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 املقدمة
 

ِنهش ُرهُروأن ُنُفسنهَن ، إنَّ الَحْمَد هلل، َنْحَمُده، ونستعيُنه، ونستغفُر    ُه، ونعوُذ بهه 

ُِضنلَّ َلُه، وِش ُيْضلنْل، َفال َه دني َلُه.  َِْش َيْهدنه اهلل َفال  ِنْش سيئ تن ُْعَم لنن ،   َو

َُِحمَّهههد ا عْ هههُده       وَُْرهههَهُد ُْن ل إَلهههَه إل اهلُل َوْ هههَدُه ل َرهههرنيَه َلهههُه، وُرههههُد ُنَّ 

 وَأُسوُله.

 ،،د ـــوبع

م تعرف ال شرية ع ر ت أيخه  الطويل كت ب  عنى به ال   ثون واهتم فل     

به الداأسون ك لقرآن الكريم ، ذله ُنه كت ُب اإلسالم األو د الذي ك ن وِ  

زال وسيظل إلهى ُن يهرا اهلل األأو وِهش عليهه  ،   لهة لل ه  ثيش وِهالذا 

ِهتال م جمه  بهيش اإلعزه ز وال يه ن  فزه ه نظمهه بنه ه ِحكمه    للداأسيش ،

األجزاه في ُتهم تهيليو وُأوت تركيهف ،فه عزز ال لغه ه والف،هح ه ، وبله  

وإيم نهه  ِنهه  ب إلعزهه ز ال الرههي للقههرآن الكههريم  رههيوا لههم ي لغههه كتهه ب  هه  ،

و دأته على بعث هذه األِة ِش أ دته  وإ ي ه ِزده  التليد ، وإِع ن  فهي 

راأه ال ي نية ك ن الستزادة ِش ُسراأ النظم القرآني وكشو المزيد ِش ُس

 ِوضوت هذا ال حث : 

و د  مه  بتقسهيم اايه ت إلهى ِقه ِيش ِقه م التهديهد والوعيهد ، وِقه م      

اإلأرهه د والتوجيههه ، سهه قهم  ِقدِههٌة وتمهيههٌد وُعق همهه  م تمههة بههه  ُهههم 

 .النت ئج ، وُميرا الم، دأ والمراج  

ففههي المقدِههة بيهه ن بيهميههة الموضههوت  وسهه ف امتيهه أه وِنهزههي فههي      

 .تن وله والخطة العلمية التي س أ عليه  



وفى التمهيد عرج  فيه  لتعريو كل ِش الم ل وال نيش وبينه  ِو هو      

وكهه ن  اإلسههالم ِنهمهه  وِهه  يزههف علههى المسههلم فعلههه ِههش رههكر تلههه الههنعم ،

ه المواطش التي ا ترن فيه  الم ل ب ل نيش ِنهزي في هذه الدأاسة استق، 

في القرآن الكريم ، ودأاسته  دأاسة بالرية  للو وف على ُلوان بالرتهه  

، وِظ هر جم له  ، وعن صهر  وتهه  وتيريرهه  ِسهتعين  فهي ذلهه بمه  ُ هره 

علمهه ه ال الرههة وِهه  ُر تههه المفسههرون ، ِتحريهه  الد ههة واألِ نههة واإليزهه ز 

  .المفيد 

 د ـــوبع

ف لشكر ِوصول لكل ِش  دم لهي  يهد المسه عدة فهي إنزه ز ههذا ال حهث      

المتواضه  أاجيه   ِههش اهلل ُن يحقهد الهههدَف المنشهوَد ِنههه ، و سه ي ُننههي  

   ولُ  ، واجتهدُت ، والكم ل هلل و ده  ،،

واهلَل اسههيل ُن يزعههل هههذا العمههل م ل،هه  لوجهههه الكههريم ، إنههه ولههي ذلههه 

 والق دأ عليه  ،،

  منرا آاْلَحْمُد هللَّن ُوَّل  و ، و َن  َل ُتَؤامنْذَن  إنن نَّسنيَن  َُْو َُْمَطْيَن َأبَّ
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ملههد اهلل سهه ح نه وتعهه لى اإلنسهه ن وكرِههه، وهيههي لههه األسهه  ب التههي      

تس عده على  مل األِ نة التي كلو به ، وِهش بهيش ههذه األسه  ب المه ل ، 

ف  لمهه ل  تحقيههد سههع دة اإلنسهه ن، وبههه يتقههدم العلههم، ويتحقههد الن،ههر علههى 

جه ه فهي  والم ل كمه  األعداه  واإلنس ن بط عه ِحف للم ل  ريص عليه ،

 وفهي لسه ن العههرب (1) القه ِو  المحهي  :    ِه  ِلكتههه ِهش كهل رههيه   

ََِلْكَته ِش جمي  اأَلري ه    ل ابش اأَلرير الم ل في اأَلصل )الم ُل ِعروف ِ  

ِ  ُيمله ِش الذهف والفضة رم ُُطلند على كل ِ  ُيْقَتَنى ويمَله ِهش اأَلعيه ن 

 (2)اإلنبل أَلنه  ك ن  َُكثر َُِوالهم( ، وَُكثر ِ  ُيطلد الم ل عند العرب على

ف لذي يؤمذ ِهش المعه جم والقهواِيل اللغويهة،ُن المه ل فهي اللغهة العربيهة 

 -وههو نعمهة ِهش نعهم اهلل ، يطلد على كل ِ  تملكه اإلنس ن و ه زه ب لفعهل

وهههو ِههش ُعظههم ُسهه  ب السههع دة ل يسههتغنى عنههه فههي  هه ل ِههش  –تعهه لى 

تنهه ل الرر هه ت ، وترفهه  الههدأج ت ، وهههو  األ ههوال ف ههه تقضههى الح جهه ت ، 

 . (3)اْلَم ُل َواْلَ ُنوَن زنيَنُة اْلَحَي ةن الدُّْنَي  ()وال نون كم  ُم ر الحد  زينة 

ف لمهه ل  :وِو هو اإلسهالم ِهش المه ل واضههو ل رمهوو فيهه ول له ل      

لههيل رههرا  يزههف علههى المههؤِش ِح أبتههه ُو الخههاله ِنههه ، كمهه  ُنههه لههيل 

د ذاته يستحد ُن يعمل اإلنس ن ِهش ُجلهه جهل  ي تهه،وإنم  ههو  هدف   في  

وسيلة تعيش اإلنس ن على الحي ة، ونعمة ِش اهلل سه ح نه وتعه لى تسهتحد 

الشكر ، واإلنس ن ليل ِ لك    قيق   للم ل و إنم   هو ِسهتخلو فيهه بهنص 

ِنمَّههه  َجَع ِنُنهههوا بنههه هللَّن َوَأُسهههولنهن َوَُنفنُقهههوا  ُِّْسهههَتْخَلفنيَش القهههرآن الكهههريم: )آ َلُكهههم 
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. ف إلنس ن المؤِش يت،رف في المه ل وفهد ِه  رهرعه اهلل سه ح نه (4)فنيهن(

 .(5) وتع لى

فهم األولد ِطلق ، فلذة األك  د، و رة األعيش ، لكهنهم ِه   : أما البنون     

ِْواُلُكْم َوَُْولُدُكْم فنْتَنه والفتنهة (6()ٌةاألِوال فتنة تتطلف الحذأ، كم    ل تع لى:)نَّم  َُ

ويزههف علههى اإلنسهه ن الههذي أز   (7): البههتاله بزمهه  المهه ل ألجلهههم. بهه ألولد

 .ه تيش النعمتيش ُن يشكر اهلل تع لى وُن يتخذ ِنهم  زادا  لآلمرة 

و د ذكهر كهل ِهش المه ل وال نهون فهي القهرآن كثيهرا فتكهرأت كلمهة) هذا     

غة المفهرد والزمه ، و هد ِ ل( في القرآن الكريم ست   ورم نيش ِرة فهي صهي

ج هت نكهرة، وِعرفهة به ل التعريهو، وِضه فة إلهى ضهمير المفهرد الغ ئهف 

 ُِواله ، وضمير الزمه  المخ طهف  ُِهوالكم ، وضهمير الزمه  الغ ئهف 

 ُِهوالهم ، وضهمير الزمهه  المهتكلم  ُِوالنهه  . كمه  ُضههيف  الكلمهة إلههى 

 . (8)لفظ الزاللة في آية وا دة  

 ل بهه ل نيش ُو األولد فههي ُكثههر ِههش رالرههيش آيههة  رآنيههة  و ههد ا تههرن المهه     

ُسهيل اهلل ُن يزعهل ههذا العمهل   م  بح،هره  ودأاسهته   دأاسهة بالريهة 

 م ل،  لوجهه الكريم آِيش .
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 ام األولــاملق
 مقام التهديد والوعيد

  

المتت   للقرآن الكريم يزد ُن  ديثه عش المه ل ِقرونه   به ل نيش  هد وأد     

 .لتهديد والوعيد في ِواطش عدة ل

  وله تع لى :  املوطن األول :ِنه   

ِنَش اهللَّن َرْيئ   َوُُوَلئنهَه  َِْواُلُهْم َوَل َُْوَلُدُهْم  ) إننَّ الَّذنيَش َكَفُروا َلْش ُتْغننَي َعْنُهْم َُ

ِنْش َ ْ لنهنْم َكذَُّبوا بنآَي تنَن  َفَيَمَذُهُم اهللَُّ  ُهْم َوُ وُد النَّ أن  َكَدُْبن آلن فنْرَعْوَن َوالَّذنيَش 

بنُذُنوبنهنْم َواهللَُّ َردنيُد اْلعنَق بن ُ ْل لنلَّذنيَش َكَفُروا َسُتْغَلُ وَن َوُتْحَشُروَن إنَلى َجَهنََّم 

 . ( 9)َوبنْئَل اْلمنَه ُد (

هههذه اايهه ت جهه هت تهديههدا ، وعيههدا  لكفهه أ ِكههة الههذيش ارتههروا بههيِوالهم     

الهدَّيش الحهد و هرأ التو يهد ، و نهو ه  -تعه لى -دهم ، ف عد ُن بيش اهلل وُول

بشههين القههرآن الكههريم وإيمهه ن العلمهه ه الراسههخيش بهه لمحكم والمتشهه به ِههش 

آي تههه ، رههرت فههي ذكههر  هه ل ُهههل الكفههر والزحههود ، ِ ينهه  سهه ف كفههرهم ، 

   .ِؤكدا ُن ُِولهم وُولدهم لش تنزيهم ِش عذاب اهلل يوم القي ِة 

ِْهَواُلُهْم      وافتت ح الكالم بحرف التيكيد :)إننَّ الَّذنيَش َكَفُروا َلْش ُتْغننَي َعهْنُهْم َُ

َوَل َُْوَلُدُهْم( لالهتم م بمضمونه وههو نفهى النتفه ت بهيِوالهم وُولدههم ، 

وإيثهه أ الموصههول إلفهه دة العمههوم،وِزيه صههلة الموصههول فعههال  ِ ضههي : 

ر بههٌ  لهههم ِتيصههٌل فههيهم  ،  –والعيهه ذ بهه هلل  -هم )َكَفههُروا( إلفهه دة ُن كفههَر

)والمراد ِش الموصهول إِه  سه ئر الكفه أ فهفنهم فهيمروا به ألِوال واألولد 

َِه  َنْحهُش بنُمَعهذَّبنيَش( ِْهَوال  َوَُْوَلد ا َو  -فهرد اهلل  (10) يث   لوا :) َنْحهُش َُْكَثهُر َُ
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ير  يهههث ك نههه  علهههيهم بمههه  تهههرن ،وإِههه  بنهههو  ريظهههة وبنهههو النضههه -تعههه لى

ولعل الهرُي األول ههو األ هرب لل،هواب  (11)ِع لزتهم ب ألِوال واألولد ( 

  .ليكون الحكم ع ِ   ور ِال  

و ههد امههتص الكفهه أ بهههذا الحكههم لكههي يعت ههر بههذله المؤِنههون و ) ألن      

المههؤِنيش تغنههي عههنهم ُِههوالهم التههي ينفقونههه  فههي وجههوه ال ههر ، وتههنفعهم 

يشفعون فيهم إذا ِ توا صغ أا  ، وينفعونهم ب لدع ه  ُولدهم في اامرة إذ

 .  (12)ال، لو ك  أا  (

و د ج ه النفي بلش :) َلهْش ُتْغننهَي( دون) ل(  وإن ك نته  ُمتهيش فهي نفهي      

المستق ل ، ألن في)َلْش( توكيدا  وتشديدا  ،   ل الزِخشهري )َلهْش( ُمه  ) ل 

َُِؤكَّدا   ( في نفي المستق ل ، إل ُن )  َلْش ( ت ومص األِوال   (13)نفيه نفي   

واألولد ب لذكر ) ألن ُكثر الن   يدملون النه أ ، ألجهل األِهوال واألولد ، 

ُنهمهه  ل ينفع نهمهه  فههي اامههرة ، لكههيال يفنههي النهه    -تعهه لى -فههيم ر اهلل 

 . (14)ُعم أهم ألجل الم ل والولد (

ِهوال واألولد ب لهذكر )ألن األ -سه ح نه وتعه لى  -و يل إنم  مهص اهلل      

ُن   -تعه لى  -ُنف  الزم دات هو األِوال وُنف  الحيوان ت ههو الولهد ف هيش 
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الك فر ل ينتف  بهم  ال تة في اامرة وذلهه يهدل علهى عهدم انتف عهه بسه ئر 

 (15) األري ه بطريد األولى (

 و ههدم األِههواَل علههى األولد ) ألنههه  ُول عههدة يفههزت إليههه  عنههد نههزول    

وكر أ  رف النَّفي ِ  المعطهوف فهي  ولهه )َوَل َُْوَلُدُههْم (   (16)الخطوب( 

لتيكيد عدم رن ه ُولدهم عنهم لدف  تو هم ِ  هو ِتع أف ِش ُن األولد ل 

)فكين نفى نف  األِوال ُسهل   ول ِش   (17)يقعدون عش الذب  عش آب ئهم .

وتهيتى إضه فة األِهوال  (18)( نفى نف  األولد ، ولذا زاده توكيدا بعد توكيهد

واألولد إليهم  لتزيد في  سرتهم ِ ينة ُنه  ِ  اأت  طهم به  و ه هم لهه  

َلْش ُتْغننَي َعهْنُهْم ِهش عهذابن اهلَل َرهْيئ   ولهو  لهيال فكه ن اإليزه ز والتنكيهر فهي 

ِنَش اهللَّن َرْيئ  ( وُد النَّه أن( ويزداد التهديُد والوعيُد ب لتذييل :)َوُُولئنَه ُهْم َوُ ه )

المؤكَّد بيكثر ِش ِؤَكهد : فيكهد ب لزملهة السهمية للدللهة علهى ر هوت األِهر 

وب إلر أة إليهم ب )ُُولئنَه( لستحض أهم في األذهه ن  تهى لكهينهم بحيهث 

يش أ إليهم ، وللتن يه على ُنهم ُ ري ه بمه  سهييتي ِهش الخ هر وههو  ولهه 

 عيههد ، لعرههع أ بغلههوهم فههي الكفههر ، :)ُهههْم َوُ ههوُد النهه أ( وك نهه  اإلرهه أة لل

وانغم سهههم فيههه إلههى ِنتههه ه ، كمهه  ذكههر ضههمير الف،ههل   ُهههْم   المشههعر 

ب لمت،ه ه ، وجعلههم نفههل الو هود ِ  لغههة فهي ال تههرا  وكهين النهه أ ل 

و ود له  إل هم، ) َكَدُْبن آلن فنْرَعْوَن ( ُي  رين هؤله في تكذي ه ي  ِحمد 
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وههذه الزملهة  ِش  ه لهم فهي تكهذي هم ألن يه ئهم ،كشين آل فرعون والذيش 

ِستينفة استئن ف   بي ني   وكين س ئال سيل : ِ  س ف تعذي هم ؟ ولهذا ف،هل  

ِنهْش َدََُب فهي  عش س بقته  لش ه كم ل الت، ل ، والدَُُّْب الع دُة والشَّْيُن ههو 

وإأادة  فهههو ِههش بهه ب إطههال  السهه ف) الههدُب (  (19) الَعَمههل إنذا َجههدَّ وَتعنههَف

المس ف )الزد والعمل( وههذا المزه ز يهو ى بهينهم  ري،هون علهى الكهذب 

ج دون فيه ي ذلون في تح،يله كل وسعهم ، و ااية تش ه   ل المشركيش 

بحه ل آل  -َصلَّى اهلل َعَلْيهن َوَسلَّم  -في اجته دهم في كفرهم وتكذي هم الن ي 

 هم بآي ت اهلل  التهي وتكذي-عليه السالم -فرعون في تظ هرهم على ِوسى 

ج ه به ،تش يه  تمثيلي  و وجه الش ه كم  نرن ِركف ِهش كفهرهم ب ايه ت 

وتكههذي هم أسهه لة الرسههل ،و اسههتمراأهم علههى ذلههه ، وهههذا التمثيههل زاد 

المعنههى وضههو   وِكههش لههه بنقههل المخ طههف إلههى  صههوأة ِعلوِههة لههه بكههل 

الذيش س قوهم فهي تف صيله  ،ولذا َمص القرآُن آَل فرعون ب لذكر ِش بيش 

الكفر ، ألن  هالَكهم ِعلوم عند ُههل الكته ب ف فقهد كه نوا ُ هرَب األِهم عههدا  

و ألن فرعهون  ، كه ن ارهد الطغه ة  -َصهلَّى اهلل َعَلْيههن َوَسهلَّم  -بزِ ن الن هي 

طغي نهه  ، وُك ههرهم رههروأا وبطههرا ، وُكثههرهم اسههته نة بقوِههه ، وا تقهه أا 

نو ِ ين  دُبهم فق ل:)َكهذَُّبوْا بآَي تَنه  (ِضهيف  رم استي ( 20)لعقولهم وكي نهم 

تعظيمههه  لهههه  وتن يهههه  علهههى  هههوة دللتهههه  وجهههاله  –تعههه لى  -اايههه ت إليهههه 

وضههو ه ، وكهه ن ِقتضههى الظهه هر ُن يقههول : كههذبوا بآي تههه إل ُن الههنظم 

) جريه  علهى سهنش الك ريه ه رهم عه د الهنظم ِهرة  الكريم ارر اللتفه ت للهتكلم
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) َفَيَمَذُهُم اهلل بنهُذُنوبنهنْم (: بفههه أ الزاللهة لتربيهة في  وله  ( ةُمرن إلى الغي 

 . (21)المه بة وإدم ل الروعة 

و ولههه ) َفَيَمههَذُهُم اهلل بنههُذُنوبنهنْم ( بيهه ن لمهه  ُصهه بهم  و ههل بهههم بسهه ف      

كفرهم وتكذي هم ، وفي استع أة األمذ لالنتق م إر أة إلهى القهوة والغل هة ، 

ذ رديد ل هوادة فيه ، وتختم ااية بتذييل ِقرأ لمضمون ِ    له و ُنَّه ُم

عهدم انتفه ت و ِؤكد له :) واهلل َردنيُد العق ب( ، وهكذا يؤكد القرآن الكريم 

  .الك فريش بيِوالهم و ُولدهم  ، وُنه  ل تغنى عنهم ِش اهلل ريئ  

 املوطن الثاني :

نظم تكراأه  :ففي نفل السوأة ولترسيخ هذه الحقيقة وتيكيده  آرر ال     

) سوأة آل عمران ( و بعد س  وِ ئة آية  تتكهرأ نفهل اايهة ) إننَّ الَّهذنيَش 

ِنهَش اهللَّن َرهْيئ   َوُُوَلئنهَه َُْصهَح ُب  ِْهَواُلُهْم َوَل َُْوَلُدُههْم  َكَفُروا َلْش ُتْغننَي َعهْنُهْم َُ

نه  وبهيش سه بقته  إل فهي تهذييل كهل ل فر  بي (22)النَّ أن ُهْم فنيَه  َم لنُدوَن  (

 يهث جعلههم نفهل  (23))َوُُولئنَه ُهْم َوُ وُد النَّ أن( ِنهم  : ففي ااية األولى 

الو ود ِ  لغة في ال ترا  ، و كين الن أ لهيل لهه  ِه  يضهرِه  إل ههم  ، 

(  فهو  وله : ) وُولئه َُْصَح ُب الن أ ُهْم فنيَه  َم لنهُدوَنُِ  تذييل هذه ااية 

 -جهل رنه  ه   -سوه ع   تهم ، وِ  ُعد لهم ِش عهذاب رهديد  يهث  ُم هرف يش  

ُنهم هم ُهل الن أ  وُصح به  ) وإنم  جعلهم ِش  ُصح به ، ألنهم ُهله  الذيش ل 

 يخرجون ِنه  ول يف أ ونه ،ك،  ف الرجل ل يف أ ه و رينهه الهذي ل يزايلهه(

(24) . 
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مههة ل نه يههة لههه  ول انقطهه ت فقهه ل :)ُهههْم رههم ذكههر  ُن صههح تهم لههه   دائ     

الزملههة هههذا الحكههم العهه دل بعههدة ِؤكههدات فزهه هت  ِؤَكههدا فنيَههه  َم لنههُدوَن ( 

السههمية للدللههة علههى ر ههوت األِههر وتحققههه واإلرهه أة إلههيهم ب )ُولئههه ( 

لستحض أهم في األذه ن  تى لكهينهم بحيهث يشه أ إلهيهم ، وللتن يهه علهى 

َُْصههَح ُب النَّهه أن ُهههْم فنيَههه  يتي ِههش الخ ههر وهههو  ولههه )ُنهههم ُ ريهه ه بمهه  سههي

(كم  ُرير إليهم  ب ل عيد ، لعرع أ بغلوهم في الكفر ، وانغم سهم َم لنُدوَن 

جملة ) ُهْم فنيَه  م لهدون (تيكيهدا  لمه  يهراد ِهش  ج هترم فيه إلى ِنته ه ، 

م والستمراأ الزملة األولى ل سيم  و د ج هت جملة اسمية لعيذان ب لدوا

، و ذكر ضمير الف،ل    الظرف )فنيَه (  ِح فظة على أ و  ااي ُ َدم و

الههدائم والمشهه أ إليههه ب لوصههو  هههم    لعرهه أة إلههى  امت، صهههم بهه لخلود 

 )م لدون ( . 

ولم  بيش ُن ُِهوال الكفه أ ل تغنهى عهنهم رهيئ  ) رهم إنههم أبمه  ُنفقهوا      

ب  ل اإلنس ن ُنهم ينتفعون بذله فهيزال  ُِوالهم في وجوه الخيرات فيخطر

بهذه ااية تله الش هة وبي ش ُنههم ل ينتفعهون بتلهه اإلنف  ه ت  -تع لى  -اهلل

َِه  ُيْنفنُقهوَن فنهي َههذنهن اْلَحَيه ةن  ََِثُل  وإن ك نوا  د  ،دوا به  وجه اهلل فق ل : )

 . (25)ٍم َهَلُموا َُْنُفَسُهْم َفَيْهَلَكْتُه(الدُّْنَي  َكَمَثلن أنيٍو فنيَه  صنرٌّ ََُص َبْ  َ ْرَا َ ْو

والمعنى : ِثهل نفقهة الكه فريش فهي بطالنهه  ، وعهدم ِنفعتهه  ، كمثهل زأت 

ُص به أيو ب أدة ، ُو ن أ فيهلكته ، فلم ينتف  ُصح به بشيه ِنه بعهد ُن 

 َهْيَئةن ك نوا على طم  ِش نفعه ، فَش ََّه َهْيَئَة إنْنَف  نهنُم وعدم انتف عهم به  ، بن
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، وههذا التشه يه  هد  (26)َزْأٍت ََُص َبْتُه أنيٌو َب أنَدٌة َفَيْهَلَكْتُه ، تش يه   تمثيلي  

ُبرز المعقول في صوأة المحسو  المش هد ِ  لغة في ال يه ن واإليضه ح 

لكل ِ  ينفقونهه فهي   ور ِال     وع ِ   ، ولم  ك ن بطالن رواب نفق تهم دائم

نظم الكههريم اإلرهه أة إلههى ذلههه  ب لموصههول )ِهه  ( كههل زِهه ن وِكهه ن آرههر الهه

وصلته فعال ِض أع  )ُيْنفنُقوَن(  رهم ُتهي ِتعلهد ينفقهون  )فنهي َههذنهن اْلَحَيه ةن 

الههدُّْنَي (   هه ِال ِعنههى الزدأاه والتحقيههر ِههش رههين هههذه الحيهه ة وت،ههغير 

ُِره  ب إلر أة إليه  فضال عهش إطهال  لفهظ الهدن هة عليهه  ووصهو القهوم 

هلموا ُنفسهم ليكون إهالك  ررهم  عهش سهخ  ُرهد وُفظه  ،)َكَمَثهلن  بينهم

  له ابش ع    أضهي اهلل تعه لى عنهمه   (27)أنيٍو فنيَه  صنرٌّ (ُي برد رديد 

وجم عة ، و  ل الزج ج ال،ر صوت لهيف الن أ و د ك ن  فهي تلهه الهريو 

بهيئهة  و نكر للتعظيم ، والمراد تمثيل جمي  صد  ت الكف أ ونفقه تهم( 28)،

الحههرا الههذي ه هه  عليههه أيههو فيههه  صههوت رههديد ِ،ههحوب ب ههرد فيهلكتههه 

َِ  َهَلَمُهُم اهللَُّ َوَلكنْش َُْنُفَسُهْم َيْظلنُموَن (  . )َو

 املوطن الثالث :     

ُِْتَرُفوَهه  إننَّه  بنَمه  ُُْأسنهْلُتْم بنههن      ِنهْش َنهذنيٍر إنلَّ َ ه َل  َِ  َُْأَسهْلَن  فنهي َ ْرَيهٍة   ) َو

َِه  َنْحهُش بنُمَعهذَّبنيَش  ُ هْل إننَّ َأَبهي  ِْهَوال  َوَُْوَلد ا َو َك فنُروَن  َوَ  ُلوا َنْحُش َُْكَثهُر َُ
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يتييا   سيي ا كييان در غ ييا  سييا لخيي ف السيي اكا الييذي ا ييات لييأن ل ييون غ ييا  د دييا رصييذا 

لدتضا إخااج يا كان رجةه ياكطا  س ا در ياكطا دد  ا يي تةط ه التيث ل ديا ال اجانا فا 

ن فذصب إلا دنه لةتاط فا التيث ل دال ل ون الوجه الياكيب  سي ا ليل دد  يا در دساا  الط غ

ادتطا لييا رصي ييا . لرظييا اإللضيياح فييا د ييوم الط غيين الخر ييب الدررلرييا  ا  ال تييب الي ي يين  

ن دساا  الط غن دطا الداصا ال اجانا يحيو  يحييا شياكا  ا  الييانا  253ل ارت لطران  

  90ل ال :  
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ِْهَواُلُكْم  َِه  َُ َيْ ُسُ  الَرْزَ  لنَمْش َيَش ُه َوَيْقهدنُأ َوَلكنهشَّ َُْكَثهَر النَّه  ن َل َيْعَلُمهوَن َو

ََِش َوَعمنَل َص لنح   َفُيوَلئنَه َلُهْم َوَل َُْوَلُدُكْم بن لَّتني ُتَقَر َِْش آ ُبُكْم عنْنَدَن  ُزْلَفى إنلَّ 

ِنُنوَن  (     . (29)َجَزاُه الَضْعون بنَم  َعمنُلوا َوُهْم فني اْلُغُرَف تن آ

ُِ  آي ت سوأة سه ي فتهيتى فهي سهي   الهرد علهى المتهرفيش المت،هدأيش     

تههوهميش ُن إِههداد اهلل لهههم دائمهه  ِشهههد تكههذيف الرسههل فههي كههل زِهه ن ِ

لهم واعتن ئهه بههم ، وُنهه ِه   -تع لى  -ب ألِوال واألولد دليل على ِح ته 

كهه ن ليعطههيهم هههذا فههي الههدني  رههم يعههذبهم فههي اامههرة ، فههرد القههرآن علههيهم 

وُنهههه م ضههه   –تعههه لى  -زعمههههم ِ ينههه  ُن اإلِهههداد سهههنة ِهههش سهههنش اهلل  

    . لمشيئته

ب يه ن -صهلى اهلل عليهه وسهلم  -لية عهش  لهف الن هي و ت دُ ااي ت ب لتسه    

 هه ل ِههش سهه د ِههش األِههم وِهه  واجههه  بههه أسههله  وُنههه  كحهه ل هههؤله 

َِه  َُْأَسههْلَن ( ألن ِضههمونه  الح ضهريش المكههذبيش ، َُِؤكَّههدا  )َو  -وجه ه الخ ههر 

ِنهْش َنهذنيٍر(  -لكونه في ر ية الغرابة  ل يك د ي،د  ، وُكهد النفهي بقولهه : )

والتعميم  إذ المراد جنل النذير وهم األن يه ه علهيهم السهالم ،)إنلَّ للشمول 

ُِْتَرُفوَه ( أ سه  ه  المنعمهون فيهه  ِهش ُههل المه ل والزه ه فه لتَرُف :  َ  َل 

وفي بن ئه للمزهول تعريض (30)التََّنعُُّم ، والُمْتَرُف الذي  د َُْبَطَرْته النعمُة  

خ،هيص المتهرفيش ب لتكهذيف ) ألنههم وت بهم وتذكير لهم ب لمنعم س ح نه ،

لمهه  رههغلوا بههه ِههش  -علههيهم السههالم  -فههي األرلههف ُول المكههذبيش للرسههل 

زمرفههة الههدني  وِهه  رلههف علههى  لههوبهم ِنههه  فهههم ِنهمكههون فههي الشهههوات 
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والسته نة بمش لم يحظ ِنه  بخالف الفقراه ففن  لوبهم لخلوهه  ِهش ذلهه 

  .(  31)ألن ي ه عليهم السالم ُ  ل للخير ف ولذله تراهم ُكثر ُت  ت ا

)إننَّ  بنَم  ُُْأسنْلُتْم بنهن َك فنُروَن ( إعالن ِنهم ب لكفر ج ه ِؤكدا بهيكثر ِهش      

ِؤكد في إر أة إلى إصهراأهم علهى الكفهر، فيكهد ب إن والموصهول إلأادة 

الشهمول والعمههوم ، والوصههو الهدال علههى ر ههوت كفهرهم  ، و ُ ههَدم المتعلههد 

ولهم يكتهو  ، ْلُتْم بنههن( لالهتمه من وتهومي المح فظهة علهى الفواصهلن)بنَم  ُُْأسنه

هههؤله المترفههون بههفعالن كفههرهم ، بههل ُضهه فوا إليههه ارتههراَأهم  بقههوتهم ، 

وتكذيَ هم  ب ل عث والززاه ِعتقديش ُن ِ  ُعط هم اهلل ِهش ِه ل وولهد كه ن 

ِْهَو َِه  لرض ه عنهم وعدم سخطه علهيهم :)َوَ ه ُلوا َنْحهُش َُْكَثهُر َُ ال  َوَُْولدا  َو

َنْحههُش بنُمَعههذَّبنيَش( ويظهههر فههي  ههولهم هههذا ِههدن تهه زحهم ف )َنْحههُش( وُفعههل 

التفضيل ، وتنكير ُِوال وُولدا ، رم نفيهم العذاب عهش ُنفسههم ب لوصهو 

َُِعهههذَّبنيَش ( وتكهههراأ الضهههمير:)َنْحُش( وِههه  يحملهههه ِهههش ِعههه ني التعظهههيم  (

لعره أة إلههى ُن المخهه ط يش ُو المههؤِنيش )     والك ريه ه بعههد  ههرف النفههي

 .  (32)ليسوا كذله ، و  صل  ولهم نحش في نعمة ل يشوبه  نقمة

و دم الم ل ألنه ج ه في سي  ن الفخر والعتزاز وهو في األرلف س ٌف      

ولههذا  ههدم ،  (33)لكثههرة األولد ب لسههتكث أ ِههش النسهه ه الحرائههر واإلِهه ه (

ٌ  ـَ  الههرز ن وتضههييَقه م ضههـِعلنهه   ُن بسهه -ىتعهه ل –ويههيتي الههرد ِههش اهلل 

ه : )ُ ْل إننَّ َأَبي َيْ ُسُ  الَرْزَ  لنَمْش َيَش ُه َوَيْقدنُأ( فط بد بيش  ه لتيش ـلحكمت
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ِتع   تيش : بس  الهرز  وتضهييقه  فهي إره أة إلهى طال هة القهدأة وعظهيم 

 الحكمة ، )َوَلكنشَّ َُْكَثَر النَّ  ن َل َيْعَلُموَن( . 

ِْههَواُلُكْم َوَل       َِهه  َُ رههم اسههتينو ِ ينهه  وِؤكههدا فسهه د اسههتدللهم فقهه ل :) َو

َِهَش َوَعمنههَل َصه لنح  ( ُي ليسهه   َِههْش آ َُْوَلُدُكهْم بنهه لَّتني ُتَقهَرُبُكْم عنْنههَدَن  ُزْلَفهى إنلَّ 

األِههوال واألولد بهه لتي تقههرب إلههى اهلل ، وإنمهه  الههذي يقههرب ِنههه زلفههى، 

ال، لو ،وك ن ِقتضى السي   )وِ  ُِوالهم( إل ُن الهنظم  اإليم ن والعمل

الكريم آرر اللتف ت ِش الغي هة إلهى الخطه ب توجهه   إلهيهم ب لخطه ب ليكهون 

ُو   في توجيه التوبيخ إليهم ، وتن يه  للغه فليش إلهى سه يل النزه ة ، ولمه  

  لهة ك ن المق،ود ِش الزملة الكريمة نفى النتف ت ب ألِوال واألولد فهي 

اجتم عهم  ، وفى   لة انفراد ُ دهم  عهش اامهر ، كهرأ  هرف النفهي ِه  

المعطهههوف فهههي  ولهههه :) َوَل َُْوَلُدُههههْم( )لتيكيهههد تسهههل  النفهههي علهههى كهههال 

المذكوْأيش ليكون كل وا د ِق،ودا  بنفي كونه ِم  يقرب إلى اهلل وِلتفته   

 . (34) إليه (

ْم( صهههفة   لاِهههوالن واألولدن ف ألنَّ جمهههَ  وجههه ه  ولهههه :)بنههه لَّتني ُتَقهههَرُبُك     

َُِل ِع ِلَة المؤنثةن الوا دة       . (35)التكسيرن ريَر الع  لن ُيع 

وعههدل عههش ُن يقهه ل : بهه لتي تقههربكم إلينهه  ، إلههى )ُتَقههَرُبُكْم عنْنههَدَن ( ألن      

وُكههد  (36) التقريههف هنهه  ِزهه ز فههي التشههريو والكراِههة ل تقريههف ِكهه ن .

 .ُي تقربكم تقري    (37)لفى القرب بز
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َِهَش َوَعمنهَل َصه لنح  ( )إنلَّ( بمعنهى ) لكهْش( ف لسهتثن ه       َِهْش آ و وله : )إنلَّ 

 . ِنقط  ألن الخط ب للكف أ وِش آِش ليل دامال فيهم

  ل سعيد بهش ج يهر : المعنهى إل ِهش ُِهش وعمهل صه لح  فلهش يضهره ِ لهه 

 .  (38) وولده في الدني 

الززاه : )َفُيوَلئنَه َلُهْم َجَزاُه الَضْعون بنَم  َعمنُلوا( ِسَتَهال  ب لفه ه  وييتي     

لتضميش الم تدُ ِعنى الشر  ،وجيه ب سم اإلنر أة )َفُيوَلئنَه(لعيهذان بعلهو 

أت تهم وبعد ِنزلتهم في الفضل ولعر أة إلى ُنهم جهديرون بمه  يهرد بعهد 

تقههدِ  ، وإضهه فة جههزاه إلههى اسههم اإلنرهه أة ِههش ُجههل تلههه األوصهه ف التههي 

الضعو ِش إض فة الم،هدأ إلهى ِفعولهه  إضه فة بي نيهة ، ُي فيولئهه لههم 

ِنُنهوَن (  ُي فهي  (39)الززاه المضه عو ،رهم زاد و ه ل )َوُههْم فنهي اْلُغُرَفه تن آ

ِنهه زل الزنههة الع ليههة آِنههون ِههش كههل بههي  ومههوف نعيمهه  دائمهه  م ليهه  ِههش 

 المكدأات والمنغ، ت .

 ابع : املوطن  الر 

ِنهْنُهْم       ِنهْنُكْم َوَل  َِه  ُههْم  ِ   َرضنَف اهللَُّ َعَلهْيهنْم  )ََُلْم َتَر إنَلى الَّذنيَش َتَولَّْوا َ ْو

( ََُعهدَّ اهللَُّ َلُههْم َعهَذاب   َرهدنيد ا إننَُّههْم 14َوَيْحلنُفوَن َعَلى اْلَكذنبن َوُههْم َيْعَلُمهوَن )

َِه  َكهه ُنوا َيْعَمُلهوَن ) ( اتََّخههُذوا َُْيَمه َنُهْم ُجنَّهة  َفَ،ههدُّوا َعهْش َسهه نيلن اهللَّن 15َسه َه 

ُِهنيٌش ) ِنهَش اهللَّن َرهْيئ   16َفَلُهْم َعَذاٌب  َِْواُلُهْم َوَل َُْوَلُدُههْم  ( َلْش ُتْغننَي َعْنُهْم َُ

 . ( 40)( 17ُُوَلئنَه َُْصَح ُب النَّ أن ُهْم فنيَه  َم لنُدوَن )
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ش الم ل وال نييش في سوأة المز دلة فقد ج ه فهي سهي   ُِ  الحديث ع     

ِ   َرضنَف اهللَُّ َعَلهْيهنْم ِتهدأعيش  التحذير ِش ُُوَلئنَه المن فقيش الذيش َتَولَّْوا َ ْو

بييم نهم الك ذبة لنشر بذوأ الفتنة والفر ة في صفوف المسهلميش ، ِؤَكهدا  

عه   تهم ، وِه  ُعهد  عدم انتف عهم بهيِوالهم  وُولدههم ،ك رهف   عهش سهوه

 لهم ِش عذاب رديد . 

 -صههلى اهلل عليههه واسههلم -و ههد اسههتَهل  اايهه ُت مط َبههه  لرسههول اهلل     

ب ستفه م ِز زن لتعزي ه ِش   لهم وِ  وصل إليهه ُِهرهم ، )ََُلهْم َتهَر إنَلهى 

ِ   َرضنَف اهللَُّ َعَلْيهنْم ( ُلم تعلم ف لهمزة  (41)وِعنى  )ََُلْم َتَر( الَّذنيَش َتَولَّْوا َ ْو

تقتضى التقرير ، وصيغة الستفه م في ِثل هذا السي   ُرد إر أة لليقظهة 

 . (42)واللتف ت 

وُطلههد لفههظ الر يههة ه هنهه  علههى العلههم ألنههه علههٌم يقينههٌي ُرهه ه الر يههة      

فزرن ِزرن الر ية في القوة والزاله وال عد عش الش هة ، رهم اسهتعيرت 

عيههة ، وعههدن الفعههل بهه لى لتضههمنه ِعنههى العلههم الر يههة للعلههم اسههتع أة ت 

 . (43))ف  تضى ِعنى النظر المؤدي إلى العت  أ (

وآرر النظم التع ير عنهم ب لموصهول )الَّهذنيَش( لعره أة إلهى  ه و فعلههم      

ورني  صنيعهم إيم ه إلى وجه بن ه الخ ر : وههو اسهتحق  هم للعهذاب فهي 

 (44)ل  تهه دة : هههم المنهه فقون تولههوا اليهههود نهه أ جهههنم ، )َتَولَّههْوْا َ ْوِ  ( هه 

                                                           
  ل األلوسى  ) ََُلْم َتر( هذه الكلمة  د تذكر لمش تقدم علمه فتكون للتعزف والتقريهر  41

وُهههل التههواأيخ و ههد تههذكر لمههش ل يكههون كههذله والتههذكير لمههش علههم بمهه  يههيتي ك أل  هه أ 

فتكون لتعريفه وتعزي ه و د ارتهرت في ذله  تى ُجري  ِزرن المثل في ههذا ال ه ب 

بين ر ه   ل ِش لم يهر الشهيه بحه ل ِهش أآه فهي ُنهه ل ين غهي ُن يخفهى عليهه ،وُنهه 

 ين غههي ُن يتعزههف ِنههه ،رههم ُجههرن الكههالم ِعههه كمهه  يزههري ِهه  ِههش أُن ،  ،ههدا إلههى
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وتنكيرهم لتحقيهرهم )َرضنهَف اهللَُّ َعَلهْيهنْم( ُي ) عقه بهم وُهه نهم ( ومهص  

اهلل تع لى اليهود ب لغضهف ، لشهدة عهداوتهم للمسهلميش ، وِعهرفتهم للحهد 

ِنهْنُهْم( يقهو ونكرانهم إي ه ، بل وإتي نهم ال  طل عمدا ِنهْنُكْم َول  َِ  ُهْم  ل : ،)

)ليل المن فقون ِش اليهود ول ِش المسلميش ،بل هم ِذبذبون بيش ذلهه ، 

  (45)وك نوا يحملون ُم  أ المسلميش إليهم(

 )َوَيْحلنُفوَن َعَلى اْلَكذنبن (  

الكذب المحلوف عليه هو ادع ه اإلسالم ، وهذه الزملة  ِعطوفة على      

تعزيههف لتعمههدهم الكههذب ، وجههيه  ولههه : )َتَولَّههْوْا َ ْوِهه  ( داملههة فههي  كههم ال

ب لمضههه أت)َوَيْحلنُفوَن( للدللهههة علهههى تكهههرأ الحلهههو وتزهههدده  سهههف تكهههرأ 

ِ يقتضهههيه ،)ودل بهههيداة السهههتعاله علهههى ُنههههم فهههي ر يهههة الزهههرُة علهههى 

يمه ن الك ذبهة بهين التقهدير : ِزتهرئيش ) علهى الكهذب ( استمراأهم علهى األ

عظهه ئم اارهه م ، فههفذا  فههي دعههون اإلسههالم وريههر ذلههه ِمهه  يقعههون فيههه ِههش

  (46)يم ن (عوت وا عليه ب دأوا إلى األ

 )َوُهْم َيْعَلُموَن (  

جملٌة   لية ُ َدَم فيه  المسند إليه )ُهْم( على المسهند الفعلهي )َيْعَلُمهوَن(      

وذله لتقوية اإلنسهن د فيهه  َوتيكيهده، ل يه ن ِهدن جهرِهم، و ه و صهنيعهمف 

ذب فهي ر يهة الفسهد والفزهوأ، رهم توعهدهم ف ن الحلو على ِ  يعلم ُنه كه

بم  ُعده لهم ِش عذاب فقه ل : ) ََُعهدَّ اهلل َلُههْم َعهَذاب   َرهدنيدا  (  -تع لى -اهلل 

وزيه دة فهي الوعيهد  ِسندا اإلعداد لذاته العلية إلدم ل الروت في  لهوبهم ،
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جيه ب لعذاب ِنكرا ِوصوف  و)المراد نوع  عظيم  ِهش العهذاب ف لنوعيهة 

 .  (47)ف دة ِش تنكير )َعَذاب   ( والعظم ِش توصيفه ب لشدة(ِست

َِ  َك ُنوْا َيْعَمُلوَن {ُي   و       رم علل لنزول العذاب بهم فق ل: } إننَُّهْم َس َه 

عملههههم  ِ،هههدأا الزملهههة بحهههرف التيكيهههد لالهتمههه م بههههذا الهههذم ، ِشهههيرا  

َن ( إلههى ُن ههه دٌُب )ك ن(الدالة علههى الزِهه ن الم ضههي وب لمضهه أت )َيْعَمُلههوـبهه

لهههم وِتكههرٌّأ ِههنهم ، وبههيش  )َيْعَلُمههوَن (و)َيْعَمُلههوَن( جنهه   نهه  ص ، وهههو 

جن   ِط وت رير ِتكلو ُدن إلى تال هم األسهلوب وترابطهه : يهث أبه  

بههيش علمهههم ب لكههذب وعملهههم السههيل ، كمهه  جعههل للكههالم جرسهه  ِوسههيقي  

   . ِلحوه 

َُْيَم َنُهْم ُجنَّهة ( اسهتئن ف   بي نيه   وكهين سه ئال رم استينو بقوله :)اتََّخُذوا       

سيل : ِ  الهذي  ملههم علهى الحلهو الكه ذب؟ فكه ن ههذا الزهواب ، والزُّنَّهُة 

ولمهه  ك نه  ُيمهه ُنهم الك ذبههُة و  يههة  لهههم ِههش (48)الهَدْأُت وكههل ِهه  َو هه ك ُجنَّههٌة 

خه ُذ الزنهة المؤامذة والعهذاب ُره ه  ب لُزن هة تشه يه  بليغه  ،كمه  اسهُتعير ات

للحلههو اسههتع أة  ت عيههة ك رههفة  عههش رههدة َوَلعنهههم بتلههه األيمهه ن الك ذبههة ، 

وتمسهههكهم بهههه ، بهههل و رصههههم عليهههه   تهههى ُصههه ح  دُبههههم وعههه دتهم ، 

)َفَ،ههدُّوا َعههْش َسهه نيلن اهللَّن( ُي) ُعرضههوا، ُو صههرفوا المههؤِنيش عههش إ  ِههة 

وا النهه   عههش  كههم اهلل علههيهم ِههش القتههل والسهه ي وُمههذ األِههوال، ُو ِنعهه

الزه د بين يتخلفوا ويقتدي بهم ريرهم. و يل: ف،دوا اليهود والمشركيش 

 . (49)عش الدمول في اإلسالم( 

والس يل في األصهل: ههو الطريهد وِه  وضهو ِنهه ، وَسه نيلن اهللَّن : ههو      

وإض فته للذات العلية  إضه فة  -تع لى -المنهج الرب ني الموصل لمرض ته 
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، وههههو هنههه  ِسهههتعمل اسهههتعم ل ِز زيههه  علهههى سههه يل تشهههريو وتعظهههيم  

َِهم و هه َو فعلهههم ميههر ت،ههوير  السههتع أة الت،ههريحية التههي  صههوأت ُجههر

دا عش طريهٍد ـــص –تع لى  -وُفضَل بي ن فإذ جعل  صدهم عش  ِنهج اهلل 

ُِهنههيٌش ( وعيههد رهه ن بوصههو آمههر للعههذاب  ون المعهه لم ،ـههـواض ) َفَلُهههْم َعههَذاٌب 

ُوصنهو عهذاُبهم ُول  ب لشهديد ،رهم ُوصنهو ر نيه   به لمهيش ف الملحد بهم فقهد 

ذله ألن الوصو األول يدل على بلوغ العذاب ُرهده فهي إيالِهه ، و الثه ني 

) ولعهههل المهههتالف أاجههه  إلهههى امهههتالف  يهههدل علهههى اإله نهههة ِههه  العهههذاب، 

المعذبيش وامتالفن جرِهم  فكين كل وا د ِش الن   سييتيه العهذاب الهذي 

     . (50) ُيْتعن ه(

ولمهه  كهه ن العههذاب سهه    لعه نههة كهه ن إسههن ده  إليههه ِههش   يههل المزهه ز      

العقلههي فههي إرهه أة إلههى ُن العههذاب  ههد تزهه وز السهه  ية فههي اإله نههة إلههى 

ُن ُِوالهم وُولدهم التي ك نوا  -تع لى  -ِ  ررته  بنفسه ، رم بيش الحد 

ُصههح ب النهه أ ِهه كثون يعههدونه  للشههدائد والمكهه أه، ل تفيههدهم رههيئ ،وُنهم 

ِْهَواُلُهْم َوَل  فيه  ل يخرجون ِنه  ول يف أ ونهه  فقه ل : )َلهْش ُتْغننهَي َعهْنُهْم َُ

ِنَش اهللَّن َرْيئ   ُُوَلئنَه َُْصَح ُب النَّ أن ُهْم فنيَه  َم لنُدوَن(     .َُْوَلُدُهْم 

َِه ل  َوَوَلهد ا )) ََُفَرَُْيَ  الَّذني َكَفهَر بنآَي تنَنه  َو ( َُطََّلهَ  اْلَغْيهَف َُمن 77َ ه َل ألَُوَتهَيشَّ 

َِدًّا 78اتََّخَذ عنْنَد الرَّْ َمشن َعْهد ا ) ِنَش اْلَعَذابن  َِ  َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُه  ( َكالَّ َسَنْكُتُف 

َِ  َيُقوُل َوَيْيتنيَن  َفْرد ا (79)       .(  51)( َوَنرنُرُه 
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ن عش الم ل وال نيش في سوأة ِريم فقد ج ه في  ِق م ُِ   ديث القرآ     

ُنه يْؤتى ِ ل  -استهزاه–التعزيف ِش ُجْرُةن هذا الك فر الزهول الذي زعم 

 .وولدا  

لمهه  ذكههر  -سهه ح نه وتعهه لى -وِن سهه ة هههذه اايهه ت لمهه    لههه  : ُن اهلل      

 يهث  الدلئل على صحة ال عث رهم ُوأد ره هة المنكهريش لهه وُجه ب عنهه 

ِن ُّ َلَسْوَف ُُْمَرُج َ يًّه  ََُوَل َيهْذُكُر اإلْنْنَسه ُن َُنَّه     َِ   ل :)َوَيُقوُل اإلْنْنَس ُن َُإنَذا 

ِنْش َ ْ ُل َوَلْم َيُه َرْيئ   َفَوَأَبهَه َلَنْحُشهَرنَُّهْم َوالشَّهَي طنيَش ُرهمَّ َلُنْحضنهَرنَُّهْم  َمَلْقَن ُه 

ُأدف ذلههه بههذكر ِقهه لتهم التههي   لوههه  اسههتهزاه  ( 52)َ ههْوَل َجَهههنََّم جنثنيًّهه  (

 وطعن  في القول ب لحشر وال عث .  

وهههذه اايهه ت  نزلهه  فههي العهه ه بههش وائههل ، فقههد ُمههرج ال خهه أي َعههْش      

فنهي اْلَز هنلنيَّهةن َوَكه َن لنهي َعَلهى اْلَعه هن  (53)َِْسُروٍ  َعْش َم َّ ٍب َ  َل ُكْنُ  َ ْين ه 

َصهلَّى اهللَُّ  -َفَيَتْيُتُه ََُتَق َضه ُه َ ه َل َل ُُْعطنيهَه َ تَّهى َتْكُفهَر بنُمَحمَّهٍد  ْبشن َوائنٍل َدْيٌش

ُِهوَت -َعَلْيهن َوَسلََّم  َفُقْلُ  َل َُْكُفُر َ تَّى ُيمنيَتَه اهللَُّ ُرمَّ ُتْ َعهَث َ ه َل َدْعننهي َ تَّهى َُ

َِ ل  َوَوَلد ا َفَيْ ضنيَه َف  . (54)َنَزَلْ  )ََُفَرَُْيَ  ( َوُُْبَعَث َفَسُيوَتى 

َِهه ل  َوَوَلههدا  (       و هه ل بعههُض ُهههل العلههم : إن ِههراده بقولههه : ) ألوَتههَيشَّ 

والظه هر ُنهه زعهم  -أضي اهلل عنهه -الستهزاه ب لديش وبخ  ب بش األأت 

 .  (55)ُنه يْؤتى ِ ل وولدا   ي س   ِنه لآلمرة على الدني  ، 

ِنههْش ُكْفههرن َهههَذا اْلَكهه فنرن وجرُتههه و ههد اسههتهل  اايهه ت ا      لكريمههة ب لتَّْعزنيههفن 

الشنيعة وذله ب لنْستنْفَه ُم فني  وله :) ََُفَرَُْيَ  ( والفه ه للعطهو علهى ِقهدأ 
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يقتضيه المق م، ُي: ُنظرت ُيه  الع  هل فرُيه  ههذا الز  هد الزههول الهذي 

ى ِهؤمرة عهش كفر بآي تن  ،وَعطُو هذه الزملة ب لف ه يو ى ب لتعقيهف وهه

 -تقههديم السههتفه م ، ألن السههتفه م لههه ال،ههداأة دائمهه  ،َواْلخنَطهه ُب لنلنَّ نههي 

َِْش َيْ،ُلُو لنْلخنَط بن ،َوالرُّْ َيُة ِز ز عش العلم  -َصلَّى اهلُل َعَلْيهن َوَسلََّم ُو لنُكَل 

واإلم  أ : إِ  على س يل الستع أة المكنية  يث ر ه   ،هة ههذا الكه فر 

ه الشههنيعة بشههيه يههرن ويشهه هد ، رههم  ههذف المشهه ه بههه وأِههز لههه وجرُتهه

بشيه ِش لوازِه وههو الر يهة ، وإِه  علهى سه يل المزه ز المرسهل  يهث 

ُطلد السه ف وُأيهد المسه ف ف ألن ِشه هدة األرهي ه وأ يتهه  طريهد إلهى 

اإل  طة به  علم   وإم  أا ، وهذا المز ز يزسد العلم بهذه الق،ة العزي هة 

ِنهْش واإل  طة بم البس ته  علم  ير ى لدأجة المش هدة ال ،هرية التهي ههي 

َُْ َون ُطُر ن اْلعنْلمن واإلم  أ ، )وع ر عنه ب لموصول : )الَّذني َكَفَر( لمه  فهي 

َِ ل  َوَوَلد ا(  . (56)ال،لة ِش ِنشي العزف ول سيم   وله : )ألَُوَتَيشَّ 

وفههي كههل زِهه ن ، إذْن : وألن هههذه المقولههة يمكههش ُْن ُتقهه ل فههي زِ ننهه       

 .  (57)فليل المهم الشخص بل القول نفسه (

و لم يكتو هذا الك فُر بكفره ، بل ُض ف إليه القوَل ال  طهل الم،هحوَب      

َِه ل  َوَوَلهد ا( وجهيه ب لفعهل :)ُُوَتهَيشَّ( ِ نيه    ب لقسم الك ذب :)َوَ ه َل ألَُوَتهَيشَّ 

َُِؤكَّدا  بنون التوكيد الثق يلة ف إِع ن  ِنه في كفره وجحهوده ، و للمزهول و

تم ديهه  فههي السههخرية والسههتهزاه ، وطمعهه  فههي الح،ههول علههى ِهه  يههدعى 

و يث اتفق  الزملت ن ) َكَفَر بنآَي تنَنه  َوَ ه َل ألَُوَتهَيشَّ ( فهي الخ ريهة  ويزعم ،

لفظهه  وِعنههى ، و بينهمهه  أابطههٌة  ويههٌة وِن سهه ٌة صههو عطههُو الث نيههة علههى 

َِ ل  َوَوَلد ا ( ِنكريش للتنوت  األولى ب لواو  للتوس  بيش الكم ليش ، وج ه ) 
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علهى ههذا  -تعه لى  -والكثرة و للم  لغة فيم  َيدَّعيه ، رم ييتي الرد ِش  اهلل 

 المت زو 

المغههروأ : ) َُطََّلههَ  اْلَغْيههَف َُمن اتََّخههَذ عنْنههَد الههرَّْ َمشن َعْهههد ا( ج أيهه  َعَلههى سهه يل 

: فههذا الز ههل الهذي يهزعم (58)يعرف عند األصولييش  الس ر والتقسيم كم 

ُنه يْؤتى ِ ل وولدا  في اامرة، ل يخلو إِ  ُن يكون ِسهتندا إلهى إطالعهه 

إيهه ه  -تعهه لى  -علههى الغيههف ، وإِهه  ُن يكههون ِسههتندا إلههى عهههد ُعطهه ه اهلل 

وِم  ل ره فيه ُن كال األِريش لم يتحقق  ب لنس ة له ، فهو لهم يطله  علهى 

   .يف ، ولم يتخذ عند اهلل عهدا ، فث   كذُبه وافترا ه الغ

و د ارتمل هذا الرد على نك ت بالرية نذكر ِنه  :الستفه م المز زن فهي 

 ولههه :) َُطََّلههَ  ( والمههراد بههه اإلنكهه أ و النفههي و التههوبيخ ، رههم السههتع أة 

وِه  يحمهل المكنية في  وله : ) َُطََّلهَ  اْلَغْيهَف(  يهث ره ه الغيهف المزههول 

ِش ُسراأ ، بز ل وْعٍر صعفن المرتقي ، رم  هذف المشه ه بهه ، وأِهز لهه 

بشيه ِش لوازِه وهو الطالت والأتق ه ،رم اإلتي ن  ب،يغة الفتع ل في 

)َُطََّلَ  و اتََّخَذ( للدالَّة على التكل و للم  لغة في تح،هيل الأتقه ه و التخه ذ 

تيكيد ، وإيث أ اسم )الر مش( لمه  فيهه ، وِزيه الظرف )عنْنَد( زي دة في ال

ِش صفة الر م نية التي تن سف المعونهة علهى الوفه ه ، رهم تنكيهر )َعْههد ا( 

إلفهه دة  التعمههيم ونفههي اتخهه ذه ُي عهههد ، كههل ذلههه  ل يهه ن ِههدن عزههز هههذا 
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تعه لى  -الكذاب المفترن وصغر رينه ، ُِ م عظم الغيهف الهذي امهتص اهلل 

 بعلمه ، -

الكريُم عش الم،ير السيل الذي  َسهَيُؤوُل إليهه ههذا الشهقي  رم يكشو النظُم

وُِث ُله ِكذب   و ن في   ِقولته ب)َكالَّ ( التي تفيد الزجر والهردت ِههددا  إيه ه 

بكت بة كل ُ واله ، بل و ِز زاته عليه  : )َسَنْكُتُف(  يث كنى ب لكت بة عم  

ل يهه ن َُنَّ َذلنههَه  يترتهف عليههه  ِههش الزهزاه ، ِ،ههدأا الفعههل بسهيش التسههويو

ََِح َلَة ِستق ال ، ُو لعل المراد ب لكت بة الح،ر فيكون اإلسن د ِهش  َوا نٌ  َل 

ب ب المز ز العقلي  يث اسند الفعُل  إلى س  ه، ُي نيِر المالئكهة ب لكت بهة 

سههيزيده بههذله عههذاب  فههو  عههذاب كفههره  -سهه ح نه وتعهه لى  –،رههم بههيش ُنههه 

َِهدًّا( وسيض عفه له ِؤَكهدا  الفعه ِنهَش اْلَعهَذابن  ل ب لم،هدأ فقه ل : )َوَنُمهدُّ َلهُه 

 .زي دة في تحقيد المد وتقريره ، و إيم ه إلى رن عة جرِه 

رههم يسههتمر السههي ُ  فههي تهديههده بنُقههْربن َهاَلكنهههن و َتههْذكنيره بنهه ْلَمْوتن فزهه ه      

َِه  َيُقهوُل َوَيْيتنيَنه  َفهْرد ا( ِعطوفه   علهى سه بقه للتوسه  بهيش   ولهه : )َوَنرنُرهُه 

َِه   َِهدًّا ( ، )َوَنرنُرهُه  ِنهَش اْلَعهَذابن  الكم ليش  يث اتفقه  الزملته ن ) َوَنُمهدُّ َلهُه 

َيُقهوُل ( فهي الخ ريهة لفظه  وِعنهى ، و بينهمه  أابطهٌة  ويهٌة وِن سه ٌة صههو 

 عطُو الث نية على األولى ب لواو ،وكذله  وله )َوَيْيتنين  َفْردا ( .

إلأا ِش ُ ون ُس  ب المله آرر النظُم اإلر أَة إلى  ،وله ولم  ك ن ا     

َِ  َيُقوُل ( يهث اسهتعير الميهراُا  على ِ  تمن ه ب لستع أة الت عية: )َوَنرنُرُه 

للمنو والعط ه بدون استحق   رم ارتد ِنه )نرا( على سه يل السهتع أة 

 يهث الت عية ، وههذه السهتع أة تكشهو عهش ِقهداأ العهذاب الهذي سهيال يه 

ُُعنههَد لههه عطهه ٌه ُيْفضنههي بههه  إنَلههى الههذَُّل َواْلَهههَوانن ، ول يخفههى ُن  اايهه ت  ههد 

ارتمل  على ِ  يعرف بتوافهد الفواصهل وِراعه ة لهر و  اايه ت، وههو 

ِش المحسن ت ال ديعية ، ويسمى في علم ال دي  السز  المرصه  :)َوَوَلهد ا 



َِههدًّا َفههْرد ا (وهههو كمهه  نههرن  سههز  أصهه يش ريههر ِتكلههو، لههه جههر  َعْهههد ا 

وإيقهه ت  ههوي علههى السهه ِ  ، هههذا و ههد ِنهه  الزمهههوُأ َُْن ُيقهه ل فههي القههرآن 

َسْزٌ  ،) ألن ُصله ِش سز  الطير فشرف القهرآن ُن يسهتع أ لشهيه ِنهه 

لفظ ُصله ِهمل وألجل تشريفه عش ِش أكة ريره ِش الكهالم الحه دا فهي 

ز وصفه ب،هفة لهم يهرد وصفه بذله وألن القرآن ِش صف ته تع لى فال يزو

  (59)اإلذن به ( 

 

    املوطن السادس :

( َوَل ُتطنههْ  ُكههلَّ 9( َودُّوا َلههْو ُتههْدهنُش َفُيههْدهنُنوَن )8) َفههاَل ُتطنهه ن اْلُمَكههَذبنيَش )     

َِهنيٍش ) َِشَّ ٍه بنَنمنيٍم )10َ الٍَّف  ُِْعَتهٍد َُرنهيٍم )11( َهمَّ ٍز  َِنَّه ٍت لنْلَخْيهرن   )12 )

َِ ٍل َوَبننهيَش )13َبْعَد َذلنَه َزننيٍم ) ُعُتلٍّ ( إنَذا ُتْتَلهى َعَلْيههن آَي ُتَنه  14( َُْن َك َن َذا 

 . (60) (15َ  َل ََُس طنيُر األَْوَّلنيَش )

ُِ  الحديث عش الم ل وال نيش في سهوأة القلهم فقهد جه ه فهي رن يه  ذكهر      

لهى ره كلته فهي ُوصه ف بعهض المكهذبيش ك لوليهد بهش المغيهرة وِهش كه ن ع

َصهلَّى اهللَُّ َعَلْيههن  -الكفر ِمش طغوا بهيِوالهم وُولدههم وكهذبوا أسهول اهلل 

 .فط ل ه أبه ُل يطيعهم ول يليش ِعهم  -َوَسلََّم 

والف ه فهي  ولهه :)َفهاَل ُتطنه ن اْلُمَكهَذبنيَش( ههي الف،هيحة إذ ههي ِف،هحة      

ه علهى الشهر  والتقهدير: عش كالم س بد ترتف عليه ِ  بعده  ترتف الزهزا

إذا علم  ذله َفال ُتطن ن اْلُمَكَذبنيَش ، وآرهر الهنظم النههى عهش الط عهة  ِ  لغهة 

فههي الزجههر والتنفيههر ،كمهه  آرههر وصههو المكههذبيش دون ريههره ِههش ُوصهه ف 

الكذب لكل الرذائل ، )وفى هذا النههى إيمه ه إلهى النههى عهش ِهداأاتهم ، لشمول 
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َصهلَّى اهللَُّ َعَلْيههن َوَسهلََّم (  -وجهذب  لههم إلهى إت  عهه  وِداهنتهم اسهتزالب   لقلهوبهم

)َودُّوا َلْو ُتْدهنُش َفُيْدهنُنوَن( اإلده ن الُمق أَبة في الكالم والتَّلييش في       (61)

)وُصله ُن يزعهل علهى الشهيه دهنه  لكهي يلهيش ُو لكهي يحسهش   (62)القول

 . (63) ركله ، رم استعير للمالينة والمس هلة ِ  الغير(

  ل ابش ع   : )َودُّوا لو ُتَرَمص لهم َفُيَرَم،ون ،و  ل ِز هد: ودوا      

 . (64)لو تركش إلى آلهتهم وتترك ِ  ُن  عليه ِش الحد (

َّهنهيٍش       رم بي ش بعَض صف ت ُولئه المكذ بيش  فق ل :)َوَل ُتطنْ  ُكلَّ َ هالٍَّف 

فهههي رهههدة التحهههذير ِهههنهم  ( ِكهههرأا النههههى زيههه دة فهههي وعيهههدهم و ِ  لغهههة

،َواْلَحالَُّف: كثير الحلو ب ل  طل ، و صنيَغُة اْلُمَ  َلَغةن كنَن َية  َعْش َتَعمُّدن اْلحنْنهثن 

، وتقديم هذا الوصهو علهى سه ئر األوصه ف الزاجهرة عهش الط عهة  لكونهه 

 . (65)) وكفى به ِزجرة لمش اعت د الحلو (  ُدمل في الزجر 

الضعيو الحقير) َهمَّ ٍز ( عي ب طع ن  ه ل ُبهو  يه ن :  و المَّهنيُش : هو     

)الهمههز : ُصههله فههي اللغههة الضههرب طعنهه   ب ليههد ُو ب لع،هه  ُو نحوههه  ، رههم 

 . (66)استعير للذي ين ل بلس نه ، وبعينه وإر أته( 

َِشَّههه ٍه بنَنمنهههيٍم (: ُي يمشهههي ب لنميمهههة بهههيش النههه   ليفسهههد بيهههنهم ،        (

 َأٌة لنَتْشونيهن َ  لنهن بنَينَُّه َيَتَزشَُّم اْلَمَشقََّة ألَنْجلن النَّمنيَمةن ، َفذنْكُر )َواْلَمْشُي: اْستنَع

وُصههل الههنم : الهمههل  (67) اْلَمْشههين بن لنَّمنيَمههةن فنيهههن َتْ،ههونيٌر لنَحهه لن النَّمَّهه من (
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والحركة الخفيفة رم استعمل  فهي السهعي بهيش النه   ب لفسه د علهى سه يل 

 .الستع أة 

َِنَّههه ٍت لنْلَخْيهههرن( : ُي بخيهههل ب لم ل،و هههد جههه هت صهههف ت الهههذم السههه بقة       (

َِنَّ ٍت( ب،يغة الم  لغهة ، لعنرهع أ برسهومه فيهه  ، َِشَّ ٍه،      )َ الٍَّف، َهمَّ ٍز، 

ُِْعَتٍد َُرنيٍم(: ِتز وز للحد ، ِ ه ل  فهي اأتك بهه لآلره م ، و هد َ هَرَن َبْيَنهمه    (

  .وهن َواْلُعُمومن لنُمَن َسَ ةن اْلُخُ،

)ُعُتلٍّ( :العتل )الز في الشديد في كفره ، و يل: إنهه الهذي يعتهل النه        

    . (68)فيزرهم إلى   ل ُو عذاب(

)َبْعَد َذلنَه َزننيٍم(   ل الزِخشريُّ : ) َبْعهَد َذلنهَه ( ُي : بعهدِ  ُعهدَّ لهه ِهش      

 (70)د به لقوم لهيل ِهنهم.والهزنيم : ههو المل،ه  (69)المث لف ، والنق ئصن  

ِنْش الزََّنَمةن : وهي الهنة ِش جلهد المه عز تقطه  فتخلهى ِعلقهة فهي   وُصُله 

اسهتعير للهدَّعنَي ألنهه كه لُمَعلَّدن بمه   (71) لقه  ، ألنه زي دة ِعلقة بغير ُهله 

 ليل ِنه .

 و د آرر النظم الكريم ِزيه الظرف )َبْعَد َذلنَه( ) لعر أة إلى ُن هذيش     

الوصفيش وهو كونه عتال  زنيم   ُرد ِع ي ه ألنه إذا ك ن ج في   رليظ الط   

 س   لُ ه واجترُ على كل ِع،ية ، وألن الغ لف ُن النطفة إذا م ثه  م هث 

 . (72)الولد( 

َِ ٍل َوَبننيَش ( ِتعلد بقوله   ل ذله ) َوَل ُتطنْ  ُكهلَّ       و وله : ) َُن َك َن َذا 

ول تطه  ِهش ك نه  ههذه صهف ته لكونهه ذا ِه ل وبنهيش ، فهفن  َ الٍَّف ( ُي :
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ريئ  ، وُ َدم الم ُل ألنه ج ه في  -تع لى  -ِ َله وولَده لش يغنى عنه ِش اهلل 

سي  ن ن،رٍة وِع ونة ورل ة ، ف  تضى المق م تقديمه ، و تى تخهتم اايهة 

لهه :) ب ل نيش أع ية لفواصل ااي ، وعن ية بتوافد أ وسه  ، رهم جه ه  و

إنَذا تتلى َعَلْيهن آَي ُتَن  َ ه َل ََُسه طنيُر األولهيش ( بي نه  لهذله المعتهدي األرهيم )ُي 

جعل ِز زاة الهنعم التهي مولهه  ِهش ال نهيش والمه ل الكفهر بآي تنه  ،رهم تخهتم 

لوعيههد لمههش ك نهه  هههذه صههف ته فقهه ل :)َسَنسنههُمُه َعَلههى اايهه ت بيرههد ُنههوات ا

َِ  َجَزاُه ِهش الخرطوم (و د ج ه ِف،ول لال ْستنْئَن ف الَ َي نني وكين س ئال سيل 

ِنههَش اهللَّن  فقهه ل : )َسَنسنههُمُه َعَلههى الخرطههوم  -تعهه لى  -ات،ههو بَهههذنهن األَْْوَصهه فن 

ِ ه  كيٌّههة  َِْوسههوٌم َُي  هد ُوسنهم بنسنههمٍة ُيعهرُف بههه  إن (والَوْسهُم :) َُرهُر كيٍّههة تقهول : 

ِ    طٌ  في ُُذٍن (  .  (74)م للفنيل وهو َُنفه  والُخْرُطو (73)وإن

) ه ل ،  و د اسهتعير الخرطهوم ألنفهه زيه دة فهي إه نتهه والسهتخف ف بهه     

الم رد الخرطوم ه هن  األنو ، وإنم  ذكر هذا اللفظ على س يل الستخف ف 

بهههه ألن التع يهههر عهههش ُعضههه ه النههه   ب ألسهههم ه الموضهههوعة ألرههه  ه تلهههه 

، كمهه  يع ههر عههش رههف ه النهه    األعضهه ه ِههش الحيوانهه ت يكههون اسههتخف ف  

 . (75)ب لمش فر وعش ُيديهم وُأجلهم ب ألهالف والحوافر(

وج ه التع ير ب لوسهم علهى الخرطهوم فهي ر يهة اإلذلل واإله نهة ف ألن      

 .  (76)السمة على الوجه ريش فكيو على ُكرم ِوض  ِش الوجه( 

ذكهر ِهش عيوبهه    ل العتي هى ل نعلهم ُن اهلل سه ح نه وصهو ُ هدا ول )     

 . (77)ِ  ذكر ِش عيوب الوليد بش المغيرة فيلحد به ع أا ل يف أ ه ُبدا (
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و هذه ااي ت وان ك ن   د نزل  في الوليد بش المغيهرة المخزوِهي إل      

إنه  ع ِة في كل ِش ات،و بهذه ال،ف ت ولذا فقد تكرأ الوعيد والتهديد 

ث لههه ِههش زعمهه ه الشههرك ِمههش فههي سههوأة  المههدرر للوليههد بههش المغيههرة، وُِ

ُعط هم اهلل الم ل والولد والز ه والسلط ن ف زدادوا به  بطرا ،  ه ل تعه لى 

 : 

     

 

   املوطن السابع :  

َِْش َمَلْقُ  َو نيد ا )      َِْمهُدود ا )11) َذْأنني َو َِ ل   ( َوَبننهيَش 12( َوَجَعْلُ  َلُه 

َِهَّههْدُت َلههُه َتْمهنيهه13ُرههُهود ا ) ( َكههالَّ إننَّههُه 15( ُرههمَّ َيْطَمههُ  َُْن َُزنيههَد )14د ا )( َو

هذه ااي ت كم  ُمرج   (78)( 17( َسُيْأهنُقُه َصُعود ا )16َك َن انَي تنَن  َعننيد ا )

 هيش اسهتم  إلهى  (79)الح كم عش ابش ع   : نزل  في الوليد بهش المغيهرة 

له، ف ل  ذله ُب  جهل، فكينه أ    -صل ى اهلل  عليه وسل م -القرآن ِش الن ي 

فينكر عليه ذله ، ط ل   ِنه ُن يقول في القران  هول يظههر ِهدن كراهيتهه 

 .له فق ل عنه  إننَُّه سنْحٌر ُيْؤَرُر 

َِهْش َمَلْقهُ        و د اْسُتهنلَّْ  اايه ُت بتهديهٍد ووعيهٍد لههذا الخ يهث ) َذْأننهي َو

تسهههرية  لهههه ،   -َلْيههههن َوَسهههلَّم َصهههلَّى اهلل َع -َو نيهههد ا ( والخطههه ب لرسهههولن اهلل

وتطي هه   لخهه طره ،)وإنمهه  ُمههص ب لههذكر لمت، صههه بكفههر النعمههة وإيههذاه 

َِههْش  (80)الرسههول عليههه السههالم( وجههيه ب لموصههول وصههلته فههي  ولههه : )َو
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 َمَلْقههُ  َو نيههد ا( إلندِهه ج تسههزيل كفههران الوليههد النعمههة فههي الوعيههد والتهديههد 

(81)  . 

)َو نيد ا( ألن الوليهد كه ن يسهمى الو يهد فهي  وِهه  وآرر النظم الوصَو     

زعم  ِنهم ُنه ل نظير له في وج هته ول في ِ لهه ، وكه ن يفتخهر بنفسهه 

ويقههول :) ُنهه  الو يههُد بههُش الو يههد، لههيل لههي فههي العههرب نظيههر، ول ألبههي 

فسم ه اهلل ب لو يد ) تهكم  به واستهزاه بلق ه كقولهه  (82) المغيرة نظير (

وصههرف  لههه عههش الغههرو الههذي  (83)ْ  إننَّههَه َُْنههَ  اْلَعزنيههُز اْلَكههرنيُم(تعهه لى )ُذ

يؤِونه ِش ِد ه إلى جهة ذِه بكونه و يهدا ِهش المه ل والولهد ُو و يهدا 

ِههش ُبيههه وَنَسهه ه ألنههه كهه ن زنيمهه  وهههو ِههش ُلحههد بهه لقوم ولههيل ِههنهم ُو 

 . (84)و يدا في الشراأة والخ  رة والدن هة (

َِهْش   هذا على ُن )َو       نيدا (   ل ِش الضمير المحذوف الع ئهد علهى   

َِْش ملقُته َو نيد ا فريدا  ل ِ ل لهه ول ولهد ، ويزهوز ُن يكهون  ُي : َذْأنني َو

)َو نيدا (   ل ِش  الي ه في )َذْأنني( ُي : َذْأنني و دي ِعه فين  ُرنيهه فهي 

دي ، لهم يشهركني النتق م ِنه ، ُو ِش الته ه فهي )َمَلْقهُ ( ُي : ملقُتهه و ه

في ملقه ُ د ، فين  ُهلكه دون ُن ُ ت ج إلى ن صر في إهالكه ، رم عطهو 

َِ ْمههُدود ا( ُي واسههع   كثيههر ا ،  هه ل ابههش  َِهه ل  علههى جملههة ال،ههلة )َوَجَعْلههُ  َلههه 

ع    : ك ن له بيش ِكة والط ئو إبل و زوأ ونعم وجن ن وع يد وجواأ 

و هه ل النعمهه ن بههش بشههير :  ، و يههل : كهه ن صهه  ف زأت وضههرت وتزهه أة ،

ُِدت (  . (85)الم ل الممدود هو األأو ألنه  
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)َوَبننههيَش ُرههُهودا ( ُي  ضههوأا ل يغي هههون عنههه فههي ت،ههرف ، و يهههل:      

رهودا، ُي إذا ُذكنهَر ُذكنهُروا ِعهه ، و كه نوا عشهرة ، و يهل: ارنه  عشهر،  ل 

نهزول هههذه سهعيد بهش ج يهر: كهه نوا رالرهة عشهر ولهدا ، فمهه  زال الوليهد بعهد 

 . (86)ااية في نق، ن ِش ِ له وولده  تى هله( 

َِهَُّدت  َلُه َتْمهنيدا (      ك رف  عش ِدن التيسهير الهذي  (87)رم ييتي  وله : )َو

كهه ن يتمتهه  بههه هههذا العنيههد  تههى ُصهه و فههي ب لدتههه آِنهه  ِطمئنهه   ف سههتعير 

ِطلهف التمهيُد لتيسير ُِوأه ونف ذ كلمته فهي  وِهه بحيهث ل يعسهر عليهه 

كم  ُُكد ) ِهَّْدُت ( ب لم،دأ ) َتْمهنيهدا ( إلنفه دة  (88) ول يستع،ى عليه ُِر(

التعظيم والتمكيش ، )ُرمَّ َيْطَمُ ( )ُرمَّ( للترامي الرت ي ، ُي وُعظم ِهش ذلهه 

طمعه في الزي دة ، )وهذا است ع د واستنك أ لطمعه و رصه ، يعنى ُنه ل 

 . (89)ِزيد على ِ  ُوتى سعة وكثرة (

َِ ج   بنَتْذكنيرنهن       وآرر النظم )َُْن َُزنيَد( بفسن دن الَزَي َدةن إنَلى َضمنيرن اْلَزاَلَلةن إنْد

ِنهْش عنْنهدن الَّهذني َكَفهَر ُههَو بنننْعَمتنههن َفَيْرهَرَك بنههن َرْيهَرُه فنهي  َِ  َطمنَ  فنيهن ُهَو  بنَينَّ 

َعهْش َُْن ُيَقه َل: َيْطَمهُ  فنهي الَزَيه َدةن، َُْو َيْطَمهُ  َُْن اْلعنَ  َدة ف َولنَهذنهن النُّْكَتةن ُعدنَل 

 . (90)ُيَزاَد (

رههم يههيتي  طهه  الرجهه ه وأدت الطمهه  فههي الزيهه دة ب)َكههال( : ِشههفوع       

على وجه الستئن ف ُو ِ  يسمى بش ه كم ل الت، ل  )إننَُّهه كه ن  ب لتعليل 
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ل يههزاد ؟ فقيههل : )إننَُّههه كهه ن اَي تنَنهه  اَي تنَنهه  َعننيههدا ( وكههين سهه ئال سههيل  : لههم 

َعننيدا ( وزي دة في تق يو جرِه وتهويهل رهينه ُضهيف  اايه ُت إلهى ضهمير 

الزاللههة )اَي تنَنهه  َعننيههد ا( .  ولههه :)َسههُيْأهنُقُه َصههُعودا ( ُي )سيرشههيه عق ههة 

ر  ة الم،عد ،وهو ِثل لم  يلقى ِش العذاب الش   ال،هعد الهذي ل يطه   

 -تعهه لى -ُو كن يههة عههش العههذاب الشههديد الههذي ُعههده لههه و)كههين اهلل  (91) (

الغنى ، والذل بعد العز في الدني  بعن ده ، ويع  ف فهي اامهرة ع جله ب لفقر بعد 

بيرد  العذاب وُفظعه ل لوره ب لعن د ر يته وُ ، ه في تفكيره ، وتسميته القرآن 

 (92)سحرا  (

   املوطن الثامن :

َُِنهوا َل َتتَّخنهُذوا آَبه َهُكْم َوإنْمهَواَنُكْم َُْولنَيه َه إننن اْسهَتَح ُّوا ) َي  َُيَُّهه        الَّهذنيَش آ

ِنهْنُكْم َفُيوَلئنهَه ُههُم الظَّه لنُموَن ) َِهْش َيَتهَولَُّهْم  ( ُ هْل إنْن 23اْلُكْفَر َعَلى اإلْنيَمه نن َو

ِْهَواٌل اْ َتَرْفُتُموَهه  َك َن آَب ُ ُكْم َوَُْبَن ُ ُكْم َوإنْمَواُنُكْم َوَُْزَوا ُجُكهْم َوَعشنهيَرُتُكْم َوَُ

ِنههَش اهللَّن َوَأُسههولنهن َوتنَزهه َأٌة  ََِسهه كنُش َتْرَضههْوَنَه  ََُ ههفَّ إنَلههْيُكْم  َتْخَشههْوَن َكَسهه َدَه  َو

ِْرنهن َواهللَُّ َل َيْهدني اْلَق ْوَم اْلَف سنهقنيَش َوجنَه ٍد فني َس نيلنهن َفَتَربَُّ،وا َ تَّى َيْيتنَي اهللَُّ بنَي

(24) (93)  

ُِهه  هههذه اايهه ت فقههد نزلهه  فههي المههه جريش فههفنهم لمهه  ُِههروا بهه لهزرة      

  لوا إن ه جرن   طعن  آب هن  وُبن هن  وعشيرتن  وذه ه  تز أاتنه  وهلكه  

ُِوالن  ومرب  دي أن  وبقين  ض ئعيش فنزل  فهه جروا فزعهل الرجهل ييتيهه 

ض ُ  أبهه فهال يلتفه  إليهه ول ينزلهه ول ينفهد ابنه ُو ُبوه ُو ُموه ُو بعه
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عليه رم أمص لهم في ذله ، و يل نزل  في التسعة الذيش اأتدوا ولحقهوا 

 . (94)بمكة نهي  عش ِوالتهم 

وبعهد التشهويد ولفه  النت ه ه وتهيئهة النفهو  وإيقه ع المشه عر بههذا      

ِهوالة الكفه أ، النداه ال  عث على الِتث ل لم  يهرد بعهده يهيتي النههى عهش 

ولههو كهه نوا آبهه ه  ُو إموانهه    فهه لقرُب  ههرُب األديهه ن ل  ههرب األبههدان ، جهه ه 

التع يُر ب لتخ ذ الذي هو افتع ل ِش األمذ ، للم  لغة في نهيهم عش ِهوالة 

–هؤله األ ربيش إذ التخ ذ يشعر بشدة المالبسهة والمالزِهة  ومهص اهلل 

هم ، )وليعلم ُن ِش دونهم َُْوَلى بنُحْكهمن ااب ه واإلموة لشدة  رابت -س ح نه

النَّْهين وُ هرن، ولهم يهذكر األبنه ه فهي ههذه اايهة إذ األرلهف ِهش ال شهر ُن 

 . (95)األبن ه هم الت   لآلب ه (

رم ييتي القيد )إننن اْسَتَح ُّوا اْلُكْفَر َعَلهى اإلْنيَمه نن (دال  علهى ِهدن  ه هم       

ه ِههنهم وِ هه لغتهم فههي التمسههه بههه ولههذا آرههر وتمكنهه –ُع ذنهه  اهلل  -للكفههر 

الههنظم )اْسههَتَح ُّوا(  ب لَسههيشن َوالتَّهه هن تيكيههدا علههى ُن الكفههر ِخهه لو للفطههرة 

اإليم نية لعنس ن ،) ألن اإلنس ن بفطرته ِؤِش ِحف لعيم ن ، ففن   ول 

ُن يحف رير اإليم ن ، ل بد ُن يتكلو ذلهف وُن يفتعله ألنهه ريهر ِفطهوأ 

 .  (96)وليل ِش ط يعته (عليهف 

ِنهْنُكْم َفُيوَلئنهَه ُههُم الظَّه لنُموَن (       َِهْش َيَتهَولَُّهْم  رم تيتي الزملة الشرطية ) َو

َُِؤَكهد   ِلهة  تهديهدا  ووعيهدا  لمهش يفعهل ذلهه ِ ينهة ِهدن  ِؤكََّدة بيكثر ِش 

هلمهم  يث أب  بف ه الس  ية بهيش ِهوالة الكفه أ والحكهم به لظلم علهيهم ، 
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وع ر ب إلر أة ِ  وجود ِه  يغنهى عنهه  لتمييهزهم ُكمهل تمييهز زيه دة فهي 

إيضهه ح الحكههم ،  وُأدف ذلههه بقولههه   ُهههُم    للتيكيههد رههم ع ههر ب لزملههة 

السمية لعر أة إلهى ُن الظلهم رهين ِهش رهئونهم ووصهو ِهالزم لههم ِه  

داِوا ِتمسكيش بموالتهم ، رم ييتي  ،هر الظلهم علهيهم بتعريهو الزهزُيش 

َر صفة على ِوصوف  ،را   قيقي   ادع ئي   ،ُو ِز زي   بنَمْعَنى َُنَّ ُهْلهَم  ،

 َرْيرنهنْم َكاَل ُهْلَم بن لَنْسَ ةن لنَعَظَمةن ُهْلمنهنْم .

ُن  -صلى اهلل عليه وسهلم -لرسوله    -َتَع َلى  –رمَّ ييتي األِر ِش اهلل      ُ 

َِْش آَرَر ُ فَّ الَقَراَبةن َوالَعشن َِْوالن َوالَمَس كنشن يتوعد  يَرةن َواأَلْهلن َوالَتَز َأةن َواأَل

ِْهَر اهللن فنهيهنْم ،  َعَلى ُ َف اهللن َوَأُسولنهن َوالزنَه دن فني َس نيلنهن ، بنهَيْن َيَتَربَُّ،هوا َُ

َوإنْمهَواُنُكْم  َوَيْنَتظنُروا عنَق َبُه َوَنَك َلُه بنهنْم فق ل :) ُ ْل إنْن َك َن آَب ُ ُكْم َوَُْبَنه ُ ُكْم

ِْهههَواٌل اْ َتَرْفُتُموَهههه  َوتنَزههه َأٌة َتْخَشهههْوَن َكَسههه َدَه   َوَُْزَواُجُكهههْم َوَعشنهههيَرُتُكْم َوَُ

ِنهههَش اهللَّن َوَأُسهههولنهن َوجنَهههه ٍد فنهههي َسههه نيلنهن  ََِسههه كنُش َتْرَضهههْوَنَه  ََُ هههفَّ إنَلهههْيُكْم  َو

فيههه إرهه أة إلههى الهتمهه م بهه لمقول ،  َواْبتنههَداُه اْلخنَطهه بن بن )ُ ههْل( َفَتَربَُّ،ههوا(

والمتيِل في هذه ااية الكريمة يزد ُن النظم الكريم ُتى بمرا ل القرابة ) 

فذكر ُول  صلة النسف ِش آب ه وُبن ه وإمهوة ، رهم الهزواج ، وههو وسهيلة 

التك رر ، رم األههل والعشهيرة ، رهم األِهوال التهي نملكهه  فعهال  ، رهم األِهوال 

وجه ه الترتيهف ( 97)نكس ه  ، رهم المسه كش التهي نرضهى بهه  (التي نريد ُن 

ِط بقه  للوا ه  والمنطهد :)فهذكر األبنه ه لكهون الكهالم عهش  المح هة ، وههم 

ُعلد ب لنفل ، بخالف ااية   له  فلم يذكروا ، ألن المق،هود ِنهه  الهرُي 

والمشوأة . و د م ااب ه ألنهم الذي يزف بهرهم وإكهراِهم و ه هم ، ورنهى 

بنه ه لكههونهم ُعلههد بهه لقلوب ، ولمهه  ذكههر األصههل والفههرت ذكههر الح رههية ب أل
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وههي اإلمهوان ، رهم ذكهر األزواج وههش فهي المح هة واإليثه أ ك ألبنه ه ، رههم 

 . (98) األبعد بعد األ رب في القرابة فق ل : وعشيرتكم 

وأسوله -تع لى -وفي الكالم  ذف ُي : ُ ف إليكم ِش اِتث ل ُِر اهلل      

 ة ِش داأ الكفر إلى داأ اإلسالم .   في الهزر

َِْواٌل اْ َتَرْفُتُموَه  { ُي: اكتس تموه  وتع تم في تح،يله ،       و وله :} َوَُ

م،ه  ب لذكر، ألنه  ُأرف عند ُهله ، وص   ه  ُرهد  رصه  عليهه  ِمهش 

 . (99)تيتيه األِوال ِش رير تعف ول َكد  

ش الشههزر ، والزلههدة عههش وُصههل القههرف وال تههراف  شههر اللحهه ه عهه     

 .  (100)  الزرح رم استعير ال تراف لالكتس ب ِطلق   

كم َ ُمصَّ اْلزنَهه ُد ُيضه  بن لهَذْكرن : َتْنونيه ه  بنَشهْيننهن ،و ألنهه طريهد إعهزاز      

األِة وإعاله هي ته  و وتهه  عهالوة علهى ِه  فيهه ِهش مطهر علهى األأواح 

 واألبدان . 

ُِهْ َهٌم  وج ه األِر ب لتربص      ُِْر: اْسهٌم  ) َفَتَربَُّ،وا( وِعن ه التهديد. َواألَْ

ِنْش َهَذا اإلْنْبَه من التَّْهونيهُل لنَتهْذَهَف ُنُفهوُ   بنَمْعَنى الشَّْيهن َوالشَّْينن، َواْلَمْقُ،وُد 

ُِْحَتَمهٍل، َِهْذَهٍف  لسهيم  و هد ُضهيو األِهر إلهى ذات اهلل ( 101)اْلُمَهدَّدنيَش ُكهلَّ 

 د ِش التهويل  رهم جه ه الَتهْذينيُل )َواهللَُّ َل َيْههدني اْلَقهْوَم اْلف سنهقنيَش (تع لى فزا

يحمههل تهديههدا بتحقههد فسههقهم وتعريضهه  بههدمولهم فههي زِههرة الف سههقيش . 
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وللمرة الث نية يواصل القرآن الكريم  ديثه عش المه ل ِقرونه  به ل نيش فهي 

 . سوأة التوبة 

 املوطن التاسع :

ُُِروَن بنه ْلُمْنَكرن  )   ل تع لى :     ِنْش َبْعٍض َيْي اْلُمَن فنُقوَن َواْلُمَن فنَق ُت َبْعُضُهْم 

َوَيْنَهْوَن َعشن اْلَمْعهُروفن َوَيْق نُضهوَن َُْيهدنَيُهْم َنُسهوا اهللََّ َفَنسنهَيُهْم إننَّ اْلُمَنه فنقنيَش 

 فنَقهه تن َواْلُكفَّهه َأ َنهه َأ َجَهههنََّم ( َوَعههَد اهللَُّ اْلُمَنهه فنقنيَش َواْلُمَن67ُهههُم اْلَف سنههُقوَن )

ُِقنهيٌم ) ِنهْش 68َم لندنيَش فنيَه  هنَي َ ْسهُ ُهْم َوَلَعهَنُهُم اهللَُّ َوَلُههْم َعهَذاٌب  ( َك لَّهذنيَش 

ِْهههَوال  َوَُْوَلد ا َف ْسهههَتْمَتُعوا بنَخاَل نهنهههْم  ِنهههْنُكْم ُ هههوَّة  َوَُْكَثهههَر َُ َ هههْ لنُكْم َكههه ُنوا ََُرهههدَّ 

ِنهْش َ هْ لنُكْم بنَخاَل نهنهْم َوُمْضهُتْم َك لَّهذني َف ْسَت ْمَتْعُتْم بنَخاَل نُكْم َكَمه  اْسهَتْمَتَ  الَّهذنيَش 

َم ُضوا ُُوَلئنَه َ  نَطْ  َُْعَمه ُلُهْم فنهي الهدُّْنَي  َواْامنهَرةن َوُُوَلئنهَه ُههُم اْلَخ سنهُروَن 

(69 )(102) . 

َلهٌة َوا نهَدٌة َوَُنَّ َُْصهَح َبُه َسهَواه ف عد الحهديث عهش النفه   وبيه ن ُنهه َ       

ِْههَوال واألََْوَلد ، و ُتَ ههيُش هههذه اايهه ُت وِهه  بعههده  َُنَّ  يههيتي الحههديث عههش اأَل

الَنَفهه َ  َ  َلههٌة َوا نههَدٌة َوَُنَّ َُْصههَح َبُه َسههَواه : إنهه ُرهم كههذكوأنهم ، فهههم سههاللٌة 

ف أ، فههم ِهثُلهم ِغهروأون م يثٌة وُتش نيُههم بمش   لهم ِش المن فقيَش والك

 ب لدني ، لكشَّ الس بقيش ك نوا ُردَّ ِنهم  وة ، وُكثَر ُِوال  و ُولدا .

بههين المنهه فقيش والمن فقهه ت  -تعهه لى  -وِطلههُ  اايهه تن إم هه ٌأ ِههش اهلل       

صههنٌو وا ههٌد ِتشهه بهون فههي النفهه  ن وال عههدن عههش اإليمهه ن كيبعهه ون الشههيهن 

 الوا دن . 

( َِفَ،وَل عم  َ ْ َلهَه:وهو  ولهه  اْلُمَن فنُقوَن َواْلُمَن فنَق ُت  وله : )وج َه       

ِنيَش ( ُِْزهرن ِنْنُكْم ُنَعهَذْب َط ئنَفهة  بنهَينَُّهْم َكه ُنوا  َّه   (103):) إنْن َنْعُو َعْش َط ئنَفٍة  إن
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َّه  َُنهه ا ُرهمَّ  ْسهتنْئَن ٌف اْبتنهَدائنٌي  ،ألنه َك ْلَ َيه نن لنلطَّ ئنَفهةن اْلُمْسهَتحنقَّةن اْلَعهَذاَب، َوإن

ُُِروَن بنه ْلُمْنَكرن َوَيْنَههْوَن َعهشن  َهَذا التََّش ُبَه وفسره بقوله -تع لى  -َبيََّش  :) َيهْي

اْلَمْعُروفن( في ِق بلة  َُْهَههَرْت ِهدن انحهرافهم عهش الفنْطهرةنسن السَّهلنيَمةن التهي 

كن ية صفة  ُمرن ِش صف تهم ، َفَطَر اهلُل الن َ  عليه  ،كم  جسَّد بطريد ال

فكنههى بقهه ض اليههد عههش ال خههل والشههو ، ألن المعطههي يُمههد يههده وي سههطه  

ب لعط ه ، بخالف الممسه ففنهه يقه ض يهده والكن يهة كمه  ههو ِعلهوم  ُبله  

ِههش الت،ههريو ف ألنَّههه  كفر هه ت الشههيه ب لههدليل و ال رههه ن  ، وآرههر الههنظُم 

ُُِروَن َوَيْنَهههْوَن الكههريُم  إر هه ت تلههه ال،ههف ت الخ يثههة ب،هه يغة المضهه أت )َيههْي

ِنهْش  َوَيْق نُضوَن( للدللة على تزد د تله األفع ل وتكر أهه  ِهنهم ،  )َواْ َتَ،هَر 

ُي األِر ب لمنكر والنهى عش المعروف  -ُِْنَكَراتنهنُم اْلفنْعلنَيةن َعَلى َهَذا ف ألَننَُّه 

ة  َعَلهى الَنَفه  ن ،َكَمه  َُنَّ اإلْنْنَفه َ  فنهي َسه نيلن َررَُّه  َوََُضرَُّه  ، َوَُْ َواَهه  َدَلَله -

 . (104)اهللن َُْ َون اْاَي تن َعَلى اإلْنيَم نن ،

 –رم استينو بذكر صهفة ُمهرن ِهش صهف ت نفه  هم وههى نسهي نهم هلل      

فكهه ن جههزا هم الحرِهه ن ِههش ُجههره وروابههه ، و ولههه :) َنُسههوا اهللََّ(  -تعهه لى

ن  رير واأد فهو ب لنس ة إليهم ِسق  التكليو عهنهم، ِز ز ألن النسي ن ه

ِح ل، ولذله فهو واأٌد إِ  على سه يل المزه ز  -تع لى -وهو ب لنس ة إليه 

المرسههل لعال ههة الالزِيههة دل بههذكر الملههزوم وهههو )النسههي ن( علههى الههالزم 

ألن النسههي ن بمعنهه ه   (105)) التههرك ( ، و إِهه  علههى سهه يل المشهه كلة  وـههـوه

ففطال هه  هنه  ِهش به ب المشه كلة وههو   –تعه لى  -ح لة على اهلل الحقيقي ِ
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ى ــــهـالمش كلة وهي ذكر الشيه بلفظ ريره لو وعه في صهح ته تحقيق كقولهه تع ل 105

ِنههَش اهللَّن  )    : َِههْش َُْ َسههُش  َنُسههوا اهللََّ َفَنسنههَيُهْم ( ُو تقههديرا كقولههه تعهه لى ) صنههْ َغَة اهللَّن َو
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)َوَجهَزاُه َسهَيَئٍة َسهَيَئٌة   (106)كقوله تع لى : ) ُيَخ دنُعوَن اهللََّ َوُهَو َمه دنُعُهْم ( 

 و ول عمرو ابشن كلثوم : (107)ِنْثُلَه (

 ُل ل َيْزَهَلْش َُ ٌد علين  ... َفَنْزَهَل فوَ  َجْهلن الز هنلين 

رم ج ه الحكُم عليم ب لفسدن  كم   ِؤكَّدا بيكثَر ِش ِؤَكهد بهدها  ب) إننَّ(       

رههم ضههمير الف،ههل )ُهههم( وب لق،ههرن الَدَعهه ئنَي المسههتف د ِههش ضههمير الف،ههل 

وتعريو الخ ر للم  لغة في ذِهم ب لفسهد ، )ولنزنَيه َدةن َتْقرنيهرنهنْم فنهي الهَذْهشن 

ََِق من اإلْنْضَم أن فني َ ْولنههن: )اْلُمنه فنقنيَش (َ لنَتُكهوَن آرر النظُم الكريُم اإلْنْهَه  أ فني 

ُِْسَتقنلَّة  َ تَّى تكون ك لمثهل( ) كمه  ا ت،هر الهنظُم الكهريُم علهى (  108) اْلُزْمَلُة 

    . (109) ذكر المن فقيش و لم يذكر المن فق تن اكتف ه بقربن العهد( 

  لـهـج نف ِش صف تهم الذِيمهة فق م ، بعد بي نــوه ِ،يرهــرم بيش س     

: ) َوَعَد اهللَُّ اْلُمَن فنقنيَش َواْلُمَن فنَق تن َواْلُكفَّ َأ َن َأ َجَهنََّم ( وج ه الوعُد ِ ضهي   

ِنْثهَل  َّ  لنَ،ْوغن اْلَوعنيدن فني الَ،يَغةن الَّتني َتْنَشُي بنَهه  اْلُعُقهوُد  لنزنَي َدةن َتْحقنيقنهن )َوإن

ِنْثَل اْلَعْقدن َوالنْلتنَزامن ()بنْعُ  َوَو  . (110) َهْ ُ ( إنْرَع أ ا بنَينَُّه َوعنيٌد َل َيَتَخلَُّو 

ََِقه من اْلَوعنيهدن لنعْنيهَذانن ) بنهَينَّ الن فه   ُمطهُر ِهش الكفهر  َوَُمََّر ذنْكَر اْلُكفَّه أن فنهي 

 .  (111) ال،ريو(

شن والعهذابن المقهيم رهم بهيش بنه أن جههنم واللعه  -تع لى -و د توعدهم اهلُل      

ُنهم ِخلهدون فهي بؤسههم و رهق ئهم بن ْلُزْمَلهةن اْلَح لنيَّةن)َم لنهدنيَش فنيَهه ( وفهي 

َِهةن  ُِاَلَز الكالم طٌي تقديره : ي،لونه  م لهديش فنيَهه  ، رهم تهيتى الكن يهُة عهش 
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مَّهه  َكهه َن َنهه أن َجَهههنََّم لهههم بقولههه :) هنههَي َ ْسههُ ُهْم ( ِ  لغههة فههي تعههذي هم إذ )َ َل

َِةن ( ُُِه اْلُمَكَفي ُكَنَي بنهن ُهَن  َعشن اْلُماَلَز  .  (112)اْلَك فني ُياَلزن

رم يعطو لون  آمر ِش ُلوان الوعيد وهو اللعش والطرد ِش أ مه اهلل      

ِشيرا إليه ب،يغة الم ضي )َ َلَعَنُهُم اهللَُّ( تحقيق   للوعد ، وُنه ك ئٌش -تع لى-

 ل ِح لة.

ُِقنيٌم( تقديم للمسند )َلُهْم( على المسند إليهه        وفى  وله : )َوَلُهْم َعَذاٌب 

ُِقنههيٌم ( للت ْن نيههه ِههش ُو ل األِههر علههى ُن ههه م ههٌر ل نعهه ، ألن  وهههو ) َعههَذاٌب 

تيميره  د يوهم ابتداه  ُن هه نعهٌ  للمسهند إليهه وُن الخ هر لهم يهيتن َبْعهُد ولهذا 

هههو الههدائُم الههذي ل ينقطهه  ولمهه  ك نهه  اإل  ِههُة ِههش  ُ ههَدم  ،والَعههَذْاُب الُمقنههيُم

صف تن العقاله فال ُيوَصو به  العذاُب إل على س يلن المز زن العقلهي لعال هة 

الف علية لعنرع أ بين العذاَب لتسلطه عليهم وِالزِتنه لهم كينه  ٌي ِكلٌو 

   .( 113)يَشٍة أَّاضنَيٍة (َفُهَو فني عن)  -تع لى -بهم ل ُيَفتَُّر َعْنُهْم ، وهو كقوله 

وتستمُر ااي ُت في بي نن فضه ئون المنه فقيَش َفُتَشهَ َههم بمهش َسهَ َقهم ِهش      

ِنهْنُكْم  ِنهش َ هْ لنُكْم ( رهم يهيتي ال يه ُن )َكه ُنوا ََُرهدَّ  المن فقيَش والكف أ : )ك لذيش 

ِْههَوال  َوَُْوَلد ا َف ْسههَتْمَتُعوا بنَخاَل  نهنههْم َف ْسههَتْمَتْعُتْم بنَخاَل نُكههْم َكَمهه  ُ ههوَّة  َوَُْكَثههَر َُ

ِنهْش َ هْ لنُكْم بنَخاَل نهنهْم َوُمْضهُتْم َك لَّهذني َم ُضهوا( ِتضهمن   فنونه   اْسَتْمَتَ  الَّذنيَش 

ِههش ال الرههة وُلوانهه   ِههش ال يهه ن تع نقهه  فههي إهههه أن  هه و ُفعهه لهم وسههوهن 

ِنهش ِ،يرهم : فك ن اللتف ت ِش الغي ة إلهى الخطه ب فهي   ولهه :) ك لهذيش 

ِنههنُكْم ُ ههوَّة  ( لتوجيههه الخطهه ب إلههيهم زيهه دة فههي تقههريعهم  َ ههْ لنُكْم َكهه ُنوْا ََُرههدَّ 

،والعطو ب لف ه إلف دة الترتيف والتعقيف في  وله : ) ف ستمتعوا ( إلهه أ 

ِهههدن انحهههرافهم وسهههرعة ع،هههي نهم فيمههه  أز هههوا ِهههش نعهههم  ،رهههم تكريهههر 
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تحمله ِش تكلو المتعة والم  لغة فيهه  ،  استمتعوا، ب،يغة الستفع ل وِ 

وتيكيههدا  فههي ذِهههم يشهه ه موضهههم ال  طههل وانههدف عهم فههي طريههد الغههروأ 

والهون بح ل الذيش ملوا ِش   لهم ِش الطغ ة : )َوُمْضُتْم َك لَّهذني َم ُضهوا( 

ِزسدا ضاللهم و تخ طهم في األب طيل بخوو الم ه وروصه على سه يل 

عيهة ، رهم َُْعَقهَف َذلنهَه به لحكم عليهه :) ُُولئنهَه َ  نَطهْ  الستع أة المكنيهة الت 

َُْعم ُلُهْم فني الدُّْني  َواْامنَرةن َوُُولئنهَه ُههُم اْلخ سنهُروَن( ِشهيرا  إنَلهْيهنْم  لنلتَّْن نيههن 

 َأةن َعَلى َُنَُّهْم بنَسَ فن َذلنَه َك ُنوا َجهدنيرنيَش بنَمه  َسهُيْخَ ُر بنههن َعهْنُهْم ِكهرأا اإلْنَره

إليهم لتميزهم ُكمل تمييز،ِ،وأا  مسه أتهم  وعهدم انتفه عهم بشهيه ِهش 

ُعم لهم ب لستع أة المكنيهة الت عيهة )َ  نَطهْ  َُْعمه ُلُهْم (  يهث ره ه  ه لهم 

ب لم رههية التههي ِههات بطونههه  ب لغههذاه الف سههد  تههى ُصهه به  انتفهه   ُودن 

 وال واألفعهه ل بحي تههه  فهههؤله المنهه فقون ِههاوا صههح ئو ُعمهه لهم بهه أل

الق يحة التي هنوه   سنة ، فترتف على ذله هالكهم وسوه ِ،يرهم فهي 

الدني  واامرة ، رم عطو الخسران على الح و  وهو ِش عطهو المسه ف 

علهههى السههه ف ) َوُُولئنهههَه ُههههُم اْلخ سنهههُروَن(  فيفههه د بتعريهههون جهههزُي الزملهههة 

م ، وههو  ،ههر واإلتيه نن بضهمير الف،هل تيكيهَد  ،ههرن صهفة الخسهران علهيه

اد ع ئي ِز زي  بتنزيل مس أة ريرهم فهي ج نهف مسه أتهم ِنزلهة العهدم . 

وللمههرة الث لثههة فههي نفههل السههوأة سههوأة التوبههة يههيتي الحههديث عههش المهه ل 

   .ِقرون  ب ل نيش 

 املوطن العاشر :  

ِنهْنُكْم      ِ ه    ل تع لى : ) ُ ْل َُْنفنُقوا َطْوع   َُْو َكْره   َلهْش ُيَتَق َّهَل  إننَُّكهْم ُكْنهُتْم َ ْو

ِنههْنُهْم َنَفَقهه ُتُهْم إنلَّ َُنَُّهههْم َكَفههُروا بنهه هللَّن 53َف سنههقنيَش ) َِههَنَعُهْم َُْن ُتْقَ ههَل  َِهه   ( َو

َوبنَرُسولنهن َوَل َيْيُتوَن ال،َّاَلَة إنلَّ َوُههْم ُكَسه َلى َوَل ُيْنفنُقهوَن إنلَّ َوُههْم َكه أنُهوَن 



َِْواُلُهْم َوَل َُْوَلُدُهْم إننََّم  ُيرنيُد اهللَُّ لنُيَعَذَبُهْم بنَه  فني اْلَحَيه ةن ( َفاَل ُتْعزن54) ْ َه َُ

 . (114) (55الدُّْنَي  َوَتْزَهَد َُْنُفُسُهْم َوُهْم َك فنُروَن )

 يث تتن ول هذه ااي ُت نفقه تن المنه فقيش ِوضهحة  األسه  َب الرئيسهيَة      

  وهههى كفههُرهم  بهه هلل وبرسههوله، و إتيهه ُنهم ال،ههالة التههي   لهه  دون   ولههه

وههم كسهه لى و كهراهيُتهم الشههديدُة لمه  ينفقههون و هد ذكههر الط هرُي ُن  هههذه 

اايَة نزلة في الزَد بشن  يل  يش تخلَو عش رزوةن ت وك و  ل لرسهولن اهلَل 

ُص ر :  د علم  األن، أ ُني إذا أُيُ  النس َه لم  -صل ى اهللُّ عليه وسلَّم -

 .  (115) تى ُُفَتَتش، ولكش ُُعنيُنَه بم لي. 

ِْههُر فنههي )       واسههتهالُل التهديههد ب )ُ ههْل( يههو ى بيهميههة بهه لمقول ، َواألَْ

َِْعَنى اْلَخَ هرن الشَّهْرطنَي ألَننَّهُه  َُْنفنُقوا( ٌُِر ِز زٌن يراد ِنه التَّْسونَيَة َوُهَو فني 

ِنْنُكْم إنْن َُْنَفْقُتْم َطْوع   َُْو َُْنَفْقُتْم َكْره  ،فني ُ وَّةن َُْن ُيَق َل: َلْش ُيَتَق  ه ل كثيهُر   ََّل 

 عزَة :

َِْقلنيٌَّة إنْن َتَقلَّ ن  َِة  َلَدْيَن  َوَل  َُِلو  . (116)َُسنيئني بنَن  َُْو َُْ سننني َل 

فلههم ييِرههه  ب إلسهه هةن لكنههه ُعلَمههه  ُنههه علههى عهههدنه  ُسهه هْت إليههه ُو      

ِنههْنُكْم (: إلأادة َُ سههنْ  و جهه ه الفعههُل ِ نيهه   للمفعههول فههي  ولههه ) َلههْش ُيَتَق َّههَل 

 التعميم في عدم التق ل .

ولم  كه ن التق هُل:   هوُل الشهيهن علهى وجهٍه يقتضهي روابه   ك لهديهة ونحوهه       

آرر النظُم الكريُم تله الم دَة )ُيَتَق ََّل( في إر أٍة إلى ِ  كه نوا يظنونهه    (117)

 -صهل ى اهللُّ عليهه وسهل م -ُي إنف ٍ  يقدِونه ُيَتق ُل برر ٍة ِهش الن هينِش ُن 
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وُصح بنه فنفى َتقُ َل ُي نفقهة ِهنهم  ، َوُجْمَلهُة )إننَُّكهْم ُكْنهُتْم َ ْوِه   ف سنهقنيَش ( 

َِْوضنهه ن اْلعنلَّههةن لنَنْفههين التََّق ُّلن،ولههذاُ ف،نههَلْ  عههش سهه بقته   لمهه  بينهمهه  ِههش  فنههي 

ت  يث امتلفْ  الزملت ن م ر ا وإنش ه ، لفظ   وِعنى، ف لزملُة كم ل النقط 

األولههى إنشهه ئيٌة والث نيههُة م ريههٌة ، )َوإننََّمهه  اْمتنيههَر َوْصههُو )اْلَف سنههقنيَش( ُدوَن 

)اْلَك فنرنيَش(  ألَننَُّهْم ُيْظهنُروَن اإلْنْساَلَم َوُيْ طنُنوَن اْلُكْفَر، َفَكه ُنوا َك ْلَمه ئنلنيَش َعهشن 

ِنهْش ا ِنَش النْنتنَف تن بنَمه  َبهَذُلوُه  ِنْش َهَذا َتْيينيُسُهْم  إلْنْساَلمن إنَلى اْلُكْفرن. َواْلَمْقُ،وُد 

َِْوالنهنْم( َُ(118) . 

الحكهَم بفسهقهم بعهدةن ِؤكهداٍت :اسهمية  -سه ح نه وتعه لى  -و د ُكد اهلُل     

قهم الزملهههة المؤكهههدة ب )إن( و )كههه ن( الدالهههة علهههى اسهههتمراأهم فهههي فسههه

 )  وم ( للتقليل ِش رينهم ، والسته نة بهم . وتنكير

َِهَنَعُهْم َُْن      َِه   رم َبيََّش صفَة فسقهم وَعلَّهَل عهدَم   هول ُعمه لهم فقه ل: ) َو

ِنههْنُهْم َنَفَقهه ُتُهْم إنلَّ( فههذكَر األسهه  َب الرئيسههيَة التههي   لههْ  دون   ههول  ُتْقَ ههَل 

والسهتثن ه  وآرهر الهنظُم تحقهَد كفهرهم نفق تهم  عش طريدن الق،هرن به لنفين 

ب لفعل الم ضي )َكَفُروا( ِشيرا بتكراأ )ال  ه ( في  ولهه : )َوبنَرُسهولنهن(إلى 

 َصلَّى اهلل َعَلْيهن َوَسلَّم. -ردة جرِهم فقد كفروا  ب هلل وكفروا  ب لرسول 

فقهه تهم ، إنلَّ َُنَّ ذنْكههَر )َواْلُكْفههُر َوإنْن َكهه َن َوْ ههَدُه َك فني هه  فنههي َعههَدمن َ ُ ههولن ن    

ِنْش ُ ُلهوبنهنْم  التََّك ُسلن َعشن ال،َّاَلةن وَكَراهنَيةن اإلنْنَف  ن يشيران  إنَلى َتَمكُّشن اْلُكْفرن 

ألن  ال،الَة ُررُف األعم ل ال دنية ، والنفقُة في س يل اهلل ُررُف األعمه لن 

، ويسهتدل بهمه   الم ليهة ، وهمه  وصهف ن المطلهوب إهه أهمه  فهي اإلسهالم

 .  (119) على اإليم ن  (
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رم َذَكَر السَ َف الث ني لَعَدمن َ ُ ولن نفق تهم فق ل : ) َوَل َيْيُتوَن ال،َّهاَلَة إنلَّ      

َوُهههْم ُكَسهه َلى َوَل ُيْنفنُقههوَن إنلَّ َوُهههْم َكهه أنُهوَن ( ِتخههذا  ِههش الق،ههرن وسههيلة  

  ُنُفوسنههنْم  َفَحَ،هَر إتيه َنهم ال،هالة لكشون عوأاتنهم و فضهون كهذبهم َوَمَف َيه

علههى صههفةن الكسههلن ، وإنفهه َ هم علههى   لههٍة نفسههيٍة وا ههدٍة كراهيههة اإلنفهه   

وعههدم الرر ههة فيههه ، و ههد دل  الههنظُم الكههريُم ب،ههيغةن المضهه أتن المنفههى :)َل 

َيههْيُتوَن َ،َل ُيْنفنُقههوَن ( علههى  تزههددن ذلههه ِههنهم ، كمهه  آرههر الههنظم ُن يكههون 

وُأ عليه اسم   )ُكَس َلى ،َك أنُهوَن ( ألنه ُدل على ر وت الوصو لههم المق،

 -تع لى  -، واستقراأه فيهم ،وُنه دُبهم الذي ل ينفه عنهم  ، رم نهى اهلل 

عهش التطله  إلهى ِه   -َصهلَّى اهلل َعَلْيههن َوَسهلَّم  -المؤِنيش في رخص ن هيهم 

 ْ َه(   في ُيدي هؤله المن فقيش فق ل : ) َفاَل ُتْعزن

و دم األِوال علهى األولد ِه  ُنههم ُعهز ِنهه ) لعمهوم ِسه   الح جهة     

إليه  دون األولد وألنه  ك ن  ُعلد بقلوبهم ، ونفوسهم ُِيهل إليهه  و يهل 

 . (120): ألنه  ُ دم في الوجود ِنهم( 

)األولد( ـوكمهه  نهههى عههش اإلعزهه ب ب)األِههوال( نهههى عههش اإلعزهه ب بهه    

لنههي بتكهراأ )ل( إرهع أا  ب سهتقاللية النههى  و الم  لغهة فهي ِؤَكدا  ِعنهى ا

التحهههذير . وللدللهههة علهههى ُنههههم كههه نوا ِعز هههيش بكثهههرة األِهههوال واألولد 

  -تعه لى –وإعز بهم بيولدهم ُكثر  ، رم ج ه تعليل النهى بق،هر إأادة اهلل 

الهدُّْنَي  وعلهى  في امت  أهم ب ألِوالن واألولدن علهى تعهذي هم بنَهه  فنهي اْلَحَيه ةن

سوه ِ،يرهم في اامرة  فقه ل : )إننََّمه  ُيرنيهُد اهلُل لنُيَعهَذَبُهْم بنَهه  فنهي اْلَحَيه ةن 

َوفني التَّْع نيرن بن ْلفنْعلن اْلُمَض أنتن َدَلَلٌة َعَلى َتَزدُّدن اإلْنَأاَدةن َواْستنْمَراأنَه ،  (الدُّْنَي  

 . (121) وله : )لنُيَعَذَبُهْم بنَه  (و )ُبل  في الح،ر بفدم ل الالم في  
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رهههم جههه ه الحكهههم علهههيهم ب لشهههق ه الهههدائم والحسهههرة المالزِهههة والعهههذاب     

) َوَتْزَهَد َُْنُفُسُهْم َوُهْم َك فنُروَن ( فكنى عش الموت بزههو   المتزدد فق ل :

)  هه ل ابههش عطيههة : ويحتمههل ُن يريههد وتزهههد ُنفسهههم ِههش رههدة     الههنفل

ويواصل القرآن  ديثهه عهش المنه فقيش ِحهذأا   (122)ن لهم (التعذيف الذي ي

للمههرة الث نيههة ِههش اإلعزهه ب بههيِوالهم ف عههد تسهه  وعشههريش آيههة ِههش نفههل 

  .السوأة سوأة التوبة

 

 

 املوطن احلادي عشر :    

َِه َت ََُبهد ا َوَل َتُقهْم َعَلهى َ ْ هرنهن  :يقول تع لى      ِنهْنُهْم  ) َوَل ُتَ،هَل َعَلهى ََُ هٍد 

ِْهههَواُلُهْم  َِههه ُتوا َوُههههْم َف سنهههُقوَن َوَل ُتْعزنْ هههَه َُ إننَُّههههْم َكَفهههُروا بنههه هللَّن َوَأُسهههولنهن َو

َوَُْوَلُدُهههْم إننََّمهه  ُيرنيههُد اهللَُّ َُْن ُيَعههَذَبُهْم بنَههه  فنههي الههدُّْنَي  َوَتْزَهههَد َُْنُفُسههُهْم َوُهههْم 

بفضهو   -لَّى اهلل َعَلْيههن َوَسهلَّم َصه -ف عد ُن ُِر اهلل أسوله  (123)َك فنُروَن ( 

المن فقيش وإذللهم بمنعهم ِهش الزهه د ، ُِهره ُن ل ي،هل ي علهى ِهش ِه ت 

ِههنهم ، ِحههذأا للمههرة الث نيههة ِههش اإلعزهه ب بههيِوال المنهه فقيش وُولدهههم ، 

ولعل سر التكراأ والحكمة فيه الم  لغة في التحذير ِش األِهوال واألولد ف 

، فتحت ج إلى ص أف  وي، وِ  ك ن بهذه المث بهة ِهش  ألنه  جذابة للقلوب

التغريههر واإلرههواه يزههف التحههذير ِنههه ِههرة بعههد ِههرة ، ويحتمههل ُن تكههون 

األولى في  وم والث نية في آمريش . و يل : الث نية في اليهود واألولى فهي 

 .  (124)المن فقيش 
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 لت لي : وُِ  سر المخ لفة والفر  بيش بعض ُلف ع اايتيش ف ي نه ك     

ففي ااية األولى ) فََسَل ُتْعزنْ هَه ( ب لفه ه و ه ل هنه :) َوَل ُتْعزنْ هَه ( به لواو، 

والفر  بينهمه  ُنهه عطهو اايهة األولهى علهى  ولهه: )َوَل ُيْنفنُقهوَن إنلَّ َوُههْم 

َكههه أنُهوَن ( وصهههفهم بكهههونهم كههه أهيش لعنفههه   لشهههدة  ِح هههتهم  لاِهههوال 

يههه ب لفهه ه تعقي هه  وترتي هه ، وُِهه  هههذه اايههة فههال واألولد فحسههش العطههو عل

 .  (125)تعلد له  بم    له  فلهذا ُتى بحرف الواو(

ِْههَواُلُهْم َوَل َُْوَلُدُهههْم ( بزيهه دة ) ل (  : وفهي اايههة األولههى     ) َفههاَل ُتْعزنْ هَه َُ

تيكيههدا  علههى النَّهههي عههش اإلعزهه ب بكههل وا ههد ِنهمهه  علههى انفههراد ، وهنهه  

كهه ن نهيهه   عههش إعزهه ب المزمههوت  فههدل  اايتهه ن بمنطو همهه  سههقط  ، ف

وِفهوِهمهههه  علههههى النهههههي عههههش اإلعزهههه ب بهههه ألِوال واألولد ِزتمعههههيش 

 .(126)وِنفرديش  

   :  بحرف الهالم و ه ل هنه « إننََّم  ُيرنيُد اهللَُّ لنُيَعَذَبُهْم » وفي ااية األولى:     

بحهههرف )َُْن( والف ئهههدة فيههه التن يهههه علهههى ُن « ُهْم إننََّمهه  ُيرنيهههُد اهللَُّ َُْن ُيَعههَذَب» 

التعليههل فههي ُ كهه م اهلل ِحهه ل وإنههه وإن وأد فيههه  ههرف الههالم فمعنهه ه ) َُْن ( 

ِنههُروا إنلَّ لنَيْعُ ههُدوا اهللََّ ( ) : كقولههه َِهه  ُُ ِنههُروا إنلَّ بههَيْن  (127) َو َِهه  ُُ فههفن ِعنهه ه: َو

 َيْعُ ُدوا اهللََّ .

و ه ل هنه :) فنهي الهدُّْنَي  ( فزه ه « فنهي اْلَحَيه ةن الهدُّْنَي  »  في ااية األولهى:    

ذكر الحي ة في األولى على األصل ، و ذف  هن  تن يه   علهى مسهة الهدني  ، 
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وُنهههه  ل تسهههتحد ُن تسهههمى  يههه ة ، ول سهههيم   هههيش تقهههدِه  ذكهههر ِهههوت 

 .(128) المن فقيش ، فن سف ُْن ل تسمى  ي ة 

 عشر :  الثانياملوطن 

)َوإنْذ ُ ْلَنهه  لنْلَماَلئنَكههةن اْسههُزُدوا انَدَم َفَسههَزُدوا إنلَّ إنْبلنههيَل َ هه َل ََُُْسههُزُد لنَمههْش     

ِْهَ  َعَلهيَّ َلهئنْش َُمَّهْرَتشن إنَلهى َيهْومن 61َمَلْقَ  طنين   ) ( َ  َل ََُأَُْيَتهَه َههَذا الَّهذني َكرَّ

َِةن ألََْ َتننَكشَّ ُذَأيََّتُه إنلَّ َ  ِنْنُهْم َففننَّ َجَهنََّم 62لنيال  )اْلقنَي  ( َ  َل اْذَهْف َفَمْش َت نَعَه 

َِْوُفوأ ا ) ِنْنُهْم بنَ،ْوتنَه َوَُْجلنهْف 63َجَزاُ ُكْم َجَزاه   َِشن اْسَتَطْعَ   ( َواْسَتْفزنْز 

ِْهَوالن َواألَْْوَلدن َوعنهْدُهْم َِه  َيعنهُدُهُم  َعَلْيهنْم بنَخْيلنهَه َوَأجنلنهَه َوَره أنْكُهْم فنهي األَْ َو

 . (129) (64الشَّْيَط ُن إنلَّ ُرُروأ ا )

ِْههَوالن َواألَْْوَلدن فههي هههذه اايهه ت فههي سههي        يههيتي  ههديث القههران عههش األَْ

 بنَعَداَوةن إنْبلنيَل اَدَم َوُذَأيَّتنهن . -تع لى -تذكيرن اهلل 

   وله :)َوإنْذ ُ ْلَن  لنْلَماَلئنَكةن اْسُزُدوا انَدَم(

و   إذ (130)َِْعُطوٌف َعَلى  وله : )َوإنْذ ُ ْلنه  َلهَه إننَّ َأبَّهَه َُ ه َ  بن لنَّه  ن (    

  هههرف لمهه  ِضههى ِههش الزِهه ن ، وهههو ِتعلههد بمحههذوف تقههديره اذكههر . 

والمراد بذكر الو   تهذكر ِه   هدا فيهه ِهش ُ هداا ،وذلهه ) للم  لغهة فهي 

كر ِه  و ه  فيهه به لطريد إيز ب ذكره  لم  ُن إيز ب ذكر الو   إيزه ب لهذ

ال ره ني وألن الو   ِشتمل على ِ  و   فيه تف،يال ففذا استحضهر كه ن 

 . (131( )ِ  و   فيه   ضرا بتف صيل كينه ِش هد عي ن 
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وفههى إنْسههَن دن اْلَقههْولن إنَلههى اهللَّن بَضههمنيرن اْلَعَظَمههةن )َوإنْذ ُ ْلنهه (  ِهه ل يخفههى ِههش     

ِْهر ا بنفنْعهٍل فنيههن َرَض َضهٌة  التفخيم والتعظيم وذلهه ) أَلنَّ اْلَقهْوَل ُهَنه  َتَضهمََّش َُ

ِنرن  ُِوأنيَش َفَن َسَ ُه إنْهَه ُأ َعَظَمةن اْا  . (132)َعَلى اْلَمْي

ِدن اِتث ل المالئكة لاِر ب لسزود بقوله :) َفَسهَزُدوا  -تع لى -رم بيش     

 -تعهه لى  -اهلل ( بفهه ه التعقيههف ، إلفهه دة  ُن سههزودهم كهه ن فههي ُعقهه ب ُِههر 

 لهم ِ  ررة ، بدون تيمير ُو تسويو .  

)إنلَّ إنْبلنيَل( ن،ف على الستثن ه المت،ل ، ألنه ك ن ِش المالئكة علهى     

 ههول الزمهههوأ وأجحههه الط ههري و يههل : كهه ن ِههش الزههش الههذيش كهه نوا فههي 

األأو و هه تلتهم المالئكههة فسهه وه صههغيرا وتع ههد ِهه  المالئكههة وموطههف ، 

 .(133) ه على هذا ِنقط   والستثن

       َفَلههْم َيْمَتثنههْل لاِههر ِعربهه  ب لسههتفه م المزهه زن : -تعهه لى -اسههتثن ه اهلل      

ُِْسهَتْيَنَفٌة  ) ََُُْسُزُد لنَمْش َمَلْقَ  طنين   ( عش ِدن إنك أه وتعز ه و ههي ُجْمَلهُة 

بليل ِش هذا األِهر؟ اْستنْئَن ف   َبَي ننيًّ ، فكين س ئال  سيل : فم ذا ك ن ِو و إ

فك ن الزواب ُن إبليل فسد عش ُِهر أبهه وتعزهف ِهش السهزود لمخلهو  

ِش طيش، ول يخفهى ُن ) ِق،هود إبلهيل ِهش ههذا السهتفه م الم  لغهة فهي 

 عدم الِتث ل ألنه ُ ون ِش النفي ال،ريو .

رم يت ب  إبليل جرُته ِخ ط   الذات العلية ِ ين  ِدن  قده و سده بهل     

َِهةن و ِتو ِْهَ  َعَلهيَّ َلهئنْش َُمَّهْرَتشن إنَلهى َيهْومن اْلقنَي  عدا ب ) ََُأَُْيَتَه َهَذا الَّذني َكرَّ

ألََْ َتننَكشَّ ُذَأيََّتُه إنلَّ َ لنهيال ( و هد تضهمن  ههذه اايهة فنونه  ِهش ال الرهةن  يهث 

َِه ب)ََُأَُْيَتهَه( وههو ) تركيهف يفتهتو بهه الكهالم الهذي  يهراد افتتو اللعيُش كال

تحقيقه والهتم م به  يهث جمه  ِه  ته ه الخطه ب الكه ف تيكيهدا  للمخ ط هة 

فهي زعمهه ،  -عليهه السهالم -،كم  وهو اإلر أة هن  للتحقير ِش رهين آدم
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َِْتهه َعَلهيَّ  كم  امت،ر الكالم لكونه ِعلوِ   إذ األصل : ََُأَُْيَتَه َههَذا الَّهذني َكرَّ

َِْته وُنه  َمْيهٌر ِنهه ؟  كمه  ُره أ ب لمزه ز المرسهل إلهى ُهميهة الر يهة َلَم َكرَّ

فضال عمه  ينطهوي عليهه المزه ز ِهش إنيزه ز بقولهه : ) ََُأَُْيَتهَه ( و المعنهى 

ُم رني عش هذا الذي كرِته علي فلم  ك نه  أ يهة الشهيه سه    لمعرفتهه 

 ولعنم  أ عنه ، ُطلد الس ف وُأيد المس ف لعال ته الس  ية . 

ُِْسههَتْيَنَفٌة اْسههتنْئَن ف   اْبتنههَدائنيًّ ،  َوُجْمَلههة )َلههئنْش      َِههةن (  َُمَّههْرَتشن إنلههى َيههْومن اْلقني 

والال م ِوط ئهة  لقسهم ِحهذوف ، والتقهدير : واهلل لهئنش َُمَّهْرَتشن ،وجهيه فهي 

له ) َلئنْش َُمَّْرَتشن ( بحرف ) إْن ( الشرطية التي َيغلف و وعه  في  ك ية  و

الشر  المشكوك و وعه ألن ه جعل تهيميره إلهى يهوم القي ِهة  ُِهرا  ضهعيَو 

ال تمهه ل . وجههواُب القسههمن )ألْ َتههننَكشَّ ( وهههو دليههل علههى جههواب الشههر  ، 

َُِؤكَّدا  بنون التوكيد الثقيلة إر أة إلى ِدن الع  زم واإلصراأ .وج ه 

َوالنْ تنَن ُك: َوْضُ  الرَّاكنفن الَلَز َم فني َ َنهن اْلَفَر ن لنَيْرَكَ ُه َوُيَسهَيَرُه، َفُههَو     

ِنَش اإلْنْفَس دن َواإلْنْرَواهن بنَتْسهينيرن اْلَفهَر ن  َُِرادنهن  ُهَن  َتْمثنيٌل لنَزْلفن ُذَأيَّةن آَدَم إنَلى 

َِ  ُيرنيد      . (134) َأاكن ه(َعَلى ُ َف 

عههش سههؤال إبلههيل التههيمير إلههى يههوم  -تعهه لى -ويههيتي الزههواب ِههش اهلل     

القي ِة ِحمال بمع ني الطرد واإلبع د و التهديد والستدأاج ) اْذَههْف( فههو 

ٌُِر ليل على  قيقته ِش نقيض المزيه ولكش المعنى اذهف لشينه الهذي 

 . (135)امترته( 

َِْوُفهوأ ا (بيه ن لمه   وله : ) َفَمْش َت ن      ِنْنُهْم َففننَّ َجَهنََّم َجهَزاُ ُكْم َجهَزاه   َعَه 

توعههد اهلل بههه إبلههيل وُت  عههه ، و الفهه ه هنهه  لعف،هه ح عههش رههر  ِقههدأ 

ِطوي ، ِؤداه إن ذه   وُرري  ، و  ول  السيطرة على نفوسههم َفَمهْش 
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َِْوُفهوأ ا ،وُعيهد )َجهَزاه ( َت نَعَه إلى ِ  تدعوه إليه َففننَّ َجَهنََّم َجَزاُ ُكْم َج َزاه  

لتيكيههد الزههزاه والهتمهه م بههه كمهه  ووصههو بهه لوفرة ل يهه ن كم لههه وسههعته 

 .ورموله لكل المذن يش 

ِنهْنُهْم َفهفننَّ َجَههنََّم َجهَزاُ ُكْم( ُأاد جهزا هم وجهزا ك        وله : )َفَمهْش َت نَعهَه 

فههي المع صههي علههى الغ ئههف ألنههه األصههل   -وهههو إبلههيل  -فغلههف المخ طههف 

وريره ت   له وجهوز فهي الكشه ف ُن يكهون الخطه ب لت بعيهه علهى طريقهة 

ِنْنُهْم( إلى المخ طف   اللتف ت . يث  التف  ِش الغ ئف في  وله )َفَمْش َت نَعَه 

وك ن األصل ُن يق ل : جزا هم ، بضمير الغي ة ف ليرج  إلهى ) َفَمهْش َت نَعهَه 

 .  (136)ف ليدمل إبليل ِعهم (ِنْنُهْم ( لكنه َرلََّف المخ طف 

علهى سه يل التهديهد ُن يفعهل كهل ِه  يقهدأ عليهه ِهش  -تعه لى  -رم ُِهره     

ِنْنُهْم بنَ،ْوتنَه َوَُْجلنْف َعَلهْيهنْم بنَخْيلنهَه  َِشن اْسَتَطْعَ   إضاللهم فق ل:)َواْسَتْفزنْز 

وكمهه  نههرن ف لزملههة الكريمههة ت،ههوير بههدي  ، و تزسههيم د يههد،  َوَأجنلنههَه(

عداوة إبليل ادم وذأيته، وُنه ِعهم في ِعركة يوهو فيهه  كهل وسه ئل ل

الههذي (137)اْلفنْتَنههةن ، والغوايههة واإلضههالل ،فهههو يسههتفزهم ب ل،ههوت العهه لي 

امَتَلهو فيهه ُهههُل التيويهل   فقهه ل بعُضههم: عنههى بهه: صههوَت الغنه ه واللعههف 

فهي ذلهه وُولهى األ هوال  صوت كهل  دات دعه  إلهى ِع،هية اهلل،وآمرون يرونه 

لم يخ،ص ِش ذله صوت  دون صوت، فكُل صوٍت دع ه  -تع لى  -ب ل،حة ُنه 

إليه وإلى عمله وط عتهه، ومالفه  للهدع ه إلهى ط عهة اهلل، فههو دامهل فهي ِعنهى 

 (138) صوته(
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ولعل ال،َّْوَت هن  ِستع أ إلننْلَق هن اْلَوْسَوَسةن فني ُنُفو ن النَّه  ن ،)َوَُْجلنهْف     

 . ْيلنَه َوَأجنلنَه(َعَلْيهنْم بنَخ

الَزْل ُة : ال،وُت المزعج الشديد ، )وههذه األصهوات ِق،هودة إلأهه ب     

الخ،م وإزع جه ، وُيض   ألن هذه ال،يح ت تيمذ ريئ   ِش انت ه ه الخ،هم 

 . (139) ، فيضعو تدبيره لحركة ِض دة ، فيسهل عليه التغل ف عليه (

الرجههل : جمهه  أاجههل وهههو والخيههل : الفرسهه ن الراك ههون علههى ميههل ، و    

الذي يمشهي علهى أجليهه )والظه هر ُن إبلهيل لهه ميهل وأج لهة ِهش الزهش 

جنسههه   لههه  تهه دة ، والخيههل تطلههد علههى األفههرا   قيقههة وعلههى ُصههح به  

 . (140)ِز زا  وهم الفرس ن (

)  ل ِز هد كل أاكف في ِع،ية اهلل فههو ِهش ميهل إبلهيل وكهل ِه       

 .  (141)بليل (في ِع،ية اهلل فهو ِش أجل إ

والكالم كم  ذكر ص  ف الكش ف واأد على س يل الستع أة التمثيلية:      

 يث ر ه    لة الشَّْيَط نن في تسهلطه علهى ِهش يغويهه ب،هوته ،و بخيلهه 

،وأجلههه ، بمغههواأ ُو هه  علههى  ههوم ، ف،ههوت بهههم صههوت   يسههتفزهم ِههش 

ي لة وأج لة ُِ كنهم ، ويقلقهم عش ِراكزهم ، وُجلف عليهم  بزنده ِش م

 . (142) تى استيصلهم(

ِْهههَوالن َواألَْْوَلدن ( ُي : واجعهههل لنفسهههه رنهههْركة فهههي      ) َوَرههه أنْكُهْم فنهههي األَْ

ُِوالهم بين يكس وه  ِش الحرام، وينفقوه  في الحرام ورنْركة فهي األولد 

َِ  َيعنُدُه بتزييش الزن  والمع صي، والفسد و الفزوأ والفس د ُم ، )َوعنْدُهْم َو
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الشَّْيَط ُن إنلَّ ُرُروأ ا ( واألِر )اْذَهْف َوَُْجلنْف َواْسَتْفزنْز وَ َر أنْكُهْم َوعنْدُهْم ( 

للتهديد والوعيد ، و د ج هت هذه الزمل ِوصهولة لمه  بينهه  ِهش التوسُّه  

بهههيش الكمههه ليش كمههه ل الت ،ههه ل وكمههه ل النقطههه ت، ف  تضهههى التوسهههُ  بهههيش 

  جمههال  إنشهه ئية لفظهه   وِعنههى َعْطَفههه  بهه لواو الكمهه ليش ِهه  الههتال م وكونههه

 الع طفة.    

َِْفُعههوُل )َوعنههْدُهْم ( لنلتَّْعمنههيمن فنههي اْلَمْوُعههودن بنهههن ، رههم جهه هت      َو ههد ُ ههذنَف 

الحقيقة الث بتة ِؤكدة  ِ، رة  في ُسلوب ِش ُسه ليف الق،هر وههو النفهي 

ُروأا (  يث  ،ر وعد الشيط ن علهى )َوِ  َيعنُدُهُم الشَّْيط ُن إنلَّ ُروالستثن ه 

و ههد آرههر الههنظُم الكههريُم اللتفهه ت ِههش الخطهه ب إلههى الغي ههة ،  صههفة الغههروأ ،

إهمهه ل  لشههين الشههيط ن ،و تهوينهه  ألِههره ، واست،ههغ أا ألِههر الغههروأ الههذي 

     .يعدهم به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاينام ـاملق
 مقام اإلرشاد والتوجيه

 

   املوطن األول :

َِ َن تنُكْم َوَُْنُتْم َتْعَلُموَن )       َُِنوا َل َتُخوُنوا اهللََّ َوالرَُّسولَ َوَتُخوُنوا َُ َي  َُيَُّه  الَّذنيشَ آ

َِْواُلُكْم َوَُْوَلُدُكْم فنْتَنٌة َوَُنَّ اهللََّ عنْنَدُه َُْجٌر َعظنيٌم (  .  ( 143)َواْعَلُموا َُنََّم  َُ

َُِنههوا َل َتُخوُنههوا اهللََّ َوالرَُّسههوَل َوَتُخوُنههوا  ولههه تعهه لى :) َيهه  َُيَُّههه       الَّههذنيَش آ

َِ َن تنُكْم ( َنَزَلهْ  َههذنهن ااَيهُة فنهي َُبنهي ُلَ  َبهَة  نهيَش َبَعَثهُه الرَُّسهوُل  صهلى اهلل  -َُ

إنَلههى َبننههي ُ َرْيَظههَة لنَيْنزنُلههوا َعَلههى ُ ْكههمن َأُسههولن اهللن ، َف ْسَتَشهه َأ   -عليههه وسههلم

َفَيَر َأ َعَلْيهنْم بن لنُُّزولن َعَلى ُ ْكمن َأُسولن  -َوَك َن َ لنيف   َلُهْم  -ُهوُد ََُب  ُلَ  َبَة الَي

َوَلكننَُّه ََُر َأ بنَيدنهن إَلى َ ْلقنهن ، َُْي َُنَّه الذَّْبَو . ُرمَّ  -صلى اهلل عليه وسلم -اهللن 

َ  َنْفَسُه فني َس أنَيةن الَمْسهزندن تنْسهَعةن َُيَّه ٍم َل َرَعَر َُنَُّه َم َن اهلَل َوَأُسوَلُه ، َفَرَب

َصههلَّى اهلل َعَلْيهههن  -َيههُذوُ  َطَع ِهه   َ تَّههى َتهه َب اهلُل َعَلْيهههن ، َفَيْطَلُقههُه َأُسههوُل اهللن 

َل ) َو نيَل َُْيض   إننََّه  َنَزَلْ  فني َ  طنفن ْبشن ُبني َبْلَتَعَة ، الذني َُْأَس       -َوَسلَّم 

ِْههَرٍَُة ُيْعلنُمَههه  فنيَههه  بنههَينَّ الرَُّسههوَل َِههَ  ا َصههلَّى اهلل َعَلْيهههن  -أنَسهه َلة  إنَلههى ُ ههَرْيٍش 

َِكََّة (   -َوَسلَّم   . (144)َتَزهََّز لنَغْزونهنْم َيْوَم َفْتون 

َّهٌة َتْشهَتمنُل ُكهلَّ منَي َنهٍة ،      َِْهَم  َيُكْش َسَ ُف النُُّزولن َف ْاَيُة َع  َولنهَذلنَه َفسَّهَر َو

َِه   َِ َنهَة بنُكهَل  َِْع،نهَيتنهن ، َواألَْ اْبُش َع َّ ٍ  منَي َنَة اهللن بنَتْركن َفَرائنضنههن َواْأتنَكه بن 

 .(145)اْئَتَمَش اهلُل َعَلْيهن اْلعنَ  َد بنَيلَّ ُيْنقنَ،َه  
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ن يهه وُصد أت ااية الكريمة بهذا النداه الرب ني المح ف إلى القلوب للت     

وإيق ع المش عر واأل  سيل ولتشويد ُهل اإليم ن لالِتث ل لم  يرد بعهده 

و د كثر في القران الكريم النداه على ههذه الطريقهة لسهتقالله بيوجهه ِهش 

التيكيد وُس  ب ِش الم  لغة تتمثل في إيث أ  هرف النهداه ) يه  (الموضهوت 

جهدا  و) ُي ( وههو  لنداه ال عيد لعيذان ب ن الخط ب الذي يتلهوه ِعنهى بهه

وصهلة إلههى نههداه ِه  فيههه األلههو الههالم وههو اسههم ِهه هم يفتقهر إلههى ِهه  يزيههل 

إبه ِه فال بد  وُن يردفه اسم جهنل ُو ِه  يزهري ِزهراه يت،هو بهه  تهى 

يح،ههل المق،ههود ب لنههداه وُِهه  كلمههة التن يههه ) ههه  ( المقحمههة بههيش ال،ههفة 

ه ِههش التن يههه وِوصههوفه  فهههي تقههون  ههرف النههداه وتع ضههده بتيكيههد ِعنهه 

واإليق ع للمدعو ، كم  ُنهه  تقه  عوضه   عمه  يسهتحقه )ُي ( ِهش اإلضه فة 

وفههي هههذا التههدأج ِههش اإلبههه م إلههى التوضههيو ضههرب ِههش التيكيههد والتشههديد 

يتطل هه ِقهه م اإلأرهه د والتوجيهه  يههث ) إنههه  ُِهوأ عظهه م ومطههوب جسهه م 

ه  وههم عنهه  وِع ن عليهم ُن يتيقظوا له  ويميلوا بقلوبهم وب، ئرهم إلي

 . (146)ر فلون ف  تض  الح ل ُن ين دوا ب اكد األبل   (

وبعههد التشههويد بههههذا النههداه ولفهه  النت ههه ه وتهيئههة النفههو  وإيقههه ع     

 .المش عر ييتي النهى عش الخي نة 

التََّمه ُم، َواْلخنَي َنُة ضندَّ اْلَوَف هن َفَيْصُل اْلَخْونن النَّْقُص، َكَم  َُنَّ َُْصَل اْلَوَفه هن     

ُرمَّ اْسُتْعمنَل اْلَخْوُن فنيمه  ههو  ضنهَد األِ نهةن و اْلَوَفه هن  علهى سه يل السهتع أةن 

 الت،ريحيةن الت عيةن  .  

َصهلَّى اهلل  -ورنهى بخي نهة أسهوله  -تعه لى  –ف دُ ب لنهى عش مي نة اهلل     

 - نهة أسهوله ومي نهة اهلل تكهون بتعطيهل فرائضهه كمه  ُن مي -َعَلْيهن َوَسهلَّم 

تكهون بهزهر سهنته وعهدم إت ه ت هديهه وُورهر لفهظ  –َصلَّى اهلل َعَلْيهن َوَسهلَّم 

                                                           
  122/ 1ال ةاف :  146



الزاللة )اهلل( دون ريره ِش األسم ه استحض أا لعظمة اهلل  والخهوف ِنهه 

ف فهههو السههم األعظههم الههذي  ههوي األسههم ه كلههه  ، وذلههه ُدعههى إلههى تلقههي 

ِهذكوأا  - عليه وسلمصلى اهلل -الوعيد ب هتم م ومشية ،وعطو الرسول 

 بوصو الرس لة للتهويل ِش مي نته وُن مي نته مي نة هلل تع لى .   

: )َوَتُخوُنههوا( ُعطنههَو َعَلههى َ ْولنهههن: )َل َتُخوُنههوا( َفُهههَو فنههي َ َيههزن  َوَ ْوُلههُه    

ِنههَش اْلخن َي َنههةن وهههى النَّْهههين، َوُُعنيههَد فنْعههُل ) َتُخوُنههوا( لنلتَّْن نيهههن َعلههى َنههْوٍت آَمههَر 

مي نهة األِ نه ت واألِ نهة كههل  هد ِه دي ُو ِعنههوي  يزهف ُدا ه إلهى ُهلههه 

) ُِ نهه تنكم ( فيههه  إيزهه ز  بَحههْذف المضهه ف والتقههدير : ُصههح َب     و ولههه :

َُِ  َلَغههة  فنههي َتْفظنيهه ن رههين  َِ َنهه ُت إنَلههى اْلُمَخهه َط نيَش  ُِ نهه تكم َوإننََّمهه  ُُضنههيَف ن األَْ

وزي دة في التشني   ج هت الُزْمَلُة الح ليهة )َوَُْنهُتْم َتْعَلُمهوَن ( ألَننَّ اْلخنَي َنةن ، 

َِْعرنَفههةن اْلَمْنهنههَي َُنَّههُه َ  نههيٌو َيُكههوُن ََُرههدَّ، َوَُْرههَنَ   النَّْهههَي َعههشن اْلَق نههيون فنههي َ هه لن 

َِْنزنَلههَة الههالَّزنمن، َفههاَل ُيَقهه َُِنههزَّل   َِْفُعههوٌل، ويمكههش جعههل فنْعههلن )َتْعَلُمههوَن (  دَُّأ َلههُه 

َِْعَنهه ُه وُنههتم ِههش ُهههل العلههم والتمييههز وهههذا َُْدعههى للرْه ههة وتشههديد  َفَيُكههوُن 

 العق ب .

رم انتقل النظم الكريم للحديث عهش فتنهة األِهوال واألولد ب دئه  التحهذير     

َعهْش َكهْونن  بنفنْعلن )اْعَلُموا( لالْهتنَم م بم  يراد العلهم بهه ، َوجنهيَه فنهي اإلْنْمَ ه أن

ِْهَوالن َواألَْْوَلدن فنْتَنههة  بنَطرنيههدن اْلَقْ،ههرن الدعهه ئي لنَقْ،ههدن اْلُمَ  لنَغههةن فنههي إنْرَ هه تن  األَْ

َُنَُّهْم فنْتَنٌة ،وإنم  جعهل األِهوال واألولد فتنهة   علهى سه يل المزه ز المرسهل 

َلدن َعَلههى لعال ههة السهه  ية ، ألنهههم سهه ٌف للو ههوت فههي الفتنههة ،َوَعْطههُو األَْْو

َِْوالن لنْسهتنيَف هن َُْ هَون َدَواعنهي اْلخنَي َنهةن، َفهفننَّ َرهَرَو ُجْمُههوأن النَّه  ن فنهي  األَْ

ِنْش َبْعدنهنْم ( َِْوالن َُْن َيْتُرُكوَه  ألَنْبَن ئنهنْم   . (147)َجْم ن األَْ
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م و دم اأَلِوال على األولد ألن ِيل النفل إنلهى المه ل َُرهد ففتنتهه َُعظه    

و يههل  ههدم األِههوال ِههش بهه ب تقههديم السهه ف ألن المهه ل سهه ف للتنعههيم ب لولههد 

 . (148)وفقده س ف لشق ئه(

 –رم ج ه مت م التحذير بتذييل  ،د به ترريف المؤِنيش في ط عهة اهلل     

   .وهو  وله ) َوَُنَّ اهلل عننَدُه َُْجٌر َعظنيٌم (   - تع لى

  املوطن الثانى : 

َِه  َتْعُ هُدوَن )69ْيهنْم َنَ َي إنْبَراهنيَم )) َواْتُل َعَل     ِنههن  ( 70( إنْذ َ  َل ألَنبنيههن َوَ ْو

ِ   َفَنَظهلُّ َلَهه  َعه كنفنيَش ) ( َ ه َل َههْل َيْسهَمُعوَنُكْم إنْذ َتهْدُعوَن 71َ  ُلوا َنْعُ ُد َُْصَن 

آَب َهَنه  َكهَذلنَه َيْفَعُلهوَن  ( َ  ُلوا َبْل َوَجهْدَن 73( َُْو َيْنَفُعوَنُكْم َُْو َيُضرُّوَن )72)

َِهه  ُكْنههُتْم َتْعُ ههُدوَن )74) ُِوَن )75( َ هه َل ََُفههَرَُْيُتْم  ( 76( َُْنههُتْم َوآَبهه ُ ُكُم األَْْ ههَد

( 78( الَّههذني َمَلَقننههي َفُهههَو َيْهههدنيشن )77َفههفننَُّهْم َعههُدوٌّ لنههي إنلَّ َأبَّ اْلَعهه َلمنيَش )

َِرنْضُ  َفُهَو َيْشهفنيشن )79ْسقنيشن )َوالَّذني ُهَو ُيْطعنُمنني َوَي ( َوالَّهذني 80( َوإنَذا 

( 82( َوالَّذني َُْطَمُ  َُْن َيْغفنَر لني َمطنيَئتني َيْوَم الَديشن )81ُيمنيُتنني ُرمَّ ُيْحينيشن )

( َواْجَعهْل لنهي لنَسه َن صنهْدٍ  فنهي 83َأَب َهْف لني ُ ْكم   َوَُْلحنْقنني بن ل،َّ لنحنيَش )

ِنْش َوَأَرةن َجنَّةن النَّعنيمن )84ْامنرنيَش )ا ( َواْرفنْر ألَنبنهي إننَّهُه َكه َن 85( َواْجَعْلنني 

َِهه ٌل َوَل 87( َوَل ُتْخزنننههي َيههْوَم ُيْ َعُثههوَن )86ِنههَش الضَّهه َليَش ) ( َيههْوَم َل َيْنَفههُ  

َِْش ََُتى اهللََّ بنَقْلٍف َسلنيٍم )88َبُنوَن )  . ( 149)(  89( إنلَّ 

ُِ   ديُث القرآن عش الم ل وال نيش  في سوأةن الشعراه فقد وأد عقف      

ِه   وِهه  هول   –عليهه السهالم  -ِن  شة ه دئة ُداأه  مليل اهلل إبهراهيم 

عقيههدتهم الف سههدة  يههث جهه دلهم ِنكههرا علههيهم  ع هه دة األصههن م ،ِ ينهه  لهههم 
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ُن يمهش عليهه به لعلم  -تعه لى -صف ت الر ب المستحد للع  دة ض أع  إليه  

والعمل ، وُن يحشره ِ  ال، لحيش ، وُن يزعل له ُررا طي   بعهد وف تهه ، 

وُن يزعلههه ِههش الههواأريش لزنههة النعههيم ، وُن يسههتره بسههتره الزميههل يههوم 

َِْش ََُتى اهللََّ بنَقْلٍف َسلنيٍم  َِ ٌل َوَل َبُنوَن إنلَّ    .القي ِة ، َيْوَم َل َيْنَفُ  

صهل ى  -القرآن الكريم هذا الحواأ المثمهر ط ل ه  ِهش الرسهول  و د سزل    

ُن يتلوه على  وِه ،و لغل ة األِية عليهم فقد آرر النظُم  –اهلل  عليه وسلم 

لنَحَسهنْم على التدبر فيم  جرن للظ لميش ِش  ه لهم كمه  ع هر ( 150))التالوة(

 عش هذا الخ ر ب لن ي إلف دة ُنه م ر ذو رين وُهمية .

 واأه ِعههم بسهؤال ُبيهه و وِهه  –عليه السالم  - د استهل إبراهيم و    

يعلهم ُن  وِهه ع هدة  –عليهه السهالم  -عش ِع ودهم سؤال  ِز زي  إذ كه ن 

ُصن م ولكنه سيلهم لعلزام والت كي  ،و د ُب ن جواُبهم عم  ههم عليهه ِهش 

ع ه دتهم  عن د وإصراأ ، فعمدوا إلى تكرير الفعل الوا   في السؤال لتيكيد 

له  ، وبي ن ِدن إدأاكهم ووعهيهم للفعهل نفسهه ، كمه  عهدلوا عهش تعريهو 

األصههن م وهههم يعلمههون ُن إبههراهيم يعرفههه  ويعلههم ُنهههم يع ههدونه  فزهه هت 

)وإنم    ل فهي سهوأة ال،ه ف ت  ِنونة وِنكرة في إر أة ِنهم لتعظيمه  ،

َِ َذا َتْعُ هُدوَن(  ِزيهد التهوبيخ ولهذله بزيه دة ) ذا ( ألنهه ُأاد هنه ك  (151): )

 (152)بني الكالم على الزي دة رم ُأدفه بقوله )َُئنْفك   آلنَهة  ُدوَن اهللَّن ُترنيُدوَن( 

و يش صرح هن له به لتوبيخ لهم يزي هوه وههنه  هنهوا ُنهه يريهد السهتفه م 
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 )   ِ  قيقة فيج بوه ولكنهم بسطوا الكالم بسط   ولم يقت،روا علهى ) َُْصهَن 

 . (153)ولهم )َفَنَظلُّ َلَه  َع كنفنيَش( إهه أا  لالبته ج والفتخ أ( بل َعقَُّ وه بق

ِح جه ة  وِهه أاجيه  إ نه عهم  –عليه السالم  -رم يت ب  الخليل إبراهيم     

آِال في إعم ل عقولهم ط ِع  في إيم نهم فيلف  انت ه ههم ب لسهتفه م عهش 

وَن َُْو َيْنَفُعهوَنُكْم َُْو َيُضهرُّوَن (   ل هذه األصن م : ) َهْل َيْسهَمُعوَنُكْم إنْذ َتهْدُع

ولكنههه العنهه د والسههتك  أ والتقليههد األعمههى لآلبهه ه والسهه بقيش :) َ هه ُلوا َبههْل 

َوَجههْدَن  آَب َهَنهه  َكههَذلنَه َيْفَعُلههوَن ( ُي  يفعلههون فعههال  كههذله الفعههلن .فقههد ُأادوا 

( علهى ) َيْفَعُلهوَن  تش يه فعل ااب ه بفعلهم ، و دم الز أ والمزهروأ )َكهَذلنَه

( لالهتمهه م ب لمشهه أ إليههه وهههو ِط بقههة فعلهههم لفعههل آبهه ئهم ، ويههيتي أد 

َِهه  ُكْنههُتْم َتْعُ ههُدوَن َُْنههُتْم َوآَبهه ُ ُكُم  –عليههه السههالم  -إبههراهيم  : )َ هه َل ََُفههَرَُْيُتْم 

ُِوَن  َفههفننَُّهْم َعههُدوٌّ لنههي إنلَّ َأبَّ اْلَعهه َلمنيَش ( لفتهه    انت هه ههم إلههى فسهه د األَْْ ههَد

ِنهم   يههث َعَطههَو )آبهه ُ ُكُم (َعَلههى )َُْنههُتْم ( ِعتقههدهم ، و  نلَّههةن اْكتنَرارنهههن  بَيْصههَن 

ِنيَّةن في إر أة ِنهه إلهى ُن ) التقهد م واألو ليهة ل يكهون بره نه   و)وصفهم بن ألَْْ َد

 م على ال،حة ، وال  طل ل ينقلف  ق  ب لقدم ، وِ  ع  دة ِش ع هد ههذه األصهن

  . (154) إل ع  دة ُعداه له (

ُدعى إلى الق ول، وُبعث على الستم ت –عليه السالم  -وليكون كالِه     

سههله طريههد التعههريض  ههيش مهه ط هم فقهه ل :) َفههفننَُّهْم َعههُدوٌّ لنههي(  لعههل ذلههه 

يقهههودهم إلهههى التيِهههل واإلدأاك  بهههينهم ُعهههداه لههههم ) فقهههد ي لههه  التعهههريض 
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ِ هل إلههى للمن،هوح ِه  ل ي لغهه الت،هه ِ هل فيهه، فربمهه   ه دة التي ريو، ألنهه يتي

 . (155)التق ل(

وفههى التَّْع نيههرن َعههشن األَْْصههَن من بنَضههمنيرن َجْمهه ن اْلُعَقههاَلهن فنههي َ ْولنهههن: )َفههفننَُّهْم( ُدوَن 

ْم )َففننََّههه ( )َجههْرٌي َعَلههى َر لنههفن اْلعنَ هه َأاتن اْلَز أنَيههةن َبْيههَنُهْم َعههشن األَْْصههَن من ألَننَُّههه

ُِْدأنَكة (  . (156) َيْعَتقنُدوَنَه  

كمه  ههو  -كم  ج ه الوصو ب لم،دأ للم  لغة فهي عهداوته ، واألصهن م     

ل إدأاك له  فال توصو ب لعداوة، ولذله فقوله:) َففننَُّهْم َعهُدوٌّ لنهي(  -ِعلوم 

ِش   يل التش يه ال لي  ُي هم ك لعدو  لي في بغضهم وكراهيتهم ،  رم ج ه 

تثن ه المنقط :) إنلَّ َأبَّ اْلَع َلمنيَش ( ُي : لكش أب العه لميش لهيل كهذله الس

، بل ههو   يهف لهي ، وُجه ز الزََّجُّه ج ُن يكهون ِت،هال  ، علهى ُن الضهمير 

، وهههم ُيضهه   كهه نوا  -تعهه لى  -لكهل ِع ههود ، وكهه ن ِههش آبهه ئهم ِهش َعَ ههد اهلل 

 . (157)يع دون اهلل ِ  ُصن ِهم (

فههي بيهه ن صههف ت أب العهه لميش ِههدلال علههى  –يههه السههالم عل -رههم ُمههذ     

ِنهم التهي ل تملهه ِهش  -تع لى  -ُ قيته  َُِعَرَض   بيصن  للع  دة والخضوت ، 

ُِره  ريئ  فق ل : ) الَّذني َمَلَقنني َفُهَو َيْهدنيشن  َوالَّذني ُهَو ُيْطعنُمنني َوَيْسهقنيشن  

َِرنْضُ  َفُهَو َيْشفنيشن  َوالَّ ذني ُيمنيُتننهي ُرهمَّ ُيْحينهيشن َوالَّهذني َُْطَمهُ  َُْن َيْغفنهَر َوإنَذا 

لني َمطنيَئتني َيْوَم الَديشن ( و د آرر النظم الكريم تكرير اسهم الموصهول إيهذان   

بيهميههة ِهه  فههي  يههز ال،ههلة ِههش نعههوت ، وُن كههل نعهه  جههدير بههين يزعههل 

رتي ه  ِنطقيه  : ِستقال  بدللته ،كم  ج هت هذه النعوت ِتن سهقة وِرت هة ت

فقدم الخلد لكونه ُول نعمهة و ُجلهه  ، رهم رنهى بنعمهة الهدايهة ألنهه  ُولهى 
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، رم رل ث ب إلطع م والسق ه ألن بهمه   هواَم   النعم ب لتقديم بعد نعمة اإليز د

اإلنس ن وبق َهه إلى األجل المكتهوب ، رهم ذكهر المهرو وُسهنده إلهى نفسهه 

ذكر المرو بذكر الشف ه ِسهندا ذلهه إلهى رم ُعقف  -تع لى  -تيدب  ِ  اهلل 

اعتراف  ِنه بفضله العظيم ، رم ذكر اإلِ تهة و ُعق هه  بنعمهة –تع لى  -اهلل 

اإل ي ه ليكتمل المدح ب لقدأة المطلقة على كل ريه ِش اإليزه د واإلعهدام 

َ ْولنهههن:) َفُهههَو كمهه  آرههر الههنظُم َتْقههدنيَم اْلُمْسههَندن إنَلْيهههن َعَلههى اْلَخَ ههرن اْلفنْعلنههَي فنههي  ،

َيْهدنيشن (  وَ ْولنهن: ) ُهَو ُيْطعنُمنني َوَيْسقنيشن ( َوَ ْولنههن: ) َفُههَو َيْشهفنيشن ( إلفه دة 

بتلههه الههنعم ُدوَن َرْيههرنهن أدا علههى زعمهههم ، وإبطهه ل  -تعهه لى –امت، صههه 

لعتق دهم في ت،رف ِع وداتهم ،  ،را إضه في  َوُههَو ِهش َ ْ،هُر الَقْلهف و 

َيْيتن بنَم  َيْقَتضني اْلَحْ،هَر  فهي َ ْوُلهُه: ) َوالَّهذني ُيمنيُتننهي ُرهمَّ ُيْحينهيشن ( لعهدم َلْم 

هههو المنفههرد ب إليزهه د   -تعهه لى –الح جههة إليههه إذ ل ينهه زت ُ ههد فههي ُن اهلل  

  .واإلعدام ،كم  ُنهم لم  َيدَُّعوا ذله ألصن ِهم 

ينمه  اإل يه ه يكهون بعهد وألن الشف ه يعقف المرو ج ه عطفه ب لفه ه ب    

فهي  –تعه لى  -الموت بزِ ن َفُعطنو بثم التي هي للترامي ، وتيدب  ِه  اهلل 

إلهى ُن ذلهه  –عليهه السهالم  -طلف المغفرة  ه ل: )َُْطَمهُ ( فهي إره أة ِنهه 

فضل ِش اهلل  وُنه ل يزف عليهه أل هد رهيئ  ، وزيه دة فهي الرجه ه والطمه  

ِش عمهل ههو مهالف األولهى اسهتعظ ِ   استع أ اسم الخطيئة لم  صدأ عنه

له ، كم  عل د ِغفرة الخطيئة بيوم الديش ف ألن ُرره  يظههر فهي ههذا اليهوم 

العظيم  ، و ههذه اايه ت  هد ارهتمل  علهى صهحة التقسهيم  يهث اسهتوع   

ُ س م الهنعم الدنيويهة واألمرويهة ِهش الخلهد والهدايهة واإلطعه م والسهق ه 

 ة واإليمهه ن ب ل عههث ورفههران الههذنوب ، والمههرو والشههف ه والمههوت والحيهه

ِنههْش َيْهههدنيشن، وَيْسههقنيشن، وَيْشههفنيشن،  كمهه  ل يخفههى ُن  ههذف َيهه َهاُت اْلُمههَتَكَلمن 

     .وُيْحينيشن ألَنْجلن التَّْخفنيون ، و ِراع ة للنسد اللفظي ، وفواصل ااي ت 



الزميهل ،  علهى أبهه ههذا الثنه ه -عليهه السهالم  -وبعد ُن ُرنى إبهراهيم     

ُت هه  ذلههه بتلههه الههدعوات الخ رههع ت ف سههتوهف الحكههم ، رههم طلههف اإللحهه   

ب ل،هه لحيش ، فقهه ل :) َأَب َهههْف لنههي ُ ْكمهه   َوَُْلحنْقننههي بن ل،َّهه لنحنيَش ( رههم طلههف 

الذكر الحسش والثن ه الزميهل ِتخهذا ِهش المزه ز المرسهل بعال تهه السه  ية 

لنسه َن صنهْدٍ  فنهي اْامنهرنيَش (  رهم ُأدف  س يال إلى ذله  فق ل :) َواْجَعهْل لنهي

ِنْش َوَأَرةن َجنَّهةن النَّعنهيمن ( ُي  ذله بطلف السع دة في اامرة  فق ل ) َواْجَعْلنني 

واجعلني ِش المستحقيش لزنهة النعهيم المتمتعهيش بهه  كمه  يسهتحد الهواأا 

ِههه ل ِوأرهههه ويتمتههه  بهههه ، فشههه ه السهههتحق   بههه إلأا رهههم اسهههتع أ اإلأا 

للم  لغة فيه ف) ألن الوأارة ُ ون س ف يق  في ِلهه  )   تحق   وذله لالس

 . (158)الشيه ول يتعق ه أد ول فسخ ول إ  لة ول نقض(

دعه هه ب لسهتر الته م والسهالِة والنزه ة   –عليه السالم  -ومتم إبراهيم    

َِههْش ََُتههى اهللََّ بنَق ْلههٍف َسههلنيٍم يههوم الشههدائد يههوم ل ينفهه  فيههه ِهه ل ول بنههون إنلَّ 

 ُِيههلو بهه لقلوب  و ههدم المهه ل للم هه دأة بنفههي المنفعههة عمهه  هههو ُعلههد،)

ومههص البههش ب لههذكر فألنههه ُوَل ِهه  يفههزت إليههه عنههد الخطههوب ، و لنفههو  ل

 .  (159)ُولى القرابة ب لدف  والنف  ، ففذا لم ينف  فغيره ِش القرابة ُولى(

الخهه لص ِههش الشههه  والَقْلههف الَسههلنيم كمهه  ذكههر المفسههرون هههو القلههف    

والشههرك ، وم،ههه ب لههذكر ألهميتههه  إذ بههه  ههوام ال ههدن ، فههفذا سههلم سههلم  

 الزواأح، وإذا فسد فسدت الزواأح .   

ُِهه  الحههديث عههش المهه ل وال نههيش فههي سههوأة الحديههد فقههد جهه ه فههي رن يهه      

الوعظ والتحذير ِش ُِر الدني  ، والتعريو بحقيقة اامرة وأفعة ِك نتهه  

. 
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 :    الثالث املوطن

)اْعَلُموا َُنََّم  اْلَحَي ُة الدُّْنَي  َلعنهٌف َوَلْههٌو َوزنيَنهٌة َوَتَفه ُمٌر َبْيهَنُكْم َوَتَكه ُرٌر فنهي     

ُِْ،هَفرًّا ُرهمَّ  َِْوالن َواألَْْوَلدن َكَمَثلن َرْيٍث َُْعَزَف اْلُكفَّ َأ َنَ  ُتُه ُرمَّ َيهنهيُج َفَتهَراُه  األَْ

ِ هه  َِهه   َيُكههوُن ُ َط  ِنههَش اهللَّن َوأنْضههَواٌن َو َِْغفنههَرٌة  َوفنههي اْامنههَرةن َعههَذاٌب َرههدنيٌد َو

ََِت ُت اْلُغُروأن )    . ( 160)(20اْلَحَي ُة الدُّْنَي  إنلَّ 

ولنَم  لهذا األِر ِش ُهمية ب لغة فقد افُتُتح  الزملة بكلمة : ) اْعَلُموا (     

العلم به وهو  ،ر الحيه ة الهدني  و تن يه  للمخ ط يش على التيِل فيم  يراد 

ِهه  يعيشههه النهه   فيههه  علههى ) الَلعنههف َوالَلْهههو واَلزنيَنههة َوالَتَفهه ُمر َوالَتَكهه ُرر( 

 ،ر  لف َ ْ،را  اد ع ئيًّ  ُو ِز زيًّه   للم  لغهة وعهدم العتهداد بغيهر األِهوأ 

  علهى لعر أة إلى ُن  ،ر الحي ة الهدني (161)َُنَّم ()المذكوأة ، وآرر النظم 

ِ  ذكر ُِهر واضهو ِعلهوم ل يزهوز لهذي عقهل ُن ينكهره ، ههذا فضهال عمه  

تو ي به )َُنَّمه ( ِهش التعهريض بههؤله المخه ط يش ورفلهتهم وههو ُ سهش 

ِوا عههه  ، و ههد جهه هت تلههه األِههوأ ِنكههرة إلفهه دة الشههيوت والكثههرة، وُنههه  

ُف علهى ليس  ِش جنل وا د بل ِش ُجن   كثيرة ِتنوعة ، كم  ُ َدَم اللعه

ِنه فني اْلُوُجودن ، كمه  جهيه ب،هيغة التف عهل : )  اللهو في هذه السوأة لنَتَقدُّ

َتَف ُمٌر  َوَتَك ُرٌر ( لنْلُمَ  َلغنةن فني إهه أ ِ  يتف مرون به ، وِ  يتك ررون فيه ، 

 تى كهين األِهر صه أ ِن فسهة الكهُل فيهه   هريص علهى المغ ل هة والفهوز ، 

َِْو ـولذا  ُتى ب الن َواألَْْوَلدن ( جمع   لتن سهف اَلَتَفه ُمر والَتَكه ُرر ،رهم جه ه ) األَْ
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َ ِل اْلَةْييَرِل رايا ذكيا الط غ يون دن )َدنهيا( ِلَفْتِب اْلَةْيَرِل  ُتَد ُِّا الد َان ِيْثَل )ِإنهَيا( اْلَيْ ُسيو 161

 اللن  )إنيا ( د ا الد ا  اللن رضي ن ردنةا تأتا لأليا الذي ال ل ة ه اليخاوب رال لر ات 

 تا إن إن ا ت لررل لأ نا ترط ه ليام إصاا ت د  ه در لأليا الذي لريرل صيذت اليررلين لرظيا 

  116صـ : 1411رلا يخت ا الييانا سيا الالي التفتازانا ن ا  الف ا األ



وصُو الدني  ، وتقريُر   له  ، و زجهُر النه   عهش الركهون إليهه  بفلح  هه  

به لزأت الههذي ُن تهه الغيههث ف سهتوي واكتمههل ، رهم ِهه  ل هث ُن صهه أ  ط ِهه  

ه  هد ُجَمهَل  قيقهة ِفتت  تذأوه الريه ح ، َوَههَذا التَّْمثنيهُل ِه   لهة عهدد ُلف هه

الدني  وُبل  فهي تقريهر اضهمحالل ُِرهه  ، ألن لاِثه ل فهي تقريهر األرهي ه 

وت،ويره  ِ  ليل لغيره  ، والك ف في   ولهه : )َكَمَثهلن ( كمه  ههو ِعلهوم 

للتش يه و )ِثل( هنه  ليسه  تكهراأا ألداة التشه يه كمه  يتهوهم ، وإنمه  ههي 

هش والخيه ل إلهى عه لم الحهل لفظة تعمهل علهى نقهل ال،هوأة ِهش عه لم الهذ

والوا   ، فيصهل الكلمهة يعنهى المثهول والحضهوأ والنتقه ل ِهش ِكه ن إلهى 

ِك ن آمهر ، وِهش رهم يكهون  ولهه )َكَمَثهلن (بمعنهى ك،هوأة ، وإدمه ل كه ف 

التش يه على كلمة )ِثل( له وهيفة بي نية فهي تذكر إذا كه ن المهراد تقهديم 

الق،د إلى المش ه به ِفهردا لهم يكهش  المش ه به في هيئة ِرك ة ، ففذا ك ن

 . (162)لذكره  ِحل(  

و ههد اسههتهل  هيئههة المشهه ه بههه ب لغيههث ِهه  ُن المق،ههود ب لتمثيههل هههو     

ََِوا ن ن اْلُحْسهشن فنيَهه  ألَننَّ  ََِ  دنئنَه  إلننْهَه أن  ِنْش  الن  ت وذله ) ت،ويرا لنْلَهْيَئةن 

ِنْنُه اْلُمَش َُّه ُ ْس  .  (163)ن  (َذلنَه َيْكَتسنُف 

دون ريره ِهش ُلفه ع كمه ه وِطهر ووابهل وذلهه ألن  وآرر النظم لفظ )ريث (    

وفى  (164)الغيث هو الَمَطُر الَخ ه ب لَخْيرن ، الَكثنيُر النَّ فنُ  ف أَلنه ُيَغ ُا به النُّ   

تنكيره ِ  يو ى بينه ريٌث عظيُم النف ن كثيُر الخيهرن جليهُل الف ئهدة ، وزيه دة 

كمه  ذكهر -ردة اإلعز ب  بم  ُن   آرر النظم  لفظ  الُكف  أ : فهم في بي ن 
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تههه ج العهههرو  ِهههش جهههواهر الق ِو ،ِحمهههد ِرتضهههى الحسهههيني الزبيهههدي،  داأ  164

 الهداية، تحقيد: ِزموعة ِش المحققيش  ريث



) إِهه  ُكفَّهه ٌأ ِههش الكفههر بهه هلل والعيهه ذ بهه هلل ، وذلههه ألنهههم ُرههد  –ابههش عطيههة 

تعظيم  للدني  وُرد إعز ب  بمح سنه  ، وإِ  ُكفَّ ٌأ ِش َكَفَر الحهَف ُي سهتره 

ل ،هههر ب لن ههه ت فهههي األأو فههههم الهههزأ ات ، وم،ههههم ب لهههذكر ألنههههم ُههههل ا

  .(  165)والفال ة فال يعز هم إل المعزف  قيقة الذي ل عيف له( 

 رم ي،وُأ النظُم الكريُم  ركهة الهزأت و فيفهه ت،هويرا بهديع  ب)َيهنهيُج(    

)فهه لزأت إذا رلههظ يكههون لحركتههه صههوت فكينههه ههه ئج ، وهههو ِالئههم ( 166)

وِ  فهي ذلهه ِهش ِالئمة د يقة لح ل المش ه وهو اللعف والتف مر والتك رر 

 . (167)الهيز ن والزل ة( 

و قيقة الهي ج :) رهوأة اإلنسه ن ُو الحيهوان ، ويسهتع أ الهيه ج لشهدة     

الشيه ِش رير الحيوان يق ل : ه ج  أينو ، وِنه هي ج الزأت فهي اايهة 

ألن الزأت تطول سو ه وسن بله فيتم جف فه ففذا تحرك بمروأ الريو عليه 

 . (168)ص أ له  فيو ومشخشة ( 

ُِْ،َفرًّا      ُي ِتغيرا  عم  ك ن عليه ِهش النضهرة آمهذا  فهي (  وله :)َفَتَراُه 

ُِْ،ههَفرًّا بن ْلَفهه هن الدالههة علههى الترتيههف  الههذُُّبول والْضههمنْحاَلل ، َوَعَطههَو َفَتههراُه 

والتعقيههف ف لعرهه أة إلههى   ،ههر المسهه فة بههيش نضههرة الههزأت واسههتوائه ، 

ُِْ،هَفرًّا وبيش اصفراأه ونه يته ، كم )ألن الصهفراأ ِق بهل  (  آرر النظم  )

للنضههرة فهههو ِق،ههود لنسنَلْفهه  النت هه ه للمق أنههة بههيش الحهه ليش ،كمهه  لههم يقههل 
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م الرطيين : األرليا تحد يق : دطيا 1993صيـ ـ 1413 -لطريان  -األنالسا  ا  ال تيب الي ي ين 
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) إيههذان  بههين اصههفراأه ِقهه أن لزف فههه وإنمهه  المترتههف عليههه         في،ههفر

 . (169)أ يته( 

،   ق   إنهه  أ يهة ع هرة وعظهة ِهدعو إليهه  كهل ِهش تتهيتى ِنهه الر يهة    

ولعل ذله وأاه اللتف ت ِش الغي ة  في  وله )َُْعَزَف اْلُكفَّ َأ ( إلى الخطه ب 

ُِْ،ههَفرًّا  (كمهه  ُن هههذا اللتفهه ت يحمههل تعريضهه  بغفلههتهم فههي  ولههه :)َفَتههَراُه 

اْصهفنَراَأ النََّ ه تن الههذي ههو َُْعَظهُم َدَلَلههٍة وانشهغ لهم عهش النظهر والتيِههل فهي 

َوالن ، ويسههدل السههت أ علههى المشهههد األميههر لهههذا الن هه ت َعَلههى التََّهيُّههؤن لنلههزَّ

ِ ه  ( و)هكهذا  ِشهد التلو، والزوال ِشهد الفت ت والحطه م )ُرهمَّ َيُكهوُن ُ َط 

الحيهه ة الههدني  تكههون ُول رهه بة، رههم تكتهههل، رههم تكههون عزههوز ا رههوه ه، 

واإلنس ن كذله في ُول عمره وعنفوان ر  به رضه  طريًّه  لهيش األعطه ف، 

منظر، رم إنه يشرت في الكهولة فتتغيهر ط  عهه َوَيْنَفهد بعهض  هواه، بهي ال

رم يك ر في،ير ريخ   ك ير ا، ضعيو القون،  ليهل الحركهة، يعزهزه الشهيه 

   .( 170)اليسير(

وتختم ااية ب إلر أة إلى فخ ِة رين اامرة وعظم ِ  فيه  ِش اللهذات     

ِهش عهذابه  األلهيم فقه ل  واالم ترري   في تح،يل نعيمه  المقيم وتحهذيرا

ِنهَش اهللَّن َوأنْضهَواٌن ( و هد ذكهر العهذاب  َِْغفنهَرٌة  :)َوفني اْامنَرةن َعَذاٌب َرهدنيٌد َو

 .  (171) )ألنه ِش نت ئج النهم ك فيم  ف،ل ِش ُ وال الحي ة الدني (

ألن ااية ج هت تواجه الهذيش  عليه  و )   كم   دم على المغفرة لكونه س بق

حي ة الهدني  وُذه هوا طي ه تهم فيهه  ف ولهذله جه هت ف صهلة اايهة  مدعوا ب ل
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ََِته ُت اْلُغهُروأن(  َِهه  اْلَحَيه ُة الهدُّْنَي  إنلَّ  و ههد وأد ( 172)ِؤكهدة لمه  بهدئ  بهه  )َو

وفههي تههرك  العههذاب ِنكههرا ِوصههوف  ب لشههدة لتهويههل ُِههرة وتعظههيم رههينه ،

َِْغفنهَرٌة ِه  وصهو ِه  بعهده  -تعه لى  -وصو العذاب بكونه ِش اهلل بهذله )َو

ِنَش اهللَّن َوأنْضَواٌن (  إر أة إلى سعة أ مته ، وُنه تع لى ِنهزه عهش نسه ة 

السههوه إليههه هههذا ولههم  ُيَ ههَيْش الههنظم  َُْصههَح َب اْلَعههَذابن َوَُْصههَح َب اْلَمْغفنههَرةن 

َوالَرْضههَوانن لنُظُهههوأن َذلنههَه كمهه  جهه ه الرضههوان ِنكههرا للتعظههيم ولتههذهف فيههه 

كل ِذهف ،رم تختم ااية الكريمة مت ِ  ِوجزا تؤكد به ِ  بدُت به النفل 

ِش التحذير ِش ُِر الدني  فتق،ر الحي ة على ِت ت الغروأ  ،ر ِوصوف 

على صفة   ،را  )ادع ئي  ب عت  أ ر لف ُ هوال الهدني  ب لنسه ة إلهى ر لهف 

     (173)ط ل يه  (

عش طلهف اامهرة فيِه  إذا   ل سعيد بش ج ير الدني  ِت ت الغروأ إذا ُلهته 

 . (174)دعته إلى طلف أضوان اهلل وطلف اامرة فنعم الوسيلة  

 املوطن الرابع :

ِنْش َُْعَنه ٍب َوَ َفْفَن ُهَمه       ََِثال  َأُجَلْيشن َجَعْلَن  ألَنَ دنهنَم  َجنََّتْيشن  )َواْضرنْب َلُهْم 

ِنْنههُه ( كنْلَتهه32بنَنْخهٍل َوَجَعْلَنه  َبْيَنُهَمهه  َزْأع ه  )   اْلَزنََّتهْيشن آَتههْ  ُُُكَلَهه  َوَلههْم َتْظلنهْم 

( َوَك َن َلُه َرَمٌر َفَق َل لنَ،  ن نهن َوُهَو ُيَح ونُأُه 33َرْيئ   َوَفزَّْرَن  مناَلَلُهَم  َنَهر ا )

َِ ل  َوََُعهزُّ َنَفهر ا ) ِنْنَه  َِه   (َوَدَمهَل َجنََّتهُه َوُههَو َهه لنٌم لنَنْفسنههن34ََُن  َُْكَثُر  َ ه َل 

َِ  َُُهشُّ السَّ َعَة َ  ئنَمة  َوَلهئنْش ُأدنْدُت إنَلهى َأَبهي 35َُُهشُّ َُْن َت نيَد َهذنهن ََُبد ا ) ( َو

ُِْنَقَل    ) ِنْنَه   ( َ  َل َلُه َص  نُ ُه َوُههَو ُيَحه ونُأُه ََُكَفهْرَت بن لَّهذني 36ألََجنَدنَّ َمْير ا 

ِنهْش ِنْش ُتَراٍب ُرمَّ  ( َلكننَّه  ُههَو اهللَُّ َأَبهي َوَل 37ُنْطَفهٍة ُرهمَّ َسهوَّاَك َأُجهال  ) َمَلَقَه 
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َِه  َره َه اهللَُّ َل ُ هوََّة إنلَّ 38ُُْررنُك بنَرَبي ََُ د ا ) ( َوَلهْوَل إنْذ َدَمْلهَ  َجنََّتهَه ُ ْلهَ  

َِ ل  َوَوَلد ا ) ِنْنَه  ِنهْش ( َفَعَسى 39بن هللَّن إنْن َتَرنن ََُن  ََُ لَّ  َأَبي َُْن ُيهْؤتنَيشن َمْيهر ا 

ِنههَش السَّههَم هن َفُتْ،هه نَو َصههعنيد ا َزَلق هه  ) ( َُْو 40َجنَّتنههَه َوُيْرسنههَل َعَلْيَههه  ُ ْسههَ  ن   

َِ ُ َه  َرْوأ ا َفَلْش َتْسَتطنيَ  َلُه َطَل    )   . ( 175)(41ُيْ، نَو 

كههههو فهههي رن يههه  وَيهههْيتني الحهههديُث عهههش األِهههوالن واألولدن فهههي سهههوأةن ال    

المح وأةن التي  ك ه  القراُن الكريُم وجرْت بيش ك فٍر لهننَعمن اهلل عليهه فخهوٍأ 

بكثرة ِ لهه، وعهزةن ُن،ه أه ، ِنكهٍر لل عهث ، ِسهتهزٍ، بهه ،وبهيش صه   ه 

ََِثال  ُطلنَف ِهش  المؤِشن، الفقيرن المعدومن الُمْعَتزن بعقيدتنه وإيم ننه ، وك ن ذله 

ُن َيْضهههرنَبه للمشهههركيش وُِثههه لنهم  -اهلل َعَلْيههههن َوَسهههلَّم  َصهههلَّى -أسهههولن اهلل

   .المستك ريش عش ِز لسة الضعف ه والمس كيش ِش المسلميش 

  وله :)َواْضرنْب(

الَضْرُب كم  ذكر الرارُف األصفه ني  إيق ُت ريٍه على ريٍه ، وَضْرُب     

و يهل لهه الط ه  األأو ب لمطر وَضْرُب الهدأاهم اعت ه أا  بَضهْربن المطر هة 

اعت  أا بتيرير السكة فيه ، وَضْرُب المثل هو ِش َضْربن الدأاهم وههو ذكهر 

 . (176)ريه ُرره يظهر في ريره (

ََِثال ( ُي اْذُكْر و بَيش ، فَضْرب المثل هن  : ذنكرُه      وِعنى :)َواْضرنْب َلُهْم 

، وكم  هو وبي ُنه  وهو ِستع أ للقول والذكر تش يه   بوض  الشيه بشد ة 

ِعلههوم فَضههْرُب المثههل يْشههحنُذ ذنْهههَش المخ َطههف، ويحههرُك ط   تههه الفكريههة، و 

ِ ل والتدبر لي،ل إلى إدأاك المهراد  يهث يقهرب ال،هوأة  يوجه عن َيته للتي

إلى ذهش المخ طف ويرف  ِش ُ داأه  وذله عهش طريهد د  هة الت،هوير ِه  

سيم  إذا ك َنهْ  صهوأة   يًّهة إبراز العن صر المهم ة ِش ال،ُّوأة التمثيلي ة ل
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ن طقة  ِتحَركة  ، ت رز المش عر النَّفسي ة والوجداني ة و تكشو عهش جوانهف 

الشخ،ية في  هواأ ِت،ه عد يضهفى علهى الق،هة بهه ه وأونقه  وعذوبهة 

و د  فل هذا المثهل  بيفه نيش ِتعهددة ِهش فنهون ال الرهة  وإررا   وسحرا ،

لضمير العظمهة للتنويهه  (  ، َ َفْفَن  ،َجَعْلَن  نذكر ِنه  إسن د األفع ل :)َفزَّْرَن

ِنْنهُه  بكم ل العن ية واإلكرام والِتن ن ، والسهتع أة فهي  ولهه: )َوَلهْم َتْظلنهْم 

َِه  ُتْعطنيههن األَْْرهَز ُأ فنهي  ِنْقهَداأن  ِنهْش ُُُكلنَهه  َرهْيئ   َعهْش  َرْيئ   ( ُي و َلْم َتْنُقْص 

ْلهههُم لنلهههنَّْقصن والمنههه  َعَلهههى سههه يل السهههتع أة  َ ههه لن اْلخنْ،هههفن ف ْسهههتعير الظُّ

التَّْمثنيلنيَّههةن  يههث رهه ه  َهْيَئههةن َصهه  نفن اْلَزنََّتههْيشن فنههي إنْتَقهه نن َمَ رنهنَمهه  َوَتَر ُّههفن 

َِْش َص َأ َلُه َ دٌّ فني َوْفَرةن َرلَّتنَه  بنَحْيُث إنَذا َلْم َتهْيتن اْلَزنََّته نن  إنْرَم أنهنَم  بنَهْيَئةن 

َِْش َ َرَم َذا َ دٍّ َ قَُّه َفَظَلَمهُه، َف ْسهُتعنيَر الظُّْلهُم بن ِنْنُهَم  َُْرَ َهَت   َُِتَر ٌَّف  َم  ُهَو 

ولم  ك ن  الثمه أ   (177)إلننْ اَللن اإلْنْراَللن، َواْسُتعنيَر َنْفُيُه لنْلَوَف هن بنَحَد اإلْنْرَم أن(

 أ تهيتي ب لثمه أ فهي ر ل   تكثر فهي عه م وتقهل فهي عه م وكهذا بعهض األرهز

ِنهش  ِنْنهُه َرهْيئ   ( ا تراسه   بعض األعوام دون بعض ج ه  وله :)َوَلْم َتْظلنهْم 

َتَوهُّم النق، ن و إر  ت  لكم ل العط ه  ،كم  آرر الهنظم الكهريم ِه دة التفزيهر 

فى  وله : )َوَفزَّْرَن  مناَلَلُهَم  َنَهر ا( لعرع أ ب لقوة والشهدة فهي رهد النههر 

 . (178)لرارف : )الفزر رد الشيه رق  واسع ( يقول ا

كم  ج ه النْستنْفَه ُم فني َ ْولنهن: ) ََُكَفْرَت بن لَّذني َمَلَقَه ( على ريهر  قيقتهه     

فهو استفه م ِز زن ُأيد به التعزيف واإلنك أ وهو ُكثر تيريرا وُو   في 

 .نفل المتلقي إذ هو دعوة  للنظر والتيِل والفكر
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َِه  َره َه اهللَُّ َل  : َم الظرُف)َوُ دن     ) إنْذ َدمَْلَ  َجنََّتَه( على المحضض عليه: ) ُْلهَ  

 . (179) ُ وََّة إنلَّ بن هللَّن ( لعيذان بتحتم القول في آن الدمول ِش رير أيث ل للق،ر(

وفههي اايههة الكريمههة إيزهه ز ب لحههذف دل عليههه سههي   الكههالم والتقههدير :     

َمْلَ  َجنََّتَه  فيعز ه ِ  أُيه  ،  له  ِه  ره ه اهلل كه ن ،كمه  ُتهى َوَلْوَل إنْذ َد

بضمير الف،ل ) ُن  ( تيكيدا  لحديث المتكلم عش نفسهه ،   كمه  تضهمش ههذا 

 . (180)المثل لف  ونشرا رير ِرت ف 

   يث َصَدَأْت ِش هذا الك فر المغروأ رالا ِق لت رهنيعة األولهى :  ولهه :    

ِن َِ  َُُهشُّ َُْن َت نيَد َههذنهن ََُبهد ا( ) ََُن  َُْكَثُر  َِ ل  َوََُعزُّ َنَفر ا(  والث نية  وله :) ْنَه 

َِ  َُُهشُّ السَّ َعَة َ  ئنَمة  (رم ج ه الرد ِهش صه   ه علهى ههذه  والث لثة  وله :)َو

ِنهْش  المق لت دون ترتيف ف دُ ب امرة ألنه  األهم   ئال) ََُكَفْرَت بن لَّذني َمَلَقهَه 

َِ  َُُههشُّ السَّه َعَة َ  ئنَمهة   ِنْش ُنْطَفٍة ُرمَّ َسوَّاَك َأُجال ( أدا على  وله :)َو ُتَراٍب ُرمَّ 

ورنى ب لث نية ن صح  ألنه  تيتي في المرت ة بعده  فق ل:  َوَلْوَل إنْذ َدَمْلهَ   (

َِ  َر َه اهللَُّ َل ُ وََّة إنلَّ بن هللَّن إنْن َتَر َِه ل  َوَوَلهد ا( أدا َجنََّتَه ُ ْلَ   ِنْنهَه  نن ََُن  ََُ هلَّ 

َِهه  َُُهههشُّ َُْن َت نيههَد َهههذنهن ََُبههد ا( ورلههث بهه ألولى ِقرعهه  و أاجيهه :        علهى  ولههه : )

ِنهَش السَّهَم هن  ِنْش َجنَّتنَه َوُيْرسنَل َعَلْيَهه  ُ ْسهَ  ن    ) َفَعَسى َأَبي َُْن ُيْؤتنَيشن َمْير ا 

َِهه ل  َوََُعههزُّ َنَفههر ا( َفُتْ،هه نَو َصههعنيد  ِنْنههَه  ا َزَلق هه  ( أدا على: ولههه :) ََُنهه  َُْكَثههُر 

اسههتز ب  -تعهه لى -،وسههرع ن ِهه  انتقههل الرجهه ه إلههى التنفيههذ ، وكههين اهلل 
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[ 73تيالا:}َرِيْي َ ْ َيِتِه َجَيَل َلُ ُم ال هْ َل َرالرهَةاَ  ِلَتْسُ ُروا ِف ِه َرِلَتْطَتُموا ِيْي َفْضِ ِه{ ]الد ص: 

":َكْ َف َدْسُ و ردْنيِا ِ ْديفو َرُغْ ييو    رَغيَرالو َلْحظيائ رإيا د ا غ ا تات طه كدول "الي   ُّوس

َرَاّاا َرِ ْ فائ ن رالثانا كدوله تيالا }َرَاياُلوا َليْي َليْاُخَل اْلَ رهيَن ِإاله َييْي َكياَن ُصيو ئا َدْر َنَ ياَ ا { 

لضاح [  فإن الضي ا فا )االوا( ألصل ال تاب يي ال ةو  رالر ا ا ( لرظا اإل111]الطدال: 

 . 367ن   366فا د وم الط غن  



للرجل المؤِش ولم يكذب تو عه فُي نيَ  بنَثَمرنهن ، واإل  طة كن ية عش عمهوم 

بههه العههدو  ، ألنههه إذا  :) ِههش ُ هه   -كمهه   هه ل الزِخشههري -الهههالك وُصههله 

ُو ُن  ( 181)ُ    به فقد ِلكه واستولى عليه ، رم اسهتعمل فهي كهل إههالك(

تكون اإل  طة هن   ِز ز عش الههالك   يهث ره ه إههالك جنتيهه بمه  فيهمه  

بفهالك  وم ُ    بهم عدوهم ، وُو   بهم الهالك بحيث لم ينج ُ هد ِهنهم 

 َّه به للمش َّه استع أة التمثيلية ، ،رم استعير التركيف الدالُّ على   ل المش

و هذا المز ز  د جسد الهالك الذي  ل بزنتي هذا المغهروأ المع نهد وكينهه 

(لعره أة إلهى ُن الههالك  في  رب ل ت قى ول تذأ ، و د آرر الهنظم) ُُ نهيَ 

ُ    ب لثمر ِش كل ج نف فلهم يسهلم ِنهه رهيه ،)كمه  مهص الثمهر ب لهذكر 

ألن اإل  طة  د تكهون ب لشهيه ، رهم يثمهر بعهد ذلهه ، دون الزأت ُو النخل 

لكش اإل  طة هن  ج هت على الثمر ذاته ، وهو  ريف الزْني  ريهف التنه ول 

 . (182)، وبذله تكون الف جعة فيه ُردَّ 

( للمفعول ألن الفكر   صل بف  طة الهالك ِش رير  وبني الفعل ) ُُ نيَ     

رهم ي،هوأ الهنظم  (183)سههولته( نظر إلى ف عل ِخ،وه ، وللدللة على 

الكريم فزيعة الرجل الز  د في جنتيه ت،هويرا وا عيه  و بهديع  فقهد ُفقدتهه 

ال،دِة وعيه و إدأاكه وُعززته عش النطد للحظ ت ،ففذا به يعهرب عمه  

اعتراه ِش رم وهم و سهرة ونداِهة بتقليهف يديهه و ضهرب إ هداهم  علهى 

ِنهن الدائم والمستمر َعَلهى األمرن رم بعد ُن ُف   ِش صدِته ُعلش عش  َتَندُّ

ِنْنُه و   ل ينف  الندم ولم تكهش لهه عشهيرة تن،هره ِهش دون اهلل ،  َِ  َفَرَ  

وِ  ك ن ِنت،را  بقو ته ، رم ينتقل بن  النظم الكهريم إلهى ت،هوير الهدني  فهي 

                                                           
  676/ 2الكش ف :  تفسير 181
  8919/  14تفس ا الةيااري :  182

  12/64نظم الا   :   183



 نَ،ره  وسرعة زواله  ب لم ه الذي نزل ِش السم ه ، ف أتوْت بهه األأو 

وان   ِش الزأوت  والثم أ ، ولكهش سهرع ن ِه  يهذبُل ههذا الن ه ت ، وُن تْ  ُل

: )َواْضهرنْب   -تع لى -وي،ير هشيم   تذأوه الريو وكين ريئ  لم يكش فق ل 

ِنهَش السَّههَم هن َفه ْمَتَلَ  بنههن َنَ هه ُت األَْْأون  ََِثهَل اْلَحَيه ةن الههدُّْنَي  َكَمه ٍه َُْنَزْلَنه ُه  َلُههْم 

ُِْقَتدنأ ا (  َفَيْصَ َو َهشنيم    .( 184)َتْذُأوُه الَرَي ُح َوَك َن اهللَُّ َعَلى ُكَل َرْيٍه 

الحيه ة كلهه  بنعيمهه    -سه ح نه وتعه لى-ففي  هذا التمثيل طهوي الحهد     

وزم أفه   تى ل يت  ه  به  ُ د ول يغتر به  إنس ن فمت عهه   ليهل ، وفن  هه  

لدني  ب لم ه ألن المه ه ل يسهتقر فهي سري  ، )  ل  الحكم ه : إنم  ر ه تع لى ا

ِوضهه  ، كههذله الههدني  ل ت قههى علههى وا ههد ، وألن المهه ه ل يسههتقيم علههى   لههة 

 . (185)وا دة كذله الدني  ، وألن الم ه ل ي قى ويذهف كذله الدني  تفنى (

وبعد ُن ضرب المثل للحي ة الدني  التي ررت ُبن ههه  فهيوأدتهم ِهواأد     

بههذكر ُبههرز ِهه  فههي الحيهه ة ِههش زينههة وتفهه مر ، وِهه دة  الهههالك  ُعقههف ذلههه

للت  هي فق ل : )اْلَم ُل َواْلَ ُنوَن زنيَنُة اْلَحَي ةن الدُّْنَي  َواْلَ   نَي ُت ال،َّ لنَح ُت َمْيٌر 

َِهال  ) فقهد ُجمنهَ  المه ُل وال نهون فهي  كهم  (186)( 46عننَد َأَبَه َرَواب ه  َوَمْيهٌر َُ

الههدني . فههال ين غههي لع  ههل ُو ِتيِههل الرتههراأ بههه  وا ههد، وهههو زينههة الحيهه ة 

والتفهه مر بمظ هرههه ، وكدُبههه فههي الحههديث عههش المهه ل وال نههيش ) ههدم الههنظم 

الكريم الم َل على ال نيش ِ  كونهم ُعز ِنه عند ُكثر الن   لعرا تهه فيمه  

 . (187) ني  به ِش الزينة واإلِداد ورير ذله
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ِنهْش َُْزَواجنُكهْم َوَُْوَلدنُكهْم َعهُدوًّا َلُكهْم َف ْ هَذُأوُهْم ) َي  َُيُّ     َُِنهوا إننَّ  َهه  الَّهذنيَش آ

ِْههَواُلُكْم 14َوإنْن َتْعُفههوا َوَتْ،ههَفُحوا َوَتْغفنههُروا َفههفننَّ اهللََّ َرُفههوٌأ َأ نههيٌم ) ( إننََّمهه  َُ

 . (188)(  15)َوَُْوَلُدُكْم فنْتَنٌة َواهللَُّ عنْنَدُه َُْجٌر َعظنيٌم 

ُِهه  الحههديث عههش المهه ل واألولد فههي سههوأة التغهه بش فقههد وأد فههي ِقهه م     

تحذير المؤِنيش ِش الرتهراأ به ألزواج واألولد، فهفن بعضههم عهدو يثه   

ِنههْش  عههش الط عههة ويلهههى عههش ذكههر اهلل ،  ولههه َُِنههوا إننَّ  : )يهه  َُيَُّههه  الَّههذنيَش آ

 َُْزواجنُكْم( 

َِ لنٍه األَْْرَزعنَي: َك َن َذا َُْهٍل َوَوَلٍد، َوَك َن إنَذا ََُأاَد اْلَغْزَو َنَزَلْ  فني َعْوفن  ْبشن 

َِهْش َتهَدُعَن ؟ َفَيههرن ُّ َلُههْم َوُيقنهيُم َفههَيْنَزَل اهللَُّ:  َبَكهْوا إنَلْيههن َوَأ َُّقهوُه، َوَ هه ُلوا: إنَلهى 

ِنههْش َُْزَواجنُكههْم َوَُْوَلدنُكههْم َعههُدوًّا َلُكههْم  وأون عههش ابههش ع هه   ُن أجههال  إننَّ 

َِكَّهَة َوََُأاُدوا َُْن  ِنهْش َُْههلن  سيله عش ههذه اايهة فَقه َل َههُؤَلهن أنَجه ٌل َُْسهَلُموا 

َفَيَبى َُْزَواُجُههْم َوَُْوَلُدُههْم َُْن َيهَدُعوُهْم  -َصلَّى اهللَُّ َعَلْيهن َوَسلََّم  -َيْيُتوا النَّ نيَّ 

َصهلَّى -َفَلمَّه  ََُتهْوا َأُسهوَل اهللَّن  -َصهلَّى اهللَُّ َعَلْيههن َوَسهلََّم - َُْن َيْيُتوا َأُسهوَل اهللَّن

َأَُْوا النَّ َ  َ ْد َفُقُهوا فني الَديشن َهمُّوا َُْن ُيَعه  نُ وُهْم َفهَيْنَزَل  -اهللَُّ َعَلْيهن َوَسلََّم 

َُِنهوا     -َعزَّ َوَجلَّ  -اهللَُّ  ِنهْش َُْزَواجنُكهْم َوَُْولدنُكهْم َعهُدوًّا ) َي  َُيَُّه  الَّهذنيَش آ إننَّ 

 . (189)َلُكْم َف ْ َذُأوُهم َوإنْن َتْعُفوا َوَتْ،َفُحوا َوَتْغفنُروا َففننَّ اهللََّ َرُفوٌأ َأ نيٌم (

َُِنههوا( لتهيئههة نفههو ن      وُصههد أت اايههُة الكريمههُة ب لنههداه ) َيهه  َُيَُّههه  الَّههذنيَش آ

م وإيق عن ِش عرنهم وُ  سيسنهم، وتشويقهم لق هول المتلقيش ولف  انت  هنهن

ِهه  يههرد ِههش ن،ههو وإأرهه د ، رههم جهه ه التحههذير ِههش عههداوة بعههض األزواج 

ِنْش َُْزَواجنُكْم َوَُْوَلدنُكْم َعُدوًّا َلُكْم َف ْ َذُأوُهْم ( ِفتتح   بحهرف  واألولد :)إننَّ 
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لم  لغهة فيهه لغرابتهه لالهتم م بمضمون الخ ر ،وأف  ا تم ل ا التيكيد )إننَّ(

 ،كم  ُ َدَم  الخ ُر )َعُدوًّا( لذات الغرو .

ِنهْش( ال ََسْبعنيضنهيَّة لعره أة ُن  كلَّههم      ولعدم تعمهيم  كهم العهداوة ُُدمله  )

ليسوا بيعداه ، وسم هم عدوا  اعت  أا بم  يتولد ِنهم وينشي عهنهم ،ُو ُن 

ْي هم َك ْلَعُدَو يزف الحذأ ِنه ،و)ُ دم الكالم ِحمول على التَّْش نيهن اْلَ لني ن ، َُ

األزواج ألنه  ِ، دأ األولد وألنه  لكونه  ِحهل الشههوات ُل،هد بقلهوب 

 . (190)الن   وُرد ارغ ل لهم عش الع ودية( 

ولم  ك ن األزواج ُ رب عهداوة ِهش األولد  هدِهش ، فقه ل ِؤَكهدا   لمهش     

 . (191)يست عد ذله : ) إن ِش ُزواجكم( 

وهههذا الحكههم يشههمل النسهه ه كمهه  رههمل الرجهه ل )فكمهه  ُن الرجههل تكههون     

زوجته وولده عدوا  له كذله المرُة يكون زوجه  وولهده  عهدوا  لهه  إل ُن 

 . (192)النظم ا ت،ر على مط ب الرج ل تغلي  (

)َف ْ ههههَذُأوُهْم (  ُي ُ فظههههوا ُنفسههههكم ِههههش ِح ههههتهم ورنههههدة التعلههههد     

 . (193) قو هم على  قو  اهلل تع لى( وال تز ب بهم ول تؤرروا
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التم  ب رصو صو ل يي صو  الخارج د ا يدتضا الظاصا رلياف لاا الط غ  ي لأنه  192

إدريياء د ييا اليت يياِ َطْ ي فييا الّ فيي ن در اليتةيياِكَ ْ ِي اليتةيياِلَةْ ِي ِفييا َلْيييِض ال ييفاتن در 

يرةيا: تم  يب الييذكا  اليت ار لي در نحو ذل  ُ ْ َم اآلَخا. رل يون التم  يب فيا دييو  كث يالن

د ا اليؤنث فا الخراب درا اجتيادةيا ن رتم  ب ال ث ا د ا الد  لن رتم  يب الييريا د يا 

ال ف ن رتم  ب اليخاوب د ا المائبن رتم  ب د ا اليتراسط ي در اليتةاَلةْ ي در اليت ار ْلِي 

رفرونةيا دطيا د ا اآلخان رتم  يب اليدي ء د يا غ ياصمن الط غين اليال ين دسسيةا رد ويةيا 

م ن  1996الا يي  سي  طر ن  الي اانا   ا  الد م   يةيق الياا  الةياي ن ل يارت ط درليا 

1 /510  

   9/ 10تفس ا  رح الط ان :   193



)َوإنْن َتْعُفههوا َوَتْ،ههَفُحوا َوَتْغفنههُروا َفههفننَّ اهللََّ َرُفههوٌأ َأ نههيٌم( دعههوة إلههى العفههو 

وال،فو والمغفرة ج هت فهي سهي   الشهر  ترري ه  فهي الِتثه ل وسهرعة 

الستز بة ، لتعلد  ،هول الزهواب بح،هول الشهر  وتالزِهمه  ، و هذف 

  ل الثالرهة )َتْعُفهوا َوَتْ،هَفُحوا َوَتْغفنهُروا( إِه  لظههوأه وِعرفتههِتعلد األفعه 

 .وإِ  لق،د التعميم والشمول 

وجملة )َففننَّ اهللََّ َرُفوٌأ َأ نيٌم( دليل جهواب الشهر  المحهذوف و التقهدير     

َوإنْن َتْعُفوا َوَتْ،َفُحوا َوَتْغفنُروا ُُجرتم بمثل صهنيعكم ، ألن اهلل رفهوأ أ هيم 

و د ُكهدت الزملهة ب   إننَّ   الدالهة علهى التيكيهد ، وب لزملهة السهمية ،  ،

وب ل،ههفة المشهه هة الدالههة علههى الههدوام والسههتمراأ، رههم جهه ه اإلْنْمَ هه أن َعههْش 

ِْههَوالن َواألَْْوَلدن فنْتَنههة  بنَطرنيههدن اْلَقْ،ههرن الدعهه ئي لنَقْ،ههدن اْلُمَ  لنَغههةن فنههي  َكههْونن األَْ

َِْواُلُكْم َوَُْوَلُدُكْم فنْتَنٌة( إنْرَ  تن َُنَّ    .ُهْم فنْتَنٌة فق ل: ) إننََّم  َُ

ِْههَواَل ألَننََّههه  َلههْم َيْشههَمْلَه  َطَلههُف اْلَحههَذأن َوَل      ِنههَج فنههي هههذا الحكههم األَْ )و ههدَ ُُْد

)وترك ذكر األزواج في الفتنة ،ألن ِنهش ِش يكهون  (194)َوْصُو اْلَعَداَوةن (

ِْهَوالن َعَلهى األَْْوَلدن ألَنن   (195) علهى اامهرة( صال    وعونه   كمه  ُ هَدَم ذنْكهُر األَْ

ِْهَواَل َلهْم َيَتَقهدَّْم ذنْكُرَهه  بنخنهاَلفن األَْْوَلدن ، )َوَوْجهُه  فتنة الم ل ُكثر ، و ألَنن  األَْ

ِْهههَوالن ُهَنههه  َُنَّ اْلُمْسهههلنمنيَش َكههه ُنوا َ هههْد ُُصنهههيُ وا فنهههي َُ َِههه جن األَْ ِنهههَش إنْد ِْهههَوالنهنْم 

ِْهَواُل فنهي اْاَيهةن السَّه بنَقةن ألَننَّ  َِْوالنهنْم َوَلْم ُتهْذَكرن األَْ اْلُمْشرنكنيَش َفَغَلُ وُهْم َعَلى َُ

ِنْش ََُرَد األَْْرَي هن اَتَ، ل  بنهنْم َوهنَي َُْزَواُجُههْم َوَُْوَلُدُههْم  اْلَغَرَو ُهَو التَّْحذنيُر 

)(196) .   
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ااية بتزهيد في الدني  وترريف في اامرة وروابهه ) واهللَُّ عنْنهَدُه  وتختم    

  .َُْجٌر َعظنيٌم( يعني الزنة ، فهي الغ ية ، ول ُجر ُعظم ِنه  

 : املوطن السادس

ِني َلْيال  َوَنَه أ ا ) (    ( َفَلْم َيزنْدُهْم ُدَع ئني إنلَّ فنهَراأ ا 5َ  َل َأَب إنَني َدَعْوُت َ ْو

( َوإنَني ُكلََّم  َدَعْوُتُهْم لنَتْغفنَر َلُههْم َجَعُلهوا ََُصه بنَعُهْم فنهي آَذاننهنهْم َواْسَتْغَشهْوا 6)

( ُرهمَّ 8( ُرهمَّ إنَنهي َدَعهْوُتُهْم جنَهه أ ا )7رنَي َبُهْم َوََُصرُّوا َواْسَتْكَ ُروا اْسهتنْكَ  أ ا )

( َفُقْلهُ  اْسهَتْغفنُروا َأبَُّكهْم إننَّهُه َكه َن 9اأ ا )إنَني َُْعَلنُ  َلُهْم َوَُْسَرْأُت َلُههْم إنْسهَر

َِهْدَأاأ ا )10َرفَّ أ ا ) َِْواٍل َوَبننهيَش 11( ُيْرسنهلن السَّهَم ه َعَلهْيُكم  ( َوُيْمهدنْدُكْم بنهَي

َِ  َلُكهْم َل َتْرُجهوَن هللنَّن َوَ ه أ 12َجنَّ ٍت َوَيْزَعل لَُّكْم َُْنَه أ ا )َوَيْزَعل لَُّكْم  ( 13ا )(  

( 15( ََُلهْم َتهَرْوا َكْيهَو َمَلهَد اهللَُّ َسهْ َ  َسهَم َواٍت طنَ    ه  )14َوَ ْد َمَلَقُكْم َُْطَواأ ا )

ْس   َوَجَعَل اْلَقَمَر فنيهنشَّ ُنوأ ا َوَجَعهَل  ِنهَش األَْْأون 16سنهَراج   ) الشَّم ( َواهللَُّ َُْنَ هَتُكْم 

( َواهللَُّ َجَعههَل َلُكههُم األَْْأَو 18َوُيْخههرنُجُكْم إنْمَراج هه  )( ُرههمَّ ُيعنيههُدُكْم فنيَههه  17َنَ  ت هه  )

ِنْنَههه  ُسههُ ال  فنَز ج هه  )19بنَسهه ط   ) ( َ هه َل ُنههوٌح َأَب إننَُّهههْم َعَ،ههْونني 20( لنَتْسههُلُكوا 

َِ ُلهُه َوَوَلهُدُه إنلَّ َمَسه أ ا ) َِْش َلْم َيهزنْدُه  َِْكهر ا ُك َّه21َواتََّ ُعوا  ََِكهُروا  ( 22 أ ا )( َو

(197) . 

ُِ  الحديُث عش الم لن وال نيَش في سوأة نوح فقد ج ه في رن يه  ِن جه ة     

 -تعه لى  -نوٍح عليه السهالُم ،  لربهه ورهكواه إليهه ،  يهُث اِتثهَل ألِهرن اهللن 

َِه ِهش ريهر فتهوٍأ إلهى التو يدن،وُأرهَدهم إلهى التفكيهر فهي الكهون  فدع   و

لَه ِتعهددة  :فهدع هم ب لليهل والنهه أ ، وفهى العظيم ، ِتخذا  في دعوته ِس 

السههر والعلههش ِ ينهه  لهههم ُن السههتغف أ سهه ٌف فههي سههعة الههرز  و اإلِههدادن 

بهه ألِوال واألولد ، والفههوزن ب لزنهه ت واألنههه أ ، ولكنههه العنهه د والسههتك  أ 

  .والتمرد والع،ي ن 
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دنَئْ  و ههد ارههتمل  السههوأة الكريمههة علههى ضههروٍب بالريههٍة كثيههرٍة فقههد ُبهه    

َِهَه  ِنهن َُْن َُنهذنْأ َ ْو بتيكيدن م ر اإلأس ل اهتم ِ  به ) إننَّآ َُْأَسْلَن  ُنو    إنَلى َ ْو

ِنش َ ْ لن َُن َيْيتنَيُهْم َعَذاٌب َُلنيٌم ( رهم جه ه بيه ُن اإلنهذاأن )َ ه َل يه  َ هْومن إنَنهى َلُكهْم 

ُّ نيٌش( ، فلم يعطهو علهى سه بقه لمه  بينهمه  ِهش  كمه ل الت،ه ل ،و هد َنذنيٌر 

اسههتهل نههوح دعههوة  وِههه ب لنههداه للفهه  انت هه ههم إليههه و إ  هه لهم عليههه ، 

المض ف إلى ضميره  لتذكيرهم ب ألواصر التهي  )  وم (ـ     ِتوددا  إليهم ب

تزمعهم زي دة في طمينتهم ،رهم افتته ُح كالِهه بحهرف التيكيهد إلزالهة الشهه 

نن اْعُ هُدوا اهللََّ َواتَُّقهوُه َوَُطنيُعهونن ِش نفوسهم ، رم ررت في بيه ن اإلنهذاأ )َُ

َُِّسههمًّى إننَّ ََُجههَل اهللَّن إنَذا َجهه ه ل  َِههش ُذُنههوبنُكْم َوُيههَؤَمْرُكْم إنَلههى ََُجههٍل  َيْغفنههْر َلُكههم 

 ُيَؤمَُّر َلْو ُكنُتْم َتْعَلُموَن (   

 َل َأَب َ ه الطرَ  والمس لَه التهي ات عهه  ِه   وِهه ) -عليه السالُم -رم ذكر 

ِني َلههْيال  َوَنَههه أ ا( ِشههيرا ب لط هه   بههيش الليههل والنههه أ إلههى  إنَنههي َدَعههْوُت َ ههْو

ِداوِتههه فههي الههدعوة دون كلههل ُو ِلههل لنحسهه أ الزِهه ن فيهمهه  ،ك رههف  

ب لق،ر عش ِدن جحودهم ، )َفَلْم َيزنْدُهْم ُدَع ئني إنلَّ فنَراأ ا( ِستعيرا الفراأ 

ا زي دة الفراأ إلى الدع ه على س يل المز ز العقلي لقوة إنْعراضهم ، ِسند

لعال ههة السهه  ية ، رههم يههذكر عليههه السههالم   لههة ُمههرن ِههش جفهه ه ط هه عهم 

ورلظة  لوبهم )َوإنَني ُكلََّم  َدَعْوُتُهْم لنَتْغفنَر َلُهْم َجَعُلهوا ََُصه بنَعُهْم فنهي آَذاننهنهْم 

َتْكَ ُروا اْسهتنْكَ  أ ا( فزسهد ب لمزه ز المرسهل َواْسَتْغَشْوا رنَي َبُهْم َوََُصرُّوا َواْسه

فههي )َجَعُلههوا ََُصهه بنَعُهْم( ِقههداأ أفضهههم وكههينهم لشههدة  رصهههم علههى عههدم 

الستم ت َجَعُلوا اأَلَص بنَ  ُكلَّه  فني آَذاننهنْم ، َواْسَتْغَشْوا رني َبُهْم وتغطوا به  ، 

ة  عهش الم  لغهةن فهي وهذه الهيئة )إِ  ُن تكون  قيقهة  ،وإِه  ُن تكهون كن يه



إعراضهم عش ِ  دع هم إليه ، فههم بمنزلهة ِهش سهد سهمعه وِنه  ب،هره( 

(198) . 

ويواصل نوٌح دعوة  وِه بشهتى األسه ليف ِراعيه  ُ هوالهم فهي ذلهه ،     

فهو ت أة يدعوهم جهرا ، وت أة يدعوهم سرا ، وت أة يزم  بهيش األِهريش 

َني َُْعَلْنهُ  َلُههْم َوَُْسهَرْأُت َلُههْم إنْسهَراأ ا( فه فتتو )ُرمَّ إنَني َدَعْوُتُهْم جنه أا  ُرمَّ إن

ب لمن صحة في السر ، فلم  لم يق لهوا رنهى ب لمزه هرة ، فلمه  لهم تهؤرر َرلَّهَث 

 . (199) ب لزم  بيش اإلسراأ واإلعالن(

رم ف،َّل دعوتهه بتهرري هم فهي ِغفهرة الهذنوب، وِه  يترتهف عليهه  ِهش     

ِوال وال نهيش، والفهوز ب لزنه ت واألنهه أ :)َفُقْلهُ  أز  وفير ، وإِداد به أل

َِههْدَأاأ ا َوُيْمههدنْدُكْم  اْسههَتْغفنُروا َأبَُّكههْم إننَّههُه َكهه َن َرفَّهه أ ا ُيْرسنههلن السَّههَم ه َعَلههْيُكم 

َِْواٍل َوَبننيَش َوَيْزَعل لَُّكْم َجنَّ ٍت َوَيْزَعل لَُّكهْم َُْنَهه أ ا( و هد آرهَر الهنظُم الكهريُم  بنَي

الوصههَو )َرفَّهه أ ا( لمن سهه ة )اْسههَتْغفنُروا( تيكيههدا لح،ههول المغفرة،والمزهه ز 

َِْدَأاأ ا ( لعال ة المحليهة فقهد ُأاد ب لسهم ه  المرسل ) ُيْرسنلن السََّم ه َعَلْيُكم 

المطههر ِ  لغههة فههي اإلأسهه ل ،كمهه  اسههتعير اإلنأسهه ل لعني،هه ل واإلنعطهه ه ، 

 ل ِش علهو  ِتمكنه  ِهنهم ِشهتمال وُعدن ب )علي( في إر أة إلى ُنه إأس

عليهم ،كم   ُعيد )َيْزعل( بعد واو العطو في  وله : )ويزعل لكهم ُنهه أا ( 

ِْهَوال ، َبننهيَش ،َجنَّه ت  للتوكيد اهتم ِ   بشهين المعطهوف ، كمه  آرهر تنكيهَر ) َُ

َِه   ،َُْنَه أ( للتكثير والتعظيم ،رم انتقل إلى توبيخهم ب لسهتفه م المزه زن )

َل َتْرُجوَن هللنَّن َوَ  أ ا( ِنكرا عليهم استهت أهم وعهدم تهو يرهم لهربهم ،  َلُكْم

ذاكرا لهم بعض   ِش ِظ هر  دأته : ف بتدُ بخلقهم َُْطَواأ ا إل راأهم ب لمع د 

، رههم َ ههرََّأهم  :ف لههذي ُنشههيهم ِههش العههدم  هه دأ علههى ُن يعيههدهم بعههد ِههوتهم
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َتَرْوا َكْيَو َمَلَد اهللَُّ َسْ َ  َسَم َواٍت  بخلد السم وات والشمل والقمر :) ََُلْم

َُِ  َلَغههة  فنههي  طنَ    هه  َوَجَعههَل القمههر فنههيهنشَّ ُنههوأا ( فههيْم ر َعههشن اْلَقَمههرن بنَينَّههُه ُنههوٌأ 

َوْصفنهن بن إلْنَن َأةن  ) َوَجَعَله فيهش ِ  ُنه في إ داهش وهي السم ه الدني  كمه  

نهه  والمهرجو لهه اإليزه ز والمالبسهة يق ل زيهد فهي بغهداد وههو فهي بقعهة ِ

 . (200)ب لكلية والززئية ، وكونه  ط      رف فة (

و وله :)َوَجَعَل الشَّْمَل سنَراج  ( تشه يٌه بليهٌ  َ هرََّب صهوأَة المشه َّه إلهى     

ذنْهههشن المتلق ههي ، وآرههر الههنظم إعهه دة )َجَعههَل( بعههد واو العطههو للتن يههه علههى 

 أا  لعظههيم القههدأة وزيهه دة  فههي التههوبيخ ،رههم اسههتقالل كههل نعمههة بنفسههه  إهههه

فههي ُصههل نشههيتهم و دأتههه علههى  -تعهه لى -يلفهه  انت هه ههم إلههى  ههدأة اهلل 

ِنهَش األَْْأون َنَ  ت ه  ُرهمَّ ُيعنيهُدُكْم فنيَهه  َوُيْخهرنُجُكْم إنْمَراج ه   إع دتهم )َواهللَُّ َُْنَ هَتُكْم 

ِنْنَههه  ُسههُ ال  فنَز ج هه (  ولههه :)َواهللَُّ َواهللَُّ َجَعههَل َلُكههُم األَْْأَو بنَسهه ط   لنَت ْسههُلُكوا 

ُنشهيكم لمه  كه ن ملهد ُصهل اإلنسه ن ِهش األأو ره يه   بخهروج َُْنَ َتُكْم ( ُي 

الن ههه ت ِنهههه  اسهههتعير اإلن ههه ت لعنشههه ه، اسهههتع أة  ت،هههريحية ت عيهههة )وههههذه 

ِح لههة  السههتع أة ُدل  علههى الحههدوا ، ألنهههم إذا كهه نوا ن  تهه   كهه نوا ِحههَدريش ل

) ُرههمَّ ُيعنيههُدُكْم فنيَههه  َوُيْخههرنُجُكْم إنْمَراج هه ( ب ل عههث         (201) ههدوا الن هه ت (

والحشر، وُكهده ب لم،هدأ )إنْمَراج ه ( كمه  ُك هد ) َُْنَ هَتُكْم ( ب )َنَ  ت ه ( للدللهة 

علههى ُن اإلعهه دة ِحققههة ك ل ههده، وُنههه  تكههون ل ِح لههة ،)َواهللَُّ َجَعههَل َلُكههُم 

ِنْنَه  ُسُ ال  فنَز ج  (  وله :)بنَس ط  ( تش يه بليه  . ُي األَْْأ َو بنَس ط   لنَتْسُلُكوا 

: جعله  لكم ك ل س   ، َوُم،َّهْ  بن لهَذْكرن ألَننََّهه  ََُههمُّ لنْرهتنَراكن ُكهَل النَّه  ن فنهي 

ِنْنَه (  .  (202) النْستنَف َدةن 
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َعَل َلُكُم األَْْأَو بنَس ط  ( بعد  ولهه كم  كرأ لفظ الزاللة في  وله )َواهللَُّ َج    

ِنههَش األَْْأون َنَ  ت هه ( للتعظههيم والتههيمش والت ههرك ، و بعههد ن،ههو  )َواهللَُّ َُْنَ ههَتُكْم 

ط ل واِتد  رابة ُلهو سهنة إل ممسهيش ع ِه  تضهرت نهوح ره كي  ع،هي ن 

دن :) َ ه َل ُنهوٌح  وِه له ، وإت  عهم اْلَق َدَة َوالرَُّ َسه َه ِهش ذون اْلَمه لن َواْلَوَله

َِْكر ا  ََِكُروا  َِ ُلُه َوَوَلُدُه إنلَّ َمَس أ ا َو َِْش َلْم َيزنْدُه  َأَب إننَُّهْم َعَ،ْونني َواتََّ ُعوا 

ُك َّ أ ا( والزملهة ِسهتينفة اسهتئن ف   بي نيه   ، ألن ِه  سه قه  يثيهر سهؤال عهش 

وصهول عهش  ه دتهم   ل  وِه وِ  آل إليه ُِرهم ، وُرر النظم التع ير ب لم

َِ ُلُه َوَوَلُدُه إنلَّ َمَس أ ا( لم  تهؤذن بهه جملهة ال،هلة  َِْش َلْم َيزنْدُه  وزعم ئهم )

ِش بطرهم وطغي نهم بنعمهة اهلل ،وتيكيهدا  للخسه أة ُ ،نهَرْت الزيه دُة عليهه  

 ،َر ِوصوٍف على صفة ،كم ) ُجرن ذله ِزرن صفة لزِة لهم وسمة 

َِْكهر ا  (203)وتث يت  ، وإبط ل لمه  سهواه (يعرفون به  ، تحقيق  له  ََِكهُروا  )َو

ُك َّ أ ا()وُكد الفعل ب لم،دأ دللة على  وة ِكهرهم ، وزاده تيكيهدا  بوصهفه 

ب)ُك َّ أا  ( ُي ب ل  النه ية في العنَظم ذله ألنهم فهو  كفهرهمَ َصهدُّوا النَّه َ  

 .دابرهم و َُْرَرَ ُهُم بن لطُّوَف نن َعشن الَديشن بنحنَيٍل َوََُس لنيَف َرتَّى فقط  اهلل 

 مت حبمد اهلل تعاىل واحلمد هلل أواًل وآخرًا

 

*** 
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 ةـــاخلامت

 آن لنهه  ُن  بعههد هههذه الر لههة الممتعههة فههي أ هه ب القههرآن الكههريم وآي تههه    

، ولعهل ُههم النته ئج التهي تمخضه  عنهه  ههذه الدأاسهة ُهم النته ئج  نوجز

الكهريم ، وُن ج ن ه  ِهش إعزه زه  القهرآن زه زإعالمتواضعة : التيكيد علهى 

يكمش في لغته وبالرته ، وُن بالرته تكمش فهي نظمهه وإتهالف كلم تهه : إذ 

كل كلمة تق  ِه  ج أتهه  المو ه  المن سهف والمكمهل لتمه م المعنهى وت يه ن 

الغههرو،  و ههد تزلههى ذلههه جيههدا  فههي رن يهه  ال حههث وِههش مههالل الموازنهه ت 

 يرة التي ج هت ِتفقة في كثير ِش كلم ته  .المتعددة بيش ااي ت الكث

لل حهث والدأاسهة تنتظهر جههود  فسهيٌو بالرة القرآن الكهريم ِيهداٌنُن      

ال هه  ثيش إلبههراز ِهه  تحتويههه ُسهه ليف القههرآن ِههش أوائهه  ال الرههة وُسههراأ 

 .  اإلعز ز

  جة إلى المزيد ِش تله الدأاسه ت واألبحه ا التهي تكشهو لنه   ن  فيُن    

ِش ُسراأ هذا الكت ب العظيم وتعهرب لنه  عهش  جديدا  بعد الحيش سرا الحيش 

 .   وة بي نه وأوعة إعز زه وسمو ِع نيه
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