المتماثل
في القرآن
لمؤلفه المحقق
عـلـي غضنفـري
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الشـكـر
من لم يشكر المنعم
من المخلوقين لم يشكر اللّه عزّوجلّ

1

اشكر استاذنا الجليل العالم العامل الناطق ،الّذي تعلّم القرآن وعلّمه آناءالليل واطراف النهار من غير
كلل وال ملل ،الشيخ الكبير ،ابوالشهيد ،صاحب الفضل والفضيله سماحة آيهاللّه معرفت مدظلهالعالى.
الّذي اتحفنى طوال مدة اعدةا ل لهدذل الرةد لإل ه ليده شد ل؛ فدكرل ه دزالاللّده عند شيدر
جزاءالمحسنين ونرجو من اللّه تع لى الرحمإ والغفران للم ضين من اة تذتى والتوهيق والسةا للب قين
منهم.

1ـ عيون اخبارالرضا عليهالسالم  ،ج  ،2ص . 22
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االهـداء
إليك يا رسولاللّه
هذا ال هة المتواضعل صلىاللّه
عليكوعلى أهلبيتك الطّيبين الط هرين
الهى ال تعذّب لس ن يُخبِر عنك وال عين تنظر إلى وحيك وال هؤ اً
تفكّر ه آالئك وال يةا تكتب تبيين كالمك وال قةم تمشى ه شةمتك .برحمتك وعفوك
ي الهالع لمين وي ارحمالراحمين
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدللّه الذي انزل القرآن هدى للناس والبيّنات من الهدى والفرقان الذي ال يأتيه الباطل مـن بـين
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد ،الّذي تجلّى بذاته على ذاته فتنزّه من مجانسـة مللوقاتـه
وتجلّى باسمائه وصفاته على سائر مصنوعاته.
والصلو والسالم على مالئكته وانبي ئه ةيّم من ارةله رحمإً للع لمين وروؤه ً ب لمؤنينل ةيةالمرةلين
ابىالق ةم محمّة وعلى أهلبيته الطّيّبين من ابن عمه ووارث علمه وش زن اةرارل واوال ل المعصومين
المنت بين الةيّم ن موس الةهر وام م العصر الح إ الث ن عشر ع لاللّه تع لى هرجه و على محبّيه و
صحبه الّذين اهتةوا بهةايتهل ورضواناللّه على ة اتن و مش يخن و اشوانن الّذين ةبقون ب اليم نل و
اللعن الةائم على اعةائهم و منكريهم و مخ لفيهم اجمعين الى يوم الةين.
ام بعةل ه نّ كالماللّه هو افرف كالمل وعلمه افرف العلوم و راةته افرف واهضل راةإل والنظر اليه
ط عإ وقرائته عب

وتالوته ةع

وللذنوب كف ر وه الن ر ةتر وه القي مإ أم ن وه ال نإ رجإ.

ق ل رةولاللّه صلىاهللعليهوآله«:عليك بقراءة القرآن فإنّ قراءَته كفّارة للذنوب وستر فيالنار وامـان
من العذاب».1
وقال اإلمام الكاظم عليهالسالم «:اِنّ درجات الجنّةِ على قدر آيات القرآن ،يقال له اقرء
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وارقاء فيقرثم يرقى».1
فطوبى لمن جلس على مأدبة القرآن واقبل اليها بجوانحه وجوارحه وبلغ سعيه ألن يستفيد منه.
ق ل رةولاللّه صلىاهللعليهوآله «:القرآن مأدبة اللّه فتعلَموا مادبته ما استطعتم».2
واستمسك بحبلاللّه المتين.
ق ل ابوالحسن الرض عليهالسالم «:هو (القرآن) حبلاللّه المتين وعروتهالوثقى».3
ويهتدي بالقرآن:
ق ل على عليهالسالم «:القرآن افضل الهدايتين».4
فانه يهدى للّتي هي اقوم:
(إِنَ هَـذَا ا لْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ا لْمُؤْمِنِينَ ا لَذِينَ يَعْمَلُـونَ الصَـلِحَــتِ أَنَ لَهُـمْ أَجْـرا
كَبِيرا).5
فهو الطريق االقوم واالسلوب االحسن في كل جانب من جوانبالوجود .فهو يتحدّث عن آخر شريعة
تكاملت في جميع الجوانب الحياة الّذي نزل على خاتمالنبيّين صلىاهللعليهوآله .
ثمّ
ك ن ه نظري ان احقق ه موضوع التم ثل ه القرآن الكريم وذلك فدكراً مندى للّده تعد لى علدى
اي

ل هذل االلفإ الت حصلت بين وبينالقرآن.

1ـ وسايل الشيعة ،ج  ،2ص . 24
2ـ بحاراألنوار ،ج  ،22ص . 12
3ـ بحاراألنوار ،ج  ،22ص . 12
2ـ غررالحكم .
5ـ سورة االسراء ،اآلية . 2
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من خالل البحوث والمواضيع واجهت موضوعا مهمّا؛ ألنّ النـاظرين فـي كتـاباللّـه مـن الّـذين ال
يتمكنوا او ال يمكّن لهم ان يتدبّروا جيّدا بسبب بعدهم عن اللغة العربية واللطائف اللاصة بها ومـن
جملة اولئك اعداء الدين الّذين ال يجدون ايّ نقص وايراد في االُصول والفروع للدّين الحنيف اغواءً
لملّتهم واخفاءً لنقائصهم العديدة ،يريدون ان يطعنوا علىاالسالم والمعجزة اللالدة فيقولون لماذا جاء
فى القرآن آآليات المتماثل؟
هبعة هذا عزمت و توكلت على اللّه ان ابحث عنه بشكل مفصل و ج مع هسميت رة لتى هذا «التم ثل
ه القرآن» وأةألاللّه تع لى أن يوهقن لهذا وأن يةرأ ب لحسنإ السّيئإ وان ينظر الين بعين الو والرحمإ
والرض وان يتقبل من هذا القليل وان ي عله ش لص ً لوجه الكريم واةأله تع لى ان ي علده ن هعد ً لمدن
ارا االنتف ع به من عب ل انف ءاللّه تع لى.
وما توفيقى اال باللّه عليه توكلت واليه انيب
على الغضنفرل
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ب ةتقرائن تبيّن انّ هن ك آي ت قة تم ثلت هنذكره ونتعرض آلراء بعض المفسدرين بشدأنه ونبدةل
رأين هيه هنقول انّ لكل آيإ معنى يغ ير معنى اآليإ االُشرل اذا الحظن ةي قه الع م أو ةبب نزولهد
أو الةّقإ ه المعنى اللغوي أو اُمور اُشرل نذكره ه مح له انش ءاللّه.
(بسم اللّه الرحمن الرحيم)
قة ج ئت هذل اآليإ مئإ واربعإ عشر مرّ كم انّ صفإ الرحمإ للّه تع لى قة ج ئت مرّتين هد نفد
هذل اآليإ.
عنةم نالحظ الفرق بين صفت «الرحمن» و «الرحيم» نلتزم بعةم التكرار هيهم .
ق ل الطبرة ه بي ن الفرق بين هذين الصفتين:
«ألنّ الرحمن بمنزلإ اةم العلم من حيث ال يوصف به االّ اللّه هوجب لذلك تقةيمه بخالف الرحيم أل
نّه يطلق عليه وعلى غيرلل ورول أبوةعية الخةري عن النب صلىاهللعليهوآله انّ عيسدى بدن مدريم
ق ل :الرحمنل رحمن الةني والرحيمل رحيم اآلشر وعن بعض الت بعين ق ل :الدرحمن ب ميدع الخلدق
والرحيم ب لمؤنين ش صه ...والى هذا المعنى يؤ م رول عن الص ق عليهالسالم انّه ق ل :الرحمن اةم
ش ص بصفإ ع مّإ والرحيم اةم ع م بصفإ ش صإ.
وعن عكرمه ق ل :الرحمن برحمإ واحة والرحيم بمئإ الرحمإل وهذا المعندى قدة اقتبسده مدن قدول
الرةول :ان للّه عزّوجل مئإ رحمإ وانّه انزل منه واحة إلى األرض هقسمه بدين شلقده يتعد طفون
ويتزاحمون واشرّ تسع ً وتسعين لنفسه يرحم به عب ل يومالقيمإ».1
وامّ علإ تكرار اآليإ ه اوّل كل ةور االّ ه ةور التوبإ هقة اشتلف علم ءاالةالم

1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 52
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ه ذهب بعض على انّه آيإ مستقلإ من كل ةور والةليل على هذا اثب ته ه المصحف قبل كلّ ةور
وعنة فروعه وهذا جية بعة ان نسمع من رةولاللّه صلىاهللعليهوآله امرل بت رية القرآن عن كلّ مد
لي

منهل وللرواي ت الوار عن المعصومين عليهمالسالم والسير المستمر على قرائته وقرائإ النب

صلىاهللعليهو آله  .وذهب بعض على انّه آيإ من الف تحإ ون غيره وهند ك أقدوال آشدر فد ذ ال
يعبأبه .
هعلى هرض انّه آيإ مستقلإ كم هو رأين كذلك نقول ه ةبب تكراره :
الرحمن ه صفإ تشير الى الرحمإ االلهيإ الش ملإ للمؤن والك هر والرحيم ه صدفإ الهيدإ تخدت؛
بعبةل المؤن ون الك هر والةليل على ذلك ذكر صفإ الرحمن ه القرآن بصور مطلقإ بينم ذكر صفإ
الرحيم مقية ه بعض اآلي ت.
بالمونـين
ولم رول عن اإلم م الص ق عليهالسالم «:واللّه اله كلُ شىٍ الرّحمن بجميع خلقه والرحيم ٔ
خاصّة».1
هتعم صفت «الرحمن والرحيم» جميع الكون وتشمل جميع الموجدو ات هكدلّ مد شلدقاللّده تعد لى
هبرحمته شلقل ورحمته وةعت كلّ فئل ههم من اهمّ األوص ف بل هم أصل كلّ صفإ للّه تع لى ه
الحيو الةنيويإ واالُشرويإ.
ق ل رةولاللّه صلىاهللعليهوآله «:انّ للّه عزّوجل مئة رحمةٍ وانّه انزل منها واحدة بين الجن واإلنـس
والبهائم واخرّ تسعة وتسعين لنفسه يرحم بها عباده».2
هذال مع انّ كلّ ةور قة ور ت هيه «البسملإ» انصبغت بصبغإ السور المب ركإ.
وامّ تكراره ه ةور النمل ه كت ب ةليم ن النب ّ عليهالسالم الى بلقي .

1ـ بحاراألنوار ،ج  ،55ص . 51
2ـ بحاراألنوار ،ج  ،6ص . 212
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(إِنَهُ مِن سُلَيْمَـنَ وَإِنَهُ بِسمِ اللَهِ الرَحْمَـنِ الرَحِيمِ).1
ههذل االيه هى تم م الهةف من ارة ل الكت بإ الى ملكإ ةبأ ههى رغم قصره تضدمنت اإلفد ر الدى
الص نع الحكيم الحىّ الق ر شاله لم زعمت ملكإ ةبأ و قومه ههم يس ةون للشم ل هلفظإ «اللّه»
وحةه ج معإ ل ميع صف ته تع لى كم انّ رحمته الع مإ تةل على حي ته وقةرته و. ...
(الرَحْمن الرَحِيم)

2

بعة اجم ع المسلمين واتف ق المفسرين على انّ «البسملإ» جزء من ةور الحمةل ههذل اآليإ «الرحمن
الرحيم» ه اآليإ الث نيإ من اآلي ت المكرر ه القرآن.
هه ج ئت لبي ن أوص ف اللّه تع لى ه ضمن بعض األوص ف االُشرل نحو «ربّالع لمين» و «م لك
يومالةين» بخالف م ه البسملإ كم قلت ه ةبب تكراره .
ثمّ ال يبعة ان نقول بأنّ اللّه تع لى قة اف ر الى رحمته الواةعإ قبل التكلم عن يومالقيمإل ههدو تعد لى
«رحمن ورحيم» قبل ان يكون «م لك يومالةين».
(الــم)
الحروف المقطعإ من هواتح السور ه القرآن من المتش به ت القرآنيإل ههد وان كد ن المفسدرون قدة
اتعبوا انفسهم ه تفسيره وصنفوا كتب ه هذا الموضوع ولكنّه من األةرار الت ال يعلمهد االّ اللّده
تع لى ورةوله صلىاهللعليهوآله ههى من الرموز الت ك نت بينهم .
ومع هذا قضيإ التكرار ه هذل الحروف أيض ً من العلوم الت ال يعلم تفسديره وال تأويلهد االّ اللّده
ورةوله وال ينبغ الخوض ه موضوع ال يمكن أن نقول هيه فيئ ً االّ على ةبيل االحتم ل.
(أُوْلَـبءِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِهِمْ وَأُوْلَـبءِكَ هُمُ ا لْمُفْلِحُونَ).3
(أوْلَـبءِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأوْلَـبءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).4
1ـ سورة النمل ،آية . 34
2ـ سورة الحمد ،آية . 2
3ـ سورة البقرة ،آية . 5
2ـ سورة لقمان ،آية . 5
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اآليإ االُولى اف رت الى المتقين (ذلك الكت ب الريدب هيده هدةلل للمتقدين) والث نيدإ افد رت الدى
المحسنين «هةل ورحمإ للمحسنين».
(إِنَ الَذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ).1
(وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ).2
ه نّ الحكم ف مل ل ميع الكف ر ه آيإ البقر ل وذلك بمالحظإ االطالق هد (انّ الدذين كفدروا هد
االُولى.
بمالحظإ قوله تع لى ه م قبله (لقة حقّ القدول علدى

ولكن الحكم يخت؛ ببعض الكف ر هيآيإ ي

أكثرهم ههم اليؤمنون هبعض منهم يتبعون الذكر و يخشون الرحمن ب لغيب.
هق ل الطبرة ه فأن نزول آيإ البقر :
« قيل نزلت ه أبي هل وشمسإ من أهل بيته قتلوا يوم بةر ...وقيل نزلت ه قوم ب عي نهم من احبد ر
اليهو ممن كفر ب لنب ّ عن اً وكتم امرل حسةا عن ابن عب سل وقيل نزلت ه أهل الختم والطبع الذين
علماللّه انهم ال يؤنون عن أبيعلى ال ب ئ ل وقيل نزلت ه مشركى العرب عن األصمل وقيل ه ع مإ
ه جميع الكف ر ...وأشت ر الشّيخ أبوجعفرقةساللّه روحه ان يكون على االشتصد ص وت دويز كدلّ
واحة من األقوال اآلشر وهذا أظهر وأةبق الى الفهم».3
وق ل ص حب الميزان ه تفسير اآليإ االُولى:
« وأيض ً هذا التعبير انّم وقع ه ةور ي

وه مكيإل وه هذل السور وه ةور البقر اوّل ةور

نزلت ه المةينإل نزلت ولم تقع غزو بةربعةل ه الفبه ان يكون المرا من الذين كفدروا ههند وهد
ة ئر الموار من كالمه تع لى :كف ر مكّإ ه اوّل البعثإ االّ ان تقوم قرينإ على شالهه».4

1ـ سورة البقرة ،آية . 6
2ـ سورة يس ،آية . 14
3ـ تفسير مجمع البيان ،ج  ،1ص . 23
2ـ تفسير الميزان ،ج  ،1ص . 55
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(وَإِذَا لَقُواْ الَذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَـطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَا مَعَكُـمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ).1
(وَإِذَا لَقُواْ الَذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَـتَََ اللَـهُ عَلَـيْكُمْ
لِيُحَآجُوكُمبِهِى عِندَ رَبِّكُمْ أَفَالَ تَعْقِلُونَ).2
ق ل الطبرة ه تفسير اآليإ االُولى:
«اذا لقوا الذين آمنوا يعن المن هقين اذا رأوا المؤنين ق لوا آمنّ  ...وقيل هم اليهو » 3ولكن األوّل مط بق
لسي ق اآليإ كم ترل.
وق ل ه تفسير اآليإ الث نيإ:
«رول عن أبي عفر الب قر عليهالسالم انّه ق ل :ك نوا قوم ً من اليهو وليسوا من المع نةين المتواطئين اذا
لقوا المسلمين حةثوهم بم ه التورا من صفإ محمّة صلىاهللعليهوآله هنه هم كبدرائهم عدن ذلدك
وق لوا ال تخبروهم بم ه التورا من صفإ محمّة صلىاهللعليهوآله هيح جوكم به عنة ربكدم هنزلدت
هذل اآليإ .ق ل م هة نزلت ه بنىقريضإ لم ق ل لهم النب صلىاهللعليدهوآلده  :يد اشدو القدر
والخن زيرل ق لوا من أشبر محمّة صلىاهللعليهوآله بهذا؟ م شرج االّ منكمل وق ل السّةل :هدؤاء ند س
من اليهو ل آمنوا ثمّ ن هقوا هك نوا يحةّثون المؤنين من العرب بم عدذب بده اةدالههمل هقد ل بعضدهم
لبعض:
اتحةّثونهم بم هتحاللّه عليكم من العذاب ليح جوكم به هيقولون نحن أكرم على اللّه منكم».4
هقة نقلن هذا بتفصيله حتّى يعلم كم من هرق بين اآليتين وم يقول المفسرون ه ةبب نزولهم .
(صُمٌ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ الَيَرْجِعُونَ).5
( ...صُمٌ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ الَ يَعْقِلُونَ).1
1ـ سورة البقرة ،آية . 12
2ـ سورة البقرة ،آية . 16
3ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 141
2ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 212
5ـ سورة البقرة ،آية . 15
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اآليإ االُولى وصف للمن هقين هذهباللّه بنورهم وتركهم ه ظلم ت ال يُبصرون.
واآليإ الث نيإ قة وصفت الكف ر ههم كمثل الذي ينفق بم ال يسمع اال ع ءل ونةاءل.
(وَإِنْ كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِى وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَـهِ إِنْ
كُنتُمْ صَـدِقِينَ)

2

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَلـهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِى وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَهِ إِنْ كُنتُمْ صَـدِقِينَ).3
انّ الضمير ه «مثله» يرجع الى القرآن كلّه وال يمكن ان يرجع الى السور الت ج ئدت هد ضدمنه
اآليإل ألنّه ةيكون التحةل حينئذ لغواًل بل مسته ن ً وذلك مثل انّ نقول :انّ كنتم ه ريب من ةور
الحمةل هأتوا بسور البقر .
«من» ه «من مثله» للتبعيض ولم ك نت البقر ةور مهمّإ ه القرآن وه اوّل ةور نزلت ب لمةينإ
وةور ث نيإ على الترتيب الفعلى الت رتبه رةولاللّه صلىاهللعليهوآلهف حي تده المب ركدإل ج ئدت
اآليإ ب«هأتوا بسور من مثله» حتّى يعلم انّ التحةل لم يكن منحصراً ه البقر بل يعم جميع السور
القرآنيإ.
(الَذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَهِ مِن بَعْدِ مِيثَـقِهِى وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَهُ بِهِى أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ
أُوْلَـبءِكَ هُمُ ا لْلَـسِرُونَ).4
(وَالَذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَهِ مِن بَعْدِ مِيثَـقِهِى وَيَقْطَعُونَ مَآأَمَرَ اللَهُ بِهِى أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ
أوْلَـبءِكَ لَهُمُ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَارِ).5
اآليإ االُولى تصف الف ةقين المضلّينل وانّهم الخ ةرون ه يومالقي مإل واآليإ الث نيإ بعة ان ذكرت هيه
السعةاء وأحوالهم واألوص ف الت به يستحقون ال نإل تبعه اللّه تع لى بذكر االفقي ء وأحوالهم الةنيئإ
1ـ سورة البقرة ،آية . 111
2ـ سورة البقرة ،آية . 23
3ـ سورة يونس ،آية . 35
2ـ سورة البقرة ،آية . 21
5ـ سورة رعد ،آية . 25
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واةتحق قهم النّ ر.
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـبءِكَةِ اسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ا لْكَـفِرِينَ).1
(وَلَقَدْ خَلَقْنَـكُمْ ثُمَ صَوَرْنَـكُمْ ثُمَ قُلْنَا لِلْمَلَـبءِكةِ اسْجُدُواْ لِـأَدَمَ فَسَـجَدُواْ إِالَ إِبْلِـيسَ لَـمْ يَكُـن مِّـنَ
السَـجِدِينَ).2
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَــبءِكَةِ اسْجُدُواْ الِدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينا).3
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـبءِكَةِ اسْجُدُواْ الِدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَ إِبْلِـيسَ كَـانَ مِـنَ ا لْجِـنِّ فَفَسَـقَ عَـنْ أَمْـرِ رَبِّهِـى
أَفَتَتَلِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئْسَ لِلّظَـلِمِينَ بَدَال).4
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَــبءِكَةِ اسْجُدُواْ الِدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَ إِبْلِيسَ أَبَى).5
( ...فَقَعُواْ لَهُ سَـجِدِينَ * فَسَجَدَ ا لْمَلَــبءِكَـةُ كُلُهُـمْ أَجْمَعُـونَ * إِالَ إِبْلِـيسَ اسْـتَكْبَرَ وَكَـانَ مِـنَ ا
لْكَـفِرِينَ).6
هذل اآلي ت كلّه قة ج ءت ه ةي ق بي ن قصإ رهض ة و الشيط ن آل م عليهالسالم وكلّم تكدرر
هذا المقطع من القصإ يأتى ب ُمور جةية لم تذكر من قبل.
(وَقُلْنَا يَــادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ا لْجَنَةَ وَكُالَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْ ُ شِئْتَما وَالَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الّظَـلِمِينَ).7
(وَيَـــادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ا لْجَنَةَ فَكُالَ مِنْ حَيْ ُ شِئْتُما وَالَتَقْرَبَا هَــذِهِى الشَـجَرَةَ فَتَكُونَـا مِـنَ
الّظَـلِمِينَ).8
1ـ سورة البقرة ،آية . 32
2ـ سورة األعراف ،آية . 11
3ـ سورة االسراء ،آية . 61
2ـ سورة كهف ،آية . 54
5ـ سورة طـه ،آية . 116
6ـ سورة ص ،آيات  12الى . 12
1ـ سورة البقرة ،آية . 35
5ـ سورة األعراف ،آية . 12
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لفظإ «اةكن» ه البقر بمعنى االق مإ وه تستةع زم ن ً ممتةاً هيلزم عطف «كال» هن بد لواول أي
أجمع بين اإلق مإ واألكلل هلو ج ءت اآليإ ب لف ءل لوجب تأشير األكل الى الفراغ من اإلق مإ ألنّ الف ء
للترتيب والتعقيب.
امّ الّذي ه األعراف ههو بمعنى «السكنى» أي اتخذ موضع ً للسكنى ألنّ اللّه تع لى قة أشرج ابلي
من ال نإ ثمّ أمر آ م وحوا ب ن يتخذه مسكن لهم ل هك ن العطف ب لف ء اُولى وأنصبل ألنّ االتخ ذ ال
يستةعى زم ن ً وال يمكن ان ي مع مع األكلل بل البةّ ان يقع األكل بعة اتخ ذه مسكن ً لهم .
( فَأَزَلَهُمَا الشَيْطَـنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ وقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُـمْ فِـى الْـأَرْضِ
مُسْتَقَرٌ وَمَتَـعٌ إِلَى حِينٍ).1
(قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَا يَأْتِيَنَكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ).2
ق ل الطبرة ه تفسيرل م معالبي ن:
« اشتلف ه تكرار الهبوط هقيل :الهبوط األوّل من ال نإ الى السم ءل وهذا الهبوط (الث ن

من السم ء

الى األرض عن أب علىل وقيل انّم كرر للتأكيةل وقيل انّم كرر إلشتالف الحد لين هقدة بديّن بقولده
«وقلن اهبطوا بعضكم لبعض عةوٌ» انّ االهب ط انّم ك ن ه ح ل عةاو بعضهم لدبعضل وبدين قولده
«قلن اهبطو منه جميع ًل هأم يأتينّكم منّى هةل» انّ األهب ط انم ك ن لالبتالء والتكليف كمد يقد ل:
اذهب ة لم ً مع هىل اذهب مص حب ل وان ك ن الذه ب واحةلا ألشتالف الح لين.3
وقة ضعّف الرازي ه تفسيرل الوجه األوّل من هذل الوجول وق ل:
« ق ل ال ب ئ الهبوط األوّل غيرالث ن ل ه ألوّل من ال نّإ الى ةم ءالةني ل والث ن من ةم ء الدةني الدى
األرضل وهذا ضعيفٌ من وجهينل أحةهم  :انّه ق ل ه الهبوط األوّل «ولكم ه األرض مستقرٌ» هلو
ك ن االةتقرار ه األرض انّم حصل ب لهبوط الث ن ل لكد ن ذكدر قولده «ولكدم هد األرض مسدتقر

1ـ سورة البقرة ،آية . 36
2ـ سورة البقرة ،آية . 35
3ـ تفسير مجمع البيان ،ج  ،1ص . 112
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ومت ع» عقيب الهبوط الث ن اولى« .وث نيهم  :انّه ق ل ه الهبوط الث ن «اهبطوا منه » والضدمير هد
«منه » ع ئة الى ال نّإ وذلك يقتضى كون الهبوط الث ن من ال نّإ».1
الوجه الث ن من الوجول الت ذكره الطبرة وه التأكيةل ههو يستلزم التكدرار هد القدرآن مدع انّ
السي ق ال يس عةل هال نقول به.
وامّ الوجه الث لث من هذل الوجول وهو اشتالف الح لينل ضعيف أيضد ًل ألنّ عدةاو بعدض لدبعض ال
تتصور االّ ه ضمن التك ليف واالبتألات به ههم ح ل واحةٌ.
والفخر الرازي بعة تضعيفه للوجه األوّل وبي ن وجه الث ن ق ل:
« وعنةل هيه وجه ث لث أقول من هذين الوجهين وهو انّ آ م وحوا لم اتي ب لزلإل امرا ب لهبوطل هت ب
بعةا ألمر ب لهبوط ووقع ه قلبهم انّ األمر ب لهبوط لم ك ن بسبب الزلإ هبعة التوبإ وجب انّ ال يبقدى
األمر ب لهبوطل ه ع اللّه تع لى األمر ب لهبوط مرّ ث نيإ ليعلم انّ األمر ب لهبوط مد كد ن جدزاءل علدى
ارتك ب الزلإ حتّى يزول بزواله ل بل األمر ب لهبوط ب ق بعة التوبإ ألنّ األمر بده كد ن تحقيقد ً للوعدة
المتقةّم ه قوله (اِنّى جاعِلٌ فِى الْأَرْض خَلِيفه)».2
وق ل الطب طب ئ ه تفسيرل الميزان:
« وانت اذا تةبرت هذل القصإ (قصإ ال نّإ وش صإ م وقع ه ةور طدهل وجةت انّ المستف منه انّ
جري ن القصإ أوجب قض ئين منه تع لى ه آ م وذريتهل هأكل الش ر أوجب حكمه تعد لى وقضد ئه
ب لهبوط واالةتقرار ه األرض والحي هيه ل تلك الحي الشقيإ الت حذرا منه حين نهي عن اقتراب
الش ر هذل.
وانّ التوبإ ث ني ً :تعقب قض ءل وحكم ً ث ني ً منه تع لى ب كرام آ م وذريته ب لهةايإ الى العبو يإل ه لمقضى
أوّالً ك ن نف

الحي األرضيإل ثمّ ب لتوبإ طيباللّه تلك الحي بأن ركب عليه الهةايإ الى العبو يدإل

1ـ تفسير الكبير ،ج  ،3ص . 22
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،3ص . 22
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هتألف الحي من حي أرضيإ وحي ةم ويإ».1
انّ الّذي كنّ بصة ل هو إثب ت وجو مع ن متعة لآلي ت القرآنيإ المتم ثلإ وقة تبيّن ذلك مدن آراء
المفسرين.
(قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَا يَأْتِيَنَكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ).2
ن ا َتبَـ َع هُـدَاىَ فَالَيَضِـلُ
ض عَـ ُد ٌو َف ِإمَـا يَـ ْأ ِت َي َنكُم ِّم ِنّـى هُـدًى َفمَـ ِ
ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ
( قَا َل ا ْه ِبطَا ِم ْنهَا َجمِيعًا َب ْع ُ
وَالَيَشْقَى).3
اآليت ن ج ئت لبي ن قض ي جةية لم تذكر هيم مضى.
(يَـبَنِى إِسْرَا ءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ الَتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَـىَ فَارْهَبُونِ).4
(يَـبَنِى إِسْـرَا ءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ الَتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَ نِّى فَضَلْتُكُمْ عَلَى ا لْعَـلَمِينَ).5
(يَـبَنِى إِسْـرَا ءِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ الَتِى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَلْتُكُمْ عَلَى ا لْعَـلَمِينَ).6
نقل المفسرون ه ةبب تكرار هذل اآلي ت وجول.
هق ل الرازي ه تفسيرل لآليإ االُولى:
« أعلم انّه تع لى أع هذاالكالم مرّ اُشرل توكيةاً للح ّإ عليهم وتحذيراً من ترك اتب ع محمّة صلى
اللّه عليه [وآله] وةلم ثمّ قرنه ب لوعية».7
وق ل الطبرة :
«ه ن قيل هم الف ئة ه تكرار قوله«:يا بَنِى اسْرائِيل اذْكُروا نِعْمَتِى الّتِى اَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ»؟ قلن  :أل نّده
لم ك نت نعماللّه ه األصل هيم ي ب فكرلل احتيج الى تأكيةه ل كم يقول الق ئدلل اذهدب اذهدبل
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،1ص . 136
2ـ سورة البقرة ،آية . 35
3ـ سورة طـه ،آية . 123
2ـ سورة البقرة ،آية . 24
5ـ سورة البقرة ،آية . 21
6ـ سورة البقرة ،آية . 122
1ـ تفسير الكبير ،ج  ،1ص . 56
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ع ّل ع ّلل وقيل أيض ً انّ التذكير االوّل ور م مالً والث ن ور مفصالًل وقيل انّه ه األوّل ذكّدرهم
نعمإ على أنفسهم وه الث ن ذكّرهم نعمإ على آب ئهم».1
وق ل ه تفسير اآليإ الث لثإ:
«قيل ه ةبب تكراره ثالثإ أقوالل أحةه  :انّ نعم اللّه ةبح نه لم ك ندت اصدول كدلّ نعمدإ كدرّر
التذكير به مب لغإ ه اةتةع ئهم الى م يلزمهم من فكره ل ليقبلوا الدى ط عدإ ربّهدم المظد هر نعمده
عليهمل وث نيه  :انّه لم ب عة بين الكالمين حُسنالتنبيه والتدذكير واإلعد

والتكريدر ابالغد ً للح دإ

وتأكيةاً للتذكر .
ث لثه  :انّه ةبح نه لم ذكر التورا وهيه الةاللإ على فأن عيسى عليهالسالم ومحمّة صلىاهللعليهوآله
ه النبوّ والبش ر بهم ل ذكرهم نعمإ عليهم بذلك وم هضلهم به كم عة النعم هد ةدور الدرحمن
وكرر قوله «هبأل آالء ربّكم تكذب ن» هكل تفريع ج ء بعة تفريعل ه نّم هُو موصول بتذكير نعمإ غير
االولىل والث لثإ غيرالث نيإ الى آشر السور ل وكذلك الوعية ه ةور المرةالتل بقوله «ويدل يومئدذ
للمكذّبين» انّم هو بعة الةاللإ على اعم ل تعظم التكذيب بم تةعو إليه األ لإ».2
(وَالَ تَلْبِسُواْ ا لْحَقَ بِالْبَـطِلِ وَتَكْتُمُواْ ا لْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ).3
(يَـأَهْلَ ا لْكِتَـبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ا لْحَقَ بِالْبَـطِلِ وَتَكْتُمُونَ ا لْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ).4
اآليإ ه البقر نهى هيه عن التب س الحقّ ب لب طل وكتم ن الحق واآليإ ه آل عمران تخبر عن نقض
بني ةرائيل ميث قهم وشلطهم الحقّ ب لب طل وكتم نهم الحقّ.
(وَاسْتَعِينُواْ بِالصَبْرِ وَالصَلَوةِ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إِالَ عَلَى ا لْلَـشِعِينَ).5
(يَــأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَبْرِ وَالصَلَوةِ إِنَ اللَهَ مَعَ الصَـبِرِينَ).1
1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 122
2ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 311
3ـ سورة البقرة ،آية . 22
2ـ سورة آل عمران ،آية . 11
5ـ سورة البقرة ،آية . 25
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للصبر مع ن عةية بحسب مور ل وله ور هع ل ه انبع ث النّ س وتحريكهم نحو القدوس الصدعو ي
وارتق ء المةارج الع ليإ االشالقيإ واإليص ل الى المطلوبل ولهذا السبب هقة تكرر ه القرآن الكدريم
أكثر من ةتين مرّ .
امّ الصال هه ركن ركينل وعمل عب ل رهيع ال يةانيه عملل هه أوّل هعل يسئل عنه يومالقي مإ من
بين األهع لل وتكراره ه القرآن الكريم ه مواضع متعة وبعب رات مختلفإ له وجه وجيه.
للمونين ونزلت بعة
مع انّ اآليإ االُولى قة ج ءت شالل آي ت تتحةّث عن بنىاةرائيل والث نيإ شط ب ٔ
امرل تع لى ب لذكر والشكر له.
(وَاتَقُواْ يَوْمًا الَ تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْــٔا وَالَ يُقْبَـلُ مِنْهَـا شَفَــعَةٌ وَالَ يُؤْخَـذُ مِنْهَـا عَـدْلٌ وَالَ هُـمْ
يُنصَرُونَ).2
(وَاتَقُواْ يَوْمًا الَ تَجَزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْــٔا وَالَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَالَ تَنفَعُهَا شَفَـعَةٌ وَالَ هُمْ يُنصَرُونَ).3
ق ل رفية رض ه تفسير اآليإ الث نيإ:
« وقة تقةّم ه تفسير اآلي ت االُولى م يغن عن اإلط لإ هن ولي

ه هذل زي

ه المعندى االّ أن

التعبير قة اشتلف تفنن ل هف اآليإ االُولى تقةّم ذكر الشف عإ منفيإ القبدولل وتدأشر ذكدر العدةل غيدر
مأشوذل وه هذل اآليإ نف قبول العةل اوّالً ثمّ نف نفع الشف عإ ث ني ًل وكأ نّه يشير بهذا التفنن الى انّه
ال هرق بين الفةاء والشف عإ ه ال واز والمنع همن منع العوض ه اآلشر لزمده مندع الشدف عإل هد ن
جوزه جوزل».4

1ـ سورة البقرة ،آية . 153
2ـ سورة البقرة ،آية . 25
3ـ سورة البقرة ،آية . 123
2ـ تفسير المنار ،ج  ،1ص . 251
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ولكن ق ل الرازي ه وجه تكرار اآليتين بمالحظإ التقةم والتأشر ه بعض كلم ته نذكرل مفصالً لم
هيه من الف ئة .
«أن اللّه تع لى قةم ه هذل اآليإ قبول الشف عإ على أشذ الفةيإ وذكر هذل اآليإ ه هذل السور بعة
العشرين والم ئإ وقةم قبول الفةيإ على ذكر الشف عإ هم الحكمإ هيه؟ ال واب انّ من ك ن ميلده إلدى
حب الم ل أفة من ميله إلى علوّ النف
ب لعك

ه نّه يقةم التمسك ب لش هعين على إعط ء الفةيإ ومدن كد ن

يقةم الفةيإ على الشف عإ هف ئة تغيير الترتيب اإلف ر إلدى هدذين الصدنفين :ولندذكر اآلن

تفسير األلف ظ :أمّ قوله تع لى «ال ت زل نف

عن نف

فيئ ً» هق ل القف ل :األصل ه جزل هذا عنة

أهل اللغإ قضى ومنه الحةيث أن رةول اللّه صلىاهللعليهوآله ق ل ألب بر بن يس ر «ت زيدك وال
ت زي احةاً بعةك» هكذا يرويه أهل العربيإ «ت زيدك» بفدتح التد ء غيدر مهمدوز أي تقضد عدن
أضحيتك وتنوبل ومعنى اآليإ ان يومالقي مإ ال تنوب نف

عن نف

فيئ ً وال تحمل عنه فيئ ً ممد

اص به بل يفر المرء هيه من أشيه وأمه وأبيه ومعنى هذل الني بإ أن ط عإ المطيع ال تقض على الع ص
م ك ن واجب ً عليه وقة تقع هذل الني بإ ه الةني ك لرجل يقض عن قريبه وصةيقه ينه ويتحمل عنهل
هأم يومالقي مإ ه ن قض ء الحقوق إنّم يقع هيه من الحسن ت .رول أبوهرير ق ل :ق ل عليدهالسدالم :
«رحماللّه عبةاً ك ن عنةل ألشيه مظلمإ ه عرض أو م ل أو ج ء ه ةتحله قبل أن يؤذ منه ولي

ثمّ

ين ر وال رهم ه ن ك نت له حسن ت أشذ من حسن ته وإن لم يكن له حسن ت حمل مدن ةديئ ته»
ق ل ص حب الكش ف و«فيئ ً» مفعول به وي وز أن يكون ه موضع مصةر أي قليالً من ال زاء كقوله
تع لى «وال يظلمون فيئ ً» ومن قرا «الي زل» من أجزأ عنه إذا اغنى عنه هال يكون هد قراءتده إالّ
بمعنى فيئ ً من اإلجزاء تقةيرل ت زي هيه ومعنى التنكير أن نفس ً من األنفد

ال ت دزي عدن نفد

غيره فيئ ً من األفي ء وهو اإلقن ط الكل القط ع للمط معل أم قوله تع لى «وال يقبل منهد فدف عإ»
ه لشف عإ أن يستوهب أحة ألحة فيئ ً ويطلب له ح جإ وأصله من الشفع الذي هو ضة الوترل كد ن
ص حب الح جإ ك ن هر اً هص ر الشفيع له ففع ً أي ص ر ازواج ً .وأعلم ان الضمير ه قوله «وال يقبل
منه » راجع إلى النف

الث نيإ الع صيإ وه الت ال يؤذ منه عةلل ومعنى ال يقبل منه فف عإ إنّه إن
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ج ءت بشف عإ ففيع ال يقبل منه ل وي وز ان يرجع إلى النف

األولىل على انّه لو ففعت له لم تقبل

فف عته كم ال ت زي عنه فيئ ً .امّ قوله تع لى «وال يؤذ منه عةل» أي هةيإل وأصدل الكلمدإ مدن
مع لإ الش ء تقول :م أعةل بفالن أحةاًل أي ال أرل له نظيراً ق ل تعد لى «ثدمّ الدذين كفدروا بدربّهم
يعةلون» ونظيرل هذل اآليإ قوله تع لى «إن الذين كفروا لو أن لهم م ه األرض جميعد ً ومثلده معده
ليفتةوا به من عذاب يومالقي مإ م تقبل منهم» وق ل تع لى «إنّ الذين كفروا وم تواوهم كف ر هلن يقبل
من أحةهم ملءاألرض ذهب ً ولو اهتةل به» وق ل «وإن تعةل كلّ عةل ال يؤذ منه ».1
(وَإِذْ نَجَيْنَـكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ا لْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَا
لِكُم بَالَ ءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَّظِيمٌ).2
(وَإِذْ أَنجَيْنَـكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ا لْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِـى ذَا
لِكُم بَالَ ءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَّظِيمٌ).3
(  ...إِذْ أَنْجَـلـكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُـذَبِّحُونَ أَبْنَـآءَكُمْ وَيَسْـتَحْيُونَ نِسَـآءَكُمْ
وَفِى ذَا لِكُم بَالَ ءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَّظِيمٌ).4
الذبح نوع من القتلل وبم انّ «يذبحون» ه ةور البقر ك ن تفسيراً لم قبله «العذاب» هاليحت ج الى
«الواو» ولكن هذل اللفظإ ه ةور إبراهيم ه نوع آشر من العذابل ه لعذاب على فكلين امّ ةوء
العذاب وامّ الذبحل هيحت ج الى الواو.
وامّ علإ تكرار هذل اآل ي ت بعة م هيه من التغد يرل ههد لبيد ن جزئيد ت أُشدر مدن قصدإ موةدى
عليهالسالم.
(وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ا لْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ا لْمَنَ وَالسَلْوَى كُلُواْ مِـن طَيِّبَــتِ مَـا رَزَقْنَــكُمْ وَمَـا ظَلَمُونَـا

1ـ تفسير الكبير ،ج  ،3ص . 52
2ـ سورة البقرة ،آية . 22
3ـ سورة األعراف ،آية . 121
2ـ سورة إبراهيم ،آية . 6
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وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَّظْلِمُونَ).1
(  ...وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ا لْغَمَـمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ا لْمَنَ وَالسَلْوَى كُلُواْ مِـن طَيِّبَــتِ مَارَزَقْنَــكُمْ وَمَاظَلَمُونَـا
وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَّظْلِمُونَ).2
اآليت ن ج ئت ه ضمن بي ن وجول مختلفإ من القصإل مع انّ ه اآليإ الث نيإ أشب ر عن نعدم جةيدة
منحه اللّه تع لى لبني ةرائيلل ه للّه تع لى ه ّرالعيون المتعة عنة كظّهم العطش وأص بهم الظمأ حينم
ة روا ه طريقهم الى بيتالمقةّس.
(وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ ا لْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْ ُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ ا لْبَابَ سُجَدًا وَقُولُـواْ حِطَـةٌ نَغْفِـرْ
لَكُمْ خَطَـيَـكُمْ وَسَنَزِيدُ ا لُْمحْسِنِينَ * فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُواْ قَوْال غَيْرَ الَذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَـى الَـذِينَ
ظَلَمُواْ رِجْزا مِّنَ السَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ).3
(وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَـذِهِى ا لْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْ ُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَةٌ وَادْخُلُواْ ا لْبَابَ سُجَدًا نَغْفِـرْ
لَكُمْ خَطِيـــٔـتِكُمْ سَنَزِيدُ ا لُمحْسِنِينَ * فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْال غَيْـرَ الَـذِى قِيـلَ لَهُـمْ فَأَرْسَـلْنَا
عَلَيْهِمْ رِجْزا مِّنَ السَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَّظْلِمُونَ).4
ه هذل اآلي ت:
 1د عطف «كلوا» ب لف ء ه ةور البقر و ب لواو و ه ةور األعرافل ألنّ الةشول «ا شلوا» ةريع
االنقض ء هيتبعه األكلل بخالف السكون «اةكنوا» ه نّه يستةعى زم ن هيعطف ب لواو.
 2د جمعت الخطيئإ ه البقر ب«شط ي » وهد األعدراف ب«شطيئد ت» ه لخط يد جمدع مكسدر
موضوعإ للكثيرل بينم شطيئ ت جمع ة لمل هلم اشبراللّه تع لى عن نفسه «واذقلند » ذكدر مد يليدق
بكرمه واتى بلفظ يبين ةعإ رحمته ومغفرتهل ولكن لم لم يذكر الف عل «واذ قيدل» وان كد ن الف عدل
نفسه تع لى أتى ب ل مع الس لم على األصل وانس م ً مع القواعة النحويإ.
1ـ سورة البقرة ،آية . 51
2ـ سورة األعراف ،آية . 164
3ـ سورة البقرة ،آيتى  55و . 52
2ـ سورة األعراف ،آيتى  161و . 162
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 3د ذكر كلمه «رغةاً» ه البقر بخالف األعراف ه نّه لم يذكر هيه وذلك لم اةنةاللّه تعد لىالفعدل
الىنفسه هي لبقر وبم انّه منعم كريملهينبغي ن يمنح نعم ً كثير ً ه ءت لفظإ رغةاً.
 4د تقةيم «حطه» على الةشول «ا شلوا الب ب» ه األعراف وتأشيره عنه ه البقر ل لبيد ن لدزوم
االةتغف ر قبل العمل وبعةلل ه نّهم مكلفون بأنّ يطهرّوا قلوبهم من الذنوب قبل شولهم بيدتالمقدةس
وبعةل ...الى غيرذلك من االشتاله ت ه الحروف والكلم ت ه هذل اآلي تل نعم ج ء تكدرار هدذل
المف هيم والمع ن ه هذلاآلي ت من أجل ان ر زواي جةية ه قصإ موةى عليهالسالم مع قومه.
(وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِى فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ ا لْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا قَدْ عَلِمَ كُلُ
أُ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَهَ وَالَ تَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).1
(وَقَطَعْنَـهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَـلـهُ قَوْمُـهُ أَنِ اضْـرِب بِّعَصَـاكَ ا
لْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ا لْغَمَـمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ا
لْمَنَ وَالسَلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَـتِ مَارَزَقْنَـكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَّظْلِمُونَ).2
اآليت ن تسلط ن الضوء على جوانب اُشرل من القصإ.
( ...ذَا لِكَ بِأَنـَهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِــايَـتِ اللَهِ وَيَقْتُلُونَ النَبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَا لِـكَ بِمَـا عَصَـواْ وَكَـانُواْ
يَعْتَدُونَ).3
(إِنَ الَذِينَ يَكْفُرُونَ بِــايَـتِ اللَهِ وَيَقْتُلُونَ النَبِيِّــنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَذِينَ يَأَمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَاسِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).4
( ...ذَا لِكَ بِأَنـَهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِــايَـتِ اللَهِ وَيَقْتُلُونَ النَبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَا لِـكَ بِمَـا عَصَـواْ وَكَـانُواْ
يَعْتَدُونَ).5
1ـ سورة البقرة ،آية . 64
2ـ سورة األعراف ،آية . 164
3ـ سورة البقرة ،آية . 61
2ـ سورة آل عمران ،آية . 21
5ـ سورة البقرة ،آية . 61
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(هَبِ م نَقْضِهِم مِّيثَدقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِدد يَدتِ اللَهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَ غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَهُ
عَلَيْهَ بِكُفْرِهِمْ هَالَ يُؤْمِنُونَ إِالَ قَلِيالً .1
انّم ج ء التكرار ه هذل اآلي ت من أجل بي ن األهع ل المختلفإ لبني ةرائيل ه ضمن قصتهم.
(إِنَ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ وَالنَصَـرَى وَالصَـبِــينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَهِ وَا لْيَوْمِ ا لْأَخِرِ وَعَمِـلَ صَــلِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ).2
(إِنَ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ وَالصَـبِــونَ وَالنَصَـرَى مَنْ ءَامَنَ بِاللَهِ وَا لْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَمِـلَ صَــلِحًا
فَالَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ يَحْزَنُونَ).3
(إِنَ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ وَالصَـبِــينَ وَالنَصَـرَى وَالَمجُـوسَ وَالَـذِينَ أَشْـرَكُواْ إِنَ اللَـهَ يَفْصِـلُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ إِنَ اللَهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ).4
الحظن موضعين للتكرار ه هذل اآلي تل االوّل تكرار اإليم ن ه اآليتين االوليينل هد لمرا ب لدذين
آمنوا ه صةر اآليإ الذين يؤنون ب للّه ايم ن ً ظ هري ً والمرا به ه شالل اآليإ اإليم ن الواقع .
والموضع الث ن تكرار مفهوم واحة ه اآلي تل هذكر ه آيإ الحج التمد يز واالنفصد ل بدين اليهدو
والص بئين والنص رل والم وس يومالقيمإ ههى يومالفصل ويوم اهتراق الحق من الب طل ه للّده تعد لى
هصل الذين آمنوا من الخمسإ الذين ال يؤنون وهم اليهو والص بئين والنص رل والم وس والمشركين.
وامّ اآليت ن االوليت ن ه آليإ الث نيإ منهم نزلت بعة آيإ:
(قُلْ يَـأَهْلَ ا لْكِتَـبِ لَسْتُمْ عَلَى شَىْءٍ حَتَى تُقِيمُواْ التَوْرَلـةَ وَا الْءِنجِيلَ وَمَـآ أُنـزِلَ إِلَـيْكُم مِّـن رَبِّكُـمْ
وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرا مِّنْهُم مَآأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَـنا وَكُفْرا فَالَتَأْسَ عَلَى ا لْقَوْمِ ا لْكَـفِرِينَ).5
1ـ سورة النساء ،آية . 155
2ـ سورة البقرة ،آية . 62
3ـ سورة المائدة ،آية . 62
2ـ سورة الحج ،آية . 11
5ـ سورة المائدة ،آية . 65
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ق ل ابن عب س ه ةبب نزوله  :انّه ج ء جم عإ من اليهو الى رةولاللّه صدلىاهللعليدهوآلده هقد لوا:
الست تقرّ ب نّ التورا من عنةاللّه؟ ق ل بلى .ق لوا :ه نّ نون به وال نون بم عةاه ل هنزلت اآليإ.
واآليإ الت ليإ عليه (إِنَ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَذِينَ هَادُواْ )...تقرر هذل الحقيقإ وان االُمم كله ال تن وا االّ اذا
آمنت ب للّه وبيومالحس ب وعملت عمال ص لح ً.
واآليإ االولى قيل نزلت ه ةلم ن الف رةى وقصتهل ق ل الطبرل ه تفسيرل لآليإ قصإ جميلإ نذكره
مفصالً.
«حةثن موةى بن ه رونل ق ل :ثن عمرول ق ل :ثن أةب ط بن نصرل عن السدةيّ«:إنَ الَـذِينَ آمَنُـوا
وَالَذِينَ هادُوا» اآليإل ق ل :نزلت هدذل اآليدإ هد أصدح ب ةدلم ن الف رةد ل وكد ن ةدلم ن مدن
جُنْةيس بورل وك ن من أفراههمل وك ن ابن الملك صةيق ً له مواشي ًل ال يقض واحدة مدنهم أمدراً ون
ص حبهل وك ن يركب ن إلىالصية جميع ً .هبينم هم ه الصية إذ رهع لهم بيت من عَبَ ءل هأتيد ل هد ذا
هم هيه برجل بين يةيه مصحف يقرأ هيه وهو يبك ل هسأالل م هذال هق ل :الذي يرية أن يعلم هذا ال
يقف موقفكم ل ه ن كنتم تريةان أن تعلم م هيه ه نزال حتى أعلمكم ل هنزال إليدهل هقد ل لهمد  :هدذا
كت ب ج ء من عنةاللّهل أمر هيه بط عتهل ونه عن معصيتهل هيه :أن ال تزند ل وال تسدرقل وال تأشدذ
أموال النّ س ب لب طل .هق؛ّ عليهم م هيهل وهو اإلن يل الذي أنزلاللّه على عيسى .هوقع ه قلوبهم
وت بع ل هأةلم ل وق ل لهم  :إن ذبيحإ قومكم عليكم حرامل هلم يزاال معه كذلك يتعلم ن منهل حتّدى
ك ن عية للملكل ه عل طع م ًل ثم جمع النّ س واألفرافل وأرةل إلى ابن الملك هةع ل إلى صدنيعه
ليأكل معالنّ سل هأبى الفتى وق ل :إن عنك مشغولل هكل أنت وأصح بكل هلم أكثر عليه من الرةلل
أشبرهم أ نّه ال يأكل من طع مهمل هبعث الملك إلى ابنهل هةع ل وق ل :م أمرك هذا؟ ق ل :إن ال نأكل
من ذب ئحكمل إنّكم كف ر لي

تحلّ ذب ئحكمل هق ل له الملك :من أمرك بهذا؟ هأشبرل أن الراهب أمرل

بذلكل هةع الراهب هق ل :م ذا يقول ابن ؟ ق ل :صةق ابنكل ق ل له :لوال أن الةم هين عظيم لقتلتكل
ولكن اشرج من أرضن ! هأجّله أجالً .هق ل ةلم ن :هقمن نبك عليهل هق ل لهمد  :إن كنتمد صد قينل
ه ن ه بيعإ ب لموصل مع ةتين رجالً نعبةاللّه هيه ل هأتون هيه  .هخرج الراهبل وبقد ةدلم ن وابدن
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الملك ه عل يقول البن الملك :انطلق بن ل وابن الملك يقول :نعمل وجعل ابن الملدك يبيدع مت عده
يرية ال ه ز .هلم أبطأ على ةلم نل شرج ةلم ن حتّى أت همل هنزل على صد حبه وهدو ربّ البيعدإل
وك ن أهل تلك البيعإ من أهضل الرهب نل هك ن ةلم ن معهم ي تهة ه العب ل ويتعب نفسهل هق ل له
الشيخ :إنّك غالم حةث تتكلف من العب

م ال تطيقل وأن ش ئف أن تفتر وتع دزل هد رهق بنفسدك

وشفف عليه هق ل له ةلم ن :أرأيت الذي تأمرن به أهو أهضلل أو الذي أصنع؟ ق ل :بل الذي تصنع؟
ق ل :هخلّ عن  .ثمّ إن ص حب البيعإ ع ل هق ل :أتعلم أن هذل البيعإ ل ل وأن أحدقّالنّد س بهد ل ولدو
فئت أن أشرج هواء منه لفعلت؟ ولكن رجل أضعف عن عب
البيعإ إلى بيعإ أشرل هم أهون عب

هواءل وأن أرية أن أتحوّل من هدذل

من هواءل ه ن فئت أن تقيم ههن هأقمل وإن فدئت أن تنطلدق

مع ه نطلق .ق ل له ةلم ن :أيّ البيعتين أهضل أهالً؟ ق ل :هذل .ق ل ةلم ن :هأن أكون ه هذل .هأق م
ةلم ن به وأوصى ص حب البيعإ ع لم البيعإ بسلم نل هك ن ةلم ن يتعبة معهمل ثمّ إن الشديخ العد لم
أرا أن يأت بيتالمقةسل هق ل لسلم ن :إن أر ت أن تنطلق مع ه نطلقل وإن فئت أن تقديم هدأقم.
هق ل له ةلم ن :أيهم أهضل أنطلق معك أم أقيم؟ ق ل :ال بل تنطلق مع  .ه نطلق معه همدرّوا بمقعدة
على ظهر الطريق ملقىل هلم رآهم ن ل :ي ةيةالرهب ن ارحمن يرحمكاللّهل هلم يكلمهل ولم ينظر
إليهل وانطلق حتّى أتي بيتالمقةسل هق ل الشيخ لسلم ن :أشرج ه طلب العلم ه نّه يحضر هذا المس ة
علم ء أهل األرض .هخرج ةلم ن يسمع منهمل هرجع يوم ً حزين ًل هق ل له الشيخ :م لك يد ةدلم ن؟
ق ل :أرل الخير كلّه قة ذهب به من ك ن قبلن من األنبي ء وأتب عهمل هق ل له الشيخ :ي ةلم ن ال تحزنل
ه نّه قة بق نب ّ لي

من نب ّ بأهضل تبع ً منه وهذا زم نه الذي يخرج هيهل وال أران أ ركهل وأم أنت

هش ب لعلك أن تةركهل وهو يخرج ه أرضالعربل ه ن أ ركته هآمن به واتبعه! هقد ل لده ةدلم ن:
هأشبرن عن عالمته بش ء .ق ل :نعمل هو مختوم ه ظهرل بخ تم النبوّ ل وهو يأكل الهةيدإ وال يأكدل
الصةقإ .ثمّ رجع حتّى بلغ مك ن المقعةل هن اهم هق ل :ي ةيةالرهب ن ارحمن يرحمكاللّهل هعطدف
إليه حم رلل هأشذ بيةل هرهعهل هضرب به األرض و ع لهل وق ل :قم ب ذن اللّهل هق م صدحيح ً يشدتةّل
ه عل ةلم ن يتع ب وهو ينظر إليه يشتةّ .وة ر الراهب هتغيب عن ةلم ن وال يعلم ةلم ن .ثدمّ إن
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ةلم ن هزع هطلب الراهبل هلقيه رجالن من العرب من كلب هسألهم  :هدل رأيتمد الراهدب؟ هأند
أحةهم راحلتهل ق ل :نعم راع الصِرْمإ هذال هحمله ه نطلق به إلى المةينإ .ق ل ةلم ن :هأص بن من
الحزن ف ء لم يصبن مثله قط .ه فترته امرأ من جهينإ هك ن يرعى عليه هو وغالم له يتراوحد ن
الغنم هذا يوم ً وهذا يوم ًل هك ن ةلم ن ي مع الةراهم ينتظر شروج محمّة صلىاهللعليهوآله هبين هدو
يوم ً يرعىل إذ أت ل ص حبه الذي يعقبهل هق ل :أفعرت أ نّه قة قةم اليوم المةينإ رجل يزعم أ نّه نب ّ؟
هق ل له ةلم ن :أقم ه الغنم حتّى آتيك .ههبط ةلم ن إلى المةينإل هنظر إلى النب صلىاهللعليهوآلده
و ار حولهل هلم رآل النب صلىاهللعليهوآله عرف م يريةل هأرةل ثوبهل حتّى شرج ش تمهل هلم رآل
أت ل وكلمهل ثمّ انطلقل ه فترل بةين ر ببعضه ف وببعضه شبزاًل ثمّ أت ل بهل هقد ل« :مد هدذا؟» قد ل
ةلم ن :هذل صةقإ ق ل« :الح جإ ل به هأشْرِجْه هليأْكُلْه المسلمون» .ثمّ انطلق ه فدترل بدةين ر
آشر شبزاً ولحم ًل هأتى به النب ّ صلىاهللعليهوآله ل هق ل« :م هذا؟» ق ل :هذل هةيإل قد ل« :ه قْعُدةْ»
هقعة هأكال جميع ً منه  .هبين هو يحةّثه إذ ذكر أصح بهل هأشبرل شبرهمل هق ل :ك نوا يصومون ويصلون
ويو نون بكل ويشهةون أ نّك ةتبعث نبيد ً هلمد هدرغ ةدلم ن مدن ثن ئده علديهم قد ل لده نبيّ للّده
ٔ
صلىاهللعليهوآله «:ي ةَلْم نُ هُمْ مِنْ أهْلِ النّ رِ» .ه فتةّ ذلك على ةلم نل وقة ك ن ق ل له ةلم ن :لو
أ ركوك صةّقوك واتبعوكل هأنزل اللّه هدذل اآليدإ« :إِنَ الَـذِينَ ءَامَنُـواْ وَالَـذِينَ هَـادُواْ وَالنَصَــرَى
وَالصَـبِــٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَهِ وَا لْيَوْمِ ا لْأَخِرِ».

1

(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَـكُم بِقُوَةٍ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ).2
(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَــكُم بِقُـوَةٍ وَاسْـمَعُواْ قَـالُواْ سَـمِعْنَا وَعَصَـيْنَا
وَأُشْرِبُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ا لْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمبِهِى إِيمَـنُكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ).3
(وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُورَ بِمِيثَـقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ ا لْبَابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَهُمْ الَتَعْدُواْ فِى السَـبْتِ وَأَخَـذْنَا

1ـ تفسير جامعالبيان ،ج  ،1ص . 252
2ـ سورة البقرة ،آية . 63
3ـ سورة البقرة ،آية . 23
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مِنْهُم مِّيثَـقا غَلِيّظا).1
مض ه ً الى وجو التغ ير ه الف ظ اآلي ت هم كُرّر منه انم هو الجل بي ن بعض جوانب قصتهم مدن
عب

الع ل و شول الب ب ة ةا و احك م يوم السبت و...

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَذِينَ اعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِى السَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَة خَـسِـينَ).2
(فَلَمَا عَتَوْاْ عَن مَانُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَة شَدسِينَ).3
تكرار مفهوم واحة هيه لبي ن جوانب مختلفإ للقصإ الواحة .
(وَقَالُواْ لَنْ تَمَسَنَا النَارُ إِالَ أَيَامًا مَعْدُودَة قُلْ أَتَلَذْتُمْ عِندَ اللَهِ عَهْدًا فَلَنْ يُلْلِفَ اللَهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُـونَ
عَلَى اللَهِ مَاالَتَعْلَمُونَ).4
(ذَا لِكَ بِأَنـَهُمْ قَالُواْ لَنْ تَمَسَنَا النَارُ إِالَ أَيـَامًا مَعْدُودَا تٍ وَغَرَهُمْ فِى دِينِهِم مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ).5
ان اليهو ةمّوا انفسهم ابن ءاللّه ويعتقةون بأ نّهم فعباللّه المخت ر وة ئر النّ س شةم لهمل ويزعمدون
بأنّ لهم حص نإ ش صإ هال يع قبون يومالقيمإ االّ أي م ً قليلإ معةو ويتمتعوا بعةه ب ل نإ الت هيأه
اللّه تع لى لهم هحسب ون غيرهم .ه للّه تع لى ه اآليإ االُولى قة أف ر الى علّإ تحريفهم لكالماللّده
ونف قهم وانّهم اميّون وانّهم ينسبون كالمهم الى اللّه تع لى وانّهم المغرورون وك نوا يةعون ب نّ لهم هضالً
على ة ئرالنّ س.
وه اآليإ الث نيإ أف ر اللّه تع لى الى علإ اعراضهم عن الحق المتمثل ب لحكم الث بت للزن وأف راللّه
تع لى الى السبب الذي ع هم للعصي ن وهو الممثل ه الطبيعإ العنصريإ الح كمإ على ةلوكهم.
ق ل الطبرةى ه تفسيرل:
«ق ل ابن عب س وم هة :قةم رةولاللّه صلىاهللعليهوآله المةينإ واليهو تزعم ان مةّ الدةني ةدبعإ
1ـ سورة النساء ،آية 152
2ـ سورة البقرة ،آية . 65
3ـ سورة األعراف ،آية . 166
2ـ سورة البقرة ،آية . 54
5ـ سورة آل عمران ،آية . 22
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اآلف ةنإ وانّم يعذب بكل الف ةنإ يوم ً واحةاً ثمّ ينقطع العذاب هأنزل هذل اآليإل وقد ل أبوالع ليدإ
وعكرمإ وقت  :ه أربعون يوم ً أل نّه عة االي م الت عبةوا هيه الع ل».1
وه علإ األهرا وال مع ه لفظإ «معةو » يمكن ان يق ل ج ءت اآليإ ه ةور البقر علدى نحدو
اإلشتص رل ه لمن ةب ان يأت بهذل اللفظإ مفر ل وج ئت اآليإ ه ةور آلعمران على نحو التفصيل
ه لمن ةب ان يأت بهذل اللفظإ بصيغإ ال مع.
(قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَارُ ا لْأَخِرَةُ عِندَ اللَهِ خَالِصَة مِّن دُونِ النَاسِ فَتَمَنَوُاْ ا لْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَــدِقِينَ *
وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالّظَـلِمِينَ).2
س َف َتمَنَـوُاْ ا لْمَـوْتَ إِنْ كُنـتُمْ
ن هَـادُو ْا ِإ ْن َز َعمْـ ُت ْم َأ َنكُـ ْم َأ ْو ِليَـآ ُء ِللَـ ِه مِـن دُو ِن النَـا ِ
ل يَـ َأ ُيهَا ا َلذِي َ
( ُق ْ
صَـدِقِينَ).3
هف ةور البقر ك ن ا ع ء اليهو بأ نّهم ةيةشلون ال نّإ قطع ً وانّه لهم ال لغيرهم ه قتضى انّ يكون
الرّ بلفظ مؤّ ه ء بلفظإ «لن» وامّ ه ةور ال معإ زعم هؤاء القوم ب نّ ال نإ تخت؛ بهم من ون
اعتق هم بذلك ه ءت اآليإ لنف زعمهم بلفظإ «ال».
ووجه آشرل انّ اليهو يةعون شولهم ال نإ ه اآلشر ه ء نف اعتق هم بلفظإ «لدن» وهد مدن
الحروف الت تفية النف االبةلل ولكن ه ةورلال معإ يةعون انّهم اولي ءاللّه مدن ون النّد س هد
حي تهم الةنيويإ ه ء النف بلفظإ «ال» الت تةلّ على نف الح ل.
وامّ علّإ تكرار هذل اآلي ت ههو لبي ن وق حإ زعم اليهو ب نّهم امّإ هوق االُمم وانّهم شلقوا من عنصر
وحية ه نوعه وهم ابن ءاللّه وش صته هر ّاً على هذل المزاعم الف ةة واالعتق ات الواهيإ ه األزمنإ
المتم يإ ج ئت اآليت ن ه ةور البقر وه على حسب النزول ةور  87من القرآن وةور ال معإ
وه على الترتيب . 101

1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 254
2ـ سورة البقرة ،آيتى  22و . 25
3ـ سورة الجمعة ،آية . 6
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(مَايَوَدُ الَذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ا لْكِتَـبِ وَالَ ا لْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ وَاللَهُ يَلْتَصُ
بِرَحْمَتِهِى مَن يَشَآءُ وَاللَهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَّظِيمِ).1
(يَلْتَصُ بِرَحْمَتِهِى مَن يَشَآءُ وَاللَهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَّظِيم).2
اآليت ن تكشف ن عن حِقة أهلالكت ب ل م عإ المؤنينل وتكشف ن عن فمولالرحمإ االلهيدإ لهدم وان
رحمته تخت؛ لمن يش ء من عب لل والنعم االلهيإ من النبو تخت؛ من عب ل من يدرال جدةيراً بهد ل
ولكن نزولهم لسببين وهم :
رول ان بعض الصح بإ يطلبون من رةولاللّه صلىاهللعليهوآله عنة تالو اآلي ت القرآنيدإ أن يتمهّدل
ه حةيثه حتّى يستوعبوا م يقوله وك نوا يستعملون لذلك لفظإ «راعن » اي امهلن ل واليهو قة حَرّهوا
هذل العب ر ويستعملونه بمعنى «اجعلن رعن ء» وي علونه وةيلإ للسدخريهل هنزلدت اآليدإ االُولدى
وكشفاللّه تع لى عن أة س هذاالعمل وهو حقةهم النفس الةهين.
وامّ اآليإ الث نيإ هقة نزلت عنة تواطئ اليهو ضةاإلةالمل هدبعض مدنهم تع هدةوا انّ يصدبحوا عندة
رةولاللّه صلىاهللعليهوآله ويتظ هروا ب عتن ق اإلةالمل ثمّ عنةالمس ء يرتةّون عن ينهم ويقولون مد
رأين ه هذا النب ّ من صف ته وةلوكه م يتط بق مع م ه كتبن ل هبهذا تتزعزع عقية المسلمين هيده.
هقة كشفت آيإ آلعمران عن هذل الخطّإ الهةامإ.
(وَقَالُواْ اتَلَذَ اللَهُ وَلَدًا سُبْحَـنَهُ بَل لَهُ مَا فِى السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضِ كُلٌ لَهُ قَـنِتُونَ).3
قة نزلت مثل هذل اآليإ مفهوم ً آي ت ه ةور يون ل  66يوةفل 21

1ـ سورة البقرة ،آية . 145
2ـ سورة آل عمران ،آية . 12
3ـ سورة البقرة ،آية . 116
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االةراءل 111الكهفل  4مريم 88ل  11ل  12األنبي ءل  26الفرق نل  2القص؛ل  1الزمدرل 4
ال نل  3وه غير هذا من اآلي ت القرآنيإ قة نف اللّه ةُبح نه عن نفسه ان يكون لده ولدة وقدة مدرّ
البحث عن اهميإ نف الشرك وان الشرك لي

بمذهب واعتق بل هو ت وز على الفطر االلهيإ الت

جبلت على االيم ن ب للّه وحةل ال فريك لهل ب الض هإ الى م بين هدذل اآليد ت مدن اشدتالف هد
اةب ب نزوله وااللف ظ المستعملإ هيه .
( ...وَإِذَا قَضَى أَمْرا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ).1
قة ج ء هذا المفهوم ه ةور آل عمرانل  47مريمل  35ي ل  82غ هرل  68والمرا مدن األمدر
«اذا قضى امراً» وان ك ن مطلق ً ولكن كلّ امرٍ ك ن من ةب لم قبلهل هف آيإ البقر المرا منده تكدوين
السموات واألرض وه آيإ آل عمران شلق عيسى عليهالسالم من ام لم يمسّه بشرل وق

على هذا

بعة مالحظإ ةي ق هذل اآلي ت كله .
( ...وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَذِى جَآءَكَ مِنَ ا لْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَهِ مِن وَلِىٍّ وَالَ نَصِيرٍ).2
( ...وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ا لْعِلْمِ إِنَكَ إِذا لَمِنَ الّظَـلِمِينَ).3
( ...وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَهِ مِن وَلِىٍّ وَالَوَاقٍ).4
هقة منع اللّه ةبح نه رةوله صلىاهللعليهوآله من اتب ع اليهو والنص رل بعة العلدم الدذي حصدل لده
صلىاهللعليهوآله والهةف االة ةى من ذلكل ان يتنبّه الن س كلهم الى عةم وجو تمييز بينهم ه اط ر
القوانين االلهيإ.
المرا من «االهواء» ه اآليإ االُولى ملّإ أهل الكت ب الت ةميتموه الةين االلهىل والمرا منده هد
الث نيإ قولهم عنة تغيير القبلإ تعصب لقبلتهم الت ه بيتالمقةّسل والمرا منه ه الث لثإ اقتراحهم على
النب ّ انّ يأت بغير هذا القرآن وطمعهم لتبعيإ الرةول عن أحك مهم المنسوشإ.
1ـ سورة البقرة ،آية . 111
2ـ سورة البقرة ،آية . 124
3ـ سورة البقرة ،آية . 125
2ـ سورة الرعد ،آية . 31
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(إِنَـآ أَرْسَلْنَـكَ بِالْحَقِّ بَشِيرا وَنَذِيرا وَالَتُسْــٔلُ عَنْ أَصْحَـبِ الجَحِيمِ).1
(يَـأَيُهَا النَبِىُ إِنَـآ أَرْسَلْنَـكَ شَـهِدًا وَمُبَشِّرا وَنَذِيرا).2
(إِنَـآ أَرْسَلْنَـكَ بِالْحَقِّ بَشِيرا وَنَذِيرا وَإِن مِّنْ أُمَةٍ إِالَ خَالَ فِيهَا نَذِيرٌ).3
(إِنَـآ أَرْسَلْنَـكَ شَـهِدًا وَمُبَشِّرا وَنَذِيرا).4
فه

الرةول على جميع االُمم وبش رته للمهتةين واالنذار منه للع صين ه المه م االة ةيإ للرةول

صلىاهللعليهوآله هقة نزلت هذل اآلي ت ه كلّ موضع لبي ن الموقف المتشة من طلبد ت المع ندةينل
هف البقر طلب ال هلون منه صلىاهللعليهوآله ان يكلمهماللّه أو تنزل علديهم آيدإل وهد األحدزاب
ج ءت اآليإ بعة قضيه زواج النب ّ صلىاهللعليهوآله بمطلقإ «زية بن ح رثإ» ر لا للعدرف ال د هل ل
وه ةور ه طر ج ءت اآليإ بعة قلق النب ّ صلىاهللعليهوآله من عةم ايمد ن المع ندةين الدذين هدم
ك لموتى ه القبورل وه الفتح ج ءت اآليإ بعة انتق بعض عمّ وقع ه الحةيبيإ انتق اً الذع ًل ه للّه
تع لى عظّم نبيه وايّة رةوله.
(رَبَنَا وَابْعَ ْ فِيهِمْ رَسُوال مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِكَ ويُعَلِّمُهُمُ ا لْكِتَـبَ وَا لْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَكَ أَنـتَ
ا لْعَزيزُ ا لْحَكِيمُ).5
(كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوال مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ا لْكِتَـبَ وَا لْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُـم
مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ).6
(لَقَدْ مَنَ اللَهُ عَلَى ا لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَ َ فِيهِمْ رَسُوال مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِهِى وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ا
لْكِتَـبَ وَا لْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـلٍ مُبِينٍ).7
1ـ سورة البقرة ،آية . 112
2ـ سورة األحزاب ،آية . 25
3ـ سورة فاطر ،آية . 22
2ـ سورة الفتح ،آية . 5
5ـ سورة البقرة ،آية . 122
6ـ سورة البقرة ،آية . 151
1ـ سورة آل عمران ،آية . 162
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(هُوَ الَذِى بَعَ َ فِى ا لْأُمِّيّينَ رَسُوال مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِهِى وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ا لْكِتَــبَ وَا لْحِكْمَـةَ
وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـلٍ مُبِينٍ).1
انّ العب رتين «يتلوا» «يعلمهم» لي

من التكرار لم من الفرق بين التالو والتعليم.

ق ل ص حب م معالبي ن:
« هذا اليعة من التكرار أل نّه ش؛ّ األوّل ب لتالو ليعلموا بذلك انّه مع ز ال علدى صدةقإ ونبوتدهل
وش؛ّ الث ن ب لتعليم ليعرهوا م يتضمنه من التوحية وا لته وم يشتمل عليه من أحك م فريعته».2
امّ تقةّم التزكيإ على التعليم ه ثالث من اآلي ت الهميته وتقةم التعليم ه اآليإ الواحدة لمط بقدإ
السير الطبيع ه ذا لم يحصل التعليم ال يمكن انّ تحصل التزكيإ والتزكيإ متوهقإ على التعليم اوالً.
ام قضيإ تكرار المفهوم الواحة ه أربع آي تل ه آليإ االُولىل هو ع ء ابدراهيم عليدهالسدالم وابنده
وتضرعهم ال ى ربّ الع لمين عنة م رهع إبراهيم القواعة من البيدتل واآليدإ الث نيدإ هد أشب راللّده
ةبح نه عن النعمإ الت حلّت ب لمسلمين ببركإ وجو النب ّ الخ تم صلىاهللعليهوآله ل واآليدإ الث لثدإ
نزلت بعة عةّ آي ت ك نت تتحةث عن واقعإ اُحة لالج بإ على الذين تسرب اليأس الى نفوةهم بعدة
ان مُنى المسلمون بهزيمإ ة حقإ على ايةي المشدركينل واآليدإ الرابعدإ نزلدت بعدة الحدةيث عدن
توحيةاللّه تع لىل أشذت ه الحةيث عن بعثإ الرةولاألكرم واألهةاف المتوش منه .
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَا هِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَدًا ءَامِنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الَثمَرَا تِ مَنْ ءَامَنَ مِـنْهُم بِاللَـهِ وَاليَـوْمِ
الْأَخِرِ.3)...
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَا هِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ ءَامِنا وَاجْنُبْنِى وَبَنِىَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ).4
اف ر ه ةور البقر الى «وا غير ذل ذرع» ببينم ان المرا من «البلة» ه ةور إبراهيم وهو بلفظ
المعرهإ بيتاللّه الحرام بعة بن ئهل هعلى هذا قة اشتلف زمن الةع ء وذكرهم لي
1ـ سورة الجمعة ،آية . 2
2ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 322
3ـ سورة البقرة ،آية . 126
2ـ سورة إبراهيم ،آية . 35
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بتكرار.

(تِلْكَ أُمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَاكَسَبْتُمْ وَالَ تُسْــٔلُونَ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ).1
(تِلْكَ أُمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَاكَسَبْتُمْ وَالَ تُسْــٔلُونَ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ).2
ق ل ص حبالميزان:
« وتكرار اآليإ مرّتين لكونهم يفرطون ه هذل المح جإ الت التنفع لح لهم فيئ ً وشصوص ً مع علمهم
ب نّ إبراهيم ك ن قبل اليهو يإ والنصرانيإ».3
هذا الكالم من العالمإ بمنزلإ قبول التكرار وقة عرهت م هيه من اإلفك ل.
ق ل الطبرة ه وجه تكرارل:
«قيل ه وجه تكرارل :انّه عنى ب ألوّل إبراهيم ومن ذكر معه من األنبي ءل وب لث ن اةالف اليهو ل وقيل
انّه اذا اشتلف االوق ت والمواطن لم يكن التكرير معيب ً».4
والذي نرال هوالوجه الث ن هقة ج ء ه تفسير روضال ن ن ألب الفتوح:
« انّه ور ه ةبب نزول اآليإ االُولى انّ جمع من اليهو يعتقةون انّ يعقوب عندةم حضدرته الوهد
اوصى بنيه ان يعتقةوا بةينهم ه نزلاللّه تع لى «تلك امّإ.5»...
وم نستفيةل من اآليإ الث نيإ هو انّ اليهو والنص رل يزعمون انّ األنبي ء الذين ةبقوا موةى وعيسدى
عليهم السالم من إبراهيم واةم عيل واةح ق ويعقوبل ك نوا على ين اليهو يإ والنصرانيإ هر ّاً علدى
زعمهم ق ل ةبح نه وتع لى :تلك امّإ...
(قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَهِ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَا هِيمَ وَإِسْمَـعِيلَ وَإِسْحَـقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْـبَاِِ وَمَـآ
أُوتِىَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِىَ النَبِيُونَ مِن رَبِّهِمْ الَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ونَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ).6

1ـ سورة البقرة ،آية . 132
2ـ سورة البقرة ،آية . 121
3ـ تفسير الميزان ،ج  ،1ص . 342
2ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 212
5ـ تفسير روضالجنان وروح الجنان ،ج  ،2ص . 154
6ـ سورة البقرة ،آية . 136
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(قُلْ ءَامَنَا بِاللَهِ وَمَآأُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآأُنزِلَ عَلَى إِبْرَا هِيمَ وَإِسْمَـعِيلَ وَإِسْحَـقَ وَيَعْقُـوبَ وَالْأَسْـبَاِِ وَمَـآ
أُوتِىَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَبِيُونَ مِن رَبِّهِمْ الَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ).1
ج ء ه آيإ البقر «انزل الين » وه آل عمران «انزل علين » ألنّ الخط ب ه البقر ل ميع المخ طبين
بلفظإ «قولوا» وج ءت كلمإ «الين » وه النته ء الغ يإ ل ميع ال ه ت الستل ه لقرآن نزل على النب ّ
اوّالً لكى يبلغه الى النّ س ك هّإل والخط ب ه آلعمران للنب صلىاهللعليهوآلهوهو المنزل عليه حقيقإ
هأمراللّه انّ يقول من ج نب نفسه وانّ يقول عن امّته «آمن ب للّه.»...
وأمّ اآليإ االولى نزلت عقيب ال ةال الذي ار بين اليهو والنص رل هزعمت كلّ من اليهو والنص رل
ان انبي ئهم اهضل األنبي ء وكتبهم اهضل الكتب.
واآليإ الث نيإ امراللّه تع لى رةوله والمؤنين بأن يؤنوا ب ألنبي ء الس بقين وفرايعهم هضالً عدن ايمد نهم
ب لنب ّ الخ تم والقرآن العزيز.
(وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَـكُمْ أُمَة وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)...
(فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُالَ ءِ شَهِيدًا)

2

3

(وَيَوْمَ نَبْعَ ُ فِى كُلِّ أُمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُالَ ءِ.4)...
( ...وَفِى هَـذَا لِيَكُونَ الرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَاسِ.5)...
قة اشتلف تفسير هذل اآلي ت ب شتالف عب راته ل هقيل كلّ نب م ام موجو اً ه امّته ك ن ف هةاً على
اعم لهمل ه لنب الخ تم صلىاهللعليهوآله ك ن ف هةاً على المسلمين هحسبل وقيل ان رةولاللّه كد ن
فهيةاً على فهةاء االُمم الس بقإل هكل نب ف هة على اعم ل امّته ورةول اللّه صلىاهللعليهوآله يكون
هواء» المسلمون الذين يعيشون ه
ف هةا على امته وعلى جميع االُمم الس لفإل وقيل ان المقصو بد « ٔ
1ـ سورة آل عمران ،آية . 52
2ـ سورة البقرة ،آية . 123
3ـ سورة النساء ،آية . 21
2ـ سورة النحل ،آية . 52
5ـ سورة الحج ،آية . 15
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عصر نزول اآليإل وقيل هذل اآلي ت تةلّ على وجو ام م معصوم ه كلّ زمن حتّدى يكدون فد هةاً
على جميع النّ س أو ف هةاً العم ل المسلمين هحسب.
(  ...فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ا لْمَسْجِدِ ا لْحَرَامِ وَحَيْ ُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُـوهَكُمْ شَـطْرَهُ وَإِنَ الَـذِينَ أُوتُـواْ ا
لْكِتَـبَ لَيَعْلَمُونَ أَنـَهُ ا لْحَقُ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَهُ بِغَـفِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ).1
(وَمِنْ حَيْ ُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ا لْمَسْجِدِ ا لْحَرَامِ وَإِنَهُ لَلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَمَـا اللَـهُ بِغَــفِلٍ عَمَـا
تَعْمَلُونَ).2
(وَمِنْ حَيْ ُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ا لْمَسْجِدِ ا لْحَرَامِ وَحَيْ ُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُـوهَكُمْ شَـطْرَهُ لِـئَالَ
يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَيْكُمْ حُجَةٌ إِالَ الَذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَالَ تَلْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِى وَالِٔتِمَ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُـمْ
تَهْتَدُونَ).3
ق ل ص حب م معالبي ن:
«وقيل ه تكرارل وج ولل احةه  :انّه لم ك ن هرض ً نسخ م قبلهل ك ن مدن موضدع التأكيدة والتبيدين
ينصرف الخلق الى الح ل الث نيإ من الح ل االُولى على يقينل وث نيه  :انّه مقةم لم يأت بعةل ويتصدل
بهل هأفبه اإلةم الذي تكرر ليخبر عنه بأشب ر كثير كم يق ل :زية كريمل زية ع لمل زية ه ضلل ومد
افبه ذلك مم يذكر لتعليق الف ئة بهل وث لثه  :انّه ه األوّل بي ن لح ل الحضر وه الث ن بي ن لحد ل
السفر».4
وقة ق ل بعة تكرار اآليإ الث لثإ:
«وقيل ه تكرارل وجولل احةه  :انّه الشتالف المعنى وان اتفق اللفظل ألنّ المرا ب ألوّل «ومن حيث
شرجت» منصره ً عن التوجه الى بيتالمقةس «هولّ وجهك فطر المس ةالحرام» والمرا ب لث ن أين
م كنت من البال ل هتوجه نحول من كلّ جه ت الكعبه وة ئراالقط رل وث نيه  :انّه مدن مواضدع التأكيدة
1ـ سورة البقرة ،آية . 122
2ـ سورة البقرة ،آية . 122
3ـ سورة البقرة ،آية . 154
2ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،1ص . 222
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لم جرل من النسخ ليثبت ه القلوبل وث لثه  :انّه الشتالف المواطن واالوق ت الت تحت ج الدى هدذا
المعنى هيه ».1
وق ل الطب طب ئ ه ةبب تكرار اآليإ الث لثه:
« تكرار ال ملإ االُولى بلفظه لعلّإ للةاللإ على ثبوت حكمه على اي ح لل ههو كقول الق ئل :اتقّ اللّه
اذا قمتل واتقّاللّه اذا قعةتل واتقاللّه اذا نطقتل واتقاللّه اذا ةكتتل يرية التدزام التقدول عندة كدلّ
واحة من هذل األحوال ولتكن معك».2
وذكر الرازي ه تفسيرل بي ن ً ج مع ً ووجوه ً مختلفإ ال تخلو من لطف نقله وقة ك ن ث نيه احسنه .
«أعلم أن أول م ه هذل اآليإ من البحث أن اللّه تع لى ق ل قبل هذل اآلي ت «قة نرل تقلب وجهك
ه السم ء هلنولينك قبلإ ترض ه هول وجهك فطرالمس ة الحرام وحيث م كنتم هولدوا وجدوهكم
فطرل وإن الذين أوتوا الكت ب ليعلمون أ نّه الحقّ من ربّهم وم اللّه بغ هل عم تعملون» وذكدر ههند
ث ني ً قوله تع لى «ومن حيث شرجت هول وجهك فطر المس ةالحرام وإنّه للحقّ من ربّك وم اللّده
بغ هل عم تعملون» ثم ذكر ث لث ً قوله «ومن حيث شرجت هول وجهك فطر المس ةالحرام وحيدث
م كنتم هولوا وجوهكم فطرل لئال يكون للن س عليكم ح إ» ههدل هد هدذا التكدرار ه ئدة أم ال؟
وللعلم ء هيه أقوال «أحةه » أن األحوال ثالثإ «اوله » أن يكون اإلنس ن ه المس ةالحرام «وث نيه »
أن يخرج عن المس ةالحرام ويكون ه البلة «وث لثه » أن يخرج عن البلة إلى أقط ر األرضل ه آليإ
االُولى محمولإ على الح لإ األُولىل والث نيإ على الث نيإل والث لثإ على الث لثإل أل نّه قة كد ن يتدوهم أن
للقرب حرمإ ال تثبت هيه للعبةل هألجل إزالإ هذا الوهم كرراللّه تع لى هذل اآلي ت.
(وال واب الث ن

أ نّه ةبح نه إنّم أع ذلك ثالث مرأت أل نّه علق به كلّ مرّ ه ئة زائة أم هد

المر األولى هبين أن أهل الكت ب يعلمون أن أمر نبو محمّة صلىاهللعليهوآله وأمر هذل القبلإ حقّل أل
نّهم ف هةوا ذلك ه التورا واإلن يلل وأم ه المر الث نيإ هبين أ نّه تعد لى يشدهة أن ذلدك حدقّل
1ـ تفسير مجمع البيان ،ج  ،1ص . 231
2ـ تفسير الميزان ،ج  ،1ص . 323
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وفه

اللّه بكونه حق ً مغ ير لعلم أهل الكت ب بكونه حق ًل وأم ه المر الث لثإ هبين أ نّه إنّم هعدل

ذلك لئال يكون للنّ س عليكم ح إل هلم اشتلفت هذل الفوائة حسنت إع ته ألجل أن يترتب هد
كلّ واحة من المرات واحة من هذل الفوائةل ونظيرل قوله تعد لى «هويدل للدذين يكتبدون الكتد ب
بأيةيهم ثمّ يقولون هذا من عنةاللّه ليشتروا به ثمن ً قليالً هويل لهم ممّ كتبت أيةيهم وويدل لهدم ممّد
يكسبون».
(وال واب الث لث أ نّه تع لى ق ل ه اآليإ االُولدى (هلنوليندك قبلدإ ترضد ه هدول وجهدك فدطر
المس ةالحرام وحيث م كنتم هولوا وجوهكم فطرل هك ن ربم يخطر بب ل ج هل أ نّه تع لى إنّم هعل
ذلك طلب ً لرض محمّة صلىاهللعليهوآله أل نّه ق ل «هلنولينك قبلإ ترض ه » هأزال اللّده تعد لى هدذا
الوهم الف ةة بقوله «ومن حيث شرجت هول وجهك فطر المس ةالحرام وإنّه للحقّ من ربّدك» أي
نحن م حولن ك إلى هذل القبلإ بم ر رض كل بل ألجل أن هذا التحويل هو الحقّ الذي ال محية عنه
ه ةتقب له لي

ألجل الهول والميل كقبلإ اليهو المنسوشإ الت إنّم يقيمدون عليهد بم در الهدول

والميلل ثمّ أ نّه تع لى ق ل ث لث ً «ومن حيث شرجت هول وجهك فطر المس ةالحرام وحيث م كنتم
هولوا وجوهكم فطرل» والمرا وموا على هذل القبلإ ه جميع األزمنإ واألوق تل وال تولدوا هيصدير
ذلك التول ةبب ً للطعن ه

ينكمل والح صل أن اآليإ الس لفإ أمر ب لةوام ه جميع األمكنإ والث نيدإ

أمر ب لةوام ه جميع األزمنإ واألمكنإل والث لثإ أمر ب لةوام ه جميع األزمنإ وإفع ر بأن هذا ال يصير
منسوش ً البتإ.
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(وال واب الرابع أن األمر األوّل مقرون ب كرامه إي هم ب لقبلإ الت ك نوا يحبونهد وهد قبلدإ أبديهم
إبراهيم عليهالسالم والث ن مقرون بقوله تع لى «ولكل وجهإ هو موليه » أي لكل ص حب عو وملإ
قبلإ يتوجه إليه هتوجهوا أنتم إلى أفرفال ه ت الت يعلماللّه تع لى أنه حقّ وذلك هو قوله «ومدن
حيث شرجت هول وجهك فطر المس ةالحرام وأ نّه للحقّ من ربّك» والث لث مقرون بقطعاللّه تع لى
ح إ من ش صمه من اليهو ه أمر القبلإ هك نت هذل علال ثالث ً قرن بكل واحة منهد أمدر بد لتزام
القبلإ نظيرل أن يق ل :ألزم هذل القبلإ ه نّه القبلإ الت كنت تهواه ل ثمّ يق ل الزم هذل القبلإ ه نّه قبلدإ
الحقّ ال قبلإ الهول وهو قوله «وانّه للحقّ من ربّك» ثمّ يق ل الزم هذل القبلإ ه نّ ه لزومدك إي هد
انقط ع ح ج اليهو عنكل وهذا التكرار ه هذا الموضع ك لتكرار ه قوله تع لى (هبد لّ آالء ربّكمد
تكذب ن وكذلك م كرر ه قوله تع لى «انّ ه ذلك آليإ وم ك ن أكثرهم مؤنين».
(وال واب الخ م

انّ هذل الواقعإ اوّل الوق ئع الت ظهر النسخ هيه ه فرعن ل هةعت الح جإ الدى

التكرار ألجل التأكية والتقرير وازالإ الشبهإ وإيض ح البين ت».1
(الحَقُ مِن رَبِّكَ فَالَ تَكُونَنَ مِنَ ا لْمُمْتَرِينَ).2
(ا لْحَقُ مِن رَبِّكَ فَالَتَكُن مِّنَ ا لْمُمْتَرِينَ).3
اآليإ االُولى نزلت عقدب اآليد ت التد تتحدةث عدن القبلدإل هأرا اللّده تعد لى تثبيدت قلدب نبيّده
صلىاهللعليهوآله ام م اله مإ االعالميإ المض ّ الت تقو ه الةوائر المع يإ له صلىاهللعليهوآله هأكة
القرآن بأنّه صلىاهللعليهو آله على ارتب ط وثيق ب لسم ءل واآليإ الث نيدإ نزلدت عقيدب شلقدإ عيسدى
عليهالسالم وتو م ج ء ه القرآن بشأ نه وانّه شلق كم شلدق جدةّل آ م عليهم السدالمل وهدذل اي
وال ته من غير أب أمر حقيق ال يتطرق اليه الشك.

1ـ تفسير الكبير ،ج  ،2ص . 152
2ـ سورة البقرة ،آية . 121
3ـ سورة آل عمران ،آية . 64
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(  ...فَالَ تَلْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِى.1)...
(  ...فَالَتَلْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.2)...
(  ...فَالَ تَلْشَوُاْ النَاسَ وَاخْشَوْنِ.3)...
كلّ آيإ ج ئت بعة ان ةبقته قض ي متم يز كقضيإ تغيير القبله وم وقع ه غةير شم وانكد ر اليهدو
وعلم ئهم الحقّ.
(وَالَتَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللَهِ أَمْوَا تٌ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـكِن الَتَشْعُرُونَ).4
(وَالَتَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ اللَهِ أَمْوَا تا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).5
نزلت آيإ البقر ه بةر عنةم قتل من المسلمين اربعإ عشر رجالً ةتإ من المهد جرين وثم نيدإ مدن
األنص ر وقة اشتلف ه ةبب نزول الث نيإ هقيل نزلت ه فهةاء بةر أو اُحة أو كالهم ل وقيل نزلدت
ه فهةاء بئر معونإ.
ق ل الرازي ه تفسيرل الكبير بشأن آيإ آل عمران انّه وار ه فهةاء بةر واُحددةل ألنّ هد وقدت
نزول هذل اآليإ لم يكن أحةٌ من الشهةاء االّ من قتل ه هذين اليومين المشهورين.6
(إِنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ا لْبَيِّنَـتِ وَا لْهُدَى مِن بَعْدِ مَابَيَنَـهُ لِلنَـاسِ فِـى ا لْكِتَــبِ أوْلَــبءِكَ
يَلْعَنُهُمُ اللَهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَـعِنُونَ)

7

1ـ سورة البقرة ،آية . 154
2ـ سورة المائدة ،آية . 3
3ـ سورة المائدة ،آية . 22
2ـ سورة البقرة ،آية . 152
5ـ سورة آل عمران ،آية . 162
6ـ اُنظر الى تفسير الكبير ،ج  ،2ص . 21
1ـ سورة البقرة ،آية . 152
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(إِنَ الَذِينَ يَكْتُمُونَ مَآأَنزَلَ اللَهُ مِنَ ا لْكِتَـبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِـى ثَمَنـا قَلِـيال أوْلَــبءِكَ مَايَـأْكُلُونَ فِـى
بُطُونِهِمْ إِالَ النَارَ وَالَ يُكَلِّمُهُمُ اللَهُ يَوْمَ ا لْقِيَـمَةِ وَالَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).1
(إِنَ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَهِ وَأَيْمَـنِهِمْ ثَمَنا قَلِيال أوْلَـبءِكَ الَخَلَـقَ لَهُمْ فِى الْأَخِرَةِ وَالَيُكَلِّمُهُـمُ اللَـهُ
وَالَيَنّظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ا لْقِيَـمَةِ وَالَيُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).2
قيل ه فأن نزول اآليإ االولى :انّ جم عإ من األنص ر ةألوا نفراً من اليهو عمّد هد التدورا مدن
صف ت النب ّ صلىاهللعليهوآله هكتموا م ه التورا هنزلت هذل اآليإ.
رواء اليهو من كعب بن األفرف وكعب بن أةة وم لك بن
وقيل ه ةبب نزول الث نيإ :انّه نزلت ه ٔ
الصيف وحيّ بن اشطب وأب ي ةر بن اشطبل ههم يأشذون الهةاي من اتبد عهمل هلمّد بعدث النبد ّ
صلىاهللعليهوآله ش هوا انقط ع تلك الهةاي ل هكتموا أمر محمّة صلىاهللعليهوآله وفريعته ه التورا .
وقيل ه ةبب ن زول الث لثإ :م قيل ه الث نيإ أو انّه نزلت ه األفعث بدن قدي

وشصدم لده هد

األرضل اشتصم الى رةولاللّه صلىاهللعليهوآله هلم لم يكن للرجل بيّنإل همّ األفعث ب ليمينل هأنزل
اآليإل هنكل األفعث واعترف ب لحقّ ور ّ األرض الى الحضم.
وقيل غير هذا.
وبعة الةّقإ ه اآلي ت الت ج ئت قبل هذل اآلي ت وبعةه ل نعرف وجوه ً واةراراً لسدبب تكرارهد ل
هف بِةْأ النظر نعرف انّ اآليإ االُولى كالم مستأنف يتن ول كلّ من كتم فيئ ً من الةينل اذ العبر بعموم
اللّفظ ال بخصوصيإ السببل وألنّ ترتب الحكم علىالوصف مشعر ب لعليّإل وهند ترتدب اللعدن علدى
الكتم نل يشعر بأن الوصف علّإ لهذا الحكم.
واآليإ الث نيإ نزلت ه ضمن آي ت عةية ه وصف أهلالكت ب وانّهم من جهإ يحرمون م احلاللّه
لهم ومن جهإ يكتمون م أنزل ةبح نه عليهم.
واآليإ الث لثإ ك نت بعة شي نإ بعض أهل الكت ب ألموال النّ س «ومن أهلالكت ب من ان تأمنه بقنط ر
1ـ سورة البقرة ،آية . 112
2ـ سورة آل عمران ،آية . 11
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يو ّل إليك ومنهم من ان ت منه بةين ر ال يؤل إليك »...ه للّه تع لى بيّن ه هذل اآليإ نقضهم بعهةاللّه.
(خَـلِدِينَ فِيهَا الَ يُلَفَفُ عَنْهُمُ ا لْعَذَابُ وَالَ هُمْ يُنّظَرُونَ).1
(خَـلِدِينَ فِيهَا الَيُلَفَفُ عَنْهُمُ ا لْعَذَابُ وَالَهُمْ يُنّظَرُونَ).2
اآليإ االُولى ه الكف ر الذين كفروا و م توا و هم كف رل والث نيإ ه قوم ارتةوا وكفروا بعة ايم نهم.
(إِنَ فِى خَلْقِ السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِـلَـفِ الَيْلِ وَالنَهَارِ وَا لْفُلْكِ الَتِى تَجْرِى فِى ا لْبَحْرِ بِمَـا يَنفَـعُ
النَاسَ وَمَآ أَنزَلَ اللَهُ مِنَ السَمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَ َ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَـَِ وَالسَحَابِ ا لْمُسَلَرِ بَيْنَ السَمَآءِ وَالْأَرْضِ الَ يَـتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).3
(إِنَ فِى خَلْقِ السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَـفِ الَيْلِ وَالنَهَارِ الَ يَـتٍ لِأُوْلِى الْأَلْبَـبِ).4
(إِنَ فِى اخْتِلَـفِ الَيْلِ وَالنَهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَهُ فِى السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضِ الَ يَـتٍ لِّقَوْمٍ يَتَقُونَ).5
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِنَ السَمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِى الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ الَ يَعْقِلُونَ).6
هذل اآلي ت نزلت لبي ن مظ هر النظم واالنس م ه المنظومإ الكونيإ الرائعإ الموجو هيه رغم مرور
اآلف السنين .و ليل ت م إلثب ت الص نعل وانّ السموات واألرض آيإ بل كلّ م هيهم آيإ بحةّ ذاته.
هذا مض ه ً الى انّ ه كلّ واحة من هذل اآلي تل اف ر ألمور ال ن ةه ه اآليإ االُشرل.
مع انّ السبب لنزول هذل اآلي ت مختلفل هكل آيإ نزلت لمن ةبإ ش صإل تنس م مع مد ةدبقه ومد
لحق به هقة ق ل «عط ء بن رب ح» ه فأن آيإ آل عمران:
قلت لع ئشإ :أشبرينى ب ع ب م رأيت من رةواللّه صلىاهللعليهوآله  .ق لدت :وأل فدأن لدم يكدن

1ـ سورة البقرة ،آية . 162
2ـ سورة آل عمران ،آية . 55
3ـ سورة البقرة ،آية . 162
2ـ سورة آل عمران ،آية . 124
5ـ سورة يونس ،آية . 6
6ـ سورة العنكبوت ،آية . 63
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ع ب ًل انّه اَت نى ليلإ هةشل معى ه لح هى ثمّ ق ل :ذرينى أتعبة لربّ ل هق م هتوضدأ ثدمّ قد م يصدلّى
ه بكىل حتّى ةألت موعه على صةرلل هركع هبكىل ثمّ ة ة هبكىل ثمّ رهع رأةه هبكدىل هلدم يدزل
كذلك حتّى ج ء باللل هأذنه بصال ل هقلت ي رةولاللّه م يبكيك وقة غفراللّه لك م تقةّم من ذنبك
وَم تأشّر؟ ق ل :اهال اكون عَبةاً فكوراًل ولم ال أهعل وقة أنزل علىّ هذل الليلإ «انّ ه شلق.1»...
(يَــأيُهَا النَاسُ كُلُواْ مِمَا فِى الْأَرْضِ حَلَـال طَيِّبًا وَالَ تَتَبِعُواْ خُطُوَا تِ الشَيْطَـنِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ).2
(يَــأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ ادْخُلُواْ فِى السِّلْمِ كَـآفَة وَالَ تَتَبِعُواْ خُطُوَا تِ الشَيْطَـنِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ).3
(وَمِنَ الْأَنْعَـمِ حَمُولَة وَفَرْشا كُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللَهُ وَالَتَتَبِعُواْ خُطُوَا تِ الشَيْطَـنِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ).4
(يَـأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ الَ تَتَبِعُواْ خُطُوَا تِ الشَيْطَـنِ وَمَنْ يَتَبِعْ خُطُوَا تِ الشَيْطَـنِ فَإِنَـهُ يَـأْمُرُ بِآلْفَحْشَـآءِ
وَالْمُنكَرِ وَلَوْالَ فَضْلُ اللَهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـكِنَ اللَـهَ يُزَكِّـى مَـن يَشَـآءُ
وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).5
نهى اللّه تع لى عن اتب ع الخطوات الشيط نيإ والمرا من الخطو ه كلّ آيدإ غيدر مد هد االُشدرل
بمالحظإ السي ق.
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُواْ مَآأَنزَلَ اللَهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَآأَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَـآ أَوَلَـوْ كَـانَ ءَابَـآُُهُمْ الَ يَعْقِلُـونَ
شَيْــٔا وَالَ يَهْتَدُونَ).6
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآأَنزَلَ اللَهُ وَإِلَى الرَسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَـدْنَا عَلَيْـهِ ءَابَآءَنَـآ أَوَلَـوْ كَـانَ
ءَابَآُُهُمْ الَيَعْلَمُونَ شَيْــٔا وَالَيَهْتَدُونَ).7
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُواْ مَآ أَنزَلَ اللَهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَالشَيْطَدنُ يَةْعُوهُمْ إِلَى
1ـ تفسير األمثل ،ج  ،3ص . 25
2ـ سورة البقرة ،آية . 165
3ـ سورة البقرة ،آية . 245
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عَذَابِ السَعِيرِ .1
بعة م ك ن ه كلّ آيإ من االشتالف ه االلف ظ والمعد ن نقدولل اآليدإ االُولدى تشدير الدى مقولدإ
المشركين الواهيإ ه تحريم م احلّ اللّهل ههم الذين اذا قيل لهم اتبعوا م انزل اللّه وال تتبعوا شطوات
الشيط ن وال تحرّموا م احلّاللّه لعب لل «ق لوا بل نتبع.»...
واآليإ الث نيإ تشير الى أعراف شراهيإ ة ئة ه ال هليدإ وانّهدم يضدعون علدى بعدض الحيواند ت
عالم ت ألةب ب معينإ ويحرمون لحومه ولبنه وجز صوهه والركوب عليه أو يحللون لحومه بعدة
موته للتيمن والتبركل ه ذا قيل لهم تع لوا وال تفعلوا هذل األعم ل الخراهيإل «ق لوا حسبن م وجة ند
عليه آب ئن  »...وتف شروا ب جةا هم وقةّةوا أهك رهم.
واآليإ ا لث لثإ تشير الى ان المشركين ال يتةبرون ه التسخير االلهى للموجو ات السم ويإ واألرضديإ
لإلنس ن وال يتفكرون ه نعم اللّه تع لى الظ هر والب طنإ ولكن ي

لون ه اللّه بغير علم ذات وبدال

اتب ع لمرفة ه ي وبال كت ب منيرل ههم يصروّن على تقلية آب ئهم ه اعم لهم الب طلإ.
(إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ ا لْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ ا لْلِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ بِهِى لِغَيْرِ اللَهِ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْـرَ بَـا ٍ وَالَ عَـادٍ
فَالَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).2
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ا لْمَيْتَةُ وَالدَمُ وَلَحْمُ ا لْلِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَهِ بِهِى وَا لْمُنْلَنِقَةُ وَا لْمَوْقُوذَةُ وَا لْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَبُعُ إِالَ مَاذَكَيْتُمْ وَمَاذُبََِ عَلَى النُصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَـمِ ذَا لِكُمْ فِسْقٌ.3)...
(قُلالَ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَ مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِالَ أَن يَكُونَ مَيْتَة أَوْ دَمًـا مَسْـفُوحًا أَوْ لَحْـمَ
خِنزِيرٍ فَإِنَهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقا أُهِلَ لِغَيْرِاللَهِ بِهِى فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَا ٍ وَالَعَادٍ فَإِنَ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).4
(إِنَمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ ا لْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ ا لْلِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَهِ بِهِى فَمَنِ اضْطُرَ غَيْـرَ بَـا ٍ وَالَ عَـادٍ
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فَإِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).1
تقةيم «به» على «لغيراللّه» ه ةور البقر على األصلل ألنّ الب ء الت يتعدةي بهد الفعدل كد لهمز
المزية ه بن ء الفعل هيلزم تقةيم هذل الب ءل ولكن بم انّ االهالل ب لمذبوح ال يسدتنكر اال إذا كد ن
لغيراللّهل هتأشّر ه الثالثإ األشير الن تقةيم المستنكر ك ن اولىل وامّ وجه تكرار اآليدإ هد أربدع
مواضع من القرآن هق ل ص حب الميزان هيه:
« واآليه بمعن ه على اشتالف م ه لفظه واقعإ ه أربع مواضع مدن القدرآن هد ةدورتى األنعد م
والنحل وهم مكيت ن من أوائل م نزل بمكإ وأواشره ل وه ةورتى البقر والم ئة وهم من أوائل م
نزل ب لمةينإ واواشره  .وه تةلّ على حصر محرّم ت األكل ه األربع المذكور ل الميتإ والةّم ولحم
الخنزير وم اهّل لغيراللّه بهل كم نبّه عليه بعضهمل لكن ب لرجوع الى السنإ يظهر انّ هذل ه المحرم ت
األصليإ الت عنى بهد هد الكتد ب ومد ةدول هدذل األربدع مدن المحرمد ت ممّد حرّمده النبد
صلىاهللعليهوآله بأمر من ربّه».2
وق ل الرازي ه تفسيرل:
هثبت انّ هذل السور األربعإ الإ على حصر المحرم ت ه هذل األربعل ةدورت ن مكيتد ن وةدورت ن
مةنيت نل ه ن ةور البقر مةنيإ وةور الم ئة من آشر م أنزلاللّه تع لى ب لمةينإل همن أنكر حصدر
التحريم ه هذل األربع االّ م شصه االجم ع والةالئل الق طعإ ك ن ه محل انّ يخشى عليهل ألنّ هذل
السور لّت على انّ حصر المحرم ت ه هذل األربع ك ن فرع ً ث بت ً ه أوّل أمر مكّإ وآشره وأوّل
المةينإ وآشره وانّه تع لى أع هذا البي ن ه هذل السور األربعل قطع ً لالعذار وازالإ للشدبهإ واللّده
اعلم».3
هذا مع انّ آيإ البقر واألنع م والنحل نزلن ه ضمن مح جإ أهدل الكتد ب ببيد ن مواضديع مختلفدإ

1ـ سورة النحل ،آية . 115
2ـ تفسير الميزان ،ج  ،12ص . 365
3ـ تفسير الكبير ،ج  ،24ص . 133
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للمح جإ وآيإ الم ئة نزلت لبي ن حكم تشريعى هحسب.
(أَيَامًا مَعْدُودَا تٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَـهُ فِدْيَـةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).1
( ...وَمَن كَانَ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَـهُ بِكُـمُ اليُسْـرَ وَالَ يُرِيـدُ بِكُـمُ ا لْعُسْـرَ
وَلِتُكْمِلُواْ ا لْعِدَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَهَ عَلَى مَاهَدَلـكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ).2
ق ل الرازي ه ةبب تكرار حكم المس هر والمريض:
«انّ ه االبتةاء ك ن صوم فهر رمض ن لي

بواجب معينل بل ك ن التخيير ث بت ً بينه وبين الفةيإل هلم

ك ن كذلك ورش؛ للمس هر الفطر ك ن من ال ئز انّ يظن انّ الواجب عليه الفةيإ ون القض ءل وي وز
أيض ً انّه ال هةيإ عليه وال قض ء لمك ن المشقإ الت يف رق به المقيمل هلم لم يكن ذلدك بعيدةاً بديّن
تع لى انّ اهط ر المس هر والمريض ه الحكم شالف التخيير ه حكم المقيمل ه نّه ي ب عليهم القض ء
ه عة من أي م آشرل هلم نسخ اللّه تع لى ذلك عن المقيم الصحيح والزمه ب لصوم حتمد ً كد ن مدن
ال ئز ان يظن انّ حكم الصوم لم انتقل عن التخيير الى التضييق حكم يعم الكل حتّى يكون المريض
والمس هر هيه بمنزلإ المقيم الصحيح من حيث تغير حكماللّه ه الصومل هبين تع لى ان ح ل المدريض
والمس هر ث بت ه رشصإ االهط ر ووجوب القض ء كم له أوالًل ههذا هو الف ئة ه أع

ذكر حكدم

المس هر والمريض».3
وقيل انّ ةبب تكرار حكم المس هر والمريض ه هذل اآليإ كراهيإ المونين المس هرين والمرضدى انّ
ال يصوموا اي م فهر رمض نل ه للّه تع لى أرا بتكرار الحكم حتّى يقول :كم ان الصدوم هد الحضدر
وه ح ل السالمإ ك ن واجب ً ه الهط ر ه ح ل السفر والمرض ك ن حكم ً فرعي .
( ...تِلْكَ حُدُودُ اللَهِ فَالَ تَقْرَبُوهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَهُ ءَايَـتِهِى لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ).4
1ـ سورة البقرة ،آية . 152
2ـ سورة البقرة ،آية . 155
3ـ تفسير الكبير ،ج  ،5ص . 12
2ـ سورة البقرة ،آية . 151
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( ...تِلْكَ حُدُودُ اللَهِ فَالَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ اللَهِ فَأوْلَـبءِكَ هُمْ الّظَـلِمُونَ).1
( ...وَتِلْكَ حُدُودُ اللَهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).2
(تِلْكَ حُدُودُ اللَهِ وَمَن يُطِعِ اللَهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَـتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَا وَذَا لِكَ
ا لْفَوْزُ ا لْعَّظِيمُ).3
( ...وَتِلْكَ حُدُودُ اللَهِ وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ اللَهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الَ تَـدْرِى لَعَـلَ اللَـهَ يُحْـدِثُ بَعْـدَ ذَا لِـكَ
أَمْرا).4
هذا المق طع ه اآلي ت ه ال زء األشير لبعض اآلي ت القرآنيإ وهد كدل آيدإ افد ر الدى بعدض
الحةو ل ه الُولى تشير الى حرمإ األكل والشرب من الف ر الى الليل ه فهر رمض ن ومب فر النس ء
هيه وه ح ل االعتك فل والث نيإ والث لثإ والخ مسإل تشير الى بعض الحةو المتعلقإ ب لطالقل والرابعإ
تشير الى بعض الحةو المتعلقإ ب إلرث.
وامّ م ه االشتالف ه اآليتين االوليين «هال تقربوه » «هال تعتةوه » هيمكن ان يق ل :انّ المرا من
الحةّ ه اآليإ االُولى النه عن مب فر النس ء وين ةبه النه عن المق ربإ والمرا من الحةّ ه الث نيإ
عة الطالق ولزوم األمس ك ب لمعروف أو التسريح ب حس نل وين ةبه النه عن الت وز واالعتةاء.
ق ل الخطيب االةك ه ه كت به ر التنزيل:
«األوّل شرج على اغلظ الوعية كم ق ل«:وال تقرب هذل الش ر » وانّم ك ن نهى عن أكلهد ال الدةّنوّ
منه ل هخرج مخرج قول الق ئل :إذا نهى عن فئ وفةّ األمر هيهل ال تقرب هذا الشدئ ...هلمد ك ندت
ح له هذل الموضع األوّل نهي ً عن مواقعإ النس ء ه ح لإ اإلعتك ف ه المس جةل ص ر هيه تحذير من
واعى المواقعإل ه هتضى من المب لغإ م لم يقتضإ قوله «هال جن ح عليه هيم اهتةت به تلك حةو اللّه

1ـ سورة البقرة ،آية . 222
2ـ سورة البقرة ،آية . 234
3ـ سورة النساء ،آية . 13
2ـ سورة الطالق ،آية . 1
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هال تعتةوه » هك نه ق ل :ال تت وزوه ل يعن المرئإ إذا اهتةت لمهره وش لعت زوجه لم يكن عليه
اثمل وهذل حةو نه عن تعةيته  ...والحةو ضرب ن حةّ هو منع من ارتكد ب المحظدور وحدةّ هدو
ه صل بين الحالل والحرامل ه ألوّل ينه عن مق ربته والث ن ينه عن م وزتهل وهم المذكوران ه
هذل السور وحةّ النه عنهم ».1
(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْ ُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْ ُ أَخْرَجُوكُمْ وَا لْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ ا لْقَتْلِ وَالَ تُقَـتِلُوهُمْ عِندَ ا
لْمَسْجِدِ ا لْحَرَامِ حَتَى يُقَـتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَـتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَا لِكَ جَزَآءُ ا لْكَـفِرِينَ).2
( ...فَإِنْ تَوَلَوْاْ فَلُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْ ُ وَجَدتُمُوهُمْ وَالَ تَتَلِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًا وَالَ نَصِيرا).3
( ...وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُمْ فَلُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْ ُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأوْلَـبءِكَمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـنا مُبِينا).4
(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْ ُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُـلَ
مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَلوةَ وَءَاتَوُاْ الزَكَوا ةَ فَلَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).5
اآليإ االُولى اج زت للمسلمين ب نّ يق تلوا كفّ ر مكّإ الذين اشرجوا المؤنين من ي رهمل والث نيإ نزلت
ه المن هقين وهم اةوء ح ال من الكف ر لشةّ انحراههم وإلتخ ذهم اإلةالم غِط ءل يستترون بده بغيدإ
هةم االةالمل واآليإ الث لثإ نزلت ه نفر من قريش ك نوا يتظ هرون ب إلةالم ه محضر رةدولاللّده
صلىاهللعليهوآله ولكنهم يعبةون األصن م عنة م يرجعون الدى قدريشل واآليدإ الرابعدإ نزلدت هد
المشركين بعة انّ امهلهماللّه أربعإ أفهر.
(وَقَـتِلُوهُمْ حَتَى الَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَهِ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَالَ عُدْوَا نَ إِالَ عَلَى الّظَـلِمِينَ).6
(وَقَـتِلُوهُمْ حَتَى الَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلَهِ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَ اللَهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).7
1ـ درّة التنزيل وغرّة التأويل ،ص . 25
2ـ سورة البقرة ،آية . 121
3ـ سورة النساء ،آية . 52
2ـ سورة النساء ،آية . 21
5ـ سورة التوبة ،آية . 5
6ـ سورة البقرة ،آية . 123
1ـ سورة األنفال ،آية . 32
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اآليإ االُولى قة بيّنت هةف ال ه ه اإلةالم وانّه نزلت بعة اقدةام مشدركى قدريش علدى تشدهير
السالح بوجه المسلمين كم انّهم اشرجوا المسلمين من بال هم وهم الذين يقعون هد الفتندإ والفتندإ
افةّ من ا لقتل.
واآليإ الث نيإ نزلت بعة آيإ ه

عو الكف ر والمشركين الى الحقّ لكى يغفراللّه م قة ةلف من ذنوبهم

ه نّ اإلةالم ي بّ م قبله.
(قُل لِّلَذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَاقَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الْأَوَلِينَ).1
هيمكن انّ يتوهم البعض انّ ال ه والقت ل قة مضى وقته وح ن وقت السّلم والمغفدر هنزلدت اآليدإ
الت ليإ لكى ينذر اعةاء الةّين بعة ان بشرهم بغفران ذنوبهم.
(هَلْ يَنّظُرُونَ إِالَ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ا لْغَمَامِ وَا لْمَلَـبءِكَةُ وَقُضِـىَ الْـأَمْرُ وَإِلَـى اللَـهِ تُرْجَـعُ
الْأُمُورُ).2
(هَلْ يَنّظُرُونَ إِالَ أَن تَأْتِيَهُمُ ا لْمَلَـبءِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَـتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَـأْتِى بَعْـضُ
ءَايَـتِ رَبِّكَ الَيَنفَعُ نَفْسًا إِيمَـنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَـنِهَا خَيْرا قُلِ انتَّظِـرُواْ إِنَـا
مُنتَّظِرُونَ).3
(هَلْ يَنّظُرُونَ إِالَ أَن تَأْتِيَهُمُ ا لْمَلَـبءِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَا لِـكَ فَعَـلَ الَـذِينَ مِـن قَـبْلِهِمْ وَمَـا
ظَلَمَهُمُ اللَهُ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَّظْلِمُونَ).4
هذل اآلي ت تتكلم عن بعض المشركين ول جتهمل ههم اعلنوا عن اذع نهم ب إلةالم إذا لبّى رةولاللّه
صلىاهللعليهوآله طلب تهم المتعة والمستحيلإ وغير المعقولإل ولعل هذل اآلي ت تكررت بعة انّ تكرر
هذا الموقف ال ةلى منهم.
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُواْ ا لْجَنَةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الَـذِينَ خَلَـوْاْ مِـن قَـبْلِكُم مَسَـتْهُمُ ا لْبَأَسَـآءُ وَالضَـرَآءُ
1ـ سورة األنفال ،آية . 35
2ـ سورة البقرة ،آية . 214
3ـ سورة األنعام ،آية . 155
2ـ سورة النحل ،آية . 33
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وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَهِ أَالَ إِنَ نَصْرَ اللَهِ قَرِيبٌ).1
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ا لْجَنَةَ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَهُ الَذِينَ جَـهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَـبِرِينَ).2
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَهُ الَذِينَ جَـهَدُواْ مِنكُمْ وَلَـمْ يَتَلِـذُواْ مِـن دُونِ اللَـهِ وَالَ رَسُـولِهِى
وَالَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة وَاللَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).3
(أَحَسِبَ النَاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ الَ يُفْتَنُونَ).4
ه آليإ االُولى شط ب للمؤنين يوم الخنةق لم افتةّ بهم الخدوف وحوصدر المسدلمون هد المةيندإ
هةع هم اللّه تع لى الى الصبر ووعةهم ب لنصر وقيل نزلت ه حرب أحةل والث نيإ نزلت ه غزو أحة
وه تخ طب الذين حلّ بهم البالء واثخنوا ب ل راحل والث لثإ نزلت ه الم هةين الّذين ف هةوا هتح
مكّهل وم ق ل بعض بأن الخط ب ه هذل اآليإ للمخ طبين جميع ً لي

ه محلّه بعة مالحظإ السي قل

والرّابعإ لبي ن ةنهاللّه ال ريإ ه ا هتت ن عب ل جميع ً وانّه ال يخت؛ بد المم الم ضديإ وغيرهد وال
يخت؛ّ ب لمسلمين.
(الَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَهُ بِاللَغْوِ فِى أَيْمَـنِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ).5
(الَيُؤَاخِذُكُمُ اللَهُ بِاللَغْوِ فِى أَيْمَـنِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَـا عَقَـدتُمُ الْأَيْمَــنَ فَكَفَــرَتُهُ إِطْعَـامُ عَشَـرَةِ
مَسَـكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـثَةِ أَيَـامٍ ذَا
لِكَ كَفَـرَةُ أَيْمَـنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَّظُواْ أَيْمَـنَكُمْ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِى لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ).6
اآليإ االُولى ج ئت قبل آي ت االيالء وحكمه والث نيإ نزلت مطلقإ وهيه كف ر حنث القسم.
(وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَالَ تُمْسِـكُوهُنَ ضِـرَارًا

1ـ سورة البقرة ،آية . 212
2ـ سورة آل عمران ،آية . 122
3ـ سورة البرائة ،آية . 16
2ـ سورة العنكبوت ،آية . 2
5ـ سورة البقرة ،آية . 225
6ـ سورة المائدة ،آية . 52
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لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَا لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَالَتَتَلِذُواْ ءَايَـتِ اللَهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَهِ عَلَيْكُمْ وَمَـآ
أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ا لْكِتَـبِ وَا لْحِكْمَةِ يَعِّظُكُم بِهِى وَاتَقُواْ اللَهَ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللَهَ بِكُلِّ شىْءٍ عَلِيمٌ).1
(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْـهِدُواْ ذَوَىْ عَـدْلٍ مِّـنكُمْ وَأَقِيمُـواْ
الشَهَـدَةَ لِلَهِ ذَا لِكُمْ يُوعَظُ بِهِى مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَهِ وَا لْيَوْمِ ا لْأَخِرِ وَمَنْ يَتَقِ اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَلْرَجًا).2
انّ ا ألمر ه اآليتين يتعلق بتسريحهنّ وامس كهنّ بمعروفل االّ انّ األمر بهم يشدتةّ أكثدر هد ةدور
البقر ل حيث اعتبر انّ هذين العملين (التسريح أو األمس ك بغير معروف بمث بدإ ظلدم علدى الدنف
واةتهزاءٍ بآي تاللّه تع لى.
وج ء ه ةور الطالق بي ن أحك م الطالق والقض ي المرتبطإ به هحسب.
(وَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَا جًا يَتَرَبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُـنَ فَـالَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).3
(وَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَا جًا وَصِيَة الِّٔزْوَاجِهِم مَتَـعًا إِلَى ا لْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَـإِنْ خَـرَجْنَ
فَالَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَافَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَ مِن مَعْرُوفٍ وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).4
المرا من اآليإ االُولى ه قوله تع لى «هال جن ح عليكم »...هو جواز التزويج بعة اتم م العة ه لمرئإ
بعة انته ء عةته وه أربعإ أفهر وعشراً يمكنه ان تتزوّج مَنتش ء.
واآليإ الث نيإ تةلّ على فئ آشرل مغ ير وهو اشتي ر المرئإ المتوهى زوجه بين بق ئه ه بيتده وأشدذ
نفقته مة حول او شروجه وتزوجه ه هذل المةّ بعة اتم م عةته ان ارا ت.
والع يب من الكرم ن حينم ق ل :النكر إذا تكررت ص رت معرهإ» ثمّ افدكل علدى نفسده وقد ل
« كيف يصحّ م قلت واالوّل معرهإ والث ن نكر ل وم ذهبدت إليده يقتضد ضدة هدذلل بدةليل قولده

1ـ سورة البقرة ،آية . 231
2ـ سورة الطالق ،آية . 2
3ـ سورة البقرة ،آية . 232
2ـ سورة البقرة ،آية . 224
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تع لى(:إِنَـآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُوال شَـهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوال) 1ثمّ أج ب بد نّ هدذل
اآليإ ب جم ع من المفسرين مقةمإ على تلك اآليإ هد الندزول وان وقعدت متدأشر هد الدتالو ...
واجمعوا أيض ً على انّ هذل اآليإ منسوشإ بتلك اآليإل والمنسو ة بق عن الن ةخ ضرور ل هصح م
ذكرت انّ قوله ب لمعروفل هو م ذكر ه قوله :من معروفل ثمّ أمر بتأمل ه كالمه وق ل ب نّه من أحة
وجول االع ز ه القرآن الكريم.2
ههذا الكالم هيه وجول للمن قشإل اوّالً :انّ مسألإ النسخ ليست إجم عيإ بشكل ت م كم تصور بل وقدع
هيه الخالف بين المفسرين.
ث ني ً :انّ النسخ مبنى على ان نقول :انّ شروج المرئإ مةّ ةنإ بعة وه ت زوجه ك ن حقّ ً على المرئإ
وهو واجب ولكن اآليإ لي

بصة هذا الشئل بل م نستفيةل من اآليإ هو جواز بق ء المرئإ ه بيت

زوجه مةّ حول بعة وه ته واذا ك ن كذلك هت ب له النفقإ من م ل زوجه .
(  ...إِنَ اللَهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَاسِ وَلَـكِنَ أَكْثَرَ النَاسِ الَيَشْكُرُونَ).3
(  ...إِنَ اللَهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَاسِ وَلَـكِنَ أَكْثَرَهُمْ الَ يَشْكُرُونَ).4
( ...ذَا لِكَ مِن فَضْلِ اللَهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَاسِ وَلَـكِنَ أَكْثَرَ النَاسِ الَيَشْكُرُونَ).5
(وَإِنَ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَاسِ وَلَـكِنَ أَكْثَرَهُمْ الَ يَشْكُرُونَ).6
( ...إِنَ اللَهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَاسِ وَلَـكِنَ أَكْثَرَ النَاسِ الَ يَشْكُرُونَ).7
كلّ ع ب ر وقعت بعة فئ تفيةن معنى غير م تفيةل ه االشرل ه لمرا من الفضل ه كلّ آيدإ نعمدإ
تغ ير االُشرل وكذا الشكر.
1ـ سورة المزمل ،آية . 15
2ـ البرهان في توجيه متشابه القرآن ،الرقم . 21
3ـ سورة البقرة ،آية . 223
2ـ سورة يونس ،آية . 64
5ـ سورة يوسف ،آية . 35
6ـ سورة النمل ،آية . 13
1ـ سورة الغافر ،آية . 61
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(مَن ذَا الَذِى يُقْرِضُ اللَهَ قَرْضا حَسَنا فَيُضَـعِفَهُ لَهُ أَضْعَافا كَثِيرَة وَاللَهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).1
(مَن ذَا الَذِى يُقْرِضُ اللَهَ قَرْضا حَسَنا فَيُضَـعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ).2
(إِنَ ا لْمُصَدِّقِينَ وَا لْمُصَدِّقَـتِ وَأَقْرَضُواْ اللَهَ قَرْضا حَسَنا يُضَـعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ).3
(إِنْ تُقْرِضواْ اللَهَ قَرْضا حَسَنا يُضَـعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ).4
(إِنَ رَبَكَ يَعْلَمُ أَ نَكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَىِ الَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَـآبءِفَةٌ مِّنَ الَذِينَ مَعَكَ وَاللَهُ يُقَدِّرُ
الَيْلَ وَالنَهَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنَ ا لْقُـرْءَانِ عَلِـمَ أَن سَـيَكُونُ مِـنكُم
مَرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ا لْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَهِ وَءَاخَرُونَ يُقَـتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَهِ فَاقْرَءُواْ
مَا تَيَسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ الصَلَوةَ وَءَاتُواْ الزَكَوةَ وَأَقْرِضُواْ اللَهَ قَرْضا حَسَنا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّـنْ خَيْـرٍ
تَجِدُوهُ عِندَ اللَهِ هُوَ خَيْرا وَأَعّْظَمَ أَجْرا وَاسْتَغْفِرُواْ اللَهَ إِنَ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).5
لي

المرا من «القرض الحسن» منح العب قرض حسن هحسبل بل المرا ه كلّ آيإ مدن اآليد ت

الخمسإ االنف ق ه ةبيلاللّه تع لى.
ق ل جم لالةين المقةا :
هذل أربع آي ت اةتةلّ المع صر به على ارجحيّإ القرض للمؤن وانّ هيه اجدراً عظيمد ً وانّ اللّده هدو
المك ه ٔعليهل إذ الحقيقإ ممنوعإ الةتح لإ الح جإ عليه تع لىل هيحمل على اقراض عبيدةلل وعندةي
ه ذلك نظرل ه ن اطالق القرض الذي هو اعط ء فئ ليستعية عوضه وقتد آشدر اةدتع ر لألعمد ل
الص لحإل ه نّ األعم ل الص لحإ يفعله العبة ويحصل له العوض ه الةار اآلشر وحينئذ ال اللإ هد
اآليإ على مشروعيإ القرضل وقوله «انّ الحقيقإ ليست مرا » مسلّم لكن حمله على اقراض المؤنين
من غير اللإ حمل من غير ليلل وال ضرور اليه مع إمك ن الم ز الذي ذكرن ل.
1ـ سورة البقرة ،آية . 225
2ـ سورة الحديد ،آية . 11
3ـ سورة الحديد ،آية . 15
2ـ سورة التغابن ،آية . 11
5ـ سورة المزمل ،آية . 24
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نعم وان ك ن ه كالمه م ل للنق ش االّ ان تفسير القرض الحسن ال بنفسه هحسبل بل بكلّ األعم ل
الص لحإ جيةٌل وعليه هال تتمحور اآلي ت حول فئ واحة بل تشمل كلّ األعم ل الص لحإ هدال مبدرر
للقول بتكرار اآلي تل هذا .ويوية م قلن  :م ق ل الطبرة والرازي ه تفسيرهم ه ةبب نزول آيإ
البقر ل هق ل الطبرة ه م معالبي ن:
«ق ل الكلب ه ةبب نزول هذل اآليإ :انّ النب ّ صلىاهللعليهوآله ق ل :من تصةّق بصةقإ هلده مثلهد
ه ال نإل هق ل أبوالةّحةاح األنص رل واةمه عمر بن الةحةاح :ي رةدولاللّده انّ لدى حدةيقتينل انّ
تصةقت ب حةاهم ل ه نّ لى مثليهم ه ال نّإ؟ ق ل :نعم .ق ل :وام الةحدةاح معدى؟ قد ل :نعدمل قد ل:
والصّبيإ معى؟ ق ل :نعمل هتصةق بأهضل حةيقتيه هةهعه الى رةولاللّه هنزلت اآليإ هض عف اللّده لده
صةقته الفى الف».1
وق ل الفخر الرازي ه تفسيرل الكبير:
« اشتلف المفسرون هيه على قولينل االوّل انّ اآليإ متعلقإ بم قبله والمرا منه القرض هد ال هد
ش صإل والقول الث ن  :انّ هذا الكالم مبتةء ال تعلق له بم قبلهل ثمّ الق ئلون بهذا القول اشتلفوال همدنهم
من ق ل :المرا من هذا القرضل انف ق الم ل (غيرالواجب ومنهم من ق ل انّه غيرلل والق ئلون ب نّه انف ق
الم لل لهم ثالثإ أقوالل االوّل انّ المرا من اآليإ م لي

بواجب من الصةقإ.

ثمّ ذكر الفخر قوالن آشران وهم ل انّ المرا من هذا القرض االنف ق الواجب ه ةدبيلاللّده واآلشدر
وق ل هو األقرب انّ يةشل هيه كال القسمين.2
(تِلْكَ ءَايَـتُ اللَهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَكَ لَمِنَ ا لْمُرْسَلِينَ).3
(تِلْكَ ءَايَـتُ اللَهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَهُ يُريدُ ظُلْمًا لِّلْعَـلَمِينَ).4
(تِلْكَ ءَايَـتُ اللَهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَىِّ حَدِي ِ بَعْدَ اللَهِ وَءَايَـتِهِى يُؤْمِنُونَ).1
1ـ تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص . 131
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،6ص . 154
3ـ سورة البقرة ،آية . 252
2ـ سورة آل عمران ،آية . 145

53

تشير كلّ هذل اآلي ت آليإ من آي ت اللّه تع لى.
(تِلْكَ الرُسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَن كَلَمَ اللَهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَـتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَـى ابْـنَ
مَرْيَمَ ا لْبَيِّنَـتِ وَأَيَدْنَـهُ بِرُوحِ ا لْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ اللَهُ مَااقْتَتَلَ الَذِينَ مِـن بَعْـدِهِم مِّـن بَعْـدِ مَاجَـآءَتْهُمُ ا
لْبَيِّنَـتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ شَـآءَ اللَـهُ مَـااقْتَتَلُواْ وَلَــكِنَ اللَـهَ يَفْعَـلُ
مَايُرِيدُ).2
ق ل الواحةي ه وجه تكرار «ولو ف ء اللّه م اقتتلد»
«انّم كررل تأكيةاً للكالم وتكذيب ً لمن زعم انّهم هعلوا ذلك من عنة أنفسهم ولم ي ربه قض ءٌ وال قةر
من اللّه تع لى».3
للمونين بد لكفّ عدن
ولكن يمكن ان يق ل ان الث نيإ ليست لبي ن المشيئإ هحسب بل ه افبه ب المر ٔ
قت لهم.

4

(الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَهِ ثُمَ الَيُتْبِعُونَ مَـآأَنفَقُواْ مَنًـا وَالَ أَذى لَهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنـدَ رَبِّهِـمْ
وَالَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَهُمْ يَحْزَنُونَ).5
(الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُم بِالَيْلِ وَالنَهَارِ سِرًا وَعَالَنِيَة فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِـمْ وَالَخَـوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَالَهُـمْ
يَحْزَنُونَ).6
اشتلفه ةببالنزول له تيناآليتينلهف التفسيرالكبيرللرازي ه ذيل اآليإ االولى:
« نزلت اآليإ ه عثم ن وعبةالرحمن بن عوفل امّ عثم ن ه هز جيش العسر ه غزو تبوك بدألف
بعير ب قت به وألف ين رل هرهع رةولاللّه يةيه يقول :ي ربّ عثم ن رضيت عنده هد رض عندهل وامّد

1ـ سورة الجاثية ،آية . 6
2ـ سورة البقرة ،آية . 253
3ـ تفسير الكبير ،ج  ،6ص . 222
2ـ ارجع الى تفسير مجمعالبيان ،ج  ،2ص . 155
5ـ سورة البقرة ،آية . 262
6ـ سورة البقرة ،آية . 212
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عبةالرحمن بن عوف ه نه تصةّق بنصف م له أربعإ اآلف ين ر هنزلت اآليإ».1
قة نقل العالمإ االمينى هذا الحةيث ب ةن ل المختلفإ وضعَفه ل وايض نقل عن ابنح ر ه هتحالب رل
ضعف ةنة بعضه بوجو ةيف بن عمر وغيرل من الم هيل.2
ثمّ ق ل ه موضع من كت به:
« وانّ لم ن ة ه اعم ل عثم ن عمال ب رّاً يستةعى هذل المغ ال الخ رجإ عن اصولاالةالمل غيدر مد
انفقه على جيش العسر ان صح من ذلك فئ ...وقة علمت ان جيش العسر انفق عليه غيرل م هدو
اكثر مم انفقه هو».3
وق ل الرازل ه ةبب نزول اآليإ الث نيإ:
«ه ةبب النزول وجولل األوّل :لم نزل قوله تع لى«:للفقراء الذين احصدروا هدى ةدبيلاللّده» بعدث
عبةالرحمن بن عوف الى أصح ب الصّفإ بةن نيرل وبعث على رضي للّهعنه بسويق من تمر ليالًل هكد ن
احبّ الصةقتين الى اللّه تع لى صةقتهل هنزلت هذل اآليإ هصةقإ الليل ك نت اكمل.
والث ن  :ق ل ابن عب س :انّ عليّ ً عليهالسالم م ك ن يملك غير أربعإ راهدمل هتصدةق بدةرهم لديالً
وبةرهم نه راً وبةرهم ةرّاً وبةرهم عالنيإل هق ل صلى اللّه عليه [وآله ]وةلم م حملك علدى هدذا؟
هق ل :انّ اةتوجب م وعةن ربّىل هق ل :لك ذلكل هأنزلاللّه تع لى هذل اآليإل والث لث :ق ل ص حب
الكش ف :نزلت ه أبيبكر.4»...
(وَاتَقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَهِ ثُمَ تُوَفَى كُلُ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ الَيُّظْلَمُون).5

1ـ تفسير الكبير ،ج  ،1ص . 51
2ـ الغدير ،ج  ،2ص . 332
3ـ المصدر ،ص . 331
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،1ص . 21
5ـ سورة البقرة ،آية . 251
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(فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَـهُمْ لِيَوْمٍ الَ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ الَيُّظْلَمُونَ).1
(وَمَاكَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَغُلَ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَـوْمَ ا لْقِيَــمَةِ ثُـمَ تُـوَفَى كُـلُ نَفْـسٍ مَاكَسَـبَتْ وَهُـمْ
الَيُّظْلَمُونَ).2
(يَوْمَ تَأْتِى كُلُ نَفْسٍ تُجَـدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَى كُلُ نَفْسٍ مَاعَمِلَتْ وَهُمْ الَيُّظْلَمُونَ).3
وكذا ه آي ت اُشرل
انّ القرآن بعة بي ن األحك م الفرعيإ والحةو األشالقيإل يطدرح تدذكيراً ع مد لبيد ن اهميدإ الحكدم
والبش ر لمن واهقه واالنذار لمن ش لفه وم ه هذل اآلي ت من هذا القبيل.
ه آليإ االُولى نزلت بعة بي ن حرمإ الرب ل والث نيإ بعة بي ن تحريف ت أهلالكت بل والث لثإ بعة بي ن انّده
لي

للنب صلىاهللعليهوآله انّ يغلّ ويخونل والرابعإ بعة بحثه عن المرتة وحكمه وهكذا...

(لِلَهِ مَافِى السَمَـوَا تِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُواْ مَافِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُلْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِـى اللَـهُ فَيَغْفِـرُ
لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ).4
(قُلْ إِنْ تُلْفُواْ مَافِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَهُ وَيَعْلَمُ مَافِى السَمَـوَا تِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَاللَهُ عَلَى
كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ).5
اآليإ االولى ه بي ن كلّى بأن اللّه تع لى يح ةب على الذنوب الب طنيإ كم يح ةدب علدى الدذنوب
الظ هريإل واآليإ الث نيإ ج ئت عقيب النه عن مو ّ الكف ر االّ ه ح لإ التقيدإل هديمكن ان يتظد هر
البعض ه مو الكف ر تقيّإً ه آليإ تنهى عن مثل هذل التقيإ غيرالصحيحإ.
هذا مع انّ االبةاء يقةّم على االشف ء ه اآليإ االُولى وذلك ألنّ األصل ه األفي ء ابةائه واالشفد ء
ك ن لعلإل كم انّ تقةم االشف ء ه اآليإ الث نيإ لمن ةبته ب لعلم.
1ـ سورة آل عمران ،آية . 25
2ـ سورة آل عمران ،آية . 161
3ـ سورة النحل ،آية . 111
2ـ سورة البقرة ،آية . 252
5ـ سورة آل عمران ،آية . 22
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هق ل ص حب الميزان:
«لم ك ن االنسب بح ل العلم انّ يتعلق ب لمخف بخالف الحس بل ه نّ االنسب له انّ يتعلدق ب لبد ل
الظ هرل قةم ذكر االشف ء ه هذل اآليإ على ذكر االبةاء وجرل العك

منه ه آيإ البقر كم قيل».1

( ...فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ).2
( ...يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ويُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).3
( ...يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَهِ مُلْكُ السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ا لْمَصِيرُ).4
( ...وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ).5
( ...يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيًما).6
انّ كلّ آيإ تزكز على موضوع ت مختلفإل ه نّ التكرار ه المغفر والعذاب وتعليقهم على «من يش ء»
ههو لةهع ذنبين كبيرين وهم اليأس من روحاللّه واألمن من مكراللّه تع لى.
نعم يمكن ان يق ل ه وجه تقةّم العذاب على المغفر ه اآليإ  40من ةور الم ئة ل انّه ج ئت بعدة
التحةث عن المغفر ل هقةّم العذاب على المغفر حتّى يكون العدذاب بدين المغفدرتينل وهدذا بخدالف
اآلي ت االُشرل.
(الَيُكَلِّفُ اللَهُ نَفْسًا إِالَ وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَنَا الَتُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَنَا
وَالَتَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَنَا وَالَتُحَمِّلْنَا مَاالَ طَاقَةَ لَنَا بِهِـى وَاعْـفُ عَنَـا
وَاغْفِرْ لَنَا وَارحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـلـنَا فَانصُرْنَا عَلَى ا لْقَوْمِ ا لْكَـفِرِينَ).7
(  ...الَنُكَلِّفُ نَفْسًا إِالَ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَهِ أَوْفُواْ ذَا لِكُمْ وَصَـلــكُم
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،3ص . 112
2ـ سورة البقرة ،آية . 252
3ـ سورة آل عمران ،آية . 122
2ـ سورة المائدة ،آية . 15
5ـ سورة المائدة ،آية . 24
6ـ سورة الفتح ،آية . 12
1ـ سورة البقرة ،آية . 256
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بِهِى لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ).1
( ...الَنُكَلِّفُ نَفْسًا إِالَوُسْعَهَآ أوْلَـبءِكَ أَصْحَـبُ ا لْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ)

2

(وَالَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِالَ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَـبٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ الَ يُّظْلَمُونَ).3
( ...الَ يُكَلِّفُ اللَهُ نَفْسًا إِالَ مَآ ءَاتَـلـهَا سَيَجْعَلُ اللَهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا).4
انّ هذل اآلي ت تو على التك ليف االلهيإ الت تُراعى هيه ط قإ االنسد ن ووةدعهل نعدم المدرا مدن
التكليف ه كلّ آيإ غير م يرا منه ه اآلي ت االُشرل ويت لى معنى كلّ تكليف من شدالل ةدي ق
اآليإ.
(الَ يَتَلِذِ ا لْمُؤْمِنُونَ ا لْكَـفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ا لْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَا لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَهِ فِـى شَـىْءٍ
إِالَ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَـلـة وَيُحَذِّرُكُمُ اللَهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَهِ ا لْمَصِيرُ).5
(يَـأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ الَتَتَلِذُواْ ا لْيَهُودَ وَالنَصَـرَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مِّنكُمْ فَإِنَـهُ
مِنْهُمْ إِنَ اللَهَ الَيَهْدِى ا لْقَوْمَ الّظَـلِمِينَ).6
(يَـأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ الَ تَتَلِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَـرُواْ بِمَـا جَـآءَكُم
مِّنَ ا لْحَقِّ يُلْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللَهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـدًا فِى سَبِيلِى وَابْتِغَـآءَ
مَرْضَاتِى تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِـنكُمْ فَقَـدْ ضَـلَ سَـوَآءَ
السَبِيلِ).7
ق ل ص حب الميزان ه وجه تكرار النه عن تولى الكف ر:
«وقة تكرر ورو النه ه اآلي ت الكريمإ عن تولى الك هرين واليهو والنص رل واتخد ذهم اوليد ء
1ـ سورة األنعام ،آية . 152
2ـ سورة األعراف ،آية . 22
3ـ سورة المؤنون ،آية . 62
2ـ سورة الطالق ،آية . 1
5ـ سورة آل عمران ،آية . 25
6ـ سورة مائدة ،آية . 51
1ـ سورة ممتحنة ،آية . 1
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لكن موار النه مشتملإ على م يفسر معنى التولى المنه عنه.
ويعرف كيفيإ الواليإ المنه عنه ك فتم ل هذل اآليإ على قوله «من ون المؤنين» بعة قوله «ال يتخذ
المونون الك هرين اولي ء» وافتم ل قوله تع لى« :ي ايه الذين آمنوا ال تتخذوا اليهو والنص رل اولي ء»
على قوله «بعضهم اولي ء بعض» وتعقب قوله تع لى «ي ايه الذين آمنوا ال تتخذوا عدةول وعدةوكم
اولي ء» بقوله «الينه كم اللّه عن الذين لم يق تلوكم هى الةين» الى آشر اآلي ت.
المونين» للةاللإ
وعلى هذا هأشذ هذل األوص ف ه قوله «ال يتخذ المؤنون الك هرين اولي ء من ون ٔ
على ةبب الحكم وعلتهل وهو انّ صفتى الكفر وااليم ن مع م هيهم مدن البعدة والبينوندإ وال مح لدإ
يسرل ذلك الى من اتصف بهم ل هيفرق بينهم ه المع رف واألشالق وطريق السلوك الى اللّه تع لى
وة ير فئون الحي ال يالئم ح لهم مع الواليإل ه ن الواليإ توجب االتح واالمتزاج وه ت ن الصفت ن
توجب ن التفرق والبينونإل واذا قويت الواليإل كم اذا ك ن من ون المؤنين أوجب ذلك هس شدواص
االيم ن وآث رل ثمّ هس أصلهل ولذلك عقبه بقوله «ومن يفعل ذلك هلي

من اللّه ه فئ» ثمّ عقبه

أيض ً بقوله «االّ ان تتقوا منهم تقيإ» ه ةتثنى التقيّإل ه نّ التقيإ انّم توجب صور الواليإ هد الظد هر
ون حقيقته .1
(كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بِــٔايَـتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَهُ شَدِيدُ ا لْعِقَابِ).2
(كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِــٔايَـتِ اللَهِ فَأَخَذَهُمُ اللَهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَ اللَـهَ قَـوِىٌ شَـدِيدُ
الْعِقَابِ).3
(كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بِــٔايَـتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَـهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَـآ ءَالَ فِرْعَـوْنَ
وَكُلٌ كَانُواْ ظَـلِمِينَ).4
المرا من «هأشذهم اللّه بذنوبهم» هو هالكهم وغرقهم كم ج ء ه اآليإ األشير .
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،3ص . 115
2ـ سورة آل عمران ،آية . 11
3ـ سورة األنفال ،آية . 52
2ـ سورة األنفال ،آية . 52
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والمرا من التكذيب ه ةور آل عمران هو كفرهم ويةل عليه م ه اآليإ االولى من ةور األنف ل.
ه ةور آل عمران ج ئت اآليإ بعة آي ت نزول الكتب السم ويإ بخالف غيره ل هينبغ اإلف ر الى
تكذيب الرةل.
ويمكن انّ يق ل انّ آيإ آل عمران تشبه الكف ر ه زمن رةولاللّه صلىاهللعليهوآلده ب لمع ندةين هد
زمن موةى عليهالسالم واالمم الس لفإ بأ نّهم لن تغن عنهم اموالهم وال اوال هم من اللّه فديئ ً وهد
اآليإ االُولى من ةور األنف ل انّهم مثلهم ه عذابهم يومالقيمإل وه اآليإ الث نيإ منه ل انّهم مثلهم ه
طغي نهم وكفران نعمهم.
وقيل ه وجه تكرار اآليتين األشيرتينل انّ الكالم الث ن ي رل م رل التفصيلل ألنّ الكالم االوّل قة
ذكراللّه تع لى هيه أشذهم وه الث ن ذكر اغراقهم.
وقيل انّ المقصو من األوّلل العقوب ت الن زلإ بهم حين موتهم والمقصو من الث ن العقوب ت الن زلإ بهم
ه البرز والقيمإ.
وقيل انّ ه الكالم األوّل من ةور األنف لل انّهم كفروا بآي ت اللّه ه نّهم انكروا الةالئل االلهيإل وهد
الكالم الث ن انّهم كذبوا بآي ت ربهم ه نّهم انكروا الئل التربيإ واالحس ن وكفران النعمإ هيؤشذهم اللّه
تع لى لألوّل ويهلكهم ويغرقهم للث ن .1
ق ل الطبرة ه تفسيرل م معالبي ن ه وجه تكرر األشيرتين:
«انّم كرّر قوله «كةأب آل هرعون» أل نّه أرا ب ألوّل بي ن ح لهم ه اةتحق ق عذاب اآلشدر وهد
الث ن بي ن اةتحق قهم لعذاب الةني .
وقيل :انّ ه األوّل تشبيه ح لهم بح ل اولئك ه التكذيبل وه الث ن تشبيه ح لهم بح ل اولئك ه
االةتئص ل.
وقيل :انّ األوّل ه أشذهم ب لعذابل والث ن ه كيفيإ العذابل وقيل :انّ آل هرعون ك نوا على أحوال

1ـ انظر الى تفسير الكبير ،ج  ،15ص . 155
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مختلفإ ه المعصيإل هبيّن مش ركإ هواء ايّ هم ه تلك األحوال».1
وق ل ص حب الميزان:
« كرر التنظير الس بق لمش بهإ الغرض مع م تقةم هقوله «كةأب آل هرعون» الخ الس بق تنظيدر لقولده
«ذلك بم قةّمت ايةيكم وانّ اللّه لي

بضالّم للعبية» كم انّ قوله «كدةأب آل هرعدون» الدى قولده

«وكلّ ك نوا ظ لمين» ث ني ً تنظير لقوله :ذلك ب نّ اللّه لميك مغيراً نعمإ».2
قة نقل الكرم ن عن الخطيب كالم ً ه ةبب تكرار هذا المفهوم ال يوجة ه نسدخإ الخطيدب التد
عنةلل وهو:
«قة أج ب هيه بعض أهل النظر بأن ق ل :ذكر ه اآليإ االُولى عقوبته اي يهم عنةالموت كم هعله بآل
هرعون ومن قبلهم من الكف رل وذكر ه الث نيإ م يفعل بهم بعةالموت كم هعله بآل هرعون وم قبلهمل
هلم يكن تكراراً».
ثمّ أض ف الكرم ن «:ق ل الخطيب وال واب عنةي :انّ األوّل أشب رٌ عن عذاب لم يمكن اللّه أحةاً من
هعلهل وهو ضرب المالئكإ وجوههم وا ب رهم عنة نزع ارواحهم.
والث ن ل أشب ر عن عذاب مكّن النّ س من هعل مثله وهو اإلهالك واالغراق.
وق ل الكرم ن « :قلت وله وجه ن آشران محتمالن :احةهم ل كةأب آل هرعون هيم هعلدوال والثد ن ل
كةأب آل هرعون هيم هعل بهمل ههم ه علون على األوّل ومفعولون ه الث ن .
والوجه اآلشر :انّ المرا ب ألوّل كفرهم ب للّهل وب لث ن تكذيبهم ب ألنبي ءل ألنّ تقةير اآليإ :كذبوا الرةل
بر هم آي ت اللّه.3
(تُولِجُ الَيْلَ فِى النَهَارِ وَتُولِجُ النَهَارَ فِى الَيْلِ وَتُلْرِجُ ا لْحَىَ مِنَ ا لْمَيِّتِ وَتُلْـرِجُ ا لْمَيِّـتَ مِـنَ ا لْحَـىِّ
وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ).4
1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،2ص . 252
2ـ تفسير الميزان ،ج  ،2ص . 142
3ـ البرهان في توجيه متشابهات القرآن ،الرقم . 163
2ـ سورة آل عمران ،آية . 21
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(إِنَ اللَهَ فَالِقُ ا لْحَبِّ وَالنَوَى يُلْرِجُ ا لْحَىَ مِنَ ا لْمَيِّتِ وَمُلْرِجُ ا لْمَيِّتِ مِنَ ا لْحَىِّ ذَا لِكُـمُ اللَـهُ فَأَنــَى
تُؤْفَكُونَ).1
(قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَن يَمْلِكُ السَمْعَ وَالْأَبْصَــرَ وَمَـن يُلْـرِجُ الْحَـىَ مِـنَ الْمَيِّـتِ
وَيُلْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَهُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَقُونَ).2
ونحوه مثل آيإ  61من ةور الحجل و  11من ةور الروم و  21من ةور لقم نل و  13من ةدور
ه طرل و  6من ةور الحةية.
ذكر المفسرون ه شروج الحىّ من الميت وشروج الميت من الحىّ وجوه ً منه :
يخرج المؤن من الك هر ويخرج الك هر من المؤنل يخرج الطيب مدن الخبيدث ويخدرج الخبيدث مدن
الطيبل يخرج الحيوان من النطقإ والبيضإ ويخرجهم من الحيوانل يخرج السنبلإ من الحبإ والحبإ من
السنبلإ .ههذل اآلي ت ج ئت لبي ن اقس م مختلفإ من تةبيراللّه تع لى ه الع لم العلول والسفلى وتظهر
اهميإ كلّ آيإ والمع ن المحتملإ للميت هيه بعة مالحظإ ةي قه .
(قَالَ رَبِّ أَنـَى يَكُونُ لِى غُلَـمٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ ا لْكِبَرُ وَامْرَأَتِى عَاقِرٌ قَالَ كَذَا لِكَ اللَهُ يَفْعَلُ مَايَشَآءُ * قَالَ
رَبِّ اجْعَل لِّى ءَايَة قَالَ ءَايَتُكَ أَالَ تُكَلِّمَ النَاسَ ثَلَـثَةَ أَيَامٍ إِالَ رَمْزا وَاذْكُر رَبَكَ كَثِيرا وَسَبَِّْ بِالْعَشِـىِّ
وَا الْءِبْكَـرِ).3
(قَالَ رَبِّ أَ نَى يَكُونُ لِى غُلَـمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِى عَاقِرا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ا لْكِبَرِ عِتِيًا * قَالَ كَذَا لِـكَ قَـالَ
رَبُكَ هُوَ عَلَىَ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـا * قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّـى ءَايَـة قَـالَ ءَايَتُـكَ أَالَ
تُكَلِّمَ النَاسَ ثَلَـ َ لَيَالٍ سَوِيًا).4
هذل اآلي ت ج ئت لبي ن بش ر زكري وأمرائإ بيحيى ه كبر ةنّه ل نعم مع انّ هذل القصإ قة تكدررت
ه موضعين من القرآن ولكن ال يخفى م هيه من االشتالف ه التقةم والتأشر وغيرهم ل حتّى تفيدة
1ـ سورة األنعام ،آية . 25
2ـ سورة يونس ،آية . 31
3ـ سورة آل عمران ،آيتى  24و . 21
2ـ سورة مريم ،آيات  5الى . 14
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كلّ م موعإ المعنى المخت؛ به .
هقة تقةم «بلغنى الكبر» على «أمرتى ع قر» ه ةور آل عمران والعك

ه ةدور مدريمل بمد انّ

الكبر وصف لزكري والعقر وصف ألمرئإ هيعرف م ه هذا التقةيم والتأشير من اللط هإ.
وأيض ً ج ء ه موضع «األي م» وه ةور مريم «لي ل» حتّى يعرف انّه عليهالسالم مأمور بعةم التكلم
ه ثالثإ أي م بلي ليه ال أحةهم ون آشر.
(قَالَتْ رَبِّ أَنـَى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ قَالَ كَذَا لِكِ اللَهُ يَلْلُـقُ مَايَشَـآءُ إِذَا قَضَـى أَمْـرا
فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ).1
(قَالَتْ أَ نَى يَكُونُ لِى غُلَـمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا * قَالَ كَذَا لِك قَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَىَ هَـيِّنٌ
وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَة لِّلنَاسِ وَرَحْمَة مِّنَا وَكَانَ أَمْرا مَقْضِيًا).2
هذل اآلي ت ه بي ن قصّإ الوال لنب اللّه عيسى عليهالسالم وقة تكدررت لبيد ن اةدرار لدم تدذكر
وتفصيل لم يبيّن كم نرل ه ظ هر اآلي ت هضالً عن تفسيره .
(إِذْ قَالَتِ ا لْمَلَـبءِكَةُ يَـمَرْيَمُ إِنَ اللَهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ ا لْمَسِيَُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًـا فِـى
الدُنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ ا لْمُقَرَبِينَ * ويُكَلِّمُ النَاسَ فِى ا لْمَهْدِ وَكَهْال وَمِنَ الصَـلِحِينَ * قَالَـتْ رَبِّ أَنــَى
يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ قَالَ كَذَا لِكِ اللَهُ يَلْلُقُ مَايَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرا فَإِنَمَا يَقُـولُ لَـهُ كُـن
فَيَكُونُ * وَيُعَلِّمُهُ ا لْكِتَـبَ وَا لْحِكْمَةَ وَالتَوْرَلـةَ وَا الْءِنجِيلَ * وَرَسُوال إِلَى بَنِى إِسْـرَا ءِيلَ أَنـِّى قَـدْ
جِئْتُكُم بِــٔايَةٍ مِّن رَبِّكُـمْ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِينِ كَهَيْــٔةِ الطَيْرِ فَأَنفُخُ فِيـهِ فَيَكُـونُ طَيْـرا بِـإِذْنِ اللَـهِ
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ا لْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ إِنَ فِى
ذَا لِكَ الَ يَة لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ)

3

(إِذْ قَالَ اللَهُ يَـعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَا لِدَتِكَ إِذْ أَيَدتُكَ بِـرُوحِ ا لْقُـدُسِ تُكَلِّـمُ

1ـ سورة آل عمران ،آية . 21
2ـ سورة مريم ،آيتى  24و . 21
3ـ سورة آل عمران ،آيات  25الى . 22
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النَاسَ فِى ا لْمَهْدِ وَكَهْال وَإِذْ عَلَمْتُكَ ا لْكِتَـبَ وَا لْحِكْمَةَ وَالتَوْرَلـةَ وَاالْءِنجِيلَ وَإِذْ تَلْلُقُ مِـنَ الطِّـينِ
كَهَيْــٔةِ الطَيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرا بِإِذْنِى وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُلْرِجُ ا لْمَـوْتَى
بِإِذْنِى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِى إِسْرَا ءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَـتِ فَقَالَالَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَــذَ آ إِالَ سِـحْرٌ
مُبِينٌ).1
هذل اآلي ت قة ج ئت لبي ن قصّإ النب عيسى عليهالسالم وأع زل إلثب ت نبوّته من وال ته وتكلمده
ه المهة الى ...هقة ج ئت قصته عليهالسالم ه كال السورتين لكشف وجول مختلفإ هيه كم نرل.
(إِنَ اللَهَ رَبِّى وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَا ٌِ مُسْتَقِيمٌ).2
(وَإِنَ اللَهَ رَبِّى وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرا ٌِ مُسْتَقِيمٌ).3
(إِنَ اللَهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَا ٌِ مُسْتَقِيمٌ).4
قة تكررت اآليإ ه قصإ النب عيسى عليهالسالم لبي ن جزئي ت مختلفإ من القصإ وانّم ج ء التأكية
ه ةور الزشرف بضمير الفصلل النّ ه هذل السور تكلم عن اآللهإل هينبغ التأكية على انّ عيسى
هو عبة من عب اللّه تع لى ولكن ه السورتين األشريين قة بيّن قضيإ وال ته هيكفى اتي نه بالتأكية.
(وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إِالَ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَبءِنَ قُلُوبُكُم بِهِى وَمَا النَصْرُ إِالَ مِنْ عِندِ اللَهِ ا لْعَزِيزِ ا لْحَكِيمِ).5
(وَمَاجَعَلَهُ اللَهُ إِالَ بُشْرَى وَلِتَطْمَبءِنَ بِهِى قُلُوبُكُمْ وَمَا النَصْرُ إِالَ مِنْ عِندِ اللَهِ إِنَ اللَهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).6
االولى نزلت ه واقعإ أحة والث نيإ ه بةر الكبرل هلي

بتكرار.

(وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَمَـوَا تُ والْأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمُتَـقِينَ).7
(سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَـمَآءِ وَا لْـأَرْضِ أُعِـدَتْ لِلَـذِينَ ءَامَنُـواْ بِاللَـهِ
1ـ سورة المائدة ،آية . 114
2ـ سورة آل عمران ،آية . 51
3ـ سورة مريم ،آية . 36
2ـ سورة زخرف ،آية . 62
5ـ سورة آل عمران ،آية . 126
6ـ سورة االنفال ،آية . 14
1ـ سورة آل عمران ،آية . 133
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وَرُسُلِهِى ذَا لِكَ فَضْلُ اللَهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَهُ ذُو ا لْفَضْلِ ا لْعَّظِيمِ).1
المرا من اآليتين واحة وهو الترغيب العم ل الخير ببي ن ثوابه ل ولكن اشتلفت العب ر هيه ه لسرعإ
تكون قبل السبقإ والمس بقإ ك نت بعة المس رعإل ه لمس رع قة يس بق وقة ال يس بق.
وحذف المض ف ه آل عمران لبي ن انّ عرض ال نّإ نف

السموات المثله ل وجمدع السدموات هد

ا الُولى لشةّ الترغيب هيه النّه وقعت قبل آيإ االنف قل والترغيب هيه ترغيب لالنف قل هكد ن المثدل
االعلى لكسب المغفر وةبب مهم لةشول ال نّإ.
(أوْلَـبءِكَ جَزَآُُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ وَجَنَـتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَـا الْأَنْهَــرُ خَــلِدِينَ فِيهَـا وَنِعْـمَ أَجْـرُ ا
لْعَـمِلِينَ).2
قة ج ء توصيف ال نإ بأ نّه ت رل من تحته األنه ر أكثر من أربعين موضع ً ه القدرآن وذلدك ألنّ
كلّ نعمإ م يإ لي

بنعمإ حقيقإ أل نّه تكون مث رلا للحزن واألةف ولكن الخلو ه ال نإ لدي

لده

امة وال غ يإ ه نّه نعمإ حقيقيإل هذا مع انّ عنةم ننظر ه ةي ق اآلي ت نرل من ةب ت ش صإ لسبب
بي ن هذل النعمإ العظيمإ.
( ...قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِى الْأَرْضِ فَانّْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـقِبَةُ ا لْمُكَذِّبِينَ).3
(قُلْ سِيرُواْ فِى الْأَرْضِ ثُمَ انّظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـقِبَةُ ا لْمُكَذِّبِينَ).4
( ...فَسِيرُواْ فِى الْأَرْضِ فَانّظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـقِبَةُ ا لْمُكَذِّبِينَ).5
(قُلْ سِيرُواْ فِى الْأَرْضِ فَانّظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـقِبَةُ الُْمجْرِمِينَ).6
قة تكرر األمر ب لتعقل هد القدرآن بطدرق مختلفدإ واةد ليب متنوعدإ هد هدذل اآليد ت ونحوهد

1ـ سورة الحديد ،آية . 21
2ـ سورة آل عمران ،آية . 136
3ـ سورة آل عمران ،آية . 131
2ـ سورة االنعام ،آية . 11
5ـ سورة النحل ،آية . 36
6ـ سورة النمل ،آية . 62
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المونل  21محمة 101تروي
ٔ
ك«العنكبوتل  20الرومل  1و  44ه طرل 44

للفكر الصحيح ور اً

على االيم ن بال رك وفعورل هذا مع اشتالف العب رات ه هذل اآلي ت واشتالف السي ق هيه .
(لَقَدْ مَنَ اللَهُ عَلَى ا لْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَ َ فِيهِمْ رَسُوال مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِهِى وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ا
لْكِتَـبَ وَا لْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـلٍ مُبِينٍ).1
(هُوَ الَذِى بَعَ َ فِى ا لْأُمِّيّينَ رَسُوال مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِهِى وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ا لْكِتَــبَ وَا لْحِكْمَـةَ
وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـلٍ مُبِينٍ).2
اآليت ن تتحةث ن عن النعمإ االلهيإ العظيمإ وه بعثإ الرةول الخد تم صدلىاهللعليدهوآلده وبرن م ده
التعليم والتربويل هآيإ آل عمران نزلت بعة يأس المؤنين هيم وقع عليهم من غزو أحةل ه للّه تع لى
بيّن أكبر نعمه على المؤنينل وآيإ ال معإ اف ر الى بعثإ الرةول والهةف األة ة من رة لته.
( ...يَقُولُونَ بِأَفْوَا هِهِم مَالَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ).3
( ...يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَهِ شَيْــٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أَوْ أَرَادَ
بِكُمْ نَفْعَا بَلْ كَانَ اللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا).4
المقصو من العب رتين واحة وهو توصيف المن هقين الذين يتخلفون عن ال ه ل امّ اآليإ االولى نزلت
ه «عبةاللّه بن ابيسلول» وأصح به حينم انفصلوا عن جيشاالةالم ه غزو أحةل واآليدإ الث نيدإ
نزلت بعة واقعإ الحةيبيإل ه نّ بعض النّ س اعرضوا عن السفر مع رةولاللّه صلىاهللعليهوآله للعمدر
شوه ً من القتل ه مكإ.
(فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَـتِ وَالزُبُرِ وَا لْكِتَـبِ ا لْمُنِيرِ).5
(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ).1
1ـ سورة آل عمران ،آية . 162
2ـ سورة الجمعة ،آية . 2
3ـ سورة آل عمران ،آية . 161
2ـ سورة الفتح ،آية . 11
5ـ سورة آل عمران ،آية . 152
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(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـتِ وَبِالزُبُرِ وَبِالْكِتَـبِ ا لْمُنِيرِ).2
هذل اآلي ت نزلت تسليإ للنب صلىاهللعليهوآله حتّى يصبر ويقف ام م المش كل والمص ئبل هال تغدتم
بتكذيبهم أل نّه من أبهم المستمر ه االُمم الس لفإ .هيمكن ان يق ل لم تكرر تكذيب الرةول من قبل
المشركينل تكررت التسليإ ه القرآن.
( ...وَأُحِلَ لَكُم مَاوَرَآءَ ذَا لِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَا لِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِـى مِـنْهُنَ
فَــٔاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ فَرِيضَة وَالَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَا ضَيْتُم بِهِى مِن بَعْدِ ا لْفَرِيضَةِ إِنَ اللَهَ كَـانَ عَلِيًمـا
حَكِيًما).3
( ...فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَــتٍ غَيْـرَ مُسَـفِحَــتٍ وَالَمُتَلِـذَا تِ
أَخْدَانٍ.4)...
( ...وَا لُْمحْصَنَـتُ مِنَ الَذِينَ أُوتُـواْ ا لْكِتَــبَ مِـن قَـبْلِكُمْ إِذَ آ ءَاتَيْتُمُـوهُنَ أُجُـورَهُنَ مُحْصِـنِينَ غَيْـرَ
مُسَـفِحِينَ وَالَمُتَلِذِى أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِاالْءِيمَـنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الْأَخِرَةِ مِنَ ا لْلَـسِرِينَ).5
اآليإ االولى وصف للنس ء األحرار والث نيإ لل وارلل والث لثإ ألهل الكت ب هلي

بتكرار.

(إِنَ اللَهَ الَيَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِى وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَا لِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْـرِكْ بِاللَـهِ فَقَـدِ افْتَـرَى إِثْمًـا
عَّظِيًما).6
( إِنَ اللَهَ الَيَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِى وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَا لِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَـهِ فَقَـدْ ضَـلَ ضَلَــال
بَعِيدًا).7

1ـ سورة فاطر ،آية . 2
2ـ سورة فاطر ،آية . 25
3ـ سورة النساء ،آية . 22
2ـ سورة النساء ،آية . 25
5ـ سورة المائدة ،آية . 5
6ـ سورة النساء ،آية . 25
1ـ سورة النساء ،آية . 116
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نزلت االُولى ه اليهو ههم الذين يحرهون كت باللّه وكالمه عن مواضعهل هختم اآليإ ب«هقة اهتدرل
اثم ً عظيم ً» ونزلت الث نيإ ه الكف ر بعة بي ن آي ت عن قصإ «بشير بن االبيرق» الذي ةرق من أحة
المسلمين واتّهم برئي وأرا ان يبرئ نفسه ام م النب صلىاهللعليهوآله ه رتةّ وكفر وضلّل وكفدرل هدو
ةبب لضاللته ولهذا شتم اآليإ الشريفإ ب«هقة ضلّ ضالالً بعيةاً» ههو لو لم يرتة لم يصر محروم من
رحمهاللّه الت وةعت رحمته كلّ فئ ويغفر كلّ ذنب اال الشرك به.
ق ل ص حب الميزان ه وجه التن ةب لآليتين هق ل ه اآليإ االولى:
« ظ هرل السي ق ان اآليإ ه مق م التعليل للحكم المذكور ه اآليإ الس بقإل اعنى قولده« :آمندوا بمد
نزلن مصةق ً لم معكم من قبل ان نطم  »...هيعو المعنى الى مثل قولن ل ه نكم ان لم تؤنوا بده كندتم
بذلك مشركينل واللّه ال يغفر ان يشرك به هيحل عليكم غضبه وعقوبته هيطم

وجوهكم بر ه الى

ا ب ره ل أو يلعنكمل هنتي إ عةم المغفر هذل ترتب آث ر الشرك الةنيويإ من طم

أو لعن عليه».1

وق ل ه اآليإ الث نيإ:
«الظ هر اآليإ انّه ه مق م التعليل لقوله ه اآليإ الس بقإ «نولّه م تولى ونصدله جهدنم» بند ءل علدى
اتص ل اآلي تل ه آليإ تةل على انّ مش قإ الرةول فرك ب للّه العظيم وانّ اللّه ال يغفر انّ يشرك به».2
وق ل هخر الرازي ه تفسيرل:
«أعلم انّ هذل اآليإ مكرر ه هذل السور وهد تكرارهد ه ئدةت نل االُولدى :انّ عمومد ت الوعيدة
وعموم ت الوعة متع رضإ ه القرآنل وانّه تع لى م اع آيإ من آي ت الوعية بلفظ واحة مرّتينل وقة
أع هذل اآليإ الةالإ على العفو والمغفر بلفظ واحة ه ةور واحة ل وقة اتفقوا على انّه اله ئة ه
التكرير االّ التأكية وهذا يةل على انّه تع لى ش؛ّ ج نب الوعة والرحمإ بمزية التأكية وذلك يقتضى
ترجيح الوعة على الوعية .والف ئة الث نيإ :انّ اآلي ت المتقةمإ (على اآليإ الث نيإ انم نزلت ه ة رق
الةرعل وقوله «من يش قق الرةول» الى آشر اآلي ت انّم نزلت ه ارتةا لل ههذل اآليدإ انّمد يحسدن
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،2ص . 312
2ـ تفسير الميزان ،ج  ،5ص . 52
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اتص له بم قبله لوك ن المرا انّ ذلك الس رق لو لم يرتةّ لم يصر محروم ً عن رحمتى ولكنه لم ارتة
وافرك ب للّه ص ر محروم ً قطع ً من رحمهاللّه».1
(وَمَن يُشَاقِقِ الرَسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَنَ لَهُ ا لْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ا لْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّـهِ مَـاتَوَلَى وَنُصْـلِهِى
جَهَنَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرا).2
(ذَا لِكَ بِأَنـَهُمْ شَآقُواْ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَ اللَهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).3
(ذَا لِكَ بِأَنَهُمْ شَآقُواْ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِّ اللَهَ فَإِنَ اللَهَ شَدِيدُ ا لْعِقَابِ).4
اآليإ االولىل نزلت ه «بشير بن االبيرق» الس رق المرتة والث نيإ نزلت بعة غزو بةر وانكس ر فوكإ
المشركين مع كثرتهم ام م جيش المسلمين وهم قليلون.
والث لثإل نزلت بعة واقعإ احة أو بةر بستإ أفهر وه اليهو من بني لنظيرل ههم نقضوا عهةهم على عةم
التعرض ثمّ ع هةوا المشركين وارا وا اغتي ل رةولاللّه صلىاهللعليهوآله وه ول بشدعرل ههدم يتركدوا
ي رهم واراضيهم ويرحلوا من المةينإ مع ذلّإ وذلك ب قتراح النب صلىاهللعليدهوآلده منعد ً لسدفك
م ئهم.
(يَـأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَا مِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ ا لْوَا لِدَيْنِ وَالْـأَقْرَبِينَ إِنْ
يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرا فَاللَهُ أَوْلَى بِهِمَا فَالَ تَتَبِعُواْ ا لْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِنْ تَلْوُءاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَ اللَـهَ كَـانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا).5
(يَـأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَا مِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَالَيَجْرِمَنَكُمْ شَنَـــٔانُ قَـوْمٍ عَلَـى أَالَ تَعْـدِلُواْ
اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُواْ اللَهَ إِنَ اللَهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).6

1ـ تفسير الكبير ،ج  ،11ص . 26
2ـ سورة النساء ،آية . 115
3ـ سورة األنفال ،آية . 13
2ـ سورة الحشر ،آية . 2
5ـ سورة النساء ،آية . 135
6ـ سورة المائدة ،آية . 5
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امراللّه تع لى ه اآليإ االولى انّ من عنةل فه

البةّ ان يقوم ب لحقّ هيه ويشهة للّه على كلّ ظد لم

حتّى يصل الحقّ الى المظلومل وامّ اآليإ الث نيإ هه أمر للوال ويةل عليه قوله تع لى «وال ي رمنكم
فنئ ن قوم على ان ال تعةلوا »...ههى تةل علىاألمر ب لعةالإ للولى والعةو واللّه أعلم.
ق ل ص حبالميزان ه وجه تكرار اآليتين كالم ً مفصالً نقلن ل بطوله للفوائة الت ك نت ه ضمنه:
«انّم الفرق بين اآليتينل انّ آيإ النس ء ه مق م النه عن االنحراف عن العةل هد الشده

التبد ع

الهول ب ن يهول الش هة المشهو له لقرابإ ونحوه ل هيشهة له بم ينتفع به على شدالف الحدقّ وهدذل
اآليإ اعنى آيإ الم ئة ل ه مق م الر ع عن االنحراف عن العةل ه الشه
للمشهو عليهل هيقيم الشه

لشنآن وبغض من الش هة

عليه يرية به نوع انتق م منه و حض لحقه وهذا االشتالف هد غدرض

البي ن هوالذي أوجب اشتالف القيو ه اآليتينل هق ل ه آيإ النس ء «كونوا قوّامين ب لقسدط فدهةاء
للّه» وه آيإ الم ئة «كونوا قوّامين للّه فهةاء ب لقسط»ل وذلك انّ الغرض ه آيإ الم ئة لم ك ن هو
الر ع عن الظلم ه الشه
ه الشه

لس بق عةاو من الش هة للمشهو عليهل قيةّ الشه

وان ال يشتمل على ظلم حتّى على العةول بخالف الشه

وهولل ه نّه ال تعةّ ظلم ه الشه

ألحة بغير الحقّ لسد بق حدبّ

وانحراه عن العةل وان ك نت ه الحقيقدإ ال تخلدو عدن ظلدم

وحيفل ولذلك أمر ه آيإ الم ئة ب لشه
ب لشه

ب لقسطل هأمر ب لعةل

ب لقسطل وهرّعه علىاألمر ب لقي م للّه وأمر ه آيإ النس ء

للّه أي ان ال يتبع هيه الهول وهرّعه علىاألمر ب لقي م ب لقسط .ولذلك أيض ً هدرّع هد آيدإ

الم ئة على األمر ب لشه

ب لقسط قوله «اعةلوا هو أقرب للتقول واتقوا اللّه» هةع الى العةل وعةّل

ذريعإ الى حصول التقولل وعك

األمر ه آيإ النس ء هفرّع على األمر ب لشه

للّه قوله «هال تتبعوا

لهول ان تعةلوا» هنهى عن اتب ع الهول وترك التقول وعةّل وةيلإ ةيئإ الى ترك العةل».1
(إِنْ تُبْدُواْ خَيْرا أَوْ تُلْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَ اللَهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرا).2
(إِن تُبْدُواْ شَيْئا أَوْ تُلْفُوهُ فَإِنَ اللَهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيًما).1
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،5ص . 221
2ـ سورة النساء ،آية . 122
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نزلت االولى بعة آيإ:
(الَيُحِبُ اللَهُ ا لْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ ا لْقَوْلِ إِالَ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعًا عَلِيًما).2
هتشير اآليإ الى اب حإ التحةث عن مح ةن االهرا او كتم نه شاله ً للمس ول الت البة ان تكدتم االّ
للمظلوم ه مق م الةه ع عن نفسه.
ونزلت الث نيإ بعة آيإ:
(يَـأَيُهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ الَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَبِىِّ إِالَ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَــّظِرِينَ إِنـَلــهُ وَلَــكِنْ
إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْـتُمْ فَانتَشِـرُواْ وَالَ مُسْتَـــنِسِينَ لِحَـدِي ٍ إِنَ ذَا لِكُـمْ كَـانَ يُـؤْذِى النَبِـىِّ
فَيَسْتَحْىِى مِنكُمْ وَاللَهُ الَ يَسْتَحْىِى مِنَ ا لْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتمُوهُنَ مَتَـعًا فَسْــلُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِجَـابٍ ذَا
لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَهِ وَالَ أَن تَنكِحُواْ أَزْوَا جَهُ مِن بَعْـدِهِى
أَبَدًا إِنَ ذَا لِكُمْ كَانَ عِندَ اللَهِ عَّظِيًما).3
هتشير اآليإ الى انّ اللّه يعلم م شططتم له ه ةبيل ايذاء النّب ّ صلىاهللعليهوآله تبةول على السنتكم
أو تخفول.
وقة بيّن الخطيب االةك ه م ه اآليتين من االشتالف ه األلف ظ وم شتم بهل هراجع.
( ...أُحِلَتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَـمِ إِالَ مَايُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَ اللَهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ).4
(  ...وَأُحِلَتْ لَكُمُ الْأَنْعَـمُ إِالَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَـنِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُورِ).5
اآليإ الث نيإ ج ئت ه ضمن بي ن أحك م الحجّ بخالف اآليإ االُولى.
( ...يَبْتَغُونَ فَضْال مِّن رَبِّهِمْ وَرِضْوَا نا.6)...

1ـ سورة األحزاب ،آية . 52
2ـ سورة النساء ،آية . 125
3ـ سورة األحزاب ،آية . 53
2ـ سورة المائدة ،آية . 1
5ـ سورة الحج ،آية . 34
6ـ سورة المائدة ،آية . 2

71

( ...يَبْتَغُونَ فَضْال مِّنَ اللَهِ وَرِضْوَا نا.1)...
( ...يَبْتَغُونَ فَضْال مِّنَ اللَهِ وَرِضْوَا نـا.2)...
يختلف معنى الفضل بمقتضى ةي ق اآلي تل هف االُولى بمعندى المد ل والت د ر والكسدب الحداللل
والث نيإ بمعنى العطيإ والثواب العم لهم من الركوع والس و  .والث لثإ وان ك نت بهدذا المعندى ولكدن
ترتب على عمل آشر وهو اشراج المه جرين من ي رهم واموالهمل ههم يه جرون الىاللّه تع لى ابتغ ءل
لثوابهل ال للةني أو فئ منه .
(وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَـلِحَـتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَّظِيمٌ)

3

( ...وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَـلِحَـتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرا عَّظِيَما).4
وعةاللّه تع لى ه اآليإ االُولى الذين ك نوا قوامون للّه تع لى وهم المتقون وه الث نيإ الذين ك نوا مدع
النب الخ تم صلىاهللعليهوآله الراكعون الس جةون الذين ترال ه ةيم هم أثر الس و .
(فَبَِما نَقْضِهِم مِّيثَـقَهُمْ لَعَنَـهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَـسِيَة يُحَرِّفُونَ ا لْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِى وَنَسُـواْ حَّظًـا مِّمَـا
ذُكِّرُواْ بِهِى.5)...
(وَمِنَ الَذِينَ قَالُواْ إِنَا نَصَـرَى أَخَذْنَا مِيثَـقَهُمْ فَنَسُواْ حَّظًا مِّمَا ذُكِّرُواْ بِهِى.6)...
االولى ه نقض عهة اليهو الذي اشذلاللّه عليهم من اق مإ الصال وايت ء الزك ل والث نيإ ه نقض عهة
النص رل الذي نسوا حقيقإ التوحية وعالئم النب الخ تم والبش ر به.
(إِنَ الَذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَافِى الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَـدُواْ بِهِـى مِـنْ عَـذَابِ يَـوْمِ ا لْقِيَــمَةِ
مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).7
1ـ سورة الفتح ،آية . 22
2ـ سورة الحشر ،آية . 5
3ـ سورة المائدة ،آية . 2
2ـ سورة الفتح ،آية . 22
5ـ سورة المائدة ،آية . 13
6ـ سورة المائدة ،آية . 12
1ـ سورة المائدة ،آية . 36
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(لِلَذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًـا وَمِثْلَـهُ مَعَـهُ
الَفْتَدَوْاْ بِهِى أوْلَـبءِكَ لَهُمْ سَوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَلـهُمْ جَهَنَمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ).1
جواب الشرط ه آيإ الرعة جملإ «الهتةوا به» وه آيإ الم ئة «م تقبل منهم» والمقصو من هدذا
التمثيل هو انّ العذاب ةيثبت لهم وال ةبيل الى الخالص منهل نعم التمثيل ك ن على وجهالحقيقإل ألنّ
االنس ن ذات ً يحبّ نفسه ب لنسبإ الى كلّ فئ ه ذا وقع ه الم وتعب الهتةل بكل م له وحتى لو كد ن
م لك لكلّ فئ الهتةل به.
( ...وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَهُ فَأوْلَـبءِكَ هُمُ ا لْكَـفِرُونَ).2
( ...وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنـزَلَ اللَهُ فَأوْلَـبءِكَ هُمُ الّظَـلِمُونَ)

3

( ...وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَهُ فَأوْلَـبءِكَ هُمُ ا لْفَـسِقُونَ).4
شتم كلّ آيإ بم ين ةبه ل ألنّ من يخشى من النّ س ويشترل بآي تاللّه ثمن ً قليالً ههو ك هرل ومدن لدم
يحكم ب لقص ص ههو ظ لمل ومن اةتكبر ولم يحكم بم اقرّ به المسيح عليهالسالم من أهل الكت ب ههو
ه ةق والفسق أعظم من الكفر آلي ت كثير نحو:
( ...إِالَ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ا لْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِى.5)...
(وَقَفَيْنَا عَلَى ءَاثَـرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقا لِّماَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَلـةِ وَءَاتَيْنَـهُ ا الْءِنجِيلَ فِيهِ هُدًى
وَنُورٌ وَمُصَدِّقا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَلـةِ وَهُدًى وَمَوْعِّظَة لِّلْمُتَقِينَ).6
(ثُمَ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَـرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَـهُ ا الْءِنجِيلَ وَجَعَلْنَـا فِـى قُلُـوبِ الَـذِينَ
اتَبَعُوهُ رَأْفَة وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيَة ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَـهَا عَلَيْهِمْ إِالَ ابْتِغَآءَ

1ـ سورة الرعد ،آية . 15
2ـ سورة المائدة ،آية . 22
3ـ سورة المائدة ،آية . 25
2ـ سورة المائدة ،آية . 21
5ـ سورة الكهف ،آية . 54
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رِضْوَا نِ اللَهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا فَــٔاتَيْنَا الَذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـسِقُونَ).1
قة تقةّم على آيإ الم ئة حكم بني ةرائيل من اهع لهم وتحريف كتبهم ونقض ميث قهم وقتلهم األنبيد ء
وحكمهم بغير م انزلاللّهل ثمّ ج ء «وقفّين على آث رهم بعيسى بن مريم »...وامّ آيإ الحةية لم يكدن
قبله فئ من ذلكل بل ه ةور مشتملإ علىالوعظ والوعة والوعيةل واآليإ نزلت ه هذا الم د ل
بعة ذكر نبو نوح و ابراهيم عليهم السالم و انبي ء من نسلهم و ذريتهمل هبعض منهم مؤمن و اكثدرهم
ه ةقون.
(وَأَطِيعُواْ اللَهَ وَأَطِيعُواْ الرَسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنـَمَا عَلَى رَسُولِنَا ا لْبَلَـغُ ا لْمُبِينُ).2
(وَأَطِيعُواْ اللَهَ وَأَطِيعُواْ الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَإِنَمَا عَلَى رَسُولِنَا ا لْبَلَـغُ ا لْمُبِينُ).3
التكرار ه اطيعوا بةل ان يق ل «اطيعواللّه والرةول» الشتالف الط عإل ه الط عإ للّه تع لى على وجه
واالط عإ للرةول على وجه آشر.
االط عإ للّه تع لى ك ن بمنزلإ االنقي له بشرايع ينه وقوانينه ه كتبه بأ نّه معبو ويستحقّ الط عإ.
واالط عإ لرةول اللّه صلىاهللعليهوآله ه بمنزلإ اتب ع امرل بحسب واليتهل هلم كد ن هدذا االتبد ع
ب مراللّه تع لى ه ط عإ رةوله اط عإ للّه نفسهل ه لط عت ن طوليت ن وليست بعرضيتين .ه ط عإ الرةدول
ك نت بعة اط عإ اللّه تع لى.
والسّر تكرار اآليتينل انّ المرا ب لط عإ ه الم ئة ل الط عدإ هد الفدروع نحواالجتند ب مدن الخمدر
والميسر واللغو ه االيم ن وغيرذلك مم ةبق على اآليإ ه نف

السور .

والمرا ب لط عإ ه التغ بن بمالحظإ السي ق هو ايق ظ النّ س ب لتةبر ه آي تاللّهل حيث ك نت تبحث
السور من البةايإ ه التوحية وصف ت اللّه تع لى والمع .
( ...رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَا لِكَ ا لْفَوْزُ ا لْعَّظِيمُ).4
1ـ سورة الحديد ،آية . 21
2ـ سورة المائدة ،آية . 22
3ـ سورة التغابن ،آية . 12
2ـ سورة المائدة ،آية . 112
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( رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَـتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَا لِكَ الْفَـوْزُ
الْعَّظِيمُ).1
( ...رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أوْلَـبءِكَ حِزْبُ اللَهِ أَالَ إِنَ حِزْبَ اللَهِ هُمُ ا لْمُفْلِحُونَ).2
( ...رَضِى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَهُ).3
الضمير ه كلّ آيإ يرجع الى بعض النّ سل ه لمرضيون ه االُولىل الذين ان دزوا مد كلّفدوا بده مدن
مسئوليإ ورة لإ ولم يسيروا االّ ه طريق الصةقل مثل المسيح عليهالسالم واتب عه واتب ع ة ئراألنبي ء
الص قينل وه الث نيإ الس بقون األوّلون من المه جرين واألنص ر والذين تبعوهم ب حس نل وه الث لثإ
الذين يؤنون ب للّه واليوم اآلشر وال يوا ّون من ح ّاللّه ورةولهل وه الرابعدإ الدذين آمندوا وعملدوا
الص لح ت وهم على عليهالسالم واتب عهل هعنةم نزلت هذل اآليإ ق ل رةولاللّه صلىاهللعليهوآله لعلى
عليهالسالم  :هو انت وفيعتكل ت تى انت وفيعتك يومالقيمإ راضيين مرضيينل ويأت عةوّك غضب ن ً
مقمحين».4
(وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَـتِ رَبِّهِمْ إِالَ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَبُواْ بِالْحَقِّ لَمَا جَآءَهُمْ فَسَـوْفَ
يَأْتِيهِمْ أَنبـَـؤُاْ مَاكَانُواْ بِهِى يَسْتَهْزِءُونَ).5
(وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَحْمَـنِ مُحْدَثٍ إِالَ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَبُواْ فَسَـيَأْتِيهِمْ أَنبَــؤُاْ مَـا
كَانُوا بِهِى يَسْتَهْزِءُونَ).6
هذل اآلي ت تشير الى انحراف اإلنس ن شطو شطو ل هعنةم كذّب آي تاللّه عنةالمواجهإ اليه اعرض
عنه ل ثمّ اةتهزء به .

1ـ سورة التوبه ،آية . 144
2ـ سورة المجادلة ،آية . 22
3ـ سورة البينة ،آية . 5
2ـ شواهد التنزيل ،حديث . 1126
5ـ سورة األنعام ،آيتى  2و . 5
6ـ سورة الشعراء ،آيتى  5و . 6
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ه آليتين ه االنع م ك نت موجهت ن الى المشركين وبي ن عن هم ت ل الحق.
وامّ اآليتين ه الشعراء بمالحظإ نزوله بعة(:لَعَلَكَ بَـلِعٌ نَفْسَكَ أَالَ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ) 1تشير الدى ان
اللّه تع لى يمكن له ان ي عل المشركين مؤمنين كلّهم ولكنهم يعرضون عن الحق ويكذبونه ويستهزئون
به.
(  ...الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ الَيُؤْمِنُونَ).2
(  ...الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ الَيُؤْمِنُونَ).3
اآليإ االُولى نزلت ه الكف ر والمشركين الذين يكذبون آي تاللّه ويستهزئون ب ألنبي ءل والث نيإ نزلدت
ه أهل الكت ب الذين يعرهون النب الخ تم صلىاهللعليهوآله معرهإ ت مإ كم يعرهون ابن ئهم بعالم تهم
الةقيقإ وشص ئ؛ التفصيليإ.
(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بِضُرٍّ فَالَكَاشِفَ لَهُ إِالَ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِلَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَديِرٌ).4
(وَإِن يَمْسَسْكَ اللَهُ بِضُرٍّ فَالَ كَاشِفَ لَهُ إِالَ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِلَيْرٍ فَالَ رَآدَ لِفَضْـلِهِى يُصِـيبُ بِهِـى مَـن
يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِى وَهُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ).5
اآليإ الث نيإ ك نت اعم ب لنسبإ االولىل هه تشمل جميع النّ س.
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِــٔايَـتِهِى إِنَهُ الَيُفْلَُِ الّظَـلِمُونَ).

6

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن قَـالَ سَـأُنزِلُ مِثْـلَ
مَآأَنزَلَ.7)...

1ـ سورة الشعراء ،آيتى  3و . 2
2ـ سورة األنعام ،آية . 12
3ـ سورة األنعام ،آية . 24
2ـ سورة األنعام ،آية . 11
5ـ سورة يونس ،آية . 141
6ـ سورة األنعام ،آية . 21
1ـ سورة األنعام ،آية . 23

76

(  ...فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذِبًا لِّيُضِلَ النَاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَ اللَهَ الَيَهْدِى ا لْقَوْمَ الّظَـلِمِينَ).1
تكررت العب ر ه هذل اآلي ت ونحوه مثل ةور األعرافل آيإ  37ةور يون ل آيإ  17ةور
الكهفل آيإ  15ةور العنكبوتل آيإ  68ةور الزمرل آيإ  32ةور الصدفل آيدإ  7وهدذا ألنّ
للظلم ه كلّ آيإ من هذل اآلي ت وغيره معنى قة يختلف عم ه اآلي ت االُشرلل ويعدرف ذلدك
بمالحظإ السي قل ألن كلّ آيإ نزلت تفريع ً على م قبله .
(وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَة أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْرا وَإِنْ يَرَوْاْ كُـلَ ءَايَـةٍ
الَيُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَى إِذَا جَآءُوكَ يُجَـدِلُونَكَ يَقُولُ الَذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَآ إِالَ أَسَـطِيرُ الْأَوَلِينَ).2
(وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُمَ وَلَوْ كَانُواْ الَيَعْقِلُونَ).3
نزلت اآليإ االُولى ه نفر من مشركى مكّإ منهم «النضدر بدن الحد رث» و«أبوةدفي ن بدن حدرب»
و«الولية بن مغير » و «عتبإ بن ربيعإ» واشدول «فديبإ» وغيدرهمل ههدم اةدتمعوا الدى رةدولاللّده
صلىاهللعليهوآله وهو يقرأ القرآنل هق لوا للنضر :م يقول؟ هق ل :اة طير األولين مثل م احةثكم عدن
القرون الم ضيإ ه نزل اآليإل ونزلت الث نيإ ه جمع الكف ر بالةبب ش ص على كالمه ومن هذا ج ئت
بلفظ ال مع «يستعمون»
(وَقَالُواْ إِنْ هِىَ إِالَ حَيَاتُنَا الدُنْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ).4
(أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِالَ مَوْتَتَنَا ا لْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَبِينَ).5
(إِنَ هَـؤُالَ ءِ لَيَقُولُونَ * إِنْ هِىَ إِالَ مَوْتَتُنَا ا لْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ).6
ه اآليإ االُولى احتم الن وهم :

1ـ سورة األنعام ،آية . 122
2ـ سورة األنعام ،آية . 25
3ـ سورة يونس ،آية . 22
2ـ سورة األنعام ،آية . 22
5ـ سورة الصافات ،آيتى  55و . 52
6ـ سورة الدخان ،آيتى  32و . 35
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 1د انم الكف ر والمشركين طلبوا ارج عهم الى الةني إلصالح امورهم وترك ذنوبهم «هق لوا يد ليتند
نر ّ وال نكذّب ب ي ت ربّن »1ل ولكن القرآن يعتقة ب نّهم اذا رجعوا الى الةني ل يع و وا مد كد نوا عليده
وق لوا:انّ ه االّ حي تن الةني . ...
 2د انّ اآليإ تبحث عن بعض المشركين الذين ينكرون المع من رأس شاله ً لبعضهم المعتقةون بنوع
منه.
واآليإ الث نيإ من جملإ مح جإ وقعت بين من هو ه ال نإ وقرينه ه جهنمل ههدو يدرال هد ةدواء
ال حيمل ثمّ يقول له :الم تكن انت ق ئل لى ه الةني ب نن ال نمدوت وال نحيدىل وتقدول :اهمد أندت
بميّتين؟
واآليإ الث لثإ حك يإ قول المشركين ه انك ر المع .
(وَقَالُواْ إِنْ هِىَ إِالَ حَيَاتُنَا الدُنْيَا وَمَانَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ).2
(إِنْ هِىَ إِالَ حَيَاتُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ).3
(وَقَالُواْ مَاهِىَ إِالَ حَيَاتُنَا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِالَ الدَهْرُ وَمَا لَهُم بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِالَ
يَّظُنُونَ).4
اشبرت هذل اآلي ت عن اعتق المنكرين والةهريين ه إنك ر البعث والمع ل وقدة تكدررت لتكدرار
عقيةتهم الف ةة وذكر البراهين الس طعإ والمختلفإ على ر ّه .
(وَمَاا لْحَيَوةُ الدُنْيَآ إِالَ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَتَقُونَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ).5
(وَمَا هَـذِهِ الْحَيَوةُ الدُنْيَآ إِالَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَ الدَارَ الْأَخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ).6

1ـ سورة األنعام ،آية . 21
2ـ سورة األنعام ،آية . 22
3ـ سورة المؤنون ،آية . 31
2ـ سورة الجاثية ،آية . 22
5ـ سورة األنعام ،آية . 32
6ـ سورة العنكبوت ،آية . 62
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(إِنَمَا ا لْحَيَوا ةُ الدُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَالَ يَسْــٔلْكُمْ أَمْوَا لَكُمْ).1
(اعْلَمُواْ أَ نَمَا ا لْحَيَوا ةُ الدُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ا لْـأَمْوَا لِ وَا لْأَوْلَــدِ كَمَثَـلِ
غَيْ ٍ أَعْجَبَ ا لْكُفَارَ نَبَاتُهُ ثُمَ يَهِيجُ فَتَرَلـهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَـمًا وَفِى ا لْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِـرَةٌ
مِّنَ اللَهِ وَرِضْوَا نٌ وَمَا ا لْحَيَوا ةُ الدُنْيَآ إِالَ مَتَـعُ ا لْغُرُورِ).2
تقة م اللعب ه غير العنكبوت أل نّه هو مقتضى طبيعإ اإلنس ن ه نّه يلعب قبل ان يلهو بسنينل وم ه
العنكبوتل ه ن الس ئل يسألهم عنة بلوغهم (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِنَ السَمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِى الْـأَرْضَ
مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ الَ يَعْقِلُونَ) 3ويلزم ه هذا السن ان يقةّم اللهدو أل
نّه قة ت وز عن زمن اللعب.
وامّ علإ التكرار ه هذل اآلي ت هه الشتالف مقتض ه ولبي ن افي ء آشر لم تذكر ه آيإ واحة .
( ...وَلَلدَارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَتَقُونَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ).4
(  ...وَالدَارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَتَقُونَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ).5
( ...وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَذِينَ اتَقَوْاْ أَفَالَ تَعْقِلُونَ).6
هقة تكرر ثالث مراتل ه لةار ه اآليإ االُولى ج ئت ب لالم الموطئإ للقسدم وهد اآليتدين األوليدين
ك نت اآلشر وصف ته ل رع يإ لنظم الكالم وحتّى ان تتط بق مع م تقةم عليهم ل هحينم تقةّم على آيإ
األنع م «حي تن الةني » وه األعراف «هذل األ نى» هقوبل كليهم ب نّ الةار اآلشر شيرل وهذا بخالف
الث لثإ ه ئت مض هإ الى اآلشر ل والسر ه تكراره قة مرّ بي نه.
(وَقَالُواْ لَوْالَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَ اللَهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ ءَايَة وَلَـكِنَ أَكْثَرَهُمْ الَيَعْلَمُونَ).7
1ـ سورة محمّد صلىاهللعليهوآله  ،آية . 36
2ـ سورة الحديد ،آية . 24
3ـ سورة العنكبوت ،آية . 63
2ـ سورة األنعام ،آية . 32
5ـ سورة األعراف ،آية . 162
6ـ سورة يوسف ،آية . 142
1ـ سورة األنعام ،آية . 31
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(وَقَالُواْ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَمَا الْأَيَـتُ عِندَ اللَهِ وَإِنَمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُبِينٌ).1
تشير اآليإ االولى الى اعتذار المشركين ههم عنة ع زهم عن تحةل القرآن واتي ن ةور مثلده علدى
األقلل ق لوا :ال يفيةن هذا ه ين اع زك ان كنت من الص قين؟!! ه ت بمع زات مثدل مد اتدى بده
موةى وص لح وغيرهم من األنبي ء .ويمكن ان نقول ه اآليإ الث نيإ ان هذل االقتراح ت ك ندت مدن
قبل أهلالكت ب وذلك بشه

السي ق مع انّه يمكن ان نقول بتعة هذل االقتراح ت الب طلإ.

(قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَـلـكُمْ عَذَابُ اللَهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَاعَةُ أَغَيْرَ اللَهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَـدِقِينَ).2
(قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَـلـكُمْ عَذَابُ اللَهِ بَغْتَة أَوْ جَهْرَة هَلْ يُهْلَكُ إِالَ ا لْقَوْمُ الّظَـلِمُونَ).3
(قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَـلـكُمْ عَذَابُهُ بَيَـتا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الُْمجْرِمُونَ).4
هذا من أحسن وجول البي ن الذي مرّ بحثه ة بق ً وهو بي ن ةؤل واحة بألفد ظٍ مختلفدإٍل هيهد ذكدر
الةليل بلط هإ ش صإ مع م له من األهميإ.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـهُم بِالْبَأْسَآءِ وَالضَرَآءِ لَعَلَهُمْ يَتَضَرَعُونَ).5
(وَمَآأَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَبِىٍّ إِالَ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَرَآءِ لَعَلَهُمْ يَضَرَعُونَ).6
تشير اآليإ االُولى الى احوال االمم الم ضيإ ووجو عوامل التربيإ والوعى لهمل بينم تقةّم علىاآليدإ
الث نيإ قصإ بعض األنبي ء من آ م ونوح وهو وص لح ولوط وفعيبل

1ـ سورة العنكبوت ،آية . 54
2ـ سورة األنعام ،آية . 24
3ـ سورة األنعام ،آية . 21
2ـ سورة يونس ،آية . 54
5ـ سورة األنعام ،آية . 22
6ـ سورة األعراف ،آية . 22
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ه آليإ تنظر الى هالك أقوام هؤاء األنبي ء.
ك ِإ ْن أَتَبِـعُ
ال َأقُـو ُل َلكُـ ْم ِإ ِنّـى َملَـ ٌ
ب َو َ
ال َأ ْعلَـ ُم ا ْل َغيْـ َ
(قُل الَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَـزَآبءِ ُن اللَـ ِه َو َ
إِالَمَايُوحَى إِلَىَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَا لْبَصِيرُ أَفَالَتَتَفَكَرُونَ).1
(وَالَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبءِنُ اللَهِ وَالَ أَعْلَمُ ا لْغَيْبَ وَالَ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ وَالَ أَقُولُ لِلَذِينَ تَزْدَرِى
أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَهُ خَيْرا اللَهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنفُسِهِمْ إِنِّى إِذا لَمِنَ ا لّظَـلِمِينَ).2
اآليإ االُولى شط ب رةولاللّه صلىاهللعليهوآله ه قبد ل اقتراحد ت المشدركين الب طلدإ بمشد هة
مع زات عينيإل والث نيإ شط ب لنوح عليهالسالم ر لا ال ع ئ ت ك ذبإ ه حقّه ب نّ له شزائناللّده ولده
علم الغيب وانّه ملك.
(  ...قُل الَ أَسْــلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِنْ هُوَ إِالَ ذِكْرَى لِلْعَـلَمِينَ).3
(وَيَـقَوْمِ الَ أَسْـلُكُمْ عَلَيْهِ مَاال إِنْ أَجْرِىَ إِالَ عَلَى اللَهِ وَمَآ أَنـَا بِطَارِدِ ا لَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَهُمْ مُلَـقُواْ رَبِّهِـمْ
وَلـكِنِّى أَرَلـكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ).4
(يَـقَوْمِ الَ أَسْـُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِنْ أَجْرِىَ إِالَ عَلَى الَذِى فَطَرَنِى أَفَالَ تَعْقِلُونَ)

5

وكذا آيإ  104ه ةور يوةفل و  57ه ةور الفرق نل و  101و  127و  145و  164و  180ه
ةور الشعراءل و  86ه ةور ص  .و  23ه ةور الشورلل ه آليإ االُولى من هو ه حدقّ ندوح
والث نيإ منه ه حقّ هو ل وآي ت الشعراء ه حقّ نوح وهو وص لح ولوط وفعيب عليهمالسالم وآيإ
األنع م ويوةف والفرق ن و ص والشورلل ه حقّ نبينّ محمّة صلىاهللعليهوآلهولكن قدة عرهدت مد
هيه من االشتالف ه األلف ظ لبي ن مف هيم جةية مض ه الى ةي قه المختلف.
(  ...وَهُمْ عَلَى صَالَتِهِمْ يُحَافِّظُونَ).1
1ـ سورة األنعام ،آية . 54
2ـ سورة هود ،آية . 31
3ـ سورة األنعام ،آية . 24
2ـ سورة هود ،آية . 22
5ـ سورة هود ،آية . 51
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(وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَا تِهِمْ يُحَافِّظُونَ).2
(وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَالَتِهِمْ يُحَافِّظُونَ).3
ا اء الفريضإ والمح هظإ عليه وصف مهم للمؤن وبه يعرف المؤن من الك هر وقة تكدرر اق مدإ هدذل
الفريضإ ه ضمن أوص ف اُشرل للمؤن ه كلّ ةور .
(إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِى وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).4
( ...إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِى وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى).5
(إِنَ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِى وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).6
يعرف مصةاق الهةايإ والضاللإ من اآلي ت الس بقإ على كلّ واحة من هذل اآلي تل ه لمصدةاق هد
اآليإ االُولى الت بعين للعلم أو الظنل وه اآليإ الث نيإ الذين ال يؤندون ب للّده واليدوم اآلشدر والدذين
يسمون المالئكإ ان ث ًل وه الث لثإ الذين ال يؤنون ب لنب الخ تم صلىاهللعليهوآله والذين يقولدون انّده
المفتونل على انّه ور ه تفسير اآليإ الث لثإ لعبةاللّه الحسك ن روايإ هكذا نصه :
« أشبرن السية أبوالحمة مهةي بن نزار الحسين الق ئن

ل ق ل :حةثن الح كم أبوالق ةم عبيةاللّه بدن

عبةاللّه الحسك ن ل ق ل :حةّثن أبوعبةاللّه الشيرازيل ق ل حدةثن أبدوبكر ال رجد ن ل قد ل :حدةثن
أبوأحمة البصرلل ق ل :حةّثن عمرو بن محمة بن تركىل ق ل :حةثن محمة بن الفضلل قد ل :حدةثن
محمة بن فعيبل عن عمرو بن فمرل عن لهم بن ص لحل عن الضح ك بدن مدزاحمل قد ل :لمد رأت
قريش تقةيم النب صلىاهللعليهوآله علي عليهالسالم واعظ مه لهل ن لوا من علىل وق لوا :قة اهتدتن بده
محمةل ه نزلاللّه تع لى «ن والقلم وم يسطرون» قسمٌ اقسماللّه به «م انت» ي محمة «بنعمدإ ربّدك

1ـ سورة األنعام ،آية . 22
2ـ سورة المؤنون ،آية . 2
3ـ سورة المعارج ،آية . 32
2ـ سورة األنعام ،آية . 111
5ـ سورة النجم ،آية . 34
6ـ سورة القلم ،آية . 1
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بم نونل وانّك لعلى شلق عظيم» يعنى القرآن الى قوله «بمن ضله عن ةبيله» وهم النفر الذين ق لوا
م ق لوال «وهو اعلم ب لمهتةين» عل بن ابيط لب عليهالسالم.1
(ذَا لِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُكَ مُهْلِكَ ا لْقُرَى بِّظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَـفِلُونَ).2
(وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِّظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ).3
(وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَى يَبْعَ َ فِى أُمِّهَا رَسُوال يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـتِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِـى الْقُـرَى
إِالَ وَأَهْلُهَا ظَـلِمُونَ).4
ان هذل اآلي ت تشير الى ةنهاللّه ال ريإ ه كلّ زمن وهو عق ب المنكرين والمكدذبين بعدة ارةد ل
الرةول ومع هذا كلّ آيإ يحتول على لط ئف هف االولى انّ العقوبإ على الغ هلين يعتبر ظلم ً والث نيدإ
تشير الى ان الم تمع ان ك ن ظ لم ً ولكنه هيه من يقوم ب صالحه ههالك هدذا الم تمدع يعتبدر ظلمد ً
بخالف الم تمع الذي ال يكون هيه المصلحل وهذا يعرف بمالحظإ التف وت بين كلمتى «مصدلحون» و
«الص لحون» وعلى هذا هال يوجة تكرار.
(قُلْ يَـقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُـونُ لَـهُ عَــقِبَةُ الـدَارِ إِنَـهُ الَيُفْلِـَُ
الّظَـلِمُونَ).5
(وَيَـقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَـمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَـذَابٌ يُلْزِيـهِ وَمَـنْ هُـوَ كَــذِبٌ
وَارْتَقِبُواْ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ).6
(قُلْ يَـقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَـمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).7
اآليإ االُولى والث لثإ وعية للكف ر والمشركين هأمراللّه تع لى رةدوله انّ يهدة الدذين لدم يستسدلموا
1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص . 51
2ـ سورة األنعام ،آية . 131
3ـ سورة هود ،آية . 111
2ـ سورة القصص ،آية . 52
5ـ سورة األنعام ،آية . 135
6ـ سورة هود ،آية . 23
1ـ سورة الزمر ،آية . 32
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لمنطق العقل ولم يست يبوا لنةاء الوجةان مع انّ اآليإ االولى نزلت بعة وعية آشر قبله واآليإ الث نيإ
تهةية من فعيب عليهالسالمل ق ل ص حب الميزان:
«وهذا تهةية من فعيب أفة التهةيةل ه نّه يشعر ب نّه على وثوق مم يقول اليأشذل قلق واضطراب من
كفرهم به وتمر هم عن عوتهل هليعلموا على م لهم من القوّ والتمكينل هلهم عملهم وله عمله».1
(سَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَاللَهُ مَآأَشْرَكْنَا وَالَ ءَابَآُُنَا وَالَحَرَمْنَا مِن شَىْءٍ كَذَا لِكَ كَذَبَ الَذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنـدَكُمْ مِّـنْ عِلْـمٍ فَتُلْرِجُـوهُ لَنَـآ إِنْ تَتَبِعُـونَ إِالَ الّظَـنَ وَإِنْ أَنـتُمْ إِالَ
تَلْرُصُونَ).2
(وَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللَهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِى مِـن شَـىْءٍ نَحْـنُ وَالَ ءَابَآُُنَـا وَالَ حَرَمْنَـا مِـن
دُونِهِى مِن شَىْءٍ كَذَا لِكَ فَعَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُسُلِ إِالَ ا لْبَلَـغُ ا لْمُبِينُ).3
أف رت ه ت ن اآليت ن الى اةتةالل المشركين لعقيةتهم الف ةة بأنّ كلّ م عملول وكلّ م اعتقةول ههو
مواهق لرضى اللّه تع لىل ألنّ ةكوته ليل على رض ل ولولم يكن راضي ً به لوجب منعهم عنه .
وه االُولى أض فاللّه تع لى انّ منش ء هذل العقية الف ةة هو اوه م شي ليإ وانّاللّه لم يسكت بل لده
الح إ ب لغإ بحيث ال يبقى م ل للشك والتر ية ألحةٍ.
(قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَاحَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَالَتُشْرِكُواْ بِهِى شَيْــٔا وَبِالْوَا لِدَيْنِ إِحْسَـنا وَالَتَقْتُلُواْ أَوْلَـدَكُم مِّنْ
إِمْلَـقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَالَتَقْرَبُواْ ا لْفَوَا حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالَتَقْتُلُواْ النَفْسَ الَتِى حَرَمَ اللَهُ
إِالَبِالْحَقِّ ذَا لِكُمْ وَصَـلـكُم بِهِى لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ).4
(وَالَ تَقْتُلُواْ أَوْلَـدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَاكُمْ إِنَ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـٔا كَبِيرا).5
هف اآليإ االُولىل ك ن االمالق ةبب للقتل وشتم اآليإ بد «نحن نرزقكم واي هم» هتقةيم الرزق لهم ثمّ
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،14ص . 362
2ـ سورة األنعام ،آية . 125
3ـ سورة النحل ،آية . 35
2ـ سورة األنعام ،آية . 151
5ـ سورة األسراء ،آية . 31
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ألوال هم ك نت لةهع هذا التوهمل وامّ اآليإ الث نيإ قة نهت عدن القتدل لخشديإ الفقدر والخدوف منده
ه لخشيإ ك نت علإ للقتل النف

االمالق هقةماللّه تعد لى رزق االوال حتّدى تدذهب هدذل الخشديإ

المذمومإ من نفوةهم.
ق ل ص حبالميزان رحمهاللّه عليه ه تفسير اآليإ الث نيإ:
«وقة تكرر ه كالمه تع لى النه عن قتل االوال شوه ً من الفقر وششيإ من االمالق وهو مع كونده
من قتل النف

المحترمإ الّت يب لغ كالمه تع لى ه النه عنهل انّم اهر ب لذكر واشت؛ بنهى شد صّ

لكونه من اقبح الشقول وأفةّ القسو وأل نّهم (كم قيل ك نوا يعيشون ه اراضد يكثدر هيهد السدنإ
ويسرع اليه ال ةبل هك نوا اذا الحت لوائح الف قإ واالعس ر ب ةب وغيرل ب روا الدى قتدل االوال
شوه ً من ذه ب الكرامإ والعز ».1
(قَالَ مَامَنَعَكَ أَالَتَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ).2
(قَالَ يَـإِبْلِيسُ مَالَكَ أَالَ تَكُونَ مَعَ السَـجِدِينَ).3
(قَالَ يَـإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَ استَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العَالِينَ).4
قةمرّ وجه التكرار ه القص؛ القرآنيإ وك ن من أهمه تكرار القصإ لبي ن جه ت مختلفإ منه لم تذكر
من قبل مع ان «المنع» هى اآليإ االولى متضمن معنى حمل ال م حملك.
(وَلِكُلِّ أُمَةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ الَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَالَيَسْتَقْدِمُونَ).5
(قُل الَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًا وَالَنَفْعًا إِالَ مَا شَآءَ اللَهُ لِكُلِّ أُمَةٍ أَجَلٌ إِذَا جَـآءَ أَجَلُهُـمْ فَـالَ يَسْتَـــٔخِـرُونَ
سَاعَة وَالَيَسْتَقْدِمُونَ).6

1ـ تفسير الميزان ،ج  ،13ص . 53
2ـ سورة األعراف ،آية . 12
3ـ سورة الحجر ،آية . 32
2ـ سورة ص ،آية . 15
5ـ سورة األعراف ،آية . 32
6ـ سورة يونس ،آية . 22
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(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَهُ النَاسَ بِّظُلْمِهِم مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَـكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَـلٍ مُسَـمًى فَـإِذَا جَـآءَ
أَجَلُهُمْ الَيَسْتَـلِرُونَ سَاعَة وَالَيَسْتَقْدِمُونَ).1
اآلي ت كلّه ل تشير الى ق نون كلى لكل البشريإ هكلهم ينتظرون حتّى يأتى أجلهم ه ذا ج ء أجلهم ال
يستأشرون ة عإ وال يستقةمون.
نعم اآليت ن االوليت ن تشيران الى هن ء االُممل ه نّ لالمم بق ء وهن ء كمد انّ النّد س يحيدون ويموتدونل
واآليإ الث لثإ ك نت جواب ً لهذا السول وهو :لم ذا ال يعذباللّه المذنبين بذنوبهم العظيمإ؟ ولم ذا تدأشر
أجلهم حتى انّ تأشيرل ص ر ةبب ً لالهس والفس ؟
ل اللَـ ِه َو َي ْبغُو َنهَـا ِع َوجًـا وَهُـم بِالْـأَخِرَةِ
ن َيصُـدُو َن عَـن سَـبِي ِ
ن * الَـذِي َ
(  ...أَن َل ْع َن ُة ال َل ِه َعلَى الّظَـ ِلمِي َ
كَـفِرُونَ).2
(أَالَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى الّظَـلِمِينَ * ا لَذِينَ يَصُدُونَ عَن سَـبِيلِ اللَـهِ وَيَبْغُونَهَـا عِوَجًـا وَهُـم بِالْـأَخِرَةِ هُـمْ
كَـفِرُونَ).3
مون بين أهل ال نإ
ه ت ن اآليت ن قة هسرت الظ لمين واف رت الى علّإ ظلمهم ولكن االُولى منهم قول ٔ
والنّ ر عنة اعتراههم بوصول م وعةاللّه لهمل والث نيإ قول االفه ه المحشر عنة م يعرض الك ذبون
على ربّهم.
(وَهُوَ الَذِى يُرْسِلُ الرِّيَـََ بُشْرا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِى حَتَى إِذَ آ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَاال سُقْنَـهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا
بِهِ ا لْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِى مِن كُلِّ الَثمَرَا تِ كَذَا لِكَ نُلْرِجُ ا لْمَوْتَى لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ).4
(وَهُوَ الَذِى أَرْسَلَ الرِّيَـََ بُشْرا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِى وَأَنزَلْنَا مِنَ السَمَآءِ مَآءً طَهُورًا * لِّنُحِىَى بِهِى بَلْدَة
مَيْتا وَنُسْقِيَهُ مِمَا خَلَقْنَآ أَنْعَـمًا وَأَنَاسِىَ كَثِيرا).5
1ـ سورة النحل ،آية . 61
2ـ سورة األعراف ،آيتى  22و . 25
3ـ سورة هود ،آيتى  15و . 12
2ـ سورة األعراف ،آية . 51
5ـ سورة الفرقان ،آيتى  25و . 22
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(اللَهُ الَذِى يُرْسِلُ الرِّيَـََ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِى السَمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفا فَتَرَى الْوَدْقَ يَلْرُجُ
مِنْ خِلَـلِهِى فَإِذَ آ أَصَابَ بِهِى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِى إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ).1
الري ح ه السبب لنزول الرحمإ االلهيإ من غيث السم ء والبش ر به ل وتكراره ألهميته ولبي ن جزء
آشر من جوانب الرحمإ االلهيإ هال بأس به.
(أُبَلِّغُكُمْ رِسَـلَـتِ رَبِّى وَأَنصََُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَهِ مَاالَتَعْلَمُونَ).2
(أُبَلِّغُكُمْ رِسَـلَـتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصٌَِ أَمِينٌ).3
(فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَـقَوْمِ لَقَدْأَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَـكِن الَتُحِبُونَ النَـصِحِينَ).4
(فَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَـقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَـلَـتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمٍ كَـفِرِينَ).5
اآليإ االُولى ه قصإ نوح والث نيإ ه قصإ هو والث لثإ ه قصإ ص لح والرابعإ ه قصإ فعيبل وبم
انّ االبالغ ه قصإ نوح وهو وقع ه ابتةاء الرة لإ ج ئت اآليإ بلفظ مستقبل «ابلغكم» وان االبالغ
ه قصإ ص لح وفعيب وقع ه آشر الرة لإ «وقريب ً من العذاب ه ء بلفظ الم ضى «بلغتكم».
(فَكَذَبُوهُ فَأَنجَيْنَـهُ وَالَذِينَ مَعَهُ فِى ا لْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَذِينَ كَذَبُواْ بِــٔايَـتِنَآ إِنَهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ).6
(فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَـهُ وَمَن مَعَهُ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنَـهُمْ خَلَـبءِفَ وَأَغْرَقْنَا الَذِينَ كَذَبُواْ بِــٔايَـتِنَا فَانّظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَـقِبَةُ الْمُنذَرِينَ).7

1ـ سورة الروم ،آية . 25
2ـ سورة األعراف ،آية . 62
3ـ سورة األعراف ،آية . 65
2ـ سورة األعرف ،آية . 12
5ـ سورة األعراف ،آية . 23
6ـ سورة األعراف ،آية . 62
1ـ سورة يونس ،آية . 13
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قة تكررت اآلتي ن ه شالل قصإ نوح عليهالسالم وقة مرّ وجهه .
(  ...هَـذِهِى نَاقَةُ اللَهِ لَكُمْ ءَايَة فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِى أَرْضِ اللَهِ وَالَتَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).1
(وَيَـقَوْمِ هَـذِهِى نَاقَةُ اللَهِ لَكُمْ ءَايَة فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِى أَرْضِ اللَهِ وَالَ تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُـذَكُمْ عَـذَابٌ
قَرِيبٌ).2
(قَالَ هَـذِهِى نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَـوْمٍ مَعْلُـومٍ * وَالَ تَمَسُـوهَا بِسُـوءٍ فَيَأْخُـذَكُمْ عَـذَابُ يَـوْمٍ
عَّظِيمٍ).3
تكررت اآلي ت ه ضمن قصإ قوم ثمو وم وقع بينهم وبين نبيّهم ه قضيإ الن قإل وقة ج ئت لبي ن
مواضع أُشر من القصإ.
(فَأَخَذَتْهُمُ الرَجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دَارِهِمْ جَـثِمِينَ).4
(وَأَخَذَ الَذِينَ ظَلَمُواْ الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دِيَـرِهِمْ جَـثِمِينَ).5
قة تكررت اآليت ن ه ضمن قصإ قوم ثمو ومرّ البحث عنهم .
(وَلُوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِى أَتَأْتُونَ ا لْفَـحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ا لْعَـلَمِينَ * إِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَـالَ
شَهْوَة مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِى إِالَ أَن قَـالُواْ أَخْرِجُـوهُم مِّـن
قَرْيَتِكُمْ إِنَهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ * فَأَنجَيْنَـهُ وَأَهْلَهُ إِالَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِـنَ ا لْغَــبِرِينَ * وَأَمْطَرْنَـا عَلَـيْهِم
مَطَرا فَانّظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـقِبَةُ ا لُْمجْرِمِينَ).6
(وَلُوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِى أَتَأْتُونَ الْفَـحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ * أَبءِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَـالَ شَـهْوَة مِّـن دُونِ
النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِى إِالَ أَن قَالُواْ أَخْرِجُـواْ ءَالَ لُـوٍِ مِّـن قَـرْيَتِكُمْ

1ـ سورة األعراف ،آية . 13
2ـ سورة هود ،آية . 62
3ـ سورة الشعراء ،آيتى  155و . 156
2ـ سورة األعراف ،آية . 15
5ـ سورة هود ،آية . 61
6ـ سورة األعراف ،آيات  54الى . 52
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إِنَهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ * فَأَنجَيْنَـهُ وَأَهْلَهُ إِالَ امْرَأَتَهُ قَدَرْنَـهَا مِـنَ الْغَــبِرِينَ * وَأَمْطَرْنَـا عَلَـيْهِم مَطَـرا
فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ).1
(وَلُوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِى إِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَـحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَـلَمِينَ * أَبءِنَكُمْ لَتَـأْتُونَ
الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِى إِالَ أَن قَالُواْ ائْتِنَا بِعَـذَابِ
اللَهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَـدِقِينَ * قَالَ رَبِّ انصُرْنِى عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ).2
ان التكرار ه هذل اآلي ت ك ن ه شالل قصإ قوم لوط وقة مرّ البحث عن ةرّ هذا النوع من التكرار
ولكن يمكن ان نقول :أن اشتالف األلف ظ ه هذل اآلي ت يةل على مع ن جةية ب لنسبإ اليه ل همثالً
االةتفه م ه آيإ األعراف ك نت لبي ن فةّ التوبيخ و. ...
(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَـقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَـدْ جَـآءَتْكُم بَيِّنَـةٌ مِّـن رَبِّكُـمْ
فَأَوْفُواْ ا لْكَيْلَ وَا لْمِيزَانَ وَالَتَبْلَسُواْ النَاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَالَتُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـحِهَا ذَا لِكُمْ خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ).3
(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَـقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ وَالَتَنقُصُـواْ الْمِكْيَـالَ وَالْمِيـزَانَ
إِنِّى أَرَلـكُم بِلَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ).4
ال َت ْعثَـ ْو ْا فِـى الْـأَرْضِ
ن َأخَا ُه ْم ُش َع ْيبًا َفقَـا َل يَــ َق ْو ِم ا ْعبُـدُو ْا اللَـ َه وَا ْرجُـو ْا ا ْليَـ ْو َم الْـأ ِخ َر َو َ
( َو ِإلَى َم ْد َي َ
مُفْسِدِينَ).5
قة تكررت اآليإ ه شالل قصإ فعيب وقومه.
(تِلْكَ ا لْقُرَى نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبءِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَـا كَـذَبُواْ

1ـ سورة النمل ،آيات  52الى . 55
2ـ سورة العنكبوت ،آيات  25الى . 34
3ـ سورة األعراف ،آية . 55
2ـ سورة هود ،آية . 52
5ـ سورة العنكبوت ،آية . 36
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مِن قَبْلُ كَذَا لِكَ يَطْبَعُ اللَهُ عَلَى قُلُوبِ ا لْكَـفِرِينَ).1
(ثُمَ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِى رُسُال إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالبَيِّنَــتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِى مِـن قَبْـلُ
كَذَا لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ).2
نزلت اآليإ االُولى بعة قصإ فعيب والث نيإ بعة قصإ نوح عليهم السالم .
( قَالَ إِنْ كُنتَ جِئْتَ بِــايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَـدِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِـىَ ثُعْبَـانٌ مُبِـينٌ *
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَـّظِرِينَ.3)...
(قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُبِينٍ * قَالَ فَأْتِ بِهِى إِنْ كُنتَ مِنَ الصَـدِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ
مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَـّظِرِينَ).4
قة تكررت ه شالل قصإ موةى وترل هيهم افي ء لم يذكر االّ مرّ واحة .
(قَالُواْ يَـمُوسَى إِمَآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَآ أَن نَكُونَ نَحْنُ ا لْمُلْقِينَ).5
(قَالُواْ يَـمُوسَى إِمَـآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَآ أَن نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَ لْقَى).6
يمكن ان نقول انّ االشتالف ه العب رتين مع انّهم حك يإ لقول السحر النف

قولهم لرع يإ الف صلإ

أو ل عل التكرار ج ء من قبل السحر ههم يقولون هذا الكالم ه موضعين أو موضع واحة ولكن تكرر
كالمهمل أو بعضهم يقولون بهذا وبعضهم بهذال أو يقولون بلفظ واحة وقة تغير ه اللغإ العربيإ.
(وَأُلْقِىَ السَحَرَةُ سَـجِدِينَ * قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ ا لْعَـلَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَـرُونَ).7
(وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُواْ إِنَمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَـحِرٍ وَالَ يُفْلَُِ السَاحِرُ حَيْ ُ أَتَى).8
1ـ سورة األعراف ،آية . 141
2ـ سورة يونس ،آية . 12
3ـ سورة األعراف ،آيات  146الى...
2ـ سورة الشعراء ،آيات  34الى . 33
5ـ سورة األعراف ،آية . 115
6ـ سورة طـه ،آية . 65
1ـ سورة األعراف ،آيات  124الى . 122
5ـ سورة طـه ،آية . 62
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(فَأُلْقِىَ السَحَرَةُ سَـجِدِينَ * قَالُواْ ءَامَنَا بَرَبِّ الْعَـلَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَهَـرُونَ).1
قة تكررت اآلي ت ه شالل تكرار القصإ وذلك لبي ن م لم يذكر من قبل واالشتالف الذي ك ن ه
ترتيب كلم ته انم هو لوجول منه لرع يإ الف صلإ.
( يَسْــلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ أَيَانَ مُرْسَـلـهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى الَيُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِالَ هُـوَ ثَقُلَـتْ فِـى
السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضِ الَتَأْتِيكُمْ إالَبَغْتَة يَسْــلُونَكَ كَأَنـَكَ حَفِىٌ عَنْهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَهِ وَلَــكِنَ
أَكْثَرَ النَاسِ الَيَعْلَمُونَ * قُل الَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَالَضَـرًا إِالَمَاشَـآءَاللَهُ وَلَـوْ كُنـتُ أَعْلَـمُ ا لْغَيْـبَ
الَسْتَكْثَرْتُ مِنَ ا لْلَيْرِ وَمَامَسَنِىَ السُوءُ إِنْ أَنَا إِالَنَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).2
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَـدِقِينَ * قُل الَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًا وَالَنَفْعًا إِالَ مَا شَآء.3)...
قة ج ء ه ةبب نزول آيإ األعرافل انّ قريش ً ارةلت عة الى ن ران ليسدألوا اليهدو مسد ئل ثدمّ
يلقوه على النب ّ لكشف ع زل عن اج بتهم ومن جملته عن السد عإ ايّد ن مرةديه ؟ هقد ل اليهدو
لقريش ان اج ب النب ّ عن هذا السئوال ههو ك ذب النّ علمه عنةاللّه تع لى.
وامّ م ج ء ه ةور يون

ههو كالم مشركى عصر النب صلىاهللعليهوآله ههم يريةون بهذا التس ئل

الق ء الشك ه قلوب النّ سل وامّ تقةّم النفع على الضرر كم ه ةور األعراف أو عكسه ه ةور
يون

هق ل الكرم ن هيه :

«أكثر م ج ء ه القرآن من لفظ الضر والنفع مع ً ج ء بتقةيم لفظ الضرّ على النفعل النّ الع بدة يعبدة
معبو ل شوه ً من عق به اوالً ثمّ طمع ً ه ثوابه ث ني ًل يقويه قوله «يةعون ربّهم شوه ً وطمع ً» 4وحيدث
تقةم النفع على الضر تقةّم لس بقإ لفظ تضمن نفع ً وذلك ه ثم نيإ مواضع (من القرآن ».5

1ـ سورة الشعراء ،آيات  26الى . 25
2ـ سورة األعرف ،آيتى  151و . 155
3ـ سورة يونس ،آيتى  25و . 22
2ـ سورة السجدة ،آية . 16
5ـ البرهان في توجيه متشابه القرآن ،رقم . 164
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(وَإِمَا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَيْطَـنِ نَزْ ٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَهِ إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).1
(وَإِمَا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَيْطَـنِ نَزْ ٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَهِ إِنَهُ هُوَ السَمِيعُ ا لْعَلِيمُ).2
النزغ بمعنى الةشول ه عمل الهس ل وله معنى ع م يطلق على جميع الوةد وس الشديط نيإ ب ميدع
أنواعه .
ق ل االةك ه ه تنكير لفظين «السميع والعليم» ه ةور األعدراف بخدالف مد جد ء هد ةدور
هصلت:
« انّ األوّل وقع ه ه صلإ م قبله من الفواصل اهع ل جم عإ أو اةم ء مأشوذ من األهع ل من نحدو
قوله :هتع لى اللّه عم يشركونل وبعةل يخلقون وينصرون ويبصرونل وال هلين هأشرجت هذل الف صلإ
بأقرب ألف ظ االةم ء المو يّإ معنى الفعل اعنى النكر وك ن المعنى اةتعذ ب للّه انّه يسمع اةدتع ذتك
ويعلم اةتخ رتك.
والت ه ةور حم ة ةل قبله هواصل يسلك به طريق االةم ء وه م هد قولده تعد لى «ا هدع
ب لت ه أح  »...هقوله «ولى حميم» لي

من األةم ء الت يرا بهد االهعد ل ...هدأشرج «ةدميع

عليم» بعة هواصل الت ه على ةنن االةم ء على لفظ يبعة عن اللفظ يؤل معنى الفعل هكأ نّه ق ل:
انّه هو الذي ال يخفى عليه مسموع وال معلدوم هلدي

القصدة األشبد ر عدن الفعدل كمد كد ن هد

االُولى.3»...
وق ل ص حب مالكالتأويل:
«انّ ةور األعراف تقةم هيه قبل اآليإ وصف آلهتم المنحوتإ من الح ر والخشب ...هور الوصف ن
بقوله «ةميع عليم» مور اً لم يتقةمه م يوهم صالحيإ فئ من ذلك لغيرل تع لى ممّ عبةول من ونه
مم قصةهن وال ذكر عول فئ من ذلك من مةع هيستةعى ذلك التوهم مفهوم ً ينفيه ه ء على م

1ـ سورة األعراف ،آية . 244
2ـ سورة فصلت ،آية . 36
3ـ درة التنزيل ،ص . 152
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ي ب.
وامّ آيإ هصلت هتقةم قبله قوله تع لى «ولكن ظننتم »...وقوله تع لى «وقضين لهم »...وقوله تعد لى:
«ارن الذين اضالن من ال ن واالن » هحصل من هذا ان مضليهم انّم ك نوا من ع لم االن

وال دنل

وكال الصنفين موصوف ب لسمع والبصر ...هلمّ تقةّم ه ةور الس ة من يظن منه الغن ويمكن منده
انّ يسمع ويبصر ويعلمل ن ةبه التعريف ه الصفإ ليعط ب لمفهوم نف ذلك عدن غيرالموصدوف بهمد
تع لى».1
(وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَهُ إِحْدَى الطَـآبءِفَتَيْنِ أَنـَهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَ غَيْرَ ذَاتِ الشَوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَـهُ
أَن يُحِقَ الْحَقَ بِكَلِمَـتِهِى وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَـفِرِينَ).2
(لِيُحِقَ الْحَقَ وَيُبْطِلَ الْبَـطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الُْمجْرِمُونَ).3
اآليه االُولى نزلت ه ارا اللّه تع لى النتص ر المسلمين ه وقعإ بدةرل انتصد راً عسدكري ً هد أوّل
غزو وك ن مهمّ ً جةّاًل واآليإ الث نيإ تشير الى معنى كلّى وعلى هذا لي

بتكرارٍ.

ق ل الرازي ه نف تكرار اآليتين:
« لي

ههن تكريرل ألنّ المرا ب ألوّل ةبب م وعة به ه هذل الواقعإ من النصدر والظفدر ب ألعدةاءل

المونين يوم بةر ب لك هرين
والمرا ب لث ن تقويإ القرآن والةين ونصر هذل الشريعإل ألنّ الذي وقع من ٔ
ك ن ةبب لعزلالةين وقوته ولهذا السبب قرنه بقوله (ويبطل الب طل الذي هو الشرك وذلك ه مق بلإ
(الحقّ الذي هوالةين وااليم ن».4
(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَهِ وَعِندَ رَسُولِهِى إِالَ الَذِينَ.5)...
(كَيْفَ وَإِن يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ الَيَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِالً وَالَذِمَة.1)...
1ـ مالك التأويل ،ص . 512
2ـ سورة األنفال ،آية . 1
3ـ سورة األنفال ،آية . 5
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،15ص . 132
5ـ سورة التوبه ،آية . 1
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قة تكرر لفظ «كيف» لرهع االبه م ه البي ن الذي حصل لطول المطلب وم ئ االةتثن ء ق ل الدرازل
ه علإ هذا التكرار:
«أعلم ان قوله« :كيف» تكرار الةتبع المشركين على العهة وحذف الفعل لكونده معلومد ً أي كيدف
يكون عهةهم وح لهم انّهم ان يظهروا عليكم بعة م ةبق لهم من تأكية االيم ن والمواثيق لم ينظدروا
الى حلف وال عهة ولم يبقوا عليكم».2
(كَيْفَ وَإِن يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ الَيَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِالً وَالَذِمَة يُرْضُونَكُم بِأَفْوَا هِهِـمْ وَتَـأْبَى قُلُـوبُهُمْ وَأَكْثَـرُهُمْ
فَـسِقُونَ).3
(الَيَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِالً وَالَذِمَة وَأوْلَـبءِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ).4
اآليإ االولى ه المشركين الذين نقضوا العهو ل ه نّهم من قريش كم انّ النب صلىاهللعليهوآلده منهد
ولكن ال يرقبوا وال يرحموا النب ومن معه من المسلمين.
واآليإ الث نيإ تةل على انّهم اليرقبوا كلّ مؤن ههم ه الحقيقإ اعةاء االيم ن كلّه .قد ل الطبرةد هد
علإ تكرار اآليتين:
«الف ئة ه االع ل ا نّ األوّل ه صفإ الن قضين للعهة والث ن ه صفإ الذين افتروا بآي ت اللّه ثمن ً
قليالًل وقيل انم كرّر تأكيةاً».5
(يُرِيدُونَ أَن يُطْفِــٔواْ نُورَ اللَهِ بِأَفْوا هِهِمْ وَيَأْبَى اللَهُ إِالَ أَن يُتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَـفِرُونَ).6
(يُرِيدُونَ لِيُطْفِــٔواْ نُورَ اللَهِ بِأَفْوَا هِهِمْ وَاللَهُ مُتِمُ نُورِهِى وَلَوْ كَرِهَ ا لْكَـفِرُونَ).7
المرا من النور هو ين االةالم وتع ليمهل ج ء ه ةور التوبإ «ان يطفئوا» وج ء ه ةدور الصدف
1ـ سورة التوبة ،آية . 5
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،15ص . 235
3ـ سورة التوبة ،آية . 5
2ـ سورة التوبة ،آية . 14
5ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،5ص . 21
6ـ سورة التوبه ،آية . 32
1ـ سورة الصف ،آية . 5
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«ليطفئوا» هق ل الراغب ه مفر اته ذيل م

«طفئ»:

«الفرق بين الموضعينل انّ ه قوله «يريةون ان يطفئوا» يقصةون اطف ء نوراللّهل وه قوله «ليطفئدوا»
يقصةون امراً يتوصلّون به أي اطف ء نوراللّه».
االب ء ه اآليإ االُولى يفية النه الشةية واالمتن ع القولّ على عةم االرا من اللّه تع لى هذال واآليإ
االولى انّم ج ئت بعة بي ن انحراف اليهو يإ والمسيحيإ عن التوحية والث نيدإ ج ئدت بعدة تكدذيبهم
رةولاللّه رغم م بشّرابه.
(هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُّظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِى وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ).1
(هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ ا لْحَقِّ لِيُّظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَهِ شَهِيدًا).2
(هُوَ الَذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ ا لْحَقِّ لِيُّظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ا لْمُشْرِكُونَ).3
نزلت االولى بعة بي ن فر ك اليهو والنص رل وعقيةتهم الب طلإ بأن عزير ابناللّه والمسديح ابدناللّدهل
ونزلت الث نيإ بعة م ج ء ه الحةيبيإ وتصةيق رؤا النب صلىاهللعليهوآله ل ونزلت الث لثإ بعة م ق ل
أهلالكت ب ه تكذيب الرةول الخ تم صلىاهللعليهوآله .
(فَالَ تُعْجِبْكَ أَمْوَا لُهُمْ وَالَ أَوْلَـدُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى الْحَيَـوا ةِ الـدُنْيَا وَتَزْهَـقَ أَنفُسُـهُمْ
وَهُمْ كَـفِرِونَ).4
(وَالَ تُعْجِبْكَ أَمْوَا لُهُمْ وَأَوْلَـدُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ اللَـهُ أَن يُعَـذِّبَهُم بِهَـا فِـى الـدُنْيَا وَتَزْهَـقَ أَنفُسُـهُمْ وَهُـمْ
كَـفِرُونَ).5
قة قيل من ةبب تكراره ل انّ اآليإ االولى تتضمن معنى الشرط والف ء لل دواب بخدالف الث نيدإل أو
االولى ه قوم والث نيإ ه آشرينل أو االولى ه اليهو والث نيإ ه المن هقين.
1ـ سورة التوبة ،آية . 33
2ـ سورة الفتح ،آية . 25
3ـ سورة الصف ،آية . 2
2ـ سورة التوبة ،آية . 55
5ـ سورة التوبة ،آية . 55
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ق ل ص حب م معالبي ن نقالً عن ال ب ئ :
«وانّم كرر للتذكير ه موطنينل مع بعة أحةهم عن اآلشرل وي وز ان يكون اآليت ن ه هريقين مدن
المن هقينل هيكون كم يقول الق ئل ال تع بك ح ل زية وال تع بك ح ل عمرو».1
نعم ق ل هخرالرازي ه تفسيرل ه بي ن حكمإ التكرير:
«انّ أفة األفي ء جذب للقلوب وجلب للخواطرل الى االفتغ ل ب لةني ل هو االفتغ ل بد ألموال واألوال
ومدد كدد ن كدددذلك ي دددب التحددذير عنددده مددرّ بعدددة اُشددرلل االّ انّددده لمدد كدد ن أفددةّ
المون هوالمغفرلاللّه تع لىلالجرمأع اللّه قوله «ان اللّه ال يغفدران
األفي ءهي لمطلوبيهوالمرغوبيهللرجل ٔ
يشرك به ويغفرم ونذلكلمنيش ء»هيسورلالنس ءمرّتينلوب ل مله ه لتكرير يكون ألجل التأكية هههن
للمب لغإ ه التحذير وه آيإ المغفر للمب لغإ ه التفريح».2
م نقله الطبرة جيةل هقة نزلت اآليإ االُولى ه قوم من المن هقين لهم أموال وأوال وأرا ب الُشرل
قوم آشرين والكالم الواحة اذا ذكر ه أقوام مختلفدإ وألةدب ب متعدة لدم يعدة تكدراراًل كمد انّ
المفسرين غ لب ً ذكروا فأن ً لنزول اآليإ الث نيإ وملخصه :انّ النب ّ لم م ت «عبةاللّه بن أبد » صدلّى
عليه ووقف على قبرل و ع لهل اولفّه بقميصه كفن ً له هنزلت اآليإ «ال تصدل علدى أحدة مدنهم مد ت
أبةاً »...ونه ل عن تكرار هذا العمل بية ان العالمإ الطب طب ئى هى تفسيرل ضعّفه الفتم له على التن قض
والتع رض هراجع.
(يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل الَتَعْتَذِرُواْ لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَـهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَ تُرَدُونَ إِلَى عَـلِمِ الْغَيْبِ وَالشَهَـدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).3
(وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَـلِمِ الْغَيْبِ وَالشَهَــدَةِ فَيُنَبِّـئُكُم
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ).4
1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،5ص . 144
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،16ص . 155
3ـ سورة التوبة ،آية . 22
2ـ سورة التوبة ،آية . 145
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نزلت اآليإ االُولى ه جم عإ من المن هقين الذين أمر النب صلىاهللعليهوآله المؤنين حين رجوعه من
تبوك بأنّ ال ي لسوهم وال يكلّموهمل والث نيإ ه المؤنين والف تهم بأنّ اللّه ورةوله والمؤنين و هدم
االئمإ عليهم السالم يعلمون م عملوا ويرون م هعلوا.
هش هةن ه اآليإ االُولى م ئ للّه «ورةوله» وه الث نيإ هو «اللّه ورةوله والمؤنون».
وذلك ألنّ بعض اعم ل المن هقين بم هيه من شف ء النيإ وان النيإ ال يعلم بهد االّاللّده أو مدن يأذنده
تع لى صلىاهللعليهوآله ل ه عم لهم قة تخفى عن المؤنين.
ق ل العالمإ الطب طب يى ه تفسير اآليتين ووجه الفرق بينهم :
« ههذا هو الفرق بين اآليتين مع اتح هم ه ظ هر السي ق حيث ذكر ه اآليإ الت نحن هيهد  :اللّده
ورةوله والمؤنونل وه اآليإ الس بقإ :اللّه ورةولهل واقتصر على ذلك .ههذا م يعطيه التةبر ه معنى
اآليإ ومن لم يقنع بذلك ولم يرض ون أن يصور لآليإ معنى ظ هري ً هليقل إن ذكدرل تعد لى «اللّده
ورةوله» ه شط ب المن هقين إنّم هو ألجل أ نّهم إنّم يريةون أن يكيةوا اللّه ورةوله والهمّ لهم ه
والمونين» ه الخط ب الع م ه نّم الغرض هيه تحريضهم على
المونينل وأمّ ذكرل تع لى« :اللّه ورةوله ٔ
ٔ
العمل الص لح ه مشهة من المأل الص لح ولم يعبأ بح ل غيرهم من الكف ر والمن هقين .هتةبر».1
(  ...إِنَ إِبْرَا هِيمَ لَأَوَا هٌ حَلِيمٌ).2
(إِنَ إِبْرَا هِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَا هٌ مُنِيبٌ).3
قة وصف ابراهيم عليهالسالم ه اآليإ االولى بعة اةتغف رل آلزر بد «اوّال حليم» وه اآليدإ الث نيدإل
بعة م

لته ه قوم لوط فف عإ لهم ب«اوال منيب» ههو يطلب من اللّه تع لى تأشير العذاب والعق ب

عن قوم لوط أل نّه لم يتضح له قطعيإ أمر العذاب عليهم.
( ...تِلْكَ ءَايَـتُ الْكِتَـبِ الْحَكِيمِ).4
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،2ص . 322
2ـ سورة التوبة ،آية . 112
3ـ سورة هود ،آية . 15
2ـ سورة يونس ،آية . 1
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( ...تِلْكَ ءَايَـتُ الْكِتَـبِ الْحَكِيمِ).1
اشتلف المش ر اليه ه ه تين اآليتين هكل تشير الى اآلي ت الت ج ءت بعةه وتكرار االفد ر مدع
اشتالف المش ر إليه ال يعة تكراراً.
(كَذَا لِكَ حَقَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَذِينَ فَسَقُواْ أَنـَهُمْ الَيُؤْمِنُونَ).2
(وَكَذَا لِكَ حَقَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُواْ أَ نَهُمْ أَصْحَـبُ النَارِ).3
نزلت االُولى ه بي ن علّإ عةم اتب ع المشركين للحق ه للّه تع لى علم ب نّهم ال يؤنون هحقدت علديهم
كلمإ العذاب.
والث نيإ تخت؛ ب لكف ر من امّإ رةولاللّه صلىاهللعليهوآله أي كم حقّ العذاب علدى االُمدم السد لفإ
هحقّ على الذين كفروا من هذل االُمّإ.
(  ...وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَةٍ فِى الْأَرْضِ وَالَ فِى السَمَآءِ وَالَ أَصْغَرَ مِن ذَا لِكَ وَالَ أَكْبَـرَ
إِالَ فِى كِتَـبٍ مُبِينٍ).4
( ...الَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِى السَمَـوَا تِ وَالَ فِى ا لْأَرْضِ وَالَ أَصْغَرُ مِن ذَا لِكَ وَالَ أَكْبَرُ إِالَ فِـى
كِتَـبٍ مُبِينٍ).5
انّ اللّه تب رك وتع لى ه اآليإ االُولى ارا بي ن علم اللّه تع لى لكلّ فئ هم ك ن فئ ه األرض وال
ه السم ء حتّى لوك ن بقةر ذرّ ل االّ وهو ةبح نه وتع لى يعلم به.
ونزلت الث نيإ ه بي ن انّ اللّه تع لى يبعث من ه القبور ههو يعلم بكلّ فئل ويقدةر علدى كدل فدىل
ه شتالط جسم اإلنس ن بس ئر الموجو ات وحلوله ه أبةان آشرين أو تفتته ه التراب ال يمنع من
حي ته مر اشرل.
1ـ سورة لقمان ،آية . 2
2ـ سورة يونس ،آية . 33
3ـ سورة غافر ،آية . 6
2ـ سورة يونس ،آية . 61
5ـ سورة سباء ،آية . 3
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(وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِى إِسْرَا ءِيلَ مُبَوَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَـهُم مِّنَ الطَيِّبَـتِ فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَ رَبَكَ
يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ فِيَما كَانُواْ فِيهِ يَلْتَلِفُونَ).1
(وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِى إِسْرَا ءِيلَ ا لْكِتَـبَ وَا لْحُكْـمَ وَالنُبُـوَةَ وَرَزَقْنَــهُم مِّـنَ الطَيِّبَــتِ وَفَضَلْنَــهُمْ عَلَـى ا
لْعَـلَمِينَ * وَءَاتَيْنَـهُم بَيِّنَـتٍ مِّنَ ا لْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُواْ إِالَ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ا لْعِلْمُ بَغْيَا بَيْـنَهُم إِنَ رَبَـكَ
يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ا لْقِيَـمَةِ فِيَما كَانُواْ فِيهِ يَلْتَلِفُونَ).2
مع م هيه من االشتالف ه األلف ظ والعب راتل هكل آيإ نزلت ه ضمن قصإ بني ةرائيل لبي ن زواي
مختلفإ من هذل القصإ.
(قُلْ يَـأَيُهَا النَاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَـنِ اهْتَـدَى فَإِنَمَـا يَهْتَـدِىلِنَفْسِـهِى وَمَـنضَـلَ فَإِنَمَـا
يَضِلُعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ).3
(وَأَنْ أَتْلُوَاْ الْقُرْءَانَ فَمَنِ اهتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِى وَمَن ضَلَ فَقُلْ إِنَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُنذِرِينَ).4
ويمكن معرهإ االشتالف ه اآليتين ه ن ه اآليإ االُولىل «ومن ضلّ ه نّم يضلّ عليه » وه الث نيدإ
«ومن ضلّ هقل انّم ان من المندذرين» وهدذا مدن طرائدف القدرآنل ه آليدإ الث نيدإ تقدول انّ النبد
صلىاهللعليهوآله ينذر ائم ً وال يترك المع نةين على ح لهم بخالف االولدى ه نّهد تقدول مدن ضدلّ
هضررل عليه.
(الَجَرَمَ أَنـَهُمْ فِى ا لْأَخِرَةِ هُمُ ا لْأَخْسَرُونَ).5
(الَجَرَمَ أَنـَهُمْ فِى الْأَخِرَةِ هُمُ ا لْلَـسِرُونَ).6
اشتالف الصيغه ه «االشسرون والخ ةرون» لرع يإ الف صلإل ه آليإ االُولى نزلت ه المنكرين الذين

1ـ سورة يونس ،آية . 23
2ـ سورة الجاثية ،آيتى  16و . 11
3ـ سورة يونس ،آية . 145
2ـ سورة النمل ،آية . 22
5ـ سورة هود ،آية . 22
6ـ سورة النحل ،آية . 142
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يفترون على اللّه كذب ًل والث نيإ نزلت لمن كفر ب للّه بعة ايم نه.
(قَالَ يَـقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّى وَءَاتَينِى رَحْمَة مِّنْ عِندِهِى فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَـا
وَأَنتُمْ لَهَا كَـرِهُونَ).1
(قَالَ يَـقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّى وَءَاتَيـنِى مِنْهُ رَحْمَة فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ اللَـهِ إِنْ عَصَـيْتُهُ
فَمَا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَلْسِيرٍ).2
نزلت اآليإ االُولى ه نوح وقومهل والث نيإ ه ص لح وقومه وتقةيم الم رور ه قصإ ص لح للتأكيدة
على انّ الرحمإ من عنةاللّه تع لى وهذا بعة م

لإ فةية قة وقعت بدين صد لح وقومدهل واةد ئتهم

لنبيّهم بهذا «قة كنت هين مرجواً» هذا ولكن المح جإ بين نوح وقومه ليست بهذل الشة والشن عإ.
(حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَـكَ إِالَ مَـن سَـبَقَ عَلَيْـهِ ا
لْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إِالَ قَلِيلٌ).3
(فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَـا وَفَـارَ التَنُـورُ فَاسْـلُكْ فِيهَـا مِـن كُـلِّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِالَ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَالَ تُلَـطِبْنِى فِى الَذِينَ ظَلَمُواْ إِنَهُم مُغْرَقُونَ).4
نزلت ه ضمن تكرار قصإ نوح عليهالسالم لبي ن زواي مختلفإ من القصإ.
(وَأُتْبِعُواْ فِى هَـذِهِ الدُنْيَا لَعْنَة وَيَوْمَ ا لْقِيَـمَةِ أَالَ إِنَ عَادًا كَفَرُواْ رَبَهُمْ أَالَ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ).5
(وَأُتْبِعُواْ فِى هَـذِهِى لَعْنَة وَيَوْمَ الْقِيَـمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ المَرْفُودُ).6
ه آليإ االُولى نزلت ه قصإ هو ل والث نيإ ه قصإ موةى.
(وَأَخَذَ الَذِينَ ظَلَمُواْ الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دِيَـرِهِمْ جَـثِمِينَ).7
1ـ سورة هود ،آية . 25
2ـ سورة هود ،آية . 63
3ـ سورة هود ،آية . 24
2ـ سورة المؤنون ،آية . 21
5ـ سورة هود ،آية . 64
6ـ سورة هود ،آية . 22
1ـ سورة هود ،آية . 61
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(  ...وَأَخَذَتِ الَذِينَ ظَلَمُواْ الصَيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دِيَـرِهِمْ جَـثِمِينَ).1
اآليإ االُولى نزلت ه عذاب قوم ص لحل والث نيإ نزلت ه قوم فعيب والتأنيث ه الث نيإ «أشدذت»
لكثر اةتعم ل التأنيث قبله .
(وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطا سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ).2
(وَلَمَآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطا سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًـا وَقَـالُواْ الَ تَلَـفْ وَالَ تَحْـزَنْ إِنَـا مُنَجُـوكَ
وَأَهْلَكَ إِالَ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَـبِرِينَ).3
نزلت لبي ن ورو المالئكإ على لوط ليالً لعق ب قومه وكلّ آيإ تكشف عن وجه من وجول القصإ.
(قَالُواْ يَـلُوُِ إِنَا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَيْلِ وَالَيَلْتَفِـتْ مِـنكُمْ أَحَـدٌ إِالَ
امْرَأَتَكَ إِنَهُ مُصِيبُهَا مَآأَصَابَهُمْ إِنَ مَوْعِدَهُمُ الصُبَُْ أَلَيْسَ الصُبَُْ بِقَرِيبٍ).4
(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَيلِ وَاتَبِعْ أَدْبَـرَهُمْ وَالَيَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْ ُ تُؤْمَرُونَ).5
نزلت ه ضمن قصإ لوط وقومه وتكررت لذكر م لم يذكر.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِـٔايَـتِنَا وَسُلْطَـنٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَالَءِيـْهِ فَـاتَبَعُواْ أَمْـرَ فِرْعَـوْنَ وَمَـآ أَمْـرُ
فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ).6
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِــٔايَـتِنَا وَسُلْطَـنٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَـمَـنَ وَقَـرُونَ فَقَالُواْ سَـحِرٌ كَذَابٌ).7
نزلت ه ضمن قصإ موةى.
(وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَـبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْالَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَفِـى شَـكٍّ

1ـ سورة هود ،آية . 22
2ـ سورة هود ،آية . 11
3ـ سورة العنكبوت ،آية . 33
2ـ سورة هود ،آية . 51
5ـ سورة الحجر ،آية . 65
6ـ سورة هود ،آيتى  26و . 21
1ـ سورة المؤن ،آيتى  23و . 22
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مِّنْهُ مُرِيبٍ).1
(وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ا لْكِتَـبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْالَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَفِـى شَـكٍّ
مِّنْهُ مُرِيبٍ).2
( ...وَلَوْالَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَ الَذِينَ أُورِثُواْ ا لْكِتَـبَ مِن بَعْـدِهِمْ
لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ)

3

نزلت هذل اآلي ت تسليإ لقلب النب صلىاهللعليهوآله مرّ بعة مرّ وذلك لتكرار االنكد ر والتكدذيب
واالهتراء عليهل والتسليإ بعة كلّ انك ر ليست بتكرارل مع انّه قيل انّ آيتى هو وهصلت نزلت ه قدوم
اليهو ل يعن انّهم ه كت بهم مريبون بعةل وامّ اآليإ الث لثإ نزلت ه أمم األنبي ء مدن اولدوالعزمل كمد
صرّحت بهم اآليإ الس بقإ عليه .
(إِنَـآ أَنزَلْنَـهُ قُرْءَا نا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ).4
(إِنَا جَعَلْنَـهُ قُرْءَا نا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ).5
قة تكررت نحو هذين اآليتين ه عشر مواضع من القدرآن إلةدب ب مختلفدإل ويمكدن ان يقد ل انّ
المش ر اليه ه كلّ آيإ مختلف ه آليإ ه ةور يوةف اف رت الى هذل السور و ...كم انّده رول انّ
علم ء اليهو ق لوا للمشركين لم ينتقل آل يعقوب من الش م الى مصر؟ هأنزل اللّه تع لى ةور يوةدف
وعبر عن القصإ بألف ظ عربيإ حتّى يفهمه ويمكن لهم انّ يعقلوه ويهتةوا به .
( ...قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ).6
ل َعسَـى اللَـ ُه أَن يَـ ْأ ِت َينِى ِبهِـ ْم َجمِيعًـا ِإنَـ ُه هُـوَ الْعَلِـيمُ
ص ْب ٌر َجمِيـ ٌ
س ُك ْم أَمرا َف َ
ت َل ُك ْم أَن ُف ُ
ل َس َو َل ْ
( قَا َل َب ْ

1ـ سورة هود ،آية . 114
2ـ سورة فصلت ،آية . 25
3ـ سورة الشورى ،آية . 12
2ـ سورة يوسف ،آية . 2
5ـ سورة الزخرف ،آية . 3
6ـ سورة يوسف ،آية . 15
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الْحَكِيمُ).1
انّ اشو يوةف لم ق لوا ألبيهم انّ يوةف قة أكله الذئب واحت وا علدى صدةقهم بد لقمي؛ الملطدخ
ب لةمل ق ل يعقوب ر اً لقولهم «بل ةولت لكم» ال زينت لكم انفسكم امراً غير م تقولون».
وث ني ً انّهم لم ق لوا ألبيهم بأنّ اشوهم بني مين قةةرقل ق ل يعقوب نف

م ق ل ه يوةف.

(وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَهُ ءَاتَيْنَـهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَا لِكَ نَجْزِى الُْمحْسِنِينَ).2
(وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى ءَاتَيْنَـهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَا لِكَ نَجْزِى الُْمحْسِنِينَ).3
ان اآليإ االُولى نزلت ه قصإ يوةف والث نيإ نزلت ه قصإ موةى عليهالسالم.
(وَيَقُولُ الَذِينَ كَفَرُواْ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِى إِنَمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ).4
(وَيَقُولُ الَذِينَ كَفَرُواْ لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَ اللَـهَ يُضِـلُ مَـن يَشَـآءُ وَيَهْـدِى إلَيْـهِ مَـنْ
أَنـَابَ).5
هف اآليإ االُولى بعة نقل هذل الفكر الب طلإل اكةت انّ الوظيفإ المهمإ واالة ةيإ لألنبي ء ه االرف
هي ب عليهم عةم االلتف ت لهذل االقتراح ت غيرالصحيحإ بعة نزول المع زات القويإل واآليإ الث نيإل
تتحةث عن علإ ل جهم وه ضاللهم.
(كَذَا لِكَ نَسْلُكُهُ فِى قُلُوبِ الُمجْرِمِينَ).6
(كَذَا لِكَ سَلَكْنَـهُ فِى قُلُوبِ الُمجْرِمِينَ).7

1ـ سورة يوسف ،آية . 53
2ـ سورة يوسف ،آية . 22
3ـ سورة القصص ،آية . 12
2ـ سورة الرعد ،آية . 1
5ـ سورة الرعد ،آية . 21
6ـ سورة الحجر ،آية . 12
1ـ سورة الشعراء ،آية . 244
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اةتعمل لفظ المستقبل ه اآليإ االولى لم تقةمه من األشب ر عن كف ر قدريش لبقد ء كفدرهم ولفدظ
المستقبل يةل على االةتمرار والثبوتل وج ءت الث نيإ بلفظ الم ض لم تقدةمه مدن األشبد ر عدن
األنبي ء وانقط ع زم نهم وهالك اقوامهم من قبل .مع انّ اشتالف المش ر إليه ه اآليتين يكف ه عةم
تكراره .
(قَالُواْ الَتَوْجَلْ إِنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـمٍ عَلِيمٍ).1
(فَبَشَرْنَـهُ بِغُلَـمٍ حَلِيمٍ).2
(  ...وَبَشَرُوهُ بِغُلَـمٍ عَلِيمٍ).3
نزل هذل اآلي ت ه شالل قصإ ابراهيم عليهالسالم .
(  ...وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ).4
(وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).5
يمكن ان نلتزم بنوع من االشتص ص ه اآليإ الث نيإ بمالحظإ م قبله (واَنْذِر عشيرتك األقربين).
(وَهُوَ الَذِل ةَخَرَ ا لْبَحْرَ لِتأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمل طَرِيً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَإً تَلْبَسُونَهَ وَتَرَل ا لْفُلْكَ مَدوَاشِرَ
هِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن هَضْلِهِى وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ .6
(وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَـذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبءِ ٌ شَرَابُهُ وَهَـذَا مِلٌَْ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا
وَتَسْتَلْرِجُونَ حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ا لْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِى وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ).7
اآل يت ن تشيران الى آيإ من اآلي ت اآله قيإ من البح ر وم ك ن هيه وال يعة من التكرار بعة م جد ء
هيهم من اشتالف ه التعبير.
1ـ سورة الحجر ،آية . 53
2ـ سورة الصافات ،آية . 141
3ـ سورة الذاريات ،آية . 25
2ـ سورة الحجر ،آية . 55
5ـ سورة الشعراء ،آية . 215
6ـ سورة النحل ،آية . 12
1ـ سورة الفاطر ،آية . 12
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(فَادْخُلُواْ أَبْوَا بَ جَهَنَمَ خَـلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ا لْمُتَكَبِّرِينَ).1
(قِيلَ ادْخُلُواْ أَبْوَا بَ جَهَنَمَ خَـلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ا لْمُتَكَبِّرِينَ).2
(ادْخُلُواْ أَبْوَا بَ جَهَنَمَ خَـلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ا لْمُتَكَبِّرِينَ).3
نزلت اآليإ االُولى ه المقتسمين وهم ةتإ عشر رجالً الذين شرجوا الى عق ب مكإ اي م الحجّ علدى
طريق النّ س على كلّ عقبإ اربعإ منهم ليصةّوا النّ س عن النب ّ ه ذا ةدألهم النّد س عدن رةدولاللّده
صلىاهللعليهوآله وم اتى بهل ق لوا :لي

م ج ء به رةولاللّه ب ةيةل انّ هو االاة طير األوّلين.

ونزلت الث نيإ ه بي ن ط ئفإ من النّ س وهم الذين كفروا يس قون الى جهنّم زمرا وط ئفإ اُشدرل هدم
الذين اتقوا ربّهم ويس قون الى ال نإ زمرال ونزلت الث لثإ ه الذين ي

لون ه آي ت اللّه.

(فَأَصَابَهُمْ سَيِّـٔاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَاكَانُواْ بِهِى يَسْتَهْزِءُونَ).4
(وَبَدَا لَهُمْ سَيِّــٔاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِى يَسْتَهْزِءُونَ).5
تتحةث اآليإ االُولى عن ع قبإ أمرالمشركين الذين ينتظرون ان تأتيهم المالئكإل والث نيإ تتحةث عن
جزاء الك هرين المنكرين ليوم البعث الذين اذا قيل لهم انّ وعةاللّه حقّ والس عإ ال ريب هيه ل ق لوا :م
نةرل م الس عإ.
(وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَهِ ثُمَ إِذَا مَسَكُمُ الضُرُ فَإِلَيْهِ تَجْـٔرُونَ * ثُمَ إِذَا كَشَفَ الضُرَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيـقٌ
مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُواْ بَمَآ ءَاتَيْنَـهُمْ فَتَمَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).6
(فَإِذَا رَكِبُواْ فِى الْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَهَ مُلْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا نَجَـلـهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُواْ
بِمَآ ءَاتَيْنَـهُمْ وَلِيَتَمَتَعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ).7
1ـ سورة النحل ،آية . 22
2ـ سورة الزمر ،آية . 12
3ـ سورة غافر ،آية . 16
2ـ سورة النحل ،آيات . 32
5ـ سورة الجاثية ،آية . 33
6ـ سورة النحل ،آيات  53الى . 55
1ـ سورة العنكبوت ،آيتى  65و . 66
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(وَإِذَا مَسَ النَاسَ ضُرٌ دَعَوْاْ رَبَهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَ إِذَ آ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَة إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
* لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَـهُمْ فَتَمَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).1
هذل اآلي ت نزلت تهةيةاً للمشركين ول ميع النّ س الذين يلت ئون الى اللّه تع لى عنة االضطرار وه
كلّ بالء وهمّ نزل عليهم.
(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَهُ النَاسَ بِّظُلْمِهِم مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَـكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَـلٍ مُسَـمًى فَـإِذَا جَـآءَ
أَجَلُهُمْ الَيَسْتَـٔخِرُونَ سَاعَة وَالَيَسْتَقْدِمُونَ).2
(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَهُ النَاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَـكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَإِذَا
جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَهَ كَانَ بِعِبَادِهِى بَصِيرا).3
كم من هرق بين العب رتين «بظلمهم» و«بم كسبوا» مع انّ مالحظإ السي ق واآلي ت السد بقإ عليهمد
تتضح بعض مص يق الظلم وم كسبوا.
(وَاللَهُ خَلَقَكُمْ ثُمَ يَتَوَفَيكُمْ وَمِنكُم مَن يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ ا لْعُمُرِ لِكَىْ الَيَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْــا إِنَ اللَـهَ عَلِـيمٌ
قَدِيرٌ).4
(يَـأَيُهَا النَاسُ إِنْ كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْ ِ فَإِنَا خَلَقْنَـكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَ مِن نُطْفَةٍ ثُمَ مِنْ عَلَقَـةٍ ثُـمَ مِـن
مُضْغَةٍ مُلَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُلَلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِى الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَ نُلْرِجُكُمْ طِفْال ثُمَ
لِتَبْلُغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَن يُتَوَفَى وَمِنكُم مَن يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْالَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئا.5)...
اآليإ الث نيإ ك نت تفسير لم «شلقكم» ه اآليإ االُولىل ه لفرق بين اآليتين هواالجم ل والتفصيل.
(  ...وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالْأَبْصَـرَ وَالْأَفْـٔدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ).6

1ـ سورة الروم ،آيتى  33و . 32
2ـ سورة النحل ،آية . 61
3ـ سورة الفاطر ،آية . 25
2ـ سورة النحل ،آية . 14
5ـ سورة الحج ،آية . 5
6ـ سورة النحل ،آية . 15
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(وَهُوَ الَذِى أَنشَأَ لَكُمُ السَمْعَ وَالْأَبْصَـرَ وَالْأَفْــٔدَةَ قَلِيال مَا تَشْكُرُونَ).1
(قُلْ هُوَ الَذِى أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَا لْأَبْصَـرَ وَا لْأَفْــٔدَةَ قَلِيال مَا تَشْكُرُونَ).2
ههذل اآلي ت ب الض هإ الى اشتالف الف ظه ل مختلفإ السي ق ايض ً.
(أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَيْرِ مُسَلَرَا تٍ فِى جَوِّ السَـمَآءِ مَايُمْسِـكُهُنَ إِالَ اللَـهُ إِنَ فِـى ذَا لِـكَ الَٔيَــتٍ لِّقَـوْمٍ
يُؤْمِنُونَ).3
(أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَـفَـتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَ إِالَ الرَحْمَـنُ إِنَهُ بِكُلِّ شَىْءِ بَصِيرٌ).4
هذا ال يعة من التكرار بعة اشتالف االلف ظ الذي موجو هيهم ل نحو مُسَلَرَا تٍ فِى جَـوِّ السَـمَآءِ ،إِالَ
اللَهُ ،فَوْقَهُمْ صَـفَـتٍ وَيَقْبِضْنَ و بعة اشتالف ش تمتهم .
(وَلَنَجْزِيَنَ الَذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ).5
(  ...وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ).6
( ...وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ).7
نزلت اآليإ االُولى لبي ن ثواب الص برينل والث نيإ نزلت لبي ن ثواب من عمل عمالً ص لح ً من ذكدر أو
اُنثىل والث لثإ نزلت جزاء للمحسنين والمتقين.
(وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِالَ بِاللَهِ وَالَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَالَتَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ).8
(وَالَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَالَ تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ).1
نزلت اآليإ ه ضمن عشر اصول من برن مج االةالم لمواجهإ المخ لفين وتبين هيه الةعو الى الحقّ
1ـ سورة المؤنون ،آية . 15
2ـ سورة الملك ،آية . 23
3ـ سورة النحل ،آية . 12
2ـ سورة الملك ،آية . 12
5ـ سورة النحل ،آية . 26
6ـ سورة النحل ،آية . 21
1ـ سورة الزمر ،آية . 35
5ـ سورة النحل ،آية . 121
2ـ سورة النمل ،آية . 14
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وةبيله وكيفيإ العق ب والعفو واُةلوب الصمو ام م موأمراتهم وغير ذلكل ونزلت اآليدإ الث نيدإ بعدة
الحددةيث عددن انك د ر المع نددةين والددذين يكددذبون ويسددتهزئون بيددوم الددةين تسددليإ لقلددب النب د
صلىاهللعليهوآله .
(وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِى هَـذَا ا لْقُرْءَانِ لِيَذَكَرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِالَ نُفُورًا).1
(وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَاسِفِى هَـذَا ا لْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَاسِ إِالَ كُفُورًا).2
( وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِى هَـذَا ا لْقُرْءَانِ لِلنَاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ االْءِنسَـنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَال).3
ليست بتكرار بعة م نرل من اشتالف النّ س ه قبولهم للقرآن واألشذ به.
(وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَا عِّظَـمًا وَرُفَـتا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقا جَدِيدًا).4
(ذَا لِكَ جَزَآُُهُم بِأَنَـهُمْ كَفَرُواْ بِـٔايَـتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَا عِّظَـمًا وَرُفَـتا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقا جَدِيدًا).5
اآليت ن تبحث ن عن المع وبي ن تس ئل المنكرين وهل يمكن ان ت تمع هذل العظ م الب ليإ؟ هف اآليإ
االُولى تبين جهلهم وضاللتهمل والث نيإ نزلت لبي ن عق بهم.
(سُنَةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَالَتَجِدُ لِسُنَتِنَا تَحْوِيال).6
(مَا كَانَ عَلَى النَبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيَما فَرَضَ اللَهُ لَهُ سُنَةَ اللَهِ فِى الَذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ قَـدَرًا
مَقْدُورًا).7
(سُنَةَ اللَهِ فِى الَذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللَهِ تَبْدِيال).8
(سُنَةَ اللَهِ الَتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللَهِ تَبْدِيال).1
1ـ سورة االسراء ،آية . 21
2ـ سورة االسراء ،آية . 52
3ـ سورة الكهف ،آية . 52
2ـ سورة االسراء ،آية . 22
5ـ سورة االسراء ،آية . 25
6ـ سورة األسراء ،آية . 11
1ـ سورة األحزاب ،آية . 35
5ـ سورة األحزاب ،آية . 62
2ـ سورة الفتح ،آية . 23
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قيل ه ةبب نزول اآليإ االُولىل انّه نزلت ه أهل مكّإ بعة ان قرروا اشراج النب صلىاهللعليهوآله
ثمّ بةلوا رأيهم وارا وا قتله ه الليلإ المشهور بد«ليلهالمبيت» ولكن اللّه أشبرل وامرل ب له ر ل ونزلت
الث نيإ ه زواج النب صلىاهللعليهوآله بزينب بنت جحش الت ك نت زوجإ زية بن ح رثدإل ونزلدت
الث لثإ ه جم عإ من المن هقين ك نوا ه المةينإ ه ذا شرج النب ّ ه بعدض غزواتده اشدذوا يطلقدون
الش ئع ت ويقولون قتل النب ّ او اةّر هيغتم المسلمون لذلك ويشكون ه رةولاللّدهل واآليدإ الرابعدإ
نزلت بعة آي ت تتحةث عن الحةيبيإل هق لاللّه تع لى ( وَلَوْ قَـتَلَكُمُ الَذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوُاْ ا لْأَدْبَـرَ ثُـمَ الَ
يَجِدُونَ وَلِيًا وَالَ نَصِيرا) 1ثم ق ل هذا من «ةنهاللّه الت شلت من قبل و.»...
(وَإِذَ آ أَنْعَمْنَا عَلَى االْءِنسَـنِ أَعْرَضَ وَنَـٔا بِجَانِبِهِى وَإِذَا مَسَهُ الشَرُ كَانَ يَـٔوسًا).2
(وَإِذَ آ أَنْعَمْنَا عَلَى ا الْءِنسَـنِ أَعْرَضَ وَنَــٔا بِجَانِبِهِى وَإِذَا مَسَهُ الشَرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ).3
هذل اآلي ت تشير الى مرض نفس ن ه االنس ن ههو اذا اغةق عليه بنعمه اعرض ونأل ب نبده واذا
اُبتل ببالءٍ ييئ

من رحمهاللّه كم ه اآليإ االُولى أو يظهر ع زل كم ه اآليإ الث نيإ.

(وَمَا مَنَعَ النَاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ا لْهُدَى إِالَ أَن قَالُواْ أَبَعَ َ اللَهُ بَشَرا رَسُوال).4
(وَمَا مَنَعَ النَاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ا لْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَهُمْ إِالَ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَةُ الْأَوَلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ا
لْعَذَابُ قُبُال).5
اآليإ االُولى تشير الى تذرع المشركين وأعراضهم عن قبول عو الحق ب نّه بشر مثلهمل وهد اآليدإ
الث نيإ قة بيّن ان انك رهم يبقى الى ان يصيبهم العذاب كم نزل على االمم الس بقإ.

1ـ سورة الفتح ،آية . 22
2ـ سورة االسراء ،آية . 53
3ـ سورة فصلت ،آية . 51
2ـ سورة االسراء ،آية . 22
5ـ سورة الكهف ،آية . 55
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(أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَ اللَهَ ا لَذِى خَلَقَ السَمَـوَا تِ وَا لْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَلْلُـقَ مِـثْلَهُمْ وَجَعَـلَ لَهُـمْ أَجَـال
الَرَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الّظَـلِمُونَ إِالَ كُفُورًا).1
(أَوَلَيْسَ الَذِى خَلَقَ السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضَ بِقَـدِرٍ عَلَى أَن يَلْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ ا لْلَلَـقُ ا لْعَلِيمُ).2
(أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَ اللَهَ الَذِى خَلَقَ السَمَـوَا تِ وَا لْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِلَلْقِهِنَ بِقَـدِرٍ عَلَى أَن يُحْىِى ا لْمَـوْتَى
بَلَى إِنَهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ).3
اآليإ االُولى نزلت بعة اةتبع المع نةين من تحقق المع ال سم ن ب نّده أمدر غيدرممكنل ه ةدتةل
القرآن ببره ن واضح على امك نه ووقوعه.
واآليإ الث نيإ نزلت ه ضمن البراهين الت اقيمت على المع من كيفيإ شلق آ مل واآليإ الث لثإ وه
من آشر آي ت ةور األحق ف تبحث عن المع أل نّه قة ج ء ه اآلي ت الت ك نت قبلهد الحدةيث
من المع على قول مبلغ من االجنإل أو أل نّه قة ج ئت هذل السور لبي ن التوحية وتختم ب لمع وهو
شت م حسن مع م هيهم من االشتالف ه التعبير.
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن ذُكِّرَ بِـٔايَـتِ رَبِّهِى فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَاقَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَة أَن
يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ا لْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُواْ إِذا أَبَدًا).4
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن ذُكِّرَ بِــٔايَـتِ رَبِّهِى ثُمَ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَا مِنَ ا لُْمجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ).5
نزلت اآليإ االولى ه م موعإ من الكف ر المتعصبين الدذين ي د لون ب لب طدل ويةحضدون الحدق
ويتخذون آي تاللّه هزوال وج ئت ه الث نيإ انّ اللّه تع لى بعة ان يستخةم كلّ وة ئل التوعيدة لن د
الم رمين الذين يكذبون بيومالةين من ارة ل األنبي ء واندزال الكتدب و ...يندتقم مدنهم واللّده عزيدز
ذوانتق م.
1ـ سورة االسراء ،آية . 22
2ـ سورة يس ،آية . 51
3ـ سورة األحقاف ،آية . 33
2ـ سورة الكهف ،آية . 51
5ـ سورة السجده ،آية . 22
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(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرا).1
(قَالَ أَ لَمْ أَقُل لَكَ إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرا).2
ق ل ص حب م معالبي ن ه ةبب تكرار اآليتين:
«اع

ةوله».3
هذا القول لتأكية األمر عليه والتحقيق لم ق له اوالً مع النه عن العو بمثل ٔ

ولكن أقولل لي

هذا بتكرار قط ألنّ كلّ كالم ك ن ه جواب فئ وعنة حةوث واقعإ.

(قُلْ إِنَمَآ أَنـَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَ أَنـَمَآ إِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِى فَلْيَعْمَلْ عَمَال
صَـلِحًا وَالَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِى أَحَدًا).4
(قُلْ إِنَمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَ أَ نَمَـآ إِلَــهُكُمْ إِلَــهٌ وَا حِـدٌ فَاسْـتَقِيمُواْ إِلَيْـهِ وَاسْـتَغْفِرُوهُ وَوَيْـلٌ
لِّلْمُشْرِكِينَ).5
ان المةار االة ة ه آيإ الكهف هو نسدف الغلدو والمب لغدإ التد يصدوروه المشدركون لألنبيد ء
عليهمالسالم ل ثمّ اهةل طريق ً لمن ك ن يرجوا لق ء ربّهل وامّ المحور األة ة ه آيإ هصلت هو نف
الشرك وذلك بمالحظإ كلم ت اآلي ت وةي قه .
(وَسَلَـمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَ ُ حَيًا).6
(وَالسَلَـمُ عَلَىَ يَوْمَوُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَ ُ حَيًا).7
اآليإ االُولى ه يحيى والث نيإ ه عيسى عليهم السالم ه لسالم ه اآليإ االولى من اللّه تعد لى وامّد
ه الث نيإ عيسى عليهالسالم يسلّم على نفسه.
هقة ج ء ه تفسيرالميزان:
1ـ سورة الكهف ،آية . 12
2ـ سورة الكهف ،آية . 15
3ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،6ص . 314
2ـ سورة الكهف ،آيتى  142و . 114
5ـ سورة فصلت ،آية . 6
6ـ سورة مريم ،آية . 15
1ـ سورة مريم ،آية . 33
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«ن عم بين التسليمتين هرقل ه لسالم ه قضيإ يحيى نكر يةل على النوعل وه هذل القصإ (عيسى بن
مريم عليهم السالم محلّى بالم ال ن

يفية ب طالق االةتغراق».1

(وَإِنَ اللَهَ رَبِّى وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرا ٌِ مُسْتَقِيمٌ * فَاخْتَلَفَ ا لْأَحْزَابُ مِـن بَيْـنِهِمْ فَوَيْـلٌ لِّلَـذِينَ
كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَّظِيمٍ).2
(إِنَ اللَهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَـذَا صِرَا ٌِ مُسْتَقِيمٌ * فَاخْتَلَفَ ا لْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْـلٌ لِّلَـذِينَ
ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ).3
نزلت هذل اآلي ت ه شالل قصإ عيسى عليهالسالم وهو امّ نقل كالمه على لس نه أو بي ن وحك يدإ
عن قولهل ثمّ بيّن ه كال السورتين اشتالف النص رل بعة نبيّهم.
(إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَارِ هُدًى).4
(إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِى إِنِّى ءَانَسْتُ نَـارًا سَـــٔاتِـيكُم مِّنْهَـا بِلَبَـرٍ أَوْ ءَاتِـيكُم بِشِـهَابٍ قَـبَسٍ لَعَلَكُـمْ
تَصْطَلُونَ).5
ه آليت ن وان ك نت ه صة بي ن فئ واحة من قصإ موةى عليهالسالم لكنهم ج ئت ه ضمن قصته.
(ا لَذِى جَعَلَ لَكُمُ ا لْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُال وَأَنزَلَ مِنَ السَمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِـى أَزْوَا جًـا
مِّن نَبَاتٍ شَتَى).6
(الَذِى جَعَلَ لَكُمُ ا لْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُال لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ).7
قة تكررت اآليإ لمن ةبته ب لسي ق مع اآلي ت وانّ اآليإ االُولى اعم ب لنسبإ الى الث نيإ .هفى االولدى
اشبر اللّه تع لى عن نفسه و ق ل فَأَخْرَجْنَا بِهِى أَزْوَا جًا مِّن نَبَاتٍ شَتَى ال اشرجن بذلك الم ء اصدن ه
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،12ص . 21
2ـ سورة مريم ،آيتى  36و . 31
3ـ سورة الزخرف ،آيتى  62و . 65
2ـ سورة طـه ،آية . 14
5ـ سورة النمل ،آية . 1
6ـ سورة طـه ،آية . 53
1ـ سورة الزخرف ،آية . 14
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مختلفإ االلوان و الطعوم و المن هع و كل لون منه زوج.
(أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ا لْقُرُونِ يَمْشُونَ فِـى مَسَــكِنِهِمْ إِنَ فِـى ذَا لِـكَ الَٔيَــتٍ لِـأُوْلِى
النُهَى).1
(أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَــكِنِهِمْ إِنَ فِـى ذَا لِـكَ لَأَيَــتٍ أَفَـالَ
يَسْمَعُونَ).2
قة تكررت اآليإ الث نيإ ه شالل عةِ بعض اآلي ت االلهيإ مع ان كلتيهم ج ءت بعة نزول آي ت هد
إعراض بعض النّ س عن آي ت اللّه تع لى .ق ل طبرةى هى تفسير الث نيدإ :نبده ةدبح نه شلقده علدى
االعتب ر بمن تقةّمهم من القرون و ق ل هى تفسير آيإ االولى :اهلم يبين لهدم ال لكفد ر مكدإ طريدق
االعتب ر كثر اهالكن القرون قبلهم بتكذيبهم رةلن .

3

(فَاصْبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبَِّْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآىءِ الَيْـلِ فَسَـبَِّْ
وَأَطْرَافَ النَهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى).4
(فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَِّْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَمْسِ وَقَبْلَ ا لْغُرُوبِ * وَمِـنَ الَيْـلِ فَسَـبِّحْهُ
وَأَدْبَـرَ السُجُودِ).5
امراللّه الرةول صلىاهللعليهوآله ب لصبر على م يقوله المع نةون وم يفترون عليه اهترائ ت مختلفإ ه
مة نيف وعشرين ةنإ .هذال مع ان هيهم من العب رات المختلفإ الت تعطى مع ن جةية .
(مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُحْدَثٍ إِالَ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ).6
(وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَحْمَـنِ مُحْدَثٍ إِالَ كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ).7
1ـ سورة طـه ،آية . 125
2ـ سورة السجدة ،آية . 26
3ـ ارجع الى تفسير مجمع البيان ،ج  ،5ص  113و ج  ،1ص . 65
2ـ سورة طـه ،آية . 134
5ـ سورة ق ،آيتى  32و . 24
6ـ سورة األنبياء ،آية . 2
1ـ سورة الشعراء ،آية . 5
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انّ اآليإ االُولى وصف لع مإ النّ س بم هم غ هلونل والث نيإ وصف لهم بم هم كد هرون و مشدركونل
مض ه الى الفرق بين اللعب واالعراض.
(وَإِذَا رَءَاكَ الَذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَتَلِذُونَكَ إِالَ هُزُوًا أَهَـذَا الَذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَحْمَــنِ هُـمْ
كَـفِرُونَ).1
(وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَلِذُونَكَ إِالَ هُزُوًا أَهَـذَا الَذِى بَعَ َ اللَهُ رَسُوال)

2

السبب األة ة لالةتهزاء ب لنب صلىاهللعليهوآله ه اآليإ االُولى ذكر آلهإ المشركين بخالف اآليإ
الث نيإ.
(وَأَرَادُواْ بِهِى كَيْدًا فَجَعَلْنَـهُمُ الْأَخْسَرِينَ).3
(فَأَرَادُواْ بِهِى كَيْدًا فَجَعَلْنَـهُمُ ا لْأَسْفَلِينَ).4
انّ اآليتين نزلت ه شالل قصإ إبراهيم مع انّ الفدرق بدين األشسدر الدذي يسدتعمل كثيدراً مد هد
المقتضي ت الخ رجيإ ك لم ل وال لل واألةفل وهو ضةاألعلى أو أةفل طبقإ من النّد رل يكفيند بد نّ
نقول كلّ آيإ تتكلم عن فئ لم يذكر ه االشرل.
(إِنَ هَـذِهِى أُمَتُكُمْ أُمَة وَا حِدَة وَأَنَاْ رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ * وَتَقَطَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌ إِلَيْنَا رَا جِعُونَ).5
(وَإِنَ هَـذِهِى أُمَتُكُمْ أُمَة وَا حِدَة وَأَنَاْ رَبُكُمْ فَاتَقُونِ * فَتَقَطَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرا كُلُ حِزْبِ بِمَآ لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ).6
تتكلم كل آيإ عن اتح منهج األنبي ء واشتالف اممهم وه الث نيإ افد رت الدى ةدبب مدن أةدب ب
االشتالف وهو هرح كلّ حزب بم لةيهم.

1ـ سورة األنبياء ،آية . 36
2ـ سورة الفرقان ،آية . 21
3ـ سورة األنبياء ،آية . 14
2ـ سورة الصافات ،آية . 25
5ـ سورة األنبياء ،آيتى  22و . 23
6ـ سورة المؤنون ،آيتى  52و . 53
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(يَـأَيُهَا النَاسُ إِنْ كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْ ِ فَإِنَا خَلَقْنَـكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَ مِن نُطْفَةٍ ثُمَ مِنْ عَلَقَـةٍ ثُـمَ مِـن
مُضْغَةٍ مُلَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُلَلَقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِى الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَ نُلْرِجُكُمْ طِفْال ثُمَ
لِتَبْلُغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَن يُتَوَفَى وَمِنكُم مَن يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْالَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئا وَتَـرَى
الْأَرْضَ هَامِدَة فَإِذَ آ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ).1
(وَهُوَ الَذِى يُحْىِى وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَـفُ الَيْلِ وَالنَهَارِ أَفَالَ تَعْقِلُونَ).2
ا لحةيث ه اآليتين عن المراحل المختلفإ لخلق االنس ن وم ه ةور الحجّ ك ن اعمّ ب لنسبإ الى م
ه ةور المؤن مع انّ اآليإ االُولى نزلت بي ن ً إلثب ت المع ل حيث بيّن اللّه تع لى حي األرض بعدة
موته ثم ق ل«:ذلك بأنّ اللّه هوالحقّ وانّه يحيى الموتى وانّه على كلّ شى قدير».
(إِنَ اللَهَ يُةْشِلُ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَدلِحَدتِ جَنَدتٍ تَ ْرِل مِن تَحْتِهَد الْأَنْهَددرُ إِنَ اللَدهَ يَفْعَدلُ مَد
يُرِيةُ .3
(إِنَ اللَهَ يُدْخِلُ الَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَـلِحَـتِ جَنَـتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَـا الْأَنْهَــرُ يُحَلَـوْنَ فِيهَـا مِـنْ
أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ).4
اآليإ الث نيإ اعم ب لنسبإ الى االُولى ونزلت ه واقعإ بدةر عندةم ندزل الدى ةد حهالحدرب «علدى
عليهالسالم» و«حمز » و«عبية بن الح رث» هقتلوا «الولية بن عتبإ» و «عتبإ بن ربيعه» و «فديبإ
بن ربيعه».
(كُلَمَآ أَرَادُواْ أَن يَلْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ).5
(وَأَمَا الَذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَلـهُمُ النَارُ كُلَمَآ أَرَادُواْ أَن يَلْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَـذَابَ

1ـ سورة الحج ،آية . 5
2ـ سورة المؤنون ،آية . 54
3ـ سورة الحج ،آية . 12
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النَارِ الَذِى كُنتُم بِهِى تُكَذِّبُونَ).1
نزلت اآليإ االُولى ه الولية بن عتبإ وعتبإ بن ربيعإ وفيبإ بن ربيعإ ونزلت الث نيإ ه «الوليدة بدن
عقبإ» وذلك أل نّه ق ل لعل عليهالسالم «ان ابسط مندك لسد ن واحدةّ مندك ةدن ن » هقد ل علدى
عليهالسالم  :لي

كم تقول ي ه ةق.2

(ذَا لِكَ بِأَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِى هُوَ الْبَـطِلُ وَأَنَ اللَهَ هُوَ الْعَلِىُ الْكَبِيرُ).3
(ذَا لِكَ بِأَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَـطِلُ وَأَنَ اللَهَ هُوَ الْعَلِىُ الْكَبِيرُ).4
رول انّ المشركين بعضهم واجهوا المسلمين قبل انته ء فدهرالمحرمل هقد ل بعضدهم انّ المسدلمين ال
يح ربون ه هذا الشهرل هبةأوا بمح جإ المسلمين وعنةم لم يفة ر عهم عن القت لل قتلوهم بنصر من
اللّه تع لى هنزلت «ذلك ومن ع قب بمثل »...وعلله ب«ذلك ب نّ اللّه هوالحقّ»...ل وامّ اآليإ الث نيإل
هه نتي إ لعة من اآلي ت االلهيإ من شلقه السموات واألرض وملكه وةعإ كلم ته و. ...
(لَهُ مَا فِى السَمَـوَا تِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَإِنَ اللَهَ لَهُوَ الْغَنِىُ الْحَمِيدُ).5
(لِلَهِ مَافِى السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضِ إِنَ اللَهَ هُوَ الْغَنِىُ الْحَمِيدُ).6
ه اآليإ الث نيإ أكة ةبح نه وتع لى م أج ب الك هرون عنة م ةئلوا من شلدق السدموات واألرض؟
(ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اللّه7)...ل هأكة قولهم ب ن له جميع م ه السدموات
واألرض هضالً عن شلقهل هيتصرف هيه كم يريةل هال يضدرل اعتدراض المعترضدين وال ينفعده حمدة
الح مةين أل نّه هو الغن الحمية.
(قَدْ أفْلَََ الْمُؤْمِنُونَ * الَذِينَ هُمْ فِى صَالَتِهِمْ خَـشِعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْوِ مُعْرِضُـونَ * وَالَـذِينَ
1ـ سورة السجدة ،آية . 24
2ـ ارجع الى تفسير مجمعالبيان ،ج  ،5ص . 142
3ـ سورة الحج ،آية . 62
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هُمْ لِلزَكَـوةِ فَـعِلُونَ * وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِّظُونَ * إِالَ عَلَـى أَزْوَا جِهِـمْ أَوْ مَـا مَلَكَـتْ أَيْمَــنُهُمْ
فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَا لِكَ فَأوْلَــبءِكَ هُـمُ الْعَـادُونَ * وَالَـذِينَ هُـمْ لِأَمَـنَــتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رَا عُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَا تِهِمْ يُحَافِّظُونَ * أوْلَـبءِكَ هُمُ الْوَا رِثُونَ * الَذِينَ يَرِثُونَ
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ).1
(إِنَ ا الْءِنسَـنَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَهُ الشَرُ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَهُ ا لْلَيْـرُ مَنُوعًـا * إِالَ ا لْمُصَـلِّينَ *
الَذِينَ هُمْ عَلَى صَالتِهِمْ دَآبءِمُونَ * وَالَذِينَ فِى أَمْوَا لِهِمْ حَقٌ مَعْلُـومٌ * لِّلسَـآبءِلِ وَا لَمحْـرُومِ *
وَالَذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ * إِنَ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ *
وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِّظُونَ * إِالَ عَلَى أَزْوَا جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَـنِ
ابْتَغَى وَرَآءَ ذَا لِكَ فَأوْلَـبءِكَ هُمُ ا لْعَادُونَ * وَالَذِينَ هُمْ لِأَمَـنَـتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَا عُونَ * وَالَذِينَ هُـم
بِشَهَـدَا تِهِمْ قَآبءِمُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَالَتِهِمْ يُحَافِّظُونَ * أوْلَـبءِكَ فِى جَنَـتٍ مُكْرَمُونَ).2
قة وصف المؤنون ه ةور المؤنون ووصف المصلّون ه ةور المع رج مع م هى هذين الموصوهين
وبعض اوص ههم من االشتالف.
(  ...لَكُمْ فِيهَا فَوَا كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ).3
(لَكُمْ فِيهَا فَـكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ).4
نزلت اآليإ االُولى ه جنّ ت الةني ه نش ه اللّه تع لى بسبب نزول الم ء من السم ء بقةرٍل والث نيإ هد
ال نإ.
(فَقَالَ الْمَلَؤُاْ الَذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِى مَا هَـذَآ إِالَ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَـوْ شَـآءَ اللَـهُ
لَأَنزَلَ مَلَـبءِكَة مَا سَمِعْنَا بِهَـذَا فِى ءَابَآبءِنَا الْأَوَلِينَ).5
1ـ سورة المؤنون ،آيات  1الى . 11
2ـ سورة المعارج ،آيات  12الى . 35
3ـ سورة المؤنون ،آية . 12
2ـ سورة الزخرف ،آية . 13
5ـ سورة المؤنون ،آية . 22
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( وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِلِقَآءِ الْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَـهُمْ فِى الْحَيَوا ةِ الدُنْيَا مَا هَـذَآ إِالَ بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَا تَشْرَبُونَ).1
نزلت االُولى ه مح جإ قوم نوح مع نبيّهم عليهالسالم والث نيإ ه جم عإ آشرين من بعة نوح وقيدل
هم قوم هو وقيل هم قوم ثمو .
(بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَلُونَ * قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِّظَـمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْـنُ
وَءَابَآُُنَا هَـذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـذَآ إِالَ أَسَـطِيرُ الْأَوَلِينَ).2
(وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَا تُرَا بًا وَءَابَآُُنَآ أَبءِنَا لَُملْرَجُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا هَـذَا نَحْـنُ وَءَابَآُُنَـا مِـن
قَبْلُ إِنْ هَـذَآ إِالَ أَسَـطِيرُ الْأَوَلِينَ).3
قة تكرر ه القرآن ذكر اةتبع الكف ر من حي تهم الث نويإ وبم ان اةتبع هم هذا من الحيل التد ال
يلتزمون به عقالً وال تخرجهم من عذاب وجةانهم قطع ًل ه للّه تع لىل ج ء به ه مواضع مختلفإ ه
القرآن وقة حكى اقرارهم ب لمبةأ «ولئن ةألتهم ...ليقولن اللّه» حتّى جعلهم هيم يفرون منه.
(قَالُواْ الَ ضَيْرَ إِنَـآ إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُون).4
(وَإِنَـآ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ).5
اآليإ االُولى ه جواب السحر ه عهة موةى عليهالسالمل الذين غمر قلوبهم االيم ن ب للّده تعد لى
ههم لم يه بوا من تهةية هرعون وق لوا «ال ضير لن ان  »...واآليإ الث نيإ تةل على مطلق الرجوع الدى
اللّه تع لى.

1ـ سورة المؤنون ،آية . 33
2ـ سورة المؤنون ،آيات  51الى . 53
3ـ سورة النمل ،آيتى  61و . 65
2ـ سورة الشعراء ،آية . 54
5ـ سورة الزخرف ،آية . 12
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(مَآ أَنتَ إِالَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِــٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَـدِقِينَ).1
(وَمَآ أَنتَ إِالَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُكَ لَمِنَ الْكَـذِبِينَ).2
نزلت االُولى ه قصإ ص لح والث نيإ ه فعيب.
(الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَوا ةَ وَيُؤْتُونَ الزَكَوا ةَ وَهُم بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ).3
(الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَكَوةَ وَهُم بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ).4
نزلت االُولى وصف ً للمؤنين والث نيإ صفإً للمحسنين.
( وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَءَاهَا تَهْتَزُ كَأَ نَهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَـمُوسَى الَ تَلَفْ إِنِّى الَ يَلَافُ لَدَىَ
الْمُرْسَلُونَ).5
(وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَا رَءَاهَا تَهْتَزُ كَأَ نَهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَـمُوسَى أَقْبِـلْ وَالَ تَلَـفْ إِنَـكَ
مِنَ الْأَمِنِينَ).6
قة تكررت ه قصإ موةى لبي ن زواي مختلفإ من هذل القصدإ مدع مد هيهمد مدن االشدتالف هد
المضمون.
(وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُورِ فَفَزِعَ مَن فِى السَمَـوَا تِ وَمَن فِى الْـأَرْضِ إِالَ مَـن شَـآءَ اللَـهُ وَكُـلٌ أَتَـوْهُ دَا
خِرِينَ).7
( وَنُفِخَ فِى الصُورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَمَـوَا تِ وَمَن فِى ا لْأَرْضِ إِالَ مَن شَآءَ اللَهُ ثُمَ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا
هُمْ قِيَامٌ يَنّظُرُونَ).8
1ـ سورة الشعراء ،آية . 152
2ـ سورة الشعراء ،آية . 156
3ـ سورة النمل ،آية . 3
2ـ سورة لقمان آية . 2
5ـ سورة النمل ،آية . 14
6ـ سورة القصص ،آية . 31
1ـ سورة النمل ،آية . 51
5ـ سورة الزمر ،آية . 65

119

ذكرت اآليإ الث نيإ نفختينل نفخإ االم تإ ونفخإ األحي ء بخالف اآليإ االُولى هه تتكلم عدن النفخدإ
الث نيإ هقط.
(وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَـمُوسَى إِنَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَـاخْرُجْ إِنِّـى لَـكَ
مِنَ النَـصِحِينَ).1
(وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ا لْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَـقَوْمِ اتَبِعُواْ ا لْمُرْسَلِينَ).2
نزلت االُولى ه مؤن آل هرعون وهو «حزقيل» والث نيإ ه مؤن انط كيإ وهو «حبيب الن ّ ر».
( وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَـعُ الْحَيَوا ةِ الدُنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَالَ تَعْقِلُونَ).3
(فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَـعُ ا لْحَيَوةِ الدُنْيَا وَمَا عِنـدَ اللَـهِ خَيْـرٌ وَأَبْقَـى لِلَـذِينَ ءَامَنُـواْ وَعَلَـى رَبِّهِـمْ
يَتَوَكَلُونَ).4
اآليإ االُولى ه جواب ث لث عن المشركين ه مكّإ الذين ق لوا :ان نؤن ب للّه واليدوم اآلشدر يه دم
العرب علين ه وم ً ويهلكون هالك ً ويخطفون من ارضن هتركن الةين لئال تفوتن الةني ل هبديّن ان مد
عنةاللّه شير وابقىل واآليإ الث نيإل ه بي ن تصغير الةني ليقبل النّ س ا لإ التوحية الت نزلت قبله .
(  ...اللَهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِى وَيَقْدِرُ.5)...
(اللَهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِى وَيَقْدِرُ).6
نزلت اآليإ االولى حك يإ عن نةامإ المش هةين لق رون «فلرج علـى قومـه فـي زينتـه قـال الـذين
يريدون الحيوة الدنيا ياليت لنا مثل ما اوتى قـارون انّـه لـذوحظّ عّظـيم» هلمد ندزل الدبالء عليده
وشسفاللّه به وبةارل األرضل يقولون هؤاء الذين تمنوا ان يكونوا مك ن قد رون« :ويكدأنّ» والث نيدإ

1ـ سورة القصص ،آية . 24
2ـ سورة يس ،آية . 24
3ـ سورة القصص ،آية . 64
2ـ سورة الشورى ،آية . 36
5ـ سورة القصص ،آية . 52
6ـ سورة العنكبوت ،آية . 62
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نزلت بال ةبب.
(وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى الْأَرْضِ وَالَ فِى السَمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَهِ مِن وَلِىٍّ وَالَ نَصِيرٍ).1
(وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ا لْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَهِ مِن وَلِىٍّ وَالَ نَصِيرٍ).2
نزلت االُولى ه بي ن ع ز النّ س من هع العذاب يومالقي مإل ونزلت اآليإ الث نيإ ه بي ن ع ز النّ س
من هع البالء الةنيوي مع انّ ذكر «السم ء» ه االُولى ون الث نيإ وم هيه من اللط ئفل يكفى ه انّ
نقول :ال يوجة هن تكرار قط.
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضَ وَسَلَرَ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللَهُ فَأَ نَى يُؤْفَكُونَ).3
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ الَ يَعْلَمُونَ).4
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَـوَا تِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَهُ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ.5)...
(وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَمَـوَا تِ وَا لْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ ا لْعَزِيزُ ا لْعَلِيمُ).6
م نقوله ذيل آي ت  81الى  83من ةور المؤنون يفيةن هن ل مع انّ االشتالف ه ال واب انّ لم يكن
على وجه الحك يإل ليل ت م على تعة هذل االةئلإ من الكف ر والمشركين.
(أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَ اللَهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَ فِى ذَا لِكَ لَأَيـتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).7
(أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَ اللَهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَ فِى ذَا لِكَ لَأَيَـتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).8
نزلت اآليإ االُولى بعة الحةيث عن الفرح واليأس الع رض على االنس ن عنة نزول نعمدإ أو حدةوث
بالءل هق لاللّه تع لى ان النعمإ كلّه بيةل تع لى وهو يبسطه ويقةره ولي
1ـ سورة العنكبوت ،آية . 22
2ـ سورة الشورى ،آية . 31
3ـ سورة العنكبوت ،آية . 61
2ـ سورة لقمان ،آية . 25
5ـ سورة الزمر ،آية . 35
6ـ سورة الزخرف ،آية . 2
1ـ سورة الروم ،آية . 31
5ـ سورة الزمر ،آية . 52
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هذا ببعية عن االنس ن بدل

هو يرال بعينه.
ونزلت الث نيإ بعة التكلم عن ع ء االنس ن واةتغ ثته عنة زوال النعمإ واعراضه عنه عنة نزوله ل هق ل
اللّه تع لى إنّه يعلم ويعتقة ب ن اللّه هو يقةر ويبسط الرزق.
مض ه ً الى االشتالف ه السي ق بين اآليتين الذل منه يعرف عنة الةقإ هى لفظى «يروا» و «يعلموا»
الفرق بينهم .
(وَمِنْ ءَايَـتِهِى أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَا تٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِى وَلِتَجْرِىَ الْفُلْـكُ بِـأَمْرِهِى وَلِتَبْتَغُـواْ
مِن فَضْلِهِى وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ).1
(اللَهُ الَذِى سَلَرَ لَكُمُ ا لْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ا لْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِى وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِى وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ).2
اف رت اآليإ االُولى الى السبب الم ل لحركإ الفلك بخالف اآليإ الث نيإ.
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَـتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِى أُذُ نَيْهِ وَقْرا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).3
(يَسْمَعُ ءَايَـتِ اللَهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَ يُصِرُ مُسْتَكْبِرا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).4
نزلت اآليإ االولى ه «النضر بن ح رث» الذي ك ن ت جراً يس هر الى ه رس ه فترل كت ب «كليلإ و
منددإ» وتعلّددم قصددإ رةددتم واةددفنةي ر واال ك ةددر هيددأتى به د الددى قددريش ويقددول انّ محمّددة[
صلىاهللعليهوآله] يحةث بحةيث ع وثمو وان احةثكم بحةيث «رةتم واةفنةي ر» أو نزلدت هد
رجل افترل ج ريإ مغنيإ وك نت ه تغنّيه ليله ونه رل هتشغله عن ذكراللّه.
(وَوَصَيْنَا االْءِنسَـنَ بِوَا لِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهْنا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَـلُهُ فِى عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِى وَلِوَا لِـدَيْكَ
إِلَىَ الْمَصِيرُ).5
(وَوَصَيْنَا ا الْءِنسَـنَ بِوَا لِدَيْهِ إِحْسَـنا حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَــلُهُ ثَلَــثُونَ شَـهْرا
1ـ سورة الروم ،آية . 26
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حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَة قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَتِى أَنْعَمْتَ عَلَـىَ وَعَلَـى وَا
لِدَىَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـلِحًا تَرْضَـلـهُ وَأَصْلَِْ لِى فِى ذُرِّيَتِى إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ا لْمُسْلِمِينَ).1
ان اآليإ الث نيإ ك نت مفسر لآليإ االُولى مع م هيه من المع رف ال ةية .
(قُلْ إِنَ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَـكِنَ أَكْثَرَ النَاسِ الَ يَعْلَمُونَ).2
( قُلْ إِنَ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِى وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُلْلِفُهُ وَهُوَ خَيْـرُ
الرَا زِقِينَ).3
اآليإ االُولى نزلت ه الكف ر ولم تذكر هيه لفظإ «عب ل»ل والث نيإ نزلت ه المؤنين وذكراللّه تعد لى
هيه «من عب ل» وق ل« :لمن يش ء من عب ل».
ق ل الطبرة ه تفسيرل:
«انّم كررل ةبح نه الشتالف الف ئة ل ه الوّل توبيخ للك هرين وهم المخ طبون به والث ن وعظ للمؤنين
هك نّه ق ل :لي

اغن ء الكف ر واعط ئهم بةاللإ على كرامتهم وةع تهم بل يزيةهم ذلك عقوبإل واغن ء

المونين ي وز ان يكون زي
ٔ

ه ةع تهم ب ن ينفقوه ه ةبيلاللّه ويةل عليه قوله «م انفقدتم مدن

فى ههو يخلفه» أي :وم أشرجتم من أموالكم ه وجول البرّل ه نّه ةبح نه يعطيكم شلفه وعوضهل امّ
ه الةني بزي

النعمإ وامّ ه اآلشر بثواب ال نإ».4

(إِنْ كَانَتْ إِالَ صَيْحَة وَا حِدَة فَإِذَا هُمْ خَـمِدُونَ).5
(إِنْ كَانَتْ إِالَ صَيْحَة وَا حِدَة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ).6
نزلت اآليإ االوّل ه بي ن لنفخإ االُولى الت به يموت الخلق كلّهم وقيل عنةم قتلوا الكف ر «حبيب

1ـ سورة االحقاف ،آية . 15
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الن ر» غضباللّه عليهم هص ح جبرائيل بهم صحيحإ هم توا عن آشرهم هال يسمع لهم ح

ك لند ر

اذا طفئت.
ونزلت الث نيإ ه النفخإ الث نيإ ه يومالقي مإ الت يحيى اللّه تع لى الخلق من ال ن واألن

اجمعين.

(أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِّظَـمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ).1
(يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ا لْمُصَدِّقِينَ * أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِّظَـمًا أَءِنَا لَمَدِينُونَ).2
نزلت اآليإ االُولى حك يإ عن قول المنكرين المكذبين بيومالةينل هف هذل اآليإ حكدى اللّده تعد لى
مون وقرين له هى الكفد ر هد
تس ئلهمل ونزلت الث نيإ ه مح ثإ أهلال نإ حكى هيه عم وقع بين ٔ
ال نإ.
(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ).3
(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ).4
(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَـوَمُونَ).5
ق ل ص حبالميزان ه تفسير آاليإ االُولى:
« تخ صم واقع بين االتب ع يوم القيمإ ....ه لبعض األوّل هدم المعترضدون والدبعض الثد ن المعتدرض
عليهم.6
وق ل الرازي ه تفسيرل:
«قيل هم الكف ر والشي طينل وقيل الرؤاء واالتب عل أي يسأل بعضهم بعض ً وهذا التسد ئل عبد ر عدن
التخ صم وهو ةؤل التبكيتل يقولون :غررتمون ل ويقول اولئك لِم قبلتم من ل وب ل ملده هلدي

1ـ سورة الصافات ،آية . 16
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ذلدك

التس ئل المستفهمينل بل هو تس ؤ التوبيخ واللوم واللّه أعلم».1
وق ل ص حب الميزان ه تفسير اآليإ الث نيإ:
« حك يإ مح ثإ تقع بين أهل ال نإل هيسأل بعضهم عن أحوال بعض ويحةث بعضهم بم جرل عليده
ه الةني وتنتهى المح ثإ الى تكليمهم بعض أهلالنّ ر وهو ه ةواء ال حيم ...هضمير ال مع ألهدل
ال نإ من عب اللّه المخلصين وتس ئلهم ةواء بعضهم عن بعض ممّ جرل عليه».2
وق ل الرازي:
«ولم تمم اللّه صف ت أهل ال نإ ق ل «ه قبل ...»...والمعنى :هقيل بعضهم على بعض (من أهل ال ندإ
يتس ئلون عم جرل لهم وعليهم ه الةني ».3
وامّ اآليإ الث لثإ هه نزلت ه أصح ب ال نّإ لم رأوا م قة حلّ بهمل أقبل بعضهم على بعض يلومون
أنفسهم هيم عزموا عليه.
(إِنَا كَذَا لِكَ نَفْعَلُ بِالُْمجْرِمِينَ).4
(كَذَا لِكَ نَفْعَلُ بِالُْمجْرِمِينَ).5
نزلت االُولى ه عذاب الم رمين ههم معذبون مثل الذين ق لوا« :م ك ن عليكم من ةلط ن»ل ونزلدت
الث نيإ ه هالك الم رمين ه الةني ك المم الس بقإ مثل قتلهم يوم بةر و. ...
(إِنَا كَذَا لِكَ نَجْزِى ا لُْمحْسِنِينَ).6

1ـ تفسير الكبير ،ج  ،25ص . 132
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(كَذَا لِكَ نَجْزِى ا لُمحْسِنِينَ).1
(إِنَا كَذَا لِكَ نَجْزِى ا لُمحْسِنِينَ).2
(إِنَا كَذَا لِكَ نَجْزِى ا لْمحْسِنِينَ).3
نزلت االولى ه جزاء نوحل والث نيإ ه جزاء إبراهيمل والث لثدإ هد موةدى وهد رونل والرابعدإ هد
الي ةين عليهمالسالم .
(وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ).4
(وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ).5
نزلت االُولى ه الةني أي ابصر أحوالهم ه الةني ل والث نيإ ه اآلشر .
ق ل الطبرة ه تفسيرل:
« انّم كرر م ةبق للتأكيةل وقيل ألنّ المرا ب حةاهم عذاب الةني ل وب آلشر عذاب اآلشدر أي هكدن
على بصير من أمرك هسوف يكونون على بصير من أمرهم حين ال ينفعهم».6
وق ل الطب طب ئ ه تفسير اآليإ الث نيإ:
« تأكية بم مرّ بتكرار اآليتين على م قيلل واحتمل بعضهم ان يكون المرا بم تقدةّم التهةيدة بعدذاب
الةني ل وبهذا التهةية بعذاب اآلشر ل وال يخلو من وجهل ه ن الواقع ه اآليإ «وابصر» من غير مفعول
كم ه اآليإ الس بقإ من قوله «وأبصرهم» والحذف يشعر ب لعموم وان المرا أبص ر مد عليده ع مدإ
النّ س من الكفر والفسوق وين ةبه التهةية بعذاب يومالقيمإ».7
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(وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ا لْكَـفِرُونَ هَـذَا سَـحِرٌ كَذَابٌ).1
(بَلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ا لْكَـفِرُونَ هَـذَا شَىْءٌ عَجِيبٌ).2
نزلت اآليإ االولى ه افراف قريش وهم شمسإ وعشرون رجالً ج ؤ ألبى ط لب وق لوا :أنت فيخن
وكبيرن وآتين ك لتقضى بينن وبين ابن اشيكل انّه قة ةفه احالمن وةبّ آلهتن واهسة فدب بن وهدرق
جم عتن .
هةع أبوط لب ابدن أشيده صدلىاهللعليدهوآلده وقد ل :يد بن أشد هدؤاء قومدك يسدألونكل قد ل
صلىاهللعليهوآله  :م ذا يسألونن ؟ ق ل :عن وآلهتن نةعك والهكل هق ل صلىاهللعليهوآله  :اتعطون
كلمإ واحة تملكون به العرب والع مل هق ل أبوجهل :للّه أبوك نعطيك ذلدك عشدر أمث لهد ل هقد ل
صلىاهللعليهوآله  :قولوا ال اله االّ اللّه تفلحوال هق موا وق لوا :ان عل اآللهإ اله ً واحةاً.
ورول انّ رةولاللّه صلىاهللعليهوآله  :ق ل :واللّه لو وضعوا الشم

ه يمينى والقمر ه يس رل مد

تركتهل ولكن يعطون كلمإ يملكون به العرب ويةين لهم به الع م ويكونون ملوك ً هي ل نإ.3
ونزلت الث نيإ ه بي ن القرآن ج نب ً من افك الت الكف ر والمشركين.
(أَءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى بَل لَمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ).4
(أَءُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرٌ).5
نزلت اآليإ االُولى ه الكف ر الذين ينكرون ويكذبون النبو ل ونزلت الث نيإ ه قوم ثمدو ل هقدة قد ل
المكذبين من كف ر مكّإ نف

م ق له الكف ر من األمم الس لفإ.

(كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ا لْأَوْتَادِ * وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوٍِ وَأَصْحَـبُ لْــٔيْكَةِ أوْلَـبءِكَ
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ا لْأَحْزَابُ).1
(كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَـبُ الرَسِّ وَثَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَا نُ لُوٍِ * وَأَصْحَـبُ ا لْأَيْكَةِ
وَقَوْمُ تُبَعٍ كُلٌ كَذَبَ الرُسُلَ فَحَقَ وَعِيدِ).2
قة ج ء ه ةور «ق» قوم ن لم يذكرا ه ةور «ص» وه قوم «تبع» و «األيكإ».
(أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَهَ أَنزَلَ مِنَ السَمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَـبِيعَ فِى الْأَرْضِ ثُمَ يُلْرِجُ بِهِى زَرْعًا مُلْتَلِفا أَلْوَا نُهُ ثُمَ
يَهِيجُ فَتَرَلـهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَجْعَلُهُ حُطَـمًا إِنَ فِى ذَا لِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِى ا لْأَلْبَـبِ).3
(كَمَثَلِ غَيْ ٍ أَعْجَبَ ا لْكُفَارَ نَبَاتُهُ ثُمَ يَهِيجُ فَتَرَلـهُ مُصْفَرًا ثُمَ يَكُونُ حُطَـمًا.4)...
نزلت اآليإ االُولى ليال للمع وتتميم ً لألبح ث الت مضت ه اآلي ت السد بقإ عليهد ل وهد اآليدإ
الث نيإ ذكرت ان االنس ن يمرّ بمراحل شم

ه الةني ك لزرع.

(وَبَدَا لَهُمْ سَيِّــٔاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِى يَسْتَهْزِءُونَ).5
(وَبَدَا لَهُمْ سَيِّــٔاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِى يَسْتَهْزِءُونَ).6
نزلت االُولى ه ضمن حكم ث لث من أحك م ثالثإ يحكم اللّه تع لى به يومالقيمدإ علدى المشدركين
الظ لمين من تحقق العذاب عليهم ولو يفتةل بم ه األرض لو ك ن لهمل ومن ظهور ظنونهم الب طلدإ
وه هذل اآليإ نزلت ت سّة أعم لهم السيئإل ونزلت الث نيإ ه بي ن عذاب الك هرين المستكبرين على
آي تاللّه و عو األنبي ءل ه زاء هؤاء ت سية ذنوبهم ام م اعينهم.
(ذَا لِكَ بِأَنَهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَهُ إِنَهُ قَوِىٌ شَدِيدُ ا لْعِقَابِ).7
( ذَا لِكَ بِأَ نَهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـتِ فَقَالُواْ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَواْ وَاسْتَغْنَى اللَـهُ وَاللَـهُ
1ـ سورة ص ،آيتى  12و . 13
2ـ سورة ق ،آيات  12الى . 12
3ـ سورة الزمر ،آية . 21
2ـ سورة الحديد ،آية . 24
5ـ سورة الزمر ،آية . 25
6ـ سورة الجاثية ،آية . 33
1ـ سورة غافر ،آية . 22
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غَنِىٌ حَمِيدٌ).1
بعة م ترل من اشتالف المش ر إليه ه اآليتين وم ج ء ه العدذاب ال يمكدن القدول بد لتكرار هد
القسمين المتم ثلين من اآليتين.
(بَلْ قَالُواْ إِنَا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَةٍ وَإِنَا عَلَى ءَاثَـرِهِم مُهْتَدُونَ).2
(وَكَذَا لِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِالَ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَـةٍ وَإِنَـا
عَلَى ءَاثَـرِهِم مُقْتَدُونَ).3
تبين اآليإ االُولى عقية العرب ه العصر ال هل ههم يشركون ب للّه ويظنون انّ المالئكإ بند ت للّده
تع لى ويستنةون ه عقيةتهم الخراهيإ الى عقية آب ئهم.
ونزلت اآل يإ الث نيإ تسليإ لقلب النب بأنّ هذا الظن الخراه لي

بشى جةية بل هدو اةدتةالل كدلّ

المشركين ه االُمم الم ضيإ.
(  ...وَلِلَهِ جُنُودُ السَمَـوَا تِ وَا لْأَرْضِ وَكَانَ اللَهُ عَلِيًما حَكِيًما).4
(وَلِلَهِ جُنُودُ السَمَـوَا تِ وَا لْأَرْضِ وَكَانَ اللَهُ عَزِيزا حَكِيًما).5
ق ل ص حب م معالبي ن ه وجه تكراره :
«انّم كرر ألنّ األوّل متصل بذكر المؤنين أي هله ال نو الت يقةر ان يعينكم به ل والث ن متصل بذكر
الك هرين أي هله ال نو الت يقةر على االنتق م منهم به »

6

ق ل هخر الرازي بهذا الصة :
«م الف ئة ه األع ل؟ نقول للّه جنو الرحمإ وجنو العذاب أو جنو اللّه انزالهم قة يكون للرحمدإ

1ـ سورة التغابن ،آية . 6
2ـ سورة الزخرف ،آية . 22
3ـ سورة الزخرف ،آية . 23
2ـ سورة الفتح ،آية . 2
5ـ سورة الفتح ،آية . 1
6ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،2ص . 155
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وقة يكون للعذابل هذكرهم االُولى لبي ن الرحمإ ب لمؤنينل ق ل تع لى «وك ن ب لمؤنين رحيم ً» وث نيد ً
لبي ن انزال العذاب على الك هرين».1
(وَفِى أَمْوَا لِهِمْ حَقٌ لِّلسَآبءِلِ وَا لَمحْرُومِ).2
(وَالَذِينَ فِى أَمْوَا لِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ * لِّلسَآبءِلِ وَا لَمحْرُومِ).3
نزلت االُولى وصف ً للمتقين والث نيإ وصف ً للمصلّين.
(فَوَيْلٌ يَوْمَبءِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ).4
(وَيْلٌ يَوْمَبءِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ).5
كلّ آيإ من هذل اآلي ت نزلت عقيب آيإ وبعة كلّ نعمإ هال يعةّ تكراراً.
(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ).6
(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَا نٌ مُلَلَدُونَ).7
(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَا نٌ مُلَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤا مَنثُورًا).8
كلّ آيإ مع م هيه من تع بير مختلفإل تعطى مع ن جةية ل نزلت هد شدالل آيد ت أوصد ف ال ندإ
المختلفإ.
(أَمْ عِندَهُمُ ا لْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ).1
(أَمْ عِندَهُمُ ا لْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ).10
1ـ تفسير الكبير ،ج  ،25ص . 55
2ـ سورة الذاريات ،آية . 12
3ـ سورة المعارج ،آيتى  22و . 25
2ـ سورة الطور ،آية . 11
5ـ سورة المرسالت  ،آيات  22 ،21 ،25 ،24 ،31 ،32 ،25 ،22 ،12 ،15؛ سورة المطففين ،آية . 14
6ـ سورة الطور ،آية . 22
1ـ سورة الواقعة ،آية . 11
5ـ سورة االنسان ،آية . 12
2ـ سورة الطور ،آية . 21
14ـ سورة القلم ،آية . 21
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نزلت اآليتين ه شالل ةلسلإ من االةتةالالت المتف وتإ المتت بعإ على وجه االةتفه م االنك ري ر ّاً
للمشركين والمكذبين بيومالةينل ونزلت االولى جواب ً عمد قد ل رجدل مدن «بند عبةالدةار» هد
ارالنةو ل لم اجتمعت قريش للمش ور ه مواجهتم لةعو النب صلىاهللعليهوآله ق ل هدذا الرجدل:
البةّ انّ ننتظر حتّى يموت النّه ف عر ويموت كس ئر فعراء العربل هنزل اآلي ت ر اً عليه وعليهم.
(  ...إِنْ يَتَبِعُونَ إِالَ الّظَنَ.1)...
( ...إِنْ يَتَبِعُونَ إِالَ الّظَنَ وَإِنَ الّظَنَ الَ يُغْنِى مِنَ ا لْحَقِّ شَيْــٔا).2
المقصو من اآليإ االُولىل انّ تسميإ األصن م ب نّه آلهإ أو انّه بن تاللّهل ال معنى لهد ه نّهد تسدمي ت
اُطلقت على جم اتل والمرا من الث نيإ انّ تسميإ المالئكإ ان ث وبن ت اللّه اةم ء بدال مسدميّ ت وال
واقع له .
(كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ).3
(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ).4
انّ عذاب قوم ع ك ن أفةّ ب لقي س الى عدذاب أقدوامٍ آشدرين هلتعظديم ذلدك العدذاب ولتخويدف
المش ههين من الكف ر ج ء به عنةم تكلم عن قوم ع اوالً وعنةالخت م ث ني ً.
(وَالسَمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ا لْمِيزَانَ * أَالَ تَطْغَوْاْ فِى ا لْمِيزَانِ * وَأَقِيمُواْ ا لْوَزْنَ بِالْقِسْـطِ وَالَ تُلْسِـرُواْ ا
لْمِيزَانَ).5
قة صرّح بكلمإ «الميزان» ه هذل اآلي ت ولم يضمر ألنّ المرا منه لي

معنى واحة.

ه لمقصو من االُولى هو آلإ الوزن المعروهإل والمقصو من الث ن بمعنى المصةر هو الوزن أو العدةل
أي يعط كلّ مستحقّ حقّه وال تطغوا ه الميزانل والمقصو من الث لث هو المفعول منه وهو الموزون
1ـ سورة النجم ،آية . 23
2ـ سورة النجم ،آية . 25
3ـ سورة القمر ،آية . 15
2ـ سورة القمر ،آية . 21
5ـ سورة الرحمن ،آيات  1الى . 2
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أي ال تنقصوا الموزون.
(فبأي آالء ربّكما تكذبان).
قة تكرر ه ةور الرحمن  31مرّ وم يمكن انّ نقول ه وجه ذلك ملحض ً هو انّ كلّ آيدإ وقعدت
بعة نعمإ.
ق ل الطبرة ه تفسيرل:
«هأمّ الوجه لتكرار هذل اآليإ ه هذل السور ل ه نّم هو التقرير ب لنعم المعةو والتأكية ه التدذكير
به ل هكلّم ذكر ةبح نه نعمإ أنعم به قرر عليه وبخ على التكذيب به كم يقدول الرجدل لغيدرلل امّد
أحسنت اليك حين اطلقت لك م الً؟ أمّ أحسنت اليك حين ملكت عق راًل أمّ أحسنت إليك حدين
بنيت لك اراً؟ هيحسن هيه التكرار الشتالف م يقررل به ومثله كثير من كالم العرب وافع رهم».1
وق ل الرازي كالم مفصالً نقلن بطوله:
« م لحكمإ ه تكرير هذل اآليإ وكونه إحةل وثالثين مرّ ؟ نقول ال واب عنه من وجول (األوّل إن
ه ئة التكرير التقرير وأمّ هذا العة الخ ص ه ألعةا توقيفيإ ال تطلع على تقةير المقدةرات أذهد ن
النّ س واالولى أن ال يب لغ اإلنس ن ه اةتخراج األمور البعية ه كالم اللّه تع لى تمسك بقول عمدر
رض اللّه تع لى عنه حيث ق ل مع نفسه عنة قرائإ ةور عب

كلّ هذا قة عرهن ل هم األب ثمّ رهض

عص ك نت بيةل وق ل هذا لعمراللّه التكليف وم عليك ي عمر أن ال تةرل م األب ثمّ ق ل اتبعوا مد
بين لكم من هذا الكت ب وم ال هةعول وةيأت ه ئة كالمه تع لى ه تفسير السور إن ف ءاللّه تع لى
(ال واب الث ن

م قلن ل إنّه تع لى ذكر ه السور المتقةمإ «هكيف ك ن عذاب وندذر» أربدع مدرأت

لبي ن م ه ذلك من المعن وثالث مرات للتقرير والتكرير وللثالث والسبع من بين األعدةا هوائدة
ذكرن ه ه قوله تع لى «والبحر يمةل من بعةل ةبعإ أبحر» هلم ذكر العذاب ثالث مرات ذكدر اآلالء
إحةل وثالثين مر لبي ن م هيه من المعنى وثالثين مرّ للتقرير اآلالء مذكور عشر مدرأت أضدع ف
مرأت ذكر العذاب إف ر إلى معنى قوله تع لى «من ج ء ب لحسنإ هله عشر أمث له ومن ج ء ب لسديئإ
1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،2ص . 332
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هال ي زل إالّ مثله »ل (الث لث إن الثالثين مرّ تكرير بعةالبي ن ه المرّ األولى ألنّ الخط ب مع ال ن
واإلن ل والنعم منحصر ه

هع المكرول وتحصيل المقصو ل لكن أعظم المكروهد ت عدذاب جهدنم

«وله ةبعإ أبواب» وأتم المق صة نعيم ال نإ وله ثم نيإ أبواب ه غالق األبواب السبعإ وهتح األبواب
الثم نيإ جميعه نعمإ وإكرامل ه ذا اعتبرت تلك النعم ب لنسبإ إلى جنسىل ال ن واإلن

تبلدغ ثالثدين

مرّ وه مرأت التكرير للتقريرل والمرّ األولى لبي ن ه ئة الكالمل وهذا منقول وهو ضعيف .ألنّ اللّده
تع لى ذكر نعم الةني واآلشر ل وم ذكرل اقتص ر على بي ن نعم اآلشر (الرابع هو أن أبواب النّ ر ةبعإ
واللّه تع لى ذكر ةبع آي ت تتعلق ب لتخويف من الن رل من قوله تع لى «ةنفرغ لكم أيه الثقالن» إلدى
قوله تع لى «يطوهون بينه وبين حميم آن» ثمّ إنّه تع لى ذكر بعة ذلك جنتين حيث ق ل «ولمن ش ف
مق م ربّه جنّت ن» ولكل جنّإ ثم نيإ أبواب تفتح كله للمتقينل وذكر من أوّل السور إلى م ذكرن مدن
آي ت التخويف ثم ن مرأت «بأل آالء ربّكم تكذب ن» ةبع مرأت للتقرير بد لتكرير اةدتيف ء للعدة
الكثير الذي هو ةبعإل وقة بين ةبب اشتص صه ه قوله تع لى «ةبعإ أبحر» وةدنعية منده طرهد ً إن
ف ءاللّه تع لىل هص ر الم موع ثالثين مرّ المرّ الواحة الت ه عقيب النعم الكثيدر لبيد ن المعندى
وهو األصل والتكثير تكرار هص ر إحةل وثالثين مرّ ».1
(فَأَصْحَـبُ ا لْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَـبُ ا لْمَيْمَنَةِ).2
ج ئت جملإ أصح ب الميمنإ وكذا اصح ب اليمين ه آيإ 28ل وهم الذين يعطون كت بهم ب يم نهم ههم
أصح ب اليمن والبركإل لبي ن توضيح وتفسير وبي ن ثوابهم ثمّ تكرره تفخيمد لشدأنهم أي أيّ فدى
هم؟ هه كم ق ل الطبرة ه تفسيرل م معالبي ن مثل انّ تقول :هم م هم؟
(وَأَصْحَـبُ ا لْمَشْــٔمَةِ مَآ أَصْحَـبُ ا لْمَشْــٔمَةِ).3
أيض ً تكرر أصح ب المشئمإ وكذا اصح ب الشم ل ه آيإ 42ل وهم الذين يعطدون كتدبهم بشدم لهمل

1ـ تفسير الكبير ،ج  ،22ص . 21
2ـ سورة الواقعة ،آية . 5
3ـ سورة الواقعه ،آية . 2
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لتفخيم فأ نّهم ه العذاب.
(وَالسَـبِقُونَ السَـبِقُونَ).1
يكون معنى هذل اآليإ :انّ الس بقون الى اتب ع األنبي ء ههم الس بقون الى جزيل الثواب أوهم السد بقون
الى ط عهاللّه تع لى أوهم الس بقون الى رحمته.
هيكون الث ن شبراً عن األوّل أو تأكيةا له.
ق ل ص حبالميزان ه تفسيرل:
«ه لمرا ب لس بقين (األوّل ه اآليإل الس بقون ب لخيرات من األعم ل واذاةبقوا ب لخيراتل ةبقوا الى
المغفر والرحمإ الت ب زائه ل كم ق ل تع لى «ة بقوا الى مغفدر مدن ربكدم وجندإ»2ل هد السد بقون
ب لخيرات هم الس بقون ب لرحمإ وهو قوله (الس بقون الس بقون .3
(سَبَََ لِلَهِ مَافِى السَمَـوَا تِ وَا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِيمُ).4
(سَبَََ لِلَهِ مَافِى السَمَـوَا تِ وَمَافِى ا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِيمُ).5
(سَبَََ لِلَهِ مَافِى السَمَـوَا تِ وَمَافِى ا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِيزُ ا لْحَكِيمُ).6
(يُسَبَُِّ لِلَهِ مَافِى السَمَـوَا تِ وَمَافِى ا لْأَرْضِ ا لْمَلِكِ ا لْقُدُوسِ ا لْعَزِيز ا لْحَكِيمِ).7
(يُسَبَُِّ لِلَهِ مَافِى السَمَـوَا تِ وَمَافِى ا لْأَرْضِ لَهُ ا لْمُلْكُ وَلَهُ ا لْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ).8
(سَبَِِّ اسْمَ رَبِّكَ ا لْأَعْلَى).1

1ـ سورة الواقعة ،آية . 14
2ـ سورة الحديد ،آية . 21
3ـ تفسير الميزان ،ج  ،12ص . 121
2ـ سورة الحديد ،آية . 1
5ـ سورة الحشر ،آية . 1
6ـ سورة الصف ،آية . 1
1ـ سورة الجمعة ،آية . 1
5ـ سورة التغابن ،آية . 1
2ـ سورة االعلى ،آية . 1
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هذل اآلي ت بمالحظإ ةي قه ج ئت ه ضمن أوص ف اللّه تب رك وتع لى هلم يعة تكراراً وقدة هسدر
كثير من المفسرين هذل اآلي ت بمالحظإ ةي قه .
ق ل الطبرة ه تفسيرل آليإ ةور الصف:
«انّم أعية هيهن ل أل نّه اةتفت ح السور بتعظيم اللّه من جهإ م ةبّح له ب آليإ الت هيه كمد يسدتفتح
ببسم اللّه الرحمن الرحيمل واذا شل المعنى ه تعظيم اللّهل حسن االةتفت ح به».1
وق ل ه تفسير ةور ال معإ:
«انم ق ل مر ةبح ومرّ يسبح اف ر الى وام تنزيهه ه الم ض والمستقبل».2
وق ل ص حبالميزان ه ةور الحشر:
«انّم اهتتح ب لت نزيه لم وقع ه السور من االف ر الى شي نإ اليهو ونقضهم العهة ثمّ وعة المند هقين
لهم ب لنصر غةراً».3
وق ل ه تفسيرل آليإ الصف:
«اهتت ح الكالم ب لتسبيح لم هيه من توبيخ المؤنين بقولهم «م ال تفعلون» وانذارهم بمقت اللّه وازاغته
قلوب الف ةقين».4
وق ل ه تفسيرل آليإ التغ بن:
« واذا ك نت اآلي ت مسوقإ إلثب ت المع ل ك نت اآليإ ك لمقةمإ االُولى إلثب تهل وتفية انّ اللّه منزّل عن
كلّ نق؛ وفين ه ذاته وصف ته وأهع له يلمك الحكم على كدلّ فدئ واللتصدرف هيده كيفمد فد ء
وأرا .5»...
وق ل ت ج القراء ه كت به البره ن ه توجيه متش بهالقرآن:
1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،2ص . 264
2ـ المصدر ،ج  ،14ص . 6
3ـ تفسير الميزان ،ج  ،12ص . 242
2ـ المصدر ،ج  ،12ص . 255
5ـ المصدر ،ج  ،12ص . 345
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«التسبيح كلمإ اةتأثر اللّه به هبةء ب لمصةر ه بني ةرائيلل أل نّه األصلل ثمّ ب لم ضد هد الحةيدة
والحشرل أل نّه اةبق الزم نينل ثمّ ب لمض رع ه ال معإ والتغ بنل ثمّ ب ألمر ه األعلى اةدتيع ب ً بهدذل
الكلمإ ه جميع جه ته .1
(وَمَآ أَفَآءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِى مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ.2)...
(مَآ أَفَآءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِى مِنْ أَهْلِ ا لْقُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِى ا لْقُرْبَى.3)...
نزلت اآليإ االُولى ه بي ن الفئ وحكمه والث نيإ نزلت ه بي ن مصرهه ولذلك لم يةشل على الث نيدإ
«واو» أل نّه بي ن لل ملإ االُولىل هه غيراجنبيإ عنه وال يحت ج الى العطف وقيل انّ اآليإ االولى ه
بي ن أموال بن النظير ش صإ وذلك بشه

«منهم» والث نيإ ه بي ن كلّ م لٍ اصيب بغير قت ل.

(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْرَا هِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ.4)...
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَهَ وَا لْيَوْمَ ا لْأَخِرَ وَمَن يَتَوَلَ فَإِنَ اللَـهَ هُـوَ ا لْغَنِـىُ ا
لْحَمِيدُ).5
نزلت اآليإ االُولى ه ابراهيم عليهالسالم والث نيإ ه رةولاللّه صلىاهللعليهوآله أو انّ اآليتين نزلتد
ه ابراهيم عليهالسالموه االُولى انّه اةو من جهإ وه اآليإ الث نيإ انّه اةو من جهإ اُشرل.
ق ل ص حب م معالبي ن:
« انّم أع ذكر االةو ل ألنّ الث ن منعقة بغير م انعقة به األوّلل ه ن الث ن هيه بي ن انّ االةدو هديهم
ك ن لرج ء ثواب اللّه وحسن المنقلب اليهل واألوّل هيه بي ن انّ االةو ه مع ات الكف ر».6
وق ل ص حبالميزان:

1ـ رقم. 542 ،
2ـ سورة الحشر ،آية . 6
3ـ سورة الحشر ،آية . 1
2ـ سورة الممتحنة ،آية . 2
5ـ سورة الممتحنة ،آية . 6
6ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،2ص . 222
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«تكرار حةيث االةو لتأكية اإلي ب ولبي ن انّ هذل االةو لمن ك ن يرجواللّه واليوم اآلشرل وأيض ً
انّهم كم يتأةى بهم ه تبريّهم من الكف رل كذلك يتأةى بهم ه

ع ئهم وابته لهم».1

(الَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـوَا تٍ طِبَاقا مَا تَرَى فِى خَلْقِ الرَحْمَـنِ مِن تَفَـوُتٍ فَارْجِعِ ا لْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِـن
فُطُورٍ).2
(ثُمَ ارْجِعِ ا لْبَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ا لْبَصَرُ خَاسِئا وَهُوَ حَسِيرٌ).3
اآليت ن نزلت ه األمر برجوع البصر كر بعة كر يعنى مرّتين أو ثالث مدرات أو مدرّ وهدذا ال يعدة
تكراراً.
( ...فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنَ ا لْقُرْءَانِ ...فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنْهُ.4)...
مع انّ كثير من المفسرين مثل العالمإ الطب طب ئ والفخر الرازي وغيرهم حملوا العب ر على التكدرار
تأكيةاً ولكن الذي نقوله انّ االولى نزلت تخفيف ً لحكم ة بق وهو وجوب قي م الليل نصفه أو أكثدر أو
أقل منهل ه عل اللّه التالو بةل عسرهم من القي م ه الليل.
والث نيإ وانّ ك نت تفريع ً على م ةبق عليه ولكن وجوب قرائإ القرآن أمر ه جنب ة ير االُمور من
وجوب الصلو واعط ء الزك والقرض الحسن.
(إِنَهُ فَكَرَ وَقَدَرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ * ثُمَ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ).5
تكرر «قدةر» ثالث مرّا ل وذلك ا ّن الولية الذي هدو ةدب ندزول هدذل اآليد تل هكدر هد محمّدة
صلىاهللعليهوآله وقرآنه وقةر م يمكنه انّ يقول هيهم ل هقتل كيف قةر ه رةولاللّه صلىاهللعليهوآله
ثمّ قتل كيف قةر ه القرآن.
ق ل ص حب م معالبي ن ه تفسير «ثمّ قتل كيف قةر»:
1ـ تفسير الميزان ،ج  ،12ص . 222
2ـ سورة الملك ،آية . 3
3ـ سورة الملك ،آية . 2
2ـ سورة المزمل ،آية . 24
5ـ سورة المدثر ،آيات  15الى . 24
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«هذا تكرير للتأكيةل وقيل معن ل :كيف قةرّ ه آي تن م قةر مع وضوح الح إل ثمّ لعن وعوقب بعق ب
آشرل كيف قةر ه ابط ل الحقّ تقةيراً آشرل وقيل معن ل :عوقب ه اآلشر مرّ بعة مرّ ».1
وق ل الطب طب ئ «:هقتل كيف قةر تكرار للةع ء تأكيةاً».2
وق ل الرازي ه تفسيرل:
«المقصو من كلمه «ثمّ» ههن الةاللإ على انّ الةع عليه ه الكر الث نيإ ابلغ من االُولى».3
م ق له الطبرة والطب طب ئ التزام ب لتكرار وم ق ل الرازي هو م يستف من ةي ق الةع ء هيهن وهو
م اشت رل الكرم ن ه كت به «البره ن» وهو وجه وجيه.
(كَالَ إِنَهُ تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ).4
(كَالَ إِنَهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ).5
الضمير ه «انّه» ه اآليإ االُولى يرجع الى القرآن ه لقرآن هو تذكر ل والضمير المؤث «انّه » ه آيإ
عب

يرجع الى آي ته أي آي ت القرآن أو يرجع الى السور .

(أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى).6
(ثُمَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى).7
قة هة رةولاللّه صلىاهللعليهوآله أبي هل وق ل «اولى لك ه ولىل ثمّ اولى لك هد ولى» واعترضده
أبوجهل ثمّ نزلت اآليت ن مثل م ق ل رةولاللّه صلىاهللعليهوآله  .وامّ التكرار ه التهةية ههو تهةيدة
ث ن وال يعة من التكرار بل معن ل وعية على وعية وعذاب على عذابل ق ل قت

هد تفسدير هدذا

الته ةية :ومعن ل :وليك الشرهى الةني وليكل ثمّ وليك الشرهى اآلشر وليكل وقيل معن ل :بعةاً لدك
1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص . 154
2ـ تفسير الميزان ،ج  ،24ص . 22
3ـ تفسير الكبير ،ج  ،34ص . 241
2ـ سورة المدثر ،آيتي  52و . 55
5ـ سورة عبس ،آيتي  11و . 12
6ـ سورة القيمة ،آية . 32
1ـ سورة القيمة ،آية . 35
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من شيرات الةني وبعةاً لك من شيرات اآلشر ل وقيل انّ االُولى م وقع على أبي هل وهو ةبب نزول
اآليتينل ه يوم بةر والث نيإ م وقع عليه ه القبرل وقيل ان االولى بمعنى الموت والث نيإ بمعنى عذاب
القبر.
(كَالَ سَيَعْلَمُونَ).1
(ثُمَ كَالَ سَيَعْلَمُونَ).2
ق ل ت ج القراء ه كت به:
« قيل :التكرار للتأكيةل وقيل األوّل عنة النزعل والث ن ه القيمإل وقيل :األوّل :ر ع عدن االشدتالفل
والث ن  :ر ع عن الكفر».3
ق ل الطبرة ه تفسيرل م مع البي ن:
« هذا وعية على اثر وعية .وقيل :كالّ ال حقّ ً ةيعلمون أي :ةيعلم الكف ر ع قبدإ تكدذيبهم وةديعلم
المو نون ع قبإ تصةيقهم عن الضح كل وقيل كال ةيعلمون م ين لهم يومالقي مإل ثمّ كال ةديعلمون مد
ٔ
ين لهم ه جهنم من العذاب هعلى هذا ال يكون تكراراً».4
ه لتأكية هو أحة الوجهين ه اآليإل مع انّ التكرار ه الوعية ال يسمى تكراراً بدل هدو وعيدة علدى
وعية.
(وَمَآ أَدْرَلـكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ).5
(ثُمَ مَآ أَدْرَلـكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ)

6

المونين وأهدل ال نّدإ
ٔ
تكررت اآليإ تأكيةاً لتعظيم وتفخيم فأن القيمإ وقة قيل انّ أحةاهم نزلت ه

1ـ سورة النباء ،آية . 2
2ـ سورة النباء ،آية . 5
3ـ البرهان في توجيه متشابه القرآن ،رقم . 526
2ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص . 232
5ـ سورة االنفطار ،آية . 11
6ـ سورة انفطار ،آية . 15
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منهم وأرا به النّعم الب قيإ ه ال نإ لهمل ونزلت الث نيإ ه الكف ر وأهل الن ر منهم وأرا به العدذاب
والنّ ر الخ لة لهم.
ق ل الطبرةى ه تفسيرل:
«ثمّ عظم ةبح نه يومالقيمإ هق ل«:وم ا راك م يومالةين» تعظيم ً له لشةته وتنبيه على عظم ح لده
وكثر أهوالهل «ثمّ م ا ريك م يومالةين» كررل تأكيةاً لذلكل وقيل :أرا م أ راك م ه يومالدةين
من النعيم ألهل ال نّإ وم أ ريك م ه يومالةين من العذاب ألهل النّ ر».1
(وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَتْ).2
(وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَتْ).3
نزلت اآليإ االُولى وصف ً للسم ء وه متصلإ بد «اذا السم ء انشدقت» ونزلدت اآليدإ الث نيدإ وصدف
لألرض وك نت متصلإ بد «واذ األرض مةت والقت م هيه وتخلت».
(بَلِ الَذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ).4
(بَلِ الَذِينَ كَفَرُواْ فِى تَكْذِيبٍ).5
نزلت اآليإ االُولى ه بي ن تكذيب الكف ر بعة ان ذكر الةالئل الواضحإ الموجبإ لإليمد ن وتكدذيبهم
هذا تقليةاً منهم آلب ئهم أو شبثهم الب طن ونزلت الث نيإ ه بي ن ح ل قوم ثمدو وهد مدن األقدوام
القةيمإ وقصتهم عنةالعرب مشهور ل وح ل قدوم هرعدون وهد مدن األقدوام المتدأشر ل كأصدح ب
االشةو ل ههؤاء آذوا المؤنين بكل أنواع األذيّإ وهذا أي ايذاء الكف ر للمؤنين مستمرّ ه جميع األزمنإ
ه األولين واآلشرين الى ان تظهر فم

الهةايإ بظهور الح إ بن الحسن ع لاللّه تع لى هرجه.

(كَالَ إِذَا دُكَتِ ا لْأَرْضُ دَكًا دَكًا).1
1ـ تفسير مجمع البيان ،ج  ،14ص . 255
2ـ سورة االنشقاق ،آية . 2
3ـ سورة االنشقاق ،آية . 5
2ـ سورة االنشقاق ،آية . 22
5ـ سورة البروج ،آية . 12
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أي ك ً بعة ك هكرر الةك على األرض حتّى ص رت هبد ءل منثدوراً ومعند ل كسدر كدلّ فدئ علدى
وجهاألرض من ال ب ل واألف ر وغيره .
(وَجَآءَ رَبُكَ وَا لْمَلَكُ صَفًا صَفًا).2
أي تنزل المالئكإ ه كلّ ةم ء وأهل السم ء كلهم ه صف علىحة هيصطفون صف ً بعة صف.
(الَ أُقْسِمُ بِهَـذَا ا لْبَلَدِ * وَأَنتَ حِلٌ بِهَـذَا ا لْبَلَدِ).3
تكرار «البلة» ه اآليإ الث نيإ عوض ً عن الضميرل لبي ن عظمإ فأن البلةالحرام واالعتن ء به.
ق ل الطبرة ه تفسيرل:
«اجمع المفسرون على انّ هذا قسمٌ ب لبلة الحرام وهو مكه« ...وانت حلّ بهدذا البلدة »...تنبيده علدى
فرف البلةل بشرف من حلّ به من الرةول الةاعى الى توحيةل واشالص عب ته وبي ن ان تعظيمه لده
وقسمه به ألجله صلىاهللعليهوآله ولكونه ح الّ هيه كم ةميّت المةينإ طيبإ أل نّهد ط بدت بده حيّد ً
وميت ً».4
(فَإِنَ مَعَ ا لْعُسْرِ يُسْرا).5
(إِنَ مَعَ ا لْعُسْرِ يُسْرا).6
نزلت اآليإ االُولى ه تعيير المشركين حيث ك نوا يعيرون رةولاللّه صلىاهللعليهوآله ب لفقر والضديقه
هذكرل م أنعم به عليه من النعم ثمّ ق ل تقريع ً على هذا «ه نّ مع العسر يسرا».
واآليإ الث نيإ ه كالم كلّىل وكالم مستأنف.
ق ل الطبرة ه تفسير ه يتن اآليتين كالم ً مفصالً ال يخلو ذكرل من لطف.

1ـ سورة الفجر ،آية . 21
2ـ سورة الفجر ،آية . 22
3ـ سورة البلد ،آيتى  1و . 2
2ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص . 361
5ـ سورة االنشراح ،آية . 5
6ـ سورة األنشرح ،آية . 6

141

«رول عط ء عن ابن عب س ق ل :يقولاللّه تع لى« :شلقت عسراً واحةاًل وشلقت يسرينل هلدن يغلدب
عسر يسرين» .وعن الحسن ق ل :شرج النب صلىاهللعليهوآله يوم ً مسروراً هرحد ًل وهدو يضدحكل
ويقول« :لن يغلب عسر يسرين»« :ه ن مع العسر يسراً إنَ مع العسر يسراً» .قد ل الفدراء :إن العدرب
تقول :إذا ذكرت نكر ل ثمّ أعةته نكر مثله ل ص رت اثنتينل كقولك إذا كسبت رهم ً هأنفق رهمد ًل
ه لث ن غيراألولل ه ذا أعةته معرهإ هه ه كقولك إذا كسدبت الدةرهم هدأنفق الدةرهمل ه لثد ن
هواألوّلل ونحو هذا م ق ل الزج ج :إنّه ذكر العسر مع األلف والالمل ثمّ ثنى ذكرلل هص رالمعنى إن مع
العسر يسرين.
وق ل ص حب كت ب النظم ه تفسير هذل اآليإ إن اللّه بعث نبيّهل وهو مقل مخفل وك نت قريش تعيرل
بذلك حتّى ق لوا له :إن ك ن بك من هذا القول الذي تةعيه طلب الغنىل جمعن لك م الً حتى تكدون
كأيسر أهل مكإ .هكرل النب صلىاهللعليهوآله ذلكل وظن أن قومه إنّم يكذبول لفقدرلل هوعدةل اللّده
ةبح نه الغن ليسليه بذلكل عم ش مرل من الهمل هق ل«:ه ن مع العسر يسراً» وتأويله :ال يحزنك مد
يقولونل وم أنت هيه من اإلقاللل ه ن مع العسر يسراً ه الةني ع جالً .ثمّ أن ز م وعدةل هلدم يمدت
حتّى هتح عليه الح ز .وم وااله من القرل العربيإل وع مإ بال اليمين .هك ن يعطد المد ئتين مدن
اإلبلل ويهب الهب ت السنيإل ويعة ألهله قوت ةنته .ثمّ ابتةأ هصالً آشر هق ل«:إن مدع العسدر يسدراً»
والةليل على ابتةائه تعريه من ه ء وواول وهو وعة ل ميع المؤنينل أل نّه يعن بذلك أن مع العسر هد
الةني للمؤن يسراً ه اآلشر ل وربم اجتمع له اليسران :يسرالةني ل وهو م ذكر ه اآليإ األُولىل ويسر
اآلشر ل وهو م ذكر ه اآليإ الث نيإ .هقوله صلىاهللعليهوآله  :لن يغلب عسر يسرين أي :يسر الدةني
واآلشر  .ه لعسر بين يسرين إم هرج الةني ل وإم ثواب اآلشر  .وهذا الذي ذكرل ال رج ن ل يؤ مد
ذهب إليه المرتضىل قةس اللّه روحهل من أن الق ئل إذا ق ل فيئ ًل ثمّ كرّرلل هد ن الظد هر مدن تغد ير
الكالمينل تغ ير مقتض هم ل حتّى يكون كلّ واحة منهم ل مفيةاً لم ال يفيةل اآلشرل هي ب مع اإلطالق
حمل الث ن على غيرمقتضى األوّلل إالّ إذا ك ن بين المتخ طبين عهة أو اللإ يعلم المخ طب بدذلكل
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أن المخ طب أرا بكالمه الث ن األوّلل هيحمله على ذلك».1
وذكر الرازل ه تفسيرل كالم ً ال يخلو من االضطرابل ههو حقّق المسئلإ ه وجهدين وقد ل الوجده
الث ن منه انّه تكرير لك يتمكن المعنى ه النفوس ثم تمسك بمعنين مختلفين لليسرل واليك ند؛
كالمه:
«المسألإ الث نيإ :ق ل ابن عب س :يقول اللّه تع لى :شلقت عسراً واحةاً بين يسرينل هلن يغلدب عسدر
يسرينل ورول مق تل عن النب عليهالصال والسالم أ نّه ق ل« :لن يغلب عسدر يسدرين» وقدرأ هدذل
اآليإل وه تقرير هذا المعنى وجه ن األوّل :ق ل الفراء والزج ج :العسر مذكور ب أللف والالمل ولدي
هن ك معهو ة بق هينصرف إلى الحقيقإل هيكون المرا ب لعسر ه اللفظين فيئ ً واحدةاً .وأمد اليسدر
ه نّه مذكور على ةبيل التنكيرل هك ن أحةهم غير اآلشرل وزيف ال رج ن هذا وق ل :إذا ق ل الرجل:
إنّ مع الف رس ةيف ًل إنّ مع الف رس ةيف ًل يلزم أن يكون هن ك ه رس واحة ومعه ةيف نل ومعلدوم أن
ذلك غيرالزم من وضع العربيإل الوجه الث ن  :أن تكون ال ملدإ الث نيدإ تكريدراً لألولدىل كمد كدرر
قوله«:ويل يومئذ للمكذبين» .2ويكون الغرض تقرير معن ه ه النفوس وتمكينه هد القلدوبل كمد
يكرر المفر ه قولك :ج ءن زية زيةل والمرا من اليسرين :يسر الةني وهو م تيسر مدن اةدتفت ح
البال ل ويسر اآلشر وهو ثواب ال نإل لقوله تع لى«:هل تربصون بن إالّ إحدةل الحسدنيين» 3وهمد
حسن الظفر وحسن الثوابل ه لمرا من قوله«:لن يغلب عسر يسرين» هذال وذلك ألنّ عسدر الدةني
ب لنسبإ إلى يسر الةني ويسر اآلشر ك لمغمور القليل».4

1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص . 324
2ـ سورة المطففين ،آية . 14
3ـ سورة التوبة ،آية . 52
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،32ص . 1
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(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَذِى خَلَقَ).1
(اقْرَأْ وَرَبُكَ ا لْأَكْرَمُ).2
اآليإ االُولى بمعنى :اقرء مفتتح ً ب ةم ربّك هقل مثالً بسم اللّه الرحمن الرحيم وأقرأ القدرآن أو أقدرأ
وأجعل هعلك وهو القرائإ للّه تع لى واهعله له ال لغيرل.
واآليإ الث نيإ بمعنى أقرأ له واللّه تع لى أكرم من انّ ال يعطيك م يخطر بب لكل وق ل الطبرةد نقدالً
عن ال ب ئ :
« وقيل :امرل ه األوّل ب لقرائإ لنفسه وه الث ن ب لقرائإ للتبليغ ولي

بتكرارٍ».3

وق ل الرازي قوالن آشران وهو:
ال للتعلّم من جبرئيدل والثد ن للتعلديمل أو أقدرأ هد صدالتك والثد ن شد رج عدن
« ...أقرأ  ...ا ّو ً
صالتك».4
(كَالَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ).5
(ثُمَ كَالَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ).6
نزلت اآليت ن للوعية بعة وعية هال يعة تكراراً وقيل نزلت االُولى ه القبر ونزلت الث نيإ ه القيمإل أو
نزلت االُولى للكف ر والث نيإ للمؤنين ه الُولى ك نت وعيةاً والث نيإ ك نت وعةاً للمؤنين.
ق ل الخطيب االةك ه :
«انّ أحةهم توعة غير م توعة به اآلشرل ه ألوّل توعة بم ين لهم ه الةّني والث ن توعة بم أعة لهم
ه االُشرلل وقيل االول م يلقونه عنة الفراق اذا بشروا ب لمصير الى النّ رل والث ن م يرونه من عذاب

1ـ سورة العلق ،آية . 1
2ـ سورة العلق ،آية . 3
3ـ تفسير مجمع البيان ،ج  ،14ص . 322
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،32ص . 11
5ـ سورة التكاثر ،آية . 3
6ـ سورة التكاثر ،آية . 2
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القبرل هكالهم عذاب ه الةني ل االّ ان أحةهم غير اآلشر وهو مثله ه الشة ل هلذلك اعيدة بتلدك
اللفظإل وإذا حمل عذاب الةني وعذاب اآلشر لم يكن تكراراً».1
وق ل الطبرة ه تفسيرل:
«ثم أكةّ ذلك (الوعة وكرّرل هق ل« :ثمّ كال ةوف تعلمون» ق ل الحسن ومق تل هو وعية بعة وعيدةل
والمعنى ةوف تعلمون ع قبإ تب هيكم وتك ثركمل إذا نزل بكم الموتل وقيل :معن ل ةوف تعلمون هد
القبرل ثمّ ةوف تعلمون ه الحشر روال زرّ بن حبيش عن عل عليهالسالم».2
وه تكرار «كال» نقول انّه عقبه ه كلّ موضع بغير م عقب به ه الموضع اآلشر وهذا لي

بتكرير.

(لَتَرَوُنَ ا لْجَحِيمَ).3
(ثُمَ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ ا لْيَقِينِ).4
نزلت اآليإ االُولى للرويإ من مك ن بعيةل والث نيإ من مك ن قريب اذا ص روا الى ففير جحيمل أو نزلت
ا الولى عنةالورو ه ال حيمل والث نيإ عنةالةشول هيه ل أو نزلت االُولى بي ن للوعةل ونزلت الث نيإ عنة
مش هة ال حيم أو نزلت لرؤته مرّ بعة اُشرلل أو نزلت االُولى ه رؤته قبل يدوم القيمدإل ونزلدت
الث نيإ ه رؤته يوم القيمإ وهو وجه جية.
ق ل الطبرة ه تفسيرل وجه آشر وهو أجو .
«ثم اةتأنف ةبح نه وعيةلا آشر هق ل «لترون ال حيم» على نيإ القسم عن مق تلل يعند حدين تبدرز
ال حيم ه القيمإ قبل شولهم اليه ل «ثمّ لترونه » يعن بعة الةشول اليه «عدين اليقدين» كمد يقد ل
حقّاليقين ومحضاليقين ومعن ل :ثمّ لترونه ب لمش هة إذا شلتموه وعذبتم به ».5
(بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَـنِ الرَحِيمِ * قُلْ يَـأَيُهَا ا لْكَـفِرُونَ * الَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَالَ أَنـتُمْ عَــبِدُونَ مَـآ
1ـ درة التنزيل ،ص . 535
2ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص . 232
3ـ سورة التكاثر ،آية . 6
2ـ سورة التكاثر ،آية . 1
5ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص . 232
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أَعْبُدُ * وَالَ أَ نَاْ عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ * وَالَ أَنتُمْ عَـبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ)
قة مرّ البحث عن ةبب التكرار ه مواضع مختلفإ من هذل السور هالح جإ الع ته هن ولكن ننقل
م ق له الطبرة ه تفسيرل عن ةبالتكرار.
«وال أنتم ع بةون م أعبة» هيم بعة اليوم من األوق ت المستقبلإل عن ابنعب س ومق تل .ق ل الزج ج:
نف رةولاللّه صلىاهللعليهوآله بهذل السور عب
عنهم عب

آلهتهم عن نفسه ه الح لل وهيم يسدتقبل .ونفد

اللّه ه الح لل وهيم يستقبل .وهذا ه قوم أعلمهاللّه ةدبح نه أ نّهدم ال يدؤندونل كقولده

ةبح نه ه قصإ نوح عليهالسالم «إنّه لن يؤن من قومك إالّ من قة آمن» .وقيدل أيضد ً هد وجده
التكرار :إنّ القرآن نزل بلغإ العربل ومن ع تهم تكرير الكالم للتأكية واإلهه مل هيقول الم يب :بلدىل
بلى .ويقول الممتنع :الل الل عن الفراءل ق ل :ومثله قوله تع لى«:كال ةوف تعلمون * ثدمّ كدال ةدوف
تعلمون».
وق ل :وهذا أولى المواضع ب لتأكيةل ألنّ الك هرين أبةوا ه ذلكل وأع وا .هكرّر ةبح نه ليؤ إي ةهم
وحسم أطم عهم ب لتكرير .وقيل أيض ً ه ذلك :إن المعنى ال أعبة األصن م الت تعبدةونه ل وال أندتم
ع بةون اللّه الذي أن ع بةلل إذا أفركتم بهل واتخذتم األصن م وغيره تعبةونه من ونه .وإنّم يعبةاللّه
من أشل؛ العب

لهل وال أن ع بة م عبةتم أي :ال أعبة عبد تكم هيكدون مد مصدةريإ .وال أندتم

ع بةون م أعبة أي :وم تعبةون عب ت على نحو م ذكرن ل .هأرا ه األول المعبدو ل وهد الثد ن
العب  .ه ن قيل :أم اشتالف المعبو ين همعلومل هم معنى اشتالف العب ؟ قلن  :إنّده يعبةاللّده علدى
وجه اإلشالصل وهم يشركون به ه عب تهل ه شتلفت العب ت ن .وأل نّده كد ن يتقدرب بعب تده إلدى
معبو ل ب ألهع ل المشروعإ الواقعإ على وجه العب ل وهم ال يفعلون ذلكل وإنّم يتقرّبون إليه بأهعد ل
يعتقةونه قربإ جهالً من غير فرع».1
وق ل الرازي:
المسألإ األولى :ه هذل اآليإ قوالن :أحةهم  :أ نّه ال تكرار هيه والث ن  :أن هيه تكراراًل أمّد األوّل:
1ـ تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص . 262
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هتقريرل من وجول أحةه  :أنّ األوّل للمستقبلل والث ن للح ل والةليل على أنّ األوّل للمسدتقبل أن ال
تةشل إالّ على مض رع ه معنى االةتقب لل أنترل أن لن تأكية هيم ينفيه الل وق ل الخليل هد لدن
أصله ال أنل إذا ثبت هذا هقوله« :ال أعبة م تعبةون» أي ال أهعل ه المستقبل م تطلبونه مند مدن
عب

آلهتكم وال أنتم ه علون ه المستقبل م أطلبه منكم من عب

إله ل ثمّ ق ل« :وال أن ع بة مد

عبةتم» أي ولست ه الح ل بع بة معبو كم وال أنتم ه الح ل بع بةين لمعبو يل الوجده الثد ن  :أن
تقلب األمر هت عل األوّل للح ل والث ن لالةتقب ل والةليل على أن قول«:وال أند ع بدة مد عبدةتم»
لالةتقب ل أ نّه رهع لمفهوم قولن  :أن ع بة م عبةتم وال فك أن هذا لالةتقب ل بةليل أ نّه لو ق ل :أند
ق تل زيةاً ههم منه االةتقب لل الوجه الث لث :ق ل بعضهم :كلّ واحة منهم يصدلح للحد ل ولالةدتقب لل
ولكن نخ؛ إحةاه ب لح لل والث ن ب الةتقب ل هع ً للتكرارل ه ن قلن  :إنّه أشبر عن الح لل ثمّ عدن
االةتقب لل ههو الترتيبل وإن قلن  :أشبر أوّالً عن االةتقب لل هأل نّه هوالذي عول إليهل ههو األهم هبةأ
بهل ه ن قيل :م ه ئة اإلشب ر عن الح ل وك ن معلوم ً أ نّه م ك ن يعبة الصدنمل وأمّد الكفد ر هكد نوا
يعبةون اللّه ه بعض األحوال؟ قلن  :أمّ الحك يإ عن نفسه هلئال يتوهّم ال هل أ نّه يعبةه ةراً شوه ً
منه أو طمع ً إليه وأمّ نفيه عب تهم هألنّ هعل الك هر لي

بعب

أصالًل الوجده الرابدع وهدو اشتيد ر

أبيمسلم أن المقصو من األوّلين المعبدو ومد بمعندى الدذيل هكدأ نّده قد ل :ال أعبدة األصدن م وال
تعبةوناللّهل وأمّ ه األشيرين هم مع الفعل ه تأويل المصةر اي ال أعبدة عبد تكم المبنيدإ علدى
الشرك وترك النظرل وال أنتم تعبةون عب ت المبنيإ على اليقينل ه ن زعمتم أنكم تعبةون إله ل ك ن
ذلك ب طالً ألنّ العب

هعل مأمور به وم تفعلونه أنتم ههو منه عنه وغير مأمور بهل الوجه الخ م :

أن تحمل األولى على نف االعتب ر الذي ذكرولل والث نيإ على النف الع م المتن ول ل ميع ال ه ت هكأ
نّه أوالً ق ل ال أعبة م تعبةون رج ء أن تعبةوا اللّهل وال أنتم تعبةون اللّه رج ء أن أعية أصن مكمل ثدمّ
ق ل :وال أن ع بة صنمكم لغرض من األغراضل ومقصو من المق صة ألبتإ بوجه من الوجول وال أنتم
ع بةون وم أعبة بوجه من الوجولل واعتب ر من االعتب راتل ومث له من يةعو غيرل إلى الظلم لغدرض
التنعيمل هيقول :ال أظلم لغرض التنعمل بل ال أظلم أصالً ال لهذا الغرض وال لس ئر األغدراض .القدولى
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الث ن  :وهو أن نسلم حصول التكرارل وعلى هذا القول العذر عنه من ثالثإ أوجدهل األوّل :أن التكريدر
يفية التوكية وكلم ك نت الح جإ إلى التأكية أفة ك ن التكرير أحسنل وال موضع أحوج إلى التأكيدة
من هذا الموضعل ألنّ أولئك الكف ر رجعوا إلى رةولاللّه صلىاهللعليهوآله هد هدذا المعندى مدراراًل
وةكت رةولاللّه عن ال وابل هوقع ه قلوبهم أ نّه عليهالسالمقة م ل إلى ينهم بعدض الميدلل هدال
ج رم عت الح جإ إلى التأكية والتكرير ه هذا النف واإلبط لل الوجه الث ن  :أ نّه ك ن القدرآن يندزل
فيئ ً بعة ف ءل وآيإ بعة آيإ جواب ً عم يسألون ه لمشركون ق لوا :اةتلم بعة آلهتن حتّى نؤن ب لهدك
هأنزل اللّه «وال أن ع بة م عبةتم * وال أنتم ع بةون م أعبة» ثم ق لوا بعة مةّ تعبدة آلهتند فدهراً
ونعبة إلهك فهراً هأنزلاللّه «وال أن ع بة م عبةتم * وال أنتم ع بةون م أعبة» ولم ك ن هذا الذي
ذكرن ل محتمالً لم يكن التكرار على هذا الوجه مضراً ألبتإل الوجه الث لث :أن الكف ر ذكروا تلك الكلمإ
مرّتين تعبة آلهتن فهراً ون عبة إلهك فهراً وتعبة آلهتن ةنإ ونعبة إلهدك ةدنإ هدأتى ال دواب علدى
التكرير على وهق قولهم وهو ضرب من التهكم ه ن من كرر الكلمإ الواحة لغدرض ه ةدة ي د زل
بةهع تلك الكلمإ على ةبيل التكرار اةتخف ه ً به واةتحق راً لقوله».1
وأنت ترل انّ الوجهين األشيرين من الوجول الثالثإ للقول الث ن وهو االلتزام بد لتكرار هد السدور
يةالن على عةم التكرار ه اآليإل ه نّ نزول آيتين متم ثلتين عقيب واقعتين وبي ن كالم على نهج مد
تكلم به الس ئل والمخ طب لي

بتكرار.

(تَبَتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَ).2
الكلمإ االُولى «تبت» ك نت ع ءل والث نيإ «تب» ك نت جزاءل وهذا القول مثل قول الرجل :أهلك اللّه
وقة هلكل وقيل انّ االُولى أيض ً شبر هأرا اللّه تع لى ب الولى هالك عملده وب لث نيدإ هدالك نفسدهل
وقيل انّ االُولى ور ت لهالك م لهل والث نيإ لهالك نفسهل أو االُولى ه هالك نفسهل والث نيإ ه هالك
ولةل.
1ـ تفسير الكبير ،ج  ،32ص . 126
2ـ سورة المسد ،آية . 1
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ق ل الرازي ه تبيين هذا الوجه األشير:
« ...رول ان عتبإ بن أبيلهب شرج الى الش م مع اُن س من قريش هلم هموا ان يرجعوا ق ل لهم عتبإ:
بلغوا محمةاً عنىل ان قة كفرت ب لن م اذا هولل ورول انّه ق ل ذلك ه وجه رةولاللّه وتفدل هد
وجههل وك ن مب لغ ً ه عةاوتهل هق ل :اللّهم ةلط عليه كلب ً من كالبكل هوقع الرعب هد قلدب عتبدإ
وك ن يحترز وهو مرعوب وان

اإلبل حوله ك لسرا قل هسلطاللّه عليه األةة والقدى السدكينإ علدى

اإلبل ه عل األةة يتخلل حتّى اهترةه ومزقه».
وق ل الرازي:
«ه ن قيل نزول هذل السور ك ن قبل هذل الواقعه وقوله «وتب» أشب ر عن الم ضد ل هكيدف يحمدل
عليه؟ قلن أل نّه ك ن ه علمه تع لى انّ ذلك ةوف يحصل».1
(قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ).2
(اللَهُ الصَمَدُ).3
تكرار اةم ال الله بةال عن الضمير الةتقالل كلّ جملإ منهم حتّى تكون كلّ جملإ وحةه ك هيإ ه
تعريفه تع لى.
ق ل الرازي ه علّإ تكرير لفظه «اللّه» ه قوله «اللّه الصمة»:
«لو لم تكرر هذل اللفظإل لوجب ه لفظ «أحة» و «صمة» انّ ير ا أمّ نكرتين أو معرهتينل وقة بيّند
انّ ذلك غيرج يزل هالجرم كرّرت هذل اللفظإ حتّى يذكر لفظ «أحة» منكراً ولفظ «الصمة» معره ً».4
وق ل ه وجه اةتح له اتي ن «أحة» و«الصمة» نكرتين أو معرهتين:
«الغ لب على أكثر أوه م الخلق انّ كلّ موجو محسوسل وثبت انّ كلّ محسوس ههو منقسمل ه ذا م ال
يكون منقسم ً ال يكون ش طراً بي ن أكثر الخلقل أمّ الصمة ههو الذي يكون مصمو اً إليه ه الحدوائج
1ـ تفسير الكبير ،ج  ،32ص . 165
2ـ سورة االخالص ،آية . 1
3ـ سورة االخالص ،آية . 2
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،32ص . 153
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وهذا ك ن معلوم ً للعرب بل ألكثر الخلق على م ق ل«:وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُـولُنَ اللَـهُ فَـأَ نَـى
يُؤْفَكُونَ».1
وإذا ك نت االحةيإ م هولإ مستنكر عنة أكثر الخلق وك نت الصمةيإ معلومإ الثبدوت عندة جمهدور
الخلقل الجرم ج ء لفظ «احة» على ةبيل التنكير ولفظ «الصمة» على ةبيل التعريف».2
( بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَـنِ الرَحِيمِ * قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَـاسِ * مَلِـكِ النَـاسِ * إِلَــهِ النَـاسِ * مِـن شَـرِّ ا
لْوَسْوَاسِ ا لْلَنَاسِ * الَذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَاسِ * مِنَ ا لْجِنَةِ وَالنَاسِ).
قة تكرر لفظإ «الن س» شم

مرات ه هذل السور وبعة االشتالف ه مض هه اليعة مدن التكدرار

مع انّه يمكن ان نقول المقصو من األوّل االجنإ ه للّه يربيهمل والمقصو من الث ن األطف ل ه للّه تع لى
يملكهمل والمرا ب لث لث المكلفون من النّ س واللّه تع لى معبو هم والمرا بد لرابع العلمد ء والشديط ن
يوةوةهم.
وقيل المرا ب ألوّل األطف ل واللّه هو مربى األطف لل والمرا ب لث ن الشب ن ويةل عليه لفظ «ملدك»
المنبئُ عن السي ةإل والمرا ب لث لث الشيو ويةل عليه لفظهاله المنبئ عن العبد ر ل والمدرا بد لرابع
الص لحون ه لشيط ن م ةّ ه اغوائهمل والمرا ب لخ م

األفرار لعطفه على المعوذ منهم.3

وليست هذل االقوال االّ احتم الت ظنيّإ ال تةل االّ على االةتحسن ت.
ق ل الرازل ه تفسيرل:
«السبب ه تكرير لفظ «الن س» انّه انّم تكررت هذل الصف ت ألنّ عطف البيد ن يحتد ج الدى مزيدة
االظه رل وألنّ هذا التكرير يقتضى مزية فرف النّ سل أل نّه ةبح نه كأ نّه

1ـ سورة الزخرف ،آية . 51
2ـ تفسير الكبير ،ج  ،32ص . 152
3ـ ارجع الى تفسير مجمعالبيان ،ج  ،14ص  221وكتاب البرهان ،رقم . 555
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عرف ذاته بكونه ربّ ً للنّ سل ملك ً للنّ سل الِه ً للنّ س ولوال انّ النّ س افرّ مخلوق ته لمد شدتم كت بده
بتعريف ذاته بكونه ربّ ً وملك واله ً لهم».1

1ـ تفسير الكبير ،ج  ،32ص . 125
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المنابع والمصادر
ابن القيّم وحسّه البالغى ،عبدالفتاح الشين ،دارالرائد ،بيروت2041 ،ه
البره ن ه توجيه متش به القرآنل ت جالةين محمة بن حمز الكرم نىل ارالفضيلإل بيروت.
االتق ن ه علوم القرآنل جاللالةين ةيوطىل ارالكتب العلميهل بيروتل مج1407 2ل
اةرار التقةيم و التأشير ه لغهالقرآنل محمو ةية فيخونل مكتبإ الكتب االزهريإل الق هر ل  1403ل
اةرارالتكرار هي للغإ القرآنل محمةالسية فيخونل مكتبإ الكليّ ت االزهريهل الق هر ل  1403ل
اةم ء اللّه وصف تهل عمر ةليم ن عبةاللّه االفقرل ارالنق شل االر نل  1418ل
اف رات االع زل بةيعالزم ن ةعية النورةىل اراألبن ءل بغةا ل  1404ل
االفب ل والنظ ئرل مق تل بن ةليم نل حققه محمو فح تهل هيئت المصريإ الع مإ للكت بل  1315ل
االفب ل والنظ ئرل عبةالملك بن محمةالثع لبىل حققه محمةالمصرلل ع لم الكتبل بيروتل  1404ل
االع ز القرآنل محمة عبةالكريم الخطيبل ارالفكرل بيروتل  1174ل
اع ز القرآنى ه وجوهه و اةرارلل عبةالغنى محمة ةعة البركإل مكتبإ وهبإل الق هر ل  1401ل
اع زالقرآن الكريمل هضل حسن و ةن ء هضل عب سل مكتب الوطنيإل عم ن 1111م.
اع ز القرآن الكريمل محمة بن حسن بن عقيل موةىل اراالنةل

الخضراءل جةّ ل 1417ل

اع ز القرآن و بالغإ النبويإل مصطفى ص ق الراهعىل ارالكتب العربىل بيروتل  1313ل
االلهي تل جعفرالسبح نىل المركز االةالم للةراة ت االةالميهل قم مج2ل 1411ل
ام لى مرتضىل الشريف المرتضىل تحقيق محمة بةرالةين النعس نى الحلبدىل مكتبدإ المرعشدىل قدمل
1402ل
اهةاف كل ةور و مق صةه ل عبةاللّه محمو فح تهل الهيئإ المصريإل مصرل 1186م.
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االهةاف االعالميإ ه القصإ القرآنيإل محمة ن جى مشرحل ارالم تمعل بيروتل  1412ل
االي ز ه آي ت االع زل محمة ابن اليسر ع بةينل ارالبش ئرل مشقل  1413ل
االي ز ه كالم العربل مخت ر عطيّهل ارالمعرهإ ال معيه.
براعإ االةتهاللل محمة بةرل عبةال ليلل المكتب االةالمىل بيروتل 1405ل
البره ن ه تن ةب السور القرآنل احمة بن ابراهيم ثقفىل ج معإ الزيتونل تون ل  1408ل
بالغإ القرآن ه ا ب الراهعىل هتحى عبةالق ر هريةل ارالمن رل الق هر .
البي ن ه اع ز القرآنل صالحالةين عبةالفت ح ش لةلل ارالعم رل عم نل االر نل  1401ل
الترتيب ةورالقرآنل جالل الةين السيوطىل حققه ةية جميلىل مكتبإ الهاللل بيروتل 1186م.
التصوير الفنى ه القرآنل ةية قطبل ارالشروقل الق هر .
تفسير األضواء البي نل ال كنى الشنقيطىل ع لم الكتبل بيروتل مج .10
تفسير االمثلل مك رم فيرازلل مؤةسإ البعثإل بيروتل مج 20ل 1413ل
تفسير البره نل ةية ه فم حسينى البحرانىل البعثإل قمل مج 5ل 1417ل
تفسير ج مع البي نل ابن جرير طبرلل ارالمعرهإ و ارالفكرل بيروتل مج 15ل 1415ل
تفسير ج مع الحك م القرآنل فم الةين ابومحمة القرطبىل ارالغةالعربىل الق هر ل جدز20ل مدج11ل
1408ل
تفسير روحالبي نل اةم عيل حقىالبروةولل ارالفكرل بيروتل مج10ل ط7ل 1405ل
تفسير روضال ن ن و روحال ن نل ابوالفتوح رازلل بني پژوهشه لاةالمىل مشهةل مج20ل 1365ش.
تفسير هى ظالل القرآنل ةيةقطبل ارالشروقل الق هر ل جزء30ل مج6لط27ل
1411ل تفسير القرآن العظيمل اةم عيل بن كثيرل ارالفكرل بيروتل مج7ل 1403ل
تفسير الكبير و مف تيح الغيبل الفخر الرازلل ارالفكرل بيروتل جز32ل مج16ل 1415ل
تفسير الكش فل ج راللّه زمخشرلل ارالكتب العلميإل بيروتل مج4ل 1415ل
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تفسير كنزالةق ئقل محمة قمى المشهةلل الطبع و النشرل طهرانل مج11ل 1413ل
تفسير مح ةن التأويلل محمة جم لالةين الق ةمىل ارالفكرل بيروتل جز10ل مج17ل 1318ل
تفسيرالمراغىل احمةمصطفىالمراغىل اراالحي ءل بيروتل جز30ل مج10ل ط2ل 1185م.
تفسير المن رل محمة رفية رض ل ارالمعرهإل بيروتل مج12ل ط2ل 1313ل
تفسير الميزانل محمة حسين طب طب يىل مؤةسدإ االعلمدى للمطبوعد تل بيدروتل مدج20ل 1417ل
مؤةسإ اةم عيلي نل قمل 1173م.
تفسير م معالبي نل اميناالةالم الطبرةىل مؤةسإ االعلم ل بيروتل مج10ل 1415ل
تفسير نورالثقلينل عبة على بن جمعه العروةى الحويزلل مطبعإ اةم عيلي نل قمل مج5ل ط4ل 1415ل
التمهية ه علوم القرآنل اةت ذ محمة ه ل معرهتل النشر االةالم ل قم.
تن ةق الةرر ه من ةب ت السورل جاللالةين ابوبكر ةيوطىل حققده الدةرويشل ارالكتدب العربدىل
ةوريهل 1404ل
راةإ ه اع زالقرآنل عبةالق ر احمة عط ل اراالعتص مل الق هر .
راة ت القرآنيإل محمة قطبل ارالشروقل الق هر و بيروتل 1400ل
رّ التنزيلل الخطيب االةك هىل ارااله ق ال ةية ل بيروتل 1171م.
ةير النبويإ البن هش مل حققه فبلىل ةق و ابي رلل مطبعإ مصدطفى البد بىل مصدرل 1136م نشدر
ايرانل مطبعإ مهرل 1363ش.
ةيكولوجيه القصإ ه القرآنل الته مى نقرلل ج معيإ ال زائرل 1171م.
فرح اةم ءالحُسنىل ابوح مة الغزالىل مكتبإ الحةيثل بغةا ل 1110م.
ظواهر القرآنيإل بةراول زهرانل ارالمع رفل الق هر ل 1113م.
ع ئب القرآنل هخرالةين رازلل ارالكتب العلميإل بيروتل 1404ل
علوم القرآنل ةية محمة ب قر حكيمل منشوراتم معالعلمىاالةالمىل طهرانل ط3ل 1403ل
علوم القرآنل عةن ن محمة زرزورل مكتب االةالمىل بيروتل 1401ل
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هتحالب رلل ابن الح ر العسقالنىل ارالمعرهإل بيروتل مج14ل 1310ل
هكر اع ز القرآنل نعيم الحمصىل مؤةسإ الرة لإل بيروتل 1400ل
القرآن عو الحقّل محمة العفيفىل مطبعإ العصريإل الكويتل 1316ل
القص؛ القرآنى ه مفهومه و منطوقهل محمة عبةالكريم الخطيبل ارالمعرهإل بيروتل 1315ل
قض ي القرآنيإل هضل حسن عب سل ارالبشيرل عم نل 1408ل
قطوف من ري ض القرآنل منصور محمة منصورل مطبعإ االم نإل مصرل 1405ل
كت ب التذكر ه القرائ تل ابىالحسن ط هر بن عبةالمنعمل الزهراءل الق هر ل 1410ل
كنزالمتش به تل ح هظ محمة محبوبل فم االةالمل حيةرآب ل 1342ل
مب حث ه علوم القرآنل من ع شليل قط نل مؤةسه الرة لإل بيروتل 1401ل
المحذوه تل ح ج محمة بن الح جل مط بع ة ل العربل بغةا .
مةارج الس لكينل ابن القيم ال وزيإل ارالحةيثل الق هر ل مج.3
المشترك اللفظىل عبةالع ل ة لم مكرمل مؤةسإ الرة لإل بيروتل 1417ل
مع لم التوحيةل جعفر ةبح نىل جعفر اله لل ارالكتب االةالميإل طهرانل 1400ل
معترك االقران ه اع ز القرآنل ابوبكر السيوطىل ارالعلميإل بيروتل مج3ل 1408ل
مع زات و ع ئب من القرآن الكريمل محمة عبةالرحيمل ارالفكرل بيروتل 1415ل
المع زل الخ لة ل حسن ضي ءالةين عترل مؤةسإ هوآ ل بيروتل 1401ل
المع م المفهرس اللف ظ القرآنل محمة هؤا عبةالب قىل ارالكتبل مصرل 1364ل
المغنى ه أبواب التوحية و العةلل ق ضى أبى الحسن عبةال ب رل ارالع مإل االم رات العربيإ المتحة ل
1380ل
مالك التأويلل احمة بن ابراهيم زبير الثقفىل ارالغرب االةالم ل بيروتل مج1403 2ل
من هل العره ن ه علوم القرآنل محمة عبةالعظيم الزرقد نىل مكتبدإ نهضدإ الشدرقل القد هر ل مدج2ل
1416ل
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من اع ز البالغى والعة لل ابو زهرا الن ةلل الوك لإ الع لميإ للتوزيعل مشقل 1407ل
من بالغإ القرآنل احمة احمة بةولل ارالنهضإ الف لإل الق هر ل 1370ل
نظم الةررل بره ن الةين ابن عمرالبق عىل ارالكت ب االةالمىل الق هر ل مج22ل ط2ل 1413ل
النبوئإ و االع زل عالءالةين فم الةين المةرس الكيالنىل ارالكتب العلميإل بغةا ل 1187م.
الوجول والنظ ئرل حسين بن محمةالةامغ نىل ج معإ تبريزل مج2ل  1412و 1416ل
الوجول و النظ ئرل ةلول محمة العوّارل ارالشروقل الق هر ل 1411ل
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