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The name Al-An’am was given to this surah because of
the verses that were mentioned in it that talk about livestock, and it
is the first Meccan surah in the order of the Qur’an. The number of
its verses is 165 verses, it was revealed at the beginning of the
Islamic call, and from the merits of this surah is that it is the first
surah that was revealed to the heart of the Messenger, may God
bless him and grant him peace, all at once. At once, seventy
thousand angels spread it, and this surah can be called the surah alTawhid or the surah of the beliefs of Islam, as it is the first pillar of
the Islamic faith and from it the scholars extracted the rules of
monotheism and the principles of religion. The surah dealt with
important issues in the principles of faith, namely the issue of
divinity, mission, resurrection, and recompense. It included two
important methods, namely, the method of teaching the Messenger,
may Allah’s prayers and peace be upon him, the argument to argue
with the polytheists, and the method of reporting by presenting
evidence related to monotheism and evidence of Allah’s power. The
surah gradually dealt with issues, beginning with how the universe
came into being and the stages of its creation , and confronted the
infidels who were suspicious of Allah Almighty, and concluded by
revealing the mission of man on this earth, which is the succession
of the earth and its reconstruction.
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وصف حال المشركين في سورة ال نعام  -دراسة موضوعية-
م.م .حنان صبحي سممان

قسم العقيدة والفكر اإلسالمي ,كمية العموم اإلسالمية  ,جامعة الموصل ,العراق.

الخالصة:
اطمق اسم االنعام عمى ىذه السورة لما ورد فييا من اآليات التي تتكمم عن االنعام  ,وىي اول سورة مكية

في ترتيب المصحف  ,عدد آياتيا  5:9آية  ,نزلت في بدايات الدعوة االسالمية  ,ومن فضل ىذه السورة انيا
اول سورة نزلت عمى قمب الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم دفعة واحدة  ,وشيعيا سبعون الفا من المالئكة  ,ويمكن
ان يطمق عمى ىذه السورة بسورة التوحيد أو سورة عقائد االسالم  ,فيي الركيزة االولى لمعقيدة االسالمية ومنيا
استخرج العمماء قواعد التوحيد واصول الدين  .تناولت السورة قضايا ميمة في اصول العقيدة وىي قضية االلوىية

والرسالة والبعث والجزاء  ,وتضمنت اسموبين ميمين ىما اسموب تمقين الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم الحجة ليحاج
بيا المشركين واسموب التقرير بعرض االدلة المتعمقة بالتوحيد ودالئل قدرة ا﵀  ,وقد تدرجت السورة في عرض
المسائل فابتدأت بكيفية نشأة الكون ومراحل خمقو  ,وواجيت الكفار الذين كانوا يشككون في ا﵀ تعالى  ,واختتمت
بالكشف عن ميمة االنسان عمى ىذه االرض وىي خالفة االرض واعمارىا.

الكممات الدالة :األنعام  ,توحيد ا﵀ وقدرتو ,إبطال شبو المشركين  ,مخاطبة العقل بالبرىان  ,مشاىد حية من

يوم القيامة.
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المقدمة

الحمد ﵀ رب العالمين والصالة والسالم عمى محمد النبي االمين وعمى آلو وصحبو

أجمعين اما بعد :

فالقران الكريم ىو المعجزة الخالدة الكبرى  ,والحجة البالغة اعز ا﵀ بو المسممين ,كتاب ا﵀ الذي
ال تنقضي عجائبو  ,أحكمت آياتو ثم فصمت من لدن حكيم خبير  ,فكل سورة من سوره فييا من

االحكام والحكم والتشريعات ما يعجز ويبير كل من وقف وتأمل في آياتو  ,فيذه سورة االنعام
جاءت لتبين قدرة ا﵀ وعظمتو في الكون فيي اول سورة نزلت كاممة عمى قمب النبي محمد صمى

ا﵀ عميو وسمم  ,وىي تتحدث عن االنعام ,وتخاطب المؤمن ,والممحد ,والمؤمن الذي يؤمن وال
يطبق ايمانو في سموكو  ,فيي سورة تستكشف العالقة بين ا﵀ واالنسان  ,وكذلك بين االنسان

والطبيعة.

أهداف البحث  :ييدف البحث الى بيان عظمة التشريع االسالمي ومالءمتو لمفطرة السميمة,
وشمولو لكل مناحي الحياة  ,واثبات حاجة البشرية الى منيج رباني قويم يصون الحقوق
والحريات.

اهمية البحث :اشتممت سورة االنعام عمى الكثير من االحكام والوصايا العامة  ,فقد جمعت
العقائد الصحيحة كميا  ,واستعرضت االدلة عمى توحيد ا﵀ وقدرتو  ,وساقت ادلة المشركين

وشبييم فأبطمتيا ,وركزت عمى مبادئ االخالق الفاضمة.

اشكالية البحث :حاول البحث االجابة عمى مجموعة من التساؤالت منيا :ماىي االسس التي
يمكن ان يعتمدىا االنسان لمخاطبة المكابرين والمعاندين؟ ما ىو منيج القرآن الكريم في التعامل

مع ىؤالء المنكرين؟ ما اىم الدروس والقيم المستفادة من سورة االنعام؟

منهجية البحث :اعتمدت في دراستي لسورة االنعام عمى االستقراء والتحميل واالستنتاج  ,وذلك
باستقراء آيات السورة من كتب التفسير وغيرىا من الكتب ذات العالقة ,وتحميميا وبيان ما اشتممت

عميو السورة من احكام وتوجييات مستدلين في بعض االحيان باالحاديث النبوية الشريفة الواردة

حول الموضوع ,وعزو كل قول الى قائمو  ,والنصوص الى مصادرىا  ,مع ذكر البيانات المتعمقة
بكل مصدر في اليامش.

خطة البحث  :قسمت البحث بعد المقدمة الى مبحثين وخاتمة ,المبحث االول كان التعريف

بسورة االنعام وتكون من مطمبين ,االول :بين يدي السورة  ,والثاني :اىداف ومقاصد السورة ,

اما المبحث الثاني فكان وصف السورة وحال المشركين فييا وىو عبارة عن مطمب واحد مقسم
الى ابرز المسائل التي تناولتيا السورة  ,وفي الخاتمة سطرت اىم النتائج والتوصيات .

043

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 339-361

المبحث الول :التعريف بسورة ال نعام
المطمب الول  :بين يدي السورة

اسم السورة :ليس ليذه السورة اال ىذا االسم منذ عيد الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم ,و(اطمق اسم
سورة االنعام لما ورد فييا من اآليات الكريمة التي تحدد موقف االسالم من األنعام  ,وتندد

بموقف الشرك والمشركين منيا) ( .)5حيث تكرر فييا ذكر االنعام ست مرات بالتفصيل .وقد جاء

في تفسير المنار لو سميت سور القرآن بما يدل عمى جل ما تشتمل عميو كل سورة أو عمى
أىمو لسميت ىذه السورة سورة عقائد االسالم أو سورة التوحيد )(.)6

سبب التسمية :االنعام ىي المواشي التي يقوم الناس برعييا ويأكمون لحميا ولكن لماذا سميت
السورة بيذا االسم؟ ( ينبغي النظر في وجو اختصاص كل سورة بما سميت بو وال شك أن العرب
تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائيا من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خمق أو
صفة تخصو أو تكون معو أحكم أو أكثر أو أسبق إلدراك الرائي لممسمى ويسمون الجممة من

الكالم أو القصيدة الطويمة بما ىو أشير فييا وعمى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية
سورة البقرة بيذا االسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فييا وعجيب الحكمة فييا وسميت سورة
النساء بيذا االسم لما تردد فييا من كثير من أحكام النساء وتسمية سورة األنعام لما ورد فييا من

تفصيل أحواليا وان كان قد ورد لفظ األنعام في غيرىا إال أن التفصيل الوارد في قولو تعالى:

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ إلى قولو :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ لم يرد في غيرىا)( ,)7يقول
تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ( .)8وبعد ذلك يقول  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
() 5

التيس ي ييير ف ي ييي احادي ي ييث التفس ي ييير ,محم ي ييد المك ي ييي الناص ي ييري(ت5858:ه)  ,دار الغ ي ييرب االس ي ييالمي ,

بيروت -لبنان ,ط5849(5ه5=<9-م).549/ 6 ,

()6تفسي ييير الق ي يرآن الحكي يييم (تفسي ييير المني ييار) ,محمي ييد رشي يييد بي يين عمي ييي رضي ييا بي يين محمي ييد شي ييمس الي ييدين بي يين محمي ييد
بيي يياء الي ييدين بي يين مي يينال عمي ييي خميفي يية القممي ييوني الحسي يييني (ت5798 :ىي ي ي )  ,الييئ ي يية المص ي يرية العامي يية لمكتي يياب ,
 5==4م .6;4 / ; ,
 )5البرىي ي ي ييان في ي ي ييي عمي ي ي ييوم الق ي ي ي يرآن ,ابي ي ي ييو عبي ي ي ييد ا﵀ بي ي ي ييدر الي ي ي ييدين محمي ي ي ييد بي ي ي يين عبي ي ي ييد ا﵀ بي ي ي يين بيي ي ي ييادر الزركشي ي ي ييي

(ت;=8 :ه) ,تحقيي ي ييق :محمي ي ييد ابي ي ييو الفض ي ي ييل اب ي ي يراىيم  ,ط57;:(5ه5=9;-م) ,دار احي ي ي يياء الكتي ي ييب العربي ي ي يية
.6;4/5 ,

( ( ) 8االنعام ) 57: :
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ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﭼ (.)5
عدد آياتها وترتيبها في المصحف وفي النزول :عدد آياتيا  5:9آية نزلت بعد سورة الحجر
وقبل سورة الصافات .ىي اول سورة مكية في ترتيب المصحف  ,فسورة البقرة وآل عمران والنساء
والمائدة كميا سور مدنية

وىي السورة الخامسة والخمسون وفق ترتيب النزول  ,معنى ذلك أن

آيات ىذه السورة الكريمة ,نزلت في بدايات نشر الدعوة اإلسالمية ,تمك البدايات الصعبة التي
مر بيا رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم ,ومر بيا صحابتو الكرام رضوان ا﵀ عمييم حتى تمكنوا

من وضع المبنات األساسية ليذا الدين.

فضل السورة :قال رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم في فضل سورة االنعام ولم اجد ليا تخريجا
غير انيا مذكورة في تفسير الرازي« :ما نزل عمي سورة من القرآن جممة غير سورة األنعام ,وما
اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعيا ليا ,وقد بعث بيا إلي مع جبريل مع خمسين ممكا أو

خمسين ألف ممك يزفونيا ويحفونيا حتى أقروىا في صدري كما أقر الماء في الحوض ,ولقد

()6

أعزني ا﵀ واياكم بيا ع از ال يذلنا بعده أبدا ,فييا دحض حجج المشركين ووعد من ا﵀ ال يخمفو

قال األصوليون :ىذه السورة اختصت بنوعين من الفضيمة .أحدىما :أنيا نزلت دفعة واحدة,

والثاني أنيا شيعيا سبعون ألفا من المالئكة ,والسبب فيو أنيا مشتممة عمى دالئل التوحيد والعدل
والنبوة والمعاد وابطال مذاىب المبطمين والممحدين)( .)7فسورة االنعام ىي الركيزة االولى لمعقيدة
االسالمية ومنيا استخرج العمماء قواعد التوحيد واصول الدين .

مضمون السورة :تناولت السورة القضايا االساسية الكبرى ألصول العقيدة وااليمان وىي:

قضية االلوىية  ,قضية الوحي والرسالة  ,قضية البعث والجزاء

سبب النزول( :روي أن مشركي مكة قالوا ( :يامحمد وا﵀ ال نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند
ا﵀ ومعو أربعة من المالئكة يشيدون انو من عند ا﵀ وأنك رسولو) ,

( ( ) 5االنعام )57=-57< :
 )6مفي يياتيغ الغيي ييب (التفسي ييير الكبيي يير) ,أبي ييو عبي ييد ا﵀ محمي ييد بي يين عمي يير بي يين الحسي يين بي يين الحسي ييين التيمي ييي ال ي يرازي
الممقي ي ييب بفخي ي يير الي ي ييدين ال ي ي يرازي خطيي ي ييب الي ي ييري (ت:4: :ى ي ي يي) ,دار إحيي ي يياء الت ي ي يراث العربي ي ييي – بيي ي ييروت  ,ط- 7

5864ه.8;5/ 56 ,

(  )7مفاتيغ الغيب ,مصدر سابق .8;5 / 56,
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فأنزل ا﵀  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(.)2( )5
مناسبة اول السورة مع اخرها :يقول البقاعي فقد ختم السورة بما بو ابتدأىا ,فإن قولو  :ﭽ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ ( االنعام , )5:9:ىو المراد بقولو :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭼ ( ,)7وقولو  :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ ( ,)8ىو معنى قولو :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (.):( )9
مناسبة السورة لما قبمها :ختمت سورة المائدة بإثبات سمطان ا﵀ تعالى الكامل ,وقدرتو الشاممة,
وأنو ال يعجزه شيء في األرض وال في السماء؛ إذ قال سبحانو :ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﭼ (;) ,وافتتحت سورة األنعام ببيان السبب في كمال سمطانو ,والمظير األعظم
لكمال قدرتو ,وىو خمق السموات واألرض ,وخمق اإلنسان  ,وىو قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ.
مناسبة السورة لما بعدها :ختم ا﵀ تعالى سورة األنعام بقولو تعالى :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ (<),
ثم قال في بداية سورة األعراف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ (=) ,يقول البقاعي( :لما ذكر سبحانو في آخر التي قبميا أنو أنزل إلييم كتابا
مباركا ,وأمر باتباعو وعمل إنزالو وذكر ما استتبعو ذلك مما ال بد منو في منياج البالغة وميدان
البراعة ,وكان من جممتو أن إلى أن ختم السورة بما انعطف عمى ما افتتحت بو ,فاشتد اعتناقو لو

أخذ يستدل عمى ما ختم بو تمك من سرعة العقاب وعموم البر والثواب ,وما تقدمو ,فقال مخب ار
(( ) 5االنعام ) ;:

( ) 6درج الي ي ي ييدرر في ي ي ييي تفسي ي ي ييير الق ي ي ي يرآن الك ي ي ي يريم  ,عبي ي ي ييد القي ي ي يياىر الجرجي ي ي يياني(ت8;5:ه)  ,تحقيي ي ي ييق  :طمعي ي ي ييت
صي ي ي ييالح فرحي ي ي ييان ,محمي ي ي ييد اديي ي ي ييب بشي ي ي ييور  ,دار الفكي ي ي يير  ,عمي ي ي ييان –االردن ,ط5874 ( 5ه – = 644م ) /5,
<;. 7
([ ) 7األنعام]6 :

( ( ) 8االنعام )5:8 :
(( ) 9االنعام )5:
) (:نظي ييم الي ييدرر في ييي تناسي ييب اآليي ييات والسي ييور  ,اب ي يراىيم بي يين عمي يير بي يين حسي يين الربي يياط بي يين عمي ييي بي يين ابي ييي بكي يير
البقاعي (ت<<9:ه)  ,دار الكتاب االسالمي  ,القاىرة . 78:/;,
(; ) (المائدة)564:

(< ) (االنعام ) 5:9:
(= ) (األعراف) 6 ,5 :
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عن مبتدأ تقديره :ىو ﴿ ﭓ ﴾؛ أي :عظيم أوضغ الطريق المستقيم ,فمم يدع بيا لبسا ,ولم يذر
خي ار إال أمر بو ,وال ش ار إال نيى عنو ,فإنزالو من عظيم رحمتو )(.)5

اسموب السورة :تطرقت السورة ألسموبين ميمين وبشكل اكثر من غيرىا من السور وىما اسموبا
التمقين والتقرير .

اسموب التمقين  :نجد ىذا االسموب في كل آية ابتدأت ب (قل) حيث تكررت ىذه الكممة ()88
مرة حيث يظير من تعميم الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم تمقين الحجة ليقذفيا في وجو الخصم فال

يستطيع التفمت والتخمص منيا ويأتي ىذا االسموب بطريق السؤال والجواب يسأليم ثم يجيبيم ,ولو

نظرنا الييا نجد فييا شعور بعظم األمر الممقى عمى الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم وبثقل الوحي .

اما اسموب التقرير فيعتمد عمى عرض األدلة المتعمقة بتوحيد ا﵀ ودالئل وجوده وقدرتو ويضع

لذلك ضمير الغائب الذي يدل عمى الخالق العظيم في قولو تعالى  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ ,
ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ( ,)6ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

()7

المطمب الثاني  :اهداف ومقاصد السورة

يمكن ان نمخص اهداف السورة ومقاصدها باآلتي:
 ) 5ان ىدف سورة االنعام والذي تحاول اب ارزه من بداية السورة الى نيايتيا ىو العقيدة  ,فالسورة
تيدف الى تعريف الناس بربيم الحق  ,وان العبودية تكون لسمطان ا﵀ الذي ال سمطان غيره .

 )6لقد نزلت ىذه السورة وحال المشركين قد وصل الى اعمى درجات العناد والمحاوالت المتكررة

لمنيل من رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم واشاعة الشبيات حول نبوتو  ,فكان الجو ممبدا
بالخصومة والتعصب فنزلت ىذه السورة بالحجج الدامغة والردود المقنعة التي ال مناص لكل ذي

عقل من الرضوخ ليا .يقول الشوكاني  (:ىذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرىم من

ال مبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور ,وىذا يقتضي إنزاليا جممة واحدة ألنيا في معنى واحد من
()8

الحجة وان تصرف ذلك بوجوه كثيرة ,وعمييا بنى المتكممون أصول الدين)

يقول ابن عاشور:

)  (5نظم الدرر ,مصدر سابق . 78<-78; / ; ,
(( ) 6االنعام )7:
(( ) 7االنعام ):4:

( )8ف ي ييتغ الق ي ييدير  ,محم ي ييد ب ي يين عم ي ييي ب ي يين محم ي ييد ب ي يين عب ي ييد ا﵀ الش ي ييوكاني اليمن ي ييي (ت5694 :ه)  ,دار اب ي يين
كثير  ,دار الكمم الطيب  ,دمشق  ,بيروت ,ط5858 , 5ه. 556 /6 ,
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( وىي أجمع سور القرآن ألحوال العرب في الجاىمية ,وأشدىا مقارعة جدال ليم واحتجاج عمى
سفاىة أحواليم من قولو :وجعموا ﵀ مما ذ أر من الحرث واألنعام نصيبا))(. )5

 )7كرم ا﵀ تعالى األنعام بأن حممت ىذه اآلية الكريمة اسميا ,وذلك بمثابة التذكرة لمناس كي

ينتبيوا إلى نعم ا﵀ عمييم من خالل ىذه األنعام ,وىم ينتفعون بمنافعيا فعمييم ان يشكروا ا﵀

عمييا.

 ) 8لقد جاءت آيات سورة االنعام كميا تخاطب العقل بالبرىان وتتحدى بآياتيا جحود االنسان .اذ

عرضت باقة من االسئمة اثارة لمكامن العقول ,ثم قدمت ليا من الردود ما يشفي الغميل ويبين
قصور العقل البشري  ,ونبيت االنسان الى الفطرة التي اودعيا ا﵀ فيو الستيعاب قواعد التوحيد

الخالص ﵀ تعالى في ذاتو وفي صفاتو  .ذلك ان االنسان بفطرتو ال يممك ان يطمئن في ىذا
الكون اال برباط ايماني وعالقة ربانية تبدل حياتو من الشقاء الى السعادة.
 )9تبدأ السورة بقولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ  ,فتشعر من بداية السورة

بيدفيا ومحورىا األساسي ,أال وىو توحيد ا﵀ عز وجل وعدم الشرك بو أبدا  .وتتكرر مسألة
توحيد ا﵀ تعالى وعدم الشرك بو (= )8مرة في السورة  .وليذا نعمم سبب نزوليا بيذه الييبة
ولماذا كان يحفيا سبعون ألف ممك كما ويمكننا أن نستشعر الحكمة من نزوليا ليال ,فإن جو

الميل يناسب ىذه الروحانيات .وىنا يتبادر لنا سؤال  :لماذا لم يقل أحمد ا﵀ وقال الحمد ﵀ ؟

يقول الرازي  ( :وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر ,فألن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل ألجل

ما صدر عنو من اإلنعام سواء كان ذلك اإلنعام واصال إليك أو إلى غيرك ,وأما الشكر فيو عبارة
عن تعظيمو ألجل إنعام وصل إليك وحصل عندك .فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد,

وىو أعم من الشكر )(.)6

 ):قال تعالى ( :خمق السموات واالرض)  ,وقال  ( :وجعل الظممات والنور )  ,فما الفرق بين
خمق وجعل ؟ يقول القاسمي  ( :والفرق بين (الخمق ) و(الجعل) ان الخمق فيو معنى التقدير,

وفي (الجعل ) معنى التضمين ,كإنشاء شئ من شئ او تصيير شئ شيئا  ,او نقمو من مكان الى

( )5

التحريي يير والتني ييوير ,محمي ييد الطي يياىر بي يين محمي ييد بي يين محمي ييد الطي يياىر بي يين عاشي ييور التونسي ييي(ت57=7:ه),

الدار التونسية لمنشر-تونس .569 /;, 5=<8,

(  )6تفسير الرازي ,مصدر سابق . 8;6/56,
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مكان  ,ومن ذلك  :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ(,)5ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

()6

وانما حسن لفظ
()7

الجعل (ىاىنا) ,الن النور والظممة لما تعاقبا  ,صار كأن كل واحد منيا إنما تولد من اآلخر)

 ) 7تنبينا السورة الى لطيفة جميمة وىي ان ا﵀ لو ممك الزمان والمكان فاآلية ( )56تقول :ﭽ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭼ  ,تذكرنا ان ا﵀ لو ممك المكان  ,واآلية ( )57تقول :ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ تذكرنا أنو ممك الزمان ,فسبحان من خمق الزمان والمكان
وأخضعيما لممكو.
<) تختتم السورة بالكشف عن ميمة اإلنسان في ىذه الحياة؛ إنيا خالفة ا﵀ تعالى في أرضو
لعمارتيا عبر أجيالو المتعاقبة :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ  ,إن ميمة االستخالف ىذه إنما رتبت لغاية سامية وحكمة عظيمة,

تتأسس عمى ابتالء البشر في مستوى العزم لموفاء بمقتضيات العبودية واختبارىم في مدى القيام

بتبعات المسؤولية وىذا من اىم اىداف ىذه السورة (المسؤولية عن االرض).

المبحث الثاني  :وصف السورة وحال المشركين فيها
المطمب االول :ابرز مسائل السورة

تميزت ىذه السورة الكريمة بمجموعة من االوصاف والمسائل الخاصة بيا ,فكل آية فييا تجعمك

تنظر وتتأمل وتتدبر في آيات الكون  ,وترى من قبسات جمال ا﵀ في مخموقاتو  ,انيا سورة
استكشافية تجعمك تكتشف مالم تكتشفو وتنتبو الى مالم تنتبو اليو  .لذلك قمنا بتقسيم ىذا المطمب

الى مسائل وكل مسألة تناولت مجموعة من اآليات في موضوع معين

المسألة االولى :آيات مواجهة الكفار

تبدا سورة االنعام بمواجية الكفار والمشركين الذين يتخذون مع ا﵀ اليا آخر ,فتأتييم اآليات
وتواجييم بحقيقة االلوىية وحقيقة الوجود  ,ان سياق آيات المواجية في السورة فيو خطاب لكفار
ومشركي قريش  ,ولكنو يعم الكفار في االرض جميعا الى يوم القيامة .يقول تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ .
( ىذه حممة إليية قوية عمى أولئك المشككين في وجود ا﵀ وقدرتو ووحدانيتو ,وتمكنو من بعث
األجساد مرة أخرى ,من غير مشقة وال صعوبة ,وىذه الحممة تذكرنا بضرورة تخصيص كل أنواع
(( ) 5االعراف )5<= :
(  ( ) 6ص )9 :

( )7محاس ي يين التأوي ي ييل  ,محم ي ييد جم ي ييال ال ي ييدين ب ي يين محم ي ييد س ي ييعيد ب ي يين قاسيي ييم الح ي ييالق القاسيي ييمي (ت5776:ه),
تحقيق  :محمد باسل عيون السود ,دار الكتب العممية – بيروت ,ط585< ,5ه. 74= /8 ,
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الحمد والثناء والشكر ﵀ تعالى ,فيو أىل لممحامد كميا عمى أنواعيا ,ولو الحمد الشامل لمشكر

المختص بأنو عمى النعم ,إنو سبحانو جدير)( ( .)5ان عدول المشركين عن عبادة ا﵀ مع عمميم
بانو خالق االشياء امر غريب فييم أعجب من عمميم بذلك  .والحجة ناىضة عمى الذين كفروا
الن جميعيم يعترفون بان ا﵀ ىو الخالق والمدبر لمكون) ( ,)6ولذلك قال ا﵀ تعالى  :ﭽ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ( .)7وتستمر السورة في مواجية الكفار والمشركين واقامة الحجج
عمى التوحيد وبطالن الشرك يقول تعالى  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ

()8

يقول الرازي (أن

المذكور في صدر اآلية ىو المنع من اتخاذ غير ا﵀ تعالى وليا .واحتج عميو بأنو فاطر السموات
واألرض وبأنو يطعم وال يطعم .ومتى كان األمر كذلك امتنع اتخاذ غيره وليا .أما بيان أنو فاطر

السموات واألرض ,فألنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاتو ,والممكن لذاتو ال يقع موجودا إال
بإيجاد غيره ,فنتج أن ما سوى ا﵀ فيو حاصل بإيجاده وتكوينو .فثبت أنو سبحانو ىو الفاطر لكل

ما سواه من الموجودات .وأما بيان أنو يطعم وال يطعم فظاىرة ألن اإلطعام عبارة عن إيصال

المنافع ,وعدم االستطعام عبارة عن عدم االنتفاع .ولما كان ىو المبديء تعالى وتقدس لكل ما

سواه ,كان ال محالة ىو المبديء لحصول جميع المنافع .ولما كان واجبا لذاتو كان ال محالة غنيا
ومتعاليا عن االنتفاع بشيء آخر فثبت بالبرىان صحة أنو تعالى فاطر السموات واألرض,

وصحة أنو يطعم وال يطعم ,واذا ثبت ىذا امتنع في العقل اتخاذ غيره وليا )(.)9ويقول تعالى ايضا
في مواجية الكفار :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

():

فيل

ىناك في الكون اعظم من شيادة ا﵀ تعالى لنفسو ولنبيو .ويقول تعالى  :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (;) ,قال الطبري:

( وتأويل الكالم:

قل ,يا محمد ,ليؤالء العادلين با﵀ األوثان واألصنام :أخبروني ,إن جاءكم ,أييا القوم ,عذاب ا﵀,
( ) 5التفسي ي ي ييير الوسي ي ي يييط .وىب ي ي ي يية بي ي ي يين مصي ي ي ييطفى الزحيم ي ي ي ييي  ,دار الفكي ي ي يير – دمش ي ي ي ييق ,ط5866 , 5ه  ,ج, 5
ص. 965

( )6التحرير والتنوير  ,مصدر سابق  ,ج;  ,ص <. 56
(( ) 7النحل)5;:
( ( ) 8االنعام )58:
)  )9تفسير الرازي  ,مصدر سابق  ,ج , 56ص. 8=6
( ( ) :االنعام )5=:
(; ) (االنعام )84:
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كالذي جاء من قبمكم من األمم الذين ىمك بعضيم بالرجفة ,وبعضيم بالصاعقة أو جاءتكم

الساعة التي تنشرون فييا من قبوركم ,وتبعثون لموقف القيامة ,أغير ا﵀ ىناك تدعون لكشف ما
نزل بكم من البالء ,أو إلى غيره من آليتكم تفزعون لينجيكم مما نزل بكم من عظيم البالء؟ إن

كنتم صادقين" ,يقول :إن كنتم محقين في دعواكم وزعمكم أن آليتكم التي تدعونيا من دون ا﵀
تنفع أو تضر)( .)5وتأتي ايات جديدة في مواجية الكفار فيقول تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ( .)6ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﭼ(.)7وىكذا تتوالى السورة بمجموعة من االيات التي فييا مواجية الكفار بالحجج
والبراىين ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆﭼ

()8

المسألة الثانية  :مشاهد حية من يوم القيامة
تصور سورة االنعام حال الكفار والمشركين وىم يقفون عمى النار نادمين عمى تكذيبيم بآيات ا﵀
 ,طالبين من ا﵀ العودة الى الحياة الدنيا ليؤمنوا بو يقول تعالى :ﭽ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﭼ ( ,)9يقول ابن كثير (:يذكر تعالى حال الكفار اذا وقفوا يوم
يوم القيامة عمى النار ,وشاىدوا ما فييا من السالسل واالغالل  ,و أروا بأعينيم تمك االمور العظام
واالىوال ,فعند ذلك قالوا ( ياليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ويتمنون ان يردوا

الى الدار الدنيا ,ليعمموا عمال صالحا ,وال يكذبوا بآيات ربيم ويكونوا من المؤمنين)( .):فاآلية تبين
تبين ان ىناك من وقفوا عمى النار  ,وىم كانوا مكذبين في الدنيا بالنار ,ولما وجدوا انفسيم يوم

( ) 5جي ييامع البيي ييان في ييي تأويي ييل الق ي يرآن  ,محمي ييد بي يين جريي يير بي يين يزيي ييد ب ي يين كثيي يير ب ي يين غالي ييب اآلممي ييي ابي ييو جعفي يير
الطب ي ي ييري(ت754 :ه) ,تحقبي ي ي ييق :احمي ي ي ييد محم ي ي ييد شي ي ي يياكر ,مؤسسي ي ي يية الرسي ي ي ييالة  ,ط5864(5ه – 6444م) 55 ,
. 797/

( ( ) 6االنعام )8;-8::
(( ) 7االنعام )9;:
(( ) 8االنعام )5:8:
( ( ) 9االنعام )6;:

) ) ):تفس ي ي ييير القي ي ي يرآن العظ ي ي يييم ,اب ي ي ييو الف ي ي ييداء اس ي ي ييماعيل ب ي ي يين عم ي ي يير ب ي ي يين كثي ي ي يير القرش ي ي ييي البص ي ي ييري الدمش ي ي ييقي

(ي ي ي ي ي ييت;;8:ه) ,تحقي ي ي ي ي ييق  :س ي ي ي ي ييامي ب ي ي ي ي يين محم ي ي ي ي ييد س ي ي ي ي ييالمة ,دار طيب ي ي ي ي يية لمنش ي ي ي ي يير والتوزي ي ي ي ي ييع ,ط5864(6ه-
===5م)68</7,
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القيامة وىم وقوف عمى النار ويرون العذاب الذي ينتظرىم قالوا :ﭽ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ
ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﭼ (إنيم يتمنون العودة إلى الدنيا ليستأنفوا اإليمان .والتمني في بعض صوره ىو
طمب المستحيل غير الممكن )( .)5وتتوالى اآليات في بيان واظيار المشاىد الحية من يوم القيامة
 ,فيي تواجو الكفار في يوم البعث الذي يكذبون بو  ,تواجييم وىم محشورين جميعا ويساليم ربيم

(أليس ىذا بالحق) ,فيجيبون ندما وألما (بمى وربنا) .يقول تعالى  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(( ,)6ولو ترى  : ...جواب لو
محذوف تفخيما لألمر وتعظيما لمشأن ,وتقديره :لعممت حقيقة ما يصيرون إليو .وعمى ربيم أي

عمى سؤال ربيم ,فحذف المضاف(.)7

(قال ليم -سبحانو -أليس ىذا البعث الذي تشاىدونو بأعينكم ثابتا بالحق؟ وىنا يجيبون خالقيم
مصدقين ألن الواقع يحتم عمييم ذلك فيقولون -كما حكى القرآن عنيم -بمى وربنا أى :قالوا :بمى

يا ربنا إنو لمحق الذي ال شك فيو ,وال باطل يحوم من حولو ,وأكدوا اعترافيم بالقسم شاىدين عمى

أنفسيم بأنيم كانوا كافرين في الدنيا .وىنا يحكم ا﵀ فييم بحكمو العادل فيقول :قال فذوقوا العذاب

بما كنتم تكفرون أي :إذا كان األمر كما ذكرتم وشيدتم عمى أنفسكم ,فانغمسوا في العذاب ذائقين
ألآلمو وأىوالو بسبب كفرىم بآيات ا﵀ ,وانكارىم ليذا اليوم العصيب)( .)8لقد توعد ا﵀ تعالى
الكفار والمشركين بما ينتظرىم من عذاب شديد ,جزاء استكبارىم عن آياتو  ,وجزاء كذبيم  ,فما

اقبغ عاقبة الكذب عمى ا﵀ تعالى  ,وما اقبغ االستكبار وما اشد ما ينتظرىم من العذاب يوم

الجزاء.
ثم يقول تعالى مخب ار عن خسارة من كذب با﵀ وبمقاء ا﵀ ولم يؤمن برساالتو ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﭼ ( ,)9يقول الرازي ( :اعمم ان المقصود من ىذه اآلية شرح حالة اخرى من احوال منكري

) )5الخواطر(تفس ي ي ييير الش ي ي ييعرواي) ,محم ي ي ييد مت ي ي ييولي الش ي ي ييعراوي(ت585<:ه) ,مط ي ي ييابع اخب ي ي ييار الي ي ي ييوم5==; ,م,
.79<4/:

(( ) 6االنعام)74:
( ) 7التفسي ييير المنيي يير في ييي العقيي ييدة والش ي يريعة والمي يينيج ,د وىبي يية بي يين مصي ييطفى الزحيمي ييي ,دار الفك ي يير المعاصي يير-
دمشق ,ط585< , 6ه. 5;9/ ; ,
) ) 8التفسي ييير الوسي يييط لمق ي يرآن الك ي يريم  ,محمي ييد سي يييد طنطي يياوي ,دار نيض ي يية مصي يير لمطباع ي يية والنشي يير والتوزيي ييع ,
 ,الفجالة –القاىرة  ,ط.:7 / 9 ,5=;= , 5
( ( ) 9االنعام )75:
033

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 339-361

البعث والقيامة وىي أمران  :احدىما :حصول الخسران  ,والثاني حمل االوزار العظيمة )(,)5فيو

( استئناف لمتعجيب من حاليم حين يقعون يوم القيامة في العذاب عمى ما استداموه من الكفر
الذي جرأىم عمى استدامتو اعتقادىم نفي البعث فذاقوا العذاب لذلك ,فتمك حالة يستحقون بيا أن
يقال فييم :قد خسروا وخابوا والخسارة ىنا حرمان خيرات اآلخرة ال الدنيا ...ولقاء ا﵀ ىو ظيور
آثار رضاه وغضبو دون تأخير وال إميال وال وقاية بأسباب عادية من نظام الحياة الدنيا ,فمما كان
العالم األخروي وىو ما بعد البعث عالم ظيور الحقائق بآثارىا دون موانع ,وتمك الحقائق ىي مراد

ا﵀ األعمى الذي جعمو عالم كمال الحقائق ,جعل المصير إليو مماثال لمقاء صاحب الحق بعد
الغيبة واالستقالل عنو زمانا طويال ,فمذلك سمي البعث مالقاة ا﵀ ,ولقاء ا﵀ ومصي ار إلى ا﵀,

ومجيئا إليو ,في كثير من اآليات واأللفاظ النبوية ,واال فإن الناس في الدنيا ىم في قبضة تصرف
ا﵀ لو شاء لقبضيم إليو ولعجل إلييم جزاءىم .)6(). .ثم بعد الندم والحسرة والخسران يأتون ىؤالء
الكافرين يوم القيامة وىم يحممون اوزارىم عمى ظيورىم يقول الزحيمي (:وىؤالء الخاسرون يأتون
لمحساب يوم القيامة ,وىم حاممون ذنوبيم وخطاياىم عمى ظيورىم ,أال ما أسوأ تمك األثقال

المحمولة ,وبئس شيئا الحمل الذي حمموه وىو الذنوب ,فقولو تعالى :أال ساء ما يزرون إخبار عن
()7

سوء ما يأثمون ,مضمن التعظيم لذلك واإلشادة بو)

 .ويخبر ا﵀ تعالى انو وبعد ان يحشر

ىؤالء الكافرين جميعا يسأليم عن شركائيم الذين كانوا يدعون فاين ىم ؟ فأتوا بيم ان كنتم
صادقين فيقول تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

()8

يقول

الزمخشري (:الذين كنتم تزعمون معناه تزعمونيم شركاء ,فحذف المفعوالن .وقرئ :يحشرىم ثم
يقول ,بالياء فييما .وانما يقال ليم ذلك عمى وجو التوبيخ ,ويجوز أن يشاىدوىم ,إال أنيم حين ال
ينفعونيم وال يكون منيم ما رجوا من الشفاعة .فكأنيم غيب عنيم ,وأن يحال بينيم وبينيم في

وقت الت وبيخ ليفقدوىم في الساعة التي عمقوا بيم الرجاء فييا ,فيروا مكان خزييم وحسرتيم فتنتيم

كفرىم(.)9

تشعرك اآليات انك تشاىد مناظرىا وتسمع اىميا يقول تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

) )5تفسير الرازي ,مصدر سابق.956/56,
( )6ينظر :التحرير والتنوير ,مصدر سابق.5<=-5<</; ,
) )7التفسير الوسيط لمزحيمي  ,مصدر سابق.986 /5 ,
(( ) 8االنعام)66:

) )9الكش ي يياف ع ي يين حق ي ييائق غي ي يوامض التنزي ي ييل  ,اب ي ييو القاس ي ييم محم ي ييود ب ي يين عم ي ييرو ب ي يين احم ي ييد الزمخش ي ييري ج ي ييار
ا﵀(ت97<:ه) ,دار الكتاب العربي –بيروت ,ط584; ,7ه.56 /6 ,
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﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂        
    ﭼ ( )5اية اخرى تعطيك مشيدا من مشاىد يوم القيامة ,تبين حال الكفار
وىم في شدة من ىول يوم القيامة والمالئكة من حوليم يذيقونيم الوان العذاب جزاء تكذيبيم

وكفرىم ومن البالغة الموجودة فييا قولو تعالى( :في غمرات الموت :استعارة حيث شبو ما

يعتورىم من كرب الموت وغصصو بالذين تتقاذفيم غمرات الموت ولججو)(.)6

المسألة الثالثة :آيات عرض قدرة اهلل

تبدأ السورة بالحمد والثناء عمى ا﵀  ,تسبيحا واعترافا بأحقيتو لمحمد والثناء ,فيقول تعالى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

()7

فالحمد ﵀ الذي خمق السموات واالرض ,والحمد ﵀ الذي اظمم الميل وانار النيار  ,وتستمر اآليات
في عرض قدرة ا﵀ تعالى في موقف ييز القموب ويحرك الوجدان فيقول تعالى  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

()8

.تبين لنا اآلية

احاطة ا﵀ سبحانو بالغيوب واالسرار ,وقدرتو تعالى عمى السيطرة عمى البر والبحر ,والحياة
والممات ,وصف رائع وكأنك تشاىد الورقة تسقط في اي مكان عمى االرض (أن المفاتيغ  -أي

الوسائل التي يتوصل بيا إلى عمم الغيب  -ىي عنده أيضا ال يعمميا عمما ذاتيا إال ىو ,فيو
الذي يحيط بيا عمما وسواه جاىل بذاتو ال يمكن أن يحيط عمما بيا وال أن يعمم شيئا منيا إال

بإعالمو عز وجل )( .)9يقول الزمخشري (:جعل لمغيب مفاتغ عمى طريق االستعارة ,ألن المفاتغ
يتوصل بيا إلى ما في المخازن

المتوثق منيا باألغالق واألقفال .ومن عمم مفاتحيا وكيف

تفتغ ,توصل إلييا ,فأراد أنو ىو المتوصل إلى المغيبات وحده ال يتوصل إلييا غيره كمن عنده

مفاتغ أقفال المخازن ويعمم فتحيا ,فيو المتوصل إلى ما في

المخازن )( , ):بعد ىذه اآلية

التي عرض ا﵀ فييا قدرتو في االرض والسماء والبر والبحر يعرض في اية اخرى تدل عمى قدرتو

فيقول تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (;)( ,ذكر ا﵀ تعالى بعض مظاىر قدرتو
(( ) 5االنعام )=7:
) )6التفسير المنير لمزحيمي  ,مصدر سابق .6=9 /; ,
( ( ) 7االنعام )5:
( ( ) 8االنعام )9=:
) )9تفسير المنار  ,مصدر سابق .7<5/; ,
) ):تفسير الكشاف  ,مصدر سابق.75/6 ,
(; ) (االنعام ):4:
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وتصرفو في الكون والمراحل التي يمر بيا اإلنسان في أحوال المعيشة والموت والبعث وعند
الحساب في الدار اآلخرة فقال :وىو الذي يتوفاكم ..أي أن ا﵀ يتوفى عباده في مناميم بالميل أي

بالنوم ,وىذا ىو التوفي األصغر ,كما قال تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﭼ

()5

فذكر في كل من ىاتين اآليتين حكم الوفاتين :الصغرى ,ثم الكبرى)( .)6انو

خطاب الى الكفار والمشركين يبين ليم ا﵀ تعالى فيو قدراتو التي يتفرد بيا ,وال يقدر عمييا أحد

سواه  ,كيف تكفرون اييا الكفار با﵀ وانتم ترون آيات عظمتو وقدرتو في كل مكان ؟ ويقول
تعالى ايضا  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭼ

()7

يقول الرازي  (:اعمم أن ىذا نوع آخر من الدالئل الدالة عمى كمال قدرة ا﵀

تعالى وكمال حكمتو .وتقريره أنا بينا فيما سبق أنو ال يجوز أن يكون المراد من ىذه اآلية الفوقية

بالمكان والجية بل يجب أن يكون المراد منيا الفوقية بالقير والقدرة ,كما يقال أمر فالن فوق أمر
فالن بمعنى أنو أعمى وأنفذ ومنو قولو تعالى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

()8

ومما يؤكد أن المراد ذلك

أن قولو :وىو القاىر فوق عباده مشعر بأن ىذا القير إنما حصل بسبب ىذه الفوقية ,والفوقية

المفيدة لصفة القير ىي الفوقية بالقدرة ال الفوقية بالجية )(( .)9وتتوالى اآليات القرآنية تفضال من
من ا﵀ ورحمة في إيراد األدلة القاطعة الحاسمة عمى إثبات وجود اإللو الصانع الخالق ,بما
يشاىده اإلنسان ويجاوره ويممسو في ىذا الكون العجيب من السماء واألرض ,وتتمخص تمك األدلة

في لفت األنظار إلى صاحب الخمق واإليجاد ,واإلحياء واإلماتة ,والتقدير والتدبير لحركة الكواكب

والنجوم ,وتقمب الميل والنيار ,وانبات األشجار من كروم النخيل والعنب والزيتون والرمان ,وحمل
ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

الثمار اليانعة والفواكو الدانية )( ,):قولو تعالى:
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﭼ

(;)

وقولو  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭼ  ,وقولو :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

([ ) 5الزمر ]86 :
) )6التفسير المنير  ,مصدر سابق .674 /; ,
( ( ) 7االنعام ):5:
([ ) 8الفتغ]54 :
) )9تفسير الرازي  ,مصدر سابق .57/57 ,

) ):التفسير الوسيط لمزحيمي  ,مصدر سابق.9<8/ 5 ,
(; ) ( االنعام):7 :
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ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (.)5

المسألة الرابعة :منهج التعامل مع المنكرين

استعمل القرآن الكريم في تعاممو مع المنكرين والكافرين اساليب ومناىج عدة  ,فقد خاطب العقل
والقمب معا  ,وساق ادلة وبراىين تتفتغ ليا القموب والعقول  ,وسورة االنعام تخاطب فطرة االنسان

بما في الوجود من دالئل وعجائب قدرة ا﵀  ,وتعرضت السورة في اكثر من آية الى موقف

المنكرين والمكذبين بآيات ا﵀ الموجودة في الكون  ,وبينت منيج القران في الرد والتعامل مع
ىؤالء المنكرين :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ ( (,)6وما تأتييم من آية من آيات ربيم ) من األولى
مزيدة لالستغراق والثانية لمتبعيض ,أي :ما يظير ليم دليل قط من األدلة أو معجزة من المعجزات
أو آية من آيات القرآن إال كانوا عنيا معرضين تاركين لمنظر فيو غير ممتفتين إليو )( .)7ومن
ىذه المناىج واالساليب انو امر الرسول صمى ا﵀ عميو وسمم والمسممين باإلعراض عن المنكرين

والنفور منيم يقول تعالى  :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎﭼ

()8

(فبين بو أن الذين يكذبون بيذا الدين

فإنو ال يجب عمى الرسول أن يالزميم وأن يكون حفيظا عمييم ثم بين في ىذه اآلية أن أولئك
المكذبين إن ضموا إلى كفرىم وتكذيبيم االستيزاء بالدين والطعن في الرسول فإنو يجب االحتراز
()9

عن مقارنتيم وترك مجالستيم )

 .ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (,):

(( ) 5االنعام )=<-=::
(( ) 6االنعام) 9-8 :

) )7أن ي ي يوار التنزي ي ي ييل وأس ي ي يرار التأوي ي ي ييل ,ناصي ي يير ال ي ي ييدين أب ي ي ييو سي ي ييعيد عب ي ي ييد ا﵀ بي ي يين عم ي ي يير بي ي يين محم ي ي ييد الش ي ي يييرازي
البيض ي يياوي (ت:<9 :ىي ي يي) ,تحقي ي ييق :محم ي ييد عب ي ييد ال ي ييرحمن المرعش ي ييمي ,دار إحي ي يياء التي ي يراث العربيي ييي – بي ي ييروت,
ط585< -5ه.598 /6 ,
(( ) 8االنعام ):< :

) )9تفسير الرازي  ,مصدر سابق.66/57 ,
(( ) :االنعام );4:
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ويقول ايضا  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ( (.)5ان االسالم
اقر حرية المناقشة والجدل بالتي ىي احسن لموصول الى الحقيقة المجردة  ,ولذلك وضع القرآن
قاعدة عالمية ألصول المناقشة  ,وىي أن تبدأ المناقشة باألصل المشترك المتفق عميو  ,ثم يتدرج
مع مخالفيو في المناقشة  ,يطمب من اتباعو دعوة مخالفييم الى البحث المجرد  ,ويفترض

نظريات لمجرد استثارة الحس انيم يبحثون عن الحق  ,والريب أن ىذا منيج عممي سيؤدي في

النياية الى الغاية المرجوة )( ,)6لذلك اتخذ القرآن الكريم منيجا واسموبا في التعامل مع المنكرين
وىو تعريفيم بالحقائق باألدلة والبراىين وخاصة حقيقة ا﵀ يقول تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ( ,)7كما استعمل اسموبا اخر وىو حمل المنكرين عمى
االقرار واالعتراف بأمر يعرفو يقول تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ ( ,)8فنتيجة كفرىم وجحودىم انيم اقروا عمى انفسيم واعترفوا بكفرىم وفي
ىذا (ذم ليم عمى سوء نظرىم وخطأ رأييم ,فإنيم اغتروا بالحياة الدنيوية والمذات المخدجة,

وأعرضوا عن اآلخرة بالكمية حتى كان عاقبة أمرىم أن اضطروا إلى الشيادة عمى أنفسيم بالكفر

واالستسالم لمعذاب المخمد تحذير لمسامعين من مثل حاليم)( .)9فاستخدم اسموب السؤال والجواب

فيو سؤال تيكم واستيزاء في ذلك الموقف الذي المفر منو يوم القيامة من الحقيقة التي طالما
اعرضوا عنيا في الدنيا وكذبوا بيا  .وكذلك استخدم القران منيج المباغتة وقطع الطريق عمى

المنكرين يقول تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
﮿ ﯀ ﯁﯂              
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

():

( رسالة القرآن المجيد رسالة

رسالة إصالح وتغيير شامل لمفرد والجماعة ,تبدأ بالعقيدة فالعبادة فالمعاممة ,وتنتيي بنظام

(( ) 5االنعام )54::
) )6حريي يية العقيي ييدة في ييي الش ي يريعة االسي ييالمية ,د .احمي ييد رشي يياد طي يياحون ,أيت ي يراك لمنشي يير والتوزيي ييع ,القي يياىرة ,ط,5
<== ,5ص.5;5
( ( ) 7االنعام )547 :
( ( ) 8االنعام )574 :

) )9تفسير البيضاوي  ,مصدر سابق.5<7 /6 ,
(( ) :األنعام)59;-599 :
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المجتمع واألمة ,واذا أراد الناس بأنفسيم خيرا ,استمعوا لتوجييات ا﵀ تعالى في الحياة ,وبما أن
القرآن منبر تربية وتوجيو حكيم حذر من ترك اإليمان با﵀ تعالى ربا واحدا ال شريك لو ,وحذر

من الفرقة واالختالف ورغب بفعل الحسنات واألعمال الصالحات ,ونفر من اقتراف السيئات
وقبائغ

األعمال )(.)5

المسألة الخامسة :قصة ابراهيم واستخدامه الحجة في الدعوة

افتتحت القصة بمقطع محاورة إبراىيم ألبيو آزر  ,مبينا فيو مدى حرصو عمى والده واخالصو

في حبو لو  ,فيو ال يريد لو الشرك ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭼ

()6

وابراىيم وصف اباه ب(ضالل مبين) فكيف يصف اباه بذلك؟ وىل

في ذلك تجاوز عمى والده وعدم احترامو؟ الجواب ىو انو من المصمحة ان تكون النصيحة لمقريب
قبل البعيد بعيدا عن المجامالت ( ,وتدل ىذه اآلية أيضا عمى أن النصيحة في الدين ,والذم
والتوبيخ ألجمو ليس من العقوق)( ,)7يسأل ابراىيم عميو السالم أباه مستنك ار كيف يمكن لو أن
يعبد الجماد ويتخذ منو إليا ؟ لكن اباه لم يستجب لدعوة ابراىيم فقابمو بغمظة واستكبار  ,وبالرغم

من ذلك تابع ابراىيم عميو السالم دعوتو لقومو الى عبادة ا﵀ الواحد االحد ,وترك عبادة االصنام.
يقول تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

()8

فا﵀ تعالى

يري ابراىيم دالئل قدرتو في اآلفاق ,ليثبت قمبو وفكره  ,لتكون قدمو راسخة في االيمان  .من

المالحظ في ىذه اآلية ان ا﵀ تعالى عبر بالفعل المضارع (يرى)  ,واالصل ان يكون الكالم

بالماضي

( وكذلك أرى ا﵀ او ارينا ابراىيم ) الن القصة وقعت في الزمن الماضي فما

الحكمة؟ يقول الرازي في ذلك  (:الجواب عنو من وجوه :األول :أن يكون تقدير اآلية ,وكذلك كنا
نرى إبراىيم ممكوت السموات واألرض ,فيكون ىذا عمى سبيل الحكاية عن الماضي .والمعنى أنو

تعالى لما حكى عنو أنو شافو أباه الكالم الخشن تعصبا لمدين الحق .فكأنو قيل :وكيف بمغ
إبراىيم ىذا المبمغ العظيم في قوة الدين ,فأجيب بأنا كنا نريو ممكوت السموات واألرض من وقت

طفوليتو ألجل أن يصير من الموقنين زمان بموغو ,الوجو الثاني في الجواب :وىو أعمى وأشرف
مما تقدم ,وىو أنا نقول :إنو ليس المقصود من إراءة ا﵀ إبراىيم ممكوت السموات واألرض ىو

مجرد أن يرى إبراىيم ىذا الممكوت ,بل المقصود أن يراىا فيتوسل بيا إلى معرفة جالل ا﵀ تعالى

) )5التفسير الوسيط لمزحيمي  ,مصدر سابق .:74 /5,
(( ) 6االنعام );8:

) )7التفسير الوسيط لمطنطاوي  ,مصدر سابق.54< /9 ,
(( ) 8االنعام );9:
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وقدسو وعموه وعظمتو )( .)5وتستمر السورة في دعوة إبراىيم عميو السالم قومو إلى عبادة ا﵀
وحده واقامة الحجة عمى قومو في أن الكواكب واألصنام التي يعبدونيا ال تصمغ لمعبادة  :ﭽ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

()6

اراد ابراىيم عميو السالم ان يبن لقومو بان الكواكب

مخموقات مسخرة تتغير من حال الى حال وانيا ال تصمغ لمعبادة ,ثم انتقل الى القمر  ,ثم الى

الشمس وىي اكبر االجرام واشدىا ضياء ونو ار ولكنيا تشرق وتغرب وتتغير فال تصمغ لمعبادة

ايضا  ,فا﵀ تعالى ىو الخالق المغير الذي ال يتغير  .انو مشيد باىر يتجمى في قمب ابراىيم
عميو السالم وىو يقيم الحجة عمى قومو فيتدرج معيم في اقامة الحجج حتى يوصميم الى طريق

الحق ,يقول ابن كثير  ( :والحق ان ابراىيم كان في ىذا المقام مناظ ار لقومو  ,مبينا ليم بطالن
ما كانوا عميو من عبادة اليياكل واالصنام)( ,)7ويقول الزمخشري ( :وكان ابوه وقومو يعبدون
االصنام والشمس والقمر والكواكب ,فأراد أن ينبييم عمى الخطأ في دينيم  ,وأن يرشدىم الى

طريق النظر واالستدالل)(.)8

( اشتد الصراع والنزاع بين إبراىيم الخميل عميو السالم وبين قومو المشركين عبدة األصنام,
وانصب الجدل عمى ترك الشرك والوثنية ,واإلقرار بوحدانية ا﵀ خالق األشياء ,وراجعوه في الحجة

في توحيد ا﵀ ,ولما أفحميم في المناظرة وايراد األدلة العقمية القطعية ,لم يجدوا أماميم سوى
التمسك بتقميد اآلباء ,وخوفوه بالباليا لما طعن في ألوىية األصنام ,واستيجنوا جعل اآللية إليا

واحدا)(.)9قال

تعالى  :ﭽ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﰊ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ

) )5تفسير الرازي  ,مصدر سابق.79/ 57 ,
(( ) 6االنعام );=-;:
) )7تفسير ابن كثير  ,مصدر سابق .6;:/6 ,
) )8تفسير الكشاف  ,مصدر سابق .84/6 ,

) )9التفسير الوسيط لمزحيمي  ,مصدر سابق.9;7 /5 ,
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ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ( ,)5توضغ اآليات شجاعة
ابراىيم عميو السالم وىو يصرح لقومو مايعتقده من الحق  ,فبين ضالليم

وزيغ عقوليم

بمجادلتيم ,واقامة الحجة عمييم لعميم ييتدون ,وتوضغ عمو منزلة ابراىيم عميو السالم عند ا﵀
تعالى بما وىبو من الحجة التي اضافيا عز وجل الى نفسو إضافة تعظيم وتشريف ( وتمك حجتنا

آتيناىا ابراىيم ) ,وضحت السورة( قوة الحوار وسمطانو عمى النفوس وتأثيره في القموب ,وتغمغمو
في الصدور  ,فترى المحاور ثابتا مطمئنا واثقا مستيقنا بأن ا﵀ تعالى يؤيده بالحجج ويمده بالثبات
 ,امام خصوم الدعوة  ,فال يأبو بيم  ,وال يمتفت لتيديداتيم التي يمجئون الييا حين تغيبيم الحجج

 ,وتمجميم البراىين )(.)6

الخاتمة

تناولت من خالل ىذا البحث موضوع ( وصف حال المشركين في سورة االنعام دراسة

موضوعية)  ,وكان ىدف البحث الكشف والتعريف بسورة االنعام وبيان اىدافيا ومقاصدىا ,
ووصف حال المشركين فييا  ,كما حاولنا الوقوف عمى جيود العمماء والمفسرين في ىذا

الموضوع  ,وقد توصمنا لعدة نتائج منيا  )5 :سميت ىذه السورة بسورة االنعام لما اشتممت عميو
السورة في بيان حكم االنعام من االبل والبقر والضأن)6 .عدد آيات السورة  5:9آية وىي اول
سورة نزلت جممة عمى قمب الرسول وشيعيا سبعون الفا من المالئكة )7 .تميزت السورة بما ورد

فييا من عقائد واحكام وآيات مواجية الكفار والممحدين )8 .من ينظر في آيات سورة االنعام يجد
فييا خالصة االسالم وقوام الدين كمو  ,وقوام االنسانية )9 .السورة ترسم عالقة االنسان بربو ,

وعالقتو بالمجتمع  ,وعالقتو بالطبيعة من حولو ): .بينت السورة ان المشركين اختمقوا وابتدعوا
شرائع وعبادات يزاولونيا ما انزل ا﵀ بيا من سمطان وىذا واقع الكثير من المنتسبين لإلسالم

يبتدعون امو ار ثم يضيفونيا الى الدين ); .تصور لنا السورة مشاىد حية من يوم القيامة وتصف
حال المشركين وىم يقفون عمى النار نادمين عمى تكذيبيم ﵀ تعالى )< .تعرضت السورة لقصة

ابراىيم عميو السالم وىو يحاجج قومو وبينت شجاعتو وىو يتصدى ليم ويصرح ليم مايعتقده من

الحق.

( ( ) 5االنعام . ) <7-<4:
) )6الح ي يوار القرآني ييي في ييي ضي ييوء سي ييورة االنعي ييام (د ارسي يية موضي ييوعية) ,احمي ييد محمي ييد الش ي يرقاوي  ,بحي ييث مقي ييدم الي ييى
الم ييؤتمر العي ييالمي ح ييول الح ي يوار مي ييع اآلخ يير في ييي الفكي يير االس ييالمي  ,جامعي يية الشي ييارقة ,كمي يية الش ي يريعة والد ارسي ييات
االسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالمية  ,586< ,منشي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييور عمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى الموقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع االلكتروني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي :
%<D%<<%=AD%D%<D%<8%=D%;A%<file:///C:/Users/DELL/Desktop/%D

%<:%=D%6A%<D%5B%<D%<6%=D%<8%=D%;A%<D%64%5B%<D%;A
 A.pdf<%=Dتاريخ الزيارة 6464/5/6
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القرآن الكريم

المصادر والمراجع

 .5البرىان في عموم القرآن ,ابو عبد ا﵀ بدر الدين محمد بن عبد ا﵀ بن بيادر الزركشي(ت;=8 :ه) ,تحقيق:
محمد ابوالفضل ابراىيم  ,ط57;:(5ه5=9;-م) ,دار احياء الكتب العربية .

 .6تفسير القرآن العظيم ,ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي (يت;;8:ه) ,تحقيق :
سامي بن محمد سالمة ,دار طيبة لمنشر والتوزيع ,ط5864(6ه5===-م
 .7أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ,ناصر الدين أبو سعيد عبد ا﵀ بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي(ت:
:<9ه) ,تحقيق :محمد عبد الرحمن المرعشمي  ,دار إحياء التراث العربي  .بيروت ,ط585< ,5ه.

 .8التحرير والتنوير ,محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي(ت57=7:ه) ,الدار التونسية
لمنشر-تونس . 5=<8,
 .9تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ,محمد رشيد بن عمي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بياء الدين بن
منال عمي خميفة القمموني الحسيني (ت5798 :ىي )  ,الييئة المصرية العامة لمكتاب  5==4 ,م .

 .:التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج  ,د وىبة بن مصطفى الزحيمي  ,دار الفكر المعاصر ,دمشق ,ط,6
<585ه.
; .التفسير الوسيط  ,وىبة بن مصطفى الزحيمي  ,دار الفكر  ,دمشق ,ط5866 ,5ه.
< .التفسير الوسيط لمقرآن الكريم  ,محمد سيد طنطاوي ,دار نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع  ,الفجالة –
القاىرة  ,ط.5=;= ,5

= .التيسير في احاديث التفسير  ,محمد المكي الناصري (ت5858:ه)  ,دار الغرب االسالمي ,بيروت -لبنان
,ط5=<9-5849(5م).
 .54جامع البيان في تأويل القرآن ,محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي ابو جعفر الطبري (ت:
754ه) ,تحقيق :احمد محمد شاكر ,مؤسسة الرسالة  ,ط5864 (5ه6444-م).

 .55حرية العقيدة في الشريعة االسالمية  ,د .احمد رشاد طاحون ,أيتراك لمنشر والتوزيع ,القاىرة ,ط.5==< ,5
 .56الحوار القرآني في ضوء سورة االنعام (دراسة موضوعية) ,احمد محمد الشرقاوي ,بحث مقدم الى المؤتمر العالمي
حول الحوار مع اآلخر في الفكر االسالمي ,جامعة الشارقة ,كمية الشريعة والدراسات االسالمية.586< ,
 .57الخواطر(تفسير الشعراوي) ,محمد متولي الشعراوي(ت585<:ه) ,مطابع اخبار اليوم.5==; ,

 .58درج الدرر في تفسير القرآن الكريم ,عبد القاىر الجرجاني(ت8;5:ه) ,تحقيق :طمعت صالح فرحان و محمد
اديب بشور ,دار الفكر ,عمان – االردن ,ط5874 (5ه644= -م).
 .59فتغ القدير  ,محمد بن عمي بن محمد بن عبد ا﵀ الشوكاني اليمني(ت5694 :ه) ,دار ابن كثير  ,دار الكمم
الطيب ,دمشق ,بيروت ,ط5858 ,5ه.

 .5:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ,ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري جار ا﵀( ت97< :ه),
دار الكتاب العربي –بيروت ,ط584; ,7ه.
; .5محاسن التأويل  ,محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي(ت5776 :ه) ,تحقيق :محمد
باسل عيون السود ,دار الكتب العممية-بيروت ,ط585< ,5ه.
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 ابو عبد ا﵀ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بفخر,) مفاتيغ الغيب (التفسير الكبير.5<
.ه5864 ,7 ط, دار احياء التراث العربي –بيروت,)ه:4: :الدين الرازي خطيب الري (ت
 ابي ي يراىيم ب ي يين عم ي يير ب ي يين حس ي يين الرب ي يياط ب ي يين عم ي ييي ب ي يين اب ي ييي بك ي يير, نظ ي ييم ال ي ييدرر ف ي ييي تناس ي ييب اآلي ي ييات والس ي ييور.5=

. القاىرة, دار الكتاب االسالمي,)<<ه9 :البقاعي(ت
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