
نلسنة الثانية أصول الدي ا                                                                                                                                                                  حماضرات يف التفسري التحليلي                                                                                                                                                                                                                           1د. السعدي كحلول/ جامعة وهران   

 

16 

 

 

 نعم اهلل فيما حيتاج إليه اإلنسان. 3

 [32اىل  24: الآايت ]سورة عبس

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)

 (ىى ائ ائەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

      
 املناس بة واملعىن الإجاميل: .1

هيا لبعد بيان ادللئل عىل قدرة هللا تعاىل وتعداد نعمه يف الأنفس البرشية أأو اذلوات، ذكر هللا دلئل الآفاق، وعّدد النعم اليت حيتاج اإ 

 الإنسان لقوام حياته.

 رشح املفردات: .2 

 .هل فلينظر هذا الإنسان الاكفر املُنكر توحيد هللا اإىل طعامه كيف دبَّره :(اإىل طعامه فلينظر الإنسان)

نزالا وصببناه علهيا صبا. )أأان صببنا املاء صبا(  يقول: أأان أأنزلنا الغيث من السامء اإ

ْن َأْجَزاٍء َمائَِّعٍة َأْو ََكلْ  َعٍة مِّ ٍة ُمتََجّمِّ لَْقاُء ُصْْبَ
ِ
: ا بُّ ، َوَصبَّ الَْقْمَح َوالصَّ ةِّ ، يَُقاُل: َصبَّ الَْماَء يفِّ الَْجرَّ يهِّ ي ََكنَْت فِّ ِّ عَاٍء غَْْيِّ اذلَّ قَّةِّ يفِّ وِّ َمائَِّعةِّ يفِّ ادّلِّ

. لْوِّ فَْراغِّ ادلَّ
ِ
ثَْل نُُزولِّ الَْمَطرِّ َوا : َصبَّ الَْماَء، مِّ . َوَأْصُُلُ َ يفِّ اْلكِّيسِّ َراِهِّ  يفِّ الْهَرِّي، َوَصبَّ ادلَّ

هيَا فَنََبَت َواْرتََفَع َوَظهََر عىََل َأْي:  (مث شققنا الأرض شقا) هيَا فََدَخَل يفِّ ُُتُوهما وَُتَلَّل يفِّ َأْجَزاءِّ الَْحّبِّ املودَع فِّ .وَ َأْسَكنَاُه فِّ  ْْجهِّ اْلَْرضِّ

َْرقِّ الَْماءِّ  . َوالُْمَراُد ُهنَا َشقُّ َسْطحِّ اْلَْرضِّ ِبِّ ًلا بَْعاُد بَْْيَ َما ََكَن ُمتَّصِّ
ِ
: اْل قُّ ْمسِّ يفِّ َوالشَّ ةِّ َحّرِّ الشَّ ، َأْو بُِّقوَّ ْسَحاةِّ ْحَراثِّ َوالْمِّ آ ََلٍ ََكلْمِّ يهِّ َأْو بِّ  فِّ

. َتاءِّ ْيفِّ لَِّتََتَيَّآَ لَِّقُبولِّ اْلَْمَطارِّ يفِّ فَْصلِّ الَْخرِّيفِّ َوالش ِّّ  َزَمنِّ الصَّ

هيَا َحبًّا َاوعنبا }فَآَنَْبتْنَا فِّ ى ِبِّ َّيتِّ يَُتَغذَّ  والعنب هو املعروف. ،َكحلنطة والشعْي { يَْعِنِّ الُْحُبوَب ال

َوابُّ َرْطَبة  ، ا لأنه يقضب أأي يقطع مرة بعد مرة: أأي القت والرطب ومسي قضب(وقضبا) َّيتِّ تَآُُْكُهَا ادلَّ . َويَُقاُل لَهَا: َوالَْقْضُب ُهَو: الَْفْصَفَصُة ال

َ اْبُن عَ  ا قَاَل َذِلِّ : الَْقْضُب الَْعلَُف.الَقّت َأيْضا . َوقَاَل الَْحَسُن الَْبْْصِّيُّ يُّ ّدِّ اُك. َوالسُّ حَّ  بَّاٍس، َوقَتَاَدُة، َوالضَّ

 احلديقة البس تان احملّوط عليه. وقوهل: )غُلْبا( يعِن: غًلظا. ويعِن بقوهل: )غُلْبا( أأجشارا يف بساتْيو ، : أأي كثْية الأجشار(وحدائق غلبا)

َُّث اْلَْغلَبِّ  غًلظ. َ ُمَؤن ُع غَلَْباَء، َوِهِّ  .الغليظ الرقبة من الرْجال والأغلب: ،َوالُْغلُْب: ََجْ

د  و  . قَاَل ُمَجاهِّ َوالا هِّ يفِّ بَْعٍض، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: طِّ َجرِّ بَْعضِّ : الُْغلُْب: الُْملَْتفَُّة الشَّ  َوُمَقاتِّل 

 : أأي ما يتفكه به من سائر الفواكه والأب التنب وما ترعاه الهبامئ.(وفاكهة وأأاب)

 يؤم وينتجع. والأّب والأّم: أأخوان. يوالأب: املرعى، لأنه يؤّب أأ 

 : أأي ما تقدم ذكره منفعة لمك ولأنعاممك اليت ِه الإبل والبقر والغمن.(متاعا لمك ولأنعاممك)

 . املعاين الإعرابية3

ه (َأانَّ َصَببْنَا املاء َصّباا )  .لأنَّ املاَء سبب  حلدوثِّ الطعامِّ فهُو مش َتمل  عليهِّ  ؛أأي الغيَث بدُل اش امتٍل من طعامِّ

يُنُه لَِّما يفِّ التَّْنكِّْيِّ  (َصبًّا وَشقًّا)َوانَْتَصَب  ِّ لَِّيَتآََّتَّ تَْنوِّ ُلِّ ا لَِّعامِّ دا َن ا عىََل الَْمْفُعولِّ الُْمْطلَقِّ لِّ َصَببْنَا وَشَقْقنَا ُمَؤكِّّ مُي ُكِّّ مِّ ميِّ َوتَْعظِّ َلََلِّ عىََل التَّْعظِّ دّلِّ

ُبُه  َما يُنَاس ِّ ٍء بِّ يٍب.ََشْ مُي تَْعجِّ  َوُهَو تَْعظِّ

َّمُكْ ولأنعاممك) نَّ بعَض النعمِّ املعدودةِّ طعام  هل (متاعا ل ا مفعول هل أأي فعل ذَِل متتيعاا لمُك وملواش يمُك فاإ مَّ مم وبعَضها علف  اإ ا مصدر   . دلواِّبِّ مَّ واإ

د  لفعُل املضمرِّ حبذف الزوائدة ُُ متاعاا أأي متتعاأأي متعمك ؛أأو لفعٍل مرتتٍب عليهِّ  ،أأي متعمك بذِل متاعا ؛مؤكِّّ أأو مصدر  من غْي ،  بذِل فتمتع

نَّ ما ُذكر من الأفعالِّ الثًلثةِّ يف َمْعىن التمتيعِّ.  لفظهِّ فاإ

:  قال ابنو  َفٍة، َوَهذَ  (َمتاعاا لمَُكْ )عاشور: َوقَْوهُلُ َدةِّ ُوُرودِّ الَْحالِّ بَْعَد ُمْفَرَداٍت ُمتََعاطِّ هَا عىََل قَاعِّ يعِّ ىَل ََجِّ
ِ
َن الَْمْذُكوَراتِّ يَُعوُد ا َن  اَحال  مِّ نَْوع  مِّ
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    تفسْي سورة عبس: الثايناحملور  السعدي كحلولد. 



نلسنة الثانية أصول الدي ا                                                                                                                                                                  حماضرات يف التفسري التحليلي                                                                                                                                                                                                                           1د. السعدي كحلول/ جامعة وهران   

 

17 

 

 التَّنَازُعِّ.

 . القراءات4

"  اْلُكوفَةِّ َرَأ َأْهُل قَ  (َأانَّ ) لَْفْتحِّ "َأانَّ ،  ابِّ ضِّ ىَل َأانَّ تقديرهعىََل تَْكرِّيرِّ الَْخافِّ
ِ
. ،: فَلَْيْنُظْر ا تِّئْنَافِّ س ْ ْلَكْْسِّ عىََل الِّ  َوقََرَأ اْلآَخُروَن ابِّ

 . املعاين البًلغية5

هِّ ) ه اذلي عليه ظرشوع  يف تعدادِّ النعمِّ املتعلقةِّ ببقائِّه بعد تفصيلِّ النعمِّ املتعلقةِّ حبدوثِّه أأي فلين (فَلَْينُظرِّ الإنسان اإىل َطَعامِّ ْر اإىل طعامِّ

 .يدوُر أأمُر معاشهِّ كيَف دبراَنهُ 

: وقوهل)فلينظر(: ِّ ِّ ا ُمَفرَّع  عىََل قَْوهلِّ ا يَْقضِّ َما َأَمَرهُ )مَّ :  (لَمَّ ِّ ا عىََل قَْوهلِّ مَّ
ِ
، َوا َن النََّظرِّ ُ بِّهِّ مِّ ا َأَمَرُه اَّللَّ مَّ يَُكوُن َهَذا النََّظُر فَ  (َما َأْكَفَرهُ )فَيَُكوُن مِّ

َة ُكْفرِّ  دَّ ُل َويُزِّيُل شِّ ا يُْبطِّ مَّ .  مِّ نَْسانِّ
ِ
 اْل

َ َما َأَمَرُه فَلَْينْ  (َوالَْفاءُ ) ْن َأَراَد َأْن يَْقِضِّ
ِ
يُر: ا ذِّ التَّْقدِّ

ِ
، ا يَحةِّ َا لِّلتَّْفرِّيعِّ تُفِّيُد َمْعىَن الَْفصِّ هَمَع َكْوِنِّ ىَل َطَعامِّ

ِ
ْن َأَرا ،ُِّظْر ا

ِ
ىَل َأْو ا

ِ
َد نَْقَض ُكْفرِّهِّ فَلَْيْنُظْر ا

ُْي الْفَ  . َوَهَذا نَظِّ هِّ مَّ ُخلَِّق ]الطارق: َطَعامِّ نْساُن مِّ
ِ
ظ  فَلَْيْنُظرِّ اْل ا عَلهَْيا حافِّ ْن ُكُّ نَْفٍس لَمَّ

ِ
ِّ تََعاىَل: ا نَْساُن الَْخًَلَص 5، 4اءِّ يفِّ قَْوهلِّ

ِ
ْن َأَراَد اْل

ِ
[ ، َأْي ا

َي ابِّ  هَيَْتدِّ مَّ ُخلَِّق لِّ ظُ فَلَْيْنُظْر مِّ َعاتِّ َما يَْكُتُبُه عَلَْيهِّ الَْحافِّ ْن تَبِّ َن فَيَْنُجَو.مِّ  لنََّظرِّ فَُيْؤمِّ

ىَل تََداُركِّ 
ِ
ْرَشادِّ ا

ِ
لَْيهِّ يفِّ َمْعرِّضِّ اْل

ِ
يَّةِّ الَْبْعثِّ انَْتَقَل ا آَخُر عىََل تَْقرِّيبِّ َكْيفِّ تِّْدَلل  أ َن الِّ  َوَهَذا اس ْ نْتَِّقاُل مِّ نَْسانِّ َما َأْْهََُلُ َوََكَن الِّ

ِ
َما اْل تِّْدَللِّ بِّ س ْ

نْسَ 
ِ
ٍء َخلََقُه ]عبس: يفِّ َخلْقِّ اْل ْن َأّيِّ ََشْ : مِّ آيَةِّ هِّ يفِّ أ ْن َدَلئَِّل قَائَِّمٍة بِّنَْفسِّ ْنعِّ مِّ يعِّ الصُّ ْن بَدِّ تِّْدَللِّ بِّآَْحَواٍل َمْوُجوَدٍة يفِّ بَْعضِّ 18انِّ مِّ س ْ ىَل الِّ

ِ
[ ا

تِّْدَل  س ْ ا لًِّلِّ يخا نَْسانِّ تَْرس ِّ
ِ
يَدةِّ الُْمًَلَزَمةِّ لَِّحَياةِّ اْل ، من نِّْعَمةِّ النََّبااْلاَكئِّنَاتِّ َشدِّ َلئِّلِّ هِّ ادلَّ نَْسانِّ يفِّ َهذِّ

ِ
نَّةِّ عىََل اْل لْمِّ ا ابِّ ، َوتَْعرِّيضا يهِّ ُّناا فِّ ، َوتََفن ي لِّ ِّ تِّ اذلَّ

َن اْلَنَْعامِّ. نَْسانِّ َوَحيَاةِّ َما يَْنَفُعُه مِّ
ِ
 بِّهِّ بََقاُء َحَياةِّ اْل

ىل تَدُ )اإىل طعامه( 
ِ
َْرفِّ ا ْعلِّ النََّظرِّ ُهنَا حبِّ يَُة فِّ . َواَوتَْعدِّ دِّ النََّظرِّ يفِّ َأْطَوارِّهِّ ُصُل بُِّمَجرَّ َة ََتْ ْْبَ ىَل َأنَّ الْعِّ

ِ
َشاَرةا ا

ِ
ْن نََظرِّ الَْعْْيِّ ا َُّه مِّ َمْقُصوُد لْ لُّ عىََل َأن

جَيادِّ الَْمْوجُ 
ِ
َا عىََل ا تِّْدَللِّ ِبِّ س ْ لِّ هِّ ابِّ ْن َأْحَوالِّ َطَعامِّ نَْساُن مِّ

ِ
ُدُه اْل ميَا يَُشاهِّ ُُّر فِّ َعامِّ َمَع َأنَّ التََّدب لَْيهِّ َذاَت الطَّ

ِ
َل الَْمْنُظوُر ا . َوُجعِّ َن اْلَْرضِّ وَداتِّ مِّ

نَْسانِّ بِّهِّ َوانْتِّفَ 
ِ
ىَل َحاََلِّ انْتَِّفاعِّ اْل

ِ
هِّ ا رِّ نِّهِّ َوَأْحَوالِّ تََطوُّ َبابِّ تََكوُّ ىَل َأس ْ

ِ
.الُْمَراَد النََّظُر ا  اعِّ َأنَْعامِّ النَّاسِّ بِّهِّ

ْن ُأْسلُ  َ مِّ ِّ تََعاىَل: ُحّرَِّمْت عَلَْيمُكُ اَوَذِلِّ ثَْل قَْوهلِّ ، َوالُْمَراُد َأْحَوالُهَا مِّ َواتِّ اءِّ اذلَّ آمَْسَ اَنَطةِّ اْلَْحاَكمِّ بِّ
ِ
ُ 3لَْمْيَتُة ]الَْمائَِّدة: وبِّ ا [ َأْي َأُْكُهَا، فَآََمَر اَّللَّ

 ِّّ نِّ الُْحُبوبِّ َوالث لتَّْفكِّْيِّ يفِّ َأْطَوارِّ تََكوُّ نَْساَن ابِّ
ِ
يعِّ اْل ْن بَدِّ َ مِّ لَْيهِّ يفِّ َذِلِّ

ِ
َع ا َل َما ُأودِّ َ لَِّيَتآَمَّ ُر َذِلِّ َف هَلُ تََطوُّ َا َطَعاُمُه، َوقَْد ُوصِّ َّيتِّ ِبِّ ينِّ ا َمارِّ ال لتَّْكوِّ

َبَْصِّهِّ َأْم لَْم يََرُه. َ بِّ  َسَواء  َرَأى َذِلِّ

تِّدْ     س ْ َعامِّ َمَع َأنَّ الِّ لطَّ ََّما تََعلََّق النََّظُر ابِّ ن
ِ
نُُه َما يفِّ الُْجَملِّ بَْعَدهُ َوا ِّّ جَيازِّ َويَُبي

ِ
مِّ عىََل اْل ْجَراءا لِّْللََكَ ِ

، ا َعامِّ ينِّ الطَّ : مِّ  َلَل ُهَو بِّآَْحَوالِّ تَْكوِّ ِّ ْن قَْوهلِّ

رَِّها. آخِّ ىَل أ
ِ
 َأانَّ َصَببْنَا الاْمَء َصبًّا ا

هِّ وَ  ىَل َخلْقِّ َطَعامِّ
ِ
نَْساُن ا

ِ
يُر: فَلَْيْنُظرِّ اْل يهِّ يفِّ بََقافَالتَّْقدِّ هِّ بِّهِّ َوانْتَِّفاعِّ َمَواش ِّ ىَل انْتَِّفاعِّ

ِ
نَْباتِّهِّ َوا

ِ
نَْمائِّهِّ َوَشّقِّ اْلَْرضِّ َوا

ِ
ئَةِّ الَْماءِّ لِّ ْم.ءِّ ََتْيِّ ِّ   َحَياَتِّ

َنَّ  ىَل ََضِّْيِّ الَْجًَلََلِّ لِّ
ِ
نَْباتِّ ا

ِ
ّقِّ َواْل ّبِّ َوالشَّ نَاُد الصَّ س ْ

ِ
تِّْعَمالَهََوا هَا َوُملْهُِّم النَّاسِّ اس ْ يسِّ ُ نََوامِّ ، َوُمْحمكِّ َ َرةِّ يفِّ َذِلِّ َبابِّ الُْمَؤثِّّ ُر نَِّظامِّ اْلَس ْ َ ُمَقّدِّ  .ااَّللَّ

. َوقَْد َشاَع يفِّ َصَببْنَا َو )َأنَْبتْنَا( َحَّتَّ َساَوى الْ  ٌّ يفِّ اْلَفَْعالِّ الثًََّلثَةِّ نَاُد َمَجاز  َعْقيلِّ ِس ْ
يََّة.َحقِّ فَاْل  يَقَة الَْعْقلِّ

. هِّ بِّ َس َ ٍء حبِّ : فَآَنَْبتْنا لِّلتَّْفرِّيعِّ َوالتَّْعقِّيبِّ َوُهَو يفِّ ُكِّّ ََشْ ِّ  َوالَْفاُء يفِّ قَْوهلِّ

نَباا ) نباتِّ العنبِّ فًل ضَْي يف ُخل ،وليَس من لوازم العطفِّ أأْن يُقيَد املعطوُف جبميع ما قُيِّّد به املعطوُف عليه (حباا )عطف  عىل  (َوعِّ ّوِّ اإ

 .عن شّقِّ الأرضِّ 

ها وتكرثِّه نفُس القطعِّ  ؛أأي رطبة مُسيْت مبصدرِّ قَضبُه أأي قَطعُه مبالغةا  (باا قَضْ )وَ  ا لتكرر قطعِّ  .كأِنَّ

ٍل َوَكْرٍم َوجَشٍَر فواكه، َوعَ وقوهل)وحدائق غلبا(  ْن ََنْ َ الَْجنَُّة مِّ يَقٍة َوِهِّ ُع َحدِّ ، الَْحَدائُِّق: ََجْ ْن َعْطفِّ اْلََعِّّ عىََل اْلََخّصِّ ْطُفَها عىََل النَّْخلِّ مِّ

هِّْم. افِّ َ هِّْم َواْخرتِّ ُع تَََنُّهِّ َا َمَواضِّ َِنَّ َا لِّ ْمتِّنَانِّ ِبِّ ا لًِّلِّ ْدَماْجا
ِ
ْكرِّ الَْحَدائِّقِّ ا َنَّ يفِّ ذِّ  َولِّ

ًَلفا  ، َوُهَو التَّْمُر، خِّ َر النَّْخُل ُدوَن ثََمَرتِّهِّ ََّما ُذكِّ ن
ِ
ُ َوا يلِّ َكثَِّْية  َل تَْقتَْصِّ َع جَشَرِّ النَّخِّ َنَّ َمنَافِّ أِّ، لِّ هِّ َواْلََكَ َِّّمارِّ َوالَْفَواكِّ َن الث َن بِّهِّ مِّ ، عَ ا لَِّما قُرِّ ىَل ثََمرِّهِّ

بُوَن َماَء ُعودِّ ا ، َويَآُُْكُوَن َُجَّاَرُه، َويرَْشَ ْن تَْمٍر َوُرَطٍب َوبُْْسٍ لِّ فَهُْم يَْقتَاتُوَن ثََمَرتَُه مِّ بِّ
ِ
ْن نََوى التَّْمرِّ عَلَفاا لِّ ُذوَن مِّ َذا ُشقَّ َعْنُه، َويَتَّخِّ

ِ
هِّْم، َوُكُّ لنَّْخََلِّ ا

، َوالْحِّ  ْن َسَعفِّهِّ ، َوالُْحْْصَ مِّ هِّ بِّ ْن َخش َ َ مِّ ُ الُْبُيوَت َواْلََواينِّ ِهِّ َاذِّ ، فَْضًلا َعنِّ اُّتِّ َعامِّ َن الطَّ َ مِّ ِّ َذِلِّ ْْ ْكُر ا . فَذِّ ْن لِّيفِّهِّ َجَرةِّ الْجَ  َباَل مِّ هِّ الشَّ َعةِّ لِّهَذِّ امِّ

ْدَماجِّ الِّ 
ِ
ُمْخَتلِّفِّ اْلَْحَوالِّ َوا تِّْدَللِّ بِّ س ْ ُع يفِّ الِّ عِّ َأَْجَ َوفَْرةِّ النَِّّعمِّ الَْمنَافِّ  .ْمتِّنَانِّ بِّ

يهِّ الْ  (والغلب) ا عىََل تَْشبِّ مَّ
ِ
َجرِّ فََوْصُف الَْحَدائِّقِّ بِّهِّ ا لَظِّ ُأُصولِّ الشَّ َتَعار  لِّغِّ يَقةِّ يفِّ تاََكثُفِّ َأْوَراقِّ جَشَرَِّها َوالْتَِّفافِّ ُهَو ُهنَا ُمس ْ َها بَِّشْخٍص َحدِّ

يرِّ َمْحُذوٍف، َأْي غُلْب  جَشَُرَها، فَيَكُ  ا عىََل تَْقدِّ مَّ
ِ
، َوا تَِّعاَرةا َ غَلِّيظِّ اْلَْوَداجِّ َواْلَْعَصابِّ فَتَُكوُن اس ْ تَِّعاَرُة يفِّ ت س ْ يًّا َوتَُكوُن الِّ َببِّ يهِّ وُن نَْعتاا س َ ُكِّّ  ْشبِّ
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ةَ  َتْْكَلَْت قُوَّ َا تَُكوُن قَدِّ اس ْ َِنَّ نِّ الَْحَدائِّقِّ لِّ ْن َمَحاسِّ َ مِّ ، َوَذِلِّ قََبةِّ ْمَرَأٍة غَلِّيَظةِّ الرَّ : َوَجنَّاٍت َألْفافاا ]النبآأ: جَشََرٍة ابِّ ِّ َ يفِّ قَْوهلِّ ََ  [ .16 اْلَجْشَارِّ 

عُ  َا َمَواضِّ َِنَّ ْكرِّ لِّ ذّلِّ تِّ الَْحَدائُِّق ابِّ . َوُخصَّ َن اْلَجْشَارِّ َمُع َأْصنَافاا مِّ َا ََتْ َِنَّ ، َولِّ افِّ َ ْخرتِّ هِّ َوالِّ  التَََّنُّ

 : مُكْ )َوقَْوهُلُ َنْعامِّ : لمَُكْ  (َولِّ ِّ َن الَْمذْ َوالَْمَتاُع: مَ  ،َعْطُف قَْوهلِّ ٍء مِّ ُع ُكَّ ََشْ ُع يُْرجِّ امِّ ، َوالسَّ يهِّ لَفٌّ َونرَْش  ُمَشّوِّش  ُع، َوفِّ وَراتِّ كُ ا يُنْتََفُع بِّهِّ َزَمناا مُثَّ يَْنَقطِّ

نَّ  َظُة َوالْمِّ َجتِّ الَْمْوعِّ ْدَماجِّ ُأْدمِّ
ِ
َع اْل َعة  َمْوقِّ هِّ الَْحاُل َواقِّ . َوَهذِّ هِّ ىَل َما يَْصلُُح هَلُ لُِّظهُورِّ

ِ
تِّْدَلل.ا س ْ  ُة يفِّ خًلل الِّ

 لآايت:معاين ا. 6

ېې ې  ۅۉ ۉ ېۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۇۇ ۆ ۆ ۈڭ ڭ ڭ ڭ )

فليتدبر الإنسان: كيف خلق هللا  يقول: (ۈئۇئۆئ ۆئ ۈئ  وئوئ ۇئ ىى ائ ائەئ ەئ

ا وعلفاا با طعامه اذلي هو قوام حياته؟ بآأانَّ صببنا املاء عىل الأرض َصبًّا، مث شققناها مبا أأخرجنا مهنا من نبات ش َّت، فآأنبتنا فهيا حباا، وعن 

ا ولكأ تَْنَعمون ِبا أأنُ وأأنعاممك.  لدلواب، وزيتوانا وَنًل وحدائق عظمية الأجشار، ومثارا

 هداية الآايت:. 7

يراد هذه الأش ياء: رضب املثل من هللا تعاىل، لبعث املوَّت من قبورِه، والامتنان من هللا عىل عباده مبا أأنعم به علهيم.   القصد من اإ

 واخلًلصة: أأن املقصود من هذه الأش ياء أأمور ثًلثة:

يراد ادللئل ادلاَل عىل التوحيد. :أأولها  اإ

يراد ادللئل ادلاَل :واثنهيا  عىل القدرة عىل املعاد. اإ

نه ل يليق ابلعاقل أأن يتمرد عن طاعة الإهل اذلي أأحسن اإىل عباده ِبذه الأنواع العظمية من الإحسان. :واثلهثا  الرتغيب ابلإميان والطاعة فاإ

َن اْلَْرضِّ الَْهامِّ )قال ابن كثْي:  ْحيَاءِّ النََّباتِّ مِّ
ِ
تِّْدَلل  ابِّ يهِّ اس ْ ، َوفِّ يهِّ اْمتِّنَان  ( فِّ هِّ ىَل َطَعامِّ

ِ
نَْساُن ا ْحَياءِّ اْلَ فَلَْيْنُظرِّ الإ

ِ
ْجَسامِّ بَْعَدَما ََكنَْت َدةِّ عىََل ا

 قاا.َعَظاما اَبلَِّيةا َوتَُراابا ُمتََمّزِّ 

 


