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النّحلسورةُ 

ْحم   ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ِن الره

ِ فَلَ  هُ ُسْبَحانَهُ  تَْستَْعِجلُوأَتَى أَْمُر َّللاه
ا يُشْ  ﴾1ِرُكوَن ﴿َو تَعَالَى َعمه
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أَمْرُ اللَّهِ 
ه و قالوا للنبي صلّى اللَّهه عل هالمشركون :و روي عن عباس انه قال•

أَمْهر  أَتى»سلم ائتنا بعذاب اللَّه ان كنت من الصادق ن، فقال اللَّه تعالى
« اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِل وه 

لساعة، و لم يقل يأتي، الن اللَّه تعالى قرّب ا« أَمْر  اللَّهِأَتى»انما قال و •
رِ أَ»فجعلها كلمح البصر، فقال  وْ ه هوَ وَ ما أَمْر  السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْهحِ الْبَصهَ

« 2« »اقْتَرَبَتِ السَّاعَة »و قال « 1« »أَقْرَب 
لموعظة، و كل ما هو آت قريب، فعبر بلفظ الماضي ل كون أبلغ في او •

يدل على أنه في معنى يأتي، « فَال تَسْتَعْجِل وه »إن كان قوله 

35: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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أَمْرُ اللَّهِ 

أمر ّللَا 

العذاب
الحسن و ابن 
جريح و غيرهما

فرائضه و 
أحكامه

الضحاك

الجبائيالقيامة

.، ألنهم استعجلوا عذابه دون غيرهاألول أصح

35: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج



6

أَمْرُ اللَّهِ 
-مهافي قول الحسن و ابن جريح و غ ره-العذابيراد به أمر اللَّه و •

يامة القأمره: و قال الجبائي. فرائضه و أحكامهمعناه : و قال الضحاك
.، ألنهم استعجلوا عذابه دون غ رهاألول أصحو 
77سورة النحل آية ( 1)•
.1سورة القمر آية ( 2)•

35: ، ص6التبيان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
(ب ان)•
في مما نزلتصدر السورة أن -إذا تدبرنا السورة-الغالب على الظن•

ر اهلل يهذكآية أربعونقب ل الهجرة، و هي أواخر عهد النبي ص بمكة 
بهه سبحانه في شطر منها أنواع نعمه السماوية و األرضه ة ممها تقهو 

تصهال يهدل ح اة اإلنسان و ينتفع به في معاشه نظاما متقنا و تهدب را م
.على وحدان ته تعالى في ربوب ته

سهاع هم و يحتج في شطر آخر على بطالن مزاعم المشرك ن و خ بة م•
و أنه س جازيهم كما جازى أمثهالهم مهن األمهم الماضه ة و س فصهل 

.القضاء ب نهم يو  الق امة

202: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
تَعْجِل وه  أَمْر  اللَّههِ فَهال تَسهْ أَتى»: قد افتتح سبحانه هذه اآليات بقولهو •

 ه من مفرعا آيات االحتجاج على ما ف« عَمَّا ي شْرِك ونَس بْحانَه  وَ تَعالى
السهورة التنزيه و التسب ح و من ذلك يعلم أن عمدة الغرض في صدر

ف هه اإلنباء بإشراف األمر اإللهي و دنوه منهم و قرب   نزوله عل هم، و
لما كانوا -بهاستهزاء-للمشرك ن فقد كانوا يستعجلون النبي صإبعاد 

نذرهم بهه و يسمعون كال  اهلل سبحانه يذكر كث را نزول أمره تعالى و ي
و «  بِهأَمْرِهِفَاعْف وا وَ اصْفَح وا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهه »: ف ه مثل قوله للمؤمن ن

الشرك و التوحيد علىبظهور الحق على الباطل تعالى أمرهليس إال 
.، هذا ما يعط ه التدبر في صدر السورةو اإليمان على الكفر

202: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
وَ الَّذِينَ هاجَر وا فِهي اللَّههِ »: أما ذيلها و هي ثمان و ثمانون آية من قولهو •

بها  إلى آخر السورة على ما ب نها من االتصال و االرت« مِنْ بَعْدِ ما ظ لِم وا
ي ص أوائلل عهلد النبلفس اق اآليات ف ه يشبه أن تكون مما نزلت فهي 

لك لمها و ذ-فصدر السورة و ذيلها متقاربا النزول-بالمدينة بعيد الهجرة
ع هد ف ها من آيات ال تنطبق مضام نها إال على بعه  الحهوادا الواقعهة ب

دْ نَعْلَم  وَ لَقَ»: اآلية، و قوله« وَ الَّذِينَ هاجَر وا فِي اللَّهِ»: الهجرة كقوله تعالى
فارسهي و اآلية النازلة على قول في سلمان ال« أَنَّه مْ يَق ول ونَ إِنَّما ي عَلِّم ه  بَشَرٌ

اآليهة «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أ كْرِهَ»: قد آمن بالمدينة، و قوله
يهات و كذا اآليات النازلة في ال ههود و اآل-كما س أتي-النازلة في عمار

.النازلة في األحكا  كل ذلك يف د الظن بكون اآليات مدن ة

203: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
وَ الَّهذِينَ »: مع ذلهك فهاختالف النهزول الئهح مهن بعضهها كقولههو •

: «وَ إِذا بَهدَّلْنا آيَهةم مَكهانَ آيَهةٍ»: و قوله41-اآلية: ، اآلية«هاجَر وا
هِ مَنْ كَفَهرَ بِاللَّه»: إلى تما  آيت ن أو خمس آيات، و قوله101: اآلية

.و عدة آيات تتلوها106: اآلية: «مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ
: يةاآل: «وَ الَّذِينَ هاجَر وا»: أن قوله تعالى-بعد ذلك كله-و اإلنصاف•

: يهةاآل: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْهدِ إِيمانِههِ»: إلى تما  آيت ن، و قوله41
126: ةاآلي: «وَ إِنْ عاقَبْت مْ فَعاقِب وا»: و بضع آيات بعدها، و قوله106

لمك ة منها و آيتان بعدها مدن ة لشهادة س اقها بذلك، و الباقي أشبه با
. بالمدن ة

203: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
ههو لكن الس اق يشههد بهه ومن الملثوور شيئالم يوافق هذا و إن و •

. أولى باالتباع
من سورة األنعا  احتمال أن تكون نازلهة 118قد مر في تفس ر آية و •

. بعد سورة النحل و هي مك ة

بر و الغرض الذي هو كالجامع آليات ذيل السورة أن ف ها أمرا بالصو •
.وعدا حسنا على الصبر في ذات اهلل

203: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
و غرض السورة اإلخبار بإشراف أمر اهلل و ههو ظههور الهدين الحهق •

 ر لق ها  ذلك بب ان أن اهلل هو اإلله المعبود ال غتعالى يوضحعل هم و 
م إل هه، و تدب ر العالم به، كما أن الخلقة قائمة به و النتهاء جم هع الهنع

ب ان أن انتفاء ذلك عن غ ره، فالواجب أن يعبد اهلل و ال يعبد غ ره، و
بهداه الدين الحق هلل ف جب أن يؤخذ به و ال يشرع دونه دين و رد ما أ
لهدين المشركون من الشبهة على النبوة و التشريع و ب هان أمهور مهن ا

.اإللهي

204: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
عهد هو الذي يرومه معظم آيات السورة و تنعطف إلى ب انه مهرة بهذا •

مرة و في ضمنها آيات تتعرض ألمر الهجرة و ما يناسهب ذلهك ممها
.يحو  حولها

204: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
بْحانَه  وَ تَعهالىأَتى»: تعالىقوله • تَعْجِل وه  سه  مَّها عَأَمْهر  اللَّههِ فَهال تَسهْ

ال هة ألن اآليهات التالخطلاب للمشلرنين ظاهر الس اق أن « ي شْرِك ونَ
إِله ك مْ »: مسوقة احتجاجا عل هم، إلى قوله في اآلية الثان ة و العشرين

فرعهة و وجه الكال  ف ها إلى المشرك ن، و هي جم عا كالمت« إِلهٌ واحِدٌ
بْحانَه  وَ تَعهالى»: على قوله في ذيل هذه اآلية رِك ونَسه  و« عَمَّها ي شهْ

وب ة من مقتضاه أن يكون األمر الذي أخبر بإت انه أمرا يطهر ساحة الرب
شركهم بحسم مادته، 

204: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
، بهلأملرفلي الملممنينملن اسلتعجاللم تقع في نالمه حكايلة و •

مهن أمهر المذكور استعجال المشرك ن بما كان يذكر في كالمه تعهالى
ق هلْ أَ »: الساعة و أمر، الفتح و أمر نزول العذاب، كما يش ر إل ه قولهه

إلى -نَرَأَيْت مْ إِنْ أَتاك مْ عَذاب ه  بَ اتام أَوْ نَهارام ما ذا يَسْتَعْجِل  مِنْه  الْم جْرِم و
وَ يَسْتَنْبِئ ونَكَ أَ حَقٌّ ه وَ ق لْ إِي وَ رَبِّهي إِنَّهه  لَحَهقٌّ وَ مها أَنْهت مْ-قوله

.إلى غ ر ذلك من اآليات53: يونس: «بِم عْجِزِينَ

204: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
ن ما وعد اهلل النبلي ص و اللذيباألمرفالمراد على هذا و •

آمنوا و أوعد المشرنين مرة بعد مرة فلي نالمله أ له 
يظهلر سينصر المممنين و يخزي الكافرين و يعلذبهم و

 اللَّهه  فَاعْف وا وَ اصْفَح وا حَتَّى يَهأْتِيَ»: كما قالدينه بثمر من عنده 
لى ما ع« فَال تَسْتَعْجِل وه »و إل ه يعود أيضا ضم ر . 109: البقرة: «بِأَمْرِهِ

قق و قربهه يف ده الس اق أو يكون المراد بإت ان األمر إشرافه على التح
ههذا :من الظهور، و هذا شائع في الكال  يقال لمن ينتظر ورود األم هر

.ء بعداألم ر جاء و قد دنا مج ئه و لم يجي

204: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
رِك ونَس بْحانَه  وَ تَعالى»: على هذا أيضا يكون قولهو • ن مه« عَمَّها ي شهْ

ي أن يعرض قب ل االلتفات من الخطاب إلى الغ بة إشارة إلى أنهم ينبغ
عجلوا عن مخاطبتهم و مشافهتهم النحطا  أفهامهم لشركهم و لم يسهت

.          نزول األمر إال لشركهم استهزاء و سخرية

204: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
ن أو و بما مر يندفع ما ذكره بعضهم أن الخطاب فهي اآليهة للمهؤمن •

.للمؤمن ن و المشرك ن جم عا فإن الس اق ال يالئمه
ينف ه عنهم على أنه تعالى يخص في كالمه االستعجال بغ ر المؤمن ن و•

نَ مِنْهها وَ يَسْتَعْجِل  بِهَا الَّذِينَ ال ي ؤْمِن ونَ بِها وَ الَّذِينَ آمَن وا م شْفِق و»: قال
.18: الشورى: «يَعْلَم ونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

ن و و كذا ما ذكروه أن المراد باألمر هو يو  الق امة و ذلك أن المشرك •
هلل إن كانوا يستعجلونه أيضا كما يدل عل هه قهولهم علهى مها حكهاه ا

لكهن سه اق 48: يهس: «هذَا الْوَعْد  إِنْ ك نْهت مْ صهادِقِ نَمَتى»: تعالى
.اآليات ال يساعد عل ه كما عرفت

205: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
الملراد بلاألمر يلو  من العج ب ما استدل به جمع مهنهم علهى أن و •

ئَلَنَّه مْ فَوَ رَبِّهكَ لَنَسهْ »: أنه تعالى لما قال في آخر سورة الحجرالقيامة 
فتهتح و كان ف ه تنب ه على حشر هؤالء و سؤالهم قال في م« أَجْمَعِ نَ

ه فهي فأخبر بقرب يو  الق امة و كذا قوله« أَمْر  اللَّهِأَتى»: هذه السورة
الموت و هو مفسر به« وَ اعْب دْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِ َكَ الْ َقِ ن »: آخر الحجر

 امهة و شديد المناسبة بأن يكون المراد باألمر في هذه السورة يو  الق
و أمثهال. «أَتهى»: و هاهنها« يَأْتِ َكَ»: مما يؤكد المناسبة قوله هناك

.هذه األقاويل الملفقة مما ينبغي أن يلتفت إل ه

205: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النحل على اجمالها
م المراد باألمر واحدة األوامر و معنلاه الحكلإن : نظ ره قول بعضهمو •

رمهات كأنه يش ر به إلى ما في السورة من أحكا  العهد و ال م ن و مح
.األكل و غ رها و الخطاب على هذا للمؤمن ن خاصة و هو كما ترى

205: ، ص12الميزان في تفسير القرآن، ج
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