن أنّ  على الداللة مث عضد
 أن وأنكروا  ،إلي زلتهأن ما وجحدوا األندادم، معه وأشركوا اهلل، توحيدم  قوم  من األوثان باهلل العادلون هؤالء

كذل  كفار ، إسرائيل بين من واإل ديل، التوراة وهو ژ  ڱ ڱژ فالذين  به ، وكذَّبوا حقاً  يكون

ں ڻ ڻ  ںژ وتأليفه ، فاجلميع  مثله إتيان عن عجزوا ملا باحلق؛ رب  من منزل أنه قريش يعلمون

 وتعاىل، انهسبح اهلل عند من منزل حق رآنالق أن على اإِلعجاز لداللة تأييداً  فيه وما القرآن: يعين ژڻ 
                                                           

 (224 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )285/ 2معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) (57/ 12انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)
 (178/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (336/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (159/ 2) العيون للماورديالنكت و 
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 علماءهم، خيالط ومل كتبهم  ميارس مل والسالم الصالة عليه أنه مع عندهم ما لتصديقه به الكتاب أهل ويعلم
 بني صفة تأمل ، مث بأدىن منه متمكن فهو يعلم مل ومن يعلمون أكثرهم ألن بالعلم ؛ مجيعهم وصف وإمنا

 على دلُّ ي والباطل، احلق أهل بني فصالً  ژ ڻژ لموا به وأنه إمنا أنزل تنزيل هذا الكتاب عند من ع

 يا نتكون فال ژ ۀ ہ ہ ہ ژ  عليه املفرتي الكاذب وكذبِ  اهلل، علم يف الصادق صدق
 الذين منه؛ ألنتض مما ذل  وغريِ  الكتاب، هذا يف اهلل من جاءت  اليت األنباء حقيقة يف الشاكني من حممد
 اخللق يعلمل املمرتين؛ من يكون ال رسوله أن علمهم باحلق ، مع رب  من منزل أنَّه يعلمون الكتاب آتيناهم
 أن ينبغي افم وصدقه، صحته على األدلة تعاضدت أحق ، وطاملا فغريه هذا، مثل عن رسوله هنى إذا أنه
 مشركيهم على والتنبيه والطعن مبؤمنيهم واإلشهاد املمرتين ، على وطعن ومبالغة أحد ، وفيه تثبيت فيه ميرتى

 .(1)وحسدهتم
ھ      ژ  توصح واستمرت وكملت ژ  ھژ مث يتابع حديثه عن القرآن ليزيل الشبه فيقول : 

 عدالو  والوعد، األنباء يف صدقا -والعدل  الصدق من الغاية وبلغت ژ ھ ےے ژ القرآن  يعين ژ ھ 
 فيها تأمل نم كل  أحكامه ، ويعرف وعدلم  ئهأنبا صدق أحد كل  يعرف حىت والرباهني؛ باحلجج -األحكام  يف

  ويتبني أن (2)ومعجزاً  وصدقاً  حقاً  كونه  يف واحدة كلمة  القرآن اللَّه ، وجمموع من وأهنا وعدهلا ، صدقها ونظر
 عنه هنى ما وكل سواه، عدل ال الذي العدل فهو به أمر ما وكل ش ، وال فيه مرية ال فحق به أخرب ما كل

 مفسدة . عن إال نهىي ال فإنه فباطل،
  ، وألهنا  حممد صدق على دالة معجزة بكوهنا وافية كافية  ووصف هذه الكلمة بالتمام ؛ ألهنا

 يف حصل الذي وه تعاىل اهلل وحكم ، وعلماً  عمالً  القيامة قيام إىل إليه املكلفون حيتاج ما بيان يف كافية
 . ممتنعة عليه ، والزيادة التمام هو زلاأل يف حصل الذي ألن ذل  شيء ؛ ذل  بعد حيدث وال األزل

كذل  و  فيه، واقع هأن اهلل أخرب الذي وأجله حينه يف وقوعه من كائن  أنه كتبه  يف أخرب ملا مغريِّ  وال

ال مغريِّ ملا أخربم عنه من خرب أنه كائن، فيبطل جميئه وكونه وُوُقوعه فژ ۓ ۓ ڭژ معىن قوله: 
 عليها يردُ  ال ، وكلمات اهلل يد املفرتون يف كتب اهلل وال ينقصون منهاألنه ال يز  ؛على ما أخربم جل ثناؤه

 النقصان من فيها يكون ملا ومتنع؛ وتنقص تبدل حيث إهنا اخللِق؛ ككلمات  ليس اخللف، وال اجلور وال النقص
  يبدل أن عن يتعاىل فاللَّه ذل ، عن ومينعون وعدوا، ما وفاء عن ، ويعجزون وتنقص تبدل فإهنا والفساد،
أن اليهود والنصارى ال ش  أهنم أهُل كتب اهلل اليت  ومن املعلوموأنبأ ،  وعد ما وفاء عن مينع أو كلماته،

                                                           
 (477/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (225/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (60/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

اجلامع ألحكام القرآن  (123/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (337/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (60/ 2) الكشاف للزخمشري
  (179/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (70/ 7) للقرطيب

 (125/ 13) الغيب مفاتيح ولقد فصل القول يف هذا األمر اإلمام فخر الدين الرازي يف كتابه - (2)
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 من هلا وذل  ضمان ، أنزهلا على أنبيائه، وقد أخرب جل ثناؤه أهنم حيرِّفون غريم الذي أخرب أنَّه ال مبدِّل له
  .أحكامها  ويبدل ينسخها بعدها تابك  وال نيب ال ، وأنه باحلفظ وتعاىل سبحانه اهلل

 الشبهات تل  أن إال  حممد صدق على دالة كوهنا  يف الشبهات يلقون الكفار وإن كان هؤالء
 تزول ، ال قوية جلية ةباقي ظاهرة الداللة تل  ألن البتة ؛ التبديل تقبل ال اليت الدالئل هذه يف هلا تأثري ال

  .هالاجل أولئ  وشبهات الكفار ترهات بسبب

 مسعه نميك ما جلميع السمع البالغ أي ژ ڭ ژ  غريه ال أيژ  ڭژ مث ختم اآلية بقوله : 
: لئن هؤالء العادلون باهلل، املقسمون باهلل جهد أمياهنم منها الرتهات هذه اليت يقوهلا؛  واألفعال األقوال من

 إذن وفه ذل ، جلميع لمالع البالغ أي ژ ۇ  ژ جاءهتم آية ليؤمنن هبا، وغري ذل  من كالم خلقه

ژ  .شبه أو سوإن دل منها شيئاً  يغري أحداً  يدع فال واملوانع، األسباب مجيع يف األمر النافذ القدرة ، الكامل

 (1)مبا تؤول إليه أمياهنم من بر  وصدق وكذب وِحْنٍث، وغري ذل  من أمور عباده. ژ ۇ 
اصل بني بها من إنزال الكتاب الكامل الفملا حتقق اختصاصه تعاىل باحلكمية الستقالله مبا يوجو 

ه تعاىل دجود من يبدل شيئاً منها ، وانفرااحلق والباطل ومتام صدق كالمه وكمال عدالمِة أحكاِمِه ، وامتناع و 
وواليتهم  ، ذكر عناد املشركني ، وعداوهِتم للرسول  وملا باإلحاطة التامة جبميع املسموعات واملعلومات ،

ليائهم ، وما طمْمأن ألو  اهم مبا توسوس هلم شياطني اجلّن واإلنس ، واقرتافهم السّيئات طاعةً للّشياطني ، ورض
ن شبهات أجاب ع، و من أنّه لقي سّنة األنبياء قبلمه من آثار عداوة شياطني اإلنس واجلّن  به قلب الّرسول 

واملسلمني ما يرونه من   سول ن على الرّ وِّ هم بذكر ما يُـ  هأعقب بني بالدليل صحة نبوة حممد و ،  الكفار
كثرة املشركني وعّزهتم ، ومن قّلة املسلمني وضعفهم ، مع حتذيرهم من الثّقة بقوهلم ، واإلرشاد إىل خمالفتهم 

م ُيِضّلون عن سبيل اهلل ، وأمرِهم  إليه وصلامل الطريق وعن يف سائر أحواهلم ، وعدم اإلصغاء إىل رأيهم ، ألهنَّ
بعد زوال الشبهة وظهور احلجة ال ينبغي أن يلتفت العاقل إىل كلمات ف ،هم اهلل إليه بأن يلزموا ما يرشد

فإن  رسالت ل وانفذ به أمرت ملا حممد يا ، فامض اجلهال ، وال ينبغي أن يتشوش بسبب كلماهتم الفاسدة
ل واإلضالل ، متصفون بنقائض تل  الكماالت من النَّقائص اليت هي الضال ضالالً   أكثر أهل األرض كانوا

، واتباع الظنون الفاسدة الناشئ ِمن اجلهل والكذب على اهلل سبحانه وتعاىل إبانًة لكمال مباينِة حاهلم ملا 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ  فقال : يرومونه ، وحتذيراً عن الركون إليهم والعمل بآرائهم

 موأشكاهلم  األنداد، باهلل العادلني حممد هؤالء يا تطع ال   حممد لنبيه ذكره تعاىل يقول ژ  ۅ ۅ ۉ
                                                           

 (337/ 2( احملرر الوجيز البن عطية )226/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )62/ 21انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)
/ 2) اجلواهر احلسان للثعاليب (322/ 3) تفسري ابن كثري (179/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (124/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي

 (238/ 7) نظم الدرر للبقاعي  (509
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ادة األوثان رهبم، وعب لغري به وأهلُّوا آلهلتهم، ذحبوا ما أكل من إليه دعوك فيما والضالل ، الزيغ أهل من

 دين عن ژ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ژ  إن فإن  واتباع ملة اآلباء واألجداد
 .اهلل ابثو  إىل تؤدي اليت الطريق عن عن فيصدُّوك والصواب، احلق وحمجة اهلل،

 اراً كف  حينئذ كانوا  ألهنم آدم؛ بين من ژ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ  :لنبيه اهلل قال وإمنا
 ألهنم ثلهم؛م وكنتم  ضالهلم، ضللت تطعهم إن فإن  إليه، دعوك فيما تطعهم ال: ثناؤه جل له فقال ضالالً 
 ضالهلم يف ضالل ، وهم هفي مبا إال يأمر ال األمر غالب يف الضال أخطأوه ، فإن وقد اهلدى إىل يدعون  ال

 نـمهمى الذين الح عن ثناؤه جل أخرب باطل ، مث ، وحسبان كاذبة  ظنون يف هم وإمنا أمرهم، من يقني على ليسوا

 أمرهم من هنمأ ثناؤه جل فأخربژ  ې     ې ې ېژ  :فقال أنفسهم، يف إليه دعوه فيما طاعتهم عن نبيه
 عن وهيأخذ مل ، مذاهبهم بصحة قاطعني اسدة وهوى ، غريالف وآراؤهم أنفسهم ، وجهاالهتم عند ظن على

ا هم م ژ ى ى ائ ائ ژ ، كان خطأ يف احلقيقة وإن   عليه، عزمٍ  صحة على وحسبان وحجة، بصرية
ْزرًا، ال يقنيم علمٍ   ليهإ ينسبون فيما وتعاىل سبحانه اهلل على ، يكذبون (1)إال متخرِّصون، يظنون ويوقعون حم

 البحائر . وحترمي امليتة وحتليل إليه، وصلة األوثان عبادة ل، وجع الولد ؛كاختاذ
 فيما هميطيع ال رسوله أن معلوم إذ مؤمن؛ لكل فهو الظاهر، يف اللَّه لرسول كان  وإن اخلطاب مث
 .(2)األرض يف األوثان عبادة إىل يدعونه

،ا باهلل العادلني هؤالء تطيع أن هناك الذي رب  إن حممد، يا : لنبيه تعاىل مث يقول  لئال ألوثانم

ۆئ  ۇئ ۆئ ژخلقه  مجيع ومن من  ژوئ ۇئ ژ اإلسالم ، فـــــــــ  شرائع وعن سبيله، ودينه عن ُيِضلوك

 عن فيصدُّوا عض،ب إىل بعُضهم الشياطني يوِحي الذي القول بزخرف سبيله عن يمضلّ  خلقه أيُّ  ژۈئۈئ 

 ةاستقام على كان  مبن مومنه من  أيضاً  أعلم وهو ژېئ ېئ ېئ ژ به  أمر ما واتباع طاعته
 هنيت  ممنْ  اعةط من عنه هنيت  عما وانته به، أمرت  ما حممد يا أحد ، فاتبع منهم عليه خيفى ال وسداٍد،
 خالقهم ىلإ أمرهم فوض بل قيدهم يف تكن خلقي من  ، فال املهتدي والضال من أعلم فإين طاعته، عن

 .(3)بعمله  يليق مبا واحد كل  فهو جيازي
 

                                                           
 واتبعوا حلجة،ا التماس تركوا ملا اهنم: فاجلواب! كفره  من يقنيٍ  على وليس شركه، من ظنٍ  على هو من تعذيب وزجي كيف:  قيل فان  - (1)

بوا، واجلهل، الظن على واقتصروا أهواءهم،  (70/ 2) زاد املسري البن اجلوزي ُعذِّ
 (338/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (228/ 4) ديتأويالت أهل السنة للماتري (64/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (2)

 تفسري ابن كثري( 179/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (71/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (127/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي
 ( 22/  8)  لتنوير البن عاشورالتحرير وا( تفسري  435/  2( تفسري إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ) 322/ 3)
 (127/ 13( مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )477/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )65/ 12جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (3)
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 : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات :  ثالثاً 

 يشاء، من ويضل يشاء من يهدي بل إىل أحد من خلقه ؛ ال إليه، اهلداية إن .1
 (1).وغلبته رهوقه وسلطانه وحكمته، لعلمه يسألون، وهم يفعل عما يسأل وال يريد، ملا الفعال وهو

 عند من نهأل ه،يناقض مبا تبديله ميكن ال حق ألنه القرآن، دالالت اتباع وجوب .2
 (2)كلها   األمور من شي عليه خيفى ال حكيم

واملؤمنني ، وتنبيههم عن اتباع الكفار واملشركني وإن كان هلم  توجيه النيب  .3
الكثرة والعدد ، ألهنم ال ُحجَّةم وال برهان عندهم على ما يمدَّعونه من كفٍر وآراء فاسدة ، بل ما 

 إضالل أهل اإلميان . عندهم إال الشُّبمه اليت يريدون هبا
ّم  .4 أكثر من يف األرض ليسوا على اإلميان الصحيح ، وأّن العربة ليست بالعدد والكم

ْيِف واتباع احلق املنزل من اهلل تعاىل .  ؛بل بالكم
 ألنبياءا دين على وكان اللَّه يعبد من األرض كان يف  يف اآليات دليل على أنه .5
 .(3)والرسل

 تبر  كانت  فلّما أقوى، واملطالبات أوىف، الباليا نتكا  أعلى احمللّ  كان  كّلما .6
 .(4)وأصعب أشد معهم العداوة كانت  أشرف -السالم عليهم -األنبياء

 (5) .كثرة  ففيهم األعداء وأّما ،وخطراً  وزناً  نكثريو   عدداً  قليلون اهلل أهل .7
 خيفى ال والذي أمره، من عرّفهم ما بقدر إال غيبه إدراك عن اخللق علوم تقاصرت .8

 (6) .سبحانه الواحد فهو شىء عليه
 عن عجز إذا اجلن شيطان ألن اجلن ؛ شياطني من مترداً  أشد اإلنس شياطني .9

 .(7) ليفتنه اإلنس بشيطان إغوائه على استعان الصاحل املؤمن إغواء
 ما يقنعه ال العلمية والرباهني العقلية الدالئل من القرآن به جاء ما يقنعه مل من .10

 .(8)احلسية اآليات من بعينيه يراه

                                                           
 (318/ 3تفسري ابن كثري ) -  (1)
 (71/ 7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) -  (2)
 (228/ 4تأويالت أهل السنة للماتريدي ) -  (3)
 (495/ 1لطائف اإلشارات للقشريي ) -  (4)
 (496/ 1املرجع السابق  ) -  (5)
 (496/ 1املرجع السابق  ) -  (6)
 (342/ 1مراح لبيد حملمد نووي ) -  (7)
 (216/ 7تفسري املراغي ) -  (8)
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 الطغيان يف فرسوخ الكفار بأسباهبا، املسببات ربط ىف احلكميةسنن اهلل  بيان .11
 .(1) واألبصار القلوب تقليب سبب هو والعصيان الكفر غاية هو الذي

 والشر، واخلري والباطل احلق لقبول استعداد على واجلن اإلنس يكون أن اهلل شاء .12

 (2) .[  10البلد: ]ژ  ڻ   ڻ ڻ ژ:  قال كما  ريقنيالط أي سلوك خمتارين يكونوا وأن
 لذيا هوو  اقرتحوا، ما مجيع من نبيه رسالة على األدلة أقوى هو الكرمي القرآن .13

 شياطني نم املبطلني، الضالني أولئ  دون فيها، حكمه واتباع الرسالة أمر ىف إليه الرجوع جيب
 (3) .واجلن اإلنس

 اإلنس شياطني من أعداء للرسل يكون بأن مضت قد اهلل تعاىل سنة أن كما .14
 (4) .املفسدين األعداء وخذالن املسلمني بنصر كلمته  متت واجلن،

 حلاكمية اً مطلق خضوعاً  ختضع أن جيب اإلنسانية احلياة يف صغرية جزئية كل  أن .15
 يةحاكم على اخلروج أجل من مجلة، الدين هذا من اخلروج فهو وإال. شريعته يف املمثلة املباشرة اهلل
 بتخليص الدين ذاه ينوطها اليت األمهية وهذا يدل على مدى..  الصغرية اجلزئية تل  يف املطلقة اهلل

 مأ كرب  حقر، أم جل -البشر شؤون من شأن أي يف البشر حاكمية ظالل من كله  احلياة مظهر
 يةحاكم ووه.. الدين هذا فيه يتمثل الذي الكبري باألصل الشؤون هذه من شأن أي وربط -صغر
 هذا أمر بتصريف كله  ونالك يف ألوهيته تتمثل كما  األرض، يف ألوهيته فيها تتمثل اليت املطلقة اهلل

 .(5)شري  بال كله  الكون
احلق،  لىع واألدلة بالرباهني تتعلق ال...  الضالل أو واهلدى. الكفر أو اإلميان أن .16

 ويرضخ إليه نويطمئ يقبله علهجي ما البشري القلب على السلطان من وله. ذاته برهان هو فاحلق
   (6) واحلق . القلب بني حتول اليت هي األخرى املعوقات ولكنها.. له

 تعلقةم وليست بذاته كذل   احلق ويف ذاته القلب يف كامنة  اإلميان موحيات إن .17
  (7) .عوقاتهم ومن آفاته من لعالجه القلب ذل  إىل إذن احملاولة تتجه أن فيجب،  خارجية بعوامل

 ضتاقت فقد. والضالل اهلدى أمر يف األخرياألول و  املرجع هي اهلل مشيئة أن .18
 موضع القدر ذاه وجعل االبتداء يف والتوجه االختيار حرية من بقدر البشر تبتلي أن املشيئة هذه

                                                           
 (217/ 7املرجع السابق  ) -  (1)
 (7/ 8املرجع السابق  ) -  (2)
 (9/ 8)  املرجع السابق -  (3)
 (11/ 8املرجع السابق  ) -  (4)
 (1180/ 3يف ظالل القرآن لسيد قطب ) -  (5)
 (1186/ 3املرجع السابق  ) -  (6)
 (1186/ 3املرجع السابق  ) -  (7)
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  وإن -فيه والرغبة إليه والتطلع اهلدى إىل القليب االجتاه يف استخدمه فمن. وامتحان للبشر ابتالء
 ومن. سبيله إىل هويهدي ويعينه بيده يأخذه أن اهلل مشيئة اقتضت فقد -هو أين حينئذ يعلم ال كان

 وأن يضله أن هللا مشيئة اقتضت فقد وموحياته، دالئله عن والصدود اهلدى عن الرغبة يف استخدمه
 ة،حال كل  يف ربالبش حميطان وقدره اهلل وإرادة.. الظلمات يف يتخبط يدعه وأن الطريق عن يبعده
 (1) .أواًل وآخراً  إليه كله  األمر ومرد

 ال فهم .سواء وسلطانه قهره وحتت سواء، اهلل قبضة يف والعصاة الطائعني أن .19
 أمر تصريف يف نالسن بتل  جرت اليت مشيئته وفق اهلل بقدر إال شيئاً  حيدثوا أن مجيعاً  ميلكون
 .(2) .العباد

 «شياطني» هم ..األنبياء ألتباع ذىباأل ويقفون نيب لكل بالعداوة يقفون الذين أن .20
 (3) !دةواح وظيفة -واجلن اإلنس شياطني -مجيعاً  يؤدون وأهنم.. اجلن ومن اإلنس من شياطني !.

 يصالتمح من وراءه ملا. قدره به وجرى كذل   اهلل أراده أمر أن االبتالء باألعداء .21
 العدلب جزاءه ويستحق هل ميسر هو ملا ليعمل فرصته أحد كل  إعطاء من فيه وملا. والتجربة

 الشياطني وحيمل الصربب اخلري ويتمحض باملفاصلة احلق ويتميز بالدفع احلياة لتصلح مث..والقسطاس
.. السواء لىع أوليائه وأمر أعدائه أمر.. اهلل مشيئة وفق كله  األمر وليجري.. القيامة يوم كاملة  أوزارهم
 (4) ..يشاء ما يفعل واهلل اهلل، مشيئة إهنا

 حيكمونه ،آخر مصدر إىل حمتاجني العباد جيعل ومل غامضاً  شيئاً  يرتك مل اهلل إن .22
 األساسية ادئاملب على حمتوياً  ،مفصالً  الكتاب هذا نزل فقد،  احلياة مشكالت من هلم يعرض ما يف
 هاتثبيت اهلل يريد اليت املسائل يف تفصيلية أحكاماً  تضمن أنه كما.  مجلة احلياة نظام عليها يقوم اليت
 كان  وذل  وهبذا.. ةمجل والواقعية والعلمية االقتصادية مستوياته اختلفت مهما اإلنساين اجملتمع يف
 (5) .احلياة شؤون من شأن يف اهلل غري حتكيم عن غناء الكتاب هذا يف

 كان  ما امةضخ على تدل ونظائره احلق على التثبيت وهذا وأمثاله التوجيه هذا .23
 وهبم به -سبحانه -اهلل ورمحة واجلحود والتكذيب والعنت الكيد من معه املسلمة واجلماعة  يلقاه
 (6) ..والتثبيت التوجيه هبذا

                                                           
 (1186/ 3املرجع السابق  ) -  (1)
 (1187/ 3املرجع السابق  ) -  (2)
 (1190/ 3املرجع السابق  ) -  (3)
 (1191/ 3جع السابق  )انظر املر  -  (4)
 (1194/ 3املرجع السابق  ) -  (5)
 (7/ 8تفسري املراغي ) -  (6)
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 اهلل ألن ؛وحده اهلل هو ضال وهذا مهتد هذا بأن العباد على حيكم الذي أن .24
 نم بد فال،  الضالل هو وما اهلدى هو ما يقرر الذي وهو العباد، حقيقة يعلم الذي هو وحده
 من دب ال ، وأعماهلم ونشاطهم وموازينهم وقيمهم وتصوراهتم الناس عقائد على مللحك قاعدة
 أمر هو املقومات هذه يف األمر يكون ال كي  -كله  هذا يف الباطل هو وما احلق هو ما لتقرير قاعدة
 املوازين ضعت جهة من بد ال مث.. مستيقن علم على يقوم ال الذي واصطالحهم املتقلب الناس هوى
 أنه هنا يقرر -سبحانه -واهلل،  سواء والقيم العباد على حكمها الناس منها ويتلقى ملقومات،ا هلذه
 هو من وتقرير به، الناس وزن يف احلق وصاحب. امليزان هذا وضع يف احلق صاحب -وحده -هو

 (1) .الضال هو ومن املهتدي،
 ألن ؛ للبشر ذل  وليس ،الكرمي  القرآن تكفل حبفظ من هو سبحانهأن اهلل  .25

ِئنتمطْ  أن وعلي  أيها املكلف .أبداً  فيها عمل للمكلَّف يكون ال واملعجزة معجزة، القرآن  أن على مم
 (2). كلمة  فيه تتغري لن هو هو الساعة تقوم أن إىل يدي  بني الذي القرآن

 له، ؤكدهاي أو فطرته السليمة الفطرة صاحب يف لينمي اإلسالمي التشريع جاء .26
 (3) .احلسنة الفطرة إىل به ليعود السيئة زعةالن صاحب يف ويعدل

 بل ،اً يقيني اً والحق علمياً، دليالً  ميلكون ال ألهنم يضلونه ؛ فسوف الناس اتبع من .27
 (4) .مرجوحاً  األمر كان  ولو حىت وخيمنون وخيرصون راجحاً، األمر كان  إن الظن يتبعون

 لألولني تهوألوهي بوبيتهر  تقررت وهبذا أبداً، يكن مل يشأ مل وما كان  اهلل شاء ما .28
 (5) .واآلخرين

 (6) .والتغرير التزيني هو للشياطني سالح أمضى فإن والتغرير التمويه من التحذير .29
 ميالً  لوبالق أكثر اآلخرة الدار يف وعيده ووعده باهلل اإلميان من الفارغة القلوب .30

 (7) .والفساد والشر الباطل إىل
 .(8)فيه نالراسخو  العلم أهل إال يتبع ال لذاف الضالل إىل يؤدي الناس أكثر اتباع .31

                                                           
 (1196/ 3يف ظالل القرآن لسيد قطب ) -  (1)
 (3890/ 7تفسري الشعراوي ) -  (2)
 (3896/ 7املرجع السابق  ) -  (3)
 (3896/ 7املرجع السابق  ) -  (4)
 (107/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (5)
 (109/ 2املرجع السابق  ) -  (6)
 (109/ 2املرجع السابق  ) -  (7)
 (109/ 2املرجع السابق  ) -  (8)
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 املسيئني وبني األبرار احملسنني بني للّتمييز املطلق العدل يقتضيه أمر العقابأن  .32
 املعصية، ارفق من وبني اهلل، أوامر والتزم فعمل الطاعة، الزم من بني الّتسوية يعقل فال األشرار،
 احلقّ  نداء مهلوأ ومنعه، اهلل حظره مبا يأبه ومل هللا ألوامر وتنّكر عاند،و وعتا  واستكرب، فأعرض
 .(1)واخلري

 
 

  

                                                           
  (11/ 8) للزحيلي املنري التفسري -  (1)
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 (  121 – 118: مخالفة أهل الجاهلية في بعض العادات الذميمة )  خامسالمطلب ال
ٱ ٻ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ           مئ ىئ يئ ژ  يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ        ٹ    

ٹ ٹ  ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ 

ڃ چ       چ چ چ         ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ 

  ژڑ ڑ ک      ک کک گ گ گ گ ڳ 
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
ۆ   چ  : بعد أن أبطل ما ألقاه املشركون من الّشبهة على املسلمني يف حترمي امليتة يف قوله تعاىل

: تزعم أن ما قتلتم  إذ قالوا للنيب  ، (1) چ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۆ 
وأّن ذل  ممّا مشله قوله  ((2))أنت وأصحاب  وما قتل الكلب والّصقر حالل أكُله ، وأّن ما قتل اللَُّه حرام 

ام، ر ، وهنى اهلل عن اتباع املضلني الذين حيرمون احلالل وحيللون احل  چى  ى  ائ  ائ  چ  تعاىل :
ومّسى شرائعهم خرصاً ، فرّع عليه هنا األمر بأكل ما ذكر اسم اهلل عليه ، أي عند قتله ، أي ما حُنر أو ُذبح 

 . وذُكر اسم اهلل عليه ، والّنهيم عن أكل ما مل يُذكر اسم اهلل عليه ، ومنه امليتة
زيل الّتشابه واالختالط ي يناً شرائع هدى للمهتدين ، وإبطاِل شرائع شمرمعها املضّلون ، تبي وذل  ليبني

ت األحكام املشروعة للمسلمني، بأضدادها اّليت كان شرعها املشركون وسلمُفهم. وما ُتشعر به لولذل  خل ،
 . (3)ّتصال هذه اجلملة بالَّيت قبلهاالفاء من التفريع يقضي با

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 

                                                           

  ( من سورة األنعام 116(  من اآلية ) (1))
قالوا : :جاءت اليهود إىل النيب صلى اهلل عليه فسنن ، كتاب : الضحايا ، باب : أكل ذبائح أهل الكتاب بلفظ يف الداود  أبوأخرجه (  (2))

قال  2819(برقم: 167/ 3إىل آخر اآلية ) چ ڌ    ڌ    ڎ  ڎ    ڍ  ڍ  ڇ     ڇچنأكل ممّا قتلنا ، وال نأكل ممّا قتل اهلل ؟ فأنزل اهلل 
 الشيخ األلباين : صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر واحملفوظ أهنم املشركون. 

مهم . بلفظ : خاص چڌ    ڌ    ڎ  ڎ    ڍ  ڍ  ڇ     ڇچئي يف السنن ، كتاب : الضحايا ، باب : تأول قول اهلل عز وجل ورواه النسا
 قال الشيخ األلباين : صحيح اإلسناد .  4449( برقم :  272/  7املشركون فقالوا : ما ذبح اهلل فال تأكلوه ، وما ذحبتم أنتم أكلتموه ) 

 ( 30 / 8 ) التحرير والتنوير البن عاشورتفسري  (242/ 7) عينظم الدرر للبقا - (3)
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 ىئ ی یژ املؤمنون  أيها ژىئ ژ  :وبآياته به املؤمنني وعباده  حممد لنبيه تعاىل قولي

 وذل  كم،ل الذبيحة به حتلّ  أنه لكم بينت الذي الذبح ، وذحبتموه ذبائحكم من ذّكيتم مما  ژی ی 
 ذحبه ما دون الكتاب، أهل من بتوحيدي دان ممنْ  ذحبه أو احلق، دين دينكم أهل من يب املؤمنون ذحبه ما
 توابعه عومجي الشرك دين زال من إال يقبله ال األمر هذا كان  اجملوس ، وملا من له كتاب  ال وممنْ  األوثان أهل

 كم،ل أحللت ما بإحالل وأعالمه، أتتكم اليت اهلل حبجج كنتم  إن ژجئ حئ           مئ ژ : قال قبله؛ من

 فإن ،آخذين وأوامره بأحكامه ، وكنتم مصّدقني ژىئ ژ  واملآكل املطاعم من عليكم حرمت ما وحترمي
 إىل بعضها نيالشياط توحيه ما زخرف عنكم ودمعوا هلا ، واالنقياد هبا األخذ ، ويقتضي يتضمن هبا اإلميان
 (1).غروراً  عليكم دينكم وتلبيس لكم، القول زخرف من بعض

 ٻژ أن  نعكممي شيء وأيُّ   ژٱ ٻ ژ  :بقوله اهلل اسم على ذبح ما إباحة يف أبلغم  مثَّ 

 ىلإ تقّدم ذكره تعاىل اهلل أنّ  وذل  ، أكله عن تتحرجوا أن يف لكم غرض ؟ وأي ژٻ پ پ پ پ 
كتبه   رائعش ببعض يدين كان  من دين أو بدينه ذبح ما أكل وإباحة عليه، اهلل اسم ذكر ما بتحليل املؤمنني

عض من ء ملا يوحي الشياطني بعضهم إىل باملعروفة، وحترمي ما أهّل به لغريه، من احليوان وزجرهم عن اإلصغا
زخرف القول يف امليتة واملنخنقة واملرتدية، وسائر ما حرم اهلل من املطاعم. مث قال: وما مينعكم من أكل ما ذبح 

حلالل وفّصلت لكم ا والش ، اللبس عنكم أزيل وقد ژڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ژ  بديين الذي ارتضيته،
 فال لبس عليكم يف حرام ذل  من حالله، فتتمنعوا من أكل حالله حذراً ، م من احلرام فيما تطعمون، وبينته لك

يعين أن ما أضطررنا إليه من املطاعم  والذي  ژٺ ٺ ٿ ٿٿ ژ  ، مث قال تعاىل :  من مواقعة حرامه
 احملّرمة اليت بنيَّ حترميها لنا يف غري حال الضرورة، لنا حالل ما كنا إليه مضطرين، حىت تزول الضرورة.

 اسم غري ليهع ذكر وما امليتات، استحالهلم من الفاسدة، آرائهم يف املشركني جهالة تعاىل بني مث

وإن كثريًا من الناس الذين جيادلونكم يف أكل ما حرم اهلل  ژٿ ٹ    ژ يقول تعاىل ذكره:تعاىل ف اهلل

 من ژ ڤ ٹ  ژ وشهواهتم ژٹ ژ أتباعهم  ژٹ ژ  عليكم، أيها املؤمنون باهلل، من امليتة،
ركوبًا منهم  عندهم مبا فيه جيادلون، إال من غري علم منهم بصحة ما يقولون، وال برهانو  بشريعة ، تعلق غري

 ، فبنياطنيألمر اهلل وهنيه، وطاعة للشي منهم لدواعي نفوسهم، اعتداًء وخالفاً  ، واتباعاً  وشهواهتم ألهوائهم
 الوجوه . أقبح ضالهلم من أن وجل عز

                                                           
نظم الدرر ( 180/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي( 338/ 2) احملرر الوجيز البن عطية( 67/ 12) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  – (1)

 ( 30/  8)  التحرير والتنوير البن عاشور( تفسري 242/ 7) للبقاعي
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 األئمة هم البعض، ولكن يضلون؛ يكونوا مل منهم الكل أن على دل ژٹ  ژ لفظ والتعبري بـ
، وهذه  والعظماء منهم الكرباء يضلون كانوا  إمنا الناس؛ يضلون ال كانوا  منهم األتباع ألن والرؤساء؛ منهم

 إضالل دإسنا مضاًل وهذا معىن ضال كل  وليس ضال ، مضل كل  ألن ذمهم ؛ يف أبلغ العبارة هبذا السياق
 إليهم . غريهم

يا حممد الذي أحلَّ ل  ما أحلَّ وحرَّم علي  ما حرم،  ژڤ ڤ ژ  :بقوله تعاىل توعدهم مث

 إىل احلق وذل  مبجاوزة هو أعلم مبن اعتدى حدوده فتجاوزها إىل خالفها، ژڦ ڦ ڦ ژ 
 نصرة وطلب عديالت من هموضمائر  قلوهبم يف مبا العامل ، فهو وهو هلم باملرصاد احلرام، إىل واحلالل الباطل
 عليها جيازيهم تعاىل فهو جمازاهتم على قادراً  ، وكان بأحواهلم عاملاً  كان  وإذا احلق، إخفاء يف والسعي الباطل
 . (1)والتخويف  التهديد الكلمة هذه من واملقصود
ع اآلثام مجي امع حيث جاء هني  بالكلية تركها يوجب مبا أتبعه احملرمات فصل أنه بني تعاىل ملا و

، ظاهره وذل  اإلمث، عالنية ژڄ ڄ ڄڃ ژ الناس فال تقربوا  أيها ودعوا ژ ڄ ژ  فقال :
للناس حبيث  الذنوب، أو ظاهراً بالنسبة من باجلوارح اإلنسان يعمله سواء كان ظاهراً بالنسبة لفاعله مبعىن ما

 يفعله مبرأى غريه فرياه اخللق .
 على كاملصر  قلبهب ويقصده ينويه ما طناً بالنسبة لفاعله وهوباطنه ، سواء كان ذل  با وذل  وسرّه

 ذل ب له ، أو كان باطناً لغريه فال يفعله مبرأى من أحد ، بل خيتلي باملعصية ليفعلها ؛ ليظهر القاصد الذنب
د قو"اإلمث" كل ما ُعِصي اهلل به من حمارمه،  و ،  الناس خوف ال اهلل خوف اإلمث ذل  ترك إىل له الداعي أن

يدخل يف ذل  سرُّ الزىن وعالنيته، ومعاهرة أهل الرايات وأوالت األخدان منهن، ونكاُح حالئل اآلباء 
"إمثًا"، وكان وكان مجيُع ذل ،  ، وكل معصية هلل ظهرت أو بطنتواألمهات والبنات، والطواف بالبيت عرياناً 

د مل يكن ألح،  طنمجيع ما ظهر من اإلمث ومجيع ما ب ژ  ڄ ڄ ڄ ڄژ اهلل عّم بقوله: 
 دون شيء، إال حبجة للعذر قاطعة. أن خيّص من ذل  شيئاً 

 اهمهنم  مبا يعملون الذين إنژ  ڃ ڃ ڃ چ       ژ : فقال باجلزاء اإلمث فعل على أوعد مث

هلل يوم ا حاسبهمسي ژچ چ چ         ڇ ژ  ويركبون معاصيم اهلل ويأتون ما حرَّم اهللعنه،  اهلل

                                                           
 (243/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (287/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (68/ 12) : جامع البيان البن جرير الطربي انظر -  (1)

/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (338/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (61/ 2) الكشاف للزخمشري (372: ص) للواحدي الوجيز
 (323/ 3) تفسري ابن كثري (533/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (180/ 2) اويأنوار التنزيل للبيض (130
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 هللا فإن خفياً، أو ظاهراً  كان  ، سواءيعملون من معاصيه ژڇ ژ يف الدنيا  ژ  چ چ   ژ القيامة 
 (1).عليه سيجزيهم
 ويدخل اهلل سما عليه يذكر مل ما حترمي بعده ، ذكر اهلل اسم على ذبح ما أكل حيل أنه بني تعاىل وملا

ڇ ڇ ژ  :املشركون فقال  ذكره ما إبطال منه واملقصود األصنام ذكر على ذبح ما فيه ويدخل امليتة فيه

 عز هلل ذحبه خيلص ممامل أنتم، تذحبوه فلم مات من ما املؤمنون ، أيها تأكلوا، ال ژڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ 
 اهلل لغري به أهلَّ  ما وال معليك حرام فإنه منزل، كتاب  يف له شمرمعها بشرائع هلل يدين موحِّدٌ  يذحبه وجل، حبيث مل

ه مما أْكل ما مل يذكر اسم اهلل عليه من امليتة، وما أهل أي   ژڈژ ژ ذل   أكل إنف ألوثاهنم، املشركون ذحبم
 .كفر  واستحالله معصية به لغري اهلل،

 قونفيل ژژ ڑ ڑ ک      ک ژ مث بني تعاىل أسباب كل ذل  فقال خمرباً : 
 بالباطلجداهلم  ن، يف حترميهم أكل امليتة، مبا ذكرنا مبالباطل  مهخياصمو و ليجادلوا املؤمنني  قلوهبم ؛ يف

نوا النصراء والظهراء، وجائز أن يكو وهم وجائز أن يكون املوحون شياطني اإلنس يوحون إىل أوليائهم منهم 
وجائز أن يكون اجلنسان كالمها تعاونا على ذل ، كما أخرب  ، شياطني اجلن أوحوا إىل أوليائهم من اإلنس

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژاألخرى اليت يقول فيها:  اهلل عنهما يف اآلية

اهلل أخرب نبيه أنه جعل له أعداء من ف ،[ 112]سورة األنعام:   ژڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ
شياطني اجلن واإلنس، كما جعل ألنبيائه من قبله، يوحي بعضهم إىل بعض املزيَّنم من األقوال الباطلة، مث 

رمم اهلل من ه من املؤمنني فيما حأعلمه أن أولئ  الشياطني يوحون إىل أوليائهم من اإلنس ليجادلوه ومن تبع
 .  (2)غري ذل  و  املوت، بعد والبعث الرسالة، إثبات تعاىل ويف  اللَّه ، بل يف وحدانية امليتة عليهم

إنكم إًذا  ژگ گ ژ  يف أكل امليتة وما حرم عليكم ربكم؛ ژگ گ ژ وأما قوله: 
 حيث ، كلتموها كذل  فقد صرمت مثلهم مشركنيفإذا أنتم أ،  مثلهم، إذ كان هؤالء يأكلون امليتة استحالالً 

 . (3)الشرك هو فهذا غريه عليه فقدمتم غريه، قول إىل وشرعه لكم اهلل أمر عن عدلتم

                                                           
احملرر الوجيز  (155/ 2) معامل التنزيل للبغوي (316/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (72/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

 (323/ 3) فسري ابن كثريت (130/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (339/ 2) البن عطية
 والغريب غريه، يف وايقف أن ينبغي ال احلرم وأهل ذل ، وحنو - وجوارحكم أنتم قتلتموه مما باألكل أحق اهلل قتله ومن ذل  أيضاً قوهلم : ما - (2)
 هم الذي اهلوى على هافي أمرهم نواب اليت خرافاهتم من هذا وحنو للكعبة، كالنذر  لألصنام والنذر ثيابه، يف الطواف يف يساويهم أن ينبغي ال

منها .  منع املل  مال و  الدين صاحب أن إمجاالً  شبههم مجيع هدم يف ويكفي إليه، وامليل باتباعه الذم يف ومبالغون مضر، مضل بأنه معرتفون
 (247/ 7) نظم الدرر للبقاعي

مفاتيح  (479/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (287/ 2) للزجاج عرابهوإ القرآن معاين (76/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (3)
 (329/ 3) تفسري ابن كثري (77/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (130/ 13) الغيب لفخر الدين الرازي
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 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 (1)غميـْرمهُ  أضلَّ  ضلَّ  من كل  وليس ضماْل، فهو غريه أضلَّ  من كلُّ  .1
 يف ذبائحهم ويف صالهتم -هو دمْيدمهنم  -كر اهلل أن ِمن مِسات أهل اإلميان ذ  .2

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ وغريها من شؤون حياهتم ، كما قال تعاىل : 

 وأن أهل اإلشراك ال يذكرون اهلل ، ال يف ذبائحهم وال يف غريها . واهلل أعلم ((2)) چۈ  
 له هللا أحل مما اً شيئ حرم أو عليه اهلل حرم مما شيئاً  أحل من كل  أن الدليل على .3

 .مشرك فهو
 وإن ة،األم بإمجاع مشركاً  لكان الزنا أحل أو اضطرار، غري يف امليتة حملي  أحل لو .4

 (3)ريه،غ باهلل فأشرك اهلل، غري اتبع ألنه مشركاً  مسي وإمنا به، أمر ما مجيع يف اهلل أطاع
 ذكّياً  عليه للَّها اسم كوراملذ  وجعل حراماً، ميتةً  اللَّه لغري املهملَّ  أن اهلل تعاىل جعل .5
 يكن يف حل الذبيحة مل ألنه لو مل تكن شرطاً الذبيحة؛  أكل يف شرطٌ  التسمية أن فدل حالاًل؛

والفسُق هو اخلروج  ،وألنه مسى ما مل يذكر اسم اللَّه عليه فسقاً  ، اْلُمهلُّ به لغري اسم اللَّه ميتة حراماً 
 يذكرون اهممسعن إذا الكتاب أهل ذبائح لنا حيل وهلذا ، عن أمر اللَّه؛ فدل أن التسمية شرط فيها

 إذا ولكن قيقة،ح اللَّه يعرفون ال ألهنم اللَّه؛ غري احلقيقة يف يذكرون ما كانوا  وإن عليه، اللَّه اسم
 (4).لنا حتل عليه اللَّه اسم ذكروا

 وال هذا ، عليهم وحرم هذا هلم فأحل عليهم؛ احلكم وله هلل تعاىل اخللق أن مجيع .6
 (5)ذا؟ تفعل ومل ذا؟ فعلت مل: ملكه يف ألحد يقال

 تعبدنا عبادة امةإق اللَّه اسم ذكر فيما فصار عليها؛ امسه بذكر تعبدنا أن اهلل تعاىل .7
 مل ما نال حيل ومل عبادة، إقامة ذل  يف كان  ما لنا حل لذل  عبادة؛ يكن مل يذكر مل وفيما هبا،
 (6)عبادة إقامة فيها يكن

 (7)الكفر. يوجب احلالل وحترمي احلرام، لاستحال أن .8

                                                           
 (2166/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب -  (1)

 ( من سورة األنعام . 162اآلية )   (2)
 (287/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين -  (3)
 (234/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي -  (4)
 (239/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي -  (5)
 (239/ 4) املرجع السابق  -  (6)
 (140/ 2) السمعاين تفسري -  (7)
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 مشيئة يف فهو يتب مل وإذا ، يعاقب مل صحيحة توبة الذنب من املذنب تاب إذا .9
 .(1)بفضله عنه عفا شاء وإن عاقبه شاء إن اهلل

 بغري األهواء، اعاتب من ذل  ألن بالتقليد ؛ الدين ىف القول حترمي إىل إمياء اآلية يف .10
 .(2)فيه قّلد مبا عامل غري املقلد إذ علم،

 أو مواهلمأ ىف أو أنفسهم يف باألفراد ضاراً  كان  ما إال عباده على حيرم مل أن اهلل .11
 وأ السياسية مصاحلهم يف باجلماعات ضاراً  أو دينهم، يف أو أعراضهم يف أو عقوهلم يف

 .(3)االجتماعية
 (4) القادر. احلكيم بقدرة منضبطاً  الكون ليجعل شاء ما وحرم أراد ما احلق حلل .12
 حوله نمم اإلنسان حيمي ال فاملنهج السماوي، التقنني هو اجملتمع يصون الذي .13
 (5) .صحيحة لتكون اإلنسان حلركة يقنن ولكنه فحسب

 وإبراز هم،شخصيت الستقالل وتوفري اإلسالم، ألهل حتييد اإلسالمي فيه املنهج .14
 .(6)عقائدهم على الشرك غلبة ببسب ضالالً  كانوا  األرض أهل أكثر أن من بالرغم ذاتيتهم،

  اجلوارح لأفعا وسواء العلن، يف أو السرّ  يف سواء املعاصي، مجيع ارتكاب حترمي .15
 (7) .واحلقد كاحلسد  القلوب وأفعال والرجل، كاليد

 
 
 

  

                                                           
 (344/ 1) مراح لبيد حملمد نووي -  (1)
 (15/ 8) املراغي تفسري -  (2)
 (15/ 8) املرجع السابق  -  (3)
 (3904/ 7) الشعراوي تفسري -  (4)
 (3908/ 7) املرجع السابق  -  (5)
 (19/ 8) للزحيلي املنري التفسري -  (6)
 (24/ 8) املرجع السابق  -  (7)
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 (  130 – 122: مظاهر الصدود واإلعراض وأسباب ذلك )  سادسالمطلب ال
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ      ڳ ڳ     ژ   يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ                ھ ھ ھ ے        ے ۓ ۓ 

ڭ  ڭ ڭ       ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ  ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ٱ ٻ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ         حئ مئ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ ڦ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ             ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ  گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہہ ھ       ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ         ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې      ې ېې ى ى ائ ائەئ ەئ 

 ژ  وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ         ۈئ ېئ
 
 وال : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق : أ
ني أحوال أهل بتحس ،املسلمني من دسائس أولياء الّشياطني وجمادلتهم يف الّدين  اهللُ  رم ملّا حمذَّ و 

گ  چ  : وتقبيح أحكام اإلسالم اّليت منها : حترمي امليتة ، وحترمي ما ذُكر اسم غري اهلل عليه بقوله، الّشرك 

   چگ  گ  گ  

ا كان معىن التحذير من طاعة املشركني أنكم إن فعلتم كنتم قد رددمت أنفسكم إىل ظالم الضالل ومل
بعد أن منحتم نور اهلداية، فكان التقدير: أفمن كان هكذا كان كمن نصح لنفسه باتباع األدلة وتوقي الشبه، 

 نم سْ حُ  حيث  أعقمب ذل  بتفظيع حال املشركني، ووصمفم  ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ  عطف عليه قوله:
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على  تنبيهاً  ؛حالة املسلمني حني فارقوا الّشرك ، فجاء بتمثيلني للحالتني ، ونفمى مساواة إحدامها لألخرى
 (1). سوء أحوال أهل الّشرك وحسِن حال أهل اإلسالم 

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
شركني جيادلون املؤمنني يف دين اهلل ذكر مثاًل يدل على حال املؤمن ملا ذكر يف اآلية األوىل أن امل

  ژ ڳ ڳ          ڳ ڱ ژ  فقال : املهتدي ، وعلى حال الكافر الضال
وهذا الكالم من اهلل جّل ثناؤه يدل على هنيه املؤمنني برسوله يومئذ عن طاعة بعض املشركني الذين 

، ان كافراً كالذي  ؤمن منهم املمن جداهلم إياهم به، وأمره إياهم بطاعة  جادلوهم يف أكل امليتة، مبا ذكرنا عنهم

من كان   ، يقول:أطاعة من كان ميتاً ژ ڳ ڳ          ڳ ژ  فقال هلم: ، فهداه جّل ثناؤه لرشده، ووفقه لإلميان
هلل مبا يؤديه  لالنصرافه عن طاعته، وجهله بتوحيده وشرائع دينه، وتركه األخذ بنصيبه من العم فُجعل راً ؟كاف

فهديناه  ژ ڱژ  إىل  داته، مبنزلة"امليت" الذي ال ينفع نفسه بنافعة، وال يدفع عنها من مكروه نازلة
 . اهلل وعقابه يف معادهفصار يعرف مضاّر نفسه ومنافعها، ويعمل يف خالصها من سمخمط ،  لإلسالم

 نم بينة اهلل فكتاب وإمياناً، وهدى ديناً  جعلنا له ژ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ 
اه عنه، لحق بل املؤمن إبصار ينتهي ، وبه يكون وإليها يأخذ وهبا يعمل هبا املؤمن مع وجل عز اهلل عد عممم

فيمشي  الناس، يف به تديويهحياة وضياء يستضيء به فهو ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذل ، 
 يسل ، ويعلم كيف ، السوي ومنهج الطريقدينه  به اجلنة ينشر إىل الناس بني به وميشيعلى قصد السبيل، 

حياً بعد ذل   هعلجو  الضالل ، من فأنقذهفبني أن املؤمن املهتدي مبنزلة من كان ميتاً به ،  يتصرف وكيف
يهتدى به يف طل ، و واملب واحملق والباطل احلق بني فيميز األشياء، يف هبا يتأمل واآليات احلججنوراً  يوأعط

 والضال . واملهتدى واملبطل احملق بني به مييز الذي لليقني التوفيق ومنحناه ،باملعرفة  اهوأكرمنمصاحله 

، ال يدري كيف املتفرقة  والضالالت واألهواء اجلهاالت ژڻ       ڻ ۀ ۀ ژ هل حاله 

، أبداً  ماإلسال نور إىل ژ ہ ہ ہہ ژ  يتوجه، وأي طريق يأخذ، لشدة ظلمة الليل وإضالله الطريق.
، مس فيها منغ ،فكذل  هذا الكافر الضال يف ظلمات الكفر فيه، هو مما خملص وال منفذ، إىل هتديي ال

من الظلمات  ف ين ال متحرياً على الدوام خابطاً فيكون  ،ال خالص له منها و  ،وال يعرف حّقاً  ال يبصر رشداً 
 . طريقاً  يهتدي وال خمرجاً  جيد ال فهو الليل ظلمة يف طريقه ضل ،كالذي احمليطة به

                                                           
 للبيضاوي أنوار التنزيل (341/ 2( احملرر الوجيز البن عطية )62/ 2الكشاف للزخمشري ) (479/ 1حبر العلوم للسمرقندي )انظر :  -  (1)
 ( 43/  8)  التحرير والتنوير البن عاشورتفسري ( 252/ 7) نظم الدرر للبقاعي( 180/ 2)
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م إن فعلتم كنتم قد كحيث إن حتذير املسلمني من طاعة املشركنيو تـمثيٌل ممسوٌق لتنفري  ففي اآلية
واملشركون  ،مستضيئون بأنوار الوحي اإلهلي وأنتم رددمت أنفسكم إىل ظالم الضالل بعد أن منحتم نور اهلداية 
 الطائفتني بني فرقال وجل عز ، وذل  ليبنيم خابطون يف ظلمات الكفِر والطغياِن فكيف يُعقل إطاعُتهم هل

 املنزلتني . بني والبون
أفمطماعة هذا الذي هديناه للحق وبصَّرناه الرشاد، كطاعة من مثله مثل من هو يف الظلمات مرتّدد، 
ه ميال يعرف املخرج منها، يف دعاء هذا إىل حترمي ما حرم اهلل، وحتليل ما أحل، وحتليل هذا ما حرم اهلل، وحتر 

 ما أحّل؟ 

والضاللة،  اجلهالة من فيه هم ما هلم حسَّنا ژ ھ   ھ ھ ھ ے        ے ژ 
كما خذلت هذا الكافر الذي جيادلكم أيها املؤمنون باهلل ورسوله، يف أكل بالغة، ف وحكمة اهلل من قدر وهذا

 جمازاة قلبه ىعل ا خنتمبأنن اإلميان على الكفر اختار من فسنعاقبما حّرمت عليكم من املطاعم  عن احلق، 
نت ليستحق به ما أعددت له من أليم العقاب، كذل  زيَّ  ؛ ه حسناً لرياسوءم عمله له  وذل  يتزيني لكفره ؛

لغريه ممن كان على مثل ما هو عليه من الكفر باهلل وآياته، ما كانوا يعملون من معاصي اهلل، ليستوجبوا بذل  
 كال.من فعلهم، ما هلم عند رهبم من النَّ 

 وجبي الذي كاملوت  ؛ فهو والوقفة احلرية يوجب ، واجلهل جهل ؛ ألنه موتاً  الكفر جعل وإمنا
 والفزع اخلوف هعلي ، فيستويل صالحه وجه إىل يهتدي ال متحرياً  يبقى الظلمات يف السكون ، والواقف

 البصرو  والعلم صروب علم ، واهلدى كذل   واجلاهل شيء إىل يهتدي ال امليت وأيضا والوقوف ، والعجز
 (1)بالنجاة والفوز الرشد حلصول سبب

قول ياألنبياء ، ف من غريه دون هبذا هو مبخصوص ليس أنه ليعلم ذل  ؛ على  رسوله يصرب مث

كذل  جعلنا ژ  ۓ ڭ  ڭ ڭ       ڭ ۇژ  جل ثناؤه: وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون

 جمرميها؛ رأكاب قريت  يف جعل ؛ كمااملعصية له أهل الشرك باهلل و  ژ  ۇژ بكل قرية عظماءمها 
 أكابر . مكة فلقد كان جمرمي

 يكذبواواخلالف، و  والغدر، ، والفجور، واخلديعة بالباطل فيها ليتكربوا ژ ۆ ۆژ 
؛ اهلل وأنبيائه  بدينويفعلون ذل  بغرور من القول أو بباطل من الفعل،  اإِلميان عن النَّاس ويصدِّوا رسلهم
ہ ہ  ژ: قوله ذل  على والدليل والكفر، املكر هلم إىل أدعى والسعة الرياسة من فيه هم ما كابراأل ألن

                                                           
إىل  ( اهلداية186/ 4الكشف والبيان للثعليب ) (480/ 1حبر العلوم للسمرقندي )( 88/ 12انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

مفاتيح الغيب لفخر  (74/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (318/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (2173/ 3) أيب طالببلوغ النهاية ملكي بن 
 (330/ 3) تفسري ابن كثري (133/ 13) الدين الرازي
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ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ : [ وقوله 27الشورى: ]  ژ  ھ ھ ھ ھ ے ے

[ ،   33الزخرف: ]  ژی ی ی  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

 ذل  بالو  جوعلر  ؛ما حييق مكرهم ذل ، إال بأنفسهمو  ژۈ  ٴۇ ژ  الناس استتباع على أقوى وألهنم

ال يدرون و  وهم ال يشعرونژ ۅ ۅ ژ ألن اهلل تعاىل من وراء عقوبتهم على صّدهم عن سبيله ؛  عليهم
 أن عنه نفي يشعر ال الذي ، فكأن ما قد أعّد اهلل هلم من أليم عذابه، فهم يف غيِّهم وعتوِّهم على اهلل يتمادمْون

 حس . علم يعلم
 .عليهم بالنصرة موعد وتقدمي  اهلل لرسول تسلية وهذه
: نوح قصة يف قال كما  األنبياء، أتباع ضعفاءهم جعل أنه: سننه ومن قرية، كل  يف اهلل سنة وهذه

 بن سفيان أبا سأل هرقل أن: " [ وروي  111الشعراء: ]  ژمح جخ حخ مخ جس ژ 
 العلية؟ أم همضعفاؤ  أتباعه من: قال أنه عنه سأله فيما فكان النيب، حال عن - عليه قدم حني - حرب
 (2) (1) " األنبياء أتباع هم: هرقل فقال ضعفاؤهم؛ بل: سفيان أبو فقال

هؤالء األكابر  رعاطفاً خمرباً عن مك فقال وتكربهم تعظيمهم على تدل هلم مبقالة أتبعه هذا، قرر وملا

ۉ ژ يقول : ف اللَّه رسول على ويتكربون يعاندون علم على وأهنم وتعنتهم سفههم غاية وحسدهم وعن

وإذا جاءت هؤالء املشركني الذين جيادلون املؤمنني بزخرف القول فيما حرم اهلل عليهم، ليصّدوا  ژې 

من عند اهلل   على صحة ما جاءهم به حممدقاهرة  ومعجزةحجة من اهلل  ژې ژ عن سبيل اهلل 

لنيب اهلل  ژې ژ  ،و وتسحبوا نبوته تشططوا على وتدل الشرع صحة على ودليل ، وعالمة وحقيقته

من اإلميان به، ومبا جاء به من حترمي ما ذكر  لن نصدق مبا دعانا إليه حممد   ژې ى  ژ  وأصحابه:

،  هللا عند من املنصب هذا مثل لنا حيصل حىت ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ژ  أّن اهلل حّرمه علينا
 بقوا إمنا وأهنم ، حسدهم هناية على يدل الرسل ، وهذا إىل تأيت كما  بالرسالة، اهلل من املالئكة تأتينا وحىت
 املعظم يف إال جتعل ال الرسالة أن ، وقد علموا احلسد لنهاية بل والدالئل احلجة لطلب ال الكفر على مصرين
  يكن مل ولو اللَّه، سلر  أويت ما مثل اآليات من يؤتوا حىت يؤمنون ال أهنم متنوا حيث لديه ، واملفضل اللَّه عند

                                                           
حي ، باب  الو  ، كتاب بدء -رضي اهلل عنهما  –ورد هذا املوقف يف رواية مطولة أخرجها اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس  -  (1)

 ( 7( برقم : ) 9/ 1؟ ) كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل 
 (250/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (288/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (93/ 12) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  -  (2)

احملرر الوجيز  (63/ 2) الكشاف للزخمشري (141/ 2) لسمعاينا تفسري (374: ص) للواحدي الوجيز (480/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (181/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (74/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (341/ 2) البن عطية
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 وحجة، آية  حُمممَّد على أنزل الذي القرآن هذا أن وعلموا الرسل، أويت ما إيتاء نيتمنو  يكونوا مل كذل 

- وعلموا،  ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ : قالوا حيث نزل؛ اللَّه عند من وأنه
األكابر  عظماء ، وهم اخللق عند هم وكربائهم ، الذين البشر من عظماء يف إال جتعل ال الرسالة أن -أيًضا

 رهم يف اآلية السابقة .اليت تقدم ذك
 ياها.إ فحرمهم هلا بأهل ليسوا أهنم وعلم هبا، فخصه للرسالة، أهل  حممداً  أن علم اهلل أن واملعىن
 من مقلوهب أنوار على طمس مبا - لعماهم عليه اجرتؤوا ما بعظيم إيذاناً  اجلاللة اسم ذكر وملا
 وتنبيهاً  لألمر هتويالً  أيضاً  أعادها األنوف، خشوام له خيضع الذي اجلالل من للرسل عما - اهلوى ظلمات
 االعرتاضو  باحلكمة التعلم دعوى من قوهلم تضمن فيما عليهم رداً  فقال القدر، عظيم من هناك ما على

ا ، هل وموضع عليها مأمون هو ، ومن مبن خيتص للرسالةيصلح  من أعلم  ژۇئ ژ   :وجل عز اهلل على
ها من البشر إال رسول مرسل،  وليس العادلون برهبم األوثان واألصنام منهم آيات األنبياء والرسل لن يُعطاف

يقول جل ثناؤه: فأنا أعلم مبواضع رسااليت، ومن هو هلا أهل، فليس لكم أيها املشركون أن ف ، فيعطوها
وا ذل  علّي أنتم رسالًة مبوضع  لألن ختريُّ الرسول إىل املرِسِل دون املرسمل إليه، واهلل أعلم إذا أرس ؛تتخريَّ

  رساالته.
 تضييع ذل  يف لكان جعل لو ألنه موضعها؛ وال هلا بأهل هو وليس فيمن يضيعها الرسالة جتعل فال
 قريش نم واصطفي كنانة،  من قريشاً  واصطفي. إمساعيل ولد من كنانة  اصطفى اهلل إن: )  ، يقول الرسالة
 . (1)( هاشم بين من واصطفاين هاشم، بين

 ذههب موصوفني لكوهنممعلِّممه ما هو صانع هبؤالء املتمردين عليه  اىل لنبيه حممد يقول تعمث 

الذين اكتسبوا اإلمث بشركهم باهلل  ژېئ ىئ  ژ يا حممد،  ژېئ ژ  :الذميمة  الصفات

 فمسُتِصيبُهم ر،أكاب كانوا  وإن ژىئ ژ اللَّه  عند له يكن وعانده اللَّه رسول على وتكربوعبادهتم غريه 
ل مبا كانوا يكيدون لإلسالم وأهله باجلدا، و  صنعوا الذي بصنيعهم شديد؛ وعذاب ، اهلل عند وهوان ذلَّة

 ألهل دين اهلل وطاعته. غروراً  بالباطل، والزخرف من القول
 طلبا  حممد طاعة عن متردوا إمنا القوم ألن الضرر بالعذاب ؛ ذكر على الصغار ذكر قدم وإمنا

واهلوان  والذل الصغار ليوص إمنا إليهم يوصل ما فأول مطلوهبم بضد يقابلهم أنه بني تعاىل فاهلل والكرامة للعز

 لالتحي يف التلطف وهو خفياً، يكون إمنا غالباً  املكر كان  ملا ژی ی ی جئ         حئ ژ 

                                                           
 – واثلة بن األسقععن  ل النبوة، وتسليم احلجر عليه قب باب فضل نسب النيب ،  كتاب الفضائلصحيحه ،   أخرجه اإلمام مسلم يف - (1)

  (2276)، برقم  (1782/ 4) : -رضي اهلل عنه 
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 باعات عن كربت ملن أكيد، وهتديد اهلل من شديد وعيد وهذا وفاقاً، جزاء الشديد بالعذاب قوبلوا واخلديعة،
 (1)به . جاؤوا فيما هلم واالنقياد رسله

 أو احلال يف هلدايةا يقبل ومن الضالل، عن ينف  فال قلبه على طبع مبن أعلم تعاىل أنه تقدم وملا
: ذكره تعاىل لفيقو  بيده، والقلوب أمره، األمر أن علم قدرته، ونافذ بإرادته هو إمنا اجملرمني مكر وأن املآل،

 اقواستحق الثواب نيل وإىل ربه، عند من به جاء وما وبرسوله به انلإلميژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ 

 لقبول يلينهو  قلبه يوسع ژ پ پ پپ ژ  احلق ، فــــــ إىل املؤدية الدالئل إىل فإنه يوفقه .الكرامة
 ومعونته، بلطفه ه،ل ويسهَّله عليه، ويهوَّنه لذل  صدره وحالوته، ويفسح اإلسالم نور فيه ويدخل اإلسالم،

 فيه . الدخول وحيب فسهن إليه بالقبول وتسكن صدره له ويتسع له، فيضيء قلبه، يف اإلسالم يستنري ىتح
أعم  هو إذ مباإلسال وعربوذل  أن اهلل جل ثناؤه أخرب عن نفسه أنه يشرح صدرم من أراد هدايته لإلسالم، 

. 

، احلق إىل دايةاهل اهلدى فإنه يصرفه عن سبيل عن إضالله اهلل أراد ومن ژ ڀ ڀ ڀ ڀ  ژ

ه بكفره ويمشغله الكرامة ، واستحقاق الثواب نيل وعن  ژ  ٺ ٺ ٺژ و  سبيله، عن وصدِّ

 السماء يصعد إىل أن كلف  قد كأنه  من ضيقه عن اإلميان  ژ  ٿ ٿ ٿ ٿژ اإلسالم 
 ،اهلدى من لشيء يتسع احلكمة وال واستماع اإلسالم على نبوا عنه صدره ضيق من اإلسالم إىل دعي إذا
، وهذا مثل من اهلل فيجزيه بذل  منفذ فيه وليس يدخله واخلري فال اإلميان من ينفعه ما شيء إليه خيلص وال

تعاىل ذكره، ضربه لقلب هذا الكافر يف شدة تضييقه إياه عن وصوله إليه، مثل امتناعه من الصُّعود إىل 
 السماء وعجزه عنه، ألن ذل  ليس يف وسعه.

 بقلبه؛ ينتفع مل روالكاف واآلخرة، الدنيا يف بقلبه انتفع ملا بالسعة؛ ملؤمنا قلب ووصف اهلل تعاىل
 وكذل  احلواس، ذههب ينتفع مل ملا واخلرس؛ والبكم بالصمم الكافر وصف كما  وهو واحلرج، بالضيق فوصفه
 بضيق لكافرا وصف: ذاه ذل  فعلى حبياته؛ انتفع ملا حيًّا؛ املؤمن ومسى حبياته، ينتفع مل ملا ميًتا؛ مساه

  .به ينتفع مل ملا الصدر؛

كذل  يسّلط اهلل الشيطان عليه ژ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ     ڤ ڦ ژ 
التوفيق،  ومنع خلذالنا، ويصيبه  وعلى أمثاله ممن أىبم اإلميان باهلل ورسوله، فيغويه ويصّده عن سبيل احلق

                                                           
 (252/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (289/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (95/ 12) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  -  (1)

مفاتيح الغيب  (342/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (2176/ 3) ي بن أيب طالباهلداية إىل بلوغ النهاية ملك (480/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
نظم  (332/ 3) تفسري ابن كثري (274/ 1) التسهيل البن جزي (80/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (135/ 13) لفخر الدين الرازي
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (256/ 7) الدرر للبقاعي
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 ورسوله، باهلل مياناإل أىب ممن أمثاله ل ويصيب ذ فيه ، خري ال ما اآلخرة ، وكل يف والعذاب الدنيا يف واللعنة
 اهلل . سبيل عن ويصده فيغويه

الدليُل الواضح على أن السَّبب الذي به آمن املؤمنون باهلل ورسله، وأطاعه املطيعون، غري ويف اآلية 
جل - ألنه أخرب ؛السبب الذي كفر به الكافرون باهلل وعصاه العاصون، وأن ِكال السببني من عند اهلل وبيده

الذي يشرح صدرم هذا املؤمن به لإلميان إذا أراد هدايته، ويضيِّق صدر هذا الكافر عنه إذا  أنه هو - ثناؤه
 (1).أراد إضاللمه
 من رسوله هب أرسل ما أشرف على نبه عنها، الصادين سبيله، عن الضالني طريقة تعاىل ذكر ملا و

 هذه يف حممد يا ، والشرع القرآن ل  من ّيناب الذي ژ  ڦژ  :ذكره تعاىل فيقول احلق ودين اهلدى

 الذي هودين رّب ، طريق ژ  ڦ ڄژ  املؤمن هو صدر به القرآن والذي يشرح سور من وغريها السورة

 وى، ومله يشبه مل مطرداً، الذي فيه ،عادالً  اعوجاج برضاه ال قائماً  ژ ڄڄ ژ وجعله  ديناً، ارتضاه
 ل ،  وإضافة هأحللت ما وأحلل علي ، حرمته ما وحرِّم عليه، تْ حكمته فاثبُ  اقتضته ، والذي خلل يشبه
 واإلحسان العطف من كلها  الكماالت استجماع وبأمره مع عنده من أنه جهة على الرب إىل الصراط
 واللطف .
 ال ما هفي ، وكان عنه خارجاً  منه شيء ليس العقل منهاج على الصراط هذا يف ما مجيع كان  وملا
 مرشداً  ملدحه بيناً م قال اهلل، على اآلخذين الرسل من اهلداة إرشاد من فيه له بد ال بل العقل، بإدراكه يستقل

 ذل  ةحقيق على واحلجج وفسرنا العالمات ژ ڃ ژ  بّينا قد ژ ڄ ڃ ژ : العقل مع انتظامه إىل
 خيتلط ال يثحب فصالً  فصالً  والضاللة ، وذكرها واهلدى القلوب أمر يف اآليات وصحته ، ووضحنا وفصلنا

 والفهم، لتمييزا أهل هم ألهنم تعاىل اهلل توحيد يف ويتفكرون يتعظون ژڃ ڃ ژ  باآلخر منها واحد
 ووعي فهم له االهتداء ، وهم كل من طريق ويسلكون للنظر أنفسهم يعدون الذين ، والفضل احلجى وأولو
 تعاىل اهلل مواعظ ويقبل هبا ، فيعترب والعرب اآليات من عليه به اهلل احتجَّ  ما ورسوله ، ويتذكر اهلل عن يعقل
 أو خري نم حيدث ما كل  وأن وتعاىل سبحانه اهلل هو القادر أن عنه ، فهم يعلمون اهلل هناهم عما وانتهوا
 .هبم يفعل فيما عادل حكيم العباد بأحوال عامل وأنه وخلقه، بقضائه فهو شر

                                                           
 (254/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (289/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (98/ 12) ع البيان البن جرير الطربيانظر : جام -  (1)

احملرر  (64/ 2) الكشاف للزخمشري (158/ 2) معامل التنزيل للبغوي (165/ 2) النكت والعيون للماوردي (480/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
 (258/ 7) نظم الدرر للبقاعي (337/ 3) تفسري ابن كثري (342/ 2) الوجيز البن عطية
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 يف العالمات نّي ب وقد اهلدى، طريق بنّي  قد تعاىل اهلل ألن اإلميان ؛ عن التخّلف يف ألحد عذر فال
 ويف هذه اآلية أبنُي البيان ملن ُوّفق لفهمهما، عن أن السبب الذي به يُوصل ومتييز، عقل له كان  ملن ذل 

 (1).عاىل ت إىل اإلميان والطاعة، غري السبب الذي به يُوصل إىل الكفر واملعصية، وأن كال السببني من عند اهلل
 ملذكورين؛ بنيا من يكون ملن مهيئ معد تعاىل أنه ، وبني املستقيم الصراط يف نعمه عظيم نيب وملا

بحانه س املستقيم ،وجزاء هؤالء الذين يتذكرون فقال الصراط بذل  التمس  من حتصل اليت الشريفة الفائدة

 توحيد من عليه لتد ما على بداللتها ويوقنون هبا، فيعتربون اهلل آيات يذكرون الذين للقوم ژ چ ژ  : وتعاىل

 اهلل دار ژ  چ ڇ ژ ذاك  من علمه إىل هبا وصلوا مبا فيصدِّقون ذل ، وغري  حممد نبيه نبّوة ومن اهلل

 من اسم ژ ڇ  ژ  و.جنته وهي اهلل، ذات يف الدنيا يف أبلوا ما على هلم جزاءً  اآلخرة، يف ألولياته أعدَّها اليت
 املقتفي ملستقيم،ا الصراط من سلكوه فيما لسالمتهم بدار السالم ووصفت هاهنا بذل  ومسيت تعاىل، اهلل أمساء
 تحاال من حالة كل  السالم ، وألن دار إىل أفضوا االعوجاج آفات من سلموا فكما وطرائقهم، األنبياء أثر

 ذل  وبعد [46احلجر: ] ژۈ ۈ    ٴۇ ۋ ژ :  فقوله دخوهلا ابتداء فاما بالسالم مقرونة أهلها

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ       ڱ ڱ ژ : قوله

ڃ چ چ ژ قوله :  [ وبعده 24 – 23الرعد: ]ژ  ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ژ قوله :  [ وبعده 10يونس: ] ژ  چ چ ڇ ڇ

ژ  ڃ ڃ ڃ چ چ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ  : تعاىل [وقوله 62مرمي: ]ژ  ىئ  ىئ ىئ

ژ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ     ژ : اىل تعقوله  وبعده [ 26 – 25الواقعة: ] 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى      ژ وقوله :  [ 44األحزاب: ]

ٹ ٹ ڤ ڤ ژ :  وبعد ذل [   23إبراهيم: ] ژ  ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 . [ 58يس: ]ژ ڤ 
 لىع ، وهو يدل تعاىل اهلل من بالقرب موصوف املدخر األمر ذل  بأن يشعر ژ ڇ ڇژ وقوله : 

 قوله ونظريه تعاىل اهلل إال كنهه  يعرف ال حيث إىل والرتبة والعلو بالشرف والرفعة الكمال يف بلغ الشيء ذل  أن

                                                           
 (481/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )255/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )113/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

احملرر الوجيز  (64/ 2) الكشاف للزخمشري (322/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (2181/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب
نظم  (337/ 3) تفسري ابن كثري (182/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (145/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (344/ 2) البن عطية

  (264/ 7) الدرر للبقاعي
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 يدل وذل  [ 17السجدة: ] ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ          ھ ژ  :تعاىل
  .العندية صفة بواسطة العبودية صفة كمال  حصول أن على

إمنا و  ، الدرجة للعبد هذه من أعلى درجة وال منهم اهلل قرب على يدل ژ ڍ ڍ ژ : وقوله

،  وه إال هلم ويل ال ؛ أي احلصر وهذا يفيد. وناصرهم حافظهم ومواليهمژ ڍ ڍ ژ أدخلوها ألنه 
 إال ليس قدروامل املدبر أن اآلية هذه من عرفوا قد األقوام ؛ ألهنم هلؤالء  حصل إمنا التشريف وهذا وكيف ال

 املمكناتو  للكائنات مبدئ ال ، وأنه هو إال ليس واملشقي املسعد ، وأن هو إال ليس والضار النافع ، وأن هو
 ليهع إال توكلهم كان  ، وما إليه إال رجوعهم كان  ، فما سواه ما كل  عن انقطعوا هذا عرفوا ، فلما هو إال

 ڍ ڍژ  :تعاىل قال جرم ال بالكلية صاروا ، فلما له إال خضوعهم كان  وما به ، إال أنسهم كان  وما

 واملعونة واحلراسة احلفظ فيها ، ويدخل والدنيا الدين يف مصاحلهم جبميع متكفل تعاىل بأنه إخبار وهذا ژ

ڌ ژ  الثوابب اآلخرة يف وليهم والبليات ، وهو اآلفات ، ودفع واخلريات إليهم املنافع ، وإيصال والنصرة

 اعة هللالط من ويفعلون اخلري، من قدموني كانوا  ما ، وبسبب الصاحلة أعماهلم على جزاء ژ ڌ             ڎ 
 العمل عن املرء ينقطع لئال ذل  ذكر وإمنا وكرمه مبنه اجلنة، وأثاهبم الدنيا ، توالهم يف ويتبعون رضوانهوالرب ، 
 . (1)منه بد ال العمل فإن

هو و  يات ،رون باآلذكر ثواب القوم اّلذين يتذكّ و  ، ملّا بني حال من يتمس  بالصراط املستقيمو 
يث حعليه ذكر جزاء اّلذين ال يتذّكرون ، وهو جزاء اآلخرة أيضًا ،  ثواب دار الّسالم ، ناسب أن يعطفم 

بني بعده حال من يكون بالضد من ذل  لتكون قصة أهل اجلنة مردفة بقصة أهل النار ، وليكون الوعيد 
غاية ذل   احلشر ، مّث أفضي إىل مذكورًا بعد الوعد وقد ُصّور هذا اخلرب يف صورة ما يقع يف حساهبم يوم

 احلساب ، وهو خلودهم يف الّنار . 
كما أنه كما ذكر موقفًا من مواقف اآلخرة من والية اهلل تعاىل القوي ملن هم خاصته ممن تبعوا دينه 
واستجابوا لرسله يف اآلية السابقة ، جاء يف هذه اآلية وذكر والية من نوع آخر وهي والية ضعيف لضعيف 

 األوثانم  اهللب العادلني هؤالء حيشر ويوم ژ ڈ ڈ ژ ك ضعيفان ال يغين أحدمها عن اآلخر  فقال : ليشرت 
 ليجادلوا غروراً  القول زخرف إليهم يُوحون كانوا  الذين الشياطني من أوليائهم مع املشركني، من وغريمهم واألصنامم 

ڑ ڑ ک ک  ژژ : للجن يقول القيامة موقف يف ژ  ژژ  فيجمعهم املؤمنني، به

                                                           
 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )290/ 2للزجاج ) ( معاين القرآن وإعرابه114/ 12انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

 زاد املسري البن اجلوزي (344/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (189/ 4) الكشف والبيان للثعليب (482/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (256
مفاتيح الغيب لفخر  ( 66/  8)  البن عاشور التحرير والتنوير( تفسري  714/  2( تفسري نظم الدرر )  147/  5التفسري الكبري )  (77/ 2)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (337/ 3) تفسري ابن كثري (182/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (146/ 13) الدين الرازي
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 اللَّه، ريغ عبادة يف اإلنس من األتباع من استكثروا قد وهم اإلنس، من كثريًا  واملراد أنكم أضللتم ژ ک
 .اإلنس من عباداً  استكثرمت قد: أو وتوحيده اهلل أمر وخمالفة

 اعةوذل  بط يف الدنياژ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ  فيجيب أولياُء اجلن من اإلنس فيقولون:
 اجلنِّ  زينياإلنس ، وذل  بت اجلن إغراء باإلنس اجلن بعضًا ، واستمتاع بعضهم ، وموافقة بعضاً  بعضهم
 من به روهنميغ كانوا  ما منهم وما كان من اإلنس إال قبول ، فعله عليهم يسهل حىت يهوونه كانوا  ما لإِلنس

 األهواء باعات من وهزين والتعاضد ، فيما التعاون يف بعض بصحبة بعضهم ، فاستمتع الضَّاللة واتباعهم
 املبلغ هذا بلغوا أن إىل بلذاهتا واالستمتاع الدنيا منافع على بالتوفر أنفسهم املعاصي ، فوصفوا وارتكاب

تنا. بلغنا الوقتم الذي وقَّتَّ ملو  اژ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ژ  قالوا:عاقبتهم ف بسوء أيقنوا عنده الذي
 عض أيّام حياتنا إىل حال موتنا.وإمنا يعين جل ثناؤه بذل : أهنم قالوا: استمتع بعضنا بب

 واستسالم بالبعث والتكذيب اهلوى ، واتباع الشياطني طاعة من منهم كان  مبا اعرتاف الكالم وهذا
 حاهلم . على وحتسر لرهبم

 يف به العادلني من القيامة يوم حيشرهم الذين هلؤالء قائل هو عّما ذكره تعاىل اهلل من مث جاء خرب
 قبلمه الكالم قدُّملت كان،  عما اخلرب خُمْرمج كائٌن،  هو عما اخلرب فأخرج اجلن، من رمنائهمولقُ  األوثان، الدنيا
 جهنم نار  ژ ڻژ : عنهم خربُه تقدَّم قد الذين اإلنس من اجلن ألولياء اهلل فقال منه، واملراد مبعناه

هذه  ذكر مدةفيه ، مث  تقيمون أي فيه، تثوون وأولياؤكم الذي أنتم ومنزلكم مأواكم ژ  ڻژ 

ثهم من قمْدر ُمدَّة ما بني مبع  ژ ۀ   ہ ہ ہژ فيها  ومقيمني البثني ژڻ ۀ ژ اإلقامة فقال : 
 السياق كان  وملا ،من قبورهم إىل مصريهم إىل جهنم، فتل  املدة اليت استثناها اهلل من خلودهم يف النار 

 شيء كل  لتنزي يف احلكمة إىل النظر وكان والعلم، للحكمة - احلكم جممع يف املقاولة هذه مثل يف -

 يف وأعدائه من جزاء ، وحكيم بأوليائه يفعل فيما ژھ       ھ ھ ژ : فقال قدم وصفها أعظم منزلة
 يفعل ال ، تدبريه يف خلقه، ويف تصريفه إياهم يف مشيئته من حال إىل حال، وغري ذل  من أفعالهغريه ك
ا إليه صائر أمرهم ومجمازاهتم  ومبقدارتدبريه إياهم، و  هلمأفعا بعواقب ژھ ژ  احلكمة مبوجب إال شيئاً 

 إال كوني ال احلشر بعد تعاىل منه القول األبد ، وهذا عذاب يستوجبون الكفار ، وبأن من خري وشر
 واالعرتاف واالنقياد الماالستس إىل اآلخرة يف حاهلم فينتهي الدنيا يف متردوا وإن أهنم جلهة وبياناً  تبكيتاً 
 .باجلرم

 نسلط لظاملني،با نفعل كذل   اجلن، من أغوهتم اليت الطائفة تل  اإلنس من اخلاسرين هؤالء ولينا وكما
 غيهم ، و دعلوب ظلمهم على جزاء ببعض، بعضهم من وننتقم ببعض، بعضهم وهنل  بعض، على بعضهم
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 اهلل ألن ؛عينهمن وال،  بعض إىل بعضهم ونكل، ونسلطهم بعضهم على بعض ، أولياء  لبعضٍ  الظاملني بعض

گ گ  گ گ ڳ ڳ ژ : ثناؤه جل فقال املشركني، قول من كان  ما اآلية هذه قبل ذكر

 إياهم، توليتهب بعضاً  بعضهم والية أن عن خبربه ذل  خربه عقب مث بعض، أولياء بعضهم أنّ ژ ڳ ڳ 

ے ۓ ژ  بعضب بعضهم يستمتع بعض أولياء واإلنس اجلن من املشركني هؤالء بعض جعلنا وكما: فقال

 معاصي من ژڭ ڭ         ۇ ژ   األمور كل  يف بعض أولياء بعضمهم  دعل كذل ژ ۓ ڭ ڭ   
  .ويعملونه اهلل

مركوز يف كل  فغريحض على التذكر تنبيهًا على أن كل ما يف القرآن مما يهدي إليه العقل ، هنا و 
تولوا ما يضرهم و م يعبدون غري مالكه، فهم  عاقبهو إالّ عاتبه و خيدم غري سيده بغري أمر سيده  عبدٍ ال أنعقل؛ 
 (1).ألهنم تبعوا شهواهتم ، وكان من املعلوم أهنم ؛ 

 سبيل اجلحود إىل مهل يكون ال أنه وتقريعهم ، ويبني القيامة يوم الكفار توبيخ يف ويستمر السياق
 العادلني هلؤالء القيامة ومي ىلفيقول تعا باحلجة، إال يعذبوا مل وإهنم كافرين  كانوا  بأهنم أنفسهم على فيشهدون

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ : واجلن  اإلنس مشركي من به

 حججي، عمواض على إياكم تنبيهي من إليهم أوحي مبا ، وخيربونكم آيايت عليكم ويعرضون يقرءونژ 
 ما لكم ني ،ويبينو حدود إىل واالنتهاء بأمري، والعمل أنبيائي، وتصديق توحيدي، على أدّليت لكم وتعريفي

 رونكمحيذّ  ژ ۉ ې      ې ېژ  تنكرون الذي البعث وآيات وألوهيته، وحدانيته آيات يف
 . معاصيَّ  عن فتنتهوا إيّاي، معصيتكم على وعقايب هذا، يومكم يف عذايب لقاء

 الفسوق نم الدنيا يف منهم سلف ما على الكفرة هلؤالء وتوبيخ تقريع ثناؤه جل اهلل من وهذا
غة، عليه مقيمني باحلجج البالكنتم   ما خطأ على ينبِّهونكم منكم رسلٌ  أتاكم قد: عناهوم. واملعاصي

 وينذرونكم وعيدم اهلل على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمني، فلم تقبلوا ذل ، ومل تتذكروا ومل تعتربوا.
ى ژ  ونليقو  أهنم إياهم تقريعه عند واإلنس اجلن مشركي قول عن ثناؤه جل اهلل من خرب مث جاء

 جحدناو  فكذبناها هذا وبلغتنا ، يومنا لقاء وأنذرتنا وبآيات ، أتتنا باحلجة قد رسل  بأن ژ  ائ ائ

                                                           
 /4للماتريدي )( تأويالت أهل السنة 291/ 2(  معاين القرآن وإعرابه للزجاج )115/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

 (65/ 2) الكشاف للزخمشري (375: ص) للواحدي الوجيز (190/ 4) الكشف والبيان للثعليب (482/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (257
 تفسري ابن كثري (84/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (147/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (78/ 2) زاد املسري البن اجلوزي

 (269/ 7) نظم الدرر للبقاعي (339/ 3)
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 على شهدنا يأ والتكذيب ، واعرتاف بالكفر منهم كان  ملا إقرار به ، وهذا نؤمن ومل آيات  نتبع ومل رسالتها،
 .العذاب واستيجاب بالكفر منهم اعرتاف بالتقصري ، وهو أنفسنا

األصنام و  األوثان باهلل العادلني الدنيا غرت هؤالء أن احلياة بسبب الكفر ذل  يف وقعوا وإمنا
 فيها يها، وإمهاهلمعل واملنافسة فيها الرياسة ، وطلبُ  حبلوائها وأطعمتهم وأشبعتهم وخدعتهم هم وأولياءمهم

 وكانوا استكربواآمنوا ؛ ف إن عنهم زواهلا وخافوا تدوم، أهنا وظنوا رسله، فيها فيطيعوا اهلل ألمر يسلموا حىت

  ژ ەئ وئ وئ   ژ عالني ؛ لذا قال :  قوًما

 مكتًفى رهاذك يف كان  إذ فيها، وخدمعتهم غرَّهتم اليت املعاين ذكر منژ  وئ وئژ  بذكر واكتفى
 هلم وجوهال أذمب كان  كفرهم  أن تضمنت فصيحة ، وهنا إلتفاتة ذكره تُرك ما على الكالم غريها؛ لداللة ذكر عن
 اللذاتو  الدنيوية باحلياة اغرتوا فإهنم عاقل، يواقعه ال الذي االغرتار رأيهم ، وهو نظرهم وخطأ سوء على

 الكفربژ  ۇئ ۆئژ  الشهادة إىل اضطروا أن أمرهم عاقبة كان  حىت بالكلية اآلخرة عن وأعرضوا املخدجة،
 اهلل حجَّة تمحاهلم ، لت مثل من للسامعني ذيراً حت ذل  قال ، وإمنا املخلد عذابه واستيجاب لرهبم واالستسالم
 األنبياء عداوة يف الغواب عذابه ، فهم وإن وأليمم  عقوبته عليهم يوجب بالكفر ومبا أنفسهم على بإقرارهم عليهم
  أمرهم ما ذكر . عاقبة أن إال ومعجزاهتم شرائعهم يف والطعن

 العلة وأزاح لعذرا أزال تعاىل ألنه اآلية ؛ هبذه الكفار بكت إمنا تعاىل أنه يف اآلية القول وحتقيق
 فقد الطريق ذاهب الكل إىل والنذارة البشارة وصلت فإذا ومنذرين ، مبشرين الكل إىل الرسل أرسل أنه بسبب
 (1).حاصالً  املقصود فكان العلة ، وإزالة العذر إزاحة من املقصود هو ما حصل

 
 

 هدايات :  ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من

د على تعاىل ، ويف هذا ر  اهلل بإرادة متعّلقة واإلضالل اهلداية بأن صرحت اآليات .1
 (2)القدرية. 
إذا ُوِجد اإلميان يف اإلنسان فإنه حُيييه احلياة احلقيقية ، وإن ُعِدم فإن القلب يصبح  .2

 ميتاً ولو كان ظاهره احلياة ، فاإلميان هو مادة احلياة األساسية .

                                                           
 (483/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (260/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (120/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

/ 13) فخر الدين الرازيمفاتيح الغيب ل (79/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (347/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (66/ 2) الكشاف للزخمشري
 (340/ 3) تفسري ابن كثري (182/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (87/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (150

 (76/ 2) زاد املسري البن اجلوزي -  (2)
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 رحيمًا ، واسع اجلود ، كثري ال حكمة اهلل تعاىل ؛ ألنه وإن كان تعاىلبيان كم .3
 (1) حسان ، فإنه حكيم ال يضع جوده إال عند أهله .اإل

حّذر تعاىل من اتباع وطاعة الشياطني وأوليائهم ، ألهنم ال يأمرون إاّل بكلِّ شر   .4
 يان .من الشرك والكفر والنفاق والعص ومنكر ؛ ممّا جيعل القلب بعيداً كل البعد عن اإلميان قريباً 

ٻ    ٻ  ٻ چممن أراد اهلداية فعليه احلذر ِمن الشيطان وخطواته قال تعاىل :  .5

 .(2) چٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
أن اهلل تعاىل جيعل ألهل اإلميان نوراً يمسريون عليه ، فهم على بصرية من أمْمِر دينهم  .6

ل الكفر والنفاق قد انغمسوا يف ظلمات اجلهل والكفر فهم يف ختبٍط يف حياهِتم ، ودنياهم ، وأن أه

ڦ  ڦ   ڤ        ڤ    ٹ  ڤ  ڤچ  وأما يف اآلخرة فحاهلم كما ذمكمر تعاىل عنهم :

ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ                ڃ      ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڃ   ڦ  ڦ  ڄ  

 . اهلل أعلمو   )3(  چڇ  ڍ       ڍ      
 غيينب ال أنه هو ژ  ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہژ االستثناء يف قوله تعاىل :  هذا .7

 (4) أو نار . نةجب خلقه يف اهلل على حيكم أن ألحد
 (5)املؤمنني. بطاعة واألخذ املشركني، طاعة من التحذير .8
 إنف ،مثلهم املاً ظ عليهم يسلط تعاىل فاهلل ظاملني كانوا  مىت الرعية أن على تدل اآلية .9

 (6)الظلم . فليرتكوا الظامل األمري ذل  من يتخلصوا أن أرادوا
 آخر، ظاملاً  عليه اهلل يسلط ميتنع مل لو ألنه ظلمه؛ عن ميتنع لكي الظامل هتديد .10

 السارق وأ جتارته يف الناس يظلم التاجر أو رعيته يف ظلم ومن يظلم من مجيع اآلية يف ويدخل
 (7).وغريهم

كان   يف الدنيا على الصراط املستقيم وكان ُمتَِّبعاً ُسُبلم الشياطني أن ممن ملمْ يكن سائراً  .11
 . -واهلل أعلم  -عاقبة أمرِِه إىل خسران 

                                                           
 (  214/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  - (1)
 ( من سورة النور . 21من اآلية )   - (2)
 ( من سورة احلديد . 13اآلية )   - (3)
 (339/ 3) تفسري ابن كثري (190/ 4) الكشف والبيان للثعليب -  (4)
 (2172/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب -  (5)
 (150/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي -  (6)
 (482/ 1حبر العلوم للسمرقندي ) -  (7)
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  الطعن ألن قومهم ؛ يف ممطاعني مبعثهم قبل يكونوا ال أن الرسل تصديق يف األبلغ .12
 (1) .فاتُِّبُعوا ورؤساء أكابر كانوا  إمنا: فيقال إليهم يتوجه كان

 من يعلم اىلتع التشريف بالنبوة ، فهو يستحقون ال  بأن كفار قريشاهلل إعالم .13
 ملن حتصل ال بوةالن وألن هلا، أهال ليسوا ، وهم يستحقها ال من ويعلم هبا، فيشرفه الرسالة يستحق
 (2) .وغدر ومكر حسد عنده ملن خصوصاً  يطلبها

 زائد نفعه نأ اعتقد بأن اإلميان، إىل يدعوه ما يف قلبه قّوى يهديه أن اهلل يرد من .14
 استعداد لقلبا يف وحصل حصوله، يف رغبته وقويت إليه طبعه فمال ظاهر، ورحبه راجح وخريه
 اعتقد بأن الكفر، ىلإ ويدعوه اإلميان عن يصرفه ما قلبه يف ألقى يضله أن يرد ومن لتحصيله، شديد
 عليه شق اإلسالم إىل عيد إذا الكافر فإن النفرة عنه فعظمت راجح وضرره زائد اإلميان شر أن
 (3).جداً 

 سريته، نوحس وأعماله دينه ىف بصرية على عاملاً  حياً  يكون أن للمسلم ينبغى  .15
 (4).األديان ائرس على دينه فضل على واحلجة واخلريات الفضائل ىف للناس واألسوة القدوة يكون وأن

 ىف أما خرة،آلوا الدنيا ىف بأهله حتيق السيء املكر عاقبة بأن جرت قد اهلل سنة .16
 الباطل، على حلقا علو ومن املعاندين، الكافرين وهالك املرسلني نصر من القرآن ىف ثبت فبما الدنيا
 يقضى اءالبق تنازع أن من العمران نظم عليه ودّلت االختبار أيده ومبا الظاملة، القرى هالك ومن
 (5) .ذل  على تظاهرةم والنصوص واضح فاألمر اآلخرة ىف واألصلح ، وأما األمثل ببقاء

 قاد ، واألخالقاالعت ىف االتفاق على مرتتب تويل الناس بعضهم لبعض إمنا هو أثر .17
 واجلماعات ألفرادا البشرية .. وهذا شأن احلياة نظم ىف وسنته تعاىل تقديره حبسب املنفعة واشرتاك
 ويناوئون مشرتكون فيه هم فيما والتناصر بالتعاون ويتواله شاكلته على كان  من إىل منهم كل  مييل أن
 (6) .ذل  ىف خيالفهم من

 بني املالك التناقض أساس على تقوم حمتومة ؛ ألهنا املعركة بني احلق والباطل .18
 وجودهم بني بل. القرى يف اجملرمني أطماع وبني -هلل كم كلهاحل رد وهي -اهلل دين يف األوىل القاعدة
 (7) ..أصال

                                                           
 (482/ 1سمرقندي )حبر العلوم لل -  (1)
 (346/ 1انظر : مراح لبيد حملمد نووي ) -  (2)
 (346/ 1املرجع السابق  ) -  (3)
 (19/ 8تفسري املراغي ) -  (4)
 (20/ 8املرجع السابق  ) -  (5)
 (31/ 8انظر املرجع السابق  ) -  (6)
 (1202/ 3انظر : يف ظالل القرآن لسيد قطب ) -  (7)
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.. نكارواإل املكابرة جتدي ال حيث والضاللبالكفر  أنفسهم على شهادة الكفار .19
 فيه، فسهن عن يدفع أن ميل  ال الذي املأزق، هذا يف نفسه اإلنسان جيد أن من أبأس مصري فأي
 (1) !الدفاع بكلمة وال! اإلنكار بكلمة وال

 ألن بالصرب؛ األنبياء السابقني من أوىل بأن  أنت خاطب اهلل تعاىل نبيه  .20
 داءً  ليعاجل حمدودة ألمة جاء إمنا رسول فكل كله،  الكون يف الرسالية  مهمت قدر على مشقات 
 أن دفالب الساعة، تقوم أن إىل ومكاناً  زماناً  العام لألمر جئت قد وأنت. حمدود زمان يف حمدوداً 
 (2) .هبا اهلل خص  اليت رسالت  عموم مع تواجه  اليت املشقات تتناسب

 جمتمعه؛ خري عن نفسه عازالً  اإلنسان جيعل داماً اق القبائح على اإلقدام هو اإلجرام .21
. الرذائل كبويرت فيه، موجود التسلط فعامل لنفسه شيء كل  ومادام. لنفسه شيء كل  يريد ألنه
 أن يشعر ال كيل الرذائل؛ هذه مثل فيه تنتشر أن اجملتمع كل  من يريد فهو الرذائل يرتكب وألنه
 (3) .منه أحسن واحداً  هناك

 (4)التكليف . تبعات عليه سهلت وآمن الداللةب اقتنع الذي .22
 (5). متاعب وبال الغاية إىل طريق أقصر ليكون ومستقيم معبد صراط من البد .23
 (6) .رياخل كل  العمل من له اهلل يُعطِ  نفسه يف اهلل قدر استقبال حيسن من .24
 ليوص ما أمامه اليت املقدمات من يأخذ كيف  يتذكر أن - إذن - اإِلنسان على .25

 (7) .الفطرية الغايات إىل ليصل السليمة املقدمات يأخذ أن والبد لنتائج،ا إىل
 سهو من قصور عندي حصل فإن نفسه؛ من كل مؤمن  يعصم التذكري يف التكافل .26

 تتخلف ال اوجدهت كله  الوجود استقرأت لو كونية  قضية وهذه. غريي يعدله هوى من أو غفلة من أو
 (8)أبداً .

 الصحيحة اةباحلي حبق ينعم الذي فهو اهلل، فأحياه ميتاً  كان  كمن  املهتدي املؤمن .27
 وما بدينه دقيقة رفةمع وعلى وسريته، وعمله بواقعة تامة بصرية على ألنه املطمئنة ؛ املتكاملة السوية
 يعيش الضال اخلالد ، والكافر والنعيم املغدقة، واخلريات العذبة، باآلمال حافل مستقبل من ينتظره

                                                           
 (1209/ 3لسابق  )انظر : املرجع ا -  (1)
 (3915/ 7تفسري الشعراوي ) -  (2)
 (3915/ 7املرجع السابق  ) -  (3)
 (3928/ 7املرجع السابق  ) -  (4)
 (3934/ 7املرجع السابق  ) -  (5)
 (3936/ 7املرجع السابق  ) -  (6)
 (3936/ 7املرجع السابق  ) -  (7)
 (3936/ 7املرجع السابق  ) -  (8)
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 املستقبل وظلمة والطريق، املنهج وظلمة الكفر، ظلمة بعض، فوق بعضها ماتظل يف الواقع يف
 (1).واالضطراب والقلق واحلرية والضيق العذاب ألوان بشىت احملّفل الغامض،

 أمري من الظلم أهل خيلي ال كان  إذا تعاىل ألنه ؛ وحاكم أمري من للناس بد ال .28
 (2).أوىل كان  الصالح زيادة على حيملهم أمري من الصالح أهل خيلي ال فبأن ظامل،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (31/ 8املنري للزحيلي )التفسري  -  (1)
 (49/ 8املرجع السابق  ) -  (2)
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 (  135 – 131: سنة اهلل تعالى في اإلبقاء على األمم أو إهالكها )  سابعالمطلب ال
ٱ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ژ  يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ          ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇڇ  ڦ ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  ژ  ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ

 
 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
 على ليعقب أمجعني الناس وإىل املؤمنني من وراءه ومن  اهلل رسول إىل باخلطاب السياق يلتفت

 بأن رارهمإق وعلى النار إىل احلاشد احلشد هذا وبإحالة واجلن اإلنس من الشياطني جبزاء الصادر احلكم هذا
  وما شهدامل هذا على ليعقب.. هذا يومهم لقاء وتنذرهم اهلل، آيات عليهم تقص إليهم، جاءت قد الرسل
 من ينبهوا نأ بعد إال بظلمهم العباد يأخذ ال اهلل وأن اإلنذار بعد إال أحدا ينال ال اهلل عذاب بأن فيه، كان

 . املنذرون وينذرهم اآليات، عليهم وتقص غفلتهم
 الرغم على رسل،ال إليهم يرسل حىت والكفر الشرك على يؤاخذهم أال بالناس اهلل رمحة اقتضت لقدف

 العقل ةقو  من أعطاهم مما الرغم وعلى -الفطر هذه تضل فقد -رهبا إىل االجتاه من فطرهتم أودعه مما
 .واإلدراك

 فقد -آيات من املفتوح الكون كتاب  يف مما الرغم وعلى -الشهوات ضغط حتت يضل قد فالعقل
 .البشري الكيان يف كلها  االستقبال أجهزة تتعطل

 واستنقاذ ،االحنراف من العقل واستنقاذ الركام، من الفطرة استنقاذ مهمة والرساالت بالرسل ناط لقد
 .واإلنذار البالغ بعد والكفر بالتكذيب مرهونا العذاب وجعل. االنطماس من واحلواس البصائر

 من البشرية املدارك قيمة تصور كذل   وفضله، اإلنسان هبذا اهلل رمحة تصور أهنا كما  احلقيقة وهذه
 الشهوات غطض على تصرب وال يقني، إىل هتدي وال الضالل، من تعصم ال -وحدها -أهنا وتقرر وعقل فطرة
 .  الدين يضبطها مل وما العقيدة تساندها مل ما

 ليهم،إ الرسل بإرسال وذل  وجّن، إنس من بعباده، هلل تعاىلا رمحة من كان  ما إىل وهنا اإلشارة
 إليهم يعذر أن عدب إال عباده يؤاخذ ال وتعاىل سبحانه فإنه.. إليه الطريق معامل وكشف اهلل، إىل ودعوهتم
 الذي بالعقاب اهلل أخذهم إذا عذر هلم يكون فال غفلتهم، من ينتبهوا حىت ومنذرين، مبشرين رسله، بإرسال
 ..وضالهلم كفرهم  على قونهيستح
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 هو هذا أن اآلية هبذه بني والرسل األنبياء إليهم بعث أن بعد إال الكفار عذب ما أنه بني لماف
 .(1)والواجب  واحلق العدل

 

 
 ثانياً : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات : 

 ، وإنذارهم ليهمإ الرسل بعثة من تقدم ما إىل إلشارةل ژ ېئ ژ لقد بدأ اهلل تعاىل هذه اآلية الكرمية بـ 

ىئ ىئ ىئ ژ  ؛ ألنه هبا كذب  من عذاب وأمر الرسل أمر من علي  قصصنا الذي العاقبة ، أي ذل  سوء

 وأعلمت  أمرمه، وصفتُ  من إىل حممد يا الرسل أرسلنا إمنا: رسوالً ، أي إليهم يبعث حىتژ ی ی ی 
 علي  ناهقصص ما فاألمر إيلَّ، معادهم لقاء وينذروهنم آيايت عليهم ونيقص واجلن، اإلنس مشركي من خربه
 حجج على نبههمي  من إليهم يبعث حىت بالعقوبة يعاجلهم يكن بظلم ، فلم القرى مهل  رب  كون  النتفاء
ال ا إمنا فعلنا ذل  من أجل أنَّ  غفلة يؤاخذهم بالذي يكن ومل معادهم، يوم اهلل عذاب وينذرهم عليهم، اهلل

 هنل  القرى بغري تذكرٍي وتنبيه.
 يسبق ما عدب إال واستئصال تعذيب إهالك قوًما يهل  ال أنه: املاضية األمم يف مضت قد فسنته

 وذل  ت،تعن سؤال بالعذاب والسؤال واملكابرة، منهم العناد وظهور بالظلم، هلم والعلم وإنذار، وعيد منه

 أن لةالغف هذه من املراد ليس  ژ ی جئ ژ   ملا قال : ذل  ، لذل يسعه ال أنه ال ورمحة، فضل منه
 .وعلتهم همعذر  يزيل أن وال احلال كيفية  هلم اهلل يبني ال أن معناها ، بل به يوعظ عما املرء يتغافل

قبيح  كل  نوع الظلم عن متعال وهو ظاملاً  لكان وكتاب، برسول ينبهوا مل غافلون وهم أهلكهم ولو
. (2) 

 :الفق كلياً   كالماً   ذكر والدركات العقاب أهل وأحوال والدرجات الثواب لأه أحوال شرح وملا

 منازل ژ ٻ ٻ ٻٻ ژ معصيته من األنس واجلن  أو اهلل طاعة يف عامل ژ ٱ ژ 
 املؤمنني من واحد ، فلكل فشراً  شراً  وإن فخرياً  خرياً  إن هبا، ويثيبه إياها، اهلل يبلغه عمله من ومراتب
 . بعض من عذاباً  أشد بعضهم درجات وللكافرين بعض، من درجة أرفع بعضهم اجلنة يف فضائل

 . واالحنطاط االرتفاع يف الدمرمجِ  كتفاضل  لتفاضلها درجات مسِّيت وإمنا

                                                           
( التفسري القرآين للقرآن 1210 - 1209/ 3( يف ظالل القرآن لسيد قطب )152/ 13انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ) -  (1)

 (312/ 4لعبد الكرمي اخلطيب لعبد الكرمي اخلطيب )
 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )293/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )124/ 12لطربي )انظر : جامع البيان البن جرير ا -  (2)

 (341/ 3) تفسري ابن كثري (152/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (67/ 2) الكشاف للزخمشري (261
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 أحواهلم تموخ إمهاهلم، ذل  وتضمن إليهم، اإلعذار بعد إالّ  اجملرمني يهل  ال تعاىل أنه تقدم وملا
 ذل  له بتأث وجه على عظمته جبناب ذل  من شيء يسلم أن نفى ودوامها، الغفلة لثبوت موضع بأهنم

 أغرقو  أعدائ ، وإسفال أوليائ  بإعالء إلي  احملسنژ پ پ ژ : فقال أعماهلم جبميع العلم إحاطة

 من بعلم حممد يا عملهم من ذل  وكل ژپ پ ڀ ژ  :فقال العلم مزيد إلثبات النفي يف
وال  عنه ، يس بساهإليه ، فهو ل ومعادهم إياه لقائهم عند عليها يهمعنده؛ ليجاز  هلم ويثبتها حيصيها ربِّ ،
 معصية يف عملوهناي اليت أعماهلم عن األجر ، وليس بغافل من عليه يستحق وما وأحواله ، مقاديره عليه خيفى

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ : كقوله  منه ، وهو رمحة تعذيبهم؛ يؤخر ولكن تعاىل اللَّه

 من الطاعة ينسى [ ولن  42إبراهيم: ]  ژیی ی  ی جئ    حئ مئ ىئ يئ 
عقاب  أو ابثو  من به يستحق ما عملت ، قدر مبا نفس كل  وجيازي العاصني، من املعصية وال املطيعني،

(1). 
 رجةد قوم لكل أن ، وذكر واحملرمات املعاصي أصحاب وعقاب الطاعات أصحاب ثواب بني وملا
بعده  ملا وتأسيس بادالع على لرتمحه بل لنفعه ليس إلرسالا من ذكره سبق ما أن ؛ بني معينة ومرتبة خمصوصة

 مبعصية ينتقص أو عنياملطي طاعة إىل حمتاج أنه ألجل ليس بالعذاب واملذنبني بالثواب املطيعني ختصيص وأن ،
 :هثناؤ  جل فيقول،  املةك  عامة رمحته فإن غنياً  كونه  ، ومع العاملني مجيع عن لذاته غين تعاىل ، فإنه املذنبني

 اقبهموع الطاعة، على وأثاهبم عنه، هناهم عما وهناهم به، أمرهم مبا عباده أمر الذي حممد يا ژ ڀ ژ 

 إىل يفتقر ال وتعاىل تبارك ألنه وجل ؛ عز هلل ذات وهي صفة والعبادة ، العباد عنژ ڀ ژ  املعصية على

 وهذا فضلبالت االستغناء فأردف ژ  ٺ ٺژ :  بقوله الصفة هذه تليت مث اجلهات،  من جهة من شيء
مجيعًا  عماهلمأ وعن هنى، عما وهناهم أمر، مبا أمرهم الذين عباده فهو الغين عن عباده وعن عبادة تناسق، أمجل
 وضرهم . ونفعهم وأقواهتم، وأرزاقهم ومماهتم، حياهتم بيده ألنه إليه ؛ احملتاجون وهم ،

 أعماهلم، إىل وال إليهم، حلاجة له عنه، هناهم عما وينهاهم به، أمرهم مبا يأمرهم فلم خيلقهم ومل
ة ، ومن ينظر يف كل والرمح الرَّأفة ذو فهو أحسنوا، إن إحساهنم على ويثيبهم برمحته، عليهم ليتفضَّل ولكن

 هلم تكميالً  ليفبالتك عليهم ما سبق ويف غريه جيد أنه من رمحته مل يأمرهم مبا يفوق طاقتهم ، ويرتحم
 اصي .املع على وميهلهم

                                                           
 (484 /1( حبر العلوم للسمرقندي )262/ 4يدي )( تأويالت أهل السنة للماتر 125/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

 أنوار التنزيل للبيضاوي (153/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (67/ 2) الكشاف للزخمشري (172/ 2) النكت والعيون للماوردي
 (274/ 7) نظم الدرر للبقاعي (183/ 2)
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  ، والذي يدل بذل التعجيل يف وجل عز اهلل بطش من احملذرة الوعيد املضمنة األلفاظ هبذه عقب مث

حيث ژ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ژ: على عدم حاجته لكم أنه قال 
 خمصوصاً  عدناً م لرمحته أن إال الرمحة ذا كان  وإن أنه ظان يظن أن جيوز كان  فقد الرمحة ذو بأنه نفسه وصف إنه ملا
 ويضع آخرين وماً ق خيلق أن على ، وقادر اخللق هذا يف الرمحة وضع على قادر أنه تعاىل فبني معينًا ، وموضعاً 
 هبؤالء الرمحة صيصخت أن على ، والتنبيه وأمت أكمل العاملني عن االستغناء يكون الوجه هذا ، وعلى فيهم رمحته
 .هؤالء خبلق إال رمحته إظهار ميكنه ال أنه ألجل ليس

  ٺ ٿ ژ إياه طاعتهم وإىل إليهم منه حاجة لغري خلقه خلق الذي حممد يا ربُّ  ژٺ ٿ   ژ

 ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ژ آدم ولد من خلقهم الذين هؤالء خلقه يهل  ژٿ 

 ٿ ٹ ژ منكم أطوع يشأ وإن مثلكم، يشأ إن األرض يف خيلفونكم سواكم، وأمم غريكم خبلق ويأت

ٹ          ڤ ڤ ژ لديه  يسري عليه، سهل ذل ، على رقاد وهو وهالككم فنائكم بعد من ژٹ ٹ 

 يهلككم مل ولكنه قبلمكم، كانوا  آخرين خلق بعد من وابتدعكم أحدثكم كما  ژ ڤ ڤ ڦ
 .(1)وتتوبوا  لرتجعوا منه، رمحة

 األوثانم  باهلل ادلونالع أيهاژ ڦ ڦ  ڄ ژ  :به للمشركني تعاىل مث يتابه هتديده هلم فيقول

 ال كائنو  بكم واقعٌ ژ ڄژ  كفركم  على إصراركم على عقابه من ربكم به يُوعدكم يالذ إن واألصنامم،

 األرض يف منه هربًا رّبكم تعجزوا وحكمه ، ولن قدرته عن خترجون ال ژڄ ڃ ڃژ  فيه خلف
 إيّاه مبعصيتكم قوبتكمع وعلى عليكم وهو قبضته، يف كنتم  حيث ألنكم وعقوبتكم ؛ تعذيبكم فتفوتوه عن
 (2).بكم البالء نزول قبل طاعته، إىل وأنيبوا ذُروهقادر ، فاح
 ار ، فيقولالكف عن البعث ينكر من يهدد أن بعده من رسوله أمر آلت توعدون ما إن: بقوله بني وملا 

چ چ ژ آخر إهلا اهلل مع جيعلون الذين قريش من لقوم  حممد ياژ ڃ ژ : حممد لنبيه ذكره تعاىل

،  أمركم نم متكنكم وعلى عليها أنتم اليت حاالتكم تكم ، وعلىوناحي ِحيالكم على اعملوا ژ چ
وإمكانكم ، وعلى الطريقة الضالة اليت ارتضيتموها وسلكتموها ، على عمى منكم واقيموا  استطاعتكم وأقصى
 هدى . على أنكم تظنون كنتم  بالنار ، وإن العذاب رضيتم إن عليه أنتم ما على

                                                           
( مفاتيح 347/ 2( احملرر الوجيز البن عطية )484/ 1لعلوم للسمرقندي )( حبر ا126/ 12انظر :جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)

 (342/ 3( تفسري ابن كثري )183/ 2( أنوار التنزيل للبيضاوي )153/ 13الغيب لفخر الدين الرازي )
 (484 /1للسمرقندي )( حبر العلوم 264/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )128/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (2)

 (156/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي
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 على باألمر يحملهف عليه ، جممعاً  تعذيبه يريد املهدد كأن  الوعيد يف مبالغة األمر بصيغة والتهديد
عنه ،  ينقضي نأ يقدر ال الذي به كاملأمور  الشر إال منه يتأتى ال املهدَّد بأن وتسجيل إليه، به، يفضي ما
: لالً مع أو اً مستانف قال إليه، ودعا به نصح ما مباشرة إىل الناصح مبادرة النصيحة على شيء أدل كان  وملا

يقة ، وعلى الطر  مصابرتكم وعلى اإلسالم على ثابت مكانيت ، وإين علىما أنا عامله  ژ  ڇ ڇژ 
نة من اهلل ؛ وسلكناها على هدى وبصرية وبي ا ،هب اأمرنالصحيحة املستقيمة املرضية اليت ارتضاها اهلل لنا و 

 م، فسرتونالعل فيه فخل ال بوعد لكم أي يقع ژ ڇ ڍ  ژ  قوله ودليله ووعيد هتديد أمر وهو
سوف تعلمون عند نزول نقمة اهلل بكم، أيُّنا كان احملّق يف عمله، واملصيب سبيلم ، و  الفاسد عملكم عاقبة

، معاينتكم وذل  عند باهلل، الكفرة أيهاالرشاد، أنا أم أنتم    ژ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ  العذابم

 ، واجلنة ومآل األرض وراثة له ومن اإلسالم، دار يف النصر له ومن عليها، صاحبها حيمد اليت احملمودة العاقبة
اله منها، مبا قدَّم فيها من صاحل أعمشر  أو منها له خري هو ما دنياه تـُْعقبه الذي ومنكم ، ومن اآلخرة منا
ّيئها  فطنتهم، وقلة غرورهمو  تذكرهم لعدم السياق وكان بالعاقبة، للعلم سبباً  به املتوعد وقوع كان  ، وملا أو سم

 . ؤالللس يتعطف االستئناف ألن إسقاطها ؛ دون ژ ڇ ڍ ژ : قوله يف الفاء إثبات حسن

ڈ ژ  ژبني األمر غاية البيان والوضوح إىل ما سيؤول أمرهم إليه من العاقبة جراء عملهم فقال : مث 

ل عمعمل خبالف ما أمره اهلل به من السعى و  إنه ال ينجح وال يفوز حباجته عند اهلل ممنْ  ژژ ڑ     
 يف الدنيا وذل  معىن:"ظلم الظامل" يف هذا املوضع.

 الوعيد، ةشدّ  تضمن مع حسن، وأدب املقال يف إنصاف فيه املسل ، لطيف اإلنذار من طريق وهذا
 لبتة ، ووضعا مبطالبهم يفوزون وال يفلحون ال الكفار هؤالء مبطل ، وأن واملنذر حمق املنذر بأنّ  والوثوق
 (1) .فائدة وأكثر أعم ألنه ؛ الكافرين موضع الظاملني

 
 
 

 
 : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات :  ثالثاً 

                                                           
الكشاف  (376: ص) للواحدي الوجيز (294/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (128/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (156/ 13) لرازيمفاتيح الغيب لفخر الدين ا (348/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (68/ 2) للزخمشري
مع ( 277/ 7) نظم الدرر للبقاعي (343/ 3) تفسري ابن كثري (539/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (183/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (89

 تصرف وإضافة من الباحثة 
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 فقريب آت هو ما وكل عمله، حسن أمله قصر ومن األمل، قصر إىل اإلشارة .1
 (1) .أجله

 كوني وإمنا الذنب، وجود بعد إال بالذنب أحداً  يأخذ ال أنه من سنن اهلل تعاىل .2
 (2).جيب فلم ودعي ينته، فلم هنىو  يأمتر، فلم أمر إذا مذنباً 

 هدد،ي ومل غرة على أخذ النقمة اراد إذا القادر رمحة اهلل تعاىل ؛ ألن ألمر تقرير .3
 (3) .اخلاسرون ويستسلم الفائزون ليحذر بالوعيد تقدم الرمحة أراد وإذا

 إىل حمتاج عاىلت أنه ألجل ليس بالعذاب واملذنبني بالثواب املطيعني اهلل ختصيص .4
 تعاىل كونه  ومع،  نيالعامل مجيع عن لذاته غين تعاىل فإنه ، املذنبني مبعصية ناقص أو املطيعني طاعة
 .(4)كاملة  عامة رمحته فإن غنياً 

 ،املعصية على والعقاب الطاعة على الثواب ترتيب اخللق على تعاىل رمحته من .5
 . (5)واحد وقت يف بذنوهبم باهلالك استئصاهلم وعدم الرسل إرسال تعاىل رمحته ومن

 . (6)حمالة ال آت فهو والعقاب الثواب من بالوعد تعلق ما كل .6
 عاتواجلما األفراد حال إلصالح اهلل آيات األمم على بعث اهلل الرسل ليقصوا .7

 (7)واجلزاء احلشر يوم وينذروهنم  واألخروية، الدنيوية شئوهنم ىف
 من عليه كونت أن جيب ما يبلغها رسول إرسال أمة كل  هالك يسبقبيان أنه  .8
 من دعوته بلغوهناي من إليها ينقله مبا أو عصره، ىف الوحى آيات من عليها يفصه مبا واحلق الصالح
 فيكون ه،ب استحقته عمل على جزاء عقاب من هبا حيل ما جعل األمم ىف اهلل حكمة من إذ بعده،
 (8) .لسواها وزجرا هلا تربية عقاهبا

 ديفس الذي والفجور الفسق أو الظلم من عليها يغلب مبا يكون األمم هالك .9
 (9) .شديدا بينها األمة بأس وجيعل اجملتمع روابط ويقطع األخالق

 النبيني عمل عمل شاء فإن ومشيئته، اإلنسان عمل هو والشقاء السعادة مناط أن .10
 أحسن هللا فجازاه أحسنه، واتبعوا القول مسعوا الذين من ، فكان والصاحلني والشهداء والصديقني

                                                           
 (504/ 1) لطائف اإلشارات للقشريي -  (1)
 (146/ 2تفسري السمعاين ) -  (2)
 (276/ 7) نظم الدرر للبقاعي -  (3)
 (348/ 1) مراح لبيد حملمد نووي -  (4)
 (348/ 1) املرجع السابق  -  (5)
 (349/ 1) املرجع السابق   (6)
 (34/ 8تفسري املراغي ) -  (7)
 (34/ 8) املرجع السابق  -  (8)
 (35/ 8) املرجع السابق  -  (9)
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 الضالل، غلواء ىف ، وسار يا ظهر وراءه أحكامه ، ورمى الدين جاّدة عن تنكب شاء وإن اجلزاء،
 (1) .أمجعون إبليس وجنود والغاوون هم فيها كبكبوا  الذين األشقياء من فكان

 اليت سباباأل إىل وحمتاج وبقائه، وجوده ىف إليه حمتاج فهو عدا اهلل تعاىل ما كل .11
 (2) .دهوجو  قوام سبحانه جعلها

 اوصفاهت عقائدها من منبعثة أعماهلا وأن أعماهلا، حبسب مرتبة األمم أحوال أن .12
 (3) .فشر شرا وإن فخري خريا إن له، حتمية نتيجة عمل كل  عاقبة وأن النفسية،

 ال حبفال يفوزون ال وكلهم ألنفسهم، الظاملني حال من أشد للناس الظاملني حال .13
 وال أنفسهم، وحقوق اهلل حقوق يؤدون الذين والعدل احلق أهل به يفوز وإمنا اآلخرة، يف وال يف الدنيا
 (4) .املؤمنني من وجندهم اهلل لرسل إال هذا مثل يكمل

 راف،االحن من العقل واستنقاذ الركام، من الفطرة استنقاذ بيان أن مهمة الرسل هي .14
 .واإلنذار بالغال بعد والكفر يببالتكذ مرهوناً  العذاب وجعل. االنطماس من واحلواس البصائر واستنقاذ

(5) 
 تعصم ال -وحدها -أهنا ، وتقرر وعقل فطرة من البشرية املدارك قيمة تصور اآليات .15

 مل ماو  العقيدة تساندها مل ما ..الشهوات ضغط على تصرب وال يقني، إىل هتدي وال الضالل، من
 .(6)الدين يضبطها

 إياه،  هللا خوهلم إمنا سلطان من أيديهم يف ما ، وأن اهلل مبشيئة معلق بقاء األمم أن .16
 فيما حدأل ، وما يد من ووجوده نشأته يف ألحد فما خمتاراً ؛ وجوداً  وال أصياًل ،  سلطاناً  هو فليس
 (7) .اهلل على هني غريهم واستخالف وذهاهبم قدرة ، من السلطان من أعطيه

 نم واثق احلق، من عليه هو مما واثقأنه دليل على  لقومه الرسول  من التهديد .17
 (8) ونمنته إليه هم الذي مصريهم من وواثق الضالل، من عليه هم مما كذل   واثق وطريقه، منهجه

                                                           
 (36/ 8) املرجع السابق  -  (1)
 (38/ 8) املرجع السابق  -  (2)
 (39/ 8) املرجع السابق  -  (3)
 (40/ 8) املرجع السابق  -  (4)
 (1210/ 3) يف ظالل القرآن لسيد قطب -  (5)
 (1210/ 3) املرجع السابق  -  (6)
 (1210/ 3) املرجع السابق  -  (7)
 (1211/ 3) املرجع السابق  -  (8)
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هو ف، وأكمله  العدل أمت عادل اهللومادام أن  وواجب، وحق عدل الكفار عذاب .18
 أمر الرسل إرسال، ف إليهم والرسل األنبياء بعثة بعد إال يعاقبهم وال وإنذار، بيان بعد إال يعذهبم ال

 (1) . ضروري حتمي
 كليفالت على يدل ال احملض العقل وأن الشرع، ورود قبل إجياب وال تكليف ال .19
 (2) .أصالً  واإلجياب

 آمن ملن مودةاحمل احلسنة فالعاقبة املعصية، وأهل الطاعة أهل بني خمتلف املصري أن .20
 (3) .لهرس وحتدى أوامره ورفض هوعصا باهلل كفر  ملن املشؤوم واملصري اهلل، وأطاع باإلسالم

 
 
 
 

  

                                                           
 (49/ 8للزحيلي )انظر : التفسري املنري  - (1)
 (50/ 8) املرجع السابق  -  (2)
 (50/ 8) املرجع السابق  -  (3)
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 منها ويشتمل على أربعة مطالبوموقفهم المشركين  على : نعم هللا تعالى رابعالمبحث ال

 (136 – 150  ) : 

 تناسق هذا المبحث مع المبحث السابق : 
 بطريقني : اهلل عبادة إىل اخللق لقد جاءت اآليات السابقة لتبني أن دعوة

 . واملطر واألرض السموات وخلق خبلقهم لرباهنيا : إقامة أحدمها
 ذكر مث هلم وبيتهرب أوالً  سبحانه فذكر اإلنعام ومن احلقوق من عليهم هلل ما بذكر مجيلة مالطفة والثاين

 بناء والسماء اً فراش األرض جعل من عليهم به أنعم ما ذكر مث يعبد أن يستحق اخلالق ألن وآبائهم هلم خلقته
 ويشكر . يعبد أن يستحق املنعم ألن الثمرات إخراجو  املطر وإنزال

 غريمها، وال الةص وال دعاء ال العبادة، أنواع من نوًعا بذل  خيص ومل وحده بعبادته عباده تعاىل فيأمر
 اخلالق فيه ، فإنه ركالش جبواز العبادة أنواع من نوًعا أيًضا حيض ومل به، الشرك عن وهنى العبادة، أنواع مجيع ليعم
 من شيًئا به وايشرك وال يوحدوه أن منهم املستحق فهو احلاالت، مجيع يف خلقه على املتفضل املنعم رازقال

 .خملوقاته
 ،وحكمته ومحده امالت ملكه يقتضيه ما البالغة احلكم من وهنيهم وأمرهم عباده تكليف يف سبحانه وله

 حبسب صىتستق ال اليت ومننه حتصى، ال اليت نعمه شكر عباده من يستوجب أنه إال ذل  من يكن مل ولو
 شيء فال .كافيا  لكان عليه؛ خلقه يقدر أن من وأجل أعظم فإنه له، ينبغي ما حبسب ال وطاقتهم، قواهم
 واألمر ،التكليف يف آخران مسلكان فهذان منه، للعبد أنفع وال املنعم شكر من والفطر العقول يف أحسن
 غناه مع سيما وال امهوإنع يتعلق بإحسانه والثاين لذل ، أهل وأنه اته،وصف بذاته تعاىل يتعلق أحدمها والنهي،
 فأي مضرة، علدف وال منفعة، الستجالب وال ملعارضة ال وكرما وجودا منه، رمحة إليهم حيسن إمنا وأنه عباده، عن

 . مرضاته يف اجلهد وبذل حمبته على أوقعه العبد سلكه املسلكني
 اربة الشرك أساليب كثريه منها أسلوب التذكري بنعم اهلل تعاىل ، فإنولقد سل  القرآن الكرمي يف حم

النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها وتعظيمه ، ومن تعظيم اهلل تعاىل وكمال حبه إفراده بالعبادة ، 
نيا واآلخرة دوتنزيهه عن الشرك ، ففي اآليات ينبه اهلل تعاىل عباده إىل ما أنعم به عليهم من النعم العظيمة يف ال

 ، كما سخر هلم ما يف األرض من املنافع ، وعمهم بوافر النعم الظاهرة والباطنة ، 
مث مع هذا كله يوجد من الناس من يكفر هبذه النعم ؛ حيث جيادل يف توحيد اهلل تعاىل وحده ، وإرساله 

حجتهم  مبني للحق ، وإمنا الرسل ، بغري علم عنده ، وال هدى يبني صحة ما يقول ، وال كتاب من اهلل منري
 . (1)الوحيدة هي التقليد األعمى آلبائهم األقدمني الذين أضلهم الشيطان ، وزين هلم سوء أعماهلم

                                                           
 (43 ( تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على العبيد )ص:357 -356/ 1انظر : لوامع األنوار البهية ) – (1)

 املشركني دعوة يف الكرمي القرآن منهج (15: ص) التوحيد كتاب  حاشية (69: ص) الواسطية العقيدة على األصولية واألجوبة األسئلة خمتصر
 :ص) الكرمي القرآن يف التوحيد عقيدة (624/ 1) اإلسالمي العامل يف وأثرها السلفية الوهاب عبد بن حممد عقيدة (464/ 1) اإلسالم إىل
 بتصرف وإضافة من الباحثة .  (247 ، 236 ، 140
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 فيما باهلل اهلل غري تسوية العبادة ، فالشرك صحة يف شرط الشرك اجتناب ويف هذا أكرب دليل على أن
 أن فيجب القاإِلط على املنعم هو وتعاىل سبحانه اهللو  ِإنعامه قدر على حيب واملنعم اهلل ، خصائص من هو
املصنوعة  وثانواأل اآلهلة من املنعم غري عبادة الظلم من آخر ، حيث إنه شيء حبه يعادل وال اإِلطالق على حيب

 به . وكفر اهلل بنعمة ، ويف ذل  جحود
 اإلنعام، جوهو  أكمل عنه صدر مبن إالّ  يليق ال وذل  التعظيم، وجوه بأكمل اإلتيان عن عبارة والعبادة

 ال كانوا  وملا له، إال العبادة تكون ال أنْ  وجب وتعاىل، سبحانه اهلل هو احلقيقي واملنعم احلق، اخلالق كان  فلما
 املنعم اخلالق إللها أنْ  ألجل نعبدها بأنا القول يستطيعون ال كما  العبادة، هذه تستحق بأهنا القول يستطيعون

 بعبادهتا . أمرنا
 املستحق املنعم هوحد هو ألنه بالعبادة، ويفرد يشكر ألن واستحقاقه اهلل وحدانية على تدل كلها  النعمو 

 على خللقه تعاىل نهم تنبيه كلها  النعم فهذه ينفع، وال يضر وال اإلنعام على يقدر ال من ال والعبادة الطاعة علينا
 على اهلل نعى ل ولذ. سواه لشيء العبادة تصلح الو ، له إال األلوهية ينبغي ال وأنه توحيده يف عليهم حججه
 به ، وحكموا بغري شرعه فيها . أشركوا الذين املشركني

 واخلصومات املنازعات مجيع يف رسوله وسنة اهلل كتاب  إىل التحاكم ومن املعلوم بالضرورة أنه جيب
 اهلل ينزِّلُه ما: ريعبالتش ه؛ واملرادوحد هلل حق التشريع ألن والتوحيد؛ العبودية مقتضى هو احلياة؛ وهذا وشؤون
 ألحد فليس رمي،والتح التحليل ذل  ومن وغريها؛ واملعامالت العقائد يف عليه يسريون الذي املنهج من لعباده
 الكتاب من يلدل بدون والتحرمي؛ التحليل عن اهلل هنى اهلل، وقد حرم ما إال حيرم وال اهلل، أحله ما إال حيل أن

 دليل غري نم شيًئا حرَّمم  أو شيًئا أوجمبم  من أنَّ  سبحانه أخرب كما  اهلل، على الكذب من ذل  أن وأخرب والسنة،
 يعلم وهو اهلل دون من املشرِّع هذا أطاع التشريع ، ومن وهو خصائصه، من هو فيما هلل شريًكا نفسه جعل فقد
اهلل  مع ل ، وأشركوج عز اهلل بشرع فركا  بل لشرعه، مضاد ورسوله هلل حماد فإنه وإال فعله على ووافقه بذل 

كفر ،   فقد فاستحسن شرع من: اهلل رمحة عليه الشافعي قال ولذل  وجل؛ عز اهلل خصائص من غريه فيما هو
 وهذا ما بينته اآليات التالية اليت مت تقسيمها إىل املطالب التالية : 
 ( 140 - 136وقتل األوالد ) املطلب  األول : شريعة اجلاهلية يف الزروع والثمار واألنعام 

 ( 144 – 141املطلب الثاين : بعض فضائل اهلل على عباده يف احلرث واالنعام ) 
 ( 147 - 145املطلب الثالث : املطعوم احملّرم على املسلمني واحملّرم على اليهود )

 ( 150 - 148 ) املطلب الرابع : نسبة املشركني الشرك والتحرمي إىل اهلل تعاىل وإقامة احلجة عليهم
  

                                                           

 واألصغر األكرب الشرك من يضادها ما وبيان التوحيد عقيدة (87: ص) واإلحلاد الشرك أهل على والرد االعتقاد حيحص إىل وانظر : اإلرشاد
 (49: ص) ذل  وغري والبدع والتعطيل
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 ( 140 - 136المطلب  األول : شريعة الجاهلية في الزروع والثمار واألنعام وقتل األوالد ) 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ 

ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 

ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

 ژ  ڱ ڱ ڱ
 

 أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق : 
 ت، وركاكا االهتمجه من أنواعاً  عقيبه ذكر والقيامة البعث إنكارهم يف طريقة املشركني قبح بني ملا
 االلتفات عن للعقالء رياً ، وتنف حمصوهلم ، وقلة عقوهلم ضعف على هلم، تنبيهاً  وسوَّله الشيطان زينه مما أقواهلم
 واإلبل املعزو  كالضأن  أنعامهم ومن والقمح كالتمر  حروثهم من هلل جيعلون أهنم مجلتها ، فمن كلماهتم  إىل
 (1)ل . نصيباً ، وجيعلون لشركائهم نصيباً أكرب وأفض والبقر

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
ک ک ک گ گ گ ژ أخرب اهلل تعاىل أن املشركني كانوا جيعلون لقد 

 ژ گ 
 هلم أنشأ الذي وه اللَّه أن علموا وأقروا ، حيث إهنم احلقيقة يف هلل تعاىل كان  مما نصيباً ، ولألصنام

 وزكاه، ذرأه يالذ هو ألنه له الزاكي ؛ جيعل بأن أوىل كان  فاهلل األرض، يف وبثها رأها،ذ وهو األشياء تل 
                                                           

 (89/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (157/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي -  (1)
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ژ  ألرضا من يكون وما واألشجار الزرع به يريد واحلرث، تزكيته ذرئه وال على يقدر ال ما إىل يرد وال

 ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ژ جزءاً  ولشركائهم جزءاً  هلل فجعلوا 

 سدنتها وعلى عليها باإلنفاق لشركائهم ما ذهب فإذا  ژہ ہ ہ ہ ھ ھ
 منه يعوضوا مل نيواملساك الضيفان على باإلنفاق هلل تعاىل ما ذهب وإذا هلل سبحانه وتعاىل ، ما منه عوضوا

 ما رأوا ، وإن هلتهمآل مبا بدلوه أزكى هلل عينوا ما رأوا إن فقراء ، مث وشركاؤنا عنه مستغن اهلل :شيئاً ، وقالوا
اللَّه  أن علموا إذا مألهن وبزعمهم ، فيسفههم ؛ جهاالهتم من هذا وكان آلهلتهم ، حباً  هلا تركوه أزكى آلهلتهم
 إمنا أهنم لموا،ع إذ إليهم ال ذل  جعل يف االختيار فإليه هلم، وأنشاها األشياء تل  هلم ذرأ الذي هو تعاىل
 وأنعامهم حرثهم من هلل جعلوا أهنم أخرب ثناؤه جل فاهلل .ةحقيق عليها املال  وهو هلم، اهلل جبعل هم ميلكون
: وقالوا نامهم،أص على الزاكي ردوا لشركائهم، ما يزكُ  ومل هلل، ما زكا إذا فكانوا "هلل هذا:"فقالوا مقدرُا، قسًما
 إىل هلل جعلوا ام يمصرفون وكانوا به ، ما على أقروه هلل، ما يزكُ  ومل لألصنام، ما زكا وإذا غين واهلل أحوج، هذه

 .واملساكني الضِّيفان

ژ  بلفظ ، فعرب هلل أنه بقوهلم اخرتعوه مما الفاسد واعتقادهم أي بكذهبم ژ ڳ ژ وقال : 

 اهلل نيب أشركوا وهم الشرك؛ من هي اليت القسمة تل  هلم شرع وال بذل  يأمرهم مل ألن اهلل ژ ڳ 
هم بلفظ أوثاهنم وعرب عن ذل  بقوله حكاية عن وهم هم،لشركائ مثله القربة ، فقد جعلوا يف أصنامهم وبني

 اخلري يف بسامهوهنم أهنم فيهم معتقدهم على شركاء ومسوهم واألوثان، األصنام به ويريد ژ ڱژ : 
 ذل  . ويكسبوهنم والشر

ن عتعاىل  خرب من اهلل وهو ژ ھ ے ے ژ : مث حكمه على تصرفه هذا فقال 
 وعملهم تعاىل اهلل على آهلتهم بإيثار قد أساؤوا يف حكمهم،بأهنم  فتهمفعل هؤالء املشركني الذين وصف ص

  .هلم يشرع مل ما
هنم ذل  ألو وإمنا عىن بذل  تعاىل ذكره اخلربم عن جهلهم وضاللتهم، وذهاهبم عن سبيل احلق، 

لوه يف ا ال يضرهم وال ينفعهم، حىت فضّ مبن خلقهم وغذاهم، وأنعم عليهم بالنعم اليت ال حتصى، ساووا م
 إىل التربر هةج على هلل جعلوا ما صرفوا حيث حكمهم احلكم فبئس ، أقسامهم عند أنفسهم بالقمْسم عليه

 هلل نصيبال بعض ، وجعلوا تعاىل اهلل جانب على واحلفظ الرعاية يف األصنام جانب ورجحوا األوثان ،
 هلا قدرة ، وال واألنعام احلرث حصول يف املألصن تأثري ، وال للجميع اخلالق تعاىل أنه مع لغريه بعضه وجعلوا
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 احلكم وذل  ، ، فكيف يقسم هلم نصيب ! بل ماهو إال من باب العبث النصيب بذل  االنتفاع على أيضاً 
 .(1)سوء والسفهكل ذل  من ال  ، وكان شرع وال عقل بصحته يشهد ومل أنفسهم قبل من أحدثوه حكم

، بني أن  املنعم خلالقا مبعرفة اجلهل يف بأنه هناية نصيباً  وللشركاء نصيباً  هلل وبعد أن بني جعلهم
 هؤالء أحكام نأ على التنبيه وكل ذل  يفيد والضاللة اجلهالة يف هناية أنفسهم أوالد قتل على إقدامهم

ۓ ڭ  ڭ ڭ ژ  يقول :واخلساسة ، ف الركاكة يف بعضاً  بعضها يشاكل وأحواهلم

 األوثان برهبم العادلني هؤالء شركاء زيَّن وكما ژڭ ۇ ۇ   ۆ 
 الشيطان هلم فزين ، أحياء بناهتم ويدفنون واحلمية، الفقر خمافة أوالدهم يقتلون ألهنم؛  هلم زينوا ما واألصنام
 . واألنعام احلرث حترمي هلم زيّن كما  ذل ،

 عبد لفح كما  أحدهم لينحرنّ  غالماً  كذا  له ولد لئن باهلل حيلف اجلاهلية يف الرجل فلقد كان

م، فعلوا ذل  هب  ژ ۈ ۈ ٴۇ ژ ليهلكوهم   ژۆ ژ اهلل  عبد ابنه على املطلب
 –إمساعيل  دين ىعل ؛ حيث إهنم كانوا دينهميف  الش  عليهم عليهم ، ولُيدخلوا وليشبهوا ليخلطوا عليهم
 عليهمرم اهلل ، فيضلوا ويهلكوا، بفعلهم ما حعليهم  يلتبس عنه ، ونتيجة ذل  فإنه فرجعوا -عليه السالم 

ولو شاء اهلل أن ال يفعلوا ما كانوا يفعلون من قتلهم مل يفعلوه، بأن كان  ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ 
يهديهم للحق، ويوفقهم للسداد، فكانوا ال يقتلوهنم، ولكن اهلل خذهلم عن الرشاد فقتلوا أوالدهم، وأطاعوا 

 الشياطني اليت أغوهتم.
نصباء اليت على رهبم فيما كانوا يقولون يف األ هلم على عظيم فريتهم يقول اهلل لنبيه متوعداً مث 

يا  فيه، مه وما واجتنبهم فدعهم ژ ې  ژ يقِسموهنا:"هذا هلل وهذا لشركائنا"، ويف قتلهم أوالدهم

 اعتقادهمو  بذل  تشرعهم يفمن الكذب والزور،  وخيتلقونوما يتقّولون عليَّ  ژ ې ې ژ حممد 
 ليس هم،علي االفرتاء ذل  ضرر وأن ،من ورائهم العذاب والعقابفإين هلم باملرصاد، و  هلم، مباحات أهنا
 الذي الوقت إىل يضاً أ أنت فاتركهم قدرهم، وقت إىل تركهم قد عليهم قدرته مع علي  ، واهلل تعاىل وال علينا
 .امبا عملو  جيازيهمو  وبينهم وحياسبهم بين  اهلل حيكم اهلل تعاىل يدي بني موعداً  هلم بقتاهلم ،وإنّ  تؤمر

 قتلهم، عن نعهممت عليها طبائعهم جبلت اليت والرمحة ألوالدهم اخللق يف اللَّه جعل اليت فالشفقة
 لكن هلم، للَّها أحل ما حترمي عن متنعهم فيهم خلق الشهوة اليت وكذل  والصغار، الضعفاء أوالدهم وخاصة

                                                           
 (485 /1( حبر العلوم للسمرقندي )266/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )134/ 12ر الطربي )انظر : جامع البيان البن جري -  (1)

 (80/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (348/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (68/ 2) الكشاف للزخمشري (326/ 2) للواحدي الوسيط التفسري
مع تصرف وإضافة  (184/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (89/ 7) حكام القرآن للقرطيباجلامع أل (158/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي

 من الباحثة .
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 هلم وزين اءالشرك عليهم حسن فما أوالدهم، وقتل هلم أحل ما حترمي عليهم وحسنوا شركاؤهم، ذل  هلم زين
 .فيهم ومكن قخل اليت والشهوة فيهم، جبلت اليت الشفقة على غلب أوالدهم وقتل هلم أحل ما حترمي من

،  آدم ينب من أيضاً  عليه ، واحلاملون له ، املزينون بالسوء اآلمرون الشياطني هاهنا و"الشركاء"
 اآلخرة يف وتباعته الفعل هذا قبح يف مشرتكون كلهم  إذ عصر بعد عصراً  له الناقلني

 ألهنم إليهم اءالشرك وأضيفت تعاىل، اهلل معصية يف أطاعوهم ألهنم وإمنا مسي املتبوعون شركاء ؛

 (1)[ .22: األنعام]ژ  ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہژ  :تعاىل كقوله  اختذوها،
 نفسهمأل املشركني من اجلهلة هؤالء شرعه ما ، حيث عدد الفاسدة أحكامهم ثالثاً من مث ذكر نوعاً 

 من أنفسهم، ِقبمل نم وحيللون حيرمون كانوا  عليه، فقد وافرتاء اهلل على منهم كذباً   القربة جهة على ، والتزموه
 ذل  . من بشيء هلم أذن اهلل يكون أن غري

 إحجامهم هأتبع األوالد، قتل من العقلُ  تقبيحه على والمه الشرع، قبحه ما على إقدامهم ذكر فلما
 أهوائهم ردجمل به ودانوا منه أنفسهم منعوا مما مجلة إليه وضم لنفعهم، األنعام بعض ذبح من الشرع حسنه ماع

ٻ ژ  :وحرث هلم ألنعام منهم جهال املشركني، من برهبم العادلون هؤالء وقالژ ٱ ژ  :تعاىل فيقول

هذه  قبل اآلية يف ذكرها مضى دق اليت وآلهلتهم، هلل جعلوه كانوا  ما" احلرث"و" األنعام"بـ يعينژ ٻ ٻ 

 وسدنتها، األوثان ُخدام وهم ژپ پ ڀ ژ يأكلها  ال ژپ پ ژ حمجر  حرام ژٻ ژ 

ژ  ڀ ڀ ٺ ژحجة  غري من وافرتائهم ژڀ ژ كل ذل  قالوه   النساء ، دون والرجال

 وهم ظهورها، ونبيرك فال أنعامهم، وامتنعوا عن االنتفاع هبا بعض ظهورم  املشركني من اجلهلة هؤالء حيث حّرم

ژ  واحلوامي، وائبوالس البحائر ظهورها للركوب ،ويعين غري منها األشياء ، وسائر ونِتماجها برِْسِلها ينتفعون

 اهلل اسم يذكرون وال عليها، حيجُّون فال أخر، أنعاماً  أنعامهم من وحرموا  ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
 اللَّه تعاىل ، نعم ليعرفوا هبا؛ ينتفعون ال عليها ، فكانوا محملوا إن وال حلبوها، إن وال حباٍل، ركبوها إن عليها

ا فعل هؤالء املشركون ما فعلوا من حترميهم مف ژٿ ٹژ عليها ، مث بني أن كل ذل  إمنا هو  ويشكروه
 هفإن وشرعه؛ هللا دين إىل ذل  إسنادهم يف هالباطلم علي حرموا، وقالوا ما قالوا من ذل ، كذبًا على اهلل، وختّرصاً 

هم أضافوا ما كانوا حيّرمون من ذل ، على ما وصفه عنهم جل ثناؤه يف  ف منهم، رضيه وال ذل  يف هلم يأذن مل
كتابه، إىل أّن اهلل هو الذي حّرمه، فنفى اهلل ذل  عن نفسه، وأكذهبم، وأخرب نبيه واملؤمنني أهنم كذبة فيما 

ل  فقال : ما سيالقونه عند اهلل جراء أعماهلم الشنيعة ت، ومل يرتكهم اهلل تعاىل على فعلهم هذا بل بني  يّدعون

                                                           
 (486/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (267/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (135/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي -  (1)

/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (349/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (327/ 2) واحديلل الوسيط التفسري (194/ 4) الكشف والبيان للثعليب
 (345/ 3) تفسري ابن كثري (158/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (81
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م سيجزيهم ژ ٹ ژ   هموجيزي الكذبم ، اهلل على وخيتلقونژ ٹ ڤ ڤ  ژ رهبُّ
 .(1)جزاءهم  على ذل 

ژ بأعياهنا  عامأن يف قالوا أهنم الكفرة هؤالء عن أخربف ، الفاسدة قضاياهم أنواع من رابعاً  نوعاً  مث ذكر

اً خلص حي ژڄ  ژحياً فهي  منها ولد ما والسوائب البحائر جنةأ يف ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 رجاهلم ال بذل  يؤثرون فكانوا  إناثنا ، دونژ ڄ ڃ ڃ ژ  لذكورنا ژ ڄ ژ ِحلي  فهو
 واإلناث . الذكور أكله يف حينئذ يشرتك ميتا ولد وما اإلناث منها تأكل

 ژ  ڇچ ڇژ  واإلناث الذكور أي ژ چ ژ  ميتة ولدت إن ژ ڃ چ چ ژ 
 منهم . أحد على حيرمونه ال أكله، يف شركاء وأزواجهم الرجال أن يعين فإنه

 اهلل إىل القربات من أنه وصفوا ما على بوعيدهم تعاىل مث بني نتيجة فعلهم ذل  عند اهلل فأعقب

ما  يكافئ هؤالء املفرتين عليه الكذب يف حترميهمسژ ڇ ژ  :واإلف   الباطل من وشرعوه تعاىل

الكذبم على اهلل، ژ  ڇژ مه اهلل، وحتليلهم ما مل حيلله اهلل، وإضافتهم كذهبم يف ذل  إىل اهلل مل حيرّ 

 ڇژ : قال اهلل حيبها اليت مواضعها غري يف لألشياء منهم وصفاً  كله  ذل  كان  حيث إنه ملا

 مل الذي هموصف مثل يكون حىت فيه، وصفه يكرهون موضع كل  يف األليم العذاب يضع بأن ژڇ

إن  ژ ڍ   ژ : بقوله ل ذ علل مث أثره، وخيم يريهم ، فهو ثابتاً  هلم خلقاً  صار حىت فيه اهلوى يتابعون لوايزا

وقدره،  وشرعه الهوأقو  أفعاله يف ژ ڌ    ژ اهلل يف جمازاهتم على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه

 ژ وأعدهلا مواضعه حقأ يف ويضعه مبثله إال الشيء على جيازى فال يف سائر تدبريه يف خلقهو  جزائهم ويف

 أمت ذل  ىعل وسيجزيهم وشر، خري من عباده وكثريه وعليم بأعمال ذل  من تقولوه ما بقليل ژ ڌ 
 كيفية  يّ أ وعلى يفعل، وجه أيّ  وعلى ،  أمورهمو  اعتقادهم ا يصلحهم، وبغري ذل  مناجلزاء ، وعليم مب

 (2).ا ذكروه من الفرية عليه فيما سبقذل  مم يفعل أن من وأعلم أحكم وأكمل ، فاهلل أمت يكون

  ڈ ژ ژژ  هل  قد ژ ڎ ڈ ژ مث بني تعاىل نتيجة كل أفعاهلم السابقة فقال : 

، رهبم على املفرتون هؤالء  ژ   أوالدهم، تلق شركاؤهم هلم زين الذين واألصنام، األوثانم  به العادلون الكذبم
                                                           

 (350/ 2) ةاحملرر الوجيز البن عطي (271/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (139 /12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (1)
 (284/ 7) نظم الدرر للبقاعي (346/ 3) تفسري ابن كثري (184/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (159/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي

 احملرر (329/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (295/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (148/ 12) جامع البيان البن جرير الطربي -  (2)
 (346/ 3) تفسري ابن كثري (542/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (160/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (352/ 2) الوجيز البن عطية
 (191 /3) إرشاد العقل السليم أليب السعود (176/ 2) البحر املديد البن عجيبة (286/ 7) نظم الدرر للبقاعي
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 ا ،عقول وخفته ونقصم  وعليهم، هلم مبا منهم جهالة ذل م  من فعلوا ما فعلوا ژ  ڑژ ،  هلا طاعة
 عظيم ذكر ا، ومل هلم عليه اهلل عقاب عظيم من مكروهه، وآجل ضرّه بعاجل فهم وقلة منهم، أحالم وضعفم 

 من ليهمع به أنعمت ما وحترمي{ اهلل رزقهم ما وحرموا: }فقال عنه أحجموا ما جليل ذكر عليه، أقدموا ما
 تل  من هلم، رمحة سواه مل  ال الذي أي أنعامهم من رزقاً  هلم ، وجعله هلم اهلل أحل ما فحّرموا أمواهلم،

 عليه رصاً تعاىل ، وخت اهلل على للكذب ژ گ گ گڳ ژ بوجه بل  نفع وال شرع بغري والغالت، األنعام

 الواوز  ل ،ذ فعلهم يف احلق حمجة تركوا قد ژ ڳ ڳژ  منهم ، وكان نتيجة ذل  أهنم حجة بغري الباطل

ڳ  ژوعن الطريق القومي الذي هو هدي رب العاملني ، لذى نفى عنهم اهلداية بقوله  السبيل سواء عن

ومل يكن فاعلو ذل  على هدى واستقامة يف أفعاهلم اليت كانوا يفعلون قبل ذل ، ژڱ ڱ 
 بذل  الفعل . اهلل فخذهلم ،  وال كانوا مهتدين للصواب فيها، وال موفقني له

 هلم حيصل ومل ، ضلوا قد أهنم تعاىل بني ، إال أنه االهتداء إىل يعود مث احلق عن نساناإل يضل فقد
 الصفات هبذه هلم تعاىل اهلل أحله ما ، وحترمي األوالد بقتل املوصوفني ذم تعاىل أنه ، فثبت قط االهتداء
 .املبالغة هناية وذل  الذم أنواع ألعظم املوجبة

 األنعام جرهموح البنات وأدهم يف حاهلم سوء من والتعجب فعلهم بقبح التشنيع وهذه تتضمن
ىل مجع هذين مث إنه تعا ، نه تعاىل ذكر فيما تقدم قتلهم أوالدهم وحترميهم ما رزقهم اهللإواحلرث، حيث 

األمرين يف هذه اآلية وبني ما لزمهم على هذا احلكم ، وهو اخلسران والسفاهة ، وعدم العلم ، وحترمي ما 
تام  وكل واحد منها سببوخالل ،  ، واالفرتاء على اهلل ، والضالل وعدم االهتداء ، فهذه أمور رزقهم اهلل

 (1). يف حصول الذم
 

  

                                                           
مفاتيح الغيب  (352/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (487/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (153/ 12) يجامع البيان البن جرير الطرب  -  (1)

التحرير والتنوير البن تفسير  (287/ 7) نظم الدرر للبقاعي (185/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (161/ 13) لفخر الدين الرازي

 ( 113 / ٨ ) عاشور
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 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

، قد ضلَّ  يـمّتبع سبيل املؤمنني فأن ممن عارمضم الشَّرْعم واقرتف ما هنى اهلل عنه ، وملم  .1
 اسرين .اخلوكان من وأهلم م نفسمه 
 وجهال على شرعوها وأمور أرادوا، ما على ابتدعها املشركون أشياء عن أخربت اآليات .2

 أن يهف واالشارة رسول، إذن من حجة بال وشرعوها دليل، بغري احلق إىل ذل  أضافوا مث اعتادوا، الذي
 ينخرط لبطالن،ا ىف هلم ضاهفم املسلمني شرع من شىء نقصان أو الدين، ىف شىء زيادة ىف حنا حنوهم من
 (1) .الطغيان ىف سلكهم ىف

 به، يأخذ مل وإن خالفه من قول يتعلم أن له ينبغي العامل أن على دليل اآليات يف .3
 خالفهم من قول وأصحابه  النيب أعلم تعاىل اهلل عليه؛ ألن يرد كيف  ويعلم قول، فساد يعرف حىت
 (2) .قوهلم فساد ليعرفوا زماهنم، أهل من

 العظيم لذما استحق إبطاله يف سعى فإذا العبد ، على اهلل من عظيمة نعمة الولد نأ .4
 (3) الدنيا. يف

 (4) .املنكرات أعظم هو الذي اجلهل من تنشأ إمنا السفاهة كل أنواع .5
 ذل  تحق، ويس املنافع تل  نفسه مينع ألنه احلماقة ؛ أنواع أعظم من احلالل حترمي أن .6

 الدين احلمص يف الرشد عن ضلوا قد ، وهم الذنوب أعظم اهلل على اجلراءة ، وأن بالعقا أنواع أعظم املنع
 (5)قط االهتداء هلم حيصل ومل الدنيا ومنافع

 يكون أنو  فيه، غريه معه يشرك ال وحده له خالصاً  يكون أن جيب هلل قربة ما جعل .7
 (6)وحده . اهلل ومن هلل والدين دين، ألنه بإذنه ؛

 (7) .به يأذن مل مبا بالتشريع اهلل على اءاالعتد التحذير من .8
 (8) .واحد دين أورأي  على االجتماع ميكن ،فاليف اآلراء واملعتقداتتفاوت ال .9
 وصفهم يهيقتض ما عني عقاهبم جعلت بشئوهنم، وعلمه اخللق ىف تعاىل حكمته أن .10

 ىف أم لينيع أعلى ىف أكان سواء معني مكان ىف جتعلها صفات اآلخرة ىف نفس لكل إذ الروحي، ونعتهم
 (9) .سافلني أسفل

                                                           
 (065/ 1لطائف اإلشارات للقشريي ) -  (1)
 (96/ 7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) -  (2)
 (350/ 1مراح لبيد حملمد نووي ) -  (3)
 (350/ 1املرجع السابق  ) -  (4)
 (351/ 1املرجع السابق  ) -  (5)
 (42/ 8انظر : تفسري املراغي ) -  (6)
 (43/ 8انظر :  املرجع السابق  ) -  (7)
 (54/ 8انظر :  املرجع السابق  ) -  (8)
 (47/ 8) املرجع السابق انظر :  -  (9)
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 (1).العمل هاعلي يطبعها اليت صفاهتا وسائر،عقائدها باعتبارالنفس  جزاء منشأ أن .11
 طة،والغب والسرور والنصرة العزة من يرجى كان  ما كل  خسران يستلزم األوالد قتل .12

 مساوى من أولئ  وحن إىل هبا، والغلظة القسوة واستبدال ورأفتها، األبوية العاطفة وخسران والصلة، والرب
 (2) .اآلخرة ىف العقاب حيل وهبا الدنيا، ىف العيش هبا يضيق اليت األخالق

 عظيما، اناخسر  خسر فقد زواهلا ىف العبد سعى فإذا العبد، على اهلل من نعمة الولد .13
 ىف قابوالع طعامه، يأكل أن خوف ولده قتل إنه فيه الناس وقال الدنيا ىف الذم استحق قد هو إذ

 (3) .إليه حمبة الناس بأقرب األذى أنواع أعظم أحلق ألنه اآلخرة،
 (4).قبحي وما حيسن وما يضر وما ينفع مبا العلم عدم واملنكرات القبائح أقبح من .14
 جراة وهو -مامل ينزله  –إليه  به يتقّرب دينا من جيعل اهلل على من أعظم االفرتاء .15

 (5) .كبائرال وأكرب الذنوب أعظم من وذل  عليه،
 (6) .الدنيا منافع وال الدين مصاحل إىل الرشاد هو عدم املبني الضالل أن .16
 اجملتمع هوج تصبغ كانت  اليت والتقاليد واملزاعم التصورات جمموعة اآليات ذكرت .17

 وتطهري عليها، قضاءلل -مكية سورة يف -الطويل القرآين السياق هذا يتصدى واليت اجلاهلية، يف العريب
 (7) .االجتماعي الواقع يف كذل   وإبطاهلا منها، القلوبو  النفوس

 يزينونه يالذ هذا يف للشياطني املصلحة أثر والتصرفات التصورات هذه يف ظاهر .18
 االستيالء يف أوالً  متمثلة فهي -والرؤساء والسدنة الكهنة من -اإلنس شياطني مصلحة فأما ألوليائهم ،

 وعقائد اطلةب تصورات من هلم يزينونه ما وفق هواهم على وحتريكهم واألولياء، األتباع قلوب على
 الناس جلماهري ستهواء، واال التزيني هذا وراء من هلم تتحقق اليت املادية املصاحل يف ثانياً  ومتمثلة! فاسدة
 يف فتتمثل اجلن شياطني مصلحة وأما! .. لآلهلة املغفلون األغرار هؤالء يقسمه مما عليهم يعود ما وهو
 ذلالً  يقودوهمو  دينهم، عليهم ويفسدوا حياهتم، عليهم يفسدوا حىت آدم لبين والوسوسة إلغواءا  داح
 (8) !اآلخرة يف والنار الدنيا يف الدمار إىل

                                                           
 (47/ 8) املرجع السابق انظر :  -  (1)
 (47/ 8) املرجع السابق انظر :  -  (2)
 (48/ 8) املرجع السابق انظر :  -  (3)
 (48/ 8) املرجع السابق  -  (4)
 (48/ 8) املرجع السابق انظر :  -  (5)
 (48/ 8) املرجع السابق انظر  -  (6)
 (1214/ 3يف ظالل القرآن لسيد قطب ) -  (7)
 (1218/ 3) املرجع السابق  -  (8)
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 بعد ربةع اهلل ، وال من شريعة بغري الناس شؤون يف يتصرف وضع كل  هي اجلاهلية .19
 (1) ..التصرف هذا فيها يتمثل اليت األشكال باختالف ذل 

 تتعاون ها،وعمق ثقلها بكل -منها هي وما -والعقيدة بالدين املتلبسة التصورات نأ .20
 منه تعتصم مل ما. الناس مجاهري له تقف ال ساحقا ثقال وتنشئ منها، املنبثق االجتماعي العرف مع
 (2) .ثابت ميزان إىل كله  أمرها يف ترجع مل وما واضح بدين

 وائمهاق وتتماثل ومنابعها، جذورها تحدوت وصورها، أشكاهلا ختتلف أن اجلاهلية .21
 (3) .وقواعدها

 عقيدت من تكلفهم ما أكبادهم،فوق فلذات حىت الناس تكلف املنحرفة العقيدة .22
 الواضح لبسيطا التوحيد وأمامهم،والتقليد واهلوى الوهم ضابط،سوى بال فيها واضطراهبا،والسري احلياة
 ويطلق ألعمىا التقليد عقال من البشري العقل ويطلق واخلرافة الوهم أوهام من البشري الضمري يطلق
 من يشرتعونه فيما ءسوا؛  للعبيد العبودية من «اإلنسان» ويطلق وتكاليفها اجلاهلية من البشري اجملتمع
 وتصوراً  مضبوطة، مفهومة واضحة عقيدة كله  هذا حمل وحيل ، وموازين قيم من يصنعونه وما قوانني،
 وارتفاعا لعبيد،ل العبودية من وانطالقاً  عميقة، كاملة  واحلياة الوجود حلقائق ورؤية مرحياً، ميسراً  واضحاً 
 (4) !األنبياء إال درجاته أعلى إىل يرتقي ال الذي املقام؛ وحده هلل العبودية مقام إىل

 فيما ممثل عهوشر  شرعه ، يف ممثال بإذن اهلل تعاىل إال املال يف يُتصرف أن جيوز ال .23
 (5) !اهلل شريعة أنه اهلل لسلطان املغتصبون األرباب يدعي فيما ال عنده، نم رسوله به جاء

 .(6) تعاىل اهلل إىل ينسب مل وإن،اهلل لشرع املنايف والتشريع الدين يف االبتداع حرمة .24
 الشجرو  واحلرث األنعام من شيئاً  وإعطائهم لألولياء نذور من اليوم اجلهال ينذره ما .25

 (7) .املسلمني جلهال الشيطان زينه املشركني عمل من هو
ض بع من به األمة وإلزام اليوم النسل وحتديد كان  سبب ألي النفس قتل حرمة .26

 واألوالد لعارا خشية البنات كقتل  علم بغري سفهاً  أوالدهم قتلوا الذين اجلاهلية أهل عمل من احلكام
 (8) .الفقر خشية

  

                                                           
 (1218/ 3) املرجع السابق  -  (1)
 (1219/ 3) املرجع السابق  -  (2)
 (1219/ 3) املرجع السابق  -  (3)
 (1222/ 3) املرجع السابق  -  (4)
 (1222/ 3) املرجع السابق  -  (5)
 (127/ 2ئري )أيسر التفاسري للجزا -  (6)
 (127/ 2) املرجع السابق  -  (7)
 (127/ 2) املرجع السابق  -  (8)
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 ( 144 – 141حرث واالنعام ) المطلب الثاني : بعض فضائل اهلل على عباده في ال
ں ں     ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ژ 

ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ 

ۆ ۈۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى     ائ 

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ژ ژ  چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 ژ  ڑ ڑ ک ک    کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
 والقدر القضاء بات، وإث واملعاد والنبوة التوحيد تقرير على الشريف الكتاب هذا مدار جعل اهلل تعاىل

 إىل منه انتقل مث ، قياءواألش السعداء أحوال شرح إىل الكالم وانتهى األصول هذه تقرير يف بالغ تعاىل ، وأنه
 ،أربعة مسائل يف دةالفاس وكلماهتم الركيكة أقواهلم حبكاية أتبعه ، مث والقيامة البعث أنكر من طريقة هتجني
 بشبهاهتم واالغرتار وهلمق إىل االلتفات عن الناس ، وتنفري حمصوهلم وقلة عقوهلم ضعف على التنبيه واملقصود
،  توحيدال تقرير على الدالئل إقامة وهو األصلي املقصود هو ما إىل دهابع عاد األشياء هذه متم ؛ فلما
 وأنه األشياء، القخ بأنه وحدانيته على دهلم وحرموا وحللوا معه وأشركوا الكذب اهلل على افرتوا ملا فالكفار
 املشركون يهاف تصرف اليت واألنعام والثمار الزروع من شيء، لكل اخلالق هلم ، فهو أرزاقا األشياء هذه جعل
 عظم على نبهو  على املشركني اهلل وحالاًل. فاحتج حراماً  منها فجعلوا وجزءوها، وقسموها الفاسدة بآرائهم
 على فرتاءا اهلل به يأذن مل ما الدين من شرعوا أن على وأقدموا اهلل على الكذب على أقدموا أن يف أتوه ما
ة والتالية مبثله، وهو ما قررته اآليات السابق اإلتيان أحد على يقدر ال ما الفاعل لألشياء ، احملدث ، وهو اهلل

 وتعريفٌ  إحسانه، ضعمو  على هلم منه وتنبيهٌ  فضله، من عليهم به أنعم ما تعاىل اهلل من إعالم ، واليت فيها
  .(1)حقًّا فيها له قسم ملن احلقوق من أمواهلم يف وقسم وحرَّم ، أحلَّ  ما هلم منه

 
 اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  : تفسير ثانياً 
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اآلهلة ال  خلقاً، وابتدع أحدث ژں     ڻ ژ الناس  أيها وربكم، ژں ژ  :وجل عز يقول

 ژڻ ۀ  ژوهي ما عمرمش الناس من الكروم  ژڻ ژ  بساتني  ژڻ ژ واألصنام 
يرفعونه، ولكن  ال ينبته الناس والاألرض  جهو  على مرتوكاً  منبسطاً  ينبت ويشمل كل ماغري مرفوعات مبنيَّات، 
 عند بأشهرها وبدأ تيار،باالخ الفعل على وأدهلا أفضلها خص اجلامعة، اجلنات ذكر وملااهلل يرفعه وينبته وينمِّيه، 

وخلق النخل أي  ژہ  ہ ہ ژوأنشأ النخل  ژۀ ژ  :فقال اآليات هبذه املخاطبني

 ژہ ھ ھ ھ ھژ ل من الثمر واحلب مما يؤك ؛ ما خيرج منه والزرع خمتلفاً 

 ملن التعنيف  جاءمث احللو، واحلامض، ا،  منه الطعوم يف وختتلف النظر يف بعضاً  بعضها يشبه الثمار تكون أن

ے ۓ  ژ  : هنا تعاىل فقال تديناً  تركه عن ، والنهي به أنعم ما حالل من باألكل واألمر اهلل رزقه ما حرم

 مل يثمر مل إذا أنه علم وقد ژڭ   ڭ  ژ ، وإمنا قال :ان رطًبا مثرهكلوا من رطبه ما ك  ژۓ ڭ   ڭ 
 وأينع . دركأ إذا إال يباح ال أنه يتوهم لئال الثمر؛ الشجر إطالع وقت اإلباحة وقت أول أن ليعلم منه ؛ يؤكل

ۇ    ڭ ڭژ وملا بني انتفاع النفس هبذا احلالل بني أنه جيب نفع الغري منه فقال : 

 وقت لأو  عن تؤخروه ال حىت احلصاد، يوم به واهتموا واقصدوه احلق،  إيتاء على واعزموا ژۇ 
 الزكاة سوى حق فيحمل على احلصاد، يوم على املساكني به يتصّدق كان  ما باحلق اإليتاء ، وأريد فيه ميكن

 يف هو ما يعومج الرمان من ذكر فيما زكاة بإتيانه ، فإنه ال وأمر املفروض، العشر سوى املال يف ، وهو حق
 الفرض . على وتل  الندب على هذه تنبين بل تتعارض ال الزكاة وآية اآلية معناه، وهذه

 عن لينهى أمواهلم ،ب بنفعهم ، وافتتاحاً  حلقهم وتغليباً  حقه، إليتاء تسهيالً  األكل ذكر ولقد قدم
 االبتداء أن بنيالغري ، ولي يةرعا على مقدمة النفس رعاية بعضها ، وألن حترمي من زروعهم يف اجلاهلية فعل

 التكليف . قبل فضله من كان  بالنعمة

ث هنى حي ژۆ ۈۈ ژ  :مث بني تعاىل منهجًا آخر جيب أن يسل  يف باب املباحات فقال 
 حيب اىلتع اهلل إن خميلة وال سرف غري يف وتصدقوا واشربوا كلوا: )   ، يقول  "اإلسراف"معاين مجيع عن
 .(1)(  عبده على نعمته أثر يرى أن

 اإلسراف فيه لفيدخ اإلسراف، أفراد يتضمن النهي معىن ، فهذا دون معىن منها خيصص مليف اآلية و 
شيئاً ،  لعياله وال هلنفس يبقى ال حىت الصدقة يف واإلسراف للزكاة، منها شيء يبقى ال حىت الثمرة أكل يف

                                                           
ووافقه "  خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا وقال : (501/ 4) الصحيحني ، كتاب األطعمة على املستدرك احلاكم يفأخرجه  - (1)

 الذهيب .
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 به انتفع وال هم هب ينتفعون ال لشركائهم لواجع كانوا  ويدخل فيه ما أحد، به ينتفع ال الذي هو فاإلسراف
 . (1)أحد

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ : قوله وهو السورة هذه يف الدليل هذا ذكر سبق و"قد

ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ      ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ 

: هيو  اعأنو  مخسة فيها تعاىل ذكر املتقدمة فاآلية[ 99: االنعام] ژٴۇۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې 
 اخلمسة هذه رذك تفسريها يف حنن اليت اآلية هذه ، ويف والرمان والزيتون أعناب من وجنات والنخل الزرع
 يف ، وذكر الرمان مث الزيتون مث الزرع مث النخل مث العنب ذكر ألنه الرتتيب ؛ ذل  خالف على لكن بأعياهنا

 اآلية يف ذكر مث ژھ ھ ھژ : اآلية هذه ويف ژڭ ڭ ڭ ژ : املتقدمة اآلية

 على اهب ، واالستدالل أحواهلا يف بالنظر هناك تعاىل فأمر ژۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ژ : املتقدمة

ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ   ژ : اآلية هذه يف وذكر احلكيم ، الصانع وجود

 اآليتني بني يازاالمت به حصل ، فالذي الفقراء إىل منها جزء بصرف وأمر هبا االنتفاع يف فأذن ژۇ
 األمر أن على هتنبي ، وذل  هبا االنتفاع يف أذن ، وهاهنا احلكيم الصانع على هبا باالستدالل أمر هناك أن

 سعادة هبا تداللاالس من احلاصل ألن هبا ؛ االنتفاع يف اإلذن على مقدم احلكيم الصانع على هبا باالستدالل
 فلهذا التقدميب أوىل ، واألول نقضاءاال سريعة جسمانية سعادة هبذه االنتفاع من ، واحلاصل أبدية روحانية
  (2) -واهلل تعاىل أعلم  –هبا "  باالنتفاع اإلذن على هبا باالستدالل األمر تعاىل اهلل قدم السبب

 قدم يالذ احلرث أمر تقرير من وفرغ وحرام، حالل من واألنعام احلرث من للمآكل السياق كان  وملا
 عليهم إنعامه بذكر بعهاأت احليوان، مادة ألنه النباتية ؛ باملنافع عباده على إنعامه كيفية  ذكر األوىل اجلملة يف

 املعروشات اجلنات من أنشأ ما مع ژۉ ې ې ژ  :احليوانية ، فقال وأنشأ من  باملنافع
ممل و"الفرش"، صغار اإلبل اليت مل تدرك أن حيُْ  ،و"احلمولة"، ما محل عليه من اإلبل وغريهااملعروشات،  وغري

ژ  :قالف للكفار خمالفة غريه يشمل وجه على كله  ذل  من باألكل أمر القسمني استوىف وملا ، عليها

                                                           
 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )296/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )155/ 12انظر :  جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 (353/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (72/ 2) شريالكشاف للزخم (150/ 2) السمعاين تفسري (178/ 2) النكت والعيون للماوردي (273
 نظم الدرر للبقاعي (99/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (163/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (84/ 2) زاد املسري البن اجلوزي

(7 /290) 
 (162/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي - (2)
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واركبوا هذه ، من هذه الثمار واللحوم ذكره جرى مما حرمتم ما حترموا ال أي ژې ى ى     ائ 
غريه ،  إىل اهتوجهو  وال إليه، نعمه شكر ووجهوا عليكم، أنعمها اليت نعمه واعرفوااحلمولة، أيها املؤمنون، 

 اليت طريقه تسلكوا ال ژائ ەئ ەئ وئژ فإن وجهتمومها لغريه ، فإنه حيذركم بقوله : 
ؤالء اجلهلة ما حرم ه أنفسكم ، مثل على احلرام وحترمي احلالل حترمي ، ويف وضالل كفر  من إليها يدعوكم

 بغري أمري إياهم بذل .
،  املعاصي يعمج يستوعب حىت أخرى إىل معصية من االنتقال وإمنا عرب بلفظ اخلطوات ؛ ألن فيه

 .مكان إىل مكان من وهي انتقاهلا: القدم خطو من مأخوذ

ۇئ  ژ إن الشيطان ژۇئ  ژآدم، فقال :  البن الشيطان عداوة بتقرير ذل  عن النهي علل مث

، قد أبان لكم عدواته،  مبناصبته أباكم بالعداوة ژۆئ ژ يبغي هالككم وصدكم عن سبيل ربكم  ژۆئ
لكم  يسوله يالذ الطريق تسلكوا فال ، عليه منه له، وبغياً  أخرجه من اجلنة بكيده، وخدمعه حسداً حىت 

 .الشيطان
 منفعة قصد ال وتعذيبكم، إهالككم قصد يقصد ورزقكم لكم اللَّه أحل ما حترمي إىل يدعوكم فيما فإنه

 (1) ن العدو ! .فكيف تؤخذ النصائح م له، عدوّ  فهو آخر إهالك قصد من وكل ذل ، يف لكم
 ألزمهم إناثه،و  اآلدمي ذكور إىل بالنسبة احلرمة فصلوا قد وكانوا دينه، وأثبت املشركني دين رد وملا
 النسيج هلهل القوى ، رث فعلهم أن فيها أبان أسلوب يف أمرها ففصل وإناثه، األنعام ذكور إىل بالنسبة تفصيلها

 بتقريعٌ  ژې ې  ژ لـــــ بياناً  فقال للتهكم، وأهل لالستهزاء موضع فهو احلكمة، قانون من ، بعيد
 ووصلوا لسوائب،ا وسيَّبوا البحائر، حبروا الذين األصنام، عبدة من األوثان به للعادلني -ثناؤه  جل - اهلل من

 نم حترميهم يف بعدها، واليت اآلية هبذه عليهم تعاىل اهلل فاحتج به، واملؤمنني  نبيَّه منه وتعليم الوصائل ،
 على وبعضها اء،والنس الرجال على بعضها النعم، من أجناساً  حيرِّمون كانوا  وفرشاً ؛ ألهنم منها محولة األنعام اليت
 .الرجال دون النساء

ألن كل واحد  ؛ فذل  أربعة ژٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ژ : فقال
وكذل   منه زوج األنثى، ، فاألنثى منه زوج الذكر، والذكر الصُّوف وهي ذوات زوج من األنثيني من الضأن

ىئ ی ی ی ی ژ كما قال:  ژٱ ٻژ فلذل  قال جل ثناؤه: ، ذل  من املعز 

                                                           
 (289 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )298/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )178/ 12بن جرير الطربي )انظر : جامع البيان ال – (1)

مفاتيح الغيب لفخر الدين  (354/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (330/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (180/ 2) النكت والعيون للماوردي
 (293/ 7) نظم الدرر للبقاعي (165/ 13) الرازي
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ألن الذَّكر زوج األنثى، واألنثى زوج الذكر، فهما وإن كانا اثنني  ؛[ 49]سورة الذاريات: ژ جئ حئ 
 . فيهما زوجان

ن األنعام اتباًعا للشيطان، ميا حممد هلؤالء الذين حّرموا ما حرموا من احلرث و  ژڀ ژ  مث قال هلم:

 ژڀ ڀ ژ  : عبدة األوثان واألصنام الذين زعموا أن اهلل حرم عليهم ما هم حمرمون من ذل 
أيها الكذبة على اهلل، من الضأن واملعز؟ فإهنم إن ادعوا ذل  وأقّروا به، كذبوا أنفسهم وأبانوا  حرم ربكم
أوجبوا حترمي كل ذكرين من ولد الضأن واملعز، وهم  ألهنم إذا قالوا:"حيرم الذكرين من ذل "، ؛ جهلهم

 ژٺ ٺ ژ، ويف ذل  فساد دعواهم وتكذيب قوهلم  ، يستمتعون بلحوم الذكران منها وظهورها
 ،فإهنم إن قالوا:"حرم ربنا األنثيني"، أوجبوا حترمي حلوم كل أنثى من ولد الضأن واملعز على أنفسهم وظهورها

دحض دعواهم أّن رهبم حرم ذل  عليهم، إذ كانوا يستمتعون بلحوم بعض ويف ذل  أيًضا تكذيب هلم، و 

أم حرم ما اشتملت عليه أرحام األنثيني، يعين أرحام  ژٺ ٺ ٿ  ٿ ٿژ ذل  وظهوره 

م علينا لو أقرُّوا به فقالوا:"حر  ويف ذل  أيضاً    ژٿ ٿ  ژ فلذل  قال: أنثى الضأن وأنثى املعز،
أّن اهلل حّرم  ألهنم كانوا يقّرون بإقرارهم بذل ؛ "، بُطوُل قوهلم وبيان كذهبم، ما اشتملت عليه أرحام األنثيني

عليهم ذكور الضأن واملعز وإناثها، أن يأكلوا حلومها أو يركبوا ظهورها، وقد كانوا يستمتعون ببعض ذكورها 
  لباطل ، ومىتمن ا ادعوه فيما وكذهبم فريتهم به وجل عز اهلل بني عليهم ، حيث احتجاج ، وهذا وإناثها
 أنه علم ظام ، وملان على متشوا ،فلم التقسيم هذا أوجبه مما شيئاً  تلزموا ، فلم الكل حترمي لزمكم كذل   كان

 أخربوىن ژ ٹ ٹژ  :فقال وتعجيزهم توبيخهم يف لذا زاد بالتوبيخ، جديرون أهنم فعلم هلم نظام ال

ژ  كيف حرم؟و حّرمتم  ما ربكم عليكم هحرم حترمي على يدل تعاىل اهلل جهة من معلوم فيه مطعن ال بأمر

 علم ندهمع فليس ،فيما تنحلونه ربكم من دعواكم، وتضيفونه إليه من حترميكم  ژٹ ٹ ڤ 
 بنبوة عرتفونت تؤمنون وال ال ألنكم لكم ؛ علم ال التحرمي ، وأنتم هذا جاء أين وينبئونه ، فمن ذل  يعلمون
   املختلفة؟ األحكام ذهه تثبتون ، فكيف األنبياء من أحد

وهذا إعالٌم من اهلل جل ثناؤه نبيَّه أّن كل ما قاله هؤالء املشركون يف ذل  وأضافوه إىل اهلل، فهو  
 (1) من ذل ، وأهنم إمنا اتّبعوا يف ذل  خطوات الشيطان، وخالفوا أمره. كذب على اهلل، وأنه مل حيرم شيئاً 

                                                           
( 291/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )299/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )183/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

( الكشاف للزخمشري 379( الوجيز للواحدي )ص: 2221/ 3( اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب )490/ 1حبر العلوم للسمرقندي )
 ( مع تصرف وإضافة من الباحثة 294/ 7( نظم الدرر للبقاعي )278/ 1( التسهيل البن جزي )86/ 2( زاد املسري البن اجلوزي )74/ 2)
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 على أزواج، أربعة فهذه  ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ : قوله يف االحتجاج وكذل 
 ، مث هتكم ثناؤه جل وصف كما  أزواج، مثانية فذل  واملعز، الضأن من قبلُ  األربعة األزواج من بّينا ما حنو

 ڇ ڇ ڇ ڇژ :  ذل  فقال من حرموه ما حترمي من اهلل، على وافرتوه ابتدعوه فيما هبم

 تكمسأل هذه برسول! فأيَّ  تؤمنون ال كنتم  إذ هذا حرم قد أن اهلل شاهدمت هل ژ ڍ ڍ ڌ
 فقل ذل ، نم عنه سألتهم مما شيء عن أجابوك فإن الثمانية؟ األزواج هذه من عليكم ربكم حرم حترميه عن
 فوصَّاكم تموهفرأي ربكم شهدمت أم ربكم ؟ عن رسول به أخربكم ،"عليكم هذا حرم اهلل إن:"قلتم أخربًا: هلم
 على تزعمون امب حرام أنه اهلل عن إخباركم من تقولون الذي هذا نفإ اهلل؟ على وتزّورون تقولون الذي هبذا
ال يعلم إال بوحي من عنده مع رسول يرسله إىل خلقه، أو بسماع منه، فبأي هذين الوجهني تزعمون،  ما

برسول أرسله إليكم، فأنبئوين بعلم إن كنتم صادقني؟ أم شهدمت ربكم  ؟ علمتم أّن اهلل حرم ذل  كذل 
ه إليكم بذل ؟ فأوصماكم ب  ذل ، وقال لكم:"حرمت ذل  عليكم"، فسمعتم حترميه منه، وعهدم

 العلوم نأل استدالل؛ وال رسول، وال الكتاب، جهة من ال: حترمون ما حترمي على شهداء لكم فليس
 : ثالثة

 فيخرب ؛واخلرب السمع وعلم احلس، علم وهو والعيان املشاهدة وعلم العقل، علم وهو استدالل علم
 .شيء العلوم هذه من هلم ليس نهأ

 .حرمتم ما حترمي على يدل عقل فال: االستدالل علم أما
 .ذل  حرم اللَّه تشاهدوا مل ألنكم مشاهدة؛ علم وال
 أخربنا: ونفيقول الرسل صدقوا وال بالكتب، يؤمنون ال كانوا  ألهنم واخلرب؛ السمع جهة من علم وال

ه فلم حٌد من هذفإنه مل يكن وا وضجروا ، ذل  يف فبهتوا ُحْرمتها، الكتب يف وجدنا أو ذل ، بتحرمي الرسل
: حيث قال  هللا على كذباً   ذل  فعلوا أهنم فبني يبقى إال أنكم ختتلقون ذل  اختالقًا من عند أنفسكم ،

 التحرمي يف كان  إذا هذا أن ليعلم ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    کژ 
لًما لنفسه، وأبعد عن احلق ممن خترَّص على اهلل قيلم الكذب، يقول: فمن أشد ظالكذب ف كان  والتحليل

 ال ألنه إجياب؛ قيقةاحل يف ولكن استفهام، الظاهر ،وهو يف وأضاف إليه حترمي ما مل حيّرم، وحتليل ما مل حيلل
 .اإلجياب على كذباً   اللَّه على افرتى ممن ظلماً  أفحش أحد ال: قال كأنه  االستفهام؛ حيتمل

 دعوني وكانوا السوي، الصراط عن فيها تبعهم من إضالل األمور هلذه شرعهم من لزمي كان  وملا
 هلم مقصوداً  علهمف غاية جعل عنها، يلزم وما وهناياهتا بداياهتا يف األمور بدقائق وأعرفهم الناس أفطن أهنم

 ىلتعا اهلل حكم عن الناس ، وليصرف ليصّدهم عن سبيلهژ  ڑ ک ک    کژ  :فقال هبم هتكماً 

 گ گ گ گ ڳ ڳ ژ ألنه يقصد باالفرتاء على اللَّه قصد إضالل الناس وإغوائهمباجلهل ؛ 
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ّرم،  وقال عليه الزُّور والكذب، وأضاف إليه حترمي ما مل حي ، ال يوّفق اهلل للرشد من افرتى على اهللژ  ڳ
 ريةف أحد افرتى الظلم ، ولوو  الكفر اختيارهم وقت يهديهم فال ، لنبوة نبيِّه حممد  باهلل، وجحوداً  كفراً 
 (1)أمة ! . إضالل هبما قصد إذا فكيف عظيماً  ظلماً  لكان معىن لغري اهلل تعاىل على

 
 

 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 العلة دامت ما واجب احلكم فذل  لعلة، وجب إذا احلكم أن داللة يف اآليات .1
 (2) ة.موجودة، وفيه األمر باملقايسقائمة 

 ويبني ناظرهم،ي بأن السالم عليه نبيه أمر تعاىل اهلل العلم؛ ألن يف املناظرة إثبات .2
 ورد إذا القياس أنب دليل ويف اآليات الكرمية والقياس ، بالنظر القول إثبات وفيها. قوهلم فساد هلم
  (3) .به القول بطل النص عليه

 الشديد وعيدال هذا استحقّ  احمب حترمي يف الكذب اهلل على افرتى من أن ثبت إذا .3
 ومباحث املالئكةو  والنبوات والصفات الذات ومعرفة التوحيد مسائل يف الكذب اهلل على افرتى فمن
 .(4) وأشق أشد وعيده كان  املعاد

 الصدور مالاحت مع تعاىل عنه التحرمي بصدور جاهالً  تعاىل على اهلل افرتى من .4
 .(5)عنه يصدر مل أنه يعلم وهو تعاىل عليه ىافرت  مبن ظن  فما،  ظامل أظلم كان  عنه

،  التنويع هذا ونّوعها،  األرض هذه ىف احلياة بث الذي هو سبحانهأن اهلل  .5
 مواجهة ىف -الناس يذهب فكيف.. األرض يف الناس حياة تتطلبها الىت للوظائف مناسبة وجعلها
 (6)واألموال؟ ألنعاموا الزروع شأن ىف اهلل غري حتكيم إىل -احلقائق وهذه اآليات هذه

                                                           
حبر  (291/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (299/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (188/ 12) جامع البيان البن جرير الطربي - (1)

نظم  (352/ 3) تفسري ابن كثري (355/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (331/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (490/ 1) ديالعلوم للسمرقن
 (297/ 7) الدرر للبقاعي

 (290/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي - (2)
 (114/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب - (3)
 (352/ 1) مراح لبيد حملمد نووي - (4)
 (352/ 1) املرجع السابق  – (5)
 (1223/ 3) يف ظالل القرآن لسيد قطب - (6)
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 للناس، مبنحه اهلل خيتص الذى الرزق حقيقة عرض من يكثر القرآىن املنهج إن .6
 الكافل الرازق لقاخلا فإن؛ الناس حياة ىف كمباحل سبحانه اهلل إفراد ضرورة على برهاناً  منها ليتخذ
 .(1)جدال بال.. وحده والسلطان واحلكم الربوبية له تكون بأن احلقيق هو وحده

 الضوء، ليهاع ليلقي اجلاهلية، األوهام مكامن هبا يتتبع دقيقة مواجهةيف اآليات  .7
 وال،  عليلهت ميكن ال الذي السخف عن فيها فيكشف؛  جزئية وجزئية ،واحداً  واحداً  ويستعرضها
 سند ال أن رىي وحني،  النور يف له يكشف حني نفسه، صاحبه منه خيجل قد والذي عنه الدفاع
 (2). منري كتاب  وال هدى وال لمع من فيه له

 يشرع وال احلدس،ب فيها يقضى وال بالظن، فيها يفىت ال املتعلقة بالدين الشئون .8
 (3) .معلوم سلطان بغري فيها

  التشريع مرأ يرد وهبذا مستيقن، اهلل من أمر بغري حترمي هناك يكون أن ينبغي ال .9
 (4) ..واحد مصدر إىل كله

 من تصرفاهتمو  وتصوراهتم معتقداهتم يف عما آلياتيف ا هلم كشف  أن اهلل تعاىل .10
 (5) .أساس وال بينة وال علم على تقوم ال أهنا هلم بني وقد ،وهزال وسخف وهن

 (6) .والزيتون والرمان والعنب التمر أكل إباحة .11
 (7) .منه الزكاة وإخراج جذاذه قبل الثمر من األكل جواز .12
 .شيئاً  ألهله رتكي ومل كله  ينفقه أو يعىن، ال فيما ينفقه بأن املال يف اإلسراف حرمة .13

(٨) 
 كرذ  وكلها وبقر وإبل وماعز، ضأن أزواج، مثانية وهي األنعام هبيمة أكل إباحة .14

 (٩) .وأنثى
 واحلرام ه ،ورسول اهلل أحله ما فاحلالل ؛والتحليل التحرمي يف اجلاهلية تشريع إبطال .15

 (10) .رسوله اهلل حرمه ما
                                                           

 (1223/ 3) املرجع السابق  - (1)
 (1224/ 3) املرجع السابق  - (2)
 (1224/ 3) املرجع السابق  - (3)
 (1224/ 3) املرجع السابق  - (4)
 (1224/ 3) املرجع السابق  - (5)
 (131/ 2) للجزائري التفاسري أيسر - (6)
 (131/ 2) املرجع السابق  - (7)
 (131/ 2) املرجع السابق  - (٨)
 (131/ 2) املرجع السابق  - (٩)
 (131/ 2) املرجع السابق  - (10)
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 أال لقهخ وإذ غذاء، لنا خيلق أال خلقنا إذ شاء فلو لينا،ع سبحانه اهلل من املّنة .16
 يفعل أن عليه يكن فلم اجلين، سهل يكون أال كذل   خلقه وإذ الطّعم، طّيب املنظر مجيل يكون
 (1) .شيء عليه جيب ال ألنه اخللق ابتداء يف ذل 

 يف املناظرة إثبات، و (2)الباطل إبطال أو احلق إلحقاق واحلجاج اجلدال جواز .17
 (3) .قوهلم سادف هلم ويبنّي  يناظرهم، بأن والّسالم الّصالة عليه نبّيه أمر تعاىل اهلل ألن العلم

 (4).هب القول بطل الّنص به ورد إذا القياس أنّ ، و والقياس بالنظر القول إثبات .18
 
 
 
 

  

                                                           
 (73/ 8) للزحيلي املنري التفسري - (1)
 (131/ 2) للجزائري التفاسري أيسر - (2)
 (76/ 8) للزحيلي املنري التفسري - (3)
 (76/ 8) املرجع السابق  - (4)
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 ( 147 - 145المطلب الثالث : المطعوم المحّرم على المسلمين والمحّرم على اليهود )
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ژ  ل اهلل سبحانه تعاىل :يقو 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ىائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ی یی جئ حئ مئ 

 ژ  ڀ ڀ ٺ
 

 أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق : 
، الباب  هذا يف حيحالص بالبيان أتبعه املطعومات من وحيرم حيل فيما اجلاهلية أهل طريقة فساد نيب ملا

لمني عن احملّرمات الثابتة من املس سائلٍ  يتوّجه سؤالُ فقد  ، والتنزيل بالوحي يثبت إمنا والتحليل التحرمي أن فأعلم
 الّرسولُ  بم وطِ فخُ ، من املطعومات مُ رُ حيمْ و  لُّ هلية فيما حيمِ بني فساد طريقة أهل اجلا، و ، إْذ أبطل احملّرمات الباطلة 

  ُلونه يف أْمر وَّ قم تـم يـم ا مبببيان ما ليس مبحّرم ممّا حّرمه املشركون  بم وطِ ببيان احملّرمات يف شريعة اإلسالم بعد أن خ

 (1)ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ژ التحرمي افرتاٌء حبٌت يف قوله :
 
 

 وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  : تفسير اآليات ثانياً 
 األنعام بإنشاء ادهعب على وجلّ  عزّ  اهلل حرموا ما منَّ به الذين نبيه أن يقول هلؤالء اهلل تعاىل أخرب

ڱ ڱ ڱ  ژحممد : إين  يا قل ژ ڳ ژ حّرمها :  من على باالحتجاج ويعرتض هلم، وبإباحتها ملنافعهم

 ونتذكر  مما يأكله آكل على ژڻ ڻ ڻ ڻ ژ شيئًا  يلهتنز  وآي كتابه  من ژ ڱ ں ں
 هبوى ال وشرعه، اىلتع اهلل بوحي يثبت إمنا التحرمي أنّ  على بزعمكم ، وهنا تنبيه األنعام هذه من حرمه أنه

  األنفس .

                                                           
 (331/ 2التفسري الوسيط للواحدي )( 137/  8(تفسري التحرير والتنوير البن عاشور )  511/  4تفسري حماسن التأويل )  انظر :  – (1)

 (168/ 13مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي )
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 ژہ ہ ھ ژ تذكية  بغري ماتت قد ژۀ  ۀ ہ ہ ژ مث ذكر ما حرم فقال : 

 قبلي ال نفسه يف  دس ژ ھ ھ ے ے ژ  يكون أن إال ژھ ژ  ، ُمهمرماقاً  ُمسماالً  منصبَّاً 
 أصاًل . الذكاة

 وقع الذي املعىن سنف جعله بأن عنه النفي يف مبالغاً  فقال لعارض، احملرم ذكر لعينه احملرم ذكر وملا

 أمر عن للخروج فسقاً؛ ذل  فسقاً، مسى يكون أن إال أو ژ ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ  :ألجله النهي
اسم وثنه، فإن ذل   عليهفذكر  وآهلته، لصنمه األوثان عبدة من املشركني من ذابحٌ  ما ذحبه تعاىل ، وذل  اهلل

 . الذبح فسٌق هنى اهلل عنه وحّرمه، وهنى من آمن به عن أكل ما ذبح كذل 
وهذا إعالم من اهلل جل ثناؤه للمشركني الذين جادلوا نيبَّ اهلل وأصحابه يف حترمي امليتة مبا جادملوهم 

ن الذي جادلوهم فيه من ذل  هو احلرام الذي حّرمه اهلل، وأن الذي زعموا أّن اهلل حرمه حالٌل قد أحلَّه به، أ
 بالوحي والتنزيل . يقبله إمنا والتحليل ، وبني أن التحرمي اهلل، وأهنم كذبة يف إضافتهم حترميه إىل اهلل

لتقصريهم  رتاً ، وس هلم منه رمحة رمحم كل  الضرورة حال يف هلم إباحته يف األمة هبذه لطفه ذكر مث 

هل أو حلم اخلنزير، أو ما أ، والدم املسفوح  ، إىل أكِل ما حرَّم اهلل من أكل امليتة ژۇ ۆ ژ فقال : 

اهلل  ماحرم للتحلي قاصد غري، ال لضرورة حالة من اجلوع، يف أكله إيّاه تلذذاً  ژۆ ۈ ژ  لغري اهلل به

وأباحه له من أكله، وذل  أن يأكل منه ما يدفع عنه ، ا حدَّه اهلل يف أكله بتجاوزه م ژۈ ٴۇ ژ تعاىل 
اخلوف على نفسه برتك أكله من اهلالك، مل يتجاوز ذل  إىل أكثر منه، فال حرج عليه يف أكله ما أكل من 

ژ يه ساتر عليه برتكه عقوبته عليه، ولو شاء عاقبه علفاهلل  فيما فعل من ذل ، ژ ۋ ۋ ۅ  ژذل  

 (1) ه إياه أكل ذل  عند حاجته إليه، ولو شاء حرَّمه عليه ومنعه منه.بإباحت ژۅ 
 سوى أخرى أشياء اليهود من على تعاىل طرفاً آخر من رمحته فبني أنه مل حيرم عليهم ما حرمه بني مث

 كل   ژې ى ىژ اليهود  على وحّرمنا ژۉ ې ې ې ژ  األربعة فقال : هذه

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ژ لدواب . ا من حافر ذي ، وكل الطري من ذي خملب

إال شحوم اجلمْنب  ژۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ژ شحوم بطوهنما  والغنم البقر من اليهود على وحرم ژ
 بعظم طاختل ما هلم ، وإال ذل  بل أحللنا فإهنا مل حترَّم عليهم حوايامها، محلت ما أووما علق بالظهر، 

 والغنم، لبقرا من كتابه  يف اهلل تثناهاس ما سوى شحم حالل، فكل أيضاً  هلم فهو ، واجلنب، األلية شحم

                                                           
الكشاف  (152/ 2( تفسري السمعاين )030/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )190/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 (237/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (299/ 7) نظم الدرر للبقاعي (74/ 2) للزخمشري
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 م منعليه وما حرمناه ژی ی ی ژعليهم ، مث ذكر سبب هذا التحرمي فقال :  فإنه ُحرِّم
 عن ، وصدهم ياءاألنب رهبم، وقتلهم على وبغيهم السيئة، أعماهلم على وجزاء هلم، مّنا عقوبة الطيبات كان

 اليهود هؤالء عن هذا خربنا يف ژجئ حئژ بالباطل  ناسال أموال واستحالهلم الربا وأخذهم اهلل سبيل
 عليهم ما كان حالاًل أصاًل ، حرمنا أنّا ذكرنا اليت والطري األنعام وحلوم الشحوم من عليهم حرمنا عما

 على لإسرائي حرمه إمنا ذل  أن زعمهم يف الكاذبون وهم أخبارنا عن بغيهم ، من ذل  غري وصادقون يف
م فعلوا نفسه ، ويف هذا هتديد عظيم لقريش وغريهم إن ه على إياه إسرائيل لتحرمي موهحر  إمنا وأهنم نفسه،

 (1) بفعل اليهود ، فسيكون اجلزاء من جنس عملهم .

 من كل  حممد يا ژ  ٱ ٻژ اليهود  على حرِّم وما املسلمني على ُحرِّم ما هلم ولقد ذكر
 التصديق، من ه ؛ب وتأمرهم إليه تدعوهم ذب  قوم  فيماهلم، وك وحللنا عليهم حرمنا أنا أخربناك فيما اليهود

 برتك ال م،عنه العذاب طاعته ، وبتأخري ألهل ژ ٻ ٻ ٻ پ پژ والربوبية  له، والتوحيد
 واحد أنه موعرفت وصدقتم التكذيب، عن رجعتم التكذيب ، ويرمحكم إذا على العذاب، وهو ميهلكم أصل
ن كان مب كانت ، ورمحة  اليت سيئاتكم عنكم ويكفر الكفر، حال يف منكم كان  ما لكم يغفر له، شري  ال

نم تسع مجيع خلقه، احملس ژ پ ژ ، وصفة هذه الرمحة أهنا  وغريهم من خلقه، من عباده به مؤمناً 
واملسيء، ال يعاجل من كفر به بالعقوبة، وال من عصاه بالنِّقمة، وال يدع كرامة من آمن به وأطاعه، وال حيرمه 

ه رمحت سعة معولكن  ژ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ژ ، رمحة منه بكال الفريقني، ثواب عمله
 فإنه بإمهاله غرتوات ، فال ال يرّده عنهم شيءف بأسه وسطوته وعذابه إذا أحله عند غضبه على اجملرمنيإال أن 
 عن محتهر  رجاءب تغرتّ  ، فال . و"اجملرمون" هم الذين أجرمموا فاكتسبوا الذنوب واجرتحوا السيئاتيهمل ال

 (2) .نقمته خوف
 
 
 
 
 

                                                           
الكشاف  (167/ 2) معامل التنزيل للبغوي (202/ 4) الكشف والبيان للثعليب (198/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 (171/ 13) الغيب لفخر الدين الرازي مفاتيح (75/ 2) للزخمشري
 تفسري (380: ص) للواحدي الوجيز (304/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي( 206/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (2)

  (187/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (76/ 2) الكشاف للزخمشري (154/ 2) السمعاين
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 : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات :  ثالثاً 

 (1). جملرمنيعلى ا شديد بأس وذو للمطيعني واسعة رمحة ذوأن اهلل تعاىل  .1
 العلم نع صادرة أخباره ألن وعلته ؛ التحرمي عن خباراإل يف صدق اهلل تعاىل .2
 (2) .عنه يصدر فال نقص هألن ،عليه  حمال الكذب وألن شىء، بكل احمليط

 هبم، رمحة نتكو  قد ارتكبوها، جرائم على هلم عقاباً  والشدائد باحملق الناس إصابة .3
 األمم ىف ةاملطرد اهلل سنن من العقاب وهذا مثلها، عن لينتهوا؛  لغريهم وموعظة عربة تكون وقد
 (3) .األفراد ىف يطرد مل وإن

 لعقابا استحق من على يعجل ال وهو واملسيء احملسن تسع -سبحانه -رمحته .4
 حلمه، إال منياجملر  عن يرده ال شديد بأسه ولكن.. اهلل إىل يثوب قد بعضهم فإن ،ورمحة منه حلماً 
 (4) .مرسوم أجل إىل إمهاهلم من قدره وما

 يف ظلموا ألهنم؛  هلم تأديباً  هلم حالالً  كان  ما بعض من حيرم بعض عباده اهللأن  .5
 (5).حقوقهم  غري أخذ

 النفع، نم البغي له حيقق ماذا يفكر حىت اجلزاء؛ من حظه يأخذ أن جيب لباغيا .6
 (6).بغيه عن يعدل قد االثنني بني يقارن وحني أيضاً، النفع من عنه مينع وماذا

 (7) .لليهود حصل كما  الطيبات من كثري  من بالذنوب العبد حُيْرم قد .7
،  ط ،ال باهلوى أو بالتشهيأن احلالل واحلرام البد أن يكونا بطريق الشَّرع فق .8

فممن أحلَّ احلرام أو حرَّم احلالل هِبواه فقد ضلَّ ضالالً بعيداً ، وجعلم إهله هواه كما قال تبارك وتعاىل 

  واهلل أعلم (٨) چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ : 

  

                                                           
 (353/ 1) مراح لبيد حملمد نووي -  (1)
 (59/ 8تفسري املراغي ) -  (2)
 (60/ 8) املرجع السابق  -  (3)
 (1226/ 3) يف ظالل القرآن لسيد قطب -  (4)
 (3975/ 7تفسري الشعراوي ) -  (5)
 (3977/ 7) املرجع السابق  -  (6)
 (135/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (7)
 ( من سورة الفرقان . 43اآلية ) (  (8))
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 ( 150 - 148ة عليهم ) نسبة المشركين الشرك والتحريم إلى اهلل تعالى وإقامة الحج : المطلب الرابع
 يقول اهلل سبحانه تعاىل :

ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ژ 

ڦ     ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ڇ ڇ     

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 ژ  ہ       ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
 

 المقطع السابق : أوال : تناسق هذا المقطع مع 
 احلّجة م، وألزمه دليل وال حجة بغري اهلل دين يف احلكم على إقدامهم اجلاهلية أهل عن حكى ملا
 على إقدامهم أن ، علم  ذل ؛ ومت اهلل حيرمه مل ما ، وحترمي باهلل الشرك من عليه كانوا  ما باطل وتيقنوا وتبّينوا
 التحرمي يف الوهق ما مجيع والنقل بالعقل بطل قد: يقال أن الاحل واقتضى أصاًل، حجة بغري الدينية األحكام
 وجه على جهلهم عن اعتذاراً  يقولوهنا بشبهة سبحانه فأخرب مقال؟ هلم بقي فهل شركهم، أبطل وجه على
 خمرباً  الالضالل، وق أهل عن قال ما طبق فوقع الرسالة، من يقوله ما حقية على الداللة يف كاف  وحده هو
  يف عذرهم عنهم ، وحكى خيالفوهنم فيما املشركني ، وكذب رسله صدق على داللة وقوعه قبل نهسيقولو  مبا
 الكفريات ، فجاء املوقف التايل منهم الذي ينم عن العناد والكرب والتربير ، وجاءت من عليه يقدمون ما كل

 حيث قالوا : إن حرموا؛ ما رميوحت شركهم يف املشركون هبا تشبث والشبهة اليت تعاىل اهلل ذكرها مناظرهتم اليت
 اإلميان، يلهمنا أنب تغيريه على قادر هوقالوا : إنه و  حرموه، ملا والتحرمي الشرك من فيه هم ما على مطلع اهلل
 -تعاىل اهلل عن ذل   –ذل   منا ورضاه وإرادته مبشيئته أنه على فدل يغريه، فلم الكفر، وبني بيننا حيول أو
. 

 
 

 اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات : : تفسير  ثانياً 
 ملا قريش مشركي من واألصنام األوثان باهلل العادلون وهم ژٺ ٺ ٺ   ژ : يقول تعاىل 

 واقال ژ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ  :القول هذا إىل ذل  عند فزعوا حجاجهم ، وانقطع املناقضة لزمتهم
 من قيمنيم عليه كانوا  ما باطل وعلموا احلق، هلم تبني امل احلجة، من بالباطل للحق اإلذعان من احتجازاً 
 قبل املاضية اتاآلي يف ذكره تعاىل بنيَّ  قد ما على واألنعام، احلروث من حيّرمون كانوا  ما وحترميهم شركهم،
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 سوائبوال ائرالبح من حرم ما وحتليل واآلهلة، األوثان دون بالعبادة وإفراده به، اإلميان منا اهلل أراد لو: ذل 

ٹ  ژقبلنا،  من آباؤنا له ذل  جعل وال ژ ٹ ٹژ شريكاً،  هلل جعلنا ما أموالنا، من ذل  وغري

 بيننا ولحي أن على قادر مقيمون ؛ ألنه حترميها على حنن اليت األشياء هذه من حنرمه من ما ژڤ ڤ ڤ
 به، الشرك وترك مياناإل إىل يضطرنا بأن إما: سبيل ذل  من شيء فعل إىل لنا يكون ال حىت ذل ، وبني
 دونه ما عبادة وترك ه،بوحدانيت اإلقرار إىل فنصري بتوفيقه، بنا يلطف بأن ، وإما حرمنا ما بتحليل القول وإىل
 واختاذ نام،واألص األوثان عبادة من عليه حنن ما منا رضي ولكنه حرمنا، ما حتليل وإىل واألصنام، األنداد من

ذل   من عليه حنن ما وبني بيننا حيمُلْ  فلم واألنعام، احلروث من حنّرم ما وأراد ،واألنداد العبادة يف له الشري 
شركهم ، ولقد حكى اهلل تعاىل مقولتهم يف موضع آخر من  على إقامتهم يف حجة القول هذا ، فجعلوا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ژ القرآن حيث يقول تعاىل : 

ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ            ٹ ٹ ڤ

 [. 35النحل: ] ژ  ڄ
 من عليه نحن ما منا رضي اهلل إن:"قيلهم يف هلم مكذبًا مث جاء الرد اإلهلي عليهم حيث قال اهلل

 ڦ ڦ     ڦژ ذل   يف حجتهم من به احتجوا ما باطلم  عليهم وراّداً  "حنّرم ما وحترمي الشرك،

م به من احلق والبيان، كذب من قبلهم من فسقة كما كذب هؤالء املشركون، يا حممد ما جئتهژ ڦ ڄ  
 ،األمم الذين طمغموا على رهبم ما جاءهتم به أنبياؤهم من آيات اهلل وواضح حججه، وردُّوا عليهم نصائحهم 

 ژ ڄ ڄ ڄژ حباهلم  رضاه على دليل هلم اهلل تعاىل إمهال أن ظنهم من الشبهة هذه وقالوا بنحو
 اآلخرةحللنا هبم بأسنا فذاقوه، فعطبوا بذوقهم إياه، فخابوا وخسروا الدنيا و حىت أسخطونا فغضبنا عليهم، فأ

 يقول: وهؤالء اآلخرون مسلوك هبم سبيلهم، إن هم مل ينيبوا فيؤمنوا ويصدقوا مبا جئتهم به من عند رهبم. ،
 امل صحيحة كانت  لو ألهنا باطلة؛ داحضة حجة وهي هؤالء ، قبل ضل من ضل الشبهة وهبذه

 .االنتقام أليم من املشركني وأذاق عليهم، ودمر بأسه، اهلل مأذاقه

بدعواكم ما تدعون على اهلل من رضاه بإشراككم يف عبادته ژ ڃ ڃ چ چ ژ  :وقل هلم 
ما تشركون، وحترميكم من أموالكم ما حترمون علُم يقنٍي من خرب ممْن يقطع خربه العذر، أو حجة توجب لنا 

ظهروا ذل  لنا وتبينوه، كما بينا لكم مواضع خطأ قولكم وفعلكم، فت ژ چ چژ من العلم  اليقني

ڇ  ژ فقال:  بيانو  حجة بغري ذل  قالوا أهنم اهلل بنّي  ، مث وتناقض ذل  واستحالته يف املعقول واملسموع

قل هلم: إن تقولون ما تقولون، أيها املشركون، وتعبدون من األوثان واألصنام ما   ژڇ ڇ     ڍ 
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ٌل، أنه حق، وأنكم على حق، وهو باط وحسباناً  رمون من احلروث واألنعام ما حتّرمون، إال ظّناً تعبدون، وحت

 تزعمون كما  األمر أن تقّدرون ژڌ ڎ ژ  وما أنتم يف ذل  كلهژ ڍ ڌ ژ  وأنتم على باطل
حجة  لكم أن عفتكمض ، لتومهوا بغري يقني علم وال برهان واضح تتقّولون الباطل على اهلل، ظّناً ، و  وتكذبون

. 
 األمر من يدعون ما على بيان وال حجة هلم فليست وتعجيز، هلم وتوقيف التهكم هبم من وهذا

  (1) .به الرضا من عليه هم ما على والرتك ذل ، إىل والدعاء
تعاىل  و  سبحانه فإن اهلل اهلل ، مبشيئة عليه أنتم ما أن زعمتم كما  األمر كان  فإن املقالة هبذه خرّبوا وملا

طالن أقواهلم مفصحًا بإثبات ب مبيناً  يقول بأن إياه ، بأمره عجزهم موضع على املشركني بتوقيف  نبيه أمر
 أنه وثبت ،هلل هو إمنا األمر أن وثبت حجة، هلم يكون أن ، وانتفى هلا حقيقة ، وأهنا ال وأفعاهلم السابق ذكرها

 الذي ژ  ڈ ژ  هلل وإجالالً  يا حممد تعظيماً  مهل ژ ڈ ژ : ذل  عن مسبباً  فقال الواضحة، باحلجة املختص

ژ ژڑ  ژخطوات الشيطان يف أموالكم من احلروث واألنعام تتبعوا  وأن شيئاً، به تشركوا أن عليكم حرم

 اليت شركوندونكم أيها امل خلقه على الغالبة شيء، كل  على الظاهرة القاهرة ، الكافية التامة الوثيقة احلجة ژ
 تبلغ اإلثبات ، ومل ىعل والقوة املتانة غاية وبلغت وأيقظته ، نبهته نائم غافل وكل أزالتها، شبهة كل  بلغت إذا
على ممْن احتج هبا عليه  تبلغ مراده يف ثبوهتادعواه ، وهي اليت  صحة يبلغ صاحبها وغلبته ، وهبا قهرته إال شيًئا

 باحلجج األنبياء سالهوإر  الواحد أنه وهي تبيينه ، من خلقه، وقمْطِع ُعْذرِه إذا انتهت إليه فيما ُجِعلت حجة فيه
 على شهوة أو تقامان أو هبوى يعاقب ال تلزم، حلجة إال يعاقبه وال أحداً  يعذب عنها املخلوقون ، فال يعجز اليت
آن وما جاء القر  البالغة، وهو هذا احلجة عليه وهلل إال اخلالئق من أحد من وما غريه، وال الشاهد يف يعاقب ما
 نع عجزهم فدل مثله، إتيان عن اخلالئق ، عجز بالغة وحجة معجزة آية  اللَّه رسول على أنزله ، والذي هفي

 .  نبيه إىل أرسلها تعاىل اللَّه حجج من وحجة اللَّه، آيات من آية أنه على مثله إتيان
 خلقه، هادةش له كلها  واألشياء اخلالئق أن يشهد ما واألشياء اخلالئق كلية  يف جعل إضافة إىل أنه

  .بالغة حجة فهو وحدانيته، على األشياء كلية  وتدل

ءِ  ليس وحتليلها، األشياء حترمي يفژ  ڈ ڈ ژ ژژ وكذل    هلم أشياء ونحيرم الذين هلمُؤالم

قكم فلو شاء ربكم لوفَّ  ژڑ ک ک ک ژ  أنفسهم، هبوى ذل  حيرمون إمنا حجة، حترميهم يف
وحتليل ما  ،بادة، والرباءة من األنداد واآلهلة، والدينونة بتحرمي ما حرم اهلل أمجعني لإلمجاع على إفراده بالع

                                                           
 (305 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )302/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )208/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 (77/ 2) الكشاف للزخمشري (334/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (202/ 4) الكشف والبيان للثعليب (493/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
التسهيل البن  (128/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (172/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (359/ 2) عطية احملرر الوجيز البن

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (310/ 7) نظم الدرر للبقاعي (357/ 3) تفسري ابن كثري (279/ 1) جزي
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طاعاته،  وغري ذل  من لإلسالم، أهالً  كنتم  لو باهلدى وأكرمكمحلله اهلل، وترك اتباع خطوات الشيطان، 
 .، فخالف بني خلقه فيما شاء منهم، فمنهم كافر ومنهم مؤمن يوفقهم ومل ولكنه مل يشأ ذل 

 وال فتوالوهم شيئته،مب أيضاً  خيالفكم من دين تعلقوا أن يقتضى اهلل مبشيئة دينكم تعليقكم إن مث
 (1) .هعلي هم ما وبني عليه أنتم ما بني جتمع املشيئة ألنّ  ختالفوهم؛ وال وتوافقوهم تعادوهم،

 يا  ژ گ ژ :  البتة فقال شهود قوهلم على هلم ليس أنه بني حجهم انواع مجيع الكفار على أبطل وملا
 وأنعامهم روثهمح من حمرموه هم ما عليهم حرم اهلل أنّ  الزاعمني األوثان، عبدة من رهبم على املفرتين هلؤالء حممد

يف ذل ،  وقدوهتم باحلجة، يأتوا أن إىل فدعاهم هبم وقربوهم ، وأتوا احضروهمژ  گ گ ژ
 قيد لذل و  يقلدهم، كمن  هلم متمس  ال نه، وأ ضاللتهم بانقطاعهم ، ويظهر احلجة ليلزمهم واستحضارهم

 ں ں ژ أقاموا الشهادة فإذاژ ڱ ڱژ هبم  العهد يقتضي مبا ووصفهم، باإِلضافة الشهداء

 فإهنم تصدقهم، وال به شهدوا ما هلم تسلم ومقالتهم، وال دينهم على توافقهم وال ، فيه تصدقهم فال ژڻ
 أن لمونيع أهنم ، وذل  ا شهدوا به من ذل  على اهللوشهود زور يف شهادهتم مب كذبةبباطل وهم   شهدوا
 فإن جاءوك بشهداء يشهدون أن اهلل حمرَّم ما يزعمون أن اهلل حرمه اخلالئق، من أحد إىل ليس اللَّه، إىل التحرمي
 ذل  ، حيث كانت أنت فتجنب ذل  ، وحنو نبوة عن خرباً  أو شهادة ، وزور أحداً  هلم وافرتى ،عليهم 
  بأهوائهم . يقولون ألهنم شهادهتم ؛ قبول جيوز وال ه باطلة،هذ شهادهتم

هم ، من واحداً  ، وكان شهادهتم مثل معهم شهد فكأنه هلم سلم إذا وإمنا هناه عن الشهادة ؛ ألنه
 .الباطلة الشهادة يف هلم موافقة تسلميه ويف

 يلقمهمو  احلجة ليلزمهم، حرموه ما حترمي على هلم شاهد ال أن ليظهر وإمنا أمر بإتيان الشهود ؛
 املشهودو  الشاهدين أقدام لتساوي شيء ؛ على ليسوا أهنم الشهداء بانقطاع هلم للمشهود ويظهر احلجر،
به ، فهم على حمض اهلوى ال غري لذل  حذر من اتباعهم  التمس  يصح ما إىل يرجعون ال أهنم يف هلم

عليه من التكذيب بوحي وال تتابعهم على ما هم  ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ       ہ ژ فقال : 
الذي ال يأتيه  ،اهلل وتنزيله، يف حترمي ما حرم، وحتليل ما أحل هلم، ولكن اتبع ما أوحي إلي  من كتاب رب  

 اتبعوا هان ، ولووبر  حبجة ال هبواهم، حيرمون إمنا حيرمون كانوا  ما أن ، ودلالباطل من بني يديه وال من خلفه 
 أن على اللةللد املضمر موضع املظهر تعاىل ، ووضع موحدين هلل آلياتبا مصدقني إال يكونوا الدليل مل
 هبا . مصدقاً  إال يكون ال احلجة متبع وأن غري، ال اهلوى متبع اآليات مكذب

                                                           
 (307 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )303/ 2القرآن وإعرابه للزجاج )( معاين 211/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 (360/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (77/ 2) الكشاف للزخمشري (202/ 4) الكشف والبيان للثعليب (493/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
 افة من الباحثة مع تصرف وإض (313/ 7) نظم الدرر للبقاعي (188/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي
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 نمم وكانوا ژہ ہ ھ ھ ژ ذل  حيث وصفهم بصفة أخرى  تقبيح يف زاد مث

 رهبمب وون املشركونيسا بأهنم ژھ ھ ے  ژتقبيحهم  يف ، وزاد والنشور البعث ينكرون
 (1)يعبدوهنا من دونه. و  اً ويتخذوهنا له ندّ ، فيجعلوهنا له ِعْدال ،  شركاء له فيجعلون
 
 

 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

بيان أن شبه الكفار لو كانت صحيحة مل حتل هبم العقوبة ، ولدفعت عنهم العذاب  .1
  (2)ه ، فعلم أهنا حجة فاسدة ، وشبهة كاسدة . ؛ ألنه ال حيل بأسه إال مبن استحق

أن احلجة البد أن تكون مستندة إىل العلم والربهان ، فأما إذا كانت مستندة إىل  .2
 . (3)جمرد الظن واخلرص الذي ال يغين من احلق شيئاً فإهنا باطلة 

فإن  ،أن اهلل تعاىل مل جيرب العباد على أفعاهلم ، بل جعل أفعاهلم تبعًا الختيارهم  .3
شاؤوا فعلوا ، وإن شاؤوا كفوا ، وهذا أمر مشاهد ال ينكره إال من كابر ، وأنكر احملسوسات ، فإن كل 
أحد يفرق بني احلركة االختيارية واحلركة القسرية ، وإن كان اجلميع داخالً يف مشيئة اهلل تعاىل ، ومندرجاً 

 .   (4)حتت إرادته 
يتمكن هبا من فعل ما كلف به ، فال أوجب  أن اهلل أعطى كل خملوق قدرة وإرادة ، .4

اهلل تعاىل على أحد ما ال يقدر على فعله ، وال حرم على أحد ما ال يتمكن على تركه ، فاالحتجاج 
 .  (5)بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم حمض وعناد صرف

أن احتجاج أهل الشرك واملعاصي بالقضاء والقدر ليس مقصوداً ، ويعلمون أنه ليس  .5
وإمنا املقصود منه دفع احلق ، ويرون أن احلق مبنزلة الصائل ، فهم يدفعونه بكل ما خيطر بباهلم  حبجة ،

   (6) من الكالم وإن كانوا يعتقدونه خطأ .

                                                           
 (309 /4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )303/ 2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )213/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 (77/ 2) الكشاف للزخمشري (335/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (202/ 4) الكشف والبيان للثعليب( 493/ 1) حبر العلوم للسمرقندي
 مدارك التنزيل للنسفي (188/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (176/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (360/ 2) احملرر الوجيز البن عطية

(1 /546) 
 ( 228/  6انظر : الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (2)
 ( 228/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (3)
 ( 229/  6)  املرجع السابق  -  (4)
 ( 229/  6)  املرجع السابق  -  (5)
 ( 229/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (6)
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 إنزال هيو  فيها نظر عمن الش  وتزيل احملجوج عذر تقطع اليت الواضحة احلجة هلل .6
 (1)الرسل  وإرسال الكتب

 طعية،الق املعلومات هذه يرتكون فلماذا قطعياً، علماً  معلومة ونواهي أوامر هلل إن .7
 (2)يعلمونه؟  ال واد يف واخلرص احلدس وراء ليمضوا

 (3) .واضحة ونواه أوامر حتدده عملياً  واقعاً  ليحقق الدين هذا جاء فلقد .8
 .(4)كذل   هاعن التعبري وأسلوب تناوهلا، منهج حتدد اليت هي حقيقة أي طبيعة إن .9
 الشرك بنيو  اهلل مع أخرى آهلة باختاذ الواضح العلين الشرك بني وييس الدين هذا أن .10

 .(5)اهلل به يأذن مل مبا للناس والتشريع احلكم حق مزاولة يف يتمثل الذي اآلخر
 حياة يف باحلكم -سبحانه -إفراده وجوب يف وواضحة وصرحية حامسة النصوص .11

 (6) .القاهر احلكمو  النافذ بالشرع وحده له الناس وتعبيد قانوناً، وحدها شريعته واختاذ الواقعية، البشر
 ألوهية لىع يعتدي أن ميكن ال القيامة، يوم ربه مالق أنه ويوقن باآلخرة، يؤمن الذي .12

 وقدره، قضائه يف لممث البشر، حياة يف املطلق احلكم حق وهو به، يتفرد الذي حقه لنفسه ويدعي اهلل،
 (7) .وحكمه شريعته ويف

 ملشركنيا شبهات وبطالن دعواهم ىف الرسل صدق على دالّ  برهان تعذيب املكذبني .13
 (٨) .هلم املكذبني

 هذه ىف نهبي مبا الباطل وإزهاق احلق إحقاق من أراد ما على البالغة احلجة هلل تعاىل .14
 والفطر حلكيمةا للعقول املوافقة التشريع وقواعد العقائد أصول على البينات اآليات من وغريها السورة
 للحق، احملب ة،للهداي املستعدّ  إال اآليات هبذه يهتدى ال ولكن البشرى، االجتماع ىف وسننه ةالسليم
 عنها ستكباراا فيها النظر عن أعرض من دون أحسنه، فيتبع القول يستمع الذي طلبه، على احلريص
 (٩) .الرؤساء واتباع اآلباء تقليد على ومجودا هبا، جاء الذي للمبّلغ وحسدا

                                                           
 (354/ 1) مراح لبيد حملمد نووي -  (1)
 (1227/ 3) يف ظالل القرآن لسيد قطب -  (2)
 (1227/ 3) املرجع السابق  -  (3)
 (1227/ 3) املرجع السابق  -  (4)
 (1228/ 3) املرجع السابق  -  (5)
 (1228/ 3) املرجع السابق  -  (6)
 (1228/ 3) املرجع السابق  -  (7)
 (62/ 8) املراغي تفسري -  (8)
 (63/ 8) املرجع السابق  -  (9)
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 شر ،فاختيارال أو للخري الصاحلة اهلل من له املوهوبة الطاقة توجيه على ادرق اإلنسان .15
 (1)الكفر. إىل به يتجه أن وإما اإلميان إىل يدخله ان إما اإلنسان

 (2) .الصحيح العلم أساس على قام ما يف إال حجة ال .16
 فالتكلي هو ذل  على تعاىل اهلل قدرة مع كلهم  اخللق هداية عدم يف احلكمة .17

 (3) .بتالءواال

 (4) .الشهود وحضور الشهادة مشروعية .18
 (5) .عنها السكوت وحرمة الباطل شهادة إقرار عدم .19
 (6) .اهلل بآيات كذبوا  الذين األهواء أصحاب اتباع حرمة .20
 مل نشرك أال منا اهلل شاء لو: اجلربية قول يشبه مبا كفرهم  عن الكافرين اعتذار إن .21

 وأقدرهم افية،و  وأفهاما كاملة،  عقوال أعطاهم سبحانه ألنه اىلتع اهلل يقبله مل مرفوض اعتذار نشرك
 ملعاصيا عملوا شاؤوا وإن اخلريات، عملوا شاؤوا فإن عنهم، بالكلية املوانع وأزال والشر، اخلري على

 (7) .واملنكرات
 وال مكنه،أل به أمر ما يفعل أن أراد لو حبيث العبد يكون أن التكليف يف يكفي .22

  واملعصية كفرال على جمربا اإلنسان كان  الكفر ، ولو نبذ على قادر اإلميان، مستطيع فهو مينعه، مانع
 يف وعقابه إثابتهو  بشيء، تكليفه اإلهلي العدل اقتضى ملا اجلربية، يزعم كما  الرياح مهب يف كالريشة
 (٨) .اآلخرة

  

                                                           
 (3979/ 7) الشعراوي تفسري -  (1)
 (137/ 2) للجزائري التفاسري أيسر -  (2)
 (137/ 2) املرجع السابق  -  (3)
 (813/ 2) املرجع السابق  -  (4)
 (137/ 2) املرجع السابق  -  (5)
 (137/ 2) املرجع السابق  -  (6)
 (91/ 8) للزحيلي املنري التفسري -  (7)
 (91/ 8) املرجع السابق  -  (8)
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ب ء المترت: االعتصام باهلل تعالى والوسائل المعينة على ذلك والجزا خامسالمبحث ال

 :(  165 – 151)  عليه ويشتمل على ستة مطالب

 تناسق المبحث مع المبحث السابق :
بعد بيان ظلمات الشرك اليت وقع فيها املشركون ، وقيام حجة اهلل تعاىل عليهم ، وبعد التحذير 

 بر األمان ىلوالتهديدات للمشركني ، ومن حتذير األمة من سلوك مسلكهم ، قد يتساءل اإلنسان ما الطريق إ
 وكيف السبيل إىل حتقيقها وترسيخها ؟! ، ما السبيل إىل النور وهي العقيدة وما هي فائدهتا ؟ 

إن للعقيدة أثر فعال ، يؤثر تأثريًا واضحًا يف سلوك اإلنسان ، حيث إن االنقياد القليب واإلذعان 
نفصم عراه دة بالسلوك برباط وثيق ال يالنفسي مها ما ينشًا عنهما السلوك ، فلقد ربط القرآن الكرمي العقي

 حىت ال يكون اإلميان جمرد تصديق ذهين ، أو شعور وجداين مفرغاً من حمتواه الواقعي العملي .
لقد ركزت اآليات السابقة على معاجلة اخللل الفكري والنفسي يف االعتقاد ، وتصويبه ، وذل  عن 

ها ها من أصوهلا ، ومن مث القيام على تصويبها وبناءطريق كشف جذور هذا اخللل ، مث العمل على اجتثاث
 على وجه صحيح مما يؤدي إىل استقامة السلوك اإلنساين .

فالطغيان والفساد يف أألرض والتكذيب والكرب والعناد هو احنراف سلوكي ناشيء عن التقليد األعمى 
نه د هو احلق والصواب ، فينتج عوالتعصب باالعتقاد اجلازم داخل القلب أن ما كان عليه اآلباء واألجدا

 أقوال وأفعال ظاملة ، وختبط وعشوائية ، ختلو من العدل النظام .
وكذل  االحتكام إىل غري شريعة اهلل تعاىل هو احنراف سلوكي ناشيء عن احنراف فكري عن مفهوم 

ريعة اهلل تعاىل ، شعلم اهلل تعاىل وحكمته وخربته فينشأ عنه احنراف نفسي يتجه باإلنسان إىل النفور من 
اىل بالتشريع واحلكم عواتباع األهواء البشرية املتختلفة املتخبطة ، فعاجل القرآن هذا بتصحيح مفهوم أحقية اهلل ت

 .يف النفوس 
إن العقيدة اإلسالمية حني تبىن بناء صحيحاً وحمكماً يف ضوء املنهج القرآين ، فإن آثارها االجيابية يف 

ى وتظهر إىل حيز الوجود ، لتكون هذه اآلثار جتسيدًا عمليًا للفضائل ، وتعبريًا حياً السلوك سرعان ما تتبد
،   -قًا وتسليمًا فكرًا ووجدانًا ، تصدي –وواقعيًا للمباديء السامية واملثل العليا اليت اعتقد هبا اإلنسان بقلبه 

يته وتوقريه ه ، وتقوى اهلل عز وجل وخشحيث سينقاد اإلنسان طواعية إىل عبادة اهلل وحده وطاعته واالستجابة ل
وتعظيمه ، واليت تبعث على اجتناب حمارمه ، واالستغناء عن املصادر البشرية القاصرة احملدودة يف كل شيء ، 
 بل يلجأ إىل االحتكام إىل شريعة اهلل تعاىل يف التحليل والتحرمي فيما رزقه اهلل تعاىل ، وعدم خمالفتها ، وهي اليت

من عند اهلل تعاىل ، ويعتقد اعتقاداً جازماً أن الوحي قد استوىف كل ما حتتاجه البشرية وحيقق   لرسول جاء هبا ا
 كفايتها . 
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أضف إىل ذل  القيام بعهد االستخالف وفق عهد اهلل وشرطع من عمارة األرض ، وإصالحها 
الشكر هلل تعاىل فيما الصاحلة ، و  وعدم الطغيان والفساد فيها ، ويتبع السيئة احلسنة ويصلح سيئاته باألعمال

 يقدره له من النعم ، واستخدامها يف طاعته ومرضاته ، وعدم كفراهنا أو االستعانة هبا على معصيته . 
فصحة االعتقاد من التصديق اجلازم والتسليم املطلق ملفاهيم العقيدة املنبثقة من الوحي اإلهلي ، هلا 

حقق لكات البشرية ، وتوجيهها إىل العمل الصاحل النافع املثمر ليتأثر فعال وقوي يف حتري  الطاقات وامل
 بذل  ما أراده اهلل تعاىل من البشر .

لقد كانت آيات السورة نرباساً مضيئاً ، ينري للإلنسان الطريق الصحيح إىل اهلل تعاىل ، وذل  حني 
النفس حنو   رفيعة ، حني توجه رغائبيوجهه إىل طريق اهلداية ومكارم األخالق والفضائل اخللقية السامية ال

كل خري ، واألخذ باألسباب املوصلة إليها ، وتوجه الجتناب طريق الضاللة وترك األسباب املوصلة إليها . 
وتضبط الغرائز والشهوات مبا حيفظها من االنفالت واالحنالل اخللقي ، وتصوب عالقاته االجتماعية مع 

لطيش ، كل ذل  يعود على الفرد واجلماعة اإلنسانية باخلري والصالح اآلخرين وحتميها من نوازع اهلوى وا
والسعادة يف الدنيا واآلخرة ،  فتتحقق اخلالفة املثلى يف األرض ، والنهضة باحلياة اإلنسانية إعماراً وإصالحاً 

 ، وهذا ما قررته اآليات التالية ، واليت مت تقسيمها كالتايل : 
 (  153 – 151شر والواجب جتاهها ) املطلب األول : الوصايا الع

 (  158 – 154املطلب الثاين : احلديث عن القرآن وهتديد املكذبني به ) 
 ( 160-159 )،واجلزاء املرتتب على االتفاق واالفرتاقذم االختالف يف الدين والتفرق : املطلب الثالث
 ( 164 – 161)  صواإلخاليف التوحيد والعبادة   : اتباع ملة إبراهيم رابعاملطلب ال
 (  165س : االستخالف يف األرض ) اماملطلب اخل
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 (  153 – 151المطلب األول : الوصايا العشر والواجب تجاهها ) 
ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ژ 

ۉ ې ې  ېې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ٱ ٻ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ    یی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ        ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ 

 ژ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
 

 أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق : 
ملا أبطل دينهم كله أصواًل وفروعًا يف التحرمي واإلشراك ، وبني فساده بالدالئل النرية ، ناسب أن 

من إبطال حترمي  تقل، فان ق مما حرمه املل  الذي له اخللق واألمر، فليس التحرمي ألحد غريهخيربهم بالدين احل
بأْن يعلموه ممّا  وهو أحقّ ، ما اّدعوا حترميه من حلوم األنعام ، إىل دعوهتم ملعرفة احملّرمات ، اليت ِعْلُمها حّق 

ذل  ابتدئ ال ظاهرة فاملقام مقاُم تعليم وإرشاد ، ولواملناسبة هلذا االنتق ،اختلقوا من افرتائهم ومّوهوا جبدهلم 
 (1)بأمر الّرسول عليه الّصالة والّسالم بفعل القول اسرتعاء لألمساع كما تقّدم آنفاً 

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 ژڭ ۇ ۇ ڭژ أقرأ  ژڭ ژ  أيها القوم وأقبلوا ژۓ  ڭ ژ يقول تعاىل : 

 على اهلل ّناً الكذبم والفريةم ظو ال خترُّصمكم الباطل  وبرهان، حبجة حرم ما لكم وأبني ،يقيناً  ما حرم ربكم حقاً 
 أو آلبائكم، نكمم تقليداً  حرمتم أنتم حرمتم ما بأن، علي  أنزله وتنزيالً  من اهلل أوحاه إيلّ  ، ولكن وحياً  تعاىل

أن ال  ژۆ ۈ ۈ   ٴۇژ  أنزل علّي:وبرهان ، حيث  حجة أو بأمر حرمتم ال أنفسكم، هبوى حرمتم
 اهلل أحل ما حرموا ذاإ ، فهم سواه من خلقه، وال تعدلوا به األوثان واألصنام، وال تعبدوا شيئاً  تشركوا باهلل شيئاً 

  .مشركني بذل  فصاروا وعز اهلل جل مبنزلة - منه القبول يف - اهلل غري جعلوا فقد

                                                           
 ( 155/  8( تفسري التحرير والتنوير البن عاشور )  740/  2تفسري نظم الدرر )  - (1)
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 لصورا تركيب من منه كان  ملا الرب؛ ومعرفة التوحيد عقل من كل  ويلزم بالعقل، حرام والشرك
 منه كان  وما  ،ذل يف آخر يشركه وال سواه، أحد يصورها مل أنه ويعرفون ، وهم يرون صور بأحسن وتقوميها
 .والسمع بالعقل رامح فذل ! وربوبيته؟ ألوهيته يف غريه تشركون فكيف واأليادي، اإلحسان أنواع من إليكم

 بة، وجمان حقوقهما تأدية ،واإلحسان وأوصى بالوالدين إحساناً  ژۋ ۅژ مث قال : 
 إليهما ساءةواإل واجب، الوالدين إىل اإلحسان أن بالعقل تعرفون برمها ، فإنكم على ، واحملافظة عقوقهما
 إىل إلساءةا ارونختت فكيف إليكم، اللَّه من كان  ممّا أكثر اإلحسان من إليكم منهما يكن ومل عليكم، حرام
 ثىن ليهما ، وإمناإ اإلحسان ختتارون بل! الوالدين؟ إىل اإلساءة ختتارون وال غريه، عبادته يف واإلشراك اللَّه
 احلقيقي املؤثر نأل الوالدين ؛ نعمة ويتلوها تعاىل اهلل نعمة اإلنسان على النعم أنواع أعظم ؛ ألن التكليف هبذا
 نعمة وهي ؛ عظيمة اإلنسان على نعمهما ، مث األبوان هو الظاهر ، ويف انهسبح اهلل هو اإلنسان وجود يف

 .الصغر وقت يف واهلالك الضياع عن ، واحلفظ والشفقة الرتبية

فتقتلوهم من خشية الفقر  ، وال تئدوا أوالدكم ژۉ ۉ ې ې  ې  ژمث قال : 

قهم، يكم رز فإن اهلل هو رازقكم وإياهم، ليس عل ژى ى ائ ژ  على أنفسكم بنفقاهتم
 فتخافوا حبياهتم على أنفسكم العجزم عن أرزاقهم وأقواهتم. 

وال تقربوا الظاهرم من األشياء احملّرمة عليكم، اليت هي   ژەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ژ 

 جتاهرون به، يف خفاء ال والباطنم منها الذي تأتونه سرّاً  ژۆئ ۆئ ژ  عالنية بينكم ال تناكرون ركوهبا،

 عن احرتز إذا اإلنسان أن: وهي دقيقة ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ : قوله ، ويف فإن كل ذل  حرام
وطاعته  اهلل بوديةع ألجل ليس عنها احرتازه أن على ذل  دل الباطن يف عنها حيرتز ، ومل الظاهر يف املعصية

 عقاب من وقعاً  أعظم عنده الناس مذمة كان  من ؛ ألن باطل وذل  الناس مذمة من اخلوف ألجل ولكن ،
 تعظيماً  تركها مناإ أنه على ذل  دل وباطناً  ظاهراً  املعصية ترك ، ومن الكفر من عليه خيشى فإنه وحنوه اهلل
 .عبوديته يف ورغبة عذابه من ، وخوفاً  تعاىل اهلل ألمر

يعين بالنفس اليت حرم اهلل قتلها، نفسم مؤمن  ژۈئ ېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ژ مث قال : 

ا، أو تزين وهي هب فتقتل قـمومداً  من أن تقتل نفساً  ، لها بهيعين مبا أباح قت ژىئ    یژ أو ُمعاهد وقوله: 
الذي أباح اهلل  فذل "احلق" قبلها ، وهي داخلة ضمن ماذكر حمصنة فرتجم، أو ترتدَّ عن دينها احلقِّ فتقتل

 ال أن يشهد مسلم، امرئ دم حيل ال : ) ، يقول  جل ثناؤه قتل النفس اليت حرم على املؤمنني قتلها به 
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 التارك لدينا من واملارق الزاين، والثيب بالنفس، النفس: ثالث بإحدى إال اهلل، رسول وأين اهلل إال إله
 . (1)( للجماعة

ژ :فقال القبول لبالق إىل يقرب الذي باللفظ أتبعه اخلمسة األقسام هذه أحوال بني ملا تعاىل إنه مث

 أقرب املكلف ليكون ذل  ، وكل والرأفة اللطف من اللفظة هذه يف ملا أي حبفظه ؛ ژی ی جئ 
 .  القبول إىل

ذه األمور اليت عهد إلينا فيها ربُّنا أن ال نأتيه وأن ال ندعه، هي األمور اليت وصَّانا والكافرين هبيعين و 

ما وصاكم  عظملتعقلوا  ؛ وصاكم بذل  أي  ژحئ مئ ژ : بقوله أتبعه مث ،هبا أن نعمل مجيًعا به 
حرمتم ،  ما رمحي ومل ذكر ، ما إال حيرم مل والدنيا، وأنه الدين يف ومنافعها اليفالتك هذه ، وفوائد به ربكم
 (2) .احملرمات هذه من العقاب أوجب ما ترك وهو يعقل من عمل فتعملون

 إىل فيها حاجة ال جلية ظاهرة أمور وهي التكاليف من أنواع مخسة األوىل اآلية يف تعاىل ذكر وملا
 يف العاقل املرء حيتاج خفية أمور وهي التكاليف من أنواع أربعة اآلية هذه يف عاىلت ذكر ، واالجتهاد الفكر
  .واالجتهاد والتأمل التفكر إىل مبقدارها معرفته

 كان  وملا موال،باأل تليها اليت اآلية فابتدأ به، إال هلا قوام ال إنه حيث من الروح عديل املال فذكر
: شربه فقال أو كلهأ عن فضالً  قربه عن فنهي به ابتدأ ناصره، وقلة لضعفه اليتيم مال وحرمة خطراً  أعظمها

 يقربله، ف والتعاهد باحلفظإال مبا فيه صالحه وتثمريه، ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ 

ده أن يؤنس أش غوبلو  إليه، فادفعوه أشده بلغ فإذا ژپ ڀ ڀژ والنماء وذل   له الزيادة بطلب ماله
ة حىت تشمل مطلق هنا أموره؛ وكلمة "األشد"وقعت يتوىل الذي الوقت يبلغ، و  منه الرشد مع أن يكون بالغاً 

 بالتجربة . واملعرفة البدن، يف قوته
 أقوى مراعيه لقلة يهف الطمع ؛ ألن مبثابته التحرمي يف غريه مال كان  وإن بالذكر اليتيم مال خص وإمنا

 .عنه  الناس لغفلة الشرط هبذا اليتيم أوىل ، وخص بالذكر فكان، 

 ام على هلم يوفوا أال وهناهم وامليزان، الكيل هلم يوفوا أن وأمر ژڀ ٺ ٺ ژ 
الكيلم  ال تبخسوا الناسبأن أحسن، وهذا على وجه خاص ، والعام منه  هي باليت إال ماهلم قربان عن هناهم

                                                           
عن عبد اهلل  [45{ ]املائدة: .. اآليةباب قول اهلل تعاىل: }أن النفس بالنفس ،  كتاب الديات ،   صحيحه إلمام البخاري يفأخرجه ا -  (1)

  ( 6878برقم : )  (5/ 9) بن مسعود
/ 4) اتريديتأويالت أهل السنة للم (304/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (215/ 12) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  – (2)

 (185/ 2) النكت والعيون للماوردي (2239/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب (203/ 4) الكشف والبيان للثعليب (310
أنوار التنزيل  (178/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (361/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (187/ 2) النكت والعيون للماوردي

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (280/ 1) التسهيل البن جزي (547/ 1) مدارك التنزيل للنسفي (189/ 2) اويللبيض
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 ژامة إعطاؤهم حقوقهم ت ؛وإيفاؤهم ذل  ،إذا كلتموهم، والوزنم إذا وزنتموهم، ولكن أوفوهم حقوقهم

 : سط فقاليكون إىل جانب كونه بالق كيف  إيفاء الكيل والوزنمث بني بالعدل، و  بالسوية يعين ژٺ

وذل  أن اهلل جل ثناؤه، علم  ، فيحّل هلا وال حترمُج فيه إال ما يسعها ژٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ ژ
ملعطي بإيفاء رب احلق مر امنهم تمضيق نفسه عن أن تطيب لغريه مبا ال جيُب عليها له، فأ من عباده أن كثرياً 

ذ حقه، ملا يف الزيادة عليه من ضيق نفسه هبا. وأمر الذي له احلق، بأخ ؛ حقَّه الذي هو له، ومل يكلِّفه الزيادة
ما إال ما ال حرج فيه منه فلم يكلف نفساً  ، ملا يف النقصان عنه من ضيق نفسه ؛ ومل يكلفه الرضا بأقل منه

 غري من حقه بأخذ احلق صاحب وأمر نقصان غري من حقه احلق ذي بإيفاء املعطي اهلل فأمروال ضيق، 

  ژٿ ٿ ٿ ٿ       ٹژ فلذل  قال:  الزيادة طلب

وإذا  ژٹ ٹ ڤ  ژ: وغريها فقال  األموال على احلكم ألنه القول ؛ يف بالعدل ثلث مث 

ڤ ڤ ڤ ڦڦ  ژ وروا،فتكلمتم فقولوا احلق بينهم، واعدلوا وأنصفوا وال جتشهدمت و  حكمتم بني الناس

ولو كان الذي يتوجه احلق عليه واحلكم ذا قرابة لكم، وال حتملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق حكمتم  ژ
 إذا: أي أيضاً، يتامىال يف هذا يكون أن ، وأمكن بينه وبني غريه، أن تقولوا غري احلق فيما احتكم إليكم فيه

 من العدالة يهف حيفظ أن أحق والقول منكم ، قرىب ذا كان  وإن القول، ذل  يف فاعدلوا لليتامى، قوالً  قلتم

صية اهلل وبو  ژڦ ڦ ڄژ أوىل  فهو الباطل؛ من واحلق السفه، من احلكمة تظهر به ألنه الفعل؛
أن ؛ ب الشرع حكامأ وتأدية العدل يكون مبالزمةوإيفاء ذل   ،فأوفوايف هذه املواضع وغريها اليت أوصاكم هبا 
 ، وأضاف ، وذل  هو الوفاء بعهد اهلل ، وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله عنه  رهم به وهناهميطيعوه فيما أم

  به . ، والوفاء حبفظه أمر قد حيث من اهلل تعاىل إىل العهد ذل 
 ژڄ ژ  : قل للعادلني باهلل األوثان واألصنام من قوم : يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد  مث

ا هي األشياء اليت عهد إلينا ربنا، ووصاكم هب ژڄ ڃ ژ  يف هاتني اآليتنيهذه األمور اليت ذكرت لكم 
ربكم، وأمركم بالعمل هبا ال بالبحائر، والسوائب، والوصائل، واحلام، وقتل األوالد، ووأد البنات، واتباع خطوات 

لتتذكروا عواقبم أمركم، وخطأ ما أنتم عليه مقيمون،  ژڄ ڃ ڃ ڃ ژ ، كل ذل   الشيطان
 (1)هبا . ، وتأخذوا روا عنها، وترتدعوا وتُنيبوا إىل طاعة ربكمفتنزج

                                                           
/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (305/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (221/ 12) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  – (1)

 احملرر الوجيز البن عطية (79/ 2) الكشاف للزخمشري (338/ 2) للواحدي الوسيط تفسريال (187/ 2) النكت والعيون للماوردي (316
 (189/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (134/ 7) اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (179/ 13) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (363/ 2)

 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (318/ 7) نظم الدرر للبقاعي
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 ، ودخول فيه تقدم ام دخول يقتضي إمجاالً  آخره يف أمجل به وصى ما املتقدمني اآليتني يف بني وملا

چ چ چ ژ القومي فقال :  املنهج وهو اإلسالم دين من  الرسول بينه ما ، وكل فيه الشريعة سائر

ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ژ  اكم به ربكم، أيها الناس، يف هاتني اآليتني من قوله:وهذا الذي وص ژ 

 وبيان وةوالنب التوحيد إثبات يف بأسرها السورة يف ذكر وماوأمركم بالوفاء به،  ژ ۇ ۇۆ 

به عن احلق  ال اعوجاج قومياً  ژچ ژ  هو"صراطه" يعين: طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده .الشريعة
. 

واجعلوه  فاعملوا به، ژ  ڇژ  إليها طريقاً  فصار اجلنة إىل يؤدي ألنه ؛ الطريق هو والصراط
 ما إىل يدعون الرسل الضالالت ؛ ألن يف احلذر من وتفصيله مجلته واتبعوا تسلكونه، ألنفسكم منهاجاً 

ريه، وال غ سواه، وال تركبوا منهجاً  وال تسلكوا طريقاً  ژ  ڇ ڇ ڍژ والرباهني  باحلجج يدعون
 ه وال تبغوا دينًا خالفه ؛ من اليهودية والنصرانية واجملوسية وعبادة األوثان، وغري ذل  من املللتعدلوا عن
 اهلوى مقتضىو  واحد احلجة مقتضى ، وإن فإهنا بدع وضالالت للهوى، التابعة الطرق أو املختلفة واألديان

 بكمت وتشت،  ، وتزيلكم فتضلِّكم ژڍ ڌ ڌ ڎژ  والعادات ، الطبائع الختالف متعدد ؛
طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه، وهو اإلسالم الذي وّصى به األنبياء،  املستقيم وعن اهلل صراط عن

 .إن اتبعتم السبل احملدثة اليت ليست هلل بسبل ، وذل   وأمر به األمم قبلكم
 األديان من غريه نأل السبل؛ اتباع عن وهنى املستقيم، الصراط من ذكر ما باتباع - ومجملَّ  عمزَّ  - فأمر

  ال وبرهان، جةحب دين هو املستقيم الصراط من ذكر وما برهان، وال عليها حجة ال املتشتتة واألهواء املختلفة
   . وسبيله اللَّه دين عليه هو الذي أن ذل  ِمنْ  كلي   يدعي كان  وإن األديان، من كغريه

  ژژ ڑ ژ يف الكتاب  هذا الذي وصاكم به ربكم ژڈ ڈ ژ ژ مث قال : 
وحتذروا احلق ،  عن التفرقب األهواء املختلفة ، ولتتقوا اهلل يف أنفسكم فال هتلكوهاوالضالالت و  املعاصيتنبون جت

 . تسخطوه عليها، فيحل بكم نقمته وعذابه فال، ربكم فيها 
 مث ،( اهلل سبيل ) هذا: فقال - عاصم لنا وخطه - خطاً، يوماً   اهلل رسول لنا خط: ويف احلديث 

 يدعو شيطان هامن سبيل كل  على ُسُبل وهذه السُُّبل، هلذه ) : فقال مشاله وعن - اخلط ميني عن خطوطاً  خط
 ماهل داران الصراط كنفي  على مستقيماً، صراطاً  مثالً  ضرب اهلل : ) إن ، وقال (1)اآلية  هذه تال إليه ( مث
 السالم دار ىلإ يدعو واهلل) فوقه يدعو وداع صراطال رأس على يدعو وداعٍ  ُستور األبواب على مفتحة، أبواب

                                                           
( وقال : هذا حديث صحيح 348/ 2أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني بنحوه ، كتاب التفسري ، تفسري سورة األنعام ) - (1)

 اإلسناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهيب .
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 اهلل حدود يف أحد يقع فال اهلل حدود الصراط كنفي  علي اليت واألبواب( مستقيم صراط إىل يشاء من ويهدي
 .(1)ربه(  واعظ فوقه من يدعو والذي السِّرت، ُيكشف حىت

 اهرةظ أمور األوىل يف املذكورة اخلمسة التكاليف ألن ژ  حئ مئژ  :األوىل اآلية وذكر يف
 فيها بد ال امضةغ خفية فأمور اآلية هذه يف املذكورة األربعة التكاليف وتفهمها ، وأما تعقلها فوجب جلية

 إذاف ژ ڃ ڃ ژ : قال السبب فلهذا االعتدال موضع على يقف حىت والفكر االجتهاد من
ل  ختمت آخر يصلح الذ ال وما احملرمات يتقوا فإهنم يصلح ال وما يصلح ما وعرفوا واتعظوا، تفكروا عقلوا

 (2) ژژ ڑ ژ آيات الوصايا هنا بقوله : 

ومن حيث كانت احملرمات األول ال يقع فيها عاقل قد نظر بعقله، جاءت العبارة: لعلكم تعقلون، 
واحملرمات األخر شهوات، وقد يقع فيها من العقالء من مل يتذكر، وركوب اجلادة الكاملة يتضمن فعل 

 .(3)ائل، وتل  درجة التقوى الفض

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ژ:  قرأ مث ، اآليات هذه على يبايعين من: )  يقول 

  الدنيا يف هبا هللا أدركه شيئاً  انتقص ومن اهلل، على فأجره وىف فمن الثالث، اآليات ختم حىت ژۇ
 (4)(  له غفر شاء وإن عذبه شاء إن اهلل، إىل أمره كان  اآلخرة، إىل أخر ومن عقوبته، كانت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 حديث هذاوقال :  ( 2859برقم : ) (441/ 4) باب ما جاء يف مثل اهلل لعبادهسننه ، أبواب األمثال ،  أخرجه اإلمام الرتمذي يف -  (1)

 .غريب حسن
 (495/ 1) حبر العلوم للسمرقندي( 318/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (228/ 12) جامع البيان البن جرير الطربيانظر :  – (2)

/ 14) الرازي مفاتيح الغيب لفخر الدين (93/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (80/ 2) الكشاف للزخمشري (188/ 2) النكت والعيون للماوردي
 (189/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (185

 (530/ 2اجلواهر احلسان للثعاليب ) - (3)
/ 2) -ي اهلل عنه رض -عن عبادة بن الصامت أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ، كتاب التفسري ، تفسري سورة األنعام ،  -  (4)

 ووافقه الذهيب .  هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه( وقال : 348
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 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 (1).مياناإل نتيجة سبحانه بالرب الثقة وحسن الكفر، قرينة الفقر خوف .1
 إىل اخللق عمجي يدعو بأن السالمالصالة و  عليه لنبيه تعاىل اهلل من أمر اآليات هذه .2

 حرم ما مهل ويبينوا الناس ، يبلغوا أن العلماء نم بعده من على جيب اهلل، وهكذا حرم ما تالوة مساع
 (2).حل مما عليهم اهلل

لبيان احملرمات من األقوال واألفعال ، حىت حُيمصِّنم اإلنساُن  اتجاءت هذه اآلي .3
سلم كما جيب امل، فنفسمه ممّا دخل يف جوفه وهي املطعومات ، وممّا خرج منه وهي األقوال واألفعال 

مة ممْطعمِمِه ، فكذل  جيب عليه احلرص على أفعاله وأقواله ؛ ألن سالمة عليه احلرص على سال
 هللعن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال : قال رسول ااملطعم سبب من أسباب استجابة الدعاء ، ف

  :[ سلني ر يا أيها الناس ! إن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً ، وإن اهلل أمر املؤمنني مبا أمر به امل

 ژ  ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ   ھ ھ ھژ  فقال تعاىل: ،

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ  وقال تعاىل :[  51املؤمنون: ] 

مث ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث [   172البقرة: ] ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ
ُّد يديه إىل السماء : يا ربِّ ! يا ربِّ ! ومطعمه حرام ، وملبسه حرام ، وُغِذيم ب . ميم حلرام ، اأْغربم

 واهلل أعلم(3) [فأىّن ُيستجاب لذل  
 اجلدل يف التعمق أهل من ذل  وغري الفروع ، يف والشذوذ والبدع األهواء أهل إعالم .4
 .(4)املعتقد  لسوء ومظنة للزلل عرضة أهنم الكالم، يف واخلوض

إذا تكلم العامل على مقاالت أهل البدع ، فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق  .5
 (5)ن يبني ما فيها من احلق والباطل ، ويعترب قرهبا من احلق وبعدها منه . حقه ، وأ
 (6)أن القاضي جيب عليه العدل بني اخلصمني ، يف حلظه ولفظه .  .6

                                                           

 (529/ 2اجلواهر احلسان للثعاليب ) - (1)
 (131/ 7اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) - (2)
 (  1015( برقم : )  429رواه مسلم ، كتاب : الزكاة ، باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )ص /  - (3)
 (364/ 2احملرر الوجيز البن عطية ) - (4)
 ( 232/  6الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  الكنز -  (5)
 ( 232/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (6)
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أن اهلل تعاىل ال يكلف أحدًا ما ال يطيق ، وأن من اتقى اهلل فيما أمر ، وفعل ما  .7
 (1)ميكنه من ذل  ، فال حرج عليه فيما سوى ذل  . 

 أرسله وقد بإذنه عنه مبلغ والنيب  والتشريع، التحرمي حق له الذي اهلل وحده هو أن .8
 (2) .بذل 

 عداها. ام حل يستلزم احملرمات بيان ألن أعم ؛ الوصايا أن مع بالذكر التحرمي خص .9

(3) 
 وهو رة،والفط للعقل إفساداً  وأشدها وأعظمها احملرمات بأكرب بدأ اهلل تعاىل لقد  .10

 صور من مهب يذّكر مبا أو إرادته، ىف املؤثّرين الشفعاء أو له األنداد باختاذ أكان سواء باهلل، الشرك
 (4)رمون .وحي فيحللون التشريع ىف يتحكمون الذين األرباب باختاذ أو وقبور، وأصنام ومتاثيل

 قاخلل من أحد بأهواء ال رسوله لسان على شرعه مبا وحده يعبد اهلل أن يلزم .11
 (5).أمثالكم

ثانيها ىف  هوجعلبعبادته  قرنه أن الوالدين بأمر الشارع عناية عظيم على داللة كفى .12
 (6) . الوصايا

 .أثريهت يرجى بوعظ ذل  ويقرن شر، ترك أو خري بعمل إنسان إىل يعهد أن الوصية .13
(7) 

 له تعقل ال امم وغريها السوائب وحترمي الشرك من عليه هم ما بأن يف اآليات تعريض .14
 (٨) .مصلحة الراجحة العقول لذوى فيه هرتظ وال فائدة،

 يبلغ ىتح وغريهم األوصياء من حلقوقه وهضم اليتيم مال على تعدّ  كل  عن النهى .15
 لرأىا ضعيف يكون باالحتالم العهد احلديث أن على التجارب دلت قد إذ وعقال، بدنا القوة سن
 (٩) .املعامالت ىف كثريا  خيدع املعاش بشئون اخلربة قليل

 بالغ لذا اء،لألقوي إال احلق يعرفون وال القوة، إال حيرتمون ال اجلاهلية ىف ناسال كان   .16
 (10) .واليتيم املرأة،: بالضعيفني الوصية ىف الشارع

                                                           
 ( 232/  6)  املرجع السابق  -  (1)
 (66/ 8تفسري املراغي ) -  (2)
 (66/ 8) املرجع السابق  -  (3)
 (66/ 8) املرجع السابق  -  (4)
 (66/ 8) املرجع السابق  -  (5)
 (66/ 8) جع السابق املر  -  (6)
 (68/ 8) املرجع السابق  -  (7)
 (69/ 8) املرجع السابق  -  (8)
 (69/ 8) املرجع السابق  -  (9)
 (70/ 8) املرجع السابق  -  (10)
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 مشقة وال حرج بال املكلف وسع ىف مبا يكون إمنا التكليف أن: الشرعية القاعدة .17
 واألمانة قةالث وعظمت معامالهتم ورأم الستقامت هبا وعملوا الوصية هذه املسلمون اتبع ولو عليه،
 (1)بينهم .

 األمور ىف وأساس العمران، ىف ركني ركن فهو واألفراد، األمم شئون تصلح بالعدل .18
 كالوزن  األفعال ىف يكون كما  فالعدل غريها، وال لقرابة أحدا فيه حياىب أن ملؤمن حيل فال االجتماعية،
 (2) .األقوال ىف يكون والكيل

 شرعه وما ه،وهني أمره ميتثل أن به اإلميان حني اهلل عاهد فقد رسله نم برسل آمن من .19
 عاهد عهد وفه ميني أو بنذر الرب عمل من اإلنسان التزمه وما إليهم، عهده مما فهو به ووصاهم للناس
 القيام ىعل غريه عاهد أو املعروف، ىف الطاعة على وبايعه السلطان عاهد من ربه .. وكذل  عليه
 (3) .املعصية قبيل من يكن مل إذا الوفاء عليه وجب ع،مشرو  بعمل

 كلفنيبعض امل يذكره أن رجاء به اهلل وصى والنواهي األوامر من ما جاء يف اآليات إن .20
 (4)به. اهلل أمر الذي والتواصي التعليم ىف لبعض

 السبل تتبع وال وحده، فيتبع تاركه، يهتدى وال سالكه، يضل ال الصراط املستقيم .21
 ينتهى ضاللة سبيل ىف منهم كل  يذهب حبيث سبيله، عن األمة فتتفرق كثرية،  وهى ختالفه اليت األخرى
 على الستقامةا تؤثرون كانوا  إن تتبعه أن ..فعلى األمة.الضالل إال احلق بعد ليس إذ اهللكة، إىل هبا

 (5) .الضالل على اهلدى ويرجحوا االعوجاج
 والباطل دواح احلق متعددة؛ ألن املخالفة بلوالس واحداً، املستقيم الصراط جعل اهلل .22

 (6).خةمنسو  أو حمرفة مساوية أو وضعية أكانت سواء الباطلة األديان فيشمل كثري،  خالفه ما وهو
 وجعله الواحد لدينا ىف التفرق ألن وسبيله؛ احلق صراط ىف التفرق عن هنى اهلل تعاىل .23
 باجلهل أتباعه رمونوي خالفه من وخيطئون له ويتعصبون ينصرونه وحزب شيعة منها لكل يتشيع مذاهب
 يهمها وال ا،خمالفيه على ويظهرها يؤيد مذهبها فيما تنظر شيعة كل  إذ إلضاعته، سبب -والضالل
 باحث كل  بل أتباعه، على وال معني عامل على وقفاً  يكون ال واحلق النصوص، وفهم احلق إثبات
 (7) .واإلمجاع والسنة الكتاب وأثبته العقل عليه دل ما وذل  ويصيب، خيطىء

                                                           
 (71/ 8) املرجع السابق  -  (1)
 (71/ 8) املرجع السابق  -  (2)
 (72/ 8) املرجع السابق  -  (3)
 (27/ 8) املرجع السابق  -  (4)
 (73/ 8) املرجع السابق  -  (5)
 (73/ 8) املرجع السابق  -  (6)
 (73/ 8) املرجع السابق  -  (7)
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 كان  احلق لأه ويعز الكلمة جيمع فيه التفرق وعدم املستقيم الصراط اتباع كان  ملا .24
 (1) .حقهم وضياع وذهلم املتفرقني ضعف سبب فيه التفرق

 (2)نوعه. يكن مهما واخلاص العام الضرر من يتقى ما لكل اسم أن التقوى .25
 واآلخرة، دنياال ىف ويردى يشقي ما كل  التقاء ليهيئكم به ربكم أيها املؤمنون وصاكم .26
 (3) .الصاحلة واحلياة العظمى السعادة إىل ويوصلكم

 اخلرافة، أوشاب من العقل وتنقية الشرك، أوشاب من الضمري تنقية سعى اإلسالم إىل .27
 (4) .للعباد العباد عبودية من احلياة وتنقية اجلاهلية، تقاليد من اجملتمع وتنقية

 السلطة ذههب والنواهي الناس ، وربط األوامر يف وتنهى تأمر اليت السلطة وحدة تقرير .28
 أن يقتضي فالعقل .التعقل إىل اإلشارة فيه جتيء كذل !  الناس ضمائر يف وزنه والنهي لألمر جتعل اليت
 (5) .لشرعها الناس تعبد اليت هي وحدها السلطة هذه تكون

 واملعاملة، لعبادةا وبني والشريعة، العقيدة بني وتسويته الدين، هذا طبيعة على الداللة .29
 (6) .األصيل كيانه  يف كلها  املرتبطة الدين، هذا مقومات من كلها  أهنا يف

 البشرية؛ ريعتش حضيض عن وترتفع لتعلوا اهلل أوامر على تقبل أيها املخاطب أنت .30
 ملن ساويًّام يكون أالّ  املشرع يف الواجب الشرط ألن البشر؛ تشريع حضيض من قوانين  تأخذ فال
 عن يغفل وال يةقض عنه تغيب فال مستوعباً  يكون وأن شرَّع، ما ببعض منتفعاً  يكون وأالّ  له، شرَّع
 االنتفاع نم نفسه مينع أن يقدر وال. ونضجه عقله اكتمال بعد إال يشرع ال اخللق من واملشرع شيء

 (7) .بالتشريع
 يف إهنا ا،هب بالقيام إال احلياة ستقيمت ال اليت املهمة لألمور إال تكون ال الوصية .31

 (٨) .نغفلها أن يصح ال اليت املسائل أمهات
 (٩) .عنه فليبتعد أحسن هي باليت اليتيم مال قرب على يقدر ال من .32
  لمجتمعل خسارة فتكون ماله يبدد السفيه يرتكوا أال الناس الدين اإلسالمي يشجع .33

 (10) . مال على أمانت  عليه أميناً  ولتكن مال ، كأنه  املال إىل فانظر سفه يف هو فمادام كله،
                                                           

 (74/ 8) املرجع السابق  -  (1)
 (74/ 8) املرجع السابق  -  (2)
 (74/ 8) املرجع السابق  -  (3)
 (1229/ 3يف ظالل القرآن لسيد قطب ) -  (4)
 (1232/ 3) املرجع السابق  -  (5)
 (1233/ 3) املرجع السابق  -  (6)
 (3983/ 7تفسري الشعراوي ) -  (7)
 (3988/ 7) املرجع السابق  -  (8)
 (3992/ 7) املرجع السابق  -  (9)
 (3993/ 7) املرجع السابق  -  (10)
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 ةحرك فميزان احلياة؛ حركة ميزان تعدل أن أمكن  باحلق قلت أيها املخاطب إذا .34
 عطيتهأ فقد يستحقه ال بشيء لواحد حكمت إذا ألن  حق؛ على باطل رجح إن إال خيتل ال احلياة
  حركة على حافظت ما إذا لكن احلركة يف يزهد احلياة يف املتحرك جتعل هذا بعمل  وإن  له، ليس ما
 قوم هناك يعد ومل كل األمور،  اتزنت يعمل ما بقدر احلياة من حظه واحد كل  وأخذ متحرك، كل

 الرتيبة ستقيمةامل الثابتة احلياة حركة مناط هو العدل فقول إذن سواهم، وعرق غريهم جهد على يعيشون
 (1) الرشيدة .

 اليت الوصية كنول جدَّا، كثرية  احكاماً  يعم التشريع ألن للتشريع؛ ختصيص التوصية .35
 (2) .التشريع عيون هي تكون هبا اهلل يوصي

 
 

  

                                                           
 (3996/ 7) املرجع السابق  -  (1)
 (3998/ 7) املرجع السابق  -  (2)
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 (  158 – 154المطلب الثاني : الحديث عن القرآن وتهديد المكذبين به  ) 
ک ک ک ک گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ژ 

ڱ   ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ    ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ       

ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې    ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ        

ٱ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ     ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ژ  ٹ      ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ  ڄڄ ڄ ڄ     ڃ ڃ ڃ
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
 ذل  على وقفى املعاندين، شبهات ودحض الدين هذا أصول على العقلية حلججا ذكر أن بعد

يف  حلديثا ، جاء اآليات هذه قبل اليت الثالث اآليات ىفوذكر الصراط املستقيم  العشر الوصايا بذكر
 رساالت يف بلق من ممتد الصراط هذا بأن لإلحياء؛  املستقيم اهلل صراط عن للحديث تكملة اآليات التالية

 وقد - المالس عليه - موسى شريعة هي كانت  شريعة وأقرب وشرائعهم ، -والسالم الصالة عليهم -الرسل
 أشار، وقد  آلخرةا يف اهلل بلقاء يؤمنون قومه لعل ورمحة هدى وجعله شيء، كل  فيه فصل كتابا  اهلل أعطاه
 عليه نزل وما  النيب به جاء ام أن العرب ليعلم القرآن شريعة مع مبينة موسى شريعة إىل وتعاىل سبحانه
 عند الشتهارها  موسى على التوراة إنزال من الغاية عن أخرب كما  اإلهلية، للرسالة تكملة هو قرآن من

 على ردو  اتباعه، بوجوب وأمر هداية، كتاب  وكونه القرآن مكانة ذكر مث أخبارها، ومساعهم العرب مشركي
 .ضلوالف اخلري كثري  مباركا القرآن جعل بعد عذراً  يصلح ال مما له، االنقياد بعدم املشركني عذر

 أهنا علموني مبا املشركني أعذار وذكر اتباعه، وجوب وإىل اهلداية من القرآن مكانة إىل هنا نبهكما 
 هنجه على ويسري لتشريعا ىف القرآن يشبه ما بذكر والتذكري التنبيه هذا وافتتح اهلل، عند عذراً  هلم تصلح ال
 .(1)ربهخ بالسماع وعرفوا العرب مشركى عند اشتهر الذي السالم عليه موسى كتاب  وهو اية،اهلد ىف

 
  

                                                           
 للزحيلي( التفسري املنري 2744/ 5( زهرة التفاسري أليب زهرة )1236/ 3( يف ظالل القرآن لسيد قطب )76 /8انظر :  تفسري املراغي ) -  (1)
(8 /107) 
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 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 على ما جاء قبله عطفه حيث صح ژ  ک ک ک کژ يقول تعاىل عاطفًا بثم : 

 على أّمة كل  توصاها تزل مل قدمية، التوصية هذه طويل ؛ ألن بدهر التوصية قبل بثم ، و إن كان اإليتاء
ألن أحّل ؛ و  عليهم حرم ما فقصَّ  ، الكتابم  موسى آتى أن رب : حممد يا ذل  بعد نبيهم، لذل  قل لسان
ال ش  أنه بُعث بعد موسى بدهر طويل، وأنه إمنا أمر بتالوة هذه اآليات على ممْن أمر بتالوهتا  حممًدا 
بتالوة هذه   اً أمر اهلل حممدف ، أويت الكتاب من قبل -عليه السالم  – ومعلوم أن موسى بعثته ،د عليه بع

 ..لواقعة والنزولا لتأخري ال اخلرب عن اخلرب لتأخري كلمة"مث"  ، فذكرت اآليات على ممْن أمر بتالوهتا عليه

 يان،والب ، وباحلجةوأيادينا ِقبمله ،عنده  للنعمة والكرامةل ژ  ک ک ک ک گژ 
 الكالم، ألن ذل  أظهُر معانيه يف ؛على الذي أحسن موسى يف قيامه بأمرنا وهنينا  والعلم ، باحلكمة ومتاماً 

ملا سلف أكرمه و فأخرب جل ثناؤه أنه أنعم بذل  عليه  ، وأن إيتاء موسى كتابه نعمةٌ من اهلل عليه ومنة عظيمة
 . وقيامه مبا كّلفه من شرائع دينه،  التبليغ يف ربَّهلإحسانه وُحسن طاعته ، و له من صاحل عمل 

من شرائع دينه من أمر الدين الذي أمروا به  ژ ڳ ڳ ژ  وتبييناً  ژ ڳ ڳ ڳ ژ 

قعوا  يتقوميًا هلم على الطريق املستقيم، وبيانًا هلم ُسُبل الرشاد لئالو ملن اتبعه،  ونعمةوهًدى  ژ  ڳژ ، 

 لننجيهم من الضاللة ومعمى احلرية ملن كان منهم ضاالً  ؛ فةمنا هبم ورأ ژ ڱ ژ والشبهات  يف الضالل
إذا مسع مواعظ اهلل اليت وعظ  وليؤمن بلقاء ربه بعد مماته، فيطيع ربه، ويصدِّق مبا جاءه به نبيه موسى ، 

 والعقاب . العذاب فينجو منهبا خلقه فيه، فريتدع عما هو عليه مقيٌم من الكفر به، 

 الثوابب بالبعث بعد املوت ، وليصدقوا مؤمنني ليكونواژ ں ڱ ڱ   ڱ ژ وأما قوله: 
 (1) عليهم . اهلل صلوات األنبياء تصديق هناية به اإلميان والعقاب ، الذي

 رسولناو  نبينا إىل أنزلناه ژ ڻ ژ  الذي الكرمي القرآن وهذا ژ ڻ ڻ  ژ : مث يقول تعاىل 

  إىل أوصلته اهب متس  من اليت هي حيث إن الربكة، الكثري اخلري قبله من يأيت وهو ما ژ ڻ  ژ  حممد

ژ ۀ  ژ الناس فيه،أيها مبا وتعملون،تّتبعونه إماماً  واجعلوه ژۀ    ژ  شر، كل  من وعصمته، خري كل

 ژہ ہ  ژ واحذروا اهلل يف أنفسكم، أن تضيعوا العمل مبا فيه، وتتعّدوا حدودمه، وتستحلُّوا حمارمه
 (2) .فيه مبا العمل وهو اتباعه ، بواسطة ، وأليم عقابهلرتمحوا، فتنجوا من عذاب اهلل

                                                           
 (339 /2( التفسري الوسيط للواحدي )319/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )232/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 (186/ 14) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (365/ 2) الوجيز البن عطية احملرر (80/ 2) الكشاف للزخمشري
/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (306/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (238/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (2)

 (190/ 2) أنوار التنزيل للبيضاوي (320
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ھ ھ ھ  ے ے ۓ ژ  تقولوا أن كراهةژ ہ ھ ژ وإمنا أنزلنا هذا القرآن 

 احلجة انتك  وإن لتنقطع حجتهم، اإل ديل دوننا ، فأنزلناه وأهل التوراة أهل الكتاب على أنزل إمناژ ۓ 
 لقهخ ليرتك وجل عز اهلل يكن ومل احلجة، فيها كانت  قد  قبل النيب أنزلت اليت الكتب ألن وجل ؛ عز هلل

ڭ ڭ   ڭ ژ  ،  اإلبانة يف والزيادة احلجة، غاية  والنيب الكتاب تنزيل يف ولكن حجة، بغري سدى

 الو  هي، ما ندري الژ ۇ  ژ عليهم أنزلت الذي للكتاب الطائفتني تالوة عن كنا  وقد ژڭ 
 وال فيه، مبا نؤمر ومل به نعن ومل دوننا، أهله كانوا  ألهنم كتاهبم؛  يف إليهم لأنز  وما يقولون، وما يقرؤون ما نعلم
 (1). تل  حجتهم  حممد نبيه على القرآنم  بإنزاله اهلل فقطع هلم، حجة ذل  بلساننا ، فجعلوا هو

 نزلأ كما  الكتاب علينا أنزل أنّا لو ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ : يقولوا كذل  أنزل القرآن لئال

ۅ ۅ  ژ صوابه من فيه حنن ما خطأ فيه لنا وبـُنيِّ  وهُنِينا، فيه فأمرنا قبلنا، من لطائفتنيا هاتني على

ني اللتني مبا فيه، من الطائفت وأحسن عمالً للكتاب،  واتباعاً  احلق، طريق على استقامة أشدَّ  لكنا ژۉۉ 
 أشعارهم ظونحيف أهنم وذل  األفهام، باألذهان وحسن متميزين كانوا  ألهنم ؛ أنزل عليهما الكتاب من قبلنا

فقد  ژې ېژ يكتبون ، فيقول اهلل هلم مقيماً احلجة عليهم :  ال وهم أميون وآثارهم، وأخبارهم

 تقطعو حجة عليكم واضحة بّينة من ربكم  ژې    ې ى ژ  جاءكم كتاٌب بلسانكم عريٌب مبني
 من الطائفتني على أنزل ما غاب عنكم كما  يغيب عنكم ال هلم ، فهو عنكم ، وهذا تبكيت الشبهات
 لسانكم . بغري هو إذ قبلكم،

لبيان ا من فيه ما: يعين املعىن إىل انصرف ألنه "جاءتكم" ؛: يقل ومل ژې ژ : قال وإمنا

 الضاللة نم ملا يف القلوب ژى  ژعنكم ، وليس فقط البيان بل أيضاً  الشبهات ، وقطع واحلرام للحالل

فهو يف  ،فيه  مبا وعمل ، واتبعه فيه ونعمة ملن تأمل بعباده اهلل من ژائژ وفـُْرقاٌن بني الصواب واخلطأ 

ژ قوله : ب التقرير يقع أن ذل  بعد حسن قامت قد ، واحلجة جاءت قد البينة أن تقرر العذاب ، وملا رمحة من

 البينات ، وحبجج  ژوئ وئۇئ ۇئ ژ املشركون  أيها منكم، عدواناً  وأشدّ  فعالً  وأشنع ژەئ ەئ 

 يؤمن مفل أتته، ما بعد عنها وأعرض وراغ حاد ژۆئ ۆئ ژوصدقها  صحتها عرف ما بعد هوأدلت اهلل
 . حبقيقتها يصدِّق ومل هبا،

                                                           
اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب  (306/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (241/ 12) جرير الطربيانظر : جامع البيان البن  – (1)

 (81/ 2) الكشاف للزخمشري (2249/ 3) طالب
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خمرج اخلرب عن الغائب،  ژەئ ەئ وئ وئ        ۇئ ۇئ ژ وأخرج جل ثناؤه اخلرب بقوله: 
  واملعيّن به املخاطبون به من مشركي قريش.

 ژۈئ ېئ     ېئ ېئ ىئ  ژقال : على اعراضهم وعنادهم وتكذيبهم ف أوعدهم مث

 من عليه دلتهم مبا وافيؤمن حقيقتها يتعرفون وال  يتدبروهنا، وال وحججه آياته عن يعرضون الذين سيصيب

، وقبيحه ابشديد العق ژىئ ىئ  ژ رهبمعند  من به جاءهم ما وصدق نبيه، نبوة وحقيقة اهلل، توحيد

ا  يفعل اهلل ذل  هبم جزاء مب ژی ی             ی  ژ وذل  عذاب النار اليت أعدَّها اهلل لكفرة خلقه به
 . عن آياته يف الدنيا، فال يقبلون ما جاءهم به نبيهم حممد  ، ويصدون كانوا يعرضون
 ينزل مل ملا ن؛القرآ اتباع ترك يف والعذر االحتجاج للعجم لكان هبذا، واالحتجاج العذر هلم كان  ولو

 هلم جعل ملا بذل ؛ االحتجاج للعجم يكن مل مث العرب، لسان: أعين لساهنم، هم يعرفوا ومل العجم، بلسان
 ملا لساهنم؛ بغري نزلتأ اليت الكتب يف ما اتباع ترك يف للعرب عذر ال ذل  فعلى معرفته؛ إىل الوصول سبيل
 (1) عنهم . واألخذ منهم، والتعلم معرفتها، إىل الوصول وسعهم يف

،  ألبتة منونيؤ  ال أهنم وبني وإقامة للحجة ، للعلة وإزاحة للعذر ةإزال الكتاب أنزل إمنا أنه بني وملا
 فماذا ينتظرون ؟!  يؤمنوا ، أخرب إن مل اإلميان يف دخوهلم عن اليأس توجب أحواال وشرح

 تقبضف باملوت ژ ٻ ٻ ٻ پژ واألصنام  األوثان برهبم العادلون هؤالء ينتظر هل

 طلوعُ  ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژالقيامة  موقف يف خلقه بني حممد يا ژپ پ پ ژ  أرواحهم
 إذاف مغرهبا، من الشمس تطلع حىت الساعة تقوم القوله : )  ، حيث جاء عن النيب  مغرهبا من الشمس
من تاب قبل أن تطلع ) :  ، وقال (2)( إمياهنا نفسا ينفع ال حني وذل  أمجعون، آمنوا الناس ورآها طلعت

 .(3)( الشمس من مغرهبا، تاب اهلل عليه

                                                           
/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (307/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (242/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

 التفسري (2250/ 3) اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب (207/ 4) الكشف والبيان للثعليب (496/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (322
أنوار  (95/ 2) زاد املسري البن اجلوزي (366/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (81/ 2) الكشاف للزخمشري (340/ 2) للواحدي الوسيط
  (370/ 3) تفسري ابن كثري (190/ 2) ضاويالتنزيل للبي

رضي اهلل عنه  –[ عن أيب هريرة 158أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب تفسري القرآن ، باب }ال ينفع نفسا إمياهنا{ ]األنعام:  - (2)
 ( . 4636( برقم : ) 58/ 6: ) -
 ( قال شعيب األرنؤوط : حديث 9130برقم : )  (66/ 15) - عنه رضي اهلل –، من مسند أيب هريرة  مسند أخرجه اإلمام أمحد يف -  (3)

 قوي . إسناد وهذا صحيح،
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الوقت  ذل  يف ينفع الژ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ      ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ 
 هو إمنا حلقيقة ،ا يف اختيار بإميان ليس ألنه اآلية ؛ تل  جميء بعد يؤمن أن باهلل مشركاً  ذل  قبل كان  من
 أنفسهم . عن والبأس العذاب دفع إميان

 لقب عمله يعمل مل انك  خرياً  إميانه يف يعمل الذي املسلم وهو ژڦ ڦ       ڦ ڦ  ڄژ 
 أيضاً ، ل ذ بعد منه يقبل فإنه ذل  قبل من يعمل كان  ومن. ذل  إن عمله  بعد منه يقبل ال فإنه ذل ،
 تكسبه لذيا واخلري .بعد اخلري ينفعها ال الوقت ذل  قبل خرياً  كسبت  تكن ومل مؤمنة النفس كانت  أو

 .الفروض بعد فلبالنوا والتطوع. أحواهلا أكمل على الفروض تأدية يشمل
 ألهنا حالة ال متتنع نفٌس من اإلقرار باهلل، لعظيم اهلول الواردوإمنا كان األمر كذل  يف ذل  احلني ؛ 

 كل  وتفرت النفس، شهوات من شهوة كل  معه ختمد ما الفزع من قلوهبم إىل خلص وألنهعليهم من أمر اهلل، 
 الدواعي نقطاعا يف املوت حضره من حال يف القيامة بدنو إليقاهنم كلهم  الناس فيصري البدن، قوى من قوة
 توبة تقبل ال كما  ه،توبت تقبل مل احلال هذه مثل يف تاب فمن أبداهنم، من وبطالهنا عنهم، املعاصي أنواع إىل
فحكم إمياهنم كحكم إمياهنم عند قيام الساعة، وتل  حال ال ميتنع اخللق من اإلقرار املوت ،  حضره من

، ملعاينتهم من أهوال ذل  اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إىل الفكر واالستدالل والبحث واالعتبار، بوحدانية اهلل
قاً  هي طلعت  ة، إذا، غري مكتسب جبوارحه هلل طاع، ولفرائض اهلل مضيعاً وال ينفع ممْن كان باهلل وبرسله مصدِّ

ما قال تعاىل : ك  طلوعها يف ذل من مغرهبا أعمالُه إن عمل، وكسُبه إن اكتسب، لتفريطه الذي سلف قبل 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې         ى ى ائ ائ ەئ ەئ ژ 

 - 84غافر: ]  ژوئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی 
 نم آمنت تكن مل إمياهنا نفساً  ينفع ال خرجن إذا ثالث ): قال  اللَّه رسول عن ُرويم  ذل  [ وعلى  85
 . (1) ( األرض ودابة والدجال، مغرهبا، من مسالش طلوع:  خرياً  إمياهنا يف كسبت  أو قبل،

 أن تأتيكم املالئكة باملوت فتقبض الكفر على إقامتكم معانتظروا ف ژ ڄ ڄ     ڃ ڃ ژ 
، أو أن يأيت ربكم لفصل القضاء بيننا وبينكم يف موقف القيامة،  العذاب أشد بعده الذي باملوت أرواحكم
 ترفعو تيكم طلوع الشمس من مغرهبا، فتطوى صحف األعمال، أو أن يأ وجل، عز هلل املعهودة واألخذات
 .القيامة قرب ويعلم التوبة

نكم حينئذ إن وال ينفعكم إميا الفسق عن بالرجوع فاسق توبة وال باإلميان، كافر  توبة يقبل فال 
بينوا عند تآمنتم، حىت تعلموا حينئذ احملقَّ منا من املبطل، واملسيءم من احملسن، والصادقم من الكاذب، وت

                                                           
/ 1)  -عنه  رضي اهلل –أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، باب بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإلميان عن أيب هريرة  -  (1)

 (  249( برقم : ) 137
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؛   ذلل ژ ڃ ڃ ژ ذل  مبن حييق عذاب اهلل وأليم نكاله، وممْن الناجي منا ومنكم وممْن اهلال  
ليجزل اهلل لنا ثوابه على طاعتنا إياه، وإخالصنا العبادة له، وإفرادناه بالربوبية دون ما سواه، ويفصل بيننا 

 (1) .وهتديد ، ويف هذا وعيد وبينكم باحلق، وهو خري الفاصلني
 
 

 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

لو بعث اهلل على كل من مل يؤمن عذابا، الضطر الناس إىل اإلميان به: وسقط  .1
 (2) التكليف واجلزاء.

 حيسن مل منو  ورضوانه، جنته يف اللَّه كرامة  عليه متت اللَّه، آتاه فيما أحسن من .2
 (3) .له عذر وال اللَّه أتى مث يده، يف ما اللَّه نزع اللَّه، آتاه فيما

بيان أن علم القرآن الكرمي أجل العلوم وأبركها وأوسعها ، وأنه به حتصل اهلداية  .3
، ملتفلسفنيلمني ، وال إىل أفكار اإىل الصراط املستقيم ، هداية تامة ال حيتاج معها إىل خترص املتك

 .  (4)وال لغري ذل  من علوم األولني واآلخرين
ا كان عليه اجلاهلية قبل نزول القرآن من اجلهل العظيم ، وعدم العلم مبا بيان م .4

 (5)عند أهل الكتاب ، الذين عندهم مادة العلم ، وغفلتهم عن دراسة كتبهم . 
 (6) .ذل  ينفعه ال وقت إىل وتوبته بإميانه فسوَّ  ملن أكيد الوعيد .5
ية هلل تعاىل  ختيار عال االاألف يف اآليات دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة يف إثبات .6

 (7)كاالستواء والنزول واإلتيان هلل تعاىل من غري تشبيه له بصفات املخلوقني . 
أن اإلنسان يكتسب اخلري بإميانه ، فالطاعة والرب والتقوى إمنا تنفع وتنمو إذا كان  .7

 (٨)مع العبد إميان فإذا خال القلب من اإلميان مل ينفعه شيء من ذل  . 

                                                           
 (496/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (327/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (245/ 12) بن جرير الطربيانظر : جامع البيان ال – (1)

اجلامع ألحكام القرآن  (188/ 14) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (160/ 2) السمعاين تفسري (191/ 2) النكت والعيون للماوردي
 (146/ 7) للقرطيب

 (340/ 2( التفسري الوسيط للواحدي )308/ 2زجاج )معاين القرآن وإعرابه لل - (2)
 (319/ 4تأويالت أهل السنة للماتريدي ) - (3)
 ( 235/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (4)
 ( 235/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (5)
 (376/ 3تفسري ابن كثري ) - (6)
 (  236/  6ثيمني ) الكنز الثمني يف تفسري ابن ع - (7)
 ( 237/  6املرجع السابق  )  -  (8)
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 واآلداب ائلوالفض العقائد ىف والرباهني باحلجج للحق مبني كتاب  رميالقرآن الك .8
 تالوته قح وتاله تدبره ملن هاد وهو االجتماع، وشئون البشر أمور تصلح به مبا األحكام وأمهات

 اخلري عمل وإىل ،تفصيل أمتّ  فصله الذي احلق إىل فيه الناظرين قلوب وبيانه ببالغته جيذب إذ
 إذ شريعته، يهمف وتنفذ بنوره، يستضيئون ملن عامة رمحة وهو ومنافعه، فوائده بني الذي والصالح

 يعيشون هتم،وعبادا عقائدهم ىف أحراراً  وأعراضهم، وأمواهلم أنفسهم على آمنني ظلها ىف يكونون هم
 (1) .واملنكرات الفواحش من خالية بيئة ىف

 الشديد باإلنذار إلعذارا هذا وقرن للعلة، وإزاحة للعذر، إزالة الكتاب لانز إ أن .9
 (2) .العذاب بسوء والوعيد

 ال وأنه اهب اعتدادهم وعدم اهلل، آيات تكذيب ىف متاديهم إىل إمياء اآليات وىف .10
 (3) .البتة إمياهنم ىف أمل

 اخلري وعمل والكفر اإلميان من بالتمكن واالختيار اإلرادة يستدعى التكليفأن  .11
 (4) .والعقاب الثواب يكون وبذا والشر،

 تعلنوا نأ فالبد والنعمة، والكرامة احلسن عليكم اهلل يتم أن أيها الناس أردمت إن .12
  (5) مبحمد اإلميان

 الربكة رأيت لو ، ولكن منها أصغر جتده احلجم يف بالتوراة القرآن تقارن حني  .13
 ويقرأه عجائبه، قضيتن وال اجلديد عطاءه القرآن يعطي يوم فكل تنتهي؛ ال بركة فستجدها فيه اليت
 وضع حكيم، هقائل أن على دليل وهذا. جديداً  معىن منه فيفهم آخر ويقرأه معىن، منه فيفهم واحد
 القرآن أما حمدودة، وأمة حمدود وعصر حمدود زمن له كتاب  فكل الكثرية، الفائدة القليل الشيء يف
 القرآن أن املهمو . حلوالً  هلا يضع متجددة قضايا الساعة تقوم أن إىل اهلل أنزله أن يوم من يواجه فهو
  يواجه أن بدال كان  لذل  العقول؛ يف وارتقاءاهتا وحضارهتا البشريات، طموح مع ميعاد على جاء قد
 (6).الربكة فيه كانت  إذا إال ذل  يكون وال دائماً  السبق له جتعل مواجهة املسائل هذه كل

 ناءع من خللقا تريح اليتو  الكثرية األوصافمن  له الذي الكتابالقرآن هو  .14
 (7)اخلري، كل  ويضم ألنفسهم التشريع

                                                           
 (79/ 8تفسري املراغي ) -  (1)
 (80/ 8املرجع السابق  ) -  (2)
 (81/ 8املرجع السابق  ) -  (3)
 (81/ 8املرجع السابق  ) -  (4)
 (4006/ 7تفسري الشعراوي ) -  (5)
 ( 4009 – 4008/ 7املرجع السابق  ) -  (6)
 (4009/ 7ع السابق  )املرج -  (7)
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 (1) .لقضاءا لفصل وتعاىل تبارك للرب القيامة عرصات يف اإلتيان صفة إثبات .15
 مىت وأهنا من مغرهبا، الشمس طلوع ، ومن هذه األشراط الساعة أشراط تقرير .16

 (2) .التوبة باب أغلق ظهرت
 ألن اهب اإلميان من وغريه نفسه عنها ومنع اهلل، بآيات كذب  من كفر  تعظيم  .17

 (3) .وإضالل احلق عن منع والثاين ضالل، األول
 (4) .اهلل آيات تكذيب يف لتماديهم املعاندين، الكفار إميان يف أمل ال .18
 ضبع جميء عند أو الدنيا، يف العذاب رؤية عند االضطراري اإلميان ينفع ال .19
 (5) .القيامة عالمات

 
 
 

  

                                                           
 (147/ 2أيسر التفاسري للجزائري ) -  (1)
 ( 237/  6الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني )  -  (2)
 (111/ 8التفسري املنري للزحيلي ) -  (3)
 (114/ 8املرجع السابق  ) -  (4)
 (114/ 8املرجع السابق  ) -  (5)
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التفاق اكل من ، والجزاء المترتب على   الف في الدين والتفرقالمطلب الثالث : ذم االخت
 ( 160 - 159)  واالفتراق

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ژ        ڑ ڑ

 ژ  ں ں
 

 : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق :  أوالً 
قيدة جعل األمة على ع هويف ما سبق من اآليات اهلدف من تثبيت العقيدة اليت حتدث عنها 

 .واحدة قوية صحيحة ، حيث إن التفرق على عدة عقائد يقضي على الوحدة املطلوبة من البشرية 
إن اإلسالم أراد أن يبين أمة قوية متماسكة على اساس العقيدة الواحدة الثابتة ، ال على أسس زائفة 

 بالية .
وتعهدهتا تعاليمه وأحكامه احلقة ، وهي األمة الداعية إىل االحتاد ،  أمة أنشأها وحي اهلل تعاىل ،

والبعد عن االختالف والفرقة ، وكل ما ميزق اجلماعة ، أو يفرق الكلمة من العداوة الظاهرة ، أو البغضاء 
 الباطنة  ، حيث إنه وبال ش  أن االختالف يف الدين من أعظم أسباب احنطاط األمم وختلفها .

خلطورة جاءت األدلة ترتى يف كتاب اهلل تعاىل منذرة وحمذرة من االختالف ومنبهة إىل أن وهلذه ا
االختالف الذي يؤدي إىل الفرقة ، وشتات كلمة املسلمني ، وبعدهم عن االجتماع على كلمة احلق يكون 

ڭ ژ  همبستوى الشرك الذي يعد أعظم الذنوب عند اهلل تعاىل حيث قال تعاىل يف موضع آخر من كتاب

ڭ ڭ     ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ې 

ى ى ائ           ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ        حئ مئ ىئ يئ 

ا لذا جاءت اآليات التالية لتنهى عن مها ما يف اآلية اليت بني أيدينا ، [ ، من 32 - 30الروم: ]  ژجب 
 جمتمعاهتا . يفرقها ، ويباعد بني أفرادها ، ويقضي على 
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 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 چ ڇ  ژخمالفة  وال منازعة بال اإلهلي التوحيد اىل يوصلهم الذيژ  ڃ چ چ چژ 

 ژ 
 إحدى على ليهودا ) افرتقت:  وسّلم عليه اهلل صّلى قال كما  متعصبة خمتلفة وأحزاباً  فرقاً  صاروا اى

 وسبعني ثالث على أميت قوتفرت  فرقة، وسبعني اثنتني أو إحدى على النصارى وافرتقت فرقة، وسبعني اثنتني أو

 ژوإصالحهم  وشأهنم أمرهم من ژ ڇژ  الرسل أكمل يا أنتژ ڇ   ژ وباجلملة فإن   (1)فرقة( 

ومن األحزاب من أنه من مبتدعة أمته امللحدة يف دينه بريء،  إعالم من اهلل نبيَّه حممًدا  ژ ڇ ڍ

 الغيور املنتقمژ ڎ ڎ ژ مفوض  وشأهنمژ ڌ ڌ ژ  ، بل(2)مشركي قومه، ومن اليهود والنصارى
 أمرهم يف إمنا لق ،تع ب  هلم عذاهبم وال وال توبتهم بيدك حنوه ، فليس وحشروا عليه عرضوا حني احلكيم
 املشركني ؤالءه أمر إيلَّ  الذي فأنا،  تعاىل اهلل إىل واإلهالك واملكافأة، واالستئصال واجلزاء واإلنظار اإلمهال
 إما أحد، كل  ودون دون  سبيل ، عن ضلوا الذين أمت  من واملبتدعة شيعًا ، وكانوا دينهم فارقوا الذين
 مين والتفضل عليهم بةبالتو  عنهم بالعفو وإما هبا، فأهلكهم دينهم وفـُْرقتهم ضاللتهم على أقاموا إن بالعقوبة

 أن بعد اةمستقص جليلة عظيمة تنبئة ژ ڈ  ژاآلجال  من هلم ضرب ما استيفاء بعد ژ ڈ  ژ عليهم

 كان  اليت ةالقبيح األشياء تل  من أي ژ ڑ ژ وطبعاً  جبلةژ ژ ژ ژ داخرين وخيربهم  إليه حيشرهم
 رودهمو  عند خرةاآل يف هبا، وذل  التدين ادعاء مع علم على إصدارها يف متوقفني ، غري داعية أمت إليها هلم
 املسيءو  باإلحسان، منهم احملسنم  يفعلون، الدنيا يف كانوا  مبا منهم كال  فيجازي ، القيامة يوم عليَّ 

 (3).باإلساءة

                                                           
(. 217/ 1 ) - رضي اهلل عنه –عن أيب هريرة  فصل: يف توقري العامل ، كتاب العلم ،  الصحيحني على يف املستدرك أخرجه احلاكم -  (1)

 مسلم . شرط الذهيب  : على قال شواهد وله خيرجاه، ومل مسلم، شرط على صحيح حديث وقال : هذا

ء دين اليهود والنصارى يف شي وليس يف إعالمه ذل  ما يوجب أن يكون هناه عن قتاهلم، ألنه غري حمال أن يف الكالم:"لست من - (2)
 كفقاتلهم. فإن أمرهم إىل اهلل يف أن يتفضل على من شاء منهم فيتوب عليه، ويهل  من أراد إهالكه منهم كافرًا فيقبض روحه، أو يقتله بيد

ية دليٌل واضح على أهنا يكن يف اآلومل  على كفره، مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون عند مقدممهم عليه". وإذ كان غري مستحيل اجتماع األمر بقتاهلم،
ملا  ،منسوخة، وال ورد بأهنا منسوخة عن الرسول خرٌب  كان غري جائز أن يـُْقضمى عليها بأهنا منسوخة، حىت تقوم حجٌة موجبٌة صحةم القول بذل 

 ول األحكام". قد بينا من أن املنسوخ هو ما مل جيز اجتماعه وناسخه يف حال واحدة، يف كتابنا كتاب:"اللطيف عن أص
/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (308/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (269/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (3)

مفاتيح الغيب لفخر  (367/ 2) احملرر الوجيز البن عطية (341/ 2) للواحدي الوسيط التفسري (498/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (332
 (240/ 1) الفواتح اإلهلية للنخجواين (336/ 7) نظم الدرر للبقاعي (189/ 14) ين الرازيالد
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 دين فهو اد،العب ألزمه الذي اهلل دين هو إذ يلتزموه، أن ينبغي كان  حيث من إليهم الدين وأضيف
 . الوجه هبذا الناس مجيع

 آخرون، روتنص بعض واختالفات، حيث هتود فرق هلا نهمم طائفة كل  إذ «بالشيع» ووصفهم
 بعضاً، يكفر هموبعض التوراة، أهل أيضا وهم وكذل  اليهود، بعضاً  يكفر بعضها بعض ، فالنصارى ومتجس
 متفرقني شيعاً  هلهأ ومصري بعينه،" التفريق"هو وذل . إليهود تكفر والنصارى تكفر النصارى، إليهود أعين
 . مفرِّقون وله مفارقون، احلقِّ  اهلل لدين فهم جمتمعني، غري

 أصحاب هم ژ ڃ چ چ چ چ ڇژ عائشة  يا: " لعائشة  اهلل رسول قال ولقد
 ". األمة هذه من الضاللة وأصحاب األهواء وأهل البدع

، وأنه ليس اً شيع فيه وأحزاباً  أنه بريء ممن فارق دينه احلق وفرقه، وكانوا فرقاً  أخرب اهلل نبيه  حيث
 ألن دينه الذي بعثه اهلل به هو اإلسالم، دين إبراهيم احلنيفية، كما قال له ربه وأمره أن يقول: ؛ هم وال هم منهمن

فكان من  ژڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے        ے ۓ ژ 
ه ب من مشرك ووثيّن يهودي ونصرايّن ومتحنِّف، مبتدع قد ابتدع يف الدين ما ضلّ  فارق دينه الذي بعث به 
منه بريء، وهو   ، وحممد هو بريء من حممد و والدين القيم ملة إبراهيم املسلم، ، عن الصراط املستقيم 

 . ژ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍژ داخل يف عموم قوله: 
،  البافني على فرقتهم ومن تاب منهم دينهم فارقوا الذين هؤالء من القيامة يوم جاء مث ذكر أنه من

 من احلساب، وقفم يف القيامة يوم ربَّه واىفم  فمنژ ک ک کژ وا دينهم ومل يتفرقوا أنه وغريهم ممن التزم
 هو وذل  ،ضاللته من مقيم عليه هو عما واإلقالع واإلميان بالتوبة شيعاً، وكانوا دينهم فارقوا الذين هؤالء

 اجلزاء ابوإجي ، جاء هبااليت  حسنته أمثال ژ ک گ گژ  هبا جاء من: فقال اهلل ذكرها اليت احلسنة
 يكون ما لنعما من أحد كل  إىل  تعاىل اللَّه من سبق قد ألنه وإحسان؛ إفضالٌ  واخلريات احلسنات يف والثواب
  .واإلكرام اإلفضال جهة من إال للجازي جزاء وال له، وشكراً  عليه أنعم ملا جزاء اخلريات تل  منه

ڳ ڱ  ڳژ  ين احلّق والكفر باهللومن واىف يوم القيامة منهم بفراق الدِّ   ژگ ڳ ڳ ژ 

احلكمة  وجبهت مما السيئة ، وجزاءفال جيزى إال ما ساءه من اجلزاء، كما واىف اهلل به من عمله السيئ  ژ ڱ 

ژ أنعم اهلل عليه  امل الكفران خمرج منه الفعل خرج ملا ؛عليه؛ فيستوجب بالكفران العقوبة واجلزاء على ذل 

فريقني، ال فريق اإلحسان، وال فريق اإلساءة، بأن جيازي احملسن باإلساءة وال يظلم اهلل ال ژ ڱ ڱ ں 
 وال شيئاً  اهلمأعم ثواب من ينقصون ال له ، واملسيء باإلحسان، ولكنه جيازي كال الفريقني من اجلزاء ما هو
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ه حكيٌم ال يضع ناؤ ألنه جل ث؛  .عقاهبم على يزاد وال ثواهبم من ينقص شيئاً ، وعليه ال سيئاهتم على يُزادون
 (1) إال مبا يستحّق من اجلزاء. إال يف موضعه الذي يستحق أن يضعه فيه، وال جيازي أحداً  شيئاً 

 
 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

 اده ، والذيلعب ارتضاه الذي اهلل دينم  األحزابُ  فرَّق وقد مفارق، فلدينه ضالّ  كل  أن .1
  .(2) - عليهم اهلل صلوات - واألنبياء لالرس إليه ودعا به أمروا

 (3) .وعز جل باهلل الكفر السيئات وأصل احلسنات التوحيد، أصل .2
 يبتدعوا ال وأن الدين يف ال يتفرقوا وأن واحدة، املسلمني كلمة  تكون أن على احلث .3

 .(4)استطاعوا ما البدع
هم هم ، فمزقدعوة اهلل ألهل اإلسالم أن يرتفعوا عن االخنالف الذي وقع به غري  .4

 شر ممزق ، ويأخذوا بنعمة اهلل وإكرامه هلم باالسالم . 
 عدب الدين إضاعة من االجتماع سنن حبسب له عرضة هى مبا األمة هذه تذكري .5
 أو ملذهب منها لك  تتعصب وشيعا أحزابا جتعلها اليت والبدع واآلراء باملذاهب فيه بالتفرق االهتداء
 من قبلهم نمل حدث كما  متعادية أمما اإلميان أخّوة بعد وتصبح لوحدةا عرا وتنفصم احلق فيضيع إمام،
 (5) .األمم

 شريعته تلطخت أن وال والتصورات املعتقدات من بغريه الدين هذا خيتلط أن ميكن وما .6
 شريعة ألي اثنان وصفان هناك يكون أن ميكن وما.. والنظريات واألوضاع املذاهب من بغريه ونظامه
 اإلسالمية والشريعة. فحسب إسالم اإلسالم إن..!!! آخر وشيء.. إسالمي.. نظام أي أو وضع أي أو

 إسالمي اإلسالمي االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي والنظام. فحسب إسالمية شريعة
 (6).فحسب

                                                           
( 499/ 1( حبر العلوم للسمرقندي )333/ 4( تأويالت أهل السنة للماتريدي )274/ 12انظر : جامع البيان البن جرير الطربي ) – (1)

 ( 83/ 2شاف للزخمشري )( الك2256/ 3اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب )
 (269/ 12جامع البيان البن جرير الطربي ) -  (2)
 (310/ 2معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) - (3)
 (308/ 2املرجع السابق  ) – (4)
 (83/ 8تفسري املراغي ) - (5)
 (1239/ 3يف ظالل القرآن لسيد قطب ) - (6)
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 يف والنهي األمر مصدر ليوحد جاء والدين ليفرق، ال ليجمع جاء إمنا الدين أن .7
 (1)خالف . أي بعضنا وبني بيننا ثحيد فال األساسية األفعال

 (2) .العادل حبكمه بينهم حيكم هلل األمر وترك دينهم فرقوا ممن  الرسول براءة .8
 (3) .ورمحة اهلل من عدل السيئات مضاعفة وعدم احلسنات، مضاعفة .9
 حكم طيلوتع بعضه، وترك بعضه، أخذ يصح فال يتجزأ، ال وكل واحد اهلل شرع إن .10

 (4) .كافر  فهو ذل  اعتقد فمن للعصر، هصالحيت عدم ادعاء أو

  

                                                           
 (4016/ 7تفسري الشعراوي ) - (1)
 (148/ 2) للجزائري سريالتفا أيسر - (2)
 (148/ 2) املرجع السابق  - (3)
 (117/ 8) للزحيلي املنري التفسري - (4)
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 اإلخالصو في التوحيد والعبادة  -السالم و  الصالة عليه – اتباع ملة إبراهيم : رابعالمطلب ال
 (161 – 164 ) 

ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے        ے ۓ ۓ  ژ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ         وئۇئ 

  ژ جئ حئ   مئ ىئ يئ      جب حب خب
 

 أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق : 
وبالغ يف  ،ملا علم رســـــــوله أنواع دالئل التوحيد ، والرد على القائلني بالشـــــــركاء واألنداد واألضـــــــداد 

هل اجلاهلية يف رد على أالوالقدر، و باألدلة القاطعة ، وحتقيق أمر القضـــــــاء  هتصـــــــحيحو تقرير إثبات التوحيد 
من  انتقل ؛بطالهنا واعوجاجها ووصــفها بتفرق أهلها الدال على ، وإبطال مجيع أديان الضــالل ،  أباطيلهم

أن ما أُمر به الّرســــــــــول  جمادلة املشــــــــــركني ، وما ختّللها ، إىل فذلكةِ  أن اهلل هداه إىل الدين ب يف هذا الشــــــــــّ
له  يعلن أصول دينه ، وأن يصف دينه الذي شرعهو أمره أن  ، -عليه السالم  – املستقيم وهو دين إبراهيم

نويهاً باملقول ، وتكّرر األمر بالقول ثالث مرّات ت ، حتبيباً فيه وحثاً عليه؛ مبا فيه من احملاســــــــــــــن   وهداه إليه
وأنَّه ثابت ، قّلدوه هلم فيه ليتغملقاً لباب اجملادلة مع املعرضــــــــــني ، وإعالناً بأنّه قد تقّلد لنفســــــــــه ما كان جيادو 

 . ذل  من نتيجة هذه السورة كلعلى ما جاءهم به ، وأّن إعراضهم ال يزلزله عن احلّق و 
ه ألّن الواعظ واملناظر إذا أشبع الكالم يف غرضه ، مثّ أخذ يبني ما رمِضي؛ وفيه إيذان بانتهاء الّسورة 

  ، حيث األسلوب ريَّ ــــــــــــأنَّه قد أخذ يطوي سجّل احملاّجة ، ولذل  غم  الّسامعم  مم لَّ لِنفسه وما قـمّر عليه قمراره ، عم 
 الذي ينهد يصــــف وأن به ، وباإلعالنأمره أن خيتم الكالم هبذا التحذير الذي ال شــــيء أقوم منه وال أعدل 

قال : الســـــورة . ف ذهه نتيجة من ذل  ، وألن عليه وحثاً  فيه حتبيباً  احملاســـــن من فيه مبا إليه وهداه له شـــــرعه

 (1) ژ  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہژ 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
أضــــــاليلهم،  نم ما ســــــواها من واالنتباه بشــــــريعته باإلعالن الســــــالم عليه نبيه وجل عز اهلل أمرلقد 

 برهبم لعادلنيا هلؤالء حممد يا ژڻژ واالستقامة فقال :  والفضل احلسن من عليه هي مبا الشريعة ووصف
                                                           

 ( 752 / 2 ) للبقاعي نظم الدرر ( 137 / 9 )للقرطيب اجلامع ألحكام القرآن  (190/ 14) لفخر الدين الرازي الغيب مفاتيح - (1)
 ( 197 / 8 ) البن عاشور  التحرير والتنوير
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 اهلل دين وه الذي الدين ودلَّين على القومي، الطريق إىل ريبأرشدين  ژ ڻ ڻ ڻ ژ   واألصنامم  األوثان

 ثابتاً باحلجج قيماً مســـــــت قائماً  ژ ہ ہ ژ   احلنيفية املســـــــلمة تل  هيو  به وعرّفين ابتعثه به،احلق الذي 

 الســــــتقامة ؛ل قابالً  ســــــهالً  هيناً  ليناً  ژ ھ ژين إبراهيم د ژ ہ ھ ژ وهو  فيه ، عوج والرباهني ال

 ھ ے        ے ۓ ژ -عليه الســـــــالم  –إبراهيم  ژ ھ ے     ژجاف ،  غري الدليل مع مياالً  لكونه

 ألنه مل يكن ممن يعبد األصنام. ؛  باهلل ژ 
 الـدين وه براهيمإ دين أن فـأخرب إبراهيم، دين هو عليـه هم الـذي أن يـدَّعون مجيعـًا األديـان وأهـل

ا هلل خالصــــــــاً  حنيفاً  هم ، فلقد كان ال  اللَّه رســــــــول عليه الذي  يف وال ربوبيته يف أحداً  يشــــــــرك مل خملصــــــــً
 1 .عليه أنعم ما رشك إىل واالستسالم هداه، مبا منَّته الكفرة ، ويف اآلية ذكر أُولمِئ م  فعل ما على عبادته،

 هلؤالء يعلن أن وجل عز اهلل ويؤديه ، حيث أمره به يقوم كيف  عرَّفه املســــــــــــــتقيم الدين عرَّفه وكما
فقال  واألوثان هلةاآل عبادة من الباطل على أهواءهم يتبع أن يسألونه الذين واألصنام، األوثان برهبم العادلني

 . ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ : 

مقصـــــــــدي وخضـــــــــوعي وثنائي وإخالصـــــــــي ، وديين ژ ڭ ڭ ڭ ژ  حممد، يا ژڭ ژ 

 بل كل أموري هلل حيايت يف وطاعيت ژۇ ژ عيت من ذل  ذحبي الذي أتقرب به إىل اهلل وعباديت وطا

 وسائر لصالةبا يتقرب إمنا ژۆ ۆ ۈ ژ  اهلل من ممايت بعد ووفايت وجزائي ژۇ ژ يف حيايت 
 من ون،املشـــرك أيها به  أشـــركتم ما دون رضـــاه خالصـــاً ، وطلب وجهه اهلل وحده ، وإرادة إىل كلها  املناســـ 

 جيب بل كانت  فكي  هبا يؤتى أن العبادات يف يكفي ال ألصــــــنامهم، مث بني أنه حيث كانوا يذحبون ألوثانا

 يءلشـــــــ وال خلقه، من ذل  من شـــــــيء يف ژ ٴۇ ۋ ۋ ژ :بقوله اإلخالص وأكده متام مع هبا يؤتى أن

العمل و  اإِلخالص يف القول ژ ۅ ژ  خالصــــــاً  له إال ذل  يكون أن ينبغي ال نصــــــيب ؛ ألنه فيه منهم

 ، لربه األمة هذه من وخضــــع وأْذعن أقرَّ  من أّول وأنا ژ ۉ ې ېژ ريب  أمرين وبذل  ژ ۉ ژ 
 إلســـالم قّدممت نىبّ  كل  إســـالم وممايت ، ومن املعلوم أن  حمياي أحوال مجيع يف أبلغ؛ أن أمرت بالذي وعمل
 . أّمته

 .صباإلخال مقرونة هبا تىيؤ  أن الصالة صحة شرط أن على الدالئل أقوى من ويف اآلية دليل

                                                           
 طيةع بنال العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر (336/ 4) لماتريديل السنة أهل تأويالت (281/ 12) البن جرير الطربي البيان عجام - 1
 (337/ 7) والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم (380/ 3) كثري  ابن تفسري (97/ 2) التفسري علم يف املسري زاد (368/ 2)



 

488 

 

 

 وجه قصد ماهلمأع مجيع يف يلتزموا حىت به التأسي املؤمنني يلزم ما املقالة هبذه  النيب إعالن ويف
 . (1)وجل عز اهلل

 ژ ٴۇ ۋ ۋۅژ :قوله إىل ونسكي صاليت إن: يقول أن وهو احملض بالتوحيد  حممدا أمر وملا
 جهنيو  من وتقريره التوحيد هذا صــــــــــــــحة على ليلالد جمرى جيري ما يذكر بأن أمره له شــــــــــــــري  ال

 طواتخ واتبــاع األصــــــــــــــنــام عبــادة إىل الــداعيــ  األوثــان، برهبم العــادلني هلؤالء حممــد يــا ژې ژ   :فقــال

 إهلاً  أطلب أن ندكمع أفيحســن ژ ى ى ائ ائ ژ والتوبيخ  والتوقيف التقرير يقتضــي باســتفهام الشــيطان
مث بني الســبب  آهلتهم ، عبادة إىل له دعائهم عن جواب وهو باديتع يف فأشــركه يســودين؟ اهلل وســيداً ســوى

 دأح كل  ، ويف وهو ســـــيد كل شـــــيء دونه ومدبّره ومصـــــلحه ژ ەئ ەئ وئ         وئژ والعلة يف ذل  األمر 
 إال أنيب وال عليه، إال توكلأ فال أمري، ويدبر ويكلؤين وحيفظين ظاهر، فهو يربيين قائم وألوهيته ربوبيته أثر
 فيه، هلل الربوبيةو  العبودية آثار أجد إليه تدعونين وفيما واألمر ، اخللق وله ومليكه، شـــــيء كل  رب ألنه ؛إليه

 املخلوق عل، وج للرب شـــــــريكاً  املربوب جعل جيوز ال بأنه يشـــــــهد العقل وصـــــــريح !ســـــــواه؟ ربا أختذ فكيف
 .للربوبية يصلح ال مثلي مربوب سواه ما ، وكل للخالق شريكاً 

 وشركهم كفرهم  من هإلي يرجع ال أنه بني التوحيد هذا القاطع القاهر الدليل هبذا بني ملا اىلتع إنه مث

ا ال يؤخذ مبو وال جترتح نفس إمثًا إال عليها،  ژ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ  فقال عقاب وال ذم
خوذ أأتت من معصـــــــــية اهلل تبارك وتعاىل، وركبت من اخلطيئة ســـــــــواها، بل كل ذي إمث فهو املعاقب بإمثه وامل

وال تأمث نفس آمثة بإمث نفس أخرى غريها، ولكنها تأمث بإمثها، وعليه  ژ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ژ  بذنبه
 تعاقب، دون إمث أخرى غريها.

نا لســــــــــــــنا مأخوذين أن أن يقول هذا القول هلم وإمنا يعين بذل  املشــــــــــــــركني الذين أمرم اهلل نبيه 
وهذا كما أمره اهلل جل ثناؤه يف موضــــــــــــــع آخر أن  ، بآثامكم، وعليكم عقوبة إجرامكم، ولنا جزاء أعمالنا

 نأ تعاىل ووعيد حيث بني بتهديد مث جاء، [6]ســــورة الكافرون: ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژيقول هلم: 

الناس  هاأي ژ  ی ی جئژ تعاىل فقال :  اهلل إال آمر وال فيه حاكم ال موضــــع إىل املشــــركني هؤالء رجوع

 ملوضع نيتبي االعوجاج على العقاب أن فيعلمكم  ژمئ ژ  ومنقلبكم مصريكم إليه مث ژ حئ    ژ

 األديان الدنيا من يف املبطل من احملق ، ومتييز الغي من الرشـــــــــــــــد بتبيني ژ ىئ يئ      جب حب ژ حلق 

                                                           
 تفسري (338/ 4) للماتريدي السنة أهل تأويالت (311/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (283/ 12) الطربي البن جرير البيان جامع - (1)

 (369/ 2) البن عطية العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر (84/ 2) للزخمشري التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (161/ 2) السمعاين
 . (191/ 2) بيضاويلل التأويل وأسرار التنزيل أنوار (191/ 14) لفخر الدين الرازي الغيب مفاتيح



 

489 

 

 

 وادِّعاء األصنام عبادةب وبعض باجملوسية، وبعض بالنصرانية، وبعضٌ  باليهودية، يدين بعضكم كان  إذ وامللل،
 من ينئذح فتعلموا شـــــــــــــر، أو خري من الدنيا يف يعمل كان  مبا مجيعمكم جيازي مث اد،واألند اهلل مع الشـــــــــــــركاء
 عاملوه . أنتم ما واملسيء ، فاعملوا منَّا احملسنُ 

ولقد بينت لكم يف هذه السورة من أوهلا إىل آخرها ما ينبغي أن يكون منكم جتاه اهلل تعاىل ، مث 
 (1) ذاهبا .جتاه أنفسكم بأن تنقذوها مما يسبب هالكها وع

 
 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

أن هذه اآلية جاءت بعدما ذكر تعاىل يف هذه الســـورة أصـــول الدين الصـــحيح ،  .1
بمهم املشــــــركني وما يـُْبِطُل معتقداهِتم املنحرفة ، فبعد هذا كله جاءت هذه  وذمكمر ما يمنُقُض ُحجمجم وشــــــُ

على دين إبراهيم عليه الســــــــــــــالم ، وهو الديِّن القيم  و أنه اآلية خامتة جلميع ما ســــــــــــــبق ، وه
 والصراط املستقيم ، وأنه عليه الصالة والسالم داعياً هلذا الدين بالقول والعمل .

أن املناظر إذا رأى أنه قد أوصل فكره ودعوته إىل من أراد إيصاهلا إليهم ، فعليه  .2
طال أنسى آِخرُُه أّولمُه ، وعليه أيضًا أن خيتم كالمه إهناء الكالم ؛ ألنه كما قيل : بأن الكالم إذا 

 . - واهلل أعلم -فيه وهو توحيد اهلل تعاىل  بأهم ما
 غري من أضله من وزر حيمل فإنه عليها واتبع إليها ودعا الضاللة يف إماما كان  من .3

 (2) .شي املضل وزر من ينقص أن
 يف زموايلت حىت به التأسي نياملؤمن يلزم ما بكل ما أمر بقوله  النيب إعالن يف .4

 .(3)وجل عز اهلل وجه قصد أعماهلم مجيع
 

  

                                                           
 بنال العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر  (340/ 4) لماتريديل السنة أهل تأويالت (285/ 12) البن جرير الطربي البيان جامع -(1)

/ 3 ) كثري  ابن تفسري (191/ 2) لبيضاويل أويلالت وأسرار التنزيل أنوار (191/ 14)لفخر الدين الرازي  الغيب مفاتيح (370/ 2) عطية
383)  

 (158/ 7) القرطيب تفسري - (2)
 (535/ 2)للثعاليب  القرآن تفسري يف احلسان اجلواهر - (3)
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 (  165س : االستخالف في األرض ) ماخالمطلب ال
مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث      ىث يث ژ 

  ژحجمج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس 
 

 أوال : تناسق هذا المقطع مع المقطع السابق : 
 بطة الة من ختلف شديد ، ووثنية هامة العربياأل السابقة ما كان قد ابتليت به قرت اآلياتلقد أ

مثيل هلا ، واحنرافات خلقية واجتماعية ، وفوضى حياتية ، ومن مث فقد قل شأهنم ، وصاروا يعيشون على 
هامش التاريخ ، وال يتعدون يف أحسن األحوال أن يكونوا تابعني للدولة الفارسية أو الدولة الرومانية ، وقد 

تعظيم تراث اآلباء واألجداد ، واتباع ما كانوا عليه ، واالعتزاز به مهما يكن فيه من زيغ ب مامتألت قلوهب
 . (1)واحنراف وضالل 

لذا ختم كل ذل  بأنه لو حتققت العقيدة السليمة الصحيحة فإن هذه األمة ستتوىل زمام سيادة 
 . األمم ، وقيادهتا حنو بر األمان ، حنو السعادتني الدنيوية واألخروية 

 
 

 : تفسير اآليات وفق التناسق بين الكلمات والجمل في اآليات :  ثانياً 
 جت حت ژ الناس أيها ژىب يب ژ واهلل  ژمب ژ  :وأمته حممد لنبيه ذكره تعاىل يقول

 قد وأمته نبيني،ال خامت السالم عليه النيب ألن واستخلفكم؛ اخلالية، واألمم القرون من قبلكم كان  ممنْ  أهل  بأن ژ
 بعض خالئف هم، بعض ختلفوهنم فيها، وتعمُروهنا بعدمهماألرض،  يف منهم خالئف فجعلكم األمم، مجيع خلفوا
 ويف شيء، كل  يفو  والذل، العز، ويف والسقم، والفقر، والصحة، والغناء، واملوت، احلياة، يف األحوال ويف الوجود يف

 يعرفوا مل معاً  يعاً مج أنشأهم لو ألنه وخالقهم؛ شئهممن معرفة على ، ودليل عربٌ  ذل  يف هلم ليكون والكرب؛ الصغر،
 حوالأ ليعرفوا قرن؛ بعد ، وقرناً  واحد بعد واحداً  أنشأهم ولكن حال، إىل حال من ، وتغريهم أنفسهم أحوال
 تقدمهم مبن مهل ويكون والرتغيب، التحذير يف عربة تقدمهم مبن هلم حال؛ ليكون إىل حال من وانتقاهلم أنفسهم
  وعربة . قدوة

 إذ لفهمخي من هلم ألنه ليس لألمم؛ خالئف جبملتهم السالم عليه حممد أمة تسمى أن وإمنا كان حيسن
 .الساعة قيام وعليهم األمم آخر هم

 واملناظر واملساوي، واحملاسن واألخالق، األرزاق يف بينكم فاوت ژخت مت ىت يت جث ژ 
فوق بعض، بأن رفع هذا على هذا، مبا بسط هلذا من وخالف بني أحوالكم، فجعل بعضكم  واأللوان، واألشكال

                                                           
 .  21منهج القرآن الكرمي يف حتصني األمة من الفرقة واالختالف للصميدعي ، ص :  -  (1)
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الرزق ففّضله مبا أعطاه من املال والِغىن، على هذا الفقري فيما خوَّله من أسباب الدنيا، وهذا على هذا مبا أعطاه من 
بينهم بأن رفع من درجة هذا على درجة هذا، وخفض من  فخالف  األْيد والقوة على هذا الضعيف الواهن الُقوى،

   ذل  . يف احلكمة ، وله درجة هذا عن درجة هذا

 ،فيما خوَّلكم من فضله، و  أعطاكم ما على شكركم ليخترب ژمث      ىث يث حجژ وإمنا فعل ذل  
 ، يفيعلم املطيع له منكم فيما أمره به وهناه عنه، والعاص،  فيه مكنكم فيما وخيترب أعمالكمومنحكم من رزقه، 

  الذي أمره بأدائه منه، واملفرِّط يف أدائه. ومن املؤدِّي مما آتاه احلق
ْعِسر ويبتلي الشكر، منه ويطلب بالِغىنم  املوسر وليبتلي

ُ
 ثناؤه عامل جل لصرب ، وهوا منه ويطلب بالفاقة امل

 .والعقاب عليه الثواب يكون ما منهم ليظهر اختربهم أنه إال ذل ، قبل منهم يكون مبا
 بالشدائد، هابتال ما على صرباً  أنعم ، أو ما على بالشكر أمراً  إما: جهنيو  على تعاىل اللَّه من واالبتالء

 سلكه، لو أفضاه ماذا إىل سبيل كل  أن وبني الباطل، وسبيل احلق سبيل مجيعاً ؛ السبيلني بني ما هو منه واالبتالء
 وحزن شديد عذاب إىل ضاهأف الباطل سبيل سل  وإن الدائم، والسرور الباقية النعم إىل أفضاه احلق سبيل سل  فلو
 .دائم

 ووعد مث توعد ، اخلري إىل االستباق على ، وليحضهم العمل ميدان للناس ليفسح هبذا وجل عز أخرب وإمنا

ره ملن أسخطه بارتكابه معاصيه، وخالفه أم ژجخ حخ  ژ يا حممد ژجح مح ژ وترجية فقال :  منه ختويفاً 
عليه، ومتكينه إياه يف  عنه، مع إنعامه وإدباراً  ه من فضله وطمْوله، تولِّياً فيما أمره به وهناه، وملن ابتلى منه فيما منح

 . األرض، كما فعل بالقرون السالفة

 حيكم آت فكل والوقوع، اإلتيان مضمون متحققاً  كان  ملا ژجخ ژ بـ  اآلخرة عقاب يوصف أن وحسن

د ابتالئه إياه إليه بالطاعة عن باالً وإنه لساتر ذنوبم ممْن ابتلى منه إق  ژمخ جس ژ  به ويوصف بالقرب عليه

برتكه عقوبته  ژحس  ژبنعمة، واختباره إياه بأمره وهنيه، فمغط  عليه فيها، وتارك فضيحته هبا يف موقف احلساب 
 على سالف ذنوبه اليت سلفت بينه وبينه، إذ تاب وأناب إليه قبل لقائه ومصريه إليه.

املبالغة  ه باملغفرة وضم إليه الوصف بالرمحة، وأتى ببناءووصف العقاب ومل يضفه إىل نفسه، ووصف ذات
كثري العقوبة مسامح ،كثري الرمحة مبالغ فيها   ، والالم املؤكدة تنبيهًا على أنه تعاىل غفور بالذات معاقب بالعرض

 فيها.
اجلمع  ألن ؛ولقد مجع بني ما يقتضي الرهبة من سرعة العقاب وبني ما يقتضي الرغبة من الغفران والرمحة

ليبني لطف اهلل تعاىل  كتاب اهلل كثري  وهذا يف ، بني الرغبة والرهبة أبلغ يف اإلنقياد إىل الطاعة واإلقالع عن املعصية
 (1) . -واهلل عز وجل أعلم  -بعباده 

                                                           
/ 4) تأويالت أهل السنة للماتريدي (312/ 2) للزجاج وإعرابه القرآن معاين (287/ 12) انظر : جامع البيان البن جرير الطربي – (1)

( أنوار التنزيل للبيضاوي 371/ 2( احملرر الوجيز البن عطية )197/ 2( النكت والعيون للماوردي )501/ 1) حبر العلوم للسمرقندي (342
 مع تصرف وإضافة من الباحثة  (384 /3) تفسري ابن كثري (283/ 1) التسهيل البن جزي (192/ 2)
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 ثالثاً : أهم ما ترشد إليه اآليات من هدايات : 

ما حل هبم ، وما  أمهية دراسة علم التاريخ و علوم من سبق ، واإلطالع على كل .1
  يسهم مسامهة يف استغالل احلاضر لبناء مستقبل زاهر ، يرفع من قدر األمة ؛ لحصل هلم ، وأن ذ

 لتكون أمة اخلالفة على األرض ، مطبقة ألحكام اهلل ؛ لرتتقي جبميع األمم حسياً ومعنوياً.  
 (1)التأديب هلذه األمة والتذكري باإلنعام عليهم باالستخالف . .2
ت سنته ىف أن سعادة الناس أفراداً ومجاعات ىف الدنيا واآلخرة أو شقاءهم فيهما قد جر  .3

 (2)تابعة ألعماهلم وتصرفاهتم.
ابتالء الناس بعضهم ببعض، ليتنافسوا ىف العلوم واألعمال النافعة، وإعالء كلمة احلق  .4

 (3) والدين ورفعة شأنه وإعزاز أهله.
لني متطابقني، حيث أراد سبحانه أن نكون من متطلبات اخلالفة أننا ال نكون متماث .5

متكاملني يف املواهب، ويف الكماليات؛ ألن الناس لو كانوا صورة مكررة يف املواهب، لفسدت احلياة، 
 (4) فالبد أن ختتلف مواهبنا، ألن مطلوبات احلياة متعددة 

من  رتفاوت الناس يف الغىن والفقر والصحة واملرض، والرب والفجور ويف كل شيء مظه .6
 (5) مظاهر تدبري اهلل تعاىل يف خلقه. ينتفع به الذاكرون من غري أصحاب الغفلة والنسيان.

الناس خلفاء األرض، خيلف بعضهم بعضا، فكل جيل خيلف من قبله من األمم املاضية  .7
 (6) والقرون السالفة.
 نيأن اهلل تعاىل سريع العقاب، شديد العذاب للكفار والعصاة، غفور رحيم بالطائع .8

 (7) التائبني. وهذا ترهيب وحتذير من ارتكاب اخلطيئة، وترغيب يف الطاعة واإلنابة والتوبة.
 
 
 

 
 

                                                           
 (345/ 7) نظم الدرر للبقاعي -  (1)
 (93/ 8) املراغي تفسري - (2)
 (96/ 8) املرجع السابق  – (3)
 (4029/ 7) الشعراوي تفسري - (4)
 (150/ 2) للجزائري التفاسري أيسر - (5)
 (132/ 8) للزحيلي املنري التفسري - (6)
 (132/ 8) املرجع السابق  – (7)
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 المبحث األول: مناسبة اسم السورة لموضوعاتها.

 
هلل فيها من األمور اليت أقام ا نعام يف سورة األنعام إمنا هو مرتتب على ماجاءإن تناول قضية األ

تعاىل احلجة والربهان على أحقيته هبا ، وكل ما يتعلق من التقرب هبا والتعامل معها وهبا إمنا هو أمر مرتتب 
 على االعتقاد اجلازم باستحقاق كل ذل  هلل تعاىل وحده دون شري  له .

وا ا هو له أمهية يف حياهتم كاننعام الذي منها قوهتم وطعامهم ومتاعهم ، وغري ذل  ممقضية األو 
ر وهذهبا على م الباطلة ، فجاء اإلسالم وعظمها أكثهلم الكثري ، فعظموها علىب طريقتهيتفاخرون هبا وتعين 

طريقة احلق ، وصرفها ملستحقها ، بعد أن أدخلها أهل اجلاهلية يف ظلماهتم ، حيث أخرجها اإلسالم من 
السورة فنظمتها على مبدأ من الرمحة والعدل واملساواة ، واليت تعترب تل  الظلمات إىل نوره ، وجاءت هذه 

 من أبسط األمور ليدل أن ما فوقها وأعلى منها ، أهم أن يراعى حق اهلل فيها . 
وطاملا أنه يطعم وال يطعم فكان من حقه البت يف قضية األنعام ، ومن حقه أن تصرف هذه العبادة 

 له وحده .   –ذبح النس   –
ضح أن سياق اآليات اليت ورد فيها االسم يتناول جانب التحليل والتحرمي واالحتكام إىل الشريعة واو 

، والتحلليل والتحرمي من األمور اخلطرية اهلامة اليت ال ينبغي ألحد من الناس أن يدعيها لنفسه أو ألحد من 
ذي يعلم اخلالق احلاكم ، ال البشر ، فهي ليست من شأن البشر ، بل هي منوطة باهلل تعاىل ، فهو وحده

خصائص األمور ، والذي خلق كل شيء لغايته ، فهو وحده اخلالق احلاكم ، وله وحده اخللق واألمر ، 
 وعلى الناس مجيعاً أن يلتزموا حدود ما شرع اهلل تعاىل هلم ، فهو أعلم مبا يصلح هلم .

آخر  دون شري  له ، وإعطاؤه ألحدومن املعلوم أن التعدي على هذا احلق الثابت هلل تعاىل وحده 
 .شرك باهلل تعاىل 

ليهما ع –دين إبراهيم وإمساعيل من والعرب الذين نزل عليهم القرآن الكرمي كان عندهم بقايا 
، و لكنهم أدخلوا يف عقائدهم وشرائعم كثريًا من األمور الشركية ، فجاءت هذه السورة املكية  -السالم 

يؤدي إىل كثري من التصرفات السلبية اليت أوردهتا سورة األنعام ، ال سيما وقد لتعاجل هذا االحنراف الذي 
 وبراءته من الشرك وأهله . –عليه السالم  –ذكرت توحيد أباهم إبراهيم 

 بحانهس واألصل أن التحليل والتحرمي ال يكون إال عن طريق الوحي اإلهلي ، والشرع النبوي ، يقول

ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ تعاىل : و 

ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 [ .  145]ژ  ۅ ۉ
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 السورة تعاجلها اليت الكبرية والقضية ولقد ذكر سيد قطب عبارات رائعة يف بيان هذا األمر فقال : " 
 املناسبة ولكن.. لالشام جماهلا ويف الواسع، حميطها يف. واألرض السماوات يف والعبودية األلوهية قضية هي

 تزاوله ما هي لة،الشام الكبرية القاعدة هلذه التطبيقية املناسبة حينذاك، املسلمة اجلماعة حياة يف احلاضرة
 الذبائح من النذور يف الشعائر بعض تقرير حق ومن واملطاعم، الذبائح يف والتحرمي التحليل حق من اجلاهلية
 (1)واألوالد "  والثمار

األنعام جيد أن احلديث يكثر حول أحقية اهلل تعاىل وحده يف التشريع للبشر ،  ومن يتأمل سورة
واالحتكام له سبحانه يف كافة نواحي احلياة ، واألنعام رمز لتصرف البشر بوحي من شركائهم يف حق اهلل 

 تعاىل وحده يف التحليل والتحرمي .
 اتاهلل وحده ، مبا له من صف ونرى أن اآليات يف سورة األنعام قد احتشدت للتدليل على حق

 تستلزم أن يكون له حق التشريع والعبادة ، وليس ألحد سواه احلق فيهما ، ومن هذه الصفات ما يلي : 

العلم الشامل التام الكامل حيث جاءت يف السورة الكرمية عدة آيات تثبت هذه  .1

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ ېئىئ ژ الصفة منها قوله تعاىل : 

ی جئ حئ      مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت        ىئ ىئ ی ی ی 

ىب يب جت ژ [ ،  80 ] ژ ى ائ ائ ەئ ەئوئ ژ [ ، وقوله :  59 ] ژحت خت 

 [ وغريها .  101]  ژحت 

 ژالقدرة والسيطرة والقهر ، ومن اآليات اليت تثبت هذه الصفات قوله تعاىل :  .2

وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئېئ ىئ ىئ ىئ   ی ی ی     ی  جئ حئ 

ہ ہ ہ ژ [ ، وقوله :  18 – 17 ] ژ مئ ىئ   يئ جبحب خب مب ىب يب

 [ وغريها .  65 ] ژھ ھ ھ ھ ے 
اهلداية حيث جاءت آيات يف السورة الكرمية خترب أن اهلداية من قبله ، يقول تعاىل  .3

[ ، ويقول :  122 ] ژ  ڳ ڳ          ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ : 

 [ . 125 ]ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ژ 
 حانهسب ه الصفة يف عدد من اآليات ، يقولاإلبداع يف اخللق ، حيث جاءت هذ .4

[ ،  95 ] ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ژ تعاىل : و 

                                                           
  (1018/ 2) يف ظالل القرآن لسيد قطب -  (1)
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ      ڻ ژ ويقول : 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی     ژ [ ، ويقول :  99 ] ژ  ڭ ڭ ڭ ڭ

ں ں     ڻ ڻ ڻ ژ [  ، ويقول :  101 ] ژجئ حئ مئ ىئيئ جب حب          خب

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 

 [ وغريها .  141 ] ژ
الرمحة ، حيث جاءت آيات يف السورة الكرمي لتقرر هذه الصفة ، يقول تعاىل :  .5

جح مح جخ حخ مخ جس حس   ژ[  ، ويقول :  12]ژ  ڇ ڇ ڇ ڇژ 

 [ وغريها . 165]  ژخس 

 ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ تعاىل : و  سبحانه اجملازاة يف اآلخرة حيث يقول .6

ۅ     ۉ ۉ ې ې ې          ې ى ى ائ ائ    ەئ ەئ  ژ [ ، ويقول :  62 ]

 [ وغريها .  93 ] ژ  وئ وئ ۇئ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ژ تعاىل : و  سبحانه املل  واحلكم حيث يقول .7

[  ،  12 ] ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چژ ويقول :  ، [ 62 ]ژ  ڈ ڈ
  وغريها .

 رمزاً ألمرين ومها النعمة وضعف اإلدراك . ومن يتأمل مواضع ذكر األنعام يف القرآن جيد أهنا وردت 
أما بالنسبة للنعمة فإن فوائد األنعام كثرية جداً ، ال يستغين عنها البشر ، وقد فصلت سورة النحل 

ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ژ هذه الفوائد يف قوله تعاىل : 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

پ پ   ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 

[ ، ومن املعلوم أن النعمة تستوجب الشكر ، وأعظم الشكر أن  8 – 5 ]  ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
يضعها اإلنسان يف موضعها ، ويؤدي حقها ، ملتزمًا ما أمر به اهلل املنعم ، وبالذات فيما يتعلق بالنعمة 
نفسها ، ومن حق املنعم سبحانه أن يكون له وحده تعاىل التحليل والتحرمي ، وقد جاءت السورة حاشدة 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ژلتوجيهات املتعلقة بكيفية أداء شكر هذه النعم ، فيبتدئ تعاىل السورة بقوله : با
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[ والذي خيرب فيها باستحقاقه ألمت الشكر ، مث خيرب  1 ] ژ ٻ پ پ پ        پ

[ ليبني أنه  141 ]  ژڭ ڭ ۇ   ۇۆ  ژ بالواجب جتاه حق هذه النعم حيث يقول تعاىل : 
ا احلق ، وبني كيفية االنضباط يف استعمال النعم دون جتاوز احلد املقبول فقال : ؤه دون تأخري هذجيب أدا

[ ، وبني أن التصرف يف هذه النعم إمنا يكون وفق  141 ] ژۆ ۈۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ  ژ
ما أراده اهلل وحده املنعم علينا هبذه النعم ، فيجب بناء على هذا االلتزام بأوامر اهلل تعاىل وحده ومن هذه 

 ] ژې ى ى     ائ ائ ەئ ەئ وئژ تعاىل : و  سبحانه مر ما جاء يف قولهاألوا

ڎ ڈ  ژ[ ، كذل  فال حيق ألحد أن حيرم ما أنعم اهلل لعباده وأحله هلم ، ويف هذا يقول تعاىل :  142

ڈ ژ ژ  ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 . [ 140]  ژڱ ڱ 

ٻ  ٱ ٻژ فإن اهلل تعاىل يقول : أما بالنسبة لكون األنعام رمزًا للبله وضعف اإلدراك 

ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

وئ وئ ژ [ ، ويقول :  179األعراف: ]  ژٹ ڤ         ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ۇئ ۇئ      ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

[ وذل  يتناسب مع آيات عديدة يف  44 - 43الفرقان: ] ژ  پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
اليت تتحدث عن عدم استفادة املشركني من اآليات الكونية والشرعية ، مع أن اهلل تعاىل السورة الكرمية 

أعطاهم ومنحهم األدوات اليت يستطيعون هبا إدراك هذه اآليات ، وما أحاطهم به من دالالت ، كما أنه 
دال هؤالء الشركاء بيتكرر يف السورة احلديث عن الشرك والشركاء ، والذي يدل على غاية البله والغباء يف است

 . (1)لدراسة التحليلية للسورةباهلل تعاىل ، واملواضع يف السورة كثريه ، حتدثت عنها يف ا
 
 

  

                                                           
 ( بتصرف وإضافة من الباحثة . 78 – 72من دالالت أمساء السور يف القرآن الكرمي لوادي ومهنا ، ص : )  -  (1)
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 المبحث الثاني: مناسبة فاتحة السورة لموضوعاتها.

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ        پڀ ژ ابتدأت السورة بقوله تعاىل : 

  ژ  ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ

 ، وتفيد أن والثبوت الدوام على تدلوهي مجلة امسية  ژ  ٱ ٻژ بقوله :  وابتدأ اهلل تعاىل اآلية

گ گ ژ  سبحانه : قوله ذل  على والدليل ، معني فاعل حتديد دون وغريه املتكلم من اإلطالق على احلمد

[،  44اإلسراء: ]ژ  گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 [ . 13الرعد: ]  ژۆئ ۆئ ۈئ    ۈئ ېئ ېئ ژ ويقول : 
  إىل جاوزهميت بل فقط ، البشر يشمل ال الذي الشمول حيدث االمسية اجلملة يف الوارد طالقفاإل

استحقاق  يدنقصان ، وتف بال منقطع،مناسب غري مطلق،مستمد االمسية الكون ، واحلمد يف اجلملة يف ما كل
 ثابت سبحانه،فهو هل ،ومل  تعاىل هلل حق والثناء احلمد أن االمسية اجلملة تأكيداً ، وتفيد للحمد اهلل تعاىل
 يكون فإنه المسيةا آالئه ؛ لذا فإن إتيان املكلف باحلمد باجلملة من أنعم وملا ولصفاته لذاته يستحقه له،وهو
 .فلغ أم أعقل سواء حاصل ،وهذا هلل حق احلمد أن تفيد الهياً ؛ ألهنا غافالً  قلبه كان  وإن صادقاً ،

 مدمن أمساء اهلل تعاىل سوى لفظ اجلاللة " اهلل " ، فلم يقل : "احلمث إنه مل يأت احلمد مقرتناً باسم 
 أمسائه ائرس دون بالذكر،( اهلل) العلم بل اختص احلمد باالسم " .. للبارئ، احلمد للرحيم، احلمد للحي،
 اإمن احلمد نأ وجاء مقرتناً بأي اسم سوى لفظ اجلاللة " اهلل " ألفهم حدث وصفاته ، حيث إنه لو ااحلسىن
 من لصفة ال هو لذاته احلمد استحق أنه على ليدل العلم باالسم فجاء غريه، دون الوصف هلذا استحقه
 صفاته . 
 لفظ نم مأخوذ ألنه للعبودية، ومناسب اآليات، سياق يناسب "اهلل " اجلاللة لفظ ذكر إن مث ـ

 چ چ چ چ  ژ :تعاىل كقوله  رآنالق يف مرة مخسني من أكثر بامسه العبادة اقرتنت وقد املعبود، أي اإلله

 [  36الرعد: ]  ژ
 منا فمن،  جلو  عز اهلل هو املقصود بأن تصريح فيه ليس اجلاللة لفظ غري بوصف واجمليء هذا 
 مع الستواءا وهذا اإلحكام هذا فيه بكالم يأيت أن يستطيع منا من، و  وبيان وبالغة فصاحة من بلغ مهما
 بكلمات زيرةغ معاين لتؤدي بعناية منتقاة مثينة جوهرة موقعها يف مةكل  فكل االنتقاء، ودقة النظم حسن
 أو املعىن لالخت وإال تأخريها وال تقدميها وال نقلها وال استبداهلا جيوز ال عقد واسطة واحدة كل  يسرية،
 معانيه؟ بعض فقد أو ضعف
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 كلماته  ه،جزئياتو  جمموعه كله،  بالقرآن وحيف كله،  الكون يف يتجلى الذي اإلهلي اإلعجاز إنه
 السمع ألقى وأ قلب له كان  من كل  به ويسعد يهدي أن اهلل أراد الذي النور ليكون وأسراره، معانيه وحروفه،
 . شهيد وهو

إن يف االستهالل باحلمد تنويه بأن النعم مجيعها من اهلل تعاىل وحده ، وبالتايل فهو وحده من له مث 
 حلديث عن استحقاقه هلذا التصرف املطلق . وذل  ملا تقدم ا، حق التصرف والتشريع 

 وباجلملة القرآن،و  واهِلدايمةِ  واملعرفمةِ  العلم نعمة وهي النعمة من خاصٍ  بنوع خمصوصٌ  حتميدٌ  أيضاً  وهذا
 (1) . - والسالم الصالة عليهم - الرُُّسلِ  ةِ بعث بسمبمب احلاصلةٌ  النعمُ 

ا من ها وهو اهلل تعاىل ، وهذه العبادة إمنا علمنومن املعلوم أن احلمد عبادة جيب أن تصرف ملستحق
هو مستحقها عن طريق الرسل اليت كانت وظيفتهم التبليغ ، الذين بلغونا أنه جيب صرفها هلل تعاىل دون غريه 
، إال أن املشركني خالفوا ما جاء به الرسل فصرفوا عباداهتم مجيعها وعلى رأسها احلمد لغري اهلل تعاىل ، وهذا 

 رت إليه السورة الكرمية من خالل حديثها عن املشركني . هو أشا
فاحلمد ليست كلمة تقال باللسان ، بل هي نابعة من اعتقاد الفرد بأن اهلل وحده هو من يستحق 

 أن تصرف له هذه العبادة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (  78، من دالالت أمساء السور يف القرآن الكرمي لوادي ومهنا ، ص : )  (7/ 8) اللباب البن عادل -  (1)
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 المبحث الثالث : مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها .

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ        ژ اىل : لقد بدأت سورة األنعام بقوله تع

[ والذي حيكي عن استحقاقه للحمد املطلق ،  1 ] ژ  پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ
وقال يف آخرها ، منة من منن اهلل تعاىل على البشرية أال وهي إقامة خالفة اهلل تعاىل على األرض مبا أمر اهلل 

 تعاىل .

: وقال يف آخر السورةلشرك وأهله ، حيث ذم اژ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ  ژ وقال : 

من الشرك ، وبني سبب   براءة النيب حيث بنيَّ  [ 164 ] ژې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ         وئ ژ 

، ويدخل فيه خلق السماوات واألرض ، وجعل الظلمات والنور وذل   ژەئ وئ         وئ ژ ذل  وذل  ألنه 

 ژٻ ٻ ٻ پ پ پ        پژ  ذكره يف أول السورة يف قوله تعاىل :
ي يفيد أن اهلل وهب السابقني خالفة األرض ومكنهم منها ، لكن ما رعوا هذه األمانة حق والذ

رعايتها ، مث بعد أن بني يف ثنايا آيات السورة الكرمية ما ينبغي على اخلليفة ، ذكرهم مبا هو منوط هبم جتاه 

مب ىب يب جت حت خت ژ البشرية ؛ أال وهو قيادة اإلنسانية إىل بر األمان حيث قال : 

 [ . 165]  ژمت ىت يت جث مث      ىث يث حج

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ وقال يف أول السورة : 

 ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ [ مث قال يف آخر السورة :  3 ] ژ  ڇ

والذي يقرر أن نتيجة كل عمل يعود إىل فاعله ، ال ينفع وال يضر به غريه سواء كان سراً أو جهراً  [ 164 ]
علم اهلل تعاىل مبا تكسبه النفس البشرية ، ويعلم من صاحب الوزر فيحمله عن نفسه  ، واليت قررت كذل 

دون أن حيمل غريه به ، مث بني يف آخر السورة الدليل على علمه باألعمال حيث إنه سييخربهم به يوم 

 .  ژمئ ىئ يئ      جب حب خب ژ القيامة لذل  قال :  

حىت يؤكد على أن من كان على  [ 165 ] ژجح مح جخ حخ ژ وذكر آخر السورة الكرمية 

ومات عليه فإنه سريع العقاب له ،  ژ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ژ الشرك الذي ذكره يف قوله : 

ان ، وهذا اإلحس ژمخ جس حس ژ أما من تاب وأقلع عن الشرك فإن أبواب رمحته مفتوحة لذل  قال : 

ن العظمة ما يتصف به م مع ژ  ٱ ٻژ منه يستحق أعلى وأفضل احملامد لذل  ابتدأ السورة بقوله : 
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الذي دل عليه خلقه للسماوات واألرض ، وإجياد الظلمات والنور ، وكل ذل  ورد يف بداية السورة حكاه 

 . ژ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ        پژ تعاىل بقوله : 

ٻ  ژولقد بني تعاىل هدف من أهداف خلقه السماوت واألرض الذي ذكرها يف قوله تعاىل : 

وذل  حىت يعمرها اإلنسان ويكون خري خليفة ؛ لينشر   ژ ٻ ٻ پ پ پ        پ
 نور اهلل تعاىل ، ويزيل ظلمات اجلهل والغي والضالل .  

التوازن بني عمل الدنيا واآلخرة ، فال تعزله اآلخرة عن مطالب الدنيا ، وال تطغيه الدنيا عن مطالب 
 ن هو الفساد بعينه . اآلخرة، بل يوفق بينهما ؛ ألن التوفيق بينهما إحسان ، وإال كا

 ، وقبوله لعصاةا بإمهاله ورمحته غفرانه ذيل أسبل الكل ؛ عن غناه على بني أنه" اهلل تعاىلمث إن 
! عدلوني به هم مث هلم منافع والنور الظلمات ، وجعل واألرض السماوات مع أنه خلق الطاعات من اليسري
 اليت األرضني مهب وخسف السماوات ، عليهم فأسقط غريه ، به عدل ملن عقابه ألسرع ورمحته غفرانه ولوال
 قوله فإن ا،ابتدأه به مبا السورة ختم فقد الظالم، وأدام النور عنهم ، وأذهب فيها باخلالفة عليهم أنعم

ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ژ : بقوله املراد هو ژمب ىب يب جت حت ژ : سبحانه وتعاىل 

سبحانه  قوله معىن هو[ 164: األنعام]  ژې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ         وئژ : وقوله[ 2: األنعام] ژ 

 ژ ٻ ٻ ٻ پ پ پ        پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ژ : وتعاىل 
 (1) "[.1: األنعام]

نهما إمنا ورد ما ورد بيوماكان مفتتحاً به كان أجدر أن خيتم به ، وذل  للتأكيد على أمهيته ، وأن 
 ، ويؤكدمها . ليقررمها

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (346/ 7م الدرر للبقاعي )نظ -  (1)
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 تمة السورة لموضوعاتها .المبحث الرابع : مناسبة خا

 
استحق اإلنسان مبا زوده اهلل تعاىل من قدرات ، ووهبه من خصائص واستعدادات ، ألن يكون حمور 
احلياة يف هذا الكون ، وأن يكون موضع التكرمي اإلهلي ، وأن يصطفيه اهلل تعاىل للخالفة يف األرض ، قال تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ 

 [ .30البقرة: ] ژ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ 
وتبعًا لصفة االستخالف النافذة بأمر اهلل تعاىل ومشيئته ، اختص االنسان املستخلف بواجبني ، 
وحتمل مسؤولية مزدوجة ؛ األوىل : مسؤولياته وواجباته حيال ربه ، واألخرى : واجباته ومسؤولياته الناشئة 

 ا يلي : وتفصيله م (1)عن عالقته بالعامل
إن طبيعة اإلنسان مكونة من جسد وروح ، واإلنسان هبذا اجلسد املادي يتدرج  .1

يف مجلة الكائنات األرضية ، وجتري عليه نواميسها ، وهو بروحه يتصل بالعامل الروحاين ، ويتناسب 
دي عن اوكائناته العلوية يف عامل أرفع من هذا العامل ، وكما أن به حاجة إىل مدد يستيقي وجوده امل

طريق التغذي والتنفس ، كذل  هو حباجة إىل مدد روحي يستدمي به صلته بالعامل العلوي ، وكما 
أن اإلنسان ينحل جثمانه ويزول حبرمانه من املدد املادي ، كذل  هو خيرج عن إنسانيته ، ويهبط 

ة إىل هبيمية هوجاء وإذا حتولت اإلنساني .(2)إىل عامل احليوانية ، إن حرم من املدد املناسب لروحه 
فأي خالفة ستكون حينئذ ، بل إن البشرية مجعاء ستكون هلكى ، واملخلوقات أمجع لن تكون يف 

 موضع  داة منه . 
أن استخالف اإلنسان مل خيل من االبتالء بتبعة التكليف ، وحرية اإلرادة ،  .2

ٻ  ٱ ٻژ : يف قوله  ؤولية االختيار ، وهو االستخالف الذي أخرب اهلل تعاىل بهومس

ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ويف (3)[ 30البقرة: ] ژ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
سبيل ذل  أرسل اهلل تعاىل الرسل واألنبياء لتذكري اإلنسان مبا ينبغي أن يكون عليه حنو خالقه 

اليت ناطها اهلل  ةومواله حىت يظل معتصماً حببل اهلل تعاىل ، قادراً على القيام بأعباء الرسالة املقدس
 .(4)تعاىل به ، وكرمه من أجلها أعظم تكرمي ، وسخر الكون كله ملصلحة اإلنسان 

                                                           
 ( 52 االستخالف واحلضارة لقريبع ) ص :  - (1)
 ( 53  املرجع السابق ) ص : -  (2)
 ( 56 املرجع السابق ) ص : -  (3)
 ( 138 املرجع السابق ) ص : – (4)
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بل  – اهلل تعاىل –على اإلنسان أن يعي أنه ال ميل  صالحيات املال  احلقيقي  .3
عليه أن يفهم ويتقيد أن املل  يزول زواًل تكوينيًا أو تشريعيًا بإساءة التصرف فيه ، كما حصل 

 . (1)ض األمم السابقة اليت تناولت سورة األنعام بعضاً من أنبائهالبع
خلف ىل حمور واحد وهو املستاالستخالف الرباين لإلنسان يعين انتماء العباد إأن  .4
 تعاىل ، الذي استخلفهم على األرض ، بداًل من كل االنتماءات األخرى ، واإلميان بسيد أي اهلل

فيه ، وهذا هو التوحيد اخلالص الذي قام على أساسه اإلسالم واحد ، ومال  واحد للكون وكل ما
، ومحلت لواءه كل ثورات األنبياء حتت شعار التوحيد ، ومن مث إقامة العالقات االجتماعية على 

 .(2)أساس العبودية اخلالصة هلل تعاىل ، وحترير اإلنسان من عبودية ما سواه  
 ه اهلل تعاىل له استلزم أن يرسل اهللملا ابتعد اإلنسان عن هذا املنهج الذي رمس .5

تعاىل إليه الرسل واألنبياء حىت يكون مؤهاًل لشرف االستخالف ، وال يرتدى يف ظلمات النفس 
دعوة الناس إىل توحيد اهلل تعاىل ، وإخالص العبودية له ، واخلضوع حلكمه هي ، فاألمارة بالسوء 

نبياء واليت من أجلها بعث اهلل سبحانه وتعاىل األ القضية األوىل اليت ركزت عليها سورة األنعام ،
حيث كان استخالف اإلنسان ،(3)ا الناس إليها يف كل زمان ومكانواملرسلني ، وأمرهم أن يوجهو 

مشروطاً باتباع املنهج الذي رمسه اهلل تعاىل له من خالل ما جاء يف الكتب والرسل الذين أرسلهم 
 .اهلل تعاىل إىل البشر 

رآن الكرمي ويف سورة األنعام خاصة بيان دعوة هؤالء األنبياء ألممهم  دد يف الق .6
وأقوامهم ، والسري يف األرض والنظر يف عاقبة األمم املاضية ، وتبيان ما القاه أولئ  االنبياء من 

يرتب  وعلى ذل ، إنكار وتكذيب من قبل أقوامهم يف سبيل إظهار دعوة اهلل احلق واجلهر هبا 
باجملتمع البشري على الفعل اإلنساين رقيًا أو اهنيارًا ، فإذا التزمت األمة املبادئ  اإلسالم ما حيل

كفل للمجتمع مثل هذه املباديء تإن وغري ذل  مما تنص عليه الشريعة اإلهلية ، فالعقدية واألخالقية 
  (4)وحدته وقوته وسلطانه .

ساسي وي األالتعبد يف اإلسالم واملفهوم احلياالستخالف حيرص على قضية  .7
اليت تتساند يف هر الدين ، و لفياضة اليت تستمد مقوماهتا من جو للتوحيد ، وتل  الروحية اإلجيابية ا

                                                           
 (  142 – 141 املرجع السابق ) ص : - (1)

 (  145 املرجع السابق ) ص : - (2)
 ( 165-164 بق ) ص :املرجع السا -  (3)
 ، بتصرف . 636مقدمة ابن خلدون ص :  -  (4)
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تناسق مبدع على تنمية وازع املسؤولية يف الفرد واجلماعات ، من أجل صياغة اجملتمع اإلسالمي ، 
 (1)الله .واحلفاظ على مقوماته ، وضمان استقراره واحليلولة دون انقراضه واعت

أن عبادة اهلل تعاىل وحده تعين احلرية اإلنسانية والكرامة البشرية ، سواء يف جمال  .8
االعتقاد ، أو يف جمال التعبري والتفكري ؛ ألنه حينما خيلص اإلنسان يف عبادة اهلل وحده ، ويقصرها 

يت تظهر يف شىت امة العليه ، يعين هذا جترده من اخلضوع والتذلل لغريه ، وهذا هو معىن احلرية والكر 
، وال يطلب منه إال أن يكون إنساناً حيقق ما أراده اهلل تعاىل منه من عبادة خالصة (2)جماالت احلياة

 . عاىل ويرضاها وفق ما حيبه اهلل ت، واستخالف يف األرض لتعمريها ، والعمل على استمرار احلياة فيه
الكرمية يف  ب وقد بينته السورةالواجب على اخلليفة تقومي السلوك بالثواب والعقا .9

أكثر من موضع وبأكثر من وجه ، وسعت إىل حتقيق الطمأنينة اإلميان بالغيب لتمأل القلب والنفس 
إنه نظام احلياة ، وفطرة مركوزة يف األنفس واآلفاق ، تتشربه النفوس املؤمنة ، فتنشرح وحتس سعادة ، 

 اإلميان ، فتعيش تل  النفوس يف أمان واستقرار البطمأنينة وسكينة ال يعرفها إال من ذاق حالوة 
تعرف القلق واالصضطراب ، وهذا ما جيب على اخلليفة أن ينشره يف األرض عن طريق إقامة دين 

 اهلل .
أن التقوى تبين اجملتمع اإلنساين الذي ينشده اإلسالم ، املتكون من األفراد   .10

 .األتقياء األنقياء 
طاملا اعتقد اإلنسان ذل  فإنه يبتعد عن ب ، فدور اإلميان بالبعث واحلسا .11

 الشهوات والفساد يف األرض ، ويتفاىن يف سبيل اهلل ، والقيم اإلنسانية ، وال خيشى مغبة احلياة . 
ىل القيم اليت يؤمن بتوحيدها مجيعاً يف اهلل تعا االستخالف هو أن حيقق اإلنسان .12

ي املؤثرات ه تعاىل الواردة يف السورة الكرميةكون ، فصفات اهلل الذي استخلفه واسرتعاه أمر ال
 (3)املستخلف يف األرض .  سانللسلوك يف جمتمع االستخالف ، وأهداف لإلن

إن اخلليفة عليه أن ينشر عقيدة اإلسالم ونظامه ، وينشيء حياة سوية ، وحضارة  .13
ني الرقي ، والتوفيق ب تقدم لإلنسانية املثال احلي الجتماع الدين والدنيا ، وامتزاج املادة والروح

احلضاري والسمو األخالقي ، وتكون هي اللبنة األوىل لقيام اخلالفة الصحيحة ، اليت توحد األمة 
 (4)اإلسالمية حتت راية القرآن ، وتسريها على منهج اهلل الذي فيه اسعاد البشرية . 

                                                           
 .  327وازعية التغيري اإلجتماعي يف اإلسالم حملمد اهامشي ، رسالة دكتوراه ، ص :  - (1)

 ( 196االستخالف واحلضارة لقريبع ) ص :  – (2)
 .(  148 املرجع السابق ) ص :  -  (3)
 بتصرف .  163ني األمة من الفرقة واالختالف للصميدعي ، ص : منهج القرآن الكرمي يف حتص -  (4)
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وات شهالوجهة واحدة وهي إرضاء اهلل تعاىل ، وبذل  تتحرر من أسر األهواء وال .14
، وتعتق من استبداد الظاملني ، وال أظلم ممن أشرك باهلل وافرتى عليه وهذه احلقيقة حكاه اهلل تعاىل 
يف السورة الكرمية يف أكثر من موضع ، وذل  لتعيش النفس البشرية حرة طليقة يف كنف العبودية 

دية للعبيد ، ىل ، والعبو هلل تعاىل وحده ، والتحرر من العبوديةة لألهواء الذي حكى عنها قوله تعا
 (1)وبذل  حيفظ اإلنسان كرامته وإنسانيته ، وينطلق ليحقق أمانة االستخالف يف األرض .

أن تعليم الدين وحده ال يكفي إقامة حضارة يأمن الناس خماطرها ، بل البد من  .15
خالق الذميمة ، اقرتان ذل  التعليم بالرتبية ، وتزكية النفوس بتطهريها من الشرك والوثنية ، ومن األ

هذه هي حقيقة التوحيد و  (2)والعادات القبيحة ، وتنميتها بالتوحيد والفضائل ومكارم األخالق .
 الذي هو األساس األول من أسس عقيدة اإلسالم .

األخذ باألسباب والسنن الكونية واالجتماعية اليت قدرها اهلل تعاىل يف هذا الوجود  .16
رض العمل على استثمارها يف حتسني احلياة وتنميتها ، ويف إصالح األ، وتعقلها ودراستها وتأملها ، و 

وعمارهتا وفق منهج اهلل تعاىل الذي أمر به عباده ، وعدم خمالفة هذه السنن ؛ ألن ذل  يؤدي إىل 
 فساد احلياة وخراب األرض اليت يعيش عليها البشر .

النفس  جوع إىلعدم التنصل من مسؤوليات وتبعات أفعاله ، والر على اخلليفة  .17
باحملاسبة واللوم على التقصري وارتكاب الذنوب ، وتطهريها من الرذائل اليت حكت عنها سورة األنعام 

  (3)، وتزكيتها بالفضائل ال سيما ما ذكر يف الوصايا العشر .
على اخلليفة أن يتحلى بالصدق واألمانة والوفاء بالعهود ، وحتري العدالة يف كل  .18
واجتناب الظلم والبغي والفساد يف األرض ، والتأسي باألنبياء واملرسلني واالقتداء هبم  أقواله وأفعاله ،

والسري على خطاهم، وتبليغ رسالة اهلل تعاىل والدعوة لدينه باحلكمة واملوعظة ، واجملادلة باليت هي 
 . -هلل أعلم وا –أحسن ، والصرب على تكاليف الدعوة لدين اهلل والثبات يف املواقف . إىل غري ذل  

 
  

                                                           
 ( بتصرف  265سنن اهلل يف إحياء األمم لشرفه ) ص :  - (1)

 ( بتصرف 280) ص :  املرجع السابق  – (2)

 ،  421،  402أثر العقيدة اإلسالمية يف السلوك اإلنساين للشول ) ص :  - (3)
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 المبحث الخامس : مناسبة موضوعات السورة لمقاصد السورة .

 
  ،والعبودية هيةاأللو  قضية ، األساسية العقيدة قضيةأهم قضية وهي  تعاجل سورة األنعام سورة جليلة

 ىعل كله  هذا يف متضي ، واألعماق األغوار هذه ويف واآلفاق، اآلماد هذه يف البشري بالقلب ففهي تطو 
 واألفكار األذهان ليشغ الهويت جدل إىل وال العقيدة يف نظرية تصوير إىل هتدف ال إهنا ، املكي القرآن منهج
 تعبيد، و  احلق ملرهب الناس تعبيد إىل التعريف هذا من لتصل احلق برهبم الناس تعريف إىل هتدف إمنا ،

 السلطان هلذا كله  همواقع وتعبيد عائرهم،وش تقاليدهم وتعبيد وحركتهم، سعيهم وتعبيد وأرواحهم، ضمائرهم
 . السماء يف وال األرض يف لغريه سلطان ال الذي الّله ، وهو سلطان املتفرد

 والّله. اخلالق هو ، فالّله آخرها إىل أوهلا ، من احملدد اهلدف هذا إىل ميضي كله  السورة اجتاه فيكاد
واألسرار،  يوببالغ العليم هو والّله. والسلطان والقهر درةالق صاحب هو املال  ، والّله هو والّله الرازق ، هو
 يف احلاكم وه الّله يكون أن جيب وكذل  ، والنهار الليل يقلب كما  واألبصار القلوب يقلب الذي هو والّله
 خصائص من كله  فهذا. حترمي وال حتليل وال حكم، وال شرع وال أمر، وال هني لغريه يكون وأال العباد حياة
 وال مييت، الو  حييي وال يرزق، وال خيلق، ال الّله، دون من أحد الناس حياة يف يزاوله أن جيوز وال هية،األلو 
 .. آلخرةا يف وال الدنيا يف شيئاً  لغريه وال لنفسه ميل  وال مينع، وال مينح وال ينفع، وال يضر

 حد لبالغةا يقاعاتواإل واملواقف املشاهد تل  يف أدلته القضية هذه على يسوق السورة وسياق
 (1)!باب كل  ومن درب كل  من املوحية، املؤثرات من احلاشدة باحلشود القلب تواجه واليت الباهرة الروعة

وتصحيح  ،ودحض شبهات املخالفني ، إقامة احلجج الساطعة والرباهني القاطعة طريق  فبينت كل ذل  عن
 تعصب املقيت والتحرر من األهواء.عمى والوالدعوة إىل النظر والتفكر ونبذ التقليد األ، املفاهيم 

 لدعاةا من ويطلب واحد، دين على الناس مجع إمكانية ، وعدم االختالف بوجود يعرتف "فاإلسالم
 حبكمه - يتوىل اهلل مث للعاملني، والنصح اإلرشاد يف الوسع واستفراغ الدنيا يف البالغ بواجب القيام األنبياء ورثة
 .(2)املؤمنني" وجزاء املعاندين سابح القيامة يوم - وعدله

أصٌل يف حماجة مجيِع الكفاِر، وكشف ما هم عليه من ضالٍل وتفنيد شبهاهتم، وبيان  وسورة األنعام
يتبني ذل  مما و  العقيدة الصحيحة وإثباهتا باألدلِة والرباهني، فالسورة الكرمية زاٌد للدعاِة ومنهٌج للمحاورِين

 يلي : 

                                                           
 ( بتصرف .  80 – 79ة )ص: القرآن الكرمي وقضايا العقيد - (1)
 (17: ص) وآدابه مشروعيته ، األديان أتباع مع احلوار - (2)
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 الواسع، يطهاحم يف ، واألرض السماوات يف هي اليت الكبرية ةالقضي السورة عاجلت .1
أن الضعيف الزائل ال يستحق األلوهية فثبت أن القوي الباقي هو من ، و  (1)الشامل جماهلا ويف

 . يستحق صفات األلوهية والكمال
 التطبيقية بةاملناس حينذاك، املسلمة اجلماعة حياة يف احلاضرة بينت اآليات املناسبة .2

 واملطاعم، لذبائحا يف والتحرمي التحليل حق من اجلاهلية تزاوله ما وهي والعبودية األلوهية يةلقض
 األمهية مدى على ، والذي يدل واألوالد والثمار الذبائح من النذور يف الشعائر بعض تقرير حق ومن
 شؤون من نشأ أي يف البشر حاكمية ظالل من كله  احلياة مظهر بتخليص الدين هذا ينوطها اليت
 تمثلي الذي الكبري باألصل الشؤون هذه من شأن أي وربط - صغر أم كرب  حقر، أم جل - البشر
 ألوهيته تتمثل ماك  األرض، يف ألوهيته فيها تتمثل اليت املطلقة الّله حاكمية وهو..  الدين هذا فيه
 (2).شري  بال كله  الكون هذا أمر بتصرف كله  الكون يف

.  . الشريعة على اإلشهاد ومواقف العقيدة، على شهاداإل بينت السورة مواقف .3
 السياق جاء ذاإ ، حىت الشامل حميطها يف العقيدة عن احلديث عند السورة أول سواء ، ففي كلتامها
 ودعا آخر، مشهداً  قامأ والتحليل التحرمي قضية يف بالعقيدة املتعلقة السورة، يف اخلاصة املناسبة إىل
 هي هي هناأ على للداللة العامة، القضية تل  على كاإلشهاد  اخلاصة، يةالقض هذه على إشهاد إىل
  شريعته نالدي هذافالعام ،  القرآين التعبري طابع هو الذي التناسق ولضمان املوضوع ناحية من

 بل ، الداللة ذهه يف عقيدته من شريعته إن بل. اإلسالم صفة أو الشرك صفة تقرير يف كعقيدته
 خالل من ساسيةاأل احلقيقة هذه تتجلى كما  ، هلا الواقعية الرتمجة هي إذ،  تهعقيد هي شريعته إن

 (3). القرآين املنهج يف وعرضها القرآنية، النصوص
 معبوداً  وىلوم رباً  وحده الكرمية وجوب اختاذ اهلل تعاىل يف السورة بينت اآليات .4

 شعائرها له ؛ فيقدم بالعبادة له ن، ويدي وحده حلاكميته اخلضوع يف ممثلة بالعبودية العبد له يدين
 القضية هذه إن ، امللمات يف إليه ويتوجه عليه، ويعتمد به يستنصر ناصراً  وحده واختاذه وحده ،
 وإما. إلسالما فهو - كلها  املعاين هبذه - لّله الوالء إخالص فإما. صميمها يف العقيدة قضية هي
 منطق أيفواإلسالم ، هو واحد قلب يف جيتمع ال الذي الشرك فهو منها، أي يف معه غريه إشراك
 واألرض، لسماواتا فاطر هو فالّله ويعينه، لينصره يتواله كان  إن ؟ولياً  الّله غري يتخذ بأن يسمح

                                                           
 (80: ص) العقيدة وقضايا الكرمي القرآن - (1)
 ( 81، 80: ص) العقيدة وقضايا الكرمي القرآن - (2)
 (98: ص) العقيدة وقضايا الكرمي القرآن «التصوير الفني في القرآن»انظر :  -  (3)



 

509 

 

 

 يف ملن املطعم قالراز  هو فالّله ويطعمه، لريزقه يتواله كان  وإن ، واألرض السماوات يف السلطان فله
 (1)الرزاق؟  السلطان صاحب لغري لوالءا ففيم. األرض يف ومن السماوات
حكت اآليات حماورة رسول أعلن التوحيد ، وناظر يف ابطال الشرك ، باحلجة  .5

الدامغة ، واملناظرة الساطعة ، وألهنا أعدل حجة يف تاريخ الدين ، إذ كانت حماورة رسول ألبيه 
راً مشركًا ، ومل يكن مقولقومه ، وكانت أكرب حجة على املشركني من العرب بأن أباهم مل يكن 

للشرك يف قومه ، فلقد كان موقف إبراهيم عليه السالم نبذ مظاهر الشرك ، وقدم مثااًل عظيماً 
لسعة اخللق ، ورحابة األفق ، والصرب على حماجة اخلصم ، وتتبع غروره ، وجهله وعناده إىل آخر 

  لقد آثر إبراهيم، ف (2)اهلل  الشوط يف احلوار ، وهو الذي جيب أن يكون عليه احملاجج يف دين
يف استعراض العقائد الشائعة يف زمان آثر النظر واالستدالل املبين على إظهار الرتدد الذي يقتضي 
احملاجة للكشف عن هتافت مذهب اخلصم ، فاصطنع مثل هذا املنهج الشكلي االستداليل ، كما 

شار إىل حجة مستنبطة من داللة حيث أ اآليات اليت تصور هذا املوقف ؛ يرشد إىل ذل  سري
أحوال املوجودات على وجود صانعها ، وعظمة سلطانه ، وحقيقتها الدالة على أنه ال خالق وال 

نوذجًا حيًا يف االستدالل واستعمال احلجة الدامغة لرد  بذل  ليكون؛ متصرف سوى اهلل تعاىل 
ىل من الكمال قه اهلل تعاا ، وما يستحالشبه املثارة ، والشكوك جتاه الذات اإلهلية ، وما يتعلق هب

وحري بكل ما جاء يف هذه السورة خاصة ، ويف القرآن عامة من احلجج والرباهني أن املطلق ، 
بربه   استعان ابراهيم العرتاف كل مشرك بفساد معتقده ، ويف كل ذل  تكون مكبتة ملجئة

 . دراك احلق ، فإنه ال يهتدى إليه إال بتوفيقهيف إ
عاىل حقيقة تقتضي التنبيه على أن موافقة مجع كثري على ضاللة ال تعضد أقر ت .6

 االعتقاد الفاسد ، وال تشك  من ينكر عليه . 
البد على احملاجج أن يثق مبا هو عليه ، ومن قوة حججه وبراهينه ، والثبات على  .7

 هبذا ذفيق أن ه رسولاهلل  أمر حيثذل  ، وعدم السماح ألي أمر بزعزعة ذل  يف نفسه ، 
 أن كذل   وأمر،  للتمييع جماال يدع ال الذي التقرير وهبذا الصريح، احلسم وهبذا العنيف، االستنكار
 وخلوفه والتكليف مراأل جلدية تصوره فيه يعلن الذي الوقت يف والرتويع بالرعب قلوهبم يف يقذف
 .  والتوحيد اإلسالم من به أمر فيما عصاه إن ربه، عذاب من هو

 ؛يلكشف الشبهات والرد على األباطليب احملاجة وفق اخلصم احملاجج ، و تنوع أسا .8
إلظهار احلق وإزهاق الباطل، وتبديد ما عليه املشركون من أوهاٍم وضالالت، والتحذير من طرق 

                                                           
 ( بتصرف .87القرآن الكرمي وقضايا العقيدة )ص:  -  (1)
 وما بعدها .بتصرف وإضافة من الباحثة . 151أساليب احملاورة يف القرآن الكرمي لفيتور وطالب إمساعيل ، ص :  - (2)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ  تعاىل:و  اهلل سبحانه الضالل، قال

ة ، وال ينفروا من أول وهلة ، البد من ارخاء العنان للخصم ليصلوا إىل تلقي احلجو  [  55] ژ
والبد من إقامة االستدالل على املشاهدة ، فاملشاهدة أقوى مما هو معروف يف العقول ، والتصريح 
بالرباءة ، والتقريع عليهم بعد قيام احلجة ، وتبلج احلق ، وبلوغه يف الظهور غاية املقصد ، وإثبات 

ون به مبا هم يقرون به حىت يصل هبم إىل ماال يقر العقيدة عن طريق االحتجاج باآليات الكونية أي 
، فيبدأ من نقطة اتفاق معهم مث يستدرجهم إىل مساع حجته ، فيومههم أواًل أنه موافق هلم على 

أهم يف ؛ ليعرفهم جهلهم وخط، بانيًا دليله على احلس والعقل زعمهم ، مث يكر عليهم بالنقض
 يفية ابتداء احملاجة . عبادة غري اهلل ، ويف هذا أبني طريق يف ك

ال ينبغي أن يتصدى بينت السورة الكرمية مؤهالت من يقوم باحلجة حيث  .9
  بعدة أمور وهي كالتايل :  إال من تأهل له لمحاجةل

 ال قيمة ف، تزود بالعلم النافع الشرعي، حىت يكون حوارُه على علم وبصريةال
مبعرفة  اججحملوكما يتزود ا . ق موازينم ثابتةالذي ال ينبين على ُأسٍس علميٍة وال جيري وف محاجةلل

احلق الذي ينافح عنه ويدعو إليه؛ فال بد له من التسلح مبعرفة أساليب وطرق أهل الكفر والضالل 
ميداٌن فاصٌل من ميادين املواجهة وسالحه العلم،  اجةحىت يتمكن من إقامة احلجة عليهم. فاحمل
دَّ من الفهم ومع العلم الكايف: ال ب،  إىل اهلمْيجما بغمرْي ِسالح فإذا اقتحمه من ال علم له كان: كمساعٍ 

الصحيح؛ ليدرك املتحدث حجج اخلصم، ويعرف نقاط الضعف فيها وكيفيةم نقِضها بأسلوٍب علمي  
سريع البديهة  ،حماجته خلصومه ، وأن يكون ذكياً  البد أن يكون احملاجج على بصرية يف، ف رصنيٍ 

 .عف خصمه لينفذ إليه من خالهلا ، وأن يستغل نقاط ض
  االستقامة على املنهج البد للمحاور املسلم أن يكون مستقيما على منهج احلق

جم إىل فاملبادئ واألفكار إن مل ترت  الذي يدعو إليه؛ فإن ذل  أدعى إىل قبول كالمه والتسليم له،
اين منهٌج لناِس، لكن املنهج الربالواقع تظل خاويًة هامدًة مطويًَّة يف بطون الكتب أو على ألسنِة ا

 .واقعٌي عمليي 

  أن يقصد احملاوُر حبوارِِه وجه اهلل تعاىل، فال يبتغي ب ، وذل اإلخالص والتجرد
بعلمه وحواره غرضا دنيويًّا، كتحصيل مال أو جاه أو حتقيق شهرة بل يتجرَّد للوصول إىل احلق، 

اح توفيق والسداد، ومنار اهلدى والرشاد، ومفتويقبل على احلوار بنية خالصٍة؛ فاإلخالص باب ال
 القبول، واملسلم يف كل حركاته وسكناته ومجيع أقواله وأفعاله يبتغي مرضاةم ربِّه تعاىل، ويرجو رمحته

إىل جانب تربؤه من كل شرك ، وإتباع تل  الرباءة ببيان عقيدة التوحيد ، وسبل التمس  ،  ورضاه
 هبا .
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  :داب لى املخالف: من أهمِّ آفالرمحة والرفق واإلشفاق ع التلطف والرفق والرمحة
أن يسعى هلداية اآلخرين واستقامتهم، كما جيب عليه أن ينصح  جج؛ إذ جيب على احملااجة احمل

هلم، وأن يشفق عليهم، ووجود الرمحة يف قلب احملاور دليل على جتريد اإلخالص هلل عز وجل يف 
 عوة، واالستقامة على املنهج.نشر دينه، وعالمة على الصدق يف الد

أضف إىل ذل  أن الرمحة " جسٌر بني احملاور والطرف اآلخر ومفتاح لقلبه وعقله، وخاصة 
عندما يشعر هبا ويلمسها فتخرج ما يف نفسه من أمراض الكرب والبطر واحلقد واحلسد وحنوها، فهي 

املها كلما احملاور واتضحت مع بذل  وسيلة جلمع القلوب وتأليف األفئدة، وكلما ظهرت الرمحة على
 (1)"وره وأوش  على اإلذعان واالقتناعانشرح صدر اخلصم واقرتب من حما

كذل  البد عليه من انصاف اخلصوم ، وعدم التعصب ملذهبه ، وأن يبتعد عن التصريح 
، ليهفاق عالتلطف باآلخر والرفق به واإلشفعليه خبطأ اخلصم الذي رمبا يدعو إىل اللجاج والعناد ، 

وقد يضطر احملجج إىل التحدي مع اخلصم ، لكن ليحرتس من تنفري ذل  اخلصم ؛ ألن ذل  أدعى 
إىل احلق ، فيحاور وحياجج ويداري بتلطف ، ويرخي خلصمه العنان حىت يصل إىل ما يريد بألطف 
 عوجه ، وأحسن طريق ، مث يكر عليه بإبطال حجته مبا أويت من حجج وبراهني ، وقوة إقناع ، م

يه أن يعلم وعل التمس  بطرف حبل احملاجة ، كي ال يفلت زمامها ، فال يلجأ اخلصم إىل قطعها ،
 . أن من أثر يف قلب القريب يكون أقدر على التأثري يف من بعد عنه

 اجة واليت ترتكز فيما يلي : أصول احملبينت اآليات  .10
 إليه القريبة باحلجج وجمادلته واراحل يف اخلصم مع التنزلو  والبدء باألهم،اجة التدرج يف احمل  ،

 وال منه، فائدة ال فيما وقته يضيع وال طريق، بأقرب هدفه إىل يصل الذي هو الناجح احملاورف
 ترتيب سورة يفمن يتأمل ، و  الطريق خيتصر به والبدء األهم فمعرفة املوضوع، بأصل له عالقة

ا كانت القضية ومل، ى ذل  بتقرير األحكام األنعام،  ددها قد بدأت أوال بتقرير العقيدة، مث بعد
األساسية يف القرآن املكي هي تقرير العقيدة فلقد دارت معظم آيات السورة حول هذا اهلدف 
األساسي كما اشتملت السورة الكرمية على ذكر بعض األحكام العملية ومجلة من األصول 

عاىل قيدة: اإلميان باهلل تالشرعية ن فنجد السورة الكرمية وقد تعرضت جلميع مسائل الع
 .(2)ومالئكته، ورسله وكتبه واليوم اآلخر والقدر

                                                           
 ( 207احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة حيىي زمزمي ) ص  - (1)
 احلوار ، آداب (56: ص) وآدابه مشروعيته ، األديان أتباع مع احلوار( ،  12سورة األنعام ، ) ص : انظر : احلوار القرآين يف ضوء  – (2)

 ( 19: ص) االختالف وقواعد
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 ُثِبتة، أو املرجِّحة للدعوى مع االلتزام بصحة النقل
 املتحاورين اتواجب فمن،  تقدمي األدلة امل

ُض لقد نعى اهلل على املشركني قوهلم بغري علٍم وبني أنه حم، و  الصحيحة اإلقناعية الطرق التزام
 . (1) اءٍ افرت 

  تقدمي األصول على الفروع: فال يتم الشروع يف مناقشة الفرع قبل االتفاق على األصل؛ إذ ال
بد من البدء باألهم من األصول وضبطها واالتفاق عليها، ومن مث االنطالق منها ملناقشة الفروع 

األحكام الشرعية،  رواحلوار حوهلا، وهذه سورة األنعام بدأت بتقرير العقيدة، مث انتقلت إىل تقري
 من) مث باقي السورة (  116من اآلية األوىل وحىت اآلية ) فجاء احلديث عن أصول العقيدة 

يف تقرير العقيدة إىل جانب األحكام الشرعية العملية اليت  أيضاً  (  165إىل  117 اآلية 
ناقشة مل اهلاذكرت فيها، ومن املالحظات على كثرٍي من احلوارات املعاصرة بني األديان إغف

 األصول، وهذا خمالٌف ملنهِج اإلسالم، إذ العقيدُة أوال، فال خري يف أي حواٍر ال يتطرَُّق إليها.
 ججاحملا بعد نقض العقائد الباطلة وإثبات زيفها وبطالهنا ينتقل حيث إنه التخلية قبل التحلية 

ليه أهل اجلاهلية فسادم ما كان ع يف السورة الكرمية لما بنيَّ تعاىلفإىل تقرير العقيدة الصحيحة، 
م تعاىل أن طريق معرفة احلالل واحلرام هو  ؛من حترمي ما أحل اهلل بدون حجة وال برهان بنيَّ

الوحي،وبعد إبطال حجج املخالفني وبيان ما هم عليه من زيٍغ وضالٍل، ونقِض معتقداهتم 
ل يف تل  ريق املستقيم، املتمثِّ الفاسدة وتقاليدهم الراكدة، جاءت اآلياُت باملنهج القومي والط

، وحول هذا املعىن (2)الوصايا اخلالدة، اجلامعة ألسِس العقيدة وأصول الشريعة ومكارِم األخالق
يقول اإلمام البقاعي: " وملا أبطل دينهم كلَّه أصواًل وفروعاً يف التحرمي واإلشراك، وبني فساده 

 .(3)"بالدالئل النرية، ناسب أن خيربهم بالدين احلق 
 لفنِي حدي مشرتك بني كلِّ متناظريِن خمت ، حيث إنه البدء بالنقاط املشرتكة وحتديد مواضع االتفاق

 إليه، يرجع أصل لىع االتفاق يكون مبنياً  وهذامن النقاط املتفق عليها واليت يسلُِّم هبا الطرفان، 
 والسنة الكتاب فهم يف يةاملنهج والضوابط والسنة، الكتاب: هي مسلم كل  عند العليا واملرجعية

 وأن يء،ش كل  قبل االتفاق مواطن على الرتكيز على ينبهوا أن اإلسالم دعاة على الواجبو ، 
 الدين يوجبها ضةفري وضرورة، فريضة التعاون هذا فإن( عليه نتفق فيما التعاون) شعار يرفعوا
دءم باألموِر ق، ويـُفمضُِّل البالناجح هو الذي يظهر مواطن االتفا ججواحملا، الواقع حيتمها وضرورة

املتفِق عليها، مما يساعُد على تقليِل الفجوة، ويوثق الصلة بني الطرفني، ويعيد احلوار هادئًا 
أما إذا كان البدء بذكر مواضع اخلالف وموارد النزاع: فإن فرص التالقي تقلُّ، وفجوة ،  هادفًا

                                                           
 ( 23: ص) احلوار إىل ودعوته اإلسالم وسطية( ،  12انظر : احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  – (1)
 ( 13ألنعام ، ) ص : احلوار القرآين يف ضوء سورة ا -  (2)
 (316/ 7) والسور للبقاعي اآليات تناسب يف الدرر نظم -  (3)
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النقاط املشرتكة، عصُّب واألهواء، فينبغي البدُء باخلالف تتسع، كما أنه يغيـُِّر القلوب، ويثرُي الت
بركيزٍة  بدأ د أنهجيتأمل يف مقدمة سورة األنعام ، فمن  لتحرير حملِّ النزاع، وحتديد نقاط اخلالف

أساسيٍة هي موضُع اتفاٍق ونقطُة تالقي، وهي توحيد الربوبية الذي يقرُّ به املشركون، فيلزم من 
حانه يد األلوهية؛ فمن آمن بأنه تعاىل ال ربَّ غريه يلزمه اإلميان بأنه سبإقرارِهم به إقراُرهم بتوح

ا االرتكاز على القضايا املسلمة واملسائل املتفق عليها، وجعلها منطلق، فالبد من  ال معبود سواه
 .(1) ملا بعدها

  هبا، ومبا يرتتب  جلادُّ ، وااللتزام اجونالصحيحة اليت يتوصل إليها املتحاو التسليم بالنتائج السليمة
عليها، فإذا مل يتحقق هذا األصل كانت املناظرة ضرباً من العبث الذي يتنزه عنه العقالء، يقول 
ابن عقيل: " وليقبل كلُّ واحٍد منهما من صاحبه احلجة؛ فإنه أنبل لقدره، وأعون على إدراك 

جَّة إال عمظُمم بل مين احلاحلق وسلوك سبيل الصدق، وقال الشافعي رمحه اهلل: ما ناظرُت أحداً فق
 . (2) يف عييّن، وال ردَّها إال سقط يف عيين "

 
 ما يلي : منها من احملاجةصور جاءت يف السورة الكرمية عدة  .11

 دينهم بيعةط املسلمون أدرك الدنيا على اإلسالم نور سطع منذف،  اهلل تعاىل للمشركني حماجة 
 وسجل قريش، يومشرك املسلمني بني احلوار فبدأ ه،هدي إىل الناس يدعون فقاموا رسالته، وعاملية
فنيد الشبه اليت وت،  املشركني على الرد فيها وتوىل احلوارات، هذه من الكثري آياته يف القرآن

يثريوهنا واإلجابة عن مقرتحاهتم وأسئلتهم املتنعتة، ويف السورة مشاهد ومواقف مع املشركني 
 وحتذيرهم من عاقبة بقائهم على الشرك، ودعوهتم إىل،  يوم القيامة سيقت لرتهيبهم من هول

والتسليم له قبل فوات األوان، ولو كانوا صادقني مع أنفسهم لتجردوا للحق ،اإلقرار باحلق 
 .(3)وأخلصوا يف طلب اهلداية حىت يهتدوا لكنهم خدعوا أنفسهم قبل أن خيدعوا غريهم

 الباطلة للرسول  ملشركنيادلة اجم  ه من جهتهم طابع اجلدل وإثارة الشبهات يغلب عليالذين
وار والفرق بني حوار الدنيا وح،  مؤمنة غري طائفة عن صادر عقيم جدل، بل هو  واالفرتاءات

واإلعراض  ،اآلخرة واضٌح جليي، يف الدنيا يطغى على أسلوب املشركني الكرب والعناد والغرور 
م واملذلة نربة احلزن واألسى على ما فاهت والصد عن سبيل اهلل، أما يف اآلخرة فيظهر يف صوهتم

                                                           
 . (51 ، 5 :ص) االختالف وقواعد احلوار آداب ( 13احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : انظر :  -  (1)
 . 14علم اجلدل ص  - (2)
 (19: ص) وآدابه مشروعيته ، األديان أتباع مع احلوار،  (15ص :  احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، )انظر :  -  (3)
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تجرد والتعري عن ال واهلوان واخلزي والعار واحلسرة والندامة على ما يكابدونه يف هذا اليوم، فضالً 
 .(1)واملصارحة واإلقرار

  إبراهيم حماجة ( 83 – 74، وهو ما حكته اآليات من )  قومهل 
  حماجة الرسول  السورة إىل آخرها ، بل هو غرض السورة ، وهو ظاهر من أول للمشركني

 األساسي الذي ألجله نزلت هذه السورة الكرمية .
  لرسوله احلجة اهلل تلقني تسلية لالذي يهدف إىل ااحلبيب للحبيب، خطاب  ، وفيها يتجلى

 .والتسرية والتثبيت 
يف بالغتها  عضاً ويشبه بعضها ب ، ومع تنوع هذه احلوارات فال تعارض بينها بل يكمل بعضها بعضاً 

منسجمٌة مع مقاصد السورة وأهدافها ، وهي  وروعتها ومقاصدها وأهدافها وما تضمنته من معاٍن وفوائد
 حوارات واقعية حقيقية، هادفة بناءة، خالدة متجددة، ختاطب العقل وتثري الوجدا، وهي وحمورها وسياقها 
 انيةاين ولطائِف املعارف وروائع األساليب البيواضحٌة جلية مع ما اشتملت عليه من دقائق املع وهي كذل 
  متباينة متفاوتة؛ بتباين أطرافها وأهدافها.، بالرغم أهنا 
 

 المرتاء،ابينت اآليات موقف املشركني من احلجج اإلهلية حيث أهنم قابلوها ب .12
وف، دوالسخرية واالستهزاء، والتكذيب واالفرتاء، واجلحود واملكابرة، والصدود واإلعراض، والص

والتضليل و زخرفة األباطيل ومتويه احلقائق، واالغرتار، واملساومة، واتباع الظن والتسرع يف إصدار 
 . األحكام، واتباع اهلوى، والتعصب، والتقليد األعمى

 جاءت لتقرير احلق بالربهانمحاجة لل أساليب عديدة وردت يف السورة الكرمية .13
 منها ما يلي :  بٍه وأباطيل،والدليل، ومواجهة ما عليه املشركون من ش

  حصر األوصاف للموضوع الذي جيري التحاور فيه، مث بيان عدم وجود وصٍف ويعين السرب والتقسيم
 .(2) من هذه األوصاف ُتسوُِّغ قبولم الدعوى فتبطُل دعوُة اخلصم

 ألول، اوهو أن ينتقل املستدل إىل استدالل آخر؛ لكون اخلصم مل يفهم وجه الداللة من  االنتقال
ُحماومر اقتناعاً 

مىت  دليٍل يفضُح معارضته ويقطُع حجاجه، و إىل  العدولم  والذي يوجب ، أوليزداد امل
 ، كان اخلصم هبذه الصفة جاز خلصمه االنتقال إىل دليٍل آخر أقرب إىل الفهم وأفلج للحجة

اختالف خاطبني على ملواملتأمل يف السورة الكرمية يلمس تسلسل األدلة وتتابعها، وتناسبها مع مجيع ا
 احلوار الناجح قائم على هدف واضح ، وهو الوصول إىل احلقو  مداركهم ومعتقداهتم وثقافاهتم

                                                           
 (80: ص) وآدابه مشروعيته - األديان أتباع مع احلوار (15احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : انظر :  -  (1)
 ( 32احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  -  (2)
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 العلم، إىل جلهلا ومن احلق إىل الباطل من واالنتقال الرجوع طلب فائدهتا إمنا واجملادلة فاحملاجة" ،(1)
 (2) " اإلبصار إىل العمى ومن

 ُحاومر، وأدعى إىل  هامإخراج الكالم بصيغة االستف
وذل  ليكون أوقع يف النفس، وأبلغ يف فهم امل

اقتناعه وتسليمه، وإخراج الكالم بصيغة االستفهام أبلغ يف فهم املتعلم، فإن اإلنسان إذا سئل عن 
 مسألة ال يعلمها مث أخرب هبا بعد االمتحان بالسؤال عنها فإن ذل  أوعى لفهمها واستيعاهبا وحفظها

 هناك ألن؛ ةالسليم القرارات منه وليستخرج،  األمر ذل  بأمهية تشعر اخلصم ستفهاماتاال هذه، و 
 رجعت،  تهاطبيع خيالف ما وأرادت،  البشرية النفس ضعفت فإذا،  جهداً  تتطلب ال واضحة أموراً 

 .(3) .اخلري وحب الفطرية جبلتها إىل باالستفهامات
 قريب قناِع وأسلوٌب من أساليِب التقريِر ملا فيها من توسيلٌة من وسائِل اإل الذي يعترب ضرب املثل

املعاين وترسيخها يف األذهان، وصياغتها يف صوٍر حيٍة حمسوسٍة ومشاهدم واقعيٍَّة ملموسة، فتأيت تل  
 .(4)األمثال مالمسًة للواقع الذي يعيُشه املخاطُب، مما جيعلها أكثر األساليب تأثريا على الوجدان

 واكب وفوائد متعددة تت ، وأغراض حكيمة، للقصص القرآين مقاصد سامية  حيث إن سرد القصص
وتتناسب مع املقصد العام للقرآن الكرمي: وهو هداية البشرية إىل ما يصلحها يف عاجلها وآجلها، 

نفوس عظة وعربة وهداية ورمحة وتفصيل وبيان، وتثبيت للقلوب وتزكية للوفيها  . يف معاشها ومعادها
فيما  حجة ساطعة وآية قاطعة تشهد على صدق رسول اهلل  اح، والقصص القرآينومسو باألرو 

القصص القرآين أسلوب من ، كذل  فإن  على نبوته  واضحاً  جاء به، وكل قصة قرآنية تعد دليالً 
اجة أساليب الدعوة إىل اهلل تعاىل نتعرف من خالله على مناهج األنبياء يف الدعوة وأساليبهم يف احمل

 .(5) زاد للدعاة إىل اهلل تعاىل ونرباس هلم ، فهو
  التفكر يف املصنوع يدل على بعض صفات الصانع ويف السورة الكرمية حوار مفصل حول آيات

وداللتها على قدرة اخلالق عز وجل ووحدانيته وعظمة سلطانه وواسع علمه  ، األنفس واآلفاق
اآليات، والرتهيب من الغفلِة أو  ولطائف حكمته وروائع صنعِتِه، ولفِت األنظار إىل هذه

 .(6)اإلعراض

                                                           
 خالل من احلوار أسلوب،  (67: ص) الكرمي القرآن من اجلدال استخراج،  ( 36يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : احلوار القرآين انظر :  -  (1)

 (93: ص) الرتبوية وتطبيقاته - عنه اهلل رضي - عمري بن مصعب سرية
 (254/ 2) الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة -  (2)
 - عنه اهلل رضي - عمري بن مصعب سرية خالل من احلوار أسلوب،  ( 36، ) ص : احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام انظر :  -  (3)

 (48: ص) الرتبوية وتطبيقاته
 (37احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  -  (4)
 ( 38احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  -  (5)
 ( 38 احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : -  (6)
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 قال السيوطي يف اإلتقان: " وهو أن يشتمل أول الكالم على ما يناسب احلال ،  براعة االستهالل
ومن براعة االستهالل يف السورة الكرمية استفتاحها (1)املتكلم فيه ويشري إىل ما سبق الكالم ألجله "

ا أبدى تعاىل املتفرد بالكمال واجلالل وهو احملمود وال يزال على مببيان استحقاقه تعاىل للحمد فهو 
من النعم وأسدى من الكرم، ومن نعمه اجللية خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور ومع 

هنا فإن مدار  من،  ذل  ينصرف املشركون عن عبادته إىل عبادة األصنام اليت يسووُّهنا به تعاىل
قرير العقيدة الصحيحة ونقض عقائد الشرك وجهاالت املشركني كما هو السورة الكرمية حول ت

موضوعه،  مبا يناسبُ  جةأن يُعىن باستفتاح احل ججواضح من مطلع السورة، وهكذا ينبغي للمحا
 .(2)ويثرُي االنتباه فُتْصِغي القلوُب مع األمساع

  خر، وقد ضوع إىل موضوٍع آلفُت األنظار وتصريُف القوِل وحسُن االنتقال من مو  وفيهااللتفات
 (3)يكون من اخلطاب إىل الغيبة وحنو ذل  أو االلتفات من موضوٍع ملوضوٍع.

 للخامتة وقُعها يف النفوس وأثُرها الذي يبقى يف األذهان فهي آخر عهد حيث إن  حسن اخلتام
عين يو  املستمع باملتكلم ، وشأن هذه السورة الكرمية شأن غريها من السور، حيث حسن اخلامتة،

 .(4)بذل  ختام مقاطعها وموضوعاهتا وكذا ختام السورة الكرمية
ة السورة وما بني خامت قتأمل يف ختام السورة الكرمية وهي تقرتب من هنايتها، حيث التناس فمن

ن الفوائد م جد كثرياً يتأمل يف هناية كل حواٍر ورد يف السورة س ، كذل  مناشتملت عليه من موضوعات 
 ري من العرب والقواعد.وخترج بالكث

 (5)اجة وهو فني بديٌع من فنوِن احمل مباغتة اخلصم وقطع الطريق عليه. 
 كان   يف سياق آخر تسجل به عليه ما وهو أن تثبت وتضبط على لسان اخلصم ألفاظاً  اإلسجال

رارهم قعنده حملُّ شبهٍة، ومن بديِع صورِِه يف هذه السورة الكرمية أن القرآن الكرمي يسجل عليهم إ
واعرتافهم يف مشاهد القيامة، مع ما كان منهم يف الدنيا من جحوٍد وإنكار، إذ ال مفر من اإلقرار 

 وإثارة املنكرينو  املتشككني لوجدان إثارة التسجيل من اللون هذا مثل ويف،  يف هذا املوقف الرهيب
 عساهم تأمل،ال ىلإ اخلوف ويدفعهم شاكلتهم، على من اعرتاف يسمعون حني أنفسهم، يف اخلوف
 .(6) .يهتدون

 
                                                           

 ( 354/ 1 : ) اإلتقان لإلمام جالل الدين السيوطي - (1)
 ( 39احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  -  (2)
 ( 148/ 1 : ) املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر البن األثري الكاتب - (3)
 ( 40احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  -  (4)
 ( 41القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : احلوار  -  (5)
 (282: ص) القرآن بالغة من،  ( 42احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  -  (6)
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ذا تدوُر مع اخلصائص العامة هل بينت السورة الكرمية مسات احلجة الصحيحة اليت .14
خلالدةم ، فضال عن كونه املعجزةم اوبرهاناً  داللةالكتاب، الذي نزل هدايًة ورمحًة، وتبصرًة وذكرى، و 
 ا يلي : م لهم اإلنس واجلن، ومن هذه السماتواآليةم املتجددةم اليت حتدَّى اهللُ هبا العربم والعجمم، ب

  خماطبُته جلميع الناس على اختالف مداركهم، مع اجلمع بني الوضوِح والبياِن والدقَِّة وذل  يف العموم
واختالف ، تمامات وتنوع االه، وتعدد الثقافات ، مع تفاوت العقول  متوافقاً  واإلتقان، فرتاه متالئماً 
ليب ورفعتها يف روعة األسا أو تفاوتاً  أو تناقضاً  ذل  ال تلقى فيه تعارضاً ، مع  املواهب وامللكات
 معينة لطائفة أتي ومل البشر لعموم جاء أنَّه األصلية وصفاته اإلسالم بديهات فمن، وجالهلا ودقتها

 لزمن،ا من معينة فرتة على مقصور غري هذا اإلسالم أجناسهم ، وعموم من خاص   جلنس أو منهم،
 ال باقٍ  فهو وهلذا املكان، يف عموم هو كما  الزمان يف عموم هو وإمنا البشر، من خاص   جيل أو
 أو اً كليّ   سخالن أكان سواء املنسوخ، قوة يف يكون أن جيب النسخ ألن ؛ ينسخ وال يتغري وال يزول
 واملرسلني، األنبياء خامت هو  اً حممد وإنَّ  كلها،  السابقة الشرائع ختم اإلسالم إنَّ  وحيث ،اً جزئي
 ال هذا علىو  أحد ، على ينزل يعد مل اإلهلي الوحي وأنَّ  انقطعت، اإلهلية الشرائع أنَّ  ذل  فمعىن
ٍج واملتأمل يف السورة الكرمية وما اشتملت عليه من ُحجم شيء ،  يغريه أو اإلسالم ينسخ أن يتصوَّر

 مداركهم، ففيهم تنوع الناس وتفاوتِ والتفنن يف األساليب مبا يتالءم مع  اجةيـمْلحمُظ التنوع يف احمل
العاميُّ وفيهم العامل، وفيهم من له عناية بعلم من العلوم أو فن من الفنون، فجاء اخلطاب يف السورة 

لطريقة اليت ، وبالتايل يعرف ا ججهالفطن يعرف من حيا ججواحملا ، متنوعا ملراعاة تنوع املخاطبني
اليت  هنا كان هذا التنوُع العجيُب يف عرض احلجج والرباهنيمن ،  ينبغي له أن يناقشه هبا وحياوره

  . (1) تناسب مجيع العقول وتتواكب مع سائر العصور واألجيال
 القرآن الكرمي متنوعة شاملٌة، حتيُط جبميع جوانب الدين من عقيدة وشريعة  حيث إن حجج الشمول

،  يهامداركها ومراكز التأثري ف وأخالق ومعامالٍت، وتستوعب النفس البشرية بكل كياهنا وسائر
وجَُّه يف تنوع اخلطاِب الذي ي جلياً  نلمس هذا الشمولم واضحاً  وحني نطبق ذل  على سورة األنعام

إىل العقل والوجداِن يف آٍن واحٍد، وقد يوجَّهُ إىل كلِّ وحدٍة منهما على حدة، فرتاه تارًة حياور العقول 
وجدان، وتارًة يدعو إىل النظر والتأمل واالعتبار يف آيات األنفس واألفهام، وتارًة يناجي املشاعر وال
يل إىل أجواء يوم القيامة فيعيش مع هذا احلدث اجلل - حيَّاً  نقالً  -واآلفاق، وأخرى ينقُل املستمع 

  يف حيكم أن بجي اإلسالم إن بل مثاًل  والصوم الصالة يف فقط مقصورًا ليس ، فاإلسالم بكل كيانِهِ 
 اهلل شرع فقو  وسكناته حركاته مجيع حول قد الطور هذا يف املدعو يكون وهبذا. وكبرية صغرية كل
 .(2)وجل عز

                                                           
 . (57: ص) الدعوة أصول،  ( 57احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : انظر :  -  (1)
 (14: ص) األجيال تربية يف وأمهيتها الفردية الدعوة،  ( 44م ، ) ص : احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعا انظر : -  (2)
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  تيفائه، ، وأن ال ينتقل إىل غريه إال بعد اسمحاجة االلتزام باملوضوع األساسي للويعين  املوضوعية
ضوع يف وحدة املو  يف الوحدة املوضوعية للقرآن الكرمي بوجٍه عام، وكذا وهذا املنهج تراه واضحاً 

ناس وأن ال حييد عنه، كما يفعل بعض ال اجةالسورة الواحدة ، ومن املوضوعية االلتزام مبوضوع احمل
التهكم و  فرياوغون ويتهرَّبون من املواجهة واملناقشة اجلادة، ولرمبا يتفلتون من احلوار اهلادف بالسخرية

ة الدقة كذل  من املوضوعي  ، ي اإلعراض عنهمواهلزل، وإثارة الزوابِع وتشتيت األذهان، وهنا ينبغ
 (1) والتحري يف النقل، والتوثيق.

 ل ما جاء به من ك؛ ف من حيث عرضه للعقيدة اليت يتسلُح هبا املؤمُن يف مواجهِة واقِعهِ  الواقعية
لعربم، لهُم منها اقصصه وأمثاله اليت نست من خاللتشريعات، تناسُب الواقعم، وتعاجلُ النوازلم والوقائعم 

ُذ اهِلمممم وتسُمو ب، وكذا  ونستمدُّ املواعظم، ونستخلُص الفوائدم  ِمِه ووصاياُه اليت تمْشحم ، األرواِح ِحكم
يُث املبدأُ حديثه عن حقيقِة اإلنساِن وما يتعلُق به من ح ، كذل وتُِقيُم احلياةم وتنهُض باجملتمعاِت 

 نجماً ومن واقعية املنهج القرآين نزوله م،  ائزم وعواطفم واملعاُش واملعاُد، وما أمْودمعم اهلُل فيه من غر 
حسب الوقائع واألحداث، ومتابعته لكل ما يستجد على ساحة الدعوة على مدار مرحلتيها املكية 

يلمُس واقع الناِس، ويربُط املاضي باحلاضر، ويسلُِّط األضواءم على املستقبِل ، مع مراعاة ما واملدنية
 املستوى لبلوغ ماستعداده مدى يف الناس وتفاوت اإلنسان طبيعة يغفل ال إلسالم، واالقريِب والبعيدِ 

ا اإلسالم جعل الواقعيّ  النظر هذا ضوء ويف هلم، يرمسه الذي الرفيع  من أدىن ىمستو  أو أدىن حدًّ
 معقول؛ وٍ حن على املسلم شخصية لتكوين ضروري املستوى هذا ألن عنه؛ اهلبوط جيوز ال الكمال
 بلوغه ستطيعي حنو على وضع وألنه املسلمني؛ عداد يف ليكون املسلم من قبوله ميكن ما لأق وألنه
 جرها،ه جيب معان مجلة يشمل كما  بالفرائض، املسماة وهي هبا، االرتفاع على قدرة الناس أقل
 لفعل ااستعدادً  الناس أقل طاقة بقدر جعلت واحملرمات الفرائض هذه إن. باحلرمات املسماة وهي
 عنها، التخلف يف يعذر وال مبقتضاه، الوفاء واحد كل  يستطيع مثمَّ  ومن الشر، عن وابتعاًدا ري،اخل

 آخر وىمست الشريعة وضعت مسلم، كل  على بلوغه الواجب اإللزامي املستوى هذا جبانب ولكن
 جوحر  هلم قإرها به فإلزامهم العايل، املستوى هذا بلوغ الناس إىل وحببت منه، وأوسع منه أرفع

 .(2) الواقعية، اإلسالم نظرة خيالف ألنه مرفوع؛ اإلسالم شرع يف واحلرج شديد،
 عل احملاجججتقوة احلق وسلطانه على النفوس وتأثريه يف القلوب وتغلغله يف الصدور، حيث إن  القوة 

وِة، فال يأبه عبأن اهلل تعاىل يؤيده باحلجج وميُدُّه بالثبات أمام خصوم الد مستيقناً  واثقاً  مطمئناً  ثابتاً 
هبم وال يلتفت لتهديداهتم اليت يلجئون إليها حني تـُْعييهم احلجج وتُلجُمهم الرباهني، فالذي يدعو 

 احلق، قوة أمام ثبتت ال املغالطات، و  إىل اهلل تعاىل يؤيده تعاىل ويعضِّده وجُيري احلقَّ على لسانه
                                                           

 . ( 44احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  -  (1)
 (74: ص) الدعوة أصول،  ( 45احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :  -  (2)
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 نقول ملا ومالق يذعن أن يهمنا وال وى،الدع صدق على كتبهم  من األدلة هذه نقيم أن يكفينا وحنن
 ىف ـ ينناب عنه ، والفاصل تدافع الذى احلق أمام يدعيه ما باطل تثبت أن خصم  من فحسب 
 . (1)لديه القول يُبدل ال الذى اهلل هو ـ النهاية

 أو امضًة لن تلقى القبول إذا كانت غ الرسالة الدعوية الناجحةف الوضوح والتأثري والبيان والصراحة
معقدًة، ألن مصريمها يف هذه احلالة اإلمهال واإلعراض وقد تكون الرسالة واضحة ولكنها ال روح 

 ل ذأمام اآلخرين يف هنجه ومقصده و  أن يكون واضحاً  للمحاجج كذل  ال بدَّ ،  فيها وال تأثري 
طاع أن است ن املائل إىل دقيق احملاجة: هو العاجز عن إقامة احلجة باجلليل من الكالم؛ فإن منأل

يفهم باألوضح الذي يفهمه األكثرون مل يتخطَّ إىل األغمض الذي ال يعرفه إال األقلُّون، ومل يكن 
، فأخرج تعاىل خماطباته يف حماجَّة خلقه يف أجلِّ صورة تشتمل على أدقِّ دقيق؛ لتفهم العامة ملغزاً 

هُم ما يويف على ما أدركه ف من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم احلجة، وتفهم اخلواصُّ من أثنائها
  . (2)اخلطباء

  تكرار املعاين واألخبار إلخراج املعىن الواحد يف قوالب خمتلفة من األلفاظ والعبارة، وبأساليب خمتلفة
 وتصريف الكالم يف ذل  حىت يتجلى إعجازه، ويستبني قصور الطاقة البشرية عن ،وإمجاالً  تفصيالً 

آن كله على معىن يتكرر يف أسلوب واحد من اللفظ، ويدور ضمن تقليده، وال نكاُد نعثر يف القر 
على جانب  يزاً وترك جديداً  وعرضاً  جديداً  قالب واحد من التعبري، فال بّد أن  دد يف كل مرة أسلوباً 

من جوانب املعىن تظهره اآليات؛ ذل  أن يف الناس من ال يكفيه املوجز من القول حىت يسمع 
والتكرار مستحٌب يف كالم  (3)للجميع. س صحيح، والقرآن نزل مناسباً ، والعكاملوضوع مفصَّالً 
وهو  ، له حالوتُه وطالوتُه وله تأثريُه وُعذوبُته، وله فوق ذل  مقاصده وأهدافه، اخلالِق جلَّ وعال 

وسيلٌة من وسائل اإلقناع ومنهٌج تربوي أصيٌل، وفيه موعظٌة وتذكرٌي وال غىن يف ذل  عن التكراِر 
تكرار وإذا كان التكرار يف كالم البشر رمبا ميلُّ منه القارئ والسامع فإن ال، يادُة تفصيٍل وبياٍن وفيه ز 

يف القرآن مسٌة من مساتِِه الرائعة وأساليبه البديعة، ودليُل على صدقه وبرهان على أنه من كالم اخلالق 
 .(4)جل وعال 

 لتقرير هذه  ؛ٍت متنوعٍة ويف سياقاٍت خمتلفٍة بإبراز املعىن الواحد يف قوالب متعددة وصياغا التنوع
املعاين وترسيِخها أو لدحض شبٍه عالقٍة باألذهان وتفنيدها، مع مراعاة السياِق الذي به تنتظم 

                                                           
 (97: ص) املشككني شبهات،  ( 46 احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص :انظر :  -  (1)
 : الربهان يف علوم القرآن للزركشي النوع الثالث والثالثون يف معرفة جدله ، ( 47احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : انظر :  -  (2)
 ( 2 /24 ) 
 بتصرف.(  158/ 1 : ) احلوار يف القرآن معامله وأهدافه للدكتورة سناء عابد -  (3)
 . ( 48احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : انظر :  -  (4)
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ا وأزمنتها، يلمس هذا التنوع يف موضوعاهتا ويف أطرافها، ويف أمكنته السورة الكرميةاملعاين، واملتأمل يف 
تناسبها واتساقها مع أهداف السور وحماورها، ونرى التنوع أيضا يف ويف عرضها وأسلوهبا ويف 

استطردم  إىل قضية العقيدة جبميع حماورِها، كما أوالً  تتطرق اإليها فنجده تاملوضوعات اليت تطرق
إىل تقرير األحكام ومكارم األخالق، " إن القرآن الكرمي حبواره خياطب الكائن البشري كلَّه؛ عقله 

انه، حيرك الفكر والتأمل، ويلمس احلسَّ والبصرية، ويثري االنفعال والشعور، فيستغلُّ وضمريه ووجد
يف اإلنسان كلَّ طاقاته ومواِهِبِه، وينفُذ إىل صميمه من كلِّ منافذه، ويؤثر فيه بكل املؤثرات، مل 

الذهين  عيقتصر احلوار على خطاب العقل، فالعقل نافذٌة واحدٌة من نوافذه، مل يسل  سبيل اإلقنا 
اجملرد، ومل يعتمد قط على أقضية املنطق اجلافة، إمنا ارتفع بأسلوبه إىل جمال الفطرة الشاملة، وقصد 

 .(1)به إىل منطقة الوجدان "
هذا فضال عن تناسب هذا احلوار ومواكبته جلميع العصور ومراعاته لتفاوت العقول واختالف 

ن أن عامليٌة وهدايٌة شاملٌة للبشريِة: " وأي حواٍر يف الدنيا ميك الثقافات، فالقرآن الكرمي رسالة خالدة ودعوةٌ 
أيُّ حوار ميكن  مدارك الناس وتنوع ثقافاهتم؟ يستوعب أفهام البشرية مجيعا يف عصور متباينٍة على اختالف

 .(2)أن يكون كذل  إال احلوار اإلهلي املعجز " 
 ًة، ومع منا فواصل بينها، متمازجًة متداخلًة متعانقدو  يف السورة الكرمية تالحقوال التداخل أو االمتزاج

لقلوب ا تنوع موضوعاهتا إال أهنا جيمعها موضوع رئيسي فهي يف مجلتها تدور حول ترسيخ العقيدة يف
والوجدان وتقريرها يف العقول واألذهان، مع ما يتعلُق هبا ويرتتب عليها من أحكاٍم عمليٍة، فهي 

ظُمها حواٌر واحد، واحلقيقة أن هذه امليزة يف احلوار القرآين إمنا هي حواراٌت متعددة ومتنوعٌة ينت
 لقد أورد القرآن الكرمي من أفانني القول يفو  ، تفرده واستقالله عن كلِّ ما سواهمظهٌر من مظاهر 

سياق حماّجة الكفار، ما خيرج عن طوق البشر اإلحاطة مبثل هذه األساليب يف أوقات متقاربة أو 
الة النفس اإلنسانية ال تستطيع التحوُّل يف حلظات عابرة يف مجيع االجتاهات بل تتأثر حبمتباعدة، ف

معينة، وال تستطيع التحول عنها إىل اجتاه معاكس إال ضمن بيئة مالئمة، أما األسلوب القرآين 
 .(3)فيالحظ فيه االنتقال يف شىت االجتاهات يف حلظات متقاربة متتالية، وأحيانا تكون مرتادفة

 
  

                                                           
 ( . 13ص ، )منهج القصة يف القرآن حممد شديد  - (1)
 .(  69 : ص ) زاد الدعاة عبد املهيمن الطحان -  (2)
 . ( 50احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام ، ) ص : انظر :  -  (3)
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 الخاتمة

 
احلمد هلل الذي بنعمه تتم الصاحلات ، محدًا ميأل األرض والسماوات ، على ما أنعم من الفضائل 
واخلريات، وعلى نبيه حممد أفضل التسليم وأمت الصلوات ، الذي جاء باهلدى وبلغ اآليات البينات ، وعلى آله 

 وصحبه أصحاب املناقب والكرمات ، وبعد : 
رحايل يف حبثي املتواضع الذي عشت فيه مع سورة األنعام والذي أسأل اهلل عز وجل كما  فإنين إذ أضع

أعانين على تدبرها وتأملها والتفكر يف مواضيعها ومعانيها وألفاظها ، أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، 
 عله مباركا ،وأن يأجرين ويتجاوز عىن لفرط جهلي ، وعظيم تقصريي ، وأن ينفع به األمة ، وجي

 وسأسوق فيما يلي أهم النتائج والتوصيات يف هذا البحث.

أظهر هذا البحث الفرق بني التناسب والتناسق املوضوعي يف القرآن الكرمي ،  .1
 فالتناسب يكون يف األلفاظ واجلمل واآليات ، والتناسق يكون بني موضوعات السورة الواحدة .

و ه ورة األنعام تبني أن التناسق املوضوعيسدارسة التناسق املوضوعي يف من خالل  .2
 . السورةلرئيسي واملوضوع الكلي يفالطريق ملعرفة الوحدة املوضوعية يف السورة ، واستجالء احملور ا

من خالل دراسة التناسق املوضوعي يف سورة االنعام اتضح أن النظم القرآين يشمل  .3
عم تل  املصطلحات مث يدخل حتته أربع مصطلحات بعضها أخص من بعض ، فنظام القرآن هو أ

فكلها مبنية  ،خل حتت التناسق الوحدة املوضوعيةالتناسب ، مث يدخل حتت التناسب التناسق ، مث يد
 على اليت قبلها .
تبني أن هناك تناسقاً بديعاً ، وتناسباً لطيفاً ، بني آيات سورة األنعام وبني معانيها  .4

ب طها الوثيق ، فهي كلها متضي يف سياق متآلف ، وبأسلو وألفاظها ، وبني موضوعات السورة وتراب
 متناسق ومرتابط ، وهناك ترابط وثيق بني سورة األنعام وما سبقها وما جاء بعدها . 

وأهدافها مكملة لبعضها البعض ، وخاصة عندما نتأمل سورة األنعام أن مقاصد   .5
ة مقاصد سور  ذل  متثل جزءا من سلسلاملناسبات بينها ، ومنعن النظر يف تناسق موضوعاهتا ، فهي يف

 القرآن الكرمي وأهدافه الشرعية ، واإلميانية ، واالجتماعية ، واالقتصادية .
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أن سورة األنعام اختصت بأسلوهبا احلجاجي يف مواجهة بيئة الدعوة يف العهد املكي  .6
  ، ومواجهة الذي آل إليه حال مشركي مكة وتطور وتفاقم يف التكذيب واالعرتاض .

ضرورة عصرية: ففي هذا العصر الذي أضحى العامل فيه مع تنائي الديار  أن احملاجة .7
وتباعد األقطار كالقرية الصغرية، أصبح احلوار ضرورة تفرضها علينا تل  الثورة اهلائلة اليت مل تكن ختطر 

 .على بال
 ق: فمعرفة ذل  ال غىن عنه ملن يسل  طرياوأصوهل اجةحاجة الداعية إىل فن احمل .8
ا متعددة ، وميادين الدعوة ومساراهتاوقائمٌة عليه اجةالدعوة إىل اهلل تعاىل مبنية على احمل أن الدعوة، إذ

 ومتنوعة، ومن املتطلبات الضرورية للداعية حاجته إىل فهم أصول اجلدال، واحلوار، واملناظرة؛ فإن كثرياً 
، أو بعدم لح، إما بالسبِّ والشتم للمقابلمن الناس بدافع احملبة والعاطفة لإلسالم يفسد أكثر مما يص

ل مارق يريد أن خلات مثيناً  لسرعة غضبه ومحقه، وقد يكون البعض من الدعاة صيداً  ادلةالتمكن من اجمل
يفسد عليه، وذل  بإثارته، والتشغيب عليه، وجره إىل شبهات ينهزم أمامها يف أول جولة، إن مل تتزعزع 

 . وختتلط عليه األمور ثوابته،
تعرف على أطروحات الطرف اآلخر ووجهات نظره وحججه يف القضايا البد من ال .9

 ، يف مقابل تعريفه مبا يغيب عنه أو يلتبس عليه من أصول ديننا وحماسنه.اجة اليت هي موضوع احمل
ليم هبا التوصُّل إىل احلقيقة الثابتة ومن مثمَّ التسو  طلب احلقت السورة الكرمية على دل .10
 . إليهامُثَّ الدعوة 

قوة احلجة  تنتصر فيهوهي احملاجة واليت  من ألوان اجلهاد اً لون بينت السورة الكرمية .11
والربهان دون خسائر بشرية أو مادية فال حيتاج إىل إعداد اجليوش وجتهيزها، وال يبدد ثروات الشعوب 

 .وإمكاناهتا يف سباق التسلُّح
ل سور القرآن عامة ومن سورة من خال شرعياً  تأصيالً  اجةإىل تأصيل احمل احلاجة .12

والعودة به إىل املنبع الصايف واملورد العذب الشايف، الكتاب والسنة، مع االقتداء بسلفنا الصاحل  األنعام
 وسائر الدعاة واملصلحني واجملددين.

من خالل دراسة التناسق املوضوعي يف سورة األنعام تبني أن فهم آيات السورة يف  .13
املوضوعي فيها يعطي مشولية يف الفكر والنظر ، وتظهر داللة هذا الفهم عند ضوء الرتابط والتناسق 

إرادة التطبيق الواقعي ملنهج القرآن يف حياة الناس ، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت تعارفوا عليها ، 
 وتشبثوا هبا دون االستهداء بنصوص الوحي .
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م ملعرفة ق املوضوعي يدفع املسلإن الوقوف على معاين كالم اهلل تعاىل ، وإظها التناس .14
 معاين كتاب اهلل تعاىل مما يربز أثر ذل  يف سلوكه وتعامالته .

يف تقرير التناسق املوضوعي شحذ للهمم للتمس  بتعاليم هذا الدين ألنه يربز  .15
للمتأمل يف ذل  التناسق عظمة هذا الدين ، وهيمنته على األديان كلها مبا يف ذل  أنظمتها وقوانينها 

 ألنه خماطب به كل مسلم على مر العصور والدهور .  ؛
إن إبراز التناسق املوضوعي يف السورة الكرمية يدعو إىل مزيد من التأمل والتدبر  .16

آليات الذكر احلكيم من أجل الوقوف على هدايات القرآن الكرمي يف اجملاالت املختلفة اليت حتتاج فيها 
 . األمة إىل حلول مناسبة وصاحلة للتطبيق 

بعد دراسة التناسق املوضوعي يف سورة األنعام تبني أن بالتناسق املوضوعي يدرك  .17
العبد املسلم عظم كل لفظة وكل مجلة بل كل حرف من حروف القرآن الكرمي ، ويعطيه ذوقًا مرهفاً 

 يؤثر يف االحساس والشعور عند مساعه لكالم ربه العزيز . 

، وىل واآلخرةه ، فله احلمد يف األامتنانه ، وعلى فضله وإنعاموختاما : أمحد اهلل تعاىل على توفيقه و 
أن و  أمحده محداً كثريًا مباركًا فيه ، واسأله سبحانه وتعاىل كما أنعم وتفضل أن يسدد القصد ، وحيسن النية ،
ني قجيعل عملي خالصاً لوجهه الكرمي ، ال حظ ألحد فيه وال نصيب ، وأن جيزي علماء األمة السابقني والالح

 وأن ينفعين واملسلمني بالعلم النافع والعمل الصاحل . خري اجلزاء على ما قدموا لألمة من علمهم الوفري ،
 سبحان  اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إلي  .

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين ، ومن اهتدى هبديهم 
 واسنت بسنتهم إىل يوم الدين .، 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 القرآن الكرمي 

االتقان يف علوم القرآن لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ، حتقيق:  .1
 م 1974هـ/ 1394حممد أبو الفضل إبراهيم ، اهليئة املصرية العامة للكتاب  

 اين لزكريا إبراهيم الشلول ، دار الكتابأثر العقيدة اإلسالمية يف السلوك اإلنس .2
 م.  2005 –ه  1426األردن ،  –الثقايف ، اربد 

أثر العقيدة اإلسالمية يف السلوك اإلنساين من الشلول لزكريا ابراهيم الشلول ،  .3
 م 2005دار الكتاب الثقايف، 

، ىإبراهيم علي السيد علي عيساألحاديث واآلثار الواردة يف فضائل سور القرآن  .4
 م  2010،  5دار السالم للنش والتوزيع والرتمجة . ط

أحكام القرآن أليب بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب ، دار الفكر للطباعة والنشر  .5
 لبنان ، حتقيق : حممد عبد القادر عطا .  –

 ىعل منشور كامل ، الكتاب  اهلل عبد بن االختالف لعمر وقواعد احلوار آداب .6
 السعودية األوقاف وزارة موقع

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أليب السعود العمادي حممد بن حممد  .7
 بريوت –بن مصطفى ، دار إحياء الرتاث العريب 

اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد لصاحل بن فوزان بن  .8
 م1999 -هـ 1420عبد اهلل الفوزان ، دار ابن اجلوزي ، الطبعة: الرابعة 

قيق: ، حتأساس البالغة أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل  .9
 1998 -هـ  1419لبنان ، الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية، بريوت حممد باسل عيون السود، 

 م
، لاعيل فيتور ، وطالب حممد إمساعيأساليب احملاورة يف القرآن الكرمي لعمران إمس .10

 م . 2010 –ه  1431،  1األردن ، ط  –ر زهران للنشر والتوزيع ، عمان دا
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أسباب نزول القرآن أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي،  .11
م ، الطبعة: الدما –النيسابوري، الشافعي ، احملقق: عصام بن عبد احملسن احلميدان ، دار اإلصالح 

 م 1992 -هـ  1412الثانية، 
 جلزريا الوهاب عبد بن  دم بن الرمحن الكرمي لعبد القرآن من جلدالا استخراج .12
األملعي،  عواض بن زاهر احلنبلي ، حتقيق : الدكتور ابن الدين ناصح الفرج، أبو العبادي، السعدي
 هـ . 1401 الثانية،: التجارية ، الطبعة الفرزدق مطابع

ص سان يف ضوء القصدراسة يف االستخالف اإلهلي لإلن -االستخالف واحلضارة  .13
 م . 2013، دار زهران للنشر والتوزيع ،  1حملمد عياد قريبع ، ط -القرآين 

االستخالف واحلضارة : دراسة يف االستخالف اإلهلي لإلنسان يف ضوء القصص  .14
 م .2013، دار زهران للنشر والتوزيع، 1القرآين حملمد عياد قريبع، ط

بد وسف بن عبد اهلل بن حممد بن عاالستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر ي .15
الرب بن عاصم النمري القرطيب ، حتقيق: علي حممد البجاوي ، دار اجليل، بريوت ، الطبعة األوىل، 

 م . 1992 -هـ  1412
أسد الغابة يف معرفة الصحابة أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن  .16

 - الدين ابن األثري ، حتقيق : علي حممد معوض عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز
 م 1994 -هـ 1415عادل أمحد عبد املوجود ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل، 

أسرار التكرار يف القرآن املسمى الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة  .17
حملقق: ماين، ويعرف بتاج القراء ، اوالبيان حملمود بن محزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكر 

 عبد القادر أمحد عطا ، مراجعة وتعليق: أمحد عبد التواب عوض ، دار النشر: دار الفضيلة
أسرار ترتيب القرآن لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ، دار الفضيلة  .18

 للنشر والتوزيع .
وىل ى للثقافة والنشر ، الطبعة: االاإلسالم دين العلم واملدنية حملمد عبده  دار املد .19
1993. 

 قاتهوتطبي - عنه اهلل رضي - عمري بن مصعب سرية خالل من احلوار أسلوب .20
 بقسم إٍلسالميةا الرتبية يف للماجستري أطروحة اجلابري، مسعد بن سليمان بن الرتبوية ، عدنان

 ألمحدي ، عاما اهلل رجاء بن لرمحنا عبد د: املنورة ، بإشراف باملدينة اإلسالمية اجلامعة - الرتبية
 . هـ1434/ 1433: النشر
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أمساء سور القرآن حملمد عبد الرمحن الشايع ، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع ،  .21
 . 2011 – 1432،  1السعودية ، ط -الرياض 

أمساء سور القرآن وفضائلها ملنرية حممد ناصر الدوسري ، تقدمي / األستاذ الدكتور  .22
بد الرمحن بن سليمان الرومي ، دار ابن اجلوزي ، رسالة ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن فهد بن ع

 هـ1426، من كلية اآلداب للبنات بالدمام ، الطبعة األوىل 
إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز لبديع الزمان سعيد النورسي ، احملقق: إحسان  .23

 .2002الطبعة: الثالثة، القاهرة ،  –قاسم الصاحلي ، شركة سوزلر للنشر 
اإلصابة يف متييز الصحابة أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  .24

بريوت ،  –العسقالين ، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ، دار الكتب العلمية 
 .هـ 1415 -الطبعة: األوىل 
-هـ1421 التاسعة طبعةالرسالة ، ال زيدان ، مؤسسة الكرمي الدعوة لعبد أصول .25
 . م2001

أصول السرخسي حملمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ، دار  .26
 بريوت . –املعرفة 

إعجاز القرآن والبالغة النبوية ملصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن  .27
 .م 2005 -ـ ه 1425 -طبعة الثامنة بريوت ، ال –عبد القادر الرافعي ، دار الكتاب العريب 

إعراب القرآن وبيانه حمليي الدين بن أمحد مصطفى درويش ، دار اإلرشاد للشئون  .28
 -دمشق  -بريوت( ، ) دار ابن كثري  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -محص  -اجلامعية 

 هـ 1415بريوت( الطبعة : الرابعة ، 

س الدين سعد مش مد بن أيب بكر بن أيوب بنحمل إعالم املوقعني عن رب العاملني .29
لطبعة: األوىل، يريوت ، ا –ابن قيم اجلوزية ، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم ، دار الكتب العلمية 

 . م1991 -هـ 1411
األعالم خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ،  .30

 م . 2002أيار / مايو  -دار العلم للماليني ، الطبعة: اخلامسة عشر 
أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أيب  الصفدي ، احملقق:  .31

الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور حممد موعد، الدكتور حممود سامل حممد ، 
سوريا  –لبنان، دار الفكر، دمشق  -قدم له: مازن عبد القادر املبارك ، دار الفكر املعاصر، بريوت 

 .  م 1998 -هـ  1418لطبعة: األوىل، ، ا
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 مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن الشيطان حملمد مصايد من اللهفان إغاثة .32
 العربية ةاململك الرياض، املعارف، مكتبة،  الفقي حامد حممد ، حتقيق :  اجلوزية قيم ابن الدين

 . السعودية
سبحاين ، دار عمار إمعان النظر يف نظام اآلي والسور حملمد عناية اهلل أسد  .33

 م .  2003 –ه 1424،  1األردن ، ط –للنشر والتوزيع ، عمان 

إمعان النظر يف نظام اآلي والسور حملمد عناية اهلل أسد سبحاين ، دار عمار ،  .34
 م . 2003األردن ،  –عمان 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد  .35
بريوت ،  –لبيضاوي ،احملقق: حممد عبد الرمحن املرعشلي ، دار إحياء الرتاث العريب الشريازي ا

 هـ 1418 -الطبعة: األوىل 
أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري جلابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو  .36

طبعة: اخلامسة، البكر اجلزائري ، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية ، 
 م .2003هـ/1424

اإلميان لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل  .37
بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، احملقق: حممد ناصر الدين األلباين ، 

 م .1996هـ/1416املكتب اإلسالمي، عمان، األردن ، الطبعة: اخلامسة، 
حبر العلوم لنصر بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي، دار النشر: دار الفكر  .38

 بريوت، حتقيق: د.حممود مطرجي . -
البحر احمليط حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي ، دار الكتب العلمية  .39

 -وجود ، حتقيق : الشيخ عادل أمحد عبد امل 1م ، ط 2001-هـ 1422 -لبنان/ بريوت  -
( د.أمحد النجويل 2( د.زكريا عبد اجمليد النوقي 1الشيخ علي حممد معوض، شارك يف التحقيق 

 اجلمل .
البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد أليب العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن  .40

تور كعجيبة احلسين األ دري الفاسي الصويف ،احملقق: أمحد عبد اهلل القرشي رسالن ، الناشر:الد 
 هـ 1419القاهرة ، الطبعة:  –حسن عباس زكي 

يسري ثه : معه وخرج أحداي، ج بدائع التفسري اجلامع ملا فسره اإلمام ابن قيم اجلوزية .41
 .الرياض  -دار ابن اجلوزي ،  الشامي أمحد صاحل راجعه ، حممد السيد
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ادر هب الربهان يف علوم القرآن أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن .42
م ، دار إحياء  1957 -هـ  1376الزركشي حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: األوىل، 

 الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز جملد الدين أبو طاهر حممد بن  .43

جلنة إحياء  -على للشئون اإلسالمية يعقوب الفريوزآبادى ، حتقيق: حممد علي النجار ، اجمللس األ
 الرتاث اإلسالمي، القاهرة .

بـمنَّكمة امليداين الدمشقي ، دار القلم،  .44 البالغة العربية لعبد الرمحن بن حسن حم
 م . 1996 -هـ  1416دمشق، الدار الشامية، بريوت ، الطبعة: األوىل، 

غيتاىب أمحد بن حسني الالبناية شرح اهلداية أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن  .45
 م . 2000 -هـ  1420، 1ط ، لبنان بريوت،دار الكتب العلمية لدين العيىن،احلنفى بدر ا
بيان املعاين ]مرتب حسب ترتيب النزول[ لعبد القادر بن ماّل حويش السيد  .46

 م 1965 -هـ  1382دمشق ، الطبعة: األوىل،  –حممود آل غازي العاين ، مطبعة الرتقي 
 عّد آي القرآن لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين ، البيان يف .47

 -هـ1414الكويت ، الطبعة: األوىل،  –احملقق: غامن قدوري احلمد ، مركز املخطوطات والرتاث 
 م .1994

تاج الرتاجم أليب الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا السودوين )نسبة  .48
، ر القلممد خري رمضان يوسف ، دالشيخوين( اجلمايل احلنفي ، احملقق: حمإىل معتق أبيه سودون ا
 م1992-هـ  1413دمشق ، الطبعة: األوىل، 

تاج العروس من جواهر القاموس ، حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو  .49
 هـ(1205الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف: 

 اعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل ،التاريخ األوسط حملمد بن إمس .50
، حلب ، القاهرة ، الطبعة: األوىل -احملقق: حممود إبراهيم زايد ، دار الوعي ، مكتبة دار الرتاث 

1397 - 1977 
تاريخ بغداد أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  .51

ىل، بريوت ، الطبعة: األو  –عروف ، دار الغرب اإلسالمي البغدادي احملقق: الدكتور بشار عواد م
 م 2002 -هـ 1422

تأويالت أهل السنة حملمد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي ، احملقق: د.  .52
 م . 2005 -هـ  1426بريوت، لبنان ، الطبعة: األوىل،  -جمدي باسلوم ، دار الكتب العلمية 
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تاب  السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكحترير املعىن»التحرير والتنوير  .53
تونس  –حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ، الدار التونسية للنشر « اجمليد

 هـ 1984، سنة النشر: 
 حتقيق: جمموعة من احملققني ، دار اهلداية .   .54
ل الدين ر، جالتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي لعبد الرمحن بن أيب بك .55

 السيوطي ، حققه: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب ، دار طيبة .
التسهيل لعلوم التنزيل أليب القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن  .56

بريوت  –جزي الكليب الغرناطي ، احملقق: الدكتور عبد اهلل اخلالدي ، شركة دار األرقم بن أيب األرقم 
 .هـ 1416 - ، الطبعة: األوىل
 .  1975 – 1395 ، دار الشروق، لتصوير الفين يف القرآن لسيد قطب ا .57
 ثالتصوير القرآين للقيم اخللقية والتشريعية لعلي علي صبح ، املكتبة األزهرية للرتا .58

. 
تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس أليب الفضل أمحد بن علي بن  .59

عمان  –، احملقق: د. عاصم بن عبداهلل القريويت ، مكتبة املنار  حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
 .1983 – 1403، الطبعة: األوىل، 
هـ( حققه 816التعريفات لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  .60

، الطبعة:  لبنان–وضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية بريوت 
 م  .1983-هـ 1403ىل األو 

تفسري أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين ، دار  .61
طبعة: بريوت ، ال –الكتب العلمية ، دراسة وحتقيق: د. حممود حممد عبده، دار الكتب العلمية 

 .هـ1419األوىل، سنة 
 احلليب ىبتفسري أمحد بن مصطفى املراغي ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا .62

 .م  1946 -هـ  1365وأوالده مبصر ، الطبعة: األوىل، 
تفسري اإلمام الشافعي ألبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  .63

شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي ، مجع وحتقيق ودراسة: د. أمحد بن 
 1427اململكة العربية السعودية ، الطبعة األوىل:  -مرية مصطفى الفرَّان )رسالة دكتوراه( ، دار التد

 م . 2006 -
التـَّْفِسرُي البمِسْيط أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي،  .64

( رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، مث 15النيسابوري، الشافعي ، أصل حتقيقه يف )
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بن  جامعة اإلمام حممد -نسيقه ، عمادة البحث العلمي قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وت
 هـ 1430سعود اإلسالمية. الطبعة: األوىل، 

التفسري احلديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[ لدروزة حممد عزت ، دار إحياء  .65
 . هـ 1383القاهرة ، الطبعة:  –الكتب العربية 
 خبار اليوم .اخلواطر حملمد متويل الشعراوي ، مطابع أ –تفسري الشعراوي  .66
تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( حملمد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس  .67

الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، 
 . م 1990سنة النشر: 
مد املري، حم تفسري القرآن العزيز أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن .68

حممد بن  -اإللبريي املعروف بابن أيب زمممِنني املالكي ، احملقق: أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة 
 . م2002 -هـ 1423مصر/ القاهرة ، الطبعة: األوىل،  -مصطفى الكنز ، الفاروق احلديثة 

تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  .69
 -هـ 1420لدمشقي ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية ا

 م . 1999
تفسري القرآن العظيم أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر  .70

التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت ، احملقق: أسعد حممد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز 
 .هـ 1419 -اململكة العربية السعودية ،الطبعة: الثالثة  -

.دار الشروق، 5تفسري القرآن الكرمي : األجزاء العشرة األوىل حملمود شلتوت، ط.  .71
1393  =1973. 

 ،الوطن بد اجلبار السمعاين ، دارتفسري القرآن أليب املظفر منصور بن حممد بن ع .72
، حتقيق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس  1م ، ط 1997 -هـ1418 -السعودية  -الرياض 
 .بن غنيم

فسري القرآن أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن ت .73
احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء ، احملقق: الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم الوهيب ، 

 .م1996هـ/ 1416بريوت ، الطبعة: األوىل،  –دار ابن حزم 
 .القاهرة –يب ، دار الفكر العريب التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي يونس اخلط .74
التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنه لوهبة بن مصطفى الزحيلي ، دار الفكر  .75
 . دمشق –املعاصر 
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بعة: بريوت ، الط –التفسري الواضح للحجازي، حممد حممود ، دار اجليل اجلديد  .76
 . هـ 1413 -لعاشرة ا

 . 1974، دار الفكر ،  1تفسري سورة األنعام حملمد البهي  ، ط .77
 –التفسري حملمد ثناء اهلل املظهري ، احملقق: غالم نيب التونسي ، مكتبة الرشدية  .78
 . هـ 1412الباكستان ، 
تفسري مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي بالوالء البلخي أبو احلسن ، احملقق:  .79
 . هـ 1423 -بريوتالطبعة: األوىل  -حممود شحاته ، دار إحياء الرتاث  عبد اهلل

تقريب التهذيب ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، دار  .80
 . ، حتقيق: حممد عوامة  1م ، ط 1986 -هـ 1406 -سوريا  -الرشيد 

علق عليه: حممَّد بية و رينهارت بيرت آن ُدوزِي ، نقله إىل العر ل تكملة املعاجم العربية .81
 1979وىل، من الطبعة: األ،  سمليم النعميمي ومجال اخلياط ، وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية

 . م  2000 -
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد  .82

بري طفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ، حتقيق: مص
 . هـ 1387املغرب ،  –البكري ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

التناسق املوضوعي يف السورة القرآنية للدكتور حممد بن عمر بن سامل بازمول ،  .83
 حبث منشور على موقع فضيلة الدكتور . 

الة احلجاج املزي ، مؤسسة الرسهتذيب الكمال ليوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو  .84
 ، حتقيق: د. بشار عواد معروف  1م ، ط 1980 -هـ 1400 –بريوت  -

حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور ، حتقيق: حممد عوض  هتذيب اللغة .85
 . م2001بريوت ، الطبعة األوىل،  –مرعب ، دار إحياء الرتاث العريب 

ن الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج التوقيف على مهمات التعاريف لزي .86
عبد اخلالق  38العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري ، عامل الكتب 

 .  م1990-هـ1410القاهرة ، الطبعة: األوىل، -ثروت
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان لعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل  .87
-هـ 1420قق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل ، السعدي ، احمل

 م . 2000
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جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،  .88
 -هـ  1420أبو جعفر الطربي ، احملقق: أمحد حممد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، 

 م . 2000
مع الصحيح املختصر حملمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ، احملقق: اجلا .89

حممد زهري بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد 
 . هـ1422الباقي( الطبعة: األوىل، 

ي، أبو ذاجلامع الكبري احممد بن عيسى بن سمْورة بن موسى بن الضحاك، الرتم .90
 م . 1998بريوت ،   –عيسى ، احملقق: بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي 

اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، حتقيق:  .91
 -هـ 1384القاهرة ، الطبعة: الثانية،  –أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب املصرية 

 . م 1964
يف إعراب القرآن الكرمي حملمود بن عبد الرحيم صايف ، دار الرشيد، دمشق  اجلدول .92

 . هـ 1418مؤسسة اإلميان، بريوت ، الطبعة: الرابعة،  -

اجلرح والتعديل أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  .93
اد حبيدر آب -املعارف العثمانية  هـ( ، طبعة جملس دائرة327احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف: 

 .م 1952هـ  1271بريوت ، الطبعة: األوىل،  –اهلند ، دار إحياء الرتاث العريب  –الدكن 
كات ابن اهليتمي" للعالمة أيب الرب  -جالء العينني مبحاكمة األمحدين "ابن تيمية  .94

املكتبة  1427،  1ط خري الدين نعمان بن حممود األلوسي ، حتقيق الداين بن منري آل زهوي ، 
 . العصرية

مجال القراء وكمال اإلقراء لعلي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري  .95
الشافعي، أبو احلسن، علم الدين السخاوي ، دراسة وحتقيق: عبد احلق عبد الدامي سيف القاضي 

بريوت ،  – )أصل الكتاب رسالة دكتوراة بإشراف د حممد سامل احمليسن( مؤسسة الكتب الثقافية
 .م 1999 -هـ  1419الطبعة: األوىل، 
مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي  حتقيق: رمزي منري بعلبكي  .96

 .م1987بريوت ، الطبعة: األوىل،  –، دار العلم للماليني 
اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن لعبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب ،   .97
 بريوت .  –لمي للمطبوعات مؤسسة األع
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ى حماِشيُة الشِّهماِب عملمى تْفسرِي البميضماِوي، اْلُمسممَّاة: ِعنمايُة القماِضى وِكفمايُة الرَّاضِ  .98
عملمى تْفسرِي البميضماوي ، املؤلف: شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املصري احلنفي ، 

 . بريوت –دار صادر 
ي الفالح شرح نور اإليضاح ألمحد بن حممد بن حاشية الطحطاوي على مراق .99

 –إمساعيل الطحطاوي احلنفي ، احملقق: حممد عبد العزيز اخلالدي ،  دار الكتب العلمية بريوت 
 . م1997 -هـ 1418لبنان ، الطبعة: الطبعة األوىل 

حاشية كتاب التوحيد لعبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين احلنبلي  .100
 هـ .1408الطبعة: الثالثة،  النجدي ،

احلراك احلواري يف القرآن الكرمي وأبعاده العقائدية واألخالقية واالجتماعية  .101
 م .  2005األردن ،  –والسياسية لتيسري حمجوب الفتياين ، بيت األفكار الدولية ، عمان 

 .حصول املأمول بشرح ثالثة األصول لعبد اهلل بن صاحل الفوزان ، مكتبة الرشد  .102

لية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار ، احملقق: حممد هبجة ح .103
 .1993 – 1413مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ،  -بريوت  -، دار صادر  2البيطار ، ط

حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار ، حتقيق : حممد هبجة  .104
 1993 – 1413مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ،  -بريوت  -در ، دار صا 2البيطار ، ط

. 
 ، عماندار املعايل، يحىي زمزمي لاحلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة  .105

  هـ.1422 ،2ط 
احلوار يف القرآن معامله وأهدافه للدكتورة سناء بنت حممود عبد اهلل عابد ط دار  .106

 القاهرة الطبعة: الثانية . –النشر: مكتبة ابن تيمية  دار،  هـ. 1425األندلس اخلضراء 
"دراسة موضوعية "حبث مقدم إىل املؤمتر احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام  .107
 اويأمحد حممد الشرق:  إعداد،  جبامعة الشارقة،  اآلخر يف الفكر اإلسالمي احلوار مع العاملي حول

 ه . 1428،  امعة األزهر وجامعة القصيمجب،  أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك، 
 طةالسقار ، راب حممود بن وآدابه ، منقذ مشروعيته - األديان أتباع مع احلوار .108

 . اإلسالمي العامل
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون أليب العباس، شهاب الدين، أمحد بن  .109

القلم،  أمحد حممد اخلراط، دار يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب ، احملقق: الدكتور
 .دمشق
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، السيوطي بن أيب بكر، جالل الدين الدر املنثور يف التفسري باملأثور لعبد الرمحن .110
 بريوت . –دار الفكر 

درة التنزيل وغرة التأويل أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل األصبهاين املعروف  .111
 صطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارةباخلطيب اإلسكايف ، دراسة وحتقيق وتعليق: د/ حممد م
( معهد البحوث العلمية مكة املكرمة ، 30التعليم العايل سلسلة الرسائل العلمية املوصى هبا )

 م . 2001 -هـ  1422الطبعة: األوىل، 
درة احلجال يف أمساء الرجال ، أليب العباس أمحد بن حممد املكناسي الشهري بابن  .112

راجعه وقدم له: حميي الدين . هـ1390رة ، املكتبة العتيقة ، تونس ،القاضي ، دار الرتاث القاه
 م 1998 -هـ  1419ديب مستو ، دار الكلم الطيب، بريوت ، الطبعة: األوىل، 

 ملقطري ، الكتابا زيد بن حممد بن األجيال لعقيل تربية يف وأمهيتها الفردية الدعوة .113
 .السعودية األوقاف وزارة موقع على منشور

، ويمهبكر ابن ممْنجُ حيح مسلم ألمحد بن علي بن حممد بن إبراهيم، أبو رجال ص .114
 ه .1407بريوت ، الطبعة: األوىل،  –احملقق: عبد اهلل الليثي ، دار املعرفة 

 رسالة التوحيد حملمد عبده بن حسن خري اهلل ، دار الكتاب العريب . .115
 م .1976العتصام، .دار ا4ركائز اإلميان بني العقل والقلب حملمد الغزايل ط.  .116
روح البيان إلمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت ، املوىل أبو  .117

 بريوت . –الفداء ، دار الفكر 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لشهاب الدين حممود بن عبد  .118

 .اهلل احلسيين األلوسي ، حتقيق : علي عبد الباري عطية
ين )املعجم الصغري( لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الروض الدا .119

الشامي، أبو القاسم الطرباين حتقيق: حممد شكور حممود احلاج أمرير ، املكتب اإلسالمي ، دار 
 . 1985 - 1405بريوت ، عمان ، الطبعة: األوىل،  -عمار 

 هـ. 1411زاد الدعاة عبد املهيمن الطحان ، دار املنارة جدة  .120
د املسري يف علم التفسري جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد زا .121

 .بريوت –اجلوزي ، احملقق: عبد الرزاق املهدي ،  دار الكتاب العريب 
زهرة التفاسري حملمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة ، دار الفكر  .122

 العريب .
 لشمس ربنا احلكيم اخلبري بعض معاين كالمالسراج املنري يف اإلعانة على معرفة  .123

 .هـ  1285القاهرة ،  –األمريية،بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي، مطبعة بوالق حممد الدين،
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سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )السلسلة الصحيحة(  .124
 . 1995 – 1415حملمد ناصر الدين األلباين ، مكتبة املعارف، 

اود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو سنن أبو د .125
 بريوت . –األزدي السِِّجْستاين ، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية، صيدا 

السنن الصغري ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرمْوِجردي اخلراساين، أبو  .126
ان  قلعجي ، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ باكستبكر البيهقي ، حتقيق: عبد املعطي أمني

 .م1989 -هـ 1410، الطبعة: األوىل، 
السنن الكربى أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي ،  .127

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب ، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط ، قدم له: عبد اهلل 
 .م 2001 -هـ  1421بريوت ، الطبعة: األوىل،  –الرتكي ، مؤسسة الرسالة  بن عبد احملسن
سنن اهلل يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة حلسني شرفه / مؤسسة الرسالة  .128

 م .  2008 –ه 1429لبنان ،  –ناشرون ، بريوت 

، اهلسنة حلسني شرفه ، رسالة دكتور سنن اهلل يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب وا .129
 م . 2008.مؤسسة الرسالة ناشرون، 1ط 

السنن لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ، احملقق: شعميب  .130
 .م 2009 -هـ  1430حمممَّد كاِمل قره بللي ، دار الرسالة العاملية ، الطبعة: األوىل،  -األرنؤوط 

قق: شعيب السنن حملمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين املعروف بابن ماجه احمل .131
عمبد الّلطيف حرز اهلل ، دار الرسالة العاملية ،  -حممَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -األرنؤوط 

 .م 2009 -هـ  1430الطبعة: األوىل، 
،  ينسورة األنعام واألهداف األوىل لإلسالم لفضيلة األستاذ الشيخ حممد املد .132
 بدون طبعة .
 د اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قمامْيازسري أعالم النبالء لشمس الدين أبو عب .133

الذهيب ، حققه جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ، الطبعة : 
 . م 1985هـ /  1405الثالثة ، 

السري واملغازي حملمد بن إسحاق بن يسار املطليب بالوالء، املدين ، حتقيق: سهيل  .134
 . م1978هـ /1398ت ، الطبعة: األوىل بريو  –زكار ، دار الفكر 
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ثنْيم يفْ نـمْقِد ر  .135 ُحمدِّ
ُة حُمماوملمٌة لِتمطِبْيِق قـموماِعِد امل رمِة السِّريُة النَّبمويَُّة الصَّحْيحم يـْ ومايماِت السِّ

 -هـ  1415النَّبمويَِّة ألكرم ضياء العمري ، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة الطبعة: السادسة، 
 م . 1994

 . املصرية األوقاف وزارة موقع املؤلفني ، من املشككني جملموعة شبهات .136
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية حملمد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل  .137

 -هـ  1424خملوف ، علق عليه: عبد اجمليد خيايل ، دار الكتب العلمية، لبنان ، الطبعة: األوىل، 
 م . 2003

 علىضمن مواضيع  ،ألنعام  د . صالح عبدالفتاح اخلالدي شخصية سورة ا .138
 .فرقان جملة ال ، مائدة القران

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب لعبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد  .139
: حممود األرناؤوط ، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط ، العمكري احلنبلي، أبو الفالح ، حتقيق 

 . م 1986 -هـ  1406بريوت ، الطبعة: األوىل،  –دار ابن كثري، دمشق 
شرح العقيدة الواسطية حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني ، احملقق: سعد فواز  .140

 . الصميل ، دار ابن اجلوزي، الرياض، اململكة العربية السعودية
الثة األصول حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني ، دار الثريا للنشر ، الطبعة شرح ث .141

 م.2004 -هـ 1424الرابعة 

شعب اإلميان ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرمْوِجردي اخلراساين، أبو  .142
بكر البيهقي ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ، أشرف 

اهلند ،الناشر:  –لى حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي ع
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند ، الطبعة: األوىل، 

 . م 2003 -هـ  1423
حلديث، ينوري ، دار االشعر والشعراء أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الد .143
 . هـ 1423القاهرة ،  

مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد احلمريى اليمين ،  .144
، دار  د يوسف حممد عبد اهلل -مطهر بن علي اإلرياين  -احملقق: د حسني بن عبد اهلل العمري 

 -هـ  1420بعة: األوىل، سورية( الط -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -الفكر املعاصر )بريوت 
 .م  1999

http://hoffaz-org.3albal.com/alforqan/sections.php?id=12
http://hoffaz-org.3albal.com/alforqan/sections.php?id=12
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، رايبمساعيل بن محاد اجلوهري الفاالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نصر إ .145
 - هـ 1407بريوت ، الطبعة: الرابعة  –حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني 

 م . 1987
اء الرتاث دار إحيالصحيح ملسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،  .146

 بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي -العريب 
الصفدية لتقي الدين أبو العمباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل  .147

بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ، احملقق : حممد رشاد سامل ، مكتية 
 هـ .1406انية، ابن تيمية، مصر ، الطبعة : الث

الضعفاء الضعفاء واملرتوكون أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن  .148
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين حتقيق: د. عبد الرحيم حممد القشقري، أستاذ 

 مساعد بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية ، جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
الكبري أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي ،  الضعفاء .149

 -هـ 1404بريوت ، الطبعة: األوىل،  –احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي ، دار املكتبة العلمية 
 . م1984

الضعفاء واملرتوكون أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي  .150
 .هـ1396حلب ، الطبعة: األوىل،  –زايد ، دار الوعي ، حتقيق : حممود إبراهيم 

الضعفاء واملرتوكون جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  .151
 1406، بريوت ، الطبعة: األوىل –هـ( حتقيق: عبد اهلل القاضي ، دار الكتب العلمية 597)املتوىف: 
 ه .

ن بدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس ال .152
الطبعة:  ،بريوت  –حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي ، منشورات دار مكتبة احلياة 

 . هـ1419اخلامسة، 
طبقات الشافعية أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي،  .153

بريوت ،  –د العليم خان ، عامل الكتب تقي الدين ابن قاضي شهبة ، حتقيق : د. احلافظ عب
 . هـ 1407الطبعة: األوىل، 
الطبقات الكربى أليب عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري،  .154

ريوت ، ب –البغدادي املعروف بابن سعد ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية 
 م . 1990 -هـ  1410الطبعة: األوىل، 
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طبقات املفسرين العشرين لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ،  .155
 . 1396القاهرة ، الطبعة: األوىل،  –احملقق: علي حممد عمر ، مكتبة وهبة 

طبقات املفسرين ألمحد بن حممد األدنه وي من علماء القرن احلادي عشر ،  .156
 -هـ1417السعودية ، الطبعة: األوىل،  –احملقق: سليمان بن صاحل اخلزي ، مكتبة العلوم واحلكم 

 . م1997
طبقات املفسرين حملمد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي ، دار  .157
 بريوت ، راجع النسخة وضبط أعالمها: جلنة من العلماء بإشراف الناشر . –الكتب العلمية 
د ن أمحطييب الكالم بفوائد السالم لإلمام نور الدين علي بن عبد اهلل ب .158

م  2009 – 1430،  1ه ، دار املنهاج للنشر والتوزيع ، ط  911السمهودي احلسين الشافعي 
 السعودية . –جدة 

عدد آي القران للمكي واملدنيني والكويف والبصري والشامي املتفق عليه واملختلف  .159
الفرقان . مؤسسة 1فيه أليب احلسن علي بن حممد بن إمساعيل بن بشر التميمي األنطاكي ، ط. 

 م . 2011ا دلرتا ،  –للرتاث اإلسالمي ، لندن 
العظمة أليب حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف بأيب  .160

، الطبعة: لرياضا –باركفوري ، دار العاصمة الشيخ األصبهاين ، احملقق: رضاء اهلل بن حممد إدريس امل
 . 1408األوىل، 

ن الكرمي حملمد أمحد حممد عبد القادر خليل ملكاوي ، عقيدة التوحيد يف القرآ .161
 . م1985 -هـ 1405مكتبة دار الزمان ، الطبعة: األوىل 

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري  .162
 ذل  لصاحل بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان .

بد يف العامل اإلسالمي لصاحل بن ع عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها .163
اهلل العبود ، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية ، 

 . م2004هـ/1424الطبعة: الثانية، 
علم اجلدل لنجم الدين سليمان عبد القوي بن عبد الكرمي الطويف ، حتقيق :  .164

 م .  2014ة الدينية ، حممد عثمان ، مكتبة الثقاف
 ألمحد بن مصطفى املراغي ، دار الكتب« البيان، املعاين، البديع»علوم البالغة  .165
 م .1993 –ه 1414،  3لبنان ، ط –العلمية ، بريوت 
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العني أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري  .166
 دار ومكتبة اهلالل .  حتقيق: د مهدي املخزومي د إبراهيم السامرائي 

مود بن محزة بن نصر، أبو القاسم برهان حمل غرائب التفسري وعجائب التأويل .167
، لقرآنجدة، مؤسسة علوم ا -مية الدين الكرماين، ويعرف بتاج القراء ، دار القبلة للثقافة اإلسال

 . بريوت
 يغرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القم .168

 -وىل بريوت ، الطبعة: األ –النيسابوري ، احملقق: الشيخ زكريا عمريات ، دار الكتب العلميه 
 . هـ 1416

غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي  .169
 -وىل بريوت ، الطبعة: األ –النيسابوري ، احملقق: الشيخ زكريا عمريات ، دار الكتب العلميه 

 .هـ  1416

غريب احلديث إلبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق ، حتقيق: د. سليمان  .170
 هـ . 1405مكة املكرمة ، الطبعة: األوىل،  -إبراهيم حممد العايد ، جامعة أم القرى 

غريب احلديث جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،  .171
، الطبعة: األوىل،  لبنان –بريوت  -لعجي ، دار الكتب العلمية حتقيق: الدكتور عبد املعطي أمني الق

1405 - 1985   . 
الفتاوى لعثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح ،  .172

، الطبعة:  بريوت –احملقق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر ، مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب 
 ه 1407األوىل، 

ليد بن مجع و  قسم العقيدة -ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي  فتاوى .173
 1999 - 1420،  2دار الفضيلة ط -السعيد بن صابر بن عبده دار ابن حزم  -إدرييس منسي 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  .174
ه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي ، قام ، رقم كتب 1379بريوت،  -الشافعي ، دار املعرفة 

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب ، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز 
 بن عبد اهلل بن باز .
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فتُح البيان يف مقاصد القرآن أليب الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي  .175
هلل بن ، عين بطبعِه وقّدم له وراجعه: خادم العلم عمبد ا ابن لطف اهلل احلسيين البخاري الِقنَّوجي

ا  مكتبة العصريَّة للطبماعة والّنْشر، صميدم
 م 1992 -هـ  1412بمريوت،   –إبراهيم األنصماري ، امل

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري حملمد بن علي بن  .176
لطبعة: دمشق، بريوت ، ا -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين ،

 هـ 1414 -األوىل 
فتح رب الربية بتلخيص احلموية حملمد بن صاحل بن حممد العثيمني ، دار الوطن  .177
 . للنشر، الرياض

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل )منهج  .178
منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب( الطالب اختصره زكريا األنصاري من 

 لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف باجلمل ، دار الفكر .
الفرائد احلسان يف عد آي القرآن ومعه شرحه نفائس البيان لعبد الفتاح بن عبد  .179

 . 1404،  1املدينة املنورة ، ط  -الغين القاضي ، مكتبة الدار 
روق اللغوية أليب هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن الف .180

مهران العسكري ، حققه وعلق عليه: حممد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
 مصر . –

ألمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ، وزارة  الفصول يف األصول .181
 . م1994 -هـ 1414لطبعة: الثانية، األوقاف الكويتية ، ا

ُْستـم  .182
ُْعتـمزِّ بِن حُمممَِّد بِن امل

ْعفمُر بُن حُمممَِّد بُن امل ْغِفِر بِن فضائل القرآن ألميُب العمبَّاِس جم
ُْستـمْغِفرِيُّ، النَّسمِفيُّ حتقيق: أمحد بن فارس السلوم ، دار ابن حزم ، الطبعة: ا

ألوىل، الفمْتِح بِن ِإْدرِْيسم امل
 . م 2008

فضائل القرآن أليب ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي ، حتقيق:  .183
األوىل،  بريوت( الطبعة: -مروان العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين ، دار ابن كثري )دمشق 

 .م  1995-هـ  1415
حممد بن  اهللفضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل باملدينة أليب عبد  .184

أيوب بن حيىي بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي حتقيق: غزوة بدير ، دار الفكر، دمشق 
 . م 1987 -هـ  1408سورية ، الطبعة: األوىل،  –
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لثالثة، لبنان ، الطبعة: ا –فقه السنة لسيد سابق ، دار الكتاب العريب، بريوت  .185
 . م 1977 -هـ  1397

ر الشيخ حممد ناصر الدين األلباين وتطبيقاته يف الواقع املعاصالفكر الرتبوي عند  .186
 . 2013عابد بن امحد بن عبد اهلل املفضلي ، رسالة ماجستري ، جامعة أم الثرى ، 

الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية لنعمة اهلل  .187
األوىل،  الغورية، مصر ، الطبعة: -، دار ركايب للنشر  بن حممود النخجواين، ويعرف بالشيخ علوان

            .م   1999 -هـ  1419

الفوائد اجلميلة على اآليات اجلليلة أليب علي احلسني بن علي بن طلحة الرجراجي  .188
الشوشاوي. دراسة وحتقيق األستاذ إدريس عزوزي. نشر وزارة الوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب 

 م.  1989 -هـ  1409
 -وتبري  -يف ظالل القرآن لسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب ، دار الشروق  .189

 هـ . 1412 -القاهرة ، الطبعة: السابعة عشر 
 1399يف معاين التنزيل لعلي بن حممد بن إبراهيم البغدادي اخلازن ، دار الفكر ،  .190

 م . 1979 -هـ 
 الفريوزآبادى ، مكتبالقاموس احمليط جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  .191

حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي ، مؤسسة الرسالة للطباعة 
 .م 2005 -هـ  1426لبنان . الطبعة: الثامنة،  –والنشر والتوزيع، بريوت 

 1431القرآُن الكرمُي وقمضايا العقيدِة لعلي بن نايف الشحود ، الطبعة: األوىل،  .192
 .م 2010 -هـ 

القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد أليب الفضل أمحد بن علي بن  .193
 ه .1401القاهرة ، الطبعة: األوىل،  –حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ، مكتبة ابن تيمية 

الكايف الشايف يف ختريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقالين / دار  .194
 عامل املعرفة بريوت.
التاريخ لعز الدين أيب احلسن ابن األثري ، دار الكتاب العريب ، بريوت  الكامل يف .195

 .م 1986 -هـ  1409،  6لبنان ، ط –

الكامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد بن عدي اجلرجاين ، حتقيق: عادل أمحد عبد  .196
-بريوت -علي حممد معوض ، شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة ، الكتب العلمية -املوجود

 . م1997ـ - ه1418لبنان ، الطبعة: األوىل، 
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كتاب الضعفاء الصغري حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد  .197
اهلل، احملقق: أبو عبد اهلل أمحد بن إبراهيم بن أيب العينني، مكتبة ابن عباس ، الطبعة: األوىل 

 مـ .2005هـ/1426
 نب حامد حممد القاضي ابن علي بن مدوالعلوم حمل الفنون اصطالحات كشاف .198

 علي. د: قيقالعجم ، حت رفيق. د: ومراجعة وإشراف التهانوي ، تقدمي احلنفي الفاروقي صابر حمّمد
زيناين  جورج. د: األجنبية اخلالدي ، الرتمجة اهلل عبد. د: العربية إىل الفارسي النص دحروج ، نقل

 .م1996 - األوىل: بريوت ، الطبعة – ناشرون لبنان مكتبة ،
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  .199

 . هـ 1407 -بريوت ، الطبعة: الثالثة  –الزخمشري جار اهلل ، دار الكتاب العريب 
حاق ألمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب، أبو إس لكشف والبيان عن تفسري القرآنا .200

بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي دار إحياء الرتاث ، حتقيق: اإلمام أيب حممد 
 . م  2002 -، هـ 1422لبنان ، الطبعة: األوىل  –العريب، بريوت 
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية أليوب بن موسى احلسيين القرميي  .201

 . بريوت –، مؤسسة الرسالة حممد املصري  -الكفوي، أبو البقاء احلنفي ، حتقيق: عدنان درويش 
 الكنز الثمني يف تفسري ابن عثيمني لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني .202

لبنان ،  اعتىن به وخرج  -م ، بريوت  2010 –ه  1431،  1، مطبعة كتاب ناشرون ، ط
 أحاديثه أبو عبد الرمحن عادل بن سعد .

أبو  ن أيب بكر بن حممد السيوطيلباب النقول يف أسباب النزول لعبد الرمحن ب .203
 . بنانل –الفضل، ضبطه وصححه: االستاذ أمحد عبد الشايف ، دار الكتب العلمية بريوت 

، بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلياللباب يف علوم الكتاب أليب حفص عمر  .204
، حتقيق : الشيخ عادل  1م ، ط  1998-هـ  1419 -بريوت / لبنان  -دار الكتب العلمية 

 أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض .
لسان العرب حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  .205

 هـ . 1414 -بريوت ، الطبعة: الثالثة  –األنصاري الرويفعى اإلفريقى ، دار صادر 
عبد الكرمي بن هوازن بن عبد املل  القشريي ، احملقق: إبراهيم للطائف اإلشارات  .206

 . مصر ، الطبعة: الثالثة –البسيوين ، اهليئة املصرية العامة للكتاب 

للقرآن الكرمي حملمد سيد طنطاوي ، دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  .207
 . القاهرة ، الطبعة: األوىل –الفجالة 
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حملات األنوار ونفحات األزهار وري الظمآن ملعرفة ما ورد من اآلثار يف ثواب  .208
ن أليب القاسم حممد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج الغافقي األندلسي ، حتقيق : قارئ القرآ

 . 1997=  1418، دار البشائر اإلسالمية ،  1رفعت فوزي عبد املطلب ، ط
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة  .209

بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي ، مؤسسة اخلافقني املرضية لشمس الدين، أبو العون حممد 
 .م 1982 -هـ  1402 -دمشق ، الطبعة: الثانية  –ومكتبتها 

 .هـ 1422 -دمشق ، الطبعة : األوىل  ،بة بن مصطفى الزحيلي،دار الفكرلوه .210
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر لنصر اهلل بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي  .211

، اجلزري، أبو الفتح، ضياء الدين، املعروف بابن األثري الكاتب ن احملقق: حممد حمي الدين الشيباين
 هـ 1420بريوت ، –عبد احلميد ، املكتبة العصرية للطباعة والنشر 

 اجملددون يف اإلسالم لعبد املتعال الصعيدي ، مصر . .212

د بن حبان بن اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني حملمد بن حبان بن أمح .213
، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت حتقيق: حممود إبراهيم زايد ، دار الوعي   –معاذ بن ممْعبدم

 هـ .1396حلب ، الطبعة: األوىل، 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد أليب احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان  .214

 م 1994هـ،  1414سي، القاهرة ، اهليثمي حتقيق: حسام الدين القدسي ، مكتبة القد
، سنيأبو احل ياء القزويين الرازيجممل اللغة البن فارس ألمحد بن فارس بن زكر  .215

 -هـ  1406 ،بريوت ، الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة  ،وحتقيق:زهري عبد احملسن سلطان دراسة
 .م   1986

ة احلراين ، ن تيميجمموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ب .216
احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ، جممع املل  فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، 

 . م1995هـ/1416اململكة العربية السعودية ، 
اجملموع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي(( أليب زكريا حميي الدين حيىي  .217

 .بن شرف النووي ، دار الفكر
سن التأويل حملمد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي دار حما .218
 هـ ، حتقيق: حممد باسل عيون السود . 1418،   1بريوت ، ط -الكتب العلميه 
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احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد  .219
كتب ق : عبد السالم عبد الشايف حممد ، دار الالرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب ، حتقي

 هـ . 1422 -بريوت ، الطبعة: األوىل  –العلمية 
احملكم واحمليط األعظم أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي حتقق: عبد  .220

 م . 2000 -هـ  1421بريوت ، الطبعة: األوىل،  –احلميد هنداوي ،  دار الكتب العلمية 
ين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي خمتار الصحاح لز  .221

صيدا ،  –الدار النموذجية، بريوت  -الرازي ، حتقيق: يوسف الشيخ حممد ، املكتبة العصرية 
 م  .1999هـ / 1420الطبعة: اخلامسة، 
خمتصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية أليب حممد عبد العزيز  .222

 .م 1997 -هـ  1418الثانية عشر،  لطبعةمد بن عبد الرمحن بن عبد احملسن السلمان ، ابن حم
مدارك التنزيل وحقائق التأويل أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ  .223

 . الدين النسفي ، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي
إقليما،  اجلاوي البنتينمراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد حملمد بن عمر نووي  .224

 - بريوت ، الطبعة: األوىل –التناري بلدا ، احملقق: حممد أمني الصناوي ، دار الكتب العلمية 
 هـ. 1417

مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن " شرح وتوجيه نظم ) الفرائد احلسان  .225
، صيدا –ريوت عصرية ، باملكتبة ال للشيخ عبد الفتاح القاضي ( لعبد الرزاق علي إبراهيم موسى ،

 . 1989 – 1409،  1ط
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح لعلي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن  .226

م 2002 -هـ 1422لبنان ، الطبعة: األوىل،  –نور الدين املال اهلروي القاري ، دار الفكر، بريوت 
. 

ن حممد بن  باملستدرك على الصحيحني أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل .227
هـ( حتقيق: 405محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوىف: 

    . 1990 - 1411بريوت الطبعة: األوىل،  –مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية 
يل حممود ااملس  األذفر يف نشر مزايا القرنني الثاين عشر والثالث عشر أليب املع .228

شكري بن عبداهلل بن حممود اآللوسي ، احملقق: عبداهلل اجلبوري ، الدار العربية للموسوعات الطبعة: 
 . م2007هـ/1427 -األوىل 

العراق ،  –املس  األذفر حملمود شكري اآللوسي ، مطبعة اآلداب ، بغداد  .229
 م . 1930 –ه  1348
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ملعروف براهيم احلنظلي املروزي امسند أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إ .230
ملدينة املنورة ، الطبعة: ا -بـ ابن راهويه حتقيق : د. عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي ، مكتبة اإلميان 

 .1991 – 1412األوىل، 
املسند أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ، حتقيق  .231

آخرون ، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ، مؤسسة عادل مرشد، و  -: شعيب األرنؤوط 
 م . 2001 -هـ  1421الرسالة ، الطبعة: األوىل، 

رام بن عبد الصمد  .232 املسند أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبم
 الدارمي، التميمي السمرقندي ، احملقق: نبيل هاشم الغمري

لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون مشارق األنوار على صحاح اآلثار  .233
 .اليحصيب السبيت، أبو الفضل املكتبة العتيقة ودار الرتاث 

مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان  .234
، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت ، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على  بن معاذ بن ممْعبدم

 م . 1991 -هـ  1411املنصورة ، الطبعة: األوىل  –، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  ابراهيم
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ألمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي،  .235

 بريوت . –أبو العباس ، املكتبة العلمية 
 –لم  ، دار القمعارج التفكر ودقائق التدير لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين .236
 . 2004 -1425،  1دمشق ، ط

ريوت، حتقيق ب -معامل التنزيل أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي ، دار املعرفة  .237
 .: خالد عبد الرمحن الع  

معاين القرآن وإعرابه إلبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج ، عامل  .238
 م . 1988 -هـ  1408،  1لبنان ، ط –الكتب ، بريوت 
، يبن أيب بكر، جالل الدين السيوط معرتك األقران يف إعجاز القرآن لعبد الرمحن .239

 .م 1988 -هـ  1408لبنان ، الطبعة: األوىل  –بريوت  -دار الكتب العلمية 
املعجزة الكربى القرآن حملمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة ،  .240

 دار الفكر العريب .
ليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو املعجم األوسط لس .241

القاسم الطرباين حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد ، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ، دار 
 . القاهرة –احلرمني 
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معجم الشيوخ الكبري لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن  .242
اململكة العربية  -حممد احلبيب اهليلة ، مكتبة الصديق، الطائف  قمامْياز الذهيب ، احملقق: الدكتور
 .م 1988 -هـ  1408السعودية ، الطبعة: األوىل، 

ْرزُبان بن  .243
م
معجم الصحابة أليب القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن امل

، الكويت –ن اكين ، مكتبة دار البيسابور بن شاهنشاه البغوي ،احملقق: حممد األمني بن حممد اجل
م ، طبع على نفقة: سعد بن عبد العزيز بن عبد احملسن  2000 -هـ  1421الطبعة: األوىل، 
 . الراشد أبو باسل
 املعجم الفلسفي )باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية(جلميل صليبا، .244

 .م 1994 -هـ  1414،  بريوت –الشركة العاملية للكتاب 
لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم املعجم الكبري  .245

 الطرباين ، حتقيق : محدي بن عبد اجمليد السلفي
معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلايل لعادل نويهض ، قدم له  .246

مساحة مفيت اجلمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد ، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة 
 م1983 -هـ  1403والنشر ، 

جممع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات /  -املعجم الوسيط  .247
 حامد عبد القادر / حممد النجار( ، دار الدعوة. 

معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني ،  .248
 م.1979 -هـ 1399ر ، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفك

معرفة أنواع علوم احلديث لعثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو، تقي الدين املعروف  .249
عة: ماهر ياسني الفحل ،  دار الكتب العلمية ، الطب -بابن الصالح ، احملقق: عبد اللطيف اهلميم 

 .  م 2002هـ /  1423األوىل 
بو الفتح، املكارم ابن على، أاملغرب يف ترتيب املعرب لناصر بن عبد السيد أىب  .250

ُطمرِّزِّى ، دار الكتاب العريب .
 برهان الدين اخلوارزمي امل

املغين يف الضعفاء لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قمامْياز  .251
  الذهيب ، حتقيق : الدكتور نور الدين عرت

 حتقيق: وارزمياخل البلخي اتبالك اهلل، عبد أبو يوسف، بن أمحد بن مدحمل العلوم مفاتيح .252
 . الثانية الطبعة،  العريب الكتاب دار،  األبياري إبراهيم
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مفاتيح الغيب ) التفسري الكبري( أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني  .253
 –هـ( دار إحياء الرتاث العريب 606التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 

 هـ 1420 -ت ، الطبعة: الثالثة بريو 
دمشق  –، دار القلم  4لعبد الرمحن بن حممد بن حممد ابن خلدون ، طاملقدمة  .254

 ،1402 – 1982  

امللل والنحل أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين ،  .255
 مؤسسة احلليب .
قاهرة ، ال –ضه مصر من بالغة القرآن ألمحد أمحد عبد اهلل البيلي البدوي ، هن .256
 2005عام النشر: 
من دالالت أمساء السور يف القرآن الكرمي لعيسى إبراهيم وادي وحممود عبد الكرمي  .257

، دار الرضوان  1433 – 2012،  1مهنا ، تقدمي د/ أمحد نوفل ، مراجعة : بسم جرار ، ط
 البرية .  –هلل األردن ، دار األمني للنشر والتوزيع ، رام ا -للنشر والتوزيع ، عمان 

من دالالت أمساء السور يف القرآن الكرمي لعيسىى إبراهيم وادي ، وحممود عبد  .258
 م .  2012 –ه 1433،  1األردن ، ط –الكرمي مهنا ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، عمان 

مناهل العرفان يف علوم القرآن حملمد عبد العظيم الزُّْرقاين ، مطبعة عيسى البايب  .259
 . شركاه ، الطبعة الثالثةاحلليب و 

منهج القرآن الكرمي يف حتصني األمة من الفرقة واالختالف حملمود حممد داود  .260
م 2008 –ه 1429،  1سوريا ، ط –الصميدعي ، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق 

 . 

منهج القرآن الكرمي يف حتصني األمة من الفرقة واالختالف حملمود حممد داود  .261
 م . 2008، دار النهضة،  1يدعي، ط. الصم

منهج القرآن الكرمي يف حماربة الشرك إلبراهيم بن صاحل بن عبد اهلل احلميضي ،  .262
 م .   2013 – 1434،  1دار التدمرية ، ط
 هـ.1404منهج القصة يف القرآن حممد شديد، دار عكاظ جدة  .263
بد اهلل الظاهري عاملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف ليوسف بن تغري بردي بن  .264

احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين ، حققه ووضع حواشيه: دكتور حممد حممد أمني ، تقدمي: دكتور 
 سعيد عبد الفتاح عاشور ، اهليئة املصرية العامة للكتاب .
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املوافقات إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب ،  .265
هـ/ 1417حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، الطبعة: الطبعة األوىل احملقق: أبو عبيدة مشهور بن 

 م .1997
املوسوعة القرآنية إلبراهيم بن إمساعيل األبياري ، مؤسسة سجل العرب الطبعة:  .266

الناشر: دار الكتب ، م 2013 -هـ 1434دار البشائر )بريوت( الطبعة: األوىل، ، هـ   1405
 .هـ 1415 بريوت ، الطبعة: األوىل، –العلمية 

النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي حملمد بن عبد اهلل دراز ، اعتىن به :  .267
أمحد مصطفى فضلية ، قدم له : أ. د. عبد العظيم إبراهيم املطعين ، دار القلم للنشر والتوزيع ، 

 م2005 -هـ1426طبعة مزيدة وحمققة 
 . 1961=  1380ة،نظرات يف القرآن حملمد الغزايل دار الكتب احلديث .268
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور إلبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي  .269

 بن أيب بكر البقاعي ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة  
، يبن أيب بكر، جالل الدين السيوط نظم العقيان يف أعيان األعيان لعبد الرمحن .270

 بريوت –احملقق: فيليب حيت ، املكتبة العلمية 
لنهاية يف غريب احلديث واألثر جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن ا .271

 -هـ 1399ريوت، ب -حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري ، املكتبة العلمية 
 حممود حممد الطناحي  -م ، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 1979

لي اإلسالم حلمود بن أمحد بن فرج الرحيهنج القرآن الكرمي يف دعوة املشركني إىل  .272
، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية ، الطبعة: 

 م2004هـ/1424األوىل، 
لعبد   -حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي  -نواهد األبكار وشوارد األفكار  .273

لكة كلية الدعوة وأصول الدين ، املم  -يوطي ، جامعة أم القرى الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين الس
 م . 2005 -هـ  1424رسائل دكتوراة(  3العربية السعودية )
كلية   -نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد بابا التنبكيت ، الطبعة األوىل ، طرابلس  .274

 م . 1989 -الدعوة اإلسالمية 
ون  القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فناهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين .275

علومه أليب حممد مكي بن أيب طالب محمّوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي 
جامعة  -القرطيب املالكي ، احملقق: جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
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ة كلية الشريع  -موعة حبوث الكتاب والسنة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي ، جم
   م 2008 -هـ  1429جامعة الشارقة ، الطبعة: األوىل،  -والدراسات اإلسالمية 

رسالة دكتوراه  -ي وازعية التغيري اإلجتماعي يف اإلسالم ملغلي حممد البشري اهلامش .276
 .م  1998 –

بن علي  ن حممدالوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب احلسن علي بن أمحد ب .277
 -الواحدي، النيسابوري، الشافعي ، حتقيق: صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ، الدار الشامية 

 . هـ 1415دمشق، بريوت ، الطبعة: األوىل، 

وحدة النسق يف السورة القرآنية: فوائدها وطرق دراستها لرشيد احلمداوي ، جملة  .278
 . 1428،  3لعدد ا -معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية 

 على نشورم الكتاب الصيين ،( ي شيوه تشي) اهلل حبيب اإلسالم صاحل وسطية .279
 . السعودية األوقاف وزارة موقع

 ، نواب آل الدين نواب الرب عبد. د. ألـــ  احلوار إىل ودعوته اإلسالم وسطية .280
 . السعودية األوقاف وزارة موقع على منشور الكتاب

اجمليد أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي  الوسيط يف تفسري القرآن .281
الواحدي، النيسابوري، الشافعي حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد 
معوض، الدكتور أمحد حممد صرية، الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس ، 

نان ، الطبعة: لب –الفرماوي ، دار الكتب العلمية، بريوت قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد احلي 
 م 1994 -هـ  1415األوىل، 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن  .282
 بريوت –إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي ، احملقق: إحسان عباس ، دار صادر 

ان  شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على العبيد لسليميسري العزيز احلميد يف .283
بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ، احملقق: زهري الشاويش ، املكتب االسالمي، بريوت، دمشق 

 م 2002هـ/1423، الطبعة: األوىل، 
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