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 الرابع الباب

 ريمكفى القرآن ال ثمراتعن ال تقاسير اآلية

 الثمراتب تتعلق الواردة اآلية 1.4

 ( مرة يف أشكال خمتلفة كما يلي : 42) كرر اهلل يف القرآن الكرمي كلمة الثمرات

 النص الوحدة رقم اآلية السورة ت

 الثََّمرَات   44 البقرة 1

إسم )

 مصدر(

َرأضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَّذ ي  ب َناءً  َوالسََّماءَ  ف رَاًشا اْلأ

رَجَ  َماءً  السََّماء   م نَ  َوأَن أَزلَ   الثََّمرَات   م نَ  ب ه   فََأخأ

 تَ عأَلُمونَ  َوأَن أُتمأ  أَنأَداًدا ل لَّه   ََتأَعُلوا َفَل  َلُكمأ  ر زأقًا

 ََثَرَة   42 البقرة 4

إسم )

 مصدر(

ُلوا آَمُنوا الَّذ ينَ  َوَبشِّر   َات   َوَعم   ََلُمأ  َأنَّ  الصَّاِل 

َن أَهارُ  ََتأت َها م نأ  ََتأر ي َجنَّات   َها ُرز ُقوا ُكلََّما اْلأ ن أ  م 

 َوأُتُوا قَ بألُ  م نأ  ُرز ق أَنا الَّذ ي َهَذا قَاُلوا ر زأقًا ََثَرَة   م نأ 

ًا ب ه    ف يَها َوُهمأ  ُمَطهَّرَة   أَزأَواج   ف يَها َوََلُمأ  ُمَتَشاِب 

 َخال ُدونَ 

 الثََّمرَات   141 البقرة 3

إسم )

َعلأ  َربِّ  إ ب أرَاه يمُ  قَالَ  َوإ ذأ  ًنا بَ َلًدا َهَذا اجأ  َوارأُزقأ  آم 

َلهُ  ُهمأ  آَمنَ  َمنأ  الثََّمرَات   م نَ  أَهأ ن أ  َوالأيَ وأم   ب اللَّه   م 
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ر   مصدر( خ  َطرُّهُ  ُثَّ  َقل يًل  َفأَُمت ُِّعهُ  َكَفرَ  َوَمنأ  قَالَ  اْلأ  إ َل  َأضأ

يُ  َوب ئأسَ  النَّار   َعَذاب    الأَمص 

 الثََّمرَات   122 البقرة 2

إسم )

 مصدر(

ُلَونَُّكمأ  ء   َولََنب أ َوأف   م نَ  ب َشيأ وع   اْلأ  م نَ  َونَ قأص   َواْلُأ

َوال   َمأ َن أُفس   اْلأ  الصَّاب ر ينَ  َوَبشِّر   الثََّمرَات  وَ  َواْلأ

 الثََّمرَات   411 2البقرة 2

إسم )

 مصدر(

 َوأَعأَناب   َنَ يل   م نأ  َجنَّة   َلهُ  َتُكونَ  أَنأ  َأَحدُُكمأ  أَيَ َودُّ 

َن أَهارُ  ََتأت َها م نأ  ََتأر ي  الثََّمرَات   ُكلِّ  م نأ  ف يَها َلهُ  اْلأ

 إ عأَصار   فََأَصابَ َها ُضَعَفاءُ  ُذرِّيَّة   َوَلهُ  الأك بَ رُ  َوَأَصابَهُ 

تَ َرَقتأ  نَار   ف يه   ُ  َكَذل كَ  فَاحأ يَات   َلُكمُ  اللَّهُ  يُ بَ ّيِّ  اْلأ

 تَ تَ َفكَُّرونَ  َلَعلَُّكمأ 

 ََثَر ه   99 اْلنعام 1

إسم )

 مصدر(

َنا َماءً  السََّماء   م نَ  أَن أَزلَ  الَّذ ي َوُهوَ  َرجأ  ب ه   َفَأخأ

ء   ُكلِّ  نَ َباتَ  َنا َشيأ َرجأ نأهُ  َفَأخأ رًا م  نأهُ  َُنأر جُ  َخض   م 

ل   َوم نَ  ُمتَ رَاك ًبا َحبًّا َوان   طَلأع َها م نأ  النَّخأ  َدان َية   ق ن أ

َتب ًها َوالرُّمَّانَ  َوالزَّي أُتونَ  أَعأَناب   م نأ  َوَجنَّات    ُمشأ

رَ  َرَ  إ َذا ََثَر ه   إ َل  انأظُُروا ُمَتَشاب ه   َوَغي أ  يف   إ نَّ  َويَ نأع ه   أَثأ

ُنونَ  ل َقوأم   َْليَات   َذل ُكمأ   يُ ؤأم 
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َرَ  99 اْلنعام 7  أَثأ

)فعل 

 املاضى(

َنا َماءً  السََّماء   م نَ  أَن أَزلَ  الَّذ ي َوُهوَ  َرجأ  ب ه   َفَأخأ

ء   ُكلِّ  نَ َباتَ  َنا َشيأ َرجأ نأهُ  َفَأخأ رًا م  نأهُ  َُنأر جُ  َخض   م 

ل   َوم نَ  ُمتَ رَاك ًبا َحبًّا َوان   طَلأع َها م نأ  النَّخأ  َدان َية   ق ن أ

َتب ًها َوالرُّمَّانَ  َوالزَّي أُتونَ  أَعأَناب   م نأ  َوَجنَّات    ُمشأ

رَ  َرَ  إ َذا ََثَر ه   إ َل  انأظُُروا ُمَتَشاب ه   َوَغي أ  يف   إ نَّ  َويَ نأع ه   أَثأ

ُنونَ  ل َقوأم   َْليَات   َذل ُكمأ   يُ ؤأم 

 ََثَر ه   121 اْلنعام 8

إسم )

 مصدر(

 َوَغي أرَ  َمعأُروَشات   َجنَّات   أَنأَشأَ  الَّذ ي َوُهوَ 

لَ  َمعأُروَشات    َوالزَّي أُتونَ  أُُكُلهُ  خُمأَتل ًفا َوالزَّرأعَ  َوالنَّخأ

ًا َوالرُّمَّانَ  رَ  ُمَتَشاِب   إ َذا ََثَر ه   م نأ  ُكُلوا ُمَتَشاب ه   َوَغي أ

َرَ  ر ُفوا َوَل  َحَصاد ه   يَ وأمَ  َحقَّهُ  َوآتُوا أَثأ  َل  إ نَّهُ  ُتسأ

ر ف ّيَ  ُيُ بُّ   الأُمسأ

َرَ  121 اْلنعام 9  أَثأ

)فعل 

 املاضى(

 َوَغي أرَ  َمعأُروَشات   َجنَّات   أَنأَشأَ  الَّذ ي َوُهوَ 

لَ  َمعأُروَشات    َوالزَّي أُتونَ  أُُكُلهُ  خُمأَتل ًفا َوالزَّرأعَ  َوالنَّخأ

ًا َوالرُّمَّانَ  رَ  ُمَتَشاِب   إ َذا ََثَر ه   م نأ  ُكُلوا ُمَتَشاب ه   َوَغي أ

َرَ  ر ُفوا َوَل  َحَصاد ه   يَ وأمَ  َحقَّهُ  َوآتُوا أَثأ  َل  إ نَّهُ  ُتسأ

ر ف ّيَ  ُيُ بُّ   الأُمسأ
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 الثََّمرَات   27 اْلعراف 11

إسم )

 مصدر(

لُ  الَّذ ي َوُهوَ  رًا الرِّيَاحَ  يُ رأس  َ  ُبشأ َت ه   يََديأ  بَ ّيأ  َرْحأ

َناهُ  ث َقاًل  َسَحابًا أَقَ لَّتأ  إ َذا َحّتَّ   َميِّت   ل بَ َلد   ُسقأ

َنا الأَماءَ  ب ه   فَأَن أزَلأَنا َرجأ  الثََّمرَات   ُكلِّ  م نأ  ب ه   فََأخأ

 َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمأ  الأَموأَتى َُنأر جُ  َكَذل كَ 

 الثََّمرَات   131 اْلعراف 11

إسم )

 (مصدر

نَا َوَلَقدأ   م نَ  َونَ قأص   ب السِّن ّيَ  ف رأَعوأنَ  آلَ  َأَخذأ

 َيذَّكَُّرونَ  َلَعلَُّهمأ  الثََّمرَات  

 الثََّمرَات   3 الرعد 14

إسم )

 (مصدر

َرأضَ  َمدَّ  الَّذ ي َوُهوَ  يَ  ف يَها َوَجَعلَ  اْلأ  َوأَن أَهارًا َرَواس 

 اث أنَ ّيأ   َزوأَجّيأ   ف يَها َجَعلَ  الثََّمرَات   ُكلِّ  َوم نأ 

ي  ل َقوأم   َْليَات   َذل كَ  يف   إ نَّ  الن ََّهارَ  اللَّيألَ  يُ غأش 

 يَ تَ َفكَُّرونَ 

 الثََّمرَات   34 إبراهيم 13

إسم )

 (مصدر

َرأضَ  السََّماَوات   َخَلقَ  الَّذ ي اللَّهُ   م نَ  َوأَن أَزلَ  َواْلأ

رَجَ  َماءً  السََّماء    َلُكمأ  ر زأقًا الثََّمرَات   م نَ  ب ه   فََأخأ

ر يَ  الأُفلأكَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  ر   يف   ل َتجأ ر ه   الأَبحأ  ب َأمأ

َن أَهارَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ    اْلأ

َكنأتُ  إ ّنِّ  َرب ََّنا الثََّمرَات   37 إبراهيم 12  َزرأع   ذ ي َغيأ   ب َواد   ُذرِّيَّت   م نأ  َأسأ
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إسم )

 (مصدر

َعلأ  الصََّلةَ  ل ُيق يُموا َرب ََّنا الأُمَحرَّم   بَ يأت كَ  ع نأدَ   فَاجأ

و ي النَّاس   م نَ  أَفأئ َدةً   م نَ  َوارأزُق أُهمأ  إ َليأه مأ  تَ هأ

ُكُرونَ  َلَعلَُّهمأ  الثََّمرَات    َيشأ

 الثََّمرَات   11 النحل 12

إسم )

 (مصدر

يلَ  َوالزَّي أُتونَ  الزَّرأعَ  ب ه   َلُكمأ  يُ نأب تُ  َعأَنابَ  َوالنَّخ   َواْلأ

 ل َقوأم   َْليَةً  َذل كَ  يف   إ نَّ  الثََّمرَات   ُكلِّ  َوم نأ 

 يَ تَ َفكَُّرونَ 

 ََثَرَات   17 النحل 11

إسم )

 (مصدر

يل   ََثَرَات   َوم نأ  َعأَناب   النَّخ  ُذونَ  َواْلأ نأهُ  تَ تَّخ   َسَكرًا م 

 يَ عأق ُلونَ  ل َقوأم   َْليَةً  َذل كَ  يف   إ نَّ  َحَسًنا َور زأقًا

 الثََّمرَات   19 النحل 17

إسم )

 (مصدر

ُلك ي الثََّمرَات   ُكلِّ  م نأ  ُكل ي ُثَّ   َربِّك   ُسُبلَ  فَاسأ

َا م نأ  ََيأرُجُ  ُذُلًل   ف يه   أَلأَوانُهُ  خُمأَتل ف   َشرَاب   بُطُوِن 

َفاء    يَ تَ َفكَُّرونَ  ل َقوأم   َْليَةً  َذل كَ  يف   إ نَّ  ل لنَّاس   ش 

 ََثَر   32 الكهف 18

إسم )

 (مصدر

ب ه   فَ َقالَ  ر  َثََ  َلهُ  وََكانَ  ثَ رُ  أَنَا ُُيَاو رُهُ  َوُهوَ  ل َصاح   َأكأ

 نَ َفرًا َوأََعزُّ  َماًل  م نأكَ 
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 ب َثَمر ه   24 الكهف 19

إسم )

 (مصدر

يطَ   أَن أَفقَ  َما َعَلى َكفَّيأه   يُ َقلِّبُ  فََأصأَبحَ  َثَمر ه  ب   َوأُح 

َها َعَلى َخاو يَة   َوه يَ  ف يَها  لَأ  يَالَيأَتن   َويَ ُقولُ  ُعُروش 

ر كأ   َأَحًدا ب َرّبِّ  أُشأ

 ََثَرَاتُ  27 القصص 41

إسم )

 (مصدر

َُدى نَ تَّب ع   إ نأ  َوقَاُلوا َنا م نأ  نُ َتَخطَّفأ  َمَعكَ  اَلأ  أَرأض 

ًنا َحَرًما ََلُمأ  ُُنَكِّنأ  أَوَلَأ   ُكلِّ  ََثَرَاتُ  إ لَيأه   ُُيأَب  آم 

ء   ثَ َرُهمأ  َوَلك نَّ  َلُدنَّا م نأ  ر زأقًا َشيأ  يَ عأَلُمونَ  َل  َأكأ

 ََثَرَات   47 فاطر 41

إسم )

 (مصدر

َنا َماءً  السََّماء   م نَ  أَن أَزلَ  اللَّهَ  َأنَّ  تَ رَ  َألَأ  َرجأ  ب ه   فََأخأ

 َوُْحأر   ب يض   ُجَدد   اْلأ َبال   َوم نَ  أَلأَوانُ َها خُمأَتل ًفا رَات  َثََ 

 ُسود   َوَغرَاب يبُ  أَلأَوانُ َها خُمأَتل ف  

 ََثَر ه   32 يس 44

إسم )

 (مصدر

َلتأهُ  َوَما ََثَر ه   م نأ  ل َيأأُكُلوا ُكُرونَ  أََفَل  أَيأد يه مأ  َعم   َيشأ

 ََثَرَات   27 فصلت 43

إسم )

 (مصدر

 م نأ  رَات  َثََ  م نأ  ََتأرُجُ  َوَما السَّاَعة   ع لأمُ  يُ َردُّ  إ لَيأه  

َها َمام  ه   إ لَّ  َتَضعُ  َوَل  أُن أَثى م نأ  ََتأم لُ  َوَما َأكأ  ب ع لأم 

نَّا َما آَذنَّاكَ  قَاُلوا ُشرََكائ ي أَيأنَ  يُ َناد يه مأ  َويَ وأمَ   م نأ  م 
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 َشه يد  

 الثََّمرَات   12 حممد 42

إسم )

 (مصدر

َنَّة   َمَثلُ   َماء   م نأ  أَن أَهار   ف يَها الأُمت َُّقونَ  ُوع دَ  الَّت   اْلأ

ن   َغيأ    َوأَن أَهار   َطعأُمهُ  يَ تَ َغي َّرأ  لَأ  َلَب   م نأ  َوأَن أَهار   آس 

 ُمَصفًّى َعَسل   م نأ  َوأَن أَهار   ل لشَّار ب ّيَ  َلذَّة   ََخأر   م نأ 

 َرِبِّ مأ  م نأ  َوَمغأف رَة   الثََّمرَات   ُكلِّ  م نأ  ف يَها َوََلُمأ 

يًما َماءً  َوُسُقوا النَّار   يف   َخال د   ُهوَ  َكَمنأ   فَ َقطَّعَ  ْحَ 

َعاَءُهمأ   أَمأ

 

  ) البقرة سورة( فيها الثمرات الواردة اآلية 1.4

َرأضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَّذ ي رَجَ  َماءً  السََّماء   م نَ  َوأَن أَزلَ  ب َناءً  َوالسََّماءَ  ف رَاًشا اْلأ  م نَ  ب ه   فََأخأ

 81تَ عأَلُمونَ  َوأَن أُتمأ  أَنأَداًدا ل لَّه   ََتأَعُلوا َفَل  َلُكمأ  ر زأقًا الثََّمرَات  

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.4.4

:"الذي َجعل لكم اْلرض ف رَاًشا" مردود على"الذي" اْلول يف   تفسير الطبري

قوله"اعبُدوا ربكم الذي َخلَقكم"، ومها مجيًعا من نَعت"ربكم"، فكأنّه قال: اعبُدوا ربكم اْلالقُكم، 

ه جعل لكم اْلرض مهاًدا ُمَوطًَّأ  واْلالَق الذين من قبلكم، اْلاعَل لكم اْلرض فراًشا. يعن بذلك أنّ 

                                                           
  81  سورة البقرة :44
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ُر ربّنا جّل ذكره  عباَدُه نعَمه عندهم وآلءه لديهم  -بذلك من ق يله-وقرارًا ُيستقّر عليها. يُذكِّ

تعطًُّفا منه بذلك عليهم، ورأفًة منه ِبم، ورْحًة َلم، من -ليذأكروا أياديَه عندهم، فينيبوا إل طاعته 

 81، ولكن لُيتم نعمته عليهم ولعلهم يهتدون.غي ما حاجة منه إل عبادهتم

رَجَ  َماءً  السََّماء   م نَ  َوأَن أَزلَ   أنزل أنه بذلك ذكره تعال َلُكمأ : يعن ر زأقًا الثََّمرَات   م نَ  ب ه   فََأخأ

 َلم، رزقًا - َثرات وَغرأسهم زرعهم من اْلرض يف أنبتوه مما املطر بذلك فأخرج مطرًا، السماء من

 خلقهم، الذي هو وأنه لديهم، آلَءه به وذكَّرهم وُسلطانه، قدرته على بذلك فنبههم. وأقواتًا غذاءً 

ا له جعلوه من دون ويكُفُلهم، يَرزقهم الذي وهو ل ن دًّ  84.واْلَلة اْلوثان من وع دأ

 من يقل ول( َماءً ) اْلرض بناء كان مما أي( َماءً  السَّماء   م نَ  : )َوأَنَزلَ   التفاسير زهرة

ي اللَّهَ  َأنَّ  تَ رَ  َألَأ : )تعال قال كما منها، املطر يتقاطر الت وهي الغمام، أو السحاب  ُثَّ  َسَحابًا يُ زأج 

َنهُ  يُ َؤلِّفُ  َلل ه   م نأ  ََيأرُجُ  الأَودأقَ  فَ تَ َرى رَُكاًما َُيأَعُلهُ  ُثَّ  بَ ي أ َبال   م نأ  السََّماء   م نَ  َويُ نَ زِّلُ  خ   بَ َرد   م نأ  ف يَها ج 

يبُ  َهبُ  بَ رأق ه   َسَنا َيَكادُ  َيَشاءُ  َمنأ  َعنأ  َوَيصأر فُهُ  َيَشاءُ  َمنأ  ب ه   فَ ُيص  َبأَصار   يَذأ  الكرمية اْلية فهذه ، ب اْلأ

 نزول عن وتعال سبحانه وعرب كاْلبال، تكون الت املرتاكمة السُُّحب من ينزل املاء أن على تدل

 السماء جعل بأنه عباده، على َمنَّ  وتعال سبحانه وْلنه السحاب، وعاء ْلِنا السماء، من بأنه املاء

 يكون الذي املاء نزول نعمة وهي أخرى، نعمة إليها مضافه السماء يذكر أن فناسب اْلرض، مظلة

ءً  ُكلَّ  الأَماء   م نَ  َوَجَعلأَنا: )تعال قال كما والنماء، اْلصب به ُنوَن( أََفل َحي   َشيأ  يؤأم 
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 نعم فله نعمه، بعض املاء هذا أن أي( َماءً  السَماء   م نَ  َوأَنَزلَ : )بالتنكي سبحانه قال وقد

 يف وَتري اْلِنار، ِبا فتفيض تنزل كثية، مياه من بعضا إل ينزل الذي املاء وليس املاء، من

رَجَ : )سبحانه وقال .للبعضية فالتنكي اْلقطار،  مثل للتبعيض ومن( لَُّكمأ  ر زأقًا الثََّمرَات   م نَ  ب ه   فَأخأ

َنا: )تعال قوله َرجأ  أخرجت سبحانه يقل فلم إليه، اإلخراج وأسند ،. . .(الثََّمرَات   ُكلِّ  م ن ب ه   فَأخأ

 املنبت، وهو املخرج، هو ْلنه نعمته نباتا لبيان  جلئل املاء أنبت أو اْلرض، أنبتت أو اْلرض،

 يولد َل  فاملولود واملسببات، اْلسباب خالق وهو أسباب وتلك الثمر، وينتج البذر، يُرىب الذي وهو

  83.الوجود سبب النطفة وتعال سبحانه وجعل تعال، اهلل خبلق ولكن الفحل، بنطفة

رَجَ  َماء السَّماء   م نَ  : َوأَن أَزلَ  تفسير البيضاوي   على عطف َلُكمأ  ر زأقاً  الثََّمرات   م نَ  ب ه   فََأخأ

 يف سبباً  بالرتاب املمزوج املاء جعل ولكن ومشيئته، تعال اهلل بقدرة الثمار وخروج ،( جعل)

 املمتزجة املادة على وكيفياهتا صورها بإفاضة عادته أجرى بأن للحيوان، كالنطفة َلا ومادة إخراجها

 قادر وهو الثمار، أنواع اجتماعهما من يتولد قابلة قوة اْلرض ويف فاعلة قوة املاء يف أودع أو منهما،

 يف له ولكن واملواد، اْلسباب نفوس أبدع كما ومواد أسباب بل كلها اْلشياء يوجد أن على

 عظيم إل وسكوناً  عرباً، اْلبصار ُْلويل فيها ُيدد وحكم صنائع حال، إل حال من مدرجاً  إنشائها

 مساء، علك ما فإن السحاب بالسماء أريد سواء للبتداء اْلول وم نَ  دفعة، إُيادها يف ليس قدرته

. الظواهر عليه دلت ما على اْلرض إل ومنه السحاب إل السماء من يبتدئ املطر فإن الفلك أو

 . ماطراً  سحاباً  فتنعقد اَلواء جو إل اْلرض أعماق من الرطبة اْلجزاء تثي مساوية أسباب من أو
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نا: تعال قوله بدليل للتبعيض الثانية وم نَ  َرجأ  ماء أعن له املنكرين واكتناف ََثَرات   ب ه   فََأخأ

 رزقكم، بعض ليكون الثمرات بعض به فأخرجنا املاء بعض السماء من وأنزلنا: قال كأنه ورزقاً 

 املرزوق كل جعل ول الثمرات، كل باملطر أخرج ول كله، املاء السماء من ينزل ل إذ الواقع وهكذا

 الثمرات ساغ وإُنا. ألفاً  الدراهم من أنفقت كقولك املرزوق مبعىن مفعول ورزقاً  للتبيّي، أو. َثاراً 

 ويؤيده بستانه، َثرة أدركت قولك يف الت الثمرة مجاعة بالثمرات أراد ْلنه الكثرة، موضع واملوضع

 82.التوحيد على «الثمرة من: »قرأ من قراءة

 )األنعام سورة85(فيها الثمرات الواردة اآلية 1.4

َنا َماءً  السََّماء   م نَ  أَن أَزلَ  الَّذ ي َوُهوَ  َرجأ ء   ُكلِّ  نَ َباتَ  ب ه   فََأخأ َنا َشيأ َرجأ نأهُ  فََأخأ رًا م   َخض 

نأهُ  َُنأر جُ  ل   َوم نَ  ُمتَ رَاك ًبا َحبًّا م  َوان   طَلأع َها م نأ  النَّخأ  َوالزَّي أُتونَ  أَعأَناب   م نأ  َوَجنَّات   َدان َية   ق ن أ

َتب ًها َوالرُّمَّانَ  رَ  ُمشأ َرَ  إ َذا ََثَر ه   إ َل  انأظُُروا اب ه  ُمَتشَ  َوَغي أ  ل َقوأم   َْليَات   َذل ُكمأ  يف   إ نَّ  َويَ نأع ه   أَثأ

ُنونَ   81يُ ؤأم 

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.4.4

َرَ  إ ذا ََثَر ه   إ ل انأظُُروا: فقال: الكريم للقرآن الوسيط التفسير  نظر انظروا :أى َويَ نأع ه   أَثأ

 به، ينتفع يكاد ل ضعيفا ضئيل يكون حّي ابتدائه حال ذكرنا مما واحد كل َثار إل واعتبار تأمل
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 الثمرة أينعت: يقال .وامللذ املنافع من ْللوان جامعا أو كبيا يصي كيف نضجه: أى ينعه وحال

 .نضجت إذا

ُنونَ  ل َقوأم   َْليات   ذل ُكمأ  يف   إ نَّ  وقوله  النبات أنواع من ذكرناه الذي ذلكم يف إن: أى يُ ؤأم 

 بأن يصدقون لقوم اِلكيم القادر وجود على عظيمة لدلئل إليه بالنظر أمرمت الذي وذلكم والثمار،

 ُيىي أن على القادر هو أو سواه ما دون للعبادة املستحق َلو الثمار وهذه النبات هذا أخرج الذي

 بتعريف عليهم فاحتج البعث ينكرون كانوا القوم: بعضهم قال: القامسى الشيخ قال .ويبعثهم املوتى

 موهتا، بعد اْلرض إحياء من ويشاهدونه قطعا يعلمونه ما وهو حال إل حال من ونقله خلق ما

 . منها والثمار النبات أنواع وإخراج

 على قادر كذلك -سبحانه -أنه فبّي -تعال -اهلل إل أحد ذلك على يقدر ل وأنه

 كالنبات، اْلجساد إنبات ث السماء، من املطر بإنزال البعث وعلى وأبداِنم، نفوسهم من إنشائهم

 أطعمة وإعطاء وتفريعها، زائدة أمور وإفادة كثية، بصور اْلعمال تصوير ث باِلياة خضرة جعلها ث

 87.عليها جزاء اللذة يف متشاِبة غي الصورة يف مشتبهة

َنا( َماء السََّماء م نأ  أَن أَزلَ  الَّذ ي : )َوُهوَ  تفسير الجاللين  َرجأ  )ب ه ( الأَغيأَبة َعنأ  الأت َفات ف يه   فََأخأ

ء( ُكلّ  )نَ َبات ب الأَماء   َنا يَ نأُبت َشيأ َرجأ نأُه( )فََأخأ رًا( َشيأًئا النََّبات َأيأ  م  َعأىَن  )َخض  َضر مب  نأُه( )َُنأر ج َأخأ  م 

ر م نأ  ض  ل( )َوم نأ  َوََنأوَها اِلأ نأطَة َكَسَناب ل بَ عأًضا بَ عأضه يَ رأَكب ُمتَ رَاك ًبا( )َحبًّا اْلَأ نأهُ  َويُ بأَدل َخرَب  النَّخأ  م 

َها ََيأرُج َما أَوَّل طَلأعَها( )م نأ  ن أ َوان( َوالأُمبأَتَدأ م  ّي )ق ن أ  )و( بَ عأض م نأ  بَ عأضَها َقر يب )َدان َية( َعرَاج 
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َتب ًها( َوالرُّمَّان َوالزَّي أُتون أَعأَناب )م نأ  َبَسات ّي )جنات( به أخرجنا  ََثَرَها ُمَتَشاب ه( )َوَغيأ  َحال َوَرقهَما ُمشأ

يم الثَّاء ب َفتأح   ََثَره( )إَل  اعأت َبار َنَظرَ  خُمَاطَُبونَ  يَا )اُنأظُُروا(  َوَشَجر َكَشَجرَة   ََثَرَة مَجأع َوُهوَ  َوب َضمِّه َما َوالأم 

 )إنَّ  يَ ُعود َكيأفَ  أَدأَركَ  إَذا ُنضأجه )ينعه( إل )و( هو َكيأفَ  يَ بأُدو َما أَوَّل َر(أَثأَ  )إَذا َوَخَشب َوَخَشَبة

َرته َعَلى َدَلَلت َْليَات( َذل ُكمأ  يف   ه الأبَ عأث َعَلى تَ َعاَل  ُقدأ ُنوَن( )ل َقوأم   َوَغيأ ر   ُخصُّوا يُ ؤأم  َن َُّهمأ  ب الذِّكأ  ْل 

َا الأُمنأَتف ُعونَ  ميَان يف   ِب   88الأَكاف ر يَن. خب  َلف   اإلأ 

 وغياثا للعباد رزقا مباركا، بقدر أي ماء( السماء من أنزل الذي : )وهو كثير ابن تفسير 

 شيء كل املاء من )وجعلنا قال كما شيء( كل نبات به )فأخرجنا ْللقه اهلل من رْحة للخلئق،

 وَلذا والثمر؛ اِلب فيه َيلق ذلك بعد ث أخضر، وشجرا زرعا: أي خضرا( منه )فأخرجنا 89حي(

 طلعها من النخل )ومن وَنوها كالسنابل بعضا، بعضه يركب: أي مرتاكبا( حبا منه )َنرج: قال

 أّب بن علي قال كما املتناول، من قريبة: أي )دانية( الرطب عذوق وهي قنو مجع: أي قنوان(

 عذوقها اللصقة النخل قصار: الدانية بالقنوان يعن دانية( )قنوان: عباس ابن عن الواليب، طلحة

 وقال قنوان،: يقولون وقيس قنوان،: يقولون اِلجاز وأهل: جرير ابن قال .جرير ابن رواه. باْلرض

 قنيان يقولون ومتيم: قال. أْحرا البسر من بقنوان ومال..  أصوله وآدت أعاليه فأثت :القيس امرؤ

 صنو. مجع صنوان أن كما قنو، مجع وهي: قال- بالياء

 أشرف مها النوعان وهذان أعناب، من جنات منه وَنرج: أي أعناب( من )وجنات: وقوله

: قوله يف عباده، على ِبما تعال امنت كما الدنيا، يف الثمار خيار كانا ورمبا اِلجاز، أهل عند
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 .اْلمر َترمي قبل ذلك وكان ،91حسنا( ورزقا سكرا منه تتخذون واْلعناب النخيل َثرات )ومن

 91وأعناب( َنيل من جنات فيها )وجعلنا: وقال

 الشكل قريب الورق، يف يتشابه: وغيه قتادة قال متشابه( وغي مشتبها والرمان )والزيتون: وقوله

 .وطبعا وطعما شكل الثمار يف ويتخالف بعض، من بعضه

 عباس، وابن عازب، بن الرباء قاله نضجه،: أي وينعه( أَثر إذا َثره إل )انظروا: وقوله

 إل العدم من خالقه قدرة يف فكروا: أي. وغيهم وقتادة، والسدي، اْلراساّن، وعطاء والضحاك،

 واْلشكال اْللوان من تعال خلق مما ذلك، وغي ورطبا عنبا صار حطبا كان أن بعد الوجود،

 وَنيل وزرع أعناب من وجنات متجاورات قطع اْلرض )ويف: تعال قال كما والروائح، والطعوم

 لقوم ْليات ذلك يف )إن اْلكل يف بعض على بعضها ونفضل واحد مباء يسقى صنوان وغي صنوان

 94يعقلون(

 )األعراف سورة( فيها الثمرات الواردة اآلية 1.1

نَا َوَلَقدأ   93َيذَّكَُّرونَ  َلَعلَُّهمأ  الثََّمرَات   م نَ  َونَ قأص   ب السِّن ّيَ  ف رأَعوأنَ  آلَ  َأَخذأ

 

 
                                                           

 17سورة النحل:   34 
 32سورة يس :  91 
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 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.4.4

 تفصيل يف شروع وهذا ابتلينا لقد واهلل أي قسم لم( أخذنا : )ولقد البيان فتح   تفسير  

( بالسنّي) قومه أي( فرعون آل) مبضموِنا العتناء إلظهار بالقسم اْلملة وتصدير هلكهم مبادئ

 ويقال سنة، جدب أي سنة إصابتهم يقولون اللغة أهل عند معروف وهذا والقحط، اْلدب أي

ن   سنّي عليهم اجعلها اللهم اِلديث ويف أجدبوا، يقال كما أسنتوا  سنّي، سبع وهن يوسف َكس 

 .والنجم كالدابة الغالبة اْلمساء من والسنة

 املذكر اْلمع إعراب السنّي يعربون العرب وأكثر سنة، بعد سنة باْلوع أخذناهم واملعىن

 بن عن الفراء وحكى زيد أبو قاله النون، على اِلركات وُيري املفرد إعراب يعربه من ومنهم السال

 السنّي: مسعود ابن قال يصرفونه، ل متيم وبنو قال مصروفاً  سنياً  عنده أقمت يقولون أِنم عامر

 َلم شيء كل يبس بالسنّي فرعون آل اهلل أخذ ملا: عباس ابن قال اْلوائح،: جماهد وقال اْلوع،

 92.مصر نيل يبس حّت مواشيهم وذهبت

 قال باْلفات الغلت وإتلف العاهات وكثرة املطر نزول عدم بسبب( الثمرات من ونقص)

 لعلهم) ِبا أخذناهم واملعىن اْلمصار، فألهل الثمرات نقص وأما البوادي، فألهل السنون أما: قتادة

 92.غوايتهم عن ويرجعون يتعظون( يذكرون

                                                           
كت: َبيوت ) فتحُ البيان يف مقاصد القرآن،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل اِلسين البخاري الق نَّوجي،   30 

َ
بة العصريَّة امل

ر    231ص  2ج  (م 1994 -ه   1214،  للطَباعة والّنشأ
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نَا : )َوَلَقدأ  تفسير البغوي  ُدوب  : َأيأ  ب السِّن َّي( ف رأَعوأنَ  آلَ  َأَخذأ : الأَعَربُ  تَ ُقولُ . َوالأَقحأط   ب اْلُأ

ُهمُ  بُ : َأيأ  السََّنُة، َمسَّت أ دَّةُ  السََّنة   َجدأ طَ  ب السِّن ّيَ  أَرَادَ : َوق يلَ . السََّنة   َوش   )َونَ قأص   َسَنة ، بَ عأدَ  َسَنةً  الأَقحأ

( م نَ  ت   الثََّمرَات    َوالأَغلَّ

فَات   ل   السِّن ّيَ  أَمَّا: قَ َتاَدةُ  َوقَالَ . َوالأَعاَهات   ب اْلأ َهأ ل   الثََّمرَات   نَ قأص   َوأَمَّا الأبَ َواد ي، َفأل  َهأ  َفأل 

َمأَصار ، َنَّ  َوَذل كَ  يَ تَّع ظُونَ : َأيأ  َيذَّكَُّروَن( )َلَعلَُّهمأ  اْلأ  َعزَّ  اللَّه   ع نأدَ  ف يَما َرغِّبُ َهاَوت ُ  القوب ترقق الشدة ْل 

 91.َوَجلَّ 

نَا : )َوَلَقدأ  تفسير السعدي   م نَ  )َونَ قأص   واْلدب، بالدهور: أي ب السِّن َّي( ف رأَعوأنَ  آلَ  َأَخذأ

 يرجعون لعلهم َلم، اهلل من معاتبة وأصاِبم ِبم حل ما أن يتعظون: أي َيذَّكَُّروَن( َلَعلَُّهمأ  الثََّمرَات  

 97.والفساد الظلم على استمروا بل أفاد، ول فيهم ينجع فلم كفرهم، عن

 )الرعد سورة( 98فيها الثمرات الواردة اآلية 1.5

َرأضَ  َمدَّ  الَّذ ي َوُهوَ   يَ  ف يَها َوَجَعلَ  اْلأ  ف يَها َجَعلَ  الثََّمرَات   ُكلِّ  َوم نأ  َوأَن أَهاًرا َرَواس 

ي اث أنَ ّيأ   َزوأَجّيأ    يَ تَ َفكَُّرونَ  ل َقوأم   َْليَات   َذل كَ  يف   إ نَّ  الن ََّهارَ  اللَّيألَ  يُ غأش 
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 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.5.4

 ذلولً  سهلة وجعلها العّي، رأي بسطها اَْلرأَض( َمدَّ  الَّذ ي : )َوُهوَ  تفسير أوضاح التفاسر 

َي( ف يَها )َوَجَعلَ   حلو: صنفّي أي اث أنَ ّيأ ( َزوأَجّيأ   ف يَها َجَعلَ  الثََّمرَات   ُكلِّ  )َوم ن ثوابت جبالً  َرَواس 

ي( ذلك وغي وصغي، وكبي وأصفر، وأْحر وأسود، وأبيض ويابس، ورطب وحامض،  يغطي )يُ غأش 

( ذل كَ  يف   )إ نَّ  بظلمته الن ََّهاَر( )الألَّيألَ   99تعال. وحدانيته على دللت ْليَات 

 فيها وبارك ووسعها للعباد، خلقها: أي اْلرأَض( َمدَّ  الَّذ ي : )َوُهوَ  تفسير السعدي 

َي( ف يَها )َوَجَعلَ  أودع، ما مصاِلهم من فيها وأودع للعباد، ومهدها  لئل عظاما، جبال: أي َرَواس 

 باْلبال إل استقرار ول َلا ثبوت ل ماء، تيار على ْلِنا بأهلها، ملادت اْلبال لول فإنه باْللق، متيد

 .َلا أوتادا اهلل جعلها الت الرواسي،

 اْلشجار من ِبا فأخرج وحروثهم، وِبائمهم اْلدميّي تسقي )أَن أَهارًا( فيها جعل )َو(

 مما صنفّي: أي اث أنَ ّيأ ( َزوأَجّيأ   ف يَها َجَعلَ  الثََّمرَات   ُكلِّ  )َوم نأ : قال وَلذا كثيا خيا والثمار والزروع

ي .العباد إليه ُيتاج  من ويسرتُيون مأواه إل حيوان كل فيسكن اْلفاق فتظلم الن ََّهاَر( اللَّيألَ  )يُ غأش 

 مصبحون هم فإذا الليل النهار غشي النوم من مأرِبم قضوا إذا ث النهار، يف والنصب التعب

 111.النهار يف وأعماَلم مصاِلهم يف منتشرون
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َركُ  َل  َما إ َل  الأَبسأطُ  ُهوَ  الأَمدَّ  : إ نَّ  القدير تفسير فتح   للبصر الظاهر املدّ  َوَهَذا ُمنأتَ َهاُه، يُدأ

َها يف   كرويتها ينايف ل يَ  ف يها َوَجَعلَ  َأطأرَاف َها ل َتَباُعد   نَ فأس  َباًل  َأيأ  َرواس  ُدَها. ثَ َواب تَ  ج  َية   َواح  َنَّ  رَاس   ْل 

َرأضَ  ًضا الَّذ ي َجَعلأتَ  :أي ِبا، ترسو اْلأ ،  نَ عأًتا َخفأ اراً  آيَاتُهُ  َظَهَرتأ  إ َذال لأك َتاب  َياًها َأيأ  َبطََنا َوَأِنأ  م 

َرأض   يف   َجار يَةً  ، َمَناف عُ  ف يَها اْلأ َلأق   ف يها َجَعلَ  الثََّمرات   ُكلِّ  َوم نأ  الأَماء   جَمَار يَ  ف يَها َجَعلَ  الأُمرَادُ  َأو   اْلأ

 َزوأَجّيأ   الثََّمَرات   ُكلِّ  م نأ  ف يَها َجَعلَ : َأيأ  بَ عأَدُه، الَّذ ي ب الأف عأل   ُمتَ َعلِّق   الثََّمرَات   ُكلِّ  م نأ  اث أنَ ّيأ   َزوأَجّيأ  

 111اث أنَ ّيأ .

ث أنَ ّيأ ، َعَلى يُطأَلقُ  الزَّوأجُ   د   َوَعَلى ال  َخَر، الأُمزَاو ج   الأَواح  ُد، ب الزَّوأج   ُهَنا َوالأُمرَادُ  ْل  ََذا الأَواح   َوَل 

ث أنَ ّيأ  ب ا الزَّوأَجّيأ   َأكَّدَ  ث أنَ ّيأ ، ُهَنا ب الزَّوأج   أُر يدَ  أَنَّهُ  تَ َوهُّم   ل َدفأع   ل  مَ  َوَقدأ  ال  تَ وأًًف، َهَذا ََتأق يقُ  تَ َقدَّ  َأيأ  ُمسأ

ن أَيا ََثَرَات   أَن أَواع   م نأ  نَ وأع   ُكلَّ  َجَعلَ  ، الدُّ ن أَفّيأ  ن يَّة   يف   إ مَّا ص   يف أو وَنومها، والسواد َكالأبَ َياض   اللَّوأ

َا، واِلامض كاِللو الطّعمية ر   يف   أَوأ  َوََنأو مه  رِّ  الأَكيأف يَّة   يف   أَوأ  َوالأك ربأ ، َكالصَِّغر   الأَقدأ  قَالَ . َوالأبَ رأد   َكاِلَأ

ُن أَثى، الذََّكرَ  ُهَنا ب الزَّوأَجّيأ   يَ عأن  : الأَفرَّاءُ  َوَّلُ  َواْلأ ي أَوأَل  َواْلأ يُ  َمَكانَُه، يُ لأب َسهُ  َأيأ  النَّهارَ  اللَّيألَ  يُ غأش   فَ َيص 

َودَ  َُدى نُور   إ زَاَلةَ  َشبَّهَ  ُمن يًا، أَب أَيضَ  َكانَ  ما بعد مظلما َأسأ َياء   ب تَ غأط َية   ب الظُّلأَمة   اَلأ َشأ َغأط َية   اِلأ سِّيَّة   اْلأ  ب اْلأ

تُ رَُها، الَّت   يُ  َسَبقَ  َوَقدأ  َتسأ َعأرَاف   يف   َهذ ه   تَ فأس   م نأ  ذُك رَ  ف يَما َأيأ  يَ تَ َفكَُّرونَ  ل َقوأم   َْليات   ذل كَ  يف   إ نَّ  اْلأ

َرأض   َمدِّ  َا اْلأ ، َوإ ث أَباهت   114الأُمتَ زَاو َجة . الثََّمرَات   م نَ  ف يَها اللَّهُ  َجَعَلهُ  َوَما ب اْلأ َبال 

 

 )إبراهيم سورة( الثمرات فيها الواردة اآلية 1.4
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َرأضَ  السََّماَوات   َخَلقَ  الَّذ ي اللَّهُ     رَجَ  َماءً  السََّماء   م نَ  َوأَن أَزلَ  َواْلأ  َلُكمأ  ر زأقًا الثََّمرَات   م نَ  ب ه   فََأخأ

ر يَ  الأُفلأكَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  ر   يف   ل َتجأ َن أَهاَر  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  ب َأمأر ه   الأَبحأ    113اْلأ

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.4.4

رَجَ  ماءً  السَّماء   م نَ  : َوأَن أَزلَ  الكريم للقرآن الوسيط تفسير   ر زأقاً  الثََّمرات   م نَ  ب ه   فََأخأ

 العلو جهة أو السحاب،: هنا بالسماء واملراد .خلقه على نعمه ألوان من آخر للون بيان.. َلُكمأ 

 املاء بذلك أى «به فأخرج» املطر، هو كثيا «ماء» السحاب أو املزن من -سبحانه -وأنزل: أى.

 وطيب منظره جبمال وتتمتعون به، تنتفعون «لكم رزقا» واْلصناف اْلنواع املتعددة «الثمرات من»

ر يَ  الأُفلأكَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ : فقال نعمه من أخرى ألوانا -سبحانه -حكى ث. مطعمه ر   يف   ل َتجأ  الأَبحأ

ارَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  ب َأمأر ه   َِنأ  .َوالنَّهارَ  اللَّيألَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ  دائ بَ ّيأ ، َوالأَقَمرَ  الشَّمأسَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ . اْلأ

 الشيء يف التصرف على والقدرة والتطويع التذليل مبعىن التسخي من «سخر» وقوله

 به املراد أن والظاهر واْلمع، الواحد يف لفظه ويستعمل. السفن من عظم ما: والفلك به. والنتفاع

 السفن -سبحانه - «لكم وسخر: »أى .التأنيث بتاء «لتجرى» -سبحانه -لقوله اْلمع هنا

 حيث إل «البحر يف لتجرى» استعماَلا على وأقدركم صنعها، أَلمكم بأن العظيمة، الضخمة

 112.بكم لقلبها -سبحانه -شاء لو إذ ومشيئتكم، بإذنكم ل ومشيئته، وإذنه «بأمره» تريدون

 على واخرتعهما أبدعهما أي( واْلرض السماوات خلق الذي : )اهلل البيان تفسير فتح   

 أعظم ْلِنما خلقهما بذكر بدأ وإُنا والسفلية، العلوية اْلجرام من فيهما ما وخلق سبق مثال غي
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 صلت سبع املوصول َلذا ذكر املختار، القادر اْلالق الصانع وجود على الدالة الشاهدة املخلوقات

 112.وقدرته وعلمه تعال اهلل وحدانية على: أدلة عشرة على تشتمل

 من عند الفلك ذلك يف يدخل فإنه العلو جهة هنا بالسماء املراد( ماء السماء من )وأنزل

 فيه ويدخل منها، املطر ابتداء إن قال من عند السحاب فيه ويدخل منه، املطر ابتداء إن قال

 السحاب ومن السحاب إل السماء من ينزل املطر أن قيل كالرياح، السحاب تثي الت اْلسباب

 .املطر ماء وهو املاء أنواع من نوعاً  أي للنوعية هنا املاء وتنكي اْلرض، إل الريح ومن الريح، إل

 به، يعيشون آدم لبن أي( لكم رزقاً ) املتنوعة( الثمرات من) املاء بذلك أي( به )فأخرج

 ومنها آدم لبن رزق هو ما منها الثمرات ْلن للتبعيض وقيل الدراهم من انفقت كقولك للبيان ومن

 الشجر من ُيصل ما على يقع اسم والثمر به، ينتفعون ول يأكلونه ل ما وهو َلم برزق ليس هو ما

 به املراد وقيل( حصاده يوم حقه وآتوا أَثر إذا َثره من كلوا) تعال كقوله أيضاً  الزرع على يقع وقد

 .وامللبوس املطعوم يشمل ما

 ِبا النتفاع ْلجل إرادتكم على فجرت املاء على اْلارية السفن أي( الفلك لكم )وسخر

 مصاِلكم، يف فاستعملتموها آخر، بلد إل بلد من وغيها الثمرات هو الذي الرزق ذلك جلب يف

 أي( بأمره) ذلك وَنو واِلمل بالركوب تطلبون ما على تريدون كما( البحر يف لتجري) قال ولذا

 قاله فائدة بكل( اْلِنار لكم وسخر) .البقرة يف هذا تفسي تقدم وقد وإذنه، ومشيئته اهلل بأمر

                                                           
كتبة:  َبيوت) ،"القرآن مقاصد يف البيان فتحُ  ، "املرجع السابق 444 
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 على اهلل نعم أعظم من وهو تريدون، حيث إل َلا واإلجراء عليها بالركوب لكم ذللها أي: جماهد

 111.عباده

َرأضَ  السَّماوات   َخَلقَ  الَّذي : )اللَّهُ  في تفسير المراغي  لكم خلق الذي اهلل أي( َواْلأ

 وتقدم تعلمون، ل وما تعلمون ما لكم املنافع من وفيهما منكم، خلقا أكرب مها واْلرض، السموات

رَجَ  ماءً  السَّماء   م نَ  )َوأَن أَزلَ  .الكرمي كتابه من متعددة مواضع ًف هذا تفصيل  ر زأقاً  الثََّمرات   م نَ  ب ه   فََأخأ

 .به وتعيشون منه تأكلون رزقا لكم فأَثرت والزرع، الشجر به أحيا غيثا السماء من وأنزل أي( َلُكمأ 

نا ماءً  السَّماء   م نَ  )َوأَن أَزلَ : كقوله واْلية َرجأ ( نَبات   م نأ  أَزأواجاً  ب ه   فََأخأ  َثار من أي َشّتَّ

ر يَ  الأُفلأكَ  َلُكمُ  )َوَسخَّرَ  .واملنافع والروائح والطعوم واْلشكال اْللوان خمتلفة وزروع ر   يف   ل َتجأ  الأَبحأ

 عليه َترى املاء، وجه على طافية وجعلها صنعها، على أقدركم بأن السفن لكم وذلل أي( ب َأمأر ه  

 ْللب إقليم إل إقليم من الشاسعة املسافات ِبا املسافرون ليقطع ِلملها، البحر وسخر تعال بأمره

  إل هناك ما

ارَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ ) .هناك إل هنا ما ونقل هنا َِنأ  لنتفاعكم قطر، إل قطر من شقا اْلرض تشق( اْلأ

 117.ذلك أشبه وما وجناتكم، زروعكم ِبا تسقون جداول وتتخذون منها، تشربون حيث ِبا

 )النحل سورة( الثمرات فيها الواردة اآلية  1.4
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يل   ََثَرَات   َوم نأ  َعأَناب   النَّخ  ُذونَ  َواْلأ نأهُ  تَ تَّخ   ل َقوأم   َْليَةً  َذل كَ  يف   إ نَّ  َحَسًنا َور زأقًا َسَكرًا م 

  118يَ عأق ُلونَ 

 الثمرات عن اآلية تفاسير   4.7.4

يل   ََثَرات   )َوم نأ :  المراغي تفسير  َعأناب   النَّخ  ُذونَ  َواْلأ نأهُ  تَ تَّخ   أي( َحَسناً  َور زأقاً  َسَكراً  م 

 عسل) ودبا وخل َخرا تتخذونه مما واْلعناب النخيل َثرات من نسقيكم فيما عربة أيضا ولكم

 من أحلّ  ما اِلسن والرزق َثرتيهما، من حّرم ما الّسكر: قال أنه عباس ابن عن روى .ومترا( التمر

 إن أي( يَ عأق ُلونَ  ل َقوأم   َْليَةً  ذل كَ  يف   )إ نَّ  .ذلك وَنو والزبيب والتمر( املربة) والّرب كاْلل َثرتيهما

 119.عقوَلم يستعملون ملن باهرة ْلية ذلك ًف

يل   ََثَرَات   َوم نأ ) : الطبري تفسير   ومن: وهو وصفت، ما واملعىن السم،( َواْلعأَناب   النَّخ 

 ُمبَ عِّضة، الكلم يف تدخل" من" ْلن عليه،" م ن" لدللة منه تتخذون ما واْلعناب النخيل َثرات

 يقول البصرة َنويِّي بعض وكان. معها السم ذكر من يقتضي مبا السامعّي ومعرفة بدللتها فاستغن

 سكرا. منه تتخذون شيء واْلعناب النخيل َثرات ومن: الكلم معىن يف

ُذونَ ) قوله يف اَلاء ذكرت إُنا: ويقول نأهُ  تَ تَّخ  على  عائد عندنا وهو الشيء، ِبا أريد ْلنه( م 

ُذونَ ) وقوله". ما" وهو املرتوك،  قوله معىن يف التأويل أهل واختلف .املرتوكة" ما" صفة من( تَ تَّخ 
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ُذونَ ) نأهُ  تَ تَّخ   التمر: اِلسن وبالرزق اْلمر،: بالسََّكر عن: بعضهم فقال( َحَسًنا َور زأقًا َسَكرًا م 

 111.بعد ُحّرمت ث اْلمر، َترمي قبل اْلية هذه نزلت إُنا: وقال والزبيب،

 جرير ابن قال( سكراً  منه تتخذون واْلعناب النخيل َّثرات )ومن : البيان فتح   تفسير 

 وقيل: منه قوله حذفه على ودل ما، فحذف تتخذون ما واْلعقاب النخيل َثرات ومن التقدير

 النخيل َثرات ومن بطونه يف مما نسقيكم وقيل لعربة، واْلعناب النخيل َثرات من لكم وإن التقدير

 لإلسقاء بياناً  سكراً  منه تتخذون هذا على ويكون الزخمشري قدره النخيل َثرات من نسقيكم وقيل

 .حقيقته عن وكشفاً 

 للتأكيد منه تكرير ويكون سكراً  منه تتخذون َثر واْلعناب النخيل َثرات ومن تقديره وقيل

 من قال كأنه العصي وهو احملذوف املضاف إل أو املذكور إل يعود ْلنه منه يف الضمي ذكر وإُنا

 أنه وقيل اْلمر أمساء من إنه وقيل اْلمر، من يسكر ما بفتحتّي والسكر منه تتخذون َثرات عصي

 .اْلمر به مسى مصدر اْلصل يف

 قال والدبس، واْلل والزبيب كالتمر الشجرتّي هاتّي من يؤكل ما مجيع هو( حسناً  ورزقاً )

 زبيبه والرزق اِلرام، السكر قال وعنه حل ما اِلسن والرزق َثرهتما من حرم ما السكر: عباس ابن

  وعنه وامليسر، اْلمر إُنا آية فنسختها الزبيب والرزق النبيذ السكر قال وأيضاً  ومنافعه، وعنبه وخله

 اِللل فهو( حسناً  ورزقاً ) قال ث منه ْلنه اْلمر َترمي مع السكر ذلك بعد اهلل فحرم قال

 111.للمسلمّي حللً  وجعله اهلل فأقرّه ذلك أشباه أو والنبيذ والزبيب اْلل من
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 )الكهف سورة( فيها الثمرات الواردة اآلية 1.4

يطَ   َها َعَلى َخاو يَة   َوه يَ  ف يَها أَن أَفقَ  َما َعَلى َكفَّيأه   يُ َقلِّبُ  فََأصأَبحَ  ب َثَمر ه   َوأُح   ُعُروش 

ر كأ  لَأ  يَالَيأَتن   َويَ ُقولُ   114َأَحًدا ب َرّبِّ  أُشأ

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.8.4

يطَ  النهاية بلوغ إلى الهداية تفسير    أي بثمره وجل عز اهلل وأحاط: ب َثَمر ه( املعىن : )َوأُح 

 ل يكون أن لوجب املأكول الثمر كان ولو. املال أنواع والثمر .بثمره وجل عز اهلل عذاب أحاط

 وهلكت اْلنتّي يف ماله كل هلك بل. ذلك على اْلمر ليس و شجرة َثر إل ماله من يهلك

 على املتأسف للنادم مثل ف يَها(. هذا أَن أَفقَ  َمآ َعَلى َكفَّيأه   يُ َقلِّبُ  )فََأصأَبحَ : وقوله .ذلك مع اْلنتان

َها( على َخاو يَة   )َوه يَ  جنته يف نفقته ذهاب على لبطن ظهراً  كفيه يقلب أن له ذهب ما  أي ُعُروش 

 على كأِنا اِليطان فصارت حيطاِنا، بقيت و سقوفها هتدمت قد. عليها سقوف ل قائمة حيطاِنا

  .اِليطان َتت السقوف صارت إذ السقوف

 يفعله وهذا كف، على كفاً  يضرب أي. كفيه يصفق أي َكفَّيأه ( )يُ َقلِّبُ  جماهد: وقال

ر كأ  لَأ  ياليتن )يَ ُقولُ  .به نزلت إذا املصيبة صاحب  من تقدم ما على منه ندم َأَحداً( هذا ب َرّبِّ  أُشأ

                                                                                                                                                               
كتبة:  َبيوت) ،"القرآن مقاصد يف البيان فتحُ "  السابق، املرجع 444 

َ
ر للطَباعة العصريَّة امل  471، ص (م 1994 - ه  1214 ، والّنشأ
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 ل. ذلك اْلخرة عذاب عاين إذا ويقول واملعىن. الدنيا يف منه والنتقام ماله ذهاب عاين ملا به شركه

 .113 مؤمناً  لكان الدنيا يف شركه على ندم لو إذ الدنيا، يف الشرك على يندم

يطَ  البغوي تفسير   تَ َعاَل  اللَّهَ  َأنَّ  َوَذل كَ  َجنَّت ه   ب َثَمر   الأَعَذابُ  َأَحاطَ : َأيأ  ب َثَمر ه ( : )َوأُح 

َها أَرأَسلَ  َها نَارًا َعَلي أ َلَكت أ َبَح( َماُؤَها َوَغارَ  فََأهأ بُ َها )فََأصأ  ب َيد ه   ُيَصفِّقُ : َأيأ  َكفَّيأه ( )يُ َقلِّبُ  الأَكاف رُ  َصاح 

  َعَلى

َرى ُخأ رًا َكفَّيأه   َويُ َقلِّبُ  اْلأ  )َعَلى َساق طَة   َأيأ  َخاو يَة ( َوه يَ  ف يَها أَن أَفقَ  َما )َعَلى َوتَ َلهًُّفا تََأسًُّفا ل َبطأن   َظهأ

َها( ر كأ  لَأ  لَيأَتن   يَا )َويَ ُقولُ  ُسُقوف َها ُعُروش   112َأَحًدا(. ب َرّبِّ  أُشأ

يطَ  تفسير السعدي  منه يبق فلم واستهلكه، به، أحاط عذاب، أصابه: أي ب َثَمر ه ( : )َوأُح 

 لذلك واشتد الندامة، كل فندم وزرعه، وَثاره، أشجاره، مجيع تلف يستلزم بالثمر واإلحاطة شيء،

 حيث عليها، الدنيوية نفقاته كثرة على أي ف يَها( أَن أَفقَ  َما َعَلى َكفَّيأه   يُ َقلِّبُ  )فََأصأَبحَ  أسفه،

 لَيأَتن   يَا )َويَ ُقولُ : قال وَلذا وشره، شركه، على أيضا وندم عوض، َلا يبق فلم وتلشت، اضمحلت

ر كأ  لَأ   444َأَحًدا(. ب َرّبِّ  أُشأ

 )القصص سورة( الثمرات فيها الواردة اآلية 1.4

                                                           
اَلداية إل بلوغ النهاية يف علم معاّن القرآن أبو حممد مكي بن أّب طالب َْحّوش بن حممد بن خمتار القيسي القيواّن ث اْلندلسي القرطيب املالكي،  449 

 2389ص  1ج   م 4118 -ه   1249جامعة الشارقة   -والدراسات اإلسلمية كلية الشريعة   -، جمموعة حبوث الكتاب والسنة وتفسيه
 173ص  ،(م 1997 - ه  1217، والتوزيع للنشر طيبة دار )"البغوي تفسي " ،املرجع السابق 112 
 277ص  (م 4111- ه 1241، الرسالة مؤسسة) ،"املنان كلم تفسي يف الرْحن الكرمي تيسي، "السابق  املرجع 112 
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َُدى نَ تَّب ع   إ نأ  َوقَاُلوا َنا م نأ  نُ َتَخطَّفأ  َمَعكَ  اَلأ ًنا َحَرًما ََلُمأ  ُُنَكِّنأ  أَوَلَأ  أَرأض   إ لَيأه   ُُيأَب  آم 

ء   ُكلِّ  ََثَرَاتُ  ثَ َرُهمأ  َوَلك نَّ  َلُدنَّا م نأ  ر زأقًا َشيأ  111يَ عأَلُمونَ  َل  َأكأ

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.9.4

ناً  َحَرماً  ََلُمأ  ُُنَكِّنأ  أَوَلَأ : بقوله :الكريم للقرآن الوسيط التفسير  ُكلِّ  ََثَراتُ  إ لَيأه   ُُيأب آم 

ء   ثَ َرُهمأ  َولك نَّ . َلُدنَّا م نأ  ر زأقاً  َشيأ  فلن جب يقال إليه، ُيمل: أى إ لَيأه   ُُيأب: وقوله .يَ عأَلُمونَ  ل َأكأ

 .اِلقيقة َيالف الذي هذا قوَلم على لتقريعهم والستفهام .إليه وْحله فيه، مجعه إذا اِلوض يف املاء

 خيات وتأتيهم حوله، من يعيشون أمان ذا حرما َلم جعلنا قد أننا مع ذلك، قالوا كيف: أى

 وهم للخطف نعرضهم فكيف مشركون، وهم معهم ذلك فعلنا وقد مكان، كل من اْلرض

 .مؤمنون

 يتغاورون -مكة أهل حول أى -حوَلم اْلاهلية يف العرب وكانت: الكشاف صاحب قال

 والثمرات زرع، ذي غي بواد قارون هم البيت وحبرمة حرمهم، يف مطمئنون آمنون وهم ويتناحرون

 وحدها، البيت حبرمة والرزق اْلمن من خوَلم ما اهلل خوَلم فإذا مكان، كل من إليهم َتب واْلرزاق

 ضموا إذا اْلمن، ويسلبهم واْلوف، للتخطف يعرضهم أن يستقيم فكيف أصنام، عبدة كفرة وهم

 .اإلسلم حرمة، البيت حرمة إل
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ء   ُكلِّ  ََثَراتُ  إ لَيأه   ُُيأب: -سبحانه -بقوله والتعبي  اْليات بكثرة لإلشعار ر زأقاً  َشيأ

 أنواع من نوع كل ومن اْلرض، جوانب من جانب كل من مكة أهل إل تأتى الت والثمرات،

 117..اِلرم صفات من صفة الكرمية واْلملة. َثارها

ُدى نَ تَّب ع   إ نأ  : )َوقاُلوا تفسير المراغي  نا م نأ  نُ َتَخطَّفأ  َمَعكَ  اَلأ  إن َنشى: وقالوا أي( أَرأض 

 باْلذى، يقصدونا أن املشركّي العرب أحياء من حولنا من وخالفنا اَلدى، من به جئت ما اتبعنا

 ََلُمأ  ُُنَكِّنأ  )أَوَلَأ  :فقال شبهتهم ضعف َلم وأبان مقالتهم عليهم اهلل فرد .ديارنا من وُيلونا وُياربونا

ناً  َحَرماً  ء   ُكلِّ  ََثَراتُ  إ لَيأه   ُُيأب آم   عذرا، يكون أن يصلح ل به اعتذرمت ما إن أي( َلُدنَّا م نأ  ر زأقاً  َشيأ

 كفركم حال لكم آمنا اِلرم هذا يكون فكيف وجد، منذ معّظم وحرم أمّي، بلد ًف جعلناكم ْلنا

 ًف آمنّي كنتم: يقول: سلم بن ُيىي قال اِلق؟ واتبعتم أسلمتم وقد لكم أمنا يكون ول وشرككم

 ربكم عليكم تفضل وقد ّب؟ وآمنتم عبدمتوىن إذ أفتخافون غيى، وتعبدون رزقى، تأكلون حرمى،

 منه رزقا بلد، كل من واْلمتعة واملتاجر اْلرض فجاج من َتلب الت الثمرات كل من وأطعمكم

 .لكم

ثَ َرُهمأ  َولك نَّ )  خيهم فيه ما إل يفطنون ل جهلة أكثرهم ولكن أي( يَ عأَلُمونَ  ل َأكأ

 إليهم وصلت إُنا اْلرزاق تلك أن يعلموا أن حقهم من كان وقد قالوا، ما قالوا ث ومن وسعادهتم

 118.املخلوقّي من سواه ل ويّتقى، َيشى الذي فهو رِبم، من
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ُدى نَ تَّب ع   إ نأ  َوقاُلوا }:  إبن كثير تفسير نا م نأ  نُ َتَخطَّفأ  َمَعكَ  اَلأ  خمربا تعال يقول { :أَرأض 

: }} وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول قالوا حيث اَلدى اتباع عدم يف الكفار بعض اعتذار عن

ُدى نَ تَّب ع   إ نأ  َوقاُلوا نا م نأ  نُ َتَخطَّفأ  َمَعكَ  اَلأ  اَلدى، من به جئت ما اتبعنا إن َنشى: أي{  أَرأض 

 كنا، أينما ويتخطفونا واحملاربة، باْلذى يقصدونا أن املشركّي، العرب أحياء من حولنا من وخالفنا

ًنا َحَرًما ََلُمأ  ُُنَكِّنأ  َأوَلَأ  : }َلم جميبا تعال اهلل فقال  وباطل؛ كذب به اعتذروا الذي هذا: يعن{  آم 

 حال يف آمنا اِلرم هذا يكون فكيف وضع، منذ آمن معظم وحرم أمّي، بلد يف جعلهم اهلل ْلن

 .اِلق؟ وتابعوا أسلموا وقد َلم آمنا يكون ول وشركهم، كفرهم

ء   ُكلِّ  ََثَراتُ  إ لَيأه   ُُيأب : }وقوله  وغيه، الطائف من حوله مما الثمار سائر من: أي{  َشيأ

ثَ َرُهمأ  َولك نَّ  } عندنا من: أي{  َلُدنَّا م نأ  ر زأقاً } واْلمتعة املتاجر وكذلك  قالوا فلهذا{ يَ عأَلُمونَ  ل َأكأ

 .119قالوا ما

 )فاطر سورة( الثمرات فيها الواردة اآلية 1.1

َنا َماءً  السََّماء   م نَ  أَن أَزلَ  اللَّهَ  َأنَّ  تَ رَ  َألَأ  َرجأ  ُجَدد   اْلأ َبال   َوم نَ  أَلأَوانُ َها خُمأَتل ًفا ََثَرَات   ب ه   فََأخأ

 141ُسود   َوَغرَاب يبُ  أَلأَوانُ َها خُمأَتل ف   َوُْحأر   ب يض  

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.41.4

 من لكل أو - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل لرسول واْلطاب( تر : )أل البيان تفسير فتح   

 باملاء أي( به فأخرجنا ماء السماء من أنزل اهلل أن) تعلم أل: أي القلبية هي الرؤية وهذه له، يصلح
                                                           

 427ص  1( ج م 1999 - ه 1241، والتوزيع للنشر طيبة دار، )العظيم القرآن تفسي املرجع السابق، 443 

 47سورة فاطر :  141 
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 وْلن البديع، الصنع من فيه ملا بالفعل، العناية كمال إظهار اللتفات هذا يف والنكتة املطر، يعن

 .املاء إنزال من أبلغ باإلخراج املنة

 والعنب والتّي والتفاح الرمان من واْلصناف اْلجناس باْللوان املراد( ألواِنا خمتلفاً  )َثرات

 أخضر وبعضها أصفر، وبعضها أْحر، وبعضها أبيض، بعضها أي هيئاهتا أو ُيصر، ل مما وغيها

 .واْلسود واْلْحر اْلبيض أي: عباس ابن قال أسود، وبعضها

 مجع كان ولو اْلخفش: قال. الطريق وهي بالضم جدة مجع اْلدد( جدد اْلبال ومن)

 مجع: والدال اْليم بضم جدد: الزهري وقرأ وسرر، سرير: َنو والدال اْليم بضم جدد: لقال جديد

 وقرىء اْللوان، واضحة جديدة آثار معناها: الفضل أبو وقال وجدائد، وجدد جديدة يقال جديدة

 141.بفتحهما

 املختلفة املتنوعة اْلشياء خلقه يف قدرته كمال على منبها تعال : يقول تفسير ابن كثير 

 وأْحر أصفر من ألواِنا، خمتلفا َثرات به َيرج السماء، من ينزله الذي املاء وهو الواحد، الشيء من

 وطعومها ألواِنا تنوع من املشاهد هو كما الثمار، ألوان من ذلك غي إل وأبيض، وأخضر

 وزرع أعناب من وجنات متجاورات قطع اْلرض )ويف: اْلخرى اْلية يف تعال قال كما وروائحها،

 ذلك يف إن اْلكل يف بعض على بعضها ونفضل واحد مباء يسقى صنوان وغي صنوان وَنيل

 . (2: )الرعد يعقلون( لقوم ْليات

                                                           
كتبة:  َبيوت – َصيَدا)، "فتحُ البيان يف مقاصد القرآن"، املرجع السابق 444 

َ
ر، للطَباعة العصريَّة امل  237ص  11ج (، م 1994 - ه  1214 والّنشأ
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 اْللوان، خمتلفة كذلك اْلبال وخلق: أي ألواِنا( خمتلف وْحر بيض جدد اْلبال )ومن

 اْللوان خمتلفة-جدة مجع اْلدد،: وهي- طرائق بعضها ويف وْحر، بيض من أيضا املشاهد هو كما

 .أيضا

 وقتادة، واِلسن، مالك، أبو قال وكذا. الطرائق: اْلدد: عنهما اهلل رضي عباس، ابن قال

 أبو قال وكذا. السود الطوال اْلبال: الغرابيب: عكرمة قال ، سود( )وغرابيب ومنها .والسدي

: قالوا السواد، بكثرة اْلسود وصفوا إذا والعرب: جرير ابن وقال .وقتادة اْلراساّن وعطاء مالك،

  .غربيب أسود

 )وغرابيب: تعال قوله يف واملؤخر املقدم من هذا: اْلية هذه يف املفسرين بعض قال وَلذا

 144.غرابيب سود: أي سود(

نا ماءً  السَّماء   م نَ  أَن أَزلَ  اللَّهَ  َأنَّ  تَ رَ  َألَأ ):  تفسير المراغي َرجأ ( أَلأواُِنا خُمأَتل فاً  ََثَرات   ب ه   َفَأخأ

الشيء  من املختلفة اْلشياء خلقنا أنا الرائي أيها تشاهد أل: قدرته كمال إل منبها سبحانه يقول

 مشاهد هو كما وروائحها وطعومها ألواِنا خمتلفا َثرات به وأخرجنا السماء من املاء فأنزلنا الواحد،

 أَلأواُِنا خُمأَتل ف   َوُْحأر   ب يض   ُجَدد   اْلأ بال   َوم نَ )َنو.  إل أخضر إل أْحر إل أصفر من الثمار ألوان من

 هو كما غرابيب سود إل ْحر إل بيض من اْللوان خمتلفة كذلك اْلبال وخلقنا أي( ُسود   َوَغراب يبُ 

 143.أيضا اْللوان خمتلفة طرائق بعضها ويف مشاهد،
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 )يس سورة( الثمرات فيها الواردة اآلية  1.5

ُكُرونَ  َلتأُه أَيأد يه مأ أََفَل َيشأ  142ل َيأأُكُلوا م نأ ََثَر ه  َوَما َعم 

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.44.4

 العيون، ماء على تعود َثره يف اَلاء ََثَر ه ( م ن ل َيأأُكُلواأ النهاية : ) بلوغ إلى الهداية  تفسير 

. واْلعناب النخيل َثرة ليأكلوا ذلك َلم فعلنا: أي إليه، فأضيف وَتَكوََّن، اندرج املاء من الثمر ْلن

 ومن .أحدمها خرب على وتقتصر بالثنّي تأيت العرب ْلن الضمي، فوحد )ََثَر ه ( قوله يف الثمر ووحد

 َُثُر   على َثاراً  مجع ث َثار، على َثرة مجع ضم ومن .َوَخَشب   َكَخَشَبة   وََثَر   ََثَرَة   مجع جعله الثاء فتح

َلتأهُ  )َوَما: تعال وقوله .وخشب كخشبة أيضاً  َثرة مجع يكومن أن وُيوز وُْحُر ، كحمار  أَيأد يه مأ( َعم 

 ل أي نافية،"  ما"  تكون أن وُيوز .وزرعوا غرسوا الذي يعن أيديهم، عملته الذي َثر ومن: أي

 142.أيديهم املطر أحياه الذي ذلك يعمل

َلتأهُ  َوَما ََثَر ه   م نأ  : )ل َيأأُكُلوا تفسير الطبري  ُكُروَن( أََفل أَيأد يه مأ  َعم   اْلنات هذه أنشأنا: َيشأ

 أنشأنا الت اْلنات َثر من ليأكلوا: يقول أيديهم عملت وما َثره، من عبادي ليأكل اْلرض هذه يف

َلتأهُ  َوَما) قوله يف الت" ما"و. وزرعوا هم غرسوا مما أيديهم عملت وما َلم،  موضع يف( أَيأد يه مأ  َعم 

َلتأهُ  َوممَّا: )ذُكر فيما اهلل عبد قراءة يف وهي عملت؛ الذي ومن: مبعىن الثمر، على عطًفا خفض ( َعم 

: صلت يف وتظهرها أحيانًا، تضمرها العرب ْلن مضمرة، قراءتنا يف فاَلاء املعىن، هذا على باَلاء

 عمل ومن: الكلم معىن فيكون مذهًبا، كان املصدر مبعىن" ما: "قيل ولو. والذي وما، من،
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 ليأكلوا: الكلم معىن فيكون مذهبا، أيًضا كان َلا موضع ول اْلحد مبعىن إِنا: قيل ولو أيديهم،

ُكُرونَ  أََفل) وقوله. أيديهم تعمله ول َثره من  هذا رزقناهم الذين القوم هؤلء يشكر أفل: يقول( َيشأ

 141به؟. عليهم وأنعم ذلك رزقهم َمنأ  َلم أحييناها الت امليتة اْلرض هذه من الرزق

 تنتجه وما واْلعناب، النخيل َثر أن ََثَر ه ( م ن : )ل َيأأُكُلواأ  التفاسير في تفسير أوضح

َلتأهُ  وَثار )َوَما فاكهة من البساتّي  َلم صنعته الذي َثره( من )ليأكلوا أي. )ما( نافية أَيأد يه مأ( َعم 

 اإلنسان اختصها: خصبة أرض من فكم أيديهم؛ بعمل ينالوه ول بفضلي، عليهم وأسبغته بقدريت،

 ممحلة جدبة ِبا وعنايته َلا، التفاته بفضل فأصبحت والري؛ بالسقي واصطفاها والبذر، باِلرث

 أيديهم( )عملته الذي من أيضاً  وليأكلوا َثره( من )ليأكلوا أي الذي؛ مبعىن )ما( تكون أن وُيوز

 من مستخرج وكله ذلك؛ وغي وأدوية، وأدهان وأطعمة، حلوات: واْلنواع اْلصناف  شّت من

 )رزقاً  شجرها ينبتوا أن َلم كان ما ِبجة، ذات حدائق من البشر؛ بارىء خلقه الذي الثمر،

 147للعباد(.

   )فصلت سورة( فيها الثمرات الواردة اآلية 1.4

َها م نأ  ََثَرَات   م نأ  ََتأرُجُ  َوَما السَّاَعة   ع لأمُ  يُ َردُّ  إ لَيأه   َمام   َوَل  أُن أَثى م نأ  ََتأم لُ  َوَما َأكأ

نَّا َما آَذنَّاكَ  قَاُلوا ُشرََكائ ي أَيأنَ  يُ َناد يه مأ  َويَ وأمَ  ب ع لأم ه   إ لَّ  َتَضعُ   148َشه يد   م نأ  م 

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.44.4
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 تعال، اهلل إل علمهم ترد اْللق مجيع: أي السَّاَعة ( ع لأمُ  يُ َردُّ  : )إ لَيأه   في تفسير السعدي

َها( م نأ  ََثَرَات   م نأ  ََتأرُجُ  )َوَما .وغيهم وامللئكة، الرسل، عنه، بالعجز ويقرون َمام   وعائها: أي َأكأ

 شجرة َثرة َترج فل والرباري، البلدان يف الت اْلشجار مجيع لثمرات شامل وهذا منه، َترج الذي

 أنواع من وغيهم، آدم بن من أُن أَثى( م نأ  ََتأم لُ  )َوَما .تفصيلًيا علما يعلمها وهو إل اْلشجار، من

 ل من تعال، به املشركون سوَّى فكيف ب ع لأم ه ( )إ ل ْحلها أنثى َتَضُع( )َول بعلمه إل اِليوانات،

 بصر؟.  ول مسع ول عنده علم

 )أَيأنَ : َلم فيقول لكذِبم، وإظهارًا توبيًخا القيامة يوم به املشركّي: أي يُ َناد يه مأ( )َويَ وأمَ 

 ْلجلهم؟ الرسل وعاديتم ذلك، على وجادلتم فعبدمتوهم، شركائي، أِنم زعمتم الذين ُشرََكائ َي(

نَّا َما )آَذنَّاكَ : اهلل مع وشركتهم إَليتهم، ببطلن مقرين )قَاُلوا(  ربنا، يا أعلمناك: أي َشه يد ( م نأ  م 

 149وشركتهم. إَليتهم بصحة يشهد أحد منا ما أنه علينا واشهد

َها ُسئ لَ  إ َذا ع لأُمَها: َأيأ  السَّاَعة ( ع لأمُ  يُ َردُّ  : )إ لَيأه   في تفسير البغوي  يَ عأَلُمهُ  َل  إ لَيأه   َمرأُدود   َعن أ

رُُه، َها( م نأ  ََثَرَات   م نأ  ََتأرُجُ  )َوَما َغي أ َمام  لُ  قَ َرأَ  َأكأ ، َعَلى ،"ََثَرَات  : "َوَحفأص   َوالشَّام   الأَمد يَنة   أَهأ ع  مأ  اْلَأ

َخُروَن  َوقَ رَأَ  يد ، َعَلى" ََثَرَة  "اْلأ َها( )م نأ  الت َّوأح  َمام  ُدَها أَوأع َيت َها، َأكأ يَ  َعبَّاس   ابأنُ  قَالَ .  ك م  : َواح   َرض 

ُهَما اللَّهُ  ه ( إ لَّ  َتَضعُ  َوَل  أُن أَثى م نأ  ََتأم لُ  )َوَما. تَ نأَشقَّ  َأنأ  قَ بألَ  الأُكَفرَّى يَ عأن  : َعن أ  ب إ ذأن ه (، )إ لَّ  ب ع لأم 

ر ك َّي، اللَّهُ  يُ َناد ي يُ َناد يه مأ( )َويَ وأمَ . َوالنَِّتاجَ  الثَِّمار   ع لأمُ  إ لَيأه   يُ َردُّ  َكَما السَّاَعة   ع لأمُ  إ لَيأه   يُ َردُّ : يَ ُقولُ   الأُمشأ
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َة ، أَن ََّها تَ زأُعُمونَ  ُكنأُتمأ  الَّذ ينَ  ُشرََكائ ي( )أَيأنَ  ر ك َّي، يَ عأن   )قَاُلوا( آَل  َناَك، )آَذنَّاَك( الأُمشأ نَّا )َما َأعأَلمأ  م نأ  م 

َنام  ا م نَ  تربأوا العذاب عاينوا َلمَّا َشر يًكا َلكَ  ب َأنَّ  َشاه د   م نأ : َأيأ  َشه يد ( َصأ  131.ْلأ

 تعال، إليه علمها ردّ  أحد عنها سئل إذا أي( السَّاَعة   ع لأمُ  يُ َردُّ  : )إ لَيأه   في تفسير المراغي

 صلى اهلل رسول سأل الّسلم عليه جربيل )أن اِلديث ًف جاء سواه، وقد قيامها مّت يعلم ل فإنه

 )إ ل: تعال قوله اْلية السائل(، وَنو من بأعلم عنها املسئول ما: فقال الساعة عن وسلم عليه اهلل

 ُهَو(. إ لَّ  ل َوقأت ها ُُيَلِّيها ل: »وقوله «ُمنأَتهاها َربِّكَ 

 سيحدث ما ومعرفة الغيب بعلم أيضا اختص أنه بّي الساعة بعلم استأثر أنه ذكر أن وبعد

مام ها م نأ  ََثَرات   م نأ  ََتأرُجُ  َوما) :فقال اْلزمنة مستأنف ًف  إ لَّ  َتَضعُ  َول أُنأثى م نأ  ََتأم لُ  َوما َأكأ

يعلم  إل ولدها تضع ول أنثى َتمل وما به، مغّلفة هى الذي وعائها من الثمرة تربز وما أي( ب ع لأم ه  

 .السماء ًف ول اْلرض ًف ذرة مثقال علمه عن يعزب ل فهو اهلل، من

نَّا ما آَذنَّاكَ  قاُلوا ُشرَكائ ي أَيأنَ  يُناد يه مأ  )َويَ وأمَ    لقومك الرسول أيها واذكر أي( َشه يد   م نأ  م 

 شركائى أين -بأمرهم واستهزاء ِبم هتكما اْلشهاد رءوس على املشركّي عباده سبحانه ينادى يوم

 شريكا، معك أن اليوم يشهد منا أحد ليس أنه أعلمناك: ويقولون فيجيبون معى؟ عبدمتوهم الذين

 اهلل حكى كما اهلل غي عبادة ينكرون القيامة يوم الكفار ْلن منهم، التربؤ به يراد الشهادة ونفى

ر ك َّي(. واْللصة ُكنَّا ما َربِّنا َواللَّه  : »قالوا أِنم عنهم  علمه سابق بإعلم إخبار آذناك قوله إن -ُمشأ
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 أنت يقولون كأِنم الشهادة، تلك وعلى الشرك، على يبقوا ل وأِنم القيامة، يوم أحواَلم من اهلل

 131.اْلواب ًف يأخذون ث به، أعلم

 )محمد سورة(الثمرات فيها  الواردة اآلية 1.7

   

َنَّة   َمَثلُ  ن   َغيأ   َماء   م نأ  أَن أَهار   ف يَها الأُمت َُّقونَ  ُوع دَ  الَّت   اْلأ  يَ تَ َغي َّرأ  لَأ  َلَب   م نأ  َوأَن أَهار   آس 

 ُكلِّ  م نأ  ف يَها َوََلُمأ  ُمَصفًّى َعَسل   م نأ  َوأَن أَهار   ل لشَّار ب ّيَ  َلذَّة   ََخأر   م نأ  َوأَن أَهار   َطعأُمهُ 

يًما َماءً  َوُسُقوا النَّار   يف   َخال د   ُهوَ  َكَمنأ  َرِبِّ مأ  م نأ  َوَمغأف رَة   الثََّمرَات    فَ َقطَّعَ  ْحَ 

َعاَءُهمأ   134أَمأ

 الثمرات عن اآلية تفاسير   1.44.4

َنَّة   : )َمَثلُ  البغوي تفسير َفتُ َها، َأيأ  الأُمت َُّقوَن( ُوع دَ  الَّت   اْلأ  َغيأ   َماء   م نأ  أَن أَهار   )ف يَها ص 

ن ( ن   آس  ن  " َكث ي   ابأنُ  قَ َرأَ  ُمنأنت  ، ُمتَ َغيِّ   آج  َخُرونَ  ب الأَقصأر ،" َأس  نَ : يُ َقالُ  لَُغَتان   َومُهَا ب الأَمدِّ، َواْلأ  َأس 

نَ  َأَسًنا، يَأأَسنُ  الأَماءُ   م نأ  َوأَن أَهار   َطعأُمهُ  يَ تَ َغي َّرأ  لَأ  َلَب   م نأ  )َوأَن أَهار   تَ غََّي، إ َذا َوأُُجونًا، أُُسونًا يَأأُجُن، َوَأج 

َها لَأ  )ل لشَّار ب َّي( )َلذ يَذة (، َلذَّة ( ََخأر   َرأُجلُ  تَُدنِّسأ َها وَلَأ  اْلأ َيأد ي، تَُدنِّسأ  ُمَصفًّى( َعَسل   م نأ  )َوأَن أَهار   اْلأ

بَ َرنَا َاع يلُ  َأخأ بَ َرنَا الأَقاه ر ، َعبأد   بأنُ  إ مسأ بَ َرنَا حُمَمَّد ، بأنُ  الأَغاف ر   َعبأدُ  َأخأ  ع يَسى بأنُ  حُمَمَّدُ  َأخأ

ُُلود يُّ، ثَ َنا اْلأ َياَن، بأن   حُمَمَّد   بأنُ  إ ب أرَاه يمُ  َحدَّ ثَ َنا ُسفأ ل مُ  َحدَّ جَّاج   بأنُ  ُمسأ ثَ َنا ،اِلَأ ر   أَبُو َحدَّ  َأّب   بأنُ  َبكأ

بَ َرنَا َشيأَبَة، ه ر ، بأنُ  َوَعل يُّ  ُنَ ي   بأنُ  اللَّه   َوَعبأدُ  ُأَساَمةَ  أَبُو َأخأ  بأن   ُخبَ يأب   َعنأ  ُعَمَر، بأن   اللَّه   ُعبَ يأد   َعنأ  ُمسأ
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، بأن   َحفأص   َعنأ  الرَّْحأَن ، َعبأد   م  : َوَسلَّمَ  َعَليأه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهَري أرَةَ  َأّب   َعنأ  َعاص 

َنَّة   أَن أَهار   م نأ  ُكل   َوالأُفَراتُ  َوالنِّيلُ  َوَجيأَحانُ  َسيأَحانُ "  ". اْلأ

َبار   َكعأبُ  قَالَ  َحأ رُ : اْلأ َلةَ  نَ هأ رُ  د جأ ل   َماء   نَ هأ َنَّة ، أَهأ رُ  اْلأ رُ  الأُفرَات   َونَ هأ رُ  لََبن ه مأ، نَ هأ ُر  م صأرَ  َونَ هأ نَ هأ

رُ  ََخأر ه مأ، رُ  َسيأَحانَ  َونَ هأ َن أَهارُ  َوَهذ ه   َعَسل ه مأ، نَ هأ َرأبَ َعةُ  اْلأ ر   م نأ  ََتأرُجُ  اْلأ ثَر   نَ هأ  ُكلِّ  م نأ  ف يَها )َوََلُمأ . الأَكوأ

 يف   َخال د   ُهوَ  َكَمنأ  النَّع يم   َهَذا يف   َكانَ  َمنأ  َأيأ  النَّار ( يف   َخال د   ُهوَ  َكَمنأ  َرِبِّ مأ  م نأ  َوَمغأف رَة   الثََّمرَات  

يًما( َماءً  )َوُسُقوا النَّار ، رِّ  َشد يدَ  ْحَ  َ  إ َذا ُخل َقتأ  ُمنأذُ  َجَهنَّمُ  َعَليأه مأ  ُتَسعَّرُ  اِلَأ ُهمأ  أُدأّن  ن أ  ُوُجوَهُهمأ  َشَوى م 

َعاَءُهمأ( )فَ َقطَّعَ  َشر بُوُه، فَإ َذا رؤوسهم فروة ووقعت َعاءُ  أَدأبَار ه مأ، م نأ  َفَخَرَجتأ  أَمأ َمأ يعُ  َواْلأ  يف   َما مجَ 

َوايَا م نَ  الأَبطأن   ُدَها اِلَأ  133.م ًعى َواح 

َنَّة   : )َمَثلُ  السعديتفسير   ن   َغيأ   َماء   م نأ  أَن أَهار   ف يَها الأُمت َُّقونَ  ُوع دَ  الَّت   اْلأ  م نأ  َوأَن أَهار   آس 

 ُكلِّ  م نأ  ف يَها َوََلُمأ  ُمَصفًّى َعَسل   م نأ  َوأَن أَهار   ل لشَّار ب ّيَ  َلذَّة   ََخأر   م نأ  َوأَن أَهار   َطعأُمهُ  يَ تَ َغي َّرأ  لَأ  َلَب  

يًما َماءً  َوُسُقوا النَّار   يف   َخال د   ُهوَ  َكَمنأ  َرِبِّ مأ  م نأ  َوَمغأف رَة   الثََّمرَات   َعاءَ  فَ َقطَّعَ  ْحَ   اْلنة مثل: ُهمأ( أيأَمأ

 .اْلميلة وصفتها نعتها: أي رضوانه، واتبعوا سخطه، اتقوا الذين لعباده، اهلل أعدها الت

ن ( َغيأ   َماء   م نأ  أَن أَهار   )ف يَها  ول مبرارة، ول منتنة، بريح ول بوخم ل متغي، غي: أي آس 

 َطعأُمُه( يَ تَ َغي َّرأ  لَأ  َلَب   م نأ  )َوأَن أَهار   .شربا وألذها رُيا، وأطيبها وأصفاها، املياه أعذب هو بل بكدورة،

 الدنيا كخمر ل عظيمة، لذة شاربه به يلتذ: أي ل لشَّار ب َّي( َلذَّة   ََخأر   م نأ  )َوأَن أَهار   غيها، ول حبموضة

 .العقل ويغول الرأس، ويصدع مذاقه يكره الذي
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( ُكلِّ  م نأ  ف يَها )َوََلُمأ  .أوساخه وسائر مشعه، من ُمَصفًّى( َعَسل   م نأ  )َوأَن أَهار    من الثََّمرَات 

 احملبوب فهذا الدنيا، يف له نظي ل مما ذلك وغي وتّي، وأترج، ورمان، وتفاح، وعنب، َنيل،

 من أم خي هؤلء فأي املرهوب، عنهم ِبا يزول َرِبِّ مأ( م نأ  )َوَمغأف رَة  : قال ث .َلم حصل قد املطلوب

يًما( )َماءً  فيها )َوُسُقوا( عذاِبا، وتضاعف حرها، اشتد الت النار يف خالد هو  جدا، حارا: أي ْحَ 

َعاَءُهمأ( فسبحان )فَ َقطَّعَ   132.والعملّي والعاملّي واْلزاءين، الدارين بّي فاوت من أَمأ

َنَّة   : َمَثلُ  تفسير البيضاوي  . العجيبة صفتها عليك قصصنا فيما أي الأُمت َُّقونَ  ُوع دَ  الَّت   اْلأ

 أو خالد، هو من كمثل اْلنة أهل أمثل الكلم وتقدير النَّار ، يف   خال د   ُهوَ  َكَمنأ : خربه مبتدأ وقيل

نكار حرف عن فعري خالد هو من جزاء كمثل اْلنة أمثل  مثله ُيري استغناء حذف ما وحذف اإل 

 والنار، اْلنة بّي يسوي من مبكابرة للهوى، والتابع بالبينة املتمسك بّي يسوي من ملكابرة تصويراً 

 أو النار، يف خالد هو كمن اْلنة هذه يف خالد هو أفمن: تقديره حمذوف خرب اْلول على وهو

نكار تقريراً  اْلخرة يف بينة على من به ميتاز ما لبيان اعرتاض بينهما وما زُيِّنَ  َكَمنأ : قوله من بدل  إل 

ار   ف يها. املساواة ن   َغيأ   ماء   م نأ  َأِنأ  ملثل خرب أو احملذوف، العائد من حال أو املثل لشرح استئناف آس 

ن    كثي ابن وقرأ. اِلدوث معىن على بالكسر أو ورُيه، طعمه تغي إذا بالفتح املاء أسن من وآس 

 )أسن(.

ار   ار   .حازراً  ول قارصاً  يصر ل َطعأُمهُ  يَ تَ َغي َّرأ  لَأ  َلَب   م نأ  َوَأِنأ  لذيذة ل لشَّار ب ّيَ  َلذَّة   ََخأر   م نأ  َوَأِنأ

 ذات، بإضمار به نعت مصدر أو لذ تأنيث وَخار سكر غائلة ول وريح طعم كراهة فيها يكون ل

ار  . العلة على والنصب اْلِنار صفة على بالرفع وقرئت َتوز أو  َيالطه ل ُمَصفًّى َعَسل   م نأ  َوَأِنأ
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 منها يستلذ ما بأنواع اْلنة يف اْلشربة مقام يقوم ملا متثيل ذلك ويف وغيها، النحل وفضلت الشمع

 م نأ  ف يها َوََلُمأ . واستمرارها غزارهتا يوجب مبا والتوصيف وينغصها، ينقصها عما بالتجريد الدنيا يف

 خربه مبتدأ أو احملذوف، الصنف على عطف َرِبِّ مأ  م نأ  َوَمغأف رَة  . القياس هذا على صنف الثََّمرات   ُكلِّ 

يماً  َماءً  َوُسُقوا النَّار   يف   خال د   ُهوَ  َكَمنأ . مغفرة َلم أي حمذوف  فَ َقطَّعَ . اْلشربة تلك مكان ْحَ 

عاَءُهمأ.  132أَمأ

 . تحليلية البحث1.8

وأما الفاكهة فهي هي التمر والعنب والرمان.  َثرات فقط،ثلث على  ةأن الثمرة حمصور 

 الثلث. اتالثمر  ما عداْلميع الفواكه  عامة

التّي و  )الطلح( واملوز يقطّيهي التمر والعنب والرمان وال الكرمي املذكورة يف القرآن الثمرات

ا هي املتعارفة الشائعة يف الدول الت نزل فيها هذه الثمار فقط ْلِن الكرمي ذكر والزيتون. القرآن

اهلل  أنزلهو الوحي الذي رمي الكإن نص القرآن  :قال نصر ْحيد أبو زيد لزمن.ذلك ا الكرمي نالقرآ

ليفهمها من أنزل أي العربية،  بشرلغة الب ةالقرآني وصنصال تنزل. صلى اهلل عليه وسلم حممد على

 عليه.

 ترتيب حول اْليات إليه أشارت ما وهو الثقيلة، اْلطعمة على مقدمة الثمرة القرآن ويف

 يف وحّت ،(يشتهون مما وِلم بفاكهة وأمددناهم: )تعال قوله يف الدنيوي اْلكل يف الطعام أولوية

 قبل الفاكهة تناول عند كبية أمهية وهناك ،(يشتهون مما طي وِلم يتخيون مما وفاكهة: )اْلنة
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 املعدة هتيئة على يعمل مما المتصاص وسريعة اَلضم سهلة بسيطة سكاكر َتوي  الثمرة ْلن اللحم

 .كاللحوم الثقيل الطعام تستقبل حّت

. والزيتون والتّي واملوز والقرع والرمان والعنب التمور هي القرآن يف املذكورة الثمرة أنواع

 الثمار كان القرآن فيه ُكشف الذي البلد يف الوقت ذلك يف ْلنه فقط الثمار هذه القرآن يذكر

 اهلل كشفه الذي الوحي هو القرآن نص أن زيد أبو ْحيد نصر حسب ْلنه هذا أقول .هناك الشائعة

 قبل من فهمها ميكن حبيث ، العربية أي ، البشرية اللغة خلل من القرآّن النص ينحدر. حملمد

 .املتلقي

 متطر اْلرض هذه على قوته ْلن ، اهلل خبلق تذكي هي العال يف تنمو الت القرآن َثار إن

 الذي الثمر. َثارها وتؤيت تنمو النباتات ُيعل هذا كل. النهر من باملاء يتدفق ، السماء من مباء

 .141 اْلية البقرة سورة يف إبراهيم النيب صلة وهي ، كلمته يف تعال اهلل نعمة هو العال يف ينمو

 يف تنمو الت وتلك السماء يف تنمو الت تلك أي ، اْلخرة يف تنمو الت القرآن يف َثار

 ل الت تلك أو بالفعل نعرفها الت تلك سواء ، َثار أنواع كل هو السماء يف ينمو ما إن. اْلحيم

 .قيود وجود وعدم الوقت مقاطعة دون ، نعرفها

 َلما ومسحا اْلنة يف بالبقاء حواء وزوجته ْلدم اهلل مسح ، خلدي َثر أيضاً  هناك اْلنة يف

 هي القرآن يف اْلحيم يف تنمو الت الثمرة أن حّي يف. واحدة شجرة َثرة باستثناء خمتلفة فواكه بأكل

 ل شديد بأل أيًضا يشعرون حبيث. الزيت مثل الغليان يف يبدأ ، بطوِنم ميأل عندما. الزقوم َثرة

 .يطاق


