
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النحلسورة 
 ( الرحيم الرمحن هللا بسم)

َأَفَمْن ََيُْلُق َكَمْن ََل ََيُْلُق )
 (َأَفََل َتذَكَُّروَن 
 (71النحل ) 

................................................................ 

 لمات :معاين الك
 { مجيع املخلوقات وهو الفعال ملا يريد َأَفَمْن ََيُْلقُ }
 { شيئا َل قليَل وَل كثريا، َكَمْن َل ََيُْلقُ }
{ فتعرفالالالالالالالون أن املنفالالالالالالالرل بالالالالالالالا لق أحالالالالالالالق بالع الالالالالالالالة  َأفالالالالالالالَل تالالالالالالالذَكَُّرونَ }

كلهالالالالا، فكمالالالالا أيفالالالاله واحالالالالد ن  لاالالالاله وتالالالالدبري  ف يفالالالاله واحالالالالد ن   يتالالالاله 
 وتوحيد  وع الته.
 املعىن اإلمجايل 
{ أفمالالالالن َيلالالالالق كمالالالالن َل َيلالالالالق أفالالالالَل تالالالالذكرون( }71قولالالالاله ن ا)يالالالال  )

هالالالذا تبيفيالالال  علالالاليم يولئالالالن الالالالذين ياالالالرون علالالال  ع الالالالة اي الالالالنا  
وجيالالالالاللون عليهالالالالا وجيالالالالالدون فهالالالالل ع الالالالالة مالالالالن َيلالالالالق ويالالالالر   ويالالالالدبر 
حيالالالالالالاة اإليفسالالالالالالان وهالالالالالالو هللا ر  العالالالالالالامل  كع الالالالالالالة مالالالالالالن َل َيلالالالالالالق وَل 

ي مالالالالالالن العاالالالالالالَلي بالالالالالال  ا الالالالالال  ا يالالالالالال  يالالالالالر   وَل يالالالالالالدير  فمالالالالالالن يسالالالالالالو 
الفعالالالالال ملالالالالا يريالالالالد واهالالالال  ا يالالالالاة كلهالالالالا وبالالالال  ايح الالالالار وايو الالالالالان  
فلالالالالالالالذا ولهالالالالالالالم باولالالالالالالاله }أفالالالالالالالَل تالالالالالالالذكرون{ فتالالالالالالالذكرون فتعرفالالالالالالالون أن 

ع الالالالالالالة هللا حالالالالالالق فتتوبالالالالالالوا    ربكالالالالالالم  ع الالالالالالالة اي الالالالالالنا  با لالالالالالال  وأن
 وتسلموا له ق ل أن يبتيكم العذا .

 -س حايفه وتعا   -وتدعو ا)ي  أهل العاول    اَلتعاظ للق هللا 
 حىت َل يع د معه ش ي.

 ( أي أفمن َيلق َأَفَمْن ََيُْلُق َكَمْن َل ََيُْلُق  َأَفَل َتذَكَُّرونَ )وقوله تعا  
  -ها عليكم وينعم هذ  النعم العليم هذ  ا َلئق الع ي   اليت عدليفا

كمن َل َيلق شيئا وَل ينعم يفعما  غرية وَل ك رية، أفَل تذكرون هذ  
النعم وهذا السلطان العليم والادرة عل  ما شاي من ا كم ، وع ز 
أو ايفكم وضعفها ومهايفتها، وأهنا َل جتل     يففسها يففعا، وَل تدفع 

ه من ع الهتا، و قراركم  ا ضرا، فتعرفوا بذلن  طب ما أيفتم علي
 بايلوهي .

اإليفكار عليهم ورميهم باجلهل وسوي التادير وقل   -و َل   هذا
الشكر ملن أيفعم عليهم مبا َل حيا  من النعم، مع وضوح ذلن وقل  
احتياجه    تدبر وتفكر و  ال  يفلر، بل يكف  فيه تن ه العال، ليعلم 

  النعم، أما هذ  اي نا  اليت َل أن الع الة َل تليق  َل للنعم بكل هذ
 فهم  ا وَل قدرة وَل ا تيار، فَل تن غ  ع الهتا وَل اَلشتغال بطاعتها.
قال قتالة ىف ا)ي : هللا هو ا الق الرا  ، َل هذ  ايو ان اليت تع د 

 من لون هللا، َل ختلق شيئا وَل متلن يهلها ضرا وَل يففعا ا .
ن يفزل  ليهم ا ديث تعاملوا مع ووراي ذلن حكم ؛ فهؤَلي الذي

اي نا  وكبهنا هللا؛ وتومهوا أن هللا خملو  مثل تلن اي نا ؛ ولذلن 
جاي الاول الذي يناس  هذا التاور. وا ق س حايفه يريد أن ي طل 
هذا التاور من ايساس؛ فبوضح أن من تع دوهنم هم أ نا  من 

حس  تاوركم  ا  ارة وه  مالة و ا  ورة، وأيفتم  نعتموها عل 
وقدراتكم. ون هذ  ا ال  يكون املع ول أقل لرج  من العابد وألىن 
منه؛ فضًَل عن أن تلن اي نا  َل متلن ملن يع دها ضرًا وَل يففعاً. مث: 
ملاذا تدعون هللا  ن مسكم ضر   ن اإليفسان يدعو هللا ن موقف 

  نعوها الضر؛ ييفه  لتها َل جيرؤ عل   داع يففسه، أما ا)   اليت
 قال تعا  :وع دوها فه  َل تسمع الدعاي: 

ُعوا َما اْسَتَ ابُوا َلُكْم َويالْوَ   ِ ْن َتْدُعوُهْم ََل َيْسَمُعوا ُلَعايَُكْم َوَلْو َسَِ
 71) اْلِاَياَمِ  َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم َوََل يالَن ِ ُئَن ِمْثُل َ ِ رير 

 )سورة فا ر( 
 

َيلق   ن علين أن فكيف  ذن تساوون ب  من َل َيلق، ومن 

فالالالالالال ن يفاالالالالالالول الالالالالالالوح  مالالالالالالن الاالالالالالالر ن والسالالالالالالن  للالالالالالال  علالالالالالال  أن 
التسالالالوي  بالالال  ا الالالالق واملخلالالالو  ن ا  الالال  شالالالر  أكالالال  خمالالالر  مالالالن 
امللالالالالالال ، فمالالالالالالن أحالالالالالال   الالالالالالري هللا   الالالالالال  ع وليالالالالالال  أي   الالالالالال  تسالالالالالالتلز   
كمالالالالال الالالالالذل وكمالالالالال ا ضالالالالوع فاالالالالد أشالالالالر  مالالالالع هللا  الالالالري . فاالالالالد 

َوِمالالالالالَن النَّالالالالالاِس َمالالالالالْن يالتَِّخالالالالالُذ ِمالالالالالْن ُلوِن ا َِّ َأيفالالالالالَداًلا  : قالالالالالال هللا تعالالالالالا
.. }ال االالالالالرة،  حيُِ ُّالالالالالويفالُهْم َكُحالالالالال ِ  ا َِّ َوالَّالالالالالِذيَن َ َمنالالالالالوا َأَشالالالالالدُّ ُح  الالالالالا ِ َِّ 

 -{. و ن كايفالالالالال  هالالالالالذ  ا)يالالالالال  ن اي الالالالالنا  وأهالالالالالل الشالالالالالر  761
لكالالالالالالالن العالالالالالالال ة بعمالالالالالالالو  اللفالالالالالالال  َل  -كمالالالالالالالا قالالالالالالالال أهالالالالالالالل التفسالالالالالالالري

 س   كما هو معلو  عند أهل العلم.لاول ال
قالالالالالالالالال العلمالالالالالالالالاي: لاالالالالالالالالد بعالالالالالالالالث هللا تعالالالالالالالالا  يف يالالالالالالالاله  مالالالالالالالالدا  الالالالالالالالل  
هللا عليالالالالالالالالالالاله وسالالالالالالالالالالاللم بتحايالالالالالالالالالالالق التوحيالالالالالالالالالالالد ا الالالالالالالالالالالال  وجتريالالالالالالالالالالالد  
ويففالالالالالالالالالال  الشالالالالالالالالالالر  بكالالالالالالالالالالل وجالالالالالالالالالاله حالالالالالالالالالالىت ن ايلفالالالالالالالالالالاظ، كاولالالالالالالالالالاله 
 الالالالالالالالل  هللا عليالالالالالالالاله وسالالالالالالالاللم: َل ياالالالالالالالالولن أحالالالالالالالالدكم مالالالالالالالالا شالالالالالالالالاي هللا 
ه وشالالالالالالالاي  مالالالالالالالد بالالالالالالالل مالالالالالالالا شالالالالالالالاي هللا مث شالالالالالالالاي  مالالالالالالالد. وقالالالالالالالال لالالالالالالال
رجالالالالالالالل مالالالالالالالا شالالالالالالالاي هللا وشالالالالالالالئ . فاالالالالالالالال: أجعلتالالالالالالال    يفالالالالالالالدا قالالالالالالالل 

 ما شاي هللا وحد .
َل جيو  أن تكون     املخلو  وتعليمه كائنا من كان مساوي  

     ا الق س حايفه وتعا  وتعليمه.
 الالالالالالالالالل  هللا عليالالالالالالالالاله  -وعلالالالالالالالالال  املسالالالالالالالالاللم أن يت الالالالالالالالالع هنالالالالالالالالال  النالالالالالالالالالي

السالالالالالالالالاللف الاالالالالالالالالالال وحيالالالالالالالالالذرمن اإلفالالالالالالالالالرا  والتفالالالالالالالالالري   -وسالالالالالالالالاللم
 مها من أ طر أس ا  ا َل .اللذين 

أن هللا سالالالالالالالالال حايفه أمالالالالالالالالالر بالالالالالالالالالبن تاالالالالالالالالالر  الع الالالالالالالالالالات كلهالالالالالالالالالا لالالالالالالالالاله 
وحالالالالالالالد  ، الالالالالالالالدعاي و الالالالالالالري  ، فمالالالالالالالن  الالالالالالالر  شالالالالالالاليئاً منهالالالالالالالا لغالالالالالالالري 
هللا علالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالال يل املشالالالالالالالالالالالارك  أو اَلسالالالالالالالالالالالتاَلل فاالالالالالالالالالالالد أشالالالالالالالالالالالر  

وبالالالالالالالالال  لنالالالالالالالالا أن الشالالالالالالالالر  أعلالالالالالالالالم الالالالالالالالالذيفو  وأن  بالالالالالالالالا  العلالالالالالالالاليم
 ن ) هللا َل يغفالالالالالالالالالالر   ذا مالالالالالالالالالالات الع الالالالالالالالالالالد عليالالالالالالالالالاله ، قالالالالالالالالالالال تعالالالالالالالالالالالا 

هللا َل يغفالالالالالالالالالر أن يشالالالالالالالالالالر  بالالالالالالالالاله ويغفالالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالا لون ذلالالالالالالالالالالن ملالالالالالالالالالالن 
 .(يشاي
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 الفوائد :
الذي َيلق هو هللا، والذي َل َيلق هو كل ش ي  ري هللا،  -7

واملااول به ما يع د  العر  من اي نا ، ويندر  حت  الدَلل   
 كل ما يع د من لون هللا ن أي  مان أو أي مكان.

اقل )من ع  عن اي نا   ري العاقل  بايغ  التع ري عن الع -2
َل َيلق( وليس: "ما َل َيلق "؛ ين املشرك  أجروها جمرى 

 العاَلي بع الهتا.
 ن املااول ن ا)ي  يفف  أن يكون العاَلي شركاي  ،  -3

 وبايو  فاجلمالات أبعد من أن يكويفوا شركاي  .
وليس " تفكرون " أو " تعالون "  )تذكرون(جاي التع ري بال  -1

اضح َل حيتا   َل      اح  الغفل  عن هذ  ين ايمر ظاهر و 
 الالو  وهذ  العاول.

اَلستفها   يفكاري مبعىن  يفكار الواقع؛ يهنم فعَل ع دوا  -1
ايح ار ف علوا من  لق الوجول كمن ََل َيلق شيئا، وهو ذاته 
خملو  مي  ََل حياة فيه  ذ هو مجال من اجلمالات وح ر من 

 .ايح ار
( لرتتي  ما بعدها عل  ما َأَفَمن ََيُْلقُ : ))الفاي( ن قوله -6

ق لها، ف يفه يرتت  عل  أن هللا تعا   الق ايشياي والنعم 
 .واييففس، وبذلن يكون هو املع ول وحد 

املااريف  ب  ا   ا َل  العليم، وب  اي نا  امليت  املخلوق   -1
ن َل لتارير بطَلن ع الة  ري هللا تعا  ين من ََيُلق ليس كم

 ََيَلق.
  كالالالالالالالم أيهالالالالالالالا النالالالالالالالاس  لالالالالالالاله واحالالالالالالالد َل  لالالالالالالاله  َل هالالالالالالالو املع الالالالالالالول  -8

حبالالالالالالالالالق  ذ هالالالالالالالالالو وحالالالالالالالالالد  ا الالالالالالالالالالق املالالالالالالالالالدبر  الالالالالالالالالذا الكالالالالالالالالالون، وهالالالالالالالالالو 
فالالالالالالالالالالالالالا ر السالالالالالالالالالالالالالموات واير  فكيالالالالالالالالالالالالالف يع الالالالالالالالالالالالالد  الالالالالالالالالالالالالري  مالالالالالالالالالالالالالن 
 املخلوقالالالالالالالالالالالات بالالالالالالالالالالالل مالالالالالالالالالالالن ايح الالالالالالالالالالالار وايو الالالالالالالالالالالان واجلمالالالالالالالالالالالالات

 !! و ذا كالالالالالالالالالالالان هالالالالالالالالالالالو ا الالالالالالالالالالالق َل شالالالالالالالالالالالن فيالالالالالالالالالالاله، فمالالالالالالالالالالالا والا الالالالالالالالالالالور
 س   هذا الشر  

هالالالالالالالالذا ت كيالالالالالالالال  للمشالالالالالالالالرك  و بطالالالالالالالالال إلشالالالالالالالالراكهم ب يفكالالالالالالالالار أن  -9
اركته، مالالالالالا َل ياالالالالالدر علالالالالال   لالالالالالق شالالالالال ي مالالالالالن يسالالالالالاويه ويسالالالالالتحق مشالالالالال

 .ذلن
خملوقالالالالالات هللا الدالالالالالال  علالالالالال  وجالالالالالول  وتفالالالالالرل  بالربوبيالالالالال  وبالالالالالديع  -71

 الالالالالالنعته فتسالالالالالالتدلون فالالالالالالا علالالالالالال  ذلالالالالالالن، ف هنالالالالالالا لوضالالالالالالوحها يكفالالالالالال  ن 
اَلسالالالالالالالتدَلل فالالالالالالالا جمالالالالالالالرل التالالالالالالالذكر  الالالالالالالا َل حيتالالالالالالالا     لقيالالالالالالالق الفكالالالالالالالر 

 .والنلر
ليالالالالالالالالق أن الع الالالالالالالالالة َل تليالالالالالالالالق  َل بالالالالالالالالاملنعم ايعلالالالالالالالالم، فكيالالالالالالالالف ي -77

بالعاقالالالالل أن يشالالالالتغل بع الالالالالالة مالالالالن َل يسالالالالتحق الع الالالالالالة ويالالالالرت  ع الالالالالالة 
 .من يستحاها

 لالالالالق هللا علالالالاليم  كالالالالم فالالالالَل يسالالالالتطيع خملالالالالو  أن َيلالالالالق مثلالالالاله،  -72
 .فضَلً عن أن َيلق أفضل منه

أن هللا سالالالالالال حايفه خ يالالالالالالزل  الاالالالالالالاً كيالالالالالالف شالالالالالالاي ومالالالالالالىت شالالالالالالاي وَل  -73
 ل ( َمالالالالالالالا َيَشالالالالالالالايُ قالالالالالالالاَل َكالالالالالالالَذِلِن هللاُ ََيْلالالالالالالالُق )يالالالالالالالزال، لاولالالالالالالاله سالالالالالالال حايفه 

 [.11عمران: 
أ الالالالال  تعالالالالالا  عالالالالالن يففسالالالالاله أيفالالالالاله هالالالالالو ا الالالالالالق وحالالالالالد  ومالالالالالا سالالالالالوا   -71

الالالالارُ خملالالالالو ، قالالالالال تعالالالالا    قالالالالِل هللاُ َ الالالالاِلُق ُكالالالاللِ  َشالالالالْ ير َوُهالالالالَو الَواِحالالالالُد الَاهَّ
الالالالالُر هللاِ [. وقالالالالالال سالالالالال حايفه 76]الرعالالالالد:  ]فالالالالالا ر:  َهالالالالالْل ِمالالالالالْن َ الالالالالاِلقر َ يالْ

3.] 
عالالالالا  مالالالالا  لالالالالق هالالالالذا ا لالالالالق جيالالالال  أن يفعلالالالالم أن هللا سالالالال حايفه وت -71

وهالالالو  العلالالاليم  الالالوا ولع الالالاً، وَل  لاالالاله ع ثالالالا و ظالالالا  لاالالاله لغايالالال  عليمالالال 
-16]الالالالالالالالذاريات:  (َوَمالالالالالالالا َ َلْاالالالالالالالُ  اجلالالالالالالالنَّ َواإِليفالالالالالالالَس ِ َلَّ لِيالْع الالالالالالالُدونِ )

11] 
هنالالالالالا  فئالالالالال  مالالالالالن النالالالالالاس عرفالالالالالوا الغايالالالالال  الالالالالاليت يجلهالالالالالا  لاالالالالالوا،  -76

 علالالالالالالال  ولكالالالالالالالنهم قاالالالالالالالروا وأسالالالالالالالايوا، وأضالالالالالالاللوا الطريالالالالالالالق فع الالالالالالالدوا هللا
 .جهل، وابتدعوا ن لين هللا ماخ يبذن به هللا

و الالالالالل  هللا علالالالالال  يف ينالالالالالا  مالالالالالد وعلالالالالال  الالالالالاله و الالالالالح ه .... وهللا اعلالالالالالم
 وسلم

 
 

َأَفَمْن ََيُْلُق َكَمْن ََل ََيُْلُق َأَفََل 
 َتذَكَُّرونَ 

 ( 55ة تفسري القران العظيم اإلصدار رقم ) سلسل   

 

 النحل سورةمن فوائد 
 71االية 

 هتدى وَل ت اع                                                            
 وَل تنسويفا من  ال لعائكم                
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ها 
َ
 عزمي إبراهيم عزيزاعد


