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تِي لى:قػاؿ اهلل تعا َِّ ْرَآَن ََيِْدي فِ َُ  {9}اإلرساء: ِهَي َأْؿَوُم[]إِنَّ َهَذا اف
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  ماـ االتقياء كسي د المرسميف ك ك  خاتـ األنبياءإلى  .()محمَّد خميؿ رب  العالميفا 

 .كه ري  إلى الصحابة العظماء الذيف أقامكا ًديف اهلل كنىصى

 الحبيبيف حفظيما اهلل تعالى. الكريميف إلى كالدم 
  رفيقة دربي زكجتي الحبيبة حفظيا اهلل.إلى 

 .إلى أبنائي كبناتي األعزاء ثمرة فؤاد قمبي 

  الكراـ رعاىـ اهلل.ي كأخكاتي انإلى إخك 
 .إلى أىؿ بيت المقدس المرابطيف الشجعاف 
 نحاء المعمكرة. أفي  لمسمميفإلى المجاىديف ا 

 .إلى األسرل الذيف يقبعكف خمؼ القضباف 

  َّئلسبلـل يـ فداءن مكا أنفسى إلى الشيداء الذيف قد. 

  أستاذم الفاضؿ د. شحاتو بخيت العمرمإلى. 
 لى األمَّة ءعمما إلى  .اهلل مرضاة يبتغي عمـو  طالًب  كؿ   كا 
 .إلى كؿ  مسمـو غيكرو عمى دينو كعرضو كبمده 

 .إلى أساتذتي األفاضؿ الذيف أناركا ليَّ الطريؽ 

 دم رسالتيىأجميعان  ى ىؤالءً إل



  

 ب 

 

 مةالمقد  

 كتقديره  شكره 
 

 
 

 :ا بعدي ه، كالصالة كالسالـ على مف ال نبيَّ بعده، أمَّ هلل كحدى  الحمدي  
و إلى أتك  فال يسعني إال أفٍ   بالحمػد الاػالص كالرػار الجزيػؿ، علػى مػا أنعػـ كأجػزؿ،  ()اهللجَّ

، فلػو الحمػدي  كامتػفَّ  ػؿى ، كمػا  بو كتىفضَّ ، كأسػبؿ مػف الػنَّعىـً كيىسَّػرى فػي اوكلػى كاراػرة، علػى مػا أعػافى كسػيَّؿى
، لػػو الحمػػدي  الػػذم أسػػهللؿ اهلل  المتكاضػػ  علػػى إتمػػاـ ىػػذا البحػػث ككفقنػػي علػػى أف أعػػانني لىطػػؼى بػػو كقىػػدَّرى

 مف دركب الباحثيف كالمطلعيف. ير دربان لكجيو الاريـ، كأف يجعلو قىبىسنا ين االصان  تعالى أف يجعلو عمالن 
[تعػالى: وقكلب كامتثاالن كعمالن  ٌٌ رِري ـَ َر َؾِ٘نَّ َرِّبي َؽِْيٌّ  ٍَ ـَ ِسِه َوَمْن  ٍْ ُر فَِْ ُُ ََم َيْن َّٕ َر َؾِ٘ َُ  {04}الـَّؿل: ]َوَمْن َص

 ينَّ فإنَّ  وىؿ الفضؿ؛كاعترافان بالجميؿ كالعرفاف ، (ُ)(مىف ال يرار النَّاسى ال يرار اهللى ):()قكؿ رسكًلوبك 
 كمررفي وستاذم على فضليـ الفضؿ وىؿ معترفان  كالعرفاف الرار اتيآ بهللسمى بحثي ةيبدا في أتقدـ

 ،كاإلررػػاد ،التَّكجيػػوبمػػدَّني م الػػذ: جمػػاؿ محمػػكد محمػػد اليػكبي ػػػػ حفظػػو اهلل ػػػػ الػػداتكر اوسػػتاذ فضػيؿ
 سالة العلميَّة على أفضؿ صكرة.كالتَّصكيب، كمكاصلة متابعتي وٍف أىاريج بيذه الرَّ 

كالػػذم تفضػػؿ ابتػػداءن بقىبػػكؿ اإلرػػراؼ علػػى ىػػذه الرَّسػػالة؛ حيػػثي اػػاف ًنعػػـ اوخ الابيػػر كالمكجػػو 
الناصػػػأل اومػػػيف فلػػػػو منَّػػػي اػػػػؿر االحتػػػراـ كالتقػػػػدير، فػػػاهلل أسػػػهللؿي أف يبػػػػارؾ فيػػػو، كيجعلػػػػو ذاػػػران ل سػػػػالـ 

 سلميف اير الجزاء.كالمسلميف، كينف  بو فجزاه اهللي عني كعف الم
 إلى عضكم لىجنة المناقرة، كىما أستاذم الاريميف: رالتَّقدياالص ك  الررٍاربجزيؿ  اما كأتقدَّـ

 مناقران دااليان. الداتكر: عبد الاريـ حمدم الدىراف           
 مناقران اارجيان.   كالداتكر: عبد اهلل علي المالحي             

ميناقرة ىذه الرَّسالة، كعلى ما سػيبذالنو مػف جيػكد فػي تجكيػد الرَّسػالة، كتصػكيبيا، اللذاف تفضال بقىبكؿ 
ثرائيا لتارج بإذف اهلل  بهللفضؿ ما ياكف. كتنقيحيا؛ كا 

القػادة  كمارجػة ،بيػت المقػدس أرض فػي كالعلمػاء العلػـ منػارة إلػى بالجميػؿ مكصػكؿ كالرػار
(، كأاػصر بالػذَّار أسػاتذتي فػي اليَّػة غػزة مية ػاإلسػال الجامعػةىػذا الصػرح العلمػي الرػام  ) ،كالنيػبالء

 أصكؿ الدَّيف.
 كالرار اذلؾ مكصكؿه بالعرفاف للدَّراسات العيليا التي أتاحت لي الفرصة إلاماؿ دراستي العيليا.

                                                           

 ،(ُْٓٗديث رقـ)ح(، َّْ/ّباب ما جاء في الرار لمف أحسف إليؾ)ػ اتاب البر كالصلة في الترمذم  أارجو (ُ)
 (.ٕٗٓ/ُكصححو اولباني في صحيأل الجام )



  

 ج 

 

 مةالمقد  

 كتقديره  شكره 
 

ػ اػؿَّ ل كأتقػدـ بالرػار الجزيػؿ امػا ػ ،ألو يتصػح أك تكجيػوو، أك نصػيحةو، أك ةو بفائػد أعػانني فمى  اممَّ
نجازه، بحثىذا ال إثراء في ساىـ  اإلاكة الاراـ: بالذار كأاص كا 

فجزل جميعان،  اهلل ـحفظيمحمكد محمد حنيدؽ، كبالؿ منصكر المزيف، كمحمد راتب أبك زرقة 
ػػحة كامػػاؿ العافيػػة فػػي الػػدَّيف كالػػدرنيا  اهلل الجميػػ  عنَّػػي ايػػر الجػػزاء، كنفػػ  بيػػـ، كأنعػػـ علػػييـ بػػكافر الصَّ

 كارارة.
في تنسيؽ كطباعة  مف جيدو ابيرو بذؿى  أاي الميندس محمد نديد البطة على ماكال أنسى أف أرار 

لَّة كىيئة.  ىذه الرَّسالة اي تارج بهللجمؿ حي
، فيػذا الجيػد المتكاضػ  ال ىفػكاتيأف يغفر لي تقصػيرم، كيتجػاكز عػف  أسهللؿي  اهلل تعالى كفي الاتاـ

ف أاطهللت فمػف كحدىه ت فمف اهلل تعالى، فإف أصبتقصيرو  كأ نقصو  كألـ ياؿي مف اطهلل في أنَّو  رؾَّ  ، كا 
نػػي، كأف يػػكفقني لمػػا يي نفسػػي حػػب ، كأسػػهللؿ اهللى مغفرتػػو كرضػػكانو، امػػا أسػػهلللو تعػػالى أف ينفعنػػي بػػػما علَّمى

 و بي كبالمؤمنيف رؤكؼه رحيـه.ي، إنَّ كيرضى، كأف يجعؿ أعمالي االصةن لكجيو الاريـ، كأف يتقبليا منَّ 
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 ()الحمد هلل الذم أنزؿ الفرقاف على عبده لياكف للعػالميف نػذيران، كالصػالة كالسػالـ علػى محمػدو  
 أرسلو اهللي تعالى ىاديان كميبىرَّران، كنذيران، صالةن كسالمان متالزميف أبدان إلى يكـ الدَّيف، أمَّا بعدي: الذم

فإفَّ علـ التفسػير ييعىػدر مػف أجػؿَّ العلػكـ، كأعظًميػا، كأرفعيػا منزلػةن، كأعالىػا درجػةن، لتعلرقػو باػالـ 
يقػػػان للسػػالمة مػػف الضػػػالؿ كيعػػدر سػػبيالن لليدايػػة كطر اهلل الػػذم يمثػػؿ ًمنياجػػان ربانيػػػان ليػػذه اومػػة جميعيػػػا، 

ـر مػػف اػػالؿ علػػـ التفسػػير التعػػرؼ علػػى المقاصػػد اوساسػػية للقػػرآف الاػػريـ، ، كالغكايػػة كايفيػػة امػػا أنَّػػو يػػت
كالمتدبر كالمتهللمؿ في ىذا الاتاب الاريـ يجد بهللنَّو ال تالك آيةه مف آياتو إال ، تحقيقيا في حياة المسلميف

دفَّتييػػػا كفػػػي طيَّاتيػػػا معنػػػى جميػػػؿ، أك فائػػػدة عظيمػػػة، أك حامػػػة بليغػػػة، أك ترػػػري  سػػػماكم كتحمػػػؿ بػػػيف 
أصػػيؿ، كاػػؿر آيػػةو منػػو تحتػػكم عػػددان مػػف المقاصػػد العظمػػى كاوىػػداؼ الابػػرل التػػي إف ظيػػرت كايًرػػفىت 

 اانت عالجان رافيان كسببان ناجحان كبلسمان ناجعان في ترايص مراالت اويمة كىمكميا جميعان.
جعؿ اتابو الاريـ معجزان في ألفاظو، كتراايبػو، كمعنػاه؛ كذلػؾ  مف إحااـ اهلل كاماؿ رحمتو أفَّ ك 

ذات أفػانيف اثيػرة بعيػدة اانػت لػذلؾ فػإفَّ معػاني القػرآف كمقاصػده ؛ جز عف اإلتياف بمثلو اؿر مالػكؽو ليع
آيػػات اوحاػاـ، كارداب فػػي فاوحاػػاـ مبينػة فػي  المػدل متراميػة اوطػػراؼ مكزَّعػة علػى آياتػػو الاريمػات،

فنان مف فنكف القػرآف  لافَّ  ،المفسريف بعض تلؾ اوفنافاثيره مف كقد نحا ، آياتيا، كالقصص في مكاقعيا
مػف  أحػده  والػذم لػـ ياصػ، كىػك ىػك فػف مقاصػد القػرآف ،مػف آيػات القػرآف ةكناتػو آيػ وال تالك عف دقائقػ
 مف ىذا المنطلؽ ااف عنكاف بحثي: .(ُ)ارلفانيف اوكا اواما اصر  المفسريف باتابو 

 "(ٕٖ-ُمف اآلية) عراؼاأل ةسكر  عشر مف القرآف الكريـ سادسلمقاصد كأىداؼ الحزب ال تحميميةه  راسةه دً " 
علػػـ المقاصػػد يقػػكـ علػػى االسػػتنباط العميػػؽ كالفىيػػـ الػػدقيؽ للػػنص القرآنػػي إفَّ فػػًبنػػاءن علػػى ذلػػؾ ك 

يحاءاتػػو، كيحتػػاج إلػػى أفَّ  يعػػيش الباحػػث المسػػلـ فػػي أجػػكاء الػػنصَّ كظاللػػو كنفحاتػػو البيانيػػة،  كدالالتػػو كا 
ف التفسػػير مػػ غايػػة المفسػػربػػو اهلل لمػػف يرػػاء مػػف عبػػاده، ك كىػػك فػػي الجملػػة كالمحصػػلة تكفيػػؽه ربػػاني  يي

فتفسير القرآف كفؽ اوغػراض  ،لبيانيا العظيـ كالغايات الحميدة التي نزؿ القرآف ،معرفة المقاصد الجليلة
 ،ليػػـ رحمػػةن  اس اافػػةن النَّػػأمػػر لصػػالح  اتابػػان  اهلل أنزلػػوف آالقػػر  إفَّ فػػ، رػػريؼه  كعمػػؿه  عظػػيـه  مػػره أمنػػو  المػػراد

ع ذلؾ في ألفاظ كدى كقد أى  كالدرنيا، يفمف اتابو ىك بياف تصاريؼ ما يرج  إلى حفظ مقاصد الدَّ  مراد اهللك 
بنػػػا أف نتمسػػػؾ  حػػرم  ف. (ِ)عليػػػو كاالطػػػالعدنا بمعرفػػػو مػػراده كتعبَّػػػ ،نػػان بيَّ  نػػا بيػػػا اطابػػػان بى ااطى  التػػػيالقػػرآف 

ـي ك  ،ناباتاب ربَّ   ىي كالتي مقاصد القرآف مف أجؿ استنباط كفيمان  ، تالكةن كتدبران كعمالن  ة بو علمان لى الصً  نىدي
  تعالى.جامعةه في بياف مراد اهللحقائؽ الية كقكاعد  عبارة عف
 .الكريـ، أف يكفقني لما ييحبُّ كيىرضىىذا كأسأؿي اهلل العظيـ، ربَّ العرش  

                                                           

 . التحرير كالتنكير هكمقاصدىا في تفسير  سكرةو  اوغراض العامة لاؿَّ  علىو نبَّ الذم  بف عاركرا إال ما ااف مف (ُ)
 (. ّٖ/ُ)عاركرابف : التحرير كالتنكير (ِ)
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 عنكاف البحث
 "(ٕٖ-ُمف اآلية) عراؼاأل ةسكر  عشر مف القرآف الكريـ سادسلمقاصد كأىداؼ الحزب ال تحميميةه  دراسةه " 

 المقدمة: كقد اشتممت عمى:
 أكَّالن: أىميَّة المكضكع.

 ثانيان: أسباب ااتيار المكضكع.
 منو.ثالثان: أىداؼ البحث كالغاية 

 رابعان: الدَّراسات السابقة.
 اامسان: منيج البحث.

 سادسان: طريقة البحث .
 سابعان: ايطة الدراسة.

 ة المكضكع:الن: أىميَّ أكَّ 
 و كىك القرآف الاريـ.ب كأجلَّ اؽ ىذا المكضكع بهللررؼ اتتعلر  .ُ
كتطبيقات ذلؾ في الكاق   ف ىذا المكضكع يبحث في بياف مقاصد القرآف الاريـ كأىدافو العامةأ .ِ

 اإلسالمي.
يـ اػالـ راسة التحليلية المقاصدية تصقؿ راصية المسلـ كتبني فيو قدرات كملاات في فى ف الدَّ أ .ّ

 بما يتناسب كركح العصر، كتبعث على رسكخ اإليماف في النفس البررية. اهلل
 كترابطو.إبراز جماؿ القرآف الاريـ، كبالغتو، كاماؿ نظمو، ككحدة ًبنائو  .ْ

 :مكضكعثانيان: أسباب اختيار ال
ْرآنَ ]اتابو تحقيقان لقكلو: العمؿ على إرضاء اهلل مف االؿ تدبر آيات .ُ َُ ُروَن اْف  {48 الـساء} [َأَؾََل َيَتَدبَّ

 .نزؿ القرآف الاريـأي براز المقاصد كالغايات التي مف أجليا إ .ِ
 الاريـ.مقاصد كأىداؼ الحزب السادس عرر مف القرآف الكقكؼ على  .ّ
 .لار نكاع التفاسير اوأف هللنو رهللراسة رمف العناية كالدَّ  ةف ىذا النكع مف التفسير لـ يهللاذ حظأ .ْ
المرػػاراة فػػي مرػػركع اليَّػػة أيصػػكؿ الػػدَّيف ػػػػػػ ًقسػػـ التفسػػير الػػذم يتنػػاكؿ مقاصػػد كأىػػداؼ سػػكر  .ٓ

 القرآف الاريـ في إطار دراسةو تحليليةو جامعة.
 ثالثان : أىداؼ البحث:

 نيا كارارة .ابتغاء اوجر كالثكاب مف اهلل تعالى في الدر  .ُ
 (.ٕٖ-ُعراؼ مف آية)إبراز التفسير المقاصدم لسكرة او .ِ
  .عتبار المقاصد في تفسير القرآف الاريـ، كاالررعي لعلـ التفسير المقاصدم التهللصيؿ .ّ
اػالؿ بحػث علمػػي المتجػدد مػػف  المسػاىمة فػي إثػراء الماتبػػة اإلسػالمية بيػذا النػػكع مػف التفسػير .ْ

 .ميحاَّـ
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 كال يرب  منو العلماء. والقرآف الاريـ ال تنقضي عجائب ىذا البحث التفسيرم يؤاد أفَّ  بياف أفَّ  .ٓ
 يحث على العناية بالقرآف الاريـ كاإلقباؿ عليو. ىداؼكاومقاصد البياف  .ٔ
 لكاف التفسير المعاصر.ألكف مف  متفسير المقاصدال بياف أفَّ  .ٕ
عجػػازه؛ كذلػػؾ مػػف اػػالؿ ًدراسػػة تحليليػػة لمقاصػػد كأىػػداؼ اريػػات بيػػاف عظمػػة القػػرآف  .ٖ الاػػريـ كا 

 القرآنية محؿ الدَّراسة.
 راسات السابقة:رابعان: الد  

الدراسػة " :البحث دراسة علمية محامة تطرقت لمكضكع أيَّةً  عثر علىأطالع كالبحث لـ بعد اال
   ("ٕٖ-ُعراؼ مف آية)األ الكريـ ػػ سكرة التحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب السادس عشر مف القرآف

فيك طرحه علمي  مف ًقبؿ ًقسػـ التفسػير كعلػكـ  على الماتبة اإلسالمية ف أف المكضكع جديده كتبيَّ 
 القرآف بالجامعة اإلسالمية ػػػػػػ غزة.

 خامسان: منيج البحث:
عرػػر مػػف حػػزب السػػادس ال الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحليلػػي فػػي بيػػاف مقاصػػد كأىػػداؼاتبػػ  
فقد قمتي بجرد اتب التفسير القديـ منيا كالحديث، كاستاراج ما تناثر مف أقكاؿ المفسريف القرآف الاريـ، 

ػػػػا فيػػػػو ارػػػػؼه لمقصػػػػدو قرآنػػػػي  أك فقيػػػػي  أك أصػػػػكلي  أك رػػػػرعي  أك تربػػػػكم  أك دعػػػػكم  أك اجتمػػػػاعي  أك  ممَّ
.عسارم  أك  أك اقتصادم  أك سياسي    تارياي 

 انتابت ىذا البحث التفسيرم المقاصدم مف مئًة تفسيرو اليا مكجكدة في غزةى. لذلؾ فقد
 : طريقة البحث:سادسان 

قرآنػػي، مػػ  عزكىػػا إلػػى سػػكرىا، بػػذار اسػػـ السػػكرة كرقػػـ اريػػة، ال رسػػـاتابػػة اريػػات القرآنيػػة بال .ُ
 كذلؾ الرو في متف الرَّسالة.

إف ااف الحديث ف، صادرىا اوصليةإلى م الكاردة في البحث، كعزكىا اوحاديث النبكيةتاريج  .ِ
ذا ذار الحػديث فػي اتػب السرػ لتلقَّي اويمة ليما بالقىبكؿ، ،إلييمااتفي بعزكه أفي الصحيحيف  نف كا 

 على الحديث. اوجالء نقؿ حاـ العلماءأ
 عزك اوقكاؿ المنسكبة وصحابيا بما يحقؽ اومانة العلمية، م  تكثيقيا حسب اوصكؿ. .ّ
، كذارىػػػا فػػػي بػػػالرجكع إلػػػى مظانيػػػا الػػػكاردة فػػػي البحػػػث لحات كالالمػػػات الغريبػػػةبيػػػاف المصػػػط .ْ

 الحارية.
 .اتب التراجـ بالرجكع إلى مظانيا ة،اوعالـ المغمكر  ترجمة .ٓ
، كاذاػػر الصػػفحةالجػػزء ك  كرقػػـ ،كاسػػـ المؤلػػؼ ،اسػػـ الاتػػاب بػػذار اتػػابال تكثيػػؽعنػػد أاتفػػي  .ٔ

كدار النرػػر كبلػد النرػػر كتػػاري   كتاريايػا، رقػػـ الطبعػػة مكاصػفات المصػػدر التفصػيلية الباقيػػة مػف
 في قائمة المصادر كالمراج  في ذيؿ الرَّسالة. النرر،

 .ربط المقاصد القرآنية المستنبطة بكاق  اومة اإلسالمية كحاليا قدر الجيد كالطاقة .ٕ
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، كمف ثىَـّ إلى صكؿو في إلى  ياتقسيمك الدَّراسة ترتيب  .ٖ  .مطالبى ، ثيَـّ إلى مباحثى
 تقسيـ الحزب القرآني مكض  الدَّراسة إلى مقاط  متناسقة في المعاني. .ٗ
 ، كأيسره.للكصكؿ إلى المعلكمة بهللقرب طريؽ كأسيلو عامةو؛ تيسيران  علمية فيارسى عمؿ  .َُ
اسػتنباط المقاصػػد القرآنيػة تػػارةن مػػف ليغػة اريػػة، كتػارة مػػف سػػبب نزكليػا، كتػػارةن مػف جػػك نزكليػػا،  .ُُ

 ارية.كأارل مما تررد إليو 
 التدليؿ على صحة المقاصد القرآنية المستنبطة بهللقكاؿ علماء التفسير. .ُِ
 طة البحث:سابعان: خي 

 فيارس علمية.ثـ ، ااتمةو ، متكَّجان بصكؿو ، كأربعة في ، كتمييدو يتاكف ىذا البحث مف مقدمةو 
 المقدمة: كقد اشتممت عمى:

 أكَّالن: أىميَّة المكضكع.
 المكضكع.ثانيان: أسباب ااتيار 

 ثالثان: أىداؼ البحث كالغاية منو.
 رابعان: الدَّراسات السابقة.
 اامسان: منيج البحث.
 .سادسان: طريقة البحث
 سابعان: ايطة الدراسة.
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 التمييدمالفصؿ 

 عراؼ بيف يدم سكرة األ
 ف مف ثبلثة مباحث:كيتككَّ 

 .كترتيبيا كمحكرىاتيا اسـ السكرة كعدد آياؿ: المبحث األكَّ        
 :مطالبى  يشتمؿ عمى ستةك                

 تعريؼ أىؿ اوعراؼ لغةن كاصطالحان. ؿ:المطمب األكَّ                         
 عراؼ.تسمية سكرة او المطمب الثاني:                        
 ترتيب السكرة كعدد آياتيا. :المطمب الثالث                        
            زماف السكرة كماانيا. :المطمب الرابع                        
 عراؼ.محكر سكرة او المطمب الخامس:                        

    
 .عراؼالمناسبات في سكرة األ: المبحث الثاني        

 ثبلثة مطالب: يشتمؿ عمىك                 
 .اونعاـعراؼ لما قبليا ومناسبة سكرة ا ؿ:األكَّ المطمب                         
 .اونفاؿعراؼ لما بعدىا ومناسبة سكرة ا المطمب الثاني:                        
 .مناسبة أكَّؿ سكرة اوعراؼ بآارىا :المطمب الثالث                        

   
 .مصدالتفسير المقامفيـك المبحث الثالث:          

 :يفمبمط يشتمؿ عمىك                  
 .كاصطالحان  تعريؼ التفسير لغةن  ؿ:المطمب األكَّ                         
 .كاصطالحان  لغةن  صدتعريؼ المقا المطمب الثاني:                        
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ؿالفصؿ األ   كَّ

 (َّ-ُعراؼ مف آية )األكأىداؼ سكرة  صدراسة التحميمية لمقاالد  
عجازو  ـي كتابي ىدايةو كا   القرآفي الكري

 كيتككف مف أربعة مباحث:
 (َُ-ُعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد   :ؿالمبحث األكَّ 

 حقيقةن  القرآف الكريـ كبلـ اهلل
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:        

ؿ: المطمب األ                      اإلعجازالحركؼ المقطعة مف دالئؿ كَّ
 زكاؿ الظالميف حتميةه قرآنيةه المطمب الثاني:                   

  
 (ُٖ-ُُعراؼ مف آية )األكأىداؼ سكرة  صدراسة التحميمية لمقاالد  : المبحث الثاني

 قصة البشرية
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:        

ؿ:                    نرهللة الحياة دليؿه على كجكد الاالؽالمطمب األكَّ
 اوصؿ في الكجكد التفاضؿالمطمب الثاني:                   

 
 (ِٔ-ُٗعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد  : المبحث الثالث

 آدـ نبيٌّ ميكمَّـه 
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:         

ؿ:  المطمب                     الجنَّة مالكقةه األكَّ
 اإلسالـ حضارة كتقدـطمب الثاني: الم                  

     
 (َّ-ِٕعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد  : المبحث الرابع       

 ككنيةه  نةه سي  التدافع بيف الصبلح كالفساد
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:         

ؿ: المطمب ا                     التقكل كصية اهلل للعبادألكَّ
 عف ررع اونبياء تقليد ارباء صد  المطمب الثاني:                   
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 لثانيالفصؿ ا

 (ْٔ-ُّعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد  
 إفَّ اهلل جميؿه يحبُّ الجماؿ

 مباحث: ثبلثةكيتككف مف 
 (ّٕ-ُّعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد  : ؿكَّ المبحث األ   

 الغمك كاإلسراؼ انحراؼ عف منيج اهلل
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:               

 اإلسالـ يحثي على الجماؿ ؿ:المطمب األكَّ                         
 إيجاب التكحيد كتحريـ الررَّؾ :ثانيالمطمب ال                        
 (ِْ-ّٖعراؼ مف آية )األكأىداؼ سكرة  صدلمقاراسة التحميمية الد  : المبحث الثاني

 الثكاب كالعقاب بيد اهلل
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:               

 بالطعَّاف كال باللعاف ليس المؤمف ؿ:المطمب األكَّ                         
 الجنَّة سلعة اهلل غاليةه : المطمب الثاني                        
 (ْٔ-ّْعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد  : المبحث الثالث

 عمةو كمقصكدو اليداية أعظـ نً 
 :ثبلثة مطالب كيشتمؿ عمى               

 مرضه مدمره للمجتم  المسلـ الغؿر ؿ: المطمب األكَّ                         
 كعد اهلل حؽ  ثاني: المطمب ال                        
 اوعراؼ مآليـ إلى الجنَّةأىؿ  ثالث:المطمب ال                        
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 الثالثالفصؿ 
 (ْٔ- ْٕعراؼ مف آية )كأىداؼ سكرة األ صدراسة التحميمية لمقاالد  

 كعدلو الًعبادي بيف فضؿ اهلل
 كيتككف مف أربعة مباحث:

ؿالمبحث     (ُٓ-ْٕعراؼ مف آية )األكأىداؼ سكرة  صدراسة التحميمية لمقاالد  : األكَّ
 الجنَّة حراـه عمى الكافريف

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:             
ؿ:                          الدرعاء عبادةالمطمب األكَّ
 كاسعةه  اهلل رحمةي المطمب الثاني:                        

 
 (ٓٓ-ِٓعراؼ مف آية )كأىداؼ سكرة األ صدراسة التحميمية لمقاالد  الثاني: المبحث 

 إفَّ اهلل مستكو عمى عرشو، بائفه مف خمقو
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:             

 االستكاءي معلكـه كالايؼي غير معقكؿو  ؿ:المطمب األكَّ                       
 عمةه ربانيةه التساير الاكني نً : المطمب الثاني                      

 (ٖٓ-ٔٓعراؼ مف آية )كأىداؼ سكرة األ صدراسة التحميمية لمقاالد  الثالث: المبحث 
 النيي عف الفساد كاجبه 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:             
 الفساد رر  الرو ؿ:المطمب األكَّ                       
 اومثاؿ مف كسائؿ اليداية :ثانيالمطمب ال                      
 (ْٔ-ٗٓعراؼ مف آية )األكأىداؼ سكرة  صدراسة التحميمية لمقاالد  : المبحث الرابع

 حاجة البشرية إلى الرُّسؿ كالر ساالت
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:              

 القصص القرآني حقائؽ كقيـه ؿ: المطمب األكَّ                       
 جنس النَّساءجنس الرَّجاؿ أفضؿ مف : ثانيالمطمب ال                      
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 الرابعالفصؿ 
 (ٕٖ-ٓٔعراؼ مف آية )كأىداؼ سكرة األ صدراسة التحميمية لمقاالد  

 اإلقرار بالنبكات كاجبه 
 كيتككف مف أربعة مباحث:

 (ِٕ-ٓٔعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد  : ؿكَّ المبحث األ   
 ىكد رسكؿي اهلل

 عمى مطمبيف: كيشتمؿ                
 الدَّيف السَّماكم كاحده ؿ: المطمب األكَّ                          
 اواالؽ الحميدة ًسمة المسلميف: المطمب الثاني                         

 (ٕٗ-ّٕعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدالدراسة التحميمية لمقا: المبحث الثاني  
 صالحه رسكؿه مف رب  العالميف

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:                
 لاؿَّ نبي  معجزةه  ؿ:المطمب األكَّ                         
 الًابر بطر الحؽَّ كغمط النَّاس المطمب الثاني:                        

 
 (ْٖ-َٖعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد  : المبحث الثالث  

 السبلـ قصة لكط عميو
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:                

 ف رأل مناـ مناران فليغيرهمى  ؿ:المطمب األكَّ                         
 النجاة على اهلل كاجبةب الثاني: المطم                        

 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألكأىداؼ سكرة ا صدراسة التحميمية لمقاالد  : المبحث الرابع 
 رسكؿه رب  العالميفشعيبه 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:                
 اإلسالـ ديف اإلصالحؿ: المطمب األكَّ                         
 أفعاؿ اهلل حميدةه  المطمب الثاني:                        

 كتشتمؿ عمى: الخاتمة:
 .النتائجأىـ  أكالن:   
َـّ التالتكصيات التي ثانيان:      .إليياكصؿ ت
 المراج  كالمصادر.ثالثان:    
العلمية. فيارسال رابعان:   



  

 

الفصؿ 
 بيف يدم سكرة األعراؼ التمييدم
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 الفصل التمهيدي

 بين يدي سورة األعراف

 

 تككف مف ثبلثة مباحث:ك    

ؿ: اسـ السكرة كترتيبياالمبحث               كمحكرىا. األكَّ

 الثاني: المناسبات في سكرة األعراؼ.المبحث             

 الثالث: مفيكـ التفسير المقاصدم.المبحث             
 



  
 

 

الفصؿ 
 ؿ: اسـ السكرة كفضميا كمحكرىاالمبحث األكَّ  التمييدم
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 ؿالمبحث األكَّ 

 اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا كمحكرىا

      مطالب: خمسة شتمؿ عمىا

 تعريؼ اوعراؼ لغةن كاصطالحان. ؿ:المطمب األكَّ 
 عراؼ.تسمية سكرة او المطمب الثاني:
 ترتيب السكرة كعدد آياتيا. :المطمب الثالث
 يا.زمف السكرة كمااني  المطمب الرابع:

 عراؼ.سكرة اول الرئيس محكرال المطمب الخامس:
 



  

 

المبحث 
 ؿ: تعريؼ سكره األعراؼالمطمب األكَّ  ؿاألكَّ 
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 اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا كفضميا كمحكرىا: ؿالمبحث األكَّ 
 المطمب األكؿ

 تعريؼ سكرة األعراؼ
، كىػػػي تيعتبػػػر بمثابػػػة  سػػػكرةي اوعػػػراؼ أطػػػكؿي السػػػكر الماَّيػػػة؛ إذ تبلػػػ ي آياتييػػػا مػػػائتيًف كسػػػتى آيػػػاتو

فػػي سػػكرة اونعػػاـً مػػف أصػػكؿ العقائػػد كاليػػات الػػدَّيف. كقػػد ارػػتملت ىػػذه السػػكرةي علػػى التَّفصػػيؿ لمػػا كردى 
ػػكَّاءى، كاركجيمػػا مػػف الجنَّػػة،كزكًجػػ ()الحػػديث عػػف بًػػدًء الاليقػػة اإلنسػػانيَّة، فػػذارت ًقصػػة آدـى  َـّ  و حى ثيػػ

عىرضػػت آيػػاتي السػػكرة الاريمػػة اغيرىػػا مػػف سػػكر القػػرآف الاػػريـ إلػػى النَّظػػر فػػي السػػمكات كاورض كمػػا 
. اما عرضت السكرة بعد ذلؾ لقىصص النبييفى  ، كلكطه،  ،بينيما مف نظاـو بدي و ، كىكده، كصالأله كىـ: نكحه

، كمكسى تمًت السركرةي بتصكير مػف ييعطػى ، كذارت ما دارى بيفى ىؤالًء اوايار كأقكاميـ، كاي ()كرعيبه
َـّ بيػػػػاف الػػػػدَّعكة الحػػػػؽَّ التػػػػي جػػػػاء بيػػػػا  َـّ يىنسػػػػل ي منيػػػػا بضػػػػليًؿ الرػػػػيطاف، كمػػػػا ياػػػػكفي منػػػػو، ثيػػػػ اليدايػػػػةى ثيػػػػ

كىي تتمت  بسمات القرآف الماي مف حيثي أىداؼ كمقاصد السكرة الماية في بياف عظمة  .(ُ)()محمد
كاعتمػػدت السػػكرة الاريمػػة أسػػلكبيف بػػارزيف فػػي ه فػػي بيػػاف مػػنيج الػػدعكة اإلسػػالمية، القػػرآف كجاللػػة قػػدر 

 عرض الحقائؽ الررعية كىما: أسلكب التذاير بنعمة اهلل تعالى، كالتاكيؼ مف نقمتو كعذابو.
على  :ىماأحدي  العيف كالراء كالفاء أصالف صحيحاف، يدؿر  :عرؼ" :فارس قاؿ ابفي  األعراؼ ليغةن:تعريؼ 

 .(ِ)"كالطرمهللنينةعلى الساكف  :كاراري  ،و ببعضو بعضي  صالن متَّ  الريء ب ً تتا
نَّ ى عي مَّ سػرض عنػد العػرب يي مػف او مرتفػ و  عػاؿو  كاؿر  رؼو عي  عراؼ جم ي اوك  رؼ يػؿ لعيػمػا قً رفػان، كا 

 كر.اوعراؼ أعالي السر ف ،ّ)على ما سكاه مف جسده الرتفاعو رفان عي يؾ الدً 
ىػك الحػاجز المػان  مػف كصػكؿ ك  .(ْ)ار يحػكؿ بػيف أىليػاة كالنَّ ىك السكر الذم بيف الجنَّ  :شرعان  عراؼاأل

 .(ٓ)ةإلى الجنَّ  ارأىؿ النَّ 
ػأتعريؼ ف في يقد ااتلفت عبارات المفسر لك ا كاليػ، ف ىػـ علػى عرػرة أقػكاؿو صحاب اوعراؼ مى

  .يـيـ كسيئاتي استكت حسناتي  يـ قكـه أنَّ : كىك ،كاحدو  ترج  إلى معنىن  ةقريب
م أكعلػى ىػذا الػػر ؼ، مػف السػلؼ كالالػ كاحػدو  عليػو حذيفػة كابػف عبػاس كابػف مسػعكد كغيػػري  نػصَّ 

.(ٔ)اوعػراؼى سػالـ مػكلى أبػي حذيفػة أف ياػكف  مػف أصػحاب كقػد تمنَّػ، كىػك الصػكاب ،اثر المفسريفأ

                                                           

 (.ِٔ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)( ُ)

 (.ُِٖ/ْ: ابف فارس)غةس اللر يمقاي (ِ)
 (.ُِْ/ٗابف منظكر مادة )ع ر ؼ( )كلساف العرب:  (،ْٕٗ/ٓ: الطبرم)فالبياف في تهللكيؿ آم القرآجام   (ّ)
(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف ْٕٗ/ٓ: الطبرم)فالبياف في تهللكيؿ آم القرآجام  (، ك ّّٕتفسير مجاىد)ص: (ْ)

 (.ُِٔ/ِاثير)
 (.ُِٔ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ٓ)
 (.ُِٔ/ِ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ُِِ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ٔ)
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 المطمب الثاني
 عراؼتسمية سكرة األ

 اػاف مػ  بػدايات النرػزكؿ، فالتسػمية اانػت مايػةى  كر ااف قديمان جػدان، حيػثي تسمية السر  أفَّ  الظاىر
 أفَّ كمػػػف الكاضػػػأل أيضػػػػان ، فييػػػا أسػػػماء للسػػػكر الصػػػحابة المايػػػيف قػػػد رككا أحاديػػػث اثيػػػرةن  المنرػػػهلل؛ وفَّ 
و مػػذاكران فػػي السػػكرة؛ منيػػا مػػا ياػػكف مكضػػكعي ك  مػػذاكر فػػي السػػكرة، برػػيءو القػػة كر ليػػا عً تسػػميات السرػػ

لَّفكا ()اسكرة )التكبة(؛ سيمَّيت بيذا االسـ لكركد مكضكع التكبة على النبي كمنيا ، كالذيف معو كالذيف اي
 اوعراؼ ىػكفػكمػف ذلػؾ سػكرة اوعػراؼ،  ؛(ُ)ما ياكف لفظ االسـ كاردان فييا، كعلى ىذا أغلب التسميات

 ، فاسميا تػكقيفي ؛صحابو الاراـأ في االـك  ()رسكؿ اهللالاالسـ الذم ارتيرت بو ىذه السكرة مف عيد 
فػػي صػػالة المغػػرب بسػػػكرة  ()اهلل قػػرأ رسػػكؿي  " :يػػػا قالػػتأنَّ  ()سػػائي مػػف حػػديث عائرػػةفقػػد أاػػرج النَّ 

يقػرأ  ()رسػكؿ اهلل يػتي أر  :و قػاؿأنَّػ ()زيػد بػف ثابػت عػففػي الصػحيأل ك  .(ِ)"يا في راعتػيفقى فرَّ  اوعراؼ
 كسػػكرة اوعػػراؼ سػػكرة بػػالطكلييف كالمػػراد .(ّ)اوعػػراؼ ؟الطػػكلييف أطػػكؿي ك يف، يكلطكؿ الطرػػهللبػػ المغػػرب فػػي

كبيػذا االسػـ دكنػت السػكرة  .(ْ)اريات عدد باعتبار اونعاـ، سكرة مف أطكؿ اوعراؼ سكرة فإفَّ  اونعاـ؛
 فييػػػػػا يػػػػػذار التػػػػػي السػػػػػكرة تفسػػػػػير " :فػػػػػي تفسػػػػػيره الطبػػػػػرميقػػػػػكؿ ، (ٓ)فػػػػػي المصػػػػػاحؼ كاتػػػػػب التفسػػػػػير

 .(ٔ)اوعراؼ"
ََم ِحَجرٚ:في قكلػو )اوعراؼ( لفظ فييا ذار ونَّو تسميتيا بسكرة اوعراؼ؛ كجو كجو التسمية: ُٓ ْٔرَْ ٌب ]َوَب

 بػذار كقد تفردت السػكرة أيضػان القرآف،  سكر مف غيرىا في ييذار كلـ ،{02}األعراف  [َوَظَذ األَْظَراِف ِرَجٌٚل 
فػي ( سيػكر) بلفػظ ذاػر كلانَّػو اللفػظ، بيذا السكر مف غيرىا في يذار كلـ ارارة، في اوعراؼ أىؿ رهللف

َذاُب[ :قكلػو سكرة الحديد في ًَ ُٜ َوَطِٚهُرُه ِمْن ؿَِبِِِه اف ْْحَ ٌْ بُِسوٍر َفُه َبٌٚب َبٚضُُِْه ؾِِٔه افرَّ ُٓ َْْٔ َب َب {31}احلديد ]َؾُُضِ
(ٕ) .

 تدعكه إلػى البحػثحقائؽ كدقائؽ المتهللمؿ في أسماء السكر يجد لطائؼ مف العلـ، كتبرز لو  كال رؾَّ أفَّ 
 القرآنية. كرىذا النظر مدعاة للتدبر في أسماء السر ك  ،في أسرار القرآف الاريـ

 
 

                                                           

ر في علـك القرآف: مساعد بف سليماف الطيار)ص: (ُ)  (.َُٕالمحرَّ
(، كقد َُٕ/ِ(،)ُٗٗحديث رقـ) ]ادص[ف اتاب االفتتاح ػ باب القراءة في المغرب بػأارجو النَّسائي في السن (ِ)

 (.ُِْ/ُصححو اولباني. ينظر: صحيأل النَّسائي)
 (.ٕٔٔ/ِ(، كالفتأل)ٖٗ(،)ص:ْٕٔأارجو الباارم في اتاب اوذاف ػ باب القراءة في المغرب، حديث رقـ) (ّ)
 (.ٗٔٔ/ِ)فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر (ْ)
 (.ُ/ّ(، كالتفسير المكضكعي لسكر القرآف: مصطفى ميسلـ)ُٔٗيرة الدكسرم)ص:من أسماء سيكر القرآف كفضائليا: (ٓ)
 (ُِٗ/ُِ: الطبرم)فالبياف في تهللكيؿ آم القرآجام   (ٔ)
 (ٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ٕ)
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المبحث 
  زمف السكرة كمكانيا: الثالثالمطمب     ؿاألكَّ 

 ثالثالمطمب ال
 يازمف السكرة كمكاني 

 كمنػػو نرػهلل علػـ الماػي كالمػػدني، ،كزمانػو ااصػػة بماػاف نػزكؿ القػرآف عنايػةه  الصػالأل اػاف للسػلؼ       
مػػا ىػػك النقػؿي عػػف الصػػحابة الػػذيف نػػزؿ القػػرآف كر كاريػػات إنَّ اوصػؿى فػػي معرفػػة الماػػي كالمػػدني مػف السرػػك 

فاعتنػاء علمػػاء الصػحابة كالتػابعيف بضػػبط منػازؿ القػرآف آيػةن آيػػةن ضػبطان يحػدد الزمػػاف  .(ُ)بػيف ظيػرانييـ
في تاري  الترري  يستند إليو الباحث فػي معرفػة أسػلكب الػدعكة، كألػكاف  قكم   ماده ىذا الضبط عً كالمااف، 

 .(ِ)الاطاب، كالتدرج في اوحااـ كالتااليؼ
 كعطػػػػاءه  كعارمػػػػةي  كمجاىػػػده  كالحسػػػػفي  عبػػػػاسو  ابػػػفي  قالػػػػو لريػػػا،ا مايػػػػةه  كًبنػػػاءن عليػػػػو سػػػكرة اوعػػػػراؼ       
كغيػريىـ
فقػػد نقػؿ المػاكردم عػػف  ،عػراؼة سػكرة اومػف المفسػريف اإلجمػاع علػػى مايَّػ كاحػػدو  نقػؿ غيػري ك . (ّ)

 .(ْ)الريا عراؼ مايةه سكرة او فَّ أ علماء السلؼ

 سػكرة اوعػراؼ مايػةه  عػف ابػف عبػاس كابػف الزبيػر أفَّ  كاحػدو  كأاػرج غيػري " :قاؿ العالمة اولكسي
كقػػد أطلػػؽ  ،باإلجمػػاع عػػراؼ مايػػةه او" :فقػػاؿ االرػػي  محمػػد ررػػيد رضػػ أاػػدَّ ذلػػؾك  .(ٓ)"ا رػػيئان يكلػػـ يسػػتثن

 .(ٔ)"الزبير كابفي  عباسو  القكؿ في ذلؾ ابفي 
 .(ٕ)إجماعان  بماَّةى  قاؿ عبدالاريـ الاطيب: نزلت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ر في علـك القرآف: مساعد الطيار)ص: (ُ)  (.ُُِالمحرَّ

 (.ْٓمباحث في علـك القرآف: مناع القطاف)ص: (ِ)

 (.ُِٓ/ّ، كالدرر المنثكر في التفسير المهللثكر: السيكطي)(ِٔٔ/ْ( البحر المحيط: أبك حياف)ّ)

 (.ُٖٗ/ِ: الماكردم)النات كالعيكف (ْ)
 (.ْٕ/ٖ: اولكسي)ركح المعاني (ٓ)
 (.ِْٗ/ٖتفسير المنار: محمد رريد رضا) (ٔ)
 .(ِّٔ/ْ)الاطيب يكنس الاريـ للقرآف: عبد القرآني التفسير (ٕ)
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المبحث 
 ترتيب السكرة كعدد آياتيا: الرابعالمطمب      ؿاألكَّ 

 
 رابعالمطمب ال

 ترتيب السكرة كعدد آياتيا
، إذ ااف يقرؤه ()النبي ااف بتكقيؼ مف القرآنية ترتيب اريات ة في أفَّ مَّ الؼ بيف اوي ـ يق  اً ل

 مف اريات. و االؼى في ترتيب آيةو نيار، كلـ ييسم  مف أحدىـ أنَّ  على الصحابة ليؿى 
أـ باجتيػاد مػف  ()؛ ىػؿ اػاف بتكقيػؼ مػف النبػيالؼه كر فقػد كقػ  فييػا ًاػا مسػهلللة ترتيػب السرػأمَّػ
، كحظ  مف النظر كجوه  قكؿو  ؟ كلاؿَّ الاراـ الصحابة ليف قكم  جػدان، كالػذم الؼ بيف ىذيف القك كالاً ، معتبره
أل  ؛ القػػكؿ اوكَّ يتػػرجَّ ذاػػر سػػكر القػػرآف المتكاليػػة حسػػب  عديػػدةو  و قػػد ثبػػت فػػي أحاديػػثى أنَّػػ منيػػا:ؿ ومػػكرو

كالػذم يظيػػر مػػف ، يقػدـ الماػػي علػى المػػدني عػػدـ ترتيبػو علػػى النرػزكؿ، بحيػػثي كمنيػا ، صػػحؼترتيػب المي 
ترتيػػب سػػكره كآياتػػو كأسػػماء سػػكره كآياتػػو كفضػػائؿ  أمػػكره، فػػي اوصػػؿ فيػػو النقػػؿ فػػي اػػؿَّ  أمػػر القػػرآف أفَّ 

نَّ فػػي ىػػذه اومػػكر اجتيػػاده  كآياتػػو، لػػيس وحػػدو سػػكره  مػػا ظيػػر االجتيػػاد فيمػػا بعػػد فيمػػا يتعلػػؽ برسػػمو، ، كا 
كضػػبطو، كزارفتػػو ككضػػ  أسػػماء سػػكره، كتػػرقيـ آياتػػو، ككضػػ  رمػػكز كقكفػػو إلػػى غيػػر ذلػػؾ ممػػا أدالػػو 

كآياتػػو كسػػكره  جميػػ  القػػرآف امػػا ىػػك مػػف ترتيػػب حركفػػو كالماتػػو فَّ إفػػ، (ُ)بكؿ، كتيلقػػي بػػالقى الثقػػات العلمػػاء
يسػ   اس، فالللنَّ  ()نو، كبيَّ ()وكتكليو جمعو، أكحى بو إلى نبيَّ  و مف فعؿ اهللم  اما ىك فإنَّ حتى جي 
فػػي كعليػػو فسػػكرة اوعػػراؼ ىػػي السػػكرة السػػابعة ، (ِ)تقػػديـ مػػؤار مػػف ذلػػؾ كال تػػهللاير مقػػدـ أصػػالن  أحػػدان 

كىػػػي أطػػػكؿ سػػػكرة فػػػي  نزلػػػت مػػػف القػػػرآف،أكَّؿ سػػػكرة طكيلػػػة كىػػػي  ترتيػػػب المصػػػحؼ العثمػػػاني اإلمػػػاـ،
 سػػكرة كقبػػؿ )ص( سػػكرة بعػػد نزلػػت السػػكر، نػػزكؿ ترتيػػب فػػي كالثالثػػيف التاسػػعة معػػدكدة كىػػي، (ّ)الماػػي
 .الجفَّ 

 فػػي يسػػبقيا كلػػـ [ادررص] التيجػػي حػػركؼ بػػبعض ابتػػدأت التػػي السػػكر مػػف اوعػػراؼ كسػػكرة
 التػي الطػكاؿ السَّػب  مػف كىػي، (ْ)(ص ؽ، ف،:)سػكر كىػي ثالثػة سػكل كرالسرػ مف النكع ىذا مف النزكؿ
ؿ فػػي جعلػػت  كاوعػػراؼ، اونعػػاـ، كالمائػػدة، كالنَّسػػاء، عمػػراف، كآؿ البقػػرة،: سيػػكر كىػػي لطكليػػا، القػػرآف أكَّ
َـّ  كالمائػػػدة، كالنَّسػػػاء، عمػػػراف، كآؿ البقػػػرة، :سيػػػكر كىػػػي منيػػػا المػػػدني كقيػػػدـ كبػػػراءة، : كىػػػك الماػػػي ذاػػػر ثػػػ
 سػػكرة بعػػد بماَّػػةى  أنزلػػت اونعػػاـ سػػكرة بػػهللفَّ  اعتبػػاران  العثمػػاني المصػػحؼ ترتيػػب علػػى كاوعػػراؼ اونعػػاـ،
 .(ٓ)الطكاؿ السكر مف المدني إلى فيي أقرب اوعراؼ

 
 

                                                           

ر في علـك القرآف: مساعد الطيار)ص: (ُ)  (.ُٕٗالمحرَّ
 (.ٕٗ(، كالمحرر في علـك القرآف: مساعد الطيار)ص:ُِِ/ُـ)بف حز : ااإلحااـ في أصكؿ اوحااـ (ِ)
 (.ُِِْ/ٖتفسير القرآف الاريـ: عبداهلل رحاتة) (ّ)
 .(ُِْ/ٓ)طنطاكم سيد محمد :الاريـ للقرآف الكسيط التفسير (ْ)
 .(َٖٓ/ُ: اولباني)()أصؿ صفة صالة النبيَّ ك (، ٕ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ٓ)
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المبحث 
 ترتيب السكرة كعدد آياتيا: الرابعالمطمب      ؿاألكَّ 

 
 عدد آياتيا:

 كر بمكضكع )الفاصلة القرآنية(، كعد ارم يعتمد على معرفة رأس ارية.يرتبط عد آم السر 
مػف  ؽ بعلػـ القػراءاتكلػو تعلرػ، كقؼ علػى رأس اريػةكاالبتداء( في حاـ الالقة بعلـ )الكقؼ اما أف لو عً 

 حاـ إمالة بعض الالمات إذا اانت رأس آية عند مف يميؿ مف القراء. حيثي 
الكقػػؼ علػػى رأس اريػػة مقصػػد مػػف مقاصػػد المػػتالـ  ؛ وفَّ قػػان بعلػػـ إعجػػاز القػػرآفامػػا أف لػػو تعلر 

، كال يماػف وحػدو أف ياتػرع مكًقفػان ()بػؿ ىػك تكقيػؼ مػف الرسػكؿاوصؿ في ىذا العلػـ النقػؿ، ك ، بالقرآف
 .كاتباعو  تمسؾو  ، بؿ اانكا أىؿى كااتراعو  رأم   لـ ياكنكا أىؿى فإفَّ الصحابة القرَّاء  ؛يجعلو رأس آية
 كمائتػػاف كالاكفػػة، المدينػػة النبكيػػة أىػػؿ عػػدَّ  فػػي آيػػاتو  كسػػتَّ  مائتػػاف اوعػػراؼ سػػكرة آيػػات فعػػدد

 .(ُ)كالبصرة الراـ أىؿ عدَّ  في كامس
أك نقصػيا،  مػا ىػك فػي مكضػ  رأس اريػة، كلػيس فػي زيػادًة آيػةو إنَّ  في عػدَّ ارمكىذا االاتالؼ 

نَّ الؼه فجملة ما نزؿ بو القرآف لـ يق  فيو ًاػ عػراؼ مػا كقػ  فػي تحديػد رأس اريػة، فمػف جعػؿ سػكرة او، كا 
نَّ ؿ ، لـ ينقص اوكَّ آية امسك تيف آيات، أك مائ ستك  تيفمائ مػا في مقدار النازؿ، كلـ يًزد الثاني فيػو، كا 

  .(ِ)ااتلفكا في مكطف رأس ارم فقط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ٕ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ُ)
ر في علـك القرآف: مساعد الطيار)ص:، ك (ِّٔ/ْ)الاطيب الاريـ للقرآف: عبد القرآني التفسير (ِ)  (.َُٖػ ُٕٔالميحرَّ
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المبحث 
 عراؼسكرة األل الرئيس محكرال: الخامسالمطمب        ؿاألكَّ 

 عراؼتسمية سكرة األ
 خامسالمطمب ال

 عراؼسكرة األل الرئيس محكرال
 :كمحكرىا الرئيس مكضكع سكرة األعراؼ

قػاؿ رػي  اإلسػالـ ابػفي مكضكع السكرة ىك مجمؿ ما ارتملت عليو السػكرة مػف المعػاني العامػة،         
 ]ضررس[ك[ حررٌ]ك]افررر[ :كذكات كاوعػػراؼ، اونعػػاـ،: مثػػؿ بماػػةى  اهللي  أنزليػػا التػػي كالسػػكري "تيميَّػػة: 

 .(ُ)"ارار كاليكـ كرسلو باهلل ااإليماف الدَّيف، وصكؿً  متضمنةه  ىي ذلؾ، كنحك
 كالػذيف رسػلو كنصػر أىلايػـ، كايػؼ الررسػؿ اػذبكا الػذيف الافػار قصص اهللي تعالى فييا قصَّ  كقد       
ناءن عليو فإفَّ لاؿَّ سكرةو قرآنيةو مذاقيا كلكنيا كأسلكبيا المميز، بؿ كمكضكعيا الذم ااتصت بػو بً  .آمنكا

، ف الماػي العقيػدة كاإليمػافآساسػي ىػك مكضػكع القػر كمكضػكعيا او ،مايةه  كااتص بيا، فسكرة اوعراؼ
لاف ىذه السكرة تتحدث عػف العقيػدة اإلسػالمية فػي تاريايػا البعيػد الضػارب فػي عمػؽ التػاري  إلػى مبػدأ 
الكجػكد البرػرم، كتسػػير مػ  ىػذا التػػاري  عبػر رسػػاالت الررسػؿ كاالنبيػاء، كدعػػكتيـ أقػكاميـ، كردَّ أقػػكاميـ 

سػػكرة كمػػا لقػػي مػػف قكمػػو، ف ()، كانتيػػاءن بمكسػػى()ان بنػػكحو كىػػكد كصػػالأل كلػػكطو كرػػعيبر علػييـ، مػػرك 
فػػي مجػػاؿ التػػاري  البرػػرم فػػي مجػػاؿ رحلػػة  مكضػػكعيا مكضػػكع العقيػػدة كتعػػرض ىػػي تعػػالجك عػػراؼ او

فػػػي ىػػػذا المػػػدل  ،النقطػػػة التػػػي انطلقػػػت منيػػػا إلػػػى كعائػػػدة ،ة كالمػػػأل اوعلػػػىالبرػػػرية اليػػػا مبتدئػػػة بالجنَّػػػ
تعػػرض ىػػذا المكاػػب الاػػريـ يحمػػؿ  ()إلػػى محمػػدو  ()مكاػػب اإليمػػاف مػػف لػػدف آدـ المتطػػاكؿ تعػػرض

بعػػد  ، كقبػػيالن بعػػد جيػػؿو  يكاجػػو بيػػا البرػػرية جػػيالن  كيمضػػي بيػػا علػػى مػػدار التػػاري  اإليمانيػػة، ىػػذه العقيػػدة
كع، منتياىػا تػدكر حػكؿ ىػذا المكضػكحيف نستعرض السكرة الاريمة نجد آياتيا مػف مبػدئيا إلػى  .(ِ)قبيؿو 

امػػػا أفَّ سػػػكرة كرة لبنػػػة فػػػي بنائػػو المحاػػػـ المتػػيف، مقطػػػ و مػػف مقػػػاط  السػػكتعالجػػو، كترػػػاؿ اػػؿر آيػػػةو أك 
اوعراؼ تطكؼ بتلؾ القلكب المؤمنة في آفاؽ السمكات كاورض، كفي مرػاىد القيامػة فػي اراػرة، امػا 

 تطكؼ بيـ في مصارع اومـ الماذَّبة لالعتبار.
 الضػػامة بالعقيػػدة البرػػرم للقلػػب القرآنػي الاطػػاب نمػػاذج مػػف آاػر أينمػػكذجه  المايػػة السػػكرة كىػذه

 كالنَّػػاس، الاػػكف اػػالؽ ،إلقػػرار بػػاهللا عقيػػدة القلػػكب، فػػي كيرازىػػا الفطػػر، فػػي ليكقظيػػا القػػرآف جػػاء التػػي
 برسػػػػالة كالتصػػػػديؽ اهلل، إال يعلميػػػػا ال االئػػػػؽ مػػػػف فييمػػػػا كمػػػػا بينيمػػػػا كمػػػػا كاورض السػػػػمكات كمػػػػدبر
 .كالجزاء كالحساب كالقيامة بالبعث كاالعتقاد اهلل، إلى البرر ليداية القرآف بيذا إليو المكحى ()محمد

 تمضػػي ثػػـ اوكلػػى آياتيػػا فػػي تعرضػػيا بهللسػػلكب رائػػد فيػػي القضػػية تلػػؾ تعػػالج اوعػػراؼ كسػػكرة
 تلػػؾ علػى كبػػراىيف أدلػة تقػػدـ امػا كالتػػدبر للتهللمػؿ مثيػرة للػػركح، منيػرة للقلػػب، مكقظػة مػػؤثرات تقػدـ بقيتيػا

                                                           

 (.ٖ، كعلـ مقاصد السكر: محمد الربيعة)ص:(ُِّ/ُة)لفتاكل: ابف تيميَّ ا( مجمكع ُ)

(، ِٖٗ، كالقصص القرآني إيحاؤه كنفحاتو: فضؿ حسف عباس)ص:(ُِْْ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ِ)
  (.ٖ/ّكالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الاريـ: مصطفى ميسلـ)
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المبحث 
 عراؼسكرة األل الرئيس محكرال: الخامسالمطمب        ؿاألكَّ 

 عراؼتسمية سكرة األ
 اراػر اليػكـ مػف مرػاىد كفػي كأطكاره اإلنساف نرهللة كفي كمراىده، الاكف صفحة في معركضة القضية
! منطقيػػا كيتػػدبر ليػػا يسػػم  لمػػف بػػالعبرة الناطقػػة كآثػػارىـ الغػػابريف مصػػارع كفػػي كالحراػػة بالحيػػاة حافلػػة
 عنادىػا فػي الجاحػدة كللنفػكس. ربيػا إلى كتطلعيا اركعيا في المؤمنة للنفكس صكران  السكرة بيفت اذلؾ

 يرػػيده للعيػػاف، حاضػػر مرػػيكد كاقػػ  كاهللنَّيػػا كىػػؤالء، ىػػؤالء يتلقػػاه الػػذم للجػػزاء صػػكرا كتعػػرض كلجاجيػػا
 .(ُ)القرآف ليذا قارئ اؿ

سػػكرة اوعػػراؼ مػػف أطػػكؿ السػػكر المايػػة، كىػػي أكَّؿ سػػكرة عرضػػت قصػػص الررسػػؿ كاونبيػػاء ك 
، كتقريػػر ()كميمتيػػا ميمػػة السػػكر المايػػة تقريػػر أصػػكؿ الػػدعكة اإلسػػالمية مػػف تكحيػػد اهلل بالتفصػػيؿ،

مكضكع السكرة يدكر حكؿ تاري  النَّاس، آدـ كزكجو حكاء كذرارييمػا تيجػاهى  كحاصلو أفَّ الكحي كالرسالة، 
لياء مف دكف اهلل، كبيػاف ما يجب علييـ مف اتَّباع ما أينزؿ إلييـ مف ربَّيـ، كما يحريـ علييـ مف اتَّباع أك 

 .(ِ)ما أثبتو الكاق  مف أفَّ النَّاس قليالن ما يتذاركف عبرى التاري  البررم

                                                           

 (.َِِٖ/ٓ)في ظالؿ القرآف: سيد قطب (ُ)
 (.ّٗ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: عبدالرحمف حسف حبناة الميداني) (ِ)



  

 

المبحث 
 بلقو السكرة بغيرىا مف السكرعى  الثاني
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 الثاني لمبحثا

 بلقة السكرة بغيرىا مف السُّكرعى  

 مطالب: أربعةكيشتمؿ عمى   

ؿ:        اونعاـ. لما قبليا مناسبة سكرة اوعراؼالمطمب األكَّ

 .اونفاؿ ما بعدىاعراؼ لمناسبة سكرة اوالمطمب الثاني:        

 مناسبة أكَّؿ سكرة اوعراؼ بآارىا.لمطمب الثالث: ا         

 مناسبة محكر سكرة اوعراؼ لمقاطعيا.المطمب الرابع:         
 



  

 

المبحث 
ؿ: مناسبة سكرة األعراؼ لما قبميا األنعاـ   الثاني  المطمب األكَّ
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 ؿالمطمب األكَّ 
 األنعاـ عراؼ لما قبمياألسكرة امناسبة 

 العقيػدةكىػك  ،مكضكعيا اوساسي ىك مكضػكع القػرآف الماػي ،سكرة اونعاـسكرة اوعراؼ اإفَّ 
كلاػػف سػػكرة  ،كمكضػػكع سػػكرة اوعػػراؼ ىػػك العقيػػدة ،مكضػػكع سػػكرة اونعػػاـ ىػػك العقيػػدة إفَّ اإلسػػالمية، فػػ

كتكاجػػو الجاىليػػة مكاجيػػة صػػاحب  ،كحقيقتيػػااونعػػاـ تعػػالج العقيػػدة فػػي ذاتيػػا كتعػػرض مكضػػكع العقيػػدة 
ػػا، الػذم يصػػدع بػالحؽَّ  الحػؽَّ  فػي مجػػاؿ  العقيػػدة آاػر، كتعػػرض مكضػكع تهللاػذ طريقػػان ف سػكرة اوعػػراؼ أمَّ
ة كالمػأل اوعلػى، كعائػدة إلػى النقطػة رحلػة البرػرية اليػا مبتدئػة بالجنَّػك  مجػاؿ التػاري  البرػرم ىػك ،آار

 (إلػى محمػد) ()المتطػاكؿ تعػرض مكاػب اإليمػاف مػف لػدف آدـ كفي ىذا المػدل ،التي انطلقت منيا
 .(ُ)قيدة كيمضي بيا على مدار التاري تعرض ىذا المكاب الاريـ يحمؿ ىذه الع

َزْفَْررُٚه ُمَبررَٚرٌك قكلػػو: تعػػالى ذاػػر لمػػا أنَّػػو ىػػك قبليػػا بمػػا اوعػػراؼ سػػكرة إفَّ عالقػػة ْٕ ]َوَهررَذا ـَِتررٌٚب َأ

ًُوُه[ بِ لػػى بعػػده، لمػػا منػػو كاسػػتطرد {311}األكعللا   َؾررٚبَّ ٌْ َخََل ِررَ  السػػكرة: آاػػر قكلػػو كا  رر ُُ َِ ًَ ]َوُهررَو افَّررِذي َج

 بػو ياػكف ما ذار الررعية بالتااليؼ إال ياكف ال كذلؾ آتاىـ، فيما ابتالءىـ كذار {321}األكعا   األَْرِض[
 .(ِ)"باتباعو اومر كذار اإلليي الاتاب كىك التااليؼ
اونعػػػاـ الحػػػديث عػػف الصػػػراط المسػػػتقيـ الػػذم يمثػػػؿ الػػػدَّيف الاػػػالص، جػػػاء فػػػي اتػػاـ سػػػكرة ثػػـ  

 كالمنيج الصافي الذم ال ييقبػؿ عنػد اهلل سػكاه؛ إنَّػو اإلسػالـ، ملػة إبػراىيـ حنيفػان كمػا اػاف مػف المرػرايف،
 كجاء في سكرة اوعراؼ اومر باتباع الػدَّيف الحػؽَّ، كالتحػذير مػف الرػرؾ، كاتاػاذ اوكليػاء مػف دكف اهلل،

ََٔٚء[:قاؿ تعالى
وا ِمْن ُدوِِٕه َأْوفِ ًُ ٌْ َوََل َبتَّبِ ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ْٔ ِزَل إَِف ْٕ وا َمٚ ُأ ًُ بِ   {1}األعراف ]ابَّ

ٌَّ إَِػ كفي أكاار سكرة اونعاـ جاء الحديث عف المعاد كالمصير إلى اهلل، قػاؿ تعػالى:  ٌْ  ]ُث ر ُُ َربي

 ٌْ ُْْت ـُ ٌْ بََِم  ُُ َُْٔبيُئ ٌْ َؾ ُُ ًُ وَن[ َمْرِج ٍُ َتِِ كفػي أكَّؿ سػكرة اوعػراؼ بيػاف لمػا يػتـ فػي ذلػؾ اليػكـ   {320}األكعلا   ؾِِٔه ََتْ
نبػػائيـ بمػػا اػػاف مػػنيـ، ككزف وعمػػاليـ، قػػاؿ تعػػالى: ٌْ مػػف سػػؤاؿو للعبػػاد، كا  ِٓ ْٔ ََ إَِفرر ََٖفنَّ افَّررِذيَن ُأْرِشرر َْْسرر َِ ]َؾ

ََٖفنَّ اُدْرَشِِغَ  ٌْ . َوَفَْْس ِٓ ْٔ َِ نَّ َظ َُهَّ َْ َِ َّْٚ َؽٚ ِبِغَ َؾ ـُ ٌٍ َوَمٚ  ِْ ًِ [. بِ كفي أكاار سكرة  .{4ل  2}األعراف  َوافَوْزُن َيْوَمئٍِذ احَلقُّ
ػيا بعضػان، قػاؿ  اونعاـ بياف أفَّ اهلل استالؼ النَّاس في ىذه اورض، كجعليـ أيممان تتالحؽ كيالػؼ بعضي

ٌْ َخََل َِ  األَْرِض[تعالى: ُُ َِ ًَ كفي أكائؿ سكرة اوعراؼ حديثه عف اورض،  .{321}األكعا   ]َوُهَو افَِّذي َج
ساانو، ىك كزكجو الجنَّة، ثـ اليبكط إلى اورض للعيش فييا ابتالءن ()كالؽ آدـى   .(ّ)، كتصكيره، كا 
 كبيذا يتبيَّف أفَّ ىناؾ عىالقة كثيقة بيف سكرة اوعراؼ كسكرة اونعاـ التي قبليا. 

                                                           

 (.ّػ  ِ/ّ(، التفسير المكضكعي لسكر القرآف الاريـ: مصطفى مسلـ)ُِْْ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)

 (.ِٔٔ/ْالبحر المحيط: أبك حياف) (ِ)

 (.ّ/ّر المكضكعي لسكر القرآف الاريـ: مصطفى ميسلـ)(، كالتفسيُّٖٖ/ْاوساس في التفسير: سعيد حكل) (ّ)
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 المطمب الثاني
 بعدىا لسكرة األنفاؿ اآلتية عراؼألمناسبة سكرة ا

تبرؤ العباد مف الحكؿ كالقكة، كحثيـ على التسليـ ومر  اونفاؿ مقصد سكرة أفَّ ( ُ)البقاعيذار  
ذالؿ المفسػديف المنػتج لاػؿَّ  ،يفاهلل المثمر الجتماع الالمة المثمر لنصر الػدَّ  ، كالجػام  لػذلؾ الػو ايػرو  كا 

كاالجتماع عليو لما ثبػت مػف تفػرده كاقتػداره، اػاف  ،و لما ثبت بالسكر الماضية كجكب اتباع أمر اإللوأنَّ 
إلػى  كقػكةو  حػكؿو  كالتسػليـ كالرضػى كالتبػرؤ مػف اػؿَّ  اإلذعػافىذه إيجاب اتباع الداعي إليو بغايػة مقصكد 

ػػ ،كلػػك رػػاء سػػلبو ،نعػػـ بػػذلؾأمػػف  مرىػػا كتنػػازعكا أة اونفػػاؿ التػػي ااتلفػػكا فػػي كأدؿ مػػا فييػػا علػػى ىػػذا قصَّ
و ونَّػ ()أعطاىا نبيوكاؼ عنيـ حظكظ اونفس كألزميـ اإلابات كالتكاض ، ك  ،منيا قسميا فمنعيـ اهللي 

كبمػا أرسػؿ  ،صبات التي ارؽ اهلل فييا العادة بهللف بثيا فػي أعػيف جمػيعيـحالذم ىزميـ بما رمى مف ال
رده فػييـ منػة منػو علػييـ  ()ه، يمنحو مف يراء، ثـ لمػا صػار لػو النبػيمف جنكده، فاهللف اومر لو كحدى 

حسانان إلييـ  .كا 
 اوعػراؼمميػـ فػي مػ  أي  ()تعالى  قصص اونبيػاء اهللي  ذارو لما نَّ أوعراؼ سكرة امناسبتيا لف

 ()فػػي قصػػة مكسػػى ()و لمػػا أطنػػبمػػ  قكمػػو، كتقػػدـ أنَّػػ ()ناسػػب أف يػػذار قصػػة ىػػذا النبػػي الاػػريـ
ف فػػي سػػكرتيف اػػاملتيف، آاػػاف ذلػػؾ ربمػػا أكىػػـ تفضػػيلو علػػى الجميػػ ، فػػهللتى بقصػػة المااطػػب بيػػذا القػػر 

 كبػػػػراءة فػػػػي اتػػػػاـ أمػػػػره كانتيائػػػػو، كفػػػػرؽ بػػػػيف القصػػػػتيف، كذلػػػػؾ أف قػػػػكـو، نػػػػؿ أمػػػػره كأثااونفػػػػاؿ فػػػػي أكَّ 
سػػالفيـ أف اهلل سػػيذارىـ كينجػػييـ مػػف أيػػدم أاػػانكا فػػي سػػكء العػػذاب، كاػػانكا يعلمػػكف عػػف  ()كسػػىم

و المكعكد بو مف رحمة نَّ أف ليـ اريات التي أمره اهلل بيا لـ يراكا في كبيَّ  ()القبط، فلما أتاىـ مكسى
تيانػػو نفػػ  ليػػـ عاجػػؿ مػػ  مػػا فيػػو مػػف النفػػ  ارجػػؿ، فػػهللطبقكا علػػى أتباعػػو، كاػػانكا أاثػػر مػػف اهلل ليػػـ،  كا 

ستمائة الؼ مقاتؿ، كم  ذلؾ فقد اانكا ياالفكف عليو في اؿ قليؿ، كال يجدكف قلكبان يكاجيكف بيا القػبط 
علـ ليػـ بيػا، كلػـ  قكمو كال حس عندىـ مف نبكة كال فهللتى ()ا محمدفي اإلباء عف امتثاؿ أكامرىـ، كأمَّ 

و جػاء يسػلبيـ عػزىـ كيصػيرىـ لػو تبعػان فاػالفكا ، بػؿ اػانكا ملػكؾ العػرب، فعنػدىـ أنَّػياكنكا تحت ذؿ أحدو 
رػد الماالفػػة كلػػـ يػػدعكا ايػدان حتػػى بارػػركه فػػي رده عمػا جػػاء بػػو، كمػػ  ذلػؾ فنصػػره اهلل علػػييـ كلػػـ يػػزؿ أ

، ثػـ ()كعػده و امػايف الَّػظيػر دينػو علػى الػدَّ أفكاجػان، ك أاس ىـ كغيرىـ في ديف اهلل يؤيده حتى داؿ النَّ 
 .يفتباعو ظاىريف كال يزالكف إلى يكـ الدَّ أأمره مف بعده كلـ يزؿ  أيدَّ 

                                                           

بىاط بف علي بف أبػي باػر البقػاعي، أبػك الحسػف برىػاف الػديف، مػؤرخ أديػب. أصػلو ىك:  (1) إبراىيـ بف عمر بف حسف الرر
ق( مػػف ٖٖٓق( كسػػاف دمرػػؽ كرحػػؿ إلػػى بيػػت المقػػدس كالقػػاىرة، كتػػكفي بدمرػػؽ)َٖٗمػػف البقػػاع فػػي سػػكرية، كلػػد سػػنة)

ناسػػب اريػػات كالسػػكر، كمصػػاعد النظػػر ل رػػراؼ مؤلفاتػػو: عنػػكاف الزمػػاف فػػي تػػراجـ الرػػيكخ كاوقػػراف، كنظػػـ الػػدرر فػػي ت
 (.ٔٓ/ُنظر: اوعالـ: الزرالي)يالسكر. على مقاصد 
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ػ ا مناسػبة أكليػا راػر تلػؾ فقػد تبػيف أف آاػر فبيف القصتيف فرقاف وكلى اإلبصار كاإلتقػاف، كأمَّ
 ما ىػك تتمػات لمػا تقػدـ ال بػدَّ أف ما بعد ذلؾ إنَّ ك  ،الماتتمة بقصة بلعاـ ()اوعراؼ آار قصة مكسى

باإلذعػاف كتمػاـ الاضػكع، فلمػا  () منيا كتتمات للتتمات حتى ااف آاػر ذلػؾ مػدح مػف أىليػـ لعنديتػو
بقكلػو  فهللجيػب ()أضيفكا إلػى تلػؾ الحضػرة العاليػة، اقتضػى ذلػؾ سػؤاالن عػف حػاؿ الػذيف عنػد المااطػب

ََ َظرِن تعػالى: َٕ َُٖفو رِٚل[]َيْسر ٍَ ْٕ أم الػذيف عنػد ربػؾ ىػـ الػذيف ىزمػكا الافػار فػي الحقيقػة امػػا   {1}األٍٕررٚل: األَ
نَّ  مػػا مػػا ىميػػـ العبػػادة، كالػػذيف عنػػدؾ إنَّ علمػػتـ ذلػػؾ، فيػػـ المسػػتحقكف لألنفػػاؿ كلػػيس ليػػـ إلييػػا التفػػات كا 

ٚلِ ]جعلتيـ آلة ظاىرة كم  ذلؾ فيـ يسػهلللكف ٍَ ْٕ جنػكدم سػؤاؿ منازعػة التػي تػكليتيـ إياىػا بهلليػدم [ َظِن األَ
 .(ُ)ذلؾ يفضي إلى افتراؽ الالمة كالضعؼ عف مقاكمة اوعداد وفَّ  ؛ينبغي االستعاذة باهلل منيا

كالاالصػػػة أفَّ مناسػػػبة ااتمػػػة اوعػػػراؼ لفاتحػػػة اونفػػػاؿ أفَّ سػػػكرة اوعػػػراؼ اتمػػػت بحػػػاؿ أىػػػؿ 
، كافتتحػػت سػػكرة القػػرب، كمػػا فيػػو مػػف العبػػادة، كىػػـ المالئاػػة اوبػػرار، كقػػد تكلػػكا حقيقػػة ا لنيصػػرة يػػكـ بػػدرو

اونفاؿ بحاؿ أىػؿ النيصػرة، كقػد حصػلت مػنيـ المنازعػة كالمسػائلة عػف اونفػاؿ التػي ال ينبغػي االنرػغاؿ 
؛ ونَّيا تضعؼ عف مقاكمة اوعداء، كتضعؼ عف حقيقة القرب مف الػربَّ المعبػكد، الػذم لػو الحػكؿ بيا

 .()كالطكؿ المطلؽ في أمر دينو كرسكلو
 المطمب الثالث

 مناسبة أكؿ سكرة األعراؼ بآخرىا
المناسػبة بػيف افتتاحيػة ف .(ِ)"إفَّ السػكرة القرآنيػة مػرتبطه بعضػيا بػبعضو "قاؿ الحػافظ ابػف حجػر:  

، كدعكتػو ()سكرة اوعراؼ كااتمتيا، ىي افتتاح السكرة الاريمة ببيػاف إنػزاؿ القػرآف الاػريـ إلػى الرسػكؿ
ْن ِِف َصْدِرَك َحَرٌج ِمُْْه ؿ تعػالى:كتذاير المؤمنيف بو، قاإلى اإلنذار بو، كتبليغو،  ُُ ََ َؾََل َي ْٔ ِزَل إَِف ْٕ ]ـَِتٌٚب ُأ

ِمَِْغ[ ْٗ ررر ُّ ِْ رررَرى فِ ـْ كااتتمػػت السػػػكرة الجليلػػة بالػػػدعكة إلػػى االسػػػتماع ليػػذا القػػػرآف   {8}األعلللراف فُِتْْرررِذَر بِرررِه َوِى
وا كالتحذير مف الغفلة، قاؿ تعالى:كاإلنصات لتالكتو، كاومر بذار اهلل تعالى،  ًُ

ِّ ْرَآُن َؾْٚشَت َُ ]َوإَِىا ُؿِرَئ اف

ٌْ ُبْرَْحُونَ  ُُ َِّ ًَ ِهُتوا َف ْٕ رُدوي َوااََصرِٚل َوََل . َفُه َوَأ ٌُ رْوِل بِٚف ََ رِر ِمرَن اف ْٓ ًٜ َوُدوَن اجَل ٍَ ًظٚ َوِخٔ ََ َبَُضُّ ِس ٍْ َٕ ََ ِِف  ْر َربَّ ـُ َواْى

ٚؾَِِِغ[ ٌَ ْن ِمَن اف ُُ {841ل  840 عراف }األ َب
(ّ). 

اتمػػت السػػكرة الاريمػػة بالتكحيػػد امػػا بػػدأت بالتكحيػػد، فاانػػت الػػدعكة إلػػى اإليمػػاف بػػاهلل  لؾاػػذك 
 .(ْ)الاالؽ المعبكد في البدء كالاتاـ

                                                           

 (.ُِٕ/ٖنظـ الدرر في تناسب اريات كالسكر: البقاعي) (ُ)

 (.ّٓٗ/ُ: اولباني)()صفة صالة النبيَّ ك (، َِْ/ِ: ابف حجر)البارم بررح صحيأل الباارم فتأل (ِ)

 (.ّ/ّالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الاريـ: مصطفى ميسلـ) (ّ)

 (.ُّٓ/ٖ(، كتفسير المنير: الزحيلي)ّْْ/ُصفكة التفاسير: محمد على الصابكني) (ْ)
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 رابعالمطمب ال
 محكر سكرة األعراؼ كالمناسبة بينو كبيف مقاطع السكرة

عبػػر رحلػػػة البرػػػرية منػػػذ  سػػػالميةعقيػػػدة اإلالإفَّ المحػػكر الػػػذم تػػػدكر حكلػػو سػػػكرة اوعػػػراؼ ىػػك  
الػؽ اهلل تعػالى آدـى  كجكدىا اوكَّؿ كمسيرىا الطكيؿ، إلى نياية عكدتيا كرجكعيا إلػى الػدار اراػرة؛ فقػد

كزكجػػػو حػػػكاء كأسػػػانيما الجنَّػػػةى، كحػػػذرىما مػػػف عػػػدكىما الرػػػيطاف، كمػػػف ايػػػده ككسكسػػػتو، ثػػػـ بػػػيف ايػػػؼ 
كسػػػكس ليمػػػا الرػػػيطافي حتػػػى أارجيمػػػا مػػػف الجنَّػػػة، فهلليىبطػػػا إلػػػى اورض، كبػػػدأت رحلػػػة البرػػػرية علػػػى 

ًَ اورض التي القت كىيئت لحياة البرػر ٚ َم َٓ ٌْ ؾِٔ ُُ َْٚ َف ِْ ًَ تػاب اهلل تعػالى علػى ثػـ  .{34}األعلراف ٚيَِش[]َوَج
آدـ كزكجو، كأىبطيما إلى اورض ابتالءن، كااطب اهلل تعػالى بنػي آدـ محػذران إيػاىـ مػف الرػيطاف الػذم 
أارج أبػكييـ مػف الجنَّػة، كنػزع عنيمػا لباسػيما ليرييمػا سػكءاتيما، كبػيَّف لبنػي آدـى أنَّػو سيرسػؿ ليػـ رسػالن 

كينذركنيـ، ثـ دعاىـ اهلل إلى االستجابة لنػداء اإليمػاف إذا أردكا أف يعػكدكا إلػى  يقصكف علييـ آيات اهلل
 الجنَّة التي أيارج أبكاىـ منيا.

ػػػة نػػػكح ()ثػػػـ ينتقػػػؿ السػػػياؽ القرآنػػػي إلػػػى قصػػػص اونبيػػػاء مػػػ   ()مػػػ  أقػػػكاميـ، مبتػػػدئان بقصَّ
ػػ ة ىػػػكد، كصػػالأل، كلػػػكط، قكمػػو، كنصػػحو ليػػػـ، كردىػػـ عليػػػو، ثػػـ بيػػاف عاقبػػػة افػػرىـ كتاػػػذيبيـ، ثػػـ قصَّ

مػ  فرعػكف  ()كرعيب، ثـ يعقب السياؽ القرآني علػى ىػذه القصػص قبػؿ أف ينتقػؿ إلػى قصػة مكسػى
كقكمو، كدعكتو ليـ، كتاػذيبيـ كرفضػيـ لايػات، كنقضػيـ للعيػد كالميثػاؽ، ثػـ عاقبػة افػرىـ كاسػتابارىـ 
بالغرؽ كاليالؾ، كأمَّا جزاؤىـ في ارارة فهللرد كأعظـ، كفػي المقابػؿ نجػاة مكسػى كمػف معػو كاسػتاالفيـ 

 .في اورض لالبتالء
ػػػة مكسػػػى كىػػػك ييعلَّػػػـ قكمػػػو كيػػػربييـ كيغػػػرس فػػػي  ()ثػػػـ يقػػػؼ السػػػياؽ القرآنػػػي طػػػكيالن مػػػ  قصَّ

 نفكسيـ عقيدة اإليماف باهلل، كيحذرىـ مف الررؾ.
إلبطػػػاؿ اتاػػاذ الرػػػرااء، كبيػػاف أنَّيػػػـ ال يالقػػكف رػػػيئان كال  فػػػي السػػكرة تػػهللتي التعقيبػػػات الاتاميػػة

]إِنَّ  ()يستطيعكف نصران ونفسػيـ فضػالن عػف أف ينصػركا أكليػاءىـ، ثػـ الػدعكة إلػى التمسػؾ بكاليػة اهلل

َغ[  ٚحِلِ َل افَُِتَٚب َوُهَو َيَتَوػَّ افهَّ زَّ َٕ ٔيَي اهللُ افَِّذي 
 .{352}األعراف َوفِ

ثػػػـ بيػػػاف ضػػػعؼ ايػػػد الرػػػيطاف، كأنَّػػػو قاصػػػر علػػػى الكسكسػػػة كاوذل التػػػي يطردىمػػػا ذاػػػري اهلل، 
َْٔىِٚن كيزيؿ آثارىما التذار كاالنتباه ََ ِمَن افنَّ ٚ َيَْْزَؽَّْ []َوإِمَّ ٌٌ ٌٔع َظِِٔ ِّ ُه َش َّٕ ْذ بِٚهللِ إِ ًِ ْزٌغ َؾْٚشَت  . {844}األعراف  َٕ

كفػػي اتػػاـ سػػكرة اوعػػراؼ دعػػكةه لالسػػتماع إلػػى ىػػذا الاتػػاب العظػػيـ كاإلنصػػات إليػػو، كذاػػر اهلل 
تعالى كحضكر القلب معو، كبياف أفَّ المسلـ حيف ياكف في ذار اهلل كاإلنابة إليو ياكف في انسػجاـو مػ  

 .(ُ)اوطيار مف المالئاة الاراـىذا الاكف الَّو، كم  العباد 
 

                                                           

 (.ٔػػ  ْ/ّالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الاريـ: مصطفى ميسلـ) (ُ)
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ؿ  المطمب األكَّ
 كاصطبلحان  تعريؼ التفسير لغةن 

،  كىك الفىٍسر، مف تفعيؿ التفسير مصدر على كزف التفسير في لساف العرب:         قاؿ ابفي البيافي
: المةه تدؿر على بياًف  يضاحو"فارس: "الفىٍسري  فسران  أفسره بالتافيؼ الريء فسرتي  تقكؿ .(ُ)الريًء، كا 

: إظياري المعنى المعقكؿ "كقاؿ الراغب اوصفياني: بينتو. إذا تفسيران  أفسره بالترديد كفسَّرتيو  .(ِ)"الفٍسري
: البياف كارؼ المغطَّى، كالتفسير: البياف، كىك ارؼ  ":(ّ)كجاء في لساف العرب البف منظكر الفٍسري

كعليو فإفَّ المعنى العلة،  ليعرؼ الماء إلى الطبيب نظر الفسر: كأصؿ .(ْ)"المراًد عف اللفظ الميرًاؿ
اوصليَّ لمادة )فسر( ىك البياف كالارؼ كالتكضيأل كاإلظيار، كاؿر تصريفاًت كارتقاقاًت الالمة ترج ي 

 .(ٓ)ىذا المعنى اوصلي الجام إلى 
 .(ٔ)باللفظ القرآني المراد بياف : ىكالتفسير اصطبلحان         
 اتار منيا تعريفيف:تعريفات لمصطلأل)تفسير القرآف( أ للعلماء كالمفسريف عدةي         

، كبيافي ()محمد ، قاؿ:" التفسير: علـه ييفيـي بو اتابي اهلل، المنزَّؿي على نبيو(ٕ)اوكَّؿ: تعريؼ الزراري
: قاؿ:" التفسير: اسـه (ٗ)الثاني: تعريؼ محمد الطاىر ابف عاركر .(ٖ)معانيو، كاستاراجي أحاامو كًحاىًمو"

"للعلـ الباحًث عف بياف معاني ألفاظ القرآف،    .(َُ)كما ييستفادي منيا، بااتصارو أك تكسر و
ـر           .كفؽ ميراد اهلل تعالى، القرآف، كبيافي معانيوبو فىيـي كالاالصة أف تفسير القرآف علـه يت

                                                           

 (.َْٓ/ْمقاييس اللغة: ابف فارس)( ُ)

 (.ّٔٔالراغب اوصفياني)ص:مفردات ألفاظ القرآف: ( ِ)

ىك: محمد بف ماـر بف علي أبك الفضؿ جماؿ الدَّيف ابف منظكر اونصارم، صاحب معجـ)لساف العرب(، اإلماـ ( ّ)
، تيكفَّيى سنة) ًليى القضاء في طرابلس، ركل عنو السرباي كالذىبي، عنده تري ه بال رفضو ق(. ينظر: ُُٕاللرغكم الحجة، كى

 (.  ِْٖ/ُبقات اللغكييف كالنحاة: السيكطي)بغية الكعاة في ط

 (.ٓٓ/ٓلساف العرب: ابف منظكر)( ْ)

 .(ُِالتفسير المكضكعي: صالح عبدالفتاح الاالدم)ص:( ٓ)

 (.ِٕٔ/ٗفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني)( ٔ)

، فقيو، أصكلي، لو مصنفات اثيرة في ىك: أبك عبد اهلل محمد بف بيادر بف عبد اهلل بدر الديف الزراري، مفسر( ٕ)
ق(. ينظر: طبقات ْٕٗعدة فنكف، مف اتبو: البرىاف في علـك القرآف، كالبحر المحيط في أصكؿ الفقو، تيكفي سنة)

 (.َِّالمفسريف: اودنركم)ص:

 (.ُّ/ُالبرىاف في علـك القرآف: الزراري)( ٖ)

، رئيس المفتيف المالاييف بتكنس، كري  جام  (قُِٔٗ)ابف عاركر: ىك محمد الطاىر ابف عاركر، كلد سنة( ٗ)
، أديب، الزيتكنة كفركعو، ، لرغكمه ـ رياان ل سالـ مالايان، مف مؤلفاتو: تفسير التحرير ُِّٗعيف عاـ  مفسره

 .(ُْٕ/ٔ)وعالـ: الزرالياينظر:   (.قُّّٗ)فو أربعيف سنةن، تكفي سنة مجلدان( ااف مدة تهللليُٓكالتنكير)
 .(ُُ/ُكالتنكير: ابف عاركر) ( التحريرَُ)
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 المطمب الثاني
 كاصطبلحان  تعريؼ المقاصد لغةن 

ػػدى(،  المقاصػػد المػػة علػػى كزف مفاعػػؿ، :المقاصػػد لغػػةن  قػػاؿ ابػػف فػػارس: كأصػػلو مػػف الجػػدر الثالثي)قىصى
ػو، كاراػر علػى ااتنػازو فػي  قصد القاؼ كالصاد كالداؿ أصكؿه ثالثةه:" ، كأمَّ يدؿر أحدىيا على إتيػاف رػيءو

 .(ِ)"القىٍصدي: استقامة الطريؽ"، قاؿ الراغب: (ُ)"ريءو 
العتػػػػزاـ كالتكجػػػػو ا :كمكاقعيػػػػا فػػػػي اػػػػالـ العػػػػرب (ؽ ص د"أصػػػػؿ مػػػػادة ): (ّ)ابػػػػف ًجنَّػػػػيقػػػػاؿ ك 

كملاػػػػص اػػػػالـ اللرغػػػػكييف أفَّ مادة)قصػػػػد( فػػػػي ، (ْ)ىػػػػذا أصػػػػلو فػػػػي الحقيقػػػػة" ،يػػػػكض نحػػػػك الرػػػػيءالنر ك 
فالمقصػػد ىػػك ، (ٓ)االسػػتعماؿ العربػػي تػػدؿر علػػى معػػاني االسػػتقامة كاالعتػػداؿ كالتكجػػو كاالمػػتالء، كالعػػـز
مغػزل السػكرة الػذم "العمدة الذم يتجو إليو الاالـ كيرج  إليو، كعليو فػيماف تحديػد مقصػد السػكرة بهللنَّػو: 

ػػا علػػـ المقاصػػد فقػػد عرفػػو البقػػاعي بهللنَّػػو:  .(ٔ)"ترجػػ  إليػػو معػػاني السػػكرة كمضػػمكنيا ـه يعػػرؼ منػػو "أمَّ علػػ
 .(ٕ)ا"مقاصد السكر، كمكضكعو: آيات السكر، اؿر سكرة على حيالي

 للمقاصد عدة تعريفات اصطالحية منيا: المقاصد اصطبلحان:
 .(ٗ) تحقيؽ امتثاؿ المالؼ وكامر الرريعة"" :(ٖ)الراطبيتعريؼ  .ُ
جميػ  أحػكاؿ الترػري  أك معظميػػا  فػيللرػارع  تعريػؼ ابػف عارػكر: "المعػاني كالحاػـ الملحكظػػة .ِ

 .(َُ) بحيث ال تاتصر مالحظتيا بالاكف على نكع ااص مف أحااـ الرريعة"

                                                           

 (.ٓٗ/ٓف فارس)اب :معجـ مقاييس اللغة (ُ)

 .(َْْمفردات ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص: (ِ)

إماـ العربية، كأحدؽ أىؿ اودب، كأعلميـ بالنَّحك  (المكصؿػ)كلد ب المكصلي، أبك الفتأل، الفارسي ينَّ عثماف بف جً  (3)
كالتصريؼ، ككجكه القراءات، أاذ عف أبي علي  الفارسي دىىران، كلما تكفي أبك علي  أاذ ماانو ببغداد، لو تصانيؼ 

سير أعالـ  نظر:. يعامان ٓٔعف نحكق(ِّٗسنة) كفي ببغدادتي  ،كلو رعراثيرة، منيا: الاصائص، ك المحتسب، 
  (.َِ/ْلزرالي)ا :اوعالـك  (،ُِٔ/ُ(، بغية الكعاة: السيكطي)ُٕ/ُٕء: الذىبي)النبال

 (.ِّْٔ/ٓبف منظكر)ا :لساف العرب (ْ)

 (.ّٖ/ٗلزبيدم)ا :تاج العركسك  ،(ِّْٔ/ٓبف منظكر)ا :لساف العربك ، (ٓٗ/ٓف فارس)اب :معجـ مقاييس اللغة (ٓ)

 .(ٕعلـ مقاصد السكر: محمد بف عبداهلل الربيعة)ص: (ٔ)

 .(ٕ(، كعلـ مقاصد السكر: محمد بف عبداهلل الربيعة)ص:ُٓٓ/ُنظـ الدرر في تناسب اريات كالسكر: البقاعي) (ٕ)

ٍرناطة  إبراىيـ ابف مكسى بف محمد اللامي الغرناطي، أبك إسحاؽ: الراطبي (8) الريير بػ"الراطبي" مف أىؿ غى
 ،كاالعتصاـ ،المكافقات :مف اتبو فقيو مف علماء المقاصد، ظه،باوندلس، مف أئمة المالاية، محدثه أصكليه، كلغكمه حاف

  .(ٕٓ/ُلزرالي): ااوعالـ(، ك ُُٖ/ُينظر: معجـ المؤلفيف) (.ىػػَٕٗتكفي سنة)
 (.ُُٓ/ُ)اسماعيؿ الحسيني :نظرية المقاصد عند ابف عاركر (ٗ)
 (.ُٓٔابف عاركر)ص:  :مقاصد الرريعة االسالمية (َُ)
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تعريػػػػؼ الػػػػداتكر القرضػػػػاكم: "الغايػػػػات التػػػػي تيػػػػدؼ إلييػػػػا النصػػػػكص مػػػػف اوكامػػػػر كالنَّػػػػكاىي  .ّ
لمصػػلحة كاالتجاىػػات، كتسػػعى اوحاػػاـ الجزئيَّػػة إلػػى تحقيقيػػا فػػي حيػػاة المالَّفػػيف، أفػػرادنا كأسػػرنا 

 .(ُ)العباد"
 التعريؼ المختار لممقاصد:

يػػػرل الباحػػػث أفَّ المقاصػػػد ىػػػي اوسػػػرار كالغايػػػات الحميػػػدة التػػػي كضػػػعيا الرػػػارع فػػػي المعػػػاني 
كالحاـ كاافَّة رئكف الحياة لتحقيؽ المصلحة العامػة للعبػاد، أكىػي النَّتػائج المرجػكَّة بعػد تحقيػؽ اوىػداؼ 

متعلَّقػػػة برػػػئكف الحيػػػاة لجلػػػب المنػػػاف  كدفػػػ  المضػػػار حسػػػب الطَّاقػػػة كالغايػػػات مػػػف المعػػػاني كاوحاػػػاـ ال
فالمقاصػػد فػػي التفسػػير ىػػي الغايػػات التػػي تيػػدؼ إلييػػا السػػكرة كترجػػ  إلييػػا جميػػ  مكضػػكعتيا البرػػريَّة، 
 .(ِ)كمعانييا

 :التفسير المقاصدم
بمقاصدىا، كضركرة القرآنية  ىذا البحث ىك ضركرة أاذ النصكص  يومف أىـ ما ينبني علإفَّ 

 المصلحي في معانييا كأحااميا. المقاصدم إدااؿ التفسير
فػي  ىػااعتبار مف  دَّ فال بي  ؛إسالمي تفايرو  كلاؿَّ  اجتيادو  مقاصد العامة، ىي أصكؿ قطعية لاؿَّ الك 

 فىيـ نصكص الاتاب كالسرنة.
كتقكيػة  التفسيرلتجديد  ضركرمه  ىك عمؿه  القرآني المقاصد علـإحياء  فَّ يرل الباحث أكمف ىنا 

 في حياة المسلـ المعاصر. دكره كماانتو
 فيمػػػا نطقػػػت بػػػو النصػػػكص الغػػػراء اسػػػتقراء تفاصػػػيؿ الرػػػريعة سػػػندىا القرآنيػػػة نظريػػػة المقاصػػػدك 

نػزاؿ الاتػب كرػرع الرػرائ . كىػي تعلػيالت ، مف تعليالت إلرسػاؿ الرر كداللةن  القطعية، ثبكتان  القرآنية سػؿ كا 
قامػة العػدؿ بيػنيـ،  اهلل تعالى تنبئنا أفَّ  إنَّما أراد بيذا الاتاب رحمةن للعػالميف، كتزايػةن للنَّػاس كتعلػيميـ، كا 

صػػػػالح أحػػػػكاؿ ا  ك  ،تصػػػػفية النفػػػػكس كتزايتيػػػػا مػػػػف اودراف ف الابػػػػرلآمػػػػف مقاصػػػػد القػػػػر ك كحفػػػػظ الفطػػػػرة، 
كدرء مفاسدىـ في  ،لأل العبادلجلب مصا أينزؿما ك إنَّ  قرآف الاريـالتسليـ الجاـز باكف الك ىذا ى .(ّ)العباد
 نيا كارارة.الدر 

.جاء القرآف لتبيانيػا التي اوصليةيعلـ المقاصد  التفسير أفَّ فف  قد كجب على اراذ فيلذلؾ ف

                                                           

 (.َِ)ص:: القرضاكمالمقاصد بيف المقاصد الالية كالنصكص الررعيَّةدراسة في فقو  (ُ)

 (.ٖ)ص:محمد بف عبداهلل الربيعة :علـ مقاصد السكر (ِ)

 (.ّٖ/ُ)ابف عاركر: التحرير كالتنكير (ّ)
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 ترجع إلى مقصديف عظيميف ىما:كميا  ية األصميةمقاصد القرآنالك 
ؿ  كالقػػرآف الاػػريـ اإلسػػالـ، اػػؿر  ىػػك اإلسػػالـ فػػي : بيػػاف التكحيػػد الاػػالص: فالتكحيػػدالمقصػػد األكَّ

ػا القػرآف الاػػريـ فآيػات تكحيػد الاػالؽ، حػكؿ يػدكر الرػو  كتػػدبيره، كأفعالػو كالقػو كصػفاتو اهلل عػف إابػاره  إمَّ
مَّا مَّػا القػو، علػى كقيكميتػو ربكبيتػو لػكاـز مػف كىمػا كنيي   أمره  كا   مػف جػزاءي  كىػك بهللنكاعػو، للثػكاب بيػافه  كا 

 في الربكبية كاوسماء كالصفات كاولكىية، تكحيده على القائمة برريعتو أرسليـ الذيف رسلىو كاتَّبى  أطاعو
مَّا ػا لرػرعو، الماػالفيف جػزاءي  كىػك بهللنكاعو للعقاب بيافه  كا  مَّ  كىػك الماضػيف الماػذبيف أحػكاؿ عػف إابػاره  كا 
 نظمو سائر تنبثؽ كمنو كأساسيو، اإلسالـ لبر  ىك فالتكحيدي  .كعبادتو تكحيده مقتضى عف ارج لمف بيافي 

 .(ُ)المؤمنيف قلكب في كيثبتو كيقكيو يرساو كأحااـ عبادات فيو ما كاؿر  كمناىجو، كأكامره كأحاامو
 فػػػإفَّ  فػػػي الػػػدرنيا كاراػػػرة ؛ كارجػػػؿ، أم العاجػػػؿ فػػػي العبػػػاد مصػػػالأل تحقيػػػؽ المقصػػػد الثػػػاني:ك 
 المفاسػػػد كردء العبػػاد مصػػالأل تحقيػػؽ ىػػي علييػػا، الرػػريعة نصػػكص اسػػتقراء دؿَّ  التػػي اإلسػػالـ مقاصػػد

كحيػػاتيـ  حيػػاتيـ الػػدنيا فػػي الحقػػة السػػعادة ليػػـ تتحقػػؽ الػػو كبيػػذا كارجػػؿ، العاجػػؿ فػػي عػػنيـ كاوضػػرار
 الَّيا الرريعةى  إفَّ  : "السالـ عبد بف العز اإلماـ قاؿ اإلسالـ، علماء مف المحققكف صرَّح كبيذا اوارل،
ػػا مصػػالأل؛  اإلسػػالمية الرػػريعة إفَّ : "تيميػػة ابػػف اإلسػػالـ رػػي  كقػػاؿ ،(ِ)"مصػػالأل جلػػب أك مفاسػػد، درءي  إمَّ
: الجكزية قيـ ابف المحقؽ تلميذه كقاؿ ،(ّ)"كتقليليا المفاسد كتعطيؿ كتاميليا، المصالأل بتحصيؿ جاءت

 كرحمػػةه، الريػػا عػػدؿه  كىػػي كالمعػػاد، المعػػاش فػػي العبػػاد كمصػػالأل الحاػػـ علػػى كأساسػػيا مبناىػػا الرػػريعة"
 لمصػػالأل كضػػعت الرػػريعة ػ: ػػػ أم إنَّيػػا: "مكافقاتػػو فػػي الرػػاطبي كقػػاؿ ،(ْ)"اليػػا كحامػػة اليػػا كمصػػالأل

 .(ٓ)"العباد
نصكصػػػو  عليػػػو تػػػدؿر  ل سػػػالـ، ثابػػػته  ككصػػػؼه  حػػػؽ   اوعػػػالـ اوئمػػػة ىػػػؤالءً  ذاػػػره مػػػا أفَّ  الكاقػػػ 

اهلل  قػػاؿ قػػالكه، مػػا يتضػػمَّف ،()محمػػد رسػػالة تعليػػؿ فػػي نػػص  كاحػػدو  ذاػػر ىنػػا كيافػػي القرآنيػػة كالحديثيػػة،
َٚدَِغ[ تعالى: ًَ ِْ ًٜ فِ ََْٚك إَِلَّ َرْْحَ ِْ نَّما {343}األكبقاء ]َوَمٚ َأْرَش  تتضمف ونَّيا للعالميف؛ رحمةن  ()رسالتيو اانت كا 
 .في اوكلى كارارة كاوضرار المفاسد عنيـ كتدرأ كآارتيـ، دنياىـ في للعباد المصالأل تحقيؽ

 
 
 

 

                                                           

 .(ِٔ( أصكؿ الدعكة: عبدالاريـ زيداف)ص:ُ)
 .(ٗ/ُ( القكاعد: العز بف عبدالسالـ)ِ)
 .(ُُٖ/ّ، َِْ/ِ، ُْٕ/ُابف تيمية)( منياج السنة النبكية: ّ)
 .(َُ/ّ)الجكزية قيـعف ربَّ العالميف: ابف  ( إعالـ المكقعيفْ)
 .(ِٖٗأصكؿ الدعكة: عبدالاريـ زيداف)ص:ك  ،(ّْٖ،ٔ/ِ( المكافقات: الراطبي)ٓ)
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الفصؿ 
ؿ  (َّ-ُالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: ) األكَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ؿ  الفصؿ األكَّ

 (َّ-ُمف آية: ) الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ

عجازو  ـي كتابي ىدايةو كا   القيرآفي الكري

 كيتككف مف أربعة مباحث:

ؿ: الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )    (.َُ-ُالمبحث األكَّ

 (.ُٖ-ُُالمبحث الثاني: الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )  

 (.ِٔ-ُٗالمبحث الثالث: الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )  

 (.َّ-ِٕالرابع: الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث   
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الفصؿ 
ؿ  (َُ -ُآية ) الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف األكؿ:المبحث  األكَّ

 

 

 

 

لالمبحث   األوَّ

 (َُ-ُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )

 القرآف الكريـ كبلـ اهلل حقيقةن 

  كيشتمؿ عمى مطمبيف:         

ؿ: الحر                   . كؼ الميقطعة مف دالئؿ اإلعجازالمطمب األكَّ

 المطمب الثاني: زكاؿ الظالميف حتميةه قرآنية.                
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الفصؿ 
ؿ  (َُ -ُآية ) الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف األكؿ:المبحث  األكَّ

ؿ  المبحث األكَّ

 (َُ-ُعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا

ـي كبلـي اهلًل تعالى حقيقةن   القرآفي الكري
 تكطئةه كتمييده:

المقطَّعػػةي سػػكرة اوعػػراؼ مػػف السرػػكر الميفتتحػػة بػػاوحرؼ المقطَّ   التػػي افتتحػػٍت  عػػة، كاوحػػرؼ ي
زىة كاإلعجػػاز، كل رػػارة إلػػى مصػػدر القػػرآف، كأنَّػػوي  بيػػا بعػػضي السػػكر القرآنيػػة، ىػػي للتحػػدَّم كالمعػػاجى
ليةى لصياغًة كترايػًب الاػالـً العربػًي،  االـي اهلل، حيثي يض ي بيفى أيدم الاافريفى المناريف المادةى اوكَّ

، كأنػػتـ تتالمػػكفى العربيػػةى، فػػإٍف انػػتـ فػػي كىػػي الحػػركؼ. كاهللنَّػػو يقػػكؿي ليػػـ: القػػرآفي اػػالـه ع ربػػي  مبػػيفه
ليػػةي للالمػػاًت القرآنيػػة، فصػػكغكا منيػػا  ،رػػؾ  مػػف أنػػو اػػالـي اهلًل فيػػا ىػػي اوحػػرؼي المقطَّعػػةي  المػػادةي اوكَّ

االمػػػػػان مثػػػػػؿى القػػػػػرآف فػػػػػي الفصػػػػػاحًة كالبالغػػػػػًة كالبيػػػػػاف، فػػػػػإٍف عجػػػػػزتيـٍ فػػػػػاعلمكا أنَّػػػػػو اػػػػػالـ اهلل ربر 
ػػ ]ادررص[:فآيػػة ،(ُ)العػػالميف نحػػاءه علػػى عامَّ ة المرػػرايف عجػػزىـ عػػف تسػػجيؿه إلعجػػاز القػػرآف، كا 

 .(ِ)معارضتو، كىك مؤلؼ مف حركؼ االميـ، كافى بيذا نداء على تعنتيـ
 يجعػؿ مسػتانان، كعنصػران  افيةن، قكةن  القرآنية النصكص في فَّ "إ :(ّ)سيد قطباوستاذ يقكؿ 

يقاعان  سلطانان  ليا  البرػر يقكلػو ممػا اللرغة، أحرؼ مف المؤلؼ القكؿ لسائر ليسا كالحس القلب في كا 
 يػػػدرايا، السػػػام  وفَّ  فييػػػا؛ الجػػػداؿ إلػػػى سػػػبيؿ ال ملحكظػػػةه  ظػػػاىرةه  كىػػػي اوعصػػػار، جميػػػ  فػػػي

 تؤاػد الاثيػرةي  كالتجػاًرب قػرآف، ىػذا أفَّ  سػلفان  يعلػـ لػـ كلػك القكؿ، سائر بيف مف ليا، كييتز كيميزىا،
 يعرفػكف، التػي اوحػرؼ ىػذه جػنس مػف مصػكغ الاتػاب فيػذا، النَّػاس أكسػاط رػتى في الظاىرة ىذه

 مػػكازيف كأمػػاـ الكاقعػػة، التجًربػػة إعجػػازه، أمػػاـ فػػي يمػػاركف ال الػػذم الميعجػػز الػػنمط ىػػذا ىػػك كنمطػػو
 فػي عجػزالمي  العجيػب المسػتاف بالعنصر تنبض سكرةو  كاؿَّ  آيةو  اؿَّ  إفَّ ، الجمي  بيا يقر التي القكؿ
فَّ  الاػػالـ، ىػػذا فػػي المكدعػػة الافيػػة بػػالقكة كترػػي القػػرآف، ىػػذا  كيرتجػػؼ لييتػػز، اإلنسػػاني الايػػاف كا 

                                                           

 (.ِالقرآنية:)ص:(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات ّٓية: صالح الاالدم)ص:( لطائؼ قرآنُ)

 .(ِِٕ/ُ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ِ)

في  ة إسالمي ابير، مف مكاليد قرية مكرا( سيد قطب: سيد بف قطب بف إبراىيـ، مصرمه، مفار كأديب، كداعيّ)
ىػ(، كتقٌلد عدة كظائؼ، أكفد في ُّّٓىػ(، تارج مف الية دار العلـك بالقاىرة سنة)ُِِّأسيكط بمصر سنة)

ـ( كلما عاد انتقد البرامج المصرية، كااف يراىا مف كض  ُْٖٗدراسة" برامج التعليـ في أمرياا سنة)بعثة ل
ـ(، انضـ إلى صفكؼ ُّٓٗاإلنجليز، كطالب ببرامج تتمٌرى كالقٌيـ اإلسالمية، كبنى على ىذا استقالتو سنة)

أياـ حاـ الطاغية عبد الناصر  "اإلاكاف المسلميف"، كسجف معيـ، كحاـ عليو باإلعداـ، كنفذ الحاـ، كذلؾ
ـ(، لو مؤلفات عديدة ترٌاز على نقد الحياة الغربية، كتدعك إلى تحايـ اإلسالـ في بالد المسلميف، ُٔٔٗسنة)

   .(ُْٕ/ّ): الزرالينظر: اوعالـييف، كمعالـ في الطريؽ. ليذا الدَّ  كمنيا: في ظالؿ القرآف، كالمستقبؿ
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، تفػػػتأل المػػػا القػػػرآف، ىػػػذا أمػػػاـ التماسػػػؾ يملػػػؾ كال كيتزايػػػؿ، ، كصػػػفا القلػػػبي  اإلدراؾ، كارتفػػػ  الحػػػسي
 كجػػو علػػى برػػرية غيػػر صػػنعة القػػرآف ىػػذا بػػهللفَّ  يجػػـز ممػػا ،كاالسػػتجابة التلقػػي حساسػػية كارتفعػػت
 .(ُ)"العالميف ربَّ  مف فيو ريب ال الاتاب تنزيؿ كأنَّو اليقيف،
 ىي: كقد اشتمؿ ىذا المقطع القرآني عمى ثماني حقائؽ ًدينيةو    
 بياف أفَّ القرآف مينزَّؿه مفى الرَّبَّ الاالؽ للعالميف المااطبيف بما جاء فيو. .ُ
رسػػػكالن، كىػػػي تبليغػػػو بالنسػػػبة إلػػػى القػػػرآف، بكصػػػؼ اكنػػػو  ()بيػػػاف كظيفػػػة الرسػػػكؿ محمػػػد .ِ

كبيانػو، كأايػػران اإلنػػذار بمػػا جػػاء فيػػو مػػف إنػذارات، كبيػػاف مػػا يجػػب علػػى النَّػػاس تجػػاه ربَّيػػـ 
 كالاتاب المينزؿ إلييـ، فالمطلكب مف المؤمنيف أف ياكف ىذا الاتاب ذارل ليـ دكامان.

الء بػهللف يتاػذكا تكجيو اهلل اومر لاؿَّ المكضكعيف في الحياة الدرنيا مكض  االمتحاف كاالبت .ّ
ربَّيـ ىك كلييـ، كأف ال ياذكا مف دكنو أكلياء علػى اػالؼ مػا تقتضػيو كاليتػو ليمػف كبػهللف 

 يتًَّبعكا ما اينزؿى إلييـ مف ربَّيـ.
بياف حقيقة مف حقائؽ كاق  المجمكع البررم، كىي أنَّيـ قليالن ما يتذاركف ما يجب علييـ  .ْ

 تجاه ربَّيـ لتحقيؽ سعادتيـ اوبدية.
ؿ العقاب فػي الحيػاة الػدرنيا قياسػان علػى مػف أىلايػـ اهللي مػف أىػؿ اإلل .ٓ ماح الى اإلنذار بمعجَّ

القيػػػرل السَّػػػابقيف بسػػػبب افػػػرىـ، كعػػػدـ اتبػػػاعيـ مػػػا أىنػػػزؿ اهلل الػػػييـ، كتاػػػًذيبيـ رسػػػؿى ربَّيػػػـ، 
 مقركنان ببعض تفصيؿ عف أسلكب اهلل تعالى في إىالايـ.

الدَّيف، مف االؿ عرض لمحاتو مػف عينصػريف مػف  تكجيو اإلنذار بمؤجؿ العقاب إلى يكـ .ٔ
بانيػة يػكـ الػدَّيف، كىمػا عنصػر السػؤاؿ، كعنصػر الػكزف وعمػاؿ  عناصر محامة العدؿ الرَّ

 العباد.
قػػد جعػػؿ النَّػػاس فػػي اورض ممتًَّعػػيف بػػهللتَـّ ايفيػػة لتحقيػػؽ امتحػػانيـ فػػي الحيػػاة  بيػػاف أف اهلل .ٕ

الافػر بػو، إذ ماَّػنيـ فػي اورض فجعلىيػـ قػادريف  الدرنيا، بػيفى طريػؽ الرػار لػربَّيـ، كطريػؽ
على أف يتصرَّفكا فييػا علػى مػا ييريػدكف مػف طاعػةو لػربَّيـ بػإرادة الايػر كفعلػو، أك معصػيةو 

 لربَّيـ بإرادة الررَّ كفعلو، كجعؿ ليـ فييا كسائؿ عيشو ماتلفة ليبلكىـ فيما آتاىـ.
 .(ِ)كىي أنَّيـ قليالن ما يراركفبياف حقيقة مف حقائؽ كاق  حاؿ المجمكع البررم،  .ٖ

 
 
 

                                                           

 (.َِْٖ/ٓقطب)( في ظالؿ القرآف: سيد ُ)
 .(ُْ/ْحبناة الميداني)عبدالرحمف حسف ( معارج التفار كدقائؽ التدبر: ِ)
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 كؼ الميقطعة مف دالئؿ اإلعجازالحر  ؿ:المطمب األكَّ 
 مقاصد: ثبلثةكفيو 

ؿ: الحركؼ الميقطَّعة في أكائؿ السكر إعجازه ك تبكيته    .(ُ)المقصد األكَّ
 .{3}األعراف  ]ادص[كيدؿر على ىذا المقصد اللرغكم الفريد قكؿ اهلل تعالى:

 ىذا المقصد دراسة تحليلية مف االؿ النقاط ارتية:يماف دراسة 
 أكالن: المفردات المُّغكية في اآلية:

الحركؼ المقطعة على أقكاؿ اثيرة، كالصكابي في فكاتأل السكر أفَّ  ااتلؼ المفسركف في :ادص
 أكائؿ في المذاكرة اليجاءً  حركؼً  مف حرؼه  [ق]قكلو:ف، عربيةو  ىجاءو  أنَّيا حركؼي ك  ليا معاني،

ري  قاؿ . (ِ)مجاىد قالو ذلؾ، كنحك ]ضس[،[حٌ]،[امل]،]ن[،[ص]:اقكلو السكر،
 .(ْ)"كال يعني بو ريئان  باالـو  يتالـ اهللي  جكز أفَّ " ال يي :(ّ)اإلسالـ ابف تيميَّة

 :(ٓ): المعنى اإلجمالي لآليةثانيان 
كتيَّةي كأمثاليا تيذاري في أكائؿ بعض السكر لتنبيًو المررايفى إلى أفَّ    ىذه الحركؼي الصر

فه مف ىذه الحركًؼ التي يىنطقكف بيا، كم  ذلؾ يعجزكفى عف اإلتياف بمثلو، اما  القرآف الاريـ مياكَّ
.  أفَّ ىذه الحركؼ إذا تيليت تينبَّوي النَّاسى إلى السَّماع اي يتدبَّركا، كيتَّ   ًعظكا بما يسمعكفى

، اثيران  ركف في المراد بالحركًؼ الميقطَّعًة في أىكائًؿ السركًر ااًتالفان ااتىلؼي المفسَّ  كقد
ألي كاحدان  حيوي اوقكاًؿ، كسهللذار الاالؼى المذا مف تلؾ كاستقرىاءي القرآًف العظيـً ييرجَّ  كرى كما ييرىجَّ

  :القرآف فهللقكؿي  استقراءي 
قطعة التي في أكائؿ السكر ىي ممَّا استهللثرى مي الحركؼ ال فَّ أ ذىب إلى العلماءً  بعضى إفَّ 

 في معناىا: ااتلؼ ىؤالءً كمف العلماء مف فسرىا ك ، فسرىايي لـ و، فردكا علميا إلى اهلل ك علمً اهللي ب
 ]ادص[فَّ "إ: (ُ)قاؿ الفار الرازم، ك (ٔ)ًبيا افتيًتحىت التي للسركرً  أىسماءه  يى : إنَّمافمنيـ مف قاؿ

                                                           

 .(ِّٓ/ُٓ)البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر فتألينظر: ايت: ىك المكاجية بقبيأل الفعؿ. ( التبُ)
 .(ّٔبحكث في علـك التفسير: الذىبي)ص:ك (، ُِِ/ْ( تفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ِ)
ك: أحمد بػف عبػد الحلػيـ بػف عبػد السػالـ الحرانػي الدمرػقي، أبػك العبػاس، ناصػر السرػنة كقػام  البدعػة، نػادرة ى( ّ)

ق( بحراف، أفتى كدرس كصنؼ كىك دكف العرػريف، بػرع فػي تفسػير القػرآف كغػاص فػي دقيػؽ ُٔٔدىره، كلد سنة)
م مػػػراران، مػػػات معػػػتقالن بقلعػػػة دمرػػػؽ معانيػػػو بطبػػػ و سػػػياؿ، كاسػػػتنبط منػػػو أرػػػياء لػػػـ يسػػػبؽ إلييػػػا، كقػػػد امػػػتحف كأكذ

 (. ْٔ/ُ(، كطبقات المفسريف: الداككدم)ُُْ/ُْ. ينظر: البداية كالنياية: ابف اثير)ق(ِٖٕسنة)
 . (ِٖٔ/ُّ( مجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ْ)
 .(ّٔ/ّ( التفسير المنيجي: جماؿ أبك حسَّاف)ٓ)

(، كتنزيو القرآف عف ّٖ/ُالاراؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف اوقاكيؿ في كجكه التهللكيؿ: الزماررم) (ٔ)
 (.ّٓٓ/ُ(، كنياية السكؿ: اإلسنكم)ٗٓالمطاعف: القاضي عبد الجبار اليمداني)ص:
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كأسماء اولقاب ال تفيد فائدة في المسميات، بؿ ىي قائمة مقاـ  ،اسـ لقب ليذه السكرة
فكاتأل افتتأل اهللي بيا القرآف، [ ادص]ك [حٌ]ك [امل]أنَّو قاؿ: (ّ)عف مجاىدك  .(ِ)"اإلرارات

 ائؿً أىك  في منيا ذيًارى  ما بًذارً  استيغنيى  المعجـً  حركؼً  ًمف حركؼه  ىي: العربيَّةً  أىىؿً  بعضي  كقاؿى 
 اوقكاؿً  مف ذار ما غيرً  لىإ .(ْ)حرفنا كالعرريفى  الثَّمانيةي  تىًتمَّةي  ىي التي كاقيياب ذارً  عف السركرً 

، كأاثر ىذه اوقاكيؿ مداكلةه؛ ونَّيا ليست على قكالن  كاحد كعرريف نحكي  كىي السركًر، فكاتألً  في
 .(ٓ)االـ الحايـ اوصكاتي الااليةي مف المعنىنيج االـ العرب؛ كونَّو ال يجكز في 

 :(ٔ)ثالثان: لطائؼ التفسير في اآلية
حػػيف ينطػػؽ بيػػا  بعػػض السػػكر  فػػكاتألمػػف   ]ادررص[ ذه اريػػةىػػ ال اػػالؼ أفَّ  المطيفػػة األكلػػى:

 .الـ .كلػذلؾ يقػكؿ القػارئ:)ألؼ ،ياتيانطػؽ فػي الاػالـ بمسػمَّ القارئ أسماء الحركؼ التيجي التػي يي 
نَّ  ،]ادرص[:كال يقػكؿ ( مػثالن صػاد. ميـ مػا اتبكىػا فػي المصػاحؼ بصػكر الحػركؼ التػي يتيجػى كا 

يػا بػو مػا يقرأكنى  اؿَّ كى راليا مقاـ المنطكؽ بو في الاالـ كلـ ياتبكىا بدى  بيا في الاالـ التي يقكـ رسـي 
رسػػـ  كوفَّ  ،كحػػركؼ التيجػػي تاتػػب بصػػكرىا ال بهللسػػمائيا ،المقصػػكد التيجػػي بيػػا وفَّ  ؛فػػي القػػرآف

 .و أرمؿ لألقكاؿ المندرجة تحتياونَّ  ؛كىذا أكلى، قاس عليوال يي  نةه المصحؼ سي 
 ،ةه مسػتقلَّ  يػا آيػاته لػؼ فػي أنَّ كلاػف ااتي  ،حالػةى ال مى  الفكاتأل قرآفه  ذهى ]ادص[قكلو: المطيفة الثانية:

مف اريات المكالية ليا على الماتار مف مذاىب  بؿ ىي أجزاءه  ةو مستقلَّ  يا ليست بآياتو كاوظير أنَّ 
القرآف، قػػػاؿ ابػػػف كىػػػك الالئػػػؽ بػػػ جميعيػػػا آيػػػاتو  الاػػػكفييف أفَّ  د القػػػراءكالصػػػحيأل عنػػػ ،القػػػراء جميػػكر

إذ المقصػكد إظيػار عجػزىـ أك  انائيػةن تعريضػية ن  ليا داللػةن  وفَّ  ؛يا آياته كالكجو عندم أنَّ "عاركر: 
 .(ٕ)"يا مف الاالـنحك ذلؾ فيي تطابؽ مقتضى الحاؿ م  ما يعقبي 

                                                                                                                                                                      

ثـ ترؾ ىك: محمد بف عمر بف الحسيف، المعركؼ بالفار الرازم، المفسر كاوصكلي، ااف أرعريان فيلسكفان،  (ُ)
ىذه العقائد آار عمره، كلو كصية مريكرة في ذلؾ، كقد ااف اثير التصنيؼ، منيا: اتاب التفسير الابير، 

 (.ََٓ/ُِق(. ينظر: سير أعالـ النبالء: الذىبي)َٔٔالمسمى: مفاتيأل الغيب، تكفي سنة)

  (.ُٕ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ِ)

، مقرئ، مجم  على إمامتو ىك: ميجاىد بف جبر الماي، أبك الحجَّ  (ّ) اج المازكمي، اإلماـ المريكر، تابعي 
ق(. ينظر: سير َُْكتقدرمو كاالحتجاج بو في الفقو كالتفسير، مف أرير تالميذ ابف عباس، تيكفي بماة سنة)

 (.  ِٓ/ْ(، كتيذيب التيذيب: ابف حجر)ْْٗ/ْأعالـ النبالء: الذىبي)

 (. ُِٓػ  ُُٖ/ُالطبرم) جام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: (ْ)

 (.ِٖباىر البرىاف في مراالت معاني القرآف: نجـ الديف القزكيني)ص: (ٓ)

 .(َِٔ/ُالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ٓٗ/ُالاراؼ: الزماررم)( ٔ)

 .(ُِٖ/ُالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك َُٔ/ُالاراؼ: الزماررم)( ٕ)
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، مجمكع الحركؼ المذاكرة في أكائؿ السكر بحذؼ المارر منيا أربعة عرر حرفان  المطيفة الثالثة:
كىػػػي  ،(لػػػو سػػػر   قػػػاط ه  حاػػػيـه  نػػػص  )يجمعيػػػا قػػػكؿ: (ؿ ـ ص ر ؾ م ع ط س ح ؽ ف ا )كىػػػي:

، كؾ، كبيػػاف ذلػػؾ مػػف صػػناعة التصػػريؼ، كالمػػذاكر منيػػا أرػػرؼ مػػف المتػػر نصػػؼ الحػػركؼ عػػددان 
كىذه الحركؼ اوربعة عرر مرتملة على أنصاؼ أجناس الحػركؼ يعنػي مػف ": (ُ)قاؿ الزماررم

علية كالمنافضػة الميمكسة كالمجيكرة، كمف الراكة كالرديدة، كمف المطبقػة كالمفتكحػة، كمػف المسػت
و، كىػذه حامتيػ رػيءو  ت فػي اػؿَّ فسبحاف الذم دقَّػ"كقد سردىا مفصلة ثـ قاؿ:  ،حركؼ القلقلةكمف 

 .(ِ)"معظـ الريء كجلو ينزؿ منزلة الو اوجناس المعدكدة ثالثكف بالمذاكرة منيا، كقد علمت أفَّ 
ؿ فػي مجمكعػة اليػا قطعػةترد الحركؼ المي  لـالمطيفة الرابعة:  نَّمػا القػرآف، أكَّ  أبلػ  لياػكف اػررت كا 

 .(ّ)اثيرة قصص اررت اما كالتبايت التحدم في
أف يػػػذار فييػػػا االنتصػػػار للقػػػرآف كبيػػػاف  دَّ تحػػػت بػػػالحركؼ فػػػال بيػػػافتي  سػػػكرةو  اػػػؿر  المطيفػػػة الخامسػػػة:

 .(ْ)الكاق  في تس  كعرريف سكرة إعجازه كعظمتو، كىذا معلـك باالستقراء، كىك
 رابعان: بياف المقصد مف اآلية:

، كال عبثػػان  اهللي  يينًزليػػا لػػـ الحػػركؼى  ىػػذه أفَّ  رػػؾَّ  ال ػػف سيػػدلن  ىػػك مػػا القػػرآف فػػي إفَّ  قػػاؿ: كمى
 فييػا العلمػاءي  ييجمػ ً  كلػـ اومػًر، نفػس فػي معنػىن  ليا أفَّ  فتعيَّفى  أىاطهللى، فقد بالالَّيَّة، لو معنىن  ال تىعبرده 
، ريءو  على نَّما ميعيَّفو ال اتَّباعيػو فعليػو بػدليؿو  اوقكاؿً  بعضي  لو ظىيرى  فمىف ااتىلفكا كا   حتػى فػالكقؼي  كا 
 معاًنييػا عػف النَّظػر قطػ ً  م  ،السركرً  أىكائؿً  في الحركؼً  ىذه إيرادى  اقتىضت التي امةأمَّا الحً ، يىتبيَّفى 
 ذياػرتٍ  الميقطَّعػةى  الحػركؼى  أفَّ : فيػك ريجحانػوً  علػى القػرآفً  اسػًتقراءي  يػدؿر  الػذم القػكؿي أنفسيا، كىك  في
 بمثًلػو ميعارضػًتو عػف عػاًجزكفى  الالػؽى  كأفَّ  القػرآًف، إلعجػازً  بيانػان  فييػا ذياػرتٍ  التي السركرً  أكائؿً  في
اى بيا، يىتااطبكف التي الميقطَّعةً  الحركؼً  ىذه مف ميراَّبه  أنَّو م   تفسػيًره فػي الػرَّازمر  القكؿى  ىذا كحى
ليو، الزَّماررمر  صرىهي كن الميحقَّقيف، مفى  جم و  عف ،  الحػافظي ك  تيميػةى، ابػفي  الرَّػي ي  ذىػبى  كا   ككجػوي الًمػزَّمر

 دائمػػان  فييػػا ييػػذاري  الميقطَّعػػةً  بػػالحركؼً  افتيًتحػػتٍ  التػػي السرػػكرى  أفَّ : القػػكؿً  ليػػذا القػػرآفً  اسػػًتقراءً  رػػيادةً 
ًقػػبى  ، فيػػو رػػؾَّ  ال الػػذم الحػػؽر  إعجػػازًه، كعظمتػػو كأنَّػػو كبيػػافي  للقػػرآفً  االنًتصػػاري  الميقطَّعػػةً  الحػػركؼً  عى
 القػرآًف، إعجػازً  إظيػاري  بيػا قيًصػدى  الميقطَّعةى  الحركؼى  أفَّ  على اسًتقراًئي   دليؿه  دائمان  بعدىا ذلؾ كًذاري 

                                                           

القاسـ، جار اهلل، إماـ في العربية، ااف معتزليان مجاىران بذلؾ، لو في ىك: محمكد بف عمر الزماررم، أبك  (ُ)
 (. َِٗق(. ينظر: نزىة اولباء)ص:ّٖٓالتفسير اتابو الريير المعركؼ بالاراؼ، تكفي بقصبة اكارـز سنة)

(، كالتحرير كالتنكير: ابف ّٕ/ُالعظيـ: ابف اثير)(، كتفسير القرآف َُّ/ُ( الاراؼ: الزماررم)ِ)
 .(ُِٔ/ُكر)عار

 .(ّٖ/ُتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)(، ك َُْ/ُالاراؼ: الزماررم)( ّ)

 .(ّٖ/ُ( تفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ْ)
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 القائػؿ: الػرأم تفسػيرىا فػي الماتار قطعةالمي  الحركؼ مف المطل  ىذا ]ادص[فقكلو: .(ُ)حؽ   كأنَّو
 التػػي العربيػػة اوحػػرؼ ىػػذه جػػنس مػػف مؤلػػؼه  القػػرآف ىػػذا أفَّ  إلػػى بيػػا يرػػيري  مقطعػػةه  حػػركؼه  بهللنَّيػػا

، يستادميا  ىػذا أفَّ على  برىافه  بذاًتو ىذا كأفَّ  ،القرآف ايذا االمان  منيا يؤلفكا أف يعجزىـ ثـ البرري
 يسػتطيعكا فلػـ منيػا، صػي  التػي كالالمات اوحرؼ أماميـ اانت فقد البرًر، صن ً  مف ليس القرآف

، كىػػػػك تبايػػػػت (ِ)كالالمػػػػات اوحػػػػرؼ كراء آاػػػػرى  سػػػػر مػػػػف دَّ بيػػػػ فػػػػال ؛مثلػػػػو قرآنػػػػان  منيػػػػا يصػػػػكغكا أف
لزاـ الحجة إياىـ، كذلؾ مف دالئؿ إعجاز القرآف الاريـ   .(ّ)المررايف كا 

 يػا :مثؿ النداء المقصػكد بػو التنبيػو فػي قكلػؾ ،يا حركؼ قصد منيا تنبيو السام نَّ كقيؿ: إ
ـ قػػدَّ البػػاؿ يي  الغفلػػة أك مرػػغكؿى  ؿَّ ًحػػالحاػػيـ إذا ااطػػب مػػف ياػػكف مى  إفَّ فػػ ؛فتػػى إليقػػاظ ذىػػف السػػام 

ـ ثػػـ يرػػرع فػػي المقصػػكد فقػػد ليلفػػت المااطػػب إليػػو بسػػبب ذلػػؾ المقػػدَّ  علػػى الاػػالـ المقصػػكد رػػيئان 
قبػؿ ؽ ليي امف يصػفَّ  ـ صكتان داء كحركؼ االستفتاح، كقد ياكف المقدَّ مثؿ النَّ  ياكف ذلؾ المقدـ االمان 

ػػ نبيػػو حركفػػان عليػػو السػػام  فااتػػار الحاػػيـ للتَّ  نبيػػو ي لتاػػكف داللتيػػا علػػى قصػػد التَّ مػػف حػػركؼ التيجَّ
 .(ْ)ميـ   نبيو على غرضن ضت للتَّ فتمحَّ  إذ ليس ليا مفيكـه  متعينةن 

ىذه الحركؼ الميقطعة جاءت للتحدم كاإليقاظ، أمَّا اإليقػاظ؛  كاثيركف مف العلماء رأكا أفَّ  
العػػػرب لػػػـ يتعػػػكدكا مثػػػؿ ىػػػذا فػػػي االميػػػـ مػػػف قبػػػؿ، فلػػػيس فػػػي االميػػػـ مثػػػؿ ىػػػذه الحػػػركؼ  فػػػألفَّ 

ينػػػبييـ كيزيػػػد فػػػي إيقػػػاظيـ حينمػػػا  الميقطعػػػة علػػػى ىػػػذا النظػػػاـ، فكجكدىػػػا فػػػي القػػػرآف مػػػف رػػػهللنَّو أفَّ 
يسمعكف ريئان ال ًقبؿ ليـ بو، كتلؾ قضية نفسية مسلمة ال محؿ فييا الرتياب، كأمَّا التحدم؛ فألفَّ 
اػػالـ العػػرب ماػػكف مػػف ىػػذه الحػػركؼ نفسػػيا، فحينمػػا تبػػدأ بعػػض السػػكر بيػػا، فيػػك تحػػد  يقػػاؿ فيػػو 
للعػرب: لػـ عجػػزتـ عػف أف تػهللتكا بيػػذا القػرآف مػػ  أنَّػو ماػكف مػػف مػادة الحػركؼ التػػي تتالمػكف بيػػا، 

ـ كىػػي حػػركفاـ نفسػػيا، فلػػ، {3}األعللراف  ]ادررص[ك ،{3}البؼللرة  ]امل[كىػػذه حركفػػو التػػي يتاػػكف منيػػا:
 .(ٓ)، كيستدؿ على ذلؾ بهللنَّو جاء عقب ىػذه الحػركؼ فػي غالػب السػكر ذاػر الاتػاب العزيػزالعجز

 كالػػذم يسػػتالص مػػف أقػػػكاؿ العلمػػاء بعػػد حػػذؼ متدااًلػػو كتكحيػػد مترػػػاالو أفَّ "قػػاؿ ابػػف عارػػكر: 
اورجأل مف تلؾ اوقكاؿ ثالثة، كىي اكف تلػؾ الحػركؼ لتباَّيػت المعانػديف، كتسػجيالن لعجػزىـ عػف 

اكنييػػػا أقسػػامان أقسػػػـ بيػػػا لترػػػريؼ قػػػدر  سػػػماءن للسػػػكر الكاقعػػة ىػػػي فييػػػا، أكالمعارضػػة، أك اكنييػػػا أ
                                                           

 لبياف في إيضاح القرآف بالقرآف:أضكاء اك (، ّٖ/ُ( تفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ُ)
كالماتصر في التفسير: مراز تفسير ، (ّْٔ/ُصفكة التفاسير: الصابكني)ك (، َّْ،َِْالرنقيطي)ص:

 (.ِللدراسات القرآنية)ص:
 .(ُِْٓ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ِ)
 .(ّٖ/ُ( تفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ّ)
 ( بتصرؼ.ُِْ/ُالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُٔٓ/ُالبحر المحيط: أبك حياف)( ْ)

  .(ُْحسف عباس)ص: ( قضايا قرآنية في المكسكعة البريطانية: فضؿٓ)
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ىػػذه اوقػػكاؿ  الاتابػػة، كتنبيػػًو العػػرب اوميػػيف إلػػى فكائػػد الاتابػػة إلاػػراجيـ مػػف حالػػة اويميػػة، كأرجػػأل
 ي مسركدةن التيجَّ  يقت مساؽى سً  إفَّ ىذه الحركؼف "الثالثة ىك أكلييا، كىذا أكلى؛ ونَّو أرمؿ لألقكاؿ

يقاظػان  علػى نمػػط التعديػػد فػي التيجيػػة تبايتػػان  ىػذا الاتػػاب المتلػػك علػػييـ  لنظػػرىـ فػػي أفَّ  للمرػػرايف كا 
و يغػرييـ بمحاكلػة اهللنَّػ ؛ىػك اػالـ مؤلػؼ مػف عػيف حػركؼ االميػـ ،حدكا باإلتياف بسػكرة مثلػوكقد تي 

بيػػػـ  المعارضػػة كيسػػػتهللنس ونفسػػيـ بالرػػػركع فػػي ذلػػػؾ بتيجػػي الحػػػركؼ كمعالجػػة النطػػػؽ تعريضػػان 
اب ؿ تعلميػػـ بالاتَّػػغػػة، فيلقنيػػا اتيجػػي الصػػبياف فػػي أكَّ بمعػػاملتيـ معاملػػة مػػف لػػـ يعػػرؼ تقػػاطي  اللر 

 :ليػـ فيػو، قػاؿ فػي الارػاؼ ال معػذرةى  د ىػذه المحاكلػة عجػزان حتى ياكف عجػزىـ عػف المعارضػة بعػ
كتظيػػر  لماتػػار عنػػد أاثػػر أىػػؿ التفسػػير،كىػػك ا، "ؿو بكؿ بمنػػز ة بػػالقى قػػكىػػذا القػػكؿ مػػف القػػكة كالاال"

فناسب افتتاح ما بو اإلعجػاز  ؛باإلعجاز مقصكدةو  سكرةو  اؿَّ  لكقكعيا في فكاتأل السكر أفَّ  المناسبةي 
التيجي ظاىر في ىذا المقصد فلذلؾ لـ يسهلللكا عنو لظيػكر  د ىذا القكؿ أفَّ يؤيَّ بالتمييد لمحاكلتو ك 

ػػ كأفَّ  ،أمػػره ي معػػركؼ عنػػدىـ للتعلػػيـ فػػإذا ذاػػرت حػػركؼ اليجػػاء علػػى تلػػؾ الايفيػػة المعيػػكدة التيجَّ
حػاليـ  وفَّ  ؛ـيػـ عكملػكا معاملػة المػتعلَّ أنَّ  للتعلػيـ عػرؼ السػامعكف في التعليـ في مقاـ غيػر صػالألو 

، كيعضػػد ىػػذا الكجػػو تعقيػػب ىاتػػو الحػػركؼ فػػي غالػػب بليػػ و  احالػػو فػػي العجػػز عػػف اإلتيػػاف باػػالـو 
نة كأقػػػكاؿ الػػدالئؿ الاثيػػرة مػػػف الاتػػاب كالسرػػف كبالجملػػػة، (ُ)المكاقػػ  بػػذار القػػػرآف كتنزيلػػو أك اتابيتػػو

 لػكال أفَّ ك  .(ِ)طػ  بػوا يماف علمو كفيمو كتدبره كىذا ممػا يجػب القجمي  القرآف ممَّ  السلؼ على أفَّ 
بػػؿ تػػال  ()مػػف أناػػر ذلػػؾ علػػى النبػػي ؿى بيػػنيـ لاػػانكا أكَّ  متػػداكالن  العػػرب اػػانكا يعرفػػكف ليػػا مػػدلكالن 

لػذلؾ  ،كحرصيـ على زلػةو  كغيرىما فلـ يناركا ذلؾ م  تركفيـ إلى عثرةو [ ادص]ك [حٌ]علييـ
 .(ّ)ييفيـ بعيده ذىب اثيره مف المفسريف كأىؿ اوصكؿ إلى أفَّ الاطاب بما ال 

 :(ْ)ىداياتو ك  أىداؼو  خامسان: ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف
نحاءه  القرآف، إلعجاز تسجيؿه  ]ادص[ آية .ُ معارضػة  عػف عجػزىـ المرػرايف عامػة على كا 

  .تعنتيـ على نداءه  بيذا كافى االميـ، حركؼ مف مؤلؼه  كىك القرآف،
ػػي إلظيػػار عجػػز المرػػرايف  فػػي فػػكاتأل السرػػكر أفَّ الحػػركؼ الميقطعػػة .ِ مسػػكقة مىسػػاؽ التيجَّ

 عف اإلتياف بمثؿ بعض القرآف.
                                                           

 (.ُِِ،َِٕ/ُالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ٕٗ/ُالاراؼ: الزماررم)( ُ)
: معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السرنة كالجماعةك (، ََْػ  َّٗ/ُٕ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ِ)

  .(ّّررح ليمعة االعتقاد: محمد بف صالأل العثيميف)ص:ك (، ُُُ)ص:الجيزاني
 .(َُِ/ُ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ّْٕ/ُالقرآف العظيـ: ابف اثير)( تفسير ّ)
مجمكع (، ك ٗٓكتنزيو القرآف عف المطاعف: عبد الجبار اليمداني)ص: ،(ُٕ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ْ)

 .(ُْقضايا قرآنية في المكسكعة البريطانية: فضؿ حسف عباس)ص:ك  ،(ّٗٗ/ُٕالفتاكل: ابف تيميَّة)
 



 

 29 

الفصؿ 
ؿ  (َُ -ُآية ) الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف األكؿ:المبحث  األكَّ

يرسػػؿ إليػػو رسػػالة إال  يااطػػب اهلل أحػػدان مػػف القػػو إال بمػػا يفيمػػو، كأفَّ  نَّػػو غيػػر جػػائز أفَّ أ .ّ
  .(ُ)، فال يكجد في القرآف ما ال ًحامة لوباللساف الذم يفيمو

، "اوسماء كاولفاظ كلاػف ال نػدرم عػف المعػاني رػيئان نثبت "في ارية رد  على الذيف قالكا:  .ْ
اػػهللفَّ اهلل ااطػػب اويمػػة باػػالـو ال يفيمكنػػو، أك اػػهللفَّ الرسػػكؿ لػػـ ييبػػيَّف ليػػـ معػػاني نصػػكص 

 .ىذا قدح في القرآف كاونبياء أفَّ  كمعلكـه ، القرآف
و لػك اػاف جػائزان يااطبنػا بالميمىػؿ، كال بمػا ياػالؼ الظػاىر؛ ونَّػ فَّ اهلل تعالى ال يجكز أفَّ أ .ٓ

، كالػنقص علػػى لتعػذر االسػتدالؿ باولفػاظ علػى الحاػـ الرػرعي، كونَّػو ىػذياف، كىػك نقػ صه
 .(ِ)يتالـ اهلل بريءو كال يعني بو ريئا ال يجكز أفَّ ف اهلل محاؿه؛

قطعة، فمنيـ مف رأل أنَّيا سػره مػف أسػرار ىػذا الاتػاب، النَّاسي في فىيـ الحركؼ المي تفاكت  .ٔ
 كالقرآف اتاب سماكم ال بيدَّ أف تاكف لو أسرار، اهللم اتاب سماكم. 

، لػذلؾ اتفػؽ العلمػاءي علػى أنَّػو لػيس فػي علػـ معنػاهيرػتمؿ القػرآف علػى مػا ال يي  يجكز أفَّ  ال .ٕ
ونَّيػػا حينئػػذو تاػػكف بمنزلػػة ؛(ّ)يػػـو فى بػػتالكة حركفػػو بػػال  اهلل دناتعبَّػػال ك  ،القػػرآف مػػا ال معنػػى لػػو

 .()فيـ، كىذا ما يينزه عنو االـ اهلل تعالى كاالـ رسكلواوعجمي الذم ال يي  الاالـ
  .العقكؿ قضايا تنافي ال الررعية ػ القرآف كالسرنة ػ أفَّ اودلة .ٖ
، فما يموبمكجبو سكاء فيمنا معناه أك لـ نفى  يجب القكؿي نة كرد في الاتاب كالسر  الذم فظللا .ٗ

ف لـ يي  ،اإليماف بو مؤمفو  على اؿَّ  نة كجبَّ جاء في الاتاب كالسر   .(ْ)فيـ معناهكا 
ػػو العػػربي فيػػك رىطىانػػةه  .َُ اػػؿر اػػالـو ال تفيمي

يااطػػب اهللي  فيىٍبعيػػدي أفَّ كال رىطانػػةى فػػي اتػػاب اهلل،  ،(ٓ)
 إلى معرفتو.عبادىه بما ال سبيؿ وحدو مف الالؽ 

 
 

                                                           

 ،(َُِغة القرآف الاريـ: عبدالجليؿ عبدالرحيـ)ص:لي ك  ،(ِِٕ،ُِٗ/ُحرير كالتنكير: ابف عاركر)الت (ُ)
 (.ِكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:

: محمد بف عبد العزيز االعتقادية الييثميآراء ابف حجر ك (، َِْ/ُ): ابف تيمية( درء تعارض النقؿ كالعقؿِ)
 .(ُٓنثر الكركد على حائية ابف أبي داكد: زيد بف محمد المدالي)ص:ك  ،(َُّ)ص:الراي 

معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السرنة ك  ،(ُِِ/ّالمكافقات: الراطبي)ك  ،(ِٖٓ/ُّ( مجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ّ)
 (.ُِِالاالدم)ص:، التفسير كالتهللكيؿ في القرآف: صالح عبد الفتاح (َُُكالجماعة: محمد الجيزاني)ص:

منيج االستدالؿ على مسائؿ االعتقاد ك  ،(ِٖٗ/ٓمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ك (، ٓٔص:( التدمرية: ابف تيمية)ْ)
   .(ِِّ/ُعند أىؿ السرنة كالجماعة: عثماف بف علي حسف)

االيا في المتكىـ إر أحاديث العقيدةك  (،ْٗٓ/ُٔررح النككم على مسلـ)ك  ،(ْٖفقو اللغة: الثعالبي)ص: (ٓ)
   .(ٗٔػ ٕٔيماف الدبياي)ص: سل الصحيحيف:
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ـي  لقرآفي : اثانيال المقصد  .رو يذكتك  ارو ذإن كتابي  الكري
ِمَِْغ[:وقكل دؿر عليو       ْٗ ُّ ِْ َرى فِ ـْ ْن ِِف َصْدِرَك َحَرٌج ِمُْْه فُِتِْْذَر بِِه َوِى ُُ ََ َؾََل َي ْٔ ِزَل إَِف ْٕ  { 8}األعراف ]ـَِتٌٚب ُأ

 النقاط ارتية:يماف دراسة ىذا المقصد دراسة تحليلية مف االؿ 
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية المتعمقة بالمقصد

ـي ال: ـَِتررٌٚب  ػػ ـي أًديػػـو إلػػى أًديػػـو بالًاياطػػًة، كفػػي التعػػاريًؼ ضى ػػ كًؼ بعضػػيا إلػػى بىعػػضو الاتػػب: ضى ػػري حي
ًط، ػدو لا بػالاى ط لاػػف ييسػػتىعىاري ايػػؿي كاحى ػػًر، كليػػذا سيػػًميى فاوصػػؿي فػػي الًاتابػػًة: الػنىظـي بػػالاى اػػالـي اهلًل، اى

ف لـ يياتب ًاتابان   ، ثـ سيًميى المىاتيكبي فيو ًاتابان، كالًاتابي اسـه للصًحيفىة م  الماتيكًب فيو.كا 
ِزَل  ْٕ ، كاإلنزاؿي حطر  ،حاؿو  إلى حاؿو  مف االنتقاؿ يقتضي : اإلنزاؿي ُأ كالفاًعػؿي مينػًزؿ،  الرػيء مػف العلػكَّ

 كالمفعكؿ مينزىؿ.
: : َصْدِركَ  اًرحةي، ثـ استيعيرى ًلقيدىـ الريًء.الصدري  الجى
ػػ  الرػػيء ك  :َحررَرٌج   .ضػػيقيو، كمػػف ذلػػؾ الحػػرج اإلثػػـ، كالحػػرج الضػػيؽحػػرج: المػػة تػػدؿر علػػى تجمي

. ، كلً ثػـً حػرىجه ػرىجه ػرج ميجتمػ  الرػيئيف، كتصػًكر ًمنػو ضػيؽي مػا بينيمػا، فقيػؿ للضػًيؽ: حى  كأصؿ الحى

 .الضيؽ، كالرؾ، كاإلثـالحرج في القرآف على ثالثة أكجو:  كذار أىؿ التفسير أفَّ 
،بتاكيؼ ك  المقترف اإلعالـ اإلنذار: فُِتِْْذرَ  ، إنذاران  إعالـو  اؿر  كليس إعالـه، إنذارو  فاؿر  تيديدو

. كره ، اما أفَّ التىبًريرى ًإاباره فيو سيري  كاإلنذاري ررعان: ًإاباره فيو تاكيؼه
ـَْرى . ،لميطلؽ الجم ، مف غير ترتيبالكاك حرؼ عطؼ : َوِى  كذارل: أٍم: تذايره

 ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية:
رْن ِِف َصرْدِرَك َحرَرٌج ِمْْرُه[ :اتػاب ىذا القرآف بهللفَّ  ()مابران نبيو قاؿ اهللي    ُُ ََ َؾرََل َي ْٔ ِزَل إَِف ْٕ ]ُأ

 بحقػػػو، القيػػػاـ فػػػي تقصػػػر أفَّ  أك ياػػػذبكؾ، أف ماافػػػة تبليغػػػو، مػػػف صػػػدر ضػػػيؽ فيػػػؾ ياػػػف ال: أم
عراضيـ لو، كتاذيبيـ قكمو، يااؼ ااف ()فإنَّو  اوداء، مػف صػدره يضػيؽ فاػاف كأذاىػـ، عنو، كا 
 المرػػػرايفى  المنػػػزؿ بالاتػػػاب: أمٍ ]فُِتْْرررِذَر بِرررِه[ بيػػػـ، المبػػػاالة عػػػف كنيػػػاه اهللي  فهللمنػػػو لػػػو، ينبسػػػط كال

                                                           

 ،(ٕٕٗ،ٗٗٔ،ْٕٕ،ِِٔألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص: تمفردا، ك (َٓ/ِمقاييس اللغة: ابف فارس) (ُ)
نيزىة اوعيف النكاظر في ك  ،(ٔ/ٗاللباب في علـك الاتاب: ابف عادؿ الحنبلي)ك (، ُٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك 

 ،(ُِٔ/ِ): السيكطيالدرر المنثكر في التفسير المهللثكرك  ،(ِّٗ،ُِٕ)ص:: ابف الجكزمكالنظائرعلـ الكجكه 
ررح قطر ك (، َْٕ/ِررح ابف عىقيؿ)ك  ،(ُٔٔ،ُّٕ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البيافك 

 المنيجي: جماؿ أبكالتفسير ك  ،(ُّ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ّّٕالندل كبؿ الصدل: ابف ىراـ)ص:
  (.ّٔ/ّحساف)
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ِمَِْغ[ليؤمنكا، ْٗ ُّ ِْ َرى فِ ـْ إليؾ يا محمد فيو ىدايةي  اتابه اريـه أنزلو اهللي فالقرآف ، ليـ ظةعً  أٍم: ]َوِى
ػػػدكدان عنػػػو، فهللنػػػتى  ػػػو للنَّػػػاس، كال تحػػػزٍف أك تضػػػجٍر إذا كجػػػدتى مػػػف بعضػػػيـ صي  الثَّقلػػػيف، فبلَّػػػ  تعاليمى

 ، كالمقصػػكدي بيػػذه اريػػة تقكيػػةي قلػػًب النبػػيَّ كتثبيػػتي فػػؤاده، كتسػػليتيو عليػػؾ الػػبالغي كعلػػى اهلل الحسػػابي
ليػو ال ػا يتقكَّ ـي الػداعي إلػى اهلل فػي اػؿَّ زمػافو كماػافو أفَّ مػف عمَّ فيػا ، كا  مرػراكف مػف أااذيػبى كأباطيػؿى

سػف عاقبتػو، ال يتػػهللثري  الكاجػب عليػو أفَّ  ياػكف قػكمَّ القلػػب فػي تحمرػؿ مييمَّتػو، مطمػئفَّ البػػاؿ علػى حي
 .(ُ)الباىرات بالمعجزات صدقو كضكح م ، بالماالفة، كال يضيؽي صدريه باإلناار

 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآليات ثالثان:
ىػذا  و بػإنزاؿاهلل اصَّ  ىك أفَّ  ()على صحة نبكة محمد الدليؿ الذم دؿَّ أفَّ  كجو االرتباط

مػا تلمػذ  ()وكالدليؿ عليو أنَّ  ،نحف نعلـ أف ىذه السكرة اتاب أنزؿ إليو مف عند اهللك  ،القرآف عليو
كانقضػى  ،كلػـ ياػالط العلمػاء كالرػعراء كأىػؿ اوابػار ،كال طػال  اتابػان  ،كال تعلػـ مػف معلػـ ،وسػتاذ

ثػـ بعػد انقضػاء اوربعػيف ظيػر عليػو  ،مف ىػذه اوحػكاؿ كلـ يتفؽ لو ريءه  ،مف عمره أربعكف سنةن 
اػػكف إال ىػػذا ال ي كصػػريأل العقػػؿ يرػػيد بػػهللفَّ  ،لػػيف كاراػػريفىػػذا الاتػػاب المرػػتمؿ علػػى علػػكـ اوكَّ 

 .العالميف مف عند ربَّ  ()اتاب أنزؿ على محمدو  ]ادص[فثبت بيذا الدليؿ أفَّ  ،بطريؽ الكحي
 :(ّ)في اآلية رابعان: لطائؼ ببلغية ك لمسات بيانية

، كفائدة يا أريد بيا النَّكع ال الفردونَّ  ؛ إمَّا]ـَِتٌٚب[:في قكلو كق  االبتداء بالنَّارة :المطيفة األكلى
رىـ اهللي المررايف إناارىـ أف ياكف القرآف مف عند اهلل، كاستبعادىـ ذلؾ، فذاَّ إرادة النَّكع الردر على 

لًة على اونبياء، فاما نزلت صحؼ إبراىيـ، كاتاب مكسى اذلؾ بهللنَّو اتابه مف نكًع الايتًب المنزَّ 
، فياكف تناير النَّكعية لدف   مَّا واالستبعاد، فالتناير للنَّكعيَّة، نىزىؿ ىذا القرآفي فَّ التناير أريد بو كا 

مَّ فصار التناير في معنى التَّكصيًؼ، التَّعظيـ، أٍم: ىك اتابه عظيـه تنكييان برهللنو،  ا ونَّو أريد كا 
بالتَّناير التعجيب مف رهللف ىذا الاتاب في جمي  ما حؼَّ بو مف البالغة كالفصاحة كاإلعجاز 

 .ؿه محتم اؿي الك ، ي  كاإلرراد، كاكنو نازالن على رجؿو أمَّ 
ِْٕزَل[ًصي  فعؿ المطيفة الثانية: بصيغة النائب عف الفاعؿ ااتصاران، للًعلـ بفاعؿ اإلنزاًؿ؛  ]ُأ

نزاؿ مف اإلرعار بهللنَّو مف الكحي، ، كلما في مادة اإليينزؿ الاتب على الررسؿ ىك اهللوفَّ الذم 
البتداء الغاية كالمة  (مف)فَّ اهلل في السماء)العلك(؛ و كتمسؾ السلؼ بيذه ارية في إثبات أفَّ 

                                                           

في إيضاح القرآف  أضكاء البيافك  ،(ٓ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ك  (،ّّّ( تفسير اإلماـ مجاىد)ص:ُ)
 .(ّٔ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ك  ،(ُّٔ: الرنقيطي)ص:بالقرآف

 .(ُٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابير( ِ)
 .(ُِ،َُ/ٖ): ابف عاركر( التحرير كالتنكيرّ)
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[ فقكلو ،النتياء الغاية (إلى) ََ ِزَل إَِفْٔ ْٕ  ()يقتضي حصكؿ مسافة مبدؤىا ىك اهلل كغايتيا محمد]ُأ
 .(ُ)النزكؿ ىك االنتقاؿ مف فكؽ إلى أسفؿ وفَّ  ؛بجية فكؽ ماتصه  اهلل على أفَّ  كذلؾ يدؿر 

ْن ِِف َصْدِرَك :قكلو المطيفة الثالثة: ُُ جاء في نفي الحرج بصيغة نىٍيي الحرج عف أف  َحَرٌج[]َؾََل َي
كالمنعى فال ياف في صدرؾ حرج منو مف  لياكف النَّيي نيي تاكيف، ()يحصؿ في صدر النبي

ناارىـ نزكلو، فال ياف في صدرؾ حرج منو مف  جية ما جرَّه نزكلو إليؾ مف تاذيب قكمؾ كا 
فإنَّو سبب ررح صدرؾ بمعانيو كبالغًتو. أٍم: عظـ أمره كجاللًتو، كال ياف في صدرؾ حرج منو 

 .(ِ)اهلل أنزلو إليؾ ال لياكف في صدرؾ حرج، بؿ لينررح صدرؾ بو أفَّ 
رىج: الرػجر الميٍلتىػؼ ال تىًصػؿ إليػو الرَّػمس، اػذلؾ قلػب الاػافر ضػيؽه ال يصػؿ  المطيفة الرابعة: الحى

  .(ّ)إليو ريءه مف الاير
ـَْرى[، كصيرح بمتعلَّؽ ]فُِتِْْذَر[ حيذؼ متعلَّؽ المطيفة الخامسة: لظيكر تقدير المحذكؼ مف  ]َِى

ـَْرى[ذار مقابلو المذاكر، كالتقدير: لتنذر بو الاافريف، كصرح بمتعلَّؽ ، ]فُِتِْْذَر[دكف متعلَّؽ ]َِى
 المفعكؿ يبيَّف في ارية لـك  ،تنكييان برهللف المؤمنيف، كتعريضان بتحقير الاافريف تجاه ذار المؤمنيف

ا[:اقكلو أار مكاض  في بينو كلانو ]فُِتِْْذَر[:لقكلو بو  .{53}مريم  ]َوُبِْْذَر بِِه َؿْوًمٚ ُفدًّ
 بالمرػػرايف، كتقػػديـ اإلنػػذار بااتصػػاص ل يػػذاف بػػالمؤمنيف الػػذارل تاصػػيص المطيفػػة السادسػػة:

 المقاـ. بحسب أىـ ونَّو اإلنذار؛
 رػػريفةه كنفػػكس  جاىلػػةه بعيػػدة عػػف عػػالـ الغيػػب، نفػػكس قسػػماًف: النفػػكسي البرػػريةي  المطيفػػة السػػابعة:

ؿ القسـ حؽَّ  في سؿي كالرر  اونبياءي  فبعثت مررقةه،  الثَّػاني القسـ حؽَّ  كأمَّا فيكالتاكيًؼ،  ل نذارً  اوكَّ
 في كذارل طائفةو، حؽَّ  في إنذاران  لياكف رسكلو على الاتابى  أنزؿ إنَّما أفَّ اهلل فثبت ،كتنبيوه  فتذايره 
 .(ْ)أارل حؽَّ 
 
 

                                                           

 .(ُٖ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
 (.ُّ/ٖ): ابف عاركر( التحرير كالتنكيرِ)
 .(ِٕٕ)ص:: محمد الري  عليك محمدغكييف في تقرير العقيدة( مناىج اللر ّ)
عادؿ ابف علـك الاتاب: اللباب في ك ، (ِٖٔ/ْالبحر المحيط: أبك حياف)ك (، ُٗ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرْ)

: في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البيافك  ،(ٓ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ك  ،(ٗ/ٗالحنبلي)
 (.ُْ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ُّٔالرنقيطي)ص:
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 : (ُ)تحقيؽ المقصد مف اآليةخامسان: 
 الحػؽَّ، مػف فيػو بمػا للصػدع اتػاب كالتػذاير، بػو ل نػذار ()إلػى محمػدو  أنػزؿ اتابالقرآفي 

 كأكضػػػاع نظػػػـ كلمعارضػػة كارتباطػػػات، كتقاليػػػد عقائػػد كلمجابيػػػة يحبػػػكف، ال بمػػا النَّػػػاس كلمكاجيػػة
، طريقػػو فػػي فػػالحرجي  ،كمجتمعػػات  يقػػؼ مػػف ذلػػؾ إال يػػدرؾ قائمػػةه، ال بػػو اإلنػػذارً  فػػي كالمرػػقةي  اثيػػره

 كالفىػػو التػػاري ي  مضػػى ثػػـ مػػرةن، كقػػ  تاريايػػان، حادثػػان  لػػيس اإلسػػالـى  إفَّ فػػ ،المكقػػؼ ىػػذا الاتػػاب بيػػذا
 كجػػو ليغيػػر يفي الػػدَّ  ىػػذا جػػاء لقػػد القيامػػة، يػػكـ إلػػى البرػػرية ليػػذه دائمػػةه  مكاجيػػةه  اإلسػػالـى  إفَّ  ،!كراءىه
[فقكلػو:ه، كحػدى  اهلل سػلطاف فيػو يقػر آاػر، عالمػان  كليقيـ العالـ، ََ ْٔر رِزَل إَِف ْٕ و المقصػكد منػإابػاره  ]ُأ

، كالمؤمنيف يعلمكف أنَّو أنزؿ مف عند اهلل، فال يحتاجكف ()وفَّ النبيَّ  تذاير المناريف كالماابريف؛
كالقاصػػديف إغاظػػة  عػػريض بتغلػػيظ المرػػرايف كالماػػابريفابػػار بػػو، فػػالابر مسػػتعمؿه فػػي التإلػػى اإل
ياػػكف عمػػة، فياػػكف المقصػػكد مػػف الابػػر االمتنػػاف كالتػػذاير بالنَّ  بػػاإلعراض، كيجػػكز أفَّ  ()الرسػػكؿ

[كيجكز أف يجعؿ الابر ىك قكلػو: الابر مستعمالن في االمتناف، ََ ْٔر رِزَل إَِف ْٕ َـّ إليػو  ]ُأ مػ  مػا انضػ
ػدر بػو، فإنَّػو أنػزؿ إليػؾ لتنػذر بػو مف التَّفري  كالتَّعليًؿ، أٍم: ىػك اتػابه أنػزؿ إليػؾ فاػف منرػ رح الصَّ

غاظة الاافريف، كتهللنيس المػؤمنيف، ()تسايف نفس النبيَّ ريف كتذاَّر المؤمنيف، كالمقصكد الااف ، كا 
كبيػػػذه  دة فػػػال ياػػػف فػػػي صػػػدرؾ حػػػرج إف اػػػذبكا،أٍم: ىػػػك اتػػػابه أنػػػزؿ لفائػػػدةو، كقػػػد حصػػػلت الفائػػػ
كر اػالـ علػى إرادة جميعيػا كذلػؾ مػف مطػال  السرػاالعتبارات كبعدـ منافاة بعضيا لػبعض يحمػؿ ال

 للافػػػار، كالػػػذارل فاإلنػػػذار ،كالػػػذارل اإلنػػػذار بػػػيف اريػػػة ىػػػذه فػػػي جمػػػ  اهللي  كقػػػد، العجيبػػػة البيػػػاف
رَغ َوُبْْررِذَر بِررِه َؿْوًمرٚ قكلػػو: لػذلؾ كيػدؿر  للمػؤمنيف، َِ رر بِررِه اُدتَّ َ ََ فُِتَبؼي ُٚه بَِِِسرِٕٚ َٕ رر ْ ََم َيرَّ َّٕ ا[]َؾرِ٘  ،{53}مللريم  ُفرردًّ

ِمِْغَ ]:كقكلػػو ْٗ ررُع اُدرر ٍَ َرى َبْْ ـْ ررْر َؾررِ٘نَّ افررذي ـي  للافػػار، اإلنػػذار أفَّ  مػػف ينػػافي ىػػذا كال ،{11}الللراايات  [َوَى
َبررَع :قكلػػو فػػي غيػػرىـ، دكف المػػؤمنيف علػػى اإلنػػذار قصػػر للمػػؤمنيف أنَّػػو كالػػذارل ررََم ُبْْررِذُر َمررِن ابَّ َّٕ ]إِ

َر[ ـْ  مقصػػكر اهللنَّػػو اإلنػػذار صػػار علػػييـ، مقصػػكران  باإلنػػذار االنتفػػاع اػػاف لمػػا ونَّػػو؛ {33}يللس  افررذي
 ال بهللنَّػػػو النفػػػ  قليػػػؿ عػػػف التعبيػػر: العربيػػػة أسػػػاليب كمػػػف، االعػػػدـ فيػػك فيػػػو نفػػػ  ال مػػػا وفَّ ؛ علػػييـ
 عػػػاـ: أحػػػدىما :إطالقػػػيف القػػػرآف فػػػي يطلػػػؽ اإلنػػػذار أفَّ : اريػػػة فػػػي المقػػػاـ تحريػػػر كحاصػػػؿ، رػػػيء
رِذيًرا]:اقكلػو النَّاس، لجمي  َٕ رَٚدَِغ  ًَ ِْ روَن فِ ُُ َٔ

 علػى قصػر الػذم ىػك: العػاـ اإلنػذار كىػذا {3}الػرقلا:  [فِ
ـَْر[:قكلػو في إضافيان  قصران  المؤمنيف َبَع افرذي ََم ُبِْْذُر َمِن ابَّ َّٕ  دكف بػو المنتفعػكف ىػـ ونَّيػـ؛ {33}يلس  ]إِ
 كىػك كالعػذاب، اػاؿالنً  مف بو أنذركا فيما الكاقعكف ىـ ونَّيـ ؛بالافار ااص إنذار: كالثاني، غيرىـ
ا]:اقكلو المؤمنيف، دكف بالافار ااص أنَّو مبينان  القرآف في يذار الذم  .{53}مريم [ َوُبِْْذَر بِِه َؿْوًمٚ ُفدًّ

                                                           

 ،(ُِْٓ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)، ك (ُّٕ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البياف (ُ)
 (.ُُ/ٖ)عاركر: ابف التحرير كالتنكيرك 
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ؿ  (َُ -ُآية ) الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف األكؿ:المبحث  األكَّ

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسادسان: 
اوصػػلية كالفكائػػد الفرعيػػة، كالمحاسػػف اودبيػػة، أفَّ القػػرآف يرػػتمؿ علػػى أنػػكاع مػػف القكاعػػد  .ُ

 .إال بعد إرساؿ الررسؿ ال يؤااذ بالماالفةفإفَّ اهلل  مف ذلؾ عدـ المؤااذة قبؿ اإلنذار؛ف
ذا علمت انَّ  فَّ أ .ِ  ،عنايػة اهلل معػؾ فَّ أو تنزيؿ اهلل تعالى فػاعلـ ىذا الاتاب أنزلو اهلل عليؾ كا 

ذا علمت ىذا فػال ياػف فػي صػدرؾ حػرج لػـ ياػؼ  لػو كناصػران  مػف اػاف اهلل حافظػان  وفَّ  ؛كا 
ذا زاؿ الاػػػكؼ كالضػػػيؽ عػػػف القلػػػػب فارػػػتغؿ باإلنػػػذار كالتبليػػػ  كالتػػػذاير ارػػػػتغاؿ  أحػػػدان  كا 

 مف أىؿ الزي  كالضالؿ كاإلبطاؿ. كال تباؿ بهللحدو  ،الرجاؿ اوبطاؿ
 اهلل.القرآف الاريـ اتابي ىدايةو فيو تفصيؿ ما تحتاج إليو البررية؛ رحمةن مف  .ّ
أرػػػار اهلل فػػػي ىػػػذه اريػػػة إلػػػى أفَّ ىػػػذا القػػػرآف العظػػػيـ تاكيػػػؼه كتيديػػػده للاػػػافريف، كبرػػػارةه  .ْ

 للمؤمنيف المتقيف.
 الشرعي المينزؿي اتباعه ال ابتداعه  :ثالثال قصدالم

ٌْ َوََل :وكيدؿر على ىذا المقصد قكل          ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ وا َمٚ ُأ ًُ بِ ََٔٚء َؿًَِِٔل ]ابَّ
وا ِمْن ُدوِِٕه َأْوفِ ًُ َبتَّبِ

ُروَن[ َـّ  .{1}األعراف  َمٚ َبَذ
 :(ِ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية

وا ًُ بِ ، كأىتبعو: قفا أثره، تب  يقاؿ تىًبعىوي : ابَّ فمعناه يقتضي ذاتيف:  كاالتَّباع حقيقتو المري كراء ماشو
 تابعان كمتبكعان.

ررِزَل  ْٕ لػػكو ، ك القػػرآفأٍم: ىػػذا : ُأ كؿي فػػي اوصػػًؿ ىػػك انًحطىػػاطه مػػف عي المػػةه تػػدؿر علػػى ىيبػػكط  كنػػزؿ ،النيػػزي
، فػػإفَّ أصػػلو أف  ىبػػكطه النزكؿي فػػ، رػػيءو ككقكعػػو ، ىػػذا أصػػلو، كىػػك عاػػسي تىعػػاؿى مػػف علػػك  إلػػى سىػػفؿو

ػػف ىػػك أسػػفؿي أٍف يرتفػػ ى إليػؾ لًقػو اثيػػرةه، منيػػا إنػػزاؿ القػػرآف،  ،تىػدعكى مى ػػو علػػى اى نػػزاؿي اهلل تعػػالى ًنعىمى كا 
 فَّ االـ اهلل منزؿه غير مالكؽو.كقد اتفؽ السلؼ على أاس كنحك ذلؾ، كمنيا إنزاؿ الحديد كاللب

 ٌْ ُُ ػًد التمػاـ،  الرىبي فػي اوصػؿ: التربيػةي، كىػك إنرػاءي الرػيءً : َربي بي كال ييقػاؿي الػر حػاالن  فحػاالن إلػى حى
لي لمصالأل العباد.المتىاىًفؿي بمصلحة المكجكداًت ك ميطلقان إال هلًل   الميتىكى

                                                           

: في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البيافك  ،(ََِ/ْالمكافقات: الراطبي)، ك (ُٗ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
 (.ُٕٓكالمياتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: ،(ُٔٔالرنقيطي)ص:

(، ٕٗٗ،ّّٔ،ُِٔ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات، ك (ُْٕ/ٓ): ابف فارسمقاييس اللغة (ِ)
: الدر المنثكر في التفسير المهللثكر، ك (ُّٔ/ْ): السميف الحلبيعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظك 

 (.ُٔ،ُٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ُّّ/ُكلكام  اونكار البيية: السفاريني) ،(ُِٔ/ّ)السيكطي
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ؿ  (َُ -ُآية ) الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف األكؿ:المبحث  األكَّ

َٔررررٚءَ 
ػػػػكالي، أم: المػػػػالـز كالمعػػػػاكف، فيطلػػػػؽ علػػػػى النَّاصػػػػر، كالحليػػػػؼ،  :َأْوفِ جمػػػػ  كلػػػػي، كىػػػػك المي

 ة، كاستعير ىنا للمعبكد كل لو؛ وفَّ العبادة أقكل أحكاؿ المكاالة.ادؽ المكدَّ كالصاحب الصَّ 
ُرونَ  َـّ  : التذار مصدر الذرار كىك حضكر الصكرة في الذَّىف.َبَذ

 :(ُ)ثانيان: مناسبة اآلية لما قبميا مف اآليات
ة مَّ ؿ كىك الرسكؿ كالمرسؿ إليو كىك اوي كالمرسى  ؿ كىك اهللما يتـ بالمرسً أمر الرسالة إنَّ  فَّ إ 

كعـز صحيأل أمر المرسؿ إليو  قكم   فلما أمر في ارية اوكلى الرسكؿ بالتبلي  كاإلنذار م  قلبو 
[ة بمتابعة الرسكؿ فقاؿ:كىـ اومَّ  ٌْ ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ وا َمٚ ُأ ًُ بِ  ]فُِتِْْذَر بِِه[يذا ارية بياف لجملة:ف. ]ابَّ

ُروَن[بقرينة تذييليا بقكلو: َـّ و للمررايف كيندرج فيو المسلمكف باوٍكلى،  ]َؿًَِِٔل َمٚ َبَذ فالاطاب مكجَّ
حامة إنزالو ل نذار كالذَّارل، أمر النَّاسى  نكَّه اهللي بالاتاب المنزَّؿ إلى الرَّسكؿ، كبيَّف أفَّ فبعد أف 

أف يتبعكا ما أنزؿ إلييـ، اؿه يتب ي ما ىك بو أعلؽ، كالمرراكف أنزؿ إلييـ الزَّجر عف الرَّرؾ، 
فاؿه مهللمكره باتباًع ما  ،يؼكاالحتجاج على ضالليـ، كالمسلمكف أنزؿ إلييـ اومر كالنَّيي كالتَّال

 .يـأنزؿ إليو، كالمقصكد اوٍجدىر ىـ المرراكف تعريضان بهللنَّيـ افركا بنعمًة ربَّ 
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 

ـي نػداءىه إلػى النَّػاس آًمػران إيػاىـ باتبػاًع تعػاليـ اإلسػالـ التػي  ػو القػرآفي الاػري فػي ىػذه اريػة كجَّ
ػػو، كامتثلػػكا  ()جػػاء بيػػا النبػػير  مػػكا حرامى فقػػاؿ: اتبعػػكا أيريػػا النَّػػاسي ملَّػػةى اإلسػػالـ، كأًحلرػػكا حاللىػػو، كحرَّ

أكامػػرىه كاجتنبػػكا نكاىيىػػو؛ وفَّ الػػذم أنػػزؿى علػػياـ ىػػذه الرػػريعة ىػػك ربراػػـ الػػذم ىػػك اػػالقياـ كمػػربَّياـ 
ـي بما فيو مصلحتياـ وا مِ قكلػو:ف ،كمدبَّر أمكراـ، كالعلي ًُ َٔرَٚء[]َوََل َبتَّبِ

 أكليػاء تتبعػكا ال أٍم:ْن ُدوِِٕه َأْوفِ
كالبػػدع، كحػػذار مػػف أٍف  كاوىػػكاء اوكثػػاف عبػػادة علػػى فيحملػػكاـ كاإلنػػس، الجػػفَّ  مػػف تعػػالى، غيػػره

تتراػػػكا رػػػريعةى اإلسػػػالـ التػػػي تػػػدعكاـ إلػػػى إفػػػراد اهلل بالعبكديػػػة، كتتًاػػػذكا معػػػو ريػػػرااءى ييزيَّنػػػكف لاػػػـ 
، كيصرفكنىاـ عف  ، كتتبعػكف غيػرىه، مػا تتعظػكف حػيف تترياػكف ديػفى اهللدينو القػكيـ، إنَّاػـ قلَّ اوباطيؿى
ُروَن[فػ، م  أفَّ الًعبرى في ذلؾ اثيرةه  َـّ  كال تتػهللثركف ال حيثي  قليالن، إال تتعظكف ما أٍم: ]َؿًَِِٔل َمٚ َبَذ

 المنػػزؿ يتبعػػكا لػػـ إف بهللسػػو، اهللي  حػػذرىـ ثػػـ غيػػره، كتتبعػػكف تعػػالى، دينػػو كتتراػػكف بمكجبػػو، تعملػػكف
التػي صػار بيػا  ،االتبػاع فػي الرػريعة كالحاػـ ىػك العبػادة علػى أفَّ  ()رسػكؿ اهلل كلقػد نػصَّ إلييـ. 

 ه.مركا بو مف عبادة اهلل كحدى الييكد كالنصارل مررايف ماالفيف لما أي 
 

                                                           

 .(ُْ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(َِ/ُْ)الرازم: ( التفسير الابيرُ)
التفسير المنيجي: جماؿ أبك ك ، (ُّْْ/ّ): سيد قطبفي ظالؿ القرآف، ك (ٔ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ِ)

 (.ْٔ/ّحساف)
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
 ما جملة مف ونَّو بو؛ مهللمكره  المباح أفَّ  على العلماء بعضي  بارية استدؿ :تنبيوه  المطيفة األكلى:

 .بارده  كتعمؽه  االستنباط، في غلك   ىذاباتباعو، ك  اهلل أمرنا كقد اهلل، أنزؿ
[قكلو: المطيفة الثانية: ٌْ ُُ  للتَّذاير بكجكب اتباع ب في ارية دكف اسـ الجاللةالر كصؼ  ]ِمْن َربي

 وكامره.أمره؛ وفَّ كصؼ الربكبية يقتضي االمتثاؿ 
عف التَّذارر  يحمؿ على حقيقتو؛ ونَّيـ قد يتذاركف ثـ يعرضكف ]َؿًَِِٔل[لفظة  المطيفة الثالثة:

ميستعاران لمعنى النَّفي كالعدـ  َؿًَِِٔل[ ]في أاثر أحكاليـ فيـ في غفلة معرضكف، كيجكز أف ياكف
 .لتَّيارـ بالمضي  لألمر الناف على كجو التَّلميأل، فلفظ قليؿ مستعمؿ في العدـ على طريقة ا

ٌْ ِمْن :فقكلو الغاية، النتياء )إلى( كالمة الغاية، البتداء )مف( المة إفَّ  المطيفة الرابعة: ُُ ْٔ ِزَل إَِف ْٕ ]ُأ

] ٌْ ُُ  اهلل أفَّ  على يدؿر  كذلؾ ()محمد ىك اهلل كغايتيا ىك مبدؤىا حصكؿ مسافة يقتضي َربي
 .أسفؿ إلى فكؽ مف االنتقاؿ ىك النزكؿي  وفَّ  فكؽ؛ بجية ماتص  

إفَّ المعصية أىكف رران مف البدعة؛ وفَّ العاصي ترجى تكبتو، االفان وىؿ  المطيفة الخامسة:
: " البدعة أحب (ِ)البدع الذيف تتجارل بيـ اوىكاء، فال ترجى تكبتيـ، كلذلؾ قاؿ سفياف الثكرم

كقرر ذلؾ ري   يتاب منيا"، منيا، كالبدعة الإلى إبليس مف المعصية؛ وفَّ المعصية يتاب 
 .(ّ)" إفَّ البدع رر  مف المعاصي"تيمية فقاؿ: اإلسالـ ابفي 

[]:براصو إليو منزالن  الاتابي  ااف ()للرسكؿ الاطاب في المطيفة السادسة: ََ ْٔ ِزَل إَِف ْٕ  ،ـَِتٌٚب ُأ
[:يـربَّ  مف إلييـ مينزالن  اذلؾ الاتابي  ااف للبرر الاطاب كفي ٌْ ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ وا َمٚ ُأ ًُ بِ  فهللمَّا ]ابَّ

 يـربَّ  مف إلييـ منزؿه  فالاتابي  البرري  كأمَّا ،كيذار كلينذر بو ليؤمف إليو منزؿه  فالاتابي  ()الرسكؿي 
 كالتاريـً  لالاتصاصً  الحالتيف التا في كاإلسنادي  ،غيره أحدو  أمرى  يتبعكا كال كيتبعكه، بو ليؤمنكا

                                                           

محاسف التهللكيؿ: ، ك (ٔ/ٗاللباب في علـك الاتاب: ابف عادؿ الحنبلي)ك (، ُٖ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
، كسلسلة ليدبركا آياتو: مراز تدبر لالسترارات (ُٕ،ُٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ٔ/ٕلقاسمي)ا

 (.ُّالتربكية كالتعليمية)ص:
ىك: سيفياف بف سعيد بف مىسركؽ الثكرم، اإلماـ، الحافظ، المجتيد، الجام  للمحاسف كالريـ، أجمعكا على  (ِ)

ق(، طلب العلـ منذ حداثتو، كساد ٕٗأمانتو ككرعو كضبطو كزيىده كتقدرمو حتى استيغًنيى عف تزايتو، كلد سنة)
(، تيذيب التيذيب: ِِٗ/ٕالـ النبالء: الذىبي)ق(. ينظر: سير أعُِٔالعلماء العامليف في زمانو، تيكفَّي سنة)

 (. ٔٓ/ِابف حجر)
سليـ الجماعات اإلسالمية: (، ك ُْٔتيذيب مدارج السالايف البف القيـ: عبد المنعـ صالأل العلي العزم)ص: (ّ)

 .(ُْٖالياللي)ص:
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 بيذا عليو كيتفضؿ اومر، ليذا كياتاره اتابان، ربرو لو ينزؿ فالذم ،كاالستجارة كالتحضيضً 
 .(ُ)يستحسر كال بقكةو  اومرى  يهللاذ كأف يرار كأف يتذارى  بهللفَّ  جديره  الاير،

[]:قكلو: لسابعةالمطيفة ا ٌْ ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ وا َمٚ ُأ ًُ بِ  باتباع باومر المالفيف لاافة تعالى مف اهلل اطابه  ابَّ
 . (ِ)القرآف كالسرنة، كقكفان م  عمكمو كىك أينزؿ، ما

[ف قيؿ: لماذا قاؿ:إ الثامنة: المطيفة ٌْ ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ نَّ  ]ُأ  على الاؿَّ  منزؿه  ونَّ و ؛نزؿ على الرسكؿما أي كا 
        . (ّ)للاؿَّ  و اطابه بمعنى أنَّ 
 .(ٓ)"ًكعاءه كالسرنةي ًغطاءه القرآفي ": (ْ)قاؿ الرافعي :تاسعةالمطيفة ال
، (ٔ)".أٍم: رفىعاـ()إفَّ اهلل نىعىرىايـ باإلسالـً كبمحمدو "عف أبي بىرزةى أنَّو قاؿ:  :عاشرةالمطيفة ال

مىؿى نفسىو على الفيٍتيا أف ياكفف رآف، عالمان عالمان بالسنف، عالمان بكجكه الق ينبغي للرجؿ إذا حى
 .(ٕ)باوسانيد الصحيحة

  :(ٖ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
 ال كاالتبػاع، الرػرعً  علػى مبناىػا فػي اإلسػالـ العبػاداتي  إفَّ  ابتػداع: المينزؿ اتبػاع ال د يفال - أ

 ال كحػػدىه اهلل عبػػديي  أف :أحػػدىما :أصػػليفً  علػػى مبنػػي اإلسػػالـ فػػإفَّ  كاالبتػػداع، اليػػكل علػػى
 كالبػػدع، بػػاوىكاء ييعبػػد ال ()رسػػكلو لسػػاف علػػى رػػرعو بمػػا عبػػدهيي  أف :كالثػػاني لػػو، رػػريؾ
، ال كاجػبو  مػف ()رسػكلو رػرعو بمػا إال اهلل يعبد أف وحدو  فليس  بػاومكر يعبػده كمسػتحبو

ـر ًإال بػػػػاإًلاالص هللالعبػػػػادا وفَّ المبتدعػػػػة؛  ، كالمتابعػػػػة ال ()، كبالمتابعػػػػة للنَّبػػػػيَّ ت ال تىػػػػًت
السَّػػػبب، كالًجػػػنس، كالقىػػػٍدر،  أمػػػكر: تتحقَّػػػؽ ًإال ًإذا اانػػػت العبػػػادة مكاًفقىػػػة للرَّػػػرع فػػػي ًسػػػتَّة

                                                           

 .(ُِٗٓ/ّ( في ظالؿ القرآف: سيد قطب)ُ)
 .(ٔ/ٕ( محاسف التهللكيؿ: القاسمي)ِ)
 .(َِ/ُْ): الرازمالابير( التفسير ّ)
، نسيب رسكؿ اهلل (ْ) ة، المجتيد، صاحب ()ىك: محمد بف إدريس الرافعي، أبك عبد اهلل القررير ، اإلماـ، الحيجَّ

ليػو المرجػ  فػي تدكينػو، مػ  سػبقو فػي تػدكيف علػـ أصػكؿ الفقػو، كلػد سػنة) ة، نرػػهلل ق( بغػزَّ َُٓالمػذىب الرػافعي، كا 
بَّػب إليػو الفقػو، فسػاد أىػؿ زمانػو، كاػاف مػف أفصػأل النػاس مػ  عذكبػة منطػؽ، كحسػف يتيمان، أقبؿ على العربية،  كحي

ق(. ينظػر: َِْة، مف اتبػو: اوـ، كالرسػالة، تيػكفي بمصػر سػنة)كسيالف ذىف، كحضكر حجَّ  ،بالغة، كفرط ذااء
 (. ْٕٗ/ّ(، كتيذيب التيذيب: ابف حجر)ٓ/َُسير أعالـ النبالء: الذىبي)

 (.ُٓ/ُطارؽ السكيداف، كفيصؿ باررا حيؿ)( صناعة الثقافة: ٓ)
 (.ٖٓٓ،)ص:(ُِٕٕ)، حديث رقـ:نةاتاب االعتصاـ بالاتاب كالسر  ( صحيأل الباارم،ٔ)
 .(ٕٖ/ِ)الجكزية قيـ: ابف عف ربَّ العالميف ( إعالـ المكقعيفٕ)
 .(َٖ/ُمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ٖ)
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 قضػيةي  ىػي صػميميا فػي القضػيةى  قاؿ صػاحب الظػالؿ: "إفَّ  (ُ)كالايفيَّة، كالزَّماف، كالمااف
 غيًره، أمرى  يتبعكف أـ مسلمكف، فيـ اهلًل، أمرى  يتبعكف حياتيـ؟ في البرر يتب  مف االتباع،

 اوساسػية، الػدَّيف ىػذا قضػيةي  ىػي ىػذهيجتمعػاًف،  ال ماتلفػافً  مكقفػافً  إنَّيما مرراكف؟ فيـ
فراديه بالربكبيًة، لو كاالعتراؼي  هلًل، اإلسالـي  فيك اهللي  أنزؿ لما اتباعه  إمَّا إنَّو  التي بالحااميةً  كا 

ػػػا .سػػػػكاه دكف كنيييػػػا أمرىػػػا كيتبػػػػ  فتطػػػاع، تػػػهللمري  مَّ  فيػػػػك دكف اهلل، مػػػف لألكليػػػػاءً  اتبػػػاعه  كا 
 .(ِ)"الررؾ

 كقد .(ّ)كسنتي" اهلل، اتابى : بيما تمساتـ ما تضلكا لف أمريف فياـ تراتي " :قاؿ أنَّو()النبيَّ  كعف
 ـ، كذلؾ لما عيرؼ عني"العتيؽ باومر علياـ ايفيتـ، فقد تبتدعكا؛ كال " اتبعكا:بعض السلؼ قاؿ

لذلؾ ااف مف منيج أىؿ  ؛(ْ)يفالرديد عف االبتداع في الدَّ  ـمف الحرص على االتباع، كنييي
 ابفى  اهلل كرحـلدليؿ الصحيأل عند ماالفة المذىب، جة كاكالبدع اإلعراض عف الحي اوىكاء 
 .(ٓ)"بدعةو  في اجتياد مف ايره  سينَّةو  في اقتصاده " :قاؿ حيث ()مسعكد
ـ نحفي مهللمكركف بماالفتيـ بو، حتى يرمؿ أفعالي مف عمؿو  ليس اؿر ما يفعلو المبتدعةك  

ماالفة  مكافقتيـ فيما ابتدعكه كصار رعاران ليـ، كالحاصؿ أفَّ ، بؿ ييستحب ترؾ المكافقة للسرنة
، لذلؾ ااف مف البدع (ٔ)المبتدعة في اومر المباح يستحسف، زجران ليـ، كرجكعان إلى الصالح

، كىذا ى ضاللةو، أك سفَّ سينةن سيَّئةن"مىف دعا إلاإلحداث في الدَّيف، كقد عدَّ العلماءي في الابائر "
 اليكل أمَّرى  كمىفٍ  امة،بالحً  نطؽ كفعالن، قكالن  نفسو على السنَّة أمَّرى  مىفٍ ف، في الدَّيفمعنى اإلحداث 

كليذا قيؿ لمف االؼ السرنة ميبتدعه؛ ونَّو أحدث في اإلسالـ ؛ بالبدعة نطؽ كفعالن، قكالن  نفسو على
بجيادىـ كمنابذتيـ،  عف اتباع مراسـ الجاىلية، كأمره  زجره  ارية كفي، (ٕ)ما لـ يسبقو إليو السَّلؼ

 الاتاب ىك اهلل، عند ًمفٍ  المنزؿ الررع، فإفَّ على ترؾ اتباع ارراء م  كجكد النصَّ  دليؿه  اكفيي
 إال عنو يارجي  كال عنو، الاركجي  الالؽ ًمفى  وحدو  ليس الررع ىذاك  رسكلىو، بو اهللي  بعث الذم كالسرنة
 ،  عنو، يارج أف لغيرىـ كال اهلل أكلياء ًمفٍ  وحدو  ياف لـ كالسنَّة الاتابي  بو أيريد إذا الررع فلفظاافره
 .اافره  فيك كظاىران  باطنان  ()محمد متابعة غيري  اهلل إلى طريقان  اهلل أكلياء ًمفٍ  أف وحدو  ظفَّ  كمىفٍ 

                                                           

  .(َُْ/ُعثيميف)ال محمد بف صالأل: على زاد المستقن  ( الررح الممت ُ)
 .(ُِٗٓ/ّ( في ظالؿ القرآف: سيد قطب)ِ)
 (.ُُٕٔ)(، حديث رقـّٓٓ/ْ)السلسلة الصحيحة: اولباني (ّ)
 .(َٖٗ/ّ، ِْٔ/ُ: اولباني)()( أصؿ صفة صالة النبيْ)
 (.ُٗٔ)ص:محمد الري  نظر: مناىج الليغكييف في تقرير العقيدةي(، ِٕ/ُ( أارجو الدارمي في السنف)ٓ)
 (.ْٓٗ،ّْٖ/ّ: اولباني)()(أصؿ صفة صالة النبيَّ ُْٗالابائر: الذىبي)ص: (ٔ)
الفرقاف بيف أكلياء الرحمف ، ك (ُُْ/ُْالجام  وحااـ القرآف: القرطبي)ك (، َِْ/ِ( تيذيب اللرغة: اوزىرم)ٕ)

 .(َْٖ)ص:الري محمد  :مناىج اللغكييف في تقرير العقيدة، ك (ُّٗ،ُٕٖ،ٗٗكأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص:
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السُّنة النبكية كحيه  - ب
 مف عند اهلل: (ُ)

نَّي أىال:" ()قاؿ رسكؿ اهلل  بف حساف كقاؿ التابعي الجليؿ ،(ِ)"معىوي  كمثلىو الاتابى  أيكًتيتي  كا 
 يعلمو اما إياىا فيعلَّمو بالقرآف، ينزؿ اما بالسرنة ()النبيَّ  على ينزؿي  ()جبريؿي  ااف": (ّ)عطية
[قكلو:ف. (ْ)"القرآف ٌْ ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ تناكؿ ت ارية"قاؿ الفار الرازم: ، يعـر القرآف كالسرنة ]َمٚ ُأ

[فقكلو:ة، تيميَّ  ىذا القكؿ ابفي نصرى ك  .(ٓ)"نةالقرآف كالسر  ٌْ ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ يرمؿ القرآف  ]َمٚ ُأ
 رسكليو بو اهللي  أمر ما معرفةي  كااف اإلسالـ، فرائض أعظـ مف يفالدَّ  تبلي ي  ااف ليذا. ك (ٔ)كالسرنة
 قاؿ الًمنة، متوأي  على أتـ كبيما نة،كالسر  بالاتاب ()محمدان  بعث كاهللي  اوناـ، جمي  على كاجبان 
ِٜ ]:تعالى َّ ُْ نَّ ِمْن َآَيِٚت اهللِ َواحِل ُُ ُٔوبِ ْرَن َمٚ ُيْتَذ ِِف ُب ـُ  مف كاحدو  غيري  قاؿ قدف. {10}األحزاب [َواْى
 الاتاب مف بيكتيف في يتلى ما يذارف أفَّ  نبيَّو أزكاج أمر اهلل وفَّ  السرنةي؛ ىي امةالحً : العلماء
 النبكيَّة السرنَّة فإفَّ ، (ٕ)السرنة ىك يتلكه الررسكؿ ااف مما ذلؾ سكل كما القرآفي : كالاتاب امة،كالحً 
 قائمان  أصالن  اعتبارىا على المسلمكف أىجم  التي الررعية اوحااـ أصكؿً  مف الثاني اوصؿ ىي

 الرريعة، ىذه الَّير  فالقيرآفي  ارار، عف أحديىما ينفىؾر  ال متالًزماف، كالقرآف فيي بذاًتو،
 فإفَّ  عاماًّ، أك ميطلىقان  أك ميجمالن  اريات مف القرآف في كردى  فما، لجزئيَّاتيا بسينًَّتو ميبيفه  ()كالرسكؿ
 كتيفسَّري  عامَّيا، كتياصَّصي  ميطلقىيا، فتيقيَّدي  ببيانيا، تقكـي  الفعلية أك منيا القكليَّة النبكيَّة السرنة

لىيا،  مف فىٍيًمو في يىق ي  قد ما إزالةً  كفي الاتاب، مف الميراد إظيارً  في عظيمان  أثريىا ااف كلذا ميجمى
 اره كلك الَّو، يفالدَّ  على لييظيرىهي  الحؽَّ  كديفً  باليدل ()محمدان  بىعث اهلل إفَّ ؛ فريٍبيىة أك ًاالؼو 

 مف أرادى  ما على الداؿَّ  رسكلىو كجعؿ بعىو،اتَّ  لمف كالنكري  اليدل فيو اتابىو، عليو كأنزؿ المرًراكف،

                                                           

. كررعان: اإلعالـ بالررع. كىك االـ اهلل المنزؿ على النبيُ) ف . لذلؾ اا()( الكحي في اللرغة: اإلعالـ في افاءو
 .(ِٗ/ُنظر: فتأل البارم: ابف حجر)يالكحي لبياف اوعماؿ الررعية. 

ػ بػاب  العلػـ اتػاب كالترمذم فػي(، َْْٔ)( برقـَُ/ٓ)السنة ػ باب في لزـك السنةاتاب ( أارجو أبك داكد في ِ)
ػ بػػاب تعظػػيـ حػػديث  (، كابػػف ماجػػو فػػي المقدمػػةِّٔٔ)( بػرقـّٕ/ٓ)()مػا نيػػى عنػػو أف يقػػاؿ عػػف حػػديث النبػػي

، كفػػػػي صػػػػحيأل سػػػػنف ابػػػػف (ِّْٔلبػػػػاني فػػػػي صػػػػحيأل الجػػػػام  بػػػػرقـ)كأكرده او (،ُّ) ( بػػػػرقـٔ:ُ)()رسػػػػكؿ اهلل
 (.ُِ( برقـ)ٕ/ُماجو)

ق(. تقريػػب التيػػػذيب: ابػػػف ُِِأبػػػك باػػر الدمرػػػقي، ثقػػة فقيػػػو عابػػػد مػػات سػػػنة) حسػػاف بػػػف عطيػػة المحػػػاربي،( ّ)
 (. َُِٖ(، ترجمة رقـ)ُٗٗ/ُحجر)

 .(َٖ/ّّ(، كالتكضيأل لررح الجام  الصحيأل: ابف الميلقف)َْ/ٕ( ك)ّٔٔ/ّ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ْ)
الجماعات اإلسالمية: ، ك (َِ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  ،(ُّّ/ُأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)أنكار التنزيؿ ك  (ٓ)

 .(ُٔٓالياللي)ص:سليـ 
 .(ِٖٔ/ْ( البحر المحيط: أبك حياف)ٔ)
 (.ٕٖ، كدراسات في الفار العربي اإلسالمي: إبراىيـ زيد الايالني)ص:(ٗ،ٖ/ُ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ٕ)
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و كباًطنو، ظاىًره د كما كمنسكًاو، كناسًاو كعامَّو، كااصَّ  ىك ()اهللً  رسكؿي  فااف الاتاب؛ لو قىصى
 بالسنَّة العمؿً  كجكبً  في ارياتي القرآنيةي  تظاىرتً  كقد ،معانًيو على الداؿَّ  اهلل، اتابً  عف الميعبَّرى 
 .(ُ)الحياة رؤكف مف رهللفو  اؿَّ  في كتحايميا ليا، كاإلذعافً  علييا، كاالعتماد النبكية،
كاجبه  ماافو على أفَّ السرنةاؿ الريـ إنسيـ كجنَّيـ في اؿَّ زمافو ك  كأجم  أىؿ اإلسالـ       

 ()الثقات مسندان إلى رسكؿ اهلل ، كمف اتب  ما صألَّ بركاية()اهلل و رسكؿي ما سنَّ  ااتباعيا، كأنَّي
، كمف ()ـ الجماعة، كىـ أصحاب رسكؿ اهللك فقد اتب  السرنة يقينان، كلز  ، كالتابعكف ليـ بإحسافو

في ك  .(ِ)فلـ يتب  السرنة كال الجماعة ()مف اتب  أحدان غير رسكؿ اهلل أتى بعدىـ مف اوئمة، كأفَّ 
 ذلؾ فبل ى  قكـه، عنو كتنزَّهى  فيو، تراَّصى  ريئان  ()النبير  صن ى : أنَّيا قالت ()عائرة الصحيأل عف

َـّ  عليو كأثنى اهللى  فحمدى  ،()النبيَّ   إنَّي اهللً فك  ،أصنىعيو الريءً  عفً  يىتنزَّىكف أقكاـو  بىاؿ ما": قاؿ ث
 .(ّ)اريةن" لو كأردرىـ باهللً  أعلىمييـ

 كجكب على متفؽه  الريـحابة كالتابعيف، كمف بعدىـ منيج السلؼ الصالأل مف الصك 
 ()رهللنو فإفَّ  عظيمان؛ القائؿي  ااف ياالفيا، ميما قكؿو  كترؾ اؿَّ  إلييا، كالرجكع بالسرنة، التمسؾ
تمسؾى نة كالجماعة، كأفَّ يعرؼى عقائد أىؿ السر ي أفَّ  على المسلـكلذلؾ فإفَّ ، (ْ)أقكـ كسبيلىو أعظـ،

بهللفضؿ المناىج  ()إفَّ اهلل بعث رسكلىو محمدان ف، مستقيمان يمان صحيحان، كعمالن بالاتاب كالسرنة فى 
كأنَّو ال سعادة للعباد كال نجاة في المعاد إال باتباع كالررائ ، كأحبط بو أصناؼ الافر كالبدع، 

، أك ()اومكر الررعية تثبت إمَّا بقكلو كأفَّ  ،الترري  (). كاوصؿ في أفعالو(ٓ)()الرسكؿ
، كليس مف الضركرم أف تجتم  ىذه اومكر الثالثة في إثبات أمرو كاحدو اتفاقان بفعلو، أك بتقريره، 

فَّ الذم أينزؿ إلينا مف ربَّنا ىك اتاب اهلل الفرقاف، كسنة النبيَّ العدنافك  اما دلت عليو ىذه ارية،  ا 
ٍف ااف للقرآف مزيتيو كا و فالقرآف الاريـ كالسرنة النبكية كحياف اريماف مف عند اهلل؛ كا  صائصي

، فال يجكز وحدو أف كاحدة مف عند اهلل، كىما في العمؿ سكاء ما مف ًمرااةو كللسرنة فضلييا فيي 
، يترتب عليو الفكز بالجنَّة  ياتفي بالقرآف كييعرض عف السرنة النبكية؛ بؿ اإليماف بيما كاجبه

راجعةه في معناىا إلى الاتاب؛ فيي تفصيؿ مجملو، كبياف  النبكية السرنةي ف .(ٔ)كالنجاة مف النَّار
 .مبيَّنةه لما أيجمؿ في اتاب اهللىي ، ك مرالو، كبسط ماتصره

                                                           

رم)ُ)  .(ُُ/ُ( جام  اوصكؿ في أحاديث الرَّسكؿ: ابف اوثير الجىزى
)في أصكؿ اوحااـ ( اإلحااـِ)  .(ُّ/ّّالتكضيأل لررح الجام  الصحيأل: ابف الميلقف)ك (، ّٖٓ/ْ: ابف حـز
اتاب االعتصاـ بالاتاب كالسنة ػ باب ما ياره مف التعمؽ كالتنازع في العلـ كالغلك في الدَّيف  ( صحيأل الباارمّ)

 (.ٖٖٓ،)ص:(َُّٕ)كالبدع، حديث رقـ
 .(ّٕ،ِّ/ُ: اولباني)()صفة صالة النبي، ك (َٕٗ/ِعيد حكل)اوساس في التفسير: س (ْ)
 (. ُُٗ/ّ(،)ّْٓ/ِ: اولباني)()أصؿ صفة صالة النبي، ك (ْٔ/ِٖ، ٕػٔ/ُ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ٓ)
 .(ّْ،ِٓ،ِِالمدالي)ص:نثر الكركد على حائية ابف أبي داكد: زيد ك  ،(ُّْ/ْالمكافقات: الراطبي) (ٔ)
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 يا كحي  مف اهلل؛مف أيصكؿ االستدالؿ عند اويصكليَّيفى االحتجاج بالسرنة النبكية؛ ونَّ ك           
ر أفَّ العمؿى  ()فما صألَّ عف رسكؿ اهلل كىجب علينا أاذيه كاتباعيو كالعمؿي بو. كمف المعلكـ كالمقرَّ

وا[ بالسرنة مف العمؿ بالقيرآف؛ وفَّ اهلل يقكؿ: ُٓ تَ ْٕ ٌْ َظُْْه َؾٚ ـُ ُشوُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ٌُ افرَّ ـُ   {3}احلرش ]َوَمٚ َآَبٚ

ة النبكية ليا ارتباطه كثيؽه بالقيرآف؛ ونَّيا بيافه لو فمف عطَّؿ السرنة فقد ترؾ العمؿ بالقيرآف؛ فإفَّ السرن
، كىي تفصيؿه لميجمًلو، كتقييده لميطلقًو، كبيذا ييعلـ منزلة السرنة النبكية مف القرآف  كتكضيأله

 (ِ)كحي   ()االـ النبيَّ ، ك جة اتاب اهلل كسنة رسكلو كاتفاؽ اوئمةالحي ك  .(ُ)كماانتيا في اإلسالـ
 أك برأم   ()اهلل رسكؿ حديث عارض مىفٍ  على كغضبييـ نايريىـ يرتد الطيب السلؼ ااف كقد

 اومثاؿ، لو يضرب مف على كيناركف ،ااف مف اائنان  النَّاس مف أحد قكؿ أك استحسافو  أك قياسو 
 في التكقؼ بقلكبيـ ياطر كال كالطاعة، بالسم  كالتلقي ، كالتسليـ()لو االنقياد غير يسكغكف كال

 . (ّ)بما ثبت أنَّو حؽ   عامليف اانكا فالف، بؿ قكؿ يكافؽ أك قياسه  أك عمؿه  لو يريد حتى قىبكلو
 .اإليماف بجميع المينزؿ كاجبه ج ػ 

كالماتلفػػكف ، القػػرآف كااػػتالؼ فػػي تهللكيػػؿ الاتػػاب، االاػػتالؼ نكعػػاف: ااػػتالؼ فػػي تنزيػػؿ
 فػإفَّ  ؛أك بػالعاس ،الػذم مػ  ىػؤالءً  الحػؽَّ  بػهللف يناػر ىػؤالءً  ىـ الماتلفكف في الحؽَّ  يـ اهللي الذيف ذمَّ 
ا مػف آمػف بػذلؾ كافػر بػو غيػره فيػذا ااػتالؼ فهللمَّػ ،المنزؿ اإليماف بجمي  الحؽَّ  على العبد الكاجب

االاتالؼ فػػي المػػراد فػي اريػػة، فػأعظػػـ كىػك  الاتػاب يػذـ فيػو أحػػد الصػنفيف كاالاػػتالؼ فػي تنزيػػؿ
 كالاػػػافركف افػػػركا ،المػػػؤمنيف يؤمنػػػكف بمػػػا أنػػػزؿ فػػػإفَّ  ؛ىػػػك بػػػيف المػػػؤمنيف كالاػػػافريف الاتػػػاب تنزيػػػؿ

 ،سػؿ مػف المسػلميف يؤمنػكف بػذلؾفػالمؤمنكف بجػنس الاتػاب كالرر  ،بالاتاب كبمػا أرسػؿ اهلل بػو رسػلو
سػػؿ إلػػػى اهلل أرسػػػؿ الرر  كذلػػؾ أفَّ  ،بػػػذلؾ سػػؿ مػػػف المرػػرايف يافػػركفكالاػػافركف بجػػنس الاتػػػاب كالرر 

سػػؿ آمػػف بمػػا بلغػػكه عػػف اهلل كمػػف اػػذب فمػػف آمػػف بالرر  ،إلػػييـاس لتػػبلغيـ اػػالـ اهلل الػػذم أنزلػػو النَّػػ
أصػػػؿ يػػػذا ، ففاإليمػػػاف باػػػالـ اهلل دااػػػؿ فػػػي اإليمػػػاف برسػػػالة اهلل إلػػػى عبػػػاده، سػػػؿ اػػػذب بػػػذلؾبالرر 

و قػد يافػر امػا أنَّػ اهلل لػو اػالـ أنزلػو علػى برػرو  تػارة يافػر بػهللفَّ  سػؿكليذا ااف مف يافر بالرر عظيـ، 
قػاؿ  ،اهلل كليػذا اػاف أصػؿ اإليمػاف اإليمػاف بمػا أنػزؿ ؛تقريػر قكاعػد يػةىػذه ارفي ك  ،العالميف بربَّ 

[تعالى: ٌَ ِزَل إَِػ إِْبَراِهٔ ْٕ َْْٔٚ َوَمٚ ُأ ِزَل إَِف ْٕ  كىاذا في أغلب سكر القػرآف،  {312}البؼرة  ]ُؿوُفوا َآَمَّْٚ بِٚهللِ َوَمٚ ُأ

                                                           

 (.ِِْ(، كآداب الزفاؼ في السرنة المطيرة: اولباني)ص:ِّ/ُ: ابف القيـ)عف ربَّ العالميف المكقعيفإعالـ  (ُ)
 .(ٗٓررح المنظكمة الحائية: صالأل الفكزاف)ص:(، ك ٕأثر االاتالؼ في القكاعد اوصكلية: مصطفى الاف)ص:

)اإل (ِ)  (.َِْني)ص:(، كآداب الزفاؼ في السرنة المطيرة: اولبإُ/ِحااـ: ابف حزـو
 (.ِٕٔآداب الزَّفاؼ في السرنة المطيرة: اولباني)ص:ك  (ْْٔ/ّ)عف ربَّ العالميف: ابف القيـ المكقعيف إعالـ (ّ)
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 كثمػكد كقػكـ لػكطو  كعػادو  سػؿ مػف قػكـ نػكحو كالافػار بالرر ، (ُ)ا عظـ تقريػر ىػذا اوصػؿ فػي القػرآفكليذ
ـى  كرعيبو    .كيعرضكف عف ذار اهلل ،كمكسى كمرراي العرب يتبعكف ظنكنيـ كأىكاءىـ كقكـ إبراىي
 :(ِ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
، كفي نقائص أكليائيـ ـ النظر كاالستدالؿ في صفات اهللارية نداءه على إضاعتي .ُ

 المزعكميف.
 في ارية ذـر االبتداع في ديف اهلل مالـ يهللمر بو اهللي، كاالتباع ايره مف االبتداع. .ِ
 ارية دليؿه على أفَّ اهلل في السماء)العلك(. .ّ
 ال عصمة وحدو إال في الاتاب كالسرنة كاإلجماع. .ْ
حػػداث مػػا االفيمػػا، كنصػػر مػػف()، كسػػنة رسػػكلومػػف أعظػػـ الحػػدث تعطيػػؿ اتػػاب اهلل .ٓ  ، كا 

 .()أحدث ذلؾ، كالذبَّ عنو، كمعاداة مف دعا إلى اتاب اهلل كسنة رسكلو
في ارية كجكب اتباع السنف كاجتناب البدع، كالتحذير عف المعاصي كالبدع؛ ونَّيػا مىًظنػة  .ٔ

ـه لػو ()بتػدعان إال كىػك ميتػنقص للرسػكؿجػد مي يال  العاقػؿ فإفَّ ، الساط ٍف زعػـ أنَّػو ميعظػ ، كا 
فإنَّو يزعـ أنَّيا ايره مف السرنة كأكلىى بالصكاب، أك يزعـ أنَّيا ىي السرنة، إف بتلؾ البدعة؛ 

ف ااف مستبصران في بدعتو فيك مراؽ هلل كرسكلو.  ااف جاىالن ميقلَّدان، كا 
،  ()يتبػػ  اتػػاب اهلل كسػػنة رسػػكلو علػػى المسػػلـ أفَّ  دلػػت اريػػة علػػى أنَّػػو يجػػبر  .ٕ فػػي اػػؿَّ أمػػرو

بػو  أف ينظر فيما أمر اهللي  مسلـو  فعلى اؿَّ ، في اؿَّ رهللفو  ()كرسكلوكأف يستسلـ لحاـ اهلل 
 .ىذا ىك الصراط المستقيـ ،و فيتراوعنو كرسكلي  كما نيى اهللي  ،و فيفعلوكرسكلي 

 كجكب اإلعراض عف المررايف؛ ونَّيـ يدعكف إلى ما ياالؼ الاتاب كالسرنة. .ٖ
 أحدنا ترايا لقكًؿ أحدو اائنان مف ااف.في ارية دليؿ على أفَّ سنة رسكؿ اهلل ال يىس ي  .ٗ
أفَّ الحالؿ ما في اتاب اهلل، كسػنة رسػكلو تحليليػو، كالحػراـ مػا فػي اتػاب اهلل كسػنة رسػكلو  .َُ

تحريميو
(ّ). 

 .(ْ)ال يجكز للمسلـ أفَّ يفيـ آيةن مف الاتاب في معزؿو عف السرنًة النبكية .ُُ

                                                           

 .(ُِػ  ٔ/ُِ( مجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ُ)
غاثة الليفاف مف ك  ،(ُّٓ/ْابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير، ك (ِٔ/ُُمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ) مصائد ا 

الابائر: ك  ،(ُِ/ّّالتكضيأل لررح الجام  الصحيأل: ابف الميلقف)ك  ،(ُِّ/ُ): ابف قيـ الجكزيةالريطاف
: ابف التحرير كالتنكيرك  ،(ْٖٗ/ُٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  ،(ِْٓالذىبي)ص:

 (ْٗٔ/ِاولباني) :()أصؿ صفة صالة النبيَّ ك (، ْٖنزؿ اوبرار: صديؽ حسف ااف)ص:ك  ،(ُٖ/ٖ)عاركر
 .(ُّٗالياللي)ص:سليـ الجماعات اإلسالمية: ك 
 (.َُٖ،ٖٗ/ِإعالـ المكقعيف عف ربَّ العالميف: ابف قيـ الجكزية) (ّ)
 (.ُُِ،ُٕالتحقيقات كالتنقيحات السلفيات على متف الكرقات: مريكر بف حسف آؿ سلماف)ص: (ْ)
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ال تفريػؽ فيػو كال تبعػيض كال ااػتالؼ؛  مؤتلفان  عامان  ياكف جامعان  سؿ يجب أفَّ اإليماف بالرر  .ُِ
سػؿ كافػر بػبعض فمػف آمػف بػبعض الرر  ،سؿ كبجميػ  مػا أنػزؿ إلػييـيؤمف بجمي  الرر  أفَّ فال بيدَّ 

ؿ كافػػر مػػف الييػػكد كىػػذا حػػاؿ مػػف بػػدَّ  ،فيػػك اػػافره  أك آمػػف بػػبعض مػػا أنػػزؿ اهلل كافػػر بػػبعضو 
 يػػػؤمف أىػػػؿ اوىػػػكاء كالبػػػدعمػػػف اػػػاف مػػػف كاػػػذلؾ  ،لػػػـ يػػػؤمف بجميػػػ  المنػػػزؿ وكالنصػػػارل؛ فإنَّػػػ

مػػف جيػػة  كاػػاف الييػػكد كالنصػػارل صػػاركا افػػاران ، نة دكف بعػػضو بػػبعض نصػػكص الاتػػاب كالسرػػ
 .(ُ)كمف جية افرىـ بما أنزؿ على محمدو  ،تبديليـ لما أنزؿ اهلل

 .على رسلو أصؿ اإليماف اإلقرار بما أنزؿ اهلل .ُّ
 قرآنيةه زكاؿ الظالميف حتميةه : المطمب الثاني

 كفيو ستة مقاصد:
ـي ميؤذفه بخراًب العيمراف.         ؿ: الظم  المقصد األكَّ
ٌْ :وكيدؿر على ىذا المقصد القرآني قكل     ًَٔٚبرٚ َأْو ُهر ُْٖشرَْٚ َب ََْٚهرٚ َؾَجَٚءَهرٚ َب ُْ َِ ٍٜ َأْه ٌْ ِمْن َؿْرَي ـَ ]َو

ُِونَ  َّْٚ َطٚدَِِغ[ .َؿٚ ِ ـُ  ٚ َّٕ ُْٖشَْٚ إَِلَّ َأْن َؿُٚفوا إِ ٌْ َب ٌْ إِْى َجَٚءُه َٚن َدْظَواُه ـَ  .{0،1 }األعراف  َؾََم 
 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

 ٌْ ـَ  اسـ حاؿ على عدد اثير، كىك ىنا ابر عف الاثرة.: َو
 ٍٜ ، كللنَّػاس جميعػان مف قرل كالقريةي اسـه للمىكضً  الػذم : َؿْرَي  بػو يػراد فػظ القريػة، كليىجتىمػ ي فيػو النَّػاسي
 ، إذ المااف ال ييسمَّى قريةن إال إذا عيمَّر بالسانى.حذؼو  كال إضمارو  غير مف اافالسي 

ََْٚهٚ ُْ َِ  اليالؾ بيطالفي الريًء مف العالـ. كاإلىالؾ: االفناء كاالستئصاؿ. :َأْه
ُْٖشَْٚ كالبهللس: ما يحصؿي بو  كالماركه، كالبىهللس كالبهللساء ياكف في النااية، بىهللس كالبىهللساء: الردةال: َب

 اولـ. كأاثر إطالقو على ردَّة الحرًب، كالمراد بو في ارية عذابي الدرنيا.

                                                           

 .(ُٗػ  ُِ/ُِ( مجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ُ)
 (،ْْٖ،ٗٔٔ،ُّٓ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات، ك (ِْ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)
محاسف التهللكيؿ: ك  .(ُُّ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)، ك (َِٗ/ْالبرىاف في علـك القرآف: الزراري)ك 

 ،(ّٔ/ّ)جماؿ أبك حساف: التفسير المنيجيك  ،(ِِ،ُِ،ُٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك (، ٕ/ٕالقاسمي)
اط في تفسير ياقكتة الصر ك  (،ُُٖكالتحقيقات كالتنقيحات السلفيات على متف الكرقات: مريكر آؿ سلماف)ص:

 .(ِِٕ)ص:: أبك عمر الزاىدغريب القرآف
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ًَٔٚبٚ : قصد العدك ليالن، ييقاؿ لاؿ ًفعؿو ديًبر فيو بالليؿ: بيًيت، أٍم: جاءىـ ليالن بائتيفى كىـ : َب التىبًييتي
، كيطلؽ البيات على ضربو مف الغارة تق  ليالن، كىي أردر نائمكف،  . اقكـ لكطو  على المغزكَّ

، كتقسيـ، كىك في ارية ًلتقسيـ القيرل المييلىاة: إلى مييلاةه في الليؿ، كمييلىاةه في : َأوْ  حرؼ عطؼو
قتو ال يدركف على كجؿو في اؿَّ ك  النيار، كالمقصكد مف ىذا التٌقسيـ تيديد أىؿ ماَّة حتَّى ياكنكا

 في فهللمَّا كالطلب، الابر في حرؼ)أىٍك( يق ك  ،مَّا متى يحؿر بيـ العذاب، بحيثي ال يهللمنكف في كقتو 
  .إلضرابكا التفصيؿ،ك  التنكي ،ك  اإلبياـ،ك  ،الرؾ :، منيامعاف فيو فلو الابر
 التايير.ك  اإلباحة، :، منيامعاف فلو الطلب في كأمَّا

ُِونَ  نصؼ النَّيار المنتيي  كىي اسـه للكقت المبتدئ مف: اائنكف في كقت القىيلكلة، أمٍ  :َؿٚ ِ
، قائليف ميستريحيف نصؼى النَّيار، اقكـ ريعيب، كالمقيؿ: الراحةي في ذلؾ  بالعصر، أٍم: كقتى النَّكـً

ف لـ ياف م  ذلؾ  ،يار إذا ارتد الحرر القيلكلة عند العرب االستراحة نصؼ النَّ ك  ،الكقت  .نكـه كا 
 ٌْ أٍم: ديعاؤىـ كتضررعيـ، فالدعكل اسـه بمعنى الدرعاًء كالتضرع، كالدرعاء في ارية لرف   :َدْظَواُه

العذاب، أٍم: االستغاثة عند حلكؿ البهللس كظيكر أسباب العذاب، كذلؾ أفَّ رهللف النَّاًس إذا حؿَّ 
كيجكز أف تاكف الدَّعكل بمعنى االدَّعاء، أٍم:  ،ب أف يجهللركا إلى اهلل باالستغاثةبيـ العذا

انقطعت اؿر الدَّعاكم التي اانكا يدعكنيا مف تحقيؽ تعدد ارلية كأفَّ دينيـ حؽ ، فلـ تبؽ ليـ 
ا إنَّ  :قالكا : فما ااف تضرعيـ إذ جاءىـ بهللسنا إال أفَّ كالمعنى .(ُ)دعكل، بؿ اعترفكا بهللنَّيـ مبطلكف

 .اإلساءةك إال االعتراؼ بالظلـ  : فما ااف قكليـأم ،على أنفسيـ بالررؾا ظالميف فهللقركا انَّ 
ػا بعػدكؿو : َطٚدِِغَ  مَّ ػا بنقصػافو أك بزيػادةو،، كا  الظلـ كض ي الرػيًء فػي غيػر مكضػعو الماػتصَّ بػو، إمَّ

 .(ِ)عف كقتو أك ماانو
 :(ّ)ثانيان: مناسبة اآلية لما قبميا مف اآليات

بكؿ بالقى  كأمر القكـى  ،باإلنذار كالتبلي  لما أمر الرسكؿ اهلل أفَّ  ارية لما قبليا ارتباطكجو         
 مصارع إفَّ ، فكالمتابعة ذار في ىذه ارية ما في ترؾ المتابعة كاإلعراض عنيا مف الكعيد

، ايري  في ارارة ىـكمصائر بيف في الدرنيا، الغابريف مف الماذَّ   كالقرآفي  ،منذرو  كايري  مذارو
 اثيرةه  ياإنَّ  ،البررية للقلكب مكقظة، كمطارؽ مكحية، مؤثرات فيجعليا الحقائؽ، ىذه يستصحب

يذه ارية ابره ميستعمؿ في التيديد للمررايف الذيف كجو ، فتاذيبيا بسبب أىلات التي القرل تلؾ
، إلييـ التَّعريض في ارية  التَّكجو إلييـ.كقد ثلث ىنا بتمحيص  اوكلى كالذيف قيصدكا مف العمـك

                                                           

 .(ّٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالتفسير المنيجيك (، ِّ/ٖ): ابف عاركر( التحرير كالتنكيرُ)
 .(ٗ/ّ): السميف الحلبيعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ، ك (ِْ/ُْ)الرازم: التفسير الابير (ِ)
في ظالؿ القرآف: سيد ، ك (ُٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ِِ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)

 .(َُِٔ/ّقطب)
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 :(ُ)ثالثان: المعنى اإلجمالي لآلية
ساؽ اهلل تعالى للمررايف على سبيؿ اإلنذار كالتَّاكيؼ جانبان مػف العػذاب الػذم نػزؿ بمػف  

كاػـ مػف أىػؿ قريػة مرػرايف أىلانػاىـ جػزاءن  سبقكىـ بسبب ظلميـ كفسادىـ، فجػاءت اريػة لتقػكؿ:
يػػاىـ  حػػذرو أفَّ  علػػى رػػرايـ، فاكنػػكا يػػا معرػػر أىػػؿ ماَّػػة علػػى نصػػيباـ مثػػؿ مػػا أصػػابيـ فػػإنَّاـ كا 

 بسػػػبب القػػػرل مػػػف اثيػػػران  أىلػػػؾ بهللنَّػػػو ()اػػػذبكه الػػػذيف الافػػػارى  اريػػػة ىػػػذه فػػػي اهللي  فقػػػد اػػػكَّؼ ،سػػػكاء
: كالقيلكلػػػة قػػػائلكف، كىػػػـ أىلايػػػا مػػػف كمػػػنيـ لػػػيالن،: أمٍ  بياتػػػان، أىلايػػػا مػػػف فمػػػنيـ الررسػػػؿ، تاػػػذيبيـ

، كسػػلكايـ غيػػرى دةن بسػػبب عبػػادة أىليػػا غيػػرى اهللقيػػرلن متعػػدَّ  اهلل أىلػػؾ ، كقػػدالنيػػار كسػػط االسػػتراحة
، أك  طريقو بهللٍف جاءىىـ عذابيو في كقت غفلػتيـ كاطمئنػانيـ لػيالن كىػـ نػائمكف، امػا حػدثى لقػكـ لػكطو

،نياران كىـ ميستريحكف   القػرل تلػؾ أفَّ  ارية ىذه في ثـ بيَّف اهللي  كقت القيلكلة اما حدث لقكـ رعيبو
 اعتػػرافيـ إال الػػدعكل مػػف ليػػـ ياػػف لػػـ القيلكلػػة، حػػاؿ فػػي أك البيػػات، حػػاؿ فػػي أىلايػػا التػػي لاثيػػرةا

جاءىػا اومػري اإلليػير  مػـ المييلاػة كقػت أفَّ بيَّف اهلل فػي ىػذه اريػة حػاؿ اوي فقد  ،ظالميف اانكا بهللنَّيـ
بالعذاب، كىك االعتػراؼ بػذنبيـ الػذم اػاف سػببى نابػتيـ، فمػا اػاف مػنيـ عنػدما رأكا عػذاب اهلل إال 

َّْٚ َطٚدَِِغ[أٍف قالكا حيثي ال يىنفعيـ ذلؾ: ـُ  ٚ َّٕ  ونفسنا بالمعصية، كلـ يىظلمنا اهللي بعذابو.  ]إِ
 :(ِ)في اآلية : لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿرابعان 

وا قكلو: ايصَّ بالذَّار إىالؾ القرل، دكف ذار اويمـ اما في: المطيفة األكلى ُُ ُْٖهِِ وُد َؾ ُّ ٚ َث َٖمَّ ]َؾ

 ]ِٜ
َٔ ة بِٚفىَِّٚؽ وفَّ المكاجييف بالتعريض ىـ أىؿ ماَّةى، كىي أيـر القرل، فناسب أف ياكف  ؛{1}احلاقَّ

 "أىلانا "بالقرل دكف أىليا لقصد اإلحاطة تيديد أىليا بما أصاب القرل كأىليا، كوف تعليؽ فعؿ
العبرة  وفَّ  ؛المراد مف القرية أىليا عف أدكات الرمكؿ، فالسام  يعلـ أفَّ  كالرمكؿ، فيك مغفو 

 ما ىي بما حصؿ وىؿ القرية، كىذا مف اإليجاز البدي .كالمكعظة إنَّ 
في ارية إاباره عف ايفيَّة إىالايـ بعد الابر باإلىالؾ، كىذا التَّرتيبي ىك في  المطيفة الثانية:

، فياكف مف عطؼ المفصَّؿ على ال  .مجمؿالغالب تفصيؿه بعد إجماؿو
ِٜ ]:بيف المة فرؽه ىناؾ  :ةلثالمطيفة الثا ْرَي ََ ِٜ[:كالمة ،[اف إذا فغة: في اللر ك في القرآف  ]اَدِديَْ

في سكرة يس كردت ف، سعت القرية تيسمى مدينة، كالقرية قد تاكف صغيرة كقد تاكف ابيرةاتَّ 
ِٜ :الالمتاف ْرَي ََ ٌْ َمَثًَل َأْصَحَٚب اف ْب ََلُ ِٜ ]ك {31}يس []َواْْضِ ًَىَوَجَٚء ِمْن َأْؿَل اَدِديَْ ٌَ َيْس  {84}يس  [َرُج

                                                           

: في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البيافك (، ُِٔ/ّ): السيكطيالدرر المنثكر في التفسير المهللثكر (ُ)
 ،(ِّ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ْٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالتفسير المنيجيك  ،(ُّٕالرنقيطي)ص:

 .(ْٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالتفسير المنيجيك 
: ابف التحرير كالتنكير، ك (ْٔٗ/ِ): ابف اثيرتفسير القرآف العظيـك  ،(ِّ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)

 .(ٖٓلمسات بيانية: فاضؿ بف صالأل السامرائي)ص:، ك (ِٓ،ُِ،ُٗ/ٖ)عاركر
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كىذا ىك  ،كأاالقان  اس طباعان يـ مف أىؿ البكادم، الذيف ىـ أجفى النَّ ، ال أنَّ ينة: المديةالمراد بالقر ف
يـ، كأىؿ الريؼ كالسكاد أقرب يكادب، كألطؼ مف أىؿ أىؿ المدف أرؽ طباعان  المعيكد المعركؼ أفَّ 

 .مف الذيف يسانكف في البكادم حاالن 
ٍٜ ]قاؿ قكـه: في ارية : الرابعة المطيفة ٌْ ِمْن َؿْرَي ـَ ، كالتقدير: كاـ مف أىؿ قريةو،  [َو محذكؼه

 أك اسؼو  في إىالايا بيدـو  وفَّ  ؛كالمراد إىالؾ نفس القرية ،ال محذكؼ في اريةكالصحيألي أنَّو 
 .أك غيرىما إىالؾ مف فييا

؛ وفَّ كىك يكجب المغايرة ،فاء التعقيب[ َؾَجَٚءَهٚ َبُْٖشَْٚ]:الفاء في قكلوالخامسة:  المطيفة
 اإلىالؾ غير البهللس.

[:قكلو: السادسة الثالثة ٌْ استعارة، حيثي استيعير المجيء لحدكث الريًء كحصكلو  ]إِْى َجَٚءُه
لكؿ الرَّيء بكصكؿ القادـ مف مااف إلى مااف بتنقرؿ اطكاتو.  بعد أف لـ ياف، تربييان لحي

ىذاف الكقتاف مف بيف أكقات الليؿ كالنيار بمجيء  حيثي ايصَّ  التاصيص؛: سابعةالمطيفة ال
الغفلة، فكقكع  احةى كالدعةى كالساكف، كونَّيما كقتااسي الر ذاف يطلب فييما النَّ البهللس؛ ونَّيما الل
لماذَّبيف تايَّؿ ذاير بالعذاب فييما يينغص على االت اًس كأفظ ، كوفَّ على النَّ  العذاب فييما أرد

ـى ا  كاواذي ! كأماف كاسترااء غرَّة ساعة كالقيلكلة كالتاىما البيات". يقكؿ سيد قطب: (ُ)لكقتيفنعي
 ."كاالحتياط كالتكقي كالحذرً  التذارً  إلى اذلؾ كقعان، كأدعى كأعنؼي  تركيعان  أردر  فييما

ٌْ :في قكلو ]َأْو[المة  :ثامنةالمطيفة ال ًَٔٚبٚ َأْو ُه ُِوَن[]َؾَجَٚءَهٚ َبُْٖشَْٚ َب  مرةن  جاء أٍم: للتنكيً ، َؿٚ ِ
، اقكـ ليالن  ، اقكـً  القيلكلة نياران كقت كمرةن  لكطو  .لؼ لما نرره  فيو كىذا ريعيبو

ًَٔٚبٚ[قكلو: :التاسعة المطيفة ُِوَن[:كقكلو ،بمعنى بائتيف ،مصدر كاق  مكق  الحاؿ ]َب ٌْ َؿٚ ِ  ]َأْو ُه
ًَٔٚبٚ[حاؿ معطكفة على قكلو: يـ كمعنى ارية أنَّ  ،فجاءىا بهللسنا بائتيف أك قائليفو قيؿ: اهللنَّ ]َب

 .كىـ قائلكف كىـ نائمكف أك نياران  ا ليالن جاءىـ بهللسنا كىـ غير متكقعيف لو إمَّ 
يـ ذلؾ في لتحقيؽ الابر للنَّفس أك المااطبيف أٍك ياكف قكل [إفَّ ]: التكايد بػمطيفة العاشرةال

بهللنَّيـ جديركف بو، كلذلؾ  ؼلنزكؿ البهللس بيـ كاالعترا، جاريان مجرل التَّعليؿ أنفسيـ، أك بينيـ
 أطلقكا على الررؾ حينئذو االسـ المرعر بمذمتَّو الذم لـ ياكنكا يطلقكنو على دينيـ مف قبؿ.             

َّْٚ:قكليـ: مطيفة الحادية عشرال ـُ  ٚ َّٕ قرار بالذنب، ىك اعتراؼ َطٚدَِِغ[ ]إِ ـى  وفَّ  ؛بالررؾ كا   الظل
 .(ِ)القرآف في التعبير ىذا على الغالب المدلكؿ ىك فيذا ،الررؾ ىك ىنا يعنكنو الذم

                                                           

: التحرير كالتنكيرك (، ِٗٔ/ْالبحر المحيط: أبك حياف)ك (، َِٓ/ُ( مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التهللكيؿ: للنسفي)ُ)
 (.َُِٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)، ك (ِّ/ٖ)ابف عاركر

  (.ِٗٔ/ْالبحر المحيط: أبك حياف)ك (، ِْ،ِّ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرِ)
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 :(ُ)بياف المقصد مف اآليةخامسان: 
َّْٚ أابر اهلل عف أىؿ القرل المييلاة أنَّيـ قالكا لما حؿَّ بيـ اليالؾ  ـُ  ٚ َّٕ أٍم:  ،َطٚدَِِغ[ ]إِ

أنَّيـ ظلمكا أنفسيـ بالعناد، كتاذيب الررسؿ، كاإلعراض عف اريات، كصَـّ ارذاف عف الكعيد 
لياًميـ أفَّ مثؿ ذلؾ  كالكعظ، كأفَّ اهلل لـ يظلميـ، كىك يحتمؿ أنَّيـ علمكا ذلؾ بمراىدة العذاب كا 

فة المكعكد  بيا على ألسنة رسليـ، العذاب ال ينزؿ إال بالظالميف، أك بكجدانيـ إياه على الصَّ
فياكف الاالـ إقراران محضان أقركا بو في أنفسيـ، كيحتمؿ أنَّيـ اانكا يعلمكف أنَّيـ ظالمكف، مف قبؿ 
نزكؿ العذاب، كاانكا مصريف عليو كماابريف، فلمَّا رأكا العذابى ندمكا كأنصفكا مف أنفسيـ، فياكف 

 الاالـي  إقراران مركبان بحسرةو كندامةو.
ف سػػنة اهلل القدريػػة كالاكنيػػة أف ينجػػي أكليػػاءه المػػؤمنيف، كييلػػؾ أعػػداءه الاػػافريف، إفَّ مػػفػػ
، فاانػػػػت إرادة اهلل  فمنػػػػذ أفَّ  الػػػػؽ اهلل الاالئػػػػؽ، كالتػػػػداف  بػػػػيف الحػػػػؽَّ كالباطػػػػؿ علػػػػى أرػػػػده مسػػػػتمره

لبث في قكمو  ()فنكحه  في اؿ صكلة كجكلة م  الافر كأىلو،بإىالؾ الاافريف، كانجاء المؤمنيف 
ألؼ سنةو إال امسيف عامان يدعكىـ إلى اهلل فاذَّبكه كافركا بو كبما جاء بو مف عنػد ربَّػو، كمػا آمػف 
، فنجػػاه اهلل كمػػف معػػو كأىلػػؾ قكمػػو الاػػافريف الماػػذَّبيف، كاػػذلؾ قػػكـ عػػاد كقبيلػػة ثمػػكد  معػػو إال قليػػؿه

ب لمػا اػذبكا رسػكليـ أىلايػـ دمرىـ اهللي، كأىلايـ لما اػذَّبكا الررسػؿ، كأرػراكا بػاهلل، كاػذلؾ قػكـ رػعي
، فاؿر اومـ السابقة تكلى اهلل فييػا إىػالؾ (ِ)اهلل، فيذه سنة اهلل القدرية الاكنية في إىالؾ الماذبيف

لػيف فػي مضػت التػي اهلل سيػنة إفَّ فػ ،بيف بنفسوالمررايف كالاافريف الماذَّ  اراػريف،  فػي ماضػيو اوكَّ
 علػى اهللي  اتبػو حقان  المؤمنيف، مف معيـ كمف للررسؿ كاالص كنجاة للماذَّبيف، كىالؾ عذاب كىي

 قصػػصالامػػا يعرضػػيا  بيفمصػػارع الماػػذَّ  إفَّ فػػ، (ّ)تحيػػد كال تتالػػؼ ال ماضػػية سػػنة كجعلػػو نفسػػو،
إنػذار مػف اهلل للغػافليف  ،ال تتبػدؿ: نسػياف ريػات اهلل كانحػراؼ عػف طريقػو تجرم على سػنةو القرآني 

اغتػرار بالراػاء كاسػتيزاء  ،العػالميف استابار عف العبكدية هلل كحده كالاضكع لربَّ  ،على يد رسكؿو 
يػػذاء للمػػؤمنيف ،باإلنػػذار كاسػػتعجاؿ للعػػذاب ثبػػات مػػف المػػؤمنيف كمفاصػػلة علػػى  ،طغيػػاف كتيديػػد كا 

فَّ ، ك ثػػـ المصػػرع الػػذم يػػهللتي كفػػؽ سػػنة اهلل علػػى مػػدار التػػاري  ،العقيػػدة أاػػذ الػػذيف افػػركا بالميانػػة ا 
 اإللييػة نةال تتالؼ كال تتبدؿ فيذا ىك المصير المحتكـ الذم جرت بو السرػ ماضيةه  لعذاب، سنةه كا

مػػا إنَّ  ،ال ضػػابط لػػو ، كال إلػػى جػػزاؼو عػػابرةو  اس إلػػى فلتػػاتو ؿ النَّػػال يًاػػ تعػػالىاهلل الزمػػاف، ك  مػػف قػػديـ
سػبحانو كلػـ يتالػؼ لػـ يعجػزكه ، كقػتو  المرػرايف فػي اػؿَّ  مػا يصػيبي ك  ،و يمضي بيػا قػدرهىي سنتي 

ف ليػػػـ فػػػي اورض، كجعليػػػـ كلقػػػد آتػػػاىـ اهلل مػػػف نعمتػػػو، كرزقيػػػـ مػػػف فضػػػلو، كماَّػػػ، عػػػنيـ عقابػػػو

                                                           

 .(ِْ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ُ)
 .(ْٖ( مبررات النصر كالتمايف: ياسيف طاىر اوغا)ص:ِ)
 (َُّٔ،ُُٖٗ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ّ)
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 ،لينظػر أيرػاركف أـ يافػػركف ؛منػػو كامتحانػان  اس ابػتالءن مػػا يعطيػو اهلل للنَّػو إنَّ كىػذا الرػ ،االئػؼ فييػا
كطكاغيت  نعمة كالقكة فصاركا جبابرةن يـ افركا كلـ يراركا كطغكا كبغكا بما أيعطكا، كغيرتيـ الكلانَّ 
اهلل فػي أاػذ الاػافريف بعػد أف  حقػت علػييـ سػنةي  كعندئػذو ، . كجاءتيـ آيػات اهلل فافػركا بيػافجرةن  افرةن 

لقػػػد ، غيػػػر اهلل النعمػػػة، كأاػػػذىـ بالعػػػذاب، كدمػػػر علػػػييـ تػػػدميران  كعندئػػػذو  ،تػػػبلغيـ آياتػػػو فياػػػذبكا بيػػػا
 .(ُ)ىذه سنتو كرحمتو وفَّ  ؛ييلايـ قبلياكلـ  ،أىلايـ اهلل بعد التاذيب بآياتو

، فيػػك يػػـك عارػػكراء كمػػف أيػػاـ اهلل المرػػيكدة  ـي، كنيصػػر اإليمػػافي فػػ  الظلػػ ، فيػػو ري يػػكـه صػػالأله
فَّ ك كفيو ظيرت قدرةي ربَّ العالميف،  ، كا  ـي مقيػته ، فػالظل ال رؾ أف يكـى ىلاًة الظالميف يكـي عيدو كفػرحو
 ، كأنَّػػو ميمػػا طالػػت فتػػرات حاميػػـ كطغيػػانيـ، فػػإنَّيـ إلػػى زكاؿ، إفَّ الظػػالميف ال بيػػدَّ ليػػـ مػػف رحيػػؿو

عندما ىلؾ الطاغية المتابر فرعػكف، بػؿ  سينَّةى إىالؾ الظالميف ليست حدثان فريدان حدث أياـ مكسى
الصػكرة التػي ذارىػا اهلل لفرعػكف فػي اتابػو ليسػت  إفَّ فػ نيا؛حدثان متارران براؿ اثيؼ في أحداث الدر 

نَّ  مجػػرد تػػهللري  ػػؿ وحػػداث الماضػػي، كا  مػػا ىػػي كصػػؼه دقيػػؽه لػػنمط الفراعنػػة المتابػػريف، كرػػرح مفصَّ
لسػػيرة حيػػاتيـ، كطريقػػة تفايػػرىـ، ككسػػائؿ طغيػػانيـ، كمكاقػػؼ المػػؤمنيف مػػنيـ، ثػػـ ىػػي فػػي النيايػػة 
فَّ اومػػؿ ال ينبغػػي أبػػدان أف يمػػكت  تكضػػيأله جلػػيه لاػػاتمتيـ ميمػػا تابػػركا، كلنيػػايتيـ ميمػػا ظلمػػكا، كا 

، فإنَّ في قل  .(ِ)يـ يارجكف منيا بفضؿ اهلل كقكتوكبنا، فميما مرَّ على المؤمنيف مف أزماتو
ـي مرتػ  كاػػيـ، لػذلؾ قػػاؿ ابػف تيميَّػػة:              الظلػػـ عاقبػةى  فػػي أفَّ  يتنػازعكا لػػـ النَّػاس فػإفَّ "فػالظل

فٍ  العادلػػػة الدكلػػػة ينصػػػر إفَّ اهلل : "يػػػركل كليػػػذا اريمػػػةه، العػػػدؿ كعاقبػػػة كايمػػػةه   كال اػػػافرةن، اانػػػت كا 
فٍ  الظالمػػةى  الدكلػػةى  ينصػػر ػػؤذف الظلػػـ إفَّ ، فػػ(ّ)"مؤمنػػةن  اانػػت كا  فَّ ك  العمػػراف؛ باػػراب مي ـر  ال الملػػؾ ا   يػػت

 عزَّ  كال بالملؾ إال للرَّريعة ًقكاـ كال كنييو أمره تحت ؼصر كالتَّ  بطاعتو هلل كالقياـ بالرَّريعة إال عزره
 إال للعمػارة سػبيؿ كال بالعمػارة إال المػاؿ إلػى سػبيؿ كال بالمػاؿ إال للرَّجاؿ قكاـ كال بالرَّجاؿ إال للملؾ

 الظرلػػػـالملػػػؾ، ك  كىػػػك ًقٌيمػػػان  لػػػو كجعػػػؿ الػػرَّبر  نصػػػبو الاليقػػػة بػػػيف المنصػػػكب الميػػػزاف كالعػػػدؿ بالعػػدؿ
فَّ  للعمػراف مارَّب  الحامػة ىػي ىػذه ،كاالنتقػاض بالفسػاد الدَّكلػة علػى العمػراف فػي الاػراب عائػدة كا 

 مػػؤذف كذلػػؾ كارابػػو، العمػػراف فسػػاد مػػف عنػػو ينرػػهلل مػػا كىػػك الظرلػػـ، تحػػريـ فػػي للرَّػػارع المقصػػكدة
 الامسػة ةركريَّ لضػا مقاصػده جميػ  فػي للرَّػرع المراعيػة العامَّػة الحامة كىي البررمَّ  النَّكع بانقطاع

ـي  اػاف فلمَّػا ،كالمػاؿ سػؿكالنَّ  كالعقػؿ كالػٌنفس يفالدَّ  حفظ مف  إليػو لأدَّ  لمػا النَّػكع بانقطػاع مؤذنػان  الظرلػ
ػػو فاػػاف مكجػػكدة، فيػػو الاطػػر حامػػة اانػػت العمػػراف، تاريػػب مػػف ػػ تحريمي  القػػرآف مػػف كأدلَّتػػو ان،ميمَّ

المكجػػكدة آثارىػػا إلػػى  مػػـكىػػذه او .(ْ)كالحصػػر بطالضػػ قػػانكف يهللاػػذىا أف مػػف أاثػػر اثيػػرةه، كالسرػػنَّة
                                                           

 (َُّٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)
 ىػ. ُّْٓمحـر ٕتاري  ، (ُٔ:ص ،ُُٕٖ)العدد: ( صحيفة الرسالة، غزةِ)
  (.ّٔ/ِٖمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)( ّ)
 .(ِِررح العقيدة الطحاكية: سفر بف عبد الرحمف الحكالي)ص:ك  ،(ّّٓ/ُ( المقدمة: ابف الدكف)ْ)
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يبيا بمػػا يػا اػاف ىالايػػا كدمارىػا بسػبب تاػذَّ الر اليػكـ، االفراعنػة، كالػركـ، كقػـك ىػػكد، كقػكـ صػالأل؛ 
 الرػرائ  بتضػيي  إال كعػذبيـ ان قكمػ اهللي  أىلػؾى  مػاك  ،جاء بو اونبياء، كالكحي الذم جاء مػف عنػد اهلل

 كمػف الداريف، في بالارامة مكصكفنا بالسالمة، مصحكبنا ااف معنا بيما قاـ فمف الحقائؽ، إناار أك
 بػػػالظلـ اإلقػػػرار إال يسػػػعو لػػػـ إىػػػالؾ لحقػػػو فػػػإذا الػػػداريف، فػػػي الكبػػػاؿ لحقػػػو أحػػػدىما أك ضػػػيعيما
 البػدارى  فالبػدارى  القػدـ، بو زلت حيث الندـ، ينفعو لـ ندـ فإذا كالترمير، الحـز فاتو حيثي  كالتقصير،

 كصػػحبة القيػػار، الكاحػػد بمعرفػػة كالتحقػػؽ الماتػػار، النبػػي برػػريعة كالتمسػػؾ كاالناسػػار، التكبػػة إلػػى
كضػ اإمَّػ جػدهفي قبػر إلػىالعبػد  صػيري أف قبػؿ الابػار، ربانييفكال اوبرار، الصالحيف  اضً ًريػ ًمػف ةه رى

ٍفرة أك نَّة،الج ف ًمفٍ  حي  .(ُ)ارالنَّ  رً حي
 :(ِ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسادسان: 
أف تظلمكا،  فَّ الارؼ عف آثار الظالميف فيو مكعظةه للنَّاس بالمنظر الرااص أف: إيَّااـأ .ُ

. ظلمةكفي سجف ال     تذايره بمصير الجبركت، كفي جثة فرعكف آيةه رادعةه كدليؿي إعجازو
 إفَّ إىالؾ الظالميف الماذَّبيف سينةه إلييةه ثابتةه.في ارية دليؿ على  .ِ
مػنيـ مػػف غيػر تقػػدـ أمػارة تػػدليـ  علػػى حػيف غفلػػةو  يػـ جػػاءىـ العػذابي أنَّ  مػف اريػػة المقصػكد .ّ

 فػإفَّ  ،و قيؿ: للافار ال تغتركا بهللسػباب اومػف كالراحػة كالفػراغفاهللنَّ  ،على نزكؿ ذلؾ العذاب
 فال تغتركا بهللحكالاـ. مف غير سبؽ أمارةو  عذاب اهلل إذا كق  كق  دفعةن 

اؼ بهللس اهلل ال يال تيجدم معرفة كال اعتراؼ، ك ك  ،الحسرةي كالندامةي ال تنف  عند فكات اوكاف .ْ
 .فإفَّ الندـى قد فات مكعديه، كالتكبةى قد انقطعت طريقيا بحلكؿ العذاب ،عنيـ ندـه كال تكبةه 

 أفَّ اؿَّ ما نيى اهلل عنو راج  إلى الظلـ، كاؿَّ ما أمر اهلل بو راج  إلى العدؿ. .ٓ
ٔ. .  أفَّ ارية تبيف أفَّ اهلل لـ ييلؾ أحدان كلـ يعذبو إال بذنبو

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ُٖٗ/ِ( البحر المديد في تفسير القرآف المجيد: ابف عجيبة )ُ)
 صناعة الحياة: محمد أحمدك ، (َُِٔ/ّآف: سيد قطب)في ظالؿ القر ، ك (ِْ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)

 (.ِْٓكقكاعد قرآنية: عمر بف عبد اهلل المقبؿ)ص: (،ُٕٓ/ُٖكمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) ،(ِٓالرارد)ص:
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 : السؤاؿ أسمكبي تربيةو كتعميـو نيقصد الثاالم
ََٖفنَّ اُدْرَشَِِغ[ :دؿر على ىذا المقصد قكلوكي          ٌْ َوَفَْْس ِٓ ََ إَِفْٔ ََٖفنَّ افَِّذيَن ُأْرِش َْْس َِ  .{2 }األعراف ]َؾ

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
ََٖفنَّ  َْْس َِ : اسًتدعاءي مىعًرفةو، أك ما : َؾ ، أك ما ييؤًدم إلى السؤاؿي ييؤدم إلى المىعًرفة، كاسًتدعاءي ماؿو
 .المقصكد مف السؤاؿ أف يابر المسؤكؿ عف ايفية أعمالوالماؿ. ك 

 ٌْ ِٓ ََ إَِفْٔ  .ىـ اويمَّة :افَِّذيَن ُأْرِش
 : المرسلكف ىـ الررسؿ كاونبياء.اُدْرَشِِغَ 
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

، كىك انتقاؿه مف الابر عف القة عً          ىذا ارية بما قبليا ىك انتقاؿ مف ابرو إلى ابرو
التيـ الدنيكيَّة إلى الابر عف أحكاليـ في ارارة، كأاَّد الابر بال القسـ كنكف التَّكايد إلزالة  حى

ؿ: أف ، كًبناء عليوالرؾَّ في ذلؾ في ارية  سؿلما أمر الرر  اهلل فَّ في تقرير كجو النظـ كجياف: اوكَّ
بكؿ كالمتابعة بذار بكؿ كالمتابعة كذار التيديد على ترؾ القى ة بالقى كأمر اومَّ  ،المتقدمة بالتبلي 

عف ايفية أعماليـ  و تعالى يسهللؿ الاؿَّ كىك أنَّ  ،آار مف التيديد نيا أتبعو بنكعو نزكؿ العذاب في الدر 
َٚن دَ ]لما قاؿ: اهلل أفَّ الثاني:  ،يكـ القيامة ـَ َّْٚ َطٚدِِغَ َؾََم  ـُ  ٚ َّٕ ٌْ َبُْٖشَْٚ إَِلَّ َأْن َؿُٚفوا إِ ٌْ إِْى َجَٚءُه [ ْظَواُه

و بؿ ينضاؼ إليو أنَّ  ،و ال يق  يـك القيامة االقتصار على ما ياكف منيـ مف االعتراؼأتبعو بهللنَّ 
 اـه بؿ ىك ع ،ف أف ىذا السؤاؿ ال ياتص بهللىؿ العقابعف ايفية أعماليـ كبيَّ  تعالى يسهللؿ الاؿَّ 

 بينما": مبيَّنان كجو المناسبة بيف اريتيف يقكؿ صاحب الظالؿ، في أىؿ العقاب كأىؿ الثكاب
 ساحة إلى فكره مف السامعيف معو كينقؿ ينتقؿ، السياؽ إذا الدرنيا في معركضان  ىاذا المريد

، كال تكقؼو  ارارة، بال  الزماف تتاطى كالنقلة المراىًد، مكصكؿي  المعركضي  فالرريطي  فاصؿو
ذا ارارة بعذاب الدرنيا عذاب كتلحؽ بارارة، الدرنيا كتصؿ كالمااف،  لمحةو  في ىناؾ المكقؼ كا 
 إفَّ  ،القرآف اكاص مف ااصيةه  المكحي، المصكر النحك ىذا على التعبير القرآني إفَّ ، ااطفةو 
، مف سطرو  كفي ،لمحةو  في تطكل اليا اورض في الرحلةى   كيتصؿ بارارة نياالدر  لتلتحـ اتابو
 للسؤاؿ ىناؾ كقفتيـ اورض ىذه في اهلل لبهللس تعرضكا الذيف ىؤالءً  كقؼ فإذا بالاتاـ، البدء

 .غاركف كىـ أاذىـ الذم اهلل بهللس كاجيكا حيف ذاؾ باعترافيـ ياتفى ال فإنَّو كالجزاء، كالحساب
 

                                                           

: البحر المحيطك  ،(ِٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابير، ك (ّْٕ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ُ)
 .(ُِٔ/ّ): السيكطيالدر المنثكر في التفسير المهللثكرك  ،(َِٕ/ْ)أبك حياف

في ظالؿ القرآف: سيد ك  ،(ِٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ِٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)
 .(َُِٔ/ّقطب)
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 
، أعقب ذلؾ ببياف ما بعد أٍف بيَّف القرآف          الاريـ ما أصاب الظالميف مف عذابو دينيكم 

، حيثي سياكف حساب اهلل يكـ القيامة دقيقان عادالن، فلنسهلللفَّ النَّاس  سيًحؿر بيـ مف عذابو أياركم 
ان: الذيف أيرًسلٍت إلييـ الررسؿ ىؿ بلغتيـ الرَّسالةي؟ كبماذا أجابكا الميرسليف؟ كلنسهلللفَّ المرسليف أيض

 ىؿ بلَّغتـ ما أينزؿ إلياـ مف ربَّاـ؟ كبماذا أجابىاـ أقكامياـ؟.
 :(ِ)بيانيةه في اآليةالمطائؼ رابعان: ال

[قكلو:في الغرض مف السؤاؿ  المطيفة األكلى: ََٖفنَّ َْْس َِ إلييـ سيػؤاؿه عػف  الذيف أرسؿ سؤاؿكىك  ]َؾ
وُل ]كىك سؤاؿ تقري  كتكبي  ك تقرير في ذلؾ المحرر، قػاؿ تعػالى: بلكغ الرَّسالة، َُ َٔ ٌْ َؾ َوَيْوَم ُيَِْٚدَيِ

ٌُ اُدْرَشررِِغَ  كسػػؤاؿ المرسػػليف عػػف تبلػػيغيـ الرَّسػػالة سػػؤاؿ إرىػػاب ويمًميػػـ،  ،{21}الؼصلل  [ َمررَٚىا َأَجْبررُت
 عذاب. ونَّيـ إذا سمعكا ريادةى رسليـ علييـ أيقنكا بهللنَّيـ مسكقكف إلى ال

[قكلو: المطيفة الثانية: ٌْ ِٓ ْٔ ََ إَِف ىـ أيمـ الررسؿ، كعبَّر عنيـ بالمكصكؿ لمػا تػديؿر عليػو  ]افَِّذيَن ُأْرِش
ػػؿ  ػػلة مػػف التَّعليػػًؿ، فػػإفَّ فائػػدة اإلرسػػاؿ ىػػي إجابػػة الررسػػؿ، فػػال جػػـر أف يسػػهللؿ عػػف ذلػػؾ الميرسى الصَّ

  إلييـ.
فلمػا أابػر اهلل عػنيـ  ،يابػر المسػؤكؿ عػف ايفيػة أعمالػوالمقصكد مف السػؤاؿ أف  :الثالثة المطيفة

قػاؿ  الفائدة في ذار ىػذا السػؤاؿ بعػده؟ كأيضػان ك  ،يـ اانكا ظالميفيـ يقركف بهللنَّ في ارية المتقدمة أنَّ 
َّْٚ َؽٚ ِبِغَ ]تعالى بعد ىذه ارية: ـُ ٌٍ َوَمٚ  ِْ ًِ ٌْ بِ ِٓ ْٔ َِ نَّ َظ َُهَّ َْ َِ فمػا معنػى  فإذا ااف يقصػو علػييـ بعلػـو [ َؾ

سػػئلكا بعػػد ذلػػؾ عػػف سػػبب ذلػػؾ  ،يـ اػػانكا ظػػالميف مقصػػريفيػػـ لمػػا أقػػركا بػػهللنَّ أنَّ  ، معنػػاهىػػذا السػػؤاؿ
 .كالتكبي ي  كالمقصكد منو التقري ي  ،الظلـ كالتقصير

و يـ إذا أثبتػكا أنَّػأنَّ ، ألبتوو لـ يصدر عنيـ تقصير سؿ م  العلـ بهللنَّ سؤاؿ الرر  فائدة :الرابعة المطيفة
ػػالتحػػؽ التقصػػير باليػػة باوي  ولبتػػألػػـ يصػػدر عػػنيـ تقصػػير  سػػؿ الرر  إاػػراـ اهلل فػػي حػػؽَّ  ة فيتضػػاعؼمَّ

الافػار  زم كاإلىانػة فػي حػؽَّ كيتضػاعؼ أسػباب الًاػ ،لظيكر براءتيـ عف جمي  مكجبػات التقصػير
 التقصير ااف منيـ. اؿَّ  لما ثبت أفَّ 

تهللاير؛ لمَّا ااف المقصكد اوىـر مػف السرػؤاؿ ىػك اويمػـ، إلقامػة في ارية تقديـ ك  :المطيفة الخامسة
ة علييـ في استحقاؽ العقاب، قيدَّـ ذارىـ على ذار الررسؿ.   الحجَّ

 
 

                                                           

 .(ْٔ/ّ): جماؿ أبك حساف( التفسير المنيجيُ)
: ابف (، كالتحرير كالتنكيرَّٓ/ُالتهللكيؿ: النسفي)مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ ، ك (ِٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)

 (.ِٕ،ِٔ/ٖ)عاركر
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
ََٖفنَّ  إنَّػو السػػؤاؿ الجديػػد، كالترػػيير بيػػـ علػػى المػػأل الحارػػد فػػي ذلػػؾ اليػػكـ المرػػيكد َْْسرر َِ ]َؾ

ََٖفنَّ اُدْرَشررِِغَ  ٌْ َوَفَْْسرر ِٓ ْٔ ََ إَِفرر فيػػك السػػؤاؿ الػػدقيؽ الػػكافي، يرػػمؿ المرسػػؿ إلػػييـ كيرػػمؿ  [افَّررِذيَن ُأْرِشرر
ة اٌليا على المػأل الحارػد كتفصػؿ فيػو الافايػا كالػدقائؽ، يسػهللؿ الػذيف  المرسليف، كتعرض فيو القصَّ

ثـ يقص علػييـ العلػيـ الابيػر اػؿ رػيءو أحصػاه  ،فيعترفكف، كيسهللؿ الررسؿ فيجيبكفجاءىـ الررسؿ 
، فقد ااف حاضران اؿ ريءو  ()اهللي كنسكه! يقصو علييـ ، كىي  اهلل كما ااف ،بعلـو غائبان عف ريءو

 عػذابان، كالعصػاة الافػار يعقػب كتػكبي ه  تقريػره  اومػـً  كسػؤاؿي ، لمسةه عميقةي التهللثيًر كالتذايًر كالتحػذيرً 
 المػكاطف، بحسػب كمثبتػان  منفيػان  السػؤاؿي  جػاء كقػد. كارامػةن  ثكابػان  اونبيػاء يعقػب تهللنيسه  الرسؿً  كسؤاؿي 

 إذ تعػػالى، اهلل عػػف منفػػي البحػػت االسػػتعالـ كسػػؤاؿ كالتػػهللنيس، التػػكبي  اسػػؤاؿ الايفيػػات بحسػػب أك
، فلػػك راـ المسػػػلـ أف يسػػػهللؿ غيػػػره فػػػي أمػػػكر الػػػدرنيا ، علمػػػان  رػػػيءو  باػػػؿ أحػػاط لاػػػف فػػػي السػػػؤاؿ آدابه

كسػػؤاؿ د السػػؤاؿ عػػف االسػػـ، فعليػػو بػػآداب السػػؤاؿ، كمػػف آداب السػػؤاؿ التلطػػؼ حتػػى عنػػ كاراػػرة،
اواابر كأىؿ الفضؿ كالعلـ البدَّ منو سكاء مف اوقراف أك ممف ىـ دكنيـ في الفضؿ أك السف عف 
أمر مجيكؿ، أك رف  أرااؿ، أك تذار مػا يارػى عليػو مػف النسػياف، أك رػبو ذلػؾ ممػا ىػك معتبػره 

، كدكف متررعان، كي ، دكف ااثػارو كامػالؿو ، كتكاضػ و كاجػالؿو ابعػة للسػؤاؿ اكف السؤاؿ بلطؼو كاحتػراـو
، اوسئلة مف اما أفَّ اإلاثارباوبحاث النظرية، أك التفري  المذمكـ عليو،  َُٖفوا ]:قكلول مذمـك ََل َبْس

 ٌْ ـُ ْٗ ٌْ َبُسر ر ُُ ََٔٚء إِْن ُبْبرَد َف  اثػرة عػف كنيػى كعابيػا، المسػائؿى  ()اهللكاػره رسػكؿي  ، {343}ادائلدة  [َظْن َأْصر
ـى  إفَّ  : "الصػػحيأل حاػػـ كفػػي فيػػو ينػػزؿ لػػـ فيمػػا السػػؤاؿ ياػػره ()كاػػاف السػػؤاؿ،  فػػي المسػػلميف أعظػػ
ٍرمان  المسلميف رَّـ لـ ريءو  عف سهللؿ مىف جي رَّـ ؛عليو ييحى  :كقػاؿ أيضػان ، (ِ)"مىسػهلللًتو أجػؿً  ًمػف علييـ فحي

 فػي اػاؼو  كىػذا، (ّ)كااػتالفيـ علػى أنبيػائيـ" سؤاليـ باثرةً  قىٍبلىاـ مف ىلؾى  فإنَّما تىراتياـ؛ ما دعكني"
 مكاض : عررة منيا ذارأ مكاض ، السؤاؿ لاراىية أفَّ  ىذا مف كيتبيف ،السؤاؿ اثرة اراىية
ذافة بف اهلل عبد اسؤاؿ الدَّيف؛ في ينف  ال عما السؤاؿ .ُ ٍف أىبي؟" ":حي مى

(ْ). 
 إسرائيؿ في رهللف البقرة. بني سؤاؿ مثالو حاجتو؛ العلـ مف بل  ما بعد يسهللؿ أفَّ  .ِ
 حاـه. فيو ينزؿ لـ بما ااص كىذا الكقت، في إليو احتياج غير مف السؤاؿ .ّ
 اوغلكطات. عف النيي في جاء اما كررارىا؛ المسائؿ صعاب عف يسهللؿ أفَّ  .ْ
 .معنىن  ليا يعقؿ ال التي التعبدات قبيؿ مف كىك الحاـ، علة عف يسهللؿ أفَّ  .ٓ

                                                           

 (.ُُِٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)، ك (َِٕ/ْ)أبك حياف :البحر المحيط (ُ)
 (.ٖٔٓ،)ص:(ِٖٕٗ)ػ باب ما ياره مف اثرة السؤاؿ، رقـ حديث الباارم في االعتصاـ بالاتاب كالسنة (ِ)

  (.ٖٔٓ)ص:(،ِٖٖٕ)ػ باب االقتداء بسينف رسكؿ اهلل، حديث رقـ سنةبالاتاب كال( أارجو الباارم االعتصاـ ّ)
  (.ٖٔٓ)ص:(،ِْٕٗ)ػ باب االقتداء بسينف رسكؿ اهلل، حديث رقـ ( أارجو الباارم االعتصاـ بالاتاب كالسنةْ)
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 كالتعمؽ. التالؼ حد إلى بالسؤاؿ يبل  أفَّ  .ٔ
 بالرأم. نةكالسر  الاتاب معارضة السؤاؿ مف يظير أفَّ  .ٕ
 المترابيات. عف السؤاؿ .ٖ
 الصالأل. السلؼ بيف رجر عما السؤاؿ .ٗ
 مف جملة فيذهذلؾ،  ذَـّ  في القرآف كفي الاصاـ، في الغلبة كطلب التعنرت كاإلفحاـ سؤاؿ .َُ

 مػا فييػا بػؿ كاحػدان، فييػا النيػي كلػيس سكاىا، ما علييا ييقاس فييا، السؤاؿ يياره التي المكاض 
، مػػا كمنيػػا ياػػؼ، مػػا كمنيػػا اراىيتػػو، ترػػتد جملػػة  كعلػػى اجتيػػاد، محػػؿ ياػػكف مػػا كمنيػػا يحػػـر
 .(ُ)الدَّيف في الجداؿ عف النيي يق  منيا

 عنػػػو المسػػػئكؿ الرػػيء كال المرسػػػلكف، عنػػو المسػػػئكؿ الرػػػيء اهللي فػػي ىػػػذه اريػػة يبػػػيَّف كلػػـ
 أيمميػػـ، بػػو أجػػابتيـ عمػػا المرسػػليف يسػػهللؿ أنَّػػو أاػػر مكاضػػ  فػػي إلػػييـ، كبػػيَّف أيرسػػؿ الػػذيف
ؿ فػػي قػػاؿ .رسػػليـ بػػو أجػػابكا عمػػا اويمػػـ كيسػػهللؿ رروُل َمررَٚىا :اوكَّ َُ َٔ ََ َؾ ُشرر ررُع اهللُ افرُّ َّ ْ َْ ]َيررْوَم 

] ٌْ ٌْ ]:الثَّػاني في كقاؿ  {345}ادائدة  ُأِجْبُت ٌُ اُدْرَشِِغَ َوَيْوَم ُيَِْٚدَيِ وُل َمَٚىا َأَجْبُت َُ َٔ   {21}الؼصل  [ َؾ
ََ ]:قكلػو كىػك يعملكف، اانكا عما الالؽ جمي ى  يسهللؿ أنَّو آار مكض  كبيَّف اهللي في ر َؾَوَربي

ررغَ  ًِ َ َْ ٌْ َأ ُٓ ََٖفَّْ ررونَ . َفَْْسرر ُِ َّ ًْ ُٕوا َي ررٚ ـَ ، إرػػااؿ كىنػػا .{51، 58 }احلجللر [ َظررَمَّ   أفَّ اهلل كىػػك معػػركؼه
ََٖفنَّ اُدْرَشرِِغَ ]:قاؿ ٌْ َوَفَْْسر ِٓ ْٔ ََ إَِفر ََٖفنَّ افَّرِذيَن ُأْرِشر َْْسر َِ  إثبػات فػي صػريأله  ىػذا ،{2}األعلراف  [َؾ

ٌُ اُدْجِرُمرونَ ]:أفَّ اهلل قاؿ م  القيامة، يكـ الجمي  سؤاؿ روِمِ ُٕ َُٖل َظرْن ُى   {34}الؼصل  [ َوََل ُيْسر
 فييػػػا المثبػػػت السػػػؤاؿ مػػػف أاػػػصر  المػػػذاكرة، اريػػػات فػػػي المنفػػػي السػػػؤاؿ أفَّ : أكَّالن  كالجػػػكاب

 الػػػذنكب عػػػف كالسػػػؤاؿ ااصػػػة، ذنػػػكب عػػػف سػػػؤاالن  باكنػػػو مقيػػػده  فييػػػا المنفػػػي السػػػؤاؿ وفَّ ؛
 باػػػؿَّ  علمػػػو محػػػيطه  وفَّ اهلل ؛كاالسػػػتعالـ االسػػػتابار سػػػؤاؿ بػػػو المػػػراد: اريػػػات فػػػي المنفػػػي
، ؛  كالتقري  التكبي  سؤاؿ ىك منو آار نكع ثبكت السؤاؿ مف النكع ىذا نفي ينافي كال ريءو
كتقريػ ه، كفػي  تػكبي ه  القرآف في للافار اهلل سؤاؿ أفَّ  ليذا كيدؿر  العذاب، أنكاع مف نكع ونَّو

كلانيـ  ،الاتب مرتملة علييا وفَّ  ؛القكـ ال يسهلللكف عف اوعماؿ كجكه: أحدىا: إفَّ الجم  
يسػػػهلللكف عػػػف الػػػدكاعي التػػػي دعػػػتيـ إلػػػى اوعمػػػاؿ كعػػػف الصػػػكارؼ التػػػي صػػػرفتـ عنيػػػا. 

كقػػػػد ياػػػػكف وجػػػػؿ التػػػػكبي   ،السػػػػؤاؿ قػػػػد ياػػػػكف وجػػػػؿ االستررػػػػاد كاالسػػػػتفادة كثانييػػػػا: إفَّ 
نَّما ك  ،وجؿ االستفادة كاالسترراد ال يسهللؿ أحدان  اهللك  ،كاإلىانة يسهللليـ وجؿ تكبي  الافار ا 

                                                           

المكافقات: ك  ،(ُِٔ/ّ): السيكطيالدر المنثكر في التفسير المهللثكرك  ،(ِٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
مسافر في قطار ك  ،(ُّٖ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البيافك (، ِّٗػ  ّٕٖالراطبي)

 .(ُٓٔ،ُْٔالدعكة: عادؿ عبداهلل الركي )ص:
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ىػػانتيـ فػػهللابر عػػف بعػػض اوكقػػات  كمكاقفيػػا اثيػػرةه  طكيػػؿه  يػػكـ القيامػػة يػػكـه  كالثالػػث: إفَّ  .كا 
 كعف بعضيا بعدـ السؤاؿ. ،بحصكؿ السؤاؿ

 :(ُ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسادسان: 
أك  يػػػـ ال يارجػػػكف عػػػف أف ياكنػػػكا رسػػػالن ونَّ  ؛هعبػػػادً  يحاسػػػب اػػػؿَّ  اهلل علػػػى أفَّ  اريػػػة تػػػدؿر  .ُ

 و ال حساب على اونبياء كالافار.كيبطؿ قكؿ مف يزعـ أنَّ  ،إلييـ مرسالن 
 السؤاؿ مف اهلل تعالى ياكف على جية التقرير. .ِ
كىك مف أنكاع العذاب، كالثاني ، نكعاف: أحدىما سؤاؿ تكبي  كتقري  في القرآف السؤاؿ أفَّ  .ّ

 منيـ. بهللفعاليـ أعلـ اهلل وفَّ  ارية؛المنفي في  ، كىكىك سؤاؿ استابار كاستعالـ
 .سؿ قد بلغتوالرر  بهللفَّ  ةجَّ م  إقامة الحي  تكبي  مف اذبيـ كتقريعو سؿسؤاؿ الرر أفَّ المراد مف  .ْ

 .كليس بغائبو  ،غيبه  اهلل: إفَّ ثالثقصد الالم
َّْٚ :وكيدؿر على ىذا المقصد اوسمى قكل           ـُ ٌٍ َوَمٚ  ِْ ًِ ٌْ بِ ِٓ ْٔ َِ نَّ َظ َُهَّ َْ َِ  .{3 }األعراف [ َؽٚ ِبِغَ ]َؾ

 :(ِ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
نَّ  َُهَّ َْ َِ :: َؾ : تىتيب ي اوثىر، كالقىصىصي  اواباري الميتىتبىعةي.  القىصر

 ٌٍ ِْ ًِ  كالباطنة. الظاىرة بهللحكاليـ : أٍم: عالميفبِ

ػػػكاًس كال تىقتىًضػػػيو بدائػػػة  الغيػػػب مػػػا :َؽرررٚ ِبِغَ  ـي بابػػػًر اونبيػػػاءً  العيقػػػكًؿ،ال يقػػػ ي تحػػػتى الحى نَّمػػػا ييعلػػػ   ،كا 
:  اإليمػاف فيػو فيػداؿ الغيػب، مػف اونبيػاءي  بػو أابػرت ما كىك الالؽ، مراىدة عف غاب ما كالغيبي

 كالقائؿ في ارية ىك اهلل تعالى.، كرسلو كاليـك ارار كالقدر كاتبو كمالئاتو باهلل
 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآلية الكريمةثانيان: 

 في يعملكنو اانكا ما القيامة يكـ عباده على يقصر  أنَّو بيَّف اهللي في ىذه ارية الاريمة
 الرييد الرقيب ىك بؿ الدرنيا، دار في لو فعليـ أياـ فعلكه عما غائبان  ياف بهللنَّو لـ كأابرىـ الدرنيا،
المعنى: ك ، كحقيرو  كجليؿو  ،كابيرو  صغيرو  مف فعلكه ما باؿَّ  علمو المحيطي  الالؽ، جمي  على

 .كما انَّا غائبيف عنيـكلىنياًبرفَّ الجمي ى إاباران صاًدقان بجمي  ما ااف منيـ؛ ونَّنا أحصينا علييـ 
 
 

                                                           

 .(ُِّٖ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البيافك  ،(ِٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
لمف بدؿ ديف المسيأل: ابف  الجكاب الصحيألك (، ُٕٔ،ُٔٔ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات( ِ)

الدر المنثكر في  .(ِٕ/ٖابف عاركر) التحرير كالتنكير:ك ، (ٕ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ، ك (ِْٖ/ِ)تيمية
 (.ِرآنية)ص:، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات الق(ُِٔ/ّ): السيكطيالتفسير المهللثكر

 .(ْٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالتفسير المنيجيك  (ُّٖ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف ( أضكاء البيافّ)
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ٌٍ تنايػػػري علػػػـو فػػػي قكلػػػو: المطيفػػػة األكلػػػى: ررر ِْ ًِ (  للتعظػػػيـ، أٍم: علػػػـ عظػػػيـ، فػػػإفَّ  []بِ )ًعلـو تنػػػكيفى

 كاماؿي العلـ إنَّما يظير في العلـ باومكر الاثيرة.للتعظيـ، 
[ :قكلو في المطيفة الثانية: ٌٍ ِْ ًِ بطاؿه  هلل، إثباًت صفة العلـ]بِ   .هلل علـ ال :مف قاؿ لقكؿ كا 

 :(ِ)بياف المقصد مف اآليةرابعان: 
ػ ياػكف غائبػان، كفػي مكضػ  جعػؿ نفػى اهلل فػي ىػذا المكضػ  عػف نفسػو أفَّ          غيبػان، فػي و نفسى

[ قكلػو: ِٛ ْٔرر ٌَ ِمُْروَن بِٚف ْٗ فقػاؿ طائفػػة مػف السػلؼ: الغيػب ىػك اهلل، أك مػف اإليمػػاف  { 1}البؼلرة ]افَّرِذيَن ُي
كليذا ااتلؼ النَّاس فػي ىػذه المسػهلللة، فطائفػة مػف المفسػريف يقكلػكف: بقيػاس ، بالغيب اإليماف باهلل

ى اهلل سػػمَّ قػػاؿ: ال يي فالغائػػب علػػى الرػػاىد، كيريػػدكف بالغائػػب اهلل، كأناػػر ذلػػؾ علػػييـ طائفػػة مػػنيـ 
مػػػػكر مػػػػف اوؿ الاطػػػػاب بػػػػيف الطػػػػائفتيف أفَّ اسػػػػـ الغيػػػػب، كالغائػػػػب كفصػػػػغائبػػػػان، كاسػػػػتدؿ باريػػػػة، 

 رػييده  دراػو، كيػراد بػو مػا غػاب فلػـ يػدرانا، كاهللبػو مػا غػاب عػف حػكاس العبػد فلػـ ياإلضافية يراد 
كال فػػي السػػماء فلػػيس ىػػك غائبػػان،  ، ال يعػػزب عنػػو مثقػػاؿ ذرة فػػي اورضعلػػييـ علػػى العبػػاد، رقيػػبه 

نَّمػا لمػػا لػػـ يػػره العبػػاد اػػاف غيبػػان؛ كليػػذا يػػداؿ فػي الغيػػب الػػذم يػػؤمف بػػو كلػػيس ىػػك بغائػػبو   ، فػػإفَّ كا 
ػػائػب اسػػـ فاعػػؿالغ ي فػػي اكنػػو غيبػػان ىػػك انتفػػاء رػػيكد فػػالمعنا الغيػػب ، كاهلل رػػاىد غيػػر غائػػب، كأمَّ

 فلك قالكا: قياس الغيب على الريادة لاانت العبارة مكافقة. ،لو، كىذه تسمية قرآنية صحيحة النَّاس
: الحافظ قاؿ  ؛غائب على الرػاىد، ىػك أصػؿي اػؿَّ اػإفَّ أصؿ ما ذاركه قياس ال"ابف حجرو كوفَّ  بطو

ٌٍ ]فقكلػػو:، "المحققػػكف اتفقػػكا علػػى أفَّ حقيقػػةى اهلًل ماالفػػةه لسػػائر الحقػػائؽً  رر ِْ ًِ ٌْ بِ ِٓ ْٔ رر َِ ررنَّ َظ َُهَّ َْ َِ  أٍم:[َؾ
َّْرٚ َؽرٚ ِبِغَ ]ك عليػو كاطػالع لذلؾ منَّا بعلـو  قصةن  قصةن  أعمالىيـ علييـ نسرد ـُ  منػو، رػيءو  عػف [َمٚ 
 يقػركف حيػثي  كالتقريػ ، التػكبي  أعظـ مف كىذا كباطنيا، ظاىرىا أعماليـ، بجمي  محيطه  علمنا بؿ

ف للقػػـك مػػا ياػػرر كيبػػيَّ  اهلل كالمػػراد أفَّ ، أعمػػاليـ علػػييـ اهللي  كيقػػص أنبيػػاؤىـ، علػػييـ كترػػيد بػػالظلـ
 اهللي  فثػـ بػيَّ  ،يقػص الكجػكه التػي وجليػا أقػدمكا علػى تلػؾ اوعمػاؿ كأفَّ  ،أعلنكه كأسركه مف أعماليـ

 بػؿ اػاف عالمػان  ،عػف أحػكاليـ و ما ااف غائبػان ونَّ  ؛تلؾ اوحكاؿ علييـ منو أف يقصَّ  ما يصألر و إنَّ أنَّ 
 عالمػان  اإللييػة ال تامػؿ إال إذا اػاف اإللػوي  علػى أفَّ  كذلؾ يدؿر  ،منيا كما ارج عف علمو ريءه  ،بيا

 كالمحسػػف عػػف المسػػيء فظيػػر أفَّ  ،ميػػز المطيػػ  عػف المعاصػػييي  بجميػ  الجزئيػػات حتػػى يمانػػو أفَّ 
 مثيبػػان  ناىيػػان  بالجزئيػػات امتنػػ  منػػو االعتػػراؼ باكنػػو تعػػالى آمػػران  مػػف أناػػر اكنػػو تعػػالى عالمػػان  اػػؿَّ 

                                                           

: ابف التحرير كالتنكيرك  ،(َِٕ/ْ): أبك حيافالبحر المحيطك (، ِٔ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرُ)
 (.ِٕ/ٖ)عاركر

مجمكع الفتاكل: ابف (، ك ُْ/ُابف اثير) القرآف العظيـ: كتفسير(، ُٔ،ُٓ/ّالتفسير الابير: ابف تيمية ) (ِ)
 .(ّْٗ/ُٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  ،(ُٓ/ُْتيمية)
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بجميػػػػػ   ف اكنػػػػػو عالمػػػػػان أينمػػػػػا ذاػػػػػر أحػػػػػكاؿ البعػػػػػث كالقيامػػػػػة بػػػػػيَّ  اهلل كليػػػػػذا السػػػػػبب فػػػػػإفَّ  ؛بػػػػػان معاقً 
السػػػتحالة  ؛اورػػػياءى  تعػػالىعقليػػػة علػػى إثبػػػات صػػػفة العلػػـ هلل إيجػػػاده الدلػػة كمػػػف او .(ُ)المعلكمػػات

َـّ "يقكؿ سيد قطب: ، إيجاده اورياء م  الجيؿ ـي  علػييـ يقصر  ث  اهللي  أحصػاه رػيءو  اػؿَّ  الابيػري  العلػي
، فقػػد ()علػػييـ يقصػػو! كنسػكه ، عػف غائبػػان  اهلل اػػاف كمػا ،رػػيءو  اػػؿ حاضػران  اػػاف بعلػـو  كىػػي رػػيءو
  ."كالتحذيرً  كالتذايرً  التهللثيرً  عميقةي  لمسةه 

 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ترشد إليو اآلية الكريمة مفما خامسان: 
 . ارية دليؿ على إثبات صفة العلـ هلل تعالى .ُ
 .اإلليية النافيف للصفات مذىب المعتزلة بطالف على دلت ارية .ِ
حاػػـ الفعػػؿ المي  ؛ وفَّ تقػػاف مػػا يسػػتلـز علػػـ الفاعػػؿ بيػػاالمالكقػػات فييػػا مػػف اإلحاػػاـ كاإل أفَّ  .ّ

 .غير عالـو  تقف يمتن  صدكره عفالمي 
 المالػكؽ فػي اماؿو  ، إذ اؿر مؿ مف الاالؽياكف المالكؽ أا ، كيمتن  أفَّ العلـ صفة اماؿو  .ْ

 . ياكف الاالؽ عالمان  ، فيجب أفَّ الاالؽ فيك مف
 : الميزافي في اآلخرًة كاحده، كىك حقيقيٌّ ييرل كييحسُّ رابعقصد الالم

ٌُ ]َوافَوْزُن :كيدؿر على ىذا المعنى العقػدم قكلػو  ََ ُهر ُٖوَفئِر ْٝ َمَواِزيُْرُه َؾ ر َِ َُ رْن َث َّ َيْوَمئِرٍذ احَلرقُّ َؾ

ُِِحونَ  ٍْ وَن[ . اُد ُّ
ُٕوا بَِآَيٚبَِْٚ َيْيِِ ٚ ـَ ٌْ بََِم  ُٓ َس ٍُ ْٕ وا َأ ََ افَِّذيَن َخِرُ ُٖوَفئِ ْٝ َمَواِزيُُْه َؾ ٍَّ  . {5،  4 }األعراف َوَمْن َخ

 :(ّ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
: مىعًرفىةي قىدًر الريًء، كالميتىعارؼي في الكىزًف عند العامًة: ما ييقىدري : َوافَوْزنُ  بالقسطاس كالقىبىاًف.  الكىزفي
معادلػػة جسػػـو بػػآار لمعرفػػة ثقػػؿ أحػػد الجسػػميف أك الييمػػا فػػي تعادليمػػا أك تفاكتيمػػا  حقيقتػػو كالػػكزف

 سؿ.مـ كالرر اوي  العدؿ يكـ يسهللؿ اهللي  :أمٍ  كالكزف الحؽر ، في المقدار، فيك آلة تكض  فييا اورياء
نْ  َّ  .، كأسماء الررط تيفيد العمكـاسـ ررط جاـز َمْن[ ]ك الفاء استئنافية،: َؾ

                                                           

كلكام  اونكار البيية:  ،(َِٕ/ْالبحر المحيط: أبك حياف)، ك (ِٔ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرُ)
 .(ُُِٔ/ّقطب)في ظالؿ القرآف: سيد ك  (،ُْٖ/ُالسفاريني)

 .(ُّٖ: الرنقيطي)ص:إيضاح القرآف بالقرآف في أضكاء البيافك  (،ُْٗ/ُلكام  اونكار البيية: السفاريني) (ِ)
ألفاظ القرآف: الراغب  مفردات، ك (َُٕ/ٔمقاييس اللغة: ابف فارس)ك  ،(ّٖٖٔ/ْ): اوزىرمتيذيب اللغة (ّ)

: ابف حااـ في أصكؿ اوحااـكاإل ،(ِٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  (،ٖٖٔ،ُّٕ)ص:اوصفياني
لكام  اونكار البيية: ، ك (ِٔٔ/ُّ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  ،(َُُ/ٖ)حـز

عراب ك  (،ّْٓ/ُالررح الممت : ابف العثيميف)ك  ،(ِٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،ُْٖ/ِالسفاريني) ا 
الراطبي: أحمد  نظرية المقاصد عندك  ،(َّٓ/ّدركيش)القرآف كبيانو: محيي الديف أحمد مصطفى 

 .(ُْٓ)ص:: محمد الرائ آراء ابف حجر الييتمي االعتقادية، ك (ُٓ)ص:الريسكني
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 ْٝ َِ َُ الًثقؿ كالًافىة متقابالف، فاؿ ما يترجأل على ما ييكزف بو أك ييقٌدر بو يقاؿ: ىك ثقيؿ، كأصلو : َث
 في اوجساـ ثـ يقاؿ في المعاني.

 ،كالميػزاف: ارلػة التػي يػكزف بيػا اورػياء ،كاسػتقامةو  علػى تعػديؿو  دؿر كىك ما ي جم  ميزاف،: َمَواِزيُْهُ 
ىػػك مػػا يضػػعو اهلل يػػـك القيامػػة لػػكزف  كالميػػزاف رػػرعان: .عػػرؼ بيػػا تبػػايف مقػػادير اوجػػراـيي  آلػػةه  فيػػك

كالجمػػ   ،كاحػػدميػػزاف كال أعمػػاؿ العبػػاد، كىػػك ميػػزاف حقيقػػي لػػو لسػػاف كًافتػػاف ال يعلػػـ قػػدره إال اهلل.
ْٝ :امػػا فػػي قكلػػو ،كيحتمػػؿ أف ياػػكف الجمػػ  للتفاػػيـ ،باعتبػػار تعػػدد اوعمػػاؿ أك اورػػااص َب ررذَّ ـَ [

ُٕوٍح اُدْرَشَِِغ[  كال  ،كاحػده  و ميػزافه كالػذم يتػرجأل أنَّػ ،و لػـ يرسػؿ إلػييـ إال كاحػدمػ  أنَّػ {341}الشعراء َؿْوُم 
 .نياأحكاؿ القيامة ال تايؼ بهللحكاؿ الدر  وفَّ  ؛يراؿ باثرة مف يكزف عملو

ُِِحونَ  ٍْ : الظفىري : اُد ؛ فالدينيًكمه درىاؾي بيغيةو، كذلؾ ضرباًف: دينيًكمه كأيارًكمه : الظفري كا  الفالحي
، كفالحه أيارًكمه، كذلؾ  أربعةي بالسعاداًت التي تىًطيبي بيا حياةي الدينيا، كىك البىقاءي كالغنى كالًعزي

، كًعلـه بال جبال ف اءه أرياءى: بق ، كًعزه بال ذيؿ  ، كًغنىن بال فقرو  المىطليكبى  يىناؿي  الذم كالميفًلألي ، يؿو ناءو
ك دراؾ المطلكب كىك ،المىرىيكبً  ًمفٍ  كيىنجي ُِِحوَن[ ]فقكلو:، حيصكؿي الايًر كا  ٍْ ٌُ اُد  أٍم: الناجكف. ُه

 ٌْ ُٓ َس ٍُ ْٕ وا َأ ، العمؿ الصالألك  ،: اإليمافىي إال بهللربعة أمكر ىذا الاسراف ال ينجك منو إنسافه : َخِرُ
 .التكاصي بالصبر، ك التكاصي بالحؽك 

ررونَ  ُّ
اؿ أاثػػر قػػ ،: الظلػػـ ضػػدر العػػدؿ، أٍم: يظلمػػكف اريػػات فػػال ينصػػفكنيا حقَّيػػا مػػف الصػػدؽً َيْيِِ

بيػا  بآيػات اهلل إال اكنػو اػافران  لاكف اإلنساف ظالمان  ال معنى ؛ فإنَّوالاافرالمفسريف المراد مف ارية 
 .(ُ)المراد مف ىذه ارية أىؿ الافر ىذا على أفَّ  فدؿَّ  ،ليا مناران 
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثانيان: 
مناسبة ىذا ارية لما سبقتيا ما تضمَّنتو ارية السابقة مف العلـ بحسنات النَّاس كسيَّئاتيـ،  

بهللفَّ اهلل مظيرى ذلؾ العلـ كأثرىه كىك الثكاب كالعقاب، فاهللنَّو قيؿ:  فال جـر أرعرت ىذه ارية
. ف في لما بيَّ  إفَّ اهللف فلنقصفَّ علييـ بعلـو كلنيجاًزينَّيـ على أعماليـ جزاءن ال غبف فيو على أحدو

كاؿ مف جملة أح ف في ىذه ارية أفَّ مف جملة أحكاؿ القيامة السؤاؿ كالحساب بيَّ  ارية اوكلى أفَّ 
 .كزف اوعماؿ القيامة أيضان 

 

                                                           

كالفتاكل  ،(ِٗ،ِٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  ،(ْْٔ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ُ)
: التحرير كالتنكير(، ك ّٗٗإيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:كأضكاء البياف في  (،ُٔ/ُالابرل: ابف تيمية)

 (.ِّ،ُّ/ٖابف عاركر)
 .(ِٖ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ِٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآلياتثالثان: 
الحيف، كحاؿ الماذَّبيف المررايف؛ إذ ااف النَّاسي يـك  ذارت اريات حاؿ المؤمنيف الصَّ
الحات، مستاثركف منيا، كفريؽ  نزكؿ ارياًت فريقيف: فريؽ المؤمنيف، كىـ الريـ عاملكف بالصَّ

الحات، كبقي بيف ذلؾ فريؽه مف المؤمنيف الذيف يالطكف عمالن المررايف، كىـ  أالياء مف الصَّ
 في كقد بيَّف اهللي ه اريات، إذ ليس مف غرض المقاـ، صالحان، كآار سيَّئان، كذلؾ لـ تتعرَّض لو ىذ

 كال مسيء، سيئات في يزاد فال ظلـ، كال فيو، جكر ال أٍم: حؽ   القيامة يكـ لألعماؿ كزنو أفَّ 
 اسركا مكازينيـ افت كمف أفلحكا، مكازينيـ ثقلت مف أفَّ  ثـ بيَّف اهللي ، محسف حسنات مف ينقص
 بالفالح المراد أفَّ  على يدؿر  ما جاء كقد، في ىذه ارية كالاسراف الفالح يفصؿ كلـ ظلميـ، بسبب
كالمعنى: النَّار،  مف الياكية في اكنو بالاسراف المراد كأفَّ  الجنَّة، في راضية عيرة في اكنو ىنا

 . اوعماؿ للجزاء تقديران عادالن  كيكـ نسهللؿي النَّاس كنابريىـ يكـ القيامة سياكف تقدير
 :(ِ)لطائؼ تفسيرية بيانية في اآلية: رابعان 

[ في قكلو تعالى:المطيفة األكلى:  ْٝ َِ َُ ْن َث َّ ْٝ ] كقكلو: ]َؾ ٍَّ  بينيما ًطباؽه.، [َوَمْن َخ
وَن[التضميف، حيثي ضمف قكلو:: المطيفة الثانية ُّ

معنى يياىذَّبكف، فلذلؾ عيدَّم بالباء،  ]َييِِْ
نَّما جعؿ تاذيبيـ ظلمان؛ ونَّو تاذيب ما قامت  فاهللنَّو قيؿ: بما اانكا يظلمكف فياذبكف بآياتنا. كا 

 اودلة على صدقو، فتاذيبو ظيلـه لألدلة بدحضيا كعدـ إعماليا.
وَن[في صيغة المضارع المطيفة الثالثة:  ُّ

 .الظلـ فيما مضى إاباره عف حاليـ في تجدرد ]َييِِْ
وَن[ على عاملو، كىك ]بَِآَيٚبَِْٚ[تقديـ المجركر في:المطيفة الرابعة:  ُّ

 لالىتماـ باريات. ]َييِِْ
 مقادير كاحدةو  لحظةو  في الالؽ يعرؼ سببان  يجرم أف اهلل قدرة في يمتن  ال :خامسةالمطيفة ال
 مف الزيادة بو يتميز ما الميزاف حدر ك  ،كاإلبعاد التقريب في تهللثيراتيا إلى باإلضافة اوعماؿ،
 .كاجبه و ب كالتصديؽ ،حقيقي   فالميزافي  النقصاف،

فَّ  العدؿ، إظيار :ىي كزنيا في امةي الحً ك  ،العباد أعماؿ مقادير اهللي يعلـ إفَّ  :دسةالمطيفة السا  كا 
قامة الدرنيا، في بذلؾ باإليماف الالؽ امتحاف كمنيا: .عباده يظلـ ال اهلل  في علييـ الحجة كا 

 السعادة عالمة إظيار كمنيا: .كسيئةو  كحسنةو  كررو  ايرو  مف ليـ ما العباد تعريؼ كمنيا: .العقبى
 المكاليف الحفظة صحائؼ في ثـ المحفكظ اللكح في العباد أعماؿ كنظيره؛ أفَّ اهلل أثبت، كالرقاكة

كر عف منزهه  هللفَّ اهلل حايـه ؛ فعليو النسياف جكازً  غير مف آدـ، ببني  .النقص كالجى
                                                           

 ،(ِّ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ُّٗ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البياف (ُ)
 .(ٓٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالمنيجيالتفسير ك 
التفسير المنير: ، ك (ِّ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ُْ،ٖ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ (ِ)
 .(ُِٗ/ّ): السيكطيالدر المنثكر في التفسير المهللثكرك  ،(ُِْ/ٖلزحيلي)ا
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 :(ُ)بياف المقصد مف اآليةخامسان: 
ْٝ َمَواِزيُُْه ]كقكلو:، الكزفي في ارية إرارةه إلى العدًؿ في ميحاسبًة النَّاسً          َِ َُ ْن َث َّ إرارة [َؾ

ْٝ ]إلى اثرة الايراًت، ك ٍَّ كعف مجاىد ، (ِ)قالو الراغب إرارة إلى قلَّة الايراًت،[َمَواِزيُْهُ َوَمْن َخ
 .(ّ)حسي لو ًافتاف . كالراجأل ما ذىب إليو الجميكر أنَّو ميزاف حقيقي"المكازيف العدؿقاؿ: "

المعركؼي  ي ذلؾ أفَّ ذلؾ ىك الميزافكالصكاب مف القكؿ ف": (ْ)الطبرمر ري  المفسريف  قاؿ 
ٍلًقو الحسنات منيا كالسيئات، اما قاؿ: ْٝ َمَواِزيُْهُ ]الذم ييكزىفي بو، كأفَّ اهلل يىًزفي أعماؿى اى َِ َُ ْن َث َّ  [َؾ

ُِِحونَ ]مكازيف عملو الصالأل  ٍْ ٌُ اُد ََ ُه ىـ الذيف ظفركا بالنجاح، كأدراكا الفكزى أم: [َؾُٖوَفئِ
ذلؾ  التي تحقؽ أفَّ  ()لتظاىيًر اواباًر عف رسكًؿ اهللك بالطلباًت، كالالكدى كالبقاء في الجنات، 

، لو لسافه كًافَّتافو الذم يعرفو النَّ بهللنَّ  ييكزف بو اوعماؿ، على ما كصفت ميزافه حقيقيه   .(ٓ)"اسي
نَّ ك  ْٝ َمَواِزيُْهُ ]فقاؿ: في اريةالمكازيف  ما جم  اهللي ا  َِ َُ ْن َث َّ  إفَّ ؿ: لكجييف: اوكَّ  (ميزانو:)كلـ يقؿ[ َؾ

المراد مف المكازيف جم  مكزكف ال جم   كالثاني: إفَّ  ،العرب قد تكق  لفظ الجم  على الكاحد
كالكزف في ىذه ارية يراد بو تعييف مقادير ما تستحقرو  ،كأراد بالمكازيف اوعماؿ المكزكنة ،ميزاف

نى الحقيقي رجحاف كثقؿ الميزاف في المع، اوعماؿ مف الثَّكاب كالعقاب تعيينان ال إجحاؼى فيو
 العدؿً  غيري  كىك ،العباد يكـ القيامة أعماؿ بو كزفت ما الميزاف: ىكك  .(ٔ)الميزاف بالريًء المكزكف

 إلى المتاًف حبيبتافً " :قاؿ أنَّو()النبي عف الصحيأل فيف ،نةكالسر  الاتاب ذلؾ على دؿَّ  اما

                                                           

 .(ٖٖٔ،ُْٕ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ُ)
ؿ اوصفياني، المعركؼ بػ"الراغب" أديب كعالـ الراغب  (ِ) اوصفياني: أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف المفضَّ

ىػ(، َِٓتكفي سنة)ارتيير حتى ااف ييقرف بالغزالي، أاذ عنو البيضاكم في تفسيره،  باللغة كالتفسير كاواالؽ،
 (.ُّْ/ُّكالسير: الذىبي)(، ِٕٗ/ِللسيكطي) :نظر: بغية الكعاةيمف مؤلفاتو: مفردات ألفاظ القرآف. 

، كالرػرح الممتػ  علػى زاد المسػتقن : ابػف (ِٖٔ:ُٕ)العسػقالني : ابػف حجػربررح صحيأل الباارم ( فتأل البارمّ)
 (.ِّّ/ٓعثيميف)

ق( طلب العلـ مباػران، كأاثػر مػف التَّرحػاؿ، ِِْمحمد بف جرير بف يزيد أبك جعفر الطبرم، كلد في آمؿ سنة) (ْ)
مػػة فػػي التػػاري  كاوابػػار، عارفػػان  كاػػاف مػػف أئمػػة االجتيػػاد فػػي زمانػػو، إمامػػان فػػي الفقػػو، كرأسػػان فػػي التفسػػير، كعالَّ

ق(، ىػػك أرػػير مػػف َُّفتػػو كفضػػلو، تيػػكفي فػػي بغػػداد سػػنة)بػػالقراءات كاللرغػػة، ييحاػػـ بقكلػػو، كييرجػػ  إلػػى رأيػػو لمعر 
كضػػػ  تفسػػػيران متاػػػامالن للقػػػرآف كفػػػؽ ترتيػػػب آياتػػػو، سػػػماه)جام  البيػػػاف فػػػي تهللكيػػػؿ آم القػػػرآف(. ينظػػػر: سػػػير أعػػػالـ 

 (ُِ(، كمباحث في علـك القرآف: مناع القطاف)ص:ِٓ/ٕ(، كلساف الميزاف: ابف حجر)ِٕٔ/ُْالنبالء: الذىبي)
 .(ُِٗ/ّ): السيكطيالدر المنثكر في التفسير المهللثكرك  ،(َْٓ/ّالطبرم) اف في تهللكيؿ آم القرآف:جام  البي( ٓ)
 .(ُّ،ِٖ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ِٗ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ٔ)
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 ،(ُ)"العظيـً  اهللً  سبحافى  كبحمًده، اهلل سبحافى : الميزاف في ثقيلتاف اللَّساف، على افيفتافً  الرَّحمف
 السيئات على الحسنات رجحاف بيا تبيف بمكازيف تكزف اوعماؿ أفَّ  ييبيَّف مما كأمثالو كىذا

 بو أابرنا ما سائر ايفية بمنزلة فيك المكازيف تلؾ ايفية كأمَّا، العدؿ تبيف بو ما فيك كبالعاس،
 الربيوً  عف اارجةه  اليا اهللً  أفعاؿً  فايفياتي  الميزاف، كحقيقة الكزف ايفية في نداؿ كال، الغيب مف

 أفَّ  مف السياؽ إلييا يقصد التي الحقيقة تقرير كحسب المسلـ ،ريءو  امثلو ليس اهللف ،كالمثيؿً 
 ،يضي  كال يغفؿ كال يباس ال عمالن  كأفَّ  ذرةو، مثقاؿ أحده  يظلـ ال كأنَّو بالحؽَّ، يكمئذو  الحساب

.(ِ)فيَّة ىذا الكزف مردره إلى اهللفاي  ؛ ونَّو ريءه استهللثرى اهللي بعلمو، فيك أمره غيبي 
 :، أم ما الذم ييكضع في الميزاف يـك القيامةالقكؿ في المكزكف عمى ثبلثة أكجو

، اؿ العباد تجسـ فتكض  في الميزافأفع يا ىي التي تكزف، كأفَّ و اوعماؿ نفسي أنَّ  :ؿاوكَّ 
ف اوعماؿي ف رسكؿ قاؿ في الصحيأل ف .(ّ)أجسامان  القيامة يكـ يقلبيا اهللى  أفَّ  إال أعراضان  اانت كا 

 كسكرة آؿى  ، اقرءكا الزىراكيف البقرةى وصحابو و يهللتي يكـ القيامة رفيعان فإنَّ  ؛القرآفى  اقرءكا" :()اهلل
عف  افً اؼ، تحاجَّ مف طير صكَّ يما فرقاف أك اهللنَّ يما غمامتاف يما تهللتياف يكـ القيامة اهللنَّ فإنَّ  ؛عمرافى 

ى بالقرآف يـك القيامة كأىلو الذيف اانكا يعملكف بو، تقدمو : "يؤتى ()أيضان قكلوك . (ْ)أصحابيما"
حديث ما ال، كفي ة القرآفقراء ثكابي  و يجيءي معنى ىذا الحديث أنَّ ك  .(ٓ)البقرة كآؿ عمراف" سكرةي 
و نيا" ففي ىذا داللة أنَّ يعملكف بو في الدر  الذيفى "كأىلو : ()على ما فسركا، إذ قاؿ النبي يدؿر 

و اما كال مان  مف اكف ارتي ىك العمؿ نفسي ، (ٔ)العمؿ المكزكف ثكابي  كأفَّ ، ثكاب العمؿ يجيءي 
و صفتي  اهلل االـ وفَّ  ؛و فحارا كاالارتي ىك االـ اهلل نفسي  إفَّ  :يقاؿ ا أفٍ ىك ظاىر الحديث، فهللمَّ 

  يكض  في الميزاف ىك فعؿ العبد كعملو.، كالذم ليس بمالكؽو 
رسكؿ  أفَّ  ؛البطاقة حديث كيؤيديه ،كزفصحائؼ اوعماؿ ىي التي تي  أفَّ  :كالقكؿ الثاني

 فينرر لو تسعةه  كس الاالئؽ يكـ القيامةؤ متي على ر مف أي  رجالن  يستالصي  اهلل إفَّ "قاؿ:  ()اهلل
 ؟، أظلمؾ اتبتي الحافظكفمف ىذا ريئان  ري ناً أتي  :ثـ يقكؿ البصرً  دَّ مى  سجؿ   ، اؿر جالن سً  كتسعكفى 

 بلى إفَّ  :فيقكؿ ،ال يا رب :فيقكؿ ،الرجؿي  تى يً فبي  :قاؿ ؟أك حسنةه  أفلؾ عذره  :ال يا رب قاؿ :قاؿ
                                                           

َِ يػػد ػ بػػاب قػػكؿ اهلل:( أارجػػو الباػػارم فػػي اتػػاب التكحُ) َٔررْوِم اف
ْسررَط فِ َِ ََٕوررُع ادَررَواِزيَن اف ِٜ[]َو حػػديث   {03  كبقللاء}األ ََٔٚمرر

 .(ِٔٔ/ُٕالفتأل)(، ك َٖٗ،)ص:(ّٕٔٓ)رقـ:
، كالررح الممت  على زاد (ُُِٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ك  ،(َِّ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)

 .(ٓٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالتفسير المنيجيك  (،ِّّ/ٓمحمد بف العثيميف) المستقن :
 . (َُ،ٗ/ٕ)القاسمي: ( محاسف التهللكيؿّ)
 .(ُّْ،)ص:(َْٖ، حديث رقـ)أارجو مسلـ في صالة المسافريف ػ باب فضؿ قراءة القرآف كسكرة البقرة (ْ)
 (.ُّٓ(،)ص:َٖٓ، حديث رقـ)أارجو مسلـ في صالة المسافريف ػ باب فضؿ قراءة القرآف كسكرة البقرة (ٓ)
 (. ّّْ/ٓالررح الممت  على زاد المستقن : محمد بف صالأل العثيميف)( ٔ)
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ـى  كاحدةن  لؾ عندنا حسنةن   كأريد أفَّ  ال إلو إال اهللي  أفٍ  لو بطاقة فييا أريدي  جي ارى عليؾ اليكـ، فيي  ال ظل
ؾ إنَّ  :فيقكؿ ،طاقة م  ىذه السجالتيا رب ما ىذه البً  :فيقكؿ ،أحضركه :فيقكؿ .اهلل رسكؿي  محمدان 
فطارت السجالت كثقلت  :قاؿ ،ةو فَّ في اً  طاقةي كالبً  ةو فَّ فتكض  السجالت في اً  :قاؿ ،ظلـال تي 
بالريادتيف و أتى يجب أف يحمؿ ىذا على أنَّ ك  .(ُ)"اهلل ـً سام   ريءه  ؿي كال يثقي  :قاؿ ،طاقةالبً 

المعاصي ال  و لك لـ يعتبر ذلؾ لااف مف أتى بالريادتيف يعلـ أفَّ ونَّ  ؛بحقيما مف العبادات
 .(ِ) كذلؾ إغراء بمعصية اهلل ،تضره

 ()رسكؿ اهلل أفَّ  صحيألاللذلؾ في  كيدؿر ، والمكزكف ىك العامؿ نفسي  أفَّ  :لثالثاكالقكؿ 
 :كقاؿ بعكضةو  عند اهلل جناحى  يكـ القيامة ال يزفي  ميفي العظيـ السَّ  و ليهللتي الرجؿي "إنَّ  قاؿ:
ٚ]:اقرءكا ًٕ ِٜ َوْز ََٔٚم َِ ٌْ َيْوَم اف ٌُ ََلُ ٔ َِ ُٕ { 341}الؽفف  [َؾََل 

العامؿ كعملو  أفَّ  مف النصكص يظيركالذم  (ّ)
مف ذلؾ كال  اوحاديث التي في بياف القرآف قد كردت باؿ   وفَّ  ؛كزفذلؾ يي  اؿر  ،عملو كصحيفة

و كصحيفتيا في كض  ىك كحسناتي العبد يي  على أفَّ  دؿر ت الصحيحة ديثاحاوفمجمكع ، منافاة بينيا
ه في سائر اوارل، كىذا غاية الجم  بيف ما تفرؽ ذاري  ةً فَّ و م  صحيفتيا في الاً كسيئاتي  ،ةو فَّ اً 

 تكزف فتارةن  صحيحان، الرو ذلؾ ياكف بهللفَّ  أيضان  ارثار ىذه بيف الجم  يماف، ك أحاديث الكزف
 .(ْ)فاعليا يكزف كتارةن  محاليا، يكزف كتارةن  اوعماؿ،

، دكف العدؿ كغيره قكؿ منو الميتعارؼ عليو فيما بيف النَّاسكلـ يرد اهلل بالميزاف إال المع
ف كرد بمعنى العدؿ في قكلو:(ٓ)على ما يقكلو بعض النَّاس ٌُ افَُِتَٚب ؛ وفَّ الميزاف كا  ُٓ ًَ َزْفَْٚ َم ْٕ ]َوَأ

فدؿَّ ذلؾ على طريؽ التكس  كالمجاز، كاالـ اهلل ميما أماف حملو على   {81}احلديد َوادَِٔزاَن[ 
الحقيقة ال يجكز أف يعدؿ بو عنو إلى المجاز، يبيَّف ذلؾ كيكضحو أنَّو لك ااف الميزاف إنَّما 

المراد بو الميزاف المعركؼ الذم  ، فدؿَّ على أفَّ العدؿ، لااف ال يثبت للثقؿ كالافة فيو معنىن 
 ،نة على اإليماف بالميزافجم  أىؿ السر كأ .(ٔ)ترتمؿ عليو المكازيف فيما بيف النَّاس يرتمؿ على ما

الكزف ف ،كيميؿ باوعماؿ ،فتافالميزاف لو لساف كاً  كأفَّ  ،كزف يكـ القيامةأعماؿ العباد تي  كأفَّ 

                                                           

 (.ِْ/ٓ(،)ِّٗٔ، حديث رقـ)الترمذم في اإليماف ػ باب ما جاء فيمف يمكت كىك يريد أٍف ال إلو إال اهلل (ُ)
 .(َّ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرِ)
ََ باب قكلو: ػ رتفسيال اتابأارجو الباارمر  (ّ) ٚ ِِه[]ُأوَفئِ ََ ٌْ َوفِ ِ ُروا بَِآَيِٚت َرمي ٍَ ـَ  ، حديث رقـ{341}الؽفف  افَِّذيَن 
 (.ٗٔٓ(،)ص:ِْٕٗ)
 .(ْْٖ/ِسيلـ الكصكؿ: حافظ الحامي)معارج القىبكؿ ررح ك  ،(َِِ/ِ( تفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ْ)
 .(ِٖ/ُْ)الرازم: التفسير الابيرك  ،(ِٖٔ/ُٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارم (ٓ)
: محمد آراء ابف حجر الييتمي االعتقاديةك (، ّٕٓ)ص:: عبد الجبار اليمدانيررح اوصكؿ الامسة (ٔ)

 .(ِٖ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  ،(ِٖٔ/ُٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  (ْٓٓ)ص:الراي 
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ـى وعماؿ العباد بالقسط  العدؿ الحايـ  اهلل الحااـ فيو ىك وفَّ  ـ القيامة؛يك  على أحدو  العدؿ فال ظل
ـى  الذم حرـى   عبده  ؤاذي مف حسناتو كال يي  ، فال ييضـ أحده كجعلو على عباده محرمان  ،على نفسو الظل

منو طائفتاف فمف الافار مف ال ذنب لو إال  لاف اصَّ  ،التعميـ ارية ظاىرك  .(ُ)بسكل ما عمؿ
كمف المؤمنيف مف ال سيئة  ،كال ميزافو  ار مف غير حسابو و يق  في النَّ فإنَّ  ،كلـ يعمؿ حسنةن  ،الافر

اما في قصة  ،ة بغير حسابو فيذا يداؿ الجنَّ  ،كلو حسنات اثيرة زائدة على محض اإليماف ،لو
كىـ الذيف يمركف على الصراط االبرؽ الااطؼ  ،كمف راء اهلل أف يلحقو بيـ ،السبعيف ألفان 

كمف عدا ىذيف مف الافار كالمؤمنيف يحاسبكف كتعرض أعماليـ على  ،كاالريأل كاهللجاكيد الايؿ
الاافر ال ثكاب لو كعملو مقابؿ بالعذاب فال حسنة لو  :و قاؿعف بعض العلماء أنَّ  قؿكني  ،المكازيف

ِٜ :كاستدؿ بقكلو ،اركمف ال حسنة لو فيك في النَّ  ،يف القيامةتكزف في مكاز  ََٔٚم
َِ ٌْ َيْوَم اف ٌُ ََلُ ٔ َِ ُٕ ]َؾََل 

]ًٕٚ فة أف افره يكض  في الاً  :أحدىما :كحاى في صفة كزف عمؿ الاافر كجييف .{341}الؽفف  َوْز
و ونَّ  ؛كىذا ظاىر ارية :قاؿ ،كال يجد لو حسنة يضعيا في اوارل فتطيش التي ال ريء فييا

العتؽ كالبر كالصلة كسائر أنكاع  الاافر قد يق  مف :ثانييما .كصؼ الميزاف بالافة ال المكزكف
 ،فمف اانت لو حسنات جمعت ككضعت ،الاير المالية مما لك فعليا المسلـ لاانت لو حسنات

منو مف ظلـ العباد مثالن، فإف كيحتمؿ أف يجازل بيا عما يق  ، الافر إذا قابليا رجأل بيا غير أفَّ 
ال زيد عذابو بافره أك افؼ عنو اما في قصة أبي طالب أفَّ  صحيألكال، استكت عذب بافره، كا 

نَّما يجازل علييا  الكزف ال يرمؿ الاافر كأعمالو؛ ونَّو ليس لو مف اوعماؿ الصالحة ما يكزف، كا 
ُِوا ِمْن ]دـ كزنو، اقكلو:في الدرنيا، كلعمكـ اودلة الدالة على بطالف عملو، كع ِّ َوَؿِدْمَْٚ إَِػ َمٚ َظ

َُْٚه َهَبًٚء َمُْْثوًرا ِْ ًَ ٍَ َؾَج َّ فال يحاسبكف  ا الافاري كأمَّ ، يقكؿ ري  اإلسالـ ابف تيميَّة:"  {81}الػرقا:  [َظ
كتحصى فيكقفكف  ،كلاف تعد أعماليـ ،و ال حسنات ليـمحاسبة مف تكزف حسناتو كسيئاتو؛ فإنَّ 

  .(ِ)"كيجزكف بيا ،كيقرركف بيا ،علييا
 :(ّ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف سادسان: 
ًمفى الكاجب على المسلـ أف يؤمفى بهللفَّ في ارارة كزنان لألعماؿ، كأنَّو على ًمقدار ما  .ُ

 يظير ياكف الجزاءي، كأنَّو كزفه أك ميزافه يليؽ بما يجرم في ذلؾ اليكـ اليائؿ الرديد.

                                                           

 .(ْٖٗػ ْْٖ/ِسيلـ الكصكؿ: حافظ الحامي) ( معارج القىبكؿ ررحُ)

 ،(ِٕٔ/ُٕ)العسقالني : ابف حجربررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  (،ُْٔ/ّ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ِ)
 .(ّْٓ)ص:: محمد الراي ف حجر الييتمي االعتقاديةآراء ابك 
التفسير ك  ،(ُٓٔررح المنظكمة الحائية: صالأل الفكزاف)ص:ك (، ِٗ،ِٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ّ)

 .(ْْٓ)ص:: محمد الراي آراء ابف حجر الييتمي االعتقادية(، ك ٓٔ/ّجماؿ أبك حساف): المنيجي
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 ،يكزف بو أعماؿ العباد ايرىا كررىا ؛فتاف يكـ القيامةلو لساف كاً  ينصب ميزانان  اهلل أفَّ  .ِ
سناتي في ًافةو، كالسَّيئاتي  ، لو ًافَّتاف، تكض  الحى كأفَّ الميزاف يكـ القيامة ىك ميزافه حقيقي 

سنات أك في ًافةو، فهلليريما رجألى فإفَّ اإلنساف يهللاذي جزاءىه بمكًجب ذلؾ مف ريجحاف الح
ـي أحدان، بؿ ييجازم اإلنسافى بعملو.  ريجحاف السيئات، كىذا مف عدؿ اهلل أنَّو ال يىظل

كأفَّ كزف اوعماؿ يكـ القيامة كسؤاؿ  بو، اإليماف كيجبر  الميزاف، ذار ارية ىذه في .ّ
 النَّاس أمكره حتميَّةه ال رؾَّ فييا.

نَّما جم   المفسريف هللاثرفأفَّ الميزاف كاحده، كىك قكؿ الجميكر،  .ْ على أنَّو ميزاف كاحده، كا 
اوصأل أنَّو ليس إال ميزاف كاحد، كالجم  إمَّا فباعتبار تعدد اوعماؿ المكزكنة فيو، 

 لتعظيـ رهللنيا كتفايمو أك باعتبار المكزكنات.
ااف ظيكر  فإفَّ  ،الفائدة في كض  ذلؾ الميزاف أف يظير ذلؾ الرجحاف وىؿ القيامة .ٓ

طرؼ الحسنات ازداد فرحو كسركره بسبب ظيكر فضلو كاماؿ درجتو وىؿ الرجحاف في 
ف ااف بالضد فيزداد غمو كحزنو كاكفو كفضيحتو في مكقؼ القيامة ،القيامة  .كا 

الاافريف ال يحاسبكف محاسبة المكازنة بيف الحسنات كالسيئات؛ ونَّو دلت ارية على أفَّ  .ٔ
 قرركف بيا.ال حسنات ليـ؛ بؿ يكقفكف على أعماليـ، كي

 اإليماف كمعلـك أفَّ  ،العمؿ الما ااف أررؼ كأعلى درجة كجب أف ياكف أاثر ثكابان  أفَّ  .ٕ
 مف سائر اوعماؿ فكجب أف ياكف أكفى ثكابان  كأعظـ درجةن  اهلل كمحبتو أعلى رهللنان ب

 مف سائر اوعماؿ. كأعلى درجةن 
ا الظالمكف فال تنفعيـ أصحاب الطاعات كالحسنات ىـ الفائزكف يكـ القيامة، كأمَّ أفَّ  .ٖ

 .اوعذاري التي يقدَّمكنىيا
 .(ُ)أفَّ الفالح ىك اثرةي الايًر كنىٍيؿي السعادةً  .ٗ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ررح المنظكمة الحائية: ، ك (ٓٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالتفسير المنيجي، ك (َّ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
 .(ْٔ)ص:أحمد بف عبد الرحمف القاضي عقيدة الميسرة:الك  ،(ٔٓصالأل الفكزاف)ص:
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 كامتنافه بأفَّ اإلنساف سيد العالـ  تكريـه  األرض في : التمكيفي خامسالمقصد ال
َْٚ:وقكلكيدؿر على ىذا المقصد   ِْ ًَ ٌْ ِِف األَْرِض َوَج ـُ َّْٚ َُّ ْد َم ََ ٚيَِش[ ]َوَف ًَ ٚ َم َٓ ٌْ ؾِٔ ُُ  { 34}األعراف  َف

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
 ٌْ ـُ َّْٚ َُّ كالتَّمايفي جعؿ الريء في  الليغة: المىكض ي الحاًكم للريًء،مف ماف، كالماافي عندى أىًؿ : َم

 فييا لاـ جعلنا ، كالمعنى: أٍم:مااف، كىك يطلؽ على اإلقدار على التَّصرؼ، على سبيؿ الاناية
كالتمايف ررعان: ىك اإلقدار على  التمارفي زكاؿي المان .، ك فييا التصرؼ على كقراران كأقدرنااـ ماانان 

 التَّصررؼ المكصؿ إلى تحقيؽ المطالب.
الًجـر المقابؿ للسماء، كجمعو أرىضكف، كال تجيء مجمكعةن في القرآف، كييعبَّر بيا عف  :األَْرضِ 

 بالسماء عف أعاله.أسفؿ الريء، اما ييعبَّر 

َْٚ ِْ ًَ ع ـ كررى ذ كالىؽ كبيَّف كحاى تهللتي جعؿ لمعافو اثيرةو، فتهللتي بمعنى عىًمؿى كىيَّهلل كصيَّر كأاى  :َوَج
 يَّر.كابتدأ، كأاثر تصرفيا بمعنى صى 

ٚيَِش  ًَ ير مف الطَّعاـ كالرَّراب، مرتقة مف العيش، كىك : جم  معيرة، كىي ما يعيش بو الحَم
ٚيَِش ]الػ المراد مفف كالصنائ . كالمزارع المتاجر مف ذلؾ إلى بو يتكصؿ ما أك الحياة، ًَ كجكه [ َم
 .مثؿ الؽ السماء كغيرىا ،ما يحصؿ بالؽ اهلل ابتداءن  اوكَّؿ: :كىي على قسميف ،المناف 

قداره كتماينو ما حصؿكاالىما في الحقيقة إنَّ  ،ما يحصؿ باالاتسابكالثاني:   ،بفضؿ اهلل كا 
 .يا تكجب الطاعة كاالنقيادأنَّ  كاثرة اإلنعاـ ال رؾَّ  ،مف اهلل تعالى إنعامان  فياكف الاؿر 

 : (ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثانيان: 
 كاامةى  ليـ كبيَّف غيره، اتباع عف كنياىـ إلييـ، أنزؿ ما باتباع ماة أىؿى  أمرى اهللي  لما

 كنييو. أمره اتباع في ترغيبان  نعًمو فنكف ذارىـ ارارة، في كالعذاب الدرنيا، في باإلىالؾ عاقبًتو
نيا كىك ثـ اكفيـ بعذاب الدر  ،بكؿ دعكتيـكبقى  لما أمر الالؽ بمتابعة اونبياء فَّ اهللأم: أ
ََْٚهٚ]:قكلو ُْ َِ ٍٜ َأْه ٌْ ِمْن َؿْرَي ـَ َـّ [ َو أحدىما: السؤاؿ كىك  اكفيـ بعذاب ارارة مف كجييف: ث
ٌْ ]قكلو: ِٓ ْٔ ََ إَِف ََٖفنَّ افَِّذيَن ُأْرِش َْْس َِ [ َوافَوْزُن َيْوَمئٍِذ احَلقُّ ]كالثاني: بكزف اوعماؿ كىك قكلو:، [َؾ

                                                           

 عمدة الحفاظك (، ُّ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك (، ِٕٕ،ّٕ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات( ُ)
(، ُٖٓ/ِكمطال  اونكار على ًصحاح ارثار: ابف قيرقيكؿ)، (َُٓ/ْ)في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي

: ابف التحرير كالتنكيرك  (،ّٓ/ُّالمنياج ررح صحيأل مسلـ: النككم)ك (، ُٓ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك 
معارج التفار كدقائؽ التدبر: عبد الرحمف ك  ،(ٕٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالتفسير المنيجيك  ،(ّْ،ّّ/ٖ)عاركر

 .(َُُ/ْحسف حبنَّاة الميداني)
 .(ّْ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (ُٓ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  (ُّ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)
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كاثرة  ،عـ اهلل علييـو اثرت نً كىك أنَّ  ،في ىذه ارية بطريؽ آار بكؿ دعكة اونبياءرغبيـ في قى 
ٌْ ِِف ]فقاؿ: ،عـ تكجب الطاعةالنَّ  ـُ َّْٚ َُّ ْد َم ََ يذه ارية الاريمة تذايره ليـ بهللفَّ اهلل ىك ف [األَْرضِ َوَف

كلي الالؽ؛ ونَّو االقيـ على كجو اورض، كاالؽ ما بو عيريـ الذم بو بقاء كجكدىـ إلى أجؿو 
، كىك تكبي ه على قلَّة رارىا، اما دؿَّ عليو تذييؿ ارية بقكلو: ُرونَ ]معلكـو ُُ فإفَّ  [َؿًَِِٔل َمٚ َبْن

الحة.النرفكس التي   ال يزجيرىا التَّيديد قد تنفعيا الذاريات الصَّ
 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآلية الكريمةثالثان: 

بعػػد أٍف بػػيَّفى اهلل جػػزاءى المحسػػنيف كجػػزاء الميسػػيئيف، أتبػػ ى ذلػػؾ ببيػػاف بعػػض مظػػاىر فضػػلو 
علػى التَّصػررؼ على عباده، فقػاؿ: كلقػد جعلنػا لاػـ يػا بنػي آدـ مىاانػان كقػراران فػي اورض، كأقػدٍرنااـ 

فييا، كأنرهللنا لاـ فييا أنكاعػان رػتَّى مػف المطػاعـ كالمرػارب التػي تعيرػكف بيػا عيرػةن راضػيةن، لاػفَّ 
 اثيران مناـ لـ ييقابلكا ىذه النَّعـ بالرار، بؿ قابلكىا بالجيحكد كالايفراف، كستٍلقكف جزاءى ذلؾ.

 :(ِ)ببلغية في اآليةالمطائؼ رابعان: ال
ََْد[التهللايد في قكلو: :المطيفة األكلى حيثي أياد الابر بػ )الـ القسـ( ك) قد( المفيد للتَّحقيًؽ،  ]َوَف

لة مف ينار مضمكف الابر؛ ونَّيـ لما عىبدكا غير اهلل  تنزيؿه للذيف ىـ المقصكد مف الاطاب منزَّ
النَّاس  كنظران إلى أفَّ أذىافى  اهلل ىك الذم مانَّيـ مف اورض، ااف حاليـ احاؿ مف ينار أفَّ 

 مينصًرفةه عف مالحظة النَّعىـ العظيمة التي أنعـ اهللي بيا علييـ في ىذه الحياة الدرنيا. 

الاطاب في ارية للمررايف ااصة؛ ونَّيـ الذيف قىؿَّ رارىـ هلل ف ،التاصيصالمطيفة الثانية: 
 تعالى إذ اتاذكا معو آلية.

، كيجكز أف ياكف  [َؿًَِِٔل ]: الاناية، حيثي إفَّ كصؼ المطيفة الثالثة يستعمؿ في معنى المعدـك
؛ ونَّيـ لما عرفكا أنَّو ربَّيـ فقد رىاركه، كلاف أاثر أحكاليـ  على حقيقتو، أٍم: إف راراـ اهللى قليؿه

، كيجكز أف تاكف القلَّة انايةن عف العدـ على طريقة الاالـ المقتصد ىك اإلعراض عف راره
 استنزاالن لتذارىـ. 
 كلانَّو اورض، في لنا جعؿ التي المعايش ىذه ايفية يبيَّف اهللي في ىذه ارية لـ المطيفة الرابعة:

ِٚمهِ ]:اقكلو، أار مكاض  في ذلؾ بيَّف ًَ َسُٚن إَِػ َض ْٕ َُْْٔيِر اإِل ِْ ٚ َصَبْبَْٚ اَدَٚء َصبًّٚ .َؾ َّٕ َْٚ األَْرَض  .َأ َْ ََ ٌَّ َص ُث

ٚ ًَّ ٚ َحبًّٚ .َص َٓ َبْتَْٚ ؾِٔ ْٕ َٖ َْٕخًَل  .َوِظَْبًٚ َوَؿْوًبٚ .َؾ ٚ َو ًٕ ًبٚ. َوَزْيتُو ِْ ًٜ َوَأبًّٚ .َوَحَدا َِق ُؽ َٓ
  .{18ل 80  }عبس[َوَؾٚـِ

 

                                                           

 .(ٖٔ/ّ): جماؿ أبك حسافالتفسير المنيجي( ُ)
 ،(ّّ،ّٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ُّٗ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البياف (ِ)
 .(َُُ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني)ك 



 

 66 

الفصؿ 
ؿ  (َُ -ُآية ) الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف األكؿ:المبحث  األكَّ

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
لنااـ التَّصررؼى  المعنى: أٍم: جعؿ اهلل للعباد قدرةن، أٍم: أقدىرنااـ على أمكر اورض كاكَّ

في مالكقاتيا، كذلؾ بما أكدع اهلل في البرر مف قكَّة العقؿ كالتفاير التي أىلتو لسيادة ىذا العالـ 
َّْٚ]كالتغلرب على مصاعبو، كليس المراد مف التَّمايف ىنا القكَّة كالحاـ، االمراد في قكلو: َُّ ٚ َم َّٕ فَُه  إِ

، وفَّ ذلؾ ليس حاصالن بجمي  البرر إال على تهللكيؿ، كليس المراد {40}الؽفف [ ِِف األَْرضِ 
يمن  مف  ]ِِف األَْرِض[بالتمايف أيضان معناه الحقيقي، كىك جعؿ المااف في اورض، وفَّ قكلو:

، كقد قاؿ تعالى عف عاد: ٌْ ؾََِٔم ]َوفَ ذلؾ، ونَّو لك ااف اذلؾ لقاؿ: كلقد مانااـ اورضى ُه َّْٚ َُّ ْد َم ََ

ٌْ ؾِِٔه[ ـُ َّْٚ َُّ ، أٍم: جعلنا ما أقررناىـ عليو أعظـ ممَّا أقدرنااـ عليو، أٍم: في {82}األحؼاف  إِْن َم
عالءه لقيمتو التي تميزه عف الحيكاف، كىك  آثارىـ في اورض. كفي ىذا التَّمايف تاريـه ل نساف كا 

 وكفي لكقات اوارل، فسارت لمصالحو كجعلت تابعة لو.اليفة في اورض، كسيده على اؿَّ الما
، ، التمايف نعمة كابتالءأيضان  كفي ارية مقصد آار، كىك أفَّ الاكف صديؽ اإلنساف كليس بعدكو

 الجنس ليذا ماَّف الذم النَّاس، ىك كاالؽ اورض االؽ اهلل إفَّ ف؛ فالاكف متناسؽ غير متصارعو 
 بحياة تسمأل التي الاثيرة كالمكافقات الاصائص ىذه اورضى  أكدعى  الذم ىك اورض، في البررم

 الرمس عف كبعدىا كحجميا كترايبيا بجكىا لنرهللتو صالحان  مقران  جعليا الذم ىكك  الجنس، ىذا
 التي المكافقات ىذه آار إلى دكرتيا كسرعة محكرىا، على كميليا الرمس، حكؿ كدكرتيا كالقمر،
 القكل كمف كاورزاؽ اوقكات مف اورض ىذه أكدعى  الذم كىك، علييا الجنس ىذا بحياة تسمأل

 سيد الجنس ىذا جعؿ الذم كىك الحياة، ىذه كبنمك كحياتو، الجنس ىذا بنرهللة يسمأل ما كالطاقات
 كاستعدادات اصائص اهللي مف أكدعو بما كاستاداميا تطكيعيا على قادران  اورض، ىذه مالكقات
 ىك كحده اإلسالمي التصكر إفَّ حاجتو، ف في كتسايرىا الاكف ىذا نكاميس بعض إلى للتعرؼ
 الؽ الذم ىك اهلل إفَّ ، فمتناسؽو  رامؿو  بهللصؿو  اليا ليربطيا الجزئيات ىذه كراء يمضي الذم

 تسمأل بحيث الاكف ىذا طبيعة يجعؿ أف بحامتو قضى اهلل كقد ،اإلنساف الؽ الذم كىك الاكف،
، القو ريء اؿ أحسف الذم اهلل بصنعة الجدير ىك الملحكظ التناسؽ كىذا ،اإلنساف ىذا بنرهللة
 اكف في اإلنساف يعيش التصكر ىذا ظؿ كفي متدابرة، متعادية متعااسة االئقو يجعؿ كلـ

 الاطك، ثابت النفس، مستركح القلب، مطمئف يعيش مدبرة، حايمة قكة رعاية كفي صديؽ مهللنكس
 بركح الاكف م  كيتعامؿ الاالفة على معافه  بهللنَّو الكاثؽ اطمئناف في اورض في بالاالفة ينيض
 .الكجكد أسرار مف سر إلى اىتدل الما اهلل كيرار كالصداقة المكدة

                                                           

صناعة الثقافة: ك  ،(ّّ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير.(ُِّٔ،ُِِٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)
 .(ٕٔطارؽ السكيداف، كفيصؿ باررا حيؿ)ص:
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 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 ارية بياف نعمة اهلل على عباده بتماينيـ في اورض، كجعليا مكض ى اعتياشو ليـ.  .ُ
 احقيقة اورض، في البررم للجنس اهللً  تمايف عف بتمييدو  تبدأل نساف  الابرل الرحلة أفَّ  .ِ

 .تفصيالن  البررية قصة تبدأ أفَّ  قبؿ كذلؾ مطلقة،
 سادس: الشكر مف شيعب اإليمافالمقصد ال

ُروَن[:كيدؿر على ىذ المقصد العالي قاؿ اهلل تعالى ُُ  .{ 34}األعراف  ]َؿًَِِٔل َمٚ َبْن
 : (ِ)اآليةأكالن: المفردات المُّغكية في 

  .قابلةة كالاثرة مف اوسماء المي لَّ القً  :َؿًَِِٔل 
ُرونَ  ُُ ظياريىا، كييضادرهي الايف :َبْن : تىصكرري النَّعمًة كا  كالرراري  ر، كىك نسيافي النَّعمًة كستريىا،الرراري

: رياري  . كرياري  القلًب، كىك تىصكرري النَّعمًة، ثالثةي أضريبو كرياري اللَّساًف، كىك الثَّناءي على المينًعـً
 اهلل أنعـ ما جمي  العبد صرؼي : كالرار عيرفان ، سائًر الجكارًح، كىك مياافهللةي النَّعمة بقىٍدًر اسًتحقاقو

كأصؿ الرار في كض  ، ياكف لمف حفتو العناية الربانيةكىذا  ،وجلو الؽ ما في عليو بو
في  ة الراركاذلؾ حقيق، لؼأثر العى مف  بينان  ظيكران  الغذاء في أبداف الحيكافاللساف: ظيكر أثر 

كعلى  كمحبةن  كعلى قلبو: ريكدان  كاعترافان  عمة اهلل على لساف عبده: ثناءن العبكدية كىك ظيكر أثر نً 
كحبو لو  ،كالرار مبني على امس قكاعد: اضكع الراار للمراكر، كطاعةن  جكارحو: انقيادان 

ىي أساس الرار  فيذه الامس، كأف ال يستعمليا فيما ياره ،كثناؤه عليو بيا، بنعمتو كاعترافو
 . دـ منيا كاحدة ااتؿ مف قكاعد الرار قاعدةفمتى عي  ،كبناؤه علييا

 :(ّ)مناسبة ىذه الفاصمة القرآنية لما قبمياثانيان: 
أنعـ على الالؽ بالتمايف في اورض، كاثرة النَّعـ تكجب  وأنَّ  في أكَّؿ ارية اهلل فبيَّ           

]َؿًَِِٔل َمٚ :فقاؿ ،يـ ال يقكمكف براره اما ينبغيبهللنَّ  م  ىذا اإلفضاؿ كاإلنعاـ عالـه  الطاعة، كأنَّو

ُروَن[ ُُ  .َبْن
 
 
 

                                                           

 .(َٕ/ّ): جماؿ أبك حساف( التفسير المنيجيُ)
لكام  اونكار ك  ،(ُْٔ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات، ك (ُٔ/ُِ): السراسي( المبسكطِ)

بيف منازؿ إياؾ نعبد  ارج السالايفمد، ك (ِٗ/ُالمحتاج: الاطيب الرربيني) ميغنيك (، ّٕ/ُالبيية: السفاريني)
ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية  (.ٕٓٓ/ِ)كا 

 (.ُّ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ّ)
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 :(ُ)في اآلية : لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿثالثان 
ََْٚهٚ]في التَّعقيب بيذه ارية رية: المطيفة األكلى: ُْ َِ ٍٜ َأْه ٌْ ِمْن َؿْرَي ـَ إيماءه إلى أفَّ إىماؿ رار  [َو

ََْٚهٚ]النَّعمة يعرَّض صاحبيا لزكاليا، كىك ما دؿَّ عليو قكلو: ُْ َِ  .[َأْه
ُرونَ ]:تذييؿ ارية بقكلو المطيفة الثانية: ُُ  المااطبيف حاؿً  سكءً  لبيافً  مسكؽه  [َؿًَِِٔل َمٚ َبْن

 دكننا، مف متابعة كترؾ إلياـ، أنزلنا ما بمتابعة لتراركا إال بذلؾ علياـ مننا ما أٍم: كتحذيرىـ،
 . اوبدية السعادات معايش فتحصلكا

ُروَن[قكلو:في  المطيفة الثالثة: ُُ كذلؾ  ؛كاومر اذلؾ ،يـ قد يراركفعلى أنَّ  يدؿر  ]َؿًَِِٔل َمٚ َبْن
كنعـ اهلل على اإلنساف  ،عاقؿو  اؿَّ  بلة عقؿً اإلقرار بكجكد الصان  ااومر الضركرم الالـز لجً  وفَّ 
بعضيـ قد  ما التفاكت في أفَّ إنَّ  ،عموفال إنساف إال كيرار اهلل في بعض اوكقات على نً  ،اثيرةه 

 كبعضيـ ياكف قليؿ الرار. ،ياكف اثير الرار
ُروَن[]َؿًَِِٔل مَ :قكلو :رابعةالمطيفة ال ُُ  ما ينظر إلى العاقؿ قليالن ما تؤمنكف(؛ وفَّ  (كلـ يقؿ: ٚ َبْن

ٍلقو في العظيمة النَّعمة مف عليو  إلى النظر بو انتيى فإذا مٍبيىما، راران  فيرار للمناف  كتعريضو اى
 أصؿ كاهللنو اإليماف؛ على متقدمان  الرار فااف متصالن  راران  رار ثـ بو، آمف المينًعـ معرفة

  لررفو. بالذار كايصَّ  الرار، مف اإليماف كمداره. كقيؿ: وفَّ  التاليؼ
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

عمػة اهلل كالحث عليو كالكعػد بزيػادة نً  ،القرآف قد احتكل آيات اثيرة فييا أمر بالرار هلل إفَّ 
 هلل كفضػلو كعنكانػان  يكفػؽ الػداعي إلػى رػاره كاعتبػار عػدـ الرػار جحػكدان  عاء هلل بهللفَّ للرااريف كالدر 

عليو نعمتو كرعايتو مجزيو عليو بهللحسف الجزاء.  سبغان مف راره مي  كتقرير اكف اهلل رااران  ،للافر بو
 إفَّ  ما يرار لنفسو مف حيثي الراار إنَّ  اس كعف رارىـ كأفَّ عف النَّ  اهلل غني   كاإليذاف م  ذلؾ بهللفَّ 

ـه ، فعمػةإليو لالزديػاد مػف ىػذا الفضػؿ كالنَّ  باهلل كفضلو كنعمتو كتقربان  في الرار اعترافان   الرػار: اسػ
ػػػ يػػا السػػػبيؿ إلػػىونَّ  ؛عمػػةلمعرفػػة النَّ  فػػي القػػػرآف:  كاإليمػػافى  اإلسػػػالـى  ى اهللي كليػػذا سػػمَّ  ،نعـمعرفػػة المي

 ال يعلمػكف الػذيف كحتػى يعلمػكف، ال جػاىليتيـ فػي أنَّيػـ ذلؾ يراركف؛ ما قليالن  النَّاس كلاف .راران 
 كىػػؤالءً  يطيقػػكف، مػػا مػػنيـ يقبػػؿ اهلل أفَّ  لػػكال الرػػار، مػػف حقيػػا علػػييـ اهلل نعمػػة يكفػػكا يملاػػكف أف

ُرونَ ]:قكلػػو االعتبػاريف بيػػذيف علػييـ ينطبػػؽ كىػؤالءً  ُُ إفَّ المػػة الرػار مػػف جكامػػ  ، [َؿِِررًَٔل َمررٚ َبْنرر

                                                           

: محاسف التهللكيؿ، ك (ِْٖ/ّالبرىاف في علـك القرآف: الزراري)ك  ،(ُّ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ّٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ُٓ/ٕ)القاسمي

ياؾ نستعيف مدارج السالايف( ِ) في ظالؿ القرآف: سيد ك  ،(َٖٓ/ِ)الجكزية قيَّـ: ابف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .(ُِّٔ/ّقطب)
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ف الرػار هلل علػى بو قلب اإلنساف كلسانو كجكارحػو،  الالـ تنتظـ اؿ ايرو كترمؿ اؿ ما يصلأل كا 
ػػو إرادتيػػا إلػػػى  مػػا أنعػػـ بػػو علػػى اإلنسػػاف مػػف مػػاؿو أك علػػـو يطيػػر النفػػكس كيقربيػػا مػػف اهلل، كيكجَّ
الكجية الصالحة في إنفاؽ النَّعـ في كجكىيا المرركعة، كيبث فييا اومؿ كالرجػاء كالطمهللنينػة إلػى 

فال بيدَّ للمسلـ مف أف يرار اهلل على نعمو كأفضػالو؛ وفَّ كحسف الجزاء،  بالزيادة كالرعاية كعد اهلل
، كلقد كعدى اهللي الرااريف بمزيد اإلنعاـ اما تكعد الجاحديف (ُ)الرار كاجبه على العبد نحك المعبكد

  .بمزيد الاسراف
  :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفخامسان: 
 كباطنان. ظاىران  محابَّو بهللنكاع إليو كالتقرب بطاعة اهلل القياـ ىك أفَّ الرار .ُ

 ذااػره  سػبحانو كىػك ييافػر، فػال أف ييرػارك  ينسػى، فػال ييػذار اهللي  أف كاومر الالؽ غاية فَّ أ .ِ
 راره. لمف رااره  ذاره لمف

. كرعايةو  تدؿر ارية على ما أعاره القرآف لمكضكع الرار هلل مف عنايةو  .ّ  كاىتماـو

 المعاصي الَّيا مف نكع الافر اوصغر؛ فإنَّيا ضد الرار الذم ىك العمؿ بالطاعة. أفَّ  .ْ

 الما عىظيمت نعمة اهلل على العبد عىظيـ ما يجب عليو مف الرار. .ٓ

  ييستحبر لمف تجددت لو ًنعمة ظاىرة، أك اندفعت عنو ًنقمة ظاىرة أفَّ يسجد راران هلل. .ٔ

                                                           

 (.       ٖماذا يعني انتمائي ل سالـ: فتحي ياف)ص:ك  ،(َّٕ/ِالحديث: محمد عزة دركزة) التفسير (ُ)

(، كالتفسير َُٕ(، كتيذيب مدارج السالايف: عبد المنعـ صالأل العلي العزم)ص:ُّٔاوذاار: النككم)ص: (2)
 (.          ٗ(، كالماتصر في التفسير: مراز التفسير للدراسات القرآنية)ص:َّٕ/ِالحديث: محمد عزة دركزة)
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 المبحث الثاني

 (ُٖ-ُُعراؼ مف آية )األالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة 

 قصة البشرية

 :يفمبكيشتمؿ عمى مط

 نشأة الحياة دليؿه عمى كجكد الخالؽ. :ؿالمطمب األكَّ           
 : األصؿ في الكجكد التفاضؿ.المطمب الثاني          
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 المبحث الثاني

 (ُٖ-ُُعراؼ مف آية )األالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة 

ة البشرية(   ) قصَّ
 تكطئةه كتمييده:

 اإلنسػاف مػيالد بػإعالف تبػدأ المثيػرة، بهللحداثيا البررية قصة مف ىذه اريات الاريمات تبدأ        
، احتفػػػاؿو  فػػػي  الجليػػػؿي  العزيػػػزي  الملػػػؾي  يعلنػػػو اهللي  ،اوعلػػػى، المالئاػػػة الاػػػراـ المػػػأل رحػػػاب فػػػي مييػػػبو

ـي   الؽ كما كاورضي  السمكاتي  كتريده المالئاة الاراـ، لو كتحترد ،كالتاريـ الحفاكة في زيادة العظي
، مف اهللي  ، أمره  إنَّو ريءو ػكَّر آدـ أبػك البرػرالكجكًد، فػ ىذا تاري ً  في عظيـه  كحدثه  ىائؿه  كأعطػي صي

  .(ُ)القو عند اإلنسانية اصائصو
 في سبعة مكاض : الاريـ ة إبليس في القرآفم  قصَّ  ة آدـى قصَّ  اهلل تعالى ذار كلقد

 ك ،سكرة الايؼك  ،سكرة بني إسرائيؿك  ،كسكرة الحجر ، اوعراؼ،كفي ىذه السكرة ،في سكرة البقرة
ة ىنا: التنبيو على تاػريـ آدـ، كبيػاف عػداكة إبلػيس لذريتػو، كمضمكف القصَّ ، ص سكرةك  ،سكرة طو

 .(ِ)العظيمةعمو كحسده ليـ ليحذركه كال يتبعكا طرائقو، كليراركا اهلل على نً 
القصػة  فلػيس فػي ماتكبػان  نػزؿ عليػو رػيئان و أي أنَّػ ـ يػردكلػ ،(ّ)الن بي قيػ مو اهللي الَّ  ـه الَّ مي  نبي  آدـ  إفَّ 
 .(ْ)كال ىذا معركؼ عند أىؿ الاتاب ،كال اتابان  صحيفةن  اهلل أنزؿ على آدـى  أفَّ  ما يدؿر على

 :(ٓ)مناسبة ىذا المقطع القرآني لما قبمو
عػالـه ة رػار بنػي آدـ هللبقلَّػ تنديده اريات السابقة فييا           ، كفػي ىػذا المقطػ  القرآنػي تنديػد كا 

ب اهلل في رغَّ كقد  .(ٔ)و سكؼ يكسكس لبني آدـ حتى يمن  أاثرىـ عف رار اهللبقكؿ إبليس مف أنَّ 
عػـ اهلل بالتنبيػو علػى اثػرة نً  ، ثػـ بالترغيػب ثانيػان ، بػالتاكيؼ أكالن بكؿ دعػكة اونبيػاءاريات السابقة بقى 

مػػو بػػهللمر المالئاػة بالسػػجكد لػػو، كاإلنعػػاـ علػػى و الػػؽ أبانػػا آدـ كارَّ ثػػـ أتبعػػو ببيػػاف أنَّػ علػى الالػػؽ،
غكائػو، كال يليػؽ بيػـ مػ  ىػذه اوب إنعاـ على االبف، لاػف قػد يتعػرض النَّػ اس لكسكسػة الرػيطاف كا 

 .عـ العظيمة التمرد كالجحكدالنَّ 

                                                           

 .(ُِٓٔ/ّ( في ظالؿ القرآف: سيد قطب)ُ)
 .(ُّٓ/ٖ): الزحيليكالتفسير المنير (،ِّ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرِ)
 .(ِٓٔ/ٓمسند أحمد)(، ك َِّ/ِمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)( ّ)
 .(ٖٓ/ُِ): ابف تيمية( مجمكع الفتاكلْ)
 .(ُِٓ/ٖ( التفسير المنير: الزحيلي)ٓ)

 .(ّٗٔ/ِ( التفسير الحديث: محمد عزة دركزة)ٔ)
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 نشأة الحياة دليؿه عمى كجكد الخالؽ: ؿلمطمب األكَّ ا
 مقاصد: أربعةكفيو 

ؿ: الكجكد أشرؼ مف العدـ           المقصد األكَّ
ٌْ كيدؿر على ىذا المقصد قكلو:          ـُ ٚ َٕ ْر ٌَّ َصوَّ ٌْ ُث ـُ َْٚ َْ َِ ْد َخ ََ  .{33 }األعراف [ ]َوَف

  :(ُ)المُّغكية في اآليةأكَّالن: المفردات 
ْد  ََ  فػي بيػا يػؤتى كال الفعليػة، مؤاػدات الجمػؿ التهللايػد، كىػي مػف معنػى كىػك تحقيػؽ حػرؼقػد:  :َوَف
 سماعو.  إلى متركقان  السام ي  ااف إذا إال ريءو 

 ٌْ ـُ َْٚ َْ َِ ـي، كييستىعمىؿي في إبػدىاع الرػيًء مػف غيػر أصػؿو كال َخ لؽي أصليوي: التقديري الميستقي ، : الاى احتًػذىاءو
بػراز الرػيء إلػى الكجػكد ؽ: أٍم: الػك ، كييستعمؿي فػي إيجػاًد الرػيًء مػفى الرػيًء. كالالػؽي: اإليجػاد كا 

ؿ: التقػدير، أم: تحديػ، قدَّرى أكجد كأنرهلل كأبدع،  د مقػادير اػؿ رػيءو ييػرادي فالالؽ يهللتي بمعنييف: اوكَّ
القنػا أبػااـ  كمعنػى اريػة: ،العػدـ الالػيالثاني: اإلبداع على غير مثاؿو سبىؽ، إيجػادان مػف إيجاديه، 

أمر  كذلؾ وفَّ  ؛قلنا للمالئاة اسجدكا ردـ ثَـّ  ،صكرنااـ أم صكرنا آدـطينان غير مصكر، ثـ  آدـ
يحسػػف ك  ،كلػػـ يتػػهللار عػػف القنػػا كتصػػكيرنا ،تػػهللار عػػف الػػؽ آدـ كتصػػكيره المالئاػػة بالسػػجكد ردـى 

عػػف . كفػػي الصػػحيأل أصػػؿ البرػػر آدـ فَّ ؛ وجعػػؿ القنػػا كتصػػكيرنا انايػػة عػػف الػػؽ آدـ كتصػػكيره
 .(ِ)"راعان ذً  و ستكفى كرتو، طكلي على صي  آدـى  الؽ اهللي " قاؿ: ()النبيَّ 

 ٌَّ  .(ّ)حرؼ عطؼو للترتيب كالتَّرااي في اوابار، أم: التهللاير في اإلابار، كالتريث الزماني :ُث
 ٌْ ـُ ٚ َٕ ْر ، كيىتىمٌيزي َصوَّ اإلنسافي  بيا عف غيًرىا. فالصكرةي أرادى ما ايصَّ  : الصكرةي: ما يينتقشي بو اوعيافي

لًقػػػو. كالتَّصػػػكير جعػػػؿ  ػػػًة بالبىصػػػر كالبًصػػػيرًة، كبيػػػا فضػػػلىوي علػػػى اثيػػػرو مػػػف اى بيػػػا مػػػف الييئػػػًة الميدراى
الريء في صكرةو كىيئةو ااصةو يتميَّزي بيا عف غيره، كىذه الصكرة تيدرؾ بالحسَّ الظاىر، كالصكرة 

                                                           

مػػػػػػدارؾ التنزيػػػػػػؿ كحقػػػػػػائؽ التهللكيػػػػػػؿ: ك (، ٖٔ/ِالارػػػػػػاؼ: الزمارػػػػػػرم)ك ، (ّّ/ُْ): الػػػػػػرازمالتفسػػػػػػير الابيػػػػػػر (ُ)
ألفػػػػػػػػاظ القػػػػػػػػرآف: الراغػػػػػػػػب  مفػػػػػػػػرداتك  ،(ُْٕ/ِالبرىػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي علػػػػػػػػـك القػػػػػػػػرآف: الزرارػػػػػػػػي)، ك (َْٓ/ُالنسػػػػػػػػفي)

: ابػػػػف التحريػػػػر كالتنػػػػكيرك ، (ْٗ)ص:: ابػػػػف أبػػػػي العػػػػز الحنفػػػػيالطحاكيػػػػةالعقيػػػػدة رػػػػرح ك (، ِٔٗ:)صاوصػػػػفياني
 .(َُٖ/ْ): الميدانيالتفار كدقائؽ التدبرمعارج ، ك (ّٔ/ٖ)عاركر

 (.ُْٕ)ص:،(ِِٕٔ)، حديث رقـ:( أارجو الباارم في اتاب االستئذاف ػ باب بىٍدًء السالـِ)

ػػػدل: ابػػػف ىرػػػاـ)ص: (ّ) أنػػػكار التنزيػػػؿ ك  ،(ِّ/ُْ): الػػػرازمالتفسػػػير الابيػػػرك (، ّّٗرػػػرح قطػػػر النَّػػػدل كبػػػؿ الصَّ
 حارػية الصػاكم علػػىك (، َْٔ/ُالبيػاف فػػي تفسػير القػرآف: اإليجػي) جػام ك (، ّّّ/ُكأسػرار التهللكيػؿ: البيضػاكم)

 .(ٖٓٔ/ِالجالليف) تفسير
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

: معنػػػاه الالػػػؽ إففػػػ، بػػػو الجسػػػـ امػػػا يرػػػاَّؿ الطػػػيف بصػػػكرة نػػػكع مػػػف اونػػػكاعالرَّػػػاؿ الػػػذم ييرػػػاَّؿ 
 .(ُ)كالاصائص الصكرة إعطاء: معناه كالتصكير ،اإلنراء

 :(ِ)ثانيان: مناسبة اآلية لما قبميا
، طػائ و  إلػى المالفػيف تقسػيـ علػى يػدؿر  مػا تقػدَّـ لمَّا  بػو اهللي  أمػرى  مػا ممتثػؿ فالطػائ ي  كعػاصو

ؿ البػدءً  فػي اػاف التقسػيـ ىػذا أفَّ  علػى يينبَّػػو أاػذ بضػدَّه، كالعاصػي عنػو، نيػى مػا مجتنػبه   مػػف اوكَّ
 ابػره ما أتي عنو فهللابر كنيى آدـى  أمرى  كأفَّ اهلل ،إبليس كامتن  كافامتثل بالسجكد، للمالئاة اهللً  أمر
بػراز االعتبار مكض  على أكَّالن  فنبَّو  ىػذه فػي كالتصػكير الكجػكد، إلػى الصػرؼ العػدـ مػف الرػيءً  كا 

ػا، فالصػان  بػدائ  مػػف المتمانػة الرػاؿ الغريبػة الصػكرة  اإلمػداد فػي اريػة السػػابقة ذاػر اهللي نعمػػة لمَّ
اإليجاد في ىذه ارية، فبيَّف اهللي نعمتىو على آدـى التي سرت إلى بنيو، كبيَّف ليـ عػداكةى  بنعمة أتبعو

 كال يتبعكا طرائقو. إبليسى كما انطكل عليو مف الحسد وبييـ، ليحذركه
 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 

اهلل علػػى عبػػاده، حيػػثي الػػؽ اهللي البرػػر نطفػػان ثػػـ ىػػذه ذاػػر ًنعمػػة أاػػرل عظيمػػةه مػػف ًنعػػـ 
اس أبػػااـ آدـ مػػف المػػاء كالمعنػػى: لقػػد القنػػا أييػػا النَّػػبعػػد ذلػػؾ بػػالتاطيط كرػػؽ الحػػكاس،  صػػكرىـ

، كنفانػػا فيػػو مػػف ركحنػػا، ثػػـ أمرنػػا المالئاػػة بالسػػجكد لػػو سػػكيان  كالطػػيف الػػالزب، ثػػـ صػػكرناه برػػران 
  .تحيةو  سجكدى 
 :(ْ): لطائؼ التفسير في اآليةرابعان 

ْد ]التحقيؽ كحرؼ بالقسـ ارية تصدير المطيفة األكلى: ََ  .بمضمكنيا العناية باماؿ إعالـه  [َوَف
ٌَّ ]:الماػػػاطبيف فػػػي قكلػػػو إلػػػى كالتصػػػكير الالػػػؽ نسػػػب إنَّمػػػا المطيفػػػة الثانيػػػة: ٌْ ُثررر ـُ َْرررٚ َْ َِ رررْد َخ ََ َوَف

 ٌْ ـُ ٚ َٕ ْر عطػػػاءن  حتمػػػان، كتصػػػكيره آدـ الػػؽ بيمػػػا المػػراد أفَّ  مػػػ  [َصررروَّ  حقػػػو، االمتنػػػاف لمقػػاـ تكفيػػة كا 
 مف ليسا أنَّيما لما الؽ أبييـ كتصكيره، مف حظان  ليـ أفَّ  إلى بالرمز علييـ الرار لكجكب كتهللايدان 

 ضػمف فػي مالػكؽه  الاؿي  إذ جميعان، الذرية إلى السارية اومكر مف بؿ عليو، المقصكرة الاصائص

                                                           

معارج ك  ،(ّٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك (، ْٕٗ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ُ)
  .(ُِْٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)، ك (َُٖ/ْ): الميدانيالتفار كدقائؽ التدبر

 البحر المديد في تفسير القرآف المجيد: ابف عجيبةك  ،(ِِٕ/ْالبحر المحيط: أبك حياف اوندلسي)( ِ)
 .(ُٓ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  ،(ََِ/ِ)الفاسي

فتأل ك (، ِٖٔ/ِفتأل القدير: الركااني)ك (، َِِ/ِالنات كالعيكف: الماكردم)ك (، ُٗ/ِ( معالـ التنزيؿ: البغكم)ّ)
 .(ُّٓ/ٖ): الزحيليالتفسير المنيرك  ،(َّٖ/ْ): صديؽ حسف ااففالبياف في مقاصد القرآ

 .(ُٔ/ٕ): القاسمي( محاسف التهللكيؿْ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 أبػااـ القنػا: أمٍ  كتصػكيره، القػو بػو تعلػؽ الػذم فاػهللنَّيـ رػاالتو، على كمصنكعه  نمطو، على القو
، غيرى  طينان  آدـ ، أبدعى  صكرناه ثـ مصكرو ، كأحسفى  تصكيرو  .(ُ)جميعان  إلياـ سار تقكيـو

ْد ]:قكلو :الثالثة المطيفة ََ ٌْ َوَف ـُ َْٚ َْ َِ  ،يعني آدـ؛ ذار بلفظ الجم  تعظيمان لو؛ ونَّو أبك البرر [َخ
ففي القو الؽ مف يارج  الاؿ كتصكيره؛ ونَّو أبك البرر، فقد نزؿ الؽ آدـ كتصكيره منزلة الؽ

 .(ِ)الاطاب عاـ  لجمي  بني آدـتااطب العظيـ الكاحد باطاب الجم ، فالعرب  فإفَّ  ؛مف صلبو
ناه؛ حيثي تـ تعدية فعلي الالؽ ابتدأنا القاـ ثـ تصكيراـ بهللفَّ القنا آدـ ثـ صكر كالمعنى: 

التصكير إلى ضمير المااطبيف، لما ااف على معنى الؽ النَّكع الذم ىـ مف أفراد تعيَّف أف ك 
فنيزؿ الؽ أصؿ نكعيـ منزلةى الؽ أفراد النَّكع  ،ياكف المعنى: القنا أصلاـ ثَـّ صكَّرناه، كىك آدـ

 .(ّ)ر بنعمة اإليجاد ليراركا مكجدىـالذيف منيـ المااطبكف؛ وفَّ المقصكد التَّذاي
كالمقصكد بالاصكص منو لاطاب في ارية للنَّاًس الَّيـ، التاصيص، فا الرابعة:المطيفة 
ؿ ليـ الرَّيطاف افراف ىذه النَّعـ كف؛ ونَّيـ الغرض في ىذه السكرة،المررا  .(ْ)فيـ الذيف سكَّ

ٌَّ ] : العطؼ بحرؼلخامسةالمطيفة ا داؿه على التَّرااي الرتبي، أٍم: ترااي رتبة التَّصكير  [ُث
عف رتبة الالؽ؛ وفَّ التَّصكير حالة اماؿ في الالؽ، بهللفَّ ااف اإلنساف على الصكرة المتقنة 

ٌَّ ]فػ حسنان كررفان، بما فييا مف مراعر اإلدراؾ كالتَّدبير  .(ٓ)ال في الزماف لترتيب في اوابارل [ُث
القنػااـ يػا  :أف معنػى اريػة العلػـ أىػؿً  بعػضً  عػفقػاؿ بعػض المفسػريف حاايػان  :لسادسةالمطيفة ا
أك يـك الميثاؽ أرحاـ أمياتاـ، أك صكرنااـ في ظير آدـ،  في صكرنااـ ثـ آدـ ظير في بني آدـ

 القنػااـ :أك النَّسػاء، أرحاـ في صكَّرنااـ ثـ الرجاؿ أصالب في القنااـ :أك حيف أارجاـ االذر،
 :أك اورحػػاـ، فػػي النطػػؼ اجتمػػاع عنػػد صػػكرنااـ ثػػـ النَّسػػاء، كترائػػب الرَّجػػاؿ، أصػػالب فػػي نطفػػان 

 .(ٔ)كالبصر السم  برؽَّ  الالؽ بعد فييا ثـ صكرنااـ أمَّياتاـ، بطكف في القنااـ
ِٜ ]دؿَّ قكلو: :المطيفة السابعة َُ ََل ِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ ٌَّ ُؿ  كالمصكَّر ىك آدـ،  على أفَّ المالكؽ [اْشُجُدوا ِاََدمَ ُث

                                                           

فتأل البياف في مقاصد ك (، ٖٓٔ/ِالجالليف)تفسير حارية الصاكم على ك (، ُٔ/ٕ): القاسمي( محاسف التهللكيؿُ)
 .(َّٗ/ْ): صديؽ حسف اافالقرآف

جام  البياف في تفسير القرآف: ك (، ُٖٔ/ٕالجام  وحااـ القيرآف: القرطبي)ك (، ُٗ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم)( ِ)
صفكة التفاسير: ك (، ِٗٔ/ِفتأل القدير: الركااني)، ك (ِِٕ/ْ): أبك حيافالبحر المحيطك (، َّٔ/ُاإليجي)

 .(ّْٖ/ُالصابكني)
 .(ّٕ/ٖ)كر: ابف عارالتحرير كالتنكيرك (، ِّّ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ّ)
 .(ّٕ،ّٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ْ)
 .(ّٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ِِٕ/ْ): أبك حياف اوندلسيالبحر المحيط (ٓ)

البحر المحيط: أبك حياف ك  (،ُٗ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم)ك (، َِِ/ِالنات كالعيكف: الماكردم) (ٔ)
 .(َّٔ/ُتفسير القرآف: اإليجي)جام  البياف في ك (، ِِٕ/ْاوندلسي)



 

 75 

الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

كمعنػى الاػالـ القنػا ، فإفَّ ترتيب ىذا القكؿ علػى الالػؽ كالتصػكير يفيػد أف المالػكؽ المصػكر آدـ
أصلاـ كصكَّرناه فبرز مكجكدان معيَّنان مسمَّى بآدـ، فإفَّ التَّسمية طريػؽه لتعيػيف المسػمَّى، ثػـ أظيرنػا 

صنعنا فيو، فقلنا للمالئاة اسجدكا لو، فكق  إيجازه بدي ه في نسج الاالـفضلو كبدي  
(ُ).  

ِٜ ] تعريػػؼ: ثامنػػةالمطيفػػة ال رر َُ ََل ِ َّ ِْ ـي لجميػػ  المالئاػػة،لالسػػتغراؽ،  [فِ  ىػػك كىػػذا فػػإفَّ اومػػر عػػا
 .(ِ)الؽ اهلل مف عالـ الغيب، ليـ اصائصيـ، ككظائفيـمف الؽه  كالمالئاة مذىب السلؼ،

الؽ في  قد الؽ في العالـ الذم فيو المالئاة، أٍم: : ظاىر ارية يقتضي أف آدـتاسعةالالمطيفة 
 .(ّ)جميكر أىؿ السرنةً  ، كبيذا أاذفي الجنَّة التي ىي دار الثَّكابالسمكات أك أنَّو الؽ 

سػػجكد المالئاػػة ردـ سػػجكد حقيقػػي، كمػػف بػػدع التفاسػػير تهللكيػػؿ سػػجكد المالئاػػة : عاشػػرةالمطيفػػة ال
  . (ْ)ردـ بتساير قكل اورض ل نساف، كىك رذكذ في التفسير

،: ارية حادية عشرالمطيفة ال ممػا انعقػد عليػو  ىمػاالقكؿ بكجكدفػ دليؿه على كجػكد المالئاػة كالجػفَّ
 . (ٓ)دة الجفَّ عف اثيرو مف العقالءً كحاى مراى ،، كنطؽ بو االـ اهلل كاالـ اونبياءاإلجماع

، معلـه، مالـه  آدـ: ثانية عشرالمطيفة ال نبي 
(ٔ).  

 :(ٕ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
ىذه ارية العظيمػة ىػي تػذايره بنعمػًة إيجػاد النَّػكع، كىػي نعمػة عنايػة؛ وفَّ الكجػكدى أرػرؼي 
، بقطػػ  النَّظػػر عمػػا قػػد يعػػرض للمكجػػكد مػػف اواػػدار كالمتاعػػب، كبنعمػػة تفضػػيلو علػػى  مػػف العػػدـً

يقاظه إلى عداكة الرػيطاف النَّكع بهللف أمر  المالئاة بالسجكد وصلو، كأيدمج في ىذا االمتناف تنبيوه كا 
ػػا  لنػػكع اإلنسػػاف مػػف الًقػػدـ، لياػػكف ذلػػؾ تمييػػدان للتحػػذير مػػف كسكسػػو كتضػػليلو، إغػػراءه بػػاإلقالع عمَّ

[قكلو:ك  أكق  فيو النَّاس مف الرَّرؾ كالضَّاللة، كىك غرض السكرة. ٌْ ـُ َْٚ َْ َِ ْد َخ ََ اطػابه للنَّػاس  ]َوَف
ٍلػػػؽى النَّػػػاس مىظيػػػره مػػػف مظػػػاىر ربكبيَّػػػة الاػػػالؽ  أجمعػػػيف بضػػػمير المػػػتالـ العظػػػيـ ل رػػػعار بػػػهللفَّ اى

سداءً ف ،العظيـ  ،عمةالنَّ  يذه ارية معناىا التنبيو على مكض  العبرة كالتعجيب مف غريب الصنعة كا 

                                                           

 .(ّٕ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك (، ِٗٔ/ِ( فتأل القدير: الركااني)ُ)
 (.ُُٕ، كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:(ُِٓٔ/ّ( في ظالؿ القرآف: سيد قطب)ِ)
 .(ّٖ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ّ)
 (.ِٗٓمصطفى الطرابلسي)ص:( منيج البحث كالفتكل: ْ)

 (.ْٗٗ/ِررح المقاصد: التفتازاني) (ٓ)

 .(َُُ/ُالبداية كالنياية: ابف اثير) (ٔ)
 .(َُٕ/ْ): الميدانيمعارج التفار كدقائؽ التدبرك  ،(ّٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ٕ)
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ال فلػـ  ،ثـ بالتصكير في ىذه البنية الماصكصة للبرر ،بالالؽ الذم ىك اإليجاد بعد العدـ فبدأى  كا 
 . (ُ)مف صكرة المالكؽ قطر  رَّ عى يي 

 :ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 هلل أصعب مف المكت في سبيؿ اهلل.الحياةي في سبيؿ ا، ف(ِ)الحياة أررؼ مف المكت .ُ

 . (ّ)مكجبة لرارىا ارية تذاير لنعمة عظيمة على آدـ، سارية إلى ذريتو .ِ

 .اإليماف بالغيب نقلةه نكعيةه في التصكر اإلسالمي .ّ

 .الاكف انرهللة اهلل، غيب مف غيبه  كنرهللتيا الحياة سرَّ  فإ .ْ

الكاقػػػ  الػػػذم تضػػػمف الػػػكحيي اإلابػػػارى عنػػػو ينقسػػػـ إلػػػى غيػػػبو  بيػػػاف أفَّ  اريػػػة مقصػػػكدمػػػف  .ٓ
باإليمػػاف بمػػا قسػػمكا المكجػػكدات إلػػى غيػػبو كرػػيادةو، كأمػػركا اإلنسػػافى  إفَّ الررسػػؿفػػكرػػيادةو، 

 .(ْ)أابركا بو مف الغيب

 .(ٓ)في الدرنياأمكره مكجكدةه ثابتةه أامؿ كأعظـ مما نريده  يىحقائؽ الغيب فَّ أ  .ٔ

 .(ٔ)فَّ علـ الغيبيَّات أررؼ مف المراىداتأ  .ٕ

، ال يقعػػكف تحػػت تػدؿر اريػػة علػػى أفَّ المالئاػػة محجكبػػكف عػػف  .ٖ المرػػاىدة؛ فيػػـ عػػالـه غيبػػي 
نَّمػا يػركف فػي اراػرة، لاػف  مدارؾ الحكاس اإلنسانية في الحيػاة الػدرنيا إال لمػف رػاء اهلل، كا 

 .(ٕ)اهلل أعطاىـ القدرة على التحكؿ كالتراؿ على ىيئة اردمييف

 .(ٖ)تاريـردـ كىك سجكد تقدير كاحتراـ ك  جمي ي المالئاًة الاراـ امتثلكا كسجدكا .ٗ

 (ٗ)مرركعه  بالمعصكـ كالتهللسي معصكـه، المىلىؾ فَّ أ .َُ
ُُ. .  أفَّ المالئاة غير الجفَّ
 . (َُ)على الؽ آدـ معلؽ عليو اومر بالسجكد متقدـه أفَّ أصؿ  .ُِ

 

                                                           

 .(ّْٖ/ٓ): ابف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز (ُ)
 (.ِٔ/ُْ): الرازمالابيرالتفسير  (ِ)
 .(ٖٓٔ/ِالجالليف) تفسير حارية الصاكم على (ّ)

 .(ُٕٓ/ّ( درء تعارض العقؿ كالنقؿ: ابف تيمية)ْ)
 .(ِّّ( التهللصيؿ الررعي لمفيـك فقو الكاق : سعيد بف محمد بييي)ص:ٓ)
 .(ِّٓ/ّ( البرىاف في علـك القرآف: الزراري)ٔ)
 (.ْٕ)ص:الرحمف القاضيأحمد بف عبد  :عقيدة الميسرة( الٕ)
 (.          ٔالماتصر في التفسير: مراز التفسير للدراسات القرآنية)ص: (ٖ)

 (.ّٖٓػ ّٔٓ/ُٓفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني) (ٗ)

 (.ُُٕأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (َُ)
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 بحرؼو كصكتو ييسمع منو. إفَّ اهلل يتكمـ حقيقةن  :لثانيالمقصد ا
ٌَّ ]:كيدؿر على ىذا المعنى القكيـ قكؿ اهلل تعالى  ِٜ اْشُجُدوا ِاََدمَ ُث َُ ََل ِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ   .{33}األعراف  [ُؿ

  :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َْررٚ ِْ ىػػي حػػؽ  علػػى حقيقتيػػا، فيجػػب إجراؤىػػا علػػى ظاىرىػػا، دكف تحريػػؼو كال ك صػػفة الاػػالـ هلل  :ُؿ

، كىػػي صػفة ذاتيػةه كفعليػػةه، فيػي ذاتيػة  باعتبػػار أصػؿ الصػفة، كفعليػػة تمثيػؿ كال تاييػؼو كال تعطيػؿو
 باعتبار آحادىا كأفرادىا، أك يقاؿ: قديـ النكع، حادث ارحاد.

 ِٜ َُ ََل ِ َّ ِْ  اوىليػكؾي ك  ،الرَّسػالة تىحمرػؿي  كىػك كاحده، أصؿه  كالااؼ كالالـ اليمزة( ألؾ):(ِ)فارس قاؿ ابفي  :فِ
ٍفعىليػػة علػػى المهلللاػػةي  كىػػي الرَّسػػالة، نَّمػػا ،مى ، كالمالئاػػة  فػػي تؤلػػؾ ونَّيػػا أليكاػػان؛ الرَّسػػالة سػػمَّيت كا  الفػػـً

ررعان: ىـ عباده مارمكف، بررةه مقربكف، ااضعكف هلل، مرفقكف، لػيس ليػـ مػف اصػائص الربكبيػة 
، أكلػك أجنحػةو متعػددةو، علػى ىيئػات عظيمػة متنكعػة، المالئاػة ف كاإلليية رػيءه، مالكقػكف مػف نػكرو

 .(ّ)ةه لطيفةه تتراؿ أم راؿو أرادكاأجساـه علكي
السيػػػجكدي أصػػػليو:  .(ْ)ارػػػكعالسػػػجكد ييطلػػػؽ علػػػى كضػػػ  الجبيػػػة بػػػاورض، كعلػػػى ال إفَّ : اْشرررُجُدوا

عؿى ذلؾ ًعبارةن عف التذىليًؿ هلل كعبادتًو، كىك عاـ  في اإلنساًف، باورض، كعلى  ، كجي التَّطاميفي كالتذىليؿي
، كاونؼ باورض بتمافو كاستقرارو كمسمَّى السجكد يحصؿ بكض  الجبية ، كالحيكاناًت، كالجماداتً 

 .(ٓ)فهللفَّ المسجد ىك مكض  السجكد
ؿ مػػا علَّمػػو اهلل اوسػػماء اليػػا، كآدـ نبػػي  علػػى الػػراجأل؛ وفَّ اهلل  آدـ: ِاََدمَ  أكحػػى أبػػك البرػػر كىػػك أكَّ

ؿ الررسػؿ فنػكح إليو بررع أمره كنياه، ػا أكَّ ؿى اونبياء المكحى إلييـ، كأمَّ فآدـي أكَّ
(ٔ)

، كآ . دـ اسػـه عربػي 
 .(ٕ)كىك مف اوديـ؛ ونَّو الؽ مف أديـ اورض، كامتن  صرفو للكزف كالعلمية

                                                           

 .(ّٗ)ص:القاضي أحمد بف عبد الرحمف :العقيدة الميسرة( ُ)

ىك: أحمد بف فارس القزكيني، أبك الحسيف، مف أئمة اللغة كاودب، ااف فقييان رافعيان، نحكيان على طريقة ( ِ)
الاكفييف، مف تالميذه: بدي  الزماف اليمذاني، كالصاحب ابف عباد، مف اتبو: معجـ مقاييس اللغة، كالصاحبي، 

 (.ُُّ/ُأنباء النحاة: القفطي)ق(. ينظر: إنباء الركاة على ّٓٗتكفي سنة)
، (ُٓ/ُ)العسقالني : ابف حجربررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  ،(ُِّ/ُمقاييس اللغة: ابف فارس) (ّ)

 .(ْٓ)ص:أحمد بف عبد الرحمف القاضي :الميسرةكالعقيدة 
 .(ّٔٗاوصفياني)صمفردات ألفاظ القرآف: الراغب ك  ،(َِٓ/ّ( البرىاف في علـك القرآف: الزراري)ْ)
  (.ّْ)ص:أحمد بف عبد الرحمف القاضي :، كالعقيدة الميسرة(ِّٕ/ِ: اولباني)()أصؿ صفة صالة النبي (ٓ)
 (.ِٖٓ(، كررح العقيدة الكاسطية: ابف العثيميف)ص:ْٓ)ص:: ابف أبي العز الحنفي( ررح العقيدة الطحاكيةٔ)
 (. َٔٔ/ٕ)بررح صحيأل الباارم: ابف حجر (  فتأل البارمٕ)
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كىي تدؿر على أفَّ  السجكد ااف عقب اومر  ، الفاءي حرؼ عطؼو للتَّرتيب كالتَّعقيب :َؾَسَجُدوا
. الركح فيو ااف مدة   قد ثبت أفَّ بيف تصكير آدـى طينان، كنفك   اإلليي مباررةن دكف مييلةو أك تريثو

 .أٍم: أفَّ آدـ ى أقاـ في طينتو أربعيف سنةن  ،(ُ)أربعيف سنةن 
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

ما كالترغيب إنَّ  ،ثـ بالترغيب ثانيان  بكؿ دعكة اونبياء بالتاكيؼ أكالن في قى  رغب اومـى  اهلل فَّ إ  
ٌْ ِِف ]فبدأ في ررح تلػؾ الػنعـ بقكلػو:ااف وجؿ التنبيو على اثرة نعـ اهلل على الالؽ  ـُ َّْرٚ َُّ رْد َم ََ َوَف

كاإلنعػػاـ علػػى اوب يجػػرم  ،للمالئاػػة و الػػؽ أبانػػا آدـ كجعلػػو مسػػجكدان ثػػـ أتبعػػو بػػذار أنَّػػ [األَْرضِ 
مػ   تقريػر أفَّ  كالمقصكد مف الاؿَّ  ،فيذا ىك كجو النظـ في ىذه اريات ،مجرل اإلنعاـ على االبف

ىػػذا المعنػػى  عػػيفى اهلل عـ العظيمػػة ال يليػػؽ بيػػـ التمػػرد كالجحػػكد فاػػذا فػػي ىػػذه السػػكرة ذاػػر ىػػذه الػػنَّ 
 .فيذا بياف كجو النظـ ،بغير ىذا الترتيب

 :(ّ): لطائؼ التفسير في اآليةثالثان 
ٌَّ ]:تعػالى قػاؿ الجػنس اسػتيعاب يكجػب كالػالـ بػاولؼ المعػرؼ المجمػكع االسـ المطيفة األكلى: ُثر

 َْٚ ِْ ِٜ ُؿ َُ ََل ِ َّ ِْ  نػزؿ الػذم اللسػاف مقتضػى ىػذا المالئاػة جميػ  يقتضػي المالئاة فسجكدي  {33}األعراف  [فِ
 مػف أحػده  ردـ السػجكد مػف ياػرج لػـأنَّػو  القػرآف، فػي بػو اهللي  أابػرى  مػا المسػلميف كمذىب، القرآفي  بو

  غيرىما. كال مياائيؿ كال يؿجبر  ال المالئاة،
 كالرافعية ،الحنفية فذىب أفضؿ؟ أييما: كالسجكد القياـ في العلماءي  ااتلؼ المطيفة الثانية:

، كتكسط أفضؿ؛ السجكد: فقالكا آاركف؛ كاالفيـأفضؿ،  القياـ أف إلى كغيريىـ  باوكَّؿ :فقالكا قـك
:"  كأدلتيا الثالثة اوقكاؿ ساؽ أف بعد القيـ قاؿ ابف. ()بفعلو اوكفؽ كىك .نياران  ليالن، كبالثَّاني

 السجكد فييئة بييئتو؛ أفضؿ، كالسجكد القراءة، كىك ،بذاره أفضؿ كالقياـ سكاءه، أنَّيما الصكابك 
 فإنَّو ؛()اهلل رسكؿ ىدم ااف كىاذا ًذٍاًر السجكد، مف أفضؿ القياـ كًذٍاري  القياـ، ىيئة مف أفضؿي 
 .(ْ)"كالسجكد الراكع افؼ القياـ؛ افؼ إذا كااف ،كالسجكد الراكع أطاؿ القياـ؛ أطاؿ إذا ااف
 
 

                                                           

بررح صحيأل الباارم: ابف  فتأل البارم، ك (ّّٖررح قطر الندل كبؿ الصدل: ابف ىراـ)ص: (ُ)
 .(ّٕٗالقصص القرآني ايحاؤه كنفحاتو: فضؿ حسف عباس)ص:، ك (ِّٔ/ُٓ)حجر

 .(ِِ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)

 .(ِٕٓتيميَّة)ص:كالفرقاف: ابف  ،(ّْٓ،ّْٔ،ِّٔ/ْ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ّ)
 .(َْٕ/ُ: اولباني)()صفة صالة النبيَّ ، ك (ْٖ/ُ)المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ الجكزية زاد (ْ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
في قكؿ اهلل كاالمو إلى أنَّو ليس قكالن كال االمان على الحقيقة،  مف اوراعرة ذىب قكـه 

نَّما ىك إيجاد للمعاني، كصرفكه في اثيرو مف القرآف إلى المجاز،  في قكلو كقالكا: كا 
[إلياـه منو للمالئاة، اقكلو:ىك ]اْشُجُدوا ِاََدَم[ للمالئاة: َِ ََ إَِػ افَّْْح أٍم:  {24}الـح:  ]َوَأْوَحى َربُّ

ماالؼه لألدلة كىذا قكؿ رني ه مرذكؿ، كباطؿه  ،أف ياكف اهلل يتالـ تأنار ية فإفَّ الجيم ،أليىمىيىا
[ :تعالى قاؿ سلؼ إثبات صفة الاالـ هلل،كمذىب الالعقلية كالسمعية،  ٌْ ُٓ ُّ ِي َُ ُه ََل ُي َّٕ ْ َيَرْوا َأ ]َأمَل

ميتالَّمان  يزؿٍ  كلـ يتالَّـي، اهلل أفَّ  على دليؿه  كىذا بذلؾ، الًعجؿى  عابى  فقد {304}األعراف 
 ال ونَّو ؛(ِ)

لاالـ صفة أزلية ا فإفَّ اهلل يتالـ متى راء، ايؼ راء، بما راء، كأفَّ ، عابى  ما ًبصفةً  ىك ياكفي 
رادتو، ذلؾ ىك مذىب  ، كأفَّ قديمة ثابتة هلل نكع الاالـ قديـ، كآحاده حادث يتعلؽ بمريئة اهلل كا 

كيجب الجـز بهللفَّ اهلل متالـ  باالـو بال ايؼو على ما يليؽ بامالو كجاللو.  .(ّ)أىؿ السرنة كالجماعة
، كمف تالـ بمريئتو أامؿ ممف ال يتالـ بمريئتو، فايؼ  ، ال صفة نقصو كالاالـ صفة اماؿو

ََ َأَلَّ َبْسُجَد[ قكلو:ك تصؼ المالكؽ بصفات الاماؿ دكف الاالؽ؟! ي ًَ أف قائؿ  ال رؾَّ ]َؿَٚل َمٚ َمَْ
[:قكلو وفَّ  ؛ىذا القكؿ ىك اهلل ََ ٍَٕٚر[ا قكلو:كأمَّ ، ال يليؽ إال باهلل ]إِْى َأَمْرُب َتِْي ِمْن  َْ َِ  فال رؾَّ  ]َخ

ٚ[:ا قكلوكأمَّ ، قائؿ ىذا القكؿ ىك إبليس أفَّ  َٓ  ،قائؿ ىذا القكؿ ىك اهلل أفَّ  فال رؾَّ  ]َؿَٚل َؾْٚهبِْط ِمْْ
 اهلل إفَّ ، فعلى سبيؿ االستقصاء (ص)كمثؿ ىذه المناظرة بيف اهلل كبيف إبليس مذاكر في سكرة 

ََ ِمَن و تعالى قاؿ لو:كلاف على كجو اإلىانة بدليؿ أنَّ  ،تالـ م  إبليس بال كاسطةو  َّٕ ]َؾْٚخُرْج إِ

ِٚؽِريَن[  قاؿ  اهلل فَّ و ؛كتالـ م  مكسى كم  سائر اونبياء على سبيؿ اإلاراـ  {31}األعراف افهَّ
[لمكسى: ََ ُب ٚ اْخَسْ َٕ ِز[ كقاؿ لو: {31}طه  ]َوَأ ٍْ ََ فَِْ تُ ًْ كلقد ، كىذا نياية اإلاراـ {03}طه ]َواْصَىَْ

كفي ىذا رد  على اورعرية ، بإثبات ذلؾ حقيقةن، كالقرآف مملكءه  اتفقت الررسؿ على أفَّ اهلل متالـه 
ىذا مما يقكؿ ، ك مف حقيقة الاالـ، بؿ دالةه عليو الذيف قالكا: إفَّ الحركؼ كاوصكات ليست

 .و معلـك الفساد بالضركرةإنَّ  جميكر العقالءً 
كمف يتالـ أامؿ  ،فة اماؿو الاالـ ص كأفَّ  ،إذا راء ا السلؼ فقالكا: لـ يزؿ اهلل متالمان كأمَّ 

 لذاتو ليس لو عليو قدرةه  كمف يتالـ بمريئتو كقدرتو أامؿ ممف ياكف الاالـ الزمان  ،ف ال يتالـممَّ 

                                                           

 .(ِٕٔنظر: مناىج اللغكييف في تقرير العقيدة)ص:ي، (َُٔتهللكيؿ مراؿ القرآف: ابف قيتيبة)ص: (ُ)
 .(َُّاكيَّة: البف أبي العز الحنفي)ص:ررح العقيدة الطَّح (ِ)
: محمد بف عبد الكاحد ياقكتة الصراط في تفسير غريب القرآف، ك (ّٖ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ّ)

، كلكام  اونكار البيية: (ُٓ،ّْ،ِٗ/ُِ،ُِٗ/ٔمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)مجك  (،ُِّ)ص:الزاىد
 . (ِٗٓ)ص:: محمد الري  عليك محمدمناىج اللغكييف في تقرير العقيدةك  (،ُُّ/ُالسفاريني)



 

 80 

الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

كال  ،ما ياكف بالصفات القائمة بالمكصكؼ ال باومكر المباينة لوكالاماؿ إنَّ  ،كال لو فيو مريئةه 
ذا ااف اذلؾ فمف ، ـ بو مف الاالـ كالعلـ كالقدرةإال بما يقك  قادران  عالمان  ياكف المكصكؼ متالمان  كا 

 الربَّ  فتبيف أفَّ  ،بيا بصفات الاماؿ أامؿ ممف حدثت لو بعد أف لـ ياف متصفان  لـ يزؿ مكصكفان 
فلـ يزؿ  ،يا الاالـبنعكت الجالؿ؛ كمف أجلَّ  منعكتان  ،بصفات الاماؿ لـ يزؿ كال يزاؿ مكصكفان 

كما تالـ اهلل  ،لعربيا ـ بالقرآفكىك يتالـ إذا راء بالعربية اما تالَّ  ،كال يزاؿ اذلؾ ،إذا راء متالمان 
فال تاكف الحركؼ التي ىي مباني أسماء اهلل الحسنى  ،عنو منفصالن  بو فيك قائـ بو ليس مالكقان 

فَّ اهلل ك  ،غير مالكؽو  القرآف االـ اهلل منزؿه ، فاهلل تالـ بيا وفَّ  ؛كاتبو المنزلة مالكقةن   زؿٍ لـ يى ا 
 .(ُ)، كمتى راء، كايؼ راء، كىك يىتالَّـ بو بصكت ييٍسمى ي إذا راء متالمان 
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
 و ينزؿ مفأك أنَّ  ،أك يتالـ كيقكؿ ،هلل االمان  لـ يؤمنكا أفَّ  الذيف الجيميةفي ارية رد  على  .ُ

اهلل  أفَّ كحقيقة قكليـ: ، مف البرر ـ أحدان و يالَّ مف البرر أك أنَّ  على أحدو  كذاران  عنده االمان 
على  متالمان  اهلل أناركا أف ياكففقد  قكؿ مف يقكؿ: إفَّ القرآف مالكؽ، ، كىذاليس بمتالـو 

 .السليمةً  الفطرةً  كاتفقت عليو أىؿي  ،اإللييةي  الكجو الذم دلت عليو الاتبي 
 .ـ بو بلفظو كمعناه بصكت نفسوالقرآف االـ اهلل تالَّ  فَّ فإالقرآف، ىك المتالـ بفَّ اهلل أ .ِ
ّ. .  أفَّ اهلل تعالى يتالـ بحرؼو كصكتو
 أفَّ الكصؼ بالتالـ مف أكصاؼ الاماؿ، كًضدره مف أكصاؼ النقص. .ْ
ـى بالسجكد ردـ أفَّ  .ٓ  ذريتو.كتاريمان ردـ ك  تعظيمنا لرهللف اهلل، ()اهلل أمر المالئاةى الارا
المالئاة بالسجكد فامتثلكا اومر، كفعلكا السجكد بعد اومر، كقبؿ داكؿ أفَّ اهلل أمر  .ٔ

 الجنَّة.
ِٜ ]:فَّ اهلل أسجد ردـى جمي ى المالئاًة اما نطؽ بذلؾ القرآف؛ فإفَّ قكلوأ .ٕ َُ ََل ِ َّ ِْ يقتضي [ فِ

 .عرؼ باولؼ كالالـ يقتضي العمكـجمي  المالئاة؛ فإفَّ اسـ الجم  الم
، ال يحصييـ اثرةن إال اهلل االقيـ، كأنَّيـ صافكف المالئاة الؽه  .ٖ ، كىـ الؽه اثيره حقيقي 

مسبحكف، أليميـ اهللي تسبيحو، كامتثاؿ أمره، كمنحيـ القكة على تنفيذه
(ّ). 

                                                           

 .(ُِٗ)ص:: ابف أبي العز الحنفي، كررح العقيدة الطحاكية(ْٓ،ِٓ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُ)

الجيمية مرتقةه مف الصابئة. فهللىؿ الاالـ المبتدع في ك  ،(َْ،َّ،ِٕ،ُٗ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ِ)
اكيَّة: ابف أبي العز ررح العقيدة الطَّحك  ،(ُّ،ٔ/ُِالفتاكل)نظر: مجمكع ياإلسالـ ىـ مف فركع الصابئيف، 

كتفسير القرآف العظيـ: ابف  (،ُّٖ،ُّّ/ُكلكام  اونكار البيية: السفاريني) ،(َُّالحنفي)ص:
 .(.ّْٖ/ُصفكة التفاسير: الصابكني)(، ك َِِ/ِاثير)

البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: ، كأضكاء (َّٗ/ْ): صديؽ حسف ااففتأل البياف في مقاصد القرآف (ّ)
 (.ْٕ)ص:أحمد بف عبد الرحمف القاضي (، كالعقيدة الميسرة:ُُٕالرنقيطي)ص:
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 ييالنَّ  مف ارتكاب األمر أعظـ : ترؾثالثالمقصد ال
ِٜ اْشُجُدوا ِاََدَم ]:وقكلل         َُ ََل ِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ ٌَّ ُؿ ِٚجِدينَ ُث ْن ِمَن افسَّ ُُ  {33}األعراف  [َؾَسَجُدوا إَِلَّ إِْبَِِٔس مَلْ َي

  :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 مَّي بذلؾ لاكف جسده مف أديـ اورض، كقيؿ: لسمرةو في لكنو. أبك البرر؛ سي  آدـ :ِاََدمَ 

 في ارية منقط ؛ ونَّو استثناء مف غير الجنس. ء، كاالستثناء: حرؼ استثناإَِلَّ 
بلػيس أبػك . ييقػاؿ: أٍبلىػس، كمنػو ارػتؽ إبلػيس اإًلبالس: الحزف المعترض مف ردة البػهللس،: إِْبَِِٔس  كا 

 ؛افػر إبلػيسو ،ؿ اليفػة اإلنػس كأبػكىـأكَّ  آدـ امػا أفَّ  ،كأبػكىـ ؿ اليفة الجػفَّ إبليس أكَّ ف، الجفَّ الريـ
 الطاعػة عػف كاسػتابر لػو ياضػ  كلػـ لألمػر ينقػد لػـ كلاػف رسػكالن، ياذب فلـ لو اهلل أمر سم  ونَّ و

 اافران. فصار

ِٚجِدينَ  ْن ِمَن افسَّ ُُ : ىذه الجملة القرآنية مبنية لما فيـ مف معنى االستثناء، فالراجأل أفَّ االستثناء مَلْ َي
  .مف الساجديف ردـمنقط ، فليس إبليس مف جنس المالئاة، كالمعنى: لاف إبليس لـ ياف 

 :(ِ): لطائؼ التفسير في اآليةنيان ثا
ِٚجِدينَ ]قكلو: المطيفة األكلى: ْن ِمَن افسَّ ُُ  ما لمعنى مؤادةه  اإلعراًب، مف ليا مكض  ال جملةه  [مَلْ َي

َزَ ]اقكلو: إبليس سجكد نفي مف االستثناءي  أارجو ُْ  .[إَِلَّ إِْبَِِٔس ]:قكلو بعد {10}البؼرة [َأَبى َواْشتَ
ََ ]:في قكلو [َمٚ] المطيفة الثانية: ًَ أفَّ اهلل  المعنى:ك التكبي ،  على تدؿر  استفياميةه  [َؿَٚل َمٚ َمَْ

ف السجكد، مف امتناعو على كقرعو كباو  السجكد. مف منعو بما عالمان  تعالى ااف اهلل كا 
َٕٚ َخْرٌ ِمُْْه[قكلو:: لثالثةالمطيفة ا السجكد بهللنَّو  كبيَّف مانعو مف مسكؽ مساؽ التَّعليؿ لالمتناع، ]َأ

 معصيةه صريحةه. رأل نفسو ايران مف آدـ، فلـ يمتثؿ ومر اهلل تعالى إياه بالسجكد ردـ، كىذا
، بإابار مف المالئاة الذيف ريدكا : رابعةالمطيفة ال ؿ إلبليس العلـ باكنو مالكقان مف نارو حصى

 القىو، أك بإابار مف اهلل تعالى.
، مالَّ  :خامسةالمطيفة ال فكف، منيـ المؤمنكف، الجفر أجساـ لطيفةه قابلةه للتَّرارؿ، مالكقكف مف نارو

  كمنيـ دكف ذلؾ.
                                                           

كالصاـر  ،(ُّْ،َٕ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات.(ّْ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
بررح صحيأل  فتأل البارمك  (،ِْٖالقرري)ص:(، كاالستيزاء بالديف: أحمد ُٗٓالمسلكؿ: ابف تيميَّة)ص:

صفكة التفاسير: ، ك (َّٗ/ْ): صديؽ حسف ااففتأل البياف في مقاصد القرآفك  ،(ُْٔ/ٕ)الباارم: ابف حجر
 .(ّْٖ/ُالصابكني)

ارج التفار معك  ،(ُْ/ٖ)كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر ،(ِّٕ،ِِٕ/ْ( البحر المحيط: أبك حياف اوندلسي)ِ)
 .(َُُ/ْ): الميدانيكدقائؽ التدبر
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 :(ُ): بياف المقصد في اآليةثالثان 
اسػػتثناء إبلػػيس مػػف السػػاجديف يػػدؿر علػػى أنَّػػو لػػـ ياػػف فػػي عػػداد المالئاػػة؛ وفَّ المالئاػػة ال 

إلى أفَّ اهللى الؽ في نفس إبليس ًجبلةن تدفعو إلى العصياف يعصكف اهلل ما أمرىـ، كفي ارية إرارةه 
اهلل  إذ إفَّ ؛ عندما ال يكافؽ اومر ىكاه، كجعؿ لو ىكلن كرأيان، فاانػت ًجبلتيػو ماالفػة لجبلػة المالئاػة

الػػؽ إبلػػيس أصػػالن للجػػفَّ ليجعػػؿ منػػو صػػنفان ميتىميَّػػزان عػػف بقيػػة المالئاػػة بقىبكلػػو للمعصػػيًة، كىػػذا ىػػك 
ليػػػػػو ذىػػػػػب اثيػػػػػره مػػػػػف الفقيػػػػػاًء، كىػػػػػك الصػػػػػحيأل عنػػػػػد أىػػػػػؿ السرػػػػػنة، كقػػػػػد قػػػػػاؿ  ظػػػػػاىر القػػػػػرآف، كا 

[ تعػالى: َٚن ِمَن اجِلرني ـَ لقػكا مػف النرػكر، كأفَّ الجػفَّ امػا أفَّ الم {14}الؽفلف ]َؾَسَجُدوا إَِلَّ إِْبَِِٔس  الئاػة اي
لقػػكا مػػف النَّػػار  مػػف الجػػافر  كالػػؽ نػػكر، مػػف المالئاػػة القػػت ":()اهلل رسػػكؿ قػػاؿفػػي الصػػحيأل ف، اي

، كقػد الػؽ ف .(ِ)لاـ" كصؼ مما آدـي  كالؽ ،نارو  مف مارجو  إفَّ إبليس ىك الجآف الذم ىك أبك الجػفَّ
، امػػا أفَّ آدـى أبػػك اإلنػػسلػػـ ياػػف إبلػػيسي مػػف المالئاػػة ف، مػػف نػػارو  ، كاػػاف أبػػا الجػػفَّ طرفػػةى عػػيفو

(ّ) .
 ىك إبليس أبكىـ لاف الرياطيف؛ مف أحده  بالسجكد المهللمكريف في ياف لـ كذىب ابفي تيمية إلى أنَّو

 بالسػػػجكد، اومػػػر فػػػي لداكلػػػو المالئاػػػةً  مػػػف النَّػػػاس بعػػػضي  كجعلػػػو كعصػػػى، فػػػامتن  مػػػهللمكران  اػػػاف
يـ ؛ مف كبعضي ، مف الؽ كلاكنو كذريةن، قبيالن  لو وفَّ  الجفَّ  كالتحقيؽي ، نكرو  مف القكا كالمالئاة نارو

 الػػؽه  ىػػك إبليسي فػػ ،مثالػػو باعتبػػار كال أصػػلو باعتبػػار مػػنيـ كلػػيس صػػكرتو، باعتبػػار مػػنيـ اػػاف أنَّػػو
[ :لقكلػو المالئاًة، غيري  َٚن ِمَن اجِلرني ـَ  إبلػيس فػإفَّ  المالئاػة، غيػر الػؽ كالجػفر  {14}الؽفلف ]إَِلَّ إِْبَِِٔس 
، مف الؽ ف قطعان، المالئاة غير مف فيك نارو  .(ْ)ردـ بالسجكد أيمر قد ااف كا 

إبليس مف المالئاة بدليؿ االستثناء في  كما ذىب إليو بعضي المفسريف مف أفَّ 
 ضعيؼه أماـ التحقيؽ العلمي الدقيؽ، لألدلَّة ارتية: فيذا القكؿ [ َؾَسَجُدوا إَِلَّ إِْبَِِٔس ]ارية

 لك ااف إبليس مف المالئاة لما عصى أمر اهلل؛ وفَّ المالئاة منزىكف عف المعصية. .ُ
بليس يقكؿ عف  .ِ ، فطبيعتيما ماتلفة، كا  لؽ مف نارو بليس اي ، كا  لقت مف نكرو المالئاة اي

 .المالئاة لقاؿ: القتني مف نكرنفسو بصريأل لفظ القرآف: القتني مف نار، فلك ااف مف 

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .(ُْ،ّٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ُ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (.ُُٗٗ(،)ص:ِٔٗٗ)ػ باب في أحاديث متفرقة، حديث رقـ الزىد كالرقائؽ اتاب مسلـ في (ِ)
: التفسير الابيرك ، (ّّْالري  اوصبياني)ص:العظمة: أبك ك  ،(ّْٔ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)

: في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البيافك  (،ّٕ/ُالبداية كالنياية: ابف اثير)ك (، ّْ/ُْ)الرازم
صفكة التفاسير: ك (، ِّاورقر)ص: سليماف عالـ المالئاة: عمرك  ،(َُِٖ،ُّٗالرنقيطي)ص:

 .(ّْٖ/ُالصابكني)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .(ُِٓٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)( ْ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

المالئاةي ال ذريَّة ليـ، كال تتنااأل كال تتناسؿ؛ ونَّيـ ال ييكصفكف بذاكرةو كال أنكثةو، باالؼ  .ّ
؛ فإنَّيـ يتنااحكف كيتناسلكف ااإلنس كليـ ذريَّ    ة.الجفَّ

، كىك قكلو  .ْ ىناؾ نصر صريأل كاضأل في سكرة الايؼ على أفَّ إبليس مف الجفَّ
َسَق َظْن َأْمِر َربيِه[تعالى: ٍَ َٚن ِمَن اجِلني َؾ ـَ ةن كبرىانان {14}الؽفف  ]إَِلَّ إِْبَِِٔس   . (ُ). كافى بو حجَّ

، كعدَّ مف المالئاة تغليبان،إفَّ إبليس مف ال": (ِ)زانيقاؿ التفتا أٍم: إنَّما أيدرج في المالئاة على  جفَّ
َٚن ِمَن اجِلني ]سبيؿ التغليب؛ لاكنو جنيان كاحدان مغمكران فيما بينيـ، كال يقاؿ معنى قكلو: ااف مف  [ـَ

، رهللنيـ االستابار  ،لـ ياف إبليس مف المالئاة طرفةى عيفو ف .(ّ)"طائفة مف المالئاة مسماه بالجفَّ
ىذا ىك الصحيأل الذم دؿَّ عليو التحقيؽ، فإفَّ إبليس لـ ياف مف نكع الساجديف في أصؿ القو 

 .(ْ)كطبيعتو، كتاكينو، بؿ ااف مف نكع الجفَّ 
 آدـ النَّيي؛ وفَّ  مف ارتااب أعظـ اهلل عند اومر ترؾعليو فإفَّ ارية تدؿر على أفَّ  كًبناء

بليس عليو، فتاب منيا فهللاؿ الرجرة أاؿ عف ييني   عليو. يتب فلـ يسجد فلـ ردـ يسجد أفَّ  مرأي  كا 
 ارتااب مف اهلل عند أعظـ اوكامر ترؾ أفَّ  كىي رهللفه  ليا عظيمةه  مسهلللةه  كفي ىذه ارية  

  :(ٓ)عديدة كجكه مف كذلؾ المناىي،
 في مصدريه اومر ترؾ كذنب كالحاجة، الريكة الغالب في مصدريه النيي ارتااب ذنب أفَّ  .ُ

 مات مف كيدالييا ًابر، مف ذرةو  مثقاؿي  قلبو في مف الجنَّة يداؿ كال كالًعزة، الًابر الغالب
ف التكحيد على  كسرؽ.  زنى كا 

النصكص الررعية،  ذلؾ على دؿَّ  اما المنيي ترؾ مف اهلل إلى أحبر  المهللمكر فعؿ أفَّ  .ِ
، المناىي كترؾ  اوكامر، بفعؿ المحبةى  علؽ اهلل كليذا الفعؿ، عف النفس اؼ فإنَّو عمؿه
ُّٛ اُدْحِسِْغَ ]اقكلو:

 ما اهللاثر المناىي جانب في كأمَّا  ،{351}البؼرة [ َوَأْحِسُْوا إِنَّ اهللَ ُُيِ
تَِدينَ ]اقكلو: للمحبة، النفي جاء ًْ ُّٛ ادُ

َتُدوا إِنَّ اهللَ ََل ُُيِ ًْ  كأابر كنظائريه، ،{354}البؼرة  [َوََل َب
ِرُهوا ]كيساطيا اقكلو: يارىيا أنَّو آار مكض  في ـَ وا َمٚ َأْشَخَط اهللَ َو ًُ بَ ٌُ ابَّ ُ ََ بََِٖنَّ َىفِ

هُ  َٕ  ما ييقدَّر اهللي  كليذا بالذات، مقصكد ييحبرو اهللي  ما ففعؿ ىذا عرؼ إذا .{84}حمؿد  [ِرْضَوا
                                                           

 .(ِٖ،ِٕ/ُر القرآف الاريـ: الصابكني)( قبس مف نك ُ)
ىػ(، ُِٕزاني: مسعكد بف عمر بف عبداهلل التفتا زاني، سعد الديف، كلد بػ"تفازاف" مف بالد ايراساف سنة)( التفتاِ)

العقائد ىػ(، كدفف في "سراس"، مف أئمة العربية كالبياف كالمنطؽ، مف اتبو: ررح ّٕٗكتكفي بػ"سمرقند" سنة)
 (.  ِٖٓ/ِبغية الكعاة)ك (، ُٓٔ/ُنظر: ًمفتاح السعادة)يطالبيف في الاالـ، ررح المقاصد. الفقيية، مقاصد ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .(ُّٖ/ّفتازاني)( ررح المقاصد: مسعكد بف عمر التّ)
 .(ُُُ/ْ): الميداني( معارج التفار كدقائؽ التدبرْ)
 .(ُْٖ)ص:الجكزية ( الفكائد: ابف قيـٓ)
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، ما إلى إلفضائو كيساطو يارىو  ترتب لما كالفسكؽ كالافر المعاصي قدَّر اما ييًحبر
 العبد مف التكبة كحصكؿ الريداء كاتااذ الجياد مف لكازميا مف يحبو مما تقديرىا على

ظيار إليو كالتضرع   وجلو. كالمعاداة المكالة كحصكؿ كعزه كانتقامو كعفكه عدلو كا 
 منيي فيك المهللمكر فعؿ لتاميؿ مقصكده  المنيي كترؾ لذاتو، مقصكده  المهللمكر فعؿ أفَّ  .ّ

 النيي في ذلؾ على نبَّو اهللي  اما كينقصو يضعفو أك المهللمكر بفعؿ ياؿ اكنو وجؿ عنو
 كمكان  قكاط  فالمنييات الصالة، كعف اهلل ذار عف يصداف باكنيما كالميسر الامر عف

 كاومر لغيره، المقصكد باب مف عنيا فالنيي اماليا، أكعف المهللمكرات فعؿ عف صادة
 .(ُ)لنفسو المقصكد باب مف بالكاجبات

 الحمية باب مف المنييات كترؾ كبقائيا، اإليماف قكة حفظ باب مف المهللمكرات فعؿ أفَّ  .ْ
 الحمية. على مقدـه  القكة كحفظ االعتداؿ، عف كيارجيا اإليماف قكة يركش عما

 كترؾ كنعيمو، كلذتو عينو كقرة كسركره كزينتو كغذاؤه القلب حياة المهللمكرات فعؿ أفَّ   .ٓ
 كلـ يهللت المنييات جمي  ترؾ لك فإنَّو ذلؾ، مف ريئان  لو يحصؿ ال ذلؾ بدكف المنييات
 النَّار. في االدان  كااف ريئان  الترؾ ذلؾ ينفعو لـ بيا المهللمكر كاوعماؿ باإليماف

مَّا سيئاًتو حسناتيو غلبت إف مطلقان  ناجو  إمَّا فيك كالمنييات المهللمكرات فعؿ مف أفَّ  .ٔ  ناجو  كا 
 المهللمكر، بفعؿ كذلؾ النجاة، إلى فمآلو سيئاتو، على كيعاقب الحؽ منو يؤاذ أف بعد
، غيري  ىالؾه  فيك كالمنييات المهللمكرات ترؾ كمف  كىك المهللمكر، بفعؿ إال ينجك كال ناجو

، كىك المحظكر، بارتااب ىلؾ إنَّما فيك قيؿ: فإفالتكحيد،   اليالؾ في يافي قيؿ: الررؾي
ف بو، المهللمكر التكحيد نفس ترؾ  قلبيو اال متى بؿ الررؾ، مف كجكدم بضد يهللتً  لـ كا 
ف ىالؾه  فيك اهلل يكحد فلـ رأسان  التكحيد مف  عبادة إليو انضاؼ فإذا غيره، معو يعبد لـ كا 
 عنو. المنيي الررؾ كفعؿ بو المهللمكر التكحيد ترؾ على عذب غيره

 المػػهللمكر، ممتثػػؿ فػػالمطي ي  تبعػػان، كبػػالنيي أصػػالن  بػػاومر تتعلػػؽ إنَّمػػا كالمعصػػية الطاعػػة أفَّ  .ٕ
 إال تحصػػػؿ كال المرسػػػؿ، طاعػػػةي  الررسػػػؿ إرسػػػاؿ مػػػف كالمقصػػػكد المػػػهللمكر، تػػػارؾه  كالعاصػػػي
 اجتنػػػب لػػػك كليػػػذا كلكازمػػػو، اوكامػػػر امتثػػػاؿ تمػػػاـ مػػػف المنػػػاىي كاجتنػػػاب أكامػػػره، بامتثػػػاؿ
 أتػػػػى لػػػػك مػػػػا باػػػػالؼ عاصػػػػيان، كاػػػػاف مطيعػػػػان  ياػػػػف لػػػػـ بػػػػو أمػػػػر مػػػػا يفعػػػػؿ كلػػػػـ المنػػػػاىي

ف فإنَّػػو كارتاػػب المنػػاىي، بالمػػهللمكرات،  اومػػػر، بامتثػػاؿ مطيػػ ه  فإنَّػػو مػػذنبان، عاصػػيان  عػػد كا 
 .ااصةن  المنييات باجتناب مطيعان  يعد ال فإنَّو اومًر، تارؾي  باالؼ النيي بارتااب عاصو 

 فػهللابرى اهللي  الالػؽ وجليػا الػؽ التػي العبػادةي  كتلػؾ كادمػةه  كتقػربه  عبكديةه  اومر امتثاؿ أفَّ  .ٖ
 ليعبػػدكه، اتبىػػو علػػييـ كأنػػزؿى  رسػػلىو إلػػييـ أرسػػؿ إنَّمػػا كاػػذلؾ للعبػػادة، الػػؽ العبػػاد إنَّمػػا أنَّػػو

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                 (.                                                                                                                           ُْٔالفكائد: ابف قيـ الجكزية)ص:( ُ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 فيػو امػاؿ ال عدمي   أمره  فإنَّو الترؾ؛ لمجرد يالقكا كلـ ليا، القكا التي الغايةي  ىي فالعبادةي 
 .الحصكؿ مطلكبي  كجكدم   أمره  فإنَّو لمهللمكر؛ امتثاؿ باالؼ عدـه، ىك حيثي  مف

 يػػدؿر  كىػػذا كاحػػد، مثػػؿ المنييػػات كجػػزاء فعليػػا، أمثػػاؿ عرػػرة المػػهللمكرات جػػزاء جعػػؿ اهلل أفَّ  .ٗ
 لاانػػت بػػالعاس اومػػر اػػاف كلػػك عنػػو نيػػى مػػا تػػرؾ مػػف إليػػو أحػػب بػػو أمػػر مػػا فعػػؿ أف علػػى
 تساكيان. أك بكاحدة كالحسنة بعررة السيئة

 فمتعلػػػػؽ المنييػػػػات مػػػػف يارىػػػػو كمػػػػا بصػػػػفاتو، متعلػػػػؽ فيػػػػك المػػػػهللمكرات مػػػػف يحبػػػػو مػػػػا أفَّ  .َُ
 الايػػرات، إلػػى كتفضػػي ايػػره  رػػركر، كالمػػهللمكرات الػػي كتفضػػي رػػركر فالمنييػػات بمفعكالتػػو،

  .(ُ)ماركىو فكات مف إليو أحبر  محبكبو ككقكع ماركىو، كالمنيي محبكبو، المهللمكر أفَّ ك 
  :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
 .لـ ياف مف المالئاة، بؿ ىك أبك الجفَّ  وأنَّ ، فَّ إبليس امتن  مف السجكد تابران كعنادان أ .ُ

 الًاٍبري رأس المعاصي، كأساس اؿَّ بالءو ينزؿ بالالؽ كىك أكَّؿ معصية عيًصيى اهلل بيا. .ِ

، أكصليا ابف تيميةى ظكر، كيتهلليدي ذلؾ مف كجكه عديدةو فَّ ترؾى المهللمكر أردر مف فعؿ المحأ .ّ
 .(ّ)جنس فعؿ المهللمكر أعظـ مف جنس ترؾ المنيي عنو إلى أربعيف تحت عنكاف: أفَّ 

 على الذار فضؿ إذا اما المحظكرات، ترؾ جنس مف أفضؿ المهللمكرات فعؿ جنس أفَّ  .ْ
 .اوعياف عمكـ ال الجنس فالمراد الملؾ، على كاإلنسي اونثى،

فٍ  أفَّ  .ٓ في ، كلذا بكَّب الباارم اتَّحد جنسييا فيي ليسٍت على كزافو كاحدو  المعاصي كا 
(.صحيحو: ( ك)حراـه دكف حراـو  )ظلـه دكف ظلـو

الطاعات الكجكدية أعظـ مف الطاعات  كأفَّ  ،أداء الكاجب أعظـ مف ترؾ المحـر أفَّ  .ٔ
 .العدمية فياكف جنس الظلـ بترؾ الحقكؽ الكاجبة أعظـ مف جنس الظلـ بتعدم الحدكد

ـه على ترؾ المحظكر؛ كلذلؾ  .ٕ ااف أفضؿ الصبر عند اهلل أفَّ فعؿ المهللمكر في الررع ميقدَّ
كأحبرو لو الصبر على فعؿ الطاعات، كااف عقابي إبليسى بسبب تراو أمرى السجكًد أردَّ 

 كأعظـى مف عقاب آدـ في فعلو للمحظكر، كىك اواؿ مف الرجرة.

ََ َأَلَّ َبْسُجَد ]، نحك(ْ)أفَّ مف ألفاظ الحراـ سؤاؿ اهلل عف علَّة الفعؿ .ٖ ًَ   .{38}األعراف  [َمٚ َمَْ

 

 
 

                                                           

 .(ُْٖ)ص:الجكزية ( الفكائد: ابف قيـُ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .(ٔالقرآنية)ص:كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات  ،(ّْٖ/ُ( صفكة التفاسير: الصابكني)ِ)
 .(ُّالابائر: الذىبي)ص:ك (، ِٕٗ/ِٗ، ُِٗ/ِٖ، ُٕٔ/ُُ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ّ)
 (.ّٖ،ُٖبف حسف آؿ سلماف)ص: التحقيقات كالتنقيحات السلفيات على متف الكرقات: مريكر( ْ)
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ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 محمكده  الكبراء عمى االعتراضً  المقصد الرابع: ترؾي 
ََ َأَلَّ َبْسُجَد كيدؿر على ذلؾ المفيكـ التربكم قكؿ اهلل إاباران عف إبليس قكلو:          ًَ ]َؿَٚل َمٚ َمَْ

َتُه ِمْن ضٍِغ[ َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ تَِْي ِمْن  َْ َِ ٚ َخْرٌ ِمُْْه َخ َٕ ََ َؿَٚل َأ  .{ 38 }األعراف  إِْى َأَمْرُب
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

، كالمقصػكد مػف :َمٚ االسػتفياـ إظيػار  حرؼ استفياـ، كىك استفياـ ظاىره حقيقي، كمركبه بتكبي و
ال فاهلل تعالى عالـه بذلؾ.  مقصد إبليس للمالئاة، كىك للتقري  كالتكبي  كا 

 ََ  بالسجكد م  مىٍف أمرتي مف المالئاة.: أم: كقتى أمرم إيَّاؾ إِْى َأَمْرُب
.َخْرٌ   : الاير ما يىرغبي فيو اؿر أحدو االعقؿ كالعدؿ كالفضؿ كالنف . كالاير يقابؿ بالررَّ

 ََ ًَ  .المن ي يقاؿي في ًضد العىًطية. كمعناه في ارية: ما صدؾ كافَّؾ عف السجكد: َمَْ
 حرؼ جر  يجئ في العربية للتبعيض، كلبياف الجنس، كالبتداء الغاية في الزماف كالمااف.   : ِمنْ 

 ََ  : اومر: عند اوصكلييف: " قكؿه طالبه للفعًؿ".َأَمْرُب
 .الطَّيف ىك التررابي المياتلطي بالماءً : ضِغٍ 
 :(ِ): لطائؼ التفسير في اآليةنيان ثا

 للتنبيوً  مزيدةه كًصلةه  [َأَلَّ َبْسُجَد ]:في قكلو [َل]المفسريف: حرؼقاؿ جم ه مف  المطيفة األكلى:
كذىب قكـه  ،كتحقيقو عليو دالت الذم الفعؿ لمعنى كلتكايدو  السجكد، ترؾ عليو المكبَّ  أفَّ  على

 ؛كىذا ىك الصحيأل ،كليست لغكان  ،مفيدةه في ارية  [َل] حرؼ النفي فَّ مف أىؿ التفسير إلى أ
، كعلى ىذا القكؿ ففي تهللكيؿ صعبه  فييا مراؿه  ال فائدةى  مف اتاب اهلل لغكه  المةن  بهللفَّ اـ الحي  وفَّ 

منعؾ عف ترؾ السجكد؟ كياكف ىذا االستفياـ  ارية كجياف: اوكؿ: أف ياكف التقدير: أم ريءو 
كأراد  ذار المن ى أفَّ اهلل : الثاني و ما منعؾ عف ترؾ السجكد؟على سبيؿ اإلناار كمعناه: أنَّ 

ماالفة أمر اهلل حالة عظيمة يتعجب  و قاؿ: ما دعاؾ اهلل إلى أف ال تسجد؟ وفَّ فاهللنَّ  ،الداعي
، جارو على قاعدة التضميف القرآنيةكىذا الرأم ىك الصكاب؛ ونَّو ، منيا كيسهللؿ عف الداعي إلييا

مَّف فعؿ)من ( معنى فعؿ)حمؿ( فعدَّم تعديتو، فهللغنت الجملة عف جملتيف، كأصؿ الاالـ:  فقد ضي
                                                           

عيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف ، ك (ّٕٓ/ُنياية السيكؿ في ررح منياج الكصكؿ: اإلسنكم) (ُ)
، (َّّ/ِررح ابف عقيؿ)ك  (،ٕٕٗ،ّّٓ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفرداتك  ،(ْٓٓ/ُالحلبي)

 ،(َُّ/ْ): صديؽ حسف اافالبياف في مقاصد القرآف فتأل، ك (ِْ،ّٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك 
 .(ُُّ/ْ): الميدانيمعارج التفار كدقائؽ التدبرك 
في إيضاح القرآف  أضكاء البيافك (، ُٔ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ، ك (ّْ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)

 .(ُّٗ: الرنقيطي)ص:بالقرآف
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

ما منعؾ أف تسجد، كما حملؾ على أف ال تسجد؟، كبالتضميف اإليجازم البدي  جاءت ارية، 
كااتصاران في التقدير، كبيذه ارية أباف اهلل أنَّو سهللؿ إبليس عف المان  لو مف السجكد، كعف 

 .(ُ)زائدة ال يستقيـ م  اماؿ اإلعجاز القرآني [َل]الحامؿ لو على عدـ السجكد، كاعتبار
ََ ]قكلو: المطيفة الثانية: ًَ  تضمينان، أك تكسعان ( دعاؾ كما حملؾ ما) على محمكؿه [َمٚ َمَْ

 بو، علمو م  السجكد، مف المان  عف السؤاؿ أف يافى كال ،السجكد عدـ عف حماؾ ما كالمعنى
  .آدـ أصؿ كتحقيره بهللصلو كافتااره كابره كافره معاندتو كإلظيار للتكبي ،
َتُه ِمْن ضِغٍ ]:قاؿ إبليس إنَّما الثالثة:المطيفة  َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ َتِْي ِمْن  َْ َِ ٚ َخْرٌ ِمُْْه َخ َٕ  منعني: يقؿ كلـ ،[َأ

 اعتقاده كىك المان ، على يدؿر  ما مستهللنفة، بيا جاء الجملة التي ىذه في للسؤاؿ؛ وفَّ  مطابقة اذا
 مثلو يؤمر أف إناار مف طيَّيا في ما م  للمفضكؿ، ذلؾ مثؿ يفعؿ ال كالفاضؿ منو، أفضؿ أنَّو

 ونَّيا الطيف؛ عنصر مف أفضؿ النَّار عنصر أفَّ  الايرية مف ادعاه ما علؿ كقد، لمثلو بالسجكد
، جكىر  كالعنصر، المادة جية مف بما الفضؿ اصَّ  حيثي  إبليس أاطهلل كلقد ظلماني ، كىك نكراني 
 أمر كلذلؾ اومر، مالؾ كىك الغاية كباعتبار ،الصكرة كباعتبار الفاعؿ، باعتبار ياكف عما كغفؿ

 لو كأفَّ  اورض، في الاالفة أمر عليو يدكر بما منيـ أعلـ أنَّو ليـ بيَّف لما لو بالسجكد المالئاة
 كصكرتو، كغايتو بفاعلو يررؼ بمادتو، يررؼ اما فالريء كبالجملة لغيره، ليست اكاصَّ 
 .غلطو فاستباف آدـ دكنو، في كالثالثة
 قكلو عليو كالدليؿ ،يفعلو ال أنَّو فيو اهلل علـ قدر لمف التاليؼ يجكز قاؿ السلؼ: :الرابعة المطيفة
ََ ]إلبليس: تعالى ََ َأَلَّ َبْسُجَد إِْى َأَمْرُب ًَ  فعلو، منو يق  ال أنَّو علمو مف سبؽ كقد فهللمر، [ َمٚ َمَْ
 الطاقة عدـ لاف ارلة، م  سالمة ،يطيقو ال أنَّو اهلل علـ مف سبؽ قد ما إلى متكجيان  اومر فااف
 .(ِ)يجكز كذلؾ كالقىبكؿ، التكفيؽ لعدـ

 :(ّ)رابعان: بياف المقصد في اآلية
س عف السجكد إفَّ مف أقكل اودلة على ىذا المقصد الجليؿ ما جاء في اعتراض إبلي

ََ َأَلَّ ]بذلؾ، فقاؿ تعالى:ردـ، حيف أمره اهلل  ًَ ََ َمٚ َمَْ إبليس  فاعتراض [َبْسُجَد إِْى َأَمْرُب
َتُه ِمْن ضِغٍ ]بقكلو: َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ َتِْي ِمْن  َْ َِ َٕٚ َخْرٌ ِمُْْه َخ  الدَّيف يكـ إلى الرقاء بو لو ايتب الذم ىك [َؿَٚل َأ

ة أصحاببياف المقصد،  في دليؿ كىك الابير، الحايـ على العتراضو  البقرة م  مكسى مف كقصَّ
َرةً ]أيضان، عندما أابرىـ بهللمر اهلل  القبيؿ ىذا ََ ٌْ َأْن َبْذَبُحوا َب ـُ ُْٖمُر ْوِمِه إِنَّ اهللَ َي ََ  [َوإِْى َؿَٚل ُموَشى فِ

                                                           

  .(ُُِ/ْ): الميدانيلتفار كدقائؽ التدبرمعارج اك  ،(ُٕ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ (ُ)
 .(ِٕٗ/ٖ): ابف تيميةالفتاكل( مجمكع ِ)

 .(ّّٗ/ٓ( المكافقات: أبك إسحاؽ الراطبي)ّ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

ٚ ُهُزًوا]علييـ، فقالكا: اهلل فردد السؤاؿ في تعنتكا حيثي   {23}البؼرة  َٕ ، فإنَّو استبعاد لما قالو [َأَبتَِّخُذ
ناار، أم أيف ما سهلللنا عنو  مف بياف القاتؿ مف اومر بذبأل البقر؟ فيك اعتراض على الابراء. كا 

ـى على النبيَّ  ما اسمؾ؟" قاؿ: فقاؿ:"  ()كأارج الباارم عف سعيد بف الميسىيًَّب أف جده حزنان قىًد
" ، قاؿ: "بٍؿ أنتى سىٍيؿه ٍزفه انيًو أبي.، قاؿ: ال أيغيَّري اساسمي حى زىالًت قاؿ ابف الميسىيًَّب: فىما  مان سمَّ

كنةي بىعدي   على االعتراض أفَّ  مف بالتجًربة عيد كما ،اثيرة المعنى ىذا في كاوحاديث .(ُ)ًفينا الحيزي
 كالتلميذ.  الري  بيف مبعد الفائدة بامتناعً  قاضو  الابراء

 :(ِ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف خامسان: 
إبليس بيذه ارية علػى  ذَـّ  اهلل فَّ و جكبصيغة اومر تفيد الك  ارية على أفَّ ب احتج العلماءي  .ُ

.للذ كلك لـ يفد اومر الكجكب لما ااف مجرد ترؾ المهللمكر بو مكجبان  ،ترؾ ما أمر بو  َـّ
ي فػ علػى تػرؾ السػجكد إبلػيسى  ذَـّ  اهلل ؛ كذلػؾ وفَّ اومر يفيد الفػكر فَّ ارية دليؿه لمف قاؿ: إ .ِ

 .يفيد الفكر لما استكجب ىذا الذـ بترؾ السجكد في الحاؿ كلك ااف اومر ال ،الحاؿ
و غير مػؤمفو بإلييَّػة اهلل لػو، إفَّ إبليس أصرَّ على عناده كاستاباره، كأعلف بيذا اإلصرار أنَّ  .ّ

كأنَّػػػو معتػػػرضه علػػػى أمػػػر اهلل لػػػو بالسرػػػجكد ردـ، كليػػػذا االعتػػػراض لػػػكازـي افريػػػة متعػػػدَّدة.

                                                           

زف، حديث رقـ ( صحيأل الباارمُ)  (.ّٕٕ،)ص:(ُّٗٔ،َُٗٔ)اتاب اودب ػ باب اسـ الحى
معارج ك  ،(َُّ/ْ)صديؽ حسف ااف: فتأل البياف في مقاصد القرآفك  ،(ّٓ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرِ)

 .(ُُّ/ْ): الميدانيالتفار كدقائؽ التدبر
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 الثاني: األصؿ في الكجكد التفاضؿ المطمب
 كفيو سبع مقاصد:

ؿ: اإلنس أشرؼ كأفضؿ مف الجف            المقصد األكَّ
َتُه ِمْن ضٍِغ[ عف إبليس:و كيدؿر على ىذا قكل       َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ َتِْي ِمْن  َْ َِ َٕٚ َخْرٌ ِمُْْه َخ  {38 }األعراف ]َؿَٚل َأ

 :(ُ)اآليةأكَّالن: المفردات المُّغكية في 
ؼ على عطً إليو كيى  يؿي مً يى  أحدو  اؿَّ  ؛ وفَّ الررَّ  الؼي اً  ؿ، فالايرؼ كالميٍ طٍ العى  الاير أصؿ :َخْرٌ 

 .كأايار ياره : فاضلة. كقكـ اً رةه ايَّ  كامرأةه  ،ره ايَّ  رجؿه  :فيقاؿ ،ؼ الاالـي صرَّ ثـ يي  .صاحبو
ٚرٍ  ، مف الؽ إبليس أفَّ : ارية ىذه في ذار اهللي  :َٕ  التي للنَّار أكصافان  أار مكاض  في زاد كقد نارو

 مطلؽ مف أاصر  كالمارجي  المارج، اصكص أنَّيا ذلؾ كمف، السمكـ نار أنَّيا ذلؾ مف منيا، القو
 حرىا. لردة البدف مساـ في تنفذ ونَّيا؛ السمكـ نار فيو، كسميت دااف ال الذم الليب ونَّو النَّار؛

  بالماء.الطيف ىك عجف التراب  :ضِغٍ 
 :(ِ)ثانيان: مناسبة آخر اآلية ألكليا
ََ ]:إفَّ قكلو في أكَّؿ ارية ََ َأَلَّ َبْسُجَد إِْى َأَمْرُب ًَ  إبليس طلب الداعي الذم دعا [َمٚ َمَْ

ٚ َخْرٌ ]و قاؿ:عف إبليس ذار ذلؾ الداعي كىك أنَّ  فهللابر اهلل في آار ارية ،إلى ترؾ السجكد َٕ َأ

َتِْي  َْ َِ َتُه ِمْن ضِغٍ ِمُْْه َخ َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ منو  ي ايره ما لـ أسجد ردـ ونَّ إنَّ  :إبليس قاؿ كمعناه: إفَّ  [ِمْن 
ف المقدمة و ال يجكز أمر ذلؾ اوامؿ بالسجكد لذلؾ اودكف! ثـ بيَّ فإنَّ  ؛مف غيره كمف ااف ايران 

ٚ َخْرٌ ِمْْهُ ]اوكلى كىك قكلو: َٕ ٚ]قاؿ: بهللفَّ  [َأ َٕ َتِْي ِمْن  َْ َِ َتُه ِمْن ضِغٍ َخ َْ َِ ار أفضؿ مف كالنَّ  [ٍر َوَخ
 .مف آدـ فكجب اكف إبليس ايران  ،كالمالكؽ مف اوفضؿ أفضؿ ،الطيف
 :(ّ): لطائؼ التفسير في اآليةثالثان 

ٚ َخْرٌ ِمْْرهُ ]قكؿ إبليس: المطيفة األكلى: َٕ  يتضػمف لانَّػو للسػؤاؿ، مطػابؽ بجػكابو  لػيس ىػذا [..َؿَٚل َأ
 النَّار أفَّ  عنده يقتضي كىذا عنصًره، على عنصرم لررؼ عليو، فضلي منعني معناه إذ الجكاب،

ذا الطيف، مف ايره   للمفضكؿ. يسجد ال اوفضؿ مف فالنارئي  اذلؾ ااف كا 
 أفَّ  المعلػكـ مف الصكاب؛ وفَّ  طريؽى  كأاطهلل الحؽَّ، كجوى  جيؿ إبليس اهلل عدك فَّ إ المطيفة الثانية:

 علػى رػقائو، سػابقة مػ  حملػو، الػذم كىػذا كاالضػطراب، كاالرتفاع كالطيش الافة النَّار جكىر مف
 جػػكىر كمػػف. كاليػػالؾ العطػػب ذلػػؾ فػػهللكرده و،ربَّػػ بػػهللمر كاالسػػتافاؼ ردـ، السػػجكد عػػف االسػػتابار

                                                           

 .(َُِٖ،ُّٗ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البيافك  (،ِِّ/ِمقاييس اللغة: ابف فارس)( ُ)
 .(ّٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)

 (.ُٖ/ٕ)القاسمي: محاسف التهللكيؿك  ،(ِْٕ،ِّٕ/ْ( البحر المحيط: أبك حياف)ّ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 سػعادتو، سػابقة مػ  ردـ، الػداعي اػاف كىذا كالتثبت، كالحياء كالحلـ كالصبر كاوناة الرزانة الطيف
 .كالمغفرة عنو العفك ربو كمسهلللتو اطيئتو، مف التكبة إلى

ََ  إِىْ ]بقكلو: استدؿَّ  :ثالثةالمطيفة ال  علػى كيػدؿر  الكجػكب، علػى يػدؿر  اومػرً  مطلػؽى  أفَّ  علػى[ َأَمْرُبر
 لػـ الفػكر على كال الكجكب على يدؿر  لـ كلك الحاؿ، في السجكد مف امتناعو على إبليسى  لذـ الفكر

 .مطلقا كال الحاؿ في الذـ يستكجب
 :(ُ)ان: بياف المقصد في اآليةرابع

ٚ َخْرٌ ِمُْْه ]:قكؿ إبليس  َٕ ذا الطػيف، مػف ايػره  النَّػار أفَّ  عنػده يقتضي ىذا [َأ  اػذلؾ اػاف كا 
ـه  النَّػػػار أفَّ  كذلػػػؾ: قػػػاؿ المفسػػػركف للمفضػػػكؿ، يسػػػجد ال اوفضػػػؿ مػػػف فالنارػػػئي   علػػػكمه  مرػػػرؽه  جسػػػ
ـه سػفليه  كالطػيف ليػا، السػمكات مالصػؽه  لجػكاىر مجاكره  يابسه  حاره  افيؼه  لطيؼه   ثقيػؿه  اثيػؼه  مظلػ
 إال لػػو لػػيس كالطػػيفي  كالفعػػؿ، التػػهللثير قكيػػةي  ك أيضػػان فالنَّػػار السػػمكات، مجػػاكرة عػػف بعيػػده  يػػابسه  بػػارده 

 مػػادةي  كىػػي الغريزيػػة، للحػػرارة مناسػػبةه  كأيضػػان فالنَّػػار االنفعػػاؿ مػػف أرػػرؼ كالفعػػؿ كاالنفعػػاؿ، القىبػػكؿ
ذا للمػكت، كالحيػاة أرػرؼ مػف المػكت، مناسػبه  كيبسػو ببرده كالطيفي  الحياة،  فػالمالكؽي  ىػذا تقػرر كا 

؛ وفَّ رػػرؼ اوصػػكؿ يكجػػب رػػرؼ الفػػركع،  اوفضػػؿ مػػف اورػػراؼ ال يجػػكز أف يػػؤمر  فَّ أك أفضػػؿي
 فضػؿ حيػثي  مػف إبلػيسي  أاطػهللى  :أىػؿ التفسػير قػاؿ ثػـ، فيذا ىك تقرير لربية إبليس ؛بادمة اودكف

النَّػػاًر  مػف أفضػؿي  كالطػيفي  مالػكؽه، جمػاده  ىمػا حيػثي  مػػف كاحػدةو  درجػةو  فػي كىمػا الطػيف، علػى النَّػار
 كالصػػبر كالحيػػاء كالحلػػـ كاونػػاة كالكقػػار كالسػػاكف الرزانػػة الطػػيف جػػكىر مػػف أفَّ منيػػا:  كجػػكهو: مػػف

 المغفػرة فهللكرثػو كالتضػرع، كالتكاضػ  التكبػة فػي لػو سػبقت التػي السػعادة بعػد ردـ الػداعي ىك كذلؾ
 ىػػػك كذلػػػؾ كاالضػػػطراب كاالرتفػػػاع كالحػػػدَّة كالطػػػيش الًافػػػة النَّػػػار جػػػكىر كمػػػف كاليدايػػػة، كاالجتبػػػاء
 كالعػذاب. كاللعنػة اليػالؾ فهللكرثػو كاإلصرار، االستابار إلى سبقت التي الرقاكة بعد إلبليس الداعي

ـى   أفضؿ مادتو اانت مف يدؿر  ال: قالكا ثـالنَّار،  على التراب فضؿ بيا يظير عررةن  كجكىان  ذاركا ث
اهلل ابتػػػداءن؛ فػػػال يلػػػـز مػػػف فضػػػيلة المػػػادة  مػػػف عطيػػػةه  الفضػػػيلةي  إذ أفضػػػؿ، صػػػكرتو تاػػػكف أنَّػػػو علػػػى

كالنػػػكر مػػػف الظلمػػػة  الاػػػافر، مػػػف كالمػػػؤمف المػػػؤمف، مػػػف الاػػػافرى  ياػػػرج فَّ اهللو ؛فضػػػيلة الصػػػكرة
 ال بسبب فضيلة اوصػؿ الفضيلة ال تحصؿ إال بفضؿ اهلل على أفَّ  كذلؾ يدؿر  ،كالظلمة مف النكر

فػالمعتبر بمػا انتيػى  ،امػاؿ العقػؿ ما يتناكؿ الحي بعد انتيائػو إلػى حػدَّ التاليؼ إنَّ  كأيضان  ،كالجكىر
  .ما ياكف باوعماؿ كما يتصؿ بيا ال بسبب المادةفالفضؿ إنَّ  كأيضان  ،لؽ منوإليو ال بما اي 

 
 
 

                                                           

 .(ِّٕ/ْالبحر المحيط: أبك حياف)ك (، ّٔ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرُ)
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 :(ُ)ان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو خامس
أفَّ ىذا االدعاء مف إبليس قائـه على االفتراء، كقاعدتيو التكىرـ الباطؿ، كدافعو الًاٍبري كحيبر  .ُ

فَّ االدعاء الااذب ال يزيد الحؽ إال كضكحان.  االستعالء كلك بغير حؽ ، كا 

  بيٍعدنا.مف أٍربىوى إبليس ػ إذا صدر منو الذنب باإلصرار كالًعناد ػ فإنَّو ال يزداد مف اهلل إال  .ِ
ُـّ القياس بالرأم الفاسد  المقصد الثاني: ذى

َتُه ِمْن ضِغٍ ]قكلو:ل   َْ َِ ٍٚر َوَخ َٕ َتِْي ِمْن  َْ َِ ٚ َخْرٌ ِمُْْه َخ َٕ ََ َؿَٚل َأ ََ َأَلَّ َبْسُجَد إِْى َأَمْرُب ًَ  {38}األعراف  [َؿَٚل َمٚ َمَْ

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
:  :َخْرٌ  ما يىرغبي فيو اؿ  أحدو االعقؿ كالعدؿ كالفضؿ كالنف ، كالايري ضرباف: ضربه الايري

، مطلؽه، كىك أف يري الكاحًد رران كىك أف ياكف ا كضربه ايره مقيده، يرغبي فيو اؿر أحدو باؿَّ حاؿو
 .   رار، االماؿ مثالن، فإنَّو ايره لمف عمؿى فيو صالحان، كرر  لمف ااتسبىو مف حراـو

 :(ّ): لطائؼ التفسير في اآليةثانيان 
و بهللنَّ ؛ بالقياس النص تاصيص عمكـ جكاز عدـ إلى ذىب مف ارية بيذه احتج المطيفة األكلى:

لما استكجب إبليس ىذا الذـ الرديد كالتكبي   لك ااف تاصيص عمكـ النص بالقياس جائزان 
 . على أف تاصيص عمـك النص بالقياس ال يجكز كلما حصؿ ذلؾ دؿَّ  ،العظيـ

ةً  إبطالو على القياس نفاةي  استدؿَّ  المطيفة الثانية: ، بقصَّ  مكرد في قياسه  ونَّو فييا؛ حجةى  كال إبليسى
،  اويمةقد علـ  ()فَّ رسكؿ اهلل؛ ونصَّ  ال حيثي  القياس بطالفً  على يدؿر  فال فاسده، فيك النصَّ

ايفية القياس كاالستنباط في مسائؿ ليا أصكؿ كمعاني في اتاب اهلل كمرركع سنتو، ليرييـ ايؼ 
يصنعكف فيما عدمكا فيو النصكص، إذ قد علـ أفَّ اهلل ال بيدَّ أف يامؿ لو الدَّيف، كالقياس ىك 

  تربيو ما ال حاـ فيو بما فيو حاـ في المعنى.
ؿي  قاس إبليس، كىك المطيفة الثالثة:  كقاؿ بالمقاييس، إال كالقمري  الرمسي  عبدت كما قاس، مف أكَّ

. مف ليس آدـ في نف  الذم الركح أفَّ  علميو كذىب قياسيو أاطهللى : العلماءً  بعضي    طيفو
، أفٍ  نذرتٍ  أيمَّي إفَّ : فقالت ،()النبيَّ  إلى جاءت امرأةن  أفَّ  عباس ابف عف المطيفة الرابعة:  تحجَّ

،: قاؿ عنيا؟ حيجَّ أىفهللى  ،تحجَّ  أف قبؿى  فماتتٍ  ي "نعـٍ  أاينتً  دىيفه  أيمَّؾ على ااف لك أرأيتً  عنيا، حيجَّ

                                                           

كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات  ،(ُُّ/ْ): الميداني( معارج التفار كدقائؽ التدبرُ)
 .(ُِٓالقرآنية)ص:

 (.ْٓٓ/ُعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)( ِ)
التكضيأل لررح الجام  الصحيأل: ك  ،(ُٖ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  ،(ِْٕ/ْالبحر المحيط: أبك حياف) (ّ)

 .(ّٕ/ّّابف الميلقف)
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ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

،: قالت قاًضيىتىو؟"، كا: فقاؿ نعـٍ رسكؿي  فقد ربَّو .(ُ)بالكفاًء" أحؽر  اهللى  فإفَّ  لو، الذم اهلل "فاٍقضي
 بالقياس الصحيأل، كما ذمَّوىذا صريأل في العمؿ ك ، ديف اهلل بديف العباد في اللزـك ،()اهلل

 .(ِ)الررع إنَّما ىك القياس الباطؿ
 :(ّ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 

 إفَّ  ثـ المالئاة، جمي  يتناكؿ عاـ   اطابه [ اْشُجُدوا ِاََدمَ ]للمالئاة: تعالى قكلو فَّ إ
 الطيف، مف أررؼ كالنَّار النَّار، مف مالكؽ أنَّو كىك بالقياس، العمكـ ىذا مف نفسىو أارج إبليس
 ؛كمف ااف أررؼ مف غيره ،فيلـز اكف إبليس أررؼ مف آدـ أررؼ، فيك أررؼ أصلو ااف كمف
 جمي  في ثابت الحاـ ىذا أفَّ  عليو كالدليؿ ،و ال يجكز أف يؤمر بادمة اودكف اودنىفإنَّ 

 الذَـّ، استحؽ القياس بيذا العمكـ اصص لما إبليس أفَّ  فثبت ،ذلؾ إال للقياس معنى كال النظائر،
 لما إبليس وفَّ  كذلؾ آار: كجو مف ذلؾ على داللة ارية ففي كأيضان  ،جكازه لعدـ إال ذاؾ كما
ٚ]:تعالى قاؿ القياس ىذا ذار َٓ َ ؾِٔ زَّ َُ ََ َأْن َبَت وُن فَ ُُ ٚ َؾََم َي َٓ  فكصؼ اهللي تعالى إبليسى [ َؿَٚل َؾْٚهبِْط ِمْْ
 مف أف يقتضي كىذا النص، تاصيص يكجب الذم القياس ذلؾ أابر عنو أف بعد متابران، باكنو
 على اهلل التابر أفَّ  على ارية ىذه كدلت ،اهلل على تابَّر بالقياس النص عمكـ تاصيص حاكؿ
 يجكز، ال بالقياس النصَّ  تاصيص أف ثبتف اوكلياء، زمرة مف كاإلاراج الرديد، العقاب يكجب
 مف كأكَّؿ كقاس، ربَّو فعصى القياس، مف بإبليس أكلى الطاعة اانت: قاؿف مم المراد ىك كىذا
،  م  اهللي  قرنو رأًيو، مف بريءو  الديفى  قاسى  فمف بقياًسو، فافر إبليسي  قاس  عف ركم كقدإبليسى

نااره،  ذَـّ  في اثيرة آثار السلؼ  مثليا ااف كما ارثار ىذه في قالكا الفقياء كسائرالقياس الفاسد كا 
، غير على القياس إنَّو: القياس ذَـّ  في  اهلل ديف في كالقكؿ ،اوصؿ بو ردر يي  الذم القياس أك أصؿو

ؿي : منيـ قاؿ مف قكؿوفَّ  ؛بالظفَّ  ، قاس مف أكَّ  الفاسد، بالرأم العلـ أصؿى  ردَّ  إبليس هللفَّ ف إبليسي
 بالرأم اوصكؿ رد في ال أصكليا، إلى الفركع رد في إال بو قاؿ ممف أحدو  عند يجكز ال كالقياس
ذا ،كالظفَّ   إلبليس اهلل أمر مف أقكل أصؿو  كأمر  ،القياس بطؿ كاوثر الاتاب مف النص صألَّ  كا 

لؽ بما العالـ كىك بالسجكد، لؽ كما آدـ، منو اي  كاستابر فهللبى لو بالسجكد أمره ثـ إبليس، منو اي
، كال يحؿر  ال كمثلو فيذا يراء، بما اهللي  يهللمره أف مف بمانعةو  ليست لعلةو   على القياسي  كأمَّا يجكزي

ًكم مف اؿر  بؿ السلؼ، مف أحده  فيو ياتلؼ ال ما فيذا نظيًره، بحاـ للريءً  كالحاـ اوصكؿ،  ري

                                                           

ٍف أربَّوى أصالن معلكمان بهللصؿو ميبيَّف قد بيَّف اهلل  ( صحيأل الباارمُ) اتاب االعتصاـ بالاتاب كالسنة ػ باب مى
، حديث رقـ: ـى السائؿى  (.َٖٔ،)ص:(ُّٕٓ)حامىيما لييفًي

 .(ُٕ/ّّالتكضيأل لررح الجام  الصحيأل: ابف الميلقف) (ِ)
، كنياية السركؿ (َٕ،ٖٔ/ّّالتكضيأل لررح الجام  الصحيأل: ابف الميلقف)ك  ،(ّٕ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرّ)

 (.َٖٖ/ِفي ررح منياج اوصكؿ: اإلسنكم)
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ـٌ  عنو ، أك جاىؿه  إال ىذا يدف  ال منصكصان، الصحيأل القياس لو كجد قد القياس ذى  ميتجاىؿه
 أصؿو  غير على كالقياس بالرأم اهلل ديف في القكؿ ذـ في جاء ، كقداوحااـ في للسلؼ ماالؼه 
 أنَّيما كزيدو  علي   عف ركل أنَّو تيمية ابف اإلسالـ ري  كذار، (ُ)بالمراجعة جديرة سابغة مقاالت
 كمف غلط، فقد مطلقان  كالقياس بالرأم العمؿ ترؾ على الصحابة إجماع ادعى فمف بقياس، احتجا
 منيـ اؿ   ااف بؿ غلط، فقد كالقياس، بالرأم إال منيـ أحده  فييا يتالـ لـ ما المسائؿ مف أنَّو ادعى
، ذارىا الميزاف داللة رأل كمف ذارىا، الاتاب داللة رأل فمف العلـ، مف عنده ما بحسب يتالـ

ـي   كاانكا عنيـ، مريكره  ىك اما بالنصكص مسائليـ عامة في يحتجكف اانكا كالصحابةي الارا
 . الصحيألً  بالقياسً  كيحتجكف بالرأم، كيتالمكف رأييـ يجتيدكف

 في ثبت اما كاوصًؿ، الفرعً  بيف فارؽ ال أنَّو يعلـ أف: أحديىما :نكعافً  الصحيحي  كالقياسي 
، فقاؿ: أىلقيكىىا ()صحيأل عف مىيميكنىةى قالت: سيًئؿى النبير ال ٍكلىيا، كما عف فهللرةو سقىطىٍت في سىٍمفو  حى

 مف،السَّ  كذلؾ الفهللرة بتلؾ ماتصان  ليس الحاـ ىذا أفَّ  على المسلمكف أجم ى  كقد ،(ِ)ًسمناـ" كايليكا
 في تق  التي االفىهللرة اودىاف مف دىف في كقعت نجاسةو  أمر  إنَّو: العلماءً  جماىيري  قاؿ ليذاك 

 .(ّ)باإلجماع السَّمف في كقعت التي الفهللرة تلؾ حاـ فحاميا السمف، في يق  الذم كاالًيرَّ  الزيت،
 ذلؾ كياكف المعاني، مف لمعنى حاـو  على ينصَّ  أفَّ : القياس الصحيح مف اآلخر كالنكع

 بيف المرترؾ بالمعنى متعلؽ الحاـ أفَّ  على اودلة مف دليؿه  قاـ فإذا غيًره، في مكجكدان  المعنى
ـي  ااف النكعافً  فيذافصحيحان،  قياسان  ىذا كااف بينيما، لسكَّ  كالفرع اوصؿ  الصحابةي الارا

، ليـ كالتابعكف َزَل ]قاؿ تعالى:، الرارعً  مرادً  فىيـ باب مف كىما يستعملكنيما، بإحسافو ْٕ اهللُ افَِّذي َأ

واى  [افَُِتَٚب بِٚحَلقي َوادَِٔزانَ  ، ىك فالاتابي  ،{33}الشُّ ، ىك كالميزافي  النصر  مف الصحيأل كالقياس العدؿي
 تكافؽ الصحيأل القياس كداللة الماتلفيف، بيف كتفريؽه  المتماثليف، بيف تسكية فإنَّو العدؿ، باب
 قياسان  ياالؼ نص   يكجد كال فاسده، قياسه  فيك صالنَّ  داللة االؼ قياسو  فاؿر  ص،النَّ  داللة

، المنقكؿى  ياالؼ صريأله  معقكؿه  يكجد ال اما صحيحان،  اودلة في متبحران  ااف كمف الصحيألى
 مف كاحدو  اؿَّ  أفَّ  فثبت كباوقيسة، بالنصكص اوحااـ غالبً  على يىستدؿَّ  أفَّ  أمانو الررعية،

ثباتو، كالقياس الفاسد كنفيو في القياس الصحيأل كالاالـ ،(ْ)الحاـ ىذا على دؿَّ  كالقياسً  النصَّ   كا 
  استقصاؤه. يطكؿ

                                                           

 .(ٕٗ/ِإعالـ المكقعيف عف ربَّ العالميف: ابف قيـ الجكزية) (ُ)

  (.ْٕٔ)ص:(،َْٓٓ)ػ باب إذا كقعت الفهللرة في السَّمف، حديث رقـ الذبائأل كالصيد اتاب الباارمصحيأل  (ِ)
 .(ُِٔ/ُُ)بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني فتأل البارم (ّ)
 .(ِٔػ  ُٖ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ (ْ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك ما تكمئ إليو اآلية مف رابعان: 
السرنة أك إجماع اومَّة فيك محمكده، أنَّو إذا ااف الرأم كالقياس على أصؿو مف الاتاب أك  .ُ

تالؼ فيك ما لـ كىك االجتياد الذم أباحو اهللي للعلماء، كأمَّا الرأم المذمـك كالقياس المي 
 ياف على ىذه اوصكؿ؛ ونَّو ظف  كنزغه مف الريطاف.

ال بيدَّ في القياس مف قدر مرترؾ بيف ك  ،تاصيص عمكـ النصَّ بالقياس غير جائزو  .ِ
 كالمربو بو.المربو 

 الغفير ارية دليؿ على إثبات القياس الصحيأل، كقد أنار القياس طائفةه مف النَّاس، كالجـر  .ّ
 .على االفو، كأىؿ السرنة كالجماعة ىـ الحجةي، كال يلتفت إلى مف رذَّ عنيا

 اهلل حاـ في المعتبرة اوكصاؼ بغيرً  ريئيفً  بيفى  فىرؽ أك ريئيفً  بيف لسكَّ  مف أفَّ اؿَّ  .ْ
 .فاسده  فقياسيو كرسكلو

، كالاالـ في الدَّيف بالاىٍرص كالظفَّ مذمكـه. .ٓ  أفَّ القياس على غير أصؿو ررعي 
 أفَّ ما يؤاذ مف التنصيص مقدـه على ما يؤاذ باالجتياد كاالستنباط. .ٔ
 أفَّ القياس الفاسد ىك الذم يستلـز رد  لما جاءت بو السرنة النبكية.  .ٕ

ـى أفضؿي مف المبلئكةً المقصد الثَّالث: إفَّ صا  :لحي بني آد
ِٜ اْشُجُدوا ِاََدَم َؾَسَجُدوا:وكيدؿر على ىذا المقصد قكل َُ ََل ِ َّ ِْ َْٚ فِ ِْ ٌَّ ُؿ  .{33}األعراف  []ُث

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ِٜ َُ ََل ِ َّ ِْ  .الرسالة؛ ونَّيا تيؤلؾ في الفـ المهلٍللياة:ك  ملىؾ أصلو: مهلٍللىؾ، كالمهلللؾ كاوىلكؾ: الرسالةي، :فِ

أفَّ المالئاة أجساـه لطيفةه نكرانيةه قادرةه على التراالت بهللرااؿ ماتلفة كظاىر الاتاب كالسرنة 
ااملة في العلـ كالقدرة على اوفعاؿ الراقة، رهللنَّيا الطاعات، كمسانيا السمكات، كىـ رسؿ اهلل 

 إلى أنبيائو، كأمناؤه على كحيو، ال يعصكف اهلل ما أمرىـ. 

، : اْشُجُدوا زي السرجكدي لغير كاصَّ ذلؾ ررعان بعبادة اهلل؛ فال يجك أصؿ السجكد الاضكع كالتذلؿي
، كسجكد على سبيؿ التعظيـ بيؿ العبادة، فال يجكز لغير اهللالسجكد نكعاف: سجكده على ساهلل، ك 

ثـ السجكدي عاـ  في اوناسيَّ ردـ، كسجكد إاكة يكسؼى واييـ،  كالتاريـ اسجكد المالئاة
 .كالحيكانات كالجمادات

 
                                                           

التكضيأل لررح (، ك ُُّ،ٖ/ِ،)(ُٖ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)، ك (ّٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
عالـ المكقعيف عف ربَّ العالميف: ابف قيـ الجكزية) ،(ُٕ،ٔٔ/ّّالجام  الصحيأل: ابف الميلقف)   .(ُُُ،ٖٗ/ِكا 

رح المقاصد: رك  ،(َْٗ/ٓ)فراىيدم: الاليؿ ال(، كالعيفِٖ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ِ)
 (.ُِٕ/ِكعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) ،(ََٓ/ِزاني)مسعكد بف عمر التفتا
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآلية: ثانيان 
تظير في صكر ماتلفة،  لطيفةه  المالئاة أجساـه  جميكر المسلميف على أفَّ المطيفة األكلى: 

كتقكل على أفعاؿ راقة، ىـ عباد مارمكف يكاظبكف على الطاعة كالعبادة، كال يكصفكف بالذاكرة 
 كاونكثة، كال أبه ليـ كال أيـ ، معصكمكف مف المعصية. 

، كالحايـ ال يهللمر بسجكد اوفضؿ لألدنى، المطيفة الثانية:  إفَّ اهلل أمر المالئاةى بالسجكد ردـى
باء إبليس، كاستاباره، كالتعليؿ بهللنَّو ايره مف آدـ لاكنو مف نارو كآدـ مف طيف، يدؿر على أفَّ  كا 

، ال سجكدى تحيةو كزيارةو، كال سجكد اوعلى لألدنى إعظامان  المهللمكر بو ااف سجكدى تارمةو كتعظيـو
 .لو، كرفعان لمنزلتو، كىضمان لنفكس الساجديف

 السجكدك  ،إلى اهلل بيا يتقربكف كقربة لو، كطاعة هلل عبادة ردـ المالئاة سجكد المطيفة الثالثة:
فالسجكد على ضربيف: اوكَّؿ: سجكد  كسالـ، تحية لو يكسؼ إاكة كسجكد ،كتاريـه  ترريؼه  ردـ

 .كارار: سجكد ترريؼ، فهللمَّا اوكؿ فال ياكف إال هلل، كأمَّا ارار فيجكز لغيرهعبادة محضة، 
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
 أىؿي  بو استدؿَّ  مما كىي مف المالئاة ىذه ارية نص  في أفَّ صالحي بني آدـ أفضؿي  

 أمرى  اهللى  وفَّ  المالئاًة؛ جمي ً  مف فضؿي أ كاوكلياءً  اونبياءً  مف كغيرىه آدـى  أفَّ  على كالجماعة نةً السر 
َٝ َظَعَّ ]:إبليس قاؿ كليذا لو؛ إارامان  لو بالسجكد المالئاةى  ْم رَّ ـَ ََ َهَذا افَِّذي   {28}اإلرساء  [َؿَٚل َأَرَأْيتَ

المعركؼ عف جميكر أىؿ السرنًَّة أفَّ صالحي بني آدـى ، ك لو سجد مف على ايـر آدـى  أفَّ  على فدؿَّ 
، فمنيـ مف فاضؿ بيف المالئاة ىـ المعتزلة مف سائر اوجناس، كالذيف ذىبكا إلى تفضيؿأفضؿ 

الجنسيف، فقالكا: حقيقة الملؾ أفضؿ مف حقيقة اونساف؛ ونَّيا نكرانيةه كايرةه كلطيفةه م  سعًة 
في فردو لجكاز أف ياكف  فردو على اؿَّ  العلـ كالقكة كصفاء الجكىر، كىذا ال يستلـز تفضيؿ اؿَّ 

اهلل أمرى المالئاةى  ؾ أفَّ على الملى  كمف أقكل أدلة تفضيؿ النبيَّ بعض اوناسي ما في ذلؾ كزيادة، 
َٝ َظَعَّ ]بالسجكد ردـى على سبيؿ التاريـ لو حتَّى قاؿ إبليس: ْم رَّ ـَ ََ َهَذا افَِّذي   ،{28}اإلرساء  [َأَرَأْيتَ

ُٝ بِ ]:كمنيا قكلو َْ َِ ، لما فيو مف اإلرارة إلى العناية بو، كلـ يثبت ذلؾ {31}ص [ ََٔديَّ دَِٚ َخ
َٚدَِغ[ للمالئاة، كمنيا قكلو: ًَ َراَن َظَذ اف ّْ ٌَ َوَآَل ِظ ُٕوًحٚ َوَآَل إِْبَراِهٔ ى َآَدَم َو ٍَ  ،{11}آل عؿرا: ]إِنَّ اهللَ اْصىَ

ٌْ َمٚ ]الذيف مف جملتيـ المالئاة، كمنيا قكلو: ُُ َر فَ ٚ ِمْْهُ َوَشخَّ ًً ِٔ ََ ََمَواِت َوَمٚ ِِف األَْرِض  [ ِِف افسَّ

 المالئاة طاعة كوفَّ  المسار، مف أفضؿ لو كالمسار المالئاة، فداؿ في عمكمو  ،{31}اجلاثقة 
 كالحرص الريكة مف عليو طبعت لما للنفس المجاىدة م  غالبان  البرر كطاعة الًالقة بهللصؿ

                                                           

 (.ُّٔ،َّٔ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ك  ،(ُِّ،ُّٗ/ّزاني)( ررح المقاصد: التفتاُ)

 .(ّٔٓ/ُٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارم، ك (ّْٕ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)( ِ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 كطاعة علييـ الكارد باومر المالئاةً  فطاعةي  كأيضان  أرؽ، عبادتييـ فاانت كالغضب؛ كاليكل
 كسكسة مف سلمت المالئاةى  كوفَّ  أرؽَّ، فاانت تارةن، كاالستنباط تارةن  كباالجتيادً  تارةن  بالنص البرر

لقاء الرياطيف  كالبرري  الملاكًت، حقائؽى  تراىدي  المالئاةى  كوفَّ  البرر، على الجائزة كاإلغكاء الربو كا 
، إال ذلؾ يعرفكف ال السابقيف  كال رؾَّ أفَّ  ،اثيرةو  كمجاىداتو  رديدةو  بمرقةو  إال ذلؾ يتـ كال باإلعالـً

ليف مف المياجريف كاونصار أفضؿي   اإلنس مف الالؽ جمي  اير ()كمحمَّد، مف المالئاة اوكَّ
، بني كصفكة العالـ سيدي  فيك كالمالئاة، كالجفَّ  كقد ، (ُ) اهلل مالكقات كاير اهلل، الؽ كأفضؿ آدـى

 كالمالئاة النياية، اماؿ باعتبار أفضؿ البرر صالحي إفَّ "جم  ابفي تيميَّة بيف اودلة فقاؿ: 
 آدـ، بنك يالبسو عما منزىكف اوعلى الرفيؽ في ارف المالئاة فإفَّ  البداية؛ باعتبار أفضؿ

 يـك كأمَّا. البرر أحكاؿ مف أامؿ ارف اوحكاؿ ىذه أفَّ  ريب كال الربَّ تعالى، عبادة في مستغرقكف
 يتبيَّف التفصيؿ كبيذا "،المالئاة حاؿ مف أامؿ البرر صالحك فيصير ةالجنَّ  داكؿ بعد القيامة

مذىب الجميكر ك  .كتاريـو  كترريؼو  تعظيـو ، فإفَّ في السجكد الفريقيف أدلة كتتفؽ التفضيؿ، سرر 
فيذه نزعة اعتزاليةه، فهللررؼ المالكقات بنك آدـ على تفضيؿ البرر، كمف قاؿ المالئاة أفضؿ، 

عف  الطحاكية كقد نقؿ رارح، الذيف جعؿ اهلل ايرتو منيـ، فلك ااف غيرىـ أررؼ لصيره منيـ
 .(ِ)ي البرر كاونبياء على المالئاةأىؿ السرنة تفضيؿ صالح

 :(ّ)ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو رابعان: 
 البرية. اي عند أىؿ السرنة، فيـ ايري أفضؿ مف النكع الملى إفَّ النكع اإلنساني  .ُ

 أفَّ اهلل تعالى ارَّـ آدـ فهللسجد لو المالئاة. .ِ

أفَّ اهلل أمر العباد بالطاعة باطنان كظاىران، كنياىـ عف المعصية باطنان كظاىران، كقدَّر ما  .ّ
 ياكف في الاكف مف طاعةو كمعصيةو باطنان كظاىران.

 
 
 

                                                           

بررح  فتأل البارم، (ُّٔ/ّ)الجكزية قيـبدائ  الفكائد: ابف ك  ،(ّْٔ،ّّْ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
كررح  ،(َِٓ/ّّجام  الصحيأل: ابف الملقف)التكضيأل لررح الك  (،ّٕٓ/ُٕ): ابف حجرصحيأل الباارم
عبداهلل في ظالؿ سكرة التكبة: ك  ،(ْٕ/ُاونكار البيية: السفاريني)لكام  ك ، (ُّٖ/ّزاني)المقاصد: التفتا

 (.ٕعزاـ)ص:
 .(ِِٖ( ررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ِ)
 (،َُِ(، كتيذيب مدارج السالايف: عبد المنعـ صالأل العلي العزم)ص:ِِّ/ِمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)

 .(ْٓلقرآنية)ص:كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات ا
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 قدران ب العاصي ًبنقيًض قصًده شىرعان ك ييعاق رابع:ال قصدالم
ِٚؽِريَن[قكلو:ل  ََ ِمَن افهَّ َّٕ ٚ َؾْٚخُرْج إِ َٓ َ ؾِٔ زَّ َُ ََ َأْن َبتَ وُن فَ ُُ ٚ َؾََم َي َٓ  .{31}األعراف  ]َؿَٚل َؾْٚهبِْط ِمْْ

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
رٚ]:إلبلػيس بػهللمرو قػدرم اػكني مااطبان  قاؿى اهللي  :َؾْٚهبِطْ  َٓ  ومػرم، عصػيانؾ بسػبب: أمٍ  [َؾرْٚهبِْط ِمْْ

 . طاعتي عف كاركجؾ
 َ ررزَّ َُ ذعػػاًف لػػو بالعبػػادة، : التَّابرػػر إعجػػابه بػػالنفس، كالتابػر علػػى اهلل االمتنػػاع مػػف قىبػكؿ الحػػؽَّ كاإلَبَت

َيرررٚءُ ]:لقكلػػػػو الترفػػػ ي عػػػف االنقيػػػاًد، كذلػػػؾ ال يىسػػػتحًقوي غيػػػري اهللً كالًابريػػػاءي  ررررََمَواِت  َوَفرررُه افُِْزِ ِِف افسَّ

رٚ]قكلػو:ف {13}اجلاثقة [ َواألَْرضِ  َٓ َ ؾِٔ رزَّ َُ ََ َأْن َبَت روُن َفر ُُ  ماػاف فإنَّيػا يىسػتقيـ، كال يىصػأل فمػا: أمٍ [َؾرََم َي
  كىذا اللفظ في حؽَّ البرر يدؿر على الذَـّ.كاالستابار طلب الترف  بالباطؿ الاارعيف  المطيعيف
ِٚؽِرينَ  اغً افهَّ غار، كىك الذؿر كالحقارة، كالرَّاًضي بالمىنزًلًة الدَّ : ري : الصَّ  ًنيًَّة.المتَّصؼ بالصَّ

 :(ِ)ثانيان: لطائؼ التفسير في اآلية
ٚ]الضمير في قكلو: أفَّ  على المفسريف أاثري  المطيفة األكلى: َٓ  الجنَّة، إلى عائده  [َؾْٚهبِْط ِمْْ

 ،ة عدفو كاانكا في جنَّ  ،ةيريد مف الجنَّ ": السلؼاؿ ق .سااًنيا مف اكنو لريرة ذارىا قبؿ كاإلضمار
 ."ما أمر باليبكط مف السماءو إنَّ إنَّ "كقاؿ بعض المعتزلة: ، كفييا الؽ آدـ

ِٚؽِرينَ ]علتو  على متفرَّع باليبكط، لألمر تهللايده  [َؾْٚخُرْج ]:قكلو المطيفة الثانية: ََ ِمَن افهَّ َّٕ  [إِ
 .أكليائو كعلى اهلل على اليكاف كأىؿ اوذالء مف: أمٍ 

 :(ّ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
 التعاظـ قصديه ااف حيثي  قصده؛ بنقيضً  اللعيف إبليس عامؿ أنَّو ارية ىذه في بيَّف اهللي 

 كذلؾ كالعظمة، العلك مف يحاكلو ااف ما بنقيض متصفان  ذليالن، حقيران  صاغران  اهللي  فهللارجو كالتابر،
ِٚؽِرينَ َؾْٚخُرْج ]:قكلو في ََ ِمَن افهَّ َّٕ  ارية مف كييفيـ كاليكاف، الذؿ أرد: كالصغار ،{31}األعراف [ إِ
نَّما كالرفعة، العظمة مف أراد ما يناؿ ال المتابر أفَّ   بيذا كصرح اهللي ، ذلؾ نقيض لو يحصؿ كا 

ٔهِ ]:قكلو في المعنى ٌِ ٌْ بَِبٚفِ ٌْ إَِلَّ ـِْزٌ َمٚ ُه  اثيران  أار مكاض  ، كبيَّف اهللي في{12}غافر  [إِْن ِِف ُصُدوِرِه

                                                           

تفسير ، ك (َٖ/ُْ): الرازمالتفسير الابير، ك (ٕٗٔ،ْٖٓ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ُ)
 .(ْٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،ِٔ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك (، َِّ/ِالقرآف العظيـ: ابف اثير)

: محاسف التهللكيؿك (، َِْ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)، ك (ّٖ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)
   (.ٕكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: ،(ِٕ،ِٔ/ٕ)القاسمي

في إيضاح  أضكاء البياف، ك (َِْ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير، ك (ِٖٔ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)
 .(ْْ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ُّٗ: الرنقيطي)ص:القرآف بالقرآف
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 اهلل، آيات فيـ عف صاحبو لصرؼ سبب أنَّو ذلؾ فمف ،الًابر عف تنرهلل التي السيئة العكاقب مف
[ :قكلو في اما بيا كاالىتداء ْرِ احَلقي ٌَ وَن ِِف األَْرِض بِ ُ زَّ َُ ُف َظْن َآَيِِٚتَ افَِّذيَن َيتَ  ،{302}األعراف ]َشَْٖسِ

ينَ ]:قكلو في اما النَّار في الثكاء أسباب مف أنَّو ذلؾ كمف ِ زي َُ تَ ُّ ِْ ٌَ َمثًْوى فِ َّْ َٓ [ َأَفَْٔس ِِف َج

مر  ونَ ]:كقكلو ،{24}الزُّ ِزُ ُْ ٌْ ََل إَِفَه إَِلَّ اهللُ َيْسَت ََ ََلُ ُٕوا إَِىا ؿِٔ ٚ ـَ  ٌْ ُ ػات  [إَِنَّ  صاحبو أفَّ  ذلؾ كمف ،{11}الصَّ
ينَ ]:قكلو في اما اهللي  ويحبر  ال ِزِ ُْ ُّٛ اُدْسَت

ُه ََل ُُيِ َّٕ  استعاذ ()مكسى أفَّ  ذلؾ كمف ، {81}الـح:  [إِ
، ىك مما إال ييستعاذ كال بو المتصؼ مف ٌْ ِمْن ]:قكلو في اما رره ُُ َوَؿَٚل ُموَشى إِِّني ُظْذُت بَِرِّبي َوَربي

 ٍ زي َُ َي ُمتَ ََ ِمَن ]:قكلو، فالكايمة كعكاقبو السيئة، نتائجو مف ذلؾ غير إلى  {83}غافر  [ـُ َّٕ َؾْٚخُرْج إِ

ِٚؽِرينَ  كفي ارية ، بضًده لمراًده قصًده، كماافهللةن  بنقيضً  لو معاملةن  الحقيريف، الذليليف: أمٍ  [افهَّ
و قد س، ونَّ بيافه أفَّ التابر علةه لألمر باليبكط، كىك عقكبةه ااصة عقكبةى إبعاد عف المااف المقدَّ 

ليقيو غير مالئـ لمَّ صار  لؽي التاب ا جعؿ اهلل ذلؾ المااف لو، كذلؾاي لـ أفَّ اي ر التاب ر، كقد عي
مقدسان فاضالن ال ياكف إال مطيالمااف ااف م ، كوفَّ صيةه ال تليؽ بهللىؿ العالـ العلكممع ران مف اانا ن
ارجكا مف محلَّتيـ كىذه ارية أصؿه في ثبكت الحؽَّ وىؿ المحلَّة أف يما لو كصؼ ينافيو،  اؿَّ 

في ارية إظيار ما فيو إبليس مف الصَّغار كالحقارة ى مف سيرتو فٌرك الفساد بينيـ، ك مف يار
التي غىفىؿ عنيا فذىبت بو الغفلة عنيا إلى التَّابر، كقد عاقبو اهلل على عصيانو بإاراجو مف 

 عاقبيـ الًابر كداليي ديف أصؿ ااف كلماجنَّة، المااف الذم ااف فيو في اعتالء كىك ال
ُٜ ]:بالذلة فَّ ٌُ افذي ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب بتلى باالنقياد للباطؿ، المستابر عف الحؽَّ يي  كذلؾ أفَّ  ،{338}آل عؿرا: [ ُْضِ
 مف اؿ   فعكقب عنو؛ أضليـ اهلل إلى الطرؽ لتعديد اإلرراؾ النصارل ديف أصؿ ااف كلما

يعاقب الاافريف  اهلل الاكني كالررعي أفَّ فااف مف قدر ، قصده بنقيض اجترمو ما على اومَّتيف
إبليس طلب التابر فابتاله  إفَّ ف، بنقيض قصدىـ، كيازييـ غاية الازم، كيجعؿ ايدىـ في تبابو 

لبس أ: لما أظير االستابار العلماء كقاؿ بعضي التكاض ، على صحة  بالذلة كالصغار تنبييان  اهللي 
يا على صاحبً  تهللتي اإلبؿي " : ()يقكؿ: قاؿ النبي ()ىريرة كأارج الباارم عف أبي. (ُ)الصغار

اهلل يحيي  فَّ أ الحديث فيف. (ِ)بهللافاًفيا" ، تطؤهي يافييا حقَّ  طً عٍ ما اانت، إذا ىك لـ يي  على ايرً 
 ،اهلل منيا و قصد من  حؽَّ ونَّ  ؛قصده لو بنقيضً  كفي ذلؾ معاملةه  ،البيائـ ليعاقب بيا مان  الزااة

 .(ّ)فااف ما قصد االنتفاع بو أضر اورياء عليو ،كىك االرتفاؽ كاالنتفاع بما يمنعو منيا

                                                           

 .(ٕٓٓاالستيزاء بالديف: أحمد القرري)ص:ك  ،(ّٖ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرُ)
 (.ُٗٔ،)ص:(َُِْ)، حديث رقـ( صحيأل الباارم اتاب الزااة ػ باب إثـ مان  الزااةِ)
 .(ُِْ/ْ)بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني ( فتأل البارمّ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك رابعان: ما ترشد إليو اآلية مف 
اهلل عاقب إبليس بضد  في ارية إرارة إلى أفَّ الجزاء مف جنس العمؿ، كذلؾ أفَّ  .ُ

مقصكده، كىك اإلذالؿ كاإلىانة لمَّا تابَّر؛ حيثي حاـ عليو بضد المعصية التي عصىى 
 بيا، كىي الابرياءي، فعكقب بالحمؿ عليو باالؼ ريكتو كأملو.

 .تعالى اهللي  يرفعو هلل المتكاض  أفَّ : ارية في الماالفة مفيكـ مف كييفيـ .ِ

 .داء بيديو، عكقب بالضالؿ كالحيرةفرط في اتباع القرآف كاالقت ذلؾ مفا .ّ
 كال يييًمؿي  (ِ)خامس: إفَّ اهللى تعالى ييمًيؿي ال قصدالم

ُثونَ قكلو:كيدؿر على ىذا  ًَ ْٕيِْرِِّن إَِػ َيْوِم ُيبْ ََ ِمَن اُدَْْيِريَن[ ]َؿَٚل َأ َّٕ  .{30،31}األعراف  َؿَٚل إِ
 :(ّ)المُّغكية في اآليةأكَّالن: المفردات 

رني، ك : ْٕيِْرِِّن أَ    .النظرة كسهللؿ ثـ استدرؾ، أيىبط، عندما، قاؿ ذلؾ تيمتني كال أىميلنيمعناه: أىاَّ

ُثونَ  ًَ  .القبكر مف كذريتيو آدـ: أمٍ  :ُيْب
ََ ِمَن اُدْْيَِرينَ  َّٕ كالصحيأل: مف المؤجليف إلى كقت  ،الصكر الثانية نفاة إلى المؤجليف مف أٍم: :إِ

 النفاة اوكلى حيثي تصعؽ الاالئؽ، أم: إفَّ إبليس يمكت عقب النفاة اوكلى.
 :(ْ)في اآلية لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿثانيان: 

 كاإلرادة الحامة مف ذلؾ في لو تعالى لما سهللؿ، ما إلى إبليسى  تعالى اهللي  أجاب المطيفة األكلى:
 .الحساب سري  كىك لحامو، عقبمي  كال تمان ، كال تاالؼ ال التي كالمريئة

؟ مطػػركده  وأنَّػػ مػػ  سػػؤاؿ إبلػػيس كجػػو مػػا: قيػػؿ إذا المطيفػػة الثانيػػة:  علػػـ إبلػػيس فػػالجكاب: كملعػػكفه
  .المعصية مف ارتاب ما السؤاؿ مف يمنعو فلـ عصى، كمف أطاع مف القو، إلى بإحساف اهلل

، الكقت ما يىعلـ لـ ونَّو بالمعصية؛ إغراءن  ليس إبليس راأينظإفَّ  المطيفة الثالثة:  ياكف فال المعلـك
 ال أنَّػػو علػػـ كلعنػػو، ار،النَّػػ يدالػػو أنَّػػو أعلمػػو لمػػا اهلل كوفَّ  عليػػو، المػػكت ىجػػكـ تجػػكيزه مػػ  إغػػراءن 
 .أبدان  اإليماف يىاتار

 

                                                           

 عبد الرحمف :جزء تبارؾ تفسير، ك (َِّ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف أضكاء البياف (ُ)
ررح العقيدة الطحاكية: سفر ك  (،ّ، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:(ٖٕالبراؾ)ص:

 .(َّالحكالي)ص:
: الرفؽي، كمنو المييلةي، كىي اِ)  (.َُِ/ْ): السميف الحلبينظر: عمدة الحفاظي النتظاري كالتهللاير.( اإلمياؿي

(، َِْ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك (، ّْْ/ٓ: ابف عطٌية)في تفسير الاتاب العزيز ( المحرر الكجيزّ)
 .(ُٓٓ/ٖالتفسير المنير: الزحيلي)، ك (ِٕ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك 
 (.َّ،ِٖ/ٕالتهللكيؿ: القاسمي)كمحاسف  ،(َِْ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: ( تفسيرْ)
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الفصؿ 
ؿ  (ُٖػ  ُُالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) الثاني:المبحث   األكَّ

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
المػػكت ينقطػػ   يػػؤاره إلػػى يػػكـ البعػػث، طمػػ  أال يمػػكت إذ علػػـ أفَّ  إفَّ إبلػػيسى سػػهللؿ ربَّػػو أفَّ 

كقػػػد أميػػؿ اهلل إبلػػػيسى بالحيػػػاة إلػػػى يػػػكـ النَّظػػػرةى إلػػى يػػػكـ الكقػػػت المعلػػػكـ، بعػػد البعػػػث، فهللعطػػػاه اهللي 
طلػب اإلنظػار  إبلػيس فَّ إتعػالى، فػأك يمكت كيبعث، كال يعلـ ذلػؾ إال اهلل  البعث فيك يحرر حينئذو 

و ال كمقصكده أنَّػ ،العالميف اس لربَّ قت البعث كىك كقت النفاة الثانية حيف يقكـ النَّ مف اهلل إلى ك 
ََ ِمَن اُدَْْيرِريَن[:بؿ قاؿ ،فلـ يعطو اهلل ذلؾ ،يذكؽ المكت َّٕ  ؛أنظػره إلػى النفاػة اوكلػى اهلل هللفَّ فػ ]إِ

ََ ِمَن اُدَْْيرِرينَ قاؿ في آية أارل: اهلل وفَّ  َّٕ روِم[إَِػ َيرْوِم . ]َؾِ٘ ُِ ًْ ِٝ اَد كالمػراد منػو   {13،14}احلجلر  افَوْؿر
 كاػػداعه  منػػو، ماػػره  البعػػث ليػػكـ ينظػػر أف إبلػػيس سػػؤاؿ فػػيك  .يػػـاليػػكـ الػػذم يمػػكت فيػػو اوحيػػاء الر 

نَّمػا مػكت، بيػكـ لػيس البعػث يػكـ وفَّ  المػكت؛ يذكؽ ال أفَّ  حاكؿ إنَّما فإنَّو العالميف؛ بربَّ  كجيؿه   كا 
حيػاءو  كنرػكرو  بعػثو  يػكـ ىػك  ذاؾ إذ يقػػبض فايػؼ اػذلؾ اومػري  اػاف فػإذا القبػكر، فػي لمػف كبعثػرةو  كا 

نَّما غيره، أك إبليس ـي  فهللجابو الجزاء، يكـ ذلؾ كا  ـي  العلي  .(ِ)المعلػكـ الكقػت يكـ إلى منظره  بهللنَّو الحاي
 للظػالـ، ملػييي  فػاهللي ؛ الحرػر يػكـ المػكت يػذكؽ إنَّمػا بػهللفَّ إبلػيس بعض العلماء: مف قكؿ أصأل كىذا
 اإلميػاؿ، مػف الظػالمكف فليحػذر ،مقتػدرو  افرانو، ثـ يهللاػذه أاػذ عزيػزو  كيترادؼ طغيانو، يزداد حتى
كااف الييكد يقكلكف: لك ااف محمده نبيػان لمػا أميلنػا اهلل بسػبو كاالسػتافاؼ اهلل،  يفكتكا أف يظنكا كال

كفػػي ىػػذا ارػػؼ لسػػػرائرىـ،  ،و، فايػػؼ مػػف سػػب نبيػػوحلػػيـه ال ييعاجػػؿ مػػف سػػبَّ  اهلل بػػو، كجيلػػكا أفَّ 
لػذلؾ فػإفَّ اهلل إذا أنظػر الظػالميف كأجليػـ فإنَّػو لػيس بغافػؿو ، (ّ)()كفضأل لبكاطنيـ، معجزة لرسػكلو

كىػذا مػف ، عاقبيـ على صنعيـ، بؿ ىك يحصي ذلؾ علييـ كيعده علييـ عػدان عنيـ ميمؿ ليـ ال يي 
 .(ْ)فى اوعراض الدرنيكية استدراجان لومار اهلل؛ فإفَّ مف المار إمياؿ اهلل العبدى، كتماينيو م

 :(ٓ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
ما استميلو إلغكاء الالؽ و إنَّ ف أنَّ إبليس استميؿ الزماف الطكيؿ فهللميلو اهلل ثـ بيَّ  أفَّ  .ُ

لقاء الكساكس في قلكبيـ ضالليـ كا   .كا 
. أفَّ  .ِ  إبليس سكؼ يمكت كلو أجؿه

                                                           

 (.ّٗ/ُْتفسير الابير: الرازم)الك  ،(ّْْ/ٓ: ابف عطٌية)في تفسير الاتاب العزيز المحرر الكجيز (ُ)

كتيسير الاريـ الرحمف في  ،(ُٖٓ/ٖ): الزحيليالتفسير المنيرك  ،(ُْٖ/ِ( لكام  اونكار البيية: السفاريني)ِ)
 .(ُِْالسعدم)ص: تفسير االـ المناف:

 .(ُِٓاالستيزاء بالديف: أحمد القرري)ص:ك (، ِِٗ/ُٕالقرطبي) الجام  وحااـ القرآف: تفسير (ّ)
 (ُْٓ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ك  (َُْ/ْ)في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي ( عمدة الحفاظْ)
 ،(ُٖٓ/ٖالمنير: الزحيلي)التفسير ك  ،(ََِ/ْالمكافقات: الراطبي)ك  ،(ِْ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ٓ)

 (.َُ، ّكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:
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أكَّؿ مرة بالذَّنب، كالحلـ عف تعجيؿ المعانديف بالعذاب، م  تمادييـ على ترؾ اواذ مف  .ّ
 اإلباية كالجحكد بعد كضكح البرىاف.

ااف يعلـ منو  اهلل وفَّ  ؛ال يقتضي إغراءه بالقبيأل إنظار اهلل تعالى إبليس إلى يكـ القيامة .ْ
لـ يعلمو بذلؾ، فلـ و يمكت على أقبأل أنكاع الافر كالفسؽ، سكاء أعلمو بكقت مكتو أك أنَّ 

 إغراءه بالقبيأل. ياف ذلؾ االعالـ مكجبان 
ا .ٓ ، أفَّ إمياؿ اهلل للظالميف الماذَّبيف لـ ياف عف غفلةو أك عجزو عنيـ؛ بؿ ليزدادكا إثمن

 فتاكف عقكبتيـ أعظـ.
ؿي اهلل العقكبة على بعض المعاصي في الدرنيا قبؿ ارارة؛ لتاكف تذارةن يتعظ بيا  .ٔ قد ييعىجَّ

 اس فيحذركا ماالفة أمر اهلل.النَّ 
  مقدَّره  المقصد السادس: إغكاء إبميس لبني آدـ

ٌَ :يدؿر على ىذا المقصد القرآني قكلو ٔ َِ ََ اُدْسَت اَض ٌْ ِسَ َدنَّ ََلُ ًُ ٌَّ . ]َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَوْيَتِْي أَلَْؿ ُث

ٌْ َوَظْن  ِٓ ٍِ ِْ ٌْ َوِمْن َخ ٌْ ِمْن َبْغِ َأْيِدَيِ ُٓ ََّْٔ
ٌْ َصٚـِِريَن[َاَبِ ثََرُه ـْ ٌْ َوََل ََتُِد َأ ِٓ ٌْ َوَظْن َصََم ِِِ   {33ل32}األعراف  َأْيََمَِنِ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
: جيؿه مف اعتقادو فاسدو  :َأْؽَوْيَتِْي  إبليس على أفَّ  كذلؾ يدؿر  ،في القلب إيقاع الغيَّ اإلغكاء ك  ،الغىير

 ، كالمراد مف اإلغكاء اإلضالؿ.ما يق  في القلب مف اهللإنَّ  كالباطؿى  الحؽَّ  ااف يعتقد أفَّ 

َدنَّ  ًُ ـي، كالقىٍعدةي للمرًَّة، كالًقعدةي للحاؿ التي ياكفي علييا القاعدي، كييعبري عف القيعيكدي : أَلَْؿ : ييقابؿي بو القيا
 للطريؽ القيطَّاع يقعد اما بيـ، ترصدان  كبنيو ردـالتَّرصًد للريًء بالقيعكد لو، كالمعنى: وقعدف 

 السابلة، فإفَّ الريطاف يكاظب على اإلفساد مكاظبة ال يفتر عنيا. على

 ََ اَض ، كالطريؽ الميستىسيىؿي : ِسَ ـي السكمر راطي: الطريؽي الميستقي ََ ]:مجاىد قاؿ، الصَّ اَض ِسَ

 ٌَ ٔ َِ  الَّو. ذلؾ مف أعـر  المستقيـ الصراط أفَّ  كالصحيألي  ماة، طريؽ كقيؿ: .الحؽَّ : يعني [اُدْسَت
 المة تفيد البعد كالمباينة. :َوَظنْ 

ٌْ َصٚـِِريَن[:معنى قكلو :َصٚـِِرينَ  َثَرُه ـْ  .مكحديف: قاؿ ]َوََل ََتُِد َأ
 
 
 

                                                           

: التفسػػػػػػػػػػػػػير الابيػػػػػػػػػػػػػر، ك (ٖٕٔ،َِٔ،ّْٖ،َْٕ)ص:ألفػػػػػػػػػػػػػاظ القػػػػػػػػػػػػػرآف: الراغػػػػػػػػػػػػػب اوصػػػػػػػػػػػػػفياني مفػػػػػػػػػػػػردات (ُ)
التفسػير ك  ،(ُّ/ٕ): القاسػميمحاسػف التهللكيػؿك  ،(َِْ/ِابػف اثيػر) القػرآف العظػيـ: تفسػيرك  (،ْٓ،َْ/ُْ)الرازم
 .(ُٗٓ/ٖ): الزحيليالمنير
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
ُثونَ ]إبليسى  أنظر لما أنَّو يابر اهللي  ًَ  المعاندة في أاذى  بذلؾ، إبليسي  كاستكثؽ [إَِػ َيْوِم ُيبْ

ٌَ ]فقاؿ: كالتمرد، ٔ َِ ََ ادُْسَت اَض ٌْ ِسَ َدنَّ ََلُ ًُ  أضللتني عف اليدل اما: أمٍ  [َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَوْيَتِْي أَلَْؿ
ٌَ ]على بسببو ػ أبعدتني الذم ىذا مف ذرية تالقيـ الذيف لعبادؾ ػ وقعدف ٔ َِ ََ اُدْسَت اَض : أم[ ِسَ
 كمعناه ،إيام إضاللؾ بسبب يكحدكؾ كال يعبدكؾ لئال عنيا كوضلنَّيـ النجاة، كسبيؿ الحؽ طريؽ

ٌْ َوِمْن اهلل أفَّ إبليس تكعد بني آدـ بقكلو: بيَّفيي ثـ ، إفسادىـ عف أفتر ال ٌْ ِمْن َبْغِ َأْيِدَيِ ُٓ ََّْٔ
ِ ٌَّ َاَب ]ُث

] ٌْ ِٓ ٌْ َوَظْن َصََم ِِِ ٌْ َوَظْن َأْيََمَِنِ ِٓ ٍِ ِْ اورب  التي يهللتي منيا العدك في  الجيات جمي  مف أٍم: َخ
 الجيات مف العدكَّ  بإتياف يمانو، كجو أم مف كاإلضالؿ بالتسكيؿ إياىـ قصده مثَّؿ الغالب،
ٌْ  ، ثـ قاؿ:كالتحت الفكؽ يذار لـ كلذلؾ منيا، ىجكمو يعتاد التي اورب  َثَرُه ـْ ]َوََل ََتُِد َأ

 كالتقرب الطاعة طريؽ في علييـ بو اهللي  أنعـ كما كجكارحيـ، لقكاىـ مستعمليف أٍم: َصٚـِِريَن[
نَّما إلى ٌْ ِمْن َبْغِ :، فقكلوالظفَّ  طريؽ على اومارات مف رآه لما ذلؾ قاؿ اهلل، كا  ُٓ ََّْٔ

ٌَّ َاَبِ ]ُث

 ٌْ ٌْ ]آارتيـ، في أراايـ[ َأْيِدَيِ ِٓ ٍِ ِْ ٌْ ]دنياىـ، في أرغبيـ[ َوِمْن َخ  أمر علييـ أربو [َوَظْن َأْيََمَِنِ
ٌْ ]دينيـ، ِٓ ٌْ :كقيؿالمعاصي،  ليـ أريي [َوَظْن َصََم ِِِ  دنياىـ، ًقبؿ فمف[ ]ِمْن َبْغِ َأْيِدَيِ
ٌْ ]كأمَّا: ِٓ ٍِ ِْ ٌْ ]:كأما آارتيـ فهللمر[ َوِمْن َخ ٌْ ]:كأما حسناتيـ، ًقبؿ فمف[ َوَظْن َأْيََمَِنِ ِٓ [ َوَظْن َصََم ِِِ

ٌْ َوَظْن ] كقيؿ:، سيئاتيـ ًقبؿ فمف َوَظْن ]،فالمراد منو الترغيب في ترؾ المهللمكرات[ َأْيََمَِنِ

 ٌْ ِٓ كال تجد أاثرىـ رااريف لؾ نعمتؾ، كال مطيعيف أكامرؾ، ، الترغيب في فعؿ المنييات[ َصََم ِِِ
 .منو كتكىـ، كقد كافؽ في ىذا الكاق ، كأصاب ما ىك حاصؿ ما ىك ظف  كقكؿ إبليس ىذا إنَّ 

 :(ِ)في اآليةان: لطائؼ تفسيرية ثالث
، كقاؿ بمعنى الـ التعليؿ، أٍم: وجؿ إغكائؾ إيام ]َؾبََِم َأْؽَوْيَتِْي[الباء في قكلو: المطيفة األكلى:

 :أمٍ  ]َؾبََِم َأْؽَوْيَتِْي[:أٍم: فهلليقسـ بإغكائؾ إيام، كاوكَّؿ أكلى، كالمعنىبعضي النحاة: الباء للقسـ، 
  .أسعى في إغكائيـ ؾ لما أغكيتني فهللنا أيضان كالمراد أنَّ  ،ام وقعدف ليـفبسبب إغكائؾ إيَّ 
[ـ في قكلو:الال المطيفة الثانية: َدنَّ ًُ هللايد حصكؿ ذلؾ كتحقيؽ العـز القسـ، قصد ت ـال ]أَلَْؿ

كالقعكد اناية عف المالزمة، ككجو الاناية ىك أفَّ مالزمة المااف تستلـز االعياء مف  عليو،
                                                           

(، َِْ/ِابػف اثيػر) القرآف العظيـ: تفسير، ك (ْْ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  ،(ُٕ/ِ): الزماررمالاراؼ (ُ)
 .(ُٔٓ/ٖ): الزحيليالتفسير المنيرك  ،(ِّ،ُّ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك 
: محاسػػػػػػف التهللكيػػػػػػػؿك (، َِْ/ِابػػػػػػف اثيػػػػػػر) القػػػػػػرآف العظػػػػػػيـ: تفسػػػػػػير، ك (ُْ/ُْ): الػػػػػػرازمالتفسػػػػػػير الابيػػػػػػر (ِ)

 .(ْٖ،ْٕ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ُّ/ٕ)القاسمي
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ذار على الطريؽ فيو حرص على اإلغكاء، ف فالقعكد ،المالـز طلبان للرَّاحةً الكقكؼ عنده، فيقعد 
مف اومكر قعد حتى يصير فارغ الباؿ فيمانو إتماـ  يبال  في تاميؿ أمرو  مف أراد أفَّ  وفَّ  ؛القعكد

  .ال يفتر عنيا يكاظب على اإلفساد مكاظبةن  إبليس أفَّ  ارية المراد مف، ك المقصكد
[ الضمير في قكلو: ة:المطيفة الثالث ٌْ ضمير اإلنس الذيف دؿَّ علييـ مقاـ المحاكرة، التي  ]ََلُ

عمة الالؽ، ااتصرت ىنا ااتصاران دعا إليو االقتصار على المقصكد منيا، ىك االمتناف بنً 
 كالتحذير مف ايد عدكَّ الجنس البررم.

راط إلى اسـ الجاللة في قكلو:المطيفة الرابعة [: إضافة الصَّ ََ اَض عا إليو، كأراد وفَّ اهلل د ؛]ِسَ
كالصرط المستقيـ: ىك طريؽ اهلل، كىك العمؿ الذم يحصؿ بو ما يرضي اهلل  مف النَّاس سلكاو،

 بامتثاؿ أمره، كىك فعؿ الايرات، كترؾ السيَّئات. 

كالتقدير: وقعدف ليـ  في ارية، قدره م (على)حرؼ  أفَّ  علماءال االؼ بيف ال المطيفة الخامسة:
لقاء المة  ،على صراطؾ المستقيـ  .الصراط ظرؼ في المعنى وفَّ  ؛جائزه  (على)كا 

[ :قكلو :سادسةالمطيفة ال ٌْ [ الدرنيا]ِمْن َبْغِ َأْيِدَيِ ٌْ ِٓ ٍِ ِْ ٌْ :يؿارارة، كق ]َوِمْن َخ ]ِمْن َبْغِ َأْيِدَيِ

 ] ٌْ []َوِمْن ييبصركف،  حيثي َوَظْن َأْيََمَِنِ ٌْ ِٓ ٌْ َوَظْن َصََم ِِِ ِٓ ٍِ ِْ  الطبرم كااتار، ييبصركف ال حيثي  َخ
 .ليـ يحسنو كالرر عنو، يصدىـ فالاير كالرر، الاير طرؽ جمي  المراد أفَّ 

جيػات لػـ يػذار مػ  الف ،فػكقيـ مػف تنػزؿ الرحمػة وفَّ  فػكقيـ؛ مػف: إبلػيس يقػؿ لػـ :سابعةالمطيفة ال
 يمانيػػةالقػػكل التػػي يتكلػػد منيػػا مػػا يكجػػب تفكيػػت السػػعادات اإل فَّ و ؛اوربػػ  مػػف فػػكقيـ كمػػف تحػػتيـ

فػػإذا  ،بقػي ل نسػػاف جيتػػاف: الفػكؽ كالتحػػتك ، فيػي مكضػػكعة فػي ىػػذه الجكانػػب اوربعػة مػػف البػػدف
أك كضػػ  جبيتػػو علػػى اورض علػػى سػػبيؿ  ،عاء علػػى سػػبيؿ الاضػػكعرفػػ  يديػػو إلػػى فػػكؽ فػػي الػػدر 

فػػػر لػػػو؛الارػػػك  يػػػات اوربػػػ  أنَّيػػػا أحػػػكاؿ تكجػػػب زكاؿ السػػػعادات فالسػػػبب فػػػي تعيػػػيف ىػػػذه الج ع غي
 .(ُ)اإليمانية

 قػاؿ امػا بينيمػا كاسػطة ال إذ الافػر، عػف الررػار بنفي : في ارية انايةه حيثي انيثامنةالمطيفة ال
ُرونِ ]:تعػالى ٍُ ُْ ُروا ِِل َوََل َب ُُ  أنَّػو إبلػيس، اػالـ مػف اانػت إف الانايػة، ىػذه ككجػوي  ،{318}البؼلرة  [َواْص
ف بػالافر، يػهللمرىـ أنَّػو المقتضػي أتباعػو بافػر يديػو بػيف يصرَّح فلـ اهلل م  اودبى  أراد  مػف اانػت كا 
 .علييـ الجمَّةى  نعموى  يراركا لـ إذ رنيعان  أمران  أتىكا قد باهلل المررايف أفَّ  على تنبيوه  ففييا اهلل االـ

ٌْ إبليس: قكؿ :لتاسعةالمطيفة ا َثَرُه ـْ وفَّ ىػذا مػف  كتػكىـه؛ منػو ظػف   ىػك إنَّمػا َصٚـِِريَن[]َوََل ََتُِد َأ
علػى المبالغػة فػي تػزييف الرػيكات كتحسػيف  ااف عازمان ؛ ونَّو الكاق  ىذا في كافؽ كقد باب الغيب،

 و فييػا علػى سػبيؿ اواثػريػـ يقبلػكف قكلىػو أنَّ غلػب علػى ظنَّػ ،يا أرياء يرغب فيياكعلـ أنَّ  ،الطيبات

                                                           

 .(َِْ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك  ،(ْٓ،ْْ،ُْ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرُ)
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ررٚ ِمررَن ]القػػكؿ بقكلػػو تعػػالى:كيؤاػػد ىػػذا  كاوغلػػب ًَ وُه إَِلَّ َؾِري ًُ َب ٌْ إِْبِِررُٔس َطَّْررُه َؾررٚبَّ ِٓ ْٔ رر َِ َق َظ ررْد َصرردَّ ََ َوَف

ِمِْغَ  ْٗ ٌْ َصررٚـِِريَن[:إبلػػيس قػػاؿ هلل كالعجػػب أفَّ   {84}سللبل  [اُدرر َثررَرُه ـْ مػػا يطػػابؽ  فقػػاؿ اهلل ]َوََل ََتِررُد َأ
ورُ ]:ذلػػػؾ ُُ ررر ٌَ ِمرررْن ِظَبرررِٚدَي افنَّ  {31}سلللبل [ َوَؿِِٔررر

 كقيػػػؿ: سػػػمعو مػػػف المالئاػػػة بإابػػػار اهلل ليػػػـ. .(ُ)
ٌْ َصٚـِِريَن[:قكلوف َثَرُه ـْ  حبائلو في الكقكع مف يفلت ال بحيثي  إضاًللو قكَّة بياف في زيادةه  ]َوََل ََتُِد َأ

ـى  كقد النَّاس، مف القليؿه  إال ًل  .(ِ)المسٌببات كترتيب الحدس بعلـ ذلؾ عى
 :(ّ)اآليةان: بياف المقصد في رابع

دؿَّ مضمكف ارية على أفَّ اهلل الؽ في نفس إبليس مىقدرةن على إغكاء النَّاس، كأنَّو جعلو 
يرة إلى يكـ البعث، فهللحسَّ إبليس أنَّو سياكف داعيةن إلى الضَّالؿ كالافر،  فان بقكاه الررَّ باقيان متصرَّ

ؿ كفساد فصدكر ذلؾ منو كأنَّو فاعؿ ذلؾ ال محالة م  علمو بهللفَّ ما يصدر عنو ىك  ضال
ًلـ  مف إبليس يدؿر على أفَّ  في ارية كىذ الاالـ الذم صدرة، اصدكر النَّيش مف الحيَّ  إبليس عى

أفَّ اهلل الؽ النَّاس للصَّالح كالنَّفً ، كأنَّو أكدع فييـ معرفة الاماؿ، كأعانيـ على بلكغو باإلرراد، 
كبيذا االعتبار ااف إبليسي ليس، صراطان مستقيمان، اية االـ إبفلذلؾ سيمَّيت أعماؿ الاير في حا

و يطلب منيـ ما لـ ييالقكا وجلو، كىك مناؼو للفطرة التي فطر اهلل علييا عدكان لبني آدـ، ونَّ 
لةه كًجبلٌيةه بيف طب  الريطاف كفطرة اإلنساف السَّالمة مف التَّغيير، كذلؾ ما البرر، فالعداكة متهللصَّ 
عؿ  ًٍْض َظُدوٌّ ]اإلليي المرار إليو بقكلو:أفصأل عنو الجى ٌْ فَِب ُُ ُو ًْ كبو سيتَّضأل  {80}األعراف  [َؿَٚل َب

ايؼ انقلبت العداكةي كاليةن بيف الرَّياطيف كبيف البرر الذيف استحبركا الضَّالؿ كالافر على اإليماف 
حسنيا إليو كيذاره ما في يزيف القبائأل في قلب الاافر كي كأفَّ  دَّ الريطاف ال بي  ذلؾ وفَّ ، كالصَّالح

فالريطاف حريصه اؿَّ الحرًص على اإلضالؿ كالغكاية، كمف ، القبائأل مف أنكاع اللذات كالطيبات
الريطاف لو دكره في إغكاء بعض النَّاس مف طريؽ ك  ثىَـّ الكقكع في المحرمات كفعؿ المنارات،

نَّما تهللتي مف اؿَّ الكسكسة ليـ كاإلغكاء، كمحاكالت إغكاء الريطاف ال تقتصر على ك  ، كا  جوو كاحدو
ٌْ قكلو:ك ، أكجو الحياة، فينبغي الحذر مف الريطاف ٌْ ِمْن َبْغِ َأْيِدَيِ ُٓ ََّْٔ

ٌَّ َاَبِ يعني أراايـ في  []ُث
ٌْ ] ،أفترىـ عف الرغبة في سعادات ارارةأك  ،صحة البعث كالقيامة ِٓ ٍِ ِْ  ألقي إلييـ أفَّ [ َوِمْن َخ

فالمراد  الكجو اكعلى ىذ، نيا كطيباتيا كأحسنيا في أعينيـرغبتيـ في لذات الدر أقكم ك  ،نيا أزليةالدر 
ٌْ مف قكلو: ذا اانت  ،يـ يردكف علييا كيصلكف إلييا فيي بيف أيدييـونَّ  ؛ارارة []ِمْن َبْغِ َأْيِدَيِ كا 

                                                           

 .(َِْ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك (، ُٕ/ِالاراؼ: الزماررم)ك  (ْٔ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرُ)
 .(َٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ِ)
التفسير المنير: ك  (ْٖ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ّْ،ِْ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ّ)

 (ُٗٓ/ٖالزحيلي)
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ٌْ ]ِمْن َبْغِ َأْيدِ فمعنى، يـ يالفكنياونَّ  ؛نيا الفيـاانت الدر  ارارة بيف أيدييـ َوِمْن ]نيايعني الدر  [َيِ

 ٌْ ِٓ ٍِ ِْ نَّ  ،ارارة[ َخ ٌْ قكلو: سرما في كا  يا بيف يدم اإلنساف يسعى فييا ونَّ  ؛نيابالدر  []ِمْن َبْغِ َأْيِدَيِ
ٌْ ]ا قكلو:كأمَّ ، ا ارارة فيي تهللتي بعد ذلؾكأمَّ  ،كيراىدىا  ، أكفي الصرؼ عف الحؽَّ  [َوَظْن َأْيََمَِنِ

ٌْ ]،فترىـ عف الحسناتأ ِٓ  ،السيئات أك أقكل دكاعييـ في ،في الترغيب في الباطؿ [َوَظْن َصََم ِِِ
فيذا تلايص ما ، حسفه  قكؿه  ،كالرمائؿ عف السيئات ،عف الحسنات اويماف انايةه  :كقكؿ مف قاؿ

منيا ماتص بنكع مف ارفة في  كاحدو  اؿَّ  فَّ ، كأذاره المفسركف في تفسير ىذه الجيات اورب 
و يبال  كالغرض منو أنَّ  ،عف الريطاف ذار ىذه الكجكه اوربعة أابر اهلل في ىذه ارية أفَّ ، فيفالدَّ 

لحاؽ الضرر،في إلقاء الكسكسة كتقدير ارية:  ،كال يقصر في كجو مف الكجكه الممانة البتة ، كا 
 لصحيألالحديث ا في كردَّ  كليذا، ثـ رتينيـ مف جمي  الجيات الممانة بجمي  االعتبارات الممانة

 .(ُ)اليا جياتو مف اإلنساف على الريطاف تسلط مف االستعاذة
 :(ِ)ىداياتو أىداؼو ك مف الكريمة ما ترشد إليو اآلية خامسان: 
 آدـ لبني عداكة إبليس ردة على كتدؿر  أنظره، كأفَّ اهلل اإلنظار، سهللؿ أفَّ إبليس ارية تدؿر  .3

 .إضالليـ على كحرصو

َدنَّ ]و قاؿ:ونَّ  ؛كالمنيج الصحيأل يف الحؽَّ بالدَّ  ااف عالمان  إبليس على أفَّ ارية  تدؿر  .8 ًُ أَلَْؿ

 ٌَ ٔ َِ ََ اُدْسَت اَض ٌْ ِسَ  .و الحؽر كصراط اهلل المستقيـ ىك ديني  [ََلُ

 الذم ىك عليو مف المذىب كاالعتقاد ىك محضي  بهللفَّ  إبليس ااف عالمان  على أفَّ  تدؿر ك  .1
، كلذلؾ ااف افري ]َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَوْيَتِْي[اذلؾ لما قاؿ:و لك لـ ياف ونَّ  ؛الغكاية كالضالؿ

.  إبليس افرى عنادو ال افر جيؿو

، كال مف جيات الكسكسة إال كيلقييا في القلب الريطاف ال يترؾ جيةن  على أفَّ  ارية دؿر ت .0
 جية مف جيات اإلضرار إال كيؤذم بيا اإلنساف.

 بدف ابف آدـ كياالطو. في ارية داللة على أفَّ الريطاف يداؿ فيك  .ٓ
 .رااريف غير آدـ بني أاثر أفَّ  على تدؿ ارية .ٔ
، كأفَّ االستمساؾ بيدييما أعظـ االعتصاـ بالاتاب كالسرنة كاجبه  أفَّ في ارية داللة على  .ٕ

 كسيلة للثبات على الحؽَّ، كالعصمة مف الضالؿ.
 

                                                           

 (.َِٓ/ِكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) ،(ْٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
: محاسف التهللكيؿ، ك (ُٗٓ/ٖ): الزحيليالتفسير المنيرك (، ْٔ،ُْ/ُْ)الرازم: التفسير الابير (ِ)

 (.ّٔكالمياتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: ،(ّّ،ُّ/ٕ)القاسمي
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 مطركد مف الجنَّة: إبميس  السابع المقصد
ًِغَ َؿَٚل ]:لقكلو       

َ َْ ٌْ َأ ُُ ٌَ ِمْْ َّْ َٓ ٌْ أَلَْمََلَنَّ َج ُٓ ََ ِمْْ ًَ ٚ َمْذُءوًمٚ َمْدُحوًرا َدَْن َببِ َٓ  {34}األعراف  [اْخُرْج ِمْْ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 .كالذاـ االحتقار ،محقكر :أمٍ  كذمو، عابو كحقره إذاذىأىمىوي  مف مفعكؿ اسـ كمذءكـ :َمْذُءوًمٚ
 فالذَّـ مطركد، مذميكـ مقصى اركجى  ااريج :أمكأقصاه  أبعده إذا دىحره مف مفعكؿ مدحكر: َمْدُحوًرا

ا  .                   الطرد كالتبعيد الدحر، ك ماالطتو عف القيدس عالـ لتنزيو كالطَّرد الرَّذائؿ، مف بو اتَّصؼ ًلمى
 ٌَ َّْ َٓ أعدىا اهلل جزاءن للاافريف، فييا مف صنكؼ العذاب الحسي  كىي النَّار، كىي دار إىانة: َج

 .  كالمعنكم، ما ال عيفه رأت، كال أيذفه سمعت، كال اطر على قلب بررو
   :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

 لألمريف مف الجنَّة تهللايدان  بالاركج أمرىه إلبليس مناسبة ارية لما قبليا أفَّ اهلل تعالى أعاد
ٚ]:كالثاني في اريات السابقة اوكَّؿ َٓ ِٚؽِرينَ ]:كقكلو [َؾْٚهبِْط ِمْْ ََ ِمَن افهَّ َّٕ إبليس  فَّ فإ، [َؾْٚخُرْج إِ

ٚ]على الزجر كاإلىانة فقاؿ: لما كعد باإلفساد الذم ذاره ااطبو اهلل بما يدؿر  َٓ اارج [اْخُرْج ِمْْ
  .إلى اورض ةمف الجنَّ أم: منيا 

 :(ّ)لآليةثالثان: المعنى اإلجمالي 
على  تعالى أادَّ اهللي ؛ فقد مف رحمة اهلل مطركدان  ، مبعدان ممقكتان  ة معيبان اارج مف الجنَّ  :أم

 بيذه ارية. اوعلى المأل محؿ عف كالنفي كاإلبعاد اللعنة كالطرد إبليس
 :(ْ)ان: لطائؼ التفسير في اآليةرابع

ََ ]في قكلو: الالـ المطيفة األكلى: ًَ ٌْ َدَْن َببِ ُٓ ٌْ ]للقسـ، ك مكطئةه [ ِمْْ ُٓ  كالالـ ررطيةه، "مف"[ ِمْْ
ٌَ ]في َّْ َٓ  تبعؾ مف أيقسـ: كالتَّقدير الررط، جكاب مسد ساد كالجكاب القسـ، جكاب الـ[ أَلَْمََلَنَّ َج

 افاراـ. مف جينَّـ ومألف كاإلنس، الجفَّ  مف أطاعؾ لىمف: كمنؾ، أمٍ  منيـ جينَّـ ومألف منيـ

                                                           

(، ّْ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  ،(ْٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  (،ُٕ/ِ): الزماررم( الاراؼُ)
 (.ْٔعقيدة الميسرة مف الاتاب العزيز كالسنة المطيرة: القاضي)ص:ال، ك (ُٓ/ٖ)عاركر : ابفالتحرير كالتنكيرك 
 (.ٕ، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:(ْٕ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرِ)
: المنيرالتفسير ك  ،(ّّ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك (، َِٓ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: ( تفسيرّ)

 .(ُٔٓ/ٖ)الزحيلي
(، ّْ،ّّ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  ،(ْٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  (،ُٕ/ِ): الزماررمالاراؼ (ْ)
 .(ِٓ،ُٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك 
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لَّب الثانية:المطيفة  مير في غي ٌْ ]الاطاب)المااطب( في قكلو: حاؿ الضَّ ُُ  الفرد وفَّ [ ِمْْ
 ونَّو الكعيد؛ ىذا مف ابتداءن  المقصكدي  كونَّو إبليس، كىك المااطىب، ىك العمكـ ىذا مف المكجكد

مير باالؼ لو، فبالتب  اتباًعو كعيدي  كأمَّا فعلو، على كعيده  َوإِنَّ ]:قكلو كىك الحجر، آية في الضَّ

ًِغَ 
َ َْ ٌْ َأ ٌَ َدَْوِظُدُه َّْ َٓ  مرتبة ببياف كاالىتماـ بفعًلو كعيدو  عف اإلعراض بعد جاء ،ونَّو{01}احلجر [ َج

، علييـ إلبليس ليس الذيف الميٍالىصيف اهلل عباد  الغاكيف. بكعيد االىتماـ ثـ سلطافه
ََ ]الاناية في قكلو: :الثالثة المطيفة ًَ ٌْ َدَْن َببِ ُٓ ْد ]و حيف قاؿ:ونَّ  ؛عائد على كلد آدـ [ِمْْ ََ َوَف

 ٌْ ـُ َْٚ َْ َِ  . فرجعت الاناية إلييـ ،لكلد آدـ ااف مااطبان  [َخ
ًِغَ ]في ارية بػ التهللايد :المطيفة الرابعة

َ َْ للتَّنصيص على العمكـ، لئالَّ يحمؿ على التَّغليب، [ َأ
، كالعربي قد تجرم العمـك في مثؿ ىذا كذلؾ أفَّ الاالـ جرل على أمَّة بعنكاف اكنيـ  أتباعان لكاحدو

يـ نَّما قتلو بعضي  .على المجمكع دكف الجم ، اما يقكلكف: قتلت تميـه فيالنان، كا 
ًِرغَ ]:إنَّما قػاؿ اهللي  :لخامسةالمطيفة ا َ َْ ٌْ َأ ُُ ٌَ ِمرْْ رَّْ َٓ ـ إال إبلػيس و ال ياػكف فػي جيػنَّ ونَّػ[ أَلَْمََلَنَّ َج
 ،الذيف انقادكا لو كتراػكا أمػر اهلل ومػره، فجمعيػـ فػي الاطػاب الرياطيف، كافار اإلنسف كحزبو م

 كعصاة المكحديف ال يالدكف في النَّار، بؿ يارجكف بما معيـ مف تكحيد.
: ة دار ملػؾـ حػبس، كالجنَّػجيػنَّ  وفَّ  ؛ةـ ككس  الجنَّ ؽ جينَّ ضيَّ قيؿ:  :سادسةالمطيفة ال ىػذه ، قلػتي

. ك  فضؿ فإفَّ الجنَّة عند أىؿ السرنة داري  نزعة اعتزالية؛   رحمةو، كليست بدار ملؾو
ًِرغَ ]:قكلػو فائػدةي  :بعةساالمطيفة ال َ َْ ٌْ َأ ُُ ٌَ ِمرْْ رَّْ َٓ  لألنبيػاء تبعػان  لمالػؼي ا لياػكف لطػؼي ال[ أَلَْمرََلَنَّ َج

 كالنيي.  الزجر في غايةه  ونَّو كحزبو؛ إلبليس كلطفان  الرياطيف، دكف
الاػافر  ـ تمػأل منيػا ثػـ إفَّ جيػنَّ  التاب  كالمتبػكع معنيػاف فػي أفَّ  دلت ارية على أفَّ  الثامنة:المطيفة 

 اهلل المذاكر فػي اريػة أفَّ  كجكابو أفَّ  ،ارفاذلؾ الفاسؽ تبعو فيجب القط  بداكؿ الفاسؽ النَّ  ،تبعو
  .ـ فسقط ىذا االستدالؿو يداؿ جينَّ مف تبعو فإنَّ  اؿَّ  كليس في ارية أفَّ  ،ـ ممف تبعويمأل جينَّ 
 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف سادسان: 
، مػف فيػو بيػدَّ  كال مػنيـ، جيػنَّـ يمػأل كأنَّػو إبليس، تب  لمف الكعيد على ارية تدؿر  .ُ  كىػك رػرطو

 .أعظـ طاعةه  معو ياكف ال أك يتكب، ال أف
 .حاًلو مثؿً  عف تحذيران  عصياًنو، بسبب كلعنو كطرده إبليس إذالؿ على تدؿر  .ِ
اليػػػـ  وفَّ  ؛ـجميػػػ  أصػػػحاب البػػػدع كالضػػػالالت يػػػدالكف جيػػػنَّ  ىػػػذه اريػػػة علػػػى أفَّ  تػػػدؿر  .ّ

 .متابعكف إلبليس
 كتدؿر ارية على أفَّ النَّار مالكقةه، كأفَّ النَّاس ااوبؿ المائة ال تااد تجد فييا راحلة. .ْ

                                                           

 .(ّْ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  ،(ْٕ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
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 المبحث الثالث

 (ِٓ -ُٗالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )

 آدـ نبيٌّ ميكمَّـ

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 الجنَّة مخمكقةه.ؿ: المطمب األكَّ                

 اإلسبلـ حضارةه كتقدـه. :ثانيالمطمب ال               
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 المبحث الثالث
 (ِٓ-ُٗعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا

 نبيٌّ ميكمَّـ ()آدـ
 :(ُ)مناسبة ىذا المقطع القرآني لما قبمو مف اآليات

ىك أكَّؿ مىف بنى الاعبة، كأكَّؿ مف أسس المسجد اوقصى، فآدـ ىك الذم أسس  إفَّ آدـ
إفَّ النصكص الررعية ال تدؿر على أفَّ إبراىيـ كسليماف لما بنيا المسجديف فايالن مف المسجديف، 

فما ااف مف آدـ أصالن كتهللسيسان، كما  ااف أسسو غيرىما،ابتدآ كضعيما ليما، بؿ ذلؾ تجديد لما 
 ااف مف غيره رفعان ك تجديدان.

و ااف علـ أنَّ يي ركرة كبالض ااف نبيان فقد ا آدـ فهللمَّ  ،سؿ إلى أىؿ اورضؿ الرر أكَّ  ىكنكح ك 
ؿ فعلى ىذا فيك رسكؿ إلييـ فياكف ىك أكَّ  ؛أكالده أاذكا ذلؾ عنو كأفَّ  ،مف العبادة على رريعةو 

ؿ الررسؿ إلى أىؿ : " فيحتمؿ أف تاكف اوكلية في قكؿ أىؿ المكقؼ لنكحو  ،رسكؿو  يا نكح أنتى أكَّ
رسالة  أك وفَّ  ،لـ ياف لألرض أىؿه  آدـى و في زمف ونَّ  ؛إلى أىؿ اورض :بقكليـ مقيدةن  (ِ)"اورض

أرسؿ إلى بنيو كغيرىـ مف  و رسكؿه كيحتمؿ أف ياكف المراد أنَّ  ،آدـ إلى بنيو اانت االتربية لألكالد
أرسؿ إلى بنيو فقط كاانكا مجتمعيف  ماإنَّ  كآدـي  ،مـ الذيف أرسؿ إلييـ م  تفرقيـ في عدة بالداوي 

  .(ّ)في بلدة كاحدة
مقط  القرآني بياف حكؿ قضية الؽ اإلنساف متمًثالن بالراص اوكَّؿ مف ىذا الكفي  

، ما جرل ليما بعد  نكعو، كىك أبكىـ آدـ كمعو زكجتو حكاء، كلقطاتو مما رافؽ القو مف أحداثو
، مف إغكاء الريطاف ليما  ، ال إدااؿ الكدو كدكاـو كاستقرارو إدااليما الجنَّة إدااؿ امتحافو كااتبارو

راجيما مف ربَّيما فهللاال مف الرجرة التي نياىما عف أف يقرباىا، فااف السبب في إا حتى عصيا
باني بالعقاب على معصية أكامر اهلل كنكاىيوالجنَّة،  ، كااف ما جرل ليما مثالن مف أمثلة الجزاء الرَّ
في إغكاء  كدكر رياطيف الجفَّ  ،في الاالـ عف النرهللة اوكلى للبرر استمراره  لمقط  القرآنياكىذا 

 فإفَّ  ؛الرياطيف طرؽ اليداية، كتحذيرىـ مف كساكس اس إلىمف القصة إرراد النَّ  كالقصدي ، اسالنَّ 
كالكسكسة كالاديعة، ليسلبيما ما ىما فيو مف  الريطاف بسبب حسده ردـ كحكاء سعى في المار

  . (ْ)عمة كاللباس الحسف. كقد ذارت ىذه القصة في القرآف في سبعة مكاض النَّ 
                                                           

 .(ْٕٔ،ّٕٔ/ٕابف حجر العسقالني) :بررح صحيأل الباارم ( فتأل البارمُ)
ُٕوًحٚ إَِػ َؿْوِمِه[أارجو الباارم في اتاب أحاديث اونبياء ػ باب قكؿ اهلل: (ِ)  َْٚ ِْ ْد َأْرَش ََ  حديث رقـ {81}هود ]َوَف

  (.ّٔٗ،)ص:(َّّْ)
 (.ُٗٔ/ٕ: ابف حجر العسقالني)بررح صحيأل الباارم ( فتأل البارمّ)
 (.ُُٔ/ٖالتفسير المنير: الزحيلي)، (ِْ/ْحبناة الميداني)عبد الرحمف حسف معارج التفار كدقائؽ التدبر:  (ْ)
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 : الجنَّة مخمكقةه ؿالمطمب األكَّ 
 ة مقاصد:خمسكفيو 

ؿ: آدـ ك           مد حقيقةن  حكاءالمقصد األكَّ  في جنَّة الخي
ُٞ كيدؿر على ىذا المفيكـ اإليماني قكلػو: ْٔر رََل ِمرْن َح ُُ َٜ َؾ ََ اجَلَّْر َٝ َوَزْوُجر ْٕ ْن َأ ُُ ]َوَيٚ َآَدُم اْش

َجَرَة  َرَبٚ َهِذِه افنَّ َْ ٚ ِمَن افيَّٚدِِغَ ِصْئُتََم َوََل َب َٕ و ُُ  .{ 35}األعراف  [َؾَت

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 .اورض، كقيؿ لسمرةو في لكنو: آدـ أبك البرر، سمَّي بذلؾ لاكف جسده مف أديـ َآَدمُ 

نْ  ُُ : سػافى فػالفه ماػافى اػذا، اْش ، كييستعمؿي فػي االسػتيطاًف نحػكي : ثيبكتي الريًء بعدى تحرؾو : السراكفي
. ، كالجم ي مىساًافي  أٍم: استىكطىنىوي، كاسـ المااًف مىسافه

 ََ ، لاػؿَّ مػا : ييقػاؿي لاػؿَّ كاحػدو مػف القىػرينيًف مػف الػذَّار كاوينثػى فػي الحيك َوَزْوُجر كجه انػات الميتزاكجػًة زى
ـر اؿَّ حي   ، كزكجو في ارية ىي حكاء، سيمَّيت بذلؾ؛ ونَّيا أ  يىقترفي بآارى ميماًثالن لو أك ميضادَّان زكجه

لقت نَّياأك و  .حي   ريءو  مف اي
 َٜ  داالػو يسػتر ونَّػو جنَّػة؛ سػتافالبي  ىسيػمَّ  ، كمنػواؽ ىذه اللفظة مف السػتر كالتغطيػة: أصؿ ارتقاجَلَّْ

صػػػؿ كأ اونػػػكاع، ماتلػػػؼ اورػػػجار اثيػػػر مكضػػػ  إال االسػػػـ ىػػػذا يسػػػتحؽ فػػػال كيغطيػػػو، باورػػػجار
: ستر الريء عف الحاسػة، فَّ نىػاف: الجى نَّػةي: اػؿر بيسػتافو  القلػب؛ لاكنػو مسػتكران عػف الحاسػة، كالجى كالجى
 ارػتملت كمػا الػدار لتلؾ لمتناكؿا العاـ االسـ ررعان: ىي الجنَّة، ك ذم رجرو يستري بهللرجاره اورض

 اوعيف. كقرة كالسركر كالبيجة كاللىذة النَّعيـ أنكاع مف عليو
ََل  ُُ  : الفاء حرؼ عطؼو يفيد الجم  على سبيؿ التعقيب.َؾ
 ُٞ ْٔ  رئتما اواؿ فيو. : حيثي ظرؼ مااف، أم: فاال مف ثمارىا في أم ماافو َح
َرَبرررٚ َْ كييسػػػتعمؿي ذلػػػؾ فػػػي الماػػػاف، ك فػػػي الزمػػػاف، ك فػػػي النَّسػػػبة، كفػػػي  القيػػػٍربي كالبيعػػػدي يتقػػػابالًف، :َب

  الًحظكًة، في الرَّعاية، كالقيدكًة.
َجَرةَ  ري مف النبات: ما لوي سىاؽه  :افنَّ الرَّجى

(ِ). 

                                                           

 ،(ُْٕ،ّْٖ،َِّ،َٕ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفرداتك  (،ْٖ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
: ابف قيـ الد اوفراححادم اوركاح إلى ب، ك (ُِٔ/ٕ)بررح صحيأل الباارم: ابف حجر فتأل البارمك 

 .(ُّٕ/ْ): صديؽ حسف اافكفتأل البياف في مقاصد القرآف ،(ّٗ)ص:الجكزية
 .(ْْٔ،ّٔٔ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ِ)
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،: الظرلمػػةي افيَّررٚدِِغَ  ـي عنػػدى أىػػًؿ اللرغػػة: كىضػػ ي الرػػيًء فػػي غيػػًر  عػػدـي النرػػكًر، كجمعييػػا: ظيلمػػاته كالظرلػػ
ػػػػا بعيػػػػدكؿو عػػػػف كقتػػػػًو أك مىاانػػػػو مَّ ػػػػا بنقصػػػػافو أك بزيػػػػادةو؛ كا  مىكًضػػػػعو المياػػػػتصَّ بػػػػو؛ إمَّ
، كالمػػػػراد (ُ)

لقائيػػػا فػػػي العكاقػػػب ىنػػػا [افيَّرررٚدِِغَ ]بػػػػ ػػػا لظلميػػػـ أنفسػػػيـ كا  : الػػػذيف يحػػػؽر علػػػييـ كصػػػؼ الظلػػػـ، إمَّ
مَّا   .(ِ)العتدائيـ على حؽَّ غيًرىـ؛ فإفَّ العصياف ظلـه لحؽَّ الربَّ الكاجب طاعتوالسيَّئة، كا 

 :(ّ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 
ة؛ اهللفَّ الحػدث يجػرم ارف، كىػذا مػف  جاء ىذا القكؿ ميستقطعان مف الحدث الماضي للقصَّ

ػة، ىػذه ذاػر تقدـ كقد، فيو فنان مف فينكف البياف الرفي  أبدع أساليب اوداء البياني، ييعلَّمينا اهللي   القصَّ
 تقػػدـ، كالكفػػكد تعػػرض، كالعػػكارضي  سػػنةن، كعرػػريفى  بضػػ و  فػػي نػػزؿى  القػػرآف أفَّ  إعادًتيػػا فػػي كالفائػػدةي 
ة فاانت ػة إعػادة فػي وفَّ  كلطفػان؛ رحمػةن  يسػم ، لػـ مػف ليسم  تيعاد، القصَّ  مكاضػ  فػي كاحػدة، قصَّ
 .القرآفً  إعجازً  مف الحيسف، نياية في منيا كاحدو  اؿر  ماتلفة، بهلللفاظ
 :(ْ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 

 إال فسجدكا لو، بالسجكد المالئاة أمر أفَّ  بعد آدـى  بوً  أاـر عما إاباران  تعالى اهللي  يقكؿ
 جمي  ثمارىا ما  مف كيهللاال يراءا، حيثي  منيا يسانا الجنَّة أباح ردـ كلزكجتو حكَّاء إنَّو: إبليس

 في كسعى الريطاف، حسدىما ذلؾ طيبان إال رجرة كاحدة، فعند كاسعان  ىنيئان : أم راءا رغدان،
  الحسف. كاللباس النَّعمة مف فيو ىما ما ليسلبيما كالكسكسة كالاديعة المار
 :(ٓ)ان: لطائؼ التفسير في اآليةرابع

المػأل اوعلػى.  النَّػداء ل قبػاؿ علػى آدـ كالتَّنكيػًو بػذاره فػي ذلػؾ ]َوَيرٚ َآَدُم[ : قكلػو:المطيفة األكلػى
قػػاؿ لػػو ىػػذا القػػكؿ بعػػد إاػػراج  ،ى تقػػدير القػػكؿ، أم: كقلنػػا يػػا آدـىػػك علػػ ]َوَيررٚ َآَدُم[:كأيضػػان قكلػػو

 . أك مف بيف المالئاة، ة، أك مف السماءإبليس مف الجنَّ 
 المهللمكر. كتعاطي  ل يذاف بهللصالتو في تلقي الكحي ]َآَدُ [تاصيص الاطاب بػالمطيفة الثانية: 

[نفصػػؿ بعػػد اومػػر فػػياإلتيػػافي بالضػػمير الملثػػة: المطيفػػة الثا َٝ رر ْٕ ْن َأ ُُ لقصػػد زيػػادة التَّنايػػؿ  ]اْشرر
ف اػاف مػف  بإبليس؛ وفَّ ذاػر ضػميره فػي مقػاـ العطػؼ يػذار غيػره بهللنَّػو لػيس مثلػو، إذ الضػمير كا 

                                                           

 .(ّٕٓ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ُ)
 .(ٔٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ِ)
 .(ُِٗ/ْ): عبد الرحمف حبناة الميدانيمعارج التفار كدقائؽ التدبر، ك (ّٓ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ (ّ)
 .(َِٓ/ِ،ٖٕ/ُابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير (ْ)
التحرير ك  ،(ُّٕ/ْ): صديؽ حسف ااففتأل البياف في مقاصد القرآفك (، ِّٕ/ِفتأل القدير: الركااني) (ٓ)

 .(ّٓ/ٖ): ابف عاركركالتنكير
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ػمير بالقرينػة علػى قبيؿ اللقب كليس لو مفيكـي ماالف ةو فهللنَّو قد يفيد االحتراز عف غير صاحب الضَّ
مير المنفصؿ إال لما يفيد مف التَّعريض بغيره  . (ُ)طريقة التعريض، فما ااتير الفصؿ بالضَّ

َٜ[قكلو:: رابعةالمطيفة ال جنَّةه في  االفان لمف قاؿ: إنَّياأٍم: جنَّة الالد، كىك الصحيأل،  ]اجَلَّْ
  .(ِ)اورض

رَجَرةَ ]فػي قكلػو: التنبيػو علػى قاعػدة سػد الػذرائ  :خامسػةالمطيفة ال َرَبرٚ َهرِذِه افنَّ َْ فػإفَّ النَّيػي  [َوََل َب
عػػف قربػػاف الرػػجرة أرػػدر فػػي التَّحػػذير مػػف أف يينيػػى عػػف اواػػؿ منيػػا، كفػػي النَّيػػي عػػف قربانيػػا سػػد 

 .(ّ)لذريعة اواؿ منيا
النَّيي عف قرباف رجرة ااصة مف رجر الجنَّة إنَّما ىك إاباره فائدة النَّيي، إفَّ : لسادسةالمطيفة ا

ما في طب  تلؾ الرجرة أف تيثير في  مف اهلل، كىك نيي ابتالء كامتحاف ردـ، كما ذيار مف أفَّ 
 أفَّ اهلل نياه عف أاؿ رجرة معرفة الاير كالرر، فيذا بعيده، كىك أربوك  ،النَّفس علـ الاير كالرر

 ليس ونَّو بيانو؛ إلى حاجة فال التعييف على يدؿر  ما ارية الظاىر في ليسك ، باإلسرائيليات
 يجب ال الاالـ في مقصكدان  ياكف ال كما الرجرة تلؾ عيف يعرفنا أفَّ  الاالـ ىذا مف المقصكد

 .(ْ)البياف في تقصير كق  أنَّو يظف أفَّ  وحدو  عبثان، كليس بيانيو ااف ربما بؿ يبينو أف الحايـ على
 عف كزكجتو آدـ نيى اهلل إفَّ : ييقاؿ أف ذلؾ في كالصكاب": الطبرم اإلماـ قاؿ :لسابعةالمطيفة ا

 رجرة بهللم عندنا علـ كال منيا، فهللاال أرجارىا، سائر دكف الجنَّة، أرجار مف بعينيا رجرة أاؿ
 السرنة مف كال القرآف في ذلؾ على دليالن  لعباده يض  لـ اهلل وفَّ  التعييف؛ على اانت

  .(ٓ)الصحيحة
ٚ ِمَن افيَّٚدَِِغ[:قكلو : فيالثامنة المطيفة َٕ و ُُ ـى أنَّيما ييصيباف  ]َؾَت ما فائدةه حسنةه كىك أفَّ اهلل عل

َـّ قاال: ييصيباف فلقَّنىيما االعتذار، َسَْٚ[فمف ث ٍُ ْٕ َْٚ َأ ّْ َِ َْٚ َط {81}األعراف  ]َربَّ
(ٔ)

 . 
 مترادفةه  فيي الذات، باعتبار كاحده  كمسماىا صفاتيا، باعتبار أسماء عدة للجنَّة :التاسعة المطيفة

 تعالى، الرَّب أسماء كىاذا الكجو، ىذا مف متباينةه  فيي الصفات باعتبار كتاتلؼ الكجو، ىذا مف
كاثرة اوسماء عند العرب  ،(ٕ)النار كأسماء ارار، اليكـ كأسماء رسلو، كأسماء اتابو، كأسماء

                                                           

 .(ّٓ/ٖ): ابف عاركركالتنكيرالتحرير  (ُ)
 .(ّٓ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ (ِ)
 .(ْٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ّ)
 .(ٓٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ْْٓ/ّالرازم) التفسير الابير: (ْ)
 .(ٕٗ/ُابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك (، َِٓ/ُالطبرم)جام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف:  (ٓ)
 .(َُ/ّ): السميف الحلبيعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ (ٔ)
 .(ّٗ)ص:: ابف قيـ الجكزية( حادم اوركاح إلى بالد اوفراحٕ)
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، كىي عررةه أك يزيد: الًفردكس كىك لمَّأل الباارم بهللسماء الجنَّةً قد ك . (ُ)المسمَّىدليؿه على ررؼ 
لد، كدار الميقامة، كجنَّة المهللكم، كالنَّعيـ، كالمىقاـ اوميف، كعىدف،  أعالىا، كدار السَّالـ، كدار الاي

كمىقعد صدؽو، كالحيسنى، كالريا في القرآف
 دار الحيكاف، كدار المتقيف.ك . (ِ)

 :(ّ)سان: بياف المقصد في اآليةمخا
ارية نداءه كأمره ردـ كحكاء، كفي تكجيو الاطاب ردـ بيذه الفضػيلة بحضػكر إبلػيس بعػد 
طرده زيادة إىانة؛ وفَّ إعطاء النَّعـ لمرضي عليو في حيف عقاب مف استهللىؿ العقاب زيادة حسرة 

ظيػاران للتفػاكت بػيف مسػتحؽ اإلنعػاـ كمسػتحؽ لػؽ فػي  على المعاقىػب، كا  َـّ إف اػاف آدـ اي العقكبػة. ثػ
نْ ]الجنَّػة، فاػاف مسػتقران بيػا مػف قبػػؿ، فػاومر فػي قكلػو: ُُ إنَّمػػا ىػك أمػر تقريػر، أٍم: ابػؽ فػػي  [اْشر

لػؽ اػارج الجنَّػة، فػاومر لػ ذف تاريمػان لػو، كأيَّػا مػا اػاف ففػي ىػذا اومػر  ف اػاف آدـ قػد اي الجنَّة، كا 
و إف ااف إبليس مسػتقران فػي الجنَّػة مػف قبػؿ فػالقم  ظػاىره إذ بمسم و مف إبليس مقمعةه إلبليس؛ ونَّ 

أطرده اهلل كأساف الػذم تابَّػر ىػك عػف السػجكد إليػو فػي الماػاف المرػرَّؼ الػذم اػاف لػو قبػؿ تابرػره، 
ف لػػـ ياػػف إبلػػيس سػػاانان فػػي الجنَّػػة قبػػؿي فػػإاراـ  امػػا أفَّ اريػػة الػػذم احتقػػره كترفػػ  عليػػو قمػػ ه لػػو، كا 

كتلػؾ ًمنَّػةه عاجلػةه تيػؤذف  الجنَّػة عقػب أمػره بسيػانى الجنَّػة،هلل أذف ردـ بػهللف يتمتَّػ  بثمػار أفادت أفَّ ا
بتمػػاـ اإلاػػراـ، كلمػػا اػػاف ذلػػؾ حاصػػالن فػػي تلػػؾ الحضػػرة، كاػػاف فيػػو زيػػادة تنغػػيص إلبلػػيس، الػػذم 

ػػػو عليػػػو، اػػػاف الحػػػاؿ مقتضػػػيان إعػػػالـ السَّػػػامعيف بػػػو فػػػي المقػػػاـ الػػػذم أيابػػػر فيػػػو  تابَّػػػر كفضػػػؿ نفسى
الغػرض اوىػـ مػف  فحصؿ مف معنى ارية عدة ماػاـر ردـ، امػا أفَّ الغضب على إبليس كطرده، 

 آدـ، أسػػانيا التػػي الجنَّػػة فػػي ااتلػػؼ كقػػدمػػا ىػػك العبػػرة كالمكعظػػة كالتهللسػػي، القصػػص فػػي القػػرآف إنَّ 
، كىػك الالد ةي جنَّ ة ىي تلؾ الجنَّ  أفَّ  على المفسريف مف كاواثركف اورض؟ في أـ السماء في أىي

.اورض في بهللنَّيا القكؿ: المعتزلة عف كحاى ،قكؿ أىؿ السرنة   ، كىك ضعيؼه
كأىؿ السرنة مجمعكف كمتفقػكف علػى أفَّ اهلل الػؽ الجنَّػة ثكابػان للطػائعيف الصػالحيف، كالػؽ 

، كأفَّ قيتاف ال تفنياف أبدان كأنَّيما با النَّار عقابان للعاصيف المذنبيف، كأفَّ الجنَّة كالنَّار مالكقتاف ارف،
لقػك  ،، ال يارجػكف منيػا أبػدان أىؿ الجنَّة مينعمكف فييا االػدكف  اكاػذلؾ أىػؿ النَّػار الػذيف ىػـ أىليػا اي

 قبػػػؿ القػػت حػػكَّاء أفَّ  أيضػػان  يقتضػػي اريػػة ياؽكسػػ، ، ال يارجػػكف أبػػدان ميعػػذبكف فييػػا االػػدكف ليػػا،
 الجنَّة. داكؿ آدـ بعد ااف حكَّاء الؽ إفَّ : كيقاؿ، الجنَّة آدـ داكؿ

                                                           

 (.ُٖٗ/ّىداية السالؾ إلى المذاىب اوربعة في المناسؾ: ابف جماعة الاناني)( ُ)
 (ٕٖ/ُٓ)قالنيالعس : ابف حجربررح صحيأل الباارم ( فتأل البارمِ)
: التفسير المنيرك  ،(ْٓ، ّٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ٕٗ،ٖٕ/ُابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير (ّ)

(، كررح لمعة االعتقاد: محمد بف ُّْكررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (،ُِٔ/ٖ)الزحيلي
 (.ُُّصالأل العثيميف)ص
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 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف سادسان: 
رردت ارية إلى اعتقاد المتقيف في االـ اهلل كبياف أنَّو صفةه مف صفاتو، كأفَّ اهلل لـ يزؿ أ .ُ

.متالَّمان متى راء كيالَّـ مف راء بما راء؛ فالَّـ اهللي آدـى في كقت، كالَّـ مكسى في   كقتو

نػا حػكاء،  .ِ ػو، كىػي أيمر دلَّت ىذه ارية عف طريؽ اللرزكـ الػذىني علػى أفَّ اهلل الػؽ ردـ زكجى
لقت، كىي زكجة أبي البرر آدـ.  كال رؾ أنَّيا أكَّؿ امرأةو اي

 .في الؽ حكَّاء دليؿه على أفَّ المرأة مارمةه في اإلسالـ .ّ
 ال تكجد إال يـك القيامة. في ارية رد  على مف زعـ مف المعتزلة أفَّ الجنَّة .ْ
 ارية دليؿ على أفَّ الجنَّة مالكقة مكجكدة ارف. .ٓ
 أفَّ أىؿ الجنَّة ىـ أىؿ اإليماف، كأىؿ النَّار ىـ أىؿ الافر. .ٔ

 مقصد الثاني: في الجنَّة طعاـه كشرابه حقيقةن ال
ُٞ ِصْئُتََم كيدؿر على ىذا المفيكـ اإليماني قكلو تعالى: ْٔ ََل ِمْن َح ُُ  .{35}األعراف [ ]َؾ

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ََل  ُُ  .اؿ تناكؿ المطعـاو :َؾ

نْ  ُُ . :اْش لكدو كاستقرارو ، ال إساافى اي  ااف ىذا اإلساافي اوكَّؿ إساافى امتحافو كااتبارو

 َٜ ـه   :اجَلَّْرر  المػػهللاكؿ مػػف بيػػا يتػػنعـ التػػي اونػػكاع مػػف تضػػمنتو لمػػا الجنَّػػات لجميػػ  جػػام ه  الجنَّػػة: اسػػ
 مػف ذلػؾ كغيػر الكاسعة، كالمسااف البييج، كالمنظر الطيبة كالرائحة كالصكر كالملبكس كالمرركب

 كالباطف. الظاىر النَّعيـ
 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
ة، كأف يهللاال مف جمي   ردـ كزكجو حكاء المالكقة منو سانى الجنَّ أباح اهللارية تابر أفَّ  

سػانى آدـ فػي  كىػذا دليػؿ علػى أفَّ ، تاليػؼو  ال أمػرى  إباحػةو  ، فاومر ىنا أمري كاحدةن  رجرةن ثمارىا إال 
ة اانػػػػت فػػػػي مبػػػػدأ حياتيمػػػػا، ثػػػػـ أمػػػػرا بػػػػالنزكؿ إلػػػػى اورض، بسػػػػبب ايػػػػد الرػػػػيطاف كحسػػػػده الجنَّػػػػ

 .، فانادعاىك تغريرىما بالحلؼ المؤاد باهلل ككسكستو، كااف أاطر سالح استادمو
 

                                                           

(، ّٔٓ/ٕ(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني)ٓ/ِمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
 ،(ُِٗ/ْ): عبد الرحمف حبناة الميدانيمعارج التفار كدقائؽ التدبرك  (،ُّكالجنَّة كالنَّار: عمر اورقر)ص:

 .(ّٓنثر الكركد على حائية ابف أبي داكد: زيد بف محمد المدالي)ص:ك 
عبد الرحمف حسف حبناة  :معارج التفار كدقائؽ التدبرك  (،َِفردات ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص:م( ِ)

 .(ٖٗ)ص:: ابف قيـ الجكزيةحادم اوركاح إلى بالد اوفراحك  ،(َُّ/ْ) الميداني
 .(ُٓٔ،ُِٔ/ٖ): الزحيلي( التفسير المنيرّ)
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  :(ُ)التفسير في اآلية: لطائؼ ثالثان 
َٜ[اهلل ردـ: كؿق المطيفة األكلى: ََ اجَلَّْ َٝ َوَزْوُج ْٕ ْن َأ ُُ طػالؽو  إباحػةو  ، أك أمري تعبده  ىك أمره  ]اْش ، كا 

 .، كال يتعلؽ بو تاليؼه تاليفيان  و ال مرقة فيو، فليس ىك أمران إنَّ  مف حيثي 
 يستدؿ مف ارية على أفَّ اهلل تعالى تكلَّى بنفسو عقدى تزكيجو بيف آدـ كحكاء. المطيفة الثانية:
َجَرةَ ]قكلو: المطيفة الثالثة: َرَبٚ َهِذِه افنَّ َْ   ىك إاباره مف اهلل تعالى، كامتحافه ردـ.[ َوََل َب

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
جماع رسكلًو، نةً كسي  اهللً  باتابً  ثابته  الجنَّة في كالرربي  اواؿي    معلكـه  كىك المسلميف، كا 

، بال الجنَّة في كالقصكر الطيكر كاذلؾ اإلسالـ، ديف مف باالضطرار  في ذلؾ كصؼ اما ريبو
 كال يىتغكَّطكف كال يبكلكف ال الجنَّة أىؿ إفَّ  كاذلؾ ()النبيَّ  عف الثابتة الصحيحة اوحاديث
قكف، نَّما أحده، كرسكلو باهلل المؤمنيف مف ياالؼ لـ يىبصي  إمَّا: رجليف أحد ذلؾ في الماالؼ كا 

، مَّا اافره  في الجنَّة، كالنااح كالررب اواؿ يناركف كالنصارل الييكد فإفَّ  الاافري  أمَّا منافؽه، كا 
 كىـ اوركاح، نعيـ م  الطيبة كاوركاح المطربة باوصكات يتمتعكف إنَّما الجنَّة أىؿ أفَّ  يزعمكف
 بيانان  ذلؾ بيَّف قد ()محمدان  إفَّ ، ثـ كعذابيا كنعيميا اوركاح م  اوجساد بحرر ذلؾ م  يقركف
 ىذه جنس في الييكد بعضي  ناظره كقد كعاميا، ااصيا أمًَّتو عند ذلؾ للعذر، تكاتر قاطعان  رافيان 

 لو بيدَّ  ال كيررب يهللاؿ كمف كيرربكف، يهللالكف الجنَّة أىؿ إفَّ : تقكؿ أنت محمد "يا: كقاؿ ،المسهلللة
فهللىؿ الجنَّة يهللالكف، كيرربكف، كيناحكف،  .(ّ)"الًمٍسؾ اررألً  رىٍرأله " :()النبير  فقاؿ ،االء مف

كفي صحيأل الباارم أفَّ الييكد  اما نطؽ بو الاتاب كالسرنة.ك متنعميف بذلؾ بإجماع المسلميف، 
 .(ْ)كال رراباذَّبكا محمدنا، كأفَّ النصارل افركا بالجنَّة، كقالكا: ال طعاـ فييا 

 :(ٓ)خامسان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 
ليس في الجنَّة طعاـ كال كقالكا:  ،ةالذيف افركا بالجنَّ  ارية رد  على الييكد كالنصارل .ُ

 .رراب
 ارية دليؿه على أفَّ الجنَّة مالكقة ارف. .ِ

                                                           

 :معارج التفار كدقائؽ التدبرك  ،(ُٓٔ/ٖ): الزحيلير المنيرالتفسي، ك (ٕٗ/ُالقرآف العظيـ: ابف اثير)سير تف (ُ)
 .(َُّ/ْ)عبد الرحمف حسف حبناة الميداني

 (.ّٖ/ُ، كاالعتصاـ: الراطبي)(ُّٔػ ُّّ/ْالفتاكل: ابف تيمية) مجمكع (ِ)
 (.ّٕٖ)ص:(،ِّْٔ)ػ باب ما جاء في صفة الجنَّة كأنَّيا مالكقةه، حديث رقـ أارجو الباارم في بدء الالؽ (ّ)
يَن َأْظََمًَل ]صحيأل الباارم اتاب التفسير ػ باب قكلو: (ْ) ٌْ بِٚألَْخَرِ ُُ َْبيُئ ُٕ  َْ َْ َه حديث   {341}الؽفف [ ُؿ

 (.ٖٔٓ(،)ص:ِْٖٕ)رقـ
 (.ُُّ(، كررح لمعة االعتقاد: ابف عثيميف)ص:ِّْ/َُفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ٓ)
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 المقصد الثالث: قاعدة سد الذرائع حجةه دينيةه. 
ٚ ِمَن افيَّٚدَِِغ[قكلو: قصدالم كيدؿر على ىذا َٕ و ُُ َجَرَة َؾَت َرَبٚ َهِذِه افنَّ َْ  .{35}األعراف  ]َوََل َب

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ررٚ ِمررَن افيَّررٚدِِغَ  َٕ و ُُ أم: مػػف الظػالميف ونفيسػػاما؛ إذ تيسػػبَّبي لامػػا معصػيتياما اإلاػػراج مػػف الجنَّػػة، : َؾَت

 كاإلىباط إلى اورض، كتحمرؿ الادح كالادَّ كالعناء كالمتاعب فييا. 
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

لػػـ  ة، كنياىمػػا عػػف اواػػؿ مػػف رػػجرة ااصػػةن اواػػؿ مػػف ماتلػػؼ ثمػػار الجنَّػػ دـى كحػػكاءى  رأبػػاح اهلل
يما إذا أاال منيا اانا مف الظػالميف ونفسػيما، بفعليمػا مػا يعينيا لنا في اتابو، كقد علؿ النيي بهللنَّ 

  مف اهلل في إباحة الاثير كتحريـ القليؿ. كىذا امتحافه ، يعاقباف عليو
 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 

رَجَرةَ ]قكلػو:فػي  ،(ْ)التنبيو على قاعدة سػد الػذرائ  المطيفة األكلى: َرَبرٚ َهرِذِه افنَّ َْ فػإفَّ النَّيػي  [َوََل َب
عػػف قربػػاف الرػػجرة أرػػدر فػػي التَّحػػذير مػػف أف يينيػػى عػػف اواػػؿ منيػػا، كفػػي النَّيػػي عػػف قربانيػػا سػػد 

 .(ٓ)لذريعة اواؿ منيا؛ وفَّ الغرض مف النيي عف االقتراب النيي عف اواؿ منيا
. ممنػكع فػي الكقػكع ارتاابػو مػف ياػاؼ لنفسو ممنكع أمر غير عف عبارةه : الذريعة المطيفة الثانية:

 .  "مفسدة إلى مصلحة ىك بما التكسؿ حقيقتييا": الراطبي قاؿك 
َرَبٚ]قكلو: المطيفة الثالثة: َْ  النيي نيي تحريـ؛ بدليؿ ترتب العقاب على اواؿ.   [َوََل َب

 :(ٔ)ان: بياف لممقصد في اآليةرابع
 دؿَّ  كقػد ،الجميػكر مػذىب كىػك كحمايتيػا، الػذَّرائ ، بسػدَّ  في ىذه ارية دليؿه على التمسؾ 

ػػا، كالسرػػنة الاتػػاب اوصػػؿ ىػػذا علػػى وُفرروا ]اريػػة، كقكلػػو: فيػػذه الاتػػاب أمَّ َُ ررٚ افَّررِذيَن َآَمُْرروا ََل َب َ َيررٚ َأَيُّ

ػا بلغػتيـ، سػبه  كىػي ذلػؾ، يقكلػكف اػانكا الييػكد أفَّ  بيػا الدَّاللة ككجو  {340}البؼرة [ َراِظَْٚ  اهلل علػـ فلمَّ

                                                           

 .(ُُّ/ْ): عبد الرحمف حسف حبناة الميدانيالتدبر( معارج التفار كدقائؽ ُ)
 .(ُِٔ/ٖ): الزحيليالتفسير المنير (ِ)
 (.ُّٖ/ٓمكافقات: الراطبي)الك  ،(ٕٓ/ِالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ّ)
، ااف كسيلةن كطريقان إلى الريءً . كالذريعةي: ما كىى لغة: الكسيلة كالسبب إلى الريء ،الذرائ  جم  الذريعة (ْ)

 .(ّٓٓ/ْ): ابف القيـنظر: إعالـ المكقعيفي كسد الذرائ : ىك من  المباح متى ااف يؤدم إلى مفسدة. 
 .(ُُّ/ْ)عبد الرحمف حسف الميداني :(، كمعارج التفار كدقائؽ التدبرْٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ٓ)
عالـ المكقعيفك  (َّْ،ٕٓ/ِالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ٔ)  قيـابف  :عف ربَّ العالميف ا 

كالكاضأل في أصكؿ الفقو: محمد سليماف  (ِْٓيزاء بالديف: أحمد القرري)ص:االستك  (ٔٔ/ٓ،ّٓٓ/ْ)الجكزية
 (.َُٔاورقر)ص:
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، ذريعةه  ونَّو اللفظ؛ ذلؾ إطالؽ مف من  منيـ؛ ذلؾ َوََل َبُسبُّوا افَِّذيَن َيْدُظوَن ِمرْن ُدوِن ]:كقكلو للسبَّ

 ٌٍ ِْ ْرِ ِظ ٌَ َُٔسبُّوا اهللَ َظْدًوا بِ اوصناـ، كىك في كنيى عف سب  ،آليتيـ سبَّ  مف فمن  {344}األكعا  [ اهللِ َؾ
 النَّيػي أراد لمػا اهلل إفَّ : الحػذاؽ بعػض قػاؿك . اوصؿ قربةه إلػى اهلل؛ لػئال ييفضػي ذلػؾ إلػى سػب اهلل

 فبػيَّ  مثػاؿه  كىػذا ،القرب كىك العرب، إليو يدعك كما اواؿ يقتضي بلفظ عنو نيى الرجرة أاؿ عف
: أحػػدىما نكعػاف؛ كاومػر كنيػي، أمػرفإنَّػػو  التاليػؼ؛ أربػاع أحػد الػذَّرائ  سػػد كبػاب، الػذرائ  سػد فػي

 عنػػو المنيػػي ياػػكف مػػا: أحػػدىما نكعػػاف؛ كالنيػػي المقصػػكد، إلػػى كسػػيلةه : كالثػػاني لنفسػػو، مقصػػكده 
 الحػػراـ إلػػى الميفًضػػية الػػذَّرائ  سػػد فصػػار المىفسػػدة؛ إلػػى كسػػيلة ياػػكف مػػا: كالثػػاني نفسػػو، فػػي مفسػػدة
ػػػؿ ال المقاصػػد اانػػت لمػػا، ك الػػدَّيف أربػػاع أحػػد  اانػػػت إلييػػا تيٍفًضػػي كطيػػريؽ بهللسػػباب إال إلييػػا ييتكصَّ

 منيػػػا كالمنػػػ  اراىتيػػػا فػػػي كالمعاصػػػي المحرمػػػات فكسػػػائؿ بيػػػا، ميعتبػػػرة ليػػػا تابعػػػةن  كأسػػػبابيا طرقيػػػا
بىػات الطاعػات ككسػائؿ بيػا، كارتباطاتيا غاياتيا إلى إفضائيا بحسب  فييػا كاإلذف محبتيػا فػي كالقيري
 لانػو مقصػكده  مقصػكده، كاالىمػا للمقصػكد، تابعػة المقصػكد فكسػيلة غاياتيػا؛ إلػى إفضػائيا بحسػب
ـى  فػإذا الكسػائؿ؛ قصد مقصكدة كىي الغاياًت، قصدى  ػرَّ  إليػو تيٍفًضػي ككسػائؿ طػرؽ كلػو رػيئان  الػربر  حى
ػػاه، يقػػرب أف كمنعػػان  لػػو، كتثبيتػػان  لتحريمػػو، تحقيقػػان  منيػػا، كيمنػػ  يحرميػػا فإنَّػػو  الكسػػائؿ أبػػاح كلػػك ًحمى

غراءن  للتحريـ، نقضان  ذلؾ لااف إليو الميٍفًضية كالذَّرائ   .ذلؾ يهللبى كعلمو كحامة اهلل بو، للنفكس كا 
مف اعتبار سدَّ الذَّرائ  مف عدمو، كارج مف  العلماءكقد ذار الراطبي الاالؼ بيف 
 على متفؽه  الذَّرائ  قاعدة أفَّ  ظير فقد"، فقاؿ: للفقياءعرض الاالؼ في المسهلللة برأم مكحد 

نَّما الجملة، في اعتبارىا  .(ُ)"آار أمر في الاالؼ كا 
ٍف لـ ييسمر الباحث يك    .كه بذلؾ االسـميؿ إلى أفَّ العلماء جميعان يهللاذكف بهللصؿ الذرائ ، كا 

 :(ِ)سان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو خام
أاثر  في الفقياء حاَّميا التي الذرائ  قاعدة قاعدة ًدينية، كىي علييا ينبني ارية ىذا .ُ

 الفقو. أبكاب
 تهللمؿ كمف كالاماؿ، كالمصلحة الحامة درجات أعلى في كىي ااملة، رريعة القرآف .ِ

 حرَّميا بهللفَّ  المحاـر إلى الميفًضية الذَّرائ  سد كرسكلو اهلل أفَّ  علـ كمكاردىا مصادرىا
 عنيا. كنيى

 
 
 

                                                           

 .(ُِٔأبك زىرة)ص:محمد اإلماـ مالؾ: ك  ،(ُٖٓ/ٓالمكافقات: الراطبي) (ُ)
 .(ُِٖ/ٓالمكافقات: الراطبي)، ك (ّٓٓ/ْ)الجكزية قيـ: ابف عف ربَّ العالميف إعالـ المكقعيف (ِ)
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 لرابع: الستر فضيمةه، كالتعرم رذيمةه ا قصدالم
ََم ِمْن قكلو: اواالقي كيدؿر على ىذا المقصد ُٓ ََم َمٚ ُووِرَي َظْْ ُْٔبِدَي ََلُ

َْٔىُٚن فِ ََم افنَّ ]َؾَوْشَوَس ََلُ

ََيََُم َشْوَآِِتََِم ] كقكلو: {84}األعراف  َشْوَآِِتََِم[
ََم فُِرِ ُٓ ََم فِبََٚش ُٓ  .{ 83}األعراف  [َيِْْزُع َظْْ

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية

. َؾَوْشَوَس  فير لي، كاليىمسي الاى : الكىسكسةي: الاىطرةي الرَّديئةي، كأصلو مف الكىسكىاس، كىك صكتي الحي
كالكسكسة ررعان: الداللةي على ، كالكسكسة الاالـ الافي المارر الذم ال يسمعو إال الميداني للمتالَّـ

لقاؤه في النفس َْٔىٚنُ َؾَوْشَوَس ]ارية: ىذه في قكلوف، الرر كا  ََم افنَّ  افيان  االمان  الميا: أم [ََلُ
 سمعو إبليس مف االـ ارية ىذه في المذاكرة الكسكسة أفَّ  على كالدليؿ، كفيمو آدـ منو فسمعو

،  بهللنَّيا ارية في الكسكسة فسر أنَّو كفيمو آدـ ََم ]:فقاؿقكؿه ُُ ََم َربُّ ـُ  كبيف ثـ {84}األعراف [َوَؿَٚل َمٚ ََنَٚ
 مسمكعه. االـه  المذاكرة الكسكسة أفَّ  على كاضأله  كفي ذلؾ دليؿه  آدـ، م  حكاء إلى كسكس أنَّو

َْٔىٚنُ   مردو مف الجفَّ كاإلنس كالدَّكاب.على اؿَّ عاتو مت يطلؽ لفظ "ريطاف": افنَّ
ََم  ـُ عند علماء  ، كالنٍَّيي: االنًزجاري عمَّا نيىى عنوالزٍَّجري عف الريًء، كاالنتياءي : : النٍَّييي َمٚ ََنَٚ

 اوصكؿ: قكؿه طالبه للترًؾ.
ُْٔبِديَ 

ظياره.فِ ََم ]فقكلو: : اإلبداء ضدر اإلافاء، فاإلبداء ارؼ الريًء كا  ُٓ أٍم: : [َمٚ ُووِرَي َظْْ
حجب عنيما كأافى كستر كغطى، مرتقان مف المكاراة، كىي التَّغطيَّة كاإلافاء كالستر، كتطلؽ 

 على صرؼ المرء عف علـ ريءو بالاتماف أك التلبيس. تكسعان المكاراة 
بالسكأة عف  السكآت جم ي سٍكأة، كىي اسـه لما يسكء كيتعيَّر بو مف النَّقائص، كييانى: َشْوَآِِتََِم 

َْٔىٚنُ ]، ظيكره يسكء اإلنساف كذلؾ وفَّ العكرة، كالسكأة فرج الرجؿ كالمرأة؛  ََم افنَّ : أمٍ  [َؾَوْشَوَس ََلُ
ََم ]النف  ليما مايال الرجرة بهللاؿ إبليس ُٔبِْدَي ََلُ

 ستر: أمٍ [ َمٚ ُووِريَ ] ليما يظير: أمٍ  [فِ
ََم ِمْن َشْوَآِِتََِم ] ُٓ  .(ِ)عكراتيما: أم[ َظْْ

                                                           

: التفسير الابيرك  ،(ِٖٔ،ٖٗٔ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفرداتك (، ِٕ/ِ): الزماررم( الاراؼُ)
فتأل البياف في مقاصد ك  ،(ْٕٔغاية اوماني في تفسير الاالـ الرباني: أحمد الاكراني)ص:، ك (ْٖ/ُْ)الرازم
أضكاء ك  (،ّّْ/ُرح منياج الكصكؿ: اإلسنكم)نياية السركؿ في رك  ،(ُّٖ،ُّٕ/ْ): صديؽ حسف اافالقرآف
عبد الرحمف حسف حبناة  :معارج التفار كدقائؽ التدبرك (، ٖٖٗ: الرنقيطي)ص:في إيضاح القرآف بالقرآف البياف

 .(ٖٓ،ٕٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ُِّ/ْ)الميداني
 .(ٕٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك ( ّٓ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  (َٓ/ُْ: الرازم)التفسير الابير( ِ)
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 :(ُ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
 مف عنيما رتً سي  ما ليما رظيً يي ل النف  ليما ماينال الرجرة بهللاؿ إبليس ليما كسكس 
كأمَّا ايؼ كسكسى الريطافي ردـى كزكجو في الجنَّة فقضيَّة مف قضايا الغيب التي لـ يىًرد  ،عكراتيما
كلمَّا ااف إسااف آدـ كزكجو الجنَّة إساافى امتحافو كص اإلسالمية الصحيحة بيافه عنيا، في النرص

، ااف تمايف اهلل تعالى إلبليس مف أف ييكسك  لكدو كاستقرارو ، ال إساافى اي س ليما بكسيلةو ما، كااتبارو
الحامة الربانية، كال يتنافى م   ة داكؿى غيًر ساافو كال ميستمت  أمران منسجمان م كلك بداكؿ الجنَّ 

صفات الجنَّة. كالذم يقكلو بعض النَّاس: إفَّ إبليس داؿ في جكؼ الحية، كىي  حقائؽقضيَّة مف 
ةه راياةه.    دالت بو إلى الجنَّة، فيك قصَّ

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ُٔبِْدَي[في قكلو: الالـ المطيفة األكلى:

كالغرض، أٍم: جعؿ ذلؾ غرضان لو ليسكءىما  للتعليؿ ]فِ
 علمو أك حدسو على ًبناءن  فييا، اوصؿ كىك إذا رأيا ما يؤثراف ستره، كأف ال يطل  عليو ماركفان،

الريطافي يعلـ ذلؾ باإللياـ أك بالنظر، فالريطاف يي الـ العلَّة الباعثة إذ ااف ف .ما بطريؽو 
بؿ على عملو،  غرض إيقاعيما في المعصية ابتداءن؛كسكس ردـ كزكجو ل وفَّ ذلؾ طبعو الذم جي

َـّ لغرض اإلضرار بيما، إذ ااف يعلـ أنَّيما يعصياف اهلل باواؿ مف الرجرة، كلما ااف عدٌكان ليما  ث
هلل عنيما، كيعلـ أفَّ العصياف ييفضي بيما اإلى ما يؤذييما، كيحسدىما على رضى  ااف يسعى

 إلى سكء الحاؿ على اإلجماؿ، فااف مظير ذلؾ السكء إبداءى السٍكآت.   
ُْٔبِدَي[في قكلو: المطيفة الثانية:

المتسبَّب فيو على  أسند إبداء السٍكآت إلى الرَّيطاف؛ ونَّو ىك ]فِ
 .الاالـ ريقة التكس  فيط

 مف أارج قد إبليس: يقاؿ أفَّ  كىك إرااالن، آدـ إلى الريطاف كسكسة في فَّ إ المطيفة الثالثة:
 كالكاق  ردـ كحكاء؟ كسكس حتى الجنَّة إلى الرجكع أمانو فايؼ مدحكران، مذمكمان  صاغران  الجنَّة
 كىك االمىو آدـي  يسم  بحيثي  طرفيا مف قريبان  الجنَّة اارج إبليس يقؼ أفَّ  إلمااف إرااؿ؛ ال أنَّو
مااف الجنَّة، في  في عقالن  محاؿ فال ،إبليس لارامة ال كزكجو، آدـ المتحاف إياىا اهلل يدالو أف كا 

، الَّـ إبليس بهللفَّ  جاء قد كالقرآفي  ذلؾ، مف ريءو   .بذلؾ كزكجو غره حتى لو كحلؼ آدـى

                                                           

كالماتصر ، (ُّٖ/ْ)صديؽ حسف ااف :فتأل البياف في مقاصد القرآف(، ك ّٓ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ُ)
 عبد الرحمف حسف حبناة :معارج التفار كدقائؽ التدبرك  (،ُِٓفي التفسير: مراز تفسير للدارسات القرآنية)ص:

 .(ُّّ/ْ)الميداني
فتأل ك  ،(ّٓ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك (، ْٗ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك (، ِٕ/ِ): الزماررم( الاراؼِ)

 .(ٕٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ُّٖ/ْ): صديؽ حسف اافالبياف في مقاصد القرآف
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، يعرؼ ما بينو كبيف إبليس مف العداكةااف  ()آدـ فَّ في ارية سؤاؿه كىك أ :الرابعة المطيفة
كرغبو في أاؿ الرجرة  اثيرةن  إبليس لقي آدـ مراران  إفَّ  :الجكاب: ال يعبد أف يقاؿ ؟وفايؼ قبؿ قكلى 
 .(ُ)المكاظبة كالمداكمة على ىذا التمكيو أثر االمو في آدـ فألجؿ بطرؽ اثيرةو 

 :(ِ)بياف المقصد مف اآليةرابعان: 
ييتػؾ السػتر عػف اإلنسػاف كيعريػو مػف جميػ  الفضػائؿ الحسػية  أفَّ  ىذا ىػك ىػدؼ الرػيطاف 

كالمعنكيػػة. كاوصػػؿ فػػي اإلنسػػاف السػػتر؛ ونَّػػو ماػػرـه، كاوصػػؿ فػػي البيػػائـ التَّعػػرم؛ ونَّيػػا مسػػارةه. 
الرػػجرة،  كقػد أكىػػـ إبلػيس آدـى كزكجػػو أنَّيمػا متماَّنػػاف أف يصػيرا ملاػػيف مػف المالئاػػة، إذا أاػال مػػف

، كأكَّؿ تضػػليؿو منػػو ل نسػػاف ه أكَّؿ كسكسػػة صػػدرت عػػف الرَّػػيطاف،كىػػذ لػػو كتلبيسػػو،كىػػذا مػػف تدجي
تعليؿ إبليس بهللفَّ اواؿ مف الرجرة ارتقاء إلى الملاية تمكيوه منو كتاييؿه أف ما يراىد فػي الملػؾ ك 

 دلػػت ىػػذه اريػػة علػػى أفَّ ك ، مػػف حسػػف الصػػكرة، كعظػػـ الالػػؽ، كامػػاؿ القػػكة يحصػػؿ بهللاػػؿ الرػػجرة
 . في العقكؿ ستقبحان باع مي في الطً  و لـ يزؿ مستيجنان كأنَّ  المحرمات، ارؼ العكرة مف المنارات

 :(ّ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف خامسان: 
 عظػائـ مػف العػكرة فػي الالػكة، كعنػد الػزكج مػف غيػر حاجػةو  ارؼ أفَّ  على دليؿه  ارية في .ُ

 .صاحبيا يسكء ونَّو سكأة؛ سيمَّيت كلذلؾ الًطباع، في ميستيجفه  كأنَّو قبيأله  اومكر،
 فػػي دليػػؿى  ال: قيػػؿ. آدـ رػػريعة فػػي اػػاف كأنَّػػو العػػكرة، سػػتر كجػػكب علػػى باريػػة قػػكـه  اسػػتدؿَّ  .ِ

 .ذلؾ فعال أنَّيما إال فييا ليس ونَّو الكجكب؛ على ارية
ف التعرَّم، ارىا أنَّيما على دليؿه  ارية في .ّ ، ليما ياف لـ كا   قيػبأل علػى دليػؿه  ذلػؾ ففػي ثالػثه

ف التعرَّم،  .لحاجةو  إال أحده، الميتعرم م  ياف لـ كا 
 
 
 
 
 

                                                           

في إيضاح القرآف  أضكاء البيافك  (،ٕٗ/ُاثير)كتفسير القرآف العظيـ: ابف  (،ْٗ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرُ)
 .(َٖٗ: الرنقيطي)ص:بالقرآف

ررح ، ك (ُّٖ/ْ): صديؽ حسف ااففتأل البياف في مقاصد القرآفك  ،(َٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)
: صفكة التفاسيرك  ،(ِٔػ  ٗٓ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ِّْ/ّزاني)المقاصد: التفتا

  .(ُْْ/ُ)الصابكني
: محاسف التهللكيؿك (، ّّْ/ُالبيضاكم) كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ:(، ِٕ/ِ): الزماررم( الاراؼّ)

 .(ّٓ/ٕ)القاسمي
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 القسـ معظـه في الشرع :المقصد الخامس
رٚ كيدؿر على ىذه الحقيقة القرآنية قكلػو:  َٕ و ُُ رَجَرِة إَِلَّ َأْن َب رََم َظرْن َهرِذِه افنَّ ُُ ََم َربُّ ـُ ]َوَؿرَٚل َمرٚ ََنَرٚ

ْغِ  َُ َِ ٚ ِمَن اخَلٚفِِدينَ  َم َٕ و ُُ ِصِحَغ[ . َأْو َب ََم َدَِن افَّْٚ ُُ ََم إِِّني َف ُٓ َّ  .{ 84،83}األعراف َوَؿَٚش
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

  أم: قاؿ الريطاف ردـ كحكاء.: َوَؿَٚل 

ََم  ـُ ، كقػد ياػكف بلفظػة ال : ََنَٚ تفىعػٍؿ اػذا، كىػك نىٍيػيه مػف النٍَّيػيي الزجػر عػف الرػيء، كىػك طلػبي اػؼ 
  .حيثي اللفظي كالمعنى جميعان 

ََم  ُٓ َّ  : أٍم: حلؼ ليما باهلل، كأقسـ بو.َوَؿَٚش
ِصِحغَ  كأنػا  ،ي القػت قبلامػا؛ ونَّػاصػحيفي لاما لمف النَّ قاؿ: أقسـ لاما إنَّ  إبليس أفَّ المعنى:  :افَّْٚ

 ررد اما.أمف المصالأل كالمفاسد ال تعرفانيا فامتثال قكلي  اثيرةن  أعلـ أحكاالن 
   :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

مػػػا اهلل عػػػف اواػػػؿ مػػػف ىػػػذه ردـ كحػػػكَّاء: مػػػا نياا اػػػذبان كافتػػػراءن  قػػػاؿ يػػػذار اهللي أفَّ إبلػػػيس  
لىاىػي اراىػة أف تاكنػا إال الرجرة  فػي كيبقػكف يمكتػكف ال الػذيف تايكنػا مػفى الاالػديفأك اراىػة أف  ،فً مى
آدـ  كالمػػػهللمكؿ مػػػف، (ّ)سػػػاانيف مالػػديف، فلػػػك أنامػػػا أالتمػػا مػػػف الرػػجرة لحصػػػؿ لامػػػا ذلامػػا الجنَّػػة
 ،كظنػان  ف أناركا حصكؿ ىذا التصديؽ قطعان ك المحققك  ،صدقا إبليس فيما قاؿ قطعان ما  أنَّيما كحكاء

  .أك ظنان  صدقاه علمان يما ال أنَّ  ،ما أقدما على اواؿ لغلبة الريكةبؿ الصكاب إنَّ 
 :(ْ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 

ٚ ِمَن اخَلٚفِِدينَ ]قكلو: المطيفة األكلى: َٕ و ُُ ْغِ َأْو َب َُ َِ ٚ َم َٕ و ُُ  كقػد مػف إبلػيس، ترغيػب كتطميػ  [إَِلَّ َأْن َب
 على ظاىره على طريقة التايير.أك و أداؿ في الترغيب ونَّ  ؛كق  الترغيب في مجمكع اومريف

ََم ]قكلو: :ثانيةالمطيفة ال ُٓ َّ أارج قسـ إبليس على زنة المفاعلة للمبالغة؛ ونَّو اجتيد فيو،  [ َوَؿَٚش
 كالمراد بيا المبالغة في صدكر اإلقساـ ليما مف إبليس. 

 
                                                           

فتأل ك  (،ِِٔ/ْكعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) ،(ِٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ُ)
(، كمحاسف َِٓ/ِكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) ،(ُّٖ/ْ): صديؽ حسف اافالبياف في مقاصد القرآف

 (.ّٕ/ٕالتهللكيؿ: القاسمي)
 .(ُّٖ/ْ): صديؽ حسف ااففتأل البياف في مقاصد القرآفك (، ِٓ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرِ)
 كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ:(، َِٓ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك (، ِٕ/ِ): الزماررم( الاراؼّ)

 (.ُِٓ، كالماتصر في التفسير)ص:(ّٔ/ٕ): القاسمي(، محاسف التهللكيؿّّْ/ُالبيضاكم)
 .(ُّٗ/ْ): صديؽ حسف ااففتأل البياف في مقاصد القرآفك  ،(ِٓ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرْ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
 نيػؿ فػي طمعػان  ذلػؾ الرتاابيمػا اونبيػاء، علػى المالئاػة تفضػيؿ بيذه ارية على استدؿ قد

نَّمػا تنقلػب، ال الحقػائؽ أفَّ  المعلػكـ مف ااف أنَّو: كجكابيو ،ذار ما  يحصػؿ أفَّ  فػي رغبتييمػا اانػت كا 
 يػػدؿر  ال كذلػؾ كاورػػربة، اوطعمػة عػف كاالسػػتغناء الًفطريػة، الامػػاالت مػف للمالئاػةً  مػػا أيضػان  ليمػا
 الكاقعػػة ىػذه تاػػكف أف باحتمػاؿ أيضػان  ىػػذا مػف أىػؿ السرػػنة يػرى  لػػـ مػف مطلقػػان، كأجػاب فضػًليـ علػى
جميػػكر  كقػػاؿكالقػػدرة،  كالرػػدة للقػػكة الملايػػة فػػي رغػػب آدـ فلعػػؿ بعػػدىا، اانػػت آدـ، كلػػئف نبػػكة قبػػؿ

 كالاػالـ ،علػى تفضػيؿ المالئاػة علػى اونبيػاء اريػة ىػذه مػف يسػتدؿر  أاػذ ممػف عجبكال المفسريف:
 كالػػػزكر كالغػػػركر بالاػػػذب عليػػػو المنػػػاداة معػػػرض فػػػي إبلػػػيس قػػػكؿ عػػػف اهلل إابػػػاره مػػػف فييػػػا الػػػذم

نَّما كالتدليس، ف أنبيائػو، بعػض عػف االـ أابػر بػو مف أك االـ اهلل، مف ييستدؿ كا   ذلػؾ، ياػف لػـ كا 
 مػف يلػـز ال، ك فليس في اريػة حجػة كال دليػؿه علػى أفضػلية المالئاػة، لو مقرًّا بو راضيان  حااه فاالـ
 إبلػيس وفَّ  ؛علػـ اهلل فػي اػذلؾ اومػر ياػكف أف أفضػؿ المالئاػة بػهللفَّ  ككسكستو لذلؾ إبليس اعتقاد

، اػاذبه  ذلػؾ في كىك ملايف، ياكنا ال أك يالدا ال حتى الرجرة مف منعيما اهلل أفَّ  أابر قد  مبطػؿه
 بػؿ فيػو، تصػديقو كال ذلػؾ، علػى إلبلػيس تعالى اهلل تقرير يكجب ما ارية في إذ ليس فيو دليؿ فال

تمت رُرورٍ ]:تعػالى قػاؿ إذ ىما،كغرَّ  ليما اىذىب أنَّو على يدؿر  بما ارية اي ٌُ ٚ بِ ُمَ  تفضػيلو فلعػؿَّ [ َؾرَدَلَّ
فارية أرارت إلى أسلكب الاديعػة كالتغريػر الػذم اصػطنعو غركره،  جملة مف النبكة على المالئاة

إبلػػيس مػػ  آدـ كحػػكاء، كمػػا اػػاف لػػو مػػف نتػػائج أليمػػة للتنبيػػو إلػػى كجػػكب التػػركَّم فػػي اإلصػػغاء إلػػى 
، ىػذا مػا نبيػت إليػو الكسكسة كاإلغكاء كأساليب الغكاية كعدـ االندفاع بما فييا مف تزكيؽ كبيرجة

ََم ]قكلو:فارية،  ُٓ َّ بػاهلل،  المػؤمف يادع كقد ادعيما، حتى ذلؾ على باهلل ليما حلؼ أٍم: [ َوَؿَٚش
حسػب آدـ  مػاك  .أررػداما فاتبعػاف منامػا، أعلػـ كأنػا قبلامػا، إنَّػي القػتليمػا بػاهلل إبليس حلؼ  فقد

  ااذبان. باهلل يحلؼي  الالؽأحدان مف  أفَّ كحكاء 
 :(ِ)خامسان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 

القسـ كسيلة مف كسائؿ اإلثبات في الرريعة اإلسالمية أماـ القضاء، كأنَّيا مرركعة  .ُ
 لتهللايد جانب الصدؽ على جانب الاذب في إثبات الحقكؽ أك نفييا.

 القىسـ معظـه عند جمي  البرر. .ِ

                                                           

(، كاإلنصاؼ: ابف المنير ّٕ،ِٕ/ِالاراؼ: الزماررم)(ِّٓ/ُِ)الطبرم جام  البياف في تهللكيؿ القرآف: (ُ)
: التفسير الابير(، ك ّّْ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)ِٕ/ِاإلساندرم) ىامش الاراؼ

كفتأل البياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف  (،ّٕ/ٕ، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)(ِٓ،ُٓ/ُْ)الرازم
 .(ّٖٔ/ِدركزة)كالتفسير الحديث: محمد عزة  ،(َِٔ/ِابف اثير) كالقرآف العظيـ: (،ُّٗ،ُّٖ/ْااف)

 (.ِّْ،ُّٔ/ُكسائؿ اإلثبات في الرريعة اإلسالمية: محمد مصطفى الزحيلي) (ِ)
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 طمب الثانيالم
 اإلسبلـ حضارة كتقدـ

 كفيو ستة مقاصد:
ؿ: األ  قصدالم         ؿ مظاىر الحضارة طرةمتأصؿ في الفً  اتالعكر  ستركَّ   السكية، كىك أكَّ

رَمَّ :وكيدؿر على ىذا المقصد الفطرم قكلػ                 َِ رُروٍر َؾ ٌُ ٚ بِ ُمَ رََم ]َؾَدَلَّ رَجَرَة َبرَدْت ََلُ َىاَؿرٚ افنَّ

]ِٜ ََم ِمْن َوَرِق اجَلَّْ ِٓ ْٔ َِ ِٚن َظ ٍَ ِه ٚ ََيْ ََ ٍِ ََم َوَض  . {88}األعراف  َشْوَآُِتُ
 : (ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

ٚ ُمَ  كفيػػػو ،نفعػػػان  ييجػػػدم ال فيمػػػا اإلطمػػػاع مكضػػػ  التدليػػػةي  فكيضػػػعت ،أطمعيمػػػا كمناىمػػػا: أمٍ  :َؾرررَدَلَّ
 الرػيء إرسػاؿي  كاإلدالء: التدليػة فػإفَّ  سافلةو، رتبةو  إلى عاليةو، درجةو  مف بذلؾ أىبطو ما بهللنَّو إرعاره 

 ، كالمعنى يدكر حكؿ الاديعة كاإليقاع في اليالؾ كالمعصية.أسفؿ إلى أعلى مف

ُرورٍ  ٌُ  .ااذبان  باهلل يىحلؼ ال أحدان  أف ظنان  فإنَّيما القىسـ؛ مف بوً  غرَّىما بما : أٍم:بِ
أك الرػرب.  : الذَّكؽ إدراؾ طعـ المهللاكؿ أك المرركب باللساف، كىك يحصؿ عنػد ابتػداء اواػؿَىاَؿٚ

يما أارل أنَّ  ذار في آيةو  اهلل كلكال أفَّ  ،إلى معرفة طعمو يما تناكال اليسير قصدان على أنَّ  كذلؾ يدؿر 
 مف دكف أاؿ. الذائؽ قد ياكف ذائقان  وفَّ  ؛على اواؿ لااف ما في ىذه ارية ال يدؿر  ،أاال منيا

َجَرةَ  ري مف النباًت: ما لو سىاؽه.: افنَّ  الرَّجى
ََم   لاؿ  منيما. ظيرت عكراتيما أٍم:: َبَدْت ََلُ
ََم  كيػػًة، كمػػف: َشررْوَآُِتُ ػػكًر الدرنيكيػػة، كاويٍارى ـر اإلنسػػافى مػػف اويمي اوحػػكاًؿ النٍَّفًسػػيًَّة،  السيػػكءي: اػػؿر مػػا يغيػػ

، كالبىدنية، كالاارجًة، ًمٍف فىكىاتً  فىٍقًد حًميـو ، كىجاهو، كى  الفىرًج كعف العكرة بالسٍَّكأىًة.  كاينَّيى عفً  ماؿو
ٚنِ  ٍَ ِه كالاصػؼ حقيقتػو  ،النعػؿ: اصػاؼ يجعالف كرقػة علػى كرقػة، كمنػو قيػؿ للػذم يرقػ  أم:: ََيْ

ف ييؤلفػػاًف كيضػػعاًف علػػى عكراتيمػػا تقكيػػة الطَّبقػػة مػػف النَّعػػؿ بطبقػػةو أاػػرل لترػػتدَّ، فمعنػػى ياصػػفا
، افعؿ ٚنِ ] ، فمعنػىالااصؼ، كضعان ميلزقا متمٌانان  الكرىؽ بعضو على بعضو ٍَ ِهر رٚ ََيْ ََ ٍِ : أم [َوَض

 .بو ليستترا الجنَّة على عكراتيما كرؽ مف كرقة فكؽ كرقة يرقعاف كيلزقاف أاذا
 ِٜ نَّةي: اؿر بيستافو ذم رجرو يستري بهللرجاره : اجَلَّْ    اورض.الجى

                                                           

: التفسير الابيرك (، ّّٓ/ُالبيضاكم) كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ:، (ّٕ/ِ): الزماررمالاراؼ (ُ)
بررح  البارمفتأل ك  ،(ُْْ،ْْٔ،َِّ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفرداتك (، ّٓ،ِٓ/ُْ)الرازم

في علـ التفسير:  زاد المسيرك  ،(ّٖ،ّٕ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ، ك (ُُّ/َُ: ابف حجر)صحيأل الباارم
فتأل البياف في مقاصد ك  ،(َٓٔ/ِ): محمكد الطناحيمف أسرار اللغة في الاتاب كالسنة، ك (َُٖ/ّ)ابف الجكزم

  .(ْٔ،ُٔ/ٖ)كر: ابف عارالتحرير كالتنكيرك  ،(َِّ/ْ): صديؽ حسف اافالقرآف
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 :(ُ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
فحطَّيمػػا كأنزليمػػا مػػف المنزلػػة التػػي اانػػا فييػػا باػػداعو منػػو كغػػركر، فلمػػا أاػػال مػػف الرػػجرة         

التػي نيًييػا عػف اواػؿ منيػا ظيػرت ليمػا عكراتيمػا مارػكفة، فهللاػذا ييٍلًزقػاف علييمػا مػف كرؽ الجنَّػػة؛ 
  .ليسترا عكراتيما

 :(ِ)بيانية في اآليةالمطائؼ ثالثان: ال
ََم ]الاناية فالمة: :المطيفة األكلى  السكأة : اناية عف الفرج، ال أصؿ لو في تسميتو. [َشْوَآُِتُ
[ أفادت المة " لما " في قكلو: المطيفة الثانية: ََِمَّ تكقيت بدٌك سكآتيما بكقت ذكقيما الرَّػجرة،  ،]َؾ

د تكقيت مضمكف جكابيا بزمػاف كجكد غيره، فيي لمجر  كد ريءو عندوفَّ "لما" حرؼه يدؿ على كج
،كجكد ررطيا، كىذا   كىي ظرؼه بمعنى حيف. معنى قكليـ: حرؼ كيجكدو ًلكيجكدو

ََم ]: قكلو:ةالمطيفة الثالث ََم َشْوَآُِتُ َجَرَة َبَدْت ََلُ َمَّ َىاَؿٚ افنَّ َِ يـ بيذه ارية استدؿ [ َؾ  مػف أفَّ  علػى بعضي
 يعبػر قػد أنَّػو كظػاىر بػالفـ، الطعػـ كجػكد الػذكؽ فػإفَّ  ؛ظػاىرال م  كقكؼ كىذاعصى،  الامر ذاؽ
 .فييا باواؿ مصرحان  أارل آيةو  في كق  ونَّو ىنا، المراد كىك اليسير، اواؿ عف بوً 

ٌَ ]قكلػو: المطيفة الرابعة: ََم َشْوَآُِتُ  عنيمػا فتيافػت المعصػية، كرػؤـ العقكبػة أاػذتيما: أمٍ  [َبَدْت ََلُ
 .عكراتيما ليما فظيرت اللباس،
  :(ّ)بياف المقصد مف اآليةرابعان: 
رََم َمرٚ ]قكلػو:لارية دليؿه على أفَّ ًإظيار السكأة) ارؼ العكرة( قبيأله مف لػدف آدـ؛   ُْٔبرِدَي ََلُ

فِ

ََم ِمْن َشْوَآِِتََِم  ُٓ نَّما سيمَّيت السكأةي سكأةن؛ وفَّ ارفيا  [ُووِرَي َظْْ فإنَّيما بادرا يستتراف لقبأل التارؼ، كا 
سكآتيما حصػؿ عنػد أكَّؿ إدراؾ طعػـ الرَّػجرة، داللػة  ، كدلت ىذه ارية على أفَّ بيديكيسكء صاحبيا

ؿ الماالفػػة، أٍم: أف حصػػكؿ ظيػػكر السػػكآت عنػػد ذكؽ  علػػى سػػرعة ترترػػب اومػػر المحػػذكر عنػػد أكَّ
هللفَّ اهلل جعػؿ اومػريف مقتػرنيف فػي الكقػت، كلاػف ىػذا التَّقػارف ىػك لاػكف اومػريف مسػٌببيف فرجرة، ال

ـى على الماالفة للتَّعا ، كىك ااطر السكء الذم نفثو الرَّيطاف فييما، فسبَّب اإلقدا ليـ عف سببو كاحدو
ِٚن ] كفي قكلػو:الصالحة، كالررعكر بالنقيصة،  ٍَ ِهر رٚ ََيْ ََ ٍِ ِٜ َوَض ََم ِمرْن َوَرِق اجَلَّْر ِٓ ْٔ ر َِ إابػاره البتػداء  [َظ

عمؿ اإلنساف لستر نقائصو، كتحيرلو على تجٌنب ما يارىػو، كعلػى تحسػيف حالػو بحسػب مػا ييايَّػؿ 

                                                           

 (.ُِٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ُ)
: محاسف التهللكيؿك (، ّّٓ/ُالبيضاكم) كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ:(، ّٕ/ِ): الزماررمالاراؼ (ِ)

 .(ِٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير .(َُٖ/ّ: ابف الجكزم)في علـ التفسير زاد المسير، ك (ّٖ/ٕ)القاسمي
فتأل البياف في ك  ،(ّٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك (، َُٖ/ّ( زاد المسير في علـ التفسير: ابف الجكزم)ّ)

 .(ِٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ُِّ/ْ): صديؽ حسف اافمقاصد القرآف
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إليو اياليو، كىػذا أكَّؿ مظيػر مػف مظػاىر الحىضػارة أنرػهلله اهللي فػي عقلػي أصػلي البرػر، فإنَّيمػا لمػا 
، عرفا بعض جزئياتيا، كىي العكرة كحدث في نفكسيما الررعكر بقبأل رعرا بسىكآتيما باال المعنييف

ذ قػػد رػػعرا بػػذلؾ باإلليػػاـ الفطػػرم،  بركزىػػا، فرػػرعا يافيانيػػا عػػف أنظارىمػػا استبرػػاعان كاراىيػػةن، كا 
ر فػي نفػػكس النَّػاس أفَّ ارػؼ العػػكرة قبػيأله فػػي حيػثي ال ملقٌػف يلٌقنيمػػا ذلػؾ، كال تعلػيـ يعلميمػػا، تقػرَّ 

، فلذلؾ جاء ديف الفطرة بتقرير أفَّ سترىا متعيَّف، فدؿَّ على أفَّ ستر العكرة فطرم متهللصَّ الًفطرة، ك  ؿه
 . (ُ)ستر العكرة، مرايعةن لما استقرَّ في نفكس البرر
 :(ِ)خامسان: ما ترشد إلي اآلية مف أىداؼو كىدايات

 .في اللباس الظاىر ان للعرم الباطف مف التقكل أثر  في ارية داللة على أفَّ  .ُ
  الستر. كجكب على بارية استدؿَّ  كقد آدـ، رريعة مف ااف العكرة ستر أفَّ  على تدؿر ارية .ِ
ف العرَّم ارىا كأنَّيما كحكَّاء، آدـ اليؽ مف الستر أفَّ  على تدؿر  .ّ ، ليما ياف لـ كا   ففي ثالثه

 .الحاجةً  عند إال التَّعرَّم قيبأل على دليؿه  ذلؾ
 يةه، كدليؿ عمى أفَّ اهلل متكمـه الثاني: نداء الرب  تعالى عتابه كتربقصد الم

ُُ قكلو:ل      ََم َأمَلْ َأَْنَ ُ ٚ َرمُّ َٚداُمَ َٕ َجَرةِ ]َو ََم افنَّ ُُ ِْ ََم َظُدوٌّ ُمبٌِغ[ ََم َظْن بِ ُُ َْٔىَٚن َف ََم إِنَّ افنَّ ُُ َْ َف  {88}األعراف  َوَأُؿ

 :(ّ)اآليةأكَّالن: المفردات المُّغكية في 
ٚ َٚداُمَ َٕ ػكت، كىػك مرػتؽ مػف النىػدم كىػ النَّداء حقيقتيػو: َو ػكت،ارتفػاع الصَّ  كىػك يػدؿر علػى ك بعػد الصَّ

ََم ]فمعنى:طلب اإلقباؿ،  ُ ٚ َرمُّ َٚداُمَ َٕ  أٍم: يذارىما النَّيي السابؽ، كاومر كالتجنب عػف الرػيطاف [َو
. كفيو دليؿ على أفَّ   اهلل متالـ متى راء بصكتو كحرؼو

ََم  ُ  الرعاية.عف التربية كالحفظ ك  لفظ الربَّ ينبئ :َرمُّ
َْٔىٚنَ  ر عػاؿه ًمػف: رىػػطىفى أم: تىباعػدى، فالرػيطافي مالػكؽه مػػف : الرػيطافي النػكفي فيػػو أصػًليَّةه، كىػك فىيافنَّ
اًرـو مف الًجفَّ اسـه ًلايؿَّ  في الررع: الريطافي ك  النَّاًر،  يكىاناًت. كاإلنًس كالحعى
، كاالعتػػداءي: ميجػػاكزةي الحػػؽَّ : َظررُدوٌّ  : التَّجػػاكزي كمينافػػاةي االلًتئػػاـً : مظيػػر للعػػداكة بتػػرؾ كالمعنػػى ،العىػػٍدكي

 السجكد حسدان كبغيان.
                                                           

 .(ْٔ،ِٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ُ)
 .(ّٖ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  (،ِٖٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ِ)
: السميف عمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظك  ،(ّٓٓ،ْْٓ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ّ)

كلكام  اونكار  ،(ٓٔ/ٖ)عاركر: ابف التحرير كالتنكير، ك (ّٖ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿ، ك (َُّ/ِ)الحلبي
كركائ  البياف تفسير آيات  ،(ِّْالياللي)ص:سليـ الجماعات اإلسالمية: (، ك ُّٖ/ُالبيية: السفاريني)
 .(ُِّ/ْ): صديؽ حسف ااففتأل البياف في مقاصد القرآفك  (،ُِٗ/ِاوحااـ: الصابكني)
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، كالبيػػاف الارػػؼ عػػف الرػػيًء، كالبيَّنػػة: الداللػػة الكاضػػحةُمبِررغٌ  بػػيف أصػػلو المظيػػر، ، : مػػف بػػافى كالمي
للعػػداكة بحيػػثي ال تافػػى علػػى مػػف يتتبَّػػ  آثػػار كسكسػػتو كتغريػػره، كمػػا عامػػؿ بػػو آدـى مػػف حػػيف أٍم: 

   . (ُ)القو إلى حيف غركره بو، ففي ذلؾ الَّو إبىانة عف عداكتو
 :  (ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

عىػال منيما بعد ما اانػت مسػتكرة، مف الرجرة ظيرت ليما عكرة اؿ  أاؿ آدـ كحكاءلما  كجى
 معاتبان ناداىما اهلل  كىما بتلؾ الحاؿ، ة، ليستترا بذلؾأكراؽ رجر الجنَّ  ياصفاف على عكراتيما مف

لامػػا مػف الرػػيطاف: إفَّ الرػػيطاف  ألػػـ أنيامػػا عػف اواػػؿ مػػف ىػذه الرػػجرة، كأقػػؿ لامػا محػػذران : قػائالن 
ايما؟عدك  لاما بيَّف العداكة،   فلـ اقترفتما المنيي، كأطعتما عدكَّ

 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
رررََم ]:االسػػػتفياـ فػػػي قكلػػػو :المطيفػػػة األكلػػػى ُُ مرػػػفكعان  للتَّقريػػػر كالتَّػػػكبي ؛ وفَّ النَّيػػػي اػػػاف [َأمَلْ َأَْنَ

 بالتَّحذير مف الرَّيطاف الذم ىك المغرم ليما باواؿ مف الرَّجرة، فيما قد أضاعا كصيتيف.
ََم ]:في قكلو :المطيفة الثانية ُُ  للتحريـ.  النَّيي مطلؽى  أفَّ  على دليؿه  [َأمَلْ َأَْنَ
ََُم[ إسناد النَّداء إلى الربَّ في قكلو: المطيفة الثالثة: ٚ َرمُّ َٚداُمَ َٕ دليؿه على أفَّ اهلل ناداىما باالـو  ]َو

، مثػػؿ الاػػالـ الػػذم الَّػـ اهللي بػػو مكسػػى لػػؾو مرسػؿو اليبػػكط إلػػى ، كىػػذا كاقػ ه قبػػؿ ()بػدكف كاسػػطة مى
 مكسى ىك أكَّؿ نبيو الَّمو اهللي بال كاسطةو. اورض، فال ينافي ما كردَّ مف أفَّ 

ػػكت، كياػػكف وغػػراض، كمحملػػو فػػي اريػػة المطيفػػة الرابعػػة: علػػى أنَّػػو  النَّػػداء فػػي اريػػة رفػػ  الصَّ
.  صكتي غضبو كتكبي و

ر قد المطيفة الخامسة:  عكراتيما لستر كتحيَّال سكآتيما، ليما بدت أفَّ  إلى إياىما الربَّ  نداء تهللاَّ
 أفَّ  فيعلما عصيانيما، مفاسد ليما تظير أف بعد يق  حيف نفكسيما، مف مايف كق ه  للتَّكبي  لياكف
 .ضران  عصيانو في كأفَّ  اهلل، طاعة في الاير

ػػػة مػػف المقصػػػكدى  آدـ؛ وفَّ  علػػى التَّكبػػػة ذاػػر ىنػػػا القػػرآفي  طػػػكىل المطيفػػة السادسػػػة:  ىػػػذه فػػي القصَّ
ظيػار ،واتباعػ مػف النَّػاس كتحػذير الرَّيطاف بعداكة التَّذاير السركرة  الاسػراف مػف اتباعػو ييعقبػو مػا كا 

                                                           

 .(ٕٔ/ٖ): ابف عاركركالتنكير التحرير، ك (ُٕٓ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ُ)
(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير ِٖٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ِ)

 (.ُِٓص:(للدراسات القرآنية
 كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: (،ْْٔ/ٓ: ابف عطية)في تفسير الاتاب العزيز المحرر الكجيز (ّ)

: صديؽ حسف فتأل البياف في مقاصد القرآفك  ،(ٖٔ،ٔٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  ،(ّّٓ/ُالبيضاكم)
 .(ُِّ/ْ)ااف
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 الاسػارة، أسػباب علػى لالقتصػار التَّكبػة ذاػر عػف اإلعػراض يقتضي المكعظة ىذه كمقاـ كالفساد،
 .مقاؿه  مقاـو  كلاؿ ربَّو، عند كارامتو آدـ فضؿ بياف منيا المقصكد البقرة في التَّكبة ذارت كقد

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
 ما يحذرا لـ حيثي  الاطهلل، على كتنبيوه  كتكبي ه  تعالى ردـ كحكاء، اهلل مف عتابه  اريةي 

 ماالفةً  على اريةي عتابه " أادَّ ىذا المعنى القاضي البيضاكم بقكلو: يس،إبل عداكة مف اهللي  حذرىما
بليس،  آدـبيف  العداكة في العمدةي كىذه ارية ىي . "العدك بقكؿ االغترار على كتكبي ه  النَّيي، كا 

إابار اهلل ىذا القكؿ في ارية تذايري اويمَّة بعداكة الرَّيطاف وصؿ البرر، فيعلمكا  ياكالمقصكد من
فإنَّو  أنَّيا عداكة بيف النَّكعيف، فيحذركا مف اؿَّ ما ىك منسكب إلى الرَّيطاف كمعدكد مف كسكستو،

بؿ على الابث كالارم ااف يدعك إلى ذلؾ بطبعو كااف ال يينهلل لو باؿ ما داـ عدكرهي  لما جي
الاماؿ الًفطرم  طبعو يينافي ما في اإلنساف مف ككجو تلؾ العداكة أفَّ  كمحسكديه في حالةو حسنةو.

 حالة الضَّالؿ كالفساد.في  المؤيَّد بالتَّكفيؽ كاإلرراد اإلليي، فال يحب أفَّ ياكف اإلنساف إال
 : (ِ)رابعان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىدايات

 .عداكة الريطاف اوبدية للجنس البررمتدؿر ارية على أصؿ تارياي كجكدم كىك  .ُ

بليس للتنبيو إلى ما في متابعة إبليس مف   .ِ أرارت ارية إلى ما تكطد مف عداءو بيف آدـ كا 
 .جـر مضاعؼ؛ ونَّو عدك  

  فضيمةبالذنب تكبة ك  اعتراؼ آدـ: لثالثا قصدالم
يَن[قكلو: دؿر عليو       َٕنَّ ِمَن اخَلٚرِسِ و ُُ َْٚ َفَْ ْر َفَْٚ َوَبْرَْحْ ٍِ ٌْ َسَْٚ َوإِْن مَلْ َب ٍُ ْٕ َْٚ َأ ّْ َِ َْٚ َط  { 81}األعراف  ]َؿََٚل َربَّ

 :(ّ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َْٚ ّْ َِ ـي عندى َط كاثيرو مف العلماًء: كض ي الريًء في غيًر مكضعًو المياتىصَّ بو؛ إمَّا  أىىًؿ الليغة: الظرل

مَّ  ـي ييقاؿي في ميجاكزًة الحؽَّ، كلذلؾ ًقيؿ ردـى  ا بعديكؿو عف كقتًو أك ماانًو،ًبنيقصافو أك ًبزيادةو؛ كا  كالظل
ف ااف بيفى   الظرٍلمٍيًف بىٍكفه بعيده. في تىعدَّيو ظالـه، كفي إبليسى ظالـه، كا 

رْ  ٍِ ٌْ : إلباسي َب كنيو عف الدَّن : الغىفري ًس، كالغيفرىافي كالمىغًفرةي مف اهلل ىك أٍف يىصيكفى العىبدى الريًء ما يىصي
: طلبي ذلؾ بالمقاؿ كالًفعىاؿ. ، كاالسًتغفاري  مف أٍف يمىسَّوي العىذابي

ينَ  ٍسري اخَلٚرِسِ : انًتقاصي رأسً  : الاي  اًؿ.الم كالايسرافي

                                                           

فتأل البياف في مقاصد ك  ،(ّّٓ/ُالبيضاكم) كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: (،ّٕ/ِ): الزماررمالاراؼ (ُ)
التفسير الحديث: محمد عزة ك  ،(َِٔ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك  ،(ُِّ/ْ): صديؽ حسف اافالقرآف
 .(ّٖٔ/ِدركزة)

 .(ٕٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ِ)
 .(َٗٔ،ّٕٓ،ُِٖ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات( ّ)
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 :(ُ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
ف لـ        قاؿ آدـ كحكاء: يا ربنا ظلمنا أنفسنا بارتااب ما نييتنا عنو مف اواؿ مف الرجرة، كا 

بكؿ التكبة كالمعافاة مف أمثاؿ ىذه الاطايا تغفر لنا ذنكبنا بمحك أثر الذنب كعقكبتو، كترحمنا بقى 
 لناكنفَّ مف الااسريف بإضاعتنا حظنا في الدرنيا كارارة، فغفر اهلل ليما ذلؾ. 

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
َسَْٚ]:قكلو المطيفة األكلى: ٍُ ْٕ َْٚ َأ ّْ َِ َْٚ َط  ل اراج كالتعريض بالمعصية، معناه: أضررناىا [َؿََٚل َربَّ

 .ة، كارية جملة مستهللنفة مبنية على تقدير سؤاؿ، اهللنو قيؿ: فماذا قاالالجنَّ  مف
ف ذنبيما، سمَّى آدـ كحكاء المطيفة الثانية: َٕنَّ ]:كقاال ونفسيما، ظلمان  مغفكران  صغيران  ااف كا  رو ُُ َفَْ

ينَ   السػػػػػيئات، مػػػػػف الصػػػػػغير اسػػػػػتعظاميـ فػػػػػي كالصػػػػػالحيف اوكليػػػػػاء عػػػػػادة علػػػػػى [ِمرررررَن اخَلرررررٚرِسِ
ف ،الحسنات مف العظيـ كاستصغارىـ   .الابائر مف معصكميف اونبياءي  ااف كا 
ينَ ]في قكلو: :لثةالمطيفة الثا َٕنَّ ِمَن اخَلٚرِسِ و ُُ َْٚ َفَْ ْر َفَْٚ َوَبْرَْحْ ٍِ ٌْ ْ َب  الصغائرى  أفَّ  على دليؿه [ َوإِْن مَل

 تيغفر. لـ إف علييا معاقبه 
ينَ ] قكلو:التكايد في  :رابعةالمطيفة ال َٕنَّ ِمَن اخَلٚرِسِ و ُُ فقد أاد جكاب الرَّرط بالـ القسـ كنكف  [َفَْ

 التَّكايد؛ إظياران لتحقيؽ الاسراف استرحامان كاستغفاران مف اهلل تعالى. 
ف ()آدـ :خامسةالمطيفة ال  .كىداه كاجتباه عليو اهللي  تاب فقد الرجرة، مف أاؿ ااف كا 
 نفسو، كالـ عليو، كندـ بالذنب، اعترؼ: أرياء بامسة سعد( )آدـ إفَّ  ييقاؿ :سادسةالمطيفة ال

 يندـ، كلـ بالذنب، يقر لـ: أرياء بامسة إبليس كرقي الرحمة، مف يقنط كلـ التكبة، إلى كسارع
 الرحمة. مف كقنط يتب، فلـ نفسو، يلـ كلـ

 كاحدو  اؿر  فهلليعطي النظرةى، كسهلللو التكبةى، يسهلللو فلـ إبليسي  كأمَّا كاستغفر، تاب آدـي  :سابعةالمطيفة ال
 سهلللو. الذم منيما

  
 
 

                                                           

(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير ِٖٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ُ)
 (.ُّٓللدراسات القرآنية)ص:

: ابف كمجمكع الفتاكل(، ّّٓ/ُالبيضاكم)كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ:  ،(ّٕ/ِ): الزماررمالاراؼ (ِ)
: كفتأل البياف في مقاصد القرآف ،(ُّْ/ِ: ابف تيمية)لمف بدؿ ديف المسيأل الجكاب الصحيأل، ك (ِّٓ/ِتيمية)

، (ّٗ/ٕ): القاسميمحاسف التهللكيؿك  ،(َِٔ/ِابف اثير)القرآف العظيـ:  تفسير ك  ،(ُِّ/ْ)صديؽ حسف ااف
 .(ٕٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك 
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 : (ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
بالذنب كطلب للمغفرة كالرحمة، كتلؾ ىي الالمات التي تاب اهلل ( )مف آدـ ىذا اعتراؼه  

ضر المعصية  عليو بيا. فارية اعتراؼ مف آدـ كحكاء بالعصياف كالماالفة، كبهللنَّيما علما أفَّ 
عاد علييما، فاانا ظالمٍيًف ونفسيما إذ جرَّا على أنفسيما الدراكؿى في طكر ظيكر السكآت، 
كمرقَّة اتااذ ما يستر عكراتيما، كبهللنَّيما جرَّا على أنفسيما غضب اهلل، فيما في تكق  حقكؽ 

ر اهلل ليما، إمَّا بطريؽ العذاب، كقد جزما بهللنَّيما ياكناًف مف الااسريف، أم: اليالايف إف لـ يغف
مَّا باالستدالؿ على العكاقب بالمبادئ، فإنَّيما رأيا مف العصياف  اإللياـ أك نكعه مف الكحي، كا 

ىذه ارية  فَّ إ"قاؿ الرازم:  ،بكاًدئ الضر كالرر، فعلما أنَّو مف غضب اهلل كمف ماالفة كصايتو
ما صدر ىذا الذنب إنَّ  إال أفَّ  ظيـ مف آدـعلى صدكر الذنب الع تدؿر  كىي ،مفسرة في سكرة البقرة

رمات في الرريعة المح فَّ إ، ثـ ارية على صدكر الذنب مف اونبياءبكقد استدؿ "، عنو قبؿ النبكة
ـي ، ترج  إلى الظلـ مَّ  ،اهلل ا في حؽَّ إمَّ كالظل مَّ  ،العبد ا في حؽَّ كا  ما ااف  ا في حقكؽ العباد، كاؿر كا 

، الذنكب تداؿ في ظلـ العبد نفسو فجمي ي  ،العباد فيك ظلـ العبد لنفسو؛ كال ينعاس في حؽَّ  ظلمان 
َسَْٚ َوإِْن مَلْ ]و الالمات فقاؿ:أبك البرر لما تلقى مف ربَّ  آدـي  ؿ مف اعترؼ بيذاكأكَّ  ٍُ ْٕ َْٚ َأ ّْ َِ َْٚ َط َؿََٚل َربَّ

ينَ  َٕنَّ ِمَن اخَلٚرِسِ و ُُ َْٚ َفَْ ْر َفَْٚ َوَبْرَْحْ ٍِ ٌْ و على كجو كطلبو ربَّ  ،فااف في ىذه الالمات اعترافو بذنبو [َب
ذا ظلـ لنفسو ليس في ،الايرات إنزاؿ كالرحمةي  ،إزالة السيئات فالمغفرةي ، ةاالفتقار كالمغفرة كالرحم

، أف يدعك بو في صالتو ()أبا بار ()عاء الذم علمو النبير كفي الصحيأل الدر ، فيو ظلـ لغيره
عاء فيذا الدر . (ِ)"فاغفر لي إال أنت الذنكبى  ا كال يغفري ا اثيرن نفسي ظلمن  ي ظلمتي إنَّ  الليَـّ  قاؿ: "قؿ:

ـي  ،كمسهلللة المغفرة كالرحمة ،في االعتراؼ بظلـ النفس مطابؽ لدعاء آدـى  ذا ااف اذلؾ فالظل  كا 
 .فعؿ المحـر ظلـه  اما أفَّ ، ترؾ الكاجب ظلـه  ؛ فإفَّ للحدَّ  كتعد   ،في الحؽَّ  تفريطه : نكعافً 

 :(ّ)ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو خامسان: 
عند الذنكب المعاصي يؤمر اإلنساف بريكد إساءتو على نفسو كظلمو ليا بما يدفعو إلى  .ُ

 التكبة كاإلنابة عسى أفَّ يتجاكز اهلل عنو اما تجاكز عف أبكيو.

                                                           

مجمكع الفتاكل: ابف ، ك (ّٓ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك (، ِٖٗ/ُ( التسييؿ لعلـك التنزيؿ: ابف جزٌم الالبي)ُ)
، (ٕٔ/ٖ)ركر: ابف عاالتحرير كالتنكيرك  ،(َِٔ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير، ك (َِٖػ  ِٕٕ/ِٗتيميَّة)

 .(ُِّ/ْ): صديؽ حسف ااففتأل البياف في مقاصد القرآفك 
 (.َُٔ)ص:(،ّْٖ)ػ باب الدعاء قبؿ السالـ، حديث رقـ اوذاف اتابالباارم  صحيأل( ِ)

كسير أعالـ النبالء:  ،/د(ُرفاء العليؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحامة كالتعليؿ: ابف قيـ الجكزية)( ّ)
 (.ِٔكدراسات في السيرة: سالـ أحمد سالمة كآاركف)ص:، (ُٖ/ٖالذىبي)
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فيي بما اسبت  حاؿو  المؤمنيف، كباؿَّ  يا ترف  العبد عندأنَّ  حنة المحمكدة،ثمرة المً  أفَّ  .ِ
 .عف اثيرو  أيدينا، كيعفك اهللي 

ـى  مفً  بذَـّ  ، كلـ يتراغؿٍ كاستغفرى  كاتعظى  حف صبرى المؤمف إذا امتي أفَّ  .ّ  حاـه  منو، فاهللي  انتق
ـي  اهللى  حمدي ، ثـ يى طه قسً مي   لو. كايره  نيا أىكفي الدر  عقكبةى  أفَّ  على سالمة دينو، كيعل

 في بني آدـ الظمـ كالجيؿ: األصؿ رابعال قصدالم
[ كيدؿر على ىذا المقصد النبيؿ قكلو تعالى:  ًٍْض َظُدوٌّ ٌْ فَِب ُُ ُو ًْ    . {80}األعراف ]َؿَٚل اْهبُِىوا َب

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ذا اسػػػتيعًمؿ فػػػي اإلنسػػػاًف اْهبُِىررروا الييبػػػكطي فعلػػػى سػػػبيًؿ : الييبيػػػكط: االنًحػػػداري علػػػى سػػػبيؿ القىٍيػػػًر، كا 

ػػػرىفيا، اػػػإنزاًؿ  االسػػػتافاًؼ باػػػالؼ اإًلنػػػزىاًؿ؛ فػػػإفَّ اإلنػػػزاؿى ذىاػػػرىهي اهللي فػػػي اوٍرػػػياًء التػػػي نىبَّػػػوى علػػػى رى
 المالئاًة كالقيرآف كالمىطًر كغير ذلؾ، كالييبكط ذىارىهي حيثي نىبَّوى على الغىضَّ اما في ارية.

 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
بليس: اىبطكا مف الجنَّة إلى اورض، كسياكف بعضػاـ عػدكان           قاؿ اهلل تعالى ردـ كحكاء كا 

، كتمتر ه بما فييا إلى أجؿو مسمى.   ، كلاـ في اورض مااف استقرار إلى كقت معلكـو  لبعضو
 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 

ىك ردـ كزكجو حكَّاء كذريتيمػا،  [َؿَٚل اْهبُِىوا]الاطاب اإلليي في قكلو تعالى: :المطيفة األكلى 
بلػػيسي مػػف سػػااف اورض. بلػػيس، كاومػػر فػػي اريػػة تاػػكيني، كبػػو صػػار آدـ كزكجػػو كا  كفػػي اريػػة  كا 

ذا ااف اذلؾ فقكلو: بليس كا   .الثالثة يجب أف يتناكؿ ىؤالءً  [اْهبُِىوا] تقدـ ذار آدـ كحكاء كا 
 .انزلكا مف الجنَّة إلى اورضأٍم:  [ْهبُِىواَؿَٚل ا]قكلو تعالى:: المطيفة الثانية
عمػا قػاؿ  اهللي  كأابػر ،يػـ قرنػاء أبػدان اػرر اومػر لػو تبعػان لػيعلـ أنَّ   [اْهبُِىروا]قكلػو: المطيفة الثالثة:

 ليـ متفرقان.

ًٍْض َظرُدوٌّ ]:قكلػو تعػالى: رابعةالمطيفة ال ٌْ فِرَب ُُ ُور ًْ  يعادييمػا متعػاديف أٍم: الحػاؿ، مكضػ  فػي [َب
 . كاإلنس ال تزكؿ البتة العداكة ثابتة بيف الجفَّ ف كيعاديانو، إبليس

                                                           

 (.ِّٖ:ص)ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ُ)
 (.ُّٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ِ)
التفسير الابير:  (،ّّٓ/ُالبيضاكم) أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ:(، ك ّٕ/ِالاراؼ: الزماررم) (ّ)

(، كمحاسف َِٔ/ِالقرآف العظيـ: ابف اثير) كتفسير (،ُِّ/ِ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ْٓ/ُْالرازم)
كالماتصر في التفسير: مراز تفسير  ،(ٖٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ّٗ/ٕالتهللكيؿ: القاسمي)

 (.ِِّ/ْ(، كفتأل البياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)ٕللدراسات القرآنية)ص:
 



 

 131 

الفصؿ 
 (ِٓ -ُٗالمبحث الثالث: الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) ؿاألكَّ 

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
ػػقػػاؿ رػػي  اإلسػػالـ ابػػف تيميَّػػة: "  فيػػك  فػػي المسػػلميف العدالػػةي  : اوصػػؿي ا قػػكؿ مػػف يقػػكؿكأمَّ

ررٚ مػػا قػػاؿ تعػػالى:اوصػػؿ فػػي بنػػي آدـ الظلػػـ كالجيػػؿ ا ؛ بػػؿباطػػؿه  َٓ َِ ُِوًمررٚ ]َوَْحَ ررَٚن َط ـَ ررُه  َّٕ َسررُٚن إِ ْٕ اإِل

وًَل[ ُٓ كجػب انتقػاؿ اإلنسػاف عػف الظلػـ كالجيػؿ إلػى كمجػرد الػتالـ بالرػيادتيف ال يي  ، {38}األحزاب  َج
ًٍْض َظرُدوٌّ ]قكلػو:، فالعدؿ ٌْ فَِب ُُ ُو ًْ  بػاومر المرفػكع [اْهبُِىروا]:ضػمير مػف الحػاؿ مكضػ  فػي [َب

 اورض، فػػي لكجكدىمػػا بيػػنيـ العػػداكة مقارنػػة كىػػك تاكينيػػان  معنػػى تفيػػد أيضػػان  الحػػاؿ فيػػذه التَّاػػكيني
ًْضٍ  ]بػػػ: كالمػػراد كزادت، فرسػػات السَّػػابقة الجبليػػة العػػداكة بػػو تهللٌاػػدت التَّاػػكيف كىػػذا  الػػبعضي  [فِررَب

ذ إبلػػيس، ىػػك اراػػر كالػػبعض كزكجػػو، آدـ ىػػك البعضػػيف فهللحػػد الجػػنس، فػػي الماػػالؼ  اانػػت قػػد كا 
 آدـ بنػػي تػذاير كالمقصػػكد نسػلييما، فػي مكركثػػةن  اانػت الجنسػػيف، أصػلي بػيف تاكينيَّػػة العػداكة ىػذه

 عػػف العػػداكةي  ىػػذه نرػػهللت كقػػد ًقبلػػو، مػػف تػػهللتييـ كسكسػػةو  اػػؿ ليتَّيمػػكا كوصػػليـ ليػػـ الرَّػػيطاف بعػػداكة
َـّ  إبلػػيس، حسػػد  فػػي منبثَّػػة فيػػي الكجػػكد، نػػكاحي سػػائر فػػي تامػػةن  عػػداكةن  فصػػارت كترػػجرت سىػػرت ثػػ

ذ، النَّػػكعيف بػػيف التَّنػػافر تمػػاـ كمقتضػػية كالجسػػد، التَّفايػػر  إلػػى داعيػػةن  الرَّػػياطيف نفػػكس اانػػت قػػد كا 
 لكسكسػػػػة ضه معػػػػرَّ  كلانَّػػػػو الايػػػػر، إلػػػػى بجبلتػػػػو منصػػػػرؼه  اإلنسػػػػاف عقػػػػؿ أفَّ  تعػػػػيَّف بالًجبلػػػػة الرػػػػرَّ 

 يكلػدكف النَّػاس اػكف لمعنى فتاحان مً  ياكف ما ىذا كفي فطرتو، أصؿ عف رذكذ في فيق  الرَّياطيف،
ػػا ،الايػػر النَّػػاس فػػي اوصػػؿ كاػػكف الًفطػػرة، ديػػف اإلسػػالـ كاػػكف الًفطػػرة، علػػى  فػػي اوصػػؿ اػػكف أمَّ
 الحػااـي  يػدرم ال حيثي  مف الررذكذ، في الكقكع ارية إلى فيو منظكره  فذلؾ الجرح أك العدالة النَّاس

 .اوحكاؿً  جمي  في رالتَّبصر  فكجب مبيمةه  الررذكذ ذلؾ في الكقكع أحكاؿى  وفَّ  الراكم؛ كال
  : الدُّنيا متاعه مشكبه بابتبلءو خامسال قصدالم

رٌّ َوَمَتٌٚع إَِػ ِحٍغ[ كيدؿر على ىذا المقصد الاريـ قكلو:         ََ ٌْ ِِف األَْرِض ُمْسَت ُُ     .{80}األعراف ]َوَف
 : (ِ)أكَّالن: معاني الكممات في اآلية

كجمعو أرضكف، كال تجيء مجمكعةن في القرآف، كيعبَّر بيا عف الًجـر المقابؿ للسماء، : األَْرضِ 
 أسفؿ الريء، اما يعبر بالسماء عف أعاله.

رٌّ  ََ ، كىك الىبٍردي، كىك يىقتىًضي ُمْسَت : قىرَّ في مىاانو يىقىرر قراران، إذا ثىبتى ثيبيكتان جاًمدان، كأصليو مف القيرَّ
رىاةى، السراي  ر يىقتىًضي الحى ، كالحى : إثباتي الريءً كفى  .كاالستقرار ىك الماث، كاإلقراري

                                                           

 .(ٖٔ/ٖ): ابف عاركركالتنكير(، كالتحرير ّٕٓ/ُٓمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
 .(ٗٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،ِٔٔ،ّٕألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص: مفردات (ِ)
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االمًتدادي كاالرًتفاعي، كالمىتاعي: انًتفاعه ميٍمتدر الكقًت، كاؿر ما ك  تدؿر على الطكؿالالمة : مادة َمَتٚعٌ 
كارية تنبيوه  لذَّات كالمرغكبات غير الدَّائمة،، كالتَّمت : نيؿ المفى ي بو مف اورياء على كجوو مايينت

على أفَّ ًلاؿَّ إنسافو في الدرنيا تىمترعان ميدَّةن مىعلكمةن، كانتفاعان بعيشو إلى انقضاء ارجاؿ
(ُ) . 

 حرؼ يحدر بو النياية مف الجكانب الست.: إَِػ 
: كقتي بليكًغ الريًء كحيصكلو، كىك ميبيـي المعنى كيىتىاصَّصي بالمضاًؼ إليو.ِحغٍ  الحيفي ك  : الًحيفي

مف ساعةو إلى ما ال ييحصى عدديه، كىك ىنا يعني إلى انقضاء الدرنيا، أٍم: إلى يـك عند العرًب 
ف ااف مكضكعان في اوغلب للتاثير، ، القيامة كيدؿر لفظي الحيف على الزماف، قليلو كاثيره، كا 

 . بمعنى المكت كمنتيى ارجاؿ اوزماف الَّيا، كالحيف في ارية الحيفي اسـه االكقت يصلألي لجمي ف
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

بلػػيس: اىبطػػكا جميعػػان مػػف الجنَّػػة إلػػى اورض           االصػػة المعنػػى أفَّ اهلل قػػاؿ ردـ كحػػكاء كا 
         متعػػػػاديف، كلاػػػػـ فػػػػي اورض مكضػػػػ  اسػػػػتقرار تتمتعػػػػكف كتنتفعػػػػكف إلػػػػى حػػػػيف انقضػػػػاء آجػػػػالاـ.

رٌّ ]قكلو:ف ََ ٌْ ِِف األَْرِض ُمْسَت ُُ  قػد معلكمػةو، آجػاؿو  إلػى مضػركبةه  كأعمػاره  قراره  أٍم:[ َوَمَتٌٚع إَِػ ِحغٍ َوَف
ـي، بيا جرل ، كأحصاىا القل ؿ الاتاب في كسطرت القدري   .اوكَّ
 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 

رٌّ ]: قكلو:المطيفة األكلى ََ أٍم: كجػكد نػكع اإلنسػاف كباصائصػو، كلػيس  المراد بػو: الكجػكد، [ُمْسَت
 . طيف كالجفَّ ال ييدفنكف في اورضييصد عف ذلؾ، كوفَّ الرَّيا ]َوَمَتٌٚع[:وفَّ قكلوالمراد بو الدفف؛ 
د الاتالؼ مقداره بااتالؼ اوجناس تناير؛ كقد نار كلـ يحد [ِحغٍ ]في قكلو: :المطيفة الثانية

الحياة التي تاكؿ صاحبيا إدراؾ اللَّذات، كفيو يحصؿ بقاء الذَّات غير كاوفراد، كالمراد بو زمف 
 باوجؿ، المسمَّى ىك كاإلدراؾ الحياة لحالة المقارف الزَّمف كىذا متفرقةو كال متالريةو كال معدكمةو،

 الحياةي  كانعدمت اوجؿي  انتيى فإذا كتاكينو، اهلل علـ في بحياتو الحير  إلييا يبل  التي المدَّة أم
 .بيـ تنايؿه  كال امتنافه  فيو كليس للنَّكعيف، قدره بما اهلل مف إعالـه  كالمتاع، كىذا المستقىر انقط 

 
                                                           

كأنكار (، ٕٕٓ،ِٕٔ،ّٖ:صألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني) (، كمفرداتْٕ/ِالاراؼ: الزماررم) (ُ)
 (،ٓٔ/ْ(، كعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)ّّٓ/ُالتنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)

: التحرير كالتنكيرك  (،ُِِ/ِ، كالنات كالعيكف: الماكردم)(َّٔ/ٕ)ابف حجر صحيأل الباارم: البارم بررح فتأل
 (.َْٕ/ِمحمكد محمد الطناحي)، كمف أسرار اللرغة في الاتاب كالسنة: (ٗٔ/ٖ)ابف عاركر

(، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: َِٕ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ِ)
 (.ِٖٗالسعدم)ص:

 .(ٗٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ّ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
 بارفات، إفَّ الدرنيا كما فييا مف أنكاع اللذات كالمرتييات، فإفَّ ىذا نعيـ قليؿ محرك

ُِوَهٚ بَِسََلٍم َآِمَِْغ[:تعالىمنقط ، باالؼ نعيـ ارارة، قاؿ   فهللىؿ الجنَّة آمنكف  {02}احلجر  ]اْدُخ
مف المكت كالنكـ كالنصب، كاللرغكب، كانقطاع ريءو مف النعيـ الذم ىـ فيو أك نقصانو، كمف 

 ياكف إنَّما المصلحة تقييـ إفَّ ف، المرض، كالحزف، كاليـ كالغـ، كالاكؼ، كسائر المادرات كارفات
 أف رؾَّ  كال ل نساف، دكاميا كبقدر كالايؼ، الاـ حيثي  مف كمنفعةو  كراحةو  لىذةو  مف فييا بقدرو ما
 يقاس ال كراحة كمناف  لذائذ مف الدرنيا في ما أفَّ  ذلؾ الدرنيا، مصلحة مف أعظـ ارارة مصلحة

 كالاـ، الايؼ حيثي  مف كتافيةه  بالمنغَّصات، مركبةه  الدرنيا لذائذ فإفَّ  ايفنا، كال امًّا ارًارة في بما
 ما كفييا كايفيتيا، نكعيا حيثي  مف كفريدة كالمادرات، المنغَّصات مف االصة فلذائذىا ارًارة أمَّا
، قلبً  على اطر كال سمعت، أذفه  كال رأت، عيفه  ال  الاريـ، كجيو كرؤية اهلل رضكاف كفييا بررو

 كأمَّا، الدرنيا نعيـ اؿَّ  منيا اليسير يساكم ال الًعظاـ اومكر ىذه كاؿر  النعيـ، جنات في منو كالقرب
 منقطعة كلذائذىا الدرنيا نعيـ بينما منقطعة، غير دائمة كلذائذىا ارًارة سعادة فإفَّ  الدكاـ حيثي  مف

 سعادة بيف نسبة كأية الو، عمره في يتنعَّـ أنَّو فرضنا إذا اإلنساف، عمر تتجاكز ال فيي قطعنا،
 متناىية. غير لمدة الدائمة ارارة كسعادة المتناىي، اإلنساف بعمر مقدَّرة

 :(ِ)خامسان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 
أفَّ الدرنيا كما فييا مف اللذات كالمرتييات، فإفَّ ىذا نعيـ قليؿ زايؿ، محرك بارفات،  .ُ

 منقط ، باالؼ نعيـ ارارة.

ِ. .  اؿر ما يحدث في الكجكد فيك مقدره
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كأصكؿ الدعكة: عبدالاريـ  ،(ْٔٔ،ْٖٓ:السعدم)ص( تيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: ُ)
 (.ِِٗزيداف)ص:

 .(ْٔٔ:السعدم)ص(، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: ِّْ/ِ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ِ)
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 انتقاؿه مف دارو إلى دارو كىك  ،حؽٌّ  المكت :دسالسا المقصد

َرُجوَن[ قكلو:كيدؿر على ىذا المقصد  ٚ َُتْ َٓ ٚ ََتُوُبوَن َوِمْْ َٓ َْٔوَن َوؾِٔ ٚ ََتْ َٓ  .{ 81}األعراف ]َؿَٚل ؾِٔ
   :(ُ)المفردات المغكية في اآليةأكالن: 

َْٔونَ  ٚ ََتْ َٓ ٌْ ِِف األَْرضِ ]قكلو:في  الاناية عائدة إلى اورض :ؾِٔ ُُ كالمراد في اورض تعيركف  [َوَف
 .كفييا تمكتكف كمنيا تارجكف إلى البعث كالقيامة

َرُجونَ   : كمنيا تارجكف يـك القيامة للجزاء.َُتْ
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

 مماتيـ كفييا محياىـ كمعاريـ فييا الدرنيا، الحياة مدةى  آدـى  لبني داران  اورضى  جعؿ أنَّو يابر اهللي    
ليف فيو اهللي  يجم  الذم القيامة ليكـ نركرىـ كمنيا كقبكرىـ،   .بعمًلو االن  كيجازم كاراريف، اوكَّ
  :(ّ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 

و جعػؿ ليػـ كزكجتو إلى اورض، أابرىما بحاؿ إقػامتيـ فييػا، كأنَّػ آدـى  تعالى لما أىبط اهللي 
يػـ ال يزالػكف فييػا، يرسػؿ إلػييـ رسػػلو، يتلكىػا المػكت، مرػحكنة باالمتحػاف كاالبػتالء، كأنَّ فييػا حيػاة 

 كأاػرجيـ منيػا بعػثيـ اهلل ،فييػا، ثػـ إذا اسػتاملكاكينزؿ علييـ اتبػو، حتػى يػهللتييـ المػكت، فيػدفنكف 
لسػػاف هللصػػؿ المػػكت فػػي كًبنػػاءن عليػػو ف، إلػػى الػػدار التػػي ىػػي الػػدار حقيقػػة، التػػي ىػػي دار المقامػػة

أصػػػؿ الحيػػػاة الحراػػػة، كالحيػػػاة اإلنسػػػانية تتحقػػػؽ بػػػنف  الػػػركح فػػػي جسػػػد  العػػػرب السػػػاكف، امػػػا أفَّ 
، الجنيف في رحـ أمَّ  ًو، كالمػكت انقطػاع تعلػؽ الػركح بالبػدف، كمفارقتػو كحيلكلػة بينيمػا، كتبػدؿ حػاؿو

نَّ ك  ،ؼرٍ ال فنػػاء ًصػػك  ،محػػض المػػكت لػػيس بعػػدـو ، ك كانتقػػاؿه مػػف دارو إلػػى دارو  انقطػػاع تعلػػؽ  مػػا ىػػكا 
ىػك مػف أعظػـ ك  ،إلػى دارو  مػف دارو  انتقػاؿه ك  ،ؿ حػاؿتبػدر ك  ،الركح بالبػدف ك مفارقتػو ك حيلكلػة بينيمػا

ُٜ اَدررْوِت ]:كقػػد سػػماه اهلل مصػػيبة فػػي قكلػػو ،المصػػائب ٌْ ُمِهررَٔب ُُ ََٖصررَٚبْت فػػالمكت ىػػك   {342}ادائللدة  [َؾ
كالاػهللس التػي طعميػا أاػره  ،اورػن  كاومر ،طب اوفظ ىك الاى ، الرزية الابرلالمصيبة العظمى ك 

يقطػػػػ   أمػػػػران  فػػػػإفَّ  ،اوجلػػػػب للارييػػػػاتك  ،اوقطػػػػ  للراحػػػػاتك  ،ـ للػػػػذاتدو الحػػػػارث اوىػػػػأنَّػػػػك  ،أبرػػػػ ك 
فَّ ك  ،الاطػب الجسػيـك  ،اومػر العظػيـ ليػك ،ييػدـ أراانػؾك  ،يفػرؽ أعضػاءؾك  ،أكصالؾ يكمػو ليػك  ا 

ػك  ،االنزعػاج عػف ىػذه الػدار الفانيػة ذار المكت يكرث استرعارى  فَّ ؛ لذلؾ فإاليكـ العظيـ فػي  وى التكجر

                                                           

(، كمحاسف التهللكيؿ: ّّٓ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)ْٓ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ُ)
 (.َْ/ٕالقاسمي)

 (.َْ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،َِٕ/ِ)ابف اثير القرآف العظيـ: تفسير( ِ)
(، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ ِٕػ  ُُ( التذارة في أحكاؿ المكتى كأمكر ارارة: القرطبي)ص:ّ)

(، كرحلة إلى الدار ارارة: محمكد ُٕكالقيامة الصغرل: عمر سليماف اورقر)ص: ،(ْٔٔ:السعدم)صالمناف: 
 (.َُّالمصرم)ص:
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الفصؿ 
 (ِٓ -ُٗالمبحث الثالث: الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) ؿاألكَّ 

ػػػي ضػػػيؽ ك عػػػف حػػػالتى  اإلنسػػػاف ال ينفػػػؾر  ثػػػـ إفَّ  ،اراػػػرة الباقيػػػة إلػػػى الػػػدار لحظػػػةو  اػػػؿَّ  عمػػػة نً عة ك سى
و ال فإنَّػػ ؛ؿ عليػػو بعػػض مػػا ىػػك فيػػوالمػػكت يسػػيَّ  فػػذار ،محنػػةفػػإف اػػاف فػػي حػػاؿ ضػػيؽ ك  ؛محنػػةك 

 ،فػػذار المػػكت يمنعػػو مػػف االغتػػرار بيػػا ،عةك سىػػ عمػػةو أك فػػي حػػاؿ نً  ،عب منػػوالمػػكت أصػػك  ،يػػدكـ
 ،معلػكـه  ال زمػفه ك  ،معلػكـه  المكت ليس لو سفه  مة على أفَّ أجمعت اوي ك  .لقطعو عنيا ،الساكف إليياك 
الغفلػة  المػكت كأعظػـ مػف، لػذلؾ مسػتعدان  ،مف ذلؾ ةو بى ىٍ على أي  ذلؾ لياكف المرءي ك  ؛معلكـه  ال مرضه ك 

فَّ كتػػرؾ العمػػؿ لػػو ك  ،قلػػة التفاػػر فيػػوك  ،اإلعػػراض عػػف ذاػػرهك  ،عنػػو  ،اعتبػػر لمػػف ه لعبػػرةن فيػػو كحػػدى  ا 
 . لمف تفار فارةن ك 

 :(ُ)رابعان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 
تػػدؿر اريػػة علػػى أفَّ المػػكتى حػػتـه الزـه، ال منػػاص منػػو لاػػؿَّ حػػي  مػػف المالكقػػات، كال تمنػػ   .ُ

كال يحػػكؿ دكنػػو الحجػػاب، كال تػػردره اوبػػكاب. كأنَّػػو ال بيػػدَّ مػػف اسػػتقرار منػػو حصػػانة القػػالع، 
 ، ىذه الحقيقة في النفس البررية، حقيقة أفَّ الحياة على ىذه اورض مكقكتةه محدكدةه بهللجؿو

.  فالمكت حؽ  على اإلنس كالجفَّ

 المكت ىك مفارقة الركح البدف. .ِ

 ئر إلى ما صاركا إليو.أفَّ الذم يتفار في حاؿ المكتى يتعظ؛ فيك صا .ّ

 في ارية إثبات قدرة اهلل على إحياء المكتى.  .ْ
 

                                                           

كصػػػػػػػػػحيأل القصػػػػػػػػػص النبػػػػػػػػػكم: عمػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػليماف  (،ُٕالقيامػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػغرل: عمػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػليماف اورػػػػػػػػػقر)ص:( ُ)
 (.َُّ(، كرحلة إلى الدار ارارة: محمكد المصرم)ص:ُٖٔاورقر)ص:



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 المبحث الرابع

 (َّ-ِٔعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا

 الصبلح كالفساد سينةه ككنيةه التدافع بيف 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

ـي اهلل كثيرة ال تيحصى        ؿ: ًنع  المطمب األكَّ

 بيح صدٌّ عف شرع األنبياء الصريحالمطمب الثاني: تقميد اآلباء في الق      



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 المبحث الرابع
 (َّ-ِٔعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا

بميس مؤبده مستمره بني التدافع بيف   آدـ كا 

 كتكطئةه:تمييده 
ليف، كقد  يرتمؿ ىذا المقط  القرآني على قصة الدَّيف الذم ااف ىيدىل اهلل لبني آدـ اوكَّ
تضمَّف بياف اويسس العامَّة للدَّيف الذم جاء بو جمي  ريسؿ اهلل، آدـ فمىٍف أرسلو اهللي مف بعد أدـ 

كبما أنزؿ  () تعالى ببعثة محمدإلى أيمميـ، كىك الدَّيف الذم بلَّغو اؿر رسكؿو ويمتو، كقد اتـ اهلل
 عليو رساالتو للنَّاس أجمعيف.

كقد جاء ىذا المقط  القرآني ميبتدئان ببياف بٍدًء رحالت امتحاف بني آدـ بمنَّة اليداية 
ياش، كىك اوثاث الفاار كاؿر ما  لصناعة اولبسة الساترة للسكءات كسائر اوجساد، كصناعة الرَّ

ليؽو أك عمؿو ظاىرو فيو رفاىيةه للعيش، ك  اليداية لما يًقي مف عذاب اهلل يكـ الدَّيف، مف اعتقادو أك اي
، كىذا الكاقي  ربيةه باواسية كالدركع الكاقية، كاولبسة الساترة للعكرات، كىك في الحقيقة  أك باطفو

رَّ الحرَّ  ايره كأعظـي نفعان ل نساف مف اولبسة الساترة لألجساد، البرد، كقيبأل ك  كالكاقية ليا مف ضي
اناراؼ السٍكءات الجسدية، ذات المناظر المستارىىة التي يدعك ارفييا إلى إراعة الفاحرة، 

 كتسافد النَّاس االبيائـ الميملة.  
ليـ عف صراط اهلل ثـ ، حتى حذَّر اهلل  بني آدـ مف أف يىفتنيـ الريطاف، فيصدَّىـ أك يحكَّ

بكييـ، إذ االمتحاف في الحياة الدرنيا على اورض، اما فعؿ بهلل، بعد رحلة ال ياكنكا مف أىؿ الجنَّة
 في معصية ربَّيما، فااف السَّبب في إاراجيما مف الجنَّة.    كقعا، حتى أكقعيما بحيلو ككساكسو

كااطب اهلل في ىذه اريات الاريمات بني آدـ باثيرو مف الررائ  كاوحااـ الدَّينية، إرعاران 
لكف، ممَّا أكحى اهلل بو إلى آدـ مف  بهللفَّ ىذه التعليمات كالبيانات الربانية قد تلقَّاىا بنك آدـ اوكَّ

ؿ نبي  للنَّاس ييبل  ىدل ربَّو كررائعو كأكامره  ، باعتبار أفَّ آدـ ىداه اهللي كاجتباه، فيك أكَّ ىيدلن
 .  (ُ)كنكاىيو لعباده

 مناسبة ىذا المقطع القرآني لما قبمو:
و ليما، أباف أنَّ  باليبكط إلى اورض، كجعؿ اورض مستقران  كحكاءى  أمر اهلل تعالى آدـى  بعد أفَّ 

نيا، كمف جملتيا اللباس الذم يحتاج إليو يف كالدر ما يحتاجكف إليو في رؤكف الدَّ  تعالى أنزؿ اؿَّ 
 .(ِ)عمو العظيمة كعبادتو بحؽَّ كذلؾ يقتضي رار اهلل على نً  ،نيايف كالدر في الدَّ 

                                                           

 (. ّْ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: عبد الرحمف حسف حبناة الميداني) (ُ)

 (. ُٗٔ/ٖالتفسير المنير: الزحيلي) (ِ)
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 ؿاألكَّ 
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 عـ اهلل كثيرة ال تيحصى: نً ؿالمطمب األكَّ 
 مقاصد: تةكفيو س
ؿ: المباس منزؿه كفطرةه ك المقصد            زينةه كجماؿه األكَّ

ٌْ َوِريًنٚ[ :وقكليدؿر عليو                ُُ ٌْ فَِبًٚشٚ ُيَواِري َشْوَآبِ ُُ ْٔ َِ َزْفَْٚ َظ ْٕ  .{82}األعراف ]َيٚ َبِْي َآَدَم َؿْد َأ
 :(ُ)التحميؿ المفظي لآلية أكَّالن:
َزْفَْٚ ْٕ ، فهللنزؿ اهلل م  آدـى كحكاء ريئان مف اللباس مثاالن َأ لكو إلى سفؿو : النزكؿي حقيقتيو انحطاطه مف عي

لغيره ثـ تكس  بنكىما في الصنعة استنباطان مف ذلؾ المثاؿ، كقيؿ: أنزؿ مف السماء أصؿ اؿَّ 
 ريءو عند ىبكطيما.

 يعني ما يلبس مف الثياب كغيره. جمي  ما يلبس كيستر،اللباس: يعـ : فَِبًٚشٚ

ٌْ  ُيَواِري ُُ  اصؼ إلى اضطرا حتى أبكياـ مف إبداءىا إبليس : أٍم: يستر عكراتاـ التي قصدَشْوَآبِ
 .ما ستر العكرة مف جمي  أصناؼ اللباس المباح اللباس الذم يكارم السكأة ىك اؿر ك اوكراؽ، 

الرزؽ كرفاىية العيش ككجكد اللبس كالتمت ، كأاثري أىؿ اللرغة على الريش: عبارة عف سعة  :ِريًنٚ
 أك مهللاكؿو  أك ماؿو  يعيش بو اإلنساف مف متاعو  ريءو  اؿر ك  أفَّ الريش ما يستر مف لباسو أك معيرةو 

 .كالريش قد يطلؽ على سائر اومكاؿ ،بالثياب كاوثاث الرياش ماتصه  لاف ،فيك ريش كرياش
 :(ِ)اآليةسبب نزكؿ ثانيان: 

 اهلل عصينا ثيابو  في نطكؼ ال كيقكلكف: عراةن، بالبيت يطكفكف اانكا العرب أفَّ  ركم
فنزلت  ذلؾ أبل  في الطاعة، كأعظـ في القربة، كتفاؤالن بالتعرم مف الذنكب، كيركف أفَّ فييا، 
 اإًلنساف أصاب سكءو  أكَّؿي  العكرة اناراؼ أفَّ  علـيي  حتى لذلؾ مقدمة آدـ قصة ذار كلعلو؛ ارية
 .أبكييـ أغكل اما ذلؾ في أغكاىـ كأنَّو الريطاف، مف

 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 
 كىي ستر العكرات، فاللباس كالريش، اللباس مف ليـ جعؿ بما عباده على يمتف اهللي 

ؿي  ظاىران، بو ؿيتجمَّ  ما ىك كالريش كالرياش السكآت،  كىك الريشكالثاني:  الضركريات، مف فاوكَّ

                                                           

البحر المحيط: أبك حٌياف (، ك ٖٖ/ُُ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ٓٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ُْ،َْ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) ،(ِْٖ،ِّٖ/ْاوندلسي)

(، كاالنحرافات العقدية ّّٓ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)ُِّ/ِالنات كالعيكف: الماكردم) (ِ)
 (.ُّ/ُلمية: علي الزىراني)كالع

 (.ُٗٔ/ٖ(، كالتفسير المنير: الزحيلي)ُِٗ/َُ،َِٔ/ٕفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ّ)
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 ؿاألكَّ 
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 ،الثياب مف ظير كما اوثاث،: العرب االـ في الرياشك  ،كالزيادات التامالت كالتحسينات مف
 .(ُ)الزينة كالجماؿ ، كالرياشكالنعيـ كالعيش، اللباس، ،الماؿي : الرياشك 

 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياترابعان: 
و أمر آدـ ف أنَّ لما بيَّ  اهلل اوكؿ: أفَّ  كجياف: كعالقتيا بما قبليا مف اريات، في نظـ ارية

ما يحتاجكف  و تعالى أنزؿ اؿَّ ف بعده أنَّ بيَّ  كجعؿ اورض ليما مستقران  ،كحكاء باليبكط إلى اورض
 اهلل الكجو الثاني: أفَّ ك  نيا.يف كالدر نيا كمف جملتيا اللباس الذم يحتاج إليو في الدَّ يف كالدر إليو في الدَّ 

و الؽ ف أنَّ بيَّ  أتبعو بهللفَّ  ،و ااف ياصؼ الكرؽ علييالما ذار كاقعة آدـ في اناراؼ العكرة أنَّ 
و أقدرىـ على نة العظيمة على الالؽ بسبب أنَّ و بو على المً كنبَّ  ،اللباس للالؽ ليستركا بيا عكرتيـ

ة آدـ، كفييا ستر السكءات كجعؿ لو في او، التستر رض مستقران كمتاعان فاهلل تعالى لما ذار قصَّ
ذار ما امتف بو على بنيو كما أنعـ بو علييـ مف اللباس الذم يكارم السكءات كالرياش الذم 

يذا ارية كاردةه على كجو االستطراد ، فيماف بو استقرارىـ في اورض، كاستمتاعيـ بما اكليـ
، الؽ مف اللباس عقيب ما ذار مف ظيكر السكآت كاصؼ الكرؽ علييا، ليبيَّف إنعامو على ما

 بعد سكءاتيـ، بو يستركف لباسان  كاسكتيـ اورض، في كالمستقر الدار تبكئة في ذارىـ بنعمتوفاهلل 
  .كالمعاش اللباس إلى الحاجة مف اإلىباط، بعد ىـ لما كذلؾ الجنَّة، لباس عنيما نزع ما

 :(ّ)لطائؼ التفسير كنكات التأكيؿخامسان: 
وه لجمي  بني آدـ المؤىليف للاطاب مينذ  ]َيٚ َبِْي َآَدَم[قكلو تعالى: المطيفة األكلى: اطابه ميكجَّ

بىٍدء كجكدىـ في اورض حتى آار اائفو منيـ، كقد دؿَّ السَّياؽ في النصَّ على أفَّ ىذا الاطاب 
.  قد أنزؿ على آدـ مف ًضمف ما أنزؿ عليو مف ىيدلن

َزْفَْٚ :قكلو :الثانية المطيفة ْٕ ٌْ فِبًَٚشٚ[]َأ ُُ ْٔ َِ  لماف ـ بتدبيرات سماكية، كأسباب نازلة؛ه لاجعلنا أٍم: َظ
 حاجة الك  ،السبب بمنزلة المسبب ىك ما جعؿ ينزؿ، كالمطر بالمطر، ينبتاف كاللباس الريش ااف
 فامتف اهللي  اونعاـ، ظيكر مف ينزؿ اللباس فإفَّ  لغةن، المعركؼ معناه عف النزكؿ لفظ إاراج إلى

 ظيكر مف ينزلو فإنَّو إنزالو، كىذا معنى كاوثاث، اللباس في اونعاـ مف بو ينتفعكف بما سبحانو
 اللباس في آدـ بنك بو كينتف  كاورعار، كاوكبار اوصكاؼ مف اونعاـ اسكة كىك اونعاـ،

                                                           

 (.َِٕ/ِ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ُِْ/ِالنات كالعيكف: الماكردم) (ُ)

البحر المحيط: أبك ك  ،(ِٗٗ/ُزٌم الالبي)التسييؿ لعلـك التنزيؿ: ابف جي ك  (،ْٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
 (.َْ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) ،(ِِٖ/ْحٌياف اوندلسي)

(، كمعارج التفار كدقائؽ َْ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ّّٓ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ّ)
 (.ُٓٓ/ْالتدبر: عبد الرحمف حسف حبناة الميداني)
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 كالبرد، الحر لدف  فيي الدكاب، جلكد مف اسكتيـ اورض أىؿ كأاثر علييـ، أنزليا فقد كالرياش،
 كالاتاف. القطف مف يصن  مما كأعظـ

حيثي عطؼ الريش على اللباس، كالعطؼ  [ِريًنٚ]ك [فِبًَٚشٚ]:العطؼ في قكلو: المطيفة الثالثة
  يقتضي المغايرة، كأفَّ الريش قسيـه للباس ال قسـ منو.

 .استدؿَّ بعضي الفقياًء بيذه ارية على كجكب ستر العكرةً  :المطيفة الرابعة
 استعارة؛ كذلؾ وفَّ الرَّيش لباس الزينة الزائد على ما [َوِريًنٚ]في قكلو: :الخامسةالمطيفة 

 .ينة ًرياش؛ ونَّو زينتو، كيقاؿ للباس الز يستر العكرة، ىك مستعار مف ريش الطَّير
كىي أفَّ اللباس آيةه مف آياًت اهلًل تدؿر  ،: في ارية إرارة تؤذف بعظيـ النَّعمةالمطيفة السادسة

 وعلى علمو كلطفو، كتدؿر على كجكده، كفييا آية أارل، كىي الدَّاللة على علـ اهلل تعالى بهللنَّ 
يـ عيراةن، فلذلؾ أاَّد الكصاية بو.   ستاكف أيمَّةه يىغلب علييا الضَّالؿ فياكنكف في حجَّ

ُرونَ ]ضمير الغيبة في قكلو: :المطيفة السابعة َـّ ٌْ َيذَّ ُٓ َِّ ًَ ، أٍم: جعؿ اهللي ذلؾ آيةن لعلالتفا [فَ اـ ته
قدير كاللطؼ، كفي ىذا االلتفات تعريضه بمف لـ كانفراده بالالؽ كالت تتذاركف عظيـ قدرة اهلل

يتذار مف بني آدـ، فاهللنَّو غائب عف حضرة الاطاب، على أفَّ ضمائر الغيبة في مثؿ ىذا المقاـ 
  .(ُ)بما ييقصد بيا مرراك العر  في القرآف اثيران 

 :(ِ)بياف المقصد مف اآليةسادسان: 
أنَّو أنزؿ على بني آدـ لباسيف لباسان يستري عكراتيـ، كلباسان يزينيـ  ىذا إابار مف اهلل       

أٍم: أنزلنا علياـ الريش لباس الزينة، استعير مف ريش الطير؛ ونَّو لباسو كزينتو، ك كيتجلكف بو، 
،يكارم سكءاتاـ، كلباسان يزيناـ؛  لباسان  لباسيف، ُبوَهٚ ]اما قاؿ: وفَّ الزينة غرضه صحيأله ـَ فَِسْ

 ًٜ  زينة ونَّو الزينة؛ بمعنى فالريش ،كالزينة السكأة، مكاراة: بريئيف اللباس فكصؼ .{4}الـح:  [َوِزيَْ
 اهلل فَّ أمعنى إنزاؿ اللباس ، ك زينة كلباس مكاراة لباس: لباسيف أنزلنا أٍم: منو، فاستعير الطير

 ،و تعالى أنزؿ اللباسفصار اهللنَّ  ،التي منيا يحصؿ اللباس كبالمطر تتاكف اورياءي  ،أنزؿ المطر
باومكر النازلة مف السماء  اورياء التي تحدث في اورض لما اانت معلقةن  كتحقيؽ القكؿ أفَّ 

           و تعالى أنزليا مف السماء. صار اهللنَّ 
 اإلسالـ، أصكؿ أكَّؿ كالًفطرة اإلنسانيَّة، الًفطرة أصؿ مف باسالل أفَّ  إلى تنبيوه  كىذه ارية         

 مف جعلكا إذ بالمررايف تعريض ىذا كفي اورض، نزكلو إلى منذ النَّكع بو اهللي  ارَّـ مما كأنَّو

                                                           

البحر المحيط: ك  (،ٕٓ/ُِكمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) ،(ِٖٗ/ُلعلـك التنزيؿ: ابف جيزٌم الالبي)التسييؿ  (ُ)
 .(ٕٔ،ٕٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)، ك (ِّٖ/ْأبك حٌياف اوندلسي)

 (.ُْ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ٓٓ/ُْ، كالتفسير الابير: الرازم)(ْٕ/ِالاراؼ: الزماررم) (ِ)
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 (َّ-ِٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الرابع:

141 

كا بهللفَّ  لباسيـ نزع قرباتيـ َْ ]أابر اهلل عنيـ: اما عيراةن، يحجر َبِٚدهِ  ُؿ ًِ َٜ اهللِ افَّتِي َأْخَرَج فِ َم ِزيَْ  [َمْن َحرَّ

 أابر اما اللَّباس، بهللحسف أديانيـ أعياد في يحتفلكف اويمـ ااف كقد الًفطرةى، فاالفكا ؛{18}األعراف 
ُس ُضًحى]:مصر كأىؿ ()مكسى عف اهللي  ِٜ َوَأْن ُُيَْؼَ افَّْٚ يَْ ٌْ َيْوُم افزي ـُ كقد  .{15}طه [ َؿَٚل َمْوِظُد

لبني  باسزؿ بو آدـ ىك أصؿ اللباس الذم يستعملو البرر، كتيسير اللااف ذلؾ اللَّباس الذم ن
ففي ىذه ارية ااطب اهلل  .(ُ)الحضارة آدـ، كبهللنَّو منزَّؿه على النَّاس مف عند اهلل ىك أكَّؿ مظاىر
ىك اللباس المادم الذم اللباس اوكَّؿ:  جمي  بني آدـ، ميمتنَّان علييـ بهللنَّو قد أنزؿ علييـ لباسٍيًف:

يستركف بو أجسادىىـ مما ييؤذييا، كيستر سكآًتيـ تجميالن ليـ كتزيينان كتحًسينان، كحماية ليـ مما 
يرينيـ في عيكف النَّاظريف إلييـ مف النَّاس، كتاريمان ليـ عف أف ياكنكا االدَّكاب كاونعاـ بادم 

كىك الفاار مف الثياب كاوثاث لمنازليـ كمحالت إقاماتيـ، كحلَّيـ  السَّكءىات، كأنزؿ علييـ ًريران 
اللباس الثاني: ىك اللباس رفاىيتيـ في يقظتيـ ك في مناميـ، ك  كترحاليـ، كما ياكف كسيلة

المعنكم الذم يًقييـ بيديو كصراطو كمنياجو رقاء الحياة الدرنيا، كعقاب اهلل فييا، كيقييـ عذاب 
كىذا اللباس ىك الدَّيف الذم اصطفاه اهلل  إذا عملكا بو كاتبعكه مؤمنيف مسلميف.اهلل يكـ الدَّيف 

 . (ِ)لعباده، كىك اإلسالـ، فإذا لبسكه كقاىـ رقاء الدرنيا كعذاب ارارة، فااف ليـ لباسى تقكل
 :(ّ)ىداياتك  أىداؼو  : ما ترشد إليو اآلية مفسابعان 
 عدَّىا. التي النعـ بيذه تعالى عـ اهللنً  عظيـ على اريةي  تدؿر  .ُ
 العكرة. ستر كجكب على تدؿر  أنَّيا .ِ
 التقكل لباس أفَّ  اوقرب فإفَّ  الدَّيف، بًنعـ أنعـ الدرنيا، بًنعـ أنعـ اما أفَّ اهلل ارية على تدؿر  .ّ

 الفػكز يحصػؿ بيػا التػي الػدَّيف ًنعػـ الػدرنيا ًنعػـ إلػى ضػـ فاهللنَّو الصالأل، كالعمؿ العلـ الناف 
 .الداريف ًنعمة فتحصؿ بالثكاب،

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ْٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)

 .(ُْٓ/ْعبد الرحمف حسف حبناة الميداني) معارج التفار كدقائؽ التدبر: (ِ)

 (.ْْ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ّ)
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 المقصد الثاني: أعماؿي القمكًب خيره مف أعماًؿ الجكارحً 
ُروَن[:كيدؿر عليو قكؿ         َـّ ٌْ َيذَّ ُٓ َِّ ًَ ََ ِمْن َآَيِٚت اهللِ َف ََ َخْرٌ َىفِ َوى َىفِ َْ   .{82}األعراف  ]َوفَِبُٚس افتَّ

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
ََْوى ، كاسػتعارى للتقػكل لباسػان تكسرػعان  :َوفَِبُٚس افتَّ رػيءو سػترى رػيئان فيػك لبػاسه : أم التقػكل كلبػاس ،اػؿ ر

 متقارب. كالاؿ الحسف، السمت أك اإليماف، أك اهلل، ارية

 أصؿي اؿَّ ايرو ىك العلـ كالعدؿ، كأصؿ اؿَّ رر  ىك الجيؿ كالظلـ. :َخْرٌ 

م ىػك التثبػتي كاإلقامػة يػا مرػتقةه مػف التػهلليي الػذأنَّ  أصػؿ اريػةك ارية: ىي العالمةي الظػاىرةي،  :َآَيِٚت 
[:كمعنى ىذه الفاصػلة، آيةه  القرآف دالة على حاـو  مف كيقاؿي لاؿَّ جملةو  على الريء، ََ  أٍم: ]َىفِر

ٌْ عبػػػاده علػػػى كرحمتػػػو فضػػػلو علػػػى الدالػػػةه  اهلل آيػػػات مػػػف ]ِمرررْن َآَيرررِٚت اهللِ[:اللبػػػاس إنػػػزاؿ ررر ُٓ َِّ ًَ ]َف

ُروَن[ َـّ  .فيراركنيا أك يتعظكف فيتكرعكف عف القبائأل عظمتيا فيعرفكف علييـ نعمتو: أمٍ َيذَّ
 ٌْ ُٓ َِّ ًَ  .، كل رفاؽ في المحذكرتاكف للترجي في المحبكب :لفظة لعؿ :َف

 :(ِ)ثانيان: مناسبة اآلية لما قبميا
كزينتو، كىك لباس  الباطف عيكب ساتر إلى أرار كزينتو، الظاىر ساتر تعالى بيَّف اهللي  لما

 علييا، اوكراؽ كاصؼ السكآت، بدك ذار عقيب االستطراد سبيؿ على كاردةه  اريةي  يذهف التقكل،
رعاران  كالفضيحة، الميانة مف العكرة كارؼ العرم، في كلما اللباس، مف الؽ فيما نةللمً  إظياران   كا 
 .التقكل أبكاب مف عظيـه  بابه  التستر بهللفَّ 

 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 
 مف الؽ مما اهلل، إلى لو كأقرب بو، أاذ إذا لصاحبو ايره  التقكل كلباسي : ارية معنى

 ،رب تعالىال نظرً  محؿي  كالباطفى  الالؽ، نظر محؿي  الظاىر وفَّ  ؛بو يتجمؿ الذم كالرياش اللباس
التي ىي امتثاؿ ما أمر اهلل بو،  التقكل لباسي ف ؛الظاىرة العكرات مف أفحش الباطنة كالعيكب

كاجتناب ما نيى عنو ايره مف ىذا اللباس الحسي؛ ذلؾ المذاكر مف اللباس مف آيات اهلل الدالة 
اللباس الذم أنزلو اهلل ليكارم  المراد أفَّ ك على قدرتو، لعلاـ تتذاركف نعمو علياـ فتراركنيا، 

                                                           

(، كالتفسير الابير: ّّٓ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)ْٕ/ِالاراؼ: الزماررم) (ُ)
(، كعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف ْْ،ّْ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ٔٓ/ُْالرازم)
غاثة الليفاف مف مصائد الريطاف: ابف قيـ الجكزية)ٗ/ْالحلبي) كمفردات ألفاظ القرآف: الراغب  (.َُٕ/ِ(، كا 

ضاح القرآف بالقرآف: ، كأضكاء البياف في إي(ِِٖ/ْالبحر المحيط: أبك حٌياف اوندلسي)ك  (،َُُ:صاوصفياني)
 (.ْٔٔالرنقيطي)ص:

 (.ّْ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ْٕ/ِالاراؼ: الزماررم) (ِ)

 (.ْْ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ّ)
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نَّ لباس التقكل ىك اللباس اوكَّ كعلى ىذا التقدير ف ،سكآتاـ ىك لباس التقكل ما أعاده اهلل وجؿ ؿ كا 
رم كال  الثياب في جماعة مف أىؿ الجاىلية اانكا يتعبدكف بالتع وفَّ  ؛و ايره أف يابر عنو بهللنَّ 
 .(ُ)الطكاؼ بالبيت

 :(ِ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿرابعان: 
ََْوى[ :قكؿ اهلل تعالى :المطيفة األكلى [ :مرفكع باالبتداء، كابره جملة ]َوفَِبُٚس افتَّ ََ َخرْرٌ أو ]َىفِر

. ، كذلؾ صفتو، اهللنو قيؿ: كلباس التقكل المرار إليو ايره  ايره
ََ َخررْرٌ ] قكلػػو: المطيفػػة الثانيػػة: اسػػـ اإلرػػارة فػػي اريػػة لتعظػػيـ المرػػار إليػػو، كىػػك تقػػكل اهلل  [َىفِرر

 اللبػػاس إلػػى إرػػارة تاػػكف أف أك التقػػكل، لبػػاس تعظػػيـ بيػػا يػػراد أف مػػف اإلرػػارة تالػػك كالكارػػيتو، 
 كلبػاس التقػكل ايػره  ،الزينػة لبػاس علػى لػو تفضػيالن  التقػكل، مػف السػكأة مػكاراة وفَّ  للسػكأة؛ المػكارم

 .كأقرب لو إلى اهلل تعالى مما الؽ مف اللباس كالرياش الذم يتجمؿ بو ،لصاحبو إذا أاذ بو
رَوى[:في قكلػو المطيفة الثالثة: َْ ػا بترػبيو  ترػبيوه؛ حيػثي  ]َوفَِبُٚس افتَّ أىطلػؽ علػى التقػكل اللبػاس؛ إمَّ

مَّا بتربي ٌْ :و مالزمة تقكل اهلل بمالزمة الالبس لباسو، اقكلوالتَّقكل بلباس ييلبس، كا  ر ُُ ]ُهنَّ فَِبرٌٚس َف

] رنَّ ٌْ فَِبٌٚس ََلُ ُت ْٕ اهلل كارػيتو، كىػذا المعنػى أليػؽ باريػة،  كياػكف المػراد بػالتَّقكل: تقػكل  {343}البؼلرة  َوَأ
ينػػة فقػػد ريػػبَّوى العمػػؿي ، كياػػكف اسػػتطرادان للتَّحػػريض علػػى تقػػكل اهلل، فإنَّيػػا ايػػره للنَّػػاس مػػف منػػاف  الزَّ

 بهللحااـ الدَّيف بارتداء اولبسة على اوجساد بجام  الكقاية في اؿ  منيما.
ََْوى[:قكلوالتقكل في  إلى اللباس : أيضيؼالمطيفة الرابعة  في الجكع إلى أيضيؼ اما ]َوفَِبُٚس افتَّ

ٚ اهللُ فَِبَٚس اجُلوِع َواخَلْوِف ]:قكلو َٓ ََٖىاَؿ  حالػة للتقػكل يتػكىـ بػهللفَّ  مانيػة اسػتعارة ىػك: أمٍ  {338}الـح:  [َؾ
 علػػى اللبػػاس ارػػتماؿ اهلل، مػػف كالارػػية الػػكرع بحسػػب بدنػػو، جميػػ  علػػى ترػػتمؿ باللبػػاس، رػػبيية
علػػػػى سػػػػبيؿ  ]فَِبررررُٚس[أيطًلػػػػؽى علػػػػى أحاػػػػاـ الػػػػدَّيف الػػػػذم اصػػػػطفاه اهلل لعبػػػػاده لفػػػػظ:فقػػػػد  ؛الالبػػػس

ررَوى[إلػػى  ]فَِبررُٚس[كأيضػػيؼ لفػػظ، االسػتعارة َْ المػػراد بيػػا اتقػػاء عػػذاب اهلل بالعمػػؿ بػػهللكامر اهلل  ]افتَّ
كنكاىيػػو ككصػػاياه لتمييػػزه عػػف اللبػػاس الػػذم يػػكارم السػػٍكآت الجسػػدية، كالػػذم يقػػي مػػف أذل الحػػر 

 كالبرد، كاللباس الذم يقي مف بهللس المقاتليف، االدرركع كالمغافر. 
 
 

                                                           

 (.ٓٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

 (.ْْ،ّْ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ٔٓ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ْٕ/ِالاراؼ: الزماررم) (ِ)
عبد الرحمف حسف حبناة  كمعارج التفار كدقائؽ التدبر: (،ٕٓ/ٖالتنكير: الطاىر ابف عاركر)التحرير ك 
 (.ُٓٓ/ْالميداني)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
َوفَِبُٚس ]:قكلو تهللكيؿ في بالصحة اوقكاؿ كأكلى" الطبرم:قاؿ ري  المفسريف ابف جرير 

َوى َْ  بما كالعمؿ معاصيو، مف عنو اهلل نيى عما االنتياء في اهلل، تقكل النفكس استرعاري [ افتَّ
 الحسف؛ كالسمتى  اهلل، كارية كالحياء، الصالأل، كالعمؿ اإليماف، يجم  كذلؾ طاعتو، مف بو أمر
 ما عنو ييرىل أف كمف مراقبان، كلو اائفان، كمنو عامالن  بو أمره كبما مؤمنان، بو ااف اهللى  اتقى مىفٍ  وفَّ 

ًئيىتٍ  كىىٍديو، سىٍمتو فحسف فيو، الاير آثار ظيرت اذلؾ ااف كمىفٍ  مستحييان، عباده مف يارىو  كري
ََ َخْرٌ ]قكلو:ف ."كنكره اإليماف بيجة عليو َوى َىفِ َْ أٍم: كلباس الكرع كالارية مف اهلل  [َوفَِبُٚس افتَّ

فإفَّ اإلسالـ ديف الطيارة، ؛ اير ما يتزيف بو المرءي؛ فإفَّ طيارة الباطف أىـ مف جماؿ الظاىر
، ، كاما أفَّ (ِ)كطيارة الظاىر جزءه مف طيارة الباطف كطيارة الظاىر فرعه، كطيارة الباطف أصؿه

 يارة الباطف ررطه لداكؿ الجنَّة.طيارة الظاىر ررطه لصحة الصَّالة، فاذلؾ ط
الذم ذاركه ىك بياف  فَّ الفقياءى ظنكا أفَّ "إالفقياءى في ذلؾ فقاؿ: (ّ)الرازمكقد عاتب الفار 

أعماؿ الجكارح، كأعماؿ القلكب، التااليؼ، كليس اومر اذلؾ؛ فإفَّ أعماؿ المالفيف قسماف: 
 لقة بهللعماؿ الجكارًح، فهللمَّا التااليؼي المتعلقةي كاتب الفقو مرتملةه على ررًح أقساـً التااليؼ المتع

كلـ يصنفكا ليا اتبان كأبكابان كفصكالن، كلـ يبحثكا عف دقائقيا،  اؿ القلكب فلـ يبحثكا عنيا البتة،بهللعم
كال رؾَّ أفَّ البحث عنيا أىـ كالمبالغة في الارؼ عف حقائقيا أكلى؛ وفَّ أعماؿ الجكارح إنَّما تيراد 

بهللفَّ  أيضان  كقد صرح .(ْ)كاريات الاثيرة في اتاب اهلل ناطقةه بذلؾ أعماؿ القلكًب،وجؿ تحصيؿ 
 القلب، صفة كالنية اهلل، سكل عما كتطييره اهلل بمعرفة القلب تنكير اوعماؿ جمي  مف المقصكد
 ال أنَّوك القلب،  في الجكارح صفة تهللثير مف أقكل القلب صفة كتهللثير القلب، صفة ليس كالفعؿ
نَّما لو، كانقيادان  للمعبكد طاعةن  اوعماؿ تلؾ إيقاع إلى القصد إال للنية معنى  اوعماؿ يراد كا 

 االمقصكد العمؿ إلى بالنسبة القلب في الذم كالقصد الذار فياكف بالتارير، التذار ليستحفظ
 الجسد، مف أررؼ القلب أفَّ ك  الكسيلة، مف أررؼ المقصكد أفَّ  رؾ كال الكسيلة، إلى بالنسبة

                                                           

(، كالتفسير ُِْ/ِات كالعيكف: الماكردم)(، كالنُّٕ/ُِجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ُ)
(، كالدر المنثكر في التفسير المهللثكر: َِٕ/ِ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ٔٓ/ُْالابير: الرازم)

 (.َْْ/ُ: الصابكني)صفكة التفاسير(، ك ُُْ/ّالسيكطي)

 (.ُٕٓ/ِ،ّٖٗ/ُركائ  البياف في تفسير آيات اوحااـ: الصابكني) (ِ)
، ىػ(، مفسرَٔٔىػ(، كتكفي في "ىراة" سنة)ْْٓمحمَّد بف عمر بف الحسيف الرازم، كلد في "الرم" سنة) ( ىك:ّ)

فاتيأل الغيب أك مفي علـ الاالـ، مف اتبو: ، مف أئمة اوراعرة، كااف مف البارعيف شافؼٙكفقيو  كأصكلي،
 (.ُٖ/ٖقات الرافعية)كطب(، ُِ/ٓرذرات الذىب)ك (، ِْٖ/ْنظر: كفيات اوعياف)التفسير الابير. ي

 (.ُِِ/ُٔالتفسير الابير: الرازم) (ْ)
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 إقرار كىك كعملو، القلب قكؿ كىك القلب في اإليماف فهللصؿ، (ُ)الجسد فعؿ مف أررؼ ففعلو
 ؛ارحالجك  على كمقتضاه مكجبو يظير أف بيدَّ  فال القلب في ااف كما كاالنقياد، كالحب بالتصديؽ

 ،القلب في لما تصديؽ كىي كمقتضاه، القلب إيماف مكجب مف الظاىرة اوعماؿ اانت كليذا
 ىك القلب في ما لاف لو؛ كبعض المطلؽ اإليماف مجمكع مف رعبة كىي لو، كراىد عليو كدليؿ

 ىك كأحكاليا، كمعارفيا القلكب إيماف علـ ىك الذم الباطف، علـ إفَّ ، فالجكارح على لما اوصؿ
فالمقصكد  .(ِ)الظاىرة االسالـ أعماؿ بمجرد العلـ ًمفى  أررؼ كىذا الباطنة، االيماف بحقائؽ علـ

كالعبكدية فييا غاية  ،بغاية العبكدية لو ه دكف ما سكاهكىك عبادتيا لو كحدى  ،تقكل القلكب هلل
عبادة القلكب ىي  بيف أفَّ و مما يي كىذا الر  ،كىذه ملة إبراىيـ الاليؿ ،المحبة كغاية الذؿ كاإلاالص

مف الجكارح، فااف عمليو أررؼى  كالقلب أررؼ"ىذا المعنى بقكلو:  (ْ)ابفي القيَّـكأاَّد  .(ّ)اوصؿ
فَّ  أال:" قاؿ ()رسكؿى اهللأفَّ  الصحيأل كفي .(ٓ)"مف عمؿ الجكارح  إذا ميضغةن  الجسد في كا 

ذا ،الو الجسد صلأل صلىحت  إلى إرارةه  كفي الحديث .(ٔ)القلب" كىي أال الو الجسد فسد فسدت كا 
 حراة صالح بحسب للربيات كاتقاءه المحرمات كاجتنابو بجكارحو، العبد حراات صالح أفَّ 

 الكقكع كارية اهلل كارية اهلل، يحبو ما كمحبة اهلل محبة إال فيو ليس سليمان، قلبيو ااف فإذا قلبو،
 كتكؽ اليا، المحرمات اجتناب ذلؾ عف كنرهلل اليا، الجكارح حراات صلحت يارىو، فيما

ف المحرمات، في الكقكع مف حذران  للربيات  ىكاه، اتباع عليو استكلى قد فاسدان، القلبي  ااف كا 
 المعاصي اؿَّ  إلى كانبعثت اليا، الجكارح حراات فسدت اهلل، ارىو كلك يحبو، ما كطلب

 كىـ جنكده، اوعضاءك  اوعضاء، ملؾ القلب: يقاؿ كليذا القلب، ىكل اتباع بحسب كالمرتبيات
 فإفَّ  ذلؾ، مف ريء في ياالفكنو ال أكامره، كتنفيذ طاعتو، في منبعثكف لو، طائعكف جنكد ىذا م 
ف صالحة، الجنكد ىذه اانت صالحان  الملؾي  ااف  كال فاسدة، المثابة بيذه جنكده اانت فاسدان  ااف كا 
 ليس الذم القلب كىك اليا، كالماركىات ارفات مف السالـ ىكالسليـ، ك  القلب إال اهلل عند ينف 

                                                           

 (.ْْٔ/ٕكمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) ،(ٔ/ْ: الفار الرازم)التفسير الابير (ُ)
 (.ُِٕالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (ِ)
 (.ْٖٓ/ُٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)
ػػػد بػػػف أبػػػي باػػػر بػػػف أيػػػكب بػػػف سػػػعد الزرعػػػي، المعػػػركؼ بػػػػ" ابػػػف قػػػيَّـ الجكزيػػػة" كلػػػد ْ) بدمرػػػؽ  ( ابػػػف القػػػيَّـ: محمَّ

عالـ فػي الفقػو كالحػديث كالتفسػير كالملػؿ كالنحػؿ، تتلمػذ علػى رػي  اإلسػالـ ابػف تيميػة كغيػره. مػات  ،ىػ(ُٗٔسنة)
الصػكاعؽ المرسػلة علػى الجيميػة كالمعطلػة، ك د، ىػ(، مف مؤلفاتو: زاد المعاد في ىدم اير العبإُٓسنة)بدمرؽ 

(، ُٕينظػػػر: ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة: باػػػر أبػػػك زيػػػد)ص: رػػػفاء العليػػػؿ فػػػي مسػػػائؿ القضػػػاء كالقػػػدر كالحامػػػة كالتعليػػػؿ.ك 
  (.ْْٕ/ِ: ابف رجب)ذيؿ طبقات الحنابلةك (، َِٕ/ِ): الصفدمالكافي بالكفياتك 
 .(َْٓ/ُ)دار السعادة: ابف قيـ الجكزية فتاحمً  (ٓ)
 (.ُٕ(، )ص:ِٓصحيأل الباارم اتاب اإليماف ػ باب فضؿ مىف استبرأ لدينو، حديث رقـ:) (ٔ)
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 ،قلبو يستقيـ حتى عبد إيماف يستقيـ الاهلل؛ لذلؾ  كارية اهلل، يحبو كما اهلل محبة سكل فيو
 القلب، باستقامة إال تستقيـ ال جكارحو أعماؿ فإفَّ  جكارحو؛ أعماؿ استقامة إيمانو باستقامة كالمراد

 صالح الك  معصيتو، كاراىة طاعتو، كمحبة اهلل، محبة مف ممتلئان  ياكف أف القلب كاستقامة
 عليو، كالتكاؿ كرجاؤه كميابتو كاريتو كمحبتو كعظمتو اهلل معرفة فييا يستقر حتى للقلكب
 للقلكب صالح فال اهلل( إال إلو قكؿ:)ال معنى كىك التكحيًد، حقيقةي  ىك كىذا ذلؾ، مف كتمتلئ
 صالح ال نَّوفإ ،لو رريؾ ال كحده اهلل ىك كتاراه كتحبو كتعرفو تهللليو الذم إلييا ياكف حتى
 القلب لحراة تابعة الجسد كحراات هلل، اليا أىًليا حرااتي  تاكف حتى معان  كالسفلي العلكم للعالـ

رادتو، رادتو حراتو اانت فإفَّ  كا  ف الو، الجسد حراات كصلحت صلأل فقد كحده، هلل كا   اانت كا 
راداتو القلب حراة  كمعنىالقلب،  حراة فساد بحسب الجسد حراات كفسدت فسد، اهلل، لغير كا 
 فيو ليس صالحان  القلبي  ااف فإذا الجكارح، حراات صالح القلب حراات صالح مف يلـز أنَّو ىذا
رادة اهلل إرادة إال  رضاه، فيو ما إلى فسارعت اهلل، يريده فيما إال الجكارح تنبعث لـ يريده ما كا 

 الرعية، تصلأل اومير كبصالح البدف، أميري  ونَّو بذلؾ؛ القلب صكاي ، (ُ)يارىو عما كافت
 لطيب أفَّ  إلى كاإلرارة صالحو، على كالحث القلب، قدر تعظيـ على تنبيوه  كفيو تفسد، كبفساده

عليو فإفَّ أىعماؿ القلكب ًبناءن . ك (ِ)فيو اهلل رابو الذم يـالفى  مف بو المتعلؽ كالمراد فيو، الاسب أثران 
كتفصيؿ أصكؿ  ،و تقكل اهللاإليماف الَّ  معلكـ أفَّ ك  .(ّ)أصؿه لعمؿ الجكارح، كأعماؿ الجكارح تب ه 

 .(ْ)ويف الر يا الدَّ فإنَّ  ؛التقكل كفركعيا ال يحتملو ىذا المكض 
 :(ٓ): ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتدسان سا

عكرتو، كلباس باطني كىك التقكل الذم يستمر  أفَّ اللباس نكعاف: ظاىرم يستر بو العبدي  .ُ
 م  العبد، كىك جماؿ القلب كالركح.

، البدف عماد ونَّو بالقلب؛ ااف ما ىك كالكقكع االتقاء في اوصؿ أفَّ يؤاذ مف ارية  .ِ
 كصالح القلب أصؿ صالح الجسد. ،فالتقكل محليا القلب

كتتكحد  ،في الكجداف، تنبثؽ منيا اتجاىات كأعماؿ في الضمير، كحالةه  التقكل رعكره أفَّ  .ّ
 .كتصؿ اإلنساف باهلل في سره كجيره ،بيا المراعر الباطنة كالتصرفات الظاىرة

 .الصالأل التقكل ىي مناط االعتقاد كالعمؿ، كىي التي تفيء بالقلكب الى السبيؿأفَّ  .ْ
                                                           

 .(ٗٗ،ٖٗجام  العلـك كالًحاـ: ابف رجب الحنبلي)ص: (ُ)
 (.ُِّ/ُفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني) (ِ)
 (.ِٕٗررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ّ)
 (.ٗٓٔ/َُالفتاكل: ابف تيميَّة) مجمكع (ْ)
(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات ِِّ/ُفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ٓ)

 (.ِٕ)ص:أحمد بف عبد الرحمف القاضي العقيدة الميسَّرة مف الاتاب العزيز كالسرنة المطيرة:ك  (ُّٓالقرآنية)ص:



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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القرآف ىي القلب؛ باوصؿ في اطاب القرآف أنَّو مكجوه إلى القلب؛ فهللكؿ جارحةو تااطب  .ٓ
ف أعرض اانت   االرعية بال راعي.فإف أنصت القلب أنصتت تبعان لو بقية الجكارح، كا 

فَّ اوعماؿ ر الباطنة مف العلكـ كاوعماؿ، كأأصؿ الدَّيف في الحقيقة ىك اومك  فَّ أ .ٔ
 الظاىرة ال تنف  بدكف القلب.

 ،هكحدى  اهلللقكا لو مف عبادة كصكؿ العباد إلى ما اي  اإلسالمية المقصكد بالدعكةأفَّ  .ٕ
 .(ُ)القلب ىك الملؾ كاوعضاء جنكده فإفَّ  ؛أصليا عبادة القلب المستتب  للجكارح كالعبادةي 

ذا فسدت فسد ليا  ،ىك المضغة الذم إذا صلحت صلأل ليا سائر الجسدأفَّ القلب   .ٖ كا 
 .سائر الجسد

 المقصد الثالث: التحذير اإلليي مف فتنة الشيطاف
ِٜ قكلو:ل      ٌْ ِمَن اجَلَّْ ُُ ََم َأْخَرَج َأَبَوْي ـَ َْٔىُٚن  ٌُ افنَّ ُُ تََِّْْ ٍْ ََم ]َيٚ َبِْي َآَدَم ََل َي ُٓ ََم فَِبَٚش ُٓ  {83ألعراف }ا[ ..َيِْْزُع َظْْ

 :(ِ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
 ٌُ ُُ تَِْرررَّْ ٍْ ف ك كأصػػػؿ الفتػػػ ،كسكسػػػتو آثػػػار حصػػػكؿ الرػػػيطاف كفتػػػكف: الفتنػػػةي: االاتبػػػار كالًمحنػػػةي، ََل َي

 كأصػػؿ الفتنػػة ،حنػػةثػػـ أتػػى فػػي القػػرآف بمعنػػى المً  ،ار كتاليصػػو مػػف الغػػشعػػرض الػػذىب علػػى النَّػػ
ماػركهو أك  االاتبار إلى الماركه، ثػـ أطلقػت علػى اػؿَّ ك و الًمحنة االاتبار، ثـ استعملت فيما أارجت

بهللف يمنعاـ  يمتحنناـ ال عنى:كالم حريؽ كالفضيحة كالفجكر كغير ذلؾ،آيؿ إليو االافر كاإلثـ كالت
 منيا. أارجيما بهللفَّ  أبكياـ حفتما اما داكؿ الجنَّة بإغكائاـ،

َْٔىٚنُ   . تباعده :أم الاير؛ عف ًلريطكًنو ريطانان  سيمَّي ؛عاتو  متمردو  لاؿَّ  اسـه : الريطاف :افنَّ
 ِٜ آدـي ىي جنَّةي الالًد التي  ارية حجة وىؿ السرنًة في أفَّ الجنةى التي أيارج منياىذه : في ِمَن اجَلَّْ

 : إنَّيا جنَّةه أارل.كعد المتقكف، كيدالكنيا في ارارة، االفان لمف قاؿ
  عمو بسرعةو كقكةو مف اتب  الريطاف تزكؿ نً  كفيو إرارة إلى أفَّ لنزع أاذي الريًء بسرعةو كقكةو، ا: َيِْْزعُ 

ََم َشْوَآِِتََِم  ََيُ
 .(ّ)حكاء، كترل حكاء سكأة آدـ : يرل آدـ سكأةى فُِرِ

                                                           

كففر التدبر في القرآف  (،ُِّْ/ّ،ُْ/ُكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ٔ/ِمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
 (.ُّالاريـ: عصاـ بف صالأل العكيد)ص:

(، كالتفسير الابير: ّّٔ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ البيضاكم)ْٕ/ِالاراؼ: الزماررم) (ِ)
كتة الصراط في تفسير غريب ياق(، ك ُٖٔ/ٕف: القرطبي)كالجام  وحااـ القرآ (،ٔٓ/ُْالرازم)
التحرير كالتنكير: الطاىر ابف ك  (،ِّْ/ُٔ، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)(ُٕٕ:)صالقرآف

 (.َِٕ/ُ: اولباني)()(، كصفة صالة النبيِّّ/ّكالمجمكع ررح الميذب: النككم) ،(ٕٕ/ٖعاركر)

كحارية  (،ِِْ/ُٓكفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (،ٕٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
 (.ٔٔٔ/ِالصاكم على تفسير الجالليف)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 
 لمػا فاػهللفَّ اهلل يسػمعيا، لمػف العبػرةً  حصػكؿي  اونبيػاءً  قىصػص ذاػر مػف المقصكد لما ااف          

ػػػة ذاػػر  قىبػػػكؿ مػػػف أكالدىه حػػػذر بػػػهللفَّ  أتبعيػػػا كأكالًده، ردـى  الرػػيطاف عػػػداكةً  رػػػدةى  فييػػػا كبػػػيَّف آدـ، قصَّ
 أف إلػى اىتمامػو، كرػدة كلطؼ كسكستو، ايده، أثر بل  لما الريطافى  وفَّ  كذلؾ الريطاًف؛ كسكًسة

 فػي المضػار ىػذه أمثػاؿ علػى يقدر الجنَّة، فبهللف مف إلاراجو المكجبة الزلة في آدـ إلقاء على قىدىرى 
]ََل فقػػاؿ: الرػيطاف،كسكسػػة  عػف بػػاالحتراز آدـى  بنػي حػذر اهللي  الطريػػؽ فبيػذا أكلػػى، آدـ بنػي حػؽَّ 

َْٔىُٚن[ ٌُ افنَّ ُُ تََِّْْ ٍْ  ة امػا فػتف أبػكياـ فترتػب عليػو اركجيمػا منيػا.فيترتب عليو أف ال تػدالكا الجنَّػ َي
ٌْ فَِبًٚشررٚ[:قكلػػو مػػف كاريػػات الػػثالث ُُ ْٔ رر َِ َزْفَْررٚ َظ ْٕ ٌُ ، كقكلػػو:]َيررٚ َبِْرري َآَدَم َؿررْد َأ ُُ تَِْررَّْ ٍْ ]َيررٚ َبِْرري َآَدَم ََل َي

َْٔىُٚن[ َي َمْسرِجٍد[]َيٚ َبِْي َآَدَم ُخرُذوا ِزيكقكلو: ،افنَّ ر ـُ ٌْ ِظْْرَد  ُُ  فتنػةً  ةبقصػ صػاؿاالت تمػاـ متَّصػلةه  َْرَت
 منػػػػو اوكفػػػػر الحػػػػظَّ  كلاػػػػف كالمرػػػػرايف، المػػػػؤمنيف يرػػػػمؿ الاطػػػػاب كىػػػػذا ،كزكجػػػػو ردـى  الرَّػػػػيطاف

 لمرضػػاة رػػؤكنيـ فػػي مكافقػػكف بػػهللنَّيـ يقيػػنيـ علػػى الررػػار ىػػك منػػو المػػؤمنيف حػػظَّ  وفَّ  للمرػػرايف؛
، فيك المررايف حظَّ  كأمَّا ربيـ، كفي ، كعقابو لساطو ضكفمعرَّ  ربَّيـ، بنعمة اافركف بهللنَّيـ اإلنذاري

متابعػػة  مػػف التَّحػػذير علػػى بينػػيَّ  قبلػػو، لػػام تاملػػة النػػداء فيػػذا آدـ، بنػػي اطػػاب ىػػذه اريػػة أعيػػد
 وصليـ. ااد إذ القيـ، ابتداء مف للنَّاس ايده إظيار إلى الرَّيطاف
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 

 سعيو في آدـ البرر وبي القديمة عداكتو ليـ كمبينان  كقبيلو، إبليس مف آدـ بني يحذر اهلل
 اانػت بعدما عكرتو ىتؾ في كالتسبب التعب، دار إلى النعيـ، دار ىي التي الجنَّة مف إاراجو في

، فقاؿ: يا بني آدـ ال ييغرَّناـ الرػيطاف بتػزييف المعصػية أايدة عداكة عف إال ىذا كما عنو، مستكرةن 
بترؾ اللباس الحسي لستر العكرة، أك ترؾ لباس التقكل؛ فقد ادع أبكياـ بتزييف اواؿ مف الرػجرة 

 اطػػابه إليػػيه  حتػػى اػػاف مػػآؿ مػػا زيَّنػػو ليمػػا أفَّ أارجيمػػا مػػف الجنَّػػة، كبػػدت ليمػػا عكراتيمػػا، كاريػػة
 امػا بغػركره الرػيطاف يفتنػناـ ال :ليػـ فقيػؿ ،عيريانػان  بالبيػت يطػكؼ العػرب مػف اػاف مػف إلػى تكجػو
 مجػػرد مػػف الزجػػر فػػي أبلػػ  بػػذلؾ ًإرػػعارىـ لياػػكف، الجنَّػػة مػػف أارجيمػػا حتػػى قبػػؿ مػػف أبػػكياـ فػػتف

  . عناـ كالتقكل الرريعة لباس بنزع الجنَّة، داكؿ عف يادعناـ ال، أم: النيي
 
 

                                                           

التحرير كالتنكير: الطاىر ابف ك  (،ْٓ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ٔٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 .(ٕٔ/ٖعاركر)

(، كمحاسف التهللكيؿ: َِٖ/ِكتفسير القرآف العظـ: ابف اثير) (،ُِٓ/ِالنات كالعيكف: الماكردم) (ِ)
 (.ُّٓكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (،ْْ/ٕالقاسمي)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
 قلػكبيـ، بررارػر بعػده مػا علػى إقبػاليـ ليقػ  []َيٚ َبِْي َآَدمَ :بالنَّػداء الاطػاب ابتيدئ المطيفة األكلى:

، كق ه  مرَّتيف آدـ بني بعنكاف الاطاب عند استحضارىـ الاتيار كااف  ذاػر مػف الفػراغ بعػد عجيبه
 كتعػػادم ربائيػػا، تثػػهللر أفَّ  يػػةالذرَّ  رػػهللف أفَّ  كذلػػؾ الرػػيطاف؛ كسكسػػة مػػف لقيػػو كمػػا آدـ الػػؽ قصػػة

 ًمنػػة ةالجنَّػ بػػكرؽ نفسػو يسػػتر أف آدـى  اهللي  إليػاـ اػػاف كلمػا .رىػػرىاو فػي الكقػػكع مػف كتحتػػرس عػدكىـ،
 مكركثػةه، ًمنػةه  يػاأنَّ  علػى يػدؿر  بعنػكاف ليػـ ةالًمنَّػ ىػذه برػمكؿ اسالنَّػ اكطػب بنكه، دىاتقل كقد عليو،
 للتَّعػريض تكايػدان  اللَّبػاس بًمنػة التَّنكيػو زيػادة آدـ فيػو بنػي بعنػكاف النَّػداءف للرار، كأدعى أكق  كىي

كف الذيف بحماقة  الرَّيطاف. يفتنيـ أف عف نيكا كقد ،عيراة يحجر
َْٔىُٚن[النَّيي في قكلو: :ثانيةالمطيفة ال ٌُ افنَّ ُُ تََِّْْ ٍْ  أفَّ  مف الريطاف تماَّنكا ال أٍم: معناه: ]ََل َي

 تطيعكا فالمعنى: ال النيي، مبالغة مف كىذا طاعتو كاتباعو كاالفتناف بو، عف النَّيي أم: يفتناـ،
 .وسبابو ضالتعر  عف كالنَّيي فعؿ عف النَّيي عف اناية ىذا كمثؿ فيفتنىاـ، فتًنو في الرَّيطاف

ِٜ ]: قكلو:لثةالمطيفة الثا ٌْ ِمَن اجَلَّْ ُُ ََم َأْخَرَج َأَبَوْي  مثؿ فتنةن  يفتنناـ ال أٍم: مقدر، لمصدرو  نعته  [ـَ
  أبكياـ مف الجنَّة. إاراج

ََم ]:قكلو :المطيفة الرابعة ُٓ ََم فَِبَٚش ُٓ مف ىذه  في مكض  نصب على الحاؿ، كالمقصكد [َيِْْزُع َظْْ
الحاؿ تفظي  ىيئة اإلاراج باكنيا حاصلة في حاؿ اناراؼ سكآتيما؛ وفَّ اناراؼ السكءة مف 

 أفَّ  في سببان  ااف بهللفَّ  لباسيما، نازعان  أارجيما أٍم:أعظـ الفظائ  كالفضائأل في متعارؼ النَّاس، 
 على الدالة الظاىرة سكآتيما ليرييما التقكل لباس نزع بسبب الظاىر أٍم: لباسيما عنيما ينزع

ف لـ يتكؿ ذلؾ ،هللضاؼ نزع اللباس إلى الريطافف ،الباطنة السكأة و ااف بسبب منو فهللسند ونَّ ؛ كا 
  لما ااف نزع لباسيما بكسكسة الريطاف كغركره أسند إليو.فإليو 

ََم ]في قكلو: التعبير عمَّا مضى بالفعؿ المضارع: المطيفة الخامسة ُٓ ََم َيِْْزُع َظْْ ُٓ  [فِبََٚش
كرة العجيبة مف تمارنو مف أفَّ  هللتى بالمضارع حااية للحاؿ فيترايما عريانيف،  الستحضار الصر

 الماضية استحضاران للصكرة العجيبة. 

إسناد اإلاػراج كالنَّػزع كاإلراءًة إلػى الرَّػيطاف مجػاز عقلػي، مبنػي  علػى التَّسػامأل  :المطيفة السادسة
 إسناد النزع إلى الريطاف للتسبب. ف السَّبب منزلة الفاعؿ،في اإلسناد بتنزيؿ 
ََم َشْوَآِِتََِم  ]:الالـ في قكلو :المطيفة السابعة ََيُ

 اإلاػراج أسػند لمَّػا ونَّػواالدَّعػائي؛ الـ التَّعليػؿ  [فُِرِ
راءًتيمػػػػا لباسػػػػًيما كنػػػػزعً  اإلاػػػػراج فاعػػػػؿ اهللنَّػػػػو فجعػػػػؿ ،االتسػػػػاع ةجيػػػػ علػػػػى إليػػػػو كاإلراءة كالنَّػػػػزع  كا 

                                                           

 (، كمحاسف التهللكيؿ:ِٖٕ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،ّّٔ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ُ)
 (.ٕٕ،ٕٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ْٓ/ٕالقاسمي)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 اكنػو ادَّعػاء ليػتـ سػكآتيما ييرييمػا أفَّ  كىػك اوفعػاؿ، تلػؾ مػف غػرض لػو يجعػؿ أف ناسب سكآًتيما،
 تاػكف أف الفػاعليف ارػهللف كالفظاعػة، الرَّػناعة ذلػؾ مػف قاصػدان  كاكنًػو المضػرَّة، اوفعػاؿ تلػؾ فاعؿى 
نَّما للايد، إتمامان  أفعاليـ مف غائيةه  علؿه  ليـ  فػانتظـ سكآتيما، لرؤيتيما سببه  الكاق  في الرَّيطاف كا 

  .لو كترريحان  المجازم، ل سناد تقكيةن  العلَّة الـي  فاانت االدَّعائي، التعليؿ م  االدَّعائي اإلسناد
َّٕهُ ]تهللايد الابر بحرؼ التَّكايد في قكلو: :ثامنةالمطيفة ال لتنزيؿ المااطبيف في إعراضيـ عف  [إِ

 منزلة مف يتردَّدكف في أفَّ الرَّيطاف يراىـ، كفي أنَّيـ ال يركنو.الحذر مف الرَّيطاف كفتنتو 
ليما على  ة عقكبةن مف الجنَّ  كحكاءى  ما أارج آدـى إنَّ  اهلل على أفَّ  ظاىر ارية يدؿر : التاسعة المطيفة

ًٜ ]كقكلو: ،تلؾ الزلة ٍَ ٌَ ِِف األَْرِض َخِِٔ  ،القيما لاالفة اورض اهلل على أفَّ  يدؿر   {14}البؼرة  [إِِّني َجِٚظ
 .(ُ)و ربما حصؿ لمجمكع اومريفأنَّ يما، الجم  بينك  ة إلى اورض ليذا المقصكدكأنزليما مف الجنَّ 
 إفَّ : قاؿ مف أيضان  باريتيف كاستدؿَّ  العكرة، ستر كجكب على ارية بيذه استدؿَّ  :المطيفة العاشرة

 .ااصة السكأتاف ىي العكرةى 
 :(ِ)اآلية بياف المقصد فيخامسان: 
ادر الفتكف في ارية ريبَّو        و، آدـى  بفًتنو للنَّاس الرَّيطاف مف الصَّ  اواؿ على أقدميما إذ كزكجى

 بيػا الرَّػيطاف فػتف فتنة بهللعظـ للبرر تذايران  فيو، اانا نعيـ مف فهللارجيما عنو، المنيي الرَّجرة مف
ـر إذ النَّكع، مف أحدو  اؿ كرملت نكعيـ،  الجنَّػة فػي أبػكاه بقي لك لو يتحقؽ ااف الذم النَّعيـ مف حي
 الحػذر علػى ليػـ أبعػث فياػكف مكركثػةه، للرَّػيطاف البرػر عػداكةى  بػهللفَّ  تذايره  ذلؾ كفي فييا، كتناسال

 كالمقصػكد ،إطػالؽ اللبػاس يقتضػيو وفَّ  ؛ةثيػاب الجنَّػ مػف اللبػاس الػذم نػزع منيمػا ىػك، ك ايده مف
آدـ مػػ   و لمػػا بلػػ  تػػهللثير كسكسػػة الرػػيطاف فػػي حػػؽَّ ونَّػػ ؛لبنػػي آدـى  التحػػذيرً  مػػف ىػػذا الاػػالـ تهللايػػدي 

كفػي اريػة إرػارة إلػى أفَّ الرَّػيطاف ييػتـ ، فايؼ ياكف حػاؿ آحػاد الالػؽ ،جاللة قدره إلى ىذا الحدَّ 
؛ ونَّػو يسػرره أف يػراه فػي حالػة سػكءو كفظاعػةو.  ،اسكتحػريش الرػيطاف بػيف النَّػػ بارػؼ سػكأة ابػف آدـى

 ،اس فهللعظميـ عنده أعظميػـ فتنػة، كيبعث سرايا فيفتنكف النَّ كاكف إبليس يض  عررو على البحر
 ارية تحػذير لبنػي آدـ أفَّ يفعػؿ بيػـ الرػيطاف امػا فعػؿ بػهللبييـررع، فذلؾ معركؼ ثابت في ال اؿر 

 .لو كاـ إليو، كيرغباـ فيو، فتنقادكفكيدع بهللفَّ يزيف لاـ العصياف،
 

                                                           

كأنػػػػػػػكار التنزيػػػػػػػؿ كأسػػػػػػػرار التهللكيػػػػػػػؿ:  (،ٕٓ/ُْكالتفسػػػػػػػير الابيػػػػػػػر: الػػػػػػػرازم) (،ْٕ/ِالارػػػػػػػاؼ: الزمارػػػػػػػرم) (ُ)
(، كالتحريػػر كالتنػػكير: ْٓ/ٕ(، كمحاسػػف التهللكيػػؿ: القاسػػمي)ِٖٕ/ِكفػػتأل القػػدير: الرػػكااني) (،ّّٔ/ُالبيضػػاكم)

 (.ٔٔٔ/ِكحارية الصاكم على تفسير الجالليف) ،(ٕٗ،ٖٕ/ٖ)ركرابف عا

(، كتيسير ُّٕ(، كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:ٕٓ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
 (.ٖٕ،ٕٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،َِٗالاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  إليو اآلية مفان: ما ترشد دسسا
 العكرة. ستر كجكب على دليؿه  ارية في .ُ
كاؿ مف تحذيران  في ارية أفَّ  .ِ  .()بآدـ نزؿ اما النَّعمة، زى
 .فررع مف قبلنا ررع لنا ما لـ يرد ناس  أك معارض يلزمنا؛ ()آدـى  ررع أفَّ  .ّ
الظػاىرم؛ لتنارػؼ العػكرات، فييػكف أفَّ اثيران مف أعكاف الريطاف يدعكف إلى نزع اللباس  .ْ

 .على النَّاس فعؿ المنارات، كارتااب الفكاحش
إلػى ليػرده عنػو طبعيػوي الطَّيػب اوصػؿ  انعة العدك اإلنسي كاإلحساف إليواهلل يهللمر بمص أفَّ  .ٓ

كالمصػػػػافاة، كيػػػػهللمر باالسػػػػتعاذة بػػػػو مػػػػف العػػػػدك الرػػػػيطاني ال محالػػػػة؛ إذ ال يقبػػػػؿ  المػػػػكادة
كال يبتغػي غيػر ىػالؾ ابػف آدـ، لرػدة العػداكة بينػو كبػيف أبيػو آدـ مػف  كال إحسػانان  مصانعةن 

 .لمف الناصحيف، كاذب، فايؼ معاملتو لنالو و نَّ أ آدـ كقد أقسـ للكالد ،قبؿي 
      المقصد الرابع: رؤيةي الجف  في الدُّنيا ميمكنةه جائزةه 

[ ]يدؿر على ذلؾ الملحظ العقدم قكلو: ٌْ ُٞ ََل َبَرْوََنُ ْٔ ُه ِمْن َح ُِ ٌْ ُهَو َوَؿبِٔ ـُ ُه َيَرا َّٕ  {83}األعراف إِ
 أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية:

هُ   َّٕ  يعني إبليس.: إِ

هُ  ُِ : القبيؿ ىك بمعنى القبيلة، للدَّاللة على أفَّ لو أنصاران ينصركنو على حيف غفلة مف النَّاس، َؿبِٔ
 ة أاًذ العدكَّ عدكَّه علىرَّياطيف بما يعيده العربي مف ردب حاؿ عداكًة الكفي ىذا المعنى تقري

: اسـه لما القبيؿ اصطالحان ك  ،رتى مف قكـو  الجماعة ياكنكف مف الثالثة فصاعدان : القبيؿك ، ةو غر 
ُهَو ]:فقكلو. (ِ)كلذلؾ فيسر بالجنكد، كالقبيلة: الجماعةي مف أبو كاحدو  اجتم  مف رتات الالؽ؛

ُُِه[ عف ، ك كجنكده الرياطيف مف أعكانوك  أصحابوكجيلو، ك  كمف ااف مف نسلو إبليس :أمٍ  َوَؿبِٔ
، بينيـ كبيف اإلنساف قدر مرترؾ مف عالـ مستقؿ الجفر ك  ."كقبيليو: الًجفر كالرَّياطيف"مجاىد قاؿ: 

كالرر، ، كمف حيث القدرة على ااتيار طريؽ الاير صاؼ بصفة العقؿ كاإلدراؾحيث االت
نَّ ، ك أصؿ الجاف ماالؼ وصؿ اإلنساف أفَّ التاريـ اإلليي ك  أىميا  كياالفكف اإلنساف في أمكرو  ما ا 

 تتراؿ بهللرااؿ ماتلفة، ،ساـه لطيفةه الجفر أجك  ،تارىـ عف العيكفالجتنانيـ كاست اجنًّ  ي الجفر سمَّ 

                                                           

(، كمعالـ أصكؿ الفقو عند ُّ/ُ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ُٖٔ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ُ)
التحرير ك  (،ُّٓكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (،ِِّأىؿ السرنة: الجيزاني)ص:

 .(ٕٗ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)

 (.ٔٔٔ/ِالجالليف) حارية الصاكم على تفسير (ِ)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 كااف النَّاسي قبؿ كالعاصي.منيـ المؤمف كالاافر، كالمطي   ،كتظير منيا أفعاؿ عجيبة، مالفكف
 .(ُ)، كيركف اؿَّ ما كق  مف الاكارًؽ مف فعليـ كتصرفيـاإلسالـ يعظمكف أمرى الجفَّ 

 ٌْ  .فيو تركنيـ ال مااف مف : أٍم:ََل َبَرْوََنُ
 :(ِ)قبمو اآلية لماىذا المقطع مف ثانيان: مناسبة 
 رهللف وفَّ  ايده؛ مف كالتَّحذير الرَّيطاف، بفتنة االفتتاف عف للنَّيي التَّعليؿ مكق  كاق  ارية 

ًذر  بهللفَّ  النَّاس اهللي  فهللابر بىكادره، رأل إذا منو ليحترس بنظره الماكؼ الريء يىرصد أفَّ  الحى
، تىرل الرَّياطيف  كجانب ايدىـ جانب بيف للتفاكت إظياران  ،حاؿ الفتنة يركنيا ال البررى  كأفَّ  البررى

، منيـ النَّاس حذر كجانب متمٌافه  قكم   ايدىـ جانب فإفَّ  منيـ، النَّاس حذر  يهللتكف ونَّيـ ضعيؼه
مف  تحذيرىـ في المبالغة مف تتضمنو ما م  قبليا لما تعليؿه  اريةي ، فيدرم ال حيثي  مف المايدى 

ـى  ااف المثابة بيذه ااف مف وفَّ  الريطاف؛  احتراس. أبل  منو ييحترس بهللفَّ  حقيقان  كااف الايًد، عظي
 :(ّ)ثالثان: المعنى اإلجمالي لآلية

الريطاف كذريتو يركناـ كيراىدكناـ، كأنتـ ال تركنيـ، كال تراىدكنيـ فيلزماـ الحذر منو  إفَّ       
 كمف ذريتو.

 :(ْ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿرابعان: 
ُٞ ََل ]قكلو:: كلىالمطيفة األ  ْٔ ُه ِمْن َح ُِ ٌْ ُهَو َوَؿبِٔ ـُ ُه َيَرا َّٕ ٌْ إِ  النَّيي، لتعليؿ استئناؼه  جملة[ َبَرْوََنُ

 .ترعركف ال حيثي  مف كيغتالاـ يايداـ المداجى، العدكَّ  بمنزلة بهللنَّو فتنًتو، مف للتحذير كتهللايد
اهلل"؛  عصـ مف إال المؤنًة، لرديدي  تراه، كال يراؾ عدكان  " إفَّ :قاؿ بعض السلؼ: نيةالمطيفة الثا

 اهللفَّ في الاالـ حذفان تقديره: جدير بهللفَّ يحذر كيتقى. 

ُُِه[]قكلو: :الثالثة المطيفة   .أعاد الاناية ليحسف العطؼُهَو َوَؿبِٔ

                                                           

كالجػػػػام  وحاػػػػاـ القػػػػرآف:  (،ٕٓ/ُْفسػػػػير الابيػػػػر: الػػػػرازم)الت(، ك ّّٓتفسػػػػير اإلمػػػػاـ مجاىػػػػد بػػػػف جبػػػػر)ص: (ُ)
كرػػػػػػػرح المقاصػػػػػػػد: سػػػػػػػعد الػػػػػػػديف  (،ّّٔ/ُ(، كأنػػػػػػػكار التنزيػػػػػػػؿ كأسػػػػػػػرار التهللكيػػػػػػػؿ: البيضػػػػػػػاكم)ُٖٔ/ٕالقرطبػػػػػػػي)
ابػػػف  كفػػػتأل البػػػارم برػػػرح صػػػحيأل الباػػػارم: ،(ِٗ/ٓلمنيػػػاج رػػػرح صػػػحيأل مسػػػلـ: النػػػككم)(، كآََ/ِالتفتػػػازاني)

كمحاسػػف التهللكيػػؿ:  (،َِٗ، كتيسػػير الاػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير اػػالـ المنػػاف: السػػعدم)ص:(َُٔ،ُٓٔ/ٕحجػػر)
 (.ٗكعالـ الجفَّ كالرياطيف: عمر سليماف اورقر)ص: (،ْٓ/ٕالقاسمي)

التحرير (، ك ِّٓ/ْ(، كفتأل البياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)ِٖٕ/ِفتأل القدير: الركااني) (ِ)
 (.ٕٗ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)

 .(ُّٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ّ)

، كالدر النثكر في (ْٕٓ/ٕر): ابف حجبررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  (،ٕٓ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ْ)
(، كفتأل البياف في مقاصد القرآف: صديؽ ْٓ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ُِْ/ّالتفسير المهللثكر: السيكطي)

 (.ْٓ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ِّٔ/ْحسف ااف)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 

 

 (َّ-ِٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الرابع:

153 

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
ٍكفى  إنَّيـ قاؿ: مف كأفَّ  ييركف، ال الجفَّ  أفَّ  على بعضي المعتزلة باريةً  استدؿ .  فيك ييرى اافره

كف ال الجفَّ  أفَّ  بيَّف دليؿه  فيو"  :الزماررمر  قاؿ كلذا  أنفسيـ إظيارىىـ كأفَّ  ل نس، يظيركف كال ييرى
 على أفَّ  دؿر ارية ت"قاؿ الرازم: "، ك كمارقة زكر رؤيتيـ يدعي مف زعـ كأف استطاعتيـ، في ليس

ٌْ ]قكلو: وفَّ  ؛اإلنس ال يركف الجفَّ  ُٞ ََل َبَرْوََنُ ْٔ يتناكؿ أكقات االستقباؿ مف غير  [ِمْن َح
 مااف اؿَّ  مف :أمٍ  البرر، رؤية فيو تنتفي مبيـ مااف ابتداء"ارية قاؿ ابف عاركر: ك  ."تاصيصو 

 ياطيفالرَّ  فاانت بعيدان، أك اانكان  قريبان  تركنو ال كأنتـ كقبيليو يرااـ إنَّو: فيفيد فيو، تركنيـ ال
 منتفيةه  ياطيفالر ذكات فرؤية الجنسيف، مف المعتاد ىك ذلؾ فااف البرر، أبصار عف محجكبيف

:  .محاؿ" ال  جماعةه  أيضان  استدؿَّ  كقدمردكدةه،  فيي مستنده؛ ليا يصأل لـك  مجردةه؛ دعكل ىذهقلتي
 ذلؾ، على يدؿر  ما ارية في كليس ممانةو، غيري  الريطافً  رؤيةى  أفَّ  على ارية بيذه العلـ أىؿً  مف

 في لو منَّا الرؤيةً  انتفاءى  فإفَّ  أبدان، نراه ال أنا فييا كليس نراه، ال حيثي  مف يرانا أنَّو فييا ما كغاية
 اوحاديث ظاىر ىك اما رؤيتيـ جكازي  كالحؽر  مطلقان، انتفاءىا يستلـز ال لنا، رؤيتو كقت

 دكفى  النَّاس لبعض اوحياف بعض في مرئييف فياكنكف بيا، ماصكصة ارية كتاكف الصحيحة،
 ال كىي المريكرة، الصحيحة باوحاديث رؤيتيـ، ثبتت قد بهللنَّو أيضان  السرنة أىؿي  كأجابى ، بعضو 

 الجفَّ  رؤيا علماءال أكضألى  كقد، لنا يتمثلكا لـ إذا رؤيتيـ فييا المنفي وفَّ  ارية؛ في ما تعارض
ماتلفة  بهللنفسيا قائمة أجساـه  كالرياطيف كالجفَّ  كذلؾ أفَّ المالئاة ،المالئاة برؤيا كالرياطيف
ف جساـ،او ىذه تراىد أف كيماف ،اونكاع بيف ياكف ااتالفان  بالحقائؽ  محسكسةو، غيرى  اانت كا 

ا ]:اقكلو التمثيؿ، سبيؿ على إمَّا اوكَّؿ: :ضربيف على المراىدة كىذه ٚ َبَؼً ََ ََلَ ثَّ َّ َؾَت

ٚ ًدٍحيىةى بف اليفة  الصحابي الجليؿ صكرة في جبريؿى  يىرل ()النبير  ااف كاما ،{33}مريم [َشِويًّ
 كليا محسكسة، غير نفكسنا أفَّ  اما ماصكص، بدف لمالئاةل ياكف أف ارار: كالقسـ .الالبيَّ 
 الجفَّ  في كاذا المالئاة، فاذلؾ بيا، الااص كعالميا تصرفيا محؿ ىك محسكس بدف

 رؤيتيـ امتناع تقتضي ال الجملة في نراىـ ال حيثي  مف إيانا كرؤيتيـ"قاؿ البيضاكم:  ،كالرياطيف
 ييرييـ أف أراد إذا اهلل وفَّ  ؛يركف الجفَّ  أفَّ يماف اإلنس  فَّ كبناءن على داللة ارية فإ .(ِ)"لنا كتمثليـ
  ىريرة أبي عف الباارمر  ارَّج فقد صحيحةه، أاباره  رؤيتيـ في جاء كقد، تيرل حتى أجساميـ ارؼى 

                                                           

(، كفتأل ِٖٕ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،ٖٓ/ُْفسير الابير: الرازم)الت(، ك ٕٓ/ِالاراؼ: الزماررم) (ُ)
التحرير ك  (،ْٔػ ْٓ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ِّٔ/ْالبياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)

 (َٖ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)

 (.ّّٔ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ِ)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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() اهلل رسكؿ قاؿ: يقكؿ()" : َّفَّ  ،الصالة عليَّ  ليقط  البارحةى، عليَّ  تفلَّتى  الجفَّ  مف عفريتان  إف  كا 
 إليو تنظركف حتى المسجد سكارم مف ساريةو  على طوأربي  أفٍ هللردتي ف ،هللاذتيوف منو أمانني اهلل
ٌِي أِلََحٍد ِمْن ]سليماف أاي دعكةى  ذارتي ف ،اـالي  ٚ ََل َيَْْب ًُ ِْ ْٛ ِِل ُم ْر ِِل َوَه ٍِ ًِْديَربي اْؽ  ،{11}ص  [َب

، اهلل عدكَّ  إفَّ : "()اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ،()الدرداء أبي كأيضان عف .(ُ)"ااسئا اهللي  فرده  إبليسى
، ثالثي  منَّؾ، باهلل أعكذي : فقيلت كٍجيي، في ليجعلىو نارو  مف بريابو  جاء  ألعنيؾ: قلتي  ثـ مراتو
، ثالثى  يستهللًاٍر، فلـ التَّامَّة، اهلل بلعنة  وصبألى  سيليمافى  أاينا دعكةي  لكال كاهلًل، أاذىه، أردتي  ثـ مرَّاتو
 يراىـ قد كأنَّيـ مكجكدكف، الجفَّ  أفَّ  على دليؿه  في الحديث .(ِ)"المدينةً  أىؿً  ًكلدافي  بو يىلعبي  ميكثقان 
ُٞ ََل اهلل: قكؿ كأمَّا اردمييف، بعضي  ْٔ ُه ِمْن َح ُِ ٌْ ُهَو َوَؿبِٔ ـُ ُه َيَرا َّٕ []إِ ٌْ  الغالب، على فمحمكؿه  ؛َبَرْوََنُ
 لينظركا يربطو ااف أنَّو كمف إياه، رؤيتو مف قاؿ ما ()النبير  قاؿ لما محاالن؛ رؤيتييـ اانت فلك
  .(ّ)المدينة أىؿ ًكلدىافي  بو كيلعب إليو، الريـ

فػػي أرػػااليـ كىيئػػتيـ  أصػػحاب سػػليماف اػػانكا يػػركف الجػػفَّ  دؿ بيػػذا الحػػديث علػػى أفَّ كاسػػتي 
[:ا قكلػوكأمَّػ ،حاؿ تصرفيـ ٌْ ُٞ ََل َبرَرْوََنُ ْٔر رُه ِمرْن َح ُِ ٌْ ُهرَو َوَؿبِٔ ـُ ُه َيَرا َّٕ فػالمراد اواثػر اوغلػب مػف  ]إِ

بػػػؿ  ،مػػػف اريػػػة علػػػى ىيئػػػتيـ لػػػيس بقػػػاط و  نفػػػى رؤيػػػة اإلنػػػس للجػػػفَّ  عقػػػب بػػػهللفَّ كتي ، أحػػػكاؿ بنػػػي آدـ
كال ينفػي إماػاف رؤيتنػا ليػـ فػي  ،بحػاؿ رؤيػتيـ لنػا نفػى رؤيتنػا إيػاىـ مقيػده  فػإفَّ ؛ و مماػفه ظاىرىا أنَّ 

 ،ال يػراىـ اإلنػسي  يػركف اإلنػس مػف حيػثي  الجػفَّ  فػي القػرآف أفَّ "قاؿ ابف تيميَّة:  .(ْ)غير تلؾ الحالة
ال يػراىـ  الجػفَّ  كلػيس فيػو أفَّ  ،ال يػراىـ اإلنػس فييػا فػي حػاؿو  يػـ يػركف اإلنػسى يقتضي أنَّ  كىذا حؽ  

 .(ٓ)"حاؿو  ؛ لاف ال يركنيـ في اؿَّ قد يراىـ الصالحكف كغير الصالحيف؛ بؿ مف اإلنس بحاؿو  أحده 
 :(ٔ)ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو سادسان: 
 كنراه. لنا يتصكر الريطاف أىؿ السرنة إفَّ  قكؿ صحة على تدؿر اريةي  .ُ

 .نةكالسر  القرآف في المذاكر الجفَّ بعالـ  يؤمنكف الفي ارية رد  على الذيف  .ِ
 
 

                                                           

اٌب[]َوَوَهْبَْٚ صحيأل الباارم اتاب أحاديث اونبياء ػ باب قكؿ اهلل: (ُ) ُه َأوَّ َّٕ ْبُد إِ ًَ ٌَ اف ًْ
ََْٔمَن ِٕ َِ ،  {14}ص  فَِداُووَد ُش

 (.َْٗ(،)ص:ِّّْحديث رقـ:)

الةأثناء الريطاف في  جكاز لىعفً باب  صحيأل مسلـ، اتاب الصالة ػ (ِ)  (.ُِٖ،)ص:(ِْٓ، حديث رقـ)الصَّ
  .(ُِّ/ُاولباني): ()صفة صالة النبيَّ ك  (،ِٗ/ٓالمنياج ررح صحيأل مسلـ: النككم) (3)
 (. ّٓ/ٖ): ابف حجر العسقالنيفتأل البارم بررح صحيأل الباارم (4)

 .(ٕ/ُٓمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ٓ)

  .(ُِّ/ُ: اولباني)()صفة صالة النبيَّ  (6)
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 المقصد الخامس: الشَّياطيف ىـ أشراري الجف  كاإلنًس كالحيكاًف.
ِمُْوَن[] :دؿَّ على ذلؾ قكلو تعالى ْٗ ِذيَن ََل ُي َِّ ََٔٚء فِ

َٔٚضَِغ َأْوفِ َْٚ افنَّ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ   .{ 83}األعراف  إِ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َْٚ ِْ ًَ  ."يجب حمؿ الجعؿ على التهللثير كالتحصيؿ، ال على مجرد الحاـ" قاؿ الرازم:: َج

َٔٚضِغَ  بطبعػو عػف طبػاع البرػر،  مف رطف إذا بعػد، فيػك بعيػده  الريطاف في لغة العرب مرتؽه : افنَّ
مػف البعػد علػى الصػػحيأل؛  الرػيطاف مرػتؽه ف ،اػػالـ العػرب ، كعليػو يػدؿر ايػرو  بفسػقو عػف اػؿَّ  كبعيػده 

نسي   د مف جني  تمرَّ  فكليذا يسمكف اؿ م كالرياطيف ررعان: أجساـه ناريةه رهللنيا . ريطانان  كحيكافو  كا 
نساء مناف  الطاعات. لإلقاء النفس في الفساد كالغكاية بتذاير أسباب المعاصي كال  ذات، كا 

َٔرررٚءَ 
، كالبعػػػد الػػػبغض: العػػػداكة كأصػػػؿ كالقػػػرب، المحبػػػة: الكاليػػػة كأصػػػؿ العػػػداكة، ضػػػد: الكاليػػػة :َأْوفِ

اإليمػػاف كالتقػػكل المتضػػمنة ىػػي  :الكاليػػةك ، منػػو يقػػرب أٍم: ىػػذا، يلػػي ىػػذا: يقػػاؿ القريػػب،: كالػػكلي
 .كالتقكل بحسب ما ااف عليو مف اإليمافمف كالية اهلل كالعبد لو  ،بالفرائض كالنكافؿ للتقرب

ِمُْونَ  ْٗ اراػر،  كاليػكـ كرسػكلو، كاتبػو، كمالئاتػو، بػاهلل، يػؤمف العبػد أف مػف االيمػاف في ال بيدَّ  :ََل ُي
 أفَّ  يػػؤمف العبػػد أف مػػف االيمػػاف فػػي كال بيػػدَّ  اهلل، أنزلػػو اتػػابو  كاػػؿَّ  اهلل، أرسػػلو رسػػكؿو  باػػؿَّ  كيػػؤمف
 مػف فاػؿر  .كاإلنػس الجػفَّ : الثقلػيف جميػ  إلػى أرسػلو اهلل كأفَّ  نبػيَّ بعػدىه، ال النبييف، ااتـ ()محمدان 

، فليس بو جاء بما يؤمف لـ ػفٍ  اهلل مف أكليػاء ياكف أف عف فضالن  بمؤمفو  بػبعض آمػف المتقػيف، كمى
، كافر بو ما جاء . ليس اافره  فيك ببعضو  بمؤمفو

 :(ِ)ثانيان: مناسبة فاصمة اآلية لسياقيا
ِمُْررونَ ]:قكلػػو تعػػالى ْٗ ررِذيَن ََل ُي َِّ َٔررَٚء فِ

َٔٚضَِغ َأْوفِ رر َْررٚ افنَّ ِْ ًَ ررٚ َج َّٕ  منػػو قيصػػد ابتػػدائي، اسػػتئناؼ [إِ
 فػػػي االنتظػػػاـ مػػػف للمػػػؤمنيف تحػػػذيران  الرَّػػػيطاف، بػػػهللمر ائتمػػػارىـ فػػػي المرػػػرايف أحػػػكاؿ إلػػػى االنتقػػػاؿ
. ىي كالمناسبةي  أحكاليـ، مف كتنفيران  سلايـ،   التحذيري
 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 

 مفبو   يؤمنكف ال للذيف كقرناء أعكانان  ، أم:أكلياءى  الرياطيف صير بهللنَّو سبحانو اهللي  أابر
 ، كأمَّا المؤمنكف الذيف يعملكف الصالحات فال سبيؿ ليـ علييـ.(ْ)الافار كىـ عباده،

                                                           

(، كررح المقاصد: سعد الديف َْْ/َُكمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (،ٖٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
كالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف  (،ُٓ/ُكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) ،(َُٓ/ِزاني)التفتا

 (.َّ،ُُتيمية)ص:

 (.َٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)

 (.ُّٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ّ)

 (.ِّٔ/ْكفتأل البياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف) (،ِٖٕ/ِفتأل القدير: الركااني) (ْ)
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
ِمُْونَ ]قكلو:: المطيفة األكلى ْٗ ِذيَن ََل ُي َِّ ََٔٚء فِ

َٔٚضَِغ َأْوفِ َْٚ افنَّ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ ينا عقكبتيـ في زيادة أٍم: [إِ  كسكَّ
 .الحؽَّ  عف الذىاب في بينيـ

 بالطاعة تكلكىـ أٍم:  اتاذكا الرياطيفى أكلياءى  علييـ الضاللة حؽَّ  الذم الفريؽ إفَّ  :المطيفة الثانية
 بااتيارىـ الضالكف ىـ كأنَّيـ ضالليـ، في لو أثر ال اهلل علـ أفَّ  على دليؿه  كىذا بو، أمركىـ فيما

، كقد أجم  العلماء على أفَّ التكفيؽ ىك أف ال يالؾ اهلل إلى نفسؾ، اهلل دكف الرياطيف كتكلييـ
 كأفَّ الاذالف ىك أف يالي بينؾ بيف نفسؾ، فالعباد متقلبكف بيف تكفيقو كاذالنو.

 قاؿ: قلت: يا رسكؿى اهلل، ما باؿ الالب اوسكد؟ فقاؿ: " الالبي  ()عف أبي ذر: المطيفة الثالثة
" اوسكدي   .(ّ)، فالالب اوسكد ريطاف الاالب(ِ)ريطافه

 :تحقيؽ المقصد مف اآليةخامسان: 
 كال عنيا، تنتقؿ ال طبائ ً  على كأجناسيا المالكقات أنكاع اهلل جبؿ أفَّ دلت ارية على 

 العقؿى  ل نساف كالؽ العقرب، في كاللَّس  اوسد، في ااالفتراس بتغييرىا، ؼالتَّصر  على تقدر
 كااف فساد، ىك ما حبر  الرَّياطيف جبلة مف ااف كلما ياتار، ما ااتساب على قادران  فجعلو كالفارى 

 ااف أك ريكةو  عاجؿي  فيو لو ااف إذا بالفساد، العائد اومر يتطلَّب قد أٌنو كاسبو اإلنساف قدرة مف
الحةا اورياء يربو  لطب  مكافقان  الحالة ىذه في اإلنسافي  ااف الحمقاء، النَّظرة بادئ في لصَّ

َـّ  إليو، تسكلو بما كمؤتمران  الرَّياطيف، لكا الذيف على كالررٌ  الفساد اسب يغًلب ث  كتدرَّجكا فيو تكغَّ
 جـر فال الكالية، ىذه مراتب كتتفاكت المررايف، مىرتبةي  كتلؾ إلراداًتيـ، المالؾى  صار حتى إليو،
 الجبلة في التي العداكةي  انقلبت فبذلؾ الدَّكاعي، لتقارب ككفاؽه  كاليةه  الرَّياطيف كبيف بينيـ نرهللت
ََم َظُدوٌّ ُمبِغٌ ]:قكلو أثبتيا التي ُُ َْٔىَٚن فَ ًٍْض َظُدوٌّ ]كقكلو: ،{88}األعراف  [إِنَّ افنَّ ٌْ فِبَ ُُ ُو ًْ [ َب

 فيو، كما الررؾ كىك الفساد، درااتً  آارى  آدـى  ابفً  بلكغ عند كمحبَّةو  كاليةى  فصارت  ،{80}األعراف 
ًٍْض َظُدوٌّ ]قكلو: في الذم للجعؿً  ناساان  جديدان  جعالن  ىذا فصار ٌْ فِبَ ُُ ُو ًْ  ارية ىذه في فما[ َب
، الرَّيطافى  يكالي ال أف المؤمف حؽَّ  مف أفَّ  على تنبييان  اوارل ارية في الذم ل طالؽ مقيده 

 أىؿ التفسيراحتج ك  .(ْ)ماَّة في للمؤمنيف المضادكف ونَّيـ المرراكف؛ يؤمنكف ال بالذيف كالمراد

                                                           

كتيذيب مدارج السالايف: عبد المنعـ صالأل العلي  (،ُٕٖ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ُ)
 (.ُٓٗالعزم)ص:

(، كينظر: السلسلة َِٕ(،)ص:َُٓصحيأل مسلـ اتاب الصالة ػ باب قدر ما يستر الميصلَّي، حديث رقـ) (ِ)
 (. ٗٓٗ/ٗ(،)ِّّّالصحيحة: اولباني، حديث رقـ)

 (. ّٖعالـ الجفَّ كالرياطيف: عمر سليماف اورقر)ص: (ّ)

 (.َٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ْ)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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ـى  الريطافى  ىك الذم سلطى  اهلل على أفَّ  بيذا النصَّ  كيتهللاد ىذا  ،علييـ حتى أضليـ كأغكاىـ الرجي
ا]بقكلو: النصر  ٌْ َأزًّ ُه زُّ ُٗ ٚؾِِريَن َب َُ َٔٚضَِغ َظَذ اف َْٚ افنَّ ِْ ٚ َأْرَش َّٕ ْ َبَر َأ ما لفظ اإلرساؿ إنَّ ف  {41}مريم  [َأمَل

 .(ُ)مف جيتو يـ على البعض بسببو تسليط بعضي  يصدؽ إذا ااف
الثاني: ك  ،حبو كيرضاهراد بو الجعؿ الذم يي يي  نكعاف: اوكؿ: الجعؿ المضاؼ إلى اهللك       

ٍٜ ]قاؿ اهلل: ،الجعؿ الذم قدره كقضاه ََ اهللُ ِمْن َبِحَرٍة َوََل َشٚ َِب ًَ فيذا نفي لجعلو   {341}ادائدة [ ..َمٚ َج
ًٜ ]كقاؿ تعالى: ،و كرضيوذلؾ كال أمر بو كال أحبَّ  ما ررعى  :أمٍ  ،الررعي الديني َّّ

ٌْ َأ ِ َُْٚه ِْ ًَ َوَج

رِ   كجعؿ العبد إمامان  ،قدرنا ذلؾ كقضيناه :أمٍ  ،فيذا جعؿ اكني قدرم {03}الؼص   [َيْدُظوَن إَِػ افَّْٚ
لفظ  اذلؾ أيضان  المضاؼ إلى اهلل جعؿالك  ،ار أبل  مف جعلو يزني كيسرؽ كيقتؿيدعك إلى النَّ 

تعالى كامالو  الربَّ  في حؽَّ  كىذا محاؿه  ،كاضطره إليو ،و جبره كأارىو عليوراد بو أنَّ مجمؿ يي 
كأقدره عليو مف  ،نو مف ذلؾو ماَّ راد بو أنَّ يي كجعؿه ، المقدس يهللبى ذلؾ كصفات امالو تمن  منو

 .(ِ)فيذا حؽ   ،غير أف يضطره إليو كال أارىو كال أجبره
 :(ّ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 .اإلنس كالجف دةي رى الرياطيف ىـ مى أفَّ  .ُ
 د إبليس.لى كى  جمي  الجفَّ أفَّ  .ِ
 عدـ اإليماف مكجبه لعقد الكالية بيف اإلنساف كالريطاف. .ّ
 أفَّ الريطاف مرجكـه مطركده عف الاير الَّو. .ْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٖٓ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)

 (.ُٖٔ/ِالقيـ) رفاء العليؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحامة كالتعليؿ: ابف (ِ)

كتيسير الاريـ الرحمف في  (،ُٔ/ُكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (،ٕ/ُٓ( مجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ّ)
 (.َِٗتفسير االـ المناف: السعدم)ص:
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ـي دسالمقصد السا مًد ابتبلءن، كأفَّ الجنَّة مخمكقةه حقيقةن مف جنَّة  : أيخرج آد  الخي
ِٜ ]قكؿ اهلل:القرآني دؿر على ىذا المعنى  ٌْ ِمَن اجَلَّْ ُُ ََم َأْخَرَج َأَبَوْي  { 83}األعراف [ ـَ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 : المراد جنس أكالد آدـ، فيداؿ فيو الرَّجاؿ كالنَّساء. َبِْي َآَدمَ 

 لؽ يـك الجمعة.اي  ()ثبت الصحيأل: أفَّ آار المالكقات ااف آدـ: َآَدمَ 

 ٌْ ُُ  .لى التَّغليب، كىك تغليب رائ ه : اوبكاف تثنية اوب، كالمراد بيما اوب كاوـ عَأَبَوْي

 ِٜ كاونيار  ،كالطعاـ كالرراب كالحكر العيف ،لمجرد اورجار كالفكااو ة ليست اسمان الجنَّ  إفَّ : اجَلَّْ
ة التمت  بالنظر إلى كمف أعظـ نعيـ الجنَّ ، عيـ المطلؽ الاامؿلدار النَّ  ة اسـه الجنَّ  ، بؿكالقصكر
فال نسبة للذة ما فييا مف المهللاكؿ  ،كقرة العيف بالقرب منو كبرضكانو ،كسماع االمو ،كجو اهلل

 (ِ)فييا ر مف رضكانو أابر مف الجناف كماييسالف كالمرركب كالملبكس كالصكر إلى ىذه اللذة أبدان 
ذا تيرابييا  حيث قاؿ:"ليلة المعراج،  ()النبير  كقد داليا نةى، فإذا فييا جنىابذي الليؤليؤ، كا  َـّ أيدًالتي الجى ث

سؿ ككجكد الرر  ،كجكد الذرية كىذا النسؿ العظيـ ة ىك سببي مف الجنَّ  كاركج آدـى  ،(ّ)"الًمٍسؾي 
نَّ ، كلـ يارج منيا الحيف كاوكلياءكاونبياء كالصَّ  ما ااف اركجو طردان اما ااف اركج إبليس كا 

كالجنَّة حؽ ، كىي داره أعدىا اهلل جزاءن لعباده المتقيف، فييا  .(ْ)مسافران لقضاء أكطار ثـ يعكد إلييا
 .  مف صنكؼ النعيـ الحسي كالمعنكم ما ال عيفه رأت، كال أيذفه سمعت، كال اطر على قلب بررو

 :اآليةلطائؼ التفسير في ثانيان: 
. كفي ركاية (ٓ)"في الجنَّة ثىمانيةي أىبكىابو قاؿ:"  ()عف النبيَّ ()عف سيؿ بف سعدو  المطيفة األكلى:

يقكؿ:" فىمف ااف ًمف أىؿ الصالة ديًعيى مف  ()قاؿ: سمعتي رسكؿ اهلل ()أارل عف أبي ىريرة
باب الصالة، كمىٍف ااف مف أىؿ الجياد ديعي مف باب الجياد، كمف ااف مف أىؿ الصدقة ديعي 

ياـ كباب الرَّيَّاف" ياـ ديعيى مف باب الصَّ  معنى .(ٔ)مف باب الصدقة، كمف ااف مف أىؿ الصَّ

                                                           

التحرير ك  ،(ْٖٖ/ٓ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارم، ك (ِّٓ/ُٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
: أحمد العقيدة الميسرة مف الاتاب العزيز كالسنة المطيرةك  (،ٕٕ/ٖالطاىر ابف عاركر)التنكير: ك 

 .(ْٔ)ص:القاضي

 (.َٖ(، كالتكىـ ػ رحلة اإلنساف إلى عالـ ارارة: الحارث المحاسبي)ص:ِْٗ/ِمدارج السالايف: ابف القيـ) (ِ)

 (.ّٕٗ(،)ص:ِّّْـ)صحيأل الباارم اتاب أحاديث اونبياء ػ باب ذار إدريس، حديث رق (ّ)

 .(ُّٔ/ِكتحفة اوحكذم بررح جام  الترمذم: المبارافكرم) ،(ُِْ/ٔ): النككمالًمنياج ررح صحيأل مسلـ (4)

 (. ّٖٖ(،)ص:ِّٕٓصحيأل الباارم اتاب بدء الالؽ ػ باب صفة أبكاب الجنَّة، حديث رقـ) (ٓ)

انتي متاذان اليالن"، حديث :"لك ()صحيأل الباارم اتاب فضائؿ الصحابة ػ باب قكؿ النبي (ٔ)
 (.ّْٓ(،)ص:ّٔٔٔرقـ)
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 الداكؿ طلب في السام  ترغيب زيادة فائدتوك  العمؿ، ذلؾ باب مف يدعى عامؿو  اؿَّ  أفَّ  الحديث
 فلو الحجر  اورااف مف كبقي الجنَّة، أبكاب مف أبكاب أربعة ذار الحديث في ككق الباب،  ذلؾ مف
، بال بابه   بابان  هلل إفَّ ف النَّاس. عف كالعافيف الغيظ الااظميف باب فمنيا اوارل الثالثة كأمَّا رؾو
 يداؿ الذم المتكاليف باب كىك اويمف الباب كمنيا ،مظلمةو  عف عفا مف إال ال يدالو الجنَّة في
 .(ُ)العلـ باب ياكف أف كيحتمؿ ،الذار باب فلعلو الثالث كأمَّا عذاب، كال عليو حساب ال مف منو

: " ليس في الدرنيا ريءه مما في الجنَّة إال اوسماءالمطيفة الثانية  . (ِ)": قاؿ ابف عباسو
معة لما ثبتى المطيفة الثالثة:  قاؿ: "ايري  ()عف النبيَّ إاراج آدـ كحكاء مف الجنَّة ااف يكـ الجي

ًلؽى آدـي، كفيو أيدًاؿى الجنَّ مسي يكـي الجي الرَّ  عليويكـو طىلعٍت  ةى، كفيو أياًرجى منيا، كال تقكـي معًة، فيو اي
 .(ّ)معًة"الساعةي إال في يكـً الجي 

 :(ْ)المقصد في اآليةبياف ثالثان: 
ـي  - أ  أبك البشرً  ()آد

قاؿ: " يىجتم ي المؤمنكفى يكـى القيامًة  ()أارج الباارمر عف أنس بف مالؾ، عف رسكؿ اهلل
: أنتى أبك النَّاًس؛ القىؾى اهللي بيدًه، كأسجدى لؾى  ـى فيقكلكفى : لك استىرفعىنا إلى ربَّنا. فيهللتيكفى آدى فيقكلكفى

، فارفٍ  لنا عندى ربَّؾ حتَّ  نا مف مىااًننىا ىذا "، مالئاتىوي، كعلَّمىؾ أسماءى ايؿَّ ريءو : كفي ركايةى ييريحى
: يا آدـي أنتى أبيك البرًر" ىذا دليؿ قاط ،  .(ٓ)" فيقكؿي بىعضي النَّاًس: أىبكاـٍ آدـي. فيىهللتكنىو فيقكلكفى

أبك البرر جميعيـ، كليس اما راؾ في ذلؾ  ()كبرىاف ساط ، كقكؿ جام  على أفَّ آدـى 
، كليس أبا  يدندف حكؿ ىذه الًفرية كالارافة؛ فجعؿ آدـى أكَّؿ حيث ااف ،(ٔ)بعض المفسريف إنسافو

َّ مَ ]، قاؿ اهلل تعالى:اكض في ىذا الغيب بال علـو ررعيو ي أاذك ، البرر َق افسَّ ِْ ٌْ َخ ْدُِتُ َٓ َواِت ٚ َأْص

 ٌْ ِٓ ِس ٍُ ْٕ َق َأ ِْ أريد ىؤالًء الؽ آدـى حتَّى يفرقكا بيف البرر كاإلنساف،  .{13}الؽفف [ َواألَْرِض َوََل َخ
،  كيقكلكف: آدـي مف البرر، كليس ؿي إنسافو إفَّ ىذه الضاللة المليئة بالجيالة أبا البرر، كلانو أكَّ

 .(ٕ)تركيجه لفار داركيف المنحرؼ، كأنصاره: أفَّ أصؿى اإلنساًف قرده 

                                                           

 (ُٓٓ/ٕ(،)ُّٓ/ٖفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني) (ُ)

 (.َُْٓ(، كصححو اولباني في)صحيأل الجام : رقـ:ُٕٓررح الرسالة التدمرية: عبدالرحمف البراؾ)ص: (ِ)

 (.ُّّ(،)ص:ْٖٓحديث رقـ) أارجو مسلـ في اتاب الجمعة ػ باب فضؿ يـك الجمعة، (ّ)

 (.ََُ/ُالبداية كالنياية: ابف اثير) (ْ)

ٚ]صحيأل الباارم اتاب أحاديث اونبياء ػ باب قكؿ اهلل: (ٓ) َٓ َِّ ـُ ٌَ َآَدَم األَْشََمَء  َِّ  حديث رقـ {13}البؼرة [ َوَظ

 (.ِٕٓ،)ص:(ْْٕٔ،َّّْ)

 .(ِّّ/ْ): محمد رريد رضاتفسير المنار (ٔ)

 (.ُْ:)صقصص اونبياء: ابف اثير (ٕ)
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ـي  - ب مًد ابتبلءن  أيخرج آد  :(ُ)مف جنَّة الخي
تمييدان في الجنَّة  كااف االبتالء اوكؿ ردـ": ()يقكؿ صاحب الظالؿ عف حامة ابتالء آدـ   

عدادان لاالفتو في اورض، كأفَّ  عكنان لو في ىذه الاالفة، كسار لو ما في اهلل جعؿ ىذا الاكف  كا 
 مذىب كىك مكجكدةه، مالكقةه  الجنَّة أفَّ  بياف يةفي ارك  ."السمكات كما في اورض جميعان منو

 أىؿ إجماع ىذا ارارة، في المؤمنكف فييا ينعـ التي كىي آدـي  منيا أيىبط التي كىي نة،السر  أىؿ
نَّما مكجكدةن، ليست إنَّيا المعتزلة: كقالت السنة،  التي كالجنَّةي  قالكا: القيامة، في البعث بعد تكجد كا 
" كالجنَّةي  :ابف تيميَّةكقاؿ  الحؽَّ. أىؿً  لمذىب تدؿر  كالسرنة القرآفً  كظكاىري  غيرىا، آدـي  منيا أيارج
لد، جنةي  ىي نةالسر  كأىؿ اومَّة، سلؼ عند كزكجتو آدـ أسانيا التي  في جنةه  إنَّيا: قاؿ كمف الاي

 القكؿ، ىذا يرداف كالسنةي  كالاتابي ، كالمعتزلة المتفلسفة مف يقكلو مف يقكلو ىذا فإفَّ  اورض،
ََ ]:كلقكلو "،القكؿ ىذا بطالف على متفقكف كأئمتيا اومَّة كسلؼ َٝ َوَزْوُج ْٕ ْن َأ ُُ َٜ َوَيٚ َآَدُم اْش  [اجَلَّْ

نَّما تعكد على معيكد ذىني، كىك فاولؼ كالال {35}األعراف  ـ ليست للعمكـ، كال لمعيكد لفظي، كا 
رٌّ ]:قكلوك  المستقر ررعان مف جنَّة المهللكل. ََ ٌْ ِِف األَْرِض ُمْسَت ُُ ًٍْض َظُدوٌّ َوَف ٌْ فِبَ ُُ ُو ًْ [ َؿَٚل اْهبُِىوا َب

ٌْ ِِف األَْرِض ]:قاؿ ثـ لبعضو  عدك بعضيـ كأفَّ  باليبكط رىىـأم أنَّو أابرى اهللي  فقد  {80}األعراف  ُُ َوَف

رٌّ َوَمَتٌٚع إَِػ ِحغٍ  ََ نَّما اورض، في ياكنكا لـ أنَّيـ ييبيَّف كىذا. {80}األعراف  [ُمْسَت  إلى أيىبطكا كا 
 في حيفو  إلى كمتاعيـ مستقرىـ لااف أارل أرض إلى كانتقلكا اورض في اانكا لك فإنَّيـ اورض؛
ٚ]:قكلو كاذلؾ كبعده؛ اليبكط قبؿ اورض َٓ َ ؾِٔ زَّ َُ ََ َأْن َبَت وُن فَ ُُ ٚ َؾََم َي َٓ  ااتصاص ييبيَّف [َؾْٚهبِْط ِمْْ
ٚ]:قكلو في الضمير فإفَّ  الحاـ؛ بيذا بالجنَّة السماء َٓ  اللفظ، في مذاكرو  غير معلكـو  إلى عائده  [ِمْْ

ليك   مف ياكف اليبكطك  ، إلى عي  مف ااف إذا إال ىبط يستعمؿ فال اليبكط، الفظً  النزكؿ كلفظ سيٍفؿو
لك َرُجونَ ]:كقكلو. سيفؿو  إلى عي ٚ َُتْ َٓ ٚ ََتُوُبوَن َوِمْْ َٓ َْٔوَن َوؾِٔ ٚ ََتْ َٓ  لـ أنَّيـ على دليؿه  {81}األعراف [ َؿَٚل ؾِٔ

نَّما يارجكف، كمنو يمكتكف، كفيو يحيكف فيو بماافو  ذلؾ قبؿ ياكنكا  مف أىبطكا لما إليو صاركا كا 
 ما منو والتـي أصبتيوي  كلك ،عيٍنقيكدان  فتناكلتي  الجنَّةى، رأيتي  إنَّي" :قاؿ ()رسكؿ اهللعف ك  .(ِ)الجنَّة
، رؤيةي  أنَّيا ظاىريه .(ْ)الجنَّةى" رأيتي  "إنَّي قكلو:، ف(ّ)"الدرنيا بىًقيتً   لو ارفت الحجب أفَّ  على عيفو
 حديث:" كيؤيده منيا، يتناكؿ أفَّ  أمانو حتى بينيما المسافة كطكيت حقيقًتيا على فرآىا دكنيا

                                                           

(، كالمنياج ررح صحيأل ٕٓ/ُ(، كالبداية كالنياية: ابف اثير)ّْٗػ ّْٕ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
 (.ُِِٕ/ّ(، كفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ُّ/ُّمسلـ: النككم)

 (.ّْٗػ  ّْٕ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)

 (.ُُّ(،)ص:َُِٓاب صالة الاسكؼ جماعةن، حديث رقـ)صحيأل الباارم اتاب الاسكؼ ػ ب (ّ)

 . (ّٕٔ(،)ص:ُٕٗٓفي اتاب النااح ػ باب ايفراف العرير، حديث رقـ) الباارم صحيأل (ْ)
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 ىذه إبقاء في إحالة الك  .(ُ)ًقطاًفيا" مف بًقطاؼو  لجئتياـ علييا اجترىٍأتي  لك حتى الجنَّةي  منَّي دىنتٍ 
، كقد (ِ)ككجدتا القتا قد كالنَّار الجنَّة أفَّ  في السرنة أىؿ مذىب على سيما ال ظكاىرىا على اومكر

 الجنَّةى  الؽ اهلل فإفَّ  تبيداًف؛ كال أبدان  تفنياف ال مالكقتاف، كالنَّاري  كالجنَّةي " :الطحاكية متف في كردَّ 
 إلى منيـ راء كمف منو، فضالن  الجنَّة إلى منيـ راء فمف أىالن، ليما كالؽ الالؽ، قبؿ كالنَّارى 
 يزؿ كلـ ارف، مكجكدتاف مالكقتاف كالنَّار الجنَّة أفَّ  على السرنة أىؿ اتفؽمنو". فقد  عدالن  النَّار
 كأنَّيا الجنَّة صفة في جاء ما باب"يأل صحال في الباارمر  عقد كقد .(ّ)ذلؾ على السرنة أىؿ

 كساؽ أنَّيا ال تكجد إال يكـ القيامة، بذلؾ إلى الرد على مف زعـ مف المعتزلة كقد أرار ."مالكقة
 .(ْ)مالكقة مكجكدة ارف الجنَّة أفَّ  على تدؿر  اثيرة أحاديث

 :(ٓ)رابعان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 
نَّما ليا حقائؽ ال ارارة دار إفَّ  على مف قاؿ: في ىذه ارية رد   .ُ  .أمثاؿ ىي كا 
 في ارية دليؿه على أفَّ الجنَّة مالكقةه مكجكدةه اليكـ. .ِ
 الػؽفػإفَّ  ،القيامػة يػكـى  اهللي  ينرػئيما بػؿ: كقالػت ذلػؾ، تأناػر التػي  ارية رد  علػى المعتزلػة .ّ

؛ الجزاءً  قبؿى  الجنَّة     .، زعمكامتطاكلة مددان  معطلة تصير ونَّيا عبثه
 آدـ أبك البرر. .ْ

  أفَّ اإلنساف معرض للاطهلل، كالزلؿ. .ٓ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٔٗ(،)ص:ْٕٓصحيأل الباارم في اتاب اوذاف، حديث رقـ) (ُ)

 (.ّٔٓ(، كآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية)ص:ِْْ/ّفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ِ)

 (.ُّ(، كالجنَّة كالنَّار: عمر سليماف اورقر)ص:ُّْررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ّ)

  (ّٔٓ/ٕ)فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر(، ك ّٖٔصحيأل الباارم اتاب بدء الالؽ)ص: (ْ)

كفتأل القدير:  (،ُّْ(، كررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص:ِْٔ/ّفتأل البارم: ابف حجر) (ٓ)
(، كآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد ُّ(، كالجنَّة كالنَّار: عمر سليماف اورقر)ص:ْٓٓ/ُالركااني)

 (.ّٔٓالراي )ص:
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 الصريح عف شرع األنبياء صدٌّ  في القبيح تقميد اآلباءالثاني:  المطمب
 صد: تسعة مقاكفيو     

ُـّ التقميد            ؿ: ذ  المقصد األكَّ
ٚ ِمَٚ[قكلو: يدؿر عليو              َٕ ٚ َواهللُ َأَمَر َٕ ٚ َآَبَٚء َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ًٜ َؿُٚفوا َوَجْد ُِوا َؾِٚحَن ًَ  .{84}األعراف  ]َوإَِىا َؾ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ًٜ كىي مرتقَّةه مف الفيحش كىك الاثرة كالقكَّة في الريًء المذمـك  : الفاحرةي اسـه للعمؿ الذَّميـ،َؾِٚحَن

طرة السَّليمة، أك ينرهلل بأل كىي التي تنفر منيا الفً كالماركه، كغلبت الفاحرة في اوفعاؿ الرَّديدة القي 
يا مف بحيثي يهللباىا أىؿ العقكؿ الرَّاجحة، كينارىا أكلك اوحالـ، كيستحيي فاعلي  كفساده  عنيا ضر  

كقد ركم أفَّ المراد بالفاحرة في  رقة،نى كالكأد كالسغاء كالزَّ اس، كيتستر مف فعليا، مثؿ: البً النَّ 
 .  ارية التَّعرَّم في الحجَّ

 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
، فإذا أمرىـ بياأنَّو هلل  الذيف يفعلكف الذنكب، كينسبكفبأل حاؿ المررايف لقي  مبينان  اهللي  يقكؿ

اعتذركا  راةن ما يستفحش كيستقبأل، كمف ذلؾ طكافيـ بالبيت عي  كىي: اؿر ارتاب المرراكف فاحرةن 
 .جياالتيـ مف اثير كذـر  لتقليد،ل ذـ   ارية، ك بهللنَّيـ كجدكا آباءىـ يرتابكنيا، كأفَّ اهلل أمرىـ بذلؾ

 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
الذم مف رهللنو إفادة اليقيف بكقكع الرَّرط  [إَِىا]جاء الررط في ارية بحرؼ: :المطيفة األكلى

 حالة.ليرير إلى أفَّ ىذا حاصؿه منيـ ال مى 
ًٜ َوإِ ]:قكلو في يؤمنكف ال الذيف ضمير إلى كالقكؿ الفعؿ أسند :المطيفة الثانية ُِوا َؾِٚحَن ًَ َىا َؾ

 غير كالفاعؿ الفاعؿ، غير القائؿ ياكف كقد المجمكع، ضمير إلى اإلسناد معنى على [َؿُٚفوا
 .الريـ عنو كاعتذركا الريـ فعلكه يـفاهللنَّ  ذلؾ في بعضان  بعضييـ صدؽ لما يـبهللنَّ  اعتدادان  قائؿ،

ْحَنٚءِ ]:ليـ يقكؿ أف ()نبيَّو أمر بهللفَّ  على المررايف ردَّ اهللي  :المطيفة الثالثة ٍَ ُْٖمُر بِٚف [ إِنَّ اهللَ ََل َي

وفُوَن َظَذ اهللِ َمٚ ََل ]:فقاؿ إليو، أضافكه ما علييـ أنار ثـ ى اهلل،عل ذلؾ تدعكف فايؼ َُ َأَب

ونَ  ُّ َِ ًْ  معصيًتو على قطر  عبدان  اهللي  أاـر ماك ليـ،  يقكؿ بهللفَّ  ()النبيَّ  أمر ما تماـ مف كىك ،[َب

                                                           

 (.ِٖ/ٖعاركر)التحرير كالتنكير: الطاىر ابف  (ُ)

(، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: ُٕٖ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ِ)
 (.ُّٓ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:َِٗالسعدم)ص:

 (.ّٖ،ِٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ّ)
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 اومريف أفَّ  كالحاصؿي ، المعصية عف كنيااـ الطاعة ليـ رضي كلاف بيا، أمره كال لو رضييا كال
 .الجالؿ ذم على افتراءه  كارار للرجاؿ، تقليده  اوكَّؿ وفَّ  باطالف؛

لى لردَّ  يتعرض كلـ الثانية، المقالة في علييـ ردَّ اهللي  :المطيفة الرابعة  ىك لما فسادىا لكضكح اوكَّ
 .بحجةو  ليس ارباء مثؿ تقليد أف معلكـ

ونَ ]:قكلو :المطيفة الخامسة ُّ َِ ًْ وُفوَن َظَذ اهللِ َمٚ ََل َب َُ  فػإفَّ  عظيـه، أمره  كالتكبي  التقري  مف فيو [َأَب
، اؿَّ  في قبيحان  ااف إذا بالجيؿ القكؿ  . (ُ)اهلل على التقكؿ في ااف إذا فايؼ ريءو

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
 :إقداميـ على تلؾ الفكاحش بهللمريفيـ اانكا يحتجكف على أنَّ  المررايف عف أابر اهلل إفَّ 

ة اوكلى: فما ذار اهلل عنيا ا الحجَّ هللمَّ ف اهلل أمرنا بيا. إفَّ  كالثاني: ،حدىما: إنا كجدنا علييا آباءناأ
كلما ااف  ؛فاسدةه  و طريقةه أنَّ  أحدو  كقد تقرر في عقؿ اؿَّ  ،إلى محض التقليدً  يا إرارةه ونَّ  ؛جكابان 

فَّ ، ك عنو الجكابى  لـ يذار اهللي  أحدو  لاؿَّ  جليان  ظاىران  فساد ىذا الطريؽي   الرريفة ارية ىذه في ا 
 مف ذلؾ فإفَّ  للحؽَّ؛ الماالفة المذاىب في آباءىـ يتبعكف الذيف للمقلدة كاعظ كأبل  زاجر وعظـ
ًٜ َؿُٚفوا ]:القائلكف فإنَّيـ ،الحؽَّ  بهللىؿ ال الافر بهللىؿ االقتداء ُِوا َؾِٚحَن ًَ َٚوإَِىا َؾ َٕ ٚ َآَبَٚء َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ  [َوَجْد
 كأنَّو بو، اهللي  أمر الذم بهللنَّو اعتقاده م  المذىب، ذلؾ على أباه كجد باكًنو اغتراره لكال كالمقلدي 
 على كالنصرانير  الييكدية، على الييكدمي  بيا بقي التي ىي الاصلة كىذه عليو، يبؽ لـ الحؽ،

 كالنصرانية، الييكدية في آباءىىـ كجدكا اكنيـ إال الضالالت ىذه على أبقاىـ فما ،النصرانية
 طلبكا كال ونفسيـ، ينظركا كلـ بو اهللي  أمر الذم الحؽر  ىك عليو ىـ ما بهللفَّ  بيـ الظفَّ  كأحسنكا
 الررؾ أئمَّة فهللابر اهللي في ارية أفَّ ، الاالص كالقصكر البحت التقليد ىك كىذا ،يجب اما الحؽَّ 

 آبائيـ إلى ينسبكىا أف كًجماعيا إياىـ، كلقنكىا اوعماؿ تلؾ عف معاذيرى  وتباعيـ أعدكا قد
 لك مصالأل مف اوعماؿ تلؾ طي في بما أعلـ آباءىـ أفَّ  كاعتقدكا لالفيـ، قدكة ىـ الذيف الساًلفيف

َـّ  أناركا، ما لعرفكا المناركف علييا اطل   ما آباءىىـ أفَّ  يعنكف بذلؾ أمر اهللى  أفَّ  ذلؾ على عطفكا ث
 كاعتذركا ونفسيـ اعتذركا أنَّيـ منو ففيـ اهلًل، مف بهللمرو  رسمكىا كلانيـ أنفسيـ، تلقاء مف رسمكىا
ٚ]:قكليـ فمعنى ربائيـ، ٚ ِمَ َٕ  اهللى  أفَّ  أرادكا كلانيـ إلييـ اهلل مف أمر بلكغ ادعاءى  ليسى  ،[َواهللُ َأَمَر

 في ذلؾ بقاء أراد ونَّو ليـ، أمران  آباءىـ اهلل أمر فااف كسنكىا الررسكـ تلؾ رسمكا الذيف آباءىىـ أمر
كالمفيـك ، المااطبيف فطنة على اعتمادان  القرآفي  إيجاز أجملو كقد استدالليـ، معنى فيذا ذريَّاتيـ،

                                                           

كفتأل البياف في  (،ِٕٗ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ُّْ/ّالسيكطي) الدر المنثكر في التفسير المهللثكر: (ُ)
 (.ٕٔٔ/ِكحارية الصاكم على الجالليف) (،ِّٕ/ْمقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)

كفتأل البياف في مقاصد القرآف:  (،َِٖػِٕٗ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،ٗٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
 (.ِّٖػ  ِّٕ/ْصديؽ حسف ااف)
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 المرادي  كليس آباءنا، علييا كجدنا عنيا قالكا نييكا أك علييـ فهللنًارتٍ  فاحرةن  فعلكا إذا أنَّيـ مف ارية
نااري  ناهو  أمَّ  نييي  المراد كلاف ضالليـ، عف إياىـ اإلسالـ نيي اصكص كالنَّيي باإلناار  أمَّ  كا 
،  ااف المررايف ديف فإفَّ  القبائؿ، مف علييا يكافقكنيـ ال مف الفكاحش علييـ ينار ااف فقد منارو
 تصدكا فحينئذو  القرآف قكارع كأسمعيـ الفاسدة، أعماليـ علييـ فنعى اإلسالـ جاء ثـ ماتلفان، أرتاتان 

تيـ كفساد معذرتيـ ترني  السَّياؽ مف لـعي  كقد ،لالعتذار  ااف ما إناار على ارية كدلت، حجَّ
 كفحريا، فسادىا الظَّاىر اومكر في ارباءً  اتباع على تكاهلل دليؿو  اؿر  كىك االستدالؿ ليذا مماثالن 
ٚ ِمَٚ[:قكليـ فإفَّ  بعلمو، للمستدؿ قبؿ ال ما إلى استند دليؿو  كاؿر  َٕ  لـ إذ باطلةه  دعكل ]َواهللُ َأَمَر

 .اهلل مراد تلقي ليـ أيف فمف النربكةى، يناركف اانكا فإنَّيـ مبلَّ ، بكاسطة بذلؾ اهلل أمر يبلغيـ
ْحَنٚءِ ]:قكلوك  ٍَ ُْٖمُر بِٚف َْ إِنَّ اهللَ ََل َي  رد   كىك الفكاحش، بتلؾ أم بيا أمرىـ اهلل أفَّ  لدعكاىـ نقضه  [ُؿ

فاقة ليـ، كتعليـه  علييـ، ، ىك بما يهللمر بالاماؿ فال صؼه متَّ  اهللى  وفَّ  غركرىـ؛ مف ليـ كا   نقصه
 ااف كما اوعلى، الاماؿي  لو اهللى  وفَّ  بو؛ يهللمر ال اهلل أفَّ  على الدَّاللة في ااؼو  فاحرة الفعؿ فاكف

، عف إال بذلؾ أمرى  اهلل بهللفَّ  اعتذاريىـ وُفوَن ]:بقكلو التكبياي باالستفياـ اهللي  كبايـ كلذلؾ جيؿو َُ َأَب

ونَ  ُّ َِ ًْ  عليو، تقدـ ما لداللة المفعكؿ فحذؼ بو، أمر اهللى  أفَّ  تعلمكف ال ما أٍم: [َظَذ اهللِ َمٚ ََل َب
نَّما فيو، ليـ مستند ال إذ بذلؾ أمرىـ اهلل أفَّ  يعلمكا لـ ونَّيـ ـ، ونَّيـ لـ عف مجٌرد التَّكى قالكه كا 

 بالتقليد؛ الفىٍتكل تجكزي  الك اما  .أفَّ اهللى ال يليؽ بجاللو كامالو أفَّ يهللمر بمثؿ تلؾ الرَّذائؿً يعلمكا 
، ليس ونَّو ، ليس التقليد أفَّ  النَّاس بيف االؼ كال حراـه، علـو  بغير كالفتكل بعلـو  ال المقلد كأفَّ  بعلـو

فيو ريءه،  ()فيما لـ ييؤثىر عف رسكؿ اهللكقد أيبيأل للمسلـ اجتياد الرأم  .(ُ)عالـ اسـ عليو ييطلؽ
 .  كلـ يهللت لو في الاتاب ريءه اارؼه

 ىدايات:ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفخامسان: 
نَّما يكفَّؽ لو  .ُ التقليد مذمكـه، كاإلبداع محمكده؛ فاإلبداع كصؼه يستعصى على الكصؼ، كا 

اوصيؿ ىي التي تقكد للعمؿ، كالفار المقلَّد ال الذاي، كيميزه الابير؛ فإفَّ لمعة الفار 
نَّما الفار االجتيادم  يقكد، بؿ يرطأل أك يضؿ أك تصؿ حلكلو متهللارة كناقصة، كا 
اإلبداعي ىك الذم يقكد كيبني كيدؽ باب المستقبؿ، كىذا الفار االجتيادم اإلبداعي إنَّما 

كقكلو، كفحصه لمذاىب  ()يؤسسو كقكؼ م  آم القرآف الاريـ، كلبث م  سيرة النبي
 المسلميف السالفيف كالميحدىثيف، كمعرفةه بهللابار التاري  كالحضارات.

                                                           

رراد الفحكؿ: الركااني)ص:ٖٔ/ِإعالـ المكقعيف عف ربَّ العالميف: ابف قيـ الجكزية) (ُ) التحرير (، ك ُِٔ(، كا 
(، كالجماعات اإلسالمية:  ِّ/ُ: اولباني)()، كصفة صالة النبيَّ (ْٖ،ِٖ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)

 (.ُِٖمحمد الري  عليك محمد)ص:كمناىج اللرغكييف في تقرير العقيدة:  (،ِٕٖ/ِسليـ الياللي)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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في ارية رد  على الذيف يقكلكف: إفَّ الكصكؿ إلى مرتبة االجتياد أمره صعبي المناًؿ؛ بؿ  .ِ
 باب الجياد كاالجتياد مفتكحه فال يجكز إغالقو إال بنص  ررعي  مف الاتاب كالسرنة.

 صادقان  ترايا مف فهللمَّا لغير اهلل، ترايا مف كالعكائد المهلللكفات ترؾ في المرقةى  يجد إنَّما .ّ
 ىك أصادؽ ليمتحف كىلةو، أكَّؿ في إال مرقةن  ترايا في يجد ال فانَّو هلل؛ قلبو مف مالصان 

 لذةن. استحالت قليالن  المرقة تلؾ على صبر فإفَّ  ااذب، أـ ترايا في
 بالاذالف المضركبة كالعقكؿ كالحامة، للعقؿ المكافؽ الحؽر  ىك الرَّسكؿي  بو جاء ما أفَّ  .ْ

 مالزمة اهلل إلى الكسائؿ كالررع، فهللقرب الحامة كبيف كالنقؿ العقؿ بيف المعارضة ترل
رادة اهلل إلى االفتقار كدكاـ كالباطف، الظاىر في معيا كالكقكؼ نةالسر   هكحدى  كجيو كا 

 .العبد سعادة أصكؿفيي  كاوفعاؿ باوقكاؿ
 فَّ اهلل تعالى ذَـّ التقليد في غير مكض  مف اتابو؛ فقد ذـ تقليد ارباء كالرؤساء.أ .ٓ
فَّ ارية بيَّنت أفَّ مف منيج المررايف اإلعراض عمَّا أنزؿ اهلل كعدـ االلتفات إليو ااتفاءن أ .ٔ

المان  مف قىبكؿ  التقليد؛ فإفَّ بتقليد ارباء، كلذلؾ فقد احتجَّ العلماء بيذه ارية في إبطاؿ 
 االىتداء االقتداء بارباء؛ فالقرآف ذـ مىف أعرض عمَّا أنزلو اهلل، كقن  بتقليد ارباء.

التسليـ ليا، كىي الاتاب كالسرنة،  إذا بطؿ التقليد كجبَّ التسليـ لألصكؿ التي يجبر أنَّو   .ٕ
؛ فإفَّ التقليد ليس  بعلـو باتفاؽ أىؿ العلـ، اما أفَّ التقليد كما ااف في معناىما بدليؿو جام و

 ليس اتباعان؛ بؿ ىك ماالؼ لالتباع.
فَّ مف أسباب تهللار المسلميف اليكـ ىك االقتناع بالعرؼ الااطئ المكركث عف ارباء أ .ٖ

 كاوجداد، لذا فإفَّ سد باب االجتياد ااف سببان ميمان في انحطاط المسلميف.
باتباع المينزَّؿ ااصةن، كارية نص  في بطالف التقليدأمرى اهللي تعالى في ىذه ارية   .ٗ

(ُ). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

عالـ المكقعيف عف ربَّ العالميف: ابف القيـ) (،َُٖ،َُٕالفكائد: ابف قيـ الجكزية)ص: (ُ) (، ْٓٔػ  ْْٕ/ّكا 
 (،َُِ،ٖٕ(، كصناعة الحياة: محمد أحمد الرارد)ص:ُُْكاالستيزاء بالديف: أحمد بف محمد القرري)ص:

 (.ٔٓٓ،ِٖٔكالجماعات اإلسالمية: سليـ الياللي)ص:
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 ؿاألكَّ 
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 ، كالتحسيف كالتقبيح شرعيَّاف كعقميَّاففي الفعؿ اإلليي ال قبيحى  المقصد الثاني:
َٕٚ َواهللُ كيدؿر على ىذا المعنى اوصكلي قكؿ اهلل: ٚ َآَبَٚء َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ًٜ َؿُٚفوا َوَجْد ُِوا َؾِٚحَن ًَ ]َوإَِىا َؾ

ٚ ِمَٚ  َٕ ونَ َأَمَر ُّ َِ ًْ وُفوَن َظَذ اهللِ َمٚ ََل َب َُ ْحَنِٚء َأَب ٍَ ُْٖمُر بِٚف َْ إِنَّ اهللَ ََل َي      .{84}األعراف [ ُؿ

 : (ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ْحَنٚءِ  ٍَ كالفحراء ىي ما  .فيداؿ فيو جمي  الابائر ،ابيرةو  معصيةو  ف اؿَّ عالفحراء عبارة  :بِٚف

، كل ، كاستفحرو اؿر ذم عقؿو سليـو يذا فسرت بالزنا كاللكاط، كسماىا ظير قبحيا لاؿَّ أحدو
ًٜ ]:اهلل ى فحران، كىك ما ظير قبحو جدان مف سمَّ كاذلؾ القبيأل مف القكؿ يي  لتناىي قبحيا، [ َؾِٚحَن

َ قكلو:فالفحراء: ما تزايدى فحريو كارتدَّ ناريه، ، فالسب القبيأل، كالقذؼ كنحكه َم َرِّبي ََم َحرَّ َّٕ َْ إِ ]ُؿ

َواِحَش[ ٍَ  .لفكاحشي عند العرب اؿر ما قيبألى كا ىي اؿر ما نيى اهللي عنو، اف
لىـه  :اهللَ  قبؿ بو تسمَّى سكاه، بو يتًَّسـٍ  لـ المحامد، لجمي  المستحؽر  الكجكد الكاجب لذاتا على عى
 يق  اوصؿ في ك)اإللو( اػ )إماـ(، إلو، كأصلو، اوسماء جملة في آدـ على كأنزلو ييسمَّى، أف

، أك بحؽ   معبكدو  اؿَّ  على  غير بنفسو أصؿه  كأنَّو مرتؽ، ىكك  بحؽ ، المعبكد على غلب ثـ باطؿو
، مف مهللاكذ  إلى ترج  كال ريءه، بيا يحيطي  ال ذاتو تعالى أفَّ  فاما ابتداءن، علمان  كض  بؿ ريءو
، كىك تعالى، اسميو فاذلؾ ريء عظـ؛ ونَّو يكصؼ بجمي  او اهلل اسـي  أنَّو المحققيف كعند عربي 

بان كذالن، كاكفان كرجاءن، كتعظيمان صفات الاماؿ،  طاعةن لو، ك ك)اإللو( ىك الذم يهللليو العباد حي
 تحبو كتىًذؿر لو. بمعنى)مهلللكه( كىك الذم تهللليو القلكب، أٍم: 

  :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
إذا ارتابػػػػكا فاحرػػػةن اعتػػػذركا بػػػهللنَّيـ كجػػػدكا آبػػػػاءىـ قػػػبأل حػػػاؿ المرػػػرايف تعػػػالى  يابػػػر اهلل        

قؿ ليـ يا محمد ردًّا علييـ: إفَّ اهلل ال يهللمر بالمعاصي، بػؿ ينيػى  .يرتابكنيا، كأفَّ اهلل أمرىـ بذلؾ
، يػػػهللمر عبػػػاده بتعػػػاطي الفػػػكاحش ال يليػػػؽ بامالػػػو كحامتػػػو أفَّ فػػػعنيػػػا، فايػػػؼ تػػػدَّعكف ذلػػػؾ عليػػػو؟ 

 أتقكلكف أييا المرراكف على اهلل ما ال تعلمكف اذبان كافتراءن.
 
 
 

                                                           

(، كتفسير َِٓ/ّكعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (،ٗٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
كاالستيزاء بالديف: أحمد  (،ِٖ،ِٕ/ُ(، كميغني الميحتاج: الاطيب الرربيني)ُٗ/ُالقرآف العظيـ: ابف اثير)

 (.ُٖٔلأل العلي العزم)ص:كتيذيب مدارج السالايف: عبد المنعـ صا (،َْالقرري)ص:

 (.ُّٓ(، كالماتصر في التفسير)ص:َِٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ِ)
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 ؿاألكَّ 
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
وَن[قكلو تعالى:: األكلى المطيفة ُّ َِ ًْ وُفوَن َظَذ اهللِ َمٚ ََل َب َُ  .ـ كالساريةفي معرض الذَّ  ]َأَب

ْحَنِٚء[:وقكل: المطيفة الثانية ٍَ صفة لمكصكؼ قد حذؼ تجريدان لقصد الصفة، كىي الفعلة  ]بِٚف
 الفحراء، كالاصلة الفحراء.

ثـ  ،القكـ اانكا يسلمكف اكف تلؾ اوفعاؿ فكاحش أفَّ  الفحراء ليس المراد مف: المطيفة الثالثة
تلؾ اورياء اانت في  أفَّ  :بؿ المراد ،ذلؾ ال يقكلو عاقؿه  فإفَّ  ؛اهلل أمرىـ بيا اانكا يزعمكف أفَّ 
 ذلؾ قد أجاب عفك  .اهلل أمرىـ بيا كأفَّ  ،يا طاعاته كالقكـ اانكا يعتقدكف أنَّ  ،أنفسيا فكاحش

َْ إِنَّ اهللَ ]:بقكلو ْحَنِٚء[ُؿ ٍَ ُْٖمُر بِٚف سؿ اكف ىذه و ثبت على لساف اونبياء كالرر كالمعنى أنَّ  ََل َي
 اهلل أمرنا بيا؟  بهللفَّ  :فايؼ يماف القكؿ ،اوفعاؿ منارة قبيحة

وُفررروَن َظرررَذ اهلل[]التضػػػميف، حيػػػثي ضػػمف قكلػػػو:: رابعػػػةالمطيفػػػة ال َُ معنػػػى تاػػػذبكف، أك معنػػػى  ،َأَب
لكف، فلذلؾ عيدَّم بػ ذ كااف حقو أف يعدل بػ )عف( لك ااف قكالن صحيألى النَّسبًة، َظَذ[]تتقكَّ  ااف كا 

 مف كركده عدـي  يتحقؽ بما اهلل على القكؿ ااف يعلمكف ال ما اهلل على يقكلكا أف على كاردان  التَّكبي ي 
 .أحرل اهلل

وُفوَن َظَذ اهللِ[]االستفياـ في قكلو:: لخامسةالمطيفة ا َُ  كفيو معنى النَّيي. إناارم كتكبياي، َأَب

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
عقليَّاف، كزعمكا أفَّ الحسف كالقبأل أفَّ التحسيف كالتقبيأل ررعيَّاف ال  يرل اوراعرة          

نَّما بالررع، كعليو ف ال يحاـ بيما إال بعد كركد صفتاف إضافيتاف في اوفعاؿ، فال تيدرؾ بالعقؿ، كا 
كذىب جميكر المعتزلة إلى أفَّ التحسيف  إذ ال يستقؿ العقؿ بإدراؾ حسف كال قبيأل. الررع،

كالتقبيأل عقليَّاف ال ررعيَّاف، كزعمكا أفَّ الحسف كالقبأل صفتاف ذاتيتاف لألفعاؿ، كالعقؿ يستقؿ 
فقالكا:  ،السرنة كالجماعة أىؿى ما ىك اارؼ كمبيَّف لتلؾ الصفات، كىدل اهللي بإدراايما، كالررع إنَّ 

بهللفَّ التحسيف كالتقبيأل ررعيَّاف كعقليَّاف، كاوفعاؿ مف حيثي ىي قد يدرؾ حسنيا كقبحيا قبؿ كركد 
الريء  يحتجكا بيذه ارية على أفَّ  الذيفأقكؿ للمعتزلة "قاؿ الرازم: ، الررع، كقد ال يدرؾ ذلؾ

إِنَّ اهللَ ]:قكلو وفَّ  ؛على ذلؾ الكجو نيى عنو لاكنو مرتمالن  اهلل ثـ إفَّ  ،عائد إليو ما يقبأل لكجوو إنَّ 

ْحَنٚءِ  ٍَ ُْٖمُر بِٚف في نفسو باكنو مف الفحراء امتن  أف يهللمر  و لما ااف ذلؾ مكصكفان إلى أنَّ  إرارةه [ََل َي

                                                           

 (،ُٖٔعبد المنعـ صالأل العلي العزم)ص: كتيذيب مدارج السالايف: (،َٔ،ٗٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ٖٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ٕٔٔ/ِكحارية الصاكم على تفسير الجالليف)

(، كآراء ابف حجر ِْٖ/ُ(، كلكام  اونكار البيية: السفاريني)ِْٖ، َٗ/ٖمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)
 (.َِٔالييتمي االعتقادية: محمد الراي )ص:



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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لتعلؽ اومر كالنيي بو كذلؾ  كىذا يقتضي أف ياكف اكنو في نفسو مف الفحراء مغايران  ،اهلل بو
اوفعاؿ في نفسيا حسنة كقبيحة، اما أنَّيا نافعةه كضارةه، كالفرؽ كًبناءن عليو ف .(ُ)"يفيد المطلكب

ابه كال عقابه كالمرمكمات كالمرئيات، كلاف ال يترتَّب علييما ثك  بينيما االفرؽ بيف المطعكمات
كقبيأل،  كقد دؿَّ القرآف أنَّو ال عقاب إال بإرساؿ الررسؿ، كأفَّ الفعؿ نفسو حسفإال باومر كالنيي، 

َٞ َرُشوًَل[ كبياف داللة اومريف، فهللمَّا اوكَّؿ: ففي قكلو: ًَ بْ َٕ بَِغ َحتَّى  ذي ًَ َّْٚ ُم ـُ  كأمَّا  {31}اإلرساء ]َوَمٚ 
ًٜ َؿُٚفوا اوصؿ الثاني: كىك داللتو على أفَّ الفعؿ في نفسو حسف كقبيأل فقكلو: ُِوا َؾِٚحَن ًَ ]َوإَِىا َؾ

 ٚ َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ْحَنِٚء[َوَجْد ٍَ ُْٖمُر بِٚف َْ إِنَّ اهللَ ََل َي ٚ ُؿ ٚ ِمَ َٕ ٚ َواهللُ َأَمَر َٕ  فهللابر اهلل أفَّ فعليـ فاحرة قبؿ نييو َآَبَٚء
ْحَنِٚء[  ثـ قاؿ تعالى:عنو، كأمر باجتنابو بهللاذ الزينة،  ٍَ ُْٖمُر بِٚف أٍم: ال  يهللمر بما ىك ]إِنَّ اهللَ ََل َي

لـ اكنو فاحرة بالنيي، كأنَّو ال معنى لاكنو فاحرة إال  فاحرة في العقكؿ كالفطر، كلك ااف إنَّما عي
تعلؽ النيي بو، لصار معنى الاالـ: إفَّ اهلل ال يهللمر بما ينيى عنو، كىذا ييصاف عف التالَّـ بو 

َٜ اهللِ افَّتِي َأْخرَ ثـ قاؿ تعالى: آحاد العقالء فضالن عف االـ العزيز الحايـ. َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ َبِٚدِه ]ُؿ ًِ َج فِ

ْزِق[ ٔيَبِٚت ِمَن افري فيو مان  مف تحريمو دؿَّ على أنَّو طيبه قبؿ التحريـ، كأفَّ كصؼ الطيب  َوافىَّ
[ ثـ قاؿ تعالى:مناؼو للحامة،  ٌَ ٚ َوَمٚ َبَىَن َواإِلْث َٓ َر ِمْْ َٓ َواِحَش َمٚ َط ٍَ َ اف َم َرِّبي ََم َحرَّ َّٕ َْ إِ كلك ااف ]ُؿ

ىك لتعلؽ التحريـ بيا، كليست فكاحش قبؿ ذلؾ، لااف حاصؿ الاالـ: قؿ إنَّما اكنيا فكاحش إنَّما 
ثمان كبغيان بمنزلة اكف الررؾ  حرَّـ ربي ما حرَّـ. كاذلؾ تحريـ اإلثـ كالبغي، فاكف ذلؾ فاحرة كا 

ْحَنٚءِ ]:كلوقك  .(ِ)رراان، فيك ررؾ في نفسو قبؿ النيي كبعده ٍَ ُْٖمُر بِٚف َْ إِنَّ اهللَ ََل َي  نقضه  [ُؿ
فاقةه  ليـ، كتعليـه  علييـ، رد   كىك الفكاحش، بتلؾ أم بيا أمرىـ اهلل أفَّ  لدعكاىـ  ـ؛غركرى مف ليـ كا 

 فاحرة الفعؿ فاكف كأناركه، العقالءي  يرضو لـ نقصه  ىك بما يهللمر بالاماؿ فال صؼه متَّ  اهللى  وفَّ 
 اهلل بهللفَّ  اعتذاريىـ ااف كما اوعلى، الاماؿي  لو اهللى  وفَّ  ؛بو يهللمر ال اهلل أفَّ  على الدَّاللة في ااؼ
، عف إال بذلؾ أمرى  وُفوَن َظَذ اهللِ َمٚ ََل ]:بقكلو التكبياي باالستفياـ اهللي  كبايـ كلذلؾ جيؿو َُ َأَب

ونَ  ُّ َِ ًْ  ليـ مستند ال إذ بذلؾ أمرىـ اهلل أف يعلمكا لـ ونَّيـ بو؛ أمر اهللى  أفَّ  تعلمكف ال ما أٍم: [َب
نَّما فيو، ونَّيـ لـ يعلمكا أفَّ اهللى ال يليؽ بجاللو كامالو أفَّ يهللمر بمثؿ  ـ؛د التَّكىر عف مجر  قالكه كا 

؛فإفَّ الربَّ تعالى ال يفعؿ سيئةن قىطر  ،تلؾ الرَّذائؿً   ()كليذا ااف النبير  ، بؿ ًفعليوي اليوي حسفه كايره

                                                           

 (.ٗٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ِ) التحرير كالتنكير: الطاىر (، ك ُِّ/ُمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.ْٖ/ٖابف عاركر)
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، كالررر ليسى إليؾى " كالايري الر :يقكؿي  . أٍم: فإنَّؾ ال تىاليؽي رران محضان، بؿ اؿر ما تالقو، (ُ)"وي بيدىيؾى
، كلاف قد ياكف فيو رىر  لبعض ال ، ففيو ًحامةه، كىك باعتبارىا ايره نَّاس، فيذا رر  جزئي  إضافي 

كليذا ال و، كىذا ىك الررر الذم ليس إليو، فهللمَّا رر  الي  أك رر  مطلؽه؛ فالربر سبحانو مينزَّهه عن
ءٍ ]:ييضاؼي الرر إليو مفردان قطر، بؿ يداؿ في عمكـ المالكقات، اقكلو َي َرْ ـُ [ اهللُ َخٚفُِق 

مر  {28}الزُّ
كقد علـ المسلمكف أفَّ اهلل لـ يالؽ ريئان ما إال لحامةو؛ فتلؾ الحامة كجو حسنو  .(ِ)

قد تاكف بكجوو مف الكجكه. ك ال فائدة فيو كايره، كال ياكف في المالكقات رر  محض  ال اير فيو، ك 
رر ال فإفَّ ال؛ كليذا ليس مف أسماء اهلل الحسنى اسـه يتضمف الرر .(ّ)مصائب قكـو عند قكـو فكائد

، فلو الاماؿ يداؿ في ريءو مف صفات اهلل ، كال أفعالو، كال يلحؽ ذاتو تعالى نقصه كال رره
حضان مف جمي  الكجكه؛ فإفَّ حامتو سبحانو كالحؽر أفَّ اهلل لـ يالؽ رران م كالجالؿ التاـ، المطلؽ

يريد اهللي ريئان ياكف فسادان مف اؿَّ كجوو، كال مصلحة في القو بكجوو ما،  تهللبى ذلؾ، فال يماف أفَّ 
[ لذلؾ قاؿ: فإنَّو تعالى بيده الاير الو، كالرري ليس إليو. ٌٍ ٔ َِ اٍط ُمْستَ أٍم:  { 12}هود ]إِنَّ َرِّبي َظَذ ِسَ

، حامةو، كحمدو في قضائو قدره، كررعو كأمره، كفي جزائو كثكابو، فَّ اهلل إ ، كقسطو على عدؿو
كعقابو، ال تارج أفعاليوي عف الصراط المستقيـ، التي يحمد كيثنى عليو بيا؛ فإفَّ اهلل حميده في 
، كحامةه،  ، كجكده، كبره ، حميد اوفعاؿ؛ وفَّ أفعالو إحسافه صفاتو؛ وفَّ صفاتو صفات اماؿو

، كقسطه كع ؛ تعالى فعلو في ليس ونَّو اهلل؛ إلى الرر ينسب فال .(ْ)دؿه  اير؛ الريا أفعاليو بؿ رر 
 النقطاع رران  صار إنَّما كالرري  فيو، رر ال اير الرو كىك كالحامة، كالفضؿ العدؿ بيف دائرة ونَّيا
ضافتو نسبتو  في ال مالكقاتو بعض في فالرر كالرر، الاير االؽ سبحانو ىك، تعالى إليو كا 
 يض  فال محلو، غير في الريء كض  حقيقتو الذم الظلـ عف تنزه سبحانو كليذا كفعلو، القو

 فإذا محلو، غير في الريء كض  كالرر الو، اير كذلؾ بيا، مكاضعيا الالئقة في إال اورياء
كتعالى أف  ،فعلو سبحانو الو ايره  فإفَّ إليو؛  ليس الرر أفَّ  رران، فعلـ ياف لـ محلو في كض 

كال يريد إال  ،كال يفعؿ إال ايران  ،ىك الذم إليو ليس إليو كالايري  فالررر  ؛مف الكجكه بكجوو  يفعؿ رران 
رادتو كمريئتوكلانَّ  ،كلك راء لفعؿ غير ذلؾ ،ايران  اما ىك  ،و تعالى تنزه عف فعؿ ماال ينبغي كا 
 .(ٓ)اسموعف الكصؼ بو كالتسمية ب منزهه 

                                                           

(، َّٓ(،)ص:ُٕٕ( صحيأل مسلـ اتاب صالة المسافريف ػ باب الدرعاء في صالة الليؿ كقيامو، حديث رقـ)ُ)
 .(ِْٖ/ُ: اولباني)()صفة صالة النبيكأصؿ 

 .(ّْٗ:صالطحاكية: ابف أبي العٌز الحنفي)ررح العقيدة ك (، ُُٓ/ٖ،ِٔٔ/ُْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)

 .(ُُٗ:صكاإليماف: محمَّد نعيـ ياسيف) ،(ٔٗ/ٖ)،(ُِ/ُْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية ) (ّ)

 .(َْٔ،َْْالسعدم)ص:( تيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المنَّاف: ْ)

 (.ُٕٖ/ِفي مسائؿ القضاء كالقدر كالحامة كالتعليؿ: ابف قيـ الجكزية)رفاء العليؿ ( ٓ)
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 : (ُ)إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو خامسان: ما ترشد 
 محامةو. ما ال يراء، لحامةو بالغةو، كغايةو  فَّ اهلل تعالى قد يراء ما ال يحب، كيحبر أ .ُ
 بو. كاتصافو قيامو يستحيؿ كالررر  ،تعالى بو قائـ كالفعؿ الالؽ ، فإفَّ أفعاؿي اهلل حميدةه  .ِ
 كال ينيى إال عما ياكف مفسدة ليـ. ،تعالى ال يهللمر إال بما ياكف مصلحة للعباد اهلل أفَّ  .ّ
 الزيادةي على ما يتعارفيو النَّاسي حتى يارجى إلى حدَّ اإلناار.ىي أفَّ الفحراء  .ْ
حيث  ،التامة، كتتضمَّف مصلحةن للبرر أفَّ اوكامر كالنكاىي الررعية تستند إلى الحامةً  .ٓ

و ال يهللمر إال بالعدؿ يهللمر بما تستفحرو كتناره العقكؿ، كأنَّ  و ال يتصكر أفَّ أنَّ  اهللذار 
 .كاإلاالص

ارية تبيَّف ًسمة المررايف كالاافريف في أنَّيـ ييسندكف افرىـ كضالليـ إلى أمر اهلل  .ٔ
 كرضاه، كمريئتو.

 أفَّ اهلل ال ييطاع إال بإذنو، كال ييعصى إال بعلمو. .ٕ
 تقاليد، مقيَّدكف بالكاق  الذم كجدكه كعاركه.أفَّ العصاة كالمذنبيف أسرل للعادات كال .ٖ
 كالاافريف بالفكاحش كالمعاصي كالافر كالضالؿ. أفَّ الريطاف ىك الذم أمر العصاةى  .ٗ

 كميزاف الشرع ؾً مٍ المي  أساسي  العدؿي : لثالثقصد االم
ْسِط[ كيدؿر على ىذا المقصد السياسي اوسمى قكلو تعالى: َِ َْ َأَمَر َرِّبي بِٚف  .{85  }األعراف ]ُؿ

 : (ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
، كاومر يفيد الكجكب، كاهلل أمر الالؽى على ألسف رسلو بما ينفعيـ : اومر نقيض النٍَّييَأَمرَ 

 .كنياىـ عما يضرىـ
ْسطِ  َِ الحسنات تداؿ إفَّ جمي ى لقيربات التي طلبيا اهللي، فالعىٍدؿ، كىك جمي ي الطاعات كا أم: :بِٚف

ْسِط[ :فقكلو ،في العدؿ، كجمي  السيئات تداؿ في الظلـ َِ بالعدؿ كبما ظير في المعقكؿ ]بِٚف
 .صكابان  اكنو حسنان 

                                                           

 (،َِٓ/ّكعمػػدة الحفػػاظ فػػي تفسػػير أرػػرؼ اولفػػاظ: السػػميف الحلبػػي) (،َٔ،ٗٓ/ُْالتفسػػير الابيػػر: الػػرازم) (ُ)
ة (، كأصػؿ صػفة صػالَِٔػ  ُٖٕ/ُكرفاء العليؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحامة كالتعليؿ: ابف قيـ الجكزيػة)

ػػػػنة المطيػػػػرة: أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف  (،ِْٖ/ُ: اولبػػػػاني)()النبػػػػي كالعقيػػػػدة الميسػػػػرة مػػػػف الاتػػػػاب العزيػػػػز كالسر
كتصػػػكيبات فػػػي فىيػػػـ  (،ُِٗالسػػػعدم)ص:تيسػػػير الاػػػريـ الػػػرحمف فػػػي تفسػػػير اػػػالـ المنَّػػػاف: ك  (،ٖٔالقاضػػػي)ص:

 (.ُّٓللدراسات القرآنية)ص: كالماتصر في التفسير: مراز تفسير (،ُٓٓبعض اريات: صالح الاالدم)ص:

(، كالتفسػػػػػػػير الابيػػػػػػػر: ُْٖ/ِٖكمجمػػػػػػػكع الفتػػػػػػػاكل: ابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة) (،ُّٕ/ُمقػػػػػػػاييس اللغػػػػػػػة: ابػػػػػػػف فػػػػػػػارس) (ِ)
كالتحقيقػػػات كالتنقيحػػػات السػػػلفيات علػػػى مػػػتف  (،ٕٓ/ّ(، كالتفسػػػير المنيجػػػي: جمػػػاؿ أبػػػك حسػػػاف)ُٔ/ُْالػػػرازم)

 (.َُُِ/ِالعقيدة الطحاكية: االد حمزة) كتقريب كترتيب ررح (،ُُّالكرقات: مريكر آؿ سلماف)ص:
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 : (ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 
َْ إِنَّ ] :بقكلو عامان  إبطاالن  الفكاحش مف يفعلكنو بما أمرىـ اهلل أفَّ  زعميـ أبطؿى  أفَّ  بعد           ُؿ

ْحَنِٚء[ ٍَ ُْٖمُر بِٚف مات ًجماع فيو بما استطراديان  استئنافان  استهللنؼ اهللَ ََل َي  يجمعو الذم الحؽَّ  الدَّيف مقكَّ
 أف رهللنو ما يعلمكا بهللفَّ  اهلل بجالؿً  كتنكييان  جيليـ، بنقيضً  ليـ تعليمان  العدؿ أٍم: الًقسط معنى
ُْٖمُر ]:آية في المنفي لمدَّعاىـ كلمضادتو الغرض، ىذا كوىميَّة ،بو اهللي  يهللمر َْ إِنَّ اهللَ ََل َي ُؿ

ْحَنِٚء[ ٍَ  على المقكؿي  كال القكؿ على القكؿي  ييعطؼ كلـ قبليا، التي عف ارية ىذه فيصلت بِٚف
لما بيف  اهلل هللفَّ ف ،إليو لألذىاف لفتان  نظيره على عطفو ترؾ كفي القكؿ فعؿ إعادة في المقكؿ؛ وفَّ 

 .و يهللمر بالقسط كالعدؿف تعالى أنَّ أمر اومر بالفحراء بيَّ 
 : (ِ)ثالثان: المعنى اإلجمالي لآلية

إفَّ اهلل أمر : قؿ يا محمد ليؤالء المررايف ما يهللمر بو، فقاؿ: اهلل في ىذه ارية ذار
 . ربالعدؿ في العبادات كالمعامالت، ال بالظلـ كالجك 

 :(ّ)في اآليةلطائؼ التفسير رابعان: 
َِْسِط[ ] قكلو:المطيفة األكلى:  َْ َأَمَر َرِّبي بِٚف  .؛ أٍم: أمر ربي بالعدؿ فهللطيعكه فيو اقتضاءه ُؿ

 :(ْ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
 مستقيـه، حسفه  كأنَّو محضه  صالحه  أنَّو السَّليمة العقكؿ تريد كبما بالفضائؿ أمر إفَّ اهلل       
ََ َؿَواًمٚ[ :قكلو نظير َٚن َبْغَ َىفِ ـَ  اهللي  كأمر كالتَّعطيؿ، اإلرراؾ بيف عدؿه  فالتَّكحيد ،{23}الػرقا: ]َو

 مالئمان  ياكف بهللفَّ  ذاتو في للفعؿ صفةه  فالقسطي  كاإلسراًؼ، الرألً  بيف عدؿه  كىك باإلحساف،
َِْسِط[ ]أفَّ بعض السلؼ  عف نيقؿ كقد الفساًد، عكاقب مف سالمان  أٍم: كآجالن، عاجالن  للصالح  اف
نَّما إال إلو قكؿ:)ال  التي للفكاحش إبطاؿه  كىذا القسط، أعظـ مف التَّكحيد أفَّ  بذلؾ يعني اهللي( كا 
،  ليس الفكاحش تلؾ مف ريئان  وفَّ  ؛بيا أمرىـ اهللى  أفَّ  زعمكا  التَّعرم فإفَّ  اللباس كاذلؾبقسطو
 أك القرَّ  أذل كيدف  العكرةى  يستري  الذم اللباس ىك كالعدؿي  إفراطه، اللباس كض  في كالمبالغةي  تفريطه،
، بعضو فتحريـ الطَّعاـ كاذلؾ ،الحرَّ  ،  ىك كالكسطي  نيامةه، فيو كاالسترساؿي  غلكه  :فقكلواالعتداؿي

                                                           

  (.ٖٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك َٔ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)

، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير (َِٗالسعدم)ص:( تيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المنَّاف: ِ)
 (.ُّٓللدراسات القرآنية)ص:

  (.ُٖٖ/ٕالقرآف: القرطبي)الجام  وحااـ  (ّ)

 ، كفي ظالؿ سكرة التكبة:(ٕ:)صـ الجكزيةرفاء العليؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحامة كالتعليؿ: ابف قيٌ  (ْ)
 (.ٕٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  ،(ٔٗ،ٓٗ:عبداهلل عزاـ)ص
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ْسِط[ ] َِ َْ َأَمَر َرِّبي بِٚف  قبيؿ مف ليس مما بو أمرىـ اهللى  أفَّ  يزعمكف ما اؿَّ  إلبطاؿً  جام ه  االـه ُؿ
كاـ الملؾ، كالحامة مظير الحمد، كالتكحيد متضمف لنياية الحامة كاماؿ العدؿ قً ف، الًقسط
ىذا الدَّيف جاء إلقرار مصالأل عامة، كمقاصد ابرل، كعلى رأسيا إقرار العدؿ كرف   إفَّ ، فالنعمة

كاجبات  الظلـ، فإقرار العدؿ في اورض ىك كظيفة ىذا الدَّيف، كرف  الظلـ عف المظلكميف مف
 كالمطلكبي  المنار، عف كالنيي بالمعركؼ اومر مقصكدىا إنَّما اإلسالمية الكاليات كجمي  ،المسلـ
، منو  مف اإلنراء في كالعدؿ اوابار، اؿَّ  في كبالصدؽ كالمحتسب، كالحااـ اومير مثؿ العدؿي

 الصدؽ بهللىؿ يستعيف أف أمر كلي اؿَّ  على يجب فليذا اوحكاؿ، جمي  تصلأل كاوعماؿ اوقكاؿ
 ما كالاير العدؿ مف كفعؿ مرراكف، كقكمو كىك مصر، لفرعكف نائبان  يكسؼي  قد اافك  ،كالعدؿ
 كالية اوصؿ في ىي الكاليات ىذه كجمي ، اإلمااف بحسب اإليماف إلى كدعاىـ عليو، قدر

 اهلل كأطاع كعدؿو  بعلـو  فساسيا الكاليات ىذه مف كالية في عدؿ مف فهللم دينية، كمناصب ررعية
 مف فيك بجيؿو  فييا كعمؿ ظلـ مف كأم الصالحيف، اوبرار مف فيك اإلمااف بحسب كرسكلو
 كدكلةه  رريعةه  ونَّو اإلسالمي؛ الدَّيف أصكؿ مف كأصؿه  الملؾ أساس العدؿف .(ُ)الظالميف الفجار
 منقكصة، غير ااملة وربابيا الحقكؽ تصؿ حتى كالكالة الحااـ على كاجبه  فالعدؿي  كدنيا، كديفه 
 لسياسة مظير النَّاس مف مقاصد الحاـ في اإلسالـ، فهللكؿي  بيف العدؿ فإقامة ،بو اهللي  أمر كلذا
ـي  بالدَّيف الدرنيا  اوساس ىك ونَّو مطلقان؛ عنو الحيدة كعدـ النَّاس رؤكف إدارة في بالعدؿ االلتزا
 ظلمو كعدـ حقَّو إنسافو  اؿَّ  إعطاء يتضمَّف كالعدؿي  بفقده، ويمةو  بقاء كال بدكنو، لدكلة قياـ ال الذم
، في  ما منعو أك كجوو، بغير مالو أاذ أك ررعان، عليو يجب ال بما تاليفو الظلـ فمف ريءو

 لـ حقًّا عليو فرض أك ،حؽ   بغير طالبو أك عملو، في غصبو أك أحد، ملؾ أاذ مف كاؿر ، يستحؽ
 كالمانعكف ظلمة، ليا كالمنتيبكف ظلمة، حقيا بغير اومكاؿ فجباية ظلمو، فقد الررع يفرضو
 على يجب ىذا كعلى العمراف، باراب الدكلة على عائد الو ذلؾ ككباؿ ظلمة، النَّاس لحقكؽ
ؿ الظلـ، كمن  العدؿ لتحقيؽ يلـز بما يقكـ أف الاليفة  ااتيار الباب ىذا في يلزمو ما كأكَّ

فإفَّ ميزاف الرريعة ىك  يزاف الرريعة؛كالعدؿ م .(ِ)مراقبتيـ: كالثاني كاومناء، اوافاء المكظَّفيف
، كوجؿ العدؿ أنزلت الررائ  ليقكـ النَّاس بالقسط، فاؿر الدرنياالعدؿ في اؿَّ اومكر، فبالعدؿ قامت 

لمفسدة، مسهلللةو ارجت مف العدؿ إلى الجكر، أك مف الحامة إلى العبث، أك مف المصلحة إلى ا
فالرريعة عدؿ اهلل بيف عباده، كرحمتو بيف القو، كحامتو الدالة ، فيي ليست مف رريعة اهلل

عليو، كلذلؾ ااف مف العدؿ النظر إلى ما يملاو اإلنساف مف الاير كالرر، كالبر كالفجكر، 

                                                           

(، كاوحااـ ٗأبك يعلى الحنبلي)ص:كاوحااـ السرلطانية:  (،ٗٔ،ٔٔ/ِٖمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)( ُ)
 (.َّٗ/ُ(، كالتفسير الكاضأل: محمد محمكد حجازم)ُٖالسرلطانية: الماكردم)ص:

 (.ِِْ(، كأصكؿ الدعكة: عبدالاريـ زيداف)ص:ِِّالمقدمة: ابف الدكف)ص (ِ)
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كالحسنات كالسيئات، كأف ال يباس النَّاس أرياءىـ؛ وفَّ اهلل يهللمر بالعدؿ كاإلحساف، كاؿر مؤمفو 
ما بو تصلأل الدرنيا حتى تصير أحكاليا منتظمة كأمكرىا  فَّ فإ ثير؛ لذلؾمف الاير الا ال يالك

، كأمفه  ، كعدؿه رامؿه ف تفرعت، كىي: ًديفه متب ه، كسلطافه قاىره ملتئمة ستة أرياء في قكاعدىا، كا 
 .(ُ)عاـ ، كاصبه دائـه، كأمؿه فسيأله 

 :(ِ)خامسان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىدايات
فَّ العدؿ الرامؿ يدعك إلى اولفة، كيبعث على الطاعة، كتعمر بو البالد، كتنمك بو أ .ُ

 اومكاؿ، كياثر بو النسؿ، كيهللمف بو السلطاف. 
بإقامة العدؿ تصلأل اوحكاؿ في الدرنيا، كيهللمف اإلنساف على نفسو كعرضو كمالو، أنَّو  .ِ

.كيسكد السالـ كالكئاـ بيف النَّاس في حياتيـ، كيتجيكا إ  لى أعماليـ باطمئناف كأمافو
 ما قاـ الكجكد إال بالعدؿ، فمف اعتصـ بو فقد أاذ بحظو مف مجام  الاير. .ّ
 أقدار الرجاؿ تقاس بمقدار االقتراب أك االبتعاد عف قكاعد الرريعة كمبادئ التكحيد.  فَّ أ .ْ
 رع إليو.أفَّ الًقسط ىك العدؿ كالحؽر كالصكاب، كأنَّو العبادة كالطاعة كاإلاالص كالتض .ٓ
العدؿ مطلبه ميًلأل  في الميثيؿ كالقيـ، كىك مطلكبه في اوحااـ؛ فإفَّ الدَّيف بيني على  .ٔ

 .(ّ)الصدؽ كالعدؿ
 (ْ): اإلسبلـ ديف الكسطيةرابعالمقصد ال

ْسِط[ يدؿر على ىذا المقصد التربكم قكلو تعالى: َِ َْ َأَمَر َرِّبي بِٚف  .{ 85}األعراف  ]ُؿ
 :(ٓ)المُّغكية في اآليةأكَّالن: المفردات 

اومر يقتضي الفكر، كىك الذم عليو جميكر اوصكلييف، كفيو التنبيو على كجكب المبادرة  :َأَمرَ 
 في امتثاؿ أمر اهلل.

ْسطِ  َِ  كىك في ارية العدؿ بمعناه اوعـ، أٍم: الفعؿ الذم ىك كسط بيف العدؿ كاالستقامة،  بِٚف

 .الفضيلة مف اؿَّ فعؿو  اإلفراط كالتَّفريط في اورياء، كىك

                                                           

(، ُِٓ، ُُٓ)ص:كمسافر في قطار الدعكة: عادؿ عبداهلل الركي  (ُّٓأدب الدرنيا كالدَّيف: الماكردم)ص:( ُ)
 (.ُِٔكالقكاعد التهللصيلية: أحمد العتيبي)ص:

 (،ِِْالعزم)ص: (، كتيذيب مدارج السالايف: عبد المنعـٕأصكؿ المحاامات الررعية: أحمد داكد)ص:( ِ)
 (.ُِٔكالقكاعد التهللصيلية: أحمد العتيبي)ص: (،ُِٓ، ُُٓكمسافر في قطار الدعكة: عادؿ الركي )ص:

 (.ٔٗ(، كال تحزف: عائض عبد اهلل القرني)ص:ُٕٓتصكيبات في فىيـ بعض اريات: صالح الاالدم)ص: (ّ)
 (.َُٖ/ٔلكسط المة تدؿ على العدؿ كالنَّصؼ. ينظر: مقاييس اللغة: ابف فارس)ا (ْ)
 ،(َُْرنقيطي)ص:(، كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الَِٖ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ٓ)
 (.ٖٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك 
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
َِْسِط[قكلو: َْ َأَمَر َرِّبي بِٚف كىك يرتمؿ على معرفة  التكحيدأم: ب اهلل( إال إلو بػ)ال :أم ]ُؿ

 .ال رريؾ لو و كاحده ثـ على معرفة أنَّ  ،اهلل بذاتو كأفعالو كأحاامو
 :(ِ)بياف المقصد مف اآليةثالثان: 

 الييكدي  كأمَّا، تقصيرو  إلى كال غلكو  إلى ينحرفكف ال متكسطكف عدؿه  ىـ المسلميف إفَّ 
 مثؿ: تقابليا التي الجيةً  إلى كىؤالءً  جيةو  إلى ينحرفكف ىؤالءً  نقيض، طرفي على فيـ كالنصارل

 حرمت الييكدى  فإفَّ  كالنجاسة، كالطيارة، كالتحليؿ، التحريـ، في تقابليـ كاذلؾ النس ، في تقابليـ
 ييساانكنيا، كال ييؤاالكنيا، ال الحائض أف النجاسات حتى اجتناب في يبالغكف كىـ الطيبات علييـ

 الدـ كيستارجكف مكضعيا، يقرض بؿ الثكب مف النجاسة إزالة يركف ال كاانكا يجامعكنيا، كال
 مقابلتيـ ففي النصارل اكأمَّ ، علييـ اانت التي كاوغالؿ ارصار مف ذلؾ غير إلى العركؽ مف
 الجنابة، م  كيصلكف بطبعو، اإلنساف ارىو ما إال نجسان  كال حرامان، ريئان  يركف ال عامتيـ تجد

 ريئان  منيـ اره مف إال الانزير، كلحـ كالميتة االدـ الابائث، كيهللالكف النجاسات، كحمؿ كالحدث،
ٌْ ]فييـ: قاؿ اهلل اما كسطه  كالمسلمكف فتراو، ـُ َْٚ ِْ ًَ ََ َج َذفِ ـَ ًٜ َوَشىًَٚو  عدالن  أٍم:{ 301}البؼرة [ ُأمَّ
إفَّ المبالغة في الريء إفراط ال ينسجـ م  قكاعد العدؿ، بؿ قد يدعك لتجاكز العدؿ  .اياران 

، فقد نيت عف  كاإلنصاؼ، ثـ التعصب كاالنحياز، فاما أفَّ الرريعة قد نيت عف التفريط في الذَـّ
، كأفَّ أمر اهلل عدؿه كقسطه بيف اإلفراط في المدح، كالرريعة الغراء تنيى ع ف التطرؼ في اؿَّ أمرو

المسائؿ أك اإلفراط كالتفريط، كما ضاعت الرريعة، أك ظيرت البدع إال بالتقصير في بعض 
فالسعادة الدَّينية ال تتـ إال بعدؿ المسلـ م  غيره، إذ ال بيدَّ أف يحمؿ الغلك في بعضيا ارار، 

القبائأل، كيقؼ م  النَّاس دكنما تجاكز أك تقصير، فإفَّ التجاكز نفسو على المصالأل كيافيا عف 
، كالتقصير ظلـه، كىذا العدؿ ال يتـ إال بقلة الطم ، كزيادة الكرع  .(ّ)جكره

 يليؽ فيما الكسط المعيكد على النَّاسى  يحمؿ الذم ىك ًذركة الدرجة البال  فالمفتي
 صحة على كالدليؿ، االنحالؿ طرؼ إلى بيـ يميؿ كال الرَّدَّة، مذىبى  بيـ يذىب فال بالجميكر؛

 على الحمؿي  المالؼ مف الرارع مقصد فإفَّ  الرريعةي؛ بو جاءت الذم المستقيـ الصراط أنَّو ىذا
، كال إفراطو  غير مف التكسط  الرارع، قصد عف ارج المستفتيف؛ في ذلؾ عف ارج فإذا تفريطو
 المذىب ىذا فإفَّ  كأيضان؛الراسايف،  العلماء عند مذمكمان  الكسط المذىب عف ارج ما ااف كلذلؾ

                                                           

 .(ُٔ/ُْابير: الرازم)ال التفسير (ُ)
 .(َُْػ ُّٓ/ِ: ابف تيمية)لمف بدؿ ديف المسيأل الجكاب الصحيأل (ِ)
 (.ُْٗمسافر في قطار الدعكة: عادؿ عبداهلل الركي )ص: (ّ)
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 كقاؿ ،(ُ)التبتؿ ()النبير  ردَّ  كقد اوارميف، كأصحابو ()اهلل رسكؿ رهللف مف المفيكـى  ااف
 كاغديكا كقاًربكا، سىدَّدكا،: "، كقاؿ(ِ)"ميعاذ يا أنت أفتَّافه : "الصالة في بالنَّاس أطاؿ لما ()لمعاذو 

كحكا  عف اارج اوطراؼ إلى الاركج فإفَّ  كأيضان؛ .(ّ)"تىبليغيكا القصدى  كالقصدى  الدرٍلجة، مف كريءه  كري
 االنحالؿ؛ طرؼ في كأمَّا مىيلاة، فإنَّو الترديد؛ طرؼ في أمَّا الالؽ، مصلحة بو تقـك كال العدؿ،
 إلى كأدَّل الدَّيف، إليو بيغَّض كالحرىج العىنىت مذىب بو ذيىب إذا المستفتي وفَّ  أيضان؛ فاذلؾ

 مىًظنة ااف االنحالؿ مذىب بو ذيىب إذا كأمَّا مراىده؛ كىك ارارة، طريؽ سلكؾ عف االنقطاع
 ىذا فعلى، مييلؾ اليكل كاتباع اليكل، عف بالنيي جاء إنَّما كالررعي  كالريكة، اليكل م  للمري
 إلى الميؿ أفَّ  اما التكسط؛ على مضادان للمري بإطالؽ الفيتيا في الراص إلى الميؿي  ياكف

 بينيما يجعؿ فال ترديده؛ التراص ترؾ أف النَّاس بعضي  فىيـ كربماأيضان،  لو مضاده  الترديد
ـر  الرريعةً  معظـ ىك كالكسط غلطه، كىذا كسطان،  باالستقراء اوحااـ مكارد تهللمؿ كمف الاتاًب، كأ
 في الكارد بالاالؼ يتعلؽ إلى العلـ االنتماء أىؿ مف رهللنو ىذا مىف كأاثري  ذلؾ، عرؼ التَّاـ

 أف على منو ًبناءن  المستفتي، ىكل يكافؽ الذم بالقكؿ يتحرل الفتكل بحيثي  العلمية، المسائؿ
 ليذا رحمةن  ااف إنَّما الاالؼ كأفَّ  حقو، في كحرج عليو ترديد ليكاه الماالؼ بالقكؿ الفتكل

 تقدـ كقد الرريعة، في المقصكد للمعنى قلبه  كىذا كاسطةه، كالتافيؼ الترديد بيف كليس المعنى،
 جية مف رحمة ىك إنَّما الاالؼ كأفَّ  بسببيا، ييتىراَّصي  التي المرقات مف ليس اليكل اتباع أف

ال؛ التافيؼ، مطلؽ على ال التكسط على حمؿه  الرريعة كأفَّ  أارل،  التاليؼ مطلؽ ارتفاع لـز كا 
 المكضكع ىذا في المكفؽ فليهللاذ الترديد؛ مطلؽ على كال لليكل، كماالؼه  حرجه  ىك حيثي  مف

نة كالجماعة ىـ الفرقة الناجية فهللىؿ السر  .(ْ)فيو اومر كضكح على قدـ مزلَّة فإنَّو حذرىه؛
ىـ كسطه بيف طرفيف، كعدؿه بيف عكجيف، كىدلن نة الاالصة، المتمسَّاكف بالاتاب، المتبعكف للسر 

برية كالقدرية في باب كبيف الجكالمعطلة في باب الصفات اإلليية،  بيف المربية بيف ضاللتيف:
كبيف الاكارج د اهلل، كأسماء اإليماف كالدَّيف، في باب كعي كعيديةكبيف المرجئة كالأفعاؿ اهلل، 

الغكيَّة،  كىـ برآء مف ىذه المذاىب الرديَّة، كالطرائؽ، ()كالرافضة في باب أصحاب رسكؿ اهلل
على  العبد كالعدؿ يحمؿ. (ٓ)هلل علييـ أفَّ حبب إلييـ اإليماف، كزينو في قلكبيـمغتبطكف بمنة ا

اعتداؿ أاالقو، كتكسطو فييا بيف طرفي اإلفراط كالتفريط، فيحملو على الؽ الجكد كالسااء الذم 
ة،  ىك تكسط بيف اإلمساؾ كاإلسراؼ كالتبذير، كعلى الؽ الحياء الذم ىك تكسط بيف الذؿ كالًقحى

                                                           

 (. ِِٔ(،)ص:َّٕٓصحيأل الباارم في اتاب النااح ػ باب ما يياره مف التبتؿ كالًاصاء، حديث رقـ) (ُ)
 (.       ِٗ(،)ص:ََٕصحيأل الباارم في اتاب اوذاف ػ باب مف راا إمامو إذا طكَّؿ، حديث رقـ)( ِ)
 (.ٕٔٔ(،)ص:ّْٔٔرقـ)صحيأل الباارم في اتاب الرقاؽ ػ باب القصد كالمداكمة على العمؿ، حديث ( ّ)
 (. ُْ(، كالثقافة اإلسالمية: محمكد عجكر)ص:ِٖٕػ ِٕٔ/ٓالمكافقات: الراطبي) (ْ)
 (.ٖٗالعقيدة الميسرة مف الاتاب العزيز كالسرنة المطيرة: أحمد بف عبد الرحمف القاضي)ص: (ٓ)
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بيف  الؽ الرجاعة، الذم ىك تكسط بيف الجبف كالتيكر، كعلى الؽ الحلـ، الذم ىك تكسطكعلى 
 .(ُ)الغضب كالميانة كسقكط النفس

 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
، فيذه اويمَّة اإلسالمية كسىطه بيف اومـ. اإلسالـأفَّ  .ُ  ىك الكىسطي، كىك العٍدؿي في اؿَّ ريءو
 كالتفريط. اإلفراط طرفي عف المتجافي أمرو  اؿَّ  مف الكسط كىك بالعدؿ،اومر  .ِ
اللو كامالو، اسائر دليؿه على إثبات صفة الاالـ هلل ارية .ّ ، فإفَّ اهلل يتالَّـ االمان يليؽي بجى

ـي النَّكًع حادثي ارحاًد؛ وفَّ  الذم  صفاتًو، يتالَّـي متى راءي بما راءى إذا راءى، كأفَّ االمو قىدي
، كايؼى يىٍنيىى كىك ال يتالَّـ. ، ايؼ يهللميري  ال يتالَّـ ال يصليأل للرربكبيَّة كاإللييَّة؛ ونَّو ناًقصه

  أفَّ الكسطية اتباع الكحي اإلليي ميما اانت منزلة صاحبيا بيف النَّاس. .ْ
، ال إفراط كال تفريط، كال غلك كال .ٓ  جفاء. على المسلـ أفَّ ياكف كسطان عدالن في اؿَّ ريءو
أفَّ التطرؼ آفة قاتلة ماالفة لمنيج اإلسالـ العظيـ، كىك ال ياتصر بالغلكَّ كالتردد  .ٔ

نَّما الغلك كالتردد كاإلفراط تطرؼ، كالتقصير كالتياكف كالتفريط تطرؼه أيضان،  كاإلفراط، كا 
 كاالىما مىيلاةه للفرد كالمجتم .

  االفتتاف كاالغترار.جكاز مدح المرء في كجيو، كمحلرو إذا أيمف عليو  .ٕ
 .(ّ)أفَّ اهلل أمر العبادى بما يصلحيـ، كلـ يلـز مف ذلؾ أفَّ يعينيـ على ما أمرىـ بو .ٖ

.خامسقصد الالم  : تعظيـ المساجد أمره كاجبه
َي َمْسِجٍد[ :وكيدؿر على ىذا المقصد العظيـ قكل ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ وا ُوُجوَه ُّ ٔ

 .{85}األعراف ]َوَأؿِ

 :(ْ)المفردات المُّغكية في اآليةأكَّالن: 
 ٌْ ُُ وا ُوُجوَه ُّ ٔ

المراد ف ،القبلة، في أم مسجدو انتـ إلى صالةو  اؿَّ  في إليو تكجيكا أم :َوَأؿِ
وا[ بقكلو: ُّ ٔ

 .ىك استقباؿ القبلة]َوَأؿِ
ـه  :َمْسرررِجدٍ   أفَّ  كمعلػػػكـه الًة، اػػػذ للصػػػمنقػػػكؿ فػػػي اإلسػػػالـ للماػػػاف المعػػػيَّف المحػػػدكد المتَّ  المسػػػجد اسػػػ
 القرآًف.  كقراءةً  كالذَّار الصَّالةً  بىيتي  المساجدى 

 

                                                           

ياؾ نستعيف مدارج السالايف (ُ)      .(َُٕ ػٔٔ/ّ)الجكزية : ابف قيـبيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

(، كررح المنظكمة ّْٕ/ٖ(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)ّّٗ/ّ)المظيرم التفسير (ِ)
 (.َُٖ(، كمجمكع رسائؿ كمقاالت: عبد اهلل بف حسف قعكد)ص:ُِٓ،ٗٔالحائية: صالأل الفكزاف)ص:

 (.َُُْ/ِتقريب كترتيب ررح العقيدة الطحاكية: االد فكزم حمزة) (ّ)
كالفتاكل الابرل: ابف  (،ُٖٖ/ٕ(، كالجام  وحااـ القرآف: القرطبي)ُٔ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ْ)

 (.ٖٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ُٓ/ُتيميَّة)
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 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 
َِْسِط[] ىذه ارية عطؼه على قكلو:         َْ َأَمَر َرِّبي بِٚف  الماػاطبيف قؿ يا محمَّد وكلئػؾ أٍم: ،ُؿ

 بضػدَّ  أمػرىـ بطريػؽ بػو أمػرىـ اهللى  أفَّ  زعمػكا ممػا بعػضو  إبطػاؿ منػو اوكَّؿ كالقصػد ،كجكىاـ أقيمكا
بطاؿي  ،بالتصريأل اهلل يرضي بما أمرىـ ليحصؿ زعمكه ما  بو بااللتزاـ؛ أمرىـ اهلل أفَّ  زعمكا ريء كا 

 كلـ مساجد، ياال الحجَّ  مف أعماالن  فييا يكقعكف التي فالرَّعائرضدَّه،  عف نيي   بالٌريءً  اومرى  وفَّ 
، رػػعائر غيػػر مسػػاجد ليػػـ ياػػف  عنػػد الكجػػكه إقامػػة المػػراد أف يعػػيَّف اريػػة فػػي المسػػاجد فػػذار الحػػجَّ

 بإقامػة فػاومر بالنَّيػة، أصػناميـ مػف غيػره ذلػؾ فػي اهلل م  يرراكا ال بهللف الحجَّ  في اهلل إلى التكجو
 مناسػػبة فيػػذه يػػا،ال الحػػجَّ  رػعائر فػػي الحػػاؿ كامػػاؿ التكحيػػد بػالتزاـ أمػػره  يػػاال المسػػاجد عنػػد الكجػكه
َي َمْسِجٍد[:قكلو عطؼ ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ وا ُوُجوَه ُّ ٔ

 أحػكاليـ، مػف بالفحرػاء اهلل يهللمر أف إناار عقب ]َوَأؿِ

ثبات  .يضادىا مما بالقسط أمر أنَّو كا 
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 

قؿ يا محمد ليؤالء المررايف إفَّ اهلل أمر باالستقامة في عبادتو في محاليا، كعلى كجو 
أقيمكىا،  تيدكا في تاميؿ العبادات، اصكصا الصالة، كاجتكجيكا هللالمساجد، فالاصكص في 

 . كمفسدو  نقصو  ، كنقكىا مف اؿَّ كباطنان  ظاىران 
  في اآلية: لطائؼ التفسيررابعان: 

 عبادتو، مكاض  في تعالى، اهلل عبادة على اإلقباؿ لاماؿ تمثيؿه  الكجكه إقامة: المطيفة األكلى
كبو، إلى كجيو ييكجو حيف ميـ أمرو  لمراىدة المتييَّئ بحاؿ  فذلؾ يسرةن، كال يمنةن  يلتفتي  ال صى
 التَّكجو، في متكافو  كال متغاضو  غير أم قائمان، الكجو جعؿ ونَّو إقامة؛ عليو يطلؽ المحض التَّكجو
 يقاؿ: قامت السركؽ، كقامت الصَّالة. اما الفعؿ في القكة على القياـ إطالؽ في كىك

َي َمْسِجٍد[قكلو: :الثانية المطيفة ـُ فيو تسمية ك أالصكا لو سجكداـ، أٍم: صالتاـ،  أٍم:]ِظَْْد 
  .(ّ)و كىك ساجدالاؿ باسـ أررؼ أجزائو؛ وفَّ أقرب ما ياكف العبدي مف ربَّ 

 
 
 
 

                                                           

 (.ٖٖ،ٕٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)
في تفسير االـ المناف:  ( كتيسير الاريـ الرحمفَِٖ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ِ)

  .(ُّٓ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:َِٗالسعدم)ص:
 (.ٕٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ٕٔٔ/ِحارية الصاكم على تفسير الجالليف) (ّ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
 كمااف المعبكد تعظيـ ىك ذلؾ وفَّ  المساجد؛ عند الكجكه بإقامة أمر اهلل أفَّ  المعنى

، مثؿ ذلؾ سكل بما مساجده تعظيـ كال بتعظيمو يهللمر كلـ العبادة، رراؾ التَّعرمَّ  في بغيره اهلل كا 
 السياؽ كلدَّاللة إياه، اللفظ لرمكؿ في ارية التَّعرمَّ مقصكده  عف فالنَّيي أيضان، ليا مناؼو  العبادة
فَّ  اومر كىذاباللباس،  كاومر االمتناف بتارير عليو  ونَّيـ المررايف؛ بو المقصكد ااف كا 

 عنو اإلعراض حظر  للمررايف ااف اما عليو، الدَّكاـ حظر  منو فللمؤمنيف بضدَّه، المتَّصفكف
، كفي إبطالو تحقيؽه لمعنى الًقسط عبادة اهلل رؾ في، كالمقصد مف ارية إبطاؿ الرفيو كالتَّفريط

البدع ييعىطَّلكف المساجد كييعظَّمكف المراىد، يدعكف بيكت اهلل أىؿ اوىكاء ك ك  المهللمكر بو ررعان.
ه ال رريؾ لو، كيعظمكف المىراىد التي يررؾ فييا التي أمر اهلل أف يذار فيو اسمو، كيعبد كحدى 

 دكف ما فييما ذار المساجدنة إنَّ الاتاب كالسر  كياذَّب كيبتدع فييا ديف لـ ينزؿ اهلل بو سلطانان، فإفَّ 
َي َمْسِجٍد[:تعالى ، اما قاؿالمراىد ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ وا ُوُجوَه ُّ ٔ

 المفضلة العصكر في ياف كلـ ،]َوَأؿِ
نَّما القبكر، على مراىد  ،اإلسالـ ديف تبديؿ مقصكدىـ بكيًو؛ بني دكلة في كاثر ذلؾ ظير كا 
 يربو كما عندىا كالدعاء عندىا كالصالة المراىد زيارة في اوحاديث كاليكل الفرية أىؿ كصنؼ

 ديف ضد المساجد، كذلؾ كييينكف المراىد يعظمكف ليـ المتبعكف البدع كأىؿ ىؤالءً  فصار ،ذلؾ
 بالصالة أمر كال المراىد يذار لـ اهلل أفَّ  ذلؾ يبيَّف كمما حبَّ آؿ البيت،ب كيستتركف المسلميف

نَّما فييا َّْن َمََْع َمَسِٚجَد ]:فقاؿ بالمساجد أمر كا  ٌُ ِِم َِ هُ َوَمْن َأْط ُّ ٚ اْش َٓ َر ؾِٔ ـَ  كلـ  {330}البؼرة [ اهللِ َأْن ُيْذ
َي َمْسِجدٍ ]:تعالى كقاؿ اهلل، مراىد: يقؿ ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ وا ُوُجوَه ُّ ٔ

فإفَّ ، مريدو  اؿَّ  عند يقؿ كلـ[ َوَأؿِ
 .اسـ اهلل اثيران، ىي أررؼ البقاعالمساجد ىي بيكت اهلل في اورض التي ييذار فييا 

 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  إليو اآلية الكريمة مفما ترشد سادسان: 
 أفَّ اهلل تعالى أمرى في ىذه ارية بالصَّالة. .ُ
ِ. .  لفظ ارية يدؿر على كجكب إقامة الكجو في اؿَّ مسجدو
كمحؿ ًذٍاًره، كعبادتو، كمهللكىل مالئاتو؛ كلذلؾ ماركهه أف ييتَّاذى  ،فَّ المساجد بيكت اهللأ .ّ

 فَّ المساجد إنَّما بيًنيٍت للذَّار، كالصالة، كالقراءة.المسجدي طريقان إال لحاجةو؛ فإ
ٍفلةه. .ْ لة باهلل حدثى للقلب قىٍسكةه، كغى  أفَّ المسجد ًصلة للعبد بربَّو؛ فإذا انقطعت الصَّ

                                                           

(، كالجكاب الصحيأل ُُٗ،ُٕٔ/ِٕتيمية)، كمجمكع الفتاكل: ابف (ُِٔ:قاعدة في الكسيلة: ابف تيمية)ص (ُ)
كاالنحرافات  (،َِػُٔ(، كاتاب: دمعة على التكحيد: مجلة البياف)صُِٖ/ِلمف بدَّؿ ديف المسيأل: ابف تيمية)
 .(ٖٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ّٓ/ُالعقدية كالعلمية: علي الزىراني)

ح الممت  على زاد المستقن : محمد بف صالأل (، كالرر ِٔ،ُٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ِ)
 (.  ّٓ/ُكاالنحرافات العقدية كالعلمية: علي الزىراني) (،ّّٕ،ُّٓ/ُالعثيميف)
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ارية رد  على أىؿ البدع كاوىكاء الذيف يعطلكف المساجد التي أمر اهلل أف ترف  كيذار  .ٓ
كال جماعة، كيبنكف على القبكر الماذكبة مساجد  فييا اسمو، فال يقيمكف فييا جمعة
 يتاذكنيا مراىد ما أمر الررع بيا.

 بكؿ العمؿً س قى اإلخبلص أي : دسالمقصد السا
يَن[ كيدؿر على ىذا المقصد اإليماني قكؿ اهلل تعالى:   .{ 85}األعراف ]َواْدُظوُه ُُمِِِْهَغ َفُه افدي

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
قلب إلى  طلب ريءو معيفو كالدرعاء عبارة عف تكجو ال ، الدرعاء بمعنى العبادة، أٍم: اعبدكه :اْدُظوهُ 

وغراض في ا كال تقصدكا مف ايدك سهلللة، كدعاء العبادة، أم: ال تر عاء يرمؿ دعاء المكالدر مف اهلل، 
 . كرضاهدعائاـ سكل عبكدية اهلل

كتدؿر مػادة)الص( فػي لسػاف العػرب علػى ، الريًء مف ماالطة غيرهاإلاالص تمحيص  :ُُمِِِْهغَ 
، كىػػك تنقيػػة الرػػيء كتيذيبيػ َْ ُهررَو اهللُ َأَحررٌد ]كقػػد سيػػميت سػػكرةي  و،معنػى كاحػػدو سػػكرةى اإلاػػالص؛ [ ُؿرر

ػػة، أك وفَّ  كالالػػكصي أصػػليو القػػارئ بيػػا قػػد أالػػص التكحيػػد هلل،  ونَّيػػا االصػػةه فػػي صػػفة اهلل ااصَّ
ػػػي مػػػف  اإلاػػػالص رػػػرعان: إفػػػراد اهلل فػػػي ك  الرػػػيًء كعػػػدـي الرػػػراًة فيػػػو، كالاػػػالص الصػػػافي.التقصَّ

 .يريد العبد بطاعتو التقررب إلى اهللالطاعة بالقصد، كىك أفَّ 
ينَ  ، أٍم: أطعتو. :افدي  الدَّيف بمعنى الطَّاعة، مف قكليـ: دنت لفالفو

 :(ِ)المعنى العاـ لآليةثانيان: 
ػكه كحػدىه بالعبػادة فػي بيَّف ليـ يا          محمَّد ما أمرى اهللي تعالى بو، كقٍؿ ليػـ أمػرىاـ اهلل أٍف تاصر

، كأف تاكنكا ميالصيف لو فييا.  اؿَّ زمافو كماافو
 
 
 
 
 

                                                           

(، َِٓ/ُكعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (،ُّْ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)
التحرير ك  (،ٕٔٔ/ِر الجالليف: المحلي كالسيكطي)(، كتفسيِٕكالتبياف في آداب حملة القرآف: النككم)ص:

(، َِٗ، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:(ٖٖ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)
كمف أسرار اللرغة في الاتاب كالسرنة: محمكد  (،ُّٓكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:

 (.ْٓٓ/ِالطناحي)
 (.ٕٕ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ُٖٖ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ِ)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 : (ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
 اريةفي كاوظير  ،عاءلما أمر في ارية اوكلى بالتكجو إلى القبلة أمر بعده بالدر  اهلل فَّ إ

 كوفَّ  ؛عاءغة عبارة عف الدر الة في أصؿ اللر الصَّ  وفَّ  ؛كسماىا دعاءن  ،الةأعماؿ الصَّ  االمراد بي أفَّ 
 .عاء م  اإلاالصو يجب أف يؤتى بذلؾ الدر ف أنَّ كبيَّ  ،عاء كالذارأررؼ أجزاء الصالة ىك الدر 

ًُوُدوَن[كقكلو: ٌْ َب ـُ ََم َبَدَأ ـَ  ميؤااذكف على عدـ اإلاالص في العبادة.فيو إنذاره بهللنَّيـ  ]
نَّما أمارة ذلؾ اتباع رسكؿ اهلل ، كالتقيد بما ررع ()كاإلاالص أمره قلبي  ال يطل  عليو إال اهلل، كا 

سف النية يف ىك حي أصؿ الدَّ  فإفَّ ، اهلل في الظاىر كالباطف؛ وفَّ الظاىر على الباطف دليؿه 
االصي  فاـ في النفكس مف علؿو كأغراضو كحظكظو تمن  اوعماؿ أف تاكف هلل االصةن،  ،القصد كا 

فَّ العبد ليعمؿ العمؿ حيثي ال يراه برره ألبتو، كىك غير االصو هلل، كيعمؿ  كأف تصؿ إليو، كا 
العمؿ كالعيكف قد استدارت عليو نطاقان، كىك االص لكجو اهلل، كال يميز ىذا إال أىؿ البصائر. 

ىك يااطب ك  ،ؿفيك منذ اليكـ اوكَّ  ،قكاعده المحددة، كأىدافو المرسكمة لو يفالدَّ  ىذاإفَّ ف
ىك إاالص  ،ما يااطبيـ بقاعدة كاحدة كيطلب منيـ االنتياء إلى ىدؼ كاحدالعالميف، إنَّ 

اإلاالص: ف ال مساكمة في ىذه القاعدة كال ليف.، العبكدية هلل، كالاركج مف العبكدية للعباد
 .اؿ العبد ظاىران، كباطنوىك استكاء أفعظًة المالكقات، ك حعؿ عف ميالتصفية الفً 

 :(ِ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفرابعان: 
 ضركرةي اإلاالص هلل في سائر اوعماؿ؛ وفَّ العبادة ال تجكز إال باإلاالص. .ُ

مف صكنيا عف  دَّ فال بي ، لذلؾ و عبادة كاستعانةينبكع الاير كأصلو: إاالص العبد لربَّ  أفَّ  .ِ
 .الرياء المبطؿ لحقيقة اإلاالص

 فَّ اليسير مف الحسنات إذا ااف االصان هلل اىفَّر اثيران مف السيئات.أ .ّ
 
 
 
 

                                                           

كتيذيب مدارج السالايف: عبد  (،ٖٓ/ُٓكمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (،ِٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
ي ظالؿ القرآف: سيد كف (،ِٕكالتبياف في آداب حملة القرآف: النككم)ص: (،ُُِالمنعـ صالأل العلي العزم)ص:

كالجماعات اإلسالمية: سليـ  (،ٖٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ُّّْ/ّقطب)
 (.ُِٓالياللي)ص:

(، كالفقو الناف : أبك القاسـ ٗٓٔ/َُ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ُّٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك ّْٓ/ٓلباارم: ابف حجر)فتأل البارم بررح صحيأل ا (،ِّٕ/ُالسمرقندم)

 (.ٖٕ/ّحساف)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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 : إعادة اإلنساف ركحان كجسدان كما كاف في الدُّنيا.(ُ): البعثسابعالمقصد ال
ًُوُدوَن[]تعالى:كيدؿر على ىذا المقصد العقدم قكؿ اهلل           ٌْ َب ـُ ََم َبَدَأ  .{85}األعراف  ـَ

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ٌْ ـُ  أم: بدأ القاـ مف عدـ أكؿ مرة، كلـ تاكنكا ريئان. :َبَدَأ

ًُوُدونَ  . أىػكف مػف البػدء علػى إعادتػو، بػؿ اإلعػادة للبعػث، فالقػادر علػى بػدء القاػـ، قػادره أم:  :َب
[:فقكلو تعالى ٌْ ـُ ََم َبَدَأ ـَ ًُوُدوَن[اذلؾ نيا كلـ تاكنكا ريئان القاـ في الدر  أم: ]  .أحياء ]َب

 :(ّ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 
ْسطِ ] الن أمر في ارية أكَّ  اهلل فَّ إ َِ ثـ  الة ثانيان بالصَّ  ثـ أمرى  (ال إلو إال اهلل)المة  كىي[ بِٚف

 .ما تظير في الدار ارارةالفائدة في اإلتياف بيذه اوعماؿ إنَّ  ف أفَّ بيَّ 
 :(ْ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 

بو، كقؿ ليـ: الراـ بعد المكت راجعكف إليو، كاما بدأ اٍلقىاـ ف ليـ يا محمَّد ما أمرى اهللي بيَّ 
، كانتـ ال تمًلاكف إذ ذاؾ ريئان، ستعكدكف إليو تارايف ما  لىاـ مف النَّعـ كراء ظييكراـ. ًبييسرو اكَّ

 البعث، منارم على االحتجاج المقصكد فياكف يعيداـ، الالؽ ابتداء في أنرهللاـ اما :كالمعنى
 إليو تعكدكف أمياتاـ بطكف مف أارجاـ اما: كقيؿ بإساءتو، كالمسيء بإحسانو، المحسف فيجازم
 التراب. إلى تعكدكف تراب مف بدأاـ اما: كقيؿ ريءه، معاـ ليس اذلؾ
 : (ٓ)في اآلية لطائؼ التفسيررابعان: 

[]: الااؼ في قكلو:المطيفة األكلى ٌْ ـُ ََم َبَدَأ ؛ أٍم: ـَ  أٍم: بدأاـ، اما تعكدكف في مكض  نصبو
 الااؼف ،تعكدكف بدأاـ اما تارجكف كمنيا أٍم: قبلو، بما متعلؽ ىك، ك يعيداـ مرة أكَّؿ القاـ اما
[]:قكلو في ٌْ ـُ ََم َبَدَأ  جديدان  عكدان  تعكدكف: كالتَّقدير مصدريَّة، َمٚ[]ك ببدئو، القيـ عكد لتربيو ـَ

  بو. لالىتماـ[تىعيكديكفى ]كىك فعًلو علىالتربيو  على الدَّاؿ المتعلَّؽ فقدـ إيَّااـ ابدئو
                                                           

البعث في اللغة: كىك اإلثارة، كالمراد بو في الررع: إحياء اومكات، كاركجيـ مف قبكرىـ كنحكىا؛ للجزاء يـك  (ُ)
كآراء ابف حجر (، ُٕٓ/ِ(، كلكام  اونكار البيية: السفاريني)ِٔٔ/ُالقيامة. ينظر: مقاييس اللغة: ابف فارس)

 (.َّٓاالعتقادية)ص:
مراز  (، كالماتصر في التفسير:َِٖ/ِ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ِٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

 (.َِٗكتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (،ُّٓتفسير للدراسات القرآنية)ص:
 (.ِٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
 (.ٕٕ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)َِٖ/ِفتأل القدير: الركااني) (ْ)
التحرير (، ك ُْْ/ّدر المنثكر في التفسير المهللثكر: السيكطي)الك  (،ُٖٖ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ٓ)

 (.   ٕٔٔ/ِتفسير الجالليف) كحارية الصاكم على (،ٖٗ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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ًُوُدوَن[]قكلو: المطيفة الثانية: ٌْ َب ـُ ََم َبَدَأ البعث، أٍم: االـه مستهللنؼه مسكؽه للردَّ على منارم   ـَ
 يعيداـ أحياء باوركاح كاوجساد بعينيا.

ًُوُدونَ ]قكلو: :المطيفة الثالثة ٌْ َب ـُ ََم َبَدَأ لى الترراب مف القيـأم: [ ـَ  الًحامةك يعكدكف،  الترراب كا 
لى التررىاب مف الؽ مف فىار ما في ذلؾ أنَّو  كغدان  حي   ىك اليكـ مف تابر كمىا يعكد الترراب كا 

 .الميستىضعًفيف كيرف  يضعيـ أىف المتابريف كعد اهلل كأفَّ  يىميكت
 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
 يـبهللنَّ  ليـ إنذاران  ىذا فااف أحالكه، الذم البعث المقصكد مف ىذه ارية تذايره ليـ بإمااف      
 جدكل عدـ على علييـ احتجاجه  أيضان  كىك عبادتو، في إرراايـ عف إلى اهلل فميجازكف عائدكف
ثباته  اهلل، غيرى  عبادتيـ  ليس بعثال ذلؾ فَّ و إياه؛ استبعادىـ مكجب بدىف  أناركهي  الذم للبعثً  كا 
ِْٔه[ :تعالى قاؿ اما اوكَّؿ القيـ مف بهللعجبى  َِ ُٔدُه َوُهَو َأْهَوُن َظ ًِ ٌَّ ُي َق ُث ِْ ]َوُهَو افَِّذي َيْبَدُأ اخَل

و    الثَّاني، بالقيـ منفرده  اهلل بهللفَّ  ليـ كتذاير الثَّاني، الالؽ استبعادىـ تقدير بنقيض ،أٍم:{83}الرُّ
فالبعث ىك إاراج اهلل  .ريئان  آليتيـ عنيـ يغني فال بالجزاء منفرده  فيك اوكَّؿ، بالقيـ انفردى  اما

إنَّو ال يكجد فمىف قاؿ: العباد مف قبكرىـ أحياءن حفاةن عيراةن غرالن بييمان بعد النفاة الثانية في الصكر، 
؛ ونَّو مياذَّبه هلًل كلرسكلوً  ! فيذا اافره نَّما ىي الحياةي الدرنيا فحسبي ، كا  المسلميف، كلما  كإلجماع بعثه

لقىيـ في أكَّؿ كءه مف الردَّ على منارم البىعثكالقرآف مىملك معلكـه مف الدَّيًف بالضَّركرة، ى ، فالذم اى
اوعماؿ لاافى الؽي الالًؽ  لك لـ ييكجد بعثه كجزاءه علىك ره مف باب أكلى على إعادتيـ، اومًر قادً 

الحةى أك اوعماؿ الايفريَّةى ثـ يمكتكف كييترىايكف، بثان، ايؼ يىاليقيـ كيعلمكف اوعمع ىذا ال اؿى الصَّ
فى مف الافار كييجاًزمى المؤمفى البيدَّ أٍف يبعث النَّاسى كيميز المؤمني، فاهللي تعالى  يىليؽي بعدًؿ اهلل

ثيَـّ إفَّ اهلل ىدَّد الافَّارى كالمررايفى كالعصاةى بهللنَّيـ سيرًجعكف إلى  اًنو، كييجاًزمى الاافرى بايفًره،بإيم
 ، ، فدؿَّ على أفَّ البعثى ال بيدَّ منوي، كأنَّو اائفه ال مىحالةى، كالدرنيا داري عمؿو ربَّيـ كييحاسبكفى كييجازكفى

 كمفكاودلة،  البراىيف أنكاع جمي  على ارتمؿ قد القرآف فَّ ؛ فإىذه ًحامةي اهلل ،ارةي داري جزاءو كاو
 :منيا بضركب الجسماني المعاد على االستدالؿ ذلؾ

ًُوُدونَ ]:تعالى قاؿ االبتداء على اإلعادة قياس .ُ ٌْ َب ـُ ََم َبَدَأ  .{85}األعراف  [ـَ

ََمَواِت َواألَْرِض :نحك اوكلى بطريؽ كاورض السمكات الؽ على اإلعادة قياس .ِ ُِْق افسَّ ]خَلَ

ِس[ ِق افَّْٚ ِْ َزُ ِمْن َخ ـْ   .{13}غافر  َأ

                                                           

كالعقيدة الميسرة مف الاتاب العزيز كالسرنة المطيرة: أحمد  (،ٖٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)
 (.ُٖٓكررح المنظكمة الحائية: صالأل الفكزاف)ص: (،ِٔالقاضي)ص:



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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َُ َوُهَو افَّ ]:نحك كالنبات بالمطر مكتيا بعد اورض إحياء على اإلعادة قياس .ّ ِذي ُيْرِش

ا َيَٚح ُبْؼً َْٖخَرْجَْٚ بِِه ِمْن .. .. افري َزْفَْٚ بِِه اَدَٚء َؾ ْٕ َٖ ْخِرُج اَدْوَبىَؾ ُٕ  ََ َذفِ ـَ َراِت  َّ َي افثَّ  .{13}األعراف  [ـُ

ََٖهٚ ]قاؿ تعالى: اواضر، الرجر مف النَّار إاراج على اإلعادة قياس .ْ َن ْٕ ٚ افَِّذي َأ َٓ ِٔٔ َْ ُُيْ ُؿ

ةٍ  َل َمرَّ  كالجم ي  اوكلى إلى اوارل النرهللة برد االستدالؿ ايفية سبحانو فعلـ  {35}يس [ َأوَّ
ًٚرا ]:بقكلو الحجاج في زاد ثـ الحدكث بعلةً  بينيما َٕ َجِر األَْخَُضِ  ٌْ ِمَن افنَّ ُُ ََ فَ ًَ افَِّذي َج

ٌْ ِمُْْه ُبوؿُِدونَ  ُت ْٕ  كالجم  نظيره إلى الريءً  ردَّ  في البياف غاية في كىذا {44}يس  [َؾَِ٘ىا َأ
 اإليماف بهللىمية عناية أيرما القرآفي  عنى كقد .(ُ)علييما اوعراض تبديؿ حيثي  مف بينيما
 الدَّيف ًبناء في اوكلى الًدعامة يعدر  بو اإليماف أفَّ  ارار باليكـ العناية ارار، كسرر  باليكـ
ذا الو،  الحساب في المرء فعقيدة بقاء، مف لو يعد فلـ الدَّيف، انيار اوساس ىذا انيار كا 
 إلى يصؿ اي السليـ، التفاير إلى تدفعو التي ىي كالرر، الاير على بعملو مجزل كأنَّو

لى بيا، يؤمف التي الصحيحة العقيدة  اي اومكر، مساكئ كاجتناب الصالأل العمؿ كا 
 ااف ما انمحت، قد البعث عقيدة أفَّ  كلك العذاب، أليـ قىكيت بالحسنى، الاير على يجزل

 اليكـ أفَّ  على القرآف دلؿ كرغبة، كقد رىبة يقكدىا، نَّاسال نفكس على سلطاف للفضيلة
 يؤيد بؿ فيو، كما العالـ ىذا الؽ على بقدرة اهلل ذلؾ على يبرىف فيو، ريب ال آتو  ارار
 مف عليو أسيؿ العامؿ عمؿ ما إعادة أفَّ  مف لدينا، معركؼ ىك بما البعث على مقدرتو

ُٔدُه َوُهَو َأْهَوُن ]:فيقكؿ العمؿ، بدء ًِ ٌَّ ُي َق ُث ِْ ْٔهِ َوُهَو افَِّذي َيْبَدُأ اخَل َِ و   [َظ  ففي  {83}الرُّ
 الفاامة بيذه كىى كاورض السمكات الؽ مف ليس أك القو، بدأ ما يعيد أف مستطاعو
 البعث أمر القرآف كيقرَّب، الضئيؿ الحقير اإلنساف ىذا مثؿ يالؽ أف على قادران  كاإلحااـ

 الحياة، فييا فتنبعث الماء، علييا ينزؿ الميتة اورض إلى أنظارىـ فيكجو نفكسيـ، إلى
ا َبْغَ َيَدْي َرْْحَتِِه ]:فيقكؿ بييج، زكج اؿ مف كتنبت َيَٚح ُبْؼً َُ افري ََ ...َوُهَو افَِّذي ُيْرِش َذفِ ـَ

ْخِرُج اَدْوَبى ذا {13}األعراف  [ُٕ ، اؿَّ  في الظاىرة ىذه يركف اانكا كا   أف المعقكؿ فمف حيفو
 بعث على اهلل قدرة على داللتيا كقكة منيـ، لقربيا نفكسيـ، في التهللثير رديد ليا ياكف
إفَّ أىؿ السرنة قد أجمعكا على أفَّ اوجساد تعاد اما لذلؾ ف .(ِ)الميت الجماد في الحياة

اانت في الدرنيا بهللعيانيا كألكانيا كأعراضيا كأكصافيا، كأفَّ البعث يرمؿ الحيكاف 
 صادؽه  كصدؽه  كاق ه  المعاد الجسماني حؽ   فَّ فاعتقاد السلؼ الصالأل أ ،كاردمييف كالجاف

                                                           

 (.ِٕػ  ِْ/ِالبرىاف في علـك القرآف: الزراري) (ُ)
(، كمف بالغة القرآف: أحمد ُٕٓ/ِ(، كلكام  اونكار البيية: السفاريني)ِْٖ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ِ)

 (.ِٗٓ،ِٖٓكآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد الراي )ص: (،ُِِػ  ُِٗالبدكم)ص
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 ؛فكجب اإليماف بو، كالتصديؽ بمكجبو الصريأل كلـ يمنعو العقؿ ،عليو النقؿ الصحيأل دؿَّ 
يبعث اهلل  عليو صريأل المعقكؿ، كىك أفَّ  كدؿَّ  ،و جاء في السماع الصحيأل المنقكؿونَّ 

فالبعث ثابت باودلة  ،كاح إلييايجم  أجزاءىـ اوصلية كيعيد اور  المكتى مف القبكر بهللفَّ 
النقلية كالعقلية، بهللكجو متعددة، كطرؽ متنكعة، تكجب القط  بو، كاإليماف بحصكلو، 

إذا ااف يكـ القيامة الابرل كليذا أجم  أىؿ الملؿ عف آارىـ على جكازه ككقكعو، ف
عليو  اوبداف متفؽه معاد ف ،العالميف كقامكا مف قبكرىـ لربَّ  ،عيدت اوركاح إلى أجسادىاأي 

اإلنساف  كأفَّ  ،نة ىك إثبات معاد اوركاح كاوبداف جميعان مذىب أىؿ السر ك  عند المسلميف
و إلى بدنو عند القيامة الابرل، كليذا ، ثـ تعاد ركحي أك معذبةن  و منعمةن إذا مات اانت ركحي 

لقيامة الابرل يذار اهلل في اثير مف السكر أمر القيامتيف: القيامة الصغرل بالمكت، كا
. كعليو فالحؽر أفَّ البعث (ُ)اس مف قبكرىـ كتعاد أركاحيـ إلى أبدانيـحيف يقكـ النَّ 

جسماني ركحاني، كأف تعلؽ الركح بالجسد يكـ البعث ىك أامؿ أنكاع تعلقيا؛ إذ ىك 
 تعلؽ ال يقبؿ البدف معو مكتان كال نكمان، كال فسادان، كالقكؿ باستحالة اوجساد بعد مكتيا

رسكؿ قكؿ ترابان اما اانت إال عجب الذنب، ىك ما عليو أىؿ السرنة الجماعة، كيريد لو 
:" اؿ ابف آدـ يهللالو التراب إال عىٍجب الذَّنىًب؛ منو الؽ كمنو ييراَّبي الالؽي يـك ()اهلل

نياكية تلؾ اوجساد الدر  . كيستثنى مف ىذا اونبياء كالريداء، فعند أىؿ السرنة أفَّ (ِ)القيامة"
كاإلعادة التي أابر اهلل بيا ىي اإلعادة تعاد بهللعيانيا كأعراضيا بال االؼو بينيـ، 

 كىي التي يدؿر  ،المعقكلة في ىذا الاطاب كىي اإلعادة التي فيميا المرراكف كالمسلمكف
، كىي تقتضي إعادة المالكؽ مف المادة التي كالمعاد ىك اوكؿ بعينو ،علييا لفظ اإلعادة

منيا بعد فنائو، كلك ااف المراد بيا إعادة جسـ آار لـ ياف ىناؾ ما يدعك استحاؿ 
نااره؛ ونَّيـ يركف الؽ البرر يكمان بعد يكـو ماثالن للعياف، كلما  الافار إلى التعجب منو كا 

 . (ّ)صأل تسميتو بعثان، بؿ يسمى حينئذو القان جديدان 
 :(ْ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسابعان: 
 إناار البعًث يلزـي مف إنااري اإليماف باهلل تعالى. .ُ
 ، كالفطرة السليمة.كالعقؿ الصحيأل ،للنقؿ الصريأل فيو تاذيبه المعاد الجسماني  راأناأفَّ  .ِ

                                                           

ي االعتقادية: محمد (، كآراء ابف حجر الييتمٕ/ٔالجكاب الصحيأل لمف بدَّؿ ديف المسيأل: ابف تيميَّة) (ُ)
 (.َّٓالراي )ص:

 (.َٓٔ(،)ص:ّْٓٗأارجو الباارم في اتاب التفسير ػ باب يـك ينف  في الصكر، حديث رقـ) (ِ)
 (.ّّٓ(، كآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد الراي )ص:ِٓٓ/ُٕمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ّ)
(، كررح المنظكمة ُْٗررح العقيدة الكاسطية: ابف عثيميف)ص:ك  (،ُٕٓ/ِلكام  اونكار البيية: السفاريني) (ْ)

 (.ُُ(، كاإلسالـ بيف جيؿ أبنائو كعجز علمائو: عبدالقادر عكدة)ص:ُٗٓالحائية: صالأل الفكزاف)ص:
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ّ.  ، أفَّ البعث إعادةه، كليس تجديدان، فيك إعادة لما زاؿ كتحكؿ؛ فإفَّ الجسد يتحكؿ إلى تػرابو
لجسػػػد، فتعػػػاد اوركاح إلػػػى مػػ  اهلل ىػػػذا المتفػػػرؽ حتػػػى يتاػػكف ايجك كالعظػػاـ تاػػػكف رميمػػػان؛ 

 باطؿه يرده الاتاب كالسرنة. و زعـه كأمَّا مف زعـ بهللفَّ اوجساد تالؽ مف جديد، فإنَّ  أجسادىا
، كأفَّ  .ْ ، كأفَّ اإلنسػاف مسػؤكؿه  أفَّ الدرنيا دار ابتالءو كفناءو عػف أعمالػو  ارارة دار بقاءو كجزاءو

ف أسػػػاء فعلييػػػافػػػي الػػػدرنيا، مجػػػزم  عنيػػػا فػػػي اراػػػرة، فػػػإف فعػػػ كالجػػػزاء  ؿ ايػػػران فلنفسػػػو، كا 
 الدرنيكم ال يمن  مف الجزاء اواركم، كال يسقطو إال إذا تاب اإلنساف كأناب.

 : الد يف ترغيبه في اليداية كترىيبه مف الضبللة.ثامفالمقصد ال
ُٜ :صد الجليؿ قكلوكيدؿر على ىذا المق          ََلَف ٌُ افوَّ ِٓ ْٔ َِ ٚ َحقَّ َظ ًَ ٚ َهَدى َوَؾِري ًَ   .{14}األعراف [ ]َؾِري

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
ٚ ًَ  كفركؽ. كأفرقة أفرقاء كالجم  ااومير فرؽه، كالفريؽ كالجم ي  النَّاس، مف الطائفةي  : الًفرقةَؾِري
اليػدل اػالؼ ، ك قػدـ ل ررػاد، كاراػر بعثػة لطػؼالتعلى معنييف أحدىما:  المة تدؿر  ىدم :َهَدى

، أم: كفقيػػـ لليدايػػة، اهللىىػػدىل  كمعنػػى: ،اليػػدل مػػف اهلل بيػػاف طريػػؽ الصػػكاب بإعانػػةو ك  ،الضػػاللة
 .كيسر ليـ أسبابيا، كصرؼ عنيـ مكانعيا

 ُٜ ررََلَف ، عػػف القصػػد ضػػاؿه  جػػائرو  كاػػؿر  ،وضػػياع الرػػيء كذىابػػو فػػي غيػػر حقَّػػعلػػى  دؿر المػػةه تػػ :افوَّ
 .كعملكا بهللسباب الغكاية ،: كجبت علييـ الضاللة بما تسببكا ونفسيـعلييـ الضاللةؽَّ حكمعنى: 
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

ػػػكه مالصػػػيف حػػػاؿ اػػػكناـ ًصػػػلة باريػػػة التػػػي قبليػػػا، ك كثيقػػػة ال ىػػػذه اريػػػة المعنػػػى أٍم: ادعي
 ل االًص كنبًذ الرَّرؾ، كفريقان داـ على الضَّالؿ كالـز الرَّرؾ.فريقيف: فريقان ىداه اهلل 

 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 
إفَّ اهلل جعػػػؿ النَّػػػاس فػػػريقيف: فريقػػػان مػػػنيـ ىػػػداه، كيسَّػػػر لػػػو أسػػػباب اليدايػػػة، كصػػػرؼ عنػػػو   

الرػياطيف أكليػاء  مكانعيا، كفريقان آار كجبت علػييـ الضػاللة عػف طريػؽ الحػؽَّ، ذلػؾ أنَّيػـ صػيَّركا

                                                           

 (،َّّ/ْ(، كفتأل البياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)ّٔٓ/ّ(،)ِْ/ٔمقاييس اللغة: ابف فارس) (ُ)
كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ  (،َُٕٗ/ِعقيدة الطحاكية: االد فكزم حمزة)كتقريب كترتيب ررح ال
 (.َِٗالمناف: السعدم)ص:

 (.َٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)
(، كفتأل َِٖ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ْٕ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ٕٓ/ِاراؼ: الزماررم)ال (ّ)

(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات َّّ/ْالقرآف: صديؽ حسف ااف)البياف في مقاصد 
 (.ُّٓالقرآنية)ص:
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 حقػػت الػػذم كالفريػػؽ بػػاهلل، المؤمنػػكف ىػػـ اهللي  ىػػداه الػػذم كالفريػػؽمػػف دكف اهلل، فانقػػادكا ليػػـ جيػػالن، 
 .ي لب تحذير اريةك ، اهلل مف كالضاللة اليدل أفَّ  على دليؿه  كفيو، الافار ىـ الضاللة عليو

 :(ُ)في اآلية لطائؼ التفسيررابعان: 
ررٚ[قكلػػو:: المطيفػػة األكلػػى ًَ رروُدوَن[]فػػي: المضػػمر مػػف الحػػاؿ علػػى نصػػب ]َؾِري ًُ  تعػػكدكف أٍم:َب

ٚ]كقيؿ: كأرقياء، سعداء،: فريقيف ًَ ٚ]ك[َهَدى]بػ نصب[ َؾِري ًَ ، بإضمارً  نصبه  الثاني[ َؾِري  فعؿو
يػػـ اتاػػذكا الػػذم وجلػػو حقػػت علػػى ىػػذه الفرقػػة الضػػاللة ىػػك إنَّ  أفَّ  اهلل فثػػـ بػػيَّ  ،فريقػػان  كأضػػؿى  أٍم:

 كالباطؿ. كلـ يتهللملكا في التمييز بيف الحؽَّ  ،مف دكف اهلل فقبلكا ما دعكىـ إليو أكلياءى الرياطيف 
ٚ[ : التقديـ، حيثي قدـالمطيفة الثانية ًَ  .بالتَّفصيؿ لالىتماـ عاملييا على كالثَّاني اوكَّؿ ]َؾِري
[ جيرد فعؿ المطيفة الثالثة:  التهللنيث.عف عالمة التهللنيث؛ وفَّ فاعلو غير حقيقي  ]َحقَّ

ف الضاللة، إلى صيَّره للضاللة القو اهللي  ابتدأ مف :المطيفة الرابعة  كمف اليدل، بهللعماؿ عًمؿ كا 
ف اليدل، إلى صيَّره اليدل على القو اهللي  ابتدأ  .الضاللة بهللعماؿ عًمؿ كا 

ََٔٚء ِمْن : قكلو تعالى:خامسةالمطيفة ال
َٔٚضَِغ َأْوفِ ُذوا افنَّ َ ٌُ اَتَّ ُ استئناؼ مراد بو التعليؿ  ُدوِن اهللِ[]إَِنَّ

ُٜ[لقكلو: ََلَف ٌُ افوَّ ِٓ ْٔ َِ ٚ َحقَّ َظ ًَ  .اهلل معصية في الرياطيف أطاعكا أنَّيـ بسبب ذلؾ أٍم: ]َوَؾِري
ٚالمرادالسادسة: المطيفة  ًَ ُٜ ] ة كالثكابإلى الجنَّ  [َهَدى ]َؾِري ََلَف ٌُ افوَّ ِٓ ْٔ َِ ٚ َحقَّ َظ ًَ  :أمٍ [َوَؾِري

ٚقكلو: فَّ ؛ وىذا ضعيؼه ، ك العذاب كالصرؼ عف طريؽ الثكاب ًَ إلى الماضي  إرارةه  [َهَدى ]َؾِري
حاـ في  اهلل كلك ااف المراد أفَّ  ،سييدييـ في المستقبؿاهلل  التهللكيؿ يصير المعنى أفَّ ىذا كعلى 

 .اليدل كالضالؿ مف اهلل وفَّ  ؛عف الظاىر ة ااف ىذا عدكالن و سييدييـ إلى الجنَّ الماضي بهللنَّ 
ََٔٚء[ الضاللة علييـ حؽَّ  الذم الفريؽ إفَّ  :المطيفة السابعة

َٔٚضَِغ َأْوفِ ُذوا افنَّ َ  تكلكىـ أٍم: ]اَتَّ
ـى  أفَّ  على دليؿه  كىذا بو، أمركىـ فيما بالطاعة  الضالكف ىـ كأنَّيـ ضالليـ، في لو أثرى  ال اهللً  عل

فَّ علـ اهلل سابؽ كليس بسائؽو، كال تهللثير كمذىب السلؼ أ .اهلل دكف الرياطيف كتكلييـ بااتيارىـ،
 لو في إرادة العبد، فإفَّ العلـ صفة اناراؼ ال صفة تهللثير. 

 
 

                                                           

 (،ُٖٖ/ٕ(، كالجام  وحااـ القرآف: القرطبي)ّٔ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ٕٔ/ِالاراؼ: الزماررم) (ُ)
كفتأل البياف في  (،َِٖ/ِالركااني)(، كفتأل القدير: ُْْ/ّكالدر المنثكر في التفسير المهللثكر: السيكطي)

(، كحارية الصاكم على تفسير ْٕ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ُّّ/ْمقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)
(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف ُٗ،َٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ٕٔٔ/ِالجالليف)

 (.  ِّٖمية: نسيـ رحدة ياسيف)ص:(، كررح أصكؿ العقيدة اإلسالُٗٔ/ُّحجر)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
رٚ َهرَدى[كمعنػى: كترىيػب، ترغيػب مقػاـ المقاـ في اريػة إفَّ  ًَ  فػي اهللي  ىػداىـ أفَّ فريقػان ]َؾِري

[  ،الدرنيا ُٜ ََلَف ٌُ افوَّ ِٓ ْٔ َِ ٚ َحقَّ َظ ًَ َٔٚضَِغ  التَّعليػؿ عليػو دؿَّ  امػا ،أٍم: في الدرنيا]َوَؾِري ر رُذوا افنَّ َ ٌُ اَتَّ ُر ]إَِنَّ

َٔرررَٚء ِمرررْن ُدوِن اهللِ[
ػػػاللة، فػػػي الكقػػػكعً  مػػػف إنػػػذاره  الرػػػو كىػػػذا .َأْوفِ  الرَّػػػيطاف، اتبػػػاع مػػػف كتحػػػذيره  الضَّ

 فػػي الجاللػػة ضػػمير إلػػى إسػػناده عليػػو دؿَّ  امػػا اهلل، مػػف ىػػك الػػذم االىتػػداء تػػكاي علػػى كتحػػريضه 
 الػػذيف الفريػػؽ ىػػك المفلػػألي  الفريػػؽي  اػػاف فػػريقيف إليػػو رجعػػكا إذا يػػـأنَّ  امعكفالسػػ فػػيعلـ []َهررَدى:قكلػػو

ػػاللة عليػػو حقػػت الػػذيف ىػػـ الااسػػرى  الفريػػؽى  كأفَّ  ،اهلل ىػػداىـ  دكف مػػف أكليػػاءى  الرَّػػياطيف كاتاػػذكا الضَّ
 أفَّ  كذلػػػػؾ عنيػػػػا، يقلعػػػػكا كلػػػػـ ،كلزمكىػػػػا الضػػػػاللة ليػػػػـ ثبتػػػػت الضػػػػاللة علػػػػييـ حػػػػؽ: كمعنػػػػى ،اهلل

 اهلل ىػداه فريقػان  :فػريقيف افترقكا مالصيف اهلل يعبدكا بهللف أمركا فلما اليـ، مررايف اانكا المااطبيف
 الفريػػؽ ىػػذا أفَّ  كالمعنػػى .جديػػد حػػاؿ علػػييـ يطػػرأ فلػػـ كالضػػاللة، الرػػرؾ الـز كفريقػػان  التكحيػػد، إلػػى
قت الذم  يتفاَّػركا كلػـ النَّجػاةى  يطلبػكا لػـ التَّكحيد كاإلسالـ، إلى الدَّعكةى  سمعكا لما الضَّاللة، علييـ حى
 بػػػهللمرىـ، كائتمػػػركا بكسكسػػػتيـ، نفكسػػػيـ كطابػػػت رػػػياطينيـ، اسػػػتكحكا كلاػػػنَّيـ رؾ،الرػػػ ضػػػالؿ فػػػي

 .اهلل دكف مف أكلياءى  الرَّياطيف اتااذىـ وجؿ ضالليـ على يدكمكا أف جـر فال أكلياءى، كاتاذكىـ
 :(ِ)مف أىداؼو كىداياتو  ما ترشد إليو اآليةسادسان: 
 اليدل كالضالؿ مف اهلل تعالى. ارية دليؿ على أفَّ  .ُ
 .الجالؿ ذم اهلل إلى كاإلضالؿ اليداية اكف في االعتزاؿ أىؿ على حجةه  ارية .ِ
.للعبد إذا تكلَّى بجيلو  اهللأفَّ اليداية بفضؿ اهلل كمىنَّو، كأفَّ الضاللة باذالف  .ّ  الريطافى
يًو كااتياره .ْ  .النَّاسي فريقاًف: مييتدكف كضالكف، كاؿ  حسبى تكجر

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  (.ِٗ،َٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)
(، كتيسير ُّّ/ْكفتأل البياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف) (،ِٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

للدراسات  (، كالماتصر في التفسير: مراز تفسيرُِٗالاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:
 (.ٖٕ/ّكالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (،ُّٓالقرآنية)ص:
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 ؿاألكَّ 
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 أكلياء. كلمشيطاف أكلياء، هلل تعالى: تاسعالمقصد ال
ٌُ :دؿَّ على ىذا التقسيـ الررعي قكلو           ِٓ ْٔ َِ ٚ َحقَّ َظ ًَ ٚ َهَدى َوَؾِري ًَ ُذوا ]َؾِري َ ٌُ اَتَّ ُ ُٜ إَِنَّ ََلَف افوَّ

َتُدوَن[ ْٓ ٌْ ُم ُ ََٔٚء ِمْن ُدوِن اهللِ َوَُيَْسُبوَن َأَنَّ
َٔٚضَِغ َأْوفِ    .{14}األعراف  افنَّ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َٔٚءَ 

 محبكباتو في لو بالمكافقة كااله مف اهللً  فكلير  ،القرب كىك الكالء، مف مرتؽ الكلي: :َأْوفِ
 كيرضاه، ييحبرو فيما لو المتاب  المكافؽ ىك طاعاتو مف بو أمر بما إليو كتقرب كمرضياتو،
 لو. معاديان  لكليو المعادم ااف عنو، كينيى بو كيهللمر كيساطو، كيبغضو
َتُدونَ  َوَُيَْسُبونَ  ْٓ ٌْ ُم ُ . أٍم: يظنكف  َأَنَّ ، كىك في ارية ظف  مجرده عف دليؿو أنَّيـ على  الحسباف الظفر

، كحؽ  فيما اعتقدكا، كالحاؿ أنَّو ليسكا اذلؾ  الباطؿ حقان يـ انقلبت علييـ الحقائؽ، فظنكا ونَّ ؛ ىدلن
 .كالحؽ باطالن 

 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 
ُذوا[:آية على]َوَُيَْسبُوَن[:آية إفَّ اهلل عطؼ َ  ىـ إذ مرابان، ضالالن  ضالليـي  فااف ]اَتَّ

؛ يتفاركا لـ الييدل داعي سمعكا كلما الرَّياطيف، كأكلياء الافر أئمَّة بهللمر في االئتمار ضلركا قد
 الحاجة بباليـ تاطر لـ فلذلؾ ميتدكف، أنَّيـ في رؾ   إلييـ يتطرؽ ال ميتدكف أنَّيـ يحسبكف ونَّيـ
 اإلابار في سكاء كاعتبارىما قبليا، التي على ارية ىذه كعطؼ ()الرسكؿ صدؽ في النَّظر إلى
 مف كاحدو  اؿَّ  في حاصؿه  ضالليـ أفَّ  على الدَّاللة لقصد الضَّاللةي، علييـ حقَّت الذيف الفريؽ عف

 الو ذلؾ ااف سكاء أيضان، ضاللة ىدل ضالليـ كحسبانيـ ضاللةه، الرَّياطيف فكالية الابريف،
، عف أك اطهلل عف  الحؽَّ  على اودلةى  نصبى  اهللى  وفَّ  بالاطهلل، ضاللو في للضاؿً  عذرى  ال إذ عنادو

 .كالباطؿً  الحؽَّ  بيف التمييز كعلى
 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 
؛ ونَّو ااتارى طريؽى الحؽَّ يامة فريقيًف: فريقان ىداهي اهللالنَّاس سياكنكف يكـ الق بيَّنت ارية أفَّ        

؛ ونَّو ااتارى طريؽى الباطؿ، كىك الافر  فآمف كعمؿ عمالن صالحان، كفريقان آارى  أضلَّو اهللي على علـو
كالعصياف، كىؤالًء الضالكف قد اتاذكا الرياطيف أكلياءى مف دكف اهلل فاتبعكىـ، كىـ يظنركف أنَّيـ 

 مكفَّقكف الغتراًرىـ باداع الرياطيف.
                                                           

 (،ِٔ/ُُكمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (،ُِالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (ُ)
(، كمحاسف ٕٔٔ/ِكحارية الصاكم على تفسير الجالليف) (،ُٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك 
 (.ُِٗكتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (،ِٓ/ٕلتهللكيؿ: القاسمي)ا
  (.ِٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)
 (.ٕٕ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (ّ)
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 ؿاألكَّ 
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 :(ُ)في اآلية لطائؼ التفسيررابعان: 
 إلى يهللكم أك الريطاف، يحبيا التي كالابائث للنجاسات مبارران  الراصي  ااف إذا المطيفة األكلى:

 يررب أك كفكاسؽ، ابائث ىي التي كالزنابير كالعقارب الحيات يهللاؿ أك ،كالحركش الحمامات
 كيتكجو بالمالكقات، فيستغيث اهلل غير يدعك أك الريطاف، يحبيا التي النجاسات مف كنحكه البكؿ
 القرآف، سماع ياره أك المقابر، إلى أك المزابؿ، إلى يهللكم أك النيراف، أك الاالب يالبس أك ،إلييا
 .الرحمف أكلياء عالمات ال الريطاف، كلياءأ عالمات فيذه ،كاورعار اوغاني سماع عليو كيقدـ

َتُدوَن[ :: قكلوثانيةالمطيفة ال ْٓ ٌْ ُم ُ  أرد كىذا بالضَّاللة، أنفسيـ على يعترفكا أٍم: لـ]َوَُيَْسُبوَن َأَنَّ
 .كعنادىـ تمردىـ في

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
 كفرَّؽ أكلياء، كللريطاف النَّاس، مف أكلياءى  هلل أفَّ  ()رسكلو كسنَّة اتابو في بيَّف اهللي  قد

 أكلياء مف فيك اهلل أكلياء بهللنَّو مف ()محمد لو ريد فمىفٍ الريطاف،  كأكلياء الرحمف أكلياء بيف
 اهلل بعثو حيف كمف ،الريطاف كأكلياء اهلل أعداء مف فيك اهلل أعداء مف بهللنَّو لو ريد كمف الرحمف،

 كاتبعو بو، جاء كبما بو آمف مىفٍ  إال هلل كليان  ياكف فال أعدائو، كبيف أكليائو بيف الفارؽى  اهللي  جعلو
ذا .الريطاف كأكلياء اهلل أعداء ًمف ااف االفو مىفٍ ك  كظاىران، باطنان   أكلياء فييـ النَّاس أفَّ  عرؼ كا 

 فهللكلياء بينيما، كرسكليو اهللي  فرَّؽ اما كىؤالًء، ىؤالءً  بيف يفرَّؽ أف فيجب الريطاف، كأكلياء الرحمف
 ما كأبغضكا ييحب، ما فهللحبكا ككالىٍكه، بو آمنكا الذيف ىـ اهلل أكلياءك المتقكف،  المؤمنكف ىـ اهلل
كا بغض،يي   يعطى، أف يحب لمف كأعطىٍكا نيى، عما كنىيىٍكا يهللمر، بما كأمركا ،يرضى بما كرىضي

الحكف، أنبياؤه، ثـ الصدَّ  ىـ اهلل أكلياء كأفضؿ، يمن  أف يحب مف كمنعكا يقكف ثـ الريداء ثـ الصَّ
 الجفَّ  إلى أرسلو اهلل كأفَّ  ،النبييف ااتـ ()محمدان  أفَّ  يؤمف العبدي  أف مف االيماف في كال بيدَّ 
، فليس بو جاء بما يؤمف لـ مف فاؿر  ،كاإلنس  المتقيف، اهلل مف أكلياء ياكف أف عف فضالن  بمؤمفو
 كحاللو كنييو، أمره تبلي  في كبيف القو اهلل بيف الكاسطة ىك بهللنَّو االيماف بو االيماف كمف

 اهللي  ررعو ما كالدَّيف كرسكليو، اهللي  حرَّمو ما كالحراـ كرسكليو، اهللي  أحلَّو ما فالحالؿ كحرامو،
 اافره  فيك ()محمدو  متابعة غير مف اهلل إلى طريقان  اوكلياء مف وحدو  أفَّ  اعتقد فًمفى  ،()كرسكليو

، فليس ()محمده  بو جاء ما بجمي  يؤمف لـ ، فمفالريطاف أكلياء مف ، كمف هلل كلي كال بمؤمفو
 أف بدَّ  كال رياطينيـ، كتاذريبيـ ياذبكا أف بدَّ  فال للررسؿ، متَّبعيفال ياف مف لـاانت ىذه صفتو 

                                                           

(، كفتأل ُِٖ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،َُُالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (ُ)
 (. ُّّ/ْالبياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)

(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف ّٕػ َّ،ُٓػ ْالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (ِ)
 (. ِٓ/ٕ: القاسمي)(، كمحاسف التهللكيؿّّٔ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)َِٗ/ِاثير)



 

 

الفصؿ 
 ؿاألكَّ 
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، إثـه  ما ىك أعماليـ في ياكف  البدع أك الغلك أك الفكاحش أك الظلـ أك الررؾ ًمفى  نكع مثؿ كفجكره
 أكلياء ًمفٍ  ال الريطاف أكلياءً  ًمفٍ  فصاركا بيـ، كاقترنت الرياطيف، علييـ تنزَّلت كليذا، العبادة في

َو َفُه َؿِرينٌ ]:تعالى قاؿ الرحمف، ُٓ ٚ َؾ ًٕ ْٔىَٚ ٔيْض فَُه َص ََ ُٕ ِن  ْْحَ ِر افرَّ ـْ ُش َظْن ِى ًْ خرف  [َوَمْن َي  كًذاري   {12}الزُّ
 ابره، كيصدؽ بالقرآف، يؤمف لـ فمف القرآف، اهلل مثؿ رسكؿ بو بعث الذم الذار ىك الرحمف
ٌْ :قكلوك  بو. فيقترف الريطاف لو فيقيض عنو، أعرض فقد أمره، كجكب كيعتقد ُ ]َوَُيَْسُبوَن َأَنَّ

َتُدوَن[  ْٓ  أك رابيا، معصيةو  على أحدان  ييعذب ال اهللى  أفَّ  زىعـ مف قكؿ اطهلل على الدَّاللة أبيف مفُم
 وفَّ  فييا؛ لربَّو منو نادان عً  فيرابيا كجييا، بصكابً  منو علـو  بعدى  يهللتييا أفَّ  إال اعتقدىا، ضاللةو 

، الذم الضاللةً  فريؽً  بيف ياف لـ اذلؾ، ااف لك ذلؾ  اليدل كفريؽً  ميتد، أنَّو يحسب كىك ضؿَّ
 بمتابعة ميتدكف أنَّيـ فيو حسبكا كمماارية،  ىذه في كأحااميما أسمائيما بيف اهللي  فٌرؽ كقد فرؽه،

 اإلحراـ. م  كالدسـ اللحـ كترايـ عيراةن، فطافكا العبادة، م  كالتلذذ التزيف ترايـ الريطاف،

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  إليو اآلية مفما ترشد سادسان: 
. استحقاؽ في سكاءه  كالمعاند كالجاحد الماطئ، الاافر أفَّ  على دليؿه  ارية .ُ  الذَـّ
سباف الظفَّ  مجرد أفَّ  على ارية ىذه دلت .ِ فيو  بيدَّ  ال بؿ الدَّيف، صحة في يافي ال كالحي

 كلكال ميتديف، اكنيـ يحسبكف بهللنَّيـ الافارى  عابى كذَـّ  وفَّ اهلل كالقط  كاليقيف؛ الجـز مف
 بذلؾ. ذميـ لما مذمكـه  الحيسباف ىذا أفَّ 

.أفَّ ك  ة الريطاف طريؽ اليكاية كالغكاية،كاليأفَّ  .ّ   المعصية رؤـه كعذابه
 اكنو حسب سكاء للذـ كالعذاب مستحؽه  فيك باطؿو  في ررع مف اؿَّ  أفَّ  على ارية دلت .ْ

 .ذلؾ يحسب لـ أك ىدل كحقان 
 ااف فمىفٍ  هلل، كاليتو تاكف كتقكاه العبد إيماف كبحسب المتقكف، المؤمنكف ىـ اهللً  أكلياء أفَّ  .ٓ

 بحسب اهلل، كالية في متفاضلكف فالنَّاس هلل، كاليةن  أامؿى  ااف كتقكل، إيمانان  أامؿى 
 في تفاضليـ بحسب اهلل، عداكة في يتفاضلكف كاذلؾ كالتقكل، االيماف في تفاضليـ

  كالنفاؽ. الافر
حيف انسلاكا مف كالية الرحمف، كاستحبكا كالية الريطاف، حصؿ ليـ أفَّ المررايف  .ٔ

 النصيب الكافر مف الاذالف، ككالكا إلى أنفسيـ فاسركا أرد الاسراف.
، مف حسب أنَّ  أفَّ  .ٕ نَّ  و متمافه ونَّ  ؛و ال عذر لونَّ فإو ميتدو كىك ضاؿ  ما أتاه مف اليدل، كا 

 .المكصؿ إلى اليدل حسبانو مف ظلمو بترؾ الطريؽ
                                                           

(، كفتأل ِْكالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (،ّٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
(، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: ُّّ/ْالبياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)

 (. َِٗالسعدم)ص:



 

 

الفصؿ 
 (ْٔ-ُّ) :عراؼ مف آيةألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا الثاني

191 

 

 

   
 

 الفصؿ الثاني

 .(ْٔ-ُّ) :عراؼ مف آيةألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا

 اإلسبلـ ىك الد يف السماكم المينزؿ

 مباحث:كيتككف ثبلثة 

 .(ّٕ-ُّ) :عراؼ مف آيةألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا المبحث األٌكؿ:      

 .(ِْ-ّٖ) :عراؼ مف آيةاألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة  المبحث الثاني:      

 .(ْٔ-ّْ) :آيةعراؼ مف ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا المبحث الثالث:      
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 ؿكى المبحث األ 

 (ّٕ-ُّعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا

 الغمك كاإلسراؼ انحراؼه عف منيج اهلل 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 اإلسبلـ يحثي عمى الجماؿؿ: المطمب األكَّ            

 المطمب الثاني: إيجاب التَّكحيد كتحريـ الش رؾ           
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 ؿكَّ المبحث األ 
 (ّٕ-ُّعراؼ مف آية )ألكرة اراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سي الد  

 الغمك كاإلسراؼ انحراؼه عف منيج اهلل 
 تمييده كتكطئةه:

ليف، كقد ارتمؿ على آدـ اوكَّ  قصةى الدَّيف الذم ااف ىيدل لبني بحثتضمف ىذ المي         
للدَّيف الذم جاء بو جمي ي رسؿ اهلل مف بعد آدـ ويمميـ، كبلَّغو اؿر رسكؿو ومَّتو،  اويس العامَّة

ـى اهللي بو رساالتو للنَّاس أجمعيف بما أنزؿ على محمد ااتـ اونبياء كالمرسل يف برسالةو كأايران ات
بني آدـ باثيرو مف الررائ   كقد ااطب اهلل تعالى في ىذا المقط  القرآنيعامَّةو راملة تامَّة، 

 ()كاوحااـ الدَّينية على سبيؿ اإلابار المقتط  مما ااطب بو بني آدـ اوكليف منذ عيد آدـ
لكف، مما أكحى اهلل تعالى  بانية قد تلقاىا بنك آدـ اوكَّ أك إرعاران بهللفَّ ىذه التعليمات كالتكجييات الرَّ

، باعتبار أفَّ آدـ بعد أ ؿ نبي  للنَّاس ييبلَّ  بو إليو مف ىيدلن ٍف تابى اهللي عليو ىداهي كاجتباهي، فيك أكَّ
 ىيدل ربَّو كررائعىو كأكامرىه كنكاىيىو لعباده.

 :(ُ)كترردي آياتي ىذا المبحث إلى ديكرسو كًعبىرو اثيرةو، منيا         
ينة عندى مكاض ى الصَّالة كعند أدائيا. .ُ  كجكبي أاًذ الزَّ
ـي القكًؿ على  .ِ .تحري  اهلل تعالى بغير علـو كال ىدلن
ـي الفكاحًش كاؿَّ ما يقكدي إلى المعصية، كالرَّرؾي باهلًل مف أعظـً المحرَّماًت. .ّ  تحري
 ارجاؿي كاوعماري ميحدَّدةه عند اهلل تعالى. .ْ
ـي النَّاس. .ٓ  الميفتركف على اهلل الاذب كالمياذَّبكف بآيات اهلل ىـ أظل
كـى القيامة، كمصيريىـ جميعان إلى النَّار، كسيىنالكف جزاءىىـ براءةي المرًرايفى مف ريراائيـ ي .ٔ

 العادؿ.
ـى أمره مىيئكسه ًمنو، كال رجاءى فيو. .ٕ  ايركجي الافَّاًر مف نار جينَّ
ٖ.  . ـى  الافري كالطرغيافي كالفسادي سببي إدااًؿ النَّاًس نارى جينَّ

 مناسبة ىذا المقطع القرآني لما قبمو:
ػارييف ًحسػيان المقط  القرآني السػابؽ قػد انتيػى ببيػاف أفَّ آدـ كحػكاءى أي  إفَّ          ىبطػا مػف الجنَّػة عى

يػػػا بيػػػا نفىًسػػػيان كسػػػلكايان عمػػػا يقيًيمػػػا مػػػف عقػػػاب اهلل إذ سػػػقطت عنيمػػػا  بسػػػبب اطيئتيمػػػا التػػػي تعرَّ
كيالتو، الػذم بالمعصية كقايىتييما، كبدٍت  ليما سىػكءاتي إثميمػا تػهللثرران بكسػاكس إبلػيس الرػيطاف كتسػ

ياًتيما، فاانت ماايد إبلػيس الرػيطاف ىػي السػببى فػي ارتاػاب المعصػية، طمعػان  ىك عدك  ليما كلذيزَّ
فػػػي أف ياكنػػػا ملىاػػػيف أك ياكنػػػا مػػػف الاالػػػديف، امػػػا كسػػػكسى ليمػػػا الرػػػيطاف، كقػػػد تسػػػبَّب ارتابيمػػػا 

                                                           

 (.ٖٓ،ُٖ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حسَّاف)ُّٓ/ْلميداني)معارج التفار كدقائؽ التدبر: ا (ُ)
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ما، كااف ىذا النٍَّزع ظاىرة مف المعصية باواؿ مف الرجرة المحرمة في نىٍزع أاًسيىًتيما الماديَّة عني
ظكاىر العقاب المعجؿ ليما، قبؿ تكبتيما، كااف ميماثالن لنزع لباس التقكل عنيما، كاػاف سػببان فػي 
يَّاتييمػػػػا رحػػػػالت  إاراجيمػػػػا مػػػػف الجنَّػػػػة إلػػػػى اورض، ليسػػػػتاىمال رحلػػػػة امتحانيمػػػػا علييػػػػا، كلتبػػػػدأ ذيرَّ

  القرآني ميبتدئان ببيػاًف بىػٍدًء رحػالت امتحػاف بنػي آدـ امتحانيـ كابتالئيـ علييا، كقد جاء ىذا المقط
يػػاش، كىػػك اوثػػاثي  بمنَّػػة اليدايػػة لصػػناعة اولًبسػػةى السَّػػاترة للسػػٍكءات كسػػائر اوجسػػاد، كصػػناعة الرَّ
ليػؽو  الفاار، كاؿر ما فيو رفاىيةه للعيش، كاليداية لما يىًقػي مػف عػذاب اهلل يػكـ الػدَّيف، مػف اعتقػادو كاي

ظػاىر أك بػاطف، كىػذا الػكاقي رػػبيةه باوٍاسػية كالػدركع الكاقيػة، كاولبسػة السػاًترة للعػػكرات، أك عمػؿ 
ػػرَّ  ـي نفعػػان ل نسػػاف مػػف اولبسػػة السػػاترة لألجسػػاد، كالكاقيػػة ليػػا مػػف ضي كىػػك فػػي الحقيقػػة اٍيػػره كأعظػػ

يػػدعك ارػػفييا إلػػى  الحػػرَّ كالبىػػرد، كقيػػبأل انارػػاؼ السَّػػكءات الجسػػدَّية، ذات المنػػاظر المسػػتىارىًة التػػي
 إراعة الفاحرة، كتسافيد النَّاس االبيائـ الميملة.

كلػذلؾ كبعػد المنَّػة بيػذيف السَّػتريف الػكاقييف المػادَّم كالمعنػكم حػذَّر اهللي تعػالى بنػي آدـ مػف         
ليـ عػػف صػػراط اهلل حتػػى ال ياػػكف مػػف أىػػؿ الجنَّػػة، بػػؿ مػػف  أف يىفتًػػنىيـ الرػػيطاف، فييصػػدَّىـ أك يحػػكَّ
ٍيًيـ إذ  أىػػػؿ النَّػػػار بعػػػد رحلػػػة االمتحػػػاف كاالبػػػتالء فػػػي الحيػػػاة الػػػدرنيا علػػػى اورض، امػػػا فعػػػؿ بػػػهللبكى
أكقىعيمػػا بًحيلػػو ككساكسػػو كتسػػٍكيالًتو فػػي الفتنػػة، حتػػى كقعػػا فػػي معصػػية ربَّيمػػا، فاػػاف السَّػػببى فػػي 

 .  (ُ)إاراجيما مف الجنَّة عقكبةن ليما كابتالءن 
اومػكر،  العػدؿ كاالسػتقامة فػي اػؿَّ  ، كىػكبالقسػط عبادىه أمرى  أفَّ  بعدىي أفَّ اهلل  المناسبةف

، كأبػاح لنػا اواػؿ كالرػرب مػف غيػر أك طكافػان  للعبػادة، صػالةن  مجتم و  طلب إلينا أاذ الزينة في اؿَّ 
 .(ِ)ساء بالليؿجاؿ بالنيار، كالنَّ ، الرَّ أىؿ الجاىلية اانكا يطكفكف بالبيت عراةن  إفَّ ؛ فإسراؼو 

اسػػتركا عػػكراتاـ عنػػد  قػػاؿ: يػػكارم سػػكءاتيـ كريرػػان  علػػى بنػػي آدـ لباسػػان  اهلل أنػػزؿبعػػد مػػا ف
، مرػػكىان  ارػػفيا يػػدع البػػدف قبيحػػان  سػػترىا زينػػة للبػػدف، امػػا أفَّ  الصػػالة اليػػا، فرضػػيا كنفليػػا، فػػإفَّ 

ف، ففػػي ىػػذا اومػػر بسػػتر المػػراد بالزينػػة ىنػػا مػػا فػػكؽ ذلػػؾ مػػف اللبػػاس النظيػػؼ الحسػػ كيحتمػػؿ أفَّ 
 .(ّ)الصالة، كباستعماؿ التجميؿ فييا كنظافة السترة مف اودناس كاونجاس في العكرة

 
 
 
 

                                                           

 (.ُِٓ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: عبدالرحمف حسف حبناة الميداني) (ُ)

  (.ُِٖ/ٖالتفسير المنير في العقيدة كالرريعة كالمنيج: كىبة الزحيلي) (ِ)

  (.ُِٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ّ)
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 : اإلسبلـ يحثي عمى الجماؿؿالمطمب األكَّ 
 مقاصد: عشرةكفيو         

ؿ: التجمُّ                   ؿ في الصبلة أدبه مع اهلل المقصد األكَّ
باني قكلوكيدؿر على ىذا اليدم  َي َمْسِجٍد[ :الرَّ ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ   .{13}األعراف ]َيٚ َبِْي َآَدَم ُخُذوا ِزيََْت
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

 .آدـ أبك البرر، سمَّي بذلؾ لاكف جسده مف أديـ اورض، كقيؿ: لسمرةو في لكنو: َآَدمَ 
 كاواذي: تحصيؿي الريًء، كىك حقيقةن في التَّناكؿ.  ،اواذ: حكز الريًء كتحصيلو: ُخُذوا

 ٌْ ُُ  أك ًحليػةو  أك لبسػةو  مػف بغيًره الريءً  تحسيف الزينةي ك  ،سـه جام ه لاؿَّ ريءو ييتزيف بوالزينة: ا: ِزيََْت
 .ارارة في كال الدرنيا في ال أحكاًلو، مف ريءو  في اإلنساف يريف ال ما الحقيقةي: الزينةي ك  ،ىيئةو 

ـي  أنَّو على للعبادة، بيني بيت: : أمٍ َمْسِجدٍ  ، اسػ  الصػالة بػو مػرادان  السػجكد، بمعنػى مصػدر أك ماػافو
 التزيف. أكقات أكلى العبادة فإفَّ  كالعبادة؛
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

 كأمػػػر اللبػػػاس أمػػػر القسػػػط جملػػػة مػػػف كاػػػاف اوكلػػػى، اريػػػة فػػػي بالقسػػػط أمػػػر لمػػػا اهلل إفَّ 
ٌْ ]:قكلػو فػي الصالة بإقامة أمر كلما بذارىما، أتبعو جـر الكالمرركب،  المهللاكؿ ُُ وا ُوُجوَه ُّ ٔ

َوَأؿِ

َي َمْسِجدٍ  ـُ  اللباس. بذار أتبعو جـر ال الصالة، لصحة ررطان  العكرةً  ستري  كااف [ِظَْْد 
 :سبب نزكؿ اآليةثالثان: 

 كتقػكؿ: (ّ)عيٍريىانىػةه  كىػي بالبيػتً  تطيػكؼي  المػرأةي  اانػتً  :قػاؿ ()عبَّػاس ابػف مسلـه عف أارج        
ًتٍطكىافان  ييًعيريني مىفٍ 

وي  يىبدك اليكـى  :كتقكؿ فىٍرًجيا على تىٍجعىليوي  (ْ) . أيًحلرػوي  فىال منوي  بىدىا كما...ايلروي  أك بىٍعضي
َي َمْسرِجدٍ ]فنزلىٍت ىذه اريػةي: ر ـُ ٌْ ِظْْرَد  ُُ {13}األعلراف [ َيٚ َبِْي َآَدَم ُخرُذوا ِزيَْرَت

 ()النبػير  أبطػؿ كقػد .(ٓ)
تػو عاـ ()بار أبا أمرى  إذالتعرم في الطكاؼ  ، سػنة حجَّ ػجَّ  ال أفٍ " :المكسػـ فػي يينػادم أف تسػ و  يىحي

                                                           

كعمػدة الحفػاظ فػي تفسػير أرػرؼ اولفػاظ: السػميف  (،َٕ، ٕٔمفردات ألفاظ القرآف: الراغػب اوصػفياني)ص: (ُ)
   (.ٓٓ،ّٓ/ٕ(، كمحاسف لتهللكيؿ: القاسمي)ُٕ/ُالحلبي)

  (.ْٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

باعة بنت عامر بف قيٍرط . ينظر: تفسير القرطبي)ىذه المرأة ى (ّ)  (.ُٖٗ/ٕي ضي

 الجاىليةً  أىؿي  كااف بو، تطكؼي  المرأةي  تلبسيو ثكبه  ىك:(ُِٔ/ُٖ)"مسلـ المنياج ررح صحيأل" في النككم قاؿ (4)
 حتى باورجؿ تداسي  كيتراكنيا أبدان، يهللاذكنيا كال اورض، على ملقاةن  كيتراكنيا ثيابىيـ كيرمكفى  عيراةن، يطكفكف

 العىٍكرىًة. بسترً  اهللي  فهللمرى  اإلسالـي  جاءى  حتى ،تبلى
َي َمْسِجدٍ ]:مسلـ في اتاب التفسير ػ باب قكلو (ٓ) ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ  (.ُُُِ(،)ص:َِّٖ، حديث رقـ)[ُخُذوا ِزيََْت
     (.َْٓ/ُ)،(ِٓٔديث رقـ)ح   اوصكؿ في أحاديث الرسكؿ،نظر: جامي
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، العػاـ بعد ، اريػة نزلػت فػي المنػ  مػف الطػكاؼ حػاؿ العػرمف .(ُ)"عيٍريىػافه  بالبيػت يىطيػكؼى  كال ميرػرؾه
   .(ِ)فييا ال نطكؼ فييا كيقكلكف: ثياب عصينا اهللى  ،عراةن لما ااف المرراكف يطكفكف بالبيت 

 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةرابعان: 
ػػراةن، بالبيػػت الطػػكاؼ مػػف يعتمدكنػػو اػػانكا فيمػػا المرػػرايف علػػى رد   اريػػة ىػػذه  اهللي  فػػهللمرىـ عي

بنػي آدـ البسػكا فقػاؿ اهلل: يػا  كالمتػاع، البػزَّ  جيد مف ذلؾ سكل كما السكأة، يكارم ما كىك اللباس،ب
  .ما يستر عكراتاـ، كما تتجملكف بو مف اللباس النظيؼ الطاىر عند الصالة كالطكاؼ

 :(ْ)لطائؼ التفسير في اآليةخامسان: 
ف اػاف كاردان  ،لجميػػ  بنػي آدـ ىػذا اريػة اطػابه  المطيفػة األكلػى: ، فاالعتبػػار اػاصو  علػى سػببو  كا 

 .بعمكـ اللفظ ال باصكص السبب
 إعادة النَّداء في صدر ىذه ارية لالىتماـ. الثانية:المطيفة 

 التَّحريـ أك إبطاؿي  اومر تكجيو مف كالمقصكد للكجكب، [ُخُذوا]اومر في قكلو: :المطيفة الثالثة  
 الَّيـ، آدـى  بني بو اهللي  أمر ممَّا الًفطرة أصؿ في تقرر ما بو نقضكا بهللنَّيـ الجاىليَّة أىؿي  جعلو الذم
  .الحظر بعد الكارد باومر ربيو كىك ،جميعان  اورض في ما ليـ الؽ إذ علييـ، بو كامتف

 ونَّػػو ذلػػؾ مػػف اػػارج وفَّ  للنػػدب؛ اومػػر فػػي اريػػة أفَّ  أىػػؿ التفسػػير عنػػد الظػػاىر المطيفػػة الرابعػػة:
 .أحرل باب مف الستر يستلـز لانو العكرة؛ بستر ال بالزينة أمره 

ضػافةي  تػزيف،: قكلػو مػف أبلػ  زينتػؾ اػذ: القائػؿ قكؿ :المطيفة الخامسة  اػؿَّ  أف إلػى إرػارة الزينػةً  كا 
 .بحالو الالئقة زينتو يهللاذ منا كاحدو 

َي َمْسِجدٍ ]:: قكلوالمطيفة السادسة ـُ  بالتَّعرَّم. المساجد بعضى  تاصكا ال أٍم: تعميـه،[ ِظَْْد 

كمف الزينة الصالة  اويدم، كرف ي  التابيري  الصالة كزينةي  زينةه، ريءو  لاؿَّ : قيؿ المطيفة السابعة:
 .(ٓ)في النعليف

                                                           

[أارجو الباارم في اتاب التفسيرػ باب قكلو: (ُ) َزِ ـْ ٟي األَ َِّْٚس َيْوَم احَل حديث  {1}التوبة  ]َوَأَىاٌن ِمَن اهللِ َوَرُشوفِِه إَِػ اف
 (.ُْٔ/َُ(، كالفتأل)ْٓٓ(،)ص:ْٔٓٔرقـ)

 (،ٖٖ/ُُتيميَّػػػة)(، كمجمػػػكع الفتػػػاكل: ابػػػف ٓٔ/ُْ(، كالتفسػػػير الابيػػػر: الػػػرازم)ٕٔ/ِارػػػاؼ: الزمارػػػرم)ال (ِ)
 (.ِْٗ/ُّ(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)ُٖٗ/ٕكالجام  وحااـ القرآف: القرطبي)

(، كالماتصر في التفسير: مراز ْٓ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)َُِ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ّ)
  (.ُْٓتفسير للدراسات القرآنية)ص:

  (،ُُٗ/ٕكالجػػام  وحاػػاـ القػػرآف: القرطبػػي) (،ُِِ/ِكتفسػػير ابػػف عرفػػة) (،ٓٔ/ُْالتفسػير الابيػػر: الػػرازم) (ْ)
كالتنػػػػػكير: ابػػػػػف التحريػػػػػر ك  (،ُِٖ/ِلرػػػػػكااني)فػػػػػتأل القػػػػػدير: ا(، ك َُِ/ِكتفسػػػػػير القػػػػػرآف العظػػػػػيـ: ابػػػػػف اثيػػػػػر)

  (.ْٗ،ِٗ/ٖعاركر)

 (. ٖٓ(،)ص:ّٖٔينظر: صحيأل الباارم في اتاب الصالة ػ باب الصالة في النعاؿ، حديث رقـ) (5)
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 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

  :(ُ)بياف المقصد في اآليةسادسان: 
 اودبي ف، اجتماعي اصاًؿ الاير في العبد :اودب لفظة مؤذنةه باالجتماع، فاودبي 

يـ كعبر كفعالن، قكالن  يحمد ما استعماؿي   م  الكقكؼي  كقيؿ: اواالؽ، بمااـر اواذي  بهللنَّو عنو: بعضي
ـي  ىك كقيؿ: المستحسنات،  كىي: المهللدبة، مف مهللاكذه  كىك دكنؾ، بمف كالرفؽي  فكقؾ، مف تعظي

: أدبه م  اهللاودب ثالثةي ك ، إليو يدعى ونَّو بذلؾ؛ سمَّي الطعاـ، إلى الدعكة ، كأدبه م  أنكاعو
صيانة معاملتو أف  فاودب م  اهلل ثالثة أنكاع: أحدىا:كررعو، كأدبه م  القو،  ()رسكلو

إرادتو أف تتعلؽ بما  اواير: صيانةانة قلبو أف يلتفت إلى غيره، ك الثاني: صييركبيا بنقيصة، ك 
دىا اليا مرحكنة م  اهلل، كاطابيـ كسؤاليـ، ايؼ تج كمف تهللمؿ أحكاؿ الررسؿيمقتؾ عليو، 

اودب، كالكضكء كغسؿ الجنابة مف كاودب ىك الدَّيفي الرو؛ فإفَّ ستر العكرة مف باودب قائمة بو، 
اودب، كالتطير مف الابث مف اودب حتى يقؼ بيف يدم اهلل طاىران؛ كليذا اانكا يستحبكف أف 

 ةكسمعتي ري ى اإلسالـ ابف تيميَّ "قاؿ ابفي القيـ: و، في صالتو للكقكؼ بيف يدم ربَّ  ؿ الرجؿي يتجمَّ 
ُخُذوا ]كرة في الصالة، كىك أاذ الزينة، فقاؿ:أمرى اهللي تعالى بقدر زائد على ستر الع"يقكؿ: 

َي َمْسِجدٍ  ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ ال بستر العكرة؛ إيذانان بهللفَّ العبد ينبغي لو أف فعلَّؽ اومرى بهللاذ الزينة  [ِزيََْت
لة بمبل  عظيـ مف الماؿ كااف ."يلبس أزيف ثيابو، كأجمليا في الصالة ، كااف لبعض السلؼ حي

كحقيقة اودب: استعماؿ  : ربي أحؽر مف تجملت لو في صالتي.يقكؿيلبسيا كقت الصالة ك 
ليؽ الجميؿ. نعمتو على عبده، السيما إذا كقؼ بيف يديو؛  أف يرل أثرى  اهلل يحبر  كمعلكـ أفَّ  الاي

الحافظ ابف ، قاؿ (ِ)فهللحسف ما كقؼ بيف يديو بمالبسو كنعمتو التي ألبسو إياىا ظاىران كباطنان 
 الصالة، عند التجمؿ يستحب السرنة مف معناىا في كرد كما ارية كليذهاثير في تفسيره ارية:" 

معة يكـ سيما كال ؛ العيد، كيكـ الجي ؛ الزينة، مف ونَّو كالطيبي  كمف ذلؾ، تماـ مف ونَّو كالسكاؾي
معة بهللحسف الثياب كالسَّكاؾ فالزينة زيادة على ستر العكرة االتجمرؿ ، البياض الثياب أفضؿ للجي
 على دلت لما: قاؿ حيثي  منيا الصالة عند التجمؿ استنباط بعضي المفسريف حاكؿ كقد، كالطَّيب
ـى  الصالة، في العكرة بستر الزينة أاذ كجكب  حسفه  فيو ما بلبس التزيف حيسف الجملة، في منيا فيًي
 تعظيمان  بو يتعلؽ الذم للفضؿ مسجدو  اؿَّ  عند الزينة بهللاذ اومر ارية ظاىرك . فييا كجماؿه 
 الصالة اراىية على بارية كاستيدؿ ،كالطكاؼ كالصالة االعتااؼ مثؿ فيو، الكاق  كالفعؿ للمسجدً 

                                                           

ياؾ نستعيف: ابف القيـمدارج السالايف بيف منازؿ إي(، ِْ/ْاالاتيارات: ابف تيمية) (ُ) ، (ُّٖ/ِ)اؾ نعبد كا 
، كفتأل البارم (ِٗٗ/ُلالبي)التسييؿ لعلـك التنزيؿ: ابف جيزٌم ا، ك (َُِ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك 

(، كالتحرير ِْٖ/ُكالثمر المستطاب: اولباني) (،ُْٗ/ُّبررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني)
 (.ِِْكاالستيزاء بالدَّيف: أحمد القرري)ص: ،(ْٗ/ٖابف عاركر)كالتنكير: 

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزيةمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد  (ِ)  .(ََِ/ّ)كا 
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 الفصؿ
 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

 تصلي أف للمرأةً  يجكزي  ال أنَّو على السلؼ مف قكـه  بيا كاستدؿَّ . أرديةو  بغير القبائؿ مساجد في
 ()أفَّ رسكؿ اهلل ()عف أبي ىريرة، ك (ُ)النزع في الغلكَّ  مف كاواير، قرطيف أك قالدةو  بغير
 ال أف ذلؾ في الحامة .(ِ)"ريءه  منو عاًتقىٍيو على ليس الكاحد الثكبً  في أحدياـ يصلَّي ال" قاؿ:
؛ مف العاتؽ يالك ، مف الحياء كأنسب إلى اودب، إلى أقرب ونَّو ريءو  أاذ في كأامؿ الربَّ
" :()كفي الحديث الصحيأل قاؿ رسكؿ اهلل .(ّ)كسدان لذريعة أال تنارؼ العكرة، المطلب عند الزينة
 .(ْ)لو" ييزَّيَّفي  مف أحؽر  اهلل فإفَّ  ثكبيو؛ فليلبس أحدياـ؛ صلى إذا

 :(ٓ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسابعان: 
 للصالة. ىيئةو  أحسفى  الرجؿي  يهللاذ أف السرنة مفأفَّ  .ُ
 .الصالة في العكرة ستر كجكب على دليؿه  في ارية .ِ
المقصد أيضان مف ىذه ارية إبطاؿي ما زعمو المرراكف مف لزكـ التَّعرَّم في الحجَّ في  .ّ

ة، كعند مساجد معيَّنة.  أحكاؿ ااصَّ
العبرة بعمكـ اللفظ ال باصكص السبب، فالذم ينبغي لأليمة التجمػؿ عنػد حضػكر مرػاىد  .ْ

 إذا تزاكركا تجمَّلكا. ، فقد ااف السلؼ(ٔ)الاير م  القدرة
 جػػـر فػػال الفػػكاحش، مػػف العػػكرة ارػػؼى  أفَّ  اريػػات ىػػذه فػػي كالسَّػػباؽ السَّػػياؽ مػػف ظيػػر قػػد .ٓ

، منو الحجَّ  في ياكف اللَّباسي   مػهللذكفه  مبػاحه  ذلػؾ علػى زاد كمػا العػكرة، يسػتر مػا كىك كاجبه
 .(ٕ)لتحريمو إبطاالن  فيو

العػػػكرة كالتجمػػػؿ فػػػي أثنػػػاء صػػػالتو المػػػؤمف مػػػهللمكر بتعظػػػيـ رػػػعائر اهلل مػػػف اػػػالؿ سػػػتر  .ٔ
 .كااصة عند التكجو للمسجد

   ىذه ارية أصؿه في اللباس. .ٕ
 

                                                           

 .(ٖٓ،ٕٓ/ٕ): القاسمي( محاسف التهللكيؿُ)

اتاب الصالة ػ باب إذا صلَّى في الثكب الكاحد فليجعؿ على عاتقيو، رقـ  ( صحيأل الباارمِ)
 (.ٓٓ(،)ص:ّٗٓالحديث)

صفة ك (، ْٕٗ/ُمرقاة المصابيأل: علي القارم)(، ك ِٖٓ/ُبداية المجتيد كنياية المقتصد: ابف ررد الحفيد)( ّ)
 .(ُٗٓ/ُ: اولباني)()بيصالة الن

 .(ُْٔ/ُ(: اولباني))نظر: صفة صالة النبي(، يَُّ/ُكداكد)( أارجو أبْ)
التحرير كالتنكير: الطاىر ك  (،ّّٕ/ُ: البيضاكم)أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿك (، ٕٔ/ِ): الزماررم( الاراؼٓ)

 (.ِٗ/ٖابف عاركر)

 (.ِٕكمف أدب اإلسالـ: عبد الفتاح أبك غيدة)ص: ،(ٖٔٔ/ِالصاكم)حارية الصاكم على تفسير الجالليف:  (ٔ)

كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات  (،ْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ٕ)
 (.ِٖٓ/ُكبداية المجتيد كنياية المقتصد: ابف ررد الحفيد) (،ُْٓالقرآنية)ص:
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 الفصؿ
 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

 المقصد الثاني: ترؾي المأمكر معصيةه، تكجب العقاب. 
َي َمْسِجٍد[ كيدؿر على ىذا المقصد قكلو: ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ  . {13}األعراف ]َيٚ َبِْي َآَدَم ُخُذوا ِزيََْت

 :(ُ)المُّغكية في اآليةأكَّالن: المفردات 
 ٌْ ُُ ِٜ ]بػػػ المػػراد أفَّ  علػػى فالمفسػػرك   ى أجمػػ :ِزيَْررَت يَْرر  ال العػػكرة، كالزينػػة تسػػتر التػػي الثيػػاب لػػبس[ افزي
 نةن.م  كاوعياد سي للعكرات، كلذلؾ صار التزييفي بهللجكد الثياب في الجي  التاـ بالستر إال تحصؿ
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

 بو يتزيف ما: كالزينةي  كالطكاؼ، للصالة المساجد إلى الحضكر عند بالتزيف المسلمكف رى أيمً 
ليػو الصػالة، فػي العػكرة سػتر كجػكب علػى باريػةً  دؿَّ اسػتي  كقػد الملبكس، مف النَّاسي   جميػكري  ذىػب كا 
، أىؿً  فٍ  اوحكاؿ، مف حاؿو  اؿَّ  في كاجب سترىا بؿ العلـً   .االيان  الرجؿ ااف كا 

 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ف العالـ، لجمي  اطابه  ىك[ َيٚ َبِْي َآَدمَ ]:قكلو: المطيفة األكلى  ااف مف بيا المقصكد ااف كا 

 ،للسَّبب ال للعيمكـ العبرةى  وفَّ  للصالًة؛ مسجدو  اؿَّ  في عاـه  فإنَّو عيريانان؛ بالبيتً  العرب مف يطكؼ
، مسجدو  في إال ياكف ال الطكاؼ وفَّ  الطكاؼ؛ بوً  المراد ياكف أف أنار مف العلماء كمف  كاحدو
 .الرريعة مقاصد عليو افي مىف قكؿ كىذا الصالة، ىك مسجدو  اؿ يعـر  كالذم

ٌْ ]:: قكلوالمطيفة الثانية ُُ ، كظاىري [ ُخُذوا ِزيَْتَ  ستر كجكب على يدؿر  فيذا للكجكب، اومر أمره
 صالةو. اؿَّ  اقامة عنو العكرة

ََلةَ ]:قكلو في كالالـ اولؼ إفَّ  الثالثة:المطيفة   ىك كذلؾ السابؽ، المعيكد إلى ينصرفاف[ افهَّ
 .()الرسكؿ عمؿي 

 رامؿه  كاللفظي  النزكًؿ، سببي  ونَّو الطكاؼ؛ عند الستر كجكب على اريةي  دلت: المطيفة الرابعة
 .المسجد في مفعكلةه  ونَّيا للصالًة؛
 :(ْ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

 العمؿ ترؾ الزينة، ىك التاـ اللبس وفَّ  صالةو؛ اؿَّ  عند التاـ اللبس كجكب قتضيت ارية
ذا اللفًظ، تحتى  دااالن  الباقي فبقي إجماعان، اوعضاءً  مف ستره يجب ال الذم القدر في بو  ثبت كا 
 ترؾ يكجب تراو وفَّ  ترًاو؛ عند الصالةي  تفسد أف كجب الصالًة، في كاجبه  العكرة ستر أفَّ 

                                                           

 (.ٓٓ/ٕسف التهللكيؿ: القاسمي)كمحا (،ْٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

 (.ُِٖ/ِفتأل القدير: الركااني) (ِ)

كمحاسف التهللكيؿ:  (،ٓٔ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ُٖٗ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ّ)
  (.ٕٓ/ٕالقاسمي)

 (.ّْ/ٕ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ٓٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ْ)
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 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

 ستر كجكب على اريةي  دلتك العقاب،  تكجب كالمعصيةي  معصيةه، بو المهللمكر كترؾ بو، المهللمكر
 الجملة، في فرض ىيك  ،الصالة فركض مف فرض أنَّيا إلى العلـ أىؿً  جميكري  كذىب العكرة،
 رركط مف ررطه  العكرة سترفإفَّ  كغيرىا، الصالة في النَّاسً  أعيف عف يسترىا أفَّ  اإلنساف كعلى

 يصلركف رجاؿه  ااف: قاؿ ()سعد بف سيؿ عف ثبتلما ك ، الصالةي  بطلت ظيرت فإذا ،(ُ)الصالة
ر ضيؽ مف أعناقيـ على ًرىـأيزٍ  عاقدم ()م  النبيَّ   كيقاؿ الصبياف، ييئةا الصالة في اويزي

لكسان  جاؿي الرَّ  يستكمى  حتى رؤكسافَّ  ترفعف ال ساًء:نَّ لل  أفَّ  كالتهللمرؿ باالستقراء عيًرؼى ، ثـ إنَّو قد (ِ)جي
 لحياة قياـ ال التي ىي فاوكلى تحسينية، أك حاجية أك ضركرية بهللمكر تتعلؽ العباد مصالأل
ذا بدكنيا، النَّاس ؿَّ  فاتت كا   ىي الضركريات كىذه الحياة، نظاـ كااتؿَّ  الفكضى كعمَّت الفساد حى
 اليسر لتحقيؽ الناس يحتاجيا التي فيي: الحاجيات أمَّا، كالماؿ كالنسؿ كالنفس كالعقؿ الديف حفظ

 كأمَّا، كحرج ضيؽ النَّاس يصيب كلاف الحياة، نظاـ ياتؿَّ  لـ فاتتيـ إذا عيريـ، في كالسعة
ذا اواالؽ، كمااـر العادات محاسف إلى ترج  التي فيي: التحسينات  النَّاس حياة ارجت فاتت كا 

 الريا الرريعة كأحااـ. الاريمة كالعادات السليمة الًفطىر بو تقضي الذم السليـ القكيـ النيج عف
 اؿَّ  عند الزينة كأاذ ،كالتحسينات كالحاجيات بالضركريات المتعلقة النَّاس مصالأل كتحفظ تحقؽ

 قصد ما اإلسالـ أفَّ  على يدؿر  الرريعة الغراء نصكص فاستقراء، (ّ)التحسينات مسجدو مف
 مصالحيـ ىي كىذه كالتحسينات، كالحاجيات الضركريات ىذه لحفظ إال للنَّاس اوحااـ بترريعو

ذا كارارة، نياالدر  في أل كالمصالأل المفاسد تعارضت كا   مفسدة. أقليا مصلحة أك أعظميا ريجَّ
 :(ْ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف خامسان: 
المهللمكر بيا، كىي كاجبة يؤاذ مف ارية أفَّ ترؾ الطاعات معصيةه، كأفَّ ترؾ الفرائض  .ُ

 .على الفكر ابيرةه 
، إمَّا درءي مفاسد أك جلب مصالأل. .ِ  أفَّ الرريعة اإلسالمية الَّيا مصالأله
ّ. . نَّما ييعاقب على ترؾ مهللمكر، كفعؿ محظكرو   أفَّ اهلل ال ييعاقب على ما أباح، كا 

 
 
 

                                                           

 (.ُِٖ/ُكنياية المقتصد: ابف ررد الحفيد)بداية المجتيد  (ُ)

(، كينظر: الجام  ٓٓ(،)ص:ِّٔاتاب الصالة ػ باب إذا ااف الثكب ضيقان، حديث رقـ) الباارم أارجو (ِ)
 (.ِْٗ/ُّ(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)َُٗ/ٕوحااـ القرآف: القرطبي)

 (.ٖٓأصكؿ الدعكة: عبد الاريـ زيداف)ص: (ّ)

 (،ٕٓكأصكؿ الدعكة: عبد الاريـ زيداف)ص: (،ُْ(، كالابائر: الذىبي)ص:ّْ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ْ)
 (.ُِٓ/ٓكسلسلة ليدبركا آياتو: مراز تدبر للدراسات كاالسترارات التربكية كالتعليمية)
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 خيري مكضكعو في األرضً  (ُ)المقصد الثالث: الصَّبلةي 
َي َمْسِجٍد[قكلو: قصدالمكيدؿر على ىذا  ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ  . {13}األعراف  ]َيٚ َبِْي َآَدَم ُخُذوا ِزيَْتَ

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
: إفَّ السجكد هلل ىك كض ي الرأس بيف يدم اهلل اضكعان لعظمتو، كتذلالن ًلعزتو، كىك مف َمْسِجدٍ 

كذلؾ  ؛المسجد ناءى بً  النبكية بالمدينة ()ؿ ما قاـ بو الرسكؿأكَّ ااف  لذلؾ ؛(ّ)أبل  أنكاع العبكدية
 كربت، كلتقاـ فيو الصلكات التي تربط المرء بربَّ لتظير فيو رعائر اإلسالـ التي طالما حي 

  .نياالعالميف كتنقي القلب مف أدراف اورض، كأدناس الحياة الدر 
 :(ْ)لطائؼ التفسير في النص القرآنيثانيان: 

المسجد في اوصؿ مكض  السجكد، ثـ أطلؽ كأيريد منو نفس [ َمْسِجدٍ ]:قكلو األكلى:المطيفة 
 الصالة كالطكاؼ، مف باب تسمية الحاؿ باسـ المحؿ. 

 .كالتسليـ كالتريد كالدعاء كالسجكد كالراكع، للتابير كالقراءة جام ه  اسـه الصالة  :المطيفة الثانية
 :(ٓ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 

 اإلسالـ عمكد كىي اوعماؿ الصالحة، مف المعركؼ أعرؼ ىي في الدَّيف الصَّالة فَّ إ
نَّما الريادتيف، قرينة كىي ررائعو، كأعظـ  بال ()الرسكؿى  بيا كااطب المعراج ليلةى  اهللي  فرضيا كا 
 كىي أمتىو، ()النبير  بو كصى ما آار كىي المالئاة، مف رسكالن  بيا يبعث لـك  كاسطةو،

، بعد تاصيصان  اهلل اتاب في بالذار الماصكصةي  وَن بِٚفَُِتِٚب َوَأَؿُٚموا ]:اقكلو تعميـو ُُ سي َّ َوافَِّذيَن ُي

ََلةَ  ، اهلل اتاب مف مكاض  في كبالجياد كبالنسؾ كبالزااة بالصبر المقركنةي  كىي {334}األعراف [ افهَّ
ََلةِ ]:اقكلو ْزِ َوافهَّ ًُِْٔوا بِٚفهَّ  اومر كالة فاعتناء بو، حاطيي  أف مف أعظـ كأمرىا ،{01}البؼرة [َواْشَت
َـّ اوعماؿ،  بجمي  اعتنائيـ فكؽ ياكف أف يجب بيا ؿَّ  على ارتملت قد الصالةى  إفَّ  ث  أنكاع جي

 كالمراقبة كالمراىدة كالاضكع كالاركع كالمحبة كاإلاالص كاالنقياد بالقلب، االعتقاد مف العبادة
سالـ اهلل على كاإلقباؿ  الريادتيف، مف كأعمالو اللساف أقكاؿ كعلى، إليو كالصمكد لو الكجو كا 
 كاالستغفار كالتعكذ كاودعية كالتابير كالتيليؿ كالتمجيد كالتقديس كالتحميد كالتسبيأل القرآف كتالكة

 لو عـبالنَّ  كاإلقرار إليو الذنب مف كاالعتذار عليو كالثناء اهلل، إلى كاالفتقار كاالستعانة كاالستغاثة
                                                           

َي قاؿ اهلل تعالى: ،عاء كالثناءعبارة عف الدر  :غةالصالة في اللر  (1) []َوَص ٌْ ٌن ََلُ َُ ََ َش ٌْ إِنَّ َصََلَب ِٓ ْٔ َِ { 341}التوبة  َظ

 .(ْ/ُنظر: المبسكط: السراسي).  يدعاءؾ :أمٍ 

 (.ّٓٔ/ُالسيرة النبكية: علي محمد الصالبي)( ِ)

 .(ُْٔ/ْ( زاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ الجكزية)ّ)

 .(ِْٔ/ُ: اولباني)()النبيصفة صالة ك  ،(ٖٔٔ/ِ)على تفسير الجالليف ( حارية الصاكمْ)

 (.ُْ، ِّ(، كاإليماف: أبك بار ابف أبي ريبة)ص:َٕ/ِٖمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ٓ)
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 كالرف  كالافض كاالعتداؿ كالقياـ كالسجكد الراكع مف الجكارح عمؿ كعلى، الذار أنكاع كسائر
 اوحداث مف الحسية الطيارة منيا ،كالفضائؿ الررائط مف تضمنتو ما م  ىذا، ذلؾ كغير

سباغ اورجاس، كسائر كالمنار كالفحراء اإلرراؾ مف كالمعنكية، الحسية كاونجاس  الكضكء كا 
 في يجتم  لـ مما ذلؾ كغير الصالة بعد الصالة كانتظار المساجد إلى الايطا كنقؿ المااره على
َٚن اهللُ ]:قكلو في اهللي إيمانان  سماىا اإليماف معاني على كالرتماليا العبادات؛ مف غيرىا ـَ َوَمٚ 

 ٌْ ُُ َٕ ُِٔؤَع إِيََم
 المعراج ليلة في فرضت فإنَّيا ؛الفرضية في اإلسالـ أرااف ثانية كىي  {301}البؼرة [ فِ

ؿ الراف ىك الذم التَّكحيد غير ريءو  إلى قبليا ()الرسكؿ يدع لـ البعثة مف عرر بعد  .(ُ)اوكَّ
 النبكيػػة مؤاػػدة اوحاديػػث كجػػاءت القػػرآف، فػػي اريػػات عرػػرات فػػي الصػػالةى  اهللي  ذاػػركقػػد 

 كأنَّػو المتقيف، المؤمنيف مف صفات كأنَّيا كالاافر، المسلـ بيف الفارؽ أنَّيا كمبيَّنة كأىميتيا، كجكبيا
 فػي كال الحػرب، حالػة في كال السلـ حالة في كال السفر، في كال اإلقامة في ال بيا التفريطي  يجكز ال

فَّ  المػػػرض، حالػػػة فػػػي كال الصػػػحة حالػػػة  كاانػػػت المنػػػافقيف، صػػػفات مػػػف عنيػػػا كالتااسػػػؿ ترايػػػا كا 
ؿي  كىػي ()اهلل رسػكؿي  بػو أكصػى مػا آاػر مف بيا الكصية  علػى قدكمػو يػكـى  العبػد عنػو يسػهللؿ مػا أكَّ

ػالةي  ربَّو،  كبمعػاني هلل بعبكديتػو لػو مسػتمر كتػذايره  بربَّػو، للعبػد كًصػلةه  للػنفس، تزايػةه  ىػذا بعػد كالصَّ
 إذا يفػزع إلييػا المسػلـ، عػيف قػرة كىػي كأكساايا، ودرانيا كغسؿ لنفسو، صقؿ كىي التكحيد، المة
طػػكب، كادليمَّػػت الصػػدر ضػػاؽ  عػػف صػػاحبيا تنيػػى التػػي كىػػي ()اهلل رسػػكؿي  يفعػػؿ اػػاف امػػا الاي

 تػذايرو  مػف والَّػ ليػذا كمػا كتمجيػده، كذاػره اهلل كتسػبيأل القػرآف قػراءة مػف فييػا لما كالمنار؛ الفحراء
فَّ  ، اماكالعصياف الماالفة مف لو ككقاية للعبد  تفصػيليا، مجػاؿ ىػذا لػيس كًحاىمػان  أسػراران  للصَّالة كا 

 كمػا قػرآف، مػف يتلػكه لمػا ذىػف؛ كحضػكر ككعػي كفىيػـو  كتػدبرو  بارػكعو  علييػا أقبؿ إذا المسلـ يدرايا
، مػػف يػػذاره ، اػػؿَّ  مػػف أابػػري  فػػاهللي  أابػػر( بػػػ)اهلل الصػػالة يفػػتأل فيػػك أذاػػارو  سػػلطافو  ذم اػػؿَّ  كمػػف ابيػػرو
، كقكةو  ، اؿَّ  مف أابري  ىك الذم باهلل مكصكالن  العبدي  داـ كما كجبركتو ، اؿَّ  مف كأعزي  ريءو  فلف ريءو

 مػف كتحػرره هلل، العبكديػة معػاني المسلـ في تربي اوذاار بقية كىاذا اهلل، غير أحدان  المسلـ يرىب
اهلل، ففػػػي الصػػػالة إظيػػػاره  بغيػػػر كالتعلػػػؽ الطغيػػػاف معػػػاني اػػػؿَّ  قلبػػػو مػػػف كتنػػػزع اهلل، غيػػػر عبكديػػػة

ػػالة ليػػا فضػػائؿ عظيف ،(ِ)لعبكديػػة المسػػلـ هلل بصػػكرةو عمليػػة مػػة، كآثػػار حميػػدة، كنتػػائج جميلػػة، الصَّ
يػةه  لػألدكاء، مطػردةه  لػألذل، دافعػةه  للصػحة، حافظةه  للرزؽ، مجلبةه  أفَّ الصَّالة مف ذلؾ:  للقلػب، مقكَّ
 مغذيػةه  للصدر رارحةه  للقكل، ممدةه  للجكارح، منرطةه  للاسؿ، ميذىبةه  للنفس، ميفًرحةه  للكجو، مبيَّضةه 
بػةه  الرػيطاف، مػف ميبًعػدةه  للبراػة، جاًلبػةه  للنقمػة، دافعػةه  للنعمػة، حاًفظػةه  للقلػب، منكَّرةه  للركح،  مػف مقرَّ
 الرديئػة المػكاد كدفػ  كقكاىمػا كالقلػب، البػدف صػحة حفػظ فػي عجيبه  تهللثيره  فليا: كبالجملة، الرحمف

                                                           

 .(ِِٔ/ِبكؿ بررح سلـ الكصكؿ إلى علـ اوصكؿ: حافظ بف أحمد الحامي)( معارج القى ُ)

 (ّٔكالكجيز في فقو السرنة كالاتاب العزيز: عبد العظيـ بدكم)ص: (ُْ( أصكؿ الدعكة: عبدالاريـ زيداف)ص:ِ)
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، منيمػػػا المصػػػلي حػػػظر  اػػػاف إال بليػػػةو  أك ًمحنػػػةو  أك داءو  أك بعاىػػػةو  رجػػػالف ابتيلػػػي كمػػػا عنيمػػػا،  أقػػػؿَّ
 مف التاميؿ حقيا أيعطيت إذا سيما كال الدرنيا، ريركر دف  في عجيبه  تهللثيره  كللصَّالة، أسلـ كعاقبتيو
يما اسػتيجًلبىت كال كاراػرة، الػدرنيا رػركري  اسػتيدًفعىتٍ  فمػا كباطنػان، ظاىران  ػالة، بمثػؿ مصػاًلحي  كًسػرر  الصَّ
ػػالة أفَّ  ذلػػؾ  كتقطػػ ي  أبكابىيػػا، الايػػرات مػػف عليػػو بربَّػػو تفػػتأل العبػػد ًصػػلة قػػدر كعلػػى ،بػػاهلل ًصػػلةه  الصَّ
 كالًغنػى، كالغنيمة كالصحة، كالعافية ربَّو، ًمف التكفيؽ مكادى  عليو كتيًفيضي  أسبابىيا، الرركر ًمف عنو

ػ فَّ إثػـ  .(ُ)إليػو كمسػارعة لديػو، محضػرة اليا كالمسرات كاوفراح كالنعيـ، كالراحة الة مػف أقػكل الصَّ
ػ فمف أراد نصب ايمةن  يفً الدَّ  عمادي  الصالةي ف، اورااف بعد اإليماف باهلل الة بدأ بنصب العماد، كالصَّ

فػػػي تهللكيػػػؿ  قػػػاؿ بعػػػض أىػػػؿ العلػػػـكقػػػد ، يف مػػػا الػػػت عنيػػػا رػػػريعة المرسػػػليفمػػػف أعلػػػى معػػػالـ الػػػدَّ 
ـِْري[قكلو: ََلَة فِرِذ ٌِ افهَّ  نبػي   منػزؿ علػى لسػاف اػؿَّ  اتػابو  ي ذارتيػا فػي اػؿَّ ونَّػ :أمٍ  {30}طله  ]َوَأؿِ
رَ :كفي قكلػو ،مرسؿ ََ ٌْ ِِف َش ُُ َُ َِ ِيَغ[َؿٚفُ . ]َمٚ َش َُ ِمَن اُدَه َٕ ثر وا مَلْ  علػى كاادتيػا،  مػا يػدؿر  {08،01}ادلدَّ

نة علػى فالػدالئؿ مػف الاتػاب كالسرػ، يػا فػي القػكة بػهللعلى النيايػةعلى أنَّ  فحيف كقعت بيا البداية، دؿَّ 
 أمر  ()و قػػاؿ: قلػػت للنبػػيَّ أنَّػػ ()عػػف ابػػف مسػػعكدف ،الصػػالة أفضػػؿ العبػػاداتك ، فرضػػيتيا مرػػيكرةه 

و جعػؿ أفضػؿ اوعمػاؿ أنَّػ ()عنػو . كثبػت أيضػان (ِ)إلى اهلل؟ قاؿ: الصالة على كقتيػا أحبر  العمؿً 
فػػػي مسػػػمى اإليمػػػاف بػػػاهلل امػػػا دالػػػت فػػػي  الصػػػالة داالػػػةه  . كال منافػػػاة بينيمػػػا؛ فػػػإفَّ (ّ)إيمػػػاف بػػػاهلل

ٌْ ]:قكلػػو رر ُُ َٕ ُِٔوررَٔع إِيََم
ررَٚن اهللُ فِ ـَ ليػػذا اانػػت ك . (ْ)أم صػػالتاـ إلػػى بيػػت المقػػدس:{301}البؼللرة  [َوَمررٚ 

 ،كال لغير عذرو  الفرض ال لعذرو  عف أحدو  فال يصلي أحده  ،الصالة ااإليماف ال تداليا النيابة بحاؿو 
و امػػا ال يسػػقط اإليمػػاف؛ بػػؿ عليػػو الصػػالة مػػا داـ عقليػػ تسػػقط بحػػاؿو  كال ،عنػػو ؤمف أحػػده امػػا ال ييػػ
االنتبػػػاه إلػػػى أفَّ الصػػػالة مػػػف  العلمػػػاءكقػػػد لفػػػت ، مػػػف فعػػػؿ بعػػػض أفعاليػػػا كىػػػك مػػػتمافه  ،حاضػػػران 

العبػػػادات البدنيػػػة المحضػػػة التػػػي ال يتعلػػػؽ بيػػػا أغػػػراض دفعيػػػة كال نفعيػػػة، أم ال يظيػػػر فييػػػا درء 
يػا تمػرف العبػاد ت، يماػف تعليليػا تعلػيالن إجماليًّػا، كىػك أنَّ ىذه العبػادا أفَّ ك مفسدة كال جلب مصلحة، 

، كتجديد العيد بذاره، مما ينتج النيي عف الفحراء كالمنار، كيافؼ مف المغػاالة على االنقياد هلل
يػا أنَّ في نار على الجملة تي ، ال اليةه  أمكره  كىي ،نيا، كيذار باالستعداد لاارةفي اتباع مطالب الدر 

 المصػػلي وفَّ  المسػػلميف؛ بجميػػ  يضػػر الصػػالة تػػرؾك  .فػػي التعبػػد بالعبػػادات البدنيػػة رعغػرض الرػػا
 عبػاد كعلػى علينا السالـ: "التريد في يقكؿ أف بدَّ  كال كالمؤمنات، كللمؤمنيف لي اغفر الليَـّ : يقكؿ

                                                           

(، كال تحزف: عائض ْ/ُكالمبسكط: السراسي) (،َّْ/ْزاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ الجكزية)( ُ)
 (.ُِّعبد اهلل القرني)ص:

 (.ْٕ(،)ص:ِٕٓالباارم في مكاقيت الصالة ػ باب فضؿ الصالة لكقتيا، حديث رقـ)( ِ)

 (. ُّ(،)ص:ِٔالباارم في اإليماف ػ باب مف قاؿ: إفَّ اإليماف ىك العمؿ، حديث رقـ)( ّ)

 (.ُِٗ/ُكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (،ّْٗ/َُمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ْ)
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 اافػػػة حػػػؽَّ  كفػػػي نفسػػػو، حػػػؽَّ  كفػػػي رسػػػكلو، حػػػؽَّ  كفػػػي اهلل، حػػػؽَّ ب مقصػػػران  فياػػػكف ".الصػػػالحيف اهلل
في الصالة حقػان للعبػاد  أفَّ بعض العلماء بترايا، كاستنبط منو  المعصية عظمت كلذلؾ المسلميف؛

 ،مػػف ترايػا أاػؿ بحػػؽَّ جميػ  المػؤمنيف مػػف مضػى كمػف يجػػيء إلػى يػكـ القيامػػة مػ  حػؽَّ اهلل، كأفَّ 
ؿ بػو القلػب الػذم يسػجد هلل حقػان، كيتصػف الصالة عامؿه ىاـه مف عكامؿ تربية الراصية المسػلمة،ك 

أعلػػى مػػف أف  ، كيجػػد لحياتػػو غايػػةن بػػاهللو مكصػػكؿ السػػبب يػػار، يسترػػعر أنَّػػعلػػى مػػدار الليػػؿ كالنَّ 
و مكصػػكؿ باػػالؽ ونَّػػ ؛(ُ)و أقػػكل مػػف الماػػاليؽتسػػتغرؽ فػػي اورض كحاجػػات اورض، كيحػػس أنَّػػ

 .و مصدر قكة للضميركىذا الر  ،المااليؽ
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفرابعان: 
ُ. .  دلت ارية على أفَّ أررؼ العبكدية عبكدية الصالة، كىي ًصلةه بيف العبد كالربَّ
 ىك ترادؼي ًنعىـ اهلًل تعالى على العبد. أفَّ سبب الصالة الحقيقي .ِ
 أدائيػػػا، كحسػػػف بإقامتيػػا كأمػػػرىـ عبػػاده، علػػػى الصػػػالة قػػػد فػػرضإلػػى أفَّ اهلل تػػكمئ اريػػػة  .ّ

 كناىيػػػةن عػػػف كالافػػػر، اإليمػػػاف بػػػيف فرقانػػػان  كجعليػػػا فييػػػا، بالارػػػكع كالفػػػالح النَّجػػػاح كعلَّػػػؽ
 كرفعة رهللنيامنافعيا كاثرة الصَّالة كعظيـ أثرىا،  بياف أىميةكالمنار، م   الفحراء

أفَّ للصػػالة منزلػػةن كماانػػةن فػػي اإلسػػالـ عظيمػػةن، كلمػػف أقاميػػا أحسػػف أداءىػػا  ت اريػػةبيَّنػػ .ْ
 كحافظ علييا مف اوجر، كالفضؿ، كاإلاراـ.

المجتمػ  المسػلـ  ذلػؾ أفَّ  ؛نػاء المجتمػ  اإلسػالميمف أىـ الراائز فػي بً إقامة المساجد أفَّ  .ٓ
نَّ بالتزاـ نظاـ اإلسػالـ كعقيدتػ ما ياتسب صفة الرسكخ كالتماسؾإنَّ  مػا ينبػ  ذلػؾ و كآدابػو، كا 

 .مف ركح المسجد ككحيو
 على كالمحافظة بيا، عتناءاال مسلـو  اؿَّ  على يجبر ف الصالة، المسلميف أمكر أىـ أفَّ  .ٔ
قامة أدائيا،  ااتلؼ كأمكر بيا، اإلتياف عف مندكحة ال علييا؛ ميٍجمى ه  أمكر كفييا رعائرىا، كا 
  و.ب فيتمسؾ ؛()النبيَّ  عف صألَّ  ما ينظر أفَّ  الرراد في ذلؾ كطريؽ ،يافي العلماء
 في ارية دليؿه لمذىب أىؿ السرنة كالجماعة أفَّ اإليماف تداؿ فيو أعماؿ الجكارح.  .ٕ
 الصالة مف أابر العىٍكف على تحصيؿ مصالأل الدرنيا كارارة، كدف  مفاسد الدرنيا. .ٖ

                                                           

القرآف: (، في ظالؿ ُٔ/ّفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)ك (، ٖٓٗ،ِٔٗ/ِالجكيني)البرىاف:  (1)
)َْ/ُسيد قطب) نظرية المقاصد عند اإلماـ الراطبي: ك (، ٕٖٔ/ّ)(: اولباني(، كأصؿ صفة صالة النبيَّ

 (.ّٓ)ص:أحمد الريسكني
. كفي ظالؿ (ّٔٓ/ُحارية ابف عابديف)ك  ،(ُْٕ/ْ( زاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ الجكزية)ِ)

كفقو السيرة النبكية: محمد سعيد  ،(ُِ،ُّ/ُ(: اولباني))صفة صالة النبيك  (،ُْ/ُالقرآف: سيد قطب)
كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير  (،ِّٕ/ُ(، كالسيرة النبكية: علي محمد الصالبي)ُّْرمضاف البكطي)ص:

 (.ُِّكال تحزف: عائض عبد اهلل القرني)ص: (،ٕٓاالـ المناف: السعدم)ص:
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ة مف اإليماف الم حَّ  قصد الرابع: حفظي الص 
ُؾوا[ المقصد الطبي الجليؿ قكلو:كيدؿر على ىذا  ُبوا َوََل ُبْرِ ُِوا َواْذَ ـُ  .{13}األعراف ]َو

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ُبوا : تناكؿي َواْذَ . اؿَّ مائ و بالفـ مف ماءو كغيره، : الررربي  كالرَّراب: ما ييرربي

ُؾوا ؛ وفَّ باثػرة اواػؿالمتعارؼ في الريًء، أٍم: كال تسرفكا فػي  : اإلسراؼ ىك تجاكز الحدَوََل ُبْرِ
اإلسػراؼ رػرعان: مجػاكزةي الحػدَّ فػي اػؿَّ ك  ذلؾ يعكد بهللضرارو علػى البػدف كتنرػهلل منػو أمػراض معضػلة

، كىك في اإلنفاؽ أرير . ،فعؿو أك قكؿو  كمف اإلسراؼ: اواؿ ال لحاجةو كفي كقت رب و
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

، كال مطعـو  ترؾ في زىد فال اإلسراؼ، عف كنياىـ كالررًب، باواؿً  عبادىه اهللي  أمرى   مرربو
 كيعجز بدنو، بوً  يضعؼ كجوو  على منو كالميقلؿ ،النَّار أىؿ مف كىك لنفسو، قاتؿه  بالمرة كتاراو
 لما ماالفان  يعكؿ مف كعلى نفسو، على سعي أك طاعةو  مف بو القياـ عليو يجب بما القياـ عف
 لما ماالؼه  كالتبذير السفو أىؿ إال يفعلو ال على كجو إنفاقو في كالمسرؼي  إليو، كأررد بوً  اهللي  أمرى 

 في يداؿ فإنَّو حرامان؛ حلؿ أك حالالن  حـر مف كىاذا القرآني، النَّيي في كاق ه  لعباًده، اهللي  ررعو
 .المقتصديف عف كيارج المسرفيف،

 :(ّ)لما قبميامناسبة اآلية ثالثان: 
ُبوا]قكلو: في كالررب باواؿ باومر الزينة، بهللاذ اومر تهللثر كجو ُِوا َواْذَ ـُ م رك  ما[ َو

 حجيـ، بذلؾ يعظمكف دىسمان، يهللالكف كال قيكتان، إال حجيـ أياـ في يهللالكف ال اانكا بعض العرب أفَّ 
ُِوا ]:اهللي  قاؿف، ذلؾ نفعؿ أف أحؽر  نحف المسلمكف: فقاؿ ـُ ُبواَو  .لبياف فساد تلؾ الطريقة [َواْذَ

 :(ْ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
ُبوا]قكلو: المطيفة األكلى: ُِوا َواْذَ ـُ إباحة لبني آدـ الماضيف كالحاضريف، إبطاالن أمرو  [َو

 كيحتمؿ أفَّ ياكف ىذا أمره بالتكس  في اوعياد.أاؿ اللَّحـ،  للتحريـ، كليس يجب على أحدو 
 اصَّ اواؿ مف بيف االحتياجات لاكنو أىميا كمعظميا.: الثانية المطيفة

                                                           

بػارم برػرح صػحيأل الباػارم: ابػف فػتأل الك  (،ِٕٓ/ِف الحلبػي)عمدة الحفاظ في تفسير أرػرؼ اولفػاظ: السػمي (ُ)
 (.ٓٗ/ٖ(، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ِِٖ/ِر: الركااني)فتأل القدي(، ك َِٓ/ُّحجر)

 (.ِِٖ/ِفتأل القدير: الركااني) (ِ)

(، كمحاسػػػػػػف التهللكيػػػػػػػؿ: َُِ/ِ(، كتفسػػػػػػير القػػػػػػرآف العظػػػػػػيـ: ابػػػػػػف اثيػػػػػػر)ٔٔ/ُْالتفسػػػػػػير الابيػػػػػػر: الػػػػػػرازم) (ّ)
  (.ٖٓ/ٕقاسمي)ال

كفػتأل البػارم برػرح صػحيأل الباػارم:  (،ٓٔ/ُْكالتفسير الابير: الػرازم) (،ُِٖ/ِالنرات كالعيكف: الماكردم) (ْ)
  .(ْٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ِٕٓ/ٓابف حجر)
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ُؾوا[النَّيي في قكلو: :ةالمطيفة الثالث ، كىك  ،عف السرؼ يي  ن ]َوََل ُبْرِ نييي إررادو ال نىيي تحريـو
َٜ اهللِ ]بقرينة اإلباحة الالحقة في قكلو: َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ  فالكوفَّ مقدار اإلسراؼ ال ينضبط،  [ُؿ

يتعلَّؽ بو التَّاليؼ، كلاف يكاؿ إلى تدبير النَّاس مصالحيـ، كىذا راج  إلى معنى القسط الكاق  
ْسطِ ]في قكلو سابقان: َِ َْ َأَمَر َرِّبي بِٚف  .(ُ)رؼ مف معنى العدؿفإفَّ ترؾى السَّ  [ُؿ

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
ُِوا ]:قكلو فَّ أ المفسركف تناقؿ ـُ ُؾواَو ُبوا َوََل ُبْرِ م ى  [َواْذَ ، كقد أثر عف الَّو الطبَّ  جى

ىذه ارية جمعت ك  ،قطر  نبيَّ  عف يؤثر لـ ما العالج كأصناؼ الطبَّ  بدائ  مف ()اهلل رسكؿ
ًة مف جانب الغذاء؛ فإفَّ اهلل جم  الطبَّ الَّو فييا حَّ عف عبداهلل بف جعفر قاؿ: ، فأيصكؿ حفظ الصَّ

جكاز مراعاة صفات اوطعمة  الحديث يؤاذ مف .(ّ)يهللاؿي الررطبى بالًقثَّاء ()اهللرأيتي رسكؿ 
ثاء طب حرارة كفي القً في الرر  وفَّ  ؛كطبائعيا كاستعماليا على الكجو الالئؽ بيا على قاعدة الطب

 البدفً  اعتداؿي  ااف لما، ك في المرابات مف اودكية ابيره  كىذا أصؿه  ،اعتدال اال معان فإذا أي  ،بركدة
يىا، كالحرارةي  مادتو، فالرطكبة للحرارة، المقاكمة الرطكبة بكاسطة ىك إنَّما كبقاؤه، كصحتوً   تينًضجي
ـي  الحرارًة، غذاءي  ىي الرطكبةي  كاذلؾ كتيصلحيا، فضالًتيا، كتدف   بصاحبتيا، منيما كاحدةو  اؿَّ  فًقكا
ـي   البدف لمزاج حصؿ اوارل، على الزيادة إلى حداىماإ مالت كمتى ،جميعان  بيما البدفً  كًقكا

، ُؾوا]:قكلو مف مستفىاده  ايلرو كىذا ،المتنكعةي  اومراضي  فحصلت االنحراؼي ُبوا َوََل ُبْرِ ُِوا َواْذَ ـُ  ،[َو
ـي  ما إدااؿً  إلى ًعبادىه فهللرردى   بقدر ياكف كأف منو، تحلَّؿ ما ًعكىضى  كالرراب الطعاـ مف البدف ييًقي

 الصحًة، مف مان ه  كاالىما إسرافان، ااف ذلؾ جاكز فمتى كالايفية، الامية في البدف بو ينتف ي  ما
 اإلنساف عالج ، اما أفَّ غايةاإللييتيفً  الالمتيفً  ىاتيفً  في الو الصحةً  فحفظي  للمرًض، جالبه 
 بو الذم التدبير في بالعدؿً  بينيما كيعدؿ الحرارةى،ك  الرطكبةى  يحميى  هللفَّ ب البدًف، حراسةي  كلغيره لنفسو

حة ًحفظي  ييماف ىدمو  أفضؿى  كجدىه ()النبيَّ  ىدمى  تهللمؿ كمف ،اإلنسافً  قاـ بدفي   فإفَّ  بو، الصَّ
، كالمساف، كالملبس كالمررب، المطعـ تدبيرً  حيسفً  على مكقكؼه  حفظىيا  كالحراة كاليقظة كالنـك

 المالئـ المكافؽ المعتدؿ الكجو على ىذه حصلت فإذا كاالحتباس، كاالستفراغ كالمناأل، كالساكف،
حة دكاـ إلى أقربى  ااف كالعادة، كالسَّفَّ  كالبلد للبدف  اانت كلما، اوجؿ انقضاء إلى غلبتيا أك الصَّ

حةي  ؿَّ  مف كالعافيةي  الصَّ  المطلقةي  العافيةي  بؿ ًمنحو، كأكفر عطاياه، كأجزؿ عبده، على اهللً  ًنعـ أجى
                                                           

  (.ٓٗ/ٖ: ابف عاركر)التحرير كالتنكير (ُ)

 (،ُّٔ/ٖ(، كركح المعاني: اولكسي)ُِٗ/ٕ(، كالجام  وحااـ القرآف: القرطبي)ٕٔ/ِالاراؼ: الزماررم) (ِ)
: ابػػػػػف التحريػػػػػر كالتنػػػػػكير(، ك َُِ/ِكتفسػػػػػير القػػػػػرآف العظػػػػػيـ: ابػػػػػف اثيػػػػػر) (،ُٔ/ٕكمحاسػػػػػف التهللكيػػػػػؿ: القاسػػػػػمي)

 (.ّٕٓ/ُِكفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) ،(ٓٗ/ٖ)عاركر

 (.ٓٔٔ(،)ص:ْْٗٓصحيأل الباارم اتاب اوطعمة ػ باب جم  اللَّكنيف أك الطَّعاميف بمرَّةو، حديث رقـ) (ّ)
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 قاؿ كحمايتييا، كًحفظيا مراعاتيا التكفيؽ ًمف حظان  رزؽ لمف فحقيؽ اإلطالؽ، على النَّعىـً  أجؿر 
تىافً  ":()اهلل رسكؿ ةي  :النَّاسً  مفى  اىثيره  ًفييما مىٍغبيكفه  ًنٍعمى حَّ كالفىرىاغي" الصَّ

بعض  قاؿ ىنا كمف .(ُ)
ٌِ ]:قكلو في السلؼ ٔ ًِ َُٖفنَّ َيْوَمئٍِذ َظِن افَّْ ٌَّ َفُتْس ة عف: قاؿ { 4}التَّؽاثر [ ُث حَّ ـر  كالكاومف،  الصَّ  صالح يىًت
 عنو تدف  كالعافيةي  ارارة، عقكبات عنو يدف  فاليقيفي  كالعافية، باليقيف إال الداريفً  في العبد

ذا، كبدنو قلبو في الدرنيا أمراض  في ىدم النبكة نظر لمف يتبيَّف كالصحة، العافية رهللف ىذا ااف كا 
 قكاعد، ك (ِ)كارارة الدرنيا كحياة كالقلب، البدف صحةً  حفظى  بو يناؿ اإلطالؽ على ىدم أامؿي  أنَّو

حًة، ًحفظي : ثالثةه  اوبداف ًطب  ىذه فذار اهللي  الفاسدة، المكاد كاستفراغي  المؤذم، عف كالًحمية الصَّ
 ًعبادىه أررد اهللي  فقد، بو كاالستغناء القرآًف، عظمةى  لؾ يبيَّف بدي  في القرآف، ًلسر   الثالثة اوصكؿ

 حصكًلو إلى سبيؿ كال الررسؿ، إلى فمسلَّـ القلكب، طبر فهللمَّا  قكاعده، كمجام  الطبً  أيصكؿً  إلى
 كمحابَّو، لمرضاًتو ميؤًثرةن  تاكف كأفَّ يا بربَّ  عاًرفةن  تاكف أفَّ  القلكبً  صالحى  فإفَّ  جيتًيـ، مف إال

كأمَّا طب اوبداف: فجاء مف بذلؾ،  إال البتة حياةى  كال ليا صحةى  كال كمسااطو، لمناىيو متجنَّبةن 
تاميؿ رريعتيـ كمقصكدان لغيًره، بحيثي إنَّما ييستعمؿ عند الحاجة إليو فإذا قدر على االستغناء 

سقاميا، كًحميتيا مما ، كًحفظ صحًتيا، كدفً  أاليمـً كالقيكل إلى عالج القلكبً عنو، ااف صرؼي 
صالييفًسديىا، حي البدف بدكف إصالًح القلًب ال ينف ، كفسادي البدًف م  ىك المقصكدي بالقصًد اوكَّؿ، كا 

 ليا ااف العرب أفَّ زائلةه تعقبيا المنفعة الدائمة، اما  ، كىي مضرةه ب مضرتيو يسيرةإصالًح القل
، ذارىا بعلكـو  اعتناءه   الًريىـ، بمحاسف كاتصاؼه  اواالًؽ، بماارـً  اعتناءه  لعقالًئيـ كااف النَّاسي

، ىك ما كأبطلتٍ  عليو، كزادت صحيأله  ىك ما منيا الرريعةي  فصححت  ينف  ما مناف ى  كبينت باطؿه
 ال ريءه  منو العربً  في ااف الطب، فقد علـ العلكـ ىذه فمف، منو يضر ما كمضار ذلؾ، مف
 لاف الرريعة، في جاء المساؽ ذلؾ كعلى اويمييف تجاًريب مف مهللاكذه  بؿ اوكائؿ، عند ما على
ُؾوا]:منو قكلو اثيرو  على منو ل ي ييطَّ  راؼو قليؿو  جام و  كجوو  على ُبوا َوََل ُبْرِ ُِوا َواْذَ ـُ  {13}األعراف [ َو

 :(ّ)سادسان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 
 في ارية الاريمة اومر بتناكؿ اواؿ كالررب، كالنيي عف ترايما، كعف اإلسراؼ فييما. .ُ
 الكضكء.ارية داللة لما ااف يفعلو النبير مف تحذير أيمتو مف اإلسراؼ في الماء أثناء  .ِ
 أفَّ مف اضطر إلى أاؿ الميتة فلـ يهللاؿ حتى مات داؿ النَّار. .ّ

                                                           

قاؽ ػ باب ما جاء في الرقاؽ، حديث رقـ) ( صحيأل الباارمُ)   (.ُٕٔ،)ص:(ُِْٔاتاب الرَّ

 ،(ُٕٗ،ُٓٗ،ِِ/ْ)معاد في ىدم اير العباد: ابف القيـزاد ال(، ك ْٕٓ/ْتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ِ)
 .(ٓٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،َُِ،ُُِ/ِكالمكافقات: أبك إسحاؽ الراطبي)

زاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ ك  (،ُِٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:( ّ)
  (.ٕٓالأل العلي العزم)ص:كتيذيب مدارج السالايف البف القيـ: عبد المنعـ ص ،(ُْٖ/ُالجكزية)
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 المقصد الخامس: األصؿ في األشياء اإلباحة
ُبوا[ كيدؿر على ىذا المقصد اوصكلي القكيـ قكلو تعالى: ُِوا َواْذَ ـُ  .{13}األعراف ]َو

 أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية:
ُِوا ـُ  .  (ُ): أٍم: الكا مف الحالؿ، فإنَّو رأس التقكلَو

 ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية:
 .(ِ)الكا كارربكا ما رئتـ مف الطيبات التي أحليا اهلل، كال تتجاكزكا حدَّ االعتداؿ في ذلؾ

 :(ّ)في اآلية التأكيؿلطائؼ التفسير كدقائؽ ثالثان: 
 قد جمعت ىذه ارية أصكؿ اوحااـ، اومر كاإلباحة، كالنَّيي كالابر.  : المطيفة األكلى
ـي ال إفَّ " :()اهلل رسػػكؿ قػػاؿ :المطيفػػة الثانيػػة  سػػبعةً  فػػي يهللاػػؿي  الاػػافري ك  ،كاحػػدو  ًمعػػين  فػػي يهللاػػؿي  مسػػل

 تمتػدح العرب اانت كقد ،بالبيٍلغىة كالقناعة فييا كالزىد الدرنيا مف التقليؿ على حضر  كىذا .(ْ)"أمعاءو 
 باثرتو. كتذـ اواؿ بقلة

 :(ٓ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
ُبرروا[:قكلػػو رروا َواْذَ ُِ ـُ  المطعكمػػات جميػػ ى  كيتنػػاكؿ كاوحػػكاؿ، اوكقػػات يتنػػاكؿي  مطلػػؽه  ]َو
 المطعكمػػػات اػػػؿَّ  كفػػػي اوكقػػػات، اػػػؿَّ  فػػػي الحػػػؿر  ىػػػك فييػػػا اوصػػػؿي  ياػػػكف أف فكجػػػب كالمرػػػركبات؛
ػػو مػػا إال كالمرػػركبات ، الػػدليؿي  اصَّ  اريػػة تػػدؿر ، ك كاإلباحػػة الحػػؿر  المنػػاف  فػػي اوصػػؿ وفَّ  المنفصػػؿي

]َمررْن :قػػاؿ لػػذلؾ ،لمنػػافعيـ القػػو ذلػػؾ؛ وفَّ اهلل علػػى يػػدؿر  اإلباحػػة، كالعقػػؿي  علػػى اورػػياء أفَّ  علػى

مَ  ، كالقكؿ بالكقؼ تعد  لما فيو مف إفَّ اورياء على ف، سمعي   بدليؿو  مطالبان [ َحرَّ اإلباحة حتى تحـر
اوصػػؿ فػػي  كمػػف القكاعػػد اوصػػكلية أفَّ  اإلضػػرار، كىػػك المنػػ  مػػف التصػػرؼ فييػػا باواػػؿ كغيػػره.

علػى الكجػو المالئػـ اورياء مف جية االنتفاع بيا ىػي اإلباحػة، أم: إباحػة االنتفػاع بيػا، كتناكليػا 
باحػػة اثيػػر مػػف اوطعمػػة كاورػػربة مػػف كيتاػػرج علػػى ىػػذا اوصػػلالنتفػػاع بيػػا،  ؿ الرػػرعي ًحػػؿر كا 

ثبػػػت ، كال تيعػػػرؼ أسػػػماؤىا، كلػػػـ يد إلػػػى المسػػػلميف مػػػف ماتلػػػؼ البلػػػدافالنباتػػػات كالفكااػػػو التػػػي تػػػر 
كأيضػػان الحيػػكاف المرػػاؿ أمػػره مػػف جيػػة معرفػػة حامػػو مػػف حيػػثي ضػػررىا، كفييػػا نفػػ  مػػف تناكليػػا، 

                                                           

  (.ٖٔٔ/ِحارية الصاكم على تفسير الجالليف)( ُ)

  (.ُْٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:( ِ)

 (ُْٔ/ٖكركح المعاني: اولكسي) (،ُٓٗ،ُّٗ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ّ)

، حديث رقـ) (ْ) (. ُِّ(، )ص:ّٔٗٓأارجو الباارم في اتاب اوطعمة ػ باب المؤمف يهللاؿ في ًمعىن كاحدو
  (.ُِّ/ُِكالًمعىي في ىذا الحديث ىي المصاريف. ينظر: فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)

 (.ٗٓ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ٔٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ٓ)
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رمػػة، يعػدر حػػالالن أالػو االز  رافػػة مػثالن، كالنبػػات المجيكلػة تسػػميتو كال ضػرر فػػي اسػػتعمالو الًحػؿ كالحي
 . (ُ)يحمؿ على الًحؿ كاإلباحة

 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
وفَّ  اإًلباحػػة؛ الػػتجمالت كأنػػكاع كالمالبػػس المطػػاعـ فػػي اوصػػؿ أفَّ  علػػى دليػػؿه  فػػي اريػػة .ُ

مَ ]في االستفياـ  .تحريميا على أبل  كجوو إلناار [ َمْن َحرَّ

في ارية دليؿه على أفَّ اوصؿ في اورياء المالكقة اإلباحة، حتى يقكـ دليػؿ يػدؿر علػى   .ِ
.  النقؿ عف ىذا اوصؿ، كال فرؽ بيف الحيكانات كغيرىا مما ينتف  بو مف غير ضررو

 ت.الطاعامف تماـ عناية اهلل بالقو أفَّ أباح ليـ الطيبات؛ لتاكف عكنان ليـ على  .ّ
 فاإلسراؼ في المباحاًت حراـه  ؛النَّيي عف اإلسراؼالمقصد السادس: 

ؾِغَ ]كيدؿر على ىذا المقصد الجليؿ قكلو: ُّٛ اُدْرِ
ُه ََل ُُيِ َّٕ ُؾوا إِ  .{13}األعراف [ َوََل ُبْرِ

 :(ّ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ُؾوا ، فيمػا الحػدَّ  بمجػاكزة اإلسػراؼ: فيسػر :َوََل ُبْرِ  بتحػريـ ، كالمعنػى: ال تسػرفكابتحريمػو كذلػؾ أحػؿَّ
ال يتعػػدل  يهللاػػؿ كيرػػرب بحيػػثي ف ،عليػػو كالرػػره الطعػػاـ بػػإفراط أك الحػػراـ، إلػػى بالتعػػدم أك الحػػالؿ،
 :اإلسػػراؼف ،يضػػره كال يحتػػاج إليػػو اثيػػران  كال يتنػػاكؿ مقػػداران  ،كال ياثػػر اإلنفػػاؽ المسػػتقبأل ،ـاإلػػى الحػػر 

 .ا أمر اهللغضب هلل فيعاقب بهللاثر ممَّ الذم يى  اإلسراؼ، كمف كمجاكزة القصد ،تعدم الحد
 :(ْ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

فان  ياػف لػـ مػا كالرػربى  اواػؿى  اريػة ىػذه في اهللي  أحؿَّ  ًايلػةن  أك سىػرى الػكا كارػربكا مػا ، فقػاؿ: مى
، كال تتجػػاكزكا الحػالؿ إلػػى االعتػداؿ فػػي ذلػؾرػئتـ مػف الطيبػػات التػي أحليػػا اهلل، كال تتجػاكزكا حػػدَّ 
 .الحراـ؛ إفَّ اهلل ال يحبر المتجاكزيف لحدكد االعتداؿ

 
 
 

                                                           

( كالكجيز في ررح القكاعد الفقيية: عبدالاريـ َٓ،ْْ/ّّأل لررح الجام  الصحيأل: ابف الملقف)التكضي (ُ)
 (.ُٖٕزيداف)ص:

كفتأل القدير:  (،ُْٔ/ٖ(، كركح المعاني: اولكسي)ّّٕ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)( ِ)
 (.ُْٓ،ٓنية)ص:(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآُِٓ/ُالركااني)

كمحاسف التهللكيؿ:  (،ٔٔ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) (،ّّٕ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ّ)
   (.ّٗٔ/ُُكمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (،ٗٓ/ٕالقاسمي)

ات كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراس (،ِْٗ/ُّفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)( ْ)
 (.ُْٓالقرآنية)ص:
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 :(ُ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿثالثان: 
 أرػياءى  الحػجَّ  كقػت فػي أنفسػيـ علػى حرمػكا إنَّيػـ اإلسػراؼ فػي اريػة مػف المػراد إفَّ  :المطيفة األكلى

 حملػو مػف أكلػى ينبغػي ال ممػا االسػتاثار علػى اإلسػراؼ لفػظ حمػؿ، ك إسػراؼ كذلؾ ليـ، اهللي  أحليا
 .كينبغي يجكز ال مما المن  على

رؾِغَ ]في قكلػو: :المطيفة الثانية ُّٛ اُدْرِ ُه ََل ُُيِر َّٕ كعيػده كتيديػده لمػف أسػرؼ فػي ىػذه اورػياء؛ وفَّ  [إِ
 مف لـ يحبو اهلل لـ يرض عنو.

، ما ايؿٍ  ":قاؿ عباس ابفي  عف :المطيفة الثالثة ، مىا كالبىٍس  ًرٍئتى  سىرىؼه : اصلتاف أىاطىهللىٍتؾ ما ًرٍئتى
ًايلىةه   . (ِ)"أك مى

 اجتمعػػػا فػػػإف ًحٍميػػػةه، كنصػػػؼه  دكاءه، نصػػػؼه : ًنصػػػفافً  المػػػريض معالجػػػة إفَّ  يقػػػاؿ :المطيفػػػة الرابعػػػة
، برأى  قد بالمريض فاهللنؾ ألَّ ال كصى  تنفػ  كلقػد ،الًحميػة تػرؾ مػ  دكاء إذ ال ينفػ  أكلػى؛ بػو فالًحميةي  كا 
 الدكاء. ترؾ م  الًحمية

ُؾوا]:قكلو المطيفة الخامسة:  يثقػؿ كذلػؾ الرػرب، اثػرة ياػكف كعنو اواؿ، اثرة في أٍم:[ َوََل ُبْرِ
 فكقػو مػا إلػى ذلؾ تعدَّل فإفَّ  الاير، نكافؿ مف بحظو كاواذً  ربَّو، حؽَّ  عف اإلنساف كيثبَّط المعدة،

ـر عليو بالكاجب القياـ يمنعو مما   .كمرربو مطعمو في أسرؼ قد كااف عليو، حي
 :(ّ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

فان  ياػف لػـ مػا كالرػربى  اواػؿى  اريػة ىػذه في اهللي  أحؿَّ  ًايلػةن  أك سىػرى  الحاجػة تػدعك مػا فهللمَّػا ،مى
ٍكعػػة سػػدَّ  مػػا كىػػك إليػػو، ػػهلل، كسػػػاَّف الجى  الػػػنفسً  حفػػظ مػػف فيػػو لمػػا كرػػػرعان، عقػػالن  إليػػو فمنػػدكبه  الظَّمى

 الػػنفس، كييميػػت الجسػػد، ييضػػعؼ ونَّػػو الًكصػػاؿ؛ عػػف بػػالنَّيي الرػػرعي  كرد كلػػذلؾ الحػػكاس، كحراسػػة
 حظ   الحاجة قدر نفسو من  لمف كليس العقؿ، كتدفعو الررع منو يمن  كذلؾ العبادة، عف كييضعؼ

؛ مف نىصيبو  كال بىر   مف  كأعظػـ ثكابػان  أاثػر كالضػعؼ بػالعجز الطاعػة فعػؿ مػف حًرميػا مػا وفَّ  زىدو
 البلػػداف بػػااتالؼ ياتلػؼ الرػػب  قػػدر فَّ أ كالصػحيألي  الحاجػػة قػػدر علػى الزائػػد فػػي ااتلػؼ كقػػد. أجػران 

 جسػػمان  أصػػألَّ  الرجػػؿي  ياػػكف أفَّ  منيػػا اثيػػرة، منػػاف  اواػػؿ قلػػة كفػػي، عمػػافكالط كاوزمػػاف كاوسػػناف
 دكيتكل الترٍامة، كنتف المعدة اىظَّ  اواؿ اثرة كفي نفسان، كأاؼ نكمان  كأقؿ فيمان  كأزاى حفظان، كأجكدى 

                                                           

: محاسف التهللكيؿك  (،ُٓٗ،ُِٗ/ٕ(، كالجام  وحااـ القرآف: القرطبي)ٔٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 .(َٔ/ٕ)القاسمي

َبِٚدِه[ػ باب قكؿ اهلل: ( صحيأل الباارم في اللباسِ) ًِ َٜ اهللِ افَّتِي َأْخَرَج فِ َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ  {18}األعراف ]ُؿ

  (.ُّٔ/ٖكركح المعاني: اولكسي)(، ِْٗ/ُّ)الفتأل(،ٗٗٔ)ص:

كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر  ،(ُِٗ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ّ)
 (.ُِٗكتيسير الاريـ الرحمف: السعدم)ص: (،ٗٓ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ِٖٗ/ُِ(،)ِْٗ/ُّ)
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ينتيػي  لو حػدان  فإفَّ  ،ف ااف مباحان ا  الرب  ك  لافَّ ، الغذاءً  تقديري  الدكاءً  كأابري  الماتلفة، اومراض منو
كلػـ يرػغلو ثقلػو  ،واؿ على طاعة ربَّ كالمطلؽ منو ما أعاف ار ،كما زاد على ذلؾ فيك سرؼه  ،إليو

كما جاء مف النيى عنو محمكؿ على  ،دليؿ على جكاز الرب  ارية كفي، عف أداء ما كجب عليو
الرػػػب  الػػػذم يثقػػػؿ المعػػػدة كيثػػػبط صػػػاحبو عػػػف القيػػػاـ للعبػػػادة كيفضػػػي إلػػػى البطػػػر كاالرػػػر كالنػػػـك 

فػي متظػافرةه ة دلػكاو، كقد تنتيي اراىتو إلى التحػريـ بحسػب مػا يترتػب عليػو مػف المفسػدة ،كالاسؿ
ػػػة إلػػػى اػػػؿَّ حامػػػةو،   مػػػف المنػػػ  علػػػى اريػػػة تػػػدؿر ك ذَـّ الرػػػب  كاثػػػرة اواػػػؿ، كفػػػي ذلػػػؾ إررػػػاد لألمَّ

ار معصية، في إنفاؽ: أكليما :كجييف على كذلؾ اإلسراؼ،  ،كنحكىا كالامر كالزنى كاللعب االفاى
 لػػك يسػػير، قػػدر لػػو مػػف وفَّ  كاإلعسػػار؛ اليسػػار بحػػاؿ ماتلػػؼ كذلػػؾ الحػػدكد، يتعػػدل أف :كثانييمػػا

 فػي كمثلػو محػرـه، سىػرؼ فيػك إليػو، يحتػاجكف كعيالػو كىك از، ثياب أك طيب أك ضيافة في أنفقو
لرػره فػي ك  ،ياػكف بالزيػادة علػى القػدر الاػافي ا أفَّ كاإلسػراؼ إمَّػ، سىػرفان  ياػكف كال يقبأل ال المكسريف

ػػػ مَّ  ،كالمرػػػارب ،ياػػػكف بزيػػػادة الترفػػػو كالتنػػػكؽ فػػػي المآاػػػؿ ا أفَّ المػػػهللاكالت الػػػذم يضػػػر بالجسػػػـ، كا 
ػػ مَّ بيكا، ايليػػكا" :قػػاؿ ()اهلل رسػػكؿ كفػػي الصػػحيأل أفَّ ، ا بتجػػاكز الحػػالؿ إلػػى الحػػراـكاللبػػاس، كا   كاٍرػػرى

ٍيػػرً  كتىصػػدَّقيكا فػػي كالبىسيػػكا ًايلىػػةو  إسػػرىاؼو  غى  نفسػػو، اإلنسػػاف تػػدبير لفضػػائؿ جػػام ه  الحػػديثي  ىػػذا (ُ)"كمى
 بالجسػػد يضػػر رػػيءو  اػػؿَّ  فػػي السػػرؼ فػػإفَّ  كاراػػرة؛ نياالػػدر  فػػي كالجسػػد الػػنفس مصػػالأل تػػدبير كفيػػو

 اوحػكاؿ، أاثػر فػي للجسػد تابعػةن  اانػت إذ بػالنفس كيضػر اإلتػالؼ، إلػى فيػؤدم بالمعيرػة، كيضر
 حيػػثي  نياكبالػػدر  اإلثػػـ، تاسػػب حيػػثي  بػػارارة كتضػػر العيجػػب، تاسػػبيا حيػػثي  بػػالنفس تضػػر كالمايلػػة
 .(ِ)اسالنَّ  مف المقت تاسب

 :(ّ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
 إفَّ مف ملؾ النفس عف اإلسراؼ في المباح، أابر دليؿو على ملايا عف الحراـ. .ُ

بغضػػػػو اهلل، كيضػػػػر بػػػػدف اإلنسػػػػاف السػػػػرؼ يي  فػػػػإفَّ  النيػػػػي عػػػػف اإلسػػػػراؼ فػػػػي المباحػػػػات؛ .ِ
 .يعجز عما يجب عليو مف النفقات و ربما أدت بو الحاؿ إلى أفَّ كمعيرتو، حتى إنَّ 

ـى المباًح حراـه. .ّ  أفَّ مف القكاعد المقررة في الررع أفَّ تحري

 اجتناب اثرة المباحات مف الطعاـ كالرراب يؤدم إلى انرراح الصدر كاتَّساع القلب. .ْ

أفَّ اإلسػػػراؼ ىػػػك مجػػػاكزة الحػػػدَّ فػػػي المعاصػػػي اػػػالافر؛ كلػػػذلؾ ياثػػػر فػػػي القػػػرآف إطػػػالؽ  .ٓ
  المسرفيف على الافار. 

                                                           

َبِٚدهِ ]الباارم في اتاب اللباس، باب قكؿ اهلل: (ُ) ًِ َٜ اهللِ افَّتِي َأْخَرَج فِ َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ  (.ٗٗٔ)ص: {18}األعراف  [ُؿ

  (.َِٓ/ُّفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني) (ِ)

 (،ٖٔٔ/ِ(، كحارػية الصػاكم علػى تفسػير الجاللػيف)ِٔ/ِزاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قػيـ الجكزيػة) (ّ)
كأضػػكاء البيػػاف فػػي إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآف:  (،ُِٗـ الػػرحمف فػػي تفسػػير اػػالـ المنػػاف: السػػعدم)ص:كتيسػػير الاػػري

 (.ِّٗكال تحزف: عائض القرني)ص: ،(ْٖٓ/ّ: اولباني)()أصؿ صفة صالة النبيَّ ك  (،َْٗالرنقيطي)ص:
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 .(ُ)ترؾ التجمًُّؿ كالتزيف ليس بزىدو كال كرعو قصد السابع: الم
ٔيَبِٚت :وقكل عليوكيدؿر  َبِٚدِه َوافىَّ ًِ َٜ اهللِ افَّتِي َأْخَرَج فِ َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ ْزِق[]ُؿ  .  {18}األعراف  ِمَن افري

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
مَ  ـي ًضدر الحالؿ، المن   المة تدؿر على حـر: َحرَّ رماًف: ماة كالمدينة، سيمَّيا كالترديد، فالحرا كالحى

ـ أف ييحدىث فييما أك ييؤكىم ميٍحًدثه  رَّ  .بذلؾ لحرمتيما، كأنَّو حي
ذفت اليمزةي تافيفان؛ لاثرة االستعماؿ، ك"إلو" تعالى على الربَّ اسـ علـ  :اهللِ ، كأصلو: اإللو، لاف حي

 بمعنى: مهلللكه، كالمهلللكه ىك المعبكد محبةن كتعظيمان. 
ٔيَبِٚت   كالطيبات ررعان: اسـه عاـه لما طاب اىٍسبان كمىطعمان. المستلذات مف المآاؿ كالمرارب :َوافىَّ

ْزِق  ذل بو غتى ما يى  لاؿَّ  اسـه  ررعان: كالرزؽكالرزؽ العطاء،  .كحراـ حالؿو  مف ًبو يينتف  ما :افري
في القرآف على  كقد ذار أىؿ التفسير أفَّ الرزؽ ،نيا كرزؽ ارارةرزؽ الدر  كذلؾ يعـر  ،اإلنساف

الثكاب، ك الفااية، ك النفقة، كالمطر، ك الغىذاء كالعىراء، ك : العطاء، كالطعاـ، عررة أكجو، كىي
 الرار.ك الحٍرث كاونعاـ، ة، ك كالجنَّ 

 ًٜ  أٍم: صفائيا، مظير القيامة يكـ أفَّ  ىك :القيامة يكـ في كاكنو صفاؤىا، االصيا معنى :َخٚفَِه
 الافر م  بعضيا تناكؿ كتبعات تحريميا، تبعات كىي منيا، المنجرَّة التَّبعات مف الكصيا
 ييسهلللكف فإنَّيـ المررايف ربَّيـ، باالؼ بإذف تناكلكىا الدرنيا في تناكلكىا لما فالمؤمنكف بيا، بالمنًعـ
 .(ّ)غيره بو فهللرراكا بيا، المينًعـ نعمةى  افركا ونَّيـ الدرنيا؛ في منيا تناكلكه ما على فيعاقبكف عنيا

 :(ْ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثانيان: 
 فيما الجاىليَّة أىؿ مزاعـ إبطاؿ مكض  لما سبؽ مف إررادات، كىك استئناؼىذه ارية           

 السابؽ الاالـ فابتدئ المساجد، في التستر إلباحة تهللايدو  زيادةي  كىي كالطَّعاـ اللَّباس مف حرَّمكه
، اؿَّ  عندى  التستر بإيجاب باومر كثني اهلل، مف نعمةه  اللَّباس بهللفَّ   تحريـ يكجد بإناارافً  كثلثى  مسجدو

 مف كالمالبس، كالمرارب المآاؿ مف ريئان  حرَّـ مف على في ىذه ارية ردَّ اهللي  ، لذا فقداللَّباس
 سبؽ. لما تهللايدان  اهلل، مف ررع غيرً  مف نفسو تلقاء

                                                           

 المعلػػؽ كالقلػػبي  ،اراػػرة فػػي هي ضػػرري  ارػػىيي  مػػا تػػرؾ :كالػػكرعي  ،اراػػرةً  فػػي نفػػ ي يى  مػػاال تػػرؾي  :الزىػػدي قػػاؿ ابػػف القػػيـ:  (ُ)
  (.ُُٖ. ينظر: الفكائد: ابف قيـ الجكزية)ص:كرعه  كال زىده  لو صأليى  ال بالريكاتً 

فػػػػػػػػتأل القػػػػػػػػدير: (، ك ُٖٗ/ٕكالجػػػػػػػػام  وحاػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػرآف: القرطبػػػػػػػػي) (،ْٓ/ِمقػػػػػػػػاييس اللغػػػػػػػػة: ابػػػػػػػػف فػػػػػػػػارس) (ِ)
  .(ٔٓ/ّ)العثيميفح الممت  على زاد المستقن : محمد بف صالأل الرر ك  ،(ِِٖ/ِالركااني)

( كمجمػػػػػػكع الفتػػػػػػاكل: ابػػػػػػػف ِّْنيزىػػػػػػة اوعػػػػػػيف النػػػػػػكاظر فػػػػػػي علػػػػػػـ الكجػػػػػػػكه كالنظػػػػػػائر: ابػػػػػػف الجػػػػػػكزم)ص: (ّ)
  .(ٕٗ/ٖ): الطاىر ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،ُْ/ُ(، كلكام  اونكار البيية: السفاريني)ِٓ/ُٔتيميَّة)

  .(ٓٗ/ٖابف عاركر) التحرير كالتنكير:ك (، ٔٔ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (4)
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 : (ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 
ما أحؿَّ اهلل مف اللباس كالطيبات مف  حرَّمكفيي  الذيف المررايف ردان على قؿ أييا الرسكؿ

رَّـ علياـ  ـى علياـ اللباس الذم ىك زينة لاـ؟ كمف الذم حى المهللاكالت كغيرىا: مف الذم حرَّ
 الفاسدة بآرائيـ يحرمكففالمرراكف   الطيبات مف المهللاكالت كالمرركبات كغيرىما مما رزقاـ اهلل؟

مف النبات االقطف كالاتاف، كالحيكاف االحرير مما أارجو اهلل  مف الثياب كسائر ما يتجمَّؿ بو
 ، االدركع.كالصكؼ، كالمعادف

   :(ِ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿرابعان: 
َْ ] بػ ارية افتتاح المطيفة األكلى:  .كالمحاكرة كاإلناار للردَّ  مسكؽه  االـه  أنَّو على داللة [ُؿ
مَ ]:اريةاالستفياـ في  :المطيفة الثانية َْ َمْن َحرَّ ، قصد بو التَّيارـ،  [ُؿ ، كتكبياي  استفياـه إناارمه

ينة إلى اسـ اهلل  إذ جعليـ بمنزلة أىؿ علـ يطلب منيـ البياف كاإلفادة، كقرينة التَّيارـ إضافة الزَّ
زؽ بالطَّيَّبات، كذلؾ يقتضي  عدـ التَّحريـ، المعظـ، كتعريفيا بهللنَّيا أارجيا اهللي لعباده، ككصؼي الرَّ

 .(ّ)فاالستفياـ يؤكؿ أيضان إلى إناار تحريميا
.المطيفة الثالثة  : السؤاؿ في ارية سؤاؿ عالـو ال سؤاؿ طالب علـو
ط لبس : يارهالمطيفة الرابعة  السلؼ، لبس مف ليس أنَّو: أحدىا: أكجو وربعة كالميرقَّعات الفيكى

 إظيار كالثالث:. عليو اهللً  ًنعىـ أثر يظير أف اإلنسافي  أيًمر كقد الفقر، ادعاء يتضمف أنَّو: كالثَّاني
 يلبسكف السلؼي  ااف كقد الرريعة، عف المتزحزحيفب تربو أنَّو كالراب :. بستره أيًمرنا كقد التزىد،
معة أجكدىا كيتايَّركف الٌدكف، كال المترفعة ال المتكسطةى، الثيابى   كلـ اإلاكاف، كللقاء كالعيد للجي
 الزىد إظيار يتضمف فإنَّو بصاحًبو يزًرم الذم اللَّباس كأمَّا قبيحان، عندىـ اوجكد تايَّر ياف

ٍنًيي   ماركهه  ذلؾ كاؿر  الالبس، احتقار كيكجب اهلل، مف راكل لساف كاهللنَّو كالفقر،   عنو.  مى
 للالؽ كتزيرف بمجاىدتيا، أيًمرنا كقد النفس ىىكىل اللَّباس تجكيد قائؿ: قاؿ فإف المطيفة الخامسة:

ـٌ، النفسي  تيكاه ما اؿر  ليس فالجكاب: .للالؽ ال هللً  أفعالينا تاكف أف أيًمرنا كقد  ما اؿر  كليس ييذى
ٌيف نَّما يياره، للنَّاس بو ييتىزى ياء كجو على أك عنو نيى قد الررعي  ااف إذا ذلؾ عف ييٍنيىى كا   في الرَّ
 رعره يسرح كليذا فيو، ييالـ ال للنفس حظ كذلؾ جميالن، ييرل أف يجب اإلنساف فإفَّ  الدَّيف؛ باب

 . ييذـ كال يياره ما ىذا مف ريءو  في كليسالحسف  الثكب كيلبس المرآة في كينظر

                                                           

 (.ُْٓ، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:(ٔٔ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (1)

  .(ٓٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ٕٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

التحريػػػػر (، ك ٖٔٔ/ِ(، كحارػػػػية الصػػػػاكم علػػػػى تفسػػػػير الجاللػػػػيف)ُٕٗ/ٕالجػػػػام  وحاػػػػاـ القػػػػرآف: القرطبػػػػي) (ّ)
  .(ٔٗ/ٖ): ابف عاركركالتنكير
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 قلبو في ااف مف الجنَّة يداؿ " ال:قاؿ ()النبي عف ()مسعكد ابف عف :المطيفة السادسة
 اهللى  إفَّ  ":قاؿ. حسنةن  كنعليو حسنان  ثكبيو ياكف أف يحب الرجؿ إفَّ : رجؿ "، فقاؿًابرو  مف ذرةو  مثقاؿي 
 . الييئة كحسف النظافة على فيو داللة. (ُ)النَّاس" كغىٍمطي  الحؽ بىطىر الًابر ،الجماؿى  يحب جميؿه 

ِذيَن َآَمُْوا[]: الالـ في قكلو:سابعةالمطيفة ال َِّ  الـ االاتصاص، كىك يدؿر على اإلباحة، فِ
رىـ آمنكا، للذيف مباحةه  كلانَّيا بحراـو  ىي ما فالمعنى:  في أرياء مف أنفسيـ المررايف بعضي  كحى
 فااف ،الطيبات أاؿ كمف الطَّكاؼ، في اللَّباس مف أنفسيـ على حرَّمكه ممَّا الدرنيا الحياة مف أكقات
 .الدرنيا الحياة أكقات جمي  في وال ذلؾ بتحليؿ اهللً  أمر اتبعكا إذ للمؤمنيف الفكزي 

 استعمالو في تكقؼ ال الزينة ىذه في دااؿ حرمتو على الدليؿ يقـ لـ ما اؿَّ  فَّ إ :ثامنةالمطيفة ال
 .(ِ)التجمرؿ يستحبر  أنَّو على الفقياءي  نصَّ  كقد، رؼو أك سى  مىايلةو  نحك فيو ياف لـ ما

ْزِق ]:في قكلو :تاسعةالمطيفة ال ٔيَبِٚت ِمَن افري  حتى ،مف الرزؽ مالكؽو  لاؿَّ  دَّ ال بي يفيد أنَّو [ َوافىَّ
 ،فالافار قد يرزقكف بهللسباب محرمةو  ،مف الحراـ ىك دااؿ في ىذا الرزؽ ما يتناكلو العبدي  إفَّ 

 ،ال يحتسبكف التقكل يرزقيـ اهلل مف حيثي  كأىؿي  ،كقد ال يرزقكف إال بتالؼو  ،حسنان  كيرزقكف رزقان 
نَّ  ،ي ال يحـر ما يحتاج إليو مف الرزؽقً كالتَّ  ،كال ياكف ابيثان  ،كال ياكف رزقيـ بهللسباب محرمةو  ما كا 

حسانان  نيا رحمةن ضكؿ الدر ى مف في حمى يي   ،على صاحبو تكسي  الرزؽ قد ياكف مضرةن  إليو؛ فإفَّ  بو كا 
مف قدر عليو  كال اؿر  ،مف كس  عليو رزقو ياكف مارمان  فليس اؿر  ،لصاحبو كتقديره ياكف رحمةن 
 كصيانةن  كقد يقدر عليو رزقو حمايةن  ،كاستدراجان  ؛ بؿ قد يكس  عليو رزقو إمالءن رزقو ياكف ميانان 

اما قاؿ بعض  ،كاطايا يف قد ياكف لما لو مف ذنكبو مف أىؿ الدَّ  لو كضيؽ الرزؽ على عبدو 
 ،بف السيئاتذىً سنات يي الح كقد أابر اهلل أفَّ  ،ـ الرزؽ بالذنب يصيبوحرى يي العبد لى  السلؼ: إفَّ 

ه و يبتلي عبادى أنَّ ، ك للمصائب كالردة المعاصي سببه  كأفَّ  ،عمةللرزؽ كالنَّ  كاالستغفار سببه 
 .(ّ)راكران  ىي المصائب؛ لياكف العبد صباران  كالسيئاتي  ،عـىي النَّ  بالحسنات كالسيئات؛ فالحسناتي 

 :(ْ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
 أنكاع جمي  الزينة تحت فيداؿ التزيف، أنكاع جمي  تناكؿت ارية ىذه في الزينة ةلفظ

 تحتيا كيداؿ المراكب، تحتيا كيداؿ الكجكه، جمي  مف البدف تنظيؼ تحتيا كيداؿ التزييف
لي؛ أنكاع أيضان   على كالحرير كالفضة الذىب تحريـ في الكارد النَّص كلكال زينةه، ذلؾ اؿَّ  وفَّ  الحي

                                                           

 (.ّٗ/ُ(، )ُْٕصحيأل مسلـ اتاب اإليماف باب تحريـ الابر كبيانو، حديث رقـ) (ُ)

، كركح المعػػػػػػاني: (ٔٗ/ٖ)عارػػػػػػكر: ابػػػػػػف التحريػػػػػػر كالتنػػػػػػكير(، ك ُٖٗ/ٕالجػػػػػػام  وحاػػػػػػاـ القػػػػػػرآف: القرطبػػػػػػي) (ِ)
  (.ٖٔ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ُٓٔ/ٖاولكسي)

  (.ّٓ/ُٔمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ّ)
 (.ٕٔ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ُٔٗ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ْ)
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، ىذا تحت دااالن  ذلؾ لااف الرَّجاؿ  كيرتيى يستلذ ما اؿر  الرزؽ مف الطيبات تحت كيداؿ العمـك
 تدؿر  ىذه ارية، ك كبالطيب بالنَّساء التمت  تحتو أيضان  كيداؿ كالمرركبات، المهللاكالت أنكاع مف
و ما إال فيو مهللذكفه  مباحه  الزينة أنكاع جمي ى  أفَّ  علىك  الااملة الرريعة ىذه أفَّ  على  الدليؿ. اصَّ

م  في بيا كالتجمرؿ الثياب، مف الرفي  لباس على اريةي  دلَّت قدك   النَّاس لقاء كعند كاوعياد، اليجى
 كالنريىى، المعرفة كأكلك التقكل أىؿي  ىـ، ك تجمَّليكا تزاكىركا إذا المسلمكف ااف، فقد اإلاكاف كمزاكرة
 ملبكسو  مف اإلنسافي  بو يتزيف ما: في ارية الزينةي ، ك التقكل مف االيةه  كقلكبيـ دىٍعكىل، أىؿي  كغيريىـ

 فال كنحكىا، كالجكاىر بيا، التزيف عف نىيي   يرد لـ التي االمعادف المباحةً  اورياءً  مف غيًره أك
 تزيف مف على حرج كال اهللي، حرَّمو مما ياف لـ إذا القيمة الغالية الجيدة الثياب لبس مف على حرج

، مان ه  منيا يمن  كلـ الزينة في مداؿ ليا التي اورياء مف بريءو   ذلؾ أف زعـ كمف ررعي 
، يهللالو مما كنحكىما كالمرارب المطاعـ مف الطيبات كىاذا .(ُ)غلط فقد الزىد ياالؼ  فإنَّو النَّاسي

 على ل ناار المتضمف باالستفياـ معنكنةن  ىذه ارية جاءت كليذا منيا، الطيب ترؾ في زىدى  ال
 على كالصكؼ الرعر لباس آثر مف أاطهلل كلقد غيره، على حرمو أك نفسو على ذلؾ حرَّـ مف

 ابز على كااتاره كالعدس البقكؿ أاىؿ كمىف ًحلَّو، مف إليو السبيؿ كجكد م  كالاتاف القطف لباس
،  استعماؿ من  مف على رد   ، كفي اريةعارض ريكة النَّساء مف اكفان  اللحـ أاؿ ترؾ كمىف البيرَّ

 استعماؿ مالزمة أفَّ  كالحؽر  المهللاؿ، كارف الثياب غليظ كآثر ،كالمالبس اوطعمة مف الحالؿ
 ال قد ذلؾ اعتاد مف وفَّ  الربيات؛ في الكقكع مف يهللمف كال كالبطر الترفو إلى تفضي الطيبات

 ييفضي أحيانان  ذلؾ تناكؿ من  أفَّ  اما المحظكر، في فيق  عنو االنتقاؿ يستطي  فال أحيانان  يجده
 وصليا القاط  الملؿ إلى ييفضي العبادة في بالترديد اواذ أفَّ  اما عنو، المنيي إلى التنط 

 إلى النراط كعدـ البطالة، إيثار إلى ييفضي التنفؿ كترؾ مثالن، الفرائض على االقتصار كمالزمة
 القيربات؛ مف ذلؾ ليساللذات  عف كاإلعراض الطيبات ترؾك . (ِ)الكسط اومكرً  كايري  العبادة،

 كالعسؿ الحلكل يهللاؿي  ااف بؿ قطر، ًطيبو وجؿ مف طعاـو  امتن  أنَّو ()النبيَّ  عف يينقؿ لـ فإنَّو
، كالًبطَّي  نَّما كالررطبَّ  عفف، ارارة ميمات عف الدرنيا بريكات التراغؿ مف فيو لما التالىؼ ياره كا 
لكىاءي كالعسؿي  ()ااف النبير قالت:  ()عائرة ييعًجبيوي الحى

الحديث جكاز أاؿ لذيذ اوطعمة ففي  .(ّ)
 الحديث كفي .(ْ)ال سيما إف حصؿ اتفاقان كالطيبات مف الرزؽ، كأفَّ ذلؾ ال ينافي الزىد كالمراقبة 

الحلكل كالعسؿ مف جملة الطيبات ك  ،على اتااذ الحالكات كاوطعمة مف أاالط رتى دليؿه 
                                                           

 (.ِْْ،ِٖٓ/ُبعض الصكفية يزعـ أفَّ ذلؾ ياالؼ الزىد. ينظر: االعتصاـ: الراطبي) (ُ)

 (.ِِٖ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ُّٕ/ُُفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ِ)

لكاء كالعسؿ، حديث رقـ) (ّ)  (.ِٖٔ،)ص:(ُْٔٓصحيأل الباارم في اتاب اورربة ػ باب رىراب الحى

، كفػػػػػػػػتأل البػػػػػػػػارم برػػػػػػػػرح صػػػػػػػػحيأل الباػػػػػػػػارم: ابػػػػػػػػف حجػػػػػػػػر: (ُٗٗ/ٕحاػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػرآف: القرطبػػػػػػػػي)الجػػػػػػػػام  و (ْ)
  (.ّْ،ُّ/ّّكالتكضيأل لررح الجام  الصحيأل: ابف الميلقف) (،َٕٔ،ّٕٓ،ّْٕ/ُِالعسقالني)
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ٔيَبِٚت ]:المذاكرة في قكلو ُِوا ِمَن افىَّ المراد بو المستلذ مف  :لقكؿ مف قاؿ كفيو تقكيةه   {13}ادممـو:  [ـُ
لـ ، ما يرابو الحلكل كالعسؿ مف أنكاع المآاؿ اللذيذة كداؿ في معنى ىذا الحديث اؿر  ،المباحات
نَّ  ()وياف حبر  يناؿ منيا إذا ما ااف ليا على معنى اثرة التريي ليا كردة نزاع النفس إلييا كا 

 كيؤاذ منو جكاز اتااذ اوطعمة مف أنكاعو  .عجبويا تي علـ بذلؾ أنَّ فيي  ،صالحان  أحضرت إليو نيالن 
راص أف يهللاؿ مف الحالكة إال ما ااف حلكه بطبعو الكرع ياره ذلؾ كال يي  أىؿً  كااف بعضي  ،رتى

ينيى أصحابىو الاراـ عف التردد، كيهللمرىـ  ()اافقد ك ، يرد عليو الحديثي  كىذا ،االتمر كالعسؿ
بالرفؽ؛ ارية االنقطاع، كفي ىذا تنبييان ليـ على ترؾ الغلك في العبادة كراكب القصد فييا؛ 

حديث الفي ك  ،رؤكفان بالمؤمنيف رفيقان بيـ ()ارية االنقطاع كالعجز عف اإلتياف بالفعؿ، فقد ااف
كيؤاذ منو جكاز التكس   ،كجكاز أاؿ طعاميف معان  ،جكاز أاؿ الريئيف مف الفااية كغيرىا معان 

 كما نقؿ عف السلؼ مف االؼ ىذا محمكؿه  ،كال االؼ بيف العلماء في جكاز ذلؾ ،في المطاعـ
 .دينيةو  العتياد التكس  كالترفو كاإلاثار لغير مصلحةو  على الاراىة منعان 

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفثامنان: 
 .الطيبات أاؿى  ارهك الطعاـ،  مف الارف أاؿ آثر مف على ترد ارية ىذه .ُ
أفَّ االقتصار على البري  مف المهللاكؿ مف غير عذرو تنطر ه، كاالقتصار في الملبس على  .ِ

 كفيو قصد الريرة. الارف مف غير ضركرةو؛ فإنَّو مف قبيؿ الترديد كالتنط  المذمكـ، 
نَّما طالبيـ بالرار علييا إذا تناكلكىا، فَّ اهلل لـ يطالب العباد أ .ّ بترؾ الملذكذات؛ كا 

 فالمتحرَّم لالمتناع مف تناكؿ ما أباحو اهللي مف غير مكجبو ررعي  مفتاته على الرارع.
نَّما المتناكالت، بعض عف االمتناع مف المتقدَّميف عف جاء ما أفَّ اؿر  .ْ  منو امتنعكا كا 

 وفَّ  أك يده، في الحاؿ لضيؽ التكس  مف ااالمتناع ره؛باعتبا الدليؿ يريد ررعي   لعارضو 
 التارؾ إليو تىفىطَّف ربية كجو المتناكؿ في وفَّ  أك يمن ، أك ياره ما إلى ذريعة المتناكؿ

 غيريه. إليو يتفطَّف كلـ
في ارية أفَّ اوصؿ في المطاعـ كالمالبس كأنكاع التجمالت اإلباحة؛ وفَّ االستفياـ  .ٓ

 وفَّ إناار الفاعؿ يكجب إناار الفعؿ لعدمو بدكنو. ؛تحريميا على أبل  كجوو إلناار 
 في زىد ال ونَّو الرقيقة؛ المالبس كلبس المستلذات أاؿ مف تكرَّع مف على رد   ارية في  .ٔ

 حرَّـ مف على ل ناار المتضمف باالستفياـ معنكنة ارية جاءت كليذا منيا، الطيب ترؾ
 غيره. على حرَّمو أك نفسو، على ذلؾ

                                                           

كركح المعػػػػػػػػاني:  (،ّْْ،ِْْ/ُكاالعتصػػػػػػػػاـ: الرػػػػػػػػاطبي) (،ُٗٗ/ٕالجػػػػػػػػام  وحاػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػرآف: القرطبػػػػػػػػي) (ُ)
(، كمحاسػػػف التهللكيػػػؿ: ِّٕ/ُُالبػػػارم برػػػرح صػػػحيأل الباػػػارم: ابػػػف حجػػػر العسػػػقالني) (، كفػػػتألُْٔ/ٖاولكسػػػي)
 (.ُٕكجلباب المرأة المسلمة: اولباني)ص: (،ُٖٔ/ٖ(، كأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ٕٔ/ٕالقاسمي)
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 المتنطعيف. ابعض الطيبات مف اهللي  أحؿ ما يحـر مف على الرديد اإلناار .ٕ
ى أحااـ الررع، بؿ ىي دائرة يؤاذ مف ارية أفَّ حظكظ النفكس كالريكات ال تتقدـ عل .ٖ

 كأفَّ الترريؾ في العبادة ال يقدح فييا بًاالؼ الرياء. معيا،
، يهللتي الالدَّيف كالتنط  فيو  في التردرد بهللفَّ  في ارية تذاير .ٗ  جيالن  يارج أفَّ  يماف كال بايرو

، بتكسطو  كتطبيقان  علمنا اإلسالـ يحًملكا المسلميف مف  تفريط. كال فيو إفراط ال كاعتداؿو
 فيحرماف العبادة، ىك الذم التذلؿ ينافياف كالتلذذ التزيف أفَّ  زعـ ىذه ارية رد على مف .َُ

 كاذلؾ العبادة، حاؿ بيا ليتزينكا لعبادتو القيـ الذيف لعباده أارجيا قد أنَّو فهللعلميـ معيا،
 العبادة، التلذذ ينافي فال عبادة، كالرار ليراركه، عباده قلكب لتطييب القيا التي الطيبات

 . إلييا داعية ياكف قد بؿ
 القرآف كاؼو ببياف جميع الكقائع أصالةن : قصد الثامفالم

َبِٚدهِ ]:والررعي قكلكيدؿر على ىذا المعنى  ًِ َٜ اهللِ افَّتِي َأْخَرَج فِ َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ    .{18}األعراف [ ُؿ
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

مَ  مَّا بمن و مػف جيػًة : َحرَّ مَّا بمن و مف جيًة الررع، كا  ، كا  : المٍن ي، كىذا المن ي إمَّا بتسايرو إليي  الحـر
مَّا مف ، كىذا اواير ىك المراد ىنا بارية. العقؿ، كا  مَّا بمن و بررم   جية مىف يرتسـي أمرىهي، كا 

ه، كلػـ يتسػـ بػو غيػري  ،و اسـ اهلل اوعظػـ: إنَّ السلؼكأجمعيا، حتى قاؿ  ىذا االسـ أابر أسمائو: اهللِ
ـه  لػػػذلؾ لػػػـ يػػػثف كلػػػـ يجمػػػ ، فػػػاهلل الجػػػام  لصػػػفات اإللييػػػة، المنعػػػكت بنعػػػكت  للمكجػػػكد الحػػػؽَّ  اسػػػ

 .اجب الكجكد الذم لـ يزؿ كال يزاؿك  كىك ،عبدستحؽ أف يي مالالحقيقي،  فرد بالكجكدتالربكبية، الم
 :(ِ)ةبياف المقصد في اآليثانيان: 

 مػا اػؿر  كاػذلؾ حػالالن  ياػكف أف كجػب بػًو، اإلنسػافي  تػزيف ما اؿَّ  أفَّ  ارية ىذه إفَّ مقتضى
 اػػؿَّ  فػػي معتبػػره  أصػػؿه  كىػػذا المنػػافً ، اػػؿَّ  ًحػػؿَّ  تقتضػػي اريػػة فيػػذه حػػالالن  ياػػكف أف كجػػب يسػػتطاب
ػا تقػ  كاقعػةو  اؿَّ  وفَّ  الرريعًة؛  االصػان  ياػكف الضػرر أك راجحػان  أك االصػاو  فييػا النفػ ي  ياػكف أف فإمَّ

ػػا يرتفعػػا، أك كالنفػػ ، الضػػرر يتسػػاكل أك راجحػػان، أك  الضػػرر يتعػػادؿ أف كىػػك اوايػػرافً  القسػػمافً  أمَّ
ف اػاف، مػا علػى اػاف مػا ببقػاء الحاػـ كجػب الصػكرتيف ىػاتيف ففػي قػطر  يكجػدا لػـ أك كالنفػ   اػاف كا 
ف اريػػة، ىػػذه بمقتضػػى اإلطػػالؽ كجػػب االصػػان  النفػػ ي   يقابػػؿ مرجكحػػان  كالضػػرري  راجحػػان  النفػػ ي  اػػاف كا 
ف االصػان، فيػو النفػ ي  ياػكف الػذم بالقسػـ فيلتحػؽ االصػان، نفعػان  الزائػد القػدر كيبقػى بالمثؿ، المثؿ  كا 
ف المتقدـ، بالقسـ فيلتحؽ النف ، االص تراو ااف االصان  الضرري  ااف  بقػي راجحػان  الضػرري  ااف كا 

                                                           

كالجػػػػػػػػام  وحاػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػرآف:  (،ّٕٗ/ُعمػػػػػػػػدة الحفػػػػػػػػاظ فػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػير أرػػػػػػػػرؼ اولفػػػػػػػػاظ: السػػػػػػػػميف الحلبػػػػػػػػي) (ُ)
 (.ٓٓ(، كالماتصر المفيد في بياف دالئؿ أقساـ التكحيد: عبدالرزاؽ البدر)ص:َُِ/ُ)القرطبي

 (.ٖٔ،ٕٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
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 علػػى دالػػة اريػػة ىػػذه صػػارت الطريػػؽ فبيػػذا االصػػان، نفعػػان  ترايػػو فاػػاف االصػػان، ضػػرران  الزائػػد القػػدر
 النفػ  فػي قيضػي الكاقعة في االصه  نص   كجد إف ثـ كالحيرمة، الًحؿ في ليا نياية ال التي اوحااـ
 تحػت دااػالن  ليػا نيايػة ال التػي اوحاػاـ جميػ  صػار الطريػؽ كبيػذا بالحيرمة، الضرر كفي بالًحؿ،
 طريػؽ إلػى معو حاجةى  كال الرريعًة، أحااـ اؿَّ  ببيافً  كافيان  كحدىه القرآفي  ياكف الطريؽ كبيذا النَّص،
 .الكقائ ً  جمي ً  ببيافً  كاؼو  القرآفي : يقكؿ مف قكؿ تقرير فيذا آار

ػػك  ؿ،اوصػػؿ فػػي المنػػاف  كاللػػذات اإلباحػػة كالًحػػ علػػى أفَّ  اريػػة تػػدؿر ك  ا اػػاف اومػػر اػػذلؾ لمَّ
ٚ[قكلػو: ، فاػذلؾ فػيؿ تحت تلؾ اريػة جميػ  أحاػاـ اهللدا َٓ رَد إِْصرََلِح ًْ ِسرُدوا ِِف األَْرِض َب ٍْ  ]َوََل ُب

ذا ثبػػت ىػذا اػػاف ، رمػةاوصػؿ فػػي المضػار كارالـ، الحي  علػى أفَّ  ىػػذه اريػة تػػدؿر  فػإفَّ   {12}األعلراف  كا 
ؿ، اوصؿ في المناف  الًحػ على أفَّ  تلؾ ارية دالةه ك تحت عمكـ ىذه ارية،  جمي  أحااـ اهلل دااالن 

مف ىاتيف اريتيف مطابقة  كاحدةو  رمة، كاؿر اوصؿ في جمي  المضار الحي  على أفَّ  كىذه ارية دالةه 
أحاػػػاـ جميػػػ  الكقػػػائ  داالػػػة تحػػػت ىػػػذه  علػػػى أفَّ  لألاػػػرل مؤاػػػدة لمػػػدلكليا مقػػػررة لمعناىػػػا، كتػػػدؿر 

ببياف جمي  أحااـ الرريعة مػف أكليػا  القرآف كاؼو  أفَّ  تف الكاضأل ثبكبيذا الطريؽ البيَّ  العمكمات،
 أمػراض ًجمػاع أمراضػو، فػإف جميػ  مػف كعالجػو القلب، ودكية متضمَّفه  القرآف إفَّ ، ف(ُ)إلى آارىا

 القطعيػة كالبػراىيف البينػات مػف ففيو، للنكعيف رفاءه  كالقرآفي  كالريكات، الربيات أمراض ىي القلب
 يػػرىل بحيػػثي  كاإلدراؾ، كالتصػػكر للعلػػـ الميفسػػدة الررػػبىو أمػػراض فتػػزكؿ الباطػػؿ، مػػف الحػػؽَّ  يبػػيَّف مػػا

 علػػػى كاريػػػات للبػػػراىيف متضػػػمف اتػػػاب السػػػماء أديػػػـ تحػػػت كلػػػيس عليػػػو، ىػػػي مػػػا علػػػى اورػػػياء
ثبات التكحيد، العالية مف المطالب ثبات الصفات، كا  ػؿ كرد كالنبػكات، المعػاد كا   كارراء الباطلػة النَّحى
َـّ  علػػى لػػو متضػػمَّفه  الَّػػو، بػػذلؾ اىًفيػػؿ فإنَّػػو القػػرآف؛ مثػػؿ الفاسػػدة،  إلػػى كأقربيػػا كأحسػػنيا، الكجػػكه أتػػ
 مكقػػكؼه  ذلػػؾ كلاػػف كالرػػاكؾ، الررػػبىو أدكاء مػػف الحقيقػػة علػػى الرػػفاء فيػػك ان؛بيانػػ كأفصػػحيا العقػػكؿ
يانػػان  كالباطػػؿ الحػػؽَّ  أبصػػر ذلػػؾ اهللي  رزقػػو فمػػف منػػو، المػػراد كمعرفػػة فىيمػػو علػػى  أفَّ  كعلػػـ ،بقلبػػو عى
 التالػؼ إال عنػد الاصػـ فلػيس تفسػيران، كأحسػف تقريران  أصأل القرآف في فيك اريفار عند ما أحسف

 كاػالـ اهلل اتػاب مػف كاليقػيف كالعلػـ كاليػدل، الرفاء يحصؿ ال أفٍ  الميحاؿ مفف كالتعقيد، كالتطكيؿ
 العبػػاد، مطالػػب أعلػػى ىػػي التػػي المطالػػب اإللييػػة ىػػذه فػػي اليقػػيف إلػػى يكصػػؿ فػػإفَّ القػػرآفرسػػكلو؛ 
ػػػا، للمػػػؤمنيف كرحمػػػة كىػػػدل الصػػػدكر، فػػػي لمػػا رػػػفاءن  كجعلػػػو بيػػػا تالَّػػػـ مػػػف أنزلػػػو كلػػذلؾ  رػػػفاؤه كأمَّ
 فػػي كالتزىيػػد كالترىيػػب، بالترغيػػب الحسػػنة كالمكعظػػة الًحامػػة مػػف فيػػو بمػػا فػػذلؾ الرػػيكات لمػػرض
 القلػبي  فىيىٍرغىب كاالستبصار، الًعبىر أنكاع فييا التي كالقىصص كاومثاؿ ارارة، في كالترغيب الدرنيا،
عػػػاده معارػػػو فػػػي ينفعػػػو فيمػػػا ذلػػػؾ أبصػػػر إذا السػػػليـ  ميحبػػػان  القلػػػب فيصػػػير يضػػػره، عمػػػا كيرغػػػب كمى
 كيعػػكد القلػػب، فيصػػلأل الفاسػػدة، لػػ رادات المكجيػػة لألمػػراض مزيػػؿه  فػػالقرآف للغػػي، ميبغضػػان  للررػػد،

                                                           

 (.َُْ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
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 كصػالحو بصحتو البدىف يعكد اما الاسبية، أفعالو االاتيارية فتصلأل علييا، فيًطر التي فطرتو إلى
 يزايو بما كالقرآف اإليماف مف القلب فيتغذَّل الحؽَّ، إال يقبؿ ال بحيثي  فيصير الطبيعي، الحاؿ إلى

 . (ُ)كيقكيو ينميو بما البدف يتغذَّل اما ملاو، كيثبت كيينرَّطو، كيىسره كييفرحو، كيؤيده كيقكيو،
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفثالثان: 
 ىذه ارية تدؿر على أفَّ اوصؿ في المناف  كاللذات اإلباحة كالًحؿ. .ُ
اريف، كالمكاعظ ليف كاركَّ إليو مف أابار او حتاجي جمي  ما يي  اتابو العزيز فيأفَّ اهلل جم   .ِ

ػػػكاردابمثػػػاؿ، كاو اللػػػة علػػػى حاػػػاـ، كالحجػػػج القاطعػػػات الظػػػاىرات فػػػي الدَّ ركب او، كضي
لييتو انيتو،كحدى  الؿ الطغاـ، لحاد الضر اإل وىؿالدامغات  وا جاءت بو رسلي كغير ذلؾ ممَّ  كا 
معػو، كبػذؿ  اردابالزمػة عظػاـ، كمي بػو كاإل باالعتنػاءجر في تالكتػو، كأمرنػا وعؼ اكضا
 س  في االحتراـ.الكي 

تػػدبر القػػرآف الاػػريـ يػػكرث اليقػػيف بهللنَّػػو تنزيػػؿه مػػف اهلل؛ لسػػالمتو مػػف االضػػطراب، كيظيػػر  .ّ
 عظيـ ما تضمنو مف اوحااـ.

فالقرآف إماـه أفَّ اهلل جم  في القرآف جمي  ما في الاتب المنزلة،  .ْ
(ّ).   

 المقصد التاسع: إفَّ اهلل مكصكؼه بالكماؿ كالجماؿ
َبٚدِِه[:وقكل اإليماني يدؿر على ىذا المقصد ًِ َٜ اهللِ افَّتِي َأْخَرَج فِ َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ  .  {18}األعراف  ]ُؿ

 :(ْ)بياف المقصد في اآلية
 الاكفً  ىذا في الجماؿ كعنصري  كالجماؿ، الاماؿ بيف الكجكد ىذا في جم  إفَّ اهلل

، بال كاماؿه  مقصكده  جماؿه  قصدان، مقصكدان   حينما إال تاكف ال حقيقًتو على الجماؿً  فرؤيةي  حدكدو
 الما اهلل كيتذار البديعة، كركائعيا الجميلة جكىرىا عف اورياء لو فتتارؼ اهلل، بنكرً  القلبي  ينظري 
، ريءو  على حسو أك عينو كقعت ، منظرو  أك بدي و  بيف بالترابط كيرعر بالصلة فيحسف حسفو
اهلل  جماؿ الجماؿ ىذا كراء مف كيرل أىحسف، كما كالمحسفً  جٌمؿ كما كالجميؿً  أبدع كما الميبدعً 
 الاكف ىذا في الجماؿ كآيات الحسف مكاض  لتتب  القلكبى  يكقظي  كالقرآفي  كامالو، كجاللو الاالؽ
ٍء ] البدي  ََّ َرْ ـُ هُ افَِّذي َأْحَسَن  ََ َِ َْٔ  ]كقاؿ تعالى: {3}السجدة  [َخ ـَ  ٌْ ُٓ ََمِء َؾْوَؿ ٌْ َيُْْيُروا إَِػ افسَّ َِ َأَؾ

َهٚ َّْٚ ََْْٔٚهٚ َوَزيَّ ـي  فارية  {2}ق [ َبَْ  ال كقلكبه  بيا، ييبصركف ال أعيفه  ليـ الذيف استناارم ويكلئؾ استفيا

                                                           

 (.ٕٗػْٗ/ُإغاثة الليفاف مف مصائد الريطاف: ابف قيَّـ الجكزية) (ُ)

 (.ُّٗ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
(، كأضػػػػػػػػػكاء البيػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي إيضػػػػػػػػػاح القػػػػػػػػػرآف بػػػػػػػػػالقرآف: ٔلتبيػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي آداب حملػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرآف: النػػػػػػػػػككم)ص:ا (ّ)

 (.ُٗ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ُّْٓ،ُْٔٓالرنقيطي)ص

 .(َٖالمحاسبي)ص:رحلة اإلنساف إلى عالـ ارارة: الحارث لتكىرـ كا(، َُ: علي الصالبي)ص:اإليماف باهلل (4)
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، الجماؿى  ذلؾ يركف كال بيا، يىفقيكف  ربَّ  على يدؿر  الذم الجذَّابى  كالحسفى  اوااذى  كاإلبداعى  الساحرى
َِ ]تعالى: بالجماًؿ، قاؿ كل حساسً  العبرًة، واذً  بالنظر اومر القرآف في يىاثري  كلذلؾ العباًد، ُؿ

ََمَواِت َواألَْرضِ  ُيُروا َمَٚىا ِِف افسَّ ْٕ  كاوذىافي  المبصرةي، كالقلكبي  الناظرةي، اوعيفي  فهلليفى  { 343}يوكس  [ا
 أجمؿ كما الاكف ىذا أىركع ما المرىفةي؟ كاوحاسيسي  الحيةي، كالمراعري  السليمةي، كالفطرةي  المتكقدةي،

 جميؿه  فيو؛ ريءو  اؿَّ  إحاامو كعظمة نظامو كركعة بجمالو، يبير فيو المتهللمؿ إفَّ  الكجكد، ىذا
 سيكلو كتاللو، جبالو كأغبره، أاضره كصحكه، غيمو ،كرمسو بدره كسماؤه، أرضو ،كنياره ليلو

، ريءو  اؿر  كبحره، بره ككديانو، ، ريءو  كاؿ بدي ه  ريءو  كاؿر  جميؿه  كاؿر  متناسؽه  ريءو  كاؿر  متقفه
، ريءو  كاؿر  منتظـه، ريءو  ، ريءو  كاؿر  بقدرو  كمف الابير، الجـر إلى الصغيرة الذرة مف بإحااـو
 لغاتو كتعدد أجناسو كتبايف القو، كركعة اإلنساف إلى نظرفال .اوجساـ أعقد إلى الساذجة الالية

اإلنساف،  كأجمليا مالكقاتو أحسف كمف القو، ريءو  اؿَّ  أحسف قد فإفَّ اهلل نغماتو، كااتالؼ
 كالبدر كركعتيا، كالاكااب كحسنيا، كالرمس كفتنتيا، كالنجكـ كىيبتيا السماء إلى نظركال

رراقو،  فييا كبثت الاكااب فييا انتررت كقد حالاة ليلة في السماء في تهللمؿك  كرحابتو، كالفضاء كا 
 ىذه أرساىا، كالجباؿ كمرعاىا، ماءىا منيا كأارج دحاىا، ايؼ اورض إلى نظرلاك  ،النجكـ
 ىذا السحب، ىذه الظالؿ، ىذه الضياء، ىذا الصبأل، ىذا الليؿ، ىذا اونيار، ىذه البحار،
 اللبف ىذا اليانعة، الثمرة ىذه الكردة ىذه الزىرة، ىذه التناسؽ ىذا الَّو، الكجكد في السارم التناغـ
المذاب، فسبحاف اهلل الاالؽ، اؿر ذلؾ دليؿه على كجكد الاالؽ الميدبَّر المبدع،  الريد ىذا السائ ،

، لو ليس كاحده  إلوه  فاهلل  مف الاكف في ما اؿر  أفعاًلو، أك صفاًتو أك ذاتوً  في مثيؿه  لو كليس رريؾه
 مدبرو  مف أاثر الاكف ىذا كراء ااف كلك كاحده  كمدبره مبدعو أفَّ  على يدؿر  كانسجاـو  كنظاـو  إبداعو 
  .سننو كاضطربت نظامو، واتؿ منظـو  مف كأاثر

. ، ككدرو  المقصد العاشر: الن عـ في الدُّنيا مشكبةه بابتبلءو
َْ ِهَي :وكيدؿر على ىذا المقصد قكل ْزِق ُؿ ٔيَبِٚت ِمَن افري َٔٚ ]َوافىَّ ْٕ َِٔٚة افدُّ ِذيَن َآَمُْوا ِِف احَل َِّ فِ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ًٜ َيْوَم اف َُ ااََيِٚت  َخٚفَِه هي ٍَ ُٕ  ََ َذفِ ونَ  ـَ ُّ َِ ًْ ْوٍم َي ََ  {18}األعراف  [فِ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ٔيَبِٚت   ،كعلى النظيؼ ،كىي تطلؽ على المستلذ مما ال ضرر فيو ،الطيبات جم  طيبة :َوافىَّ

 .كعلى الحالؿ ،كعلى ما ال أذل فيو
 ًٜ  .مضرَّةو  أك مهللثـو  مف االصةه  :َخٚفَِه

                                                           

فتأل البارم بررح صحيأل ك  ،(ُُٕتفسير القرآف: العز ابف عبدالسالـ)ص:، ك (ٗٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (1)
   (.ٗٗ،ٖٗ/ٖكالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (،ِِٖ/ُِالعسقالني) الباارم: ابف حجر
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لييَّة، كالدَّالة على صدؽ الدَّالئؿ الدَّالة على عظيـ قدرة اهلل، كانفراده باإل ياالمراد ب: ااََيِٚت 
الأل  ، إذ بيَّف فسادى ديف أىؿ الجاىليَّة، كعلَّـ أىؿى رسكلو اإلسالـ علمان اامالن ال ياتلط معو الصَّ

 كالفاسد مف اوعماؿ. 
ونَ  ُّ َِ ًْ ْوٍم َي ََ ت كراركا علييا، التعريضي بجيؿ : المراد بيـ الثَّناءي على المسلميف الذيف فيمكا اريافِ

كا على عنادىـ كضالليـ، ريغـ ما فصَّؿ ليـ مف ارياتك  . (ُ)ضالؿ عقكؿ المررايف الذيف استمرر
 النظرية. العلـك تحصيؿ إلى بو يتكصلكا حتى كاالستدالؿ بو النظر يمانيـ لقكـ أٍم: كالمعنى
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

قػػػػؿ أييػػػػا الرسػػػػكؿ: إفَّ تلػػػػؾ الطيبػػػػات مػػػػف المػػػػهللاكالت كالمرػػػػركبات كالملبكسػػػػات كغيرىػػػػا 
ٍف رىػرىاىيـ غيػرىـ  الحيػاة في كعبدىه باهللً  آمف لمف مالكقةه  فيي للمؤمنيف في الحياة الدرنيا، الػدرنيا، كا 

فييػػػا فػػػي الػػػدرنيا فيػػػي ااصػػػة بيػػػـ يػػػكـ لقيامػػػة، ال يىٍرػػػرايـ فييػػػا اػػػافر؛ وفَّ الجنَّػػػة محرمػػػةه علػػػى 
 ليػـ اػاف امػا رػيءه  فييػا للمرػرايف كلػيس آمنػكا، للػذيف اراػرة في الطيبات يياًلصالاافريف، فاهلل 

للمػػػؤمنيف  كىػػػي غيػػػرىـ، مػػػ  الػػػدرنيا فػػػي مرػػػتراةه  آمنػػػكا للػػػذيف يػػػيف ،فييػػػا االرػػػتراؾ مػػػف الػػػدرنيا فػػػي
 زلنػا كمػا اريػات ىذه في كفصلناه بيَّناه الذم كالبياف التفصيؿ ىذاإفَّ مثؿ  ثـ ،القيامة يكـ االصةه 
يػا مػف ، كيعلمػكف أنَّ يػايـ الػذيف ينتفعػكف بونَّ  يتدبركف؛ لقكـو  القرآف آيات مف ننزؿ ما كنبيَّف نفصؿ
 كال ينفػػ  نيػػج علػػى اورػػياء كاسػػتعماؿ اورػػياء، الػػؽ فػػي الحامػػةى  كيعلمػػكف ،فيعقلكنيػػا اهلل،عنػػد 
 الافػر بظلمػة محجكبكف ونَّيـ بذلؾ؛ ينتفعكف ال فإنَّيـ كالضالؿ الجيؿ أىؿ مف غيريىـ أمَّا يضر،
 .كالربيات كالريكات اوىكاء كدااف كالررؾ
 :(ّ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿثالثان: 

ِٜ ]قكلو: المطيفة األكلى: ََٔٚم
َِ ًٜ َيْوَم اف  التَّمحض في ارية كىك التَّمحض، الاالص معنى [َخٚفَِه

 ليـ زينةى  ال الاافريف مف كغيرىـ المررايف أفَّ  كالمقصكد القيامة، يـك أىؿ مف غيرىـ مراراة عف
زؽ مف طيباتو  كال فييا،  إياىـ المررايف مراراة م  ليـ اانت الدرنيا في أنَّيا أٍم: القيامة، يكـ الرَّ

                                                           

 
محاسف التهللكيؿ: ك (، ُُِ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير(، ك ََِ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (2)

كأيسر التفاسير:  (،ُْٓ،ُٗالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:، ك (ٗٔ،ٔٔ/ٕالقاسمي)
 (.ُٕٔ/ٖالجزائرم)أبك بار 

كأنػػػػػػػكار التنزيػػػػػػػؿ كأسػػػػػػػرار التهللكيػػػػػػػؿ:  (،ٖٔ/ُْ(، كالتفسػػػػػػػير الابيػػػػػػػر: الػػػػػػػرازم)ٕٔ/ِالارػػػػػػػاؼ: الزمارػػػػػػػرم) (ّ)
: التحريػػر كالتنػػكير(، ك ُٓٔ/ٖ(، كركح المعػػاني: اولكسػػي)ِِٖ/ِ(، كفػػتأل القػػدير: الرػػكااني)ّّٕ/ُالبيضػػاكم)
   .(ٕٗ/ٖ)ابف عاركر
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 يـك االصة فييا ررااؤىـ المررايف وفَّ  ليـ؛ االصةو  غيري  الدرنيا الحياة في آمنكا للذيف ييف
 .أحده  فييا يررايـ ال القيامة،

 أنَّيا على التنبيوي  منو فييـ: فالجكاب كلغيرىـ؟ آمنكا للذيف قيؿ: ىال: قيؿ فإف المطيفة الثانية:
ما دامكا  ليـ تب ه  الافرة كأفَّ  اوصالة لمزيد ارامتيـ على اهلل تعالى، طريؽ على آمنكا للذيف القت

 القيامة، يكـ الرحمة ركائب عف تصفكا إنَّما الًنعـ ىذه أفَّ  على تنبيوه  ذلؾ إف: في الدرنيا كالحاصؿي 
 .مركبةن  مادرةن  تاكف فإنَّيا الدرنيا في أمَّا

ِذيَن َآَمُْوا]:قدـ الجار كالمجركر في قكلو :المطيفة الثالثة َِّ  كاالاتصاص. الالكص لتهللايد [فِ

َُ ]: الااؼ في قكلو:رابعةالمطيفة ال هي ٍَ ُٕ  ََ َذفِ   .تربيولل [ـَ
ررونَ ]:الػػالـ فػػي قكلػػو :خامسػػةالمطيفػػة ال ُّ َِ ًْ ررْوٍم َي ََ الـ العلَّػػة، أٍم: تفصػػيؿ اريػػات ال يفيمػػو إالَّ [ فِ

قكـه يعلمكف؛ فإفَّ اهلل لمَّا فصَّؿ اريات يىعلـ أفَّ تفصيليا لقكـ يعلمػكف، فػإفَّ غيػر الػذيف ال يعلمػكف 
 .(ُ)ال تاكف آيات ليـ إذ ال يفقيكنيا

ونَ ]:حذؼ المعمكؿ يفيد العمـك فػي قكلػو :سادسةالمطيفة ال ُّ َِ ًْ ْوٍم َي ََ : (ِ)كمنػو، قػاؿ الصػاكم، [فِ
 .(ّ)"أٍم: يعلمكف أفَّ اهلل مستحؽه للعبادة"

 : (ْ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
 : الدنيا ابتبلءه  - أ

 كاوحزاف اليمـك مف االصةو  غير الدرنيا الحياة في آمنكا للذيف ىي إفَّ الزينة كالطيبات
ذلؾ، إنَّما اانت االصةن للمؤمنيف يكـ القيامة؛ وفَّ رحمة  مف القيامة يكـ االصةه  كىي كالمرقة،

الزينة مف الثياب كالطيبات مف الرزؽ ىي فاهلل تنفرد بالمؤمنيف، كغضبو ينفرد بالاافريف، 
للمؤمنيف في الدرنيا باالستحقاؽ اوصلي، كأمَّا مراراة غيرىـ ليـ فيك بطريؽ التب ، كىذا جكاب 

الاافر يستمت  بالزينة كالمستلذات أاثر مف المسلـ، فايؼ يقاؿ  أفَّ عما يقاؿ: إفَّ المراىد 
َٔٚةِ ]إنَّيا ِذيَن َآَمُْوا ِِف احَل َِّ ٌَّ ]فهللجاب بما ذار، كيؤيد ىذا المعنى قكلو:[ فِ ُه َؿًَِِٔل ُث ًُ َُٖمتي َر َؾ ٍَ ـَ َوَمْن 

رِ  ُه إَِػ َظَذاِب افَّْٚ يا؛ وفَّ اهلل القيا ليـ بطريؽ اوصالة كلذا ال يعاقبكف علي  {382}البؼرة [ َأْضَىرُّ

                                                           

 .(ٖٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ُ)

 إلى نسبتو كالدسكقي، الدردير عف أاذ مالاي، فقيو. بالصاكم الريير الالكتي، محمد المصرم بف ىك أحمد (2)
 ىػ(، مفُُِْالنبكية سنة) بالمدينة ىػ( كتكفيُُٕٓبمصر، كلد بيا سنة) إقليـ الغربية في( الحجر صاء)

  .(ِّّ/ُلزرالي)ا :نظر: اوعالـي .الجالليف تفسير على حارية :مؤلفاتو
  .(ٗٔٔ/ِحارية الصاكم على تفسير الجالليف)( ّ)

كأيسر التفاسير: أبك بار  (،ٖٔٔ/ِالجالليف)كحارية الصاكم على تفسير  (،ُٓٔ/ٖركح المعاني: اولكسي) (ْ)
 (.ُٕٔ/ٖالجزائرم)
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ليستعينكا بيا على طاعاتو، كلذا إذا عدـ المؤمنكف في آار الزماف تقكـ القيامة، إذ لـ يبؽ 
 كاإلنتاج العمؿ فيحسنكف علماء المؤمنيف وفَّ  ىي للمؤمنيف باوصالة؛، ك مستحؽه للًنعـ

 يـك للمؤمنيف االصةه  كىي بصيرتيـ، كعدـ كاسليـ لجيليـ ذلؾ؛ في ليـ تب ه  كالافار كالصناعة،
نَّماالنَّار، ك  الرقاء دار في الافار؛ ونَّيـ فييا يرارايـ ال القيامة  بيا ليعلمكا للمؤمنيف القت ا 
 إلى ليـ ملجئان  الفرؽ ىذا ياكف لئال فييا الافرة رارايـ لاف رغبة، مزيد فييا فيرغبكا ارارة، لذَّات

 لاانت المؤمنيف على حرمت فلك القيامة، يـك ليـ االصةن  تصير المعنى، ىذا ذىب فإذا، اإليماف
ف الحامة، مقتضى االؼ كىك للاافريف، مالكقةن   بيا االنتفاع أكقات فهللكلى للمؤمنيف القت كا 
 .الريكات في انيماؾو  غير مف كلاف كالتقكل، العبادة كىك اإليماف، مقتضى على جريانيـ كقت

 المؤمنكف؟ بو يتمت  بما كتمتعت صناعيان، تقدمت التي ىي كأمرياا كأكركبا الافر أيمـ قيؿ: إفف
 ليـ أعداًئيـ بإفساد كاالاتراع اإلنتاج عف كأقعدكا كالعمؿ العلـ عف صرفكا المسلميف أفَّ : فالجكابي 
 اانكا لما المؤمنيف أفَّ  كالدليؿ. ليـ كًاداعان  بيـ ماران  العمؿ عف فعكقكىـ كعقائدىـ، عقكليـ
نتاجان  كقكةن  كطيارةن  حضارةن  كأامليا اويمـ أرقى اانكا إيمانيـ في اامليف  ارية أفَّ  م  كا 
ونَ ]تقكؿ: ُّ َِ ًْ ْوٍم َي ََ  .(ُ)حضارة كال ااتراع كال إنتاج فال العلـ محؿ الجيؿي  حؿَّ  فإذا[ فِ
 القرآف خطاب لمعقبلء: - ب

َُ ااََيررررِٚت ]تعػػػػالى: اؿقػػػػ رررر هي ٍَ ُٕ  ََ ررررَذفِ  سػػػػائر نفصػػػػؿ الحاػػػػـ ىػػػػذا تفصػػػػيلنا مثػػػػؿ أٍم: [ـَ
ونَ ]اوحااـ ُّ َِ ًْ ْوٍم َي ََ الرائقة، كيتدبَّركف ما فييا، فإنَّيـ المنتفعكف  المعاني مف تضاعيفيا في ما[ فِ

أرادكا أف الػػػذيف  كالمالحػػػدة الزنادقػػػةكفػػػي اريػػػة رد  علػػػى  .(ِ)بيػػػا، كغيػػػرىـ ال يعبػػػهلل بػػػو كال يااطػػػب
كضعكا أحاديث  ؛ فإنَّيـ(ّ)نف الاكنيةينافي العلـ، كالسر  يف الارافي الذميظيركا اإلسالـ بمظير الدَّ 

 . (ْ)الغراء للعقالء عف رريعتو كنسبكىا إلى الرسكؿ تنفيران  ،ماالفة لمقتضى العقؿ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُٖٔ/ٖ(، كأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ٖٔ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ُ)

  .(ٗٔٔ/ِ)تفسير الجالليف حارية الصاكم علىك (، ُٓٔ/ٖركح المعاني: اولكسي)( ِ)

 (.ِِٗبف محمد أبك ريبة)ص: اإلسرائيليات كالمكضكعات في اتب التفسير: محمد( ّ)

 (.ِٖٔ/ِنياية السكؿ في ررح منياج اوصكؿ: اإلسنكم)( ْ)
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 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

 :(ُ)سان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو خام
 مف بيا أكلى المؤمنكف كغيرىا الثياب مف كالمزينات كالرراب، الطعاـ مف المستلذات .ُ

 بيا. كاالنتفاع الستاراجيا الجيد كيبذلكف العمؿ، ييحسنكف ونَّيـ غيرىـ؛
نيا كما فييا لالستعانة على طاعتو، فمف االفو فقد عصاه كسبيلو الدر  اهلل تعالى الؽى  فَّ أ .ِ

عمؿ في الماؿ الراج  مف الافار استي فقد  ؛بذلؾ (ِ)ي الفيءمَّ سي و، كمنو إلى مف يطيع الردر 
 ى المسلميف.إل

ىذا التكسي  مف اهلل لعباده بالطيبات، جعلو ليـ ليستعينكا بو على عبادتو، فلـ يبحو أفَّ  .ّ
 ال تبعة علييـ فييا.فإال لعباده المؤمنيف، 

يا غير االصة لو مف لـ يؤمف باهلل، بؿ استعاف بيا على معاصيو، فإنَّ  مفيكـ ارية أفَّ  .ْ
 .(ّ)التنعـ بيا، كييسهللؿ عف النعيـ يكـ القيامةكال مباحة، بؿ يعاقب علييا كعلى 

نَّما العبرة ايؼ حاؿي المسلميف م  اهلل. .ٓ  ليس العبرة بتاالب الافار على المسلميف، كا 
 .القرآفي اطاب اهلل للعيقالء كالنبالءأفَّ  .ٔ
 إنَّماانيف؛ ونَّو ، كالحمقى كالمج(ْ)في ارية دليؿه على االمتناع عف مناظرة أىؿ السفسطة .ٕ

، يعترؼي  أىك بضركرةو  ييقر مف ييناظر  يجحده، ما تصحيأل ًإلى سببان  ييقر ما فييجعؿ بهللمرو
رة ردر الاصـ إلى الصكاب مطركحةه، إذ مقصكد المناظ فمجادلتيو بذلؾ، ييقر ال مف فهللمَّا

(ٓ)بطريؽو يعرفو

                                                           

 (.ُٖٔ/ٖأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)، ك (ُُِ/ّالرربيني)الاطيب غني المحتاج: مي  (ُ)

يجػاؼً  بػال قتػاؿو  فػارو مػف اي  صػؿى حى  ماؿه  كررعان: إذا رج ، : مصدر فاء يفيءي لغةن  يءالفى  (ِ) نظػر: . ياػابو كرً  يػؿو اى  كا 
 .(ُُِ/ّالرربيني)الاطيب مغني المحتاج: 

 (.ُِٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ّ)

 فالسفسطائية ليا، حقيقة ال اورياء أف زعمكا سك فسطا، لو يقاؿ: رجؿ إلى ينسبكف قكـه  قاؿ ابفي الجكزم: ىـ (ْ)
  .(ِٓ)ص:: ابف الجكزمنظر: تلبيس إبليسأكىاـ. ي أنَّيا كيزعمكف اورياء، حقائؽ تنار

 .(ٖٗٔ/ِمنيج االستدالؿ على مسائؿ االعتقاد: عثماف على حسف)ك (، ّٓتلبيس إبليس: ابف الجكزم)ص:( ٓ)
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 الفصؿ
 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

 طمب الثاني: إيجاب التَّكحيد كتحريـ الش رؾالم
 صد:عشرة مقاكفيو 

ؿ: المعاصي كمُّيا جاىميَّةه.         المقصد األكَّ
[قكلو: دؿر عليو  ْرِ احَلقي ٌَ َي بِ ٌْ ٌَ َوافَب ٚ َوَمٚ َبَىَن َواإِلْث َٓ َر ِمْْ َٓ َواِحَش َمٚ َط ٍَ َ اف َم َرِّبي ََم َحرَّ َّٕ َْ إِ  {11}األعراف  ]ُؿ

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
ََم  َّٕ   .مكر، اهللنَّما القضية مف المسلمات، كالبدىياتقصر يدؿر على بساطة في او: أسلكب إِ

َواِحَش  ٍَ  فيمػا اسػتيعمؿ المنظػر، ثػـ فػي القيػبأل مػف كأصػليو كرػن ، فحػش مػا كىػي: : جمػ  فاحرػة،اف
ليػؽ مػف ساءى  " لػيس" الصػحيأل:فػي  كمنػو كالرفػث، الحػرج كألفػاظ الاي ، ()النبػيَّ  صػفة فػي (ِ)بفػاحشو

 الررع جية مف ييتلقى إنَّما المعاني في كالحيسف كالقيبأل ،النفكس في كقبأل رن  فيما استيعمؿ كاذلؾ
، فيػك الرػرعي  حرَّمػو مػا فاػؿر  تحريمو، على الررعي  نصَّ  ما إلى إرارةه  ىي كالفكاحش ،كالطب   فػاحشه

ف تزايػػػد قبحػػػو مػػػف الفػػػكاحش: مػػػا ك ، كنحػػػكه للرَّجػػػاؿ كالػػػذىب الحريػػػر البػػػاسً  يناػػػره ال العقػػػؿي  اػػػاف كا 
  . (ّ)القيبأل في الميٍفًرطةي  اوعماؿي : كالفكاحشي ررعان ، المعاصي

رَ  َٓ نا، كاللكاطكالماادنة البغاء مثؿ كااصتيـ قرنائيـ بيف النَّاسي  يظيره ما ىك :َمٚ َط   .(ْ)، كالزَّ
ررٚ َوَمررٚ َبَىررَن[قكلػػو:، فاسي النَّػػ يظيػػره ال مػػا ىػػك :َوَمررٚ َبَىررنَ  َٓ ررَر ِمْْ َٓ أم: الفػػكاحش التػػي تتعلػػؽ  ]َمررٚ َط

 .بحراات البدف، كالتي تتعلؽ بحراات القلكب، االابر كالعجب كالرياء كالنفاؽ، كنحك ذلؾ
 ٌَ ، فيك أعـر مف الفكاحش، كاإلثـ: يتنػاكؿ اػؿ معصػية يتسػبب عنيػا اإلاإِلْث ثػـ، : اإلثـ ىك اؿر ذنبو

: االسػػتطالةي علػػى كحقيقتػػو أنَّػػو جميػػ  المعاصػػي ىػػك فعػػؿ مػػا نيػػى اهلل  :ثػػـاإلك  .(ٓ)النَّػػاس، كالبغػػيي
كاإلثػـ مػا اػاف محػـر الجػنس االاػذب، كالزنػا، كرػرب الامػر، كنحػك  ،عنو، أك ترؾ ما أمر اهلل بو

: اسـه لألفعاؿ البطيئة عف الايرات لتضمرنو معنى البطءً ، كاإلثـذلؾ
(ٔ). 

                                                           

 (.َّٖالقصص القرآني إيحاؤه كنفحاتو: فضؿ حسف عباس)ص: (ُ)

رػان"  ()الباػارمر عػف عبػداهلل بػف عمػرك قػاؿ: لػـ ياػًف النبػير  وأارجػ (ِ) اتػاب المناقػب ػ بػاب فػي فاًحرػان كال ميتفىحَّ
    .(َِِ/ٖ)الفتأل(،ِّْ)ص:(،ّٗٓٓحديث رقـ) ()صفة النبيَّ 

 (،ََِ/ٕ(، كالجػام  وحاػاـ القػرآف: القرطبػي)ْٕٖ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابػف عطيػة) (ّ)
  (.ُٔٔ/ٖكركح المعاني: اولكسي)

: ابػف التحريػر كالتنػكير(.َٕ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) ،(َٕمفردات ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص: (ْ)
  (.ُِٗكتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: ،(ََُ/ٖ)عاركر

القػػػػػدير:  (، كفػػػػػتألُُِ/ِ(، تفسػػػػػير القػػػػػرآف العظػػػػػيـ: ابػػػػػف اثيػػػػػر)َُِ/ٕالجػػػػػام  وحاػػػػػاـ القػػػػػرآف: القرطبػػػػػي) (ٓ)
ياؾ نستعيف: ابف القيـ) (،ِّٖ/ِالركااني)    (.ّٖٔ/ُكمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 (.ّٔ/ُعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (ٔ)
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 الفصؿ
 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

ررريَ  ٌْ  فػػػي رػػػائعان  البغػػػي اػػػاف كقػػػد بػػػهللذاىـ،ىػػػك االعتػػػداء علػػػى حػػػؽَّ الغيػػػر بسػػػلب أمػػػكاليـ أك : َوافَب
علػى معنيػيف اثنػيف: أحػدىما:  اللرغػة)بغػى( تػدؿر فػي كمػادة  ،الضػعيؼ يهللاػؿي  القػكم فاػاف الجاىليَّة،

، طلبي الريًء، كارار: ت .جاكز الحدَّ الميٍفضي إلى فسادو دَّ: بىٍغػيه كيػهللتي البغػي فػي  كاؿر تجاكزو للحى
نػػا كالحسػػد كالمعصػػػية.القػػرآف بمعنػػى االسػػػتطالة علػػى   النَّػػاس كالًابػػػر كالفسػػاد كالظلػػـ كالفجػػػكر كالزَّ

مَّا للحؽَّ، تضيي ه  إمَّا كالبغيي ررعان: ، ترؾي  إمَّا فيك للحدَّ؛ تعد   كا  مَّا كاجبو ميحرـو  فعؿي  كا 
(ُ). 

 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
 الػػذنكب كأميػػاتالمحرمػػاًت التػػي حرميػػا اهلل فػػي اػػؿَّ رػػريعةو،  أيصػػكؿ بيػػاف تضػػمنت اريػػة       
: كاإلثػـ بطػف، كمػا منيػا ظيػر مػا الفػكاحشي  كىػيالتي تستفحش كتستقبأل لرناعتيا كقبحيا،  الابار
 كاالعتػداء النَّػاس علػى االسػتطالة كىػك كالبغػي الحػراـ، فعػؿ أك الكاجػب بتػرؾ المعاصي سائري  كىك

 غيػره، بعبػادة بػاهلل كالرػرؾ حػؽ ، بغيػرً  كذلػؾ أجسػاميـ كضرب أمكاليـ كأاذ حقكقيـ بيضـ علييـ
، بدكف اهلل على كالقكؿ ، لـ ما بتحريـ يررع، لـ ما اررع كذلؾ علـو يجاب يحـر   .يكجب لـ ما كا 
 :(ّ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 

 أنػػكاع اريػػة ىػػذه فػػي بػػيَّف بحػػراـو  لػػيس حرمػػكه الػػذم أفَّ  اوكلػػى اريػػة فػػي بػػيَّف لمػػا إفَّ اهللى 
 أتبعػػو بػػآرائيـ، الافػػاري  حرَّمػػو مػػا إناػػار تقػػدـ اإلثػػـ. أٍم: لمػػا كثانيػػان  الفػػكاحش، أكالن  فحػػـر المحرمػػات

َٜ اهللِ]:قكلػػو أنبػػهلل لمػػاف اهللي. حػػرَّـ مػػا ذاػػر َم ِزيَْرر َْ َمررْن َحرررَّ  الزينػػة مػػف حرمػػكا الجاىليَّػػةً  أىػػؿى  بػػهللفَّ [ ُؿرر
رٚ] قكلػو كأنبهلل الرزؽ، مف كالطيبات َٕ رٚ َآَبَٚء َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ًٜ َؿرُٚفوا َوَجرْد ُِوا َؾِٚحَنر ًَ  الجاىليَّػة أىػؿ بػهللفَّ [ َوإَِىا َؾ
كف رَّمػػكه مػػا أفَّ  ادَّعػػكا أنَّيػػـ ذلػػؾ فػػهللنتج اهلل، إلػػى الػػدَّيف فػػي ضػػالليـ يىعػػزي ينػػة مػػف حى  قػػد كالطَّيَّبػػات الزَّ
 فعلو. على كعاافكف بو ملتبسكف كىـ حقان  اهللي  حرَّمو ما ببياف مجادلتيـ أعقب علييـ، اهللي  حرَّمو
 نظير ىذه اآلية الكريمة:رابعان: 

دى  ال :"()اهلل رسكؿي  كؿق     .(ْ)"بطفى  كما منيا ظيرى  ما الفكاحشى  حرَّـ كلذلؾ اهلل، مف أغيري  أىحى
 

                                                           

ىػة (، كنيز ُُٔ/ُكمػف أسػرار اللرغػة فػي الاتػاب كالسػنة: محمػكد الطنػاحي) (،ُْ/ُمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُ)
 (،َُِ/ٕكالجػػام  وحاػػاـ القػػرآف: القرطبػػي) (،ُِٗاوعػيف النػػكاظر فػػي علػػـ الكجػػكه كالنظػػائر: ابػػف الجػػكزم)ص:

 .(ََُ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك 
  (.ُٕٔ/ٖأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم) (ِ)

ر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطيػة) (ّ) التحريػر (، ك ٗٔ/ُْ(، كالتفسػير الابيػر: الػرازم)ْٖٔ/ٓالمحرَّ
  .(ٗٗ/ٖ): ابف عاركركالتنكير

ٚ َوَمٚ َبَىَن[صحيأل الباارم في اتاب التفسير ػ باب قكلو:  (ْ) َٓ َر ِمْْ َٓ َواِحَش َمٚ َط ٍَ َرُبوا اف َْ حديث  {313}األكعا   ]َوََل َب
 (.ُِٔ/َُ(، كفتأل البارم: ابف حجر)َٓٓ(،)ص:ّْْٔ)ـ:رق
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 الفصؿ
 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

  :(ُ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿ في اآليةخامسان: 
َْ ]قكلو: :المطيفة األكلى كلػك حػذؼ  ،ابيػرةه  كاومر بػالقكؿ لػو أىميػةه ، ()اهلل للرسكؿ مف أمر [ُؿ

َْ ]، فػػػػػػػ الفعػػػػػػؿ الاتػػػػػػؿ المعنػػػػػػى المقصػػػػػػكد و، ل فصػػػػػػاح عػػػػػػف ضػػػػػػعفو كالتجائػػػػػػو إلػػػػػػى ربَّػػػػػػ [ُؿرررررر
َْ ]فالمػػة: كىػػك يفصػػأل عػػف  ،وىػػي مػػف بػػاب اإلفصػػاح كاإلعػػالف عػػف حاجػػة اإلنسػػاف إلػػى ربَّػػ[ُؿرر

مػف  الًابر كالغركر يمنعاف المرء أحيانان  وفَّ  ؛كفييا قتؿ للغركر ،حاجتو ىذه بنفسو كينطقيا بلسانو
الذم يطلب المعكنة مف غيره يمتن  عف الغركر،  كىك في حاجة رديدة إلييا، كوفَّ  ،طلب اإلعانة

 .ولاف ينبغي أف ييعلف حاجتو لربَّ  ،وكال ياتفي اإلنساف بالرعكر بالحاجة إلى ربَّ 
ررََم ]قكلػػو: :المطيفػػة الثانيػػة َّٕ فػػاديهي  إضػػافي قصػػر[ إِ  مػػا ال معيػػا ذياػػر كمػػا الفػػكاحش حػػرَّـ اهلل أفَّ  مي

ينة مف حرَّمتمكه  اهللي  عػدَّه مػا أفَّ  التَّعػريض بطريؽ يفيد ىك ثـ اعتقادىـ، إبطاؿ فهللفاد كالطَّيَّبات، الزَّ
 المحرَّمػات أفَّ  النَّػاس علػـ كقػد أرػياء، عػدَّ  لمػا ونَّػو بيػا؛ تلبَّسػكا قػد تحريميػا الثابػت المحرَّمات مف

 بصػػيغة فحصػػؿ بػػو تلبَّسػػكا مػػا تعيػػيف بػػو مقصػػكد عيَّنػػو مػػا أفَّ  السَّػػام  علػػـ فييػػا، محصػػكرةن  ليسػػت
ََم ] صيغة في ما جانبي مف علييـ رد   القصر َّٕ  .كنفي إثبات مف[ إِ
ََم ] المة :الثالثة المطيفة َّٕ كالجكاب:  في ىذه اورياء. غير محصكرةو  كالمحرماتي ، تفيد الحصر[ إِ

فلمػا  ،الػذنكب فيػو داؿ اػؿر فػ ،كاإلثػـ علػى مطلػؽ الػذنب ،على مطلػؽ الابػائر الفاحرة محمكلةه  أفَّ 
 اهلل ال جػػػـر جعػػػؿ ،كاانػػػت البػػػكاقي اػػػالفركع كالتكابػػػ  ،ىػػػي ىػػػذه اورػػػياء معاصػػػيصػػػكؿ الاانػػػت أي 

 . مجرل ذار الاؿَّ  تعالى ذارىا جاريان 
فػػاإلثـ فػػي : فػػي اريػػة عطػػؼ العػػاـ علػػى الاػػاص، كعطػػؼ الاػػاص علػػى العػػاـ؛ المطيفػػة الرابعػػة

، اػػؿر  ىػػك اريػػة: ـر  فيػػك ذنػػبو الفػػكاحش؛ ونَّػػو يرػػمؿ الصػػغائر كالابػػائر باػػالؼ الفػػكاحش،  مػػف أعػػ
 ذاػر مػف فيػك الػذرنكب، عمػكـ مػف التَّحػذير قبػؿ منيػا بالتَّحػذير لالىتمػاـ قبلىو الفكاحش ذار فياكف

 فَّ فػػإ العػػاـ، حيػػثي إفَّ البغػػي أاػػصر مػػف اإلثػػـ. بعػػد الاػػاص اػػذار لالىتمػػاـ، العػػاـ قبػػؿ الاػػاص
 .جيتيف مف اىتمامان  فيو وفَّ  أقكل؛ التقديـ م  بالتَّاصيص الحاصؿ االىتماـ

 علػػػى يػػػدؿر  مػػػا الامػػػر علػػػى اإلثػػػـ إطػػػالؽ فػػػي كلػػػيسإثمػػػان،  الامػػػر ييسػػػمَّى قػػػد لخامسػػػة:المطيفػػػة ا
 . علييا يصدؽ التي المعاصي أحد فيك بو، ااتصاصو
ْرِ احَلقي ]:: قكلػوةلسادسالمطيفة ا ٌَ َي بِ ٌْ  داكلػو بعػد بالػذار كأفػرده للحػدَّ، المجػاكز الظلػـ: أم[ َوافَب

 ،كأاػرج اإلثػـ كالبغػي مػف الفػكاحش: علماء التفسػيرقاؿ . (ِ)عظيمان  ذنبان  كلاكنو ،قبلو للمبالغة فيما

                                                           

كالتحرير  (،ِّٖ/ِكفتأل القدير: الركااني)(، ِِِ/ِتفسير ابف عرفة)ك  ،(ُٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (1)
  .(ْْٓ)ص:لمسات بيانية: فاضؿ بف صالأل السامرائي، ك (ََُ،ٗٗ/ٖكالتنكير: ابف عاركر)

 (.ِّٖ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ّّٕ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ِ)
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 الفصؿ
 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

 كذلػػؾ ،عنيمػػا للزجػػرً  ىمػػا كقصػػدان ومرً  علػػى ذارىمػػا تهللايػػدان  لعظميمػػا كفحرػػيما، فػػنصَّ  ؛كىمػػا منػػو
يَّزى  أنَّو يقتضي بالذار تاصيصو وفَّ   .(ُ)مستقالن  نكعان  عيدَّ  حتى بينيا مف تىمى

ـي  للابيرة، اسـه  الفاحرة إفَّ  :سابعةالمطيفة ال أفَّ  في ذارىما معان  كالفائدةي  ،الذنب لمطلؽ اسـه  كاإلث
 .الابيرة على مقصكد التحريـ أف يتكىـ لئال الذنب مطلؽ بتحريـ أردفيا الابيرة حـر لما اهلل

 م  أفَّ  ،(ِ)المائدةالمذاكراف في سكرة  عدكافىما اإلثـ كالبغي في ارية اإلثـ كال: ثامنةالمطيفة ال
كعلى ىذا فإذا قرف البغي بالعدكاف ، ي حقكؽ العباد كاالستطالة علييـالبغي غالب استعمالو ف

 تعدم الحؽ في البغي ظلميـ بمحـر الجنس، االسرقة كالاذب، كاالبتداء باوذل، كالعدكافااف 
ا اإلثـ أمَّ ك  ،يـ ااإلثـ كالعدكاف في حدكد اهللاستيفائو إلى أابر منو، فياكف البغي كالعدكاف في حق

فعؿ ما نيى اهلل ، إذ ىك عدكافه  ـو ثإ منيما إذا أفرد تضمف ارار، فاؿر  كالعدكاف فيما قريناف، كاؿ  
و يهللثـ بو صاحبو، ، فإنَّ إثـه  عدكافو  على أمره كنييو، كاؿر  عنو، أك ترؾ ما أمر اهلل بو، فيك عدكافه 

فاإلثـ ما ااف محـر الجنس االاذب، ، كلاف عند اقترانيما فيما ريئاف بحسب متعلقيما ككصفيما
عدكاف: تعدم ما أبيأل منو إلى القدر فال كاف ما ااف محـر القدر كالزيادة.كالزنا، كنحك ذلؾ، كالعد

 .(ّ)العبد اهلل، كعدكاف في حؽَّ  المحـر كالزيادة، كىذا العدكاف نكعاف: عدكاف في حؽَّ 
[:قكلو :تاسعةالمطيفة ال ْرِ احَلقي ٌَ  ياكف ال البىغي وفَّ  ارارة؛ العراء مثؿ للبىغي، اارفةه  صفةه  ]بِ

 بغيو، مقابلة في الغير على البغي ليارج بو جيءك  مؤادة، حاالن  ياكف ز أفكَّ حؽ ، كجي  بغيرً  إال
 أك نفسان  الغير، على اإلقداـ في إال يستعمؿ ال البغي، ك بحؽ   لانو الجملة، في بغيان  ييسمَّى فإنَّو
 .الكقت سلطاف على الاركج بالبغي يراد قد كأيضان  عرضان، أك ماالن 

 مثؿ نَّوأ الررط ىذا ذار مف الفائدةي ، ك الحؽَّ  بغيرً  إال ياكف ال البغي إفَّ : عاشرالمطيفة ال
َم اهللُ إَِلَّ بِٚحَلقي ]:قكلو َس افَّتِي َحرَّ ٍْ ُِوا افَّْ ُت َْ  النَّاس إيذاء على تقدمكا ال: كالمعنى  {11}اإلرساء  [َوََل َب

 .بغيان  ياكف أف مف يارج فحينئذو  حؽ ، فيو لاـ ياكف أف إال كالقير، بالقتؿ
[:: في قكلوعشرالحادم المطيفة  ْرِ احَلقي ٌَ َي بِ ٌْ ٌَ َوافَب  مف باب اإلثـ على البىغي عطؼ ]َواإِلْث
  .(ْ)الجاىليَّة في دأبييـ ااف البىغي وفَّ  بو؛ لالىتماـ العاـ على الااصً  عطؼً 

 
 

                                                           

  (.َٕ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)َُِ/ٕالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ُ)

ْدوَ كىي قكلو تعالى: (ِ) ًُ ٌِ َواف ُٕوا َظَذ اإِلْث َٚو ًَ َوى َوََل َب َْ ُٕوا َظَذ افِزي َوافتَّ َٚو ًَ    .{8}ادائدة  اِن[]َوَب

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ّ)   (.ّْٔػ ّٖٔ/ُمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

(، كحارػػػػية الصػػػاكم علػػػػى تفسػػػػير ُٕٔ/ٖ(، كركح المعػػػػاني: اولكسػػػي)َٕ،ٗٔ/ُْالتفسػػػير الابيػػػػر: الػػػرازم) (ْ)
  .(َُُ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ٗٔٔ/ِالجالليف)
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 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةسادسان: 
كال ييافَّري صاحبييا "كقاؿ:  حو: باب المعاصي مف أمر الجاىلية،ب الباارمر في صحيبكَّ 

كه فيؾ جاىليَّةه  ()بارًتااًبيا إال بالرَّرؾ، لقكؿ النبيَّ  :" إنَّؾ امري    . (ِ)"وبي ذىر 
 فعؿ أك كاجبو  ترؾ مف تؤاذ معصيةو  اؿَّ  أفَّ  كالمراد بالرَّرؾ: اإلسالـ، قبؿ ما كالجاىليَّة

، كمحصؿ قكؿ  استثناه الباارم، كليذا المعاصي، أابر كالررؾ الجاىلية أاالؽ مف فيي محـر
 الجحد، افر ال عمةالنَّ  افر إرادة على تكسعان  الافر علييا يطلؽ المعاصي أفَّ  قدـ لما أنَّو الباارم

 يردر  القرآف كنصر  بالذنكب، يافركف الذيف للاكارج ًاالفان  الًملة، عف يارج ال افره  أنَّو يبيَّف أفَّ  أراد
ََ دَِْن َيَنٚءُ إِنَّ اهللَ ]قكلو: كىك علييـ، ُر َمٚ ُدوَن َىفِ ٍِ ٌْ َك بِِه َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ  ما فصير ،{04}الـساء [ ََل َي
 نبكة جحد مف وفَّ  الافر؛ ارية ىذه في بالرَّرؾ كالمراد المغفرة، إمااف تحت الرَّرؾ دكف
، إليان  اهلل م  يجعؿ لـ كلك اافران  ااف مثالن  ()محمد . بال عنو منتفيةه  كالمغفرة آارى  ًاالؼو

 يرؾر، ال قبيحةه  مفاسد كىي الفكاحش، ىذه يستحلركف الجاىليَّة في اانكا فالمعاصي فكاحش، كقد
 مف بو تلبسكا فيما الجاىليَّة أىؿ أحكاؿ أصكؿ ارية ىذه جمعت كقدبيا،  يرضى ال اهلل أفَّ 

 الطَّيَّبات بعض أاؿ كعف الثَّياب، في الطَّكاؼ عف يتكرَّعكف أنَّيـ يزعمكف كىـ كارثاـ، الفكاحش
فاهلل إنَّما حرَّـ على عباده الفكاحش، كىي قبائأل الذنكب، ظاىرةن اانت أك باطنةن، ، (ّ)الحجَّ  في

 ارية تدؿر ك  ،كحرَّـ المعاصي اليا، كاالعتداء ظلمان على النَّاس في دمائيـ كأمكاليـ كأعراضيـ
ٌَ ]قكلو: وفَّ  الذنكب؛ جمي  تحريـ على َواِحَش َواإِلْث ٍَ  كاوفعاؿ كالابير، الصغير على يرتمؿ[ اف

َمٚ ]قكلو: في كداؿ الباطلة، كاالعتقادات الفاسدة، كاوقاكيؿ للررع، الماالفة كالعقكد القبيحة،

ٚ َوَمٚ َبَىنَ  َٓ َر ِمْْ َٓ  تحت كداؿ كالاديعة، كالمار، كالايانات، القلكب كأفعاؿ الجكارح، أفعاؿ [َط
ٌْيَ َواف]قكلو: ، البغاةي  يفعلو ما فيو فيداؿ الغير، على يتعدل ظلـو  اؿر  [َب  إذا كاومراء كالاكارجي

وا بِٚهللِ]قكلو: تحت كداؿ حؽ ، بغير انتصركا ـُ  اهلل، لغير كعبادة ررؾو  اؿَّ  تحريـ [َوَأْن ُبْؼِ
َُوُفوا]قكلو: تحت كداؿ  جامعةه  فاريةي  ،زكر كريادة حؽ ، بغير كفتكل كضاللةو  بدعةو  اؿر  [َوَأْن َب

                                                           

  (.ُٖٓ/ُفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ُ)

:" وبػػي ()قكلػو (2) صػػلة أٍم: جاىليَّػػةه" فيػػؾ ذر   العاليػػة، الػػذركة فػػي اإليمػػاف مػػف ذىر   أبػػي منزلػػة أفَّ  مػػ  جاىليػػة، اى
نَّما ف ونَّو ذلؾ؛ مثؿ معاكدة عف لو تحذيران  عنده ػ منزلتو عظيـ ػ على بذلؾ كباو كا   كجػكه مػف بكجػوو  معذكران  ااف كا 

ػػًو.  ىػػك ممػػف أاثػػر ييسػػتعظـ مثلػػو مػػف ذلػػؾ كقػػكع لاػػف العػػذر، دكنػػو. كسػػبب ىػػذا القػػكؿ: أفَّ أبػػا ذىر  عيَّػػرى بػػالالن بهلليمَّ
  .(َُٔ/ُنظر: فتأل البارم: ابف حجر)ي كالتعييري سبه كرتـه كىك اىصلة مف اصاؿ الجاىلية.

(.ُْٓفي التفسير: مراز تفسير للدراسػات القرآنيػة)ص:ماتصر الك  ،(َُِ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ّ)
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 على كتدؿر  كدينيا، ًدينان  لاداب، تعليـ كفيو المباحات، في جامعةه  قبليا ما أفَّ  اما المحرمات، في
ة، اتباع أكجب ونَّو التقليد؛ بطالف ًٕٚ]لقكلو: الحيجَّ َىٚ ِْ ْل بِِه ُش ة كالسلطاف [َمٚ مَلْ ُيَْزي  . (ُ)الحيجَّ
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسابعان: 
 الفكاحش، كاإلثـ كالبغي كالرَّرؾ كاالفتراء على اهلل. كىي المفاسد أيصكؿ بياف .ُ
 .أكليا أافيا كىاذا أاطرىا، آارىا التدلي بطريؽ المفاسد ىذه ذارت ارية .ِ
، كتمنعو عف سلكؾ مقامات الصالحيف. .ّ  أفَّ الفكاحش تقط  على العبد طريؽ الربَّ
 أفَّ البغي منقصةه كرؤـه. تفيد ارية  .ْ
 أفَّ اهلل حرَّـ على العباد الابائثى لما ليا مف آثار سيئةو في الدرنيا كارارة. .ٓ
 .باهلل ماتص   لحؽ  الفكاحش  عف نيىالرارع ارية دلت أيضان على أفَّ  .ٔ
أفَّ الرريعة اإلسػالمية تقػكـ علػى تحػريـ الفػكاحش مػا ظيػر منيػا كمػا بطػف، كتحػريـ اإلثػـ  .ٕ

غي بغير الحؽَّ، كىػذه المبػادئ التػي تقػكـ علييػا الرػريعة الغػراء ىػي المثػؿ العليػا التػي كالب
 يتطل  إلييا البرر، كتحلـ بيا اإلنسانية. 

 الش رؾ باطؿه كقبيحه كظمـه.؛ فمف منيج القرآف التَّيكـ بالمشركيف :انيالمقصد الث
ًٕٚ[]َوَأْن :كيدؿر على ىذا المقصد العقدم قكلو          َىٚ ِْ ْل بِِه ُش وا بِٚهللِ َمٚ مَلْ ُيَْزي ـُ  .{11}األعراف  ُبْؼِ

 :(ّ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
وا ـُ بيف اثنيف ال  ياكف الريءي  ىك أفَّ الرَّرؾ: ك ، انفرادو  الؼً كاً  على مقارنةو المة تدؿر ررؾ: ال :ُبْؼِ
كالرػرؾ رػرعان:  ،البرػر الػؽ منػذ اونبيػاء جمي  لساف علىالررؾ   اهللي  حرَّـ كقد ،ىمابو أحدي  ينفردي 

ػػػاإلنسػػاف حػػػارث ىي  ىػػذا ىػػػك الرػػرؾ؛ فػػػإفَّ ، العمػػؿ لغيػػػر اهلل لػػػو مػػػف  دَّ كال بيػػ لػػػو مػػف عمػػػؿو  دَّ اـ ال بيػػمى
ف عمؿ هلل كلغيره فيك ررؾه  ،يعمؿ وجلو مقصكدو   ،يػا طاعػة للرػيطاففإنَّ  ؛كالذنكب مػف الرػرؾ ،كا 

كأصػػؿ الرَّػػرؾ المحػػرَّـ اعتقػػاد رػػريؾ هلل فػػي اإللييػػة، كىػػك رػػرؾ الجاىليػػة، كيليػػو فػػي الرتبػػة اعتقػػاد 
ف  يجػاده، كا  رريؾ هلل في الفعؿ، كىك قكؿ مف قاؿ: إفَّ مكجكدان ما غير اهلل يسػتقؿ بإحػداث فعػؿ كا 

، كىػػػذا . لػػػـ يعتقػػػد اكنػػػو إليػػػان  ػػػريؾه ـه كالرَّػػػرؾي ضػػػرباًف: ضػػػربه ييجعػػػؿي هلل فيػػػو رى كصػػػفو اهللي بهللنَّػػػو ظلػػػ
 . في بعض اومكر، االرياءً : الرَّرؾ اوصغر، كىك مراعاة غير اهللارعظيـه، كار

                                                           

  (.َٕ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ُ)

(، كأيسػػػػػر التفاسػػػػػير: أبػػػػػك باػػػػػر ُٔٔ/ّركح البيػػػػػاف: البركسػػػػػكم) (،ِّٖ/ِٗمجمػػػػػكع الفتػػػػػاكل: ابػػػػػف تيميَّػػػػػة) (ِ)
تفسػػير للدراسػػات ماتصػػر فػػي التفسػػير: مراػػز ال(، ك ُْٓٓ/ّكفػػي ظػػالؿ القػػرآف: سػػيد قطػػب) (،ُٖٔ/ٖالجزائػػرم)

  (.ٓٓكاإلسالـ بيف جيؿ أبنائو كعجز علمائو: عبدالقادر عكدة)ص: (،ُْٓالقرآنية)ص:

: ابػػػػف التحريػػػػر كالتنػػػػكيرك  (،ُْْ/ُٓكمجمػػػػكع الفتػػػػاكل: ابػػػػف تيميػػػػة) (،ِٓٔ/ّمقػػػػاييس اللغػػػػة: ابػػػػف فػػػػارس) (ّ)
  .(َُُ/ٖ)عاركر
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ٚ ًٕ َىٚ ِْ ة،ُش جَّ ة تنزيؿكمعنى نفي  : السلطافي البرىاف كالحي جَّ ة نفي الررااء على الحي  علػى الدَّالػة الحجَّ
 تعليػؽ مف فيك حدانية هلل أبطؿ الررؾ لغيره،اإللييَّة، وفَّ دليؿ الكى  في اهلل م  الرَّراة صفة إثبات
: كصفييا، كالمرادي  بالذات الحاـ [ مثؿي ُٜ َْٔت ٌُ اَد ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ َم  .(ُ)أالييا أٍم:{ 1}ادائدة ]ُحري

 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
غيػػره ممػػا لػػيس قػػؿ أييػػا الرسػػكؿ ليػػؤالء المرػػرايف: إفَّ اهلل حػػرَّـ علػػياـ أف ترػػراكا مػػ  اهلل         

  بؿ أنزؿ الحجة كالبرىاف على التكحيد.  لاـ حجةه فيو،
 :(ّ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿثالثان: 

ْل ]قكلو: التناير في :المطيفة األكلى  نارةه بمعنى ريء، أٍم: ريئان سكاه تعالى. )ما(فػ  [َمٚ مَلْ ُيَْزي
لة فػي قكلػو:المطيفة الثانية َٚمرٚ مَلْ ]: الصَّ ًٕ َىٚ ِْ ْل بِرِه ُشر ػلةي مؤذنػةه بتاطئًػة المرػرايف [ُيَْرزي  ،ىػذه الصَّ

 العبػادة، اوصػناـ اسػتحقاؽ عػدـ فػي النَّػاس علػى يرػتبو دليػؿ ال بهللنَّػو اإلرػراؾ، فػي معذرًتيـ كنفي
ػلطاف ال أفَّ : تيـااصػ بػهللفَّ  الرسـ لطريؽ تعريفان  المزعكميف رااءى الر فعىرَّؼ  فػي هلل رػراتيـ علػى سي

  .الااصة ىذه فيو كاضحة أصناميـ مف صنـو  فاؿر  اإللييَّة،
ٚ]قكلو: المطيفة الثالثة: ًٕ َىٚ ِْ ْل بِِه ُش وا بِٚهللِ َمٚ مَلْ ُيَْزي ـُ  نفي على كالمعنى ،كبرىانان  حيجةن  أٍم:[ َوَأْن ُبْؼِ

 .كجوو  أبل  على معان  كالسلطاف اإلنزاؿ
 أفَّ  منػو المػرادي : كجكابيػو سػلطانان، بػو أنػزؿ قػد مػا بػاهلل الرػرؾ فػي أفَّ اريػة  يكىـقد  المطيفة الرابعة:

جػة حصػكؿ امتنػ  فلمػا ممتنػ ه، سلطافه  كال حجةه  ثبكًتو على ليس الذم بالريءً  اإلقرار  كالتنبيػو الحي
  اإلطالؽ. على باطالن  بو القكؿي  ياكف أف فكجب بالررؾ القكؿ صحة على

 :(ْ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
جػػة، كتسػػككا بػػو فػػي العبػػادة، بػػو علػػياـ ينػػزؿ لػػـ رػػرياان  تجعلػػكا هلل معنػػى اريػػة: كأف    حي

 تياػػػػـ فاريػػػػة لػػػػو. رػػػػرياان  غيػػػػره ياػػػػكف بػػػػهللف برىانػػػػان  ينػػػػزؿ ال اهلل وفَّ  بالمرػػػػرايف؛ الػػػػتياـ كالمػػػػراد

                                                           

كالماتصػػر المفيػػد فػػي بيػػاف دالئػػؿ أقسػػاـ  (،ِٔٔ/ِعمػدة الحفػػاظ فػػي تفسػػير أرػػرؼ اولفػػاظ: السػػميف الحلبػي) (ُ)
: ابػػف التحريػػر كالتنػػكير(، ك ٗٔٔ/ِ(، كحارػػية الصػػاكم علػػى تفسػػير الجاللػػيف)ٓٓالتكحيػػد: عبػػدالرزاؽ البػػدر)ص:

  .(َُُ/ٖ)عاركر

ماتصػػر فػػي التفسػػير: مراػػز تفسػػير ال(، ك ُِٗتيسػػير الاػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير اػػالـ المنػػاف: السػػعدم)ص: (ِ)
 (.ُْٓقرآنية)ص:للدراسات ال

(، كحارػػػػػػية الصػػػػػػاكم علػػػػػػى تفسػػػػػػير ُٕٔ/ٖكركح المعػػػػػػاني: اولكسػػػػػػي) (،َٕ/ُْالتفسػػػػػػير الابيػػػػػػر: الػػػػػػرازم) (ّ)
 .(َُُ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ٗٔٔ/ِالجالليف)

(، كفػػػتأل ِّٖ/ِ(، كفػػتأل القػػدير: الرػػكااني)ُٕٔ/ٖ(، كركح المعػػاني: اولكسػػي)ٕٕ/ِالارػػاؼ: الزمارػػرم) (ْ)
 (.ّّٕ/ْالبياف في مقاصد القرآف: صديؽ حسف ااف)
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 كمعلػكـي  كاسػتيزاءن، بيػـ، تيامػان  ذلػؾ ذاػر اػاف باإلرراؾ البرىاف إنزاؿ يجز لـ إذا ونَّو بالمررايف؛
مبنػػػػػاه يقػػػػػـك علػػػػػى قاعػػػػػدتيف إفَّ أسػػػػػاس ديػػػػػف اإلسػػػػػالـ ك ثػػػػػـ  .(ُ)ينػػػػػزؿ حتػػػػػى عليػػػػػو برىػػػػػاف ال أنَّػػػػػو

التعظيـ كالمحبة( فما لـ ياػف المسػلـ معظمػان كمحبػان هلل كلدينػو كرسػلو، فقػد نقػض ىػاتيف عظيمتيف)
ينو كرسػلو؛ فػإفَّ الرَّرؾ فيو استيزاء كسارية كتنقص بالاالؽ كد القاعدتيف مف أساسيا، فالكاق  أفَّ 

المرػػػرايف كصػػػفكا اهلل بمػػػا ىػػػك منػػػزهه عنػػػو مػػػف الػػػنقص كالعيػػػب؛ حيػػػثي نسػػػبكا لػػػو الصػػػاحبة كالكلػػػد 
مػف صػكر الرَّػرؾ بػاهلل مػا بػو مػف الامػاؿ كالعظمػة كاإلجػالؿ، ك  كالرريؾ لػو، ككصػفكه بمػا ال يليػؽ

ناـ التػي ال تنفػ  ظير في تاري  البررية على يد قـك نكح مف الرػرؾ بػاهلل علػى رػاؿ عبػادة اوصػ
ا َوََل :ـقػكلي أفَّ بية على قػكـ نػكح فػي عبػادة تلػؾ اوصػناـ كال تضر، كقد دالت الرر  ]َوََل َبرَذُرنَّ َودًّ

ررا[ َْٕرً رروَق َو ًُ رروَث َوَي ٌُ ػػا ىلاػػكا  ىػػي  {81}كللو   ُشررَواًظٚ َوََل َي أسػػماء رجػػاؿ صػػالحيف مػػف قػػكـ نػػكح، فلمَّ
أكحى الريطافي إلى قكميـ أًف انصبكا إلى مجالسيـ التي اانكا يجلسكف أنصابان كسمركىا بهللسمائيـ، 

ـي عيبًػدىتٍ ففعلكا، فلـ تيعبٍد، حتى إذا ىلػؾى أيكلئػؾ كتنسَّػ  ى العلػ
، فعبػدت ىػذه اوصػناـ مػف دكف اهلل .(ِ)

كذلػؾ أفَّ ىػؤالًء الضػاليف يده سيػاريان؛ بعبػادة تلػؾ اوصػناـ، قكـ نكح اهللى كتكحكاتاذ المرراكف مف 
ذا أمػػػركا بالتكحيػػد كني  يػػػكا عػػػف الرػػػرؾ مسػػتافكف بتكحيػػػد اهلل، يعظمػػػكف دعػػػاء غيػػره مػػػف اومػػػكر، كا 

ػػا نيػػاىـ عػػف الرػػرؾ ـى  اػػاف لمػػا الرَّػػرؾ أفَّ : ؛ كالمقصػػكد(ّ)اسػػتافكا بػػو، فاسػػتيزأكا بالرسػػكؿ لمَّ  أظلػػ
 ،لديػو مقتان  كأردىا لو، كأارىيا اهلل إلى اورياء أبغض ااف المنارات، كأنار القبائأل، كأقبأل لـ،الظ

 أىلىػو كأفَّ  يغفػره، ال أنَّػو كأابػر سػكاه، ذنبو  على يرتَّبو لـ ما كارارة الدرنيا عقكبات مف عليو كرتَّب
ػػػػس نػػػػااحًتيـ، ذبػػػػائحيـ كحػػػػرَّـ ،نىجى  لػػػػو أعػػػػداء كجعىليػػػػـ المػػػػؤمنيف، كبػػػػيف بيػػػػنيـ المػػػػكاالة كقطػػػػ  كمي

 الرَّػػػرؾى  وفَّ  كىػػذا ،كأبنػػاءىىـ كنسػػػاءىىـ أمػػكالىيـ التَّكحيػػد وىػػؿ كأبػػػاح كللمػػؤمنيف، كريسػػلو كلمالئاتػػو
 سػكء علػى مبنػي   فالرػرؾ بربَّ العػالميف، ظف   كسكءي  اإلليية، لعظمة كتنقيصه  الربكبية، لحؽَّ  ىىضـه 
 ظنػكا فػإنَّيـ الرػرؾ، أىػؿ علػى جمػ  مػا كالعقكبػة الكعيػد مػف أحػد على يجم  كلذلؾ لـ ؛باهلل الظفَّ 
 عػػف اهلل أابػػر كليػػذا تكحيػػده، حػػؽَّ  لكحػػدكه الظػػفَّ  بػػو أحسػػنكا كلػػك بػػو، أرػػراكا حتػػى السَّػػكء، ظػػفَّ  بػو

ػٍدالن  لػو جعػؿ مػف قدره حؽَّ  يقدره كايؼ قدره، حؽ قدركه ما أنَّيـ المررايف  كياافػو، ييحبػو، كنًػدان، عى
ػا الميررؾ فإفَّ مرضاتو،  كييؤثر ساطو، مف كييرب لو، كياض  لو، كيذؿ كيرجكه،  أفَّ  يظػف أفٍ  إمَّ

، مف معو العالـ أمر ييدىبَّر مف إلى يحتاج اهلل ، أك كزيرو  لمػف التنقػيص أعظػـ كىذا ،عىكف أك ظىييرو
 ىػذا كاػؿر  الالػؽ، ررؾ أصؿ كىذا بذاتو، إليو فقيره  سكاه ما كاؿر  بذاتو، سكاه ما اؿَّ  عف غنَّي ىك

                                                           

 (.ُٕٔ/ّركح البياف: البركسكم) (ُ)

ًُوَق وَ ]صحيأل الباارم اتاب التفسيرػ باب قكلو: (ِ) ٌُوَث َوَي ا َوََل ُشَواًظٚ َوََل َي اَودًّ   {81}كو   [َْٕرً
  (.ِْ/ُُ(، كالفتأل)َِٔ(،)ص:َِْٗرقـ)

  (.َِّاالستيزاء بالدَّيف: أحمد القرري)ص: (ّ)
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ـه  للربكبيػػة، تػػنقرص كـ فالرػػرؾ، لحقيػػا كىضػػ ٍلػػزي ، لتػػنقرص مى  كليػػذا ضػػركرة، لػػو الزـه  كالتػػنقرص الػػربَّ
 كيجعلػػو اولػيـ، العػػذاب فػي صػػاحبو ييالػد كأف يىغفػػرىه، ال أفٍ  ربكبيتػو كامػػاؿ سػبحانو حمػػده اقتضػى
كقػد رتَّػب اهلل تعػالى علػى الرػرؾ؛ لعظػـ  . (ُ)هلل متنقرص كىك إال قطر  مرراان  تجد فال. البريَّة أرقىى

 براعتو كرناعتو أحاامان دنيكية كأاركية، منيا:
ََ دَِْن َيَنُٚء[:لقكلوعدـ الغفراف،  .ُ ُر َمٚ ُدوَن َىفِ ٍِ ٌْ َك بِِه َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ  .{04}الـساء  ]إِنَّ اهللَ ََل َي
  . الجنَّةداكؿ تحريـ  .ِ
ُر[:اهلل قاؿالالكد في النَّار،  .ّ َْٖواُه افَّْٚ َٜ َوَم ِْٔه اجَلَّْ َِ َم اهللُ َظ ْد َحرَّ ََ ْك بِٚهللِ َؾ ُه َمْن ُيْؼِ َّٕ   {38}ادائدة ]إِ
[:لقكلوحبكط جمي  اوعماؿ،  .ْ ََ ُِ َّ َْٔحبََىنَّ َظ َٝ َف ـْ مر  ]َفئِْن َأْذَ  .{21}الزُّ
ُٞ سقكط عصمة الدـ كالماؿ، قاؿ تعالى: .ٓ ْٔ ـَِغ َح ُِوا اُدْؼِ []َؾْٚؿتُ ٌْ {1}التوبة  َوَجْدَُتُوُه

(ِ).  
 :(ّ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
 النيي عف الرَّرؾ؛ ونَّو تنقص للاالؽ تعالى، كأنَّو أعظـ السيئات كالمنارات. .ُ
أفَّ الرػػرؾ فػػي عبػػادة اهلل ىػػك أظلػػـ الظلػػـ، كأابػػر الابػػائر، كأعظػػـ الػػذنكب، كانتاػػاس فػػي  .ِ

 .(ْ)لغيره، كعدؿ غيره بو صرؼ االص حؽَّ اهللالفطرة، كترد في الضاللة؛ ونَّو 
. بالتقليد القكؿ أفَّ  على الدالئؿ أقكل مف ارية ىذه .ّ  باطؿه
 .(ٓ)عليو برىافاتباع ما لـ يدؿر  في ارية تنبيوه على تحريـ .ْ
ناار .ٓ  ال الػذم الرَّرؾ مف القكـ عليو ااف ما ارية تنديده بضالؿ مف يدعك مف دكف اهلل، كا 

 العلـ. مف مهللثكرو  كال القكؿ، مف حؽ   إلى يستند كال الاكف، كاق  مف أساس على يقكـ
 .(ٔ)العالميفظف  بربَّ  كسكءي  اإلليية، لعظمة كتنقيصه  الربكبية، لحؽَّ  ىضـه  الرَّرؾ أفَّ  .ٔ
 .(ٕ)ديف التكحيد، كعدٌك الررؾ، كليس في اإلسالـ ذنبه أعظـ مف الررؾ اإلسالـأفَّ  .ٕ
 .(ٖ)و، كيدسيا في دراات اليكافنفسى  أفَّ الررؾ باهلل ىك أعظـ صكرة يذؿ بيا العبدي  .ٖ
لدى لو كال كالد ،الى ًعٍدؿى لو معادؿاهلل  أفَّ  .ٗ  .كال مثؿى لو مماثؿ، كال رريؾى لو ميظاًىر، كال كى

                                                           

  (.ُِّػ َُِ/ُإغاثة الليفاف مف مصائد الريطاف: ابف قيـ الجكزية) (ُ)

 (.ُّعقيدة الميسَّرة مف الاتاب العزيز كالسنة المطيرة: أحمد بف عبدالرحمف القاضي)ص:ال (ِ)

  (.َُّاالستيزاء بالدَّيف: أحمد القرري)ص: (ّ)

 (.َّعقيدة الميسَّرة مف الاتاب العزيز كالسنة المطيرة: أحمد بف عبدالرحمف القاضي)ص:ال (ْ)

(، كمحاسػػػف التهللكيػػػؿ: ّّٕ/ُ(، كأنػػػكار التنزيػػػؿ كأسػػػرار التهللكيػػػؿ: البيضػػػاكم)َٕ/ُْالتفسػػػير الابيػػػر: الػػػرازم) (ٓ)
  (.ِِّٓ/ٔآف: سيد قطب)(، كفي ظالؿ القر َٕ/ٕالقاسمي)

غاثة الليفاف مف مصائد الريطاف: ابف القيَّـ)ّ/ُجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ٔ)  (.َُِ/ُ(، كا 

 (.ِِٗ/ِركائ  البياف تفسير آيات اوحااـ: الصابكني) (ٕ)

 (.ُِٖقكاعد قرآنية: عمر بف عبد اهلل المقبؿ)ص: (ٖ)
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، ف : تحريـلثالمقصد الثا    راـه القكؿ عمى اهلل ببل عمـو حاالفتاء في ديف اهلل بغير عمـو
وَن[ :ؿر على ىذا المقصد اوصكلي قكلوكيد         ُّ َِ ًْ وُفوا َظَذ اهللِ َمٚ ََل َب َُ   {11}األعراف ]َوَأْن َب

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
وُفرروا َُ القػػكؿي ييسػػتعمؿي علػػى أنحػػاء، منيػػا: أف ييقصػػدى بػػو حاايػػةي الجمػػؿ المفيػػدة، كىػػذا غالػػب  :َوَأْن َب

.  أحكالو، كالقكؿ ال حقيقةى لو إال بالفـً
         :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

فػػي أسػػمائو : إفَّ اهلل حػػرَّـ علػػياـ القػػكؿ عليػػو بغيػػر علػػـو قػػؿ أييػػا الرسػػكؿ ليػػؤالء المرػػرايف        
عف تعاطييػا، لمػا فييػا مػف المفاسػد  ، كنيى العبادى ىذه قد حرميا اهلل كصفاتو كأفعالو كررعو، فاؿر 
 . كررعوى اهلل، كاالستطالة على عباد اهلل، كتغيير ديف اهللعل ؤكلما فييا مف الظلـ كالتجر 

   :(ّ)اآليةبياف المقصد في ثالثان: 
 المحرمػات، أعظػـ مػف كجعلػو كالقىضػاء، الفيتيػا فػي علػـو  بغيػر عليػو القػكؿ حػرَّـقد  اهللي  إفَّ 

ٌَ ]:فقػاؿ منيػا، العليا المرتبة في جعلو بؿ رٚ َوَمرٚ َبَىرَن َواإِلْثر َٓ رَر ِمْْ َٓ رَواِحَش َمرٚ َط ٍَ َ اف َم َرِّبي رََم َحررَّ َّٕ َْ إِ ُؿ

ْرِ احَلقي َوَأنْ  ٌَ َي بِ ٌْ رونَ  َوافَب ُّ َِ ًْ وُفروا َظرَذ اهللِ َمرٚ ََل َب َُ ٚ َوَأْن َب ًٕ َىٚ ِْ ْل بِرِه ُشر وا بِٚهللِ َمٚ مَلْ ُيَْزي ـُ   {11}األعلراف [ ُبْؼِ
، أرب ى  المحرماتً  فرتَّبى   كىػك منػو تحريمػان  أرػد ىػك بمػا ثنَّػى ثػـ الفػكاحش، كىػك بهللسػيليا كبػدأ مراتػبى
 مػف تحريمػان  أرػد ىػك بما ربَّ  ثـ بو، الررؾ كىك منيما تحريمان  أعظـ ىك بما ثلَّثى  ثـ كالظلـ، اإلثـ
، بال عليو القكؿ كىك الو ذلؾ ـر  كىػذا علـو  كأفعالػو كصػفاتو أسػمائو فػي علػـو  بػال علػى اهلل القػكؿ يعػ
رِذَب َهرَذا َحرََلٌل َوَهرَذا َحرَراٌم[:تعػالى كقاؿ ،دينو كفي َُ ٌُ اف ُُ وُفوا دَِٚ َبِهرُ  َأْفِسرَُْت َُ   {332}الـحل:  ]َوََل َب

 أحلَّػػو اهلل أفَّ  علػػـ بمػػا إال حػػراـه  كىػػذا حػػالؿه  ىػػذا: يقػػكؿ أفَّ  للعبػػد يجػػكز ال أنَّػػو مػػف اهلل بيػػاف فاريػػة
، كليػذا ذاػر فػي ، كأعظميػا إثمػان ىػك أرػد ىػذه المحرمػات تحريمػان  القكؿ على اهلل بال علػـو ، فكحرمو

، بػؿ ال تاػكف إال بػاح بحػاؿو كاودياف، كال تي المرتبة الرابعة مف المحرمات التي اتفقت علييا الررائ  
المحرمػػػات  فػػػإفَّ ، دكف حػػػاؿو  بػػػاح فػػػي حػػػاؿو محرمػػػة، كليسػػػت االميتػػػة كالػػػدـ كلحػػػـ الانزيػػػر، الػػػذم يي 

، قاؿ اهلل في المحـر دكف كقتو  في كقتو  عارضان  تحريمان  ، كمحرـه باح بحاؿو لذاتو ال يي  : محرـه نكعافً 
ررٚ َوَمررٚ َبَىررَن[ :لذاتػو َٓ ررَر ِمْْ َٓ ررَواِحَش َمررٚ َط ٍَ َ اف َم َرِّبي ررََم َحرررَّ َّٕ َْ إِ ثػػـ انتقػػؿ منػػو إلػى مػػا ىػػك أعظػػـ منػػو ]ُؿرر
[ :فقاؿ ْرِ احَلقي ٌَ َي بِ ٌْ ٌَ َوافَب وا بِٚهللِ َمرٚ مَلْ :ثـ انتقؿ منو إلى ما ىك أعظـ منو، فقػاؿ]َواإِلْث ـُ ]َوَأْن ُبْؼِ

                                                           

  (.ّْٖ/ّاولفاظ: السميف الحلبي) عمدة الحفاظ في تفسير أررؼ (ُ)

ماتصػػر فػػي التفسػػير: مراػػز تفسػػير ال(، ك ِِٗتيسػػير الاػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير اػػالـ المنػػاف: السػػعدم)ص: (ِ)
 (.ُْٓللدراسات القرآنية)ص:

  (.ّْٗ/ّ،ّٕ/ِإعالـ المكقعيف عف ربَّ العالميف: ابف قيـ الجكزية) (ّ)
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]ًٕٚ َىٚ ِْ ْل بِِه ُش روَن[:ـ انتقؿ منو إلػى مػا ىػك أعظػـ منػو، فقػاؿث ُيَْزي ُّ َِ ًْ وُفروا َظرَذ اهللِ َمرٚ ََل َب َُ  ]َوَأْن َب

و يتضمف الاذب على اهلل، كنسبتو إلى مػا ال يليػؽ ، فإنَّ فيذا أعظـ المحرمات عند اهلل كأردىا إثمان 
بط ثبات ما نفاه، كتحقيؽ ما أبطلو كا  اؿ ما حققو، كعداكة بو، كتغيير دينو كتبديلو، كنفي ما أثبتو كا 

فػي ذاتػو مف كااله كمكاالة مف عاداه، كحػب مػا أبغضػو كبغػض مػا أحبػو، ككصػفو بمػا ال يليػؽ بػو 
، القػكؿ علػى اهلل بػال علػـو  فليس في أجناس المحرمات أعظػـ عنػد اهلل مػف، كصفاتو كأقكالو كأفعالو

فػػي  مضػلةو  بدعػػةو  الرػرؾ كالافػػر، كعليػو أسسػت البػػدع كالضػالالت، فاػؿر  ، كىػػك أصػؿي كال أرػد إثمػان 
 فػػإفَّ  ؛القػػكؿ علػػى اهلل بػػال علػػـو  رؾ كالافػػر ىػػكهللصػػؿ الرَّػػ؛ فيف أساسػػيا القػػكؿ علػػى اهلل بػػال علػػـو الػػدَّ 

 قائػؿه  مررؾو  ، فاؿر   لو عندهمف دكف اهلل، يقربو إلى اهلل، كيرف المررؾ يزعـ أف مف اتاذه معبكدان 
قد يتضمف التعطيؿ كاالبتػداع فػي ديػف  ، دكف العاس، إذ القكؿ على اهلل بال علـو اهلل بال علـو على 

ـر   مكجبػػان  ()كليػػذا اػػاف الاػػذب علػػى رسػػكؿ اهلل، مػػف الرػػرؾ، كالرػػرؾ فػػرد مػػف أفػػراده اهلل، فيػػك أعػػ
 .(ُ)و متضمف للقكؿ على اهلل بال علـو ونَّ  ؛ارلداكؿ النَّ 

 :(ِ)اآلية الكريمة مف أىداؼو كىداياتو رابعان: ما ترشد إليو 
تدؿر ارية على تحريـ الاكض في اومكر الغيبية م  عدـ الدليؿ، كيػداؿ فػي ذلػؾ جميػ   .ُ

مسػػائؿ الػػدَّيف، كمنيػػا القػػكؿ فػػي أسػػماء اهلل كصػػفاتو كأفعالػػو باعتبارىػػا مػػف اومػػكر المغيبػػة 
اإللييػة بػهللفَّ ظاىرىػا غيػر التي ال تعرؼ إال عف طريؽ الكحي، فتهللكيؿ نصكص الصػفات 

، كىك محرـه.  مراد مف القكؿ على اهلل بال علـو
تحريـ الايانة كالعرافة كما أيلحؽ بيما مػف الطَّيػرة كالتنجػيـ؛ وفَّ الملحػظ  فػي الاػؿَّ كاحػده،  .ِ

ـه  :العػػراؼكىػػك ادعػػاء علػػـ الغيػػب، ك  ػػ عػػاـه  اسػػ نجـ كالرمػػاؿ كنحػػكىـ ممػػف يػػتالـ للاػػاىف كالمي
 كىك اعتداء على حؽَّ الاالؽ الذم استهللثر بعلـ الغيب. ،(ّ)الغيبية معرفة اومكر في

؛ فمف أجؿ ذلػؾ حػرَّـ اهلل الاػالـى  .ّ ، كياره الاالـ بجيؿو كظلـو أفَّ اهلل يحبر الاالـ بعلـو كعدؿو
 .(ْ)بال علـو مطلقان، كاصَّ القكؿ عليو بال علـو بالنيي

 .تكقي  عف ربَّ العالميفيداؿ في ارية المفتي بالاذب؛ فاإلفتاء إعالـ ك  .ْ
 مف اهلل كرسكلو. التحليؿ كالتحريـ بالرأم المجرد، بال برىافو  حرمة .ٓ
 .مف اهلل أك تحريمو مف عنده، بال برىافو  على مف نسب إلى دينو تحليؿ ريءو  اهلل أنار .ٔ
 .(ٓ)على الكحي صريأله  كافتراءه  اذبه   القكؿ على اهلل بال علـو أفَّ  .ٕ

                                                           

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ُ)  (.ْٖٔػ ْْٔ/ُمدارج السالايف بيف منازؿ إساؾ نعبد كا 

 (.ِٕٗ،َِٖآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد الراي )ص: (ِ)

 (.َُٖ(، كآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد الراي )ص:ُّٕ/ّٓمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)

 (.ٗٔٔ/ِكحارية الصاكم على تفسير الجالليف: الصاكم) (،ٔٗ/ُٔيمية)مجمكع الفتاكل: ابف ت (ْ)
 (.ُّٖٗ/ّ)سيد قطب: في ظالؿ القرآف (ٓ)
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 كاأليمـ أعماره : لمدُّكؿ الرابع قصدالم
ِدُموَن[:عليو قكلودؿر        َْ ًٜ َوََل َيْسَت ِْٖخُروَن َشَٚظ ٌْ ََل َيْسَت ُٓ ُِ ٌَ َؾَِ٘ىا َجَٚء َأَج ٍٜ َأَج َي ُأمَّ ُُ  {10}األعراف  ]َوفِ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َي  ُُ  عمكميا بحسب ما تضاؼ إليو.  : اؿ: حرؼ مف حركؼ العمكـ، إال أفَّ َوفِ

 ٍٜ في  باويمَّة كالمراد، أٍم: ًفرقة كجماعة، كقرف كجيؿ، كىي لفظة تستعمؿ في الاثير مف النَّاس: ُأمَّ
 السياؽ، عليو يدؿر  اما الررسؿ، تاذيب في أك اإلرراؾ عقيدة في ارترات التي الجماعة ارية

 .لغةه  أك نسبه  يجمعيا التي كاومةي أيضان الجماعة
 ٌَ اإلمياؿ،  انتياء بو المحدَّد الكقت على كييطلؽ اإلمياؿ، مدَّة على ييطلؽ اوجؿ في ارية: :َأَج

 الكقت كبالثَّاني: المدَّة، اوكَّؿ: باوجؿ المرادي  ياكف بهللفَّ  لالستعماليف يصألر  ارية ىذه في كالكاق 
.  .مَّا لفعؿو  المحدَّد : المدَّةي المضركبة، كيقاؿي للمدة المضركبة لحياة اإلنساف: أجؿه  كاوجؿي

 ًٜ  ساعة يستهللاركف ال أم أجزائو جمي  كالمراد الزمف، مف القليؿ الجزءي  بو عييَّف لفظه  ساعةه  :َشَٚظ
 .الاؿَّ  مقاـ فييا الجزءي  يقاـ عبارةه  ىي أاثر، كال منيا أقؿ كال

 .غالبان  الرَّرط معنى كتتضمف الغالب، في للمستقبؿ زماف : ظرؼَؾَِ٘ىا
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

كلاؿ جيؿو كقرفو مدةه كميقات محدد رجاليـ، فإذا جاء ميقاتيـ الميقدَّر ال يتهللاركف عنو 
ف قؿ، كال يتقدمكف عليو، ، ال مف اومـ على كقتيا المسمى، كال تتهللار ال تتقدـ أمةه ف زمنان، كا 

 كىك معيف، كقت إلى رسكلىيا اذبت أمةو  اؿَّ  أميؿ اهلل أفَّ  المعنى، فالمجتمعة كال أفرادىااومـ 
 فإذا االستئصاؿ، لعذاب مستحقيف فيو يصيركف الذم الكقت ذلؾ ينظركا أف إلى يعذبيـ ال تعالى
 محالة.        ال العذابي  ذلؾ نزؿ الكقت ذلؾ جاء

 اآليات:مناسبة اآلية لما قبميا مف ثالثان: 
اتَّصاؿ ارية بما قبليا مف حيث التَّيديدي، كاإلنذاري بمجيء اوجؿ، كدفعو لاي ييبادركه إلى 

 اإليماف، إلى دعاىـ أفَّ  ضالليـ، بعد المررايف على اهللي  لمَّا نىعىما فيو الفالح كالنَّجاة، ف

                                                           

ر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف ّّٕ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ُ) (، كالمحرَّ
الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف كعمدة  (،ُُِ/ِ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)َْٗ/ٓعطية)
ر الكجيز (،ٕٔ/ُالحلبي) : ابف التحرير كالتنكيرك  (،َْٗ/ٓفي تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) كالمحرَّ
 (.ّٔكنثر الكركد على حائية ابف أبي داكد: زيد بف محمد المدالي)ص: ،(َُٓ،َُّ/ٖ)عاركر

(، ِِٗلاػػػريـ الػػػرحمف فػػػي تفسػػػير اػػػالـ المنػػػاف: السػػػعدم)ص:(، كتيسػػػير إِ/ُْالتفسػػػير الابيػػػر: الػػػرازم) (ِ)
  (.ُْٓماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:الك 
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يـ عراضى ظيارً  كالتَّكبي  بالمجادلة عنو، كا  ة، نقائصيـ كا  جَّ  عمَّا يقل  ال مف حاؿ حالييـ كااف بالحي
ة إقامةن  ككعيدىـ بإنذارىـ ذلؾ أعقىبفيو،  ىـ عذاران  علييـ للحجَّ  . (ُ)ًبيـ العذاب حلكؿً  قبؿ ليـ كا 

 :(ِ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿ في اآليةرابعان: 
ٌَ ]:في قكلو المطيفة األكلى: ٍٜ َأَج َي ُأمَّ ُُ ، أٍم: [َوفِ ، بةو ماذَّ  أٌمةو  لاؿَّ  تقديره  كصؼ فحذؼ إمياؿه

 اإلمياًؿ. النقضاءً  المضركب الكقت كىي نيايةن  الزَّماف لذلؾ ماذَّبة، كجعؿ: أمٍ  أيمَّةو 
ٌَ ]:قكلو المطيفة الثانية: ٍٜ َأَج َي ُأمَّ ُُ  ًفرقة أٍم: أيمةو  كلاؿَّ  كالمعنى ،كالتيديد الكعيد يتضمف [َوفِ

 اذلؾ. اويمَّة أيتيا فهللنتـ ربَّيـ، أمر كاالفكا افركا إذا العذاب لمجيءً  مؤقت أجؿه  كجماعة،
 منيا؛ كاحدو  اؿَّ  حياةً  مدَّة كىك أفرادىا، أجؿى  اومَّة، بهللجؿ ارية، في المراد : ليسالمطيفة الثالثة

 أفرادىا. ال مجمكعيا أجؿ يعيَّف أنَّو اومَّة إلى إسناده كوفَّ  بالسَّياؽ، لو ًعالقة ال ونَّو
 .التَّعليؽ معنى التَّقديـً  بذلؾ ليتهللاَّد بو لالىتماـ عاملو على الظَّرؼ قدـ في ارية المطيفة الرابعة:

 الرَّتاء. جاء اقكليـ: لو المقدَّر الحلكؿ في مجاز كالمجيء
ٌَ ] لفظ أظير :المطيفة الخامسة ٌْ ]:قكلو في [َأَج ُٓ ُِ  لزيادة بضميره يياتؼً  كلـ [َؾَِ٘ىا َجَٚء َأَج

 بحيثي  ونَّيا غيرىا؛ سماع على متكقَّفةو  غير بنفسيا مستقلَّة ارية ىذه كلتاكف عليو، الحاـ تقرير
رساؿي  المثًؿ، مىجرل تىٍجرم الأل الاالـ كا   البالغًة. طيرؽ ًمف طريؽه  مىثالن  وفَّ ياكف الصَّ

ٌْ ]:قكلو في اوجؿ : إفرادالمطيفة السادسة ُٓ ُِ  الجنس، فيو ميراعى ، كلـ يقؿ: آجاليـ[َؾَِ٘ىا َجَٚء َأَج
ادؽ  الجم . ضمير إلى إضافتو بالاثير، بقرينة الصَّ

ًٜ ]: قكلو:المطيفة السابعة ِْٖخُروَن َشَٚظ  فييما كالتَّاء فالسَّيف كيتقدَّمكف، يتهللاَّركف: أم[..ََل َيْسَت
لكنو كال بتهللايرو  يتجاكزكنو ال إنَّيـ: كالمعنى ،للتَّهللايد  عنو، يؤاَّركف ال أنَّيـ كالمقصكد. بتقديـو  يتعجَّ
ِدُمونَ ]فعىطؼي  َْ  .تغييره على أحده  يىقًدر ال علمو كفؽ على كقدَّره اهلل علمو ما أفَّ  لبياف [َوََل َيْسَت

 ىك إنَّما العرب، مف المرراكف ىـ المقصكد أفَّ  م  ارية في اومـ عمـك : ذاري المطيفة الثامنة
 االسترياد طريقة على اومـ مف لغيرىـ حصؿ اما حصكلو بتقريب كالكعيد اإلنذار في مبالغةه 
 كالحجة. بالدليؿ معضكدان  ابران  الكعيد فياكف الماضي على الحاضر قياس في التاري  بركاىد

ٌْ ]:اوجؿ في قكلو ذار :المطيفة التاسعة ُٓ ُِ  أك عذابه  أمَّةو  لاؿَّ  يقكؿ أف دكف ،[َؾَِ٘ىا َجَٚء َأَج
، تاذيبيـ،  على مؤااذىـ غيري  اهلل أفَّ  فيحسبكا اإلمياؿ يغرَّىـ أفَّ  مف لعقكليـ إيقاظان  استئصاؿه

  .الظَّالميف إمياؿ في اهلل عادة على جرم ىك إنَّما عنيـ العذاب تهللاير بهللفَّ  ()للرَّسكؿ كطمهللنةن 

                                                           

 .(َُِ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)( ك ُٓٔ/ُ: الجرجاني)ردىٍرجي الدررر في تىفسير ارًم كالسرك  (ُ)
ر الكجيز: ابف عطية) (ِ) كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ:  (،ِٕ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)َْٗ/ٓالمحرَّ

 .(ُْٗ/ٖالتفسير المنير: كىبة الزحيلي)ك  ،(َُٓ،َُّ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ّّٕ/ُالبيضاكم)
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ًٜ ]:الساعة في قكلو إفَّ اهلل ذار :المطيفة العاشرة   .اوكقاتً  أسماءً  أقؿي  اللفظة ىذه وفَّ  [َشَٚظ
 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 

، بكقتو  محددةه  مؤقتةه  كاوفرادً  كالجماعاتً  اومـً  آجاؿى  إفَّ   لـ المكًت، أجؿي  جاءى  فإذا معيفو
ر  اهللي  يعلـ الذم الكقتي  ىك: اإلنسافً  كأجؿي  المكًت، كقتي  ىك: المكتً  كأجؿي . لحظةن  يتقدَّـ كلـ يتهللاَّ

 مقدكران  ليس إنَّو حيثي  مف ال عنو، مكتو تهللايري  يجكزي  ال كقت كىك محالةى، ال فيو الحي يمكتي  أنَّو
 أفَّ  على يقدر كال أنقص، كال ذلؾ مف أزيد تبقيتو على يقدر ال أفَّ اهلل منو المراد فليس تهللايره،
 على دليؿ ىذا كفي، ماتاران  قادران  اكنو عف تعالى اركجو يقتضي ىذا وفَّ  الكقت، ذلؾ في يميتو
 عزيزةن  تاكف فقد التاري ، في دكراته  فلألمـي  المعنكمي  اوجؿي  أمَّا، بهللجلو يقتؿ إنَّما المقتكؿ أفَّ 

 رع،الر بامتثاؿ كسعادتييا اوٌمةً  عٌزةي  الررعي المقياس كفي، رقيةن  ذليلةن  تصبأل كقد سعيدةن،
 عف بإعراضيا اومَّةً  كرقاءي ، معيفو  وجؿً  كذلؾ كالفضائؿ، باواالؽ مسؾكالتَّ  بالدَّيف، كااللتزاـ
 كذلؾ أكساطيا، في كالمظالـ كالمفاسد كالمنارات الرَّذائؿ كانترار ،الفضائؿ عف كابتعادىا الدَّيف،
 عنيا فرف  ()النَّبي بعثة بعد اومـ على اهللي  تفضَّؿ كقد، فمعيَّ  أجؿ فيو كليا دمارىا، يعجؿ
َٚدِغَ َوَمٚ ]:لقكلو الجماعية، كاإلبادة االستئصاؿً  عذاب ًَ ِْ ًٜ فِ ََْٚك إَِلَّ َرْْحَ ِْ  كىذا .{343}األكبقاء [ َأْرَش
 فلاؿَّ  كنيايةن، بدايةن  أجالن، أمَّةو  لاؿَّ  أفَّ  أكضأل قد اهللكغيرىا، فإفَّ  اإلسالمية اومَّة على ينطبؽ
 الرعكب، على سيادة كردتيا عنفكانيا في أاذت الدكؿ بعض التاري  نيايةه، كفي طاغيةو ظالـو ك 

 اوجؿ، ىك ىذا وفَّ  الضعاؼ؛ مف علييا السيطرة كتهللتي الايبة بيا تحؿ الزمف مف فترة بعد ثـ
 الضعيؼ يجعؿ بو فإذا التفكؽ ليـ يضمف أنَّو يظنكف تصرؼ، في بصائرىـ يعمي الحؽَّ  إفَّ 

ذا علييـ، كيسيطر يغلبيـ  الاكف، قيكـ يد في التكقيت وفَّ  تهللايره؛ يستطي  أحده  فال اوجؿ جاء كا 
 :معنييف السكرة، كتحتمؿ مف الغرض تؤاد ارية كىذه، اوجؿ ىذا يستقدمكف ال أيضان  كىـ

نذارو  كعيدو  اطابي  الاطابى  ىذا وفَّ المررايف؛  الابر بيذا المقصكدي  ياكف أفَّ : أحدىما  .كا 
 ماذَّبيو، على بالنَّصر لو كعدان  فياكف ،()النبي بالابر المقصكدي  ياكف أفَّ : ارار كالمعنى
عالمان  المعنى ، ك اويمـ مف غيرىا اسنَّة أمَّتو سنَّة جعؿ بطريقة الررسؿ مف غيره سنَّةي  سنَّتو بهللفَّ  لو كا 
، قرفه  أٍم: أمَّةو، أفَّ لاؿَّ   المحددي  الكقتي  كىك معلكـه  أجؿه  الكجكد في كريءو  فردو  كلاؿَّ  كجيؿه
 كالرقاكة أك الذرؿ كالسَّعادة، العزَّة كمدَّة الدرنيا، للحياة المحدد الكقت يرمؿ كىك الميلًة، النقضاءً 

  .(ِ)اويمـ بيف

                                                           

: ابف التحرير كالتنكيرك  (،ُِّْ/ٕالرعراكم)تفسير ك  ،(ُٓٗ/ٖ: كىبة الزحيلي)( التفسير المنيرُ)
 .(َُِ/ٖ)عاركر

 .(ُْٗ/ٖكىبة الزحيلي)( التفسير المنير: ِ)
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 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسابعان: 
 عذاب نزكؿ في معيف كقت اويمـ الماذَّبة مف أمَّةو  لاؿَّ  ياكف أف ارية تقتضي .ُ

 علييـ. االستئصاؿ
 ؿأكَّ  في اذلؾ كاإلنسافي  عجكزان، تاكف ثـ تاتيؿ، ثـ رابةن، أكالن  تاكف الدرنيا الحياة أفَّ  .ِ

 الايكلة في يررع إنَّو ثـ المنظر، بيي اوعطاؼ، ليفى  طريان  غضان  ربابو كعنفكاف عمره
 الحراة، قليؿى  القكل، ضعيؼى  رياان، فيصير يابر ثـ قكاه، بعض كينفد طباعو فتتغير
 ال كفراغيا كانقضائيا الدرنيا زكاؿ على داالن  المثؿ ىذا ااف كلما اليسير، الريء يعجزه
 الاير. مف فييا فيما كرغب أمرىا مف حذرى  محالةى، ال اائنةه  ارارة كأفَّ  محالة،

 قضاءي اهلًل نافذه ال يردي؛ فإفَّ اهلل ييمًيؿ كال يييًمؿ فالظالـ لو يكـه. .ّ
 تعييف كقت المكت ليس وحدو فيو ااتيار كمداؿ.أفَّ  .ْ
نَّما على أفَّ اهلل اتب على  .ٓ ، فال يسلـ منو أحده، كال ًحيلة في ذلؾ؛ كا  الالؽ اليـ المكتى

 العاقؿ أفَّ يجتيد في االستعداد لو.
 اهلل، أمر ياالؼ مف لاؿَّ  اهلل، عند معلـك أجؿ في النازؿً  بالعذابً  ككعيده  تيديده  ارية .ٔ

. غير على الضاللة في كيسير   ىدلن
 بأجمو.: اآلدمي المقتكؿ مات لخامسالمقصد ا

ِدُمونَ ]:قكلو عليو دؿر        َْ ًٜ َوََل َيْسَت ِْٖخُروَن َشَٚظ ٌْ ََل َيْسَت ُٓ ُِ ٌَ َؾَِ٘ىا َجَٚء َأَج ٍٜ َأَج َي ُأمَّ ُُ  {10}األعراف  [َوفِ

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ٌَ  الدرنيا، أجؿ ىنا اوجؿ: قيؿك  ،الميلة النقضاء المضركب المكقت الكقت ىك اوجؿ :َأَج

، الَّيا لأليمـ: التقديرك   العمًر، مدةي  اوجؿي : كقيؿ عمؿ، مف قدمكا ما على فيو يقدمكف أٍم: أجؿه
 في بقاؤه إليو ينتيي عمر اويمة مف كاحدو  كلاؿَّ  كالتقدير: كىك الكقت الذم يعيش المرء إليو،

ذا الدرنيا،  العمر، باوجؿ في ارية المراد أفَّ يحتمؿ ، ك باطؿو  أك حؽ   مف عليو ااف ما علـ مات كا 
، ذلؾ انقط  فإذا  فيو. كالتهللاير التقديـ كقكع امتن  كامؿ اوجؿي

                                                           

كفتأل البارم بررح صحيأل  (،ُّّ/ْكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (،ِٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ُ)
 (،ْٕالقرآنية)ص:كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات  (،ُٖٖ/ْالباارم: ابف حجر العسقالني)

 .(ُٓٗ/ٖ: كىبة الزحيلي)التفسير المنيرك 
(، كتنزيو القرآف عف المطاعف: القاضي ِٓٗ/ْ(، كالبحر المحيط: أبك حياف)ِٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

 (ُٕ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ُُِ/ِ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ُِٖعبد الجبار اليمداني)ص:
 (.ُِْْ/ٕر الرعراكم)كتفسي
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 ٌْ ُٓ ُِ  أٍم: ميقاتيـ المقدر ليـ.: َأَج

 ًٜ  فَّ فإ المكاقيت، لضبط زمني   معياره  إنَّيا حيثي  مف ارف عصرم اصطالح ليا ساعة : المةَشَٚظ
 الثانية، الدقيقة مف كاوقؿ الدقيقة، الساعة مف كاوقؿ ساعة، كعرريف أرب  إلى مقسـه  اليكـ

، ىك الساعة مف كاوابر   .الزماف مف القلة غاية في مثؿه  كالساعة اليـك
 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

ـى  الحالؿى  اهللي  بيَّف أفَّ  بعد زؽ كطيَّبات الزَّينة مباحات فهللكضأل التَّاليؼ، كأحكاؿى  كالحرا  الرَّ
، غير مف في ىذه ارية  ذار كالفساد، الضَّرر مف فييا لما المحرَّمات أصكؿ بذار كأعقبو إسراؼو
ال  حتمان  كاحدو  اؿر  مات اوجؿي  جاء فإذا يتهللاَّر، كال يتقدَّـ ال معيَّنان  أجالن  جماعةو  أك فردو  لاؿَّ  أفَّ 

 التَّاكيؼ، منو كالغرض كالحراـ، الحالؿ في اهلل منيج اتَّباع مدل يعرؼ الحياة أثناء كفي ،محالة
 .كينبغي يلـز اما االيؼبالت القياـ في المرءي  ليتردد
 :(ِ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿ في اآليةثالثان: 

ٍٜ ]:قاؿ :المطيفة األكلى َي ُأمَّ ُُ ٌَ  َوفِ (؛وفَّ  أحدو  يقؿ:)كلاؿَّ  كلـ [َأَج  اؿَّ  في الجماعةي  ىي اويمَّة أجؿه
،  أفحـ. الكعيد مجرل يجرم فيما اويمَّة ذار وفَّ  اوجًؿ؛ في التَّقارب حاليا مف كمعلكـه  زمافو

ِدُمونَ ]:قكلو معنى ما: قيؿ : فإفالمطيفة الثانية َْ  عقالن  امتن  اوجؿ حضكر عند فإفَّ  [َوََل َيْسَت
ٌْ ]:قكلو يحمؿ: الجكاب .عليو المتقدـ الكقت في اوجؿ ذلؾ كقكع ُٓ ُِ  قرب على[ َؾَِ٘ىا َجَٚء َأَج

 .اارل عنو كالتهللار تارة ذلؾ على التقدـ يصأل اوجؿ مقاربة كم  اوجؿ، حضكر
 حينئذو  كاالستقداـ الماضية، ال المستقبلة اومكر علييا يترتب إنَّما[ َؾَِ٘ىا]قكلو: :المطيفة الثالثة

 امجيء الجملة، في التقدـ يماف بحيثي  الدنك، بالمجيء المرادك  ،متقدـ اوجؿ مىًحؿَّ  إلى بالنسبة
ِدُمونَ ]:فقكلو. فيو ساعة ليالايـ ضرب الذم اليكـ َْ ِْٖخُرونَ ]على عطؼ [َوََل َيْسَت  لاف [ََل َيْستَ
 .االستحالة في للتقدـ مساكو  التهللار أف يعني التهللار، انتفاء في للمبالغة بؿ التقدـ، انتفاء لبياف ال

 مف االصيـ عدـ بياف بالذات المقصكد أفَّ  لما االستئاار انتفاء بياف تقديـ :المطيفة الرابعة
 .العذاب

 .لو طلبيـ م  ذلؾ، عف كحرمانيـ بعجزىـ ل رعار االستفعاؿ صيغة :المطيفة الخامسة
 
 
 

                                                           

 .(ُْٗ/ٖالتفسير المنير: كىبة الزحيلي)ك  (،ُٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ُٕ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ِٓٗ/ْ(، كالبحر المحيط: أبك حياف)ِٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
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 :(ُ)ان: بياف المقصد في اآليةرابع
 كقـك ،يتقدـي  كال عنو يتهللاري  ال كاحدان  أجالن  مف النَّاس أحدو  اؿَّ ل أفَّ  إلى السرنة أىؿ ذىبي 

، أجلو ىك كذلؾ فيعاجؿ، يافر أنَّو اهلل علـ في سبؽ مف منيـ ااف نكحو   يؤمف مف كمنيـ المحتـك
، أىجلو إلى فيتهللىار  كىك النجاة طريؽ إلى الاؿ فندب الطائفتيف، تعييف نكح عف كغيب المحتـك
 لو اهللي  قضى ممف أناـ علمنا آمنتـ فإف: يقكؿ فاهللنَّو بهللىجليا، تؤار أك تعاجؿ إنَّما الطائفة أفَّ  يعلـ

فَّ  المؤار، كاوجؿ باإليماف  ىذا كعلى .كالافر المعجؿ باوجؿ لو قضي ممف أناـ علمنا افرتـ كا 
ذاك  النَّار. فيداؿ يافر مف منيـ أفَّ  علـ كقد الجنَّة، إلى طريؽ العالـ ()محمد دعاءي  ىك الحد  ا 

، أحدو  لاؿَّ  ياكف أفَّ  على أفَّ اوجؿ ىك العمر لـز ارية حملت  كالتهللاير، التقديـ فيو يق  ال أجؿه
 أنقص، كال ذلؾ مف أزيد تبقيتو على يقدر ال أفَّ اهلل منو المرادي  كليس بهللجًلو، ميتان  المقتكؿي  فياكف

 ماتاران، قادران  اكنو عف تعالى اركجو يقتضي ىذا وفَّ  الكقت؛ ذلؾ في يميتو أفَّ  على يقدر كال
 على يق  اومر أفَّ  أابر أفَّ اهلل المراد بؿ ممتن ه، اهلل حؽَّ  في كذلؾ لذاتو، االمكجب كصيركرتو

فَّ  ،الكجو ىذا  أجؿه  لو االن  إفَّ المكت محتـه على مف ااف في الدرنيا مف أىؿ السمكات كاورض كا 
 ىك الذم بعلمو ذلؾ جمي ى  اهللي  علـ كقد، عنو يقصر كال يتجاكزه ال إليو ينتيي ممدكده  كأمده  محدكده 
ـي  بو كجرل، صفتو  عند ربَّو بهللمر أيمو بطف في أحدو  اؿَّ  على الملؾي  اتبو ثـ، القو يكـ بهللمره القل
 يبدؿ كال يغير كال منو ينقص كال فيو يزاد فال زمافو  أم كفي ياكف مااف أم في، النطفة تاليؽ
ـي  بو سبؽ عما  أك غرؽ أك حرؽ أك قتؿ أك مات إنسافو  اؿَّ  كأفَّ ، كقدريه قضاؤه بو كجرل اهلل عل
 حتفو فيو ااف الذم السبب ذلؾ كأفَّ  عيفو  طرفةى  يستقدـ كلـ عنو يستهللار لـ بهللجًلو ىلؾ حتؼو  بهللمَّ 
 لو مفرَّ  كال عنو محيصى  كال منو بيد   لو ياف كلـ فيو كأمضاه عليو كقضاه عليو اهللي  قدره الذم ىك
لى كايؼ كأنى ،االصى  كال فااؾى  كال ميربى  كال كفي ررح العقيدة  ،مناص حيف كالت أيف كا 

لىؽ بعلًمو، كقدَّرى ليـ أقداران، كضربى ليـ آجاالن" يعني أفَّ اهلل قدَّر الطحاكية لىؽى الاى :" إفَّ اهللى اى
 بهللجًلو، مىيَّته  فالمقتكؿي ، آجاؿ الاالئًؽ، بحيثي إذا جاء أجلييـ ال يستهللاركف ساعةن كال يستقدمكف

ـى  ، بسببً  كىذا القتًؿ، بسبب كىذا المرض، بسبب يمكتي  ىذا أفَّ  كقىضى كقدَّر اهللي  فعىًل  كىذا اليىٍدـً
ٍرًؽ، بسبب كالؽى سببى  كالحياةى، المكتى  الؽى  كاهللي  اوسباًب، مف ذلؾ غير إلى بالغىرىؽ، كىذا الحى

ليو، عليو مقطكعه  المقتكؿي : المعتزلة كعند المكًت كالحياًة.  لو فاهللف أجلو، إلى لعاشى  ييقتؿٍ  لـ كلك أجى
؛ كىذا أجالًف، ـي  أجالن  لو جعؿى  أنَّو اهلل إلى يينسبى  أفٍ  يليؽي  ال ونَّو باطؿه  إليو يعيشي  ال أنَّو يىعل
مىف سرَّه أٍف ":()قكلو ييارَّجي  ىذا كعلى بالعكاقًب، الجاىؿ افعؿً  اومريف، أحدى  أجلىو يىجعؿي  أك ألبتو،

                                                           

ر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ُ) كمعارج  (،ِٕ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) (،ُْٗ/ٓالمحرَّ
 (. َْٕ/ِالقىبكؿ بررح سلـ الكصكؿ: حافظ الحامي)
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 اهللي  قدَّر كقد طكؿ العيمير، سىبىبي  ىي :أمٍ .(ُ)"ييبسط لو في رزًقو أك يينسهلل لو في أثًره فليصٍؿ رحمىو
 ىذه إلى يىًصؿ لـ السببي  ذلؾ كلكال الغاية، ىذه إلى السببً  بيذا فيعيشي  رحمو يىًصؿي  ىذا أفَّ 

ـى أفَّ  إلى فيعيش رىًحمىو يىٍقطى ي  ىذا أف قدَّر كاذلؾ كقضاه، السَّبىبى  ىذا قدَّر كلاف الغاية، اذا، فعيًل
بهللجلو؛ فإفَّ اوجؿ ال  أجؿو اتابان، كأفَّ مف مات مات يؤمف بهللفَّ لاؿَّ سلـ إفَّ المف ،ميقدَّرةه اوعمىار 

ر مـ ىالؾ االستئصاؿ اما كق  لبعض اوي  ،كاوجؿ قد ينتيي باليالؾ الحسي .(ِ)يتقدَّـ كال يتهللاَّ
ا لفترة تعكد مـ، إمَّ كىك ما يق  لألي  ،ىالؾ اليزيمة كالضياع ،كقد ينتيي باليالؾ المعنكم ،الاالية

مَّ  ف بقيت مَّ ا دائمان فتضمحؿ كتنمحي راصيتيا كتنتيي إلى اندثارىا اهللي بعدىا للحياة، كا  ة، كا 
مـ فاوي  ،أكلئؾ كفؽ سنة اهلل التي ال تتبدؿ، ال مصادفة كال جزافان كال ظلمان كال محاباةن  كاؿر  ،اهللفراد

أك تضمحؿ أك تمكت بحسب  ؼ عنيا تضعؼمـ التي تنحر كاوي  ،التي تهللاذ بهللسباب الحياة تحيا
حياتيا في اتباع رسكليا، كالرسكؿ يدعكىا لما  على أفَّ  ة اإلسالمية منصكصه كاومَّ  ،انحرافيا
 ،ال بمجرد االعتقاد، كلاف بالعمؿ الذم تنص عليو العقيدة في رتى مرافؽ الحياة ،يحيييا

ال جاءى  التي أنزليااهلل ليا، كالرريعة كبالحياة كفؽ المنيج الذم ررعو   كفؽ سنة اهلل. ىا اوجؿي كا 
 :(ّ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان:  

 كالتهللاير، التقديـ فيو يجكز ال مكت، ككقت حياة، كقت أحدو  لاؿَّ  أفَّ  علىارية  تدؿر  .ُ
 .أجلو قبؿ مات المقتكؿ: يقكؿ مف المعتزلة مف قكؿ فيبطؿ

 مالكؽو.أفَّ المكت مصير اؿَّ  .ِ
أفَّ المكت لاؿَّ إنسافو قادـه، يهللتيو فجهللة بدكف سابؽ إنذارو أك كعدو أك تييئةو  .ّ

(ْ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُٕٕ)ص:(،ٖٓٗٓاتاب اودب ػ مف بيسط لو في الرزؽ بصلة الرحـ، حديث رقـ)الباارم في صحيأل  (ُ)
أبي داكد: زيد بف (، كنثر الكركد على حائية ابف ٔٗ،ٓٗررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ِ)

 (.ُٕٕٗ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ٖٔمحمد المدالي)ص:
 (.ُٓٔ(، كاالستيزاء بالديف: أحمد القرري)ص:ُٕ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ّ)
 (.ٖٗتصكيبات في فىيـ بعض اريات: صالح عبد الفتاح الاالدم)ص: (ْ)
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 اؿ الرُّسؿ أمره جائزه كليس بكاجبو إرس قصد السادس:الم
ٌْ َآيَ :وكيدؿر على ىذا قكل ُُ ْٔ َِ وَن َظ َُهُّ ٌْ َي ُُ ٌَ ِمْْ ٌْ ُرُش ُُ ََّْٔ

ْٖبِ ٚ َي  {11}األعراف  [ِِٚت ]َيٚ َبِْي َآَدَم إِمَّ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ٚ  عمػكـ التَّهللايػد مػ  تفيػد ىػيك  الرَّػرطيَّة، لمعنػى المؤاَّػدة( مػا)ك الرَّػرطيَّة( إف)مػف مراَّػب : حػرؼه إِمَّ

 .الالمة جزء منزلة الرَّرط حرؼ مف تنزَّلت للرَّرط تكايدان  كقعت لما كونَّيا الرَّرط،
 ٌْ ُُ  المالئاػة؛ مػف اهلل رسػؿي  تجيػئيـ أف يترقبػكف ال بػهللنَّيـ آدـ لبني تنبيوه  كىذا آدـ، بني مف أٍم: :ِمْْ
 أناػركا الػذيف اويمػـ مػف بالجيلػة تعػريضه  ىػذا كفػي إلػييـ، أرسػؿ مػف جػنس مػف ياكف المرسىؿ وفَّ 

 جنسيـ. مف ونَّيـ الررسؿ رسالة
ررونَ  َُهُّ ، : َي  كاتباعػػو اورجػػؿ أثػػر اقتصػػاص مػػف الحػػديث إتبػػاع القصػػص أصػػؿ أفَّ  كىػػكمػػف قػػصَّ
ٌْ َآَيرِِٚت[الماري، فمعنى: جية لتعرؼ ُُ ْٔ ر َِ وَن َظ َُهُّ  بمعنػى ياػكف أف كيحاكنيػا، كيجػكز يتلكنيػا ]َي

 صحيحةه. معافو محتملةه  كالريا يظيركف بمعنى ياكف أف كيجكز بهللارل، ارية يتبعكف
 ٌْ ُُ ْٔ َِ ، يفيد االستعالء، كىك المقارنة ك المالزمة، أٍم: ال اكؼ يناليـ. َظ  : على حرؼ جرو
، أك قػػكؿو  مػػف رػػيءو  علػػى الدَّالػػة العالمػػةجمػػ  آيػػة، كأصػػليا : َآَيررِِٚت   التػػي الػػدالئؿ اهلل: كآيػػاتي  فعػػؿو
 جعليػا التػي القػرآف آيػاتي  كمنػو:رسػلو،  صػدؽ علػى أك صػفاتو، علػى أك كجػكده، علػى دالػة جعليا

 .()محمػػػد رسػػػالةى  أناػػػركا الػػػذيف العػػػرب، للتَّعػػػريض بالمرػػػرايف مػػػف للنَّػػػاس، مػػػراده علػػػى داللػػػةن  اهللي 
ٌْ َآَيررِِٚت ]قكلػػو: كمعنػػى ُُ ْٔ رر َِ رروَن َظ َُهُّ اوكلػػى ك  ،اوحاػػاـ كالرػػرائ ك  ،الػػدالئؿك  ،اريػػات ىػػي القػػرآف [َي

 .جمي  ىذه اورياء آيات اهلل وفَّ  ؛معنى اريات في داكؿ الاؿَّ 
 :          (ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

 أعمػػاليـ علػػى الحاػػـ كيماػػناـ ،يػػا بنػػي آدـ إذا جػػاءاـ رسػػؿه منػػي مػػف أقػػكاماـ تعرفػػكنيـ
يتلكف علياـ ما أنزلت علييـ مف اتابي فهللطيعكىـ، كاتبعكا ما جاؤكا بػو، فالػذيف يتقػكف اهلل بامتثػاؿ 
أكامره كاجتناب نكاىيو، كيصلحكف أعمػاليـ ال اػكؼ علػييـ يػـك القيامػة، كال ىػـ يحزنػكف علػى مػا 

 .فاتيـ مف حظكظ الدرنيا
 
 

                                                           

، كأيسر التفاسير: أبك بار (َُٖ/ٖ): ابف عاركركيرالتحرير كالتن(، ك ّٕ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)
 (.ُٗٔ/ٖالجزائرم)

(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدارسات ُُٕ/ٖالتفسير الكاضأل: محمد محمكد حجازم) (ِ)
 (.ُْٓالقرآنية)ص:
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 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 
ٍٜ ]السركرة: أكَّؿ في قكلو بمضمكف المعنى متَّصلتا بعدىا كالتي ارية، ىذه ٌْ ِمْن َؿْرَي ـَ َو

ََْٚهٚ ُْ َِ  بو كأراىـ كفتكنو، الرَّيطاف ايد مف تحذيرىـ بو حيثي أادَّ ؛ بإجمالو التَّفصيؿ اتَّصاؿ [َأْه
 أرار اما كاإلصالح، التَّقكل إلى إياىـ الررسؿ بدعكة ايده، بتجنر  على تيعيف التي الرررد مناىج
ِٜ ]:ابؽالس الاطاب في بقكلو، إليو ٌْ ِمَن اجَلَّْ ُُ ََم َأْخَرَج َأَبَوْي ـَ َْٔىُٚن  ٌُ افنَّ ُُ تََِّْْ ٍْ  كأنبهللىـ [َيٚ َبِْي َآَدَم ََل َي
َدنَّ ]:قكلو مف اهللي  أابر فيما اإلنساف نكعى  تكعَّد الرَّيطاف بهللفَّ  ًُ ََ َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَوْيَتِْي أَلَْؿ اَض ٌْ ِسَ ََلُ

 ٌَ ٔ َِ ٌْ ُهَو ]:بقكلو الرَّيطاف بقكَّة كأرعرىـ الرَّيطاف، ايد مف آدـى  بني اهللي  حذَّر فلذلؾ [اُدْسَت ـُ ُه َيَرا َّٕ إِ

 ٌْ ُٞ ََل َبَرْوََنُ ْٔ ُه ِمْن َح ُِ  بالتَّحذير ذلؾ كأردؼ فتنتو، ماالب مف للنَّجاة العيٌدة يتَّاذكا أف عسى[َوَؿبِٔ
َـّ  المؤمنيف، يفتنكف الذيف كدعاتو حزبو مف ز ث االحتراز  على أعانيـ أنَّو إياىـ بإعالمو ذلؾ عزَّ
 ايد مف ليـ منجاة فيو اهلل ما عف يبلَّغكنيـ اهلل حزب مف قكمان  إلييـ يبعث بهللفَّ  الرَّيطاف، مف

ٌْ ]:بقكلو الرَّياطيف، ُُ ٌَ ِمْْ ٌْ ُرُش ُُ ََّْٔ
ْٖبِ ٚ َي  .ليـ كاالمتثاؿ بتصديقيـ فهللكصاىـ ارية،[َيٚ َبِْي َآَدَم إِمَّ

 المسائؿ كحرَّـ علييـ كالزينة الطيبات ليـ أحؿَّ  أنَّو ذارىـ أف بعد آدـ، أبناءى  الحؽر  ينادم حيثي 
 المجتم ، سالمة يضمف نظامان  ليـ ككض  كالررؾ، كاإًلثـ كالبغي كالمنار الفاحرة مف الامسة
 .كأجالن  نيايةن  للظلـ جعؿ بهللفَّ  ظالمةو  أمةو  أمَّ  مف مينتقـ بهللنَّو كطمهللنيـ
 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآلية الكريمةرابعان: 

 ما برهللف اىتمامان  النَّاس، اافة إلى لو كتكجيوه  للاطاب، تلكيفه  [َيٚ َبِْي َآَدمَ ]قكلو: :المطيفة األكلى
البررية  كأفَّ  ،بني آدـ اما ىك ظاىر اللفظ أف ياكف نداءن عامان لاؿَّ  داء جائزه ذا النَّ كى ،حيَّزه في

كأف ياكف المراد مف  ،أف ياكف ااصان بمرراي العرب كديت بو على ألسنة رسليا، كجائزه اليا ني 
 . ذار بصيغة الجم  تعظيمان كتاريمان لو ()سؿ محمدالرر 

ٌَ ]: صيغة الجم  في قكلو:المطيفة الثانية ونَ رر ُرُش َُهُّ  كذلؾ رسؿ، عدَّةً  مجيءً  تكقر  تقتضي[ َي
 لبني الاطاب ىذا ياكف أف يتهللاَّد فذلؾ ،()العاقب الحارر للررسؿ الااتـ الرَّسكؿ بعثة بعد مينتؼو 
و لقكؿو  إاباران  النداء ىذا ياكف أف كيرجأل القرآف، نزكؿ كقت الحاضريف آدـى   آدـ بني إلى مكجَّ

ليف ليو الذم اوكَّ َْٔوَن ]:أكَّ ٚ ََتْ َٓ َرُجونَ َؿَٚل ؾِٔ ٚ َُتْ َٓ ٚ ََتُوُبوَن َوِمْْ َٓ : عطيَّة ابفي  قاؿ .{81}األعراف [ َوؾِٔ
ؿ متماَّف ىك كحديثيا، قديميا اومـ، لجمي  اطاب ىذا "كاهللفَّ   لحاضرم منو ليـ، كمتحصَّ
 لساف على الاطابى  ىذا النَّاسى  اهلل أبل  أفَّ  يريد أنرهلله" منذ العالـ في اهلل حاـ ىذا أفَّ  ()محمَّد

                                                           

 (.ُِْٓ/ٕكتفسير الرعراكم) ،(َُٕ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ُ)
كأيسر التفاسير: أبك بار  (،ُٗٔ/ٖ(، كركح المعاني: اولكسي)ُٕٗ/ّإرراد العقؿ السليـ: أبك السعكد) (ِ)

 (.ُٗٔ/ٖالجزائرم)



 

 
245 

 الفصؿ
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، اؿَّ   الرَّاىد يبل  بهللف أمَّتو، كأمرىىـ كبلَّغو إال رسكؿو  أك نبي   مف فما جرنا، ىلـ إلى آدـى  مف نبيو
، منيـ ، آدـ بني عمكـ في مرمكلةه  أنَّيا أمَّتو فعلمت ()محمَّدو  على القرآف في نزؿ حتى الغائبى

 مف اكنيـ بعنكاف النَّزكؿ، زمف في المررايف إلى مكجيان  ارية ىذه في الاطاب جعؿ إذا أمَّاك 
 الرَّرط وفَّ  ؛ارية نزكؿ بعد الزَّماف مف يهللتي ما إلى الرَّرط معنى صرؼ يتعيف فينالؾ آدـ، بني

 بقي، فيما يىفٍتاـ ال مضى فيما إلياـ أنزؿ ما اتباع فاتاـ إفٍ  قيؿ اهللنَّو ،غالبان  االستقباؿ يقتضي
نَّاـ، بمعنى يهللتينَّاـ تهللكيؿ كيتعيَّف  تعظيمان  كاحد، رسكؿ إرادة على الررسؿ جم  جعؿ فكيتعيَّ  يىدعكى

ٌْ ]:قكلو في اما لو، ََ َأْؽَرْؿَُْٚه ُش ُبوا افرُّ ذَّ ـَ ُٕوٍح َدَّٚ   .نكحان  رسكلىو اذبكا أٍم: {13}الػرقا: [ َوَؿْوَم 
ٌْ ]قكلو: :المطيفة الثالثة ُُ  جنساـ، مف اائنكف أٍم: لرسؿه، صفةه  ىك قدرو بم متعلؽه  الجارر  [ِمْْ

ٌْ ]كقكليو: ُُ ْٔ َِ وَن َظ َُهُّ ، أارل صفةه [ َي  .(ُ)كيابركناـ بياأحاامي كررائعي  لاـ يبيَّنكف أٍم: لرسؿه
ٌْ ]:قاؿ إنَّما :المطيفة الرابعة ُُ ة كأبيف لعذرىـ، أقط  منيـ الرَّسكؿ اكف ؛وفَّ [ِمْْ جَّ  مف علييـ للحي

 بقدرتو يليؽ بما معرفتيـ أفَّ : كثانييا. متقدمة تاكف كبطيارتو بهللحكالو معرفتيـ أفَّ : أحدىا :جيات
 بقدرة حصلت أنَّيا في كربيةه  رؾ   عليو تظير التي المعجزات في يق  ال جـر فال متقدمة، تاكف
َُْٚه َرُجًَل ]:قاؿ السبب فليذا اهلل ِْ ًَ ٚ جَلَ ًُ َِ َُْٚه َم ِْ ًَ  اولفة مف يحصؿ ما: كثالثيا. {5}األكعا   [َوَفْو َج

 .اولفة معو يحصؿ ال فإنَّو الجنس؛ مف ياكف ال ما بًاالؼ الجنس، أبناء إلى القلب كساكف
للنَّاس، كالتي منيا  مراده على داللةن  اهللي  جعليا التي القرآف كجو داللة آيات: خامسةالمطيفة ال

 القرآف، اصائص مف كذلؾ مثلو، تهللليؼ عف البرري  يىعجز نظـ على جاءت صدؽ الرسكؿ، أنَّيا
مَّا  إلى تدعك ونَّيا أك مثليا، بإدراؾ كرسكلو اهلل لغير ًقبؿ ال كمعافو  أحااـ على ترتمؿ ونَّيا كا 

، يعيده لـ صالح  بقيَّة مثؿ للنَّاس، اهللي تعالى أراده مما أنَّو على عليو ارتملت ما فيدؿر  النَّاسي
مَّا الررسؿ، بيا جاءت التي الاتب  المرسؿي  الرَّسكؿي  بيا تحدَّل للعادة اارقة أمكر قارنتيا ونَّيا كا 
 يرمؿ ما اريات ، كمفاهلل إلى إضافتيا كمعنى آيات، تسميتيا معنى فيذا أمَّتىو، اوقكاؿ بتلؾ

 حية العصا قلب كمثؿ ،()محمد أصاب  بيف مف الماء نب  مثؿ: القكلية، غيرى  المعجزاتً 
براء لمكسى،  .كجحدىا بإناارىا العناد بيا التَّاذيب كمعنى، لعيسى اوامو كا 

 إرارة بهللنَّو يجيبكف عادتيـ: يؿق بػ)إذا(؟ عبر فيال محقؽه  الررسؿ إتياف: قيؿ فإف: المطيفة السادسة
 جائزه  ممافه  ذلؾ فإفَّ  اهلل، مف تفضؿو  محضي  أنَّيا الررسؿ بعثوً  أصؿ في نةالسر  أىؿ مذىب إلى

، كليس  .(ِ)كتحققو ذلؾ كقكع إلى فهللرار كزيادةه، بكاجبو

                                                           

(، ركح المعاني: ُٕٗ/ّ(، إرراد العقؿ السليـ: أبك السعكد)ّٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 .(َُٗ،َُٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،َُٕ/ٖاولكسي)

 (.ٖٓ/ُ(، كلكام  اونكار البيية: السفاريني)ِِّ/ِتفسير ابف عرفة) (ِ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
ٌْ ]:قكلو   ُُ ٌَ ِمْْ ٌْ ُرُش ُُ ََّْٔ

ْٖبِ ٚ َي  أمره  الررسؿ إتياف أفَّ  على للتنبيو بحرؼ الرؾ؛ ذيار ررطه  [إِمَّ
، ىك الذم ذىب إليو أىؿ السرنة، ال اما ظنَّو أىؿ التعليـ، حيثي قالت المعتزلة:  غيري  جائره  كاجبو

 اؿَّ  م  كق  لما إاباره  كىك اويمـ، جمي  [َبِْي َآَدمَ ]كالمراد بػ ."إفَّ إرساؿ الررسؿ كاجبه على اهلل"
،  الررسؿ إتياف ااف كلمَّا، الظاىر ًاالؼ فإنَّو ،أمتو آدـ كببني ()نبينا بالررسؿ المراد كليس قكـو
عؿ عف عيدؿ الررسؿ، لنف  ال النَّاس، إلصالح فائدتو  جعلو إلى "الررسؿ جكاب الررط "اتَّباعى  جى
 ال لأليمـ فائدتيو بهللفَّ  اتباعيـ على كتحريضان  الررسؿ، إرساؿ حامة إلى إيماءن  كالصَّالح، التَّقكل
[]إِْن ُأِريُد رعيب: قاؿ اما للررسؿ، ُٝ ًْ ٌْ كقكلو: .{44}هود  إَِلَّ اإِلْصََلَح َمٚ اْشتََى ُُ ْٔ َِ وَن َظ َُهُّ ]َي

]إِنَّ :الاكنية القدرية، اقكلو تطلؽ في القرآف إطالقيف اوكؿ: على ارية اريةف {11}األعراف  َآَيِِٚت[

ِٚر َاََيٍٚت  َٓ َِ َوافَّْ ْٔ َِّ ََمَواِت َواألَْرِض َواْختََِلِف اف ِق افسَّ ِْ ، أم عالمات {354}آل عؿرا:  أِلُوِِل األَْفَبِٚب[ ِِف َخ
ا إطالقيا ، كأمَّ هالمعبكد كحدى  االقيا ىك الربر  ، يعرؼ بيا أصحاب العقكؿ السليمة أفَّ اكنية قدرية

ٌْ َآَيِٚت اهللِ]ينية، اقكلو:القيا على ارية الررعية الدَّ الثاني في القرآف فيك إط ُُ ْٔ َِ ُِو َظ [ َرُشوًَل َيتْ

  .يا عالمات على صدؽ مف جاء بياونَّ  ؛ينيةالررعية الدَّ  اتاريأم:   {33الق }الطَّ 
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 ارية تنبيوه على أفَّ إرساؿى الررسًؿ أمره جائزه ال كاجبه عقالن. .ُ
 الررسؿ في الصالح أفَّ  على كتدؿر  يؤدكف، ما كقىبكؿ الررسؿ، اتباع كجكب على اريةي  تدؿر  .ِ

 أبعد، عنو النفار كمف أعرؼ، بطريقتو ياكنكف ونَّيـ إلييـ؛ بعث مف جملة مف تاكف أف
لى  اودلة. مف يؤدم ما بالرسكؿ الغرض أفَّ  على كتدؿر  أقرب، إليو الساكف كا 

 .الرذيلة عف ناىيف الفضيلة إلى داعيف كمنذريف مبرريف أنَّيـ مف أعماؿ الرسؿ .ّ
 .(ّ)إرساؿ الررسؿ متضمف ل تياف بارياتأفَّ  .ْ

 
 
 

                                                           

(، كركح المعاني: ّٕ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ّّٕ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ُ)
 : ابفالتحرير كالتنكيرك  (،ٕٓٔكأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (،َُٕ/ٖاولكسي)
 .(َُٗ/ٖ)عاركر

(، كالتفسير الكاضأل: محمد ّٕ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ُٕٗ/ّإرراد العقؿ السليـ: أبك السعكد) (ِ)
 (.ُُٕ/ٖمحمكد حجازم)

 (.َّٗأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (ّ)
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 آلخرة لممسمميفزف كال خكؼ في ا: ال حى سابعالمقصد ال
ُٕوَن[:وكيدؿر على ىذا المقصد قكل       َز ٌْ َُيْ ٌْ َوََل ُه ِٓ ْٔ َِ َح َؾََل َخْوٌف َظ َِ ََى َوَأْص ِن ابَّ َّ  {11}األعراف ]َؾ
 :(ُ)المفردات المُّغكية في اآليةأكالن: 
نِ  َّ        .كقكعو إمااف بؿ ،الريء كقكع تقتضي ال ونَّيا اوررطية؛ اوجكاب مكصكؿي  مىف:: َؾ

ررى ََ  كاالصػػطالح المنييػػات، اجتنػػاب إلػػى راجعػػةه  التقكلفػػأٍم: تػػرؾ المحرمػػات كفعػػؿ الطاعػػات،  :ابَّ
  المهللمكرات. المتثاؿ
ُٕونَ  َز زىفي  :َُيْ ٍزفي كالحى َـّ : كىك اركنةه في النفًس لما الحي  كييضادره السَّيؿ كالفىرح. ،يلحقييا مف الغى

  كالحزكنة غلظ الكجو، كريء مف القساكة.
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثانيان: 
 أنَّيػـ بيَّف يتهللار، كال يتقدـ ال معينان  أجالن  أحدو  لاؿَّ  أفَّ  كبيَّف التاليؼ، أحكاؿى  بيَّف لما فَّ اهللإ       

ف حزف، كال علييـ اكؼ فال مطيعيف اانكا المكت بعد  العذاب. أرد في كقعكا متمرديف اانكا كا 

 :(ّ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿ في اآليةثالثان: 
َح ] قكلػو: المطيفة األكلى: َِ رى َوَأْصر ََ رِن ابَّ َّ ٌْ ] جملػةه رػرطٌيةه، جكابيػا: [َؾ ٌْ َوََل ُهر ِٓ ْٔ ر َِ َؾرََل َخرْوٌف َظ

ُٕونَ  َز علػييـ مػف عقكبػة اهلل فػي  اػكؼ فػال كعملىػو نفسىػو كأصػلأل قػانيفات رسػلي اتبػ  فمػف أٍم: [َُيْ
 العقػاب، يكجبػو ما ىما المنفياف كالحزف فالاكؼ يحزنكف مف ريءو مف ذلؾ، ىـ كال الدرنيا كارارة

 كالصَّالح. التَّقكل قكَّة بمقدار مطلقان  كالحزف الاكؼ عنيـ ينتفي كقد
ررى]قكلػػو: فػي االتقػػاءً  إيػرادي  :المطيفػة الثانيػػة ََ ررِن ابَّ َّ  عػػدـً  مجػردى  لػػيس الفػالحً  مػػدارى  بػهللفَّ  ل يػػذاف [َؾ

 عنو، كفي ذلؾ رد  على المرجئة. كاالجتنابي  االتقاءي  ىك بؿ التاذيًب،

ُٕونَ ]فػي قكلػو: المطيفة الثالثة: َز ٌْ َُيْ ػزىفه  عيػدؿ عػف عطػؼ المفػرد، بػهللفَّ يقػاؿ: ،[َوََل ُه ، إلػى كال حى
ػزىف أفَّ  علػى فيػدؿر  ضػميرىـ، علػى الفعلػي المسػند ًبنػاء بػذلؾ ليتػهللتىالجملػة؛   كىػـ بغيػًرىـ، كاقػ ه  الحى

 إليػػو المسػػند تاصػػيص يفيػػد عليػػو المتقػػدَّـ إليػػو المسػػند علػػى الفعلػػي الابػػر ًبنػػاءى  فػػإفَّ  ،افػػركا الػػذيف
، بطريؽ إفادةن  يىحزنكف افركا الذيف أفَّ  الابر، فيفيد بذلؾ  بعد عنيـ للابر االمقدَّمة لياكف المفيـك
 .االدكف فييا ىـ النَّار أصحاب بهللنَّيـ ذلؾ

                                                           

في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف (، كعمدة الحفاظ ّّٓكاوذاار: النككم)ص: (،ِِّ/ِتفسير ابف عرفة) (ُ)
 (.ُُِ/ِكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (،ّٗٗ/ُالحلبي)

 (.ّٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
: ابف التحرير كالتنكير(، ك َُٕ/ٖ(، كركح المعاني: اولكسي)ُٕٗ/ّإرراد العقؿ السليـ: أبك السعكد) (ّ)

 .(َُٗ/ٖ)عاركر
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 الاػكؼ كمتعلػؽ مػاض، الحػزف متعلػؽ ؛ وفَّ بالفعػؿ كالحػزف باالسػـ، الاػكؼ نفػى :المطيفة الرابعة
 يااؼ اإلنساف فَّ فإ المتناىي، غير فهللربيت الماضية اومكر مف أاثر المستقبلةي  كاومكري  مستقبؿ،
 الاػػكؼ عنػػو يػػذىب الجنَّػػة بػػداكؿ ونَّػػو متنػػاه؛ غيػػر اراػػرة كأمػػر اراػػرة، كفػػي الػػدرنيا فػػي العػػذاب
 يماػف ال الحػزف كسػبب مسػتقبؿ، متعلقػو وفَّ  منو؛ كالتحرزي  دفعيو يماف الاكؼ سبب فَّ ثـ إ .دائمان 
 .(ُ)يرتف  ال كالماضي رفعو،
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

ََى ]:قكلو ِن ابَّ َّ َح َؾ َِ  الػذم ىػك المتقػي الفَّ  الثكاب؛ يكجب مما الحالتيف ىاتيف جم [ َوَأْص
َح ]:قكلو في كداؿ عنو، اهللي  نيى ما اؿَّ  يتقي َِ  تعالى قاؿ ثـ، بو أىمر اهللي  ما باؿَّ  أتى أنَّو [َوَأْص
ٌْ ]:صفة المتقي المصلأل في ِٓ ْٔ َِ ٌْ ] المسػتقبلة اوحػكاؿ بسػبب أٍم:[ َؾََل َخْوٌف َظ رونَ  َوََل ُهر ُٕ َز  [َُيْ

 المسػػتقبؿ الزمػػاف فػػي إليػػو المضػػرة كصػػكؿ جػػكز إذا اإلنسػػاف وفَّ  الماضػػية؛ اوحػػكاؿ بسػػبب أٍم:
ذا ااؼ،  فػي الحػزف حصػؿ الماضػي، الزمػاف فػي ينبغػي ال مػا بعػض إليػو كصػؿ أنَّو فعلـ تفار كا 
 وفَّ  الدرنيا؛ في فاتو ما على يحزف ال أف المراد ياكف أف الحزف نفي في كاوكلى السبب ليذا قلبو،
 كحملػو االمعػاد، فياػكف الاػكؼ، زكاؿ مػف لػو حصػؿ بمػا يرتف  أف يجب ارارة عقاب على حزنو
 ال اراػػرة فػػي فإنَّػػو الػػدنيا، فػػي حالػػو تفػػارؽ اراػػرة فػػي حالػػو أفَّ  فبػػيَّف اهللي  أكلػػى الزائػػدة الفائػػدة علػػى

 ىػؿ الطاعػات أىػؿ مػف المؤمنيف أفَّ  في مفسركفال كااتلؼ البتة. حزف كال اكؼ قلبو في يحصؿ
ػيـ فػذىب القيامػة، يكـ أىكاؿ عند كحزفه  اكؼه  يلحقيـ  عليػو كالػدليؿ ذلػؾ، يلحقيػـ ال أنَّػو إال بعضي

يـ كذىب، ارية ىذه َٚرى]:لقكلػو فػزع يلحقيػـ أنَّػو الى بعضي َُ ٌْ بُِسر َٚرى َوَمرٚ ُهر َُ [ َوَبرَرى افَّْرَٚس ُشر

 اومػف إلػى يػؤؿ أمػرىـ أفَّ  معنػاه بػهللفَّ : اريػة ىػذه عػف ىػؤالءً  كأجػاب .الاػكؼ رػدة مف أٍم:{ 8}احلج 
ذا لحقيـ رعبه كفزعه فمآليـ اومف  .كالسركر، أم: كا 

 :(ّ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
  المعاصي. كاتقاء الصالحة، باوعماؿ: بريئيف تناؿ الجنَّة أفَّ  على تدؿر اريةي  .ُ
ذا انتفى الاكؼ كالحزف حصؿ اومف يحزف، كال يااؼ ال القيامةيـك  المؤمف أفَّ  .ِ التاـ،  كا 

 كالسعادة، كالفالح اوبدم.
 .كترىيبان  ترغيبان  للمطيعيف، الكعد على تدؿر  اما للماذَّبيف، الكعيد على تدؿر  .ّ
 .العبد فعؿ كالتاذيب كالصالح التقكل أفَّ  علىارية  تدؿر  .ْ

                                                           

 .(َُُ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك (، ِِّ/ِتفسير ابف عرفة) (ُ)
 (.ُْٓكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (،ْٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
 (.ِِٗ(، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:ْٕ،ّٕ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ّ)
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 ال ييخمد في النَّارفاسؽ الًممي ال: ثامفال قصدالم
ررٚ قكلػػو:دؿر عليػػو           َٓ ٌْ ؾِٔ ََ َأْصررَحُٚب افَّْررِٚر ُهرر ررٚ ُأوَفئِرر َٓ وا َظْْ َزُ ُْ ُبوا بَِآَيٚبَِْررٚ َواْشررَت ررذَّ ـَ ]َوافَّررِذيَن 

  {12}األعراف َخٚفُِدوَن[ 
 :(ُ)المفردات المُّغكية في اآليةأكالن: 

وا َزُ ُْ  ابيػػران، نفسىػػو المػػرءي  يعيػػد أف كىػػك للمبالغػػة، كالتَّػػاء فالسَّػػيف التَّابرػػر، فػػي مبالغػػةه  االسػػتابار :اْشررَت
 كأنَّيـ ذلؾ في بإفراطيـ ييؤذف اومريف كاال كالحسباف، للعد كالتَّاء فالسَّيف بو، ىك كما عظيمان  أٍم:
ػدىٍكا  حاػػـ علػػى ينبغػػي كالًابػػر ال ،: اػػذبت بيػػا قلػػكبييـ، كاسػػتابركا عػػف العمػػؿ بيػػا، كالمعنػػىقػػدرىـ عى

 الصػػفات أعلػػى اهلل صػػفاتً  كاػػؿر  الابريػػاء، ذك ونَّػػو اهلل؛ عػػف إال مسػػتعمالن  ىػػذا ياػػكف أف اإلسػػالـ
 الصػػفة ىػػذه لماالفػػة كذلػػؾ ،كنقػػصه  فعيػػبه اولفػػاظ  تلػػؾ علػػى المالػػكقيف فػػي اسػػتيعمؿ فمػػا كأجلريػػا،

ٍكعىة، تىٍاًسريه بمف ذلؾ يليؽ كال البارئ، لاالؽل اكونَّي ،كاق ال  اللَّحظػة، كتنقصو الرىٍبعىة، كتيطًغيو الجى
 .ميدبَّره  أمكًره اؿَّ  في كىك

 .الماثي الطكيؿ الذم ال نيايةى لوكالالدي ىك  ااثكف فييا ماثان ميالدان مؤبدان،: أٍم: مَخٚفُِدونَ 
 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

بآيات اهلل، كلـ يؤمنكا بيا كترفَّعكا تابرران عػف العمػؿ بمػا  اذبكا الذيفتابر ارية أفَّ الاافريف        
 .المالزمكف ليا المااثكف فييا أبدان  النَّار أصحابجاءتيـ بو رسليـ؛ فإنَّيـ 

 :(ّ)ثالثان: مناسبة اآلية لما قبميا
نػػػزاؿ ا ،سػػػؿابػػػتالىـ بإرسػػػاؿ الرر  ة بنػػػي آدـ مػػػف الجنَّػػػاهللمػػػا أاػػػرج ل         لاتػػػب علػػػييـ يقصػػػكفكا 

 .كيبينكف ليـ أحاامو، ذار فضؿ مف استجاب ليـ، كاسار مف لـ يستجب ليـ ،علييـ آيات اهلل
 :(ْ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿ في اآليةرابعان: 

وا]قكلو: :المطيفة األكلى َزُ ُْ  فعلَّػؽ اإلعػراض، معنػى االسػتابار ضػمف حيثي  فيو تضميف؛ [َواْشَت
 .عنيا فهللعرضكا كاستابركا: كالمعنى ،اريات ضمير بو

                                                           

(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف ُٗٓ/ُولفاظ: السميف الحلبي)عمدة الحفاظ في تفسير أررؼ ا (ُ)
، كمناىج اللرغكييف في تقرير العقيدة: محمد الري  عليك (ُُُ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ُُِ/ِاثير)

 (.ٖٖٔمحمد)ص:
 (ُْٓ( كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ُُٕ/ٖالتفسير الكاضأل: محمد حجازم) (ِ)
 (.ِِٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ّ)
 .(ُُُ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ْ)
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ََ َأْصرَحُٚب افَّْرٚرِ ]:قكلػو: المطيفة الثانية ، حيػثي أفػاد تحقيػؽ أنَّيػـ صػائركف إلػى  [ُأوَفئِر فيػو قصػره
النَّػػار بطريػػؽ قصػػر مالزمػػة النَّػػار علػػييـ؛ وفَّ لفػػظ أصػػحاب مػػؤذفه بالمالزمػػة، كيػػدؿر عليػػو أيضػػان 

ٚ َخٚفُِدونَ ]كالثبات في قكلو:الجملة اإلسميَّة بما تدؿر عليو مف الدَّكاـ  َٓ ٌْ ؾِٔ  .[ُه
ؿ فػػي اريػػة: الابػػر فػػي الفػػاءً  إداػػاؿي  :المطيفػػة الثالثػػة ََ ]:الثػػاني دكف[ َؾررََل َخررْوٌف ]اوكَّ ُأوَفئِرر

 .(ُ)الكعيد في كالمسامحة الكعد في للمبالغة [َأْصَحُٚب 
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 

، فلػـ تػؤمف قلػكبيـ، كال انقػادت الررسؿ بيا يجيء التي اريات بيذه اذبكا الذيف أفَّ  بيَّف اهللي 
المالزمػكف ليػا المػااثكف  النَّػار أصػحابفػإنَّيـ  التزاميػا عف كتمردكا قىبكليا مف أنفكاك  ليا جكارحيـ،

.ف فييا أبدان،  اما استيانكا بآياتو، كالزمكا التاذيب بيا، أىينكا بالعذاب الدائـ المالـز
ػالة، أىػؿ مػف الفاسػؽ أفَّ  علػػى اريػة بيػذه السرػنةأىػؿ  تمسػؾ كقػد   فػػي ميالػدان  يبقػى ال الصَّ

 فػي مالػديف يبقػكف الػذيف ىػـ قىبكليػا عػف كالمسػتابريف اهلل، بآيػات الماذَّبيف أفَّ  بيَّف وفَّ اهلل النَّار؛
ٌْ ] كالمػػػة النَّػػػار،  التاػػػذيب بػػػذلؾ مكصػػػكفان  ياػػػكف ال مػػػف أفَّ  يقتضػػػي فػػػذلؾ الحصػػػر، تفيػػػدي  [ُهررر

 . (ّ)النَّار في مالدان  يبقى ال كاالستابار

رـه ال: تاسعال قصدالم   تألي عمى اهلل ظمـه كجي
ٌْ ِمَن :وقكلػ كيدؿر عليػو ُٓ ِهُٔب َٕ  ٌْ ََ َيََُْٚلُ َب  بَِآَيٚبِِه ُأوَفئِ ذَّ ـَ ِذًبٚ َأْو  ـَ ى َظَذ اهللِ  َِّن اْؾَسَ ٌُ ِِم َِ ْن َأْط َّ ]َؾ

ٌْ  افَُِتِٚب  ٌْ َبْدُظوَن ِمْن ُدوِن اهللِ[ َحتَّى إَِىا َجَٚءِْتُ ُْْت ـُ ٌْ َؿُٚفوا َأْيَن َمٚ  ْوََنُ َْٚ َيَتَوؾَّ ُِ     .{13}األعراف  ُرُش
 :(ْ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية

  ٌُ َِ  اهلل، حػؽَّ  علػى االعتػداء كأعظػـ اهلل، حقػكؽ ىػي الحقػكؽ كأعظػـ حػؽ ، علػى اعتػداءه  الظلػـ :َأْط
 يىاػذب بػهللف أك ًقبلػو، مػف جػاءه بمػا ياػذَّب بػهللفَّ  كذلػؾ العظػيـ، بصاحبو باالستافاؼ عليو االعتداءي 

 إبطػاؿ جيػة: جيتػيف مػف اهلل مػراد عطَّؿ فقد اومريف بيف جم  فإفٍ  بو يهللمر لـ ما عنو فيبلَّ  عليو
 .اهلل يريده ال ما منيـ أراد اهلل بهللفَّ  النَّاس إيياـ كجية مراده، على يدؿر  ما

                                                           

رراد العقؿ ّّٕأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)/ (ُ) (، كركح المعاني: ُٕٗ/ّالسليـ: أبك السعكد)(، كا 
 .(َُٗ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،َُٕ/ٖاولكسي)

(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير ِِٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ِ)
 (.ُْٓللدراسات القرآنية)ص:

ات كالتنقيحات السلفيات على متف الكرقات: مريكر بف حسف آؿ (، كالتحقيقْٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
 (. ْٔسلماف)ص:

 (. ُْٓ، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:(ُُِ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير (ْ)
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ررْن كمعنػػى َّ []َؾ ٌُ رر َِ ب مػػا قالػػو. ممػػف يقػػكؿ علػػى اهلل مػػا لػػـ يقلػػو أك اػػذَّ  فمػػف أعظػػـ ظلمػػان  :أمٍ  َأْط
فيػو قػكؿ  ؿ داػؿكاوكَّ  ،ؿ: ىك الحاـ بكجكد مػا لػـ يكجػد. كالثػاني: ىػك الحاػـ بإناػار مػا كجػدكاوكَّ 

 كيػداؿ فيػػو قػكؿ مػف أضػػاؼ ،كيػػداؿ فيػو قػكؿ مػف أثبػػت البنػات كالبنػيف هلل ،مػف أثبػت الرػريؾ هلل
 ،مػػف عنػػد اهلل نػػازالن  كالثػػاني: يػػداؿ فيػػو قػػكؿ مػف أناػػر اػػكف القػػرآف اتابػػان  ،اوحاػاـ الباطلػػة إلػػى اهلل

 .()كقكؿ مف أنار نبكة محمد
 ٌْ  .(ُ)بيىده لنفسو ريئان  اإلنساف إصابة يؿالنَّ  أصؿ :َيََُْٚلُ

َب  ررذَّ   .(ِ)الابػػر للكاقػػ الاػػذب ماالفػػة ف ابػػار بالرػػيء علػػى اػػالؼ مػػا ىػػك عليػػو،الاػػذب: ىػػك اإل :ـَ
 ٌْ ُٓ ِهُٔب ائر الحظر  النصيب: :َٕ  مػف ينػاليـ مػا :النَّصػيبف ،المقسكـ الرَّيء مف المتقاسميف وحد الصَّ
زؽ  .ًبيـ العذاب نزكؿ قبؿ الدرنيا في كاإلمياؿ الرَّ

 علػييـ كقضػى العػذاب مػف ليػـ اتػب مػاك المحفػكظ،  اللػكح فػي ليػـ اتػب ممَّا حظيـ: أمٍ  :افَُِتِٚب 
 مسػػتعمالن  الاتػػابي  اػػاف فػػإفَّ  الاتػػاب، تضػػمَّنو مػػا بالاتػػاب المرادفػػ ،العيػػكف كزرقػػة الكجػػكه سػػكاد مػػف

، فيك حقيقةن  فَّ  مف نصيبيـ ىك منو كنصيبيـ القرآفي  الػذم اومػر فػي تكسػعان  الاتػابي  ااف كعيده، كا 
اه  يغفر ال كأنَّو العذاب، في الالكد مف ليـ قدَّره بهللنَّو اهللي  أابر ما ىك منو كقدَّره، فنصيبيـ اهللي  قضى
  استئصاليـ ثـ أراده أجؿ إلى تهللجيليـ ىك كذلؾ اإلمياؿ مف ليـ تقديره سبؽ ما ذلؾ كيىرمؿ ليـ،
 .الاالـ صدري  السَّببيَّة، كليا فتفيد جملةه  بعدىا وفَّ الكاق ى  ابتدائيَّة؛: َحتَّى

َْٚ ُِ َوَفرْو َبرَرى إِْى َيَترَو َّ ]الررسؿ ىػـ المالئاػةي، أٍم: مالئاػة المػكت تقػبض أركاحيػـ، قػاؿ تعػالى: :ُرُش

 ُٜ َُ ُروا اَدََل ِ ٍَ ـَ  يعني: ملؾ المكت كأعكانو.  {14}األكػال [ افَِّذيَن 
  ٌْ ْوََنُ كح نزع التَّكفي :َيَتَوؾَّ  .في ارية، كىك المراد الجسد مف الرر

ُِّوا َظَّْٚ ، كأضػاعكنا مكاقعنػا أتلفػكا أٍم: :َض  كىػذا فلػـ يحضػركا، كغػابكا عنَّػا فلػـ يالَّصػكنا مػف رػيءو
 كأبعدىـ أذىبيـ ما أذىبيـ أنَّيـ فظنركا النَّف ، مف ريئان  عنيـ ييغنكف ال أنَّيـ يعلميكا لمَّا أنَّيـ يقتضي
 أصناميـ إىانة يركف حيف الحرر يكـ ليـ يتبيَّف إنَّما ذلؾ وفَّ  سببو، يعلمكا كلـ أبعدىـ، ما عنيـ

 .(ّ)اهلل دكف مف يدعكنىيـ اانكا أنَّيـ جكاًبيـ في يناركا لـ كلذلؾ ابرائيـ، كتعذيب
 
 

                                                           

 .(ُُْ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ٕٓ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)
 (.ّٔٔ(، كأضكاء البياف: الرنقيطي)ص:ْٕاونكار الاارفة: عبدالرحمف الميعلمي)ص: (ِ)
(، كالتفسير الابير: ّّٖ/ُكأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (،َُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ّ)

 .(ُُٕ،ُُٔ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير(، ك ٕٓ/ٕكمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (،ٕٓ/ُْالرازم)
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
 بػػهللفَّ  كبيتانػػان، زكران  كااتلػػؽ ،الاػػذب اهلل علػػىمػػف الػػذم يفتػػرم  أظلػػـ أحػػد أنَّػػو ال يابػػر اهللي 

 عنيػػا كاسػػتابر بآياتًػػو المنزلػػة، اػػذب أك رػػرياان، أك كلػػدان  إليػػو نسػػب أك حرامػػان، حلػػؿ أك حػػالالن  حػػـر
الماتػػكب ليػػـ فػػي الػػكح المحفػػكظ مػػف ملػػذات  حظيػػـ ينػػاليـالمتصػػفكف بػػذلؾ   أكلئػػؾ بيػػا، كاسػػتيزأ
ىـ ملػػؾ المػػكت جػػاء إذا حتػػى الػػدرنيا، فػػي كالحػػظ كالمتػػاع كالعمػػر الػػرزؽ فػػي المقػػدكر كالقػػدر الػػدرنيا،
 ارليػة التػي انػتـ تعبػدكنيا أيػف: ليػـ كتكبياان  تهللنيبان  ليـ قالكا أركاحيـ،لقبض  المالئاة مف كأعكانو

لقػد ذىبػت عنػا ارليػة التػي  :ادعكىػا لتػنفعاـ، قػاؿ المرػراكف كالرػفعاء؟ الرػرااء مػف اهلل دكف مف
 علػىأقػركا ك  عان،نف كال ايران  منيـ نرجك ال فنحفي  أثرىـ، نرل كال ماانيـ، ندرم كال ،انا نعبد كغابت

، لاػػف إقػػرارىـ فػػي ذلػػؾ الحػػيف اػػافريف ليػػـ كدعػػاًئيـ بعبػػادًتيـ اػػانكا بػػهللنَّيـ علييػػا كاعترفػػكا أنفسػػيـ،
  .كالضالؿ الافر عكاقب مف المكجكديف للاافريف تحذيره  كىذاحجة علييـ، كلف ينفعيـ. 

 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 
 مػف بػالاركج التفات ارية في اوكؿ كعلى لالستئناؼ، فالفاءي  قبليا، بما متصلةه  ارية ىذه

 ماصكصػػػػان  فياػػػػكف العمػػػػكـ سػػػػبيؿ علػػػػى غيػػػػره مػػػػفً  أظلػػػػـ أريػػػػد أنَّػػػػو إف كىػػػػذا الغيبػػػػة؛ إلػػػػى الػػػػتالـ
هُ ]بقكلو: ُّ ٚ اْش َٓ َر ؾِٔ ـَ َّْن َمََْع َمَسِٚجَد اهللِ َأْن ُيْذ ٌُ ِِم َِ تقػدَّـ  لمػا االفذلاػةيػذه اريػة ف .{330}البؼرة [ َوَمْن َأْط

 الماذَّبيف برسالة بالمررايف حافة ىي أصحابييا، أبييـ التي الضَّالؿ، صفات أفَّ  لتيبيَّف مف السكرة،
ِمُْروَن[:بقكلػو الرَّياطيف أكلياءى  ذار اهلل فإفَّ ؛ محمَّد ْٗ ِذيَن ََل ُي َِّ ََٔٚء فِ

َٔٚضَِغ َأْوفِ َْٚ افنَّ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ  {83}األعلراف  ]إِ

 اتبػاع على ككعدىـ كيصلحكا، ليتقكا الررسؿ مف يجيئيـ مف يتبعكا بهللفَّ  آدـى  لبني اهلل عيد أفَّ  كذار
 كبصَّرىـ إلييـ أعذر فقد النَّار، كاالستابار التَّاذيب على كأكعدىـ كالحزف الاكؼ بنفي جاءىـ ما

 اهلل بآيػات اػذب أك بػالفكاحش، أمػره اهلل أفَّ  فػزعـ اهلل على اىذىب مف أفَّ  ذلؾ على فتفرَّع بالعكاقب،
 اريػػة كليػذه ،منػػو أظلػـ ىػػك عمػف ييسػهللؿ حتػػى عظيمػان، ظيلمػػان  نفسػو ظلػـ فقػػد رسػكليو، بيػػا جػاء التػي

ََْٚهررٚ[:بآيػػة اتصػػاؿه  ُْ َِ ٍٜ َأْه ٌْ ِمررْن َؿْرَيرر رر ـَ  عػػذاب بكعيػػد التَّيديػػد مػػف فييػػا مػػا حيػػثي  مػػف ،{0}األعللراف ]َو
َُِْٚ[ آيػػةالقػػة عى ك  أىكالػػو. كتفظيػػ  اراػػرة ٌْ ُرُشرر  لمضػػمكف تفصػػيؿه  بمػػا قبليػػا، أنَّيػػا ]َحتَّررى إَِىا َجررَٚءِْتُ

ٌْ ِمَن افَُِترِٚب[:آيػة ُٓ ِهُٔب َٕ  ٌْ ََ َيََُْٚلُ [:قكلػو أفػاده الػذم فالكقػت ] ُأوَفئِ ٌْ رْوََنُ َْٚ َيَتَوؾَّ ُِ ٌْ ُرُشر  ]إَِىا َجرَٚءِْتُ
 .الدرنيا في لىقيكه الذم اإلمياؿ عنيـ ينقط  حيف الاتاب مف نصيبيـ كصؼ مبدأ ىك
 

                                                           

(، كفي رحاب التفسير: عبد ُُِ/ِ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ٕٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
(، كالماتصر في ُِٕ/ٖ(، كالتفسير الكاضأل: محمد محمكد حجازم)ُُِّ/ٔالحميد ارؾ)
 (.ٕٓٔ/ُ(، كالتفسير الكسيط: كىبة الزحيلي)ُْٓالتفسير)ص:

 .(ُُٔ،ُُِ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،ِِّ/ِتفسير ابف عرفة) (ِ)
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 :(ُ)ان: لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿرابع
[ قكلو: المطيفة األكلى: ٌُ ر َِ ْن َأْط َّ  التقريػر، جيػة علػى كاسػتفياـه  كعيػده كىػك االسػتفياـ ل ناػار،  ]َؾ

 أك يحرَّمػو، لػـ مػا حرَّـ أك ييكجبو، لـ ما أكجب بهللفَّ  الاذب، اهلل على ااتلؽ ممف أظلـ أحدى  ال أٍم:
 فػهللنار المنزلػة، اهلل بآيات اذَّب أك ررياان، أك كلدان  اهلل إلى نسب أك ينزلو، لـ حامان  دينو إلى نسب
 .غيرىا علييا مفضالن  ترايا أك باريات استيزأ أك ،()محمد بالنَّبي يؤمف لـ أك ،القرآف

ػٍف( الثَّانيػة فػي اريػة مكصػكلةه، كىػي عامػة لاػؿَّ مػف تتحقػؽ :المطيفة الثانية ػلة )مى ػ، فيػو الصَّ  كزكجي
  كالتبعيض. التبييف فييا

ـي  فياػػكف التقسػػيـ، ظاىرىػػا فػػي اريػػة ]َأْو[ :المطيفػػة الثالثػػة  فريػػؽ: فػػريقيف المرػػراكف كىػػـ اوظلػػ
 بػو يهللذف لـ ما الدَّيف مف ليـ ررعكا الذيف كابراؤىـ، الرَّرؾ أىؿ سادة كىـ الاذب، اهلل على افتركا
 ،المرػػرايف عامػػةي  كىػػـ اهلل علػػى يفتػػركا كلػػـ بآيػػاتو  اػػذَّبكا كفريػػؽه  ،يعلمػػكف كىػػـ اهلل إلػػى كنسػػبكه اهلل،

ـى  ال الفريقيف مف كاحدو  فاؿر  ىذا كعلى  ياكنػكا أف ممَّػف لعلَّيػـ اومػريف بػيف جمػ  مػف فهللمَّػا ،منػو أظل
ػػػدان فيػػػـ كاػػػذَّبكا الضػػػالالت، مػػػف أمػػػكران  للمرػػػرايف رػػػرعكا قػػد ػػػا كلاػػػنَّيـ ظلمػػػان، أرػػػدر  محمَّ  ال اػػػانكا لمَّ

 الذيف الفريؽ مف اكنيـ مف يارجكا لـ للاصلتيف كجامعيف الفريقيف اال إلى االنتساب عف يالكف
 منيػػا، باصػػلةو  انفػػرد مػػف اػػؿَّ  مػػف أظلػػـ الاصػػلتيف ىػػك بػػيف الجػػام  أف رػػؾ فػػال النَّػػاس، أظلػػـ ىػػـ

 .للزيادة قابلةه  كصؼ ردَّة اؿَّ  وفَّ  اوظلميَّة، في زيادة لو ييكجب كذلؾ
ٌْ ِمرَن افَُِترِٚب[اسـ اإلرارة في قكلػو: :المطيفة الرابعة ُٓ ِهرُٔب َٕ  ٌْ ََ َيََُْٚلُ  المرػار أفَّ  علػى يػدؿر  ]ُأوَفئِ

 .بالفاء التَّفري  عليو دؿَّ  ما على ًبناءن  العذاب يصيبيـ بهللفَّ  أحرياء إلييـ
ٌْ ِمَن في قكلو: :المطيفة الخامسة ُٓ ِهُٔب َٕ  ٌْ ََ َيََُْٚلُ  التَّربيو عاس على مبنيةه  استعارةه  افَُِتِٚب[]ُأوَفئِ

نَّمػا فناليػا، ًطلبػة طالب براصو  النَّصيب ربَّو بهللف  ينػاليـ الػذم أفَّ  علػى للتَّنبيػو ىػذا إلػى ييصػار كا 
كف كىـ يطلبيـ كىك يارىكنو، ريءه   عدكَّه. العدكر  يطلب اما منو، يفرر

[ قكلو: :المطيفة السادسة ََ  اإلفػراد أفَّ  امػا المعنػى باعتبػار كالجمػ  ،المكصػكؿ إلػى إرػارة ]ُأوَفئِ
 فػػي بتمػػادييـ ل يػػذاف البيعػػد معنػػى مػػف فيػػو كمػػا اللفػػظ، باعتبػػار الفعلػػيف فػػي المسػػتاف الضػػمير فػػي

[:كالتاػػػذيب االفتػػػراء مػػػف ذاػػػر بمػػػا المكصػػػكفكف أكلئػػػؾ أٍم: الحػػػاؿ، سػػػكء ٌْ  يصػػػيبيـ أٍم: ]َيَْرررَُٚلُ
 مػف ليػـ قػدر مػا يحرمػكف ال كافتػرائيـ ظلميػـ مػ  كارجػاؿ اورزاؽ مػف كقػدر ليـ اتب ممَّا حظيـ
   المحفكظ. اللكح كىك فيو بالماتكب الاتاب فسر أجليـ، انقضاء إلى ذلؾ

                                                           

، كالتفسير الكسيط: (ُُّ،ُُِ/ٖ): ابف عاركرالتحرير كالتنكيرك  (،ُُٕ،َُٕ/ٖركح المعاني: اولكسي) (ُ)
 (.ٕٓٔ/ُكىبة الزحيلي)
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، فيك ناسيان  عليو ىك ما ًاالؼ على بالريء أابر مف أفَّ  على اريةي  دلت :المطيفة السابعة  اذبه
ف  .(ُ)الاذب كافتراء الاذب، مطلؽ بيف فرؽ فيناؾ افتراءه، فيك عامدان  ااف كا 

ـر  بعػدىا الػذم الاػالـ مضػمكف أفَّ  علػى تػدؿر  في ارية ابتدائيَّة، كىي ]َحتَّى[ :ثامنةالمطيفة ال  أىػ
 بعػػػد الكاقػػ  كالاػػالـ الاػػالـ، لػػػو المسػػكؽ الغػػرض فػػي أجػػدل وونَّػػػ ؛ـالمػػتالَّ  عنػػد ل لقػػاء باالعتنػػاء
 مػػف كتػػركيعيـ، تىيديػػدىـ فػػي أداػػؿ كىػػك أركاحيػػـ، قػػبض عنػػد يصػػيبيـ مػػا تيكيػػؿي  فيػػو ]َحتَّررى[

 .يرىبكنو اانكا يـونَّ  ؛علييـ المكت المررايف بردائد القرآفي  دىدَّ  كقد المتعارؼ، الكعيد
ٌْ َبررْدُظوَن ِمررْن ُدوِن اهللاالسػػتفياـ فػػي قكلػػو: :تاسػػعةالمطيفػػة ال ْْررُت ـُ مسػػتعمؿه فػػي الػػتَّيارـ  []َأْيررَن َمررٚ 

انتـ تعبدكنيا لياكنكا لاـ  التي آليتاـ أيف كالتَّهللييس، كعليو فال جكاب، كالمعنى:كالتقري  كالتكبي ، 
ػركاـ، كال نػراىـ  لػـ فػإنَّيـ العػذاب عناـ كيردركف الرَّدائد عند ينفعكناـ أنَّيـ رفعاء، كتزعمكف يىحضي

 أركاحيػـ. قػبض عنػد العػذاب يرػيدكف حػيف كذلػؾ يالَّصكناـ ممػا تحقػؽ علػياـ مػف ىػذه الرػدائد،
، إلػى غمػان  يزيدىـ ليـ كتبايته  تكبي ه : كجياف السؤاؿ كفائدة ـ   تصػكر إذا ونَّػو بػالميالؼ؛ كلطػؼه  غػ
  .التَّاذيب عف صرفو ذلؾ

 الحػكار القبػر، كىػذا فتنػة قبػؿ كىػك اإلدراؾ، بيػا التػي لػألركاح اطػاب ىػذه اريػة :عاشرةالمطيفة ال
 .أمكره عكاقب في كالتهللمؿ النظر إلى ليـ كدف ه  افرىـ، عف للافار زجره  اوركاح قبض عند

[: قكلو:الحادية عشرالمطيفة  ٌْ ْوََنُ أٍم: حاؿ اكنيـ متكفيف وركاحيـ، كحتػى غايػة نػيليـ،  ]َيَتَوؾَّ
 .(ِ)كىي حرؼ ابتداء

 :(ّ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
ػا  علػى الكعيػد مػف بػو اهللي  تكعػدىـ مػا سيصػيبو المرػرايف مػف كاحػدو  اػؿَّ  أفَّ  معنى ارية إمَّ

عراضػو، تاذيبػو فػي عتكه قدر مَّػاعذابػو،  مقػدار مػف اهلل عنػد حالػو يناسػب مػا ىػك فنصػيبو كا   أفَّ  كا 
 اريػػات عػػف المعرضػػيف للررسػػؿ الماػػذَّبيف اومػػـ مػػف ومثػػاليـ قيػػدَّر مػػا سيصػػيبيـ المرػػرايف مجمػػكع

 ىػك فنصػيبيـ أجلػو، حلػكؿ عنػد محالػة ال مصػيبيـ ونَّػو ذلؾ؛ تهللاير يغرنَّيـ فال الدرنيا، عذاب مف
 نصػيبيـ ينػاليـ جميعػان  الافػرة أيكلئػؾ .اويمػـ ًبيػا عػذَّبت التػي العػذاب صػفات بيف مف عذابيـ صفة
 ىػػذا كعمػػؿ اهلل علػػـ بحسػػب عليػػو، أك لػػو اتبػػت التػػي كالسػػعادة الرػػقاء كىػػك المقػػدَّر، الاتػػاب مػػف

                                                           

: ابف التحرير كالتنكيرك  (،ُُٕ/ٖكركح المعاني: اولكسي) (،ِِْ/ِتفسير ابف عرفة) (ُ)
 .(ُُٔ،ُُْ/ٖ)عاركر

: ابف التحرير كالتنكير(، ك ٕٓ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)َُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ِ)
 (.ُُٕ/ٖكركح المعاني: اولكسي) (،ٕٓٔ/ُتفسير الكسيط: كىبة الزحيلي)الك  ،(ُُٖ،ُُٕ/ٖ)عاركر

: ابف كيرالتحرير كالتنك  (،ُُٕ/ٖكركح المعاني: اولكسي) (،ٕٔ،ٕٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
 (ٕٓٔ/ُ، كالتفسير الكسيط: كىبة الزحيلي)(ُُٓ/ٖ)عاركر
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ٌْ :فقكلػو المالكؽ. ََ َيََُْٚلُ ٌْ ِمَن افَُِترِٚب[]ُأوَفئِ ُٓ ِهُٔب مػا سػبؽ ليػـ فػي حاػـ اهلل كفػي مرػيئتو  :أمٍ  َٕ
ف قضػػى ليػػـ  فػػإفَّ  ؛مػف الرػػقاكة كالسػػعادة قضػػى اهلل ليػػـ بػػالاتـ علػػى الرػػقاكة أبقػػاىـ علػػى افػػرىـ كا 

 ،مػا اتػب ليػـ مػف اورزاؽ كاوعمػاؿ كاوعمػار، ك بالاتـ على السػعادة نقليػـ إلػى اإليمػاف كالتكحيػد
ٌْ ]نقرضت كفرغكا منيافإذا فنيت كا ْوََنُ َْٚ َيَتَوؾَّ ُِ ٌْ ُرُش ف بلغكا في الافر ف أنَّ بيَّ  اهلل فَّ فإ .[َجَٚءِْتُ يـ كا 

مػف  تفصػالن  كعمػرو  مف أف يناليـ ما اتب ليـ مف رزؽو  ذلؾ ليس بمان و  إال أفَّ  ،ذلؾ المبل  العظيـ
ٌْ َحتَّرى إَِىا ]فقكلػو: كأيضػان  ،اهلل لاي يصلحكا كيتكبكا رْوََنُ َْٚ َيَتَوؾَّ ُِ ٌْ ُرُشر مجػيء  علػى أفَّ  يػدؿر [ َجرَٚءِْتُ

علػى  سؿ للتكفي االغاية لحصكؿ ذلؾ النصػيب فكجػب أف ياػكف حصػكؿ ذلػؾ النصػيب متقػدمان الرر 
فػي  كالجػكاب السػؤاؿ ىػذا إفَّ ، كالمتقدـ على حصػكؿ الكفػاة لػيس إال العمػر كالػرزؽ ،حصكؿ الكفاة

 أريػد الظػاىر علػى كلعلػو محالػة، ال القيامة يكـ ياكف إنَّما سيهللتي مما علييما يترتب ما كاذا ارية
 الجػزاء يكـ نياية إلى كالتكفي المجيء ابتداء مف الممتد الزماف التكفي كحاؿ الررسؿ، مجيء بكقت
ف بقاءن، الزماف ذلؾ في كالتكفي المجيء تحقيؽ على بناءن   قصػد أك فقػط أكلػو فػي حػدكثيما اػاف كا 
 ؛المػكت قيامػة الاػافر التػكفي. ابتػداء عنػد حاصػالف اهللنَّيمػا كالجػزاء، البعث كقكع سرعة غاية بياف

المقصػكد مػف ك  ،فالمالئاة يطالبكنيـ بيذه اورياء عند المػكت علػى سػبيؿ الزجػر كالتػكبي  كالتيديػد
المبالغػة فػي ا يحمػؿ العاقػؿ علػى التيكيؿ يذار ىذه اوحكاؿ ممَّػ وفَّ  ؛ارية زجر الافار عف الافر

 النظر كاالستدالؿ كالتسدد في االحتراز عف التقليد.
 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إلي اآلية مفسادسان: 
 ال كتاػذيبيـ، كافتػراًئيـ ظلًميػـ مػ  الافار كالمررايف تدؿر ارية على عدؿ اهلل تعالى؛ فإفَّ  .ُ

 .آجاليـ انقضاء إلى كالزرؽ العمر مف ليـ قيدَّر ما ييٍحرىمكف

 أفَّ المكت عبرةه كًعظةه. .ِ

 باػػػالؼ أثػػػران  ليػػػا يجػػػدكف فػػػال عػػػنيـ، تػػػذىب الدرنيكيػػػة أعمػػػاليـ أفَّ  إلػػػى فػػػي اريػػػة إرػػػارةه  .ّ
 .الصالحة اوعماؿ

 .(ِ)تفيد ارية أفَّ مف فعؿ ذنبان فإنَّو إنَّما يضرر بو اصكص نفسو ال غيرىا .ْ
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ْٕ/ٕمحاسف التهللكيؿ: القاسمي) (ُ)
 (.ُُٗ(، كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:ِِْ/ِتفسير ابف عرفة) (ِ)
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 كسائؿ اإلثبات أعظـالشيادة العاشر: المقصد 
ٚؾِِريَن[ :وىذه القاعدة قكل يدؿر على ـَ ُٕوا  ٚ ـَ  ٌْ ُ ٌْ َأَنَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُدوا َظَذ َأ ِٓ    .{13}األعراف ]َوَص

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ُدوا ِٓ عالـو  كعلـو  على حضكرو  دؿر : المة تريد :َوَص كالريادة اإلابار بما قد ، ، مف ذلؾ الريادةكا 
كعرفت الريادة  ،(ِ)الابر لتحقيؽ ىي التي الريادة بلفظ بافرىـ اعترفكاك  أقركا كالمعنى: ركىد.

بهللنَّيا ابره قاط ه؛ سيميت بذلؾ مف المراىدة؛ وفَّ الراىد يابر عما راىده. كررعان: الريادة ىي 
إاباري ًصٍدؽو إلثبات حؽ  في مجلس القاضي
 .(ْ). كعيرفت أيضان بهللنَّيا إاباره عف أمرو كاق و يقينان (ّ)

ٚؾِِرينَ  ـه جػام ه لاػؿَّ مػا ييبغضػو اهللي كينيػى عنػو. :رػرعان  الافػر :ـَ رفػض مػا رػرع : أيضػان  الافػرك  اسػ
 .اهلل، كالحاـ بغير ما أنزؿ اهلل، كالتحااـ إلى غير ررع اهلل

 :(ٓ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
، العبػػػػادة يسػػػػتحؽ ال لمػػػػا عابػػػػديف: أمٍ  يػػػػـ اػػػػانكا اػػػػافريفأقػػػػر المرػػػػراكف علػػػػى أنفسػػػػيـ أنَّ 

 فيمػا رػيءو  علػى ياكنػكا لػـ كبػهللنَّيـبهللنَّيـ اانكا ضاليف فيما اانكا عليو،  عند معاينة المكتفاعترفكا 
، كأنَّيػـ مسػتحقيف للعػذاب الميػيف الػدائـ، لاػف إقػرارىـ فػي العاقبػة فػي يحمػدكه لػـ كأنَّيـ عليو، اانكا

 .علييـ، كلف ينفعيـ ذلؾ الحيف حجة
 :(ٔ)اآلية بياف المقصد فيثالثان: 

، علػػى بعًضػػيـ رػػيادة فػػي اريػػة أريػػد إف ف حقيقيػػةه، رػػيادةه  فيػػذه بعػػضو  مػػنيـ كاحػػده  أيريػػد كا 
[قػكليـ:ف ،العقكبػة السػتلزامو برػيادةو؛ كلػيس إقػراره  فيػك نفًسػو، على يريد ٌْ ِٓ ِسر ٍُ ْٕ ُدوا َظرَذ َأ ِٓ  ]َوَصر

ٌْ االعتػػراؼ عػػف مجػػازه  فالرػػيادةي ، أنفسػػيـ علػػى اعترفػػكا أٍم: ُرر ُٕوا[]َأَنَّ ررٚ ررٚؾِِريَن[ الػػدرنيا فػػي ـَ ـَ [ 
 اسػػتئناؼ تاػػكف أف يحتمػػؿ كاريػػة حالػػو، ليػػـ اتضػػأل أصػػالن، حيػػثي  العبػػادة يسػػتحؽ ال لمػػا عابػػديف
ُِّوا َظَّْررٚ[علػػى عطفػػان  تاػػكف أف كيحتمػػؿ بػػالافر، أنفسػػيـ علػػى بػػاعترافيـ اهلل مػػف إابػػار  ]َؿررُٚفوا َضرر

 للتحسػػػر ىػػػك إنَّمػػػا ذاػػػر كمػػػا جػػػكاب، فػػػال كعليػػػو كالتقريػػػ ، للتػػػكبي  بػػػؿ حقيقػػػي، كاالسػػػتفياـ غيػػػري 

                                                           

 (.َُُ/ُ(، كسائؿ اإلثبات في الرريعة اإلسالمية: محمد الزحيلي)ُِِ/ّمقاييس اللغة: ابف فارس) (ُ)
 (.ُِِ/ِكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (،ُّٓ/ُمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التهللكيؿ: النسفي) (ِ)
 (.َُُ/ُكسائؿ اإلثبات في الرريعة اإلسالمية: محمد الزحيلي) (ّ)
(، كًمنحة العالـ في ررح بيلكغ المراـ: عبداهلل بف صالأل ِّٖ/ُٓابف تيميَّة) مجمكع الفتاكل: (ْ)

 (.َُِٓ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ُْٖ/ٗالفكزاف)
(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: ٕٔ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)َُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ٓ)

 (.ٕٓ/ٕاسمي)(، كمحاسف التهللكيؿ: القّّٖ/ُالبيضاكم)
 (ِِْ/ِتفسير ابف عرفة) (ٔ)



 

 
257 

 الفصؿ
 (ّٕ-ُّ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد لتحميمية المبحث األكؿ: الدراسة    الثاني

َْرٚ ]:كقكلو ارية في ما بيف تعارض كال كالاسراف، الايبة مف عليو ىـ بما كاالعتراؼ َؿُٚفوا َواهللِ َربي

ـِغَ  َّْٚ ُمْؼِ ـُ  .(ُ)رتى اوحكاؿ أك عديدة، المكاقؼ أك ماتلفة، الطكائؼ وفَّ  {81}األكعا  [ َمٚ 
الريادة أنَّيا طريؽه مػف طػرؽ اإلثبػات؛ بيػا تحفػظ اومػكاؿ كالػدماء كالحامة مف مرركعية 
كتحمػؿ الرػيادة كأداؤىػا فػرض ىي تلي اإلقرار في القكة الظاىرة، كاوعراض، كبيا تنفذ اوحااـ، ك 

افايةو، ككجو اكف ذلؾ فرضان أنَّو لػك لػـ ياػف فرضػان المتنػ  النَّػاس مػف التحمػؿ كاوداء فيػؤدم إلػى 
كالصػػحيأل المطلػ  علػػى النيػػات، عمػػؿ بالظػػاىر، كأمػا البػػاطف فيػػك هلل ، كونَّػو يي اسضػياع حقػػكؽ النَّػػ

قىبكؿ ريادة اؿَّ مف يصلأل للريادة، فمف أظير الاير كاالستقامة قبلػت منػو رػيادتو، كمػف أظيػر 
غيػػر ذلػػؾ مػػف المعاصػػي كالايانػػات كنحػػك ذلػػؾ ممػػا يػػدؿر علػػى ضػػعؼ إيمانػػو كقلػػة أمانتػػو فإنَّػػو ال 

 .(ِ)دتويكثؽ بريا
:  رابعان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو

 أفَّ الريادة أىـ كسيلة مف كسائؿ اإلثبات، كأعظميا ماانةن، كأقدميا استعماالن. .ُ
يػػػافو ال عػػػف ظػػػف  الرػػػيادة ىػػػي: إابػػػاره بحػػػؽ  للغيػػػر علػػػى الغيػػػر عػػػف يقػػػيف كمرػػػاىدة ك  .ِ عى

 . (ّ)كالحؽر الذم يثبت يرمؿ حؽ اهلل كحؽ العبد كحسباف كتاميف،
 مف طرؽ حفظ الحقكؽ.ىي ك  ،تصألر باؿَّ لفظو دؿَّ على اليقيفأفَّ الريادة  .ّ
ى مف معنى ارية النيي عػف أفَّ يقػكؿ اإلنسػاف مػا ال يعلػـ، أك يعمػؿ بمػا ال علػـ لػو، كعلػ .ْ

 .(ْ)ىذا فال تجكز الريادة بال علـو 
فػالافر  ؛لعبادتػو الالػؽ القيػـ اهللي  فَّ ، فػإفي القكة العقليػة اإلنسػانية كفساده  الافر اعتداءه أفَّ  .ٓ

 .(ٓ)الافر فساد القلب كالركح الذم ىك ملؾ الجسد أفَّ ، اما لقكافساد المقصكد الذم لو اي 

                                                           

 (.ُِٕ،ُُٕ/ٖركح المعاني: اولكسي) (ُ)
 (.ْٕٔ، ْٗٓ/ًٗمنحة العالـ في ررح بيلكغ المراـ: عبداهلل بف صالأل الفكزاف) (ِ)
 (.ََُ/ُكسائؿ اإلثبات في الرريعة اإلسالمية: محمد الزحيلي) (ّ)
 (.ْٖٗ،ُْٖ/ٗبف صالأل الفكزاف) ًمنحة العالـ في ررح بيلكغ المراـ: عبداهلل (ْ)
 (.ُّْػ  ِْٖ/ُٓمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ٓ)



 

 

الفصؿ 
 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث  الثاني

258 

 
 

 
 
 

 
 
 

 المبحث الثاني

 (ِْ-ّٖ)عراؼ مف آية األالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة 

 الثكاب كالعقاب بيد اهلل تعالى

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 : ليس المؤمف بالطعَّاف كال بالمعَّاف.ؿاألكَّ  طمبالم          

 .الجنَّة سمعة اهلل غاليةه الثاني:  طمبالم          
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الفصؿ 
 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

 المبحث الثاني
 (ِْ-ّٖعراؼ مف آية )األالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة 

 الثكاب كالعقاب بيد اهلل تعالى

 :(ُ)تكطئةه كتمييده 
الاذب  المفتريف المررايف بو ليؤالءً  يقكلو عما مابران  يقكؿ اهللي في ىذا المقط  القرآني 

 كالما .كاإلنس الجفَّ  فئة مف صفاتاـ، كعلى أمثالاـ أمـ م  النَّار ادالكا :بآياتو كالماذبيف عليو
، كالازمى  العذابى  كرأت النَّار، منيـ جماعةه  دالت  التي كالدَّيف الملَّة في أياتيا لعنت كالنااؿى
ُر ]:قاؿ اما بيا، باالقتداء ضلَّت ٍُ ُْ ِٜ َي ََٔٚم

َِ ٌَّ َيْوَم اف ًوُٚث ًْ ٌْ َب ُُ ُو ًْ ُن َب ًَ ِْ ًٍْض َوَي ٌْ بِبَ ُُ ُو ًْ [ َب

يـ أدرؾ إذا حتى {81}العـؽبوت   الفئةي  قالت الريـ، فييا كاجتمعكا النَّار، في كتالحقكا بعضان، بعضي
كالقادة ونَّيـ أرد جرمان  المتبكعكف كىـ داكالن، المتقدَّمة للفئةً  كالسٍَّفلة، اوتباع كىـ داكالن، اوايرةي 

سنركا لنا   السَّادة ىؤالءً  ربَّنا يا: أتباعيـ فدالكا قبليـ فيراكىـ اوتباع إلى اهلل يـك القيامة مف
 فهللجابيـ النَّار، مف مضاعفان  عذاباو  فهللعطيـ الحؽَّ، عف الضالؿ، كدعكا إليو، فاقتدينا بيـ فهللضلركنا

، عذابي  كمنيـ مناـ لاؿو  :تعالى اهلل  فبسببً  للسَّادة العذابً  مضاعفةي  أمَّا ذلؾ، فعلنا كقد مضاعؼه
 لألتباع العذابً  مضاعفةي  كأمَّا بآرائيـ، كاواذ اتَّباعيـ على اراريف كحمليـ غيرىـ إضالؿ
ىماؿ السَّادة أضاليؿ تركيجيـ فبسبب  مف كارار اوكَّؿ على مردَّده  فالعذابي  كأفاارىـ، عقكليـ كا 
 انَّا إذا: لألتباع المتبكعيف السَّادة فئةي  كقالت .التضعيؼ كصكر المقادير تعلمكف ال كلاف الفئتيف،

 علينا، في ترؾ الافر كالضالؿ حتى ياكف عذابنا مضاعفان دكناـ، فضؿه  لاـ فليس أضللنااـ، قد
 المردَّد، أك المضاعؼ العذاب في الضالؿ، كاستحقاؽ سكاءه  كأنتـ فنحف ضللنا اما ضللتـ فقد

 بو تسبَّبتـ بما العذاب كتىلىٌقكا فذكقكا العذاب، مف تافيفان  تستحقكف فال فعلنا، اما كفعلتـ افرتـ فإنَّاـ
كذلؾ إذا كافى أىؿي  كالضَّالؿ، كىذه الحاؿ اما أابر اهلل عنيـ في حاؿ محررىـ. الافر مف

ٍلؾي السمكات السب  كاورضيف السب  ازدحمت اويمـ الريا مف الجفَّ كاإلنس عراةن حفاةن، قد نيًزعى المي 
مف ملكؾ اورض، كلزمتيـ الذلة كالصغار، فيـ أذؿ أىؿ الجم  كأصغرىـ القةن كقدران بعد عتكىـ 

 كتجبرىـ على عباد اهلل في أرضو.
 
 
 

                                                           

(، كالتفسػػػير الكسػػػيط: كىبػػػة ٕٔ/ٕ(، كمحاسػػػف التهللكيػػػؿ: القاسػػػمي)ُِِ/ِتفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ: ابػػػف اثيػػػر) (ُ)
  (.ُُ(، كالتكىرـ ػ رحلة اإلنساف إلى عالـ ارارة: الحارث المحاسبي)ص:ٖٓٔ/ُالزحيلي)
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الفصؿ 
 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

 : ليس المؤمف بالطعَّاف كال بالمعَّافؿالمطمب األكَّ 
 مقاصد:  تةس وكفي

ؿ: الجفُّ حؽٌّ، كىـ ميكمفكف       اإلنس تكميؼ المقصد األكَّ
ٌْ ِمَن اقكلو:يدؿر عليو          ُُ ْٝ ِمْن َؿْبِِ َِ ٌٍ َؿْد َخ ُِوا ِِف ُأَم ِر[]َؿَٚل اْدُخ ِْٕس ِِف افَّْٚ  { 14}األعراف  جِلني َواإِل

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 وكلئؾ الااذبيف الماذَّبيف في ارارًة. أٍم: قاؿ اهللي  :َؿَٚل 

 ْٝ َِ كىػذا  قػبليـ، الماػذَّبيف اومػـ احػاؿ حػاليـ أفَّ : ، يعنػيمضت كانقرضت قػبلاـ معناه: قد: َؿْد َخ
 ذلػػؾ، مثػػؿ بيػػـ يحػػؿ بػػهللفَّ  بالكعيػػد كتعػػريضه  الػػدرنيا، عػػذاب مػػف اويمػػـ بهللكلئػػؾ حػػاؽ بمػػا ليػػـ تػػذايره 

 مػف اػذبتـ مػا ماذبػة انتحلػتـ، مػا منتحلػة قػبلاـ مضػت أٍم: ،سكاءه  النَّار عذاب في بهللنَّيـ كتصريأله 
 عنيا. كمستابرة رياتو، مصدقة كغير اهلل على ااذبة كاريات، الحؽَّ 
لؽ. المة تدؿر جف:  :اجِلني   السٍَّتر كالتسترر، كالجفر سيمركا بذلؾ؛ ونَّيـ متستَّركف عف أعييًف الاى

 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
لكا النَّارى م ى  أيمـو مف افَّار الجفَّ كاإلنس قد مىضػت مػف  يقكؿي اهللي يكـى القيامة للاافريف: اداي

قػبلاـ، الَّمػا دالػت أيمػةه النَّػػارى لعنػت اويمػةى التػي افػرت مثلىيػػا كالتػي اتاػذىتيا قيػدكةن، حتػى إذا تتػػابىعكا 
اػـ تقػدر  ميـ فييا ميجتًمعيفى قاؿ التَّابعكف ييذيمركف المىتبكعيف: ربَّنا ىؤالًء أضلركنا فقلَّدناىـ كاتَّبعناىـ ًبحي

رفكنا عػف طريػًؽ الحػؽَّ، فعػاقبييـ يػا ربَّنػا ًعقابػان ميضػاعفان يىحملػكف فيػو  اـ سيلطاًنيـ فصى علينا، أك ًبحي
جزاءى ًعصياًنيـ كًعصياًننا فيردر اهللي علييـ: لاؿ  مناـ عذابه ميضاعؼه ال يىنجػك منػو أىحػدي الفػريقيف، 

، كيضػاعؼي عقػابي ييضاعؼي عذابي التَّابعيف لافًرىـ كضالًليـ، كالقتد ائيـ بغيػرىـ دكف تػدبررو كتفارػرو
ضالليـ، كلاف ال تعلمك   ف مىدل ما لاؿ  مناـ مف العذاًب،المتبكعيفى لافرىـ كضالليـ، كتافيرىـ كا 

ثـ يقكؿي الزرعماءي وتباعيـ بعدى أٍف  ميعلنةن براءتىيا مف التَّابعيف، كىنا تىنتصري الطائفةي الميضلةي لنفسيا
يَّػااـ ميتسػاككفى فػي اسػتحقاًؽ العػذاب، كالرنػا فيػو سػكاءه، ونَّػا لػـ نيجبًػراـ سىمعكا ر  دَّ اهلًل علػييـ: إنَّػا كا 

يلاػـ، فػذكقكا العػذابى الميضػاعؼى  ػللتـي بسػبًب جى على الافر، كلانَّاـ أنتـ الػذيف افػرتـي بااتيػاًراـ كضى
ْٝ :تعػالى قػاؿ، ثػـ مثلىنػا بسػبًب مػا ااتىسػبتيمكهي فػػي الػدرنيا مػف قبػائألى كميناػػراتو  َْرر ًَ ٌٜ َف رر ْٝ ُأمَّ ر َِ ررََم َدَخ َِّ ـُ [

]ٚ َٓ  أرػد مف فإفَّ  بينيما، تاكف التي النفرة على يدؿر  كذلؾ سبقتيا، التي أك معيا، دالت التي ُأْخَت
، فػػي المجتمعػػيف بػػيف النفسػػية النفػػرة العقكبػػات  جعػػؿ ضػػالةو  عقيػػدةو  فػػي االتحػػاد أفَّ  علػػى كيػػدؿر  كاحػػدو

                                                           

 (،ٕٓ/ٕ(، كمحاسػف التهللكيػؿ: القاسػمي)ُِٕ/ٖ(، كركح المعػاني: اولكسػي)ُِْ/ُمقاييس اللغة: ابف فارس) (ُ)
  (.ُُٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ِّّٖ/ٓكزىرة التفاسير: محمد أبك زىرة)

 (.ْٖ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حسَّاف) (ِ)
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الفصؿ 
 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

 ثػـ عليػو، داكليػا سػيؿ الػذم ىػك أنَّػو ونَّػو يحسػب يعتنقيػا؛ مػف كيلعػف يلغييا المتحديف مف كاحدان 
 أٍم: أاتىيػا لعنػتٍ  النَّار في متبكعة أك تابعة اويمـ مف أيمةه  دالت الماف .(ُ)المتبكعيف اوتباع يلعف
 التػػي التابعػػة المتبكعػػة كتلعػػف أضػػلتيا التػػي المتبكعػػة التابعػػة فػػتلعف يفالػػدَّ  فػػي نظيرىػػا علػػى دعػػت
 .اهللي  فلعناـ المكارد ىذه أكردتمكنا أنتـ: يقكلكف القادةى  االتباعي  يلعفف ضالليا، في زادت
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 

 الحياة على قدكميـ أكَّؿ حيفى  المررايف حاؿإابار  بمناسبة نرهلل االـو  ىذه ارية استئناؼي 
 إابػارعقكبػةن ليػـ، فػذيار عقػب  اهلل مػف صػدر اطابػان  فياػكف مػنيـ الكاحػد كفػاة حالػة كىػي ارارة،

حػػاؿ قػػبض أركاحيػػـ إامػػاالن لػػذار حػػاؿ مصػػيرىـ، كتالرصػػان إلػػى كصػػؼ مػػا ينتظػػرىـ مػػف العػػذاب، 
 فيذه ارية مف بقية ررح أحكاؿ الافار، كىك أفَّ اهلل يداليـ النَّار. ،غيرىـ أحكاؿ كلذار
 :(ّ)قائؽ التأكيؿلطائؼ التفسير كدرابعان: 

 ال القػػكؿ ىػػذا مثػػؿ وفَّ  المقػػاـ؛ بقرينػػة اهلل إلػػى فػػي اريػػة عائػػده   ]َؿررَٚل[ضػػمير المطيفػػة األكلػػى:
 قدكميـ أكَّؿ حيفى  المررايف حاؿإابار  بمناسبة نرهلل االـو  استئناؼي  فيك اهلل، غير أحدو  مف يصدر
 كلػـ اهلل، ىػك القائؿف، اهلل مف صدر اطابان  فياكف منيـ الكاحد كفاة حالة كىي ارارة، الحياة على

  ذاره. إلى حاجةى  فال القلكب كفي اوفياـ في دائمان  مذاكره  ونَّو الفعؿ؛ بجكار بو ييصرح
 كقكًعو. تحقيؽ على للتنبيو [َؿَٚل ]الماضي  بصيغة القكؿ بفعؿ اإلتياف المطيفة الثانية:
ُِوا]:اومر في قكلو المطيفة الثالثة: ر للكعيد، مستعمؿه  [اْدُخ  .القيامة يكـ إلى تنجيزه فيتهللاَّ
ٌٍ[:قكلو المطيفة الرابعة: ُِوا ِِف ُأَم  فػي كمعنػى الػداكؿ النَّػار، فػي أيمػـو  فػي ادالػكا: معنػاه ]َؿَٚل اْدُخ

علػى  "فػي" ال إضػمار فييػا كال مجػاز، كأفَّ  وأنَّػك  ، كىػك الظػاىر مػف اريػة،بينيـ فيما الداكؿ اويمـ
دااليػا كصػفيا، اهللصػؿ الظرفيػة بابيا، كمعناىػا  غيػران  كليسػت أنَّيػا إلػى إرػارةه  فيػو اومػـ ىػذه فػي كا 

 فػإفَّ  افػرىـ، فػي كاحػدةه  أيمػةه  كىـ ذكاتيـ، في أمـ ىـ بؿ مغايرة كال المغايرة، تيكىـ قد كالمعيةي  عنيا،
 .وحاامو كالمعاندة اهلل، ريات كالتاذيب العقاب، كجمعيـ الضالؿ، جمعيـ فقد اوجياؿ فرقتيـ
 الت. قد ويمـ مصاحبيف أٍم: الحاؿ، مكض  في كالمجركر كالجار

ْٕرِس[قكلػو: المطيفة الخامسػة:  الجنسػيف، مػف الضػاليف رػمكليا لبيػاف بيانيػةه  :فى ًمػ ]ِمرَن اجِلرني َواإِل
 كالمتبكع سكاء. التاب  ياكف لنَّارما المجتم  ىذا أضليـ، كفى الذيف كاإلنسي  إبليس، أتباع الجفر 

                                                           

  (.ِّْٖ/ٓىرة التفاسير: محمد أبك زىرة)كز  (،ُِٕ/ٖركح المعاني: اولكسي) (ُ)

  .(ُُٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ٕٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

كزىػػرة التفاسػػير: محمػػد  ،(ُُٖ/ٖالتحريػػر كالتنػػكير: الطػػاىر ابػػف عارػػكر)(، ك ٕٕ/ُْالتفسػػير الابيػػر: الػػرازم) (ّ)
  (.ِّّٖ/ٓأبك زىرة)
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ْٕرسِ ]:قكلػو المطيفة السادسػة: علػى   الجػفَّ  كقػدَّـ النػكعيف، مػف اويمػـ افػار يعنػي [ِمرَن اجِلرني َواإِل
  ررىـ.  اإلنس لمزيدً 

، كلاػف  :السابعةالمطيفة  جميػكر العلمػاء علػى أفَّ الررسػؿ ًمػفى اإلنػس، كلػـ ييبعػث ًمػفى الجػفَّ رسػكؿه
،  الررسؿفمنيـ النرذر،    .(ُ)في اإلنس رجاؿ كفي الجفَّ رجاؿه اما أفَّ مف بني آدـ، كمف الجفَّ نيذيره

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
َْٕس إَِلَّ ]ة نفسيا التي الؽ اإلنس مف أجلياللغاي الجفَّ  الؽ اهللي  ُٝ اجِلنَّ َواإِل َْ َِ َوَمٚ َخ

ُبُدونِ  ًْ َٔ
، كأدالو عنو كنكاهو، فمف أطاع رضي اهللي  على ذلؾ مالفكف بهللكامرو  فالجفر . {12}الراايات  [فِ

كاإلنس مكباان  ففي يكـ القيامة يقكؿ اهلل مااطبان افرة الجفَّ  ،ار، فلو النَّ ة، كمف عصى كتمردالجنَّ 
ٌْ ]مباتان: ُُ ْٔ َِ وَن َظ َُهُّ ٌْ َي ُُ ٌَ ِمْْ ٌْ ُرُش ُُ ْٖبِ ْ َي ِْٕس َأمَل ًَْؼَ اجِلني َواإِل  ةففي ىذه اري .{314}األكعا  [ َآَيِِٚت َيٚ َم
ٌٍ َؿْد ]قكلو:ك  و قد جاءىـ مف ينذرىـ كيبلغيـ.، كأنَّ على بلكغ ررع اهلل الجفَّ  دليؿه  ُِوا ِِف ُأَم اْدُخ

ٌْ ِمَن ا ُُ ْٝ ِمْن َؿبِِْ َِ ِر[َخ ِْٕس ِِف افَّْٚ ، كأمَّا اريـ سيعذبكف في النَّ على أنَّ  دليؿه  { 14}األعراف  جِلني َواإِل
ِه َجََّْتٚنِ ]ة قكلو:يدالكف الجنَّ  المؤمنيف مف الجفَّ  الدليؿ على أفَّ  َٚم َربي ََ محن  [َودَِْن َخَٚف َم   {02}الرَّ

، كفي ارية السابقة امتناف الحديث في مطل  السكرة معيما ؛ وفَّ كاإلنس للجفَّ  في اريةكالاطاب 
، يـ ينالكف ذلؾ لما امتف علييـ بو، كلكال أنَّ ةالجنَّ يـ سيدالكف بهللنَّ  مف اهلل على مؤمني الجفَّ 

 أنَّيـ ال كفاقان  الجنَّة مؤمنييـ كيداؿ إجماعان، النَّارى  اافريىـ يداؿ إجماعان  الجملةً  في مالفكف الجفر ف
 اغيرىـ الجنَّة في أنَّيـ ارية كظاىر ،النَّار مف النَّجاة مؤمنيـ ثكاب كأفَّ  االبيائـ، ترابان  يصيركف

 الجفر ف الجنَّة، حكؿ ربضو  في أنَّيـ أك فييا، يرربكف كال يهللالكف ال: قاؿ لمف االفان  ثكابيـ، بقدر
َؼَ اجِلني لقكلو: مااطبكف مالفكف أىؿ السرنة عند الجفر ، ك كالعبادات التاليؼ في ااإلنس ًْ ]َيٚ َم

] ٌَ ٌْ ُرُش ُُ ْٖبِ ِْٕس َأمَلْ َي  أىؿ بيف فال ًاالؼ ،مالفكف الَّيـ الجفَّ  أفَّ  على الاؿر  أىطبؽك   {314}األكعا   َواإِل
كافَّار الجفَّ يدالكف النَّار بالنصَّ كاإلجماع، كأمَّا "ابف تيميَّة:  يقكؿ ،مالفكف الجفَّ  أفَّ  النظر

مهللمكركف باوصكؿ  الجفر  كقاؿ أيضان:" .(ّ)"مؤمنكىـ فجميكر العلماء على أنَّيـ يدالكف الجنَّة
؛ فال ياكف ما أمركا بو كنيكا عنو كالحقيقة يـ ليسكا مماثليف ل نس في الحدَّ فإنَّ ، كالفركع بحسبيـ

نس في جنس التاليؼ باومر كالنيي، ، لانيـ مراراكف اإلمساكيان لما على اإلنس في الحدَّ 

                                                           

(، كرػػػػػػػػػػرح العقيػػػػػػػػػػدة ِٔٔ،ِْٕيػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػرحمف كأكليػػػػػػػػػػاء الرػػػػػػػػػػيطاف: ابػػػػػػػػػػف تيميَّػػػػػػػػػػة)ص:الفرقػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػيف أكل (ُ)
 (.ُِٕ/ٖكركح المعاني: اولكسي) (،ُِٔالطحاكية)ص:

 (.ُٓ(، كعالـ الجفَّ كالرياطيف: عمر سليماف اورقر)ص:ِِِ/ِلكام  اونكار البيية: السفاريني) (ِ)

 (.ِٔٔالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيميَّة)ص: (ّ)
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مالفكف، إفَّ الجفَّ ف ًبناءن عليو .(ُ)"، كىذا ما لـ أعلـ فيو نزاعان بيف المسلميفكالتحليؿ كالتحريـ
ٌْ ]كليذا يداؿ اافرىـ النَّار بالنصَّ كاإلجماع اما قاؿ تعالى: ُُ ْٝ ِمْن َؿْبِِ َِ ٌٍ َؿْد َخ ُِوا ِِف ُأَم َؿَٚل اْدُخ

رِ  ِْٕس ِِف افَّْٚ  لجنَّة على قكؿ جميكر أىؿ العلـ.كيداؿ مؤمنيـ ا {14}األعراف  [ِمَن اجِلني َواإِل
 :(ِ)ىداياتو سادسان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو ك 

 أفَّ الجفَّ مالفكف باإليماف، مااطبكف بالرريعة المحمدية. .ُ
، كأفَّ منيـ المؤمف كالاافر. .ِ ثباته عف كجكد الجفَّ  ارية فييا إاباره كا 
 اإلقرار بكجكد الجفَّ جزءه مف اإليماف بالغيب. .ّ
 أفَّ اهلل تعالى يتالـ م  الافار.ارية دليؿه على  في .ْ

 الكافريف عمى ألسنة متأصؿه أسمكبه عف المَّ المقصد الثاني: 
ٚ]كيدؿر على ىذا المفيكـ الررعي قكلو: َٓ ْٝ ُأْخَت َْ ًَ ٌٜ َف ْٝ ُأمَّ َِ ََم َدَخ َِّ  .{14}األعراف  [ـُ

 :(ّ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ٌٜ فػي التصػكر اإليمػاني ىػي الجماعػة التػي تنتسػب إلػى عقيػدةو كاحػدةو مػف اػؿَّ جػنسو  إفَّ اويمَّػة : ُأمَّ

، كليست ىي الجماعة التي تنتسب  ، أك أرضو كاحدةو.كمف اؿَّ أرضو  إلى جنسو كاحدو
 ْٝ َْ ًَ  ،اللعنة في الحقيقة إبعاد اهلل مف يعصػيو عػف الايػر وفَّ مف الاير؛  كاإلبعاد اللَّعف: الطَّردي : َف

 كفي الررع: الطرد كاإلبعاد عف رحمة اهلل.
رررٚ َٓ اواكة إذا اانػػػت فػػػي غيػػػر الػػػكالدة اانػػػت للمرػػػاالة فػػػ: إرػػػارةه إلػػػى مرػػػاراتيـ فػػػي الكاليػػػة، ُأْخَت

 كاالجتماع في الفعؿ.
 :(ْ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

قد مضت مف قبلاـ على تابر ارية أفَّ اهلل قاؿ ليـ: ادالكا أييا المرراكف في جملة أمـو         
مػةه مػف اومػـ العاتيػة لعنػت أاتيػا التػي الافر كالضالؿ مف الجفَّ كاإلنػس فػي النَّػار، المػا دالػت أي 

 .سبقتيا إلى النَّار

                                                           

(، كأضكاء ُِٓ(، كررح العقيدة الكاسطية: محمد بف صالأل العثيميف)ص:ِّّ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُ)
  (.ُِْٖالبياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:

كرػػػرح أصػػػكؿ العقيػػػدة  (،ّٓلجػػػفَّ كالرػػػياطيف: عمػػػر اورػػػقر)ص:(، كعػػػالـ إٕ/ُْالتفسػػػير الابيػػػر: الػػػرازم) (ِ)
 (.َُٗاإلسالمية: نسيـ ياسيف)ص:

ػػػػػرَّةي التهللكيػػػػػؿز ديرَّةي التنك  ،(ُٕٔياقكتػػػػػة الصػػػػػراط فػػػػػي تفسػػػػػير غريػػػػػب القػػػػػرآف: أبػػػػػك عمػػػػػر الزاىػػػػػد)ص: (ّ) : يػػػػػؿ كغي
كمعجػـ المنػاىي اللفظيػة:  ،(ْٕ/ُعمدة الحفاظ في تفسير أرػرؼ اولفػاظ: السػميف الحلبػي)ك  ،(ُُٗ/ُ)اإلساافي

   (.ُُٕ/ُكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ُْٕبار أبك زيد)ص:

 (.ُٓٓ(، كالماتصر في التفسير)ص:ِِٗتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص: (ْ)
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 لطائؼ التفسير في اآلية: ثالثان:
    .   (ُ)فاًحران كال لىعَّانان كال سبَّابان  ()لـ ياٍف رسكؿ اهللقاؿ:  ()عف أنسو  المطيفة األكلى:
عبداهلل بف المبارؾ يقكؿ على رؤكس النَّاس:" دعكا حديثى عمرك بف ثابػت؛ ااف   المطيفة الثانية:

   .(ِ)فإنَّو ااف يسب السلؼ"

 :(ّ)تحقيؽ اليدؼ كالمقصد مف اآليةرابعان: 
 الفػكج يػداؿ بؿ كاحدةن، دفعةن  النَّار في بهللجمعيـ الافار يداؿ ال بهللفَّ اهلل ترعر ىذه ارية 

 مػف النَّػار فػي اويمة مف الدااؿي  كيراىد القكؿ، ىذا ليصأل كمسبكؽه، سابؽه  فييـ فياكف الفكج، بعد
رٚ]:كقكلو سبقيا، َٓ ْٝ ُأْخَت َْر ًَ ٌٜ َف ر ْٝ ُأمَّ َِ ََم َدَخ َِّ ػيـ يلعػف النَّػار أىػؿ أفَّ  المقصػكد[ ـُ  فيتبػرأ بعضػان  بعضي
ػػػيـ رررٚ[:بقكلػػػو كالمػػػرادي  ،بعػػػضو  مػػػف بعضي َٓ  يلعنػػػكف المرػػػرايف أفَّ : كالمعنػػػى الػػػدَّيف فػػػي أٍم: ]ُأْخَت

    .الضاللة أدياف سائر في القكؿ كاذا النَّصارل، كالنَّصارل الييكد، تلعف الييكد كاذلؾ المررايف،
المسػػػػلـ لػػػػيس  تحػػػػريـ اللعػػػػف، كالزجػػػػر عػػػػف جريانػػػػو علػػػػى اللسػػػػاف، كأفَّ  كاوصػػػػؿ الرػػػػرعي

الؽ يف، كال بػيف المػؤمنيف، كلػيس اللعػف مػف أاػمى بالطعاف كال اللَّعَّاف، كال يجكز التالعف بيف المسػلً 
و ال ياػػكف كاللَّعَّػػاف قػػد جػػرت عليػػو نصػػكص الكعيػػد الرػػديد؛ بهللنَّػػ ،المسػػلميف كال أكصػػاؼ الصػػديقيف

يف يياثرف ار النساء؛ ونَّ رييدان، كال رفيعان يكـ القيامة، كيينيى عف صحبتو، كلذا ااف أاثر أىؿ النَّ 
كمػف ، كجيػت إليػو سػبيالن  عاف ترج  إليو اللٍَّعنةي، إذا لـ تجد إلى مفاللَّ  كأفَّ  ،اللعف، كيافرف العرير

بػاب اللعػف  فػي سػدَّ  اإلسػالمية كقػد بالغػت الرػريعة، و إذا لعف دابة تيراتالعقكبات المالية ًللَّعَّاف أنَّ 
رد لػػذلؾ يحػػـر لعػػف الدابػػة، كاللعػػاف للػػدكاب تػػ بيػػائـ؛عػػف لعػػف الالرػػرع عػػف مػػف لػػـ يسػػتحقو، فنيػػى 
فعلػى المسػلـ الناصػأل لنفسػو حفػظ لسػانو عػف اللعػف، كعػف الػتالعف،  ريادتو؛ وفَّ ىػذا جرحػة لػو،

 .أك سنةو  مف اتابو  كالكقكؼ عند حدكد الررع في ذلؾ، فال ييلعف إال مف استحؽ اللعنة بنص  
 :  (ْ)يمكف استنباط بعض اليدايات مف اآلية القرآنيةخامسان: 
 .ررعيةه  قدريةه كدينيةه اكنيةه التدرج سينةه  .ُ
ِ. .  يؤاذ مف ارية المبالغة في ذَـّ السب كاللَّعف لما فيو مف احتقارو كازدراءو
 أفَّ اللعف ىك اإلبعاد عف رحمة اهلل تعالى. .ّ

 

                                                           

  (.ِِٕ(،)ص:َْٔٔصحيأل الباارم اتاب اودب ػ باب ما يينيى مف السَّباب كاللعف، حديث رقـ:) (ُ)

  (.ُٔ)المقدمة، حديث رقـ: صحيأل مسلـ (2)
(، كمعجػػػػػـ المنػػػػػػاىي اللفظيػػػػػة: باػػػػػػر أبػػػػػػك ِْٗكاوذاػػػػػػار: النػػػػػػككم)ص: (،ٕٕ/ُْالتفسػػػػػير الابيػػػػػػر: الػػػػػرازم) (ّ)

    (.ُْٕزيد)ص:

  (.َْٔ/ُّ(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)ِْٗاوذاار: النككم)ص: (ْ)
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 المقصد الثالث: الكفر ممةه كاحدةه في الضبلؿ
رٚ :دؿر على ىذا المقصكد قكلوكي ًً ِٔ ََ رٚ  َٓ روا ؾِٔ ـُ اَر رٚ َحتَّرى إَِىا ادَّ َٓ ْٝ ُأْخَت َْر ًَ ٌٜ َف ر ْٝ ُأمَّ ر َِ رََم َدَخ َِّ ـُ [

 ٚ َٕ و ُِّ ََلِء َأَض ُٗ َْٚ َه ٌْ َربَّ ٌْ أِلُوََلُه ْٝ ُأْخَراُه ونَ َؿَٚف ُّ َِ ًْ ٌ  َوَفُِْن ََل َب ًْ ٍَّ ِض ُُ ِر َؿَٚل فِ ٚ ِمَن افَّْٚ ًٍ ًْ ٌْ َظَذاًبٚ ِض . َؾَآِِتِ

ْٝ ُأوََل  ِسُبونَ َوَؿَٚف ُْ ٌْ َب ُْْت ـُ َذاَب بََِم  ًَ ٍَ َؾُذوُؿوا اف َْْٔٚ ِمْن َؾْو َِ ٌْ َظ ُُ َٚن َف ـَ ٌْ َؾََم  ٌْ أِلُْخَراُه  .{ 15، 14 }األعراف [ ُه
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

.َحتَّى  : حرؼ يفيد انتياء الغاية، كىك الغالب، كيفيد التعليؿ، كتهللتي حرؼ عطؼ، كىك قليؿه
 كقد أجم  النرحاة على أفَّ الحركؼ ال محؿ ليا مف اإلعراب.

 ظرؼ، كالظركؼ أسماء.: إَِىا

رررروا ـُ اَر ، كراءه جػػػػيالن  فػػػػي النَّػػػػار تالحقػػػػكا أٍم: :ادَّ  .أبنػػػػاء كراءىػػػػـ كآبػػػػاءن  الػػػػؼه  كراءه كسػػػػلفان  جيػػػػؿه
رروا]كأصػػؿي  ـُ اَر ػػيـ كأدراؾ النَّػػار، فػػي كاجتمعػػكا تالحقػػكا، كالمعنػػى: أٍم:، تػػداراكا[ ادَّ  بعضػػاي، بعضي
  معو. كاستقر

 ٌْ ٌْ أِلُوََلُه ْٝ ُأْخَراُه ؿي : قػكالف كاواػرل اوكلى تفسير : فيَؿَٚف  فػي داػكالن  آاػرىـ يعنػي أاػراىـ: اوكَّ
 القػػادة كىػػـ منزلػةن  وكالىػػـ كالسػػفلة، اوتبػاع كىػػـ منزلػػةن  أاػراىـ: كاراػػر ،فييػػا داػكالن  وكالىػػـ النَّػار،

 كالرؤساء.

ٚ ًٍ ًْ ليو العرب االـ في كالضعؼ كاحدة، مرة الريء مثؿ ىك : الضعؼ:ِض  المثػؿ :اهلل اػالـ يػرد كا 
 كمتػى يثنيػو الػذم ىػك الرػيء كضػعؼ .محصػكرو  غيػري  ىػك بؿ مثليف، على يقتصر كال زاد ما إلى

 عرػركف فػذلؾ مائػة كضػعؼ عرػرة ضعؼ يقاؿ أف نحك مثلو العدد ذلؾ اقتضى عدد إلى أضيؼ
 .ًاالؼو  بال كمائتاف

  ٌ ًْ ٍَّ ِضررر ررر ُُ ػػػا : أٍم: عػػػذاب مضػػػاعؼ،فِ ػػػا كاإلضػػػالؿ، فبالضػػػالؿ كالرؤسػػػاء القػػػادة أمَّ  اوتبػػػاع كأمَّ
 القاطعة. بالبراىيف الياديف كجكد م  الضالؿ، أىؿ كتقليد فبالضالؿ، كالسَّفلة،

 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
 العػػذاب يضػػاعؼ أفَّ  القيامػػة يػػكـ اهللى  يسػػهلللكف اوتبػػاعى  أفَّ يمػػة الار  اريػػة ىػػذه اهللي فػػي بػػيَّف

 تافػػػؼ كال اوتبػػػاع، تنفػػػ  ال للمتبػػػكعيف العػػػذاب مضػػػاعفةى  أىفَّ  أاػػػر مكاضػػػ  فػػػي للمتبػػػكعيف، كبػػػيَّف
ٌ  ]:ثػػـ قػػاؿ العػػذاب، مػػف عػنيـ ًْ ٍَّ ِضرر رر ُُ ػػا النَّػػار، مػػف ضػػعؼ عػػذابه  كمػنيـ مػػناـ لاػػؿ   أٍم: [فِ  أمَّ

                                                           

(، كركح المعػػػػػػػػػاني: ٖٕ/ُْ(، كالتفسػػػػػػػػػير الابيػػػػػػػػػر: الػػػػػػػػػرازم)ُِّ،َُِمغنػػػػػػػػػى اللبيػػػػػػػػػب: ابػػػػػػػػػف ىرػػػػػػػػػاـ)ص: (ُ)
(، كأحاديػػث ٕٔ/ٕكمحاسػػف التهللكيػػؿ: القاسػػمي) (،ِّْٖ/ٓكزىػػرة التفاسػػير: محمػػد أبػػك زىػػرة) (،ُِٕ/ٖاولكسػػي)

 (.ُِّالعقيدة المتكىـ إرااليا في الصحيحيف: سليماف الدبياي)ص:

  (.ِِّيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:أضكاء البياف في إ (ِ)
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ضالليـ فلضالليـ القادةي  ػا السػابؽ، عاءالػدر  سػبب كذلػؾ كا   اػكنيـ كأمَّػا ضػاليف، اػكنيـفل االتبػاعي  كأمَّ
 االتبػاع ضػعؼ إفَّ فػطغيػانيـ،  فػي يزيػد أمػرىـ عف يصدركف رؤساء إياىـ اتااذىـ فألفَّ  مضليف،

بعػض  عػف كنقػؿ ،لليػكل اتباعػان  الػدرنيا عرض لينالكا الرؤساء كتكلي الكاضألً  الحؽَّ  عف إلعراضيـ
 ظػػاىران  العػػذاب مػػف فػػإفَّ  اراػػر، يػػرل مػػا ضػػعؼ كمػػنيـ مػػناـ لاػػؿ   المعنػػى أفَّ  اريػػة فػػي المفسػػريف
 اتػػارلمكا البػاطف، العػػذاب لػو لػػيس أف فيقػدر البػػاطف دكف الظػاىر اراػػر مػف يػػدرؾ كاػؿ   كباطنػان،

رَذاَب ]قكلػو:ك  .العػذاب مف لاـ ما ضعؼ منيـ لاف المعنى أفَّ  ًَ ٌْ ]المضػاعؼ[ َؾُذوُؿوا اف ْْرُت ـُ بِرََم 

ِسُبونَ  ُْ  علػى ليػـ قػالكه القػادة اػالـ مػف ىػذا أفَّ  كالظػاىر، تاسػبكنو الػذم أك اسباـ بسبب أٍم: [َب
 .(ُ)التكبي  سبيؿ على للفريقيف اهلل االـ مف ياكف أفَّ  زكجكَّ  ،الترفي سبيؿ
 :(ِ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿثالثان: 

وا ]: قكلو:المطيفة األكلى ـُ اَر َٚحتَّى إَِىا ادَّ ًً ِٔ ََ  ٚ َٓ  العنػان  فكجػان  فكجػان  يػدالكف أٍم: قبلىػو، لمػا غايػةه [ ؾِٔ
يـ  .النَّار في باجتماعيـ تالحقيـ انتياء إلى بعضان  بعضي

ٌْ ]قكلػو: في الالـ المطيفة الثانية:  امػا معيػـ ال اهلل مػ  اطػابيـ وفَّ  ؛للتبليػ  ال للتعليػؿ[ أِلُوََلُه
ٚ]:عنيـ تعالى مابران  قكلو عليو يدؿر  َٕ و ُِّ ََلِء َأَض ُٗ َْٚ َه  حيثي  بو كأمركنا الضالؿ إلى دعكنا أٍم:[ َربَّ
ٚ] بيـ فاقتدينا سنكه ًٍ ًْ ٌْ َظَذاًبٚ ِض  مضاعفان.  أم[ َؾَآِِتِ

ٌْ ]:قكلػػو فػػي : الػػالـالمطيفػػة الثالثػػة  :قػػالكا إيػػاىـ كإلضػػالليـ وجليػػـ: كالمعنػػى أجػػؿ الـ [أِلُْخررَراُه
نَّمػػػا أكالىػػـ اػػػاطبكا مػػا ونَّيػػػـ وكالىػػـ؛ القػػػكؿ ىػػذا ذاػػػركا أنَّيػػـ المػػػراد كلػػيس أضػػػلكنا ىػػؤالء ربنػػا  كا 

 .الاالـ بيذا تعالى اهلل ااطبكا
ٚ]قكلو: :المطيفة الرابعة َٕ و ُِّ ََلِء َأَضر ُٗ َْرٚ َهر أضػلكنا.  المتقػدميف إفَّ  يقكلػكف: اوتبػاع أف: المعنػى[ َربَّ

 كتزيينػو الباطػؿ، إلػى بالػدعكة: أحػدىما: كجيػيف علػى للمتػهللاريف المتقدميف مف يق  اإلضالؿ ىذاك 
 ياػػػػكف بػػػػهللفَّ : اراػػػػر كالكجػػػػو، اوباطيػػػػؿ لتلػػػػؾ المبطلػػػػة الػػػػدالئؿ إافػػػػاء فػػػػي كالسػػػػعي أعيػػػػنيـ، فػػػػي

 لفقكىػػػػا التػػػػي كاوضػػػػاليؿ اوباطيػػػػؿ تلػػػػؾ فػػػػي فيقلػػػػدكنيـ المتقػػػػدميف، وكلئػػػػؾ معظمػػػػيف المتػػػػهللاركف
 .اإلضالؿ على المتقدميف أكلئؾ بإقداـ تربييان  ذلؾ فيصير بيـ، كيتهللسكف

ٍَ ]: )ًمف( في قكلو:خامسةالمطيفة ال  يافػؼ فضػؿو  أمر  علينػا لاػـ لػيس أٍم: لالستغراؽ،[ ِمْن َؾْو
 للضػالؿ كالعػذاب ضػللنا امػا ضػللتـ فػهللنتـ عػذاباـ؛ فػكؽ علينا العذاب يثقؿ أف يكجب أك العذاب،

                                                           

  (.ُٕٓ،ُْٕ/ٖركح المعاني: اولكسي) (ُ)

( كزىػػػػػرة التفاسػػػػػير: محمػػػػػد أبػػػػػك ُٕٓ،ُّٕ/ٖكركح المعػػػػػاني: اولكسػػػػػي) (،ٖٕ/ُْالتفسػػػػير الابيػػػػػر: الػػػػػرازم) (ِ)
   (.ِّٖٔ،ِّٖٓ/ٓزىرة)
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ذا ذلؾ، في راراتمكنا كقد الافر أك كالعناد  أضػللتـ فقػد ضػاللنا، في كاتبعتمكنا أضللنااـ قد انا كا 
 .(ُ)اتبعتمكنا اما ضاللاـ في كاتبعكاـ غيراـ،

ٍَ ]: الفاء في قكلو:المطيفة السادسة َْْٔٚ ِمْن َؾْو َِ ٌْ َظ ُُ َٚن َف ـَ  مقدرو  ررطو  عف تفصأل الفصيحة؛ [َؾََم 
 .علينا يزيد أك لاـ يافؼ فضؿو  أمر  علينا لاـ فما مثلنا، ضللتـ قد انتـ فإذا تقديره:

ررَذاَب ]الفػػاء فػػي قكلػػو: المطيفػػة السػػابعة: ًَ  قبليػػا. مػػا علػػى بعػػدىا مػػا لعطػػؼ عاطفػػة، [َؾررُذوُؿوا اف
رَذاَب ]:: عبر عف العػذاب بالػذكؽ فػي قكلػوثامنةالمطيفة ال ًَ  آالمػو، رػدة إلػى ل رػارة [َؾرُذوُؿوا اف
 بآالميا. محسيف ليا ذائقيف النَّار في كالمعنى: ادالكا ،كمتاعبو
ٌْ ]: الباء فػي قكلػو:التاسعةالمطيفة  ُْْت ـُ  كعبػث ظلػـ مػف تاسػبكف انػتـ مػا بسػبب أٍم:سػببيةه؛ [ بََِم 
، بػيف لػؾذ فػي فػرؽ ال ،العقػاب سػبب فػي اوصػؿ ىػك فيػذا كفساد، ، ضػاؿو  كقػ  قػد داـ مػا كمضػؿو
، أنذرتػػو قػػد داـ كمػػا يػػدرؾ، عقػػؿه  لػػو داـ مػػا ماتػػاران، الضػػالؿ فػػي االنػػا  يديػػو بػػيف كقامػػت الررسػػؿي

  .يتبعو فلـ الرريد، اليادم جاءه كقد إثميو، فعليو قبلو مف اتب  قد ااف فإذا البينات،
ونَ ]:: الاطاب في قكلوعاشرةالمطيفة ال ُّ َِ ًْ  بمػا تالمػتـ فلػذا فريػؽو، لاػؿَّ  مػا أك لاػـ ما[ َوَفُِْن ََل َب

: كقيػػػؿ لالتبػػػاع التقػػػديريف علػػػى فالاطػػػابي  دكناػػػـ، الضػػػعؼ الرؤسػػػاء اسػػػتحقاؽ باعتقػػػاداـ يرػػػعر
 .(ِ)القادة ىـ الذيف الغيب على االتباع ىـ الذيف المااطبيف بتغليب للفريقيف
 :(ّ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

 جمعيا، قد فالباطؿ بينيا، تفريؽ ال كاحدةه، ملةه  الَّو الافرى  أفَّ  أكالن: يفيد النصر القرآنير  ىذا
، بعد جيالن  اوجياؿ في يتسلسؿ أنَّو ثانيان: كيفيد كحدىا، قد كالعقاب  اوجيػاؿ فػي تفػرقيـ كبعػد جيؿو
ف جميعػػان، النَّػػار فػػي التقػػكا قػػد تجػػدىـ  أحيانػػان  تجػػدىا اإلنسػػانية كالػػدَّيانات الملػػؿ تػػاري  إلػػى تنظػػر كا 
 تػػداؿ فإنَّيػػا كالجػػفَّ  اإلنسػاف مػػف كاومػػـ اوجيػػاؿ ىػذه اانػػت فػػإذاالافػػر،  مػف كاحػػدو  نػػكعو  فػػي تتالقػى
 يقػكؿ اهلل يػكـ كلػذا العقاب، بينيـ ككحد باهلل الررؾ جمعيـ كقد المتبكع، التاب  يلحؽ جميعان، النَّار

[:القيامة ٌْ ُُ ْٝ ِمْن َؿْبِِ َِ ٌٍ َؿْد َخ ُِوا ِِف ُأَم ، اإلنس مف مضت أٍم: ]اْدُخ ، للجمي  متسعةه  كالنَّار كالجفَّ
 رػػاليو، فػػي ماتلفػػان  متقاربػػان  أك كاحػػدان، ضػػاللييا كاػػاف ضػػلت، التػػي اومػػـ ىػػذه تالحػػؽ اهلل ثػػـ ذاػػر
رػراؾه  كثنيػةه  الرػو إذ معناهي؛ في متحدان   فىيػـ فػي ضػالؿو  أمر  كضػالؿه  اإللييػة، بالحقيقػة كافػره  بػاهلل، كا 
أنَّو المػا دالػت أيمػةه مػف اومػـ لعنػت أاتيػا  في ىذه اريات بيَّف اهللي ، فكمنرئو الكجكد االؽ حقيقة

التػػي سػػبقتيا إلػػى النَّػػار، حتػػى إذا تالحقػػكا فييػػا، كاجتمعػػكا اليػػـ قالػػت أياػػراىـ داػػكالن، كىػػـ السَّػػفىلة 

                                                           

  (ِّٖٓ/ٓزىرة التفاسير: محمد أبك زىرة) (ُ)

  (.ُٕٓ/ٖي)ركح المعاني: اولكس (ِ)

  (.ِّْٖ/ٓزىرة التفاسير: محمد أبك زىرة) (ّ)
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كاالتباع ويكالىـ، كىـ الايبراء كالسادة: يا ربَّنا ىؤالًء الابػراء ىػـ الػذيف أضػلكنا عػف طريػؽ اليدايػة، 
فان لتػػزيينيـ الضػػالؿ لنػػا، قػػاؿ اهلل ردان علػػييـ: لاػػؿَّ طائفػػةو مػػناـ نصػػيبه مػػف فعػػاقبيـ عقابػػان مضػػاع

العػػذاب مضػػاعؼ، كلاػػناـ تجيلػػكف ذلػػؾ كال تدراكنػػو. قػػاؿ السػػادة المتبكعػػكف وتبػػاعيـ: لػػيس لاػػـ 
أييا االتباع علينا مف فضؿه تستحقكف بو تافيػؼ العػذاب عػناـ، فػالعبرة بمػا اسػبتـ مػف اوعمػاؿ، 

في اتباع الباطؿ فذكقكا أييا االتبػاع العػذاب مثلمػا ذقنػاه بسػبب مػا انػتـ تاسػبكف مػف كال عذر لاـ 
ف ااتلفػت أجنػاس أىلػو كأمػاانيـ، فيػـ يترػابيكف  الافر كالمعاصػي؛ لػذلؾ فػإفَّ الافػر ملػةه كاحػدةه كا 

 .(ُ)في افرىـ كقكليـ
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآليات مفخامسان: 
فَّ  كالمبتدعػػة، كالضػػالؿ الافػػار أفَّ  علػػى اريػػةي  تػػدؿر  .ُ  ضػػاللتيـ، علػػى كتعػػاكنكا تناصػػركا كا 

 .أضليـ لمف العذاب كيسهلللكف كيتقاطعكف يتالعنكف ارارة في فإنَّيـ الدرنيا، في كتكادركا
 .السكء علماء بقكؿ كاالغترار التقليد، فساد ارية على  تدؿر  .ِ
، الضػػالؿ إلػػى الػػداعي أفَّ  علػػى تػػدؿر  .ّ  تػػدؿر ، ك لػػو بعػػذرو  لػػيس إيػػاه غيػػره إضػػالؿ كأفَّ  ميضػػؿ 

 .الدرنيا محف في االرتراؾ بًاالؼ راحةه، ليـ ييكجب ال العذاب في ارتراايـ أفَّ  على
 .كالضالؿ كاليدل المالكؽ، في الميجبرة قكؿ فيبطؿ ،فعؿ العبد اإلضالؿ ذلؾ أفَّ  .ْ
 بالقلب.في ارية دليؿ على أنَّو ال يماف الجبر على الافر؛ لتعلقو  .ٓ
براءةي المررايف مف ريراائيـ يكـى القيامة، كمصػيريىـ جميعػان إلػى النَّػار، كسػينالكفى جػزاءىىـ  .ٔ

.  العادؿى
ال يىػنقصي ذلػؾ مػف آثػاميـ  وإلى ضاللةو ااف عليو مف اإلثـ ًمثؿي آثاـً مىف تًبعػا مىف دعأفَّ  .ٕ

 ريئان.
ػػالؿ؛ ونَّػػو  .ٖ ـي أف ياػػكفى مػػف ديعػػاًة الضَّ نَّمػػا أفَّ يحػػذًر المسػػل ، كا  ال يياػػتىصر بػػإثـ نفسػػو فحسػػبي

، كصػػار قيػػدكةن ليػػـ فػػي  ػػف اتَّبعػػكهي؛ ونَّػػو غػػرَّىـ كاػػدىعيـ كفػػتألى ليػػـ بػػابى الرَّػػرَّ ـى مى ػػؿ آثػػا يىتحمَّ
.  الررَّ

ػػػدي علػػػى المسػػػلـً أفَّ ياػػػكفى قيػػػدكةن فػػي الايػػػًر، كأف يىػػػدعكى إلػػػى الايػػػر، كيىتجنَّػػػبى أف  .ٗ اريػػة تؤاَّ
.  ياكفى داعيةن إلى الررَّ

، كذلؾ القيامة يكـ جكاز اذب الافار .َُ ـَِغ[ مثؿ قكليـ جائزه َّْٚ ُمْؼِ ـُ َْٚ َمٚ   {81}األكعا   ]َواهللِ َربي

                                                           

 (.ُٓٓ،ُٖالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ُ)

(، كحارػػػػػية الصػػػػػاكم علػػػػػى تفسػػػػػير ٕٕ/ٕ(، كمحاسػػػػػف التهللكيػػػػػؿ: القاسػػػػػمي)ٕٗ/ُْالتفسػػػػػير الابيػػػػػر: الػػػػػرازم) (ِ)
كالتفسػػػػػير المنيجػػػػػي: جمػػػػػاؿ أبػػػػػك  (،َُٕ(، كرػػػػػرح المنظكمػػػػػة الحائيػػػػػة: صػػػػػالأل الفػػػػػكزاف)ص:ِٕٔ/ِالجاللػػػػػيف)

  (.ٖٓ/ّحسَّاف)
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 أفَّ القادة كاوتباع سكاءه في تغليظ العذاب اواركم. .ُُ
نعػػيـ أئمػػة  عػػذاب الرؤسػػاء كأئمػػة الضػػالؿ أبلػػ  كأرػػن  مػػف عػػذاب اوتبػػاع، امػػا أفَّ  أفَّ  .ُِ

 .اليدل كرؤسائو أعظـ مف ثكاب اوتباع
بيف بآيات اهلل مالدكف في العذاب، مرػتراكف فيػو سائر أنكاع الماذَّ  على أفَّ  ارية دلت .ُّ

ف اانكا متفاكتيف في مقداره، بحسب أعماليـ كعنادىـ كظلميـ كافترائيـ  .كفي أصلو، كا 
حينما ال يقدر عكاقب اومكر، كال يدرؾ حقيقة ما عليػو حالػو مػف  اثيران  ياطئ اإلنسافي  .ُْ

ف تػػػهللثر بالتقليػػد أك أك ضػػالؿو  انحػػراؼو   مراجعػػػةى  عمػػؿ بتكجيػػػو بعػػض المعلمػػيف، وفَّ  حتػػى كا 
ـي  ، كلػػيس اػػؿر عاقػػؿو  لاػػؿَّ  مطلػػكبه  الحسػػاب أمػػره   ، فػػبعضي أك صػػحيحان  صػػكابان  مػػا يقكلػػو المعلػػ

إلػى  ثػـ ينقلػكف الاطػهللى  يػـ اومػكر،، كياطئكف في فى مغركرةو  دايلةو  المعلميف يتهللثركف بهللفاارو 
 .(ُ)كتكارث ارراء عف طريؽ المعلميف ،، كىذا يتطلب الحذر مف تناقؿ اوفاارالتالميذ

 نيا تنقلب يـك القيامة عداكة كمالعنة.في الدر  الماذَّبيف التي اانت بيفة مكدال أفَّ  .ُٓ
ف ااتلفت أزمنتيـ .ُٔ  .(ِ)كأمانتيـ أفَّ الافر ملة كاحدة، كا 
  اد ىي خمؽ اهلل، ككسبه مف العباد: أفعاؿ العبرابعالمقصد ال

ِسُبوَن[ ]:وكيدؿر على ىذا المقصكد القرآني قكل ُْ ٌْ َب ُْْت ـُ َذاَب بََِم  ًَ  { 15 }األعراف َؾُذوُؿوا اف

 :(ّ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ٌْ ُْْت ـُ َذاَب بََِم  ًَ ِسُبونَ َؾُذوُؿوا اف ُْ أٍم: بسػبب افػرىـ يعػذبكف يػكـ القيامػة بػهللنكاع العػذاب جػزاءن علػى  :َب

 ما ىـ فيو مف الافر باهلل كرسلو. ما اانكا ياسبكف في دنياىـ مف ارثاـ كالاطايا كاإلجراـ، م 
 :(ْ)بياف المقصد في اآليةثانيان: 

فضػػػؿو تسػػػتحقكف بػػػو قػػػاؿ السػػػادة المتبكعػػػكف وتبػػػاعيـ: لػػػيس لاػػػـ أييػػػا االتبػػػاع علينػػػا مػػػف 
تافيؼ العذاب عناـ، فالعبرة بما اسبتـ مف اوعماؿ، كال عذر لاـ في اتبػاع الباطػؿ، فػذكقكا أييػا 

 ىػػذا مػػف المقصػػكداالتبػػاع العػػذاب مثلمػػا ذقنػػاه بسػػبب مػػا انػػتـ تاسػػبكف مػػف الافػػر كالمعاصػػي. ك 
ػػ أفَّ  كاوتبػػاع الرؤسػػاء عػػف أابػػر لمػػا وفَّ اهلل كالزجػػر؛ التاكيػػؼ الاػػالـ  بعػػض، عػػف يتبػػرأ يـبعضى
ػػ كيلعػػف ااتلػػؼ  ، كبنػػاءن عليػػو فقػػدالقلػػب فػػي الرػػديد الاػػكؼ لكقػػكع سػػببان  ذلػػؾ اػػاف بعضػػان  يـبعضي

، كىػػي تػػدبير فػػي أفعػػاؿ الالػػؽ الَّيػػا هللفزعمػػت الجبريػػة أفَّ الاس فػػي أفعػػاؿ العبػػاد االاتياريػػة، النَّػػ

                                                           

  (.ٖٓٔ/ُالتفسير الكسيط: كىبة الزحيلي) (ُ)

(، كالماتصػػر فػػي التفسػػير: مراػػز تفسػػير ِّٗفػػي تفسػػير اػػالـ المنػػاف: السػػعدم)ص:تيسػػير الاػػريـ الػػرحمف  (ِ)
 (.ُٓٓللدراسات القرآنية)ص:

 (.َْٕ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ّ)

 (.ُٓٓ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:َٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ْ)
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ضػػافتي يػػا اضػػطرارية، احراػػات المػػرتًعشالر  ، كقػػابلتيـ ، كحراػػاًت اورػػجار، كا  يا إلػػى الالػػؽ مجػػازه
كقػػاؿ ت ال تعلػػؽ ليػػا بالػػؽ اهلل، المعتزلػػة فقػػالكا: إفَّ جميػػ  اوفعػػاؿ االاتياريػػة ًمػػٍف جميػػ  الحيكانػػا

ة لػو، كاقعػة بمرػيئتو أفعاؿي العباد بيا صاركا مطيعيفى كعصػاةن، كىػي مالكقػة هلل، مقػدكر  سرنةأىؿ ال
ذنو تعالى،  الجبريػة غلىػٍكا فػي إثبػات القػدر، ، ف(ُ)قػات، ال اػالؽ ليػا سػكاهكاهللي مينفػرده بالػؽ المالك كا 

كىػدل اهللي أىػؿ السرػنة لمػا ااتلفػكا جعلكا الًعبػادى اػاًلقيفى مػ  اهلل، اإلليية فربَّيكا، كالقدرية نيفاةي القدر 
و مػا رػاء ملػة مالكقاتػو، كأنَّػأفعاؿ العباد مػف جي  فَّ ا  ، ك ريءو  اؿَّ  اهلل االؽي  فَّ فإفيو مف الحؽَّ بإذنو، 

، كأف كال ماتػارو  ريػدو في الحقيقػة كال مي  ليس بفاعؿو  العبدى  على أفَّ  كما لـ يرهلل لـ ياف، كال يدؿر  ،ااف
لفعلػو  فاعػؿه  العبػدى  فَّ ، إبػكب الريػاح كحراػات اورػجارو االاتيارية بمنزلة حراة المرتعش كىي حرااتً 
 و غيري على أنَّ  ، كال يدؿر حؽ   إضافتو كنسبتو إليو إضافةي  ، كأفَّ لو حقيقةن  لو ماتاره  و مريده ، كأنَّ حقيقةن 
قدرة  مكـً اتب اهلل المنزلة، مف عي  كسائري  عليو القرآفي  دؿَّ  ،و كقدرتوبغير مريئتً  و كاق ه كأنَّ  ،هلل مقدكرو 

يػـ ، كأنَّ العباد فػاعلكف وفعػاليـ حقيقػةن  اهلل كمريئتو لجمي  ما في الاكف مف اوعياف كاوفعاؿ، كأفَّ 
ػ ؽي صػدَّ يي  ، كالحػؽر ال تتعارضي  الحؽَّ  أدلةى  فإفَّ ، ـيستكجبكف علييا المدح كالذَّ   كيضػيؽي  ،و بعضػان بعضي

ت بو فمما استدلَّ مما لو تعلؽه بارية، مما استدؿ بو  ريئان  ة كلاف أذاري دلَّ اوعف ذار  كض ىذا الم
ػ، علػى أنَّػالجبريػةي   لػػفٍ " : ()علػى اوعمػاؿ، بػدليؿ قكلػو مرتػبو  للعبػد. قػالكا: الجػزاء غيػري  ن ى و ال صي
ػيتى  اهلل؟ قاؿ: كال أنا، إال أفٍ  يا رسكؿى  قالكا: كال أنتى  و،بعملً  ةى الجنَّ  أحده  يداؿى  منػو  برحمػةو  ي اهللي دنً غمَّ
على أفَّ العبػدى ييحػدثي فعلىػو، قػالكا: الجػزاءي مرتَّػبه علػى اوعمػاؿ  كمما استدؿ بو القدريةي  .(ِ)"كفضؿو 
روَن[الًعكًض، اما قاؿ:ترتيبى  ُِ َّ ًْ ٌْ َب ُْْت ـُ وَهٚ بََِم  ُّ ُٜ افَّتِي ُأوِرْثُت ََ اجَلَّْ ِْ خلرف  ]َوبِ  بي ترترػ كالحػؽر أفَّ  {38}الزُّ
فػػػػي  التػػػي فػػػػي اإلثبػػػات، فػػػػالمنفير  البػػػػاءً  التػػػػي فػػػي النفػػػػي غيػػػري  البػػػاءى  فػػػػإفَّ  ،عمػػػاؿعلػػػػى او الجػػػزاءً 
اػػالثمف لػػداكؿ الرجػػؿ  العمػػؿي  كض، كىػػك أف ياػػكفى الًعػػ بػػاءي  "وبعمًلػػ أحػػده  ةى الجنَّػػ يػػداؿى  " لػػفٍ :()قكلػػو

و! بػؿ ذلػؾ برحمػة و بعمًلػة علػى ربَّػالجنَّػ داػكؿى  سػتحؽر ي العامػؿى  أفَّ  المعتزلةي  عمتً ة، اما زى إلى الجنَّ 
روَن[ التػي فػي قكلػو: اهلل كفضلو. كالبػاءي  ُِ َّ ًْ ُٕوا َي رٚ ـَ  بسػببً  :بػاء السػبب، أمٍ   {30}األحؼلاف ]َجرَزاًء بِرََم 

إنَّػػو ال ، فمتػػوفضػػؿ اهلل كرح إلػػى محػػضً  كالمسػػببات، فرجػػ  الاػػؿر  عملاػػـ، كاهلل ىػػك اػػالؽ اوسػػبابً 
ػػكديه بمرػػيئة اهللمنافػػاة بػػيف اػػكف العبػػد محػػدثان لفعلػػو كاػػكف ىػػذا اإل ػػبى كجي  بوً مػػف ريػػك  .(ّ)حػػداث كىجى

ـي  :يػػـ قػالكاأنَّ  الماػالفيف ـي  ايػػؼ يسػػتقي علػػى ذنػػكبيـ كىػك القيػػا فػػييـ؟  المالفػيفى  بي عػػذَّ اهلل يي  بػػهللفَّ  الحاػ
 بتلػى بػو العبػدي مػا يي  أف يقػاؿ: إفَّ  و فػييـ؟ كالجػكابي و كفاعليػقي في تعذيبيـ على ما ىك االً  ؿي دٍ فهلليف العى 

ف اانت القان  ، الذنبى  بي سً اٍ يا، فالذنب يي لو على ذنكب قبلى  هلل، فيي عقكبةه  مف الذنكب الكجكدية، كا 

                                                           

 (.ُْٓ/ُالسفاريني)لكام  اونكار البيية:  (ُ)

، حديث رقـ) (ِ)  (. ٖٖٔ(،)ص:ّٕٔٓأارجو الباارم في اتاب المرضى ػ باب تمنَّي المريض المكتى

 (.ّْٕػِْٗررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ّ)
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ػ ثي كرً اػاومراض التػي ييػ فالػذنكبي  ،كمف عقاب السيئة السػيئة بعػدىا يبقػى أف يقػاؿ: ، يا بعضػان بعضي
علػى عػدـ فعػؿ مػا  أيضػان  قكبػةه يقػاؿ: ىػك عي  ،ه مػف الػذنكبدى عٍ ؿ الجالب لما بى في الذنب اوكَّ  فالاالـي 

لػـ  لماكتهللليو كاإلنابة إليو، ف ه على محبتو،، كفطرى هاهلل القو لعبادتو كحدى  عليو، فإفَّ  رى طً لو كفي  ؽى لً اي 
لػو  فى زيَّ  على ذلؾ بهللفَّ  بى كقً عي  ،عليو، مف محبة اهلل كعبكديتو، كاإلنابة إليو رى طً لو كفي  ؽى لً ما اي  يفعؿٍ 
، كلك ااف فيػو للاير كالررَّ  قابالن  االيان  و صادؼ قلبان و مف الررؾ كالمعاصي، فإنَّ ما يفعلي  يطافي الرَّ 

ًِغَ :اؿ إبليس، اما قه لـ يتماف منو الررر دَّ الذم يمن  ضً  الايري 
َ َْ ٌْ َأ ُٓ ََ أَلُْؽِوَيَّْ بِ زَّ ًِ إَِلَّ ِظَبرَٚدَك . ]َؾبِ

ِهررَغ[  َِ ٌُ اُدْخ ُٓ رادتػػو كمحبتػػو، يػػالقلػػب مػػف تهللل : الػػكصي كاإلاػػالصي   {48 }ص ِمررْْ و مػػا سػػكل اهلل كا 
فراغػػو، ف منػػو بحسػب مػف ذلػػؾ، تماَّػ ا إذا صػػادفو فارغػان . كأمَّػمنػو الرػػيطافي  فٍ تماَّ فالػص هلل، فلػـ يىػػ
، العػدؿ ضي ٍحػكىػي مى  ،ىذا اإلاػالص لو على عدـً  في ىذه الحاؿ عقكبةن  مسيئان  فياكف جعلو مذنبان 

كه و كالػذيف ىػـ بػو مرػراكف، فلمػا تكلَّػكنىػما ىػك علػى الػذيف يتكلَّ الريطاف إنَّ  تسليطى  قد أابر اهلل أفَّ ك 
 عقكبػػةى  كاإلرػػراؾي  اليػػةي ىػػذه الكً  بػػكا علػػى ذلػػؾ بتسػػليطو علػػييـ، كاانػػتكقً اهلل كأرػػراكا بػػو معػػو عي  دكفى 
ـي  ،القلب كفراغو مف اإلاالص لكَّ اي  ـي  كالتقكل ثمرةي  البرَّ  فإليا ليػا الفجػكر  ىذا اإلاالص كنتيجتو، كا 

المالػػػؾ فػػػي ملاػػػو بمػػػا يرػػػاء،  ؼي ىػػػك تصػػػرر ك  العػػػدؿى  ، ىػػػذا ىػػػكه مػػػف اإلاػػػالصكَّ علػػػى اليػػػ عقكبػػػةه 
ـي  اهلل أفَّ  يػػػافي فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ بى  المقصػػػكدي ك   عمػػػة فتثمػػػري لغػػػرس رػػػجرة النَّ  ألي لي ٍصػػػالػػػذم يى  بالمحػػػؿَّ  أعلػػػ

 ، فاػاف غرسػيا ىنػاؾ ضػائعان ٍر ثًمػفيػو لػـ تي  رستٍ لغرسيا، فلك غي  ألي صلي الذم ال يى  بالرار، مف المحؿَّ 
كاهلل ىك الذم جعؿ  ،كلاف مالكؽ هلل ،حقيقةن  درةه كلو قي  ،لفعلو حقيقةن  العبد فاعؿه فامة، بالحً  ال يليؽي 
يف العقػػاب علػػى الفعػػؿ بػػ كالفػػرؽي  ،فعلػػو االاتيػػارم ه علػػىعبػػدى  بي عػػذَّ مػػا يي نَّ إكاهلل  ،ماتػػاران  فػػاعالن  العبػػدى 

، كلانو لو حقيقةن  ؿه عٍ العبد فً  فعؿى  الحاصؿ: أفَّ ، ك طر كالعقكؿفي الفً  ستقره مي  االضطرارماالاتيارم ك 
 ،كؽكالماليػػ ؽً ٍلػػالفعػػؿ كالمفعػػكؿ، كالاى  بػػيفى  ففػػرؽه  ،اهلل فعػػؿً  ، لػػيس ىػػك نفػػسى هلل ، كمفعػػكؿه هلل الػػكؽه مى 

لػػى ىػػذا المعنػػى أرػػار  للعبػػاد  أثبػػتى " مػػف العبػػاد اهلل كاسػػبه  الػػؽي  العبػػادً  كأفعػػاؿي ة: "الطحاكيػػ مػػتفكا 
 .(ُ)أك ضرر  ه فٍ الذم يعكد على فاعلو منو نى  ، كأضاؼ الالؽ هلل. كالاسب: ىك الفعؿي كاسبان  فعالن 

 :(ِ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف ثالثان: 
 .عذاب اهلل للمجرميف عدؿه  .ُ
 أفَّ صحبة اوررار فييا ضرر عظيـ.ك ارية تنكيوه بهللفَّ صحبة اوايار عظيمة الفائدة،  .ِ
، كال ، كال يزيػػد مػػف سػػيئات مسػػيءو نقص مػػف حسػػنات محسػػفو فػػال ييػػأفَّ اهلل ال يظلػػـ أحػػدان،  .ّ

 .عاقب على غير ذنبو يي 

                                                           

، ّّّ/ُ(، كمجمػػػكع الفتػػػاكل: ابػػػف تيميَّػػػة)ّْٕػػػػِْٗرػػػرح العقيػػػدة الطحاكيػػػة: ابػػػف أبػػػي العػػػز الحنفػػػي)ص: (ُ)
ُْ/ِّٕ.) 

 (.ُُٕ،ٕٕٔأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (ِ)
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 : الحرب النفسية شرعية خامسال قصدالم
ٌْ كيدؿر على ىذا المقصد العسارم قكلػو: ر رتَُّح ََلُ ٍَ ٚ ََل ُب َٓ وا َظْْ َزُ ُْ ُبوا بَِآَيٚبَِْٚ َواْشَت ذَّ ـَ ]إِنَّ افَِّذيَن 

ََمِء  ْجِزي ادُ َأْبَواُب افسَّ َٕ  ََ َذفِ ـَ َِٔٚط َو ٌي اخِل َُ ِِف َش َّ َٟ اجَل
َٜ َحتَّى َيِِ ُِوَن اجَلَّْ  .{04}األعراف [ ْجِرِمغَ َوََل َيْدُخ

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
ُبوا بَِآَيٚبَِْٚ ذَّ  كجػكد علػى الدالػة ااودلػة الرػرع، كأحاػاـ الػدَّيف أصػكؿ علػى الدالػة بآياتنا اذبكا أْي:  :ـَ

ُبوا بَِآَيٚبَِْرٚ]:قكلػوف ذلػؾ. كنحػك كالمعػاد النبكة على كالدالة ككحدتو الصان  رذَّ  الدالػة بالػدالئؿ أٍم:[ـَ
 ياػذبكف النبػكات كمنارك التكحيد، دالئؿ يناركف فالمرراكف الدَّيف، أصكؿ ىي التي المسائؿ على

 نبكتػو، صػحة علػى الػدالئؿ الدالػة يناػركف محمػد نبػكة كمناػرك النبػكات، صػحة على الدالة الدالئؿ
ُبوا بَِآَيٚبَِْٚ]:فقكلو المعاد صحة على الدالة الدالئؿ يناركف المعاد كمنارك ذَّ  الاؿ. يتناكؿ [ـَ

وا َزُ ُْ  ،البرػر يػدؿر علػى الػذـ : االسػتابار رػرعان: "طلػبي الترفػً  بالباطػؿ"، كىػذا اللفػظ فػي حػؽَّ َواْشَت
 عنيػػػا أعيػػػنيـ إلييػػػا، كضػػػمكا يلتفتػػػكا كلػػػـ بيػػػا، االعتنػػػاء كعػػػدـ احتقارىػػػا فػػػي بػػػالغكا كالمعنػػػى: أٍم:

 .بو يعملكا كلـ مقتضاىا بحلؿ ياتسكا كلـ ظيكرىـ كراء كنبذكىا
 ٌْ ررر رررتَُّح ََلُ ٍَ تيفػػػتأل وعمػػػاؿ  السػػػماًء، امػػا أبػػػكابي الافػػػار كال وركاحيػػػـ إذا مػػاتكا تيفػػػتألر وعمػػاًؿ  ال :ََل ُب

 .المؤمنيف كأركاحيـ
ررََمءِ  ػػال كارتفىػػ ، كىػػك مػػهللاافسَّ ـه لاػػؿَّ مػػا عى ، كىػػك العيلرػػك، : السػػماء فػػي اللرغػػة: اسػػ كذاػػر كذ مػػفى السرػػميكَّ

سػقؼ ك المطػر، ك السَّػحاب، ك السػماء المعركفػة،  المفسركف أفَّ السماء في القرآف على امسة أكجو:
 ممػػػا لرػػػيءو  كال لػػػدعائيـ، كال وعمػػػاليـ، تفػػػتأل ال سػػػقؼ الجنَّػػػة، كسػػػقؼ النَّػػػار. المعنػػػى:ك البيػػػت، 
 يػػؤذف ال: المعنػػىأك ، طيبػػان  كال صػػالحان  لػػيس ونَّػػو مػػنيـ، ذلػػؾ يقبػػؿ ال أٍم: .اهلل طاعػػة بػػو يريػػدكف

 ماتكا، إذا وركاحيـ، تفتأل ال المعنى: أك الجنَّة، ليدالكا إلييا ليـ يطرؽ كال السماء صعكد في ليـ
َٔررٚطِ ]قكلػػو:ف المػػؤمنيف. وركاح تفػػتأل امػػا السػػماء، أبػػكاب ٌي اخِل َُ ِِف َشرر رر َّ َٟ اجَل أٍم: حتػػى  [َحتَّررى َيِِرر

 ، مىؿي في ثقب اإلبرة، كىك غير ممافو  فاذا داكليـ.يداؿ الجى
 َٟ

 .الكلكج: الداكؿ بردة، كاإليالج إدااؿي ريءو في ريءو : َيِِ

                                                           

كالتفسػػػػػػػير الابيػػػػػػػر:  (،ٖٕ/ِكالارػػػػػػػاؼ: الزمارػػػػػػػرم) (،ّٖٓنيزىػػػػػػػة اوعػػػػػػػيف النػػػػػػػكاظر: ابػػػػػػػف الجػػػػػػػكزم)ص: (ُ)
 (،ُِْ/ِابػػػػف اثيػػػػر) القػػػػرآف العظػػػػيـ: تفسػػػػيرك  (،ُٕٔ،ُٕٓ/ٖ، كركح المعػػػػاني: اولكسػػػػي)(ُٖ،َٖ/ُْ)الػػػػرازم

(، كالبرىػػاف فػػي علػػـك ِٕٔ/ِكحارػػية الصػػاكم علػػى تفسػػير الجاللػػيف) (،ُٖ،ٕٕ/ٕالتهللكيػػؿ: القاسػػمي)كمحاسػػف 
 (.َّْ،ُِّ/ُ(، كعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)ُِْ/ّالقرآف: الزراري)
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 َُ رر َّ ، بػػزؿ، أٍم: الػػذاري مػػف اإلبػػؿ، إذا البعيػػر ىػػك الجمػػؿ :اجَل مػػؿ ىػػك ىػػذا الحيػػكافي المعػػركؼي  كالجى
ماالن كسيمي ا ،الناقة زكج ىك الجمؿك  مالن؛ وفَّ فيو جى ماؿ: اثرةي الحيسف. لجمؿي جى  ، كالجى

ٌي   .الضيؽ الثقبك  ،ثقب اإلبرة كايرميا: َش

َٔٚطِ   ، كىك ارلة التي كيااط بيا، كيقاؿ: ليا مايط أيضان.(ُ)ما يااط بو: اخِل

 كال الماػركه، الاتسػاب اػالـ العػرب فػي كيسػتعمؿ ،الرػجرة عػف الثمػرة قط ي  الجـر أصؿي  :اُدْجِرِمغَ 
، كاإلجراـالمحمكد للاسب يقاؿ يااد ارتااب الجريمة، كىي الذنب العظػيـ  ، كالمجرميف جم  مجـر

 مػػػف ذاػػػره تقػػػدـ الػػػذم وفَّ  الاػػػافركف؛ ىػػػـ ينػػػاى كالمجرمػػػكف الػػػذم يسػػػتحؽ صػػػاحبو عليػػػو الناػػػاؿ،
  .عنيا كاالستابار اهلل بآيات التاذيب ىك صفتيـ
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

 اريػػة فػػي قػػاؿ وفَّ اهلل كذلػػؾ الافػػار؛ كعيػػد فػػي الاػػالـ إتمػػاـ مػػف ىػػذه اريػػة المقصػػكد فَّ إ
ٚ َخٚفِرُدونَ ]المتقدمػة: َٓ ٌْ ؾِٔ ِر ُه ََ َأْصَحُٚب افَّْٚ ٚ ُأوَفئِ َٓ وا َظْْ َزُ ُْ ُبوا بَِآَيٚبَِْٚ َواْشَت ذَّ ـَ  ،{12}األعلراف [ َوافَِّذيَن 

 أحسػف اهلل فَّ فػإ ،المسػتابريف الماػذَّبيف أكلئػؾ حػؽَّ  فػي الالػكد ذلؾ ايفية ارية ىذه في ررح اهللي  ثـ
َـّ  فػػإفَّ  ؛ترػبييان  ػػٍرتً  مػػف أضػيؽ: يقػػاؿ المسػػلؾ، ضػيؽ فػػي مثػػؿ اإلبػرة سػػ  فػػي مثػػؿ كالجمػػؿي  اإلبػرة، اى
، فقيؿ عظـ  ال الػذم الحيػكاف، ىػذا كلػكج مػف أبػدان  ياػكف ال مػا ياكف حتى الجنَّة يدالكف ال: الجـر
، بابو  في إال يلج  ونَّػو الجسػـ؛ عظػـ فػي مػثالن  اػاف لمػا الجمػؿ أفَّ  كحاصػليو، اإلبػرة ثقػب في كاس و
 فػػي أفَّ  علػػى التناسػػب، ظيػػر الضػػيؽ، فػػي مػػثالن  اإلبػػرة كاػػرؽ العػػرب، عنػػد جسػػمان  الحيكانػػات أاثػػر
    .الجنَّة داكليـ استبعاد في مبالغة اإلبرة، سـ في الكلكج رهللنو مف ليس مما كىك الجمؿ، إيثار

 المعنى اإلجمالي لآلية:ثالثان: 
 كتقػرر مناػكدان، حاسمان  قراران  تض  كىي كحديثيـ، قديميـ الافرة جمي  في عامةه  اريةي  ىذه

، ييحدث ال أبدان، مستحيؿه  الجنَّة الافار داكؿ احتماؿ أفَّ  كتكضأل فيو، رجعةى  ال مبرمان  حامان   بحػاؿو
دار  إلػػى الكصػػكؿ اهلل بآيػػاتً  اػػذَّب إنسػػافه  يتهللمػػؿ كال الجنَّػػًة، داػػكؿ فػػي بػػاهلل افىػػر أحػػده  يطمػػ  فػػال

 النبػػكات كصػػحة نبيَّػػو كصػػدؽ إلييتػػو علػػى الدَّالػػة اهلل بآيػػات اػػذبكا الػػذيف إفَّ ، فػػاراػػرة فػػي السػػالـ
ثبػات ، عمػؿه  ليػػـ يصػعد ال المعػػاد، كا   تابػػركا الػػذيف كمػثليـ أعمػػاليـ، كسػكء طػػكيتيـ، لابػث صػػالأله

 أبػدان  الجنَّػة يػدالكف كال السماًء، أبكابي  كأعماًليـ كدعائيـ وركاحيـ تيفتألر  ال قرآًنو في اهلل آيات عف
، ، الجنَّػػة فػػداكليـ اهلل، رحمػػة مػػف مطػػركدكف فيػػـ بحػػاؿو ُِوَن ]:قكلػػو معنػػى كىػػك مسػػتحيؿه َوََل َيررْدُخ

                                                           

لػػػى تفسػػػير كحارػػػية الصػػػاكم ع (،ّٖ،ِٖ/ٕ(، كمحاسػػػف التهللكيػػػؿ: القاسػػػمي)ُٖ/ُْالتفسػػػير الابيػػػر: الػػػرازم) (ُ)
 (.َُٕكأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (،ِٕٔ/ِالجالليف)

 (.ّٖ،ِٖ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)َٖ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ٖٕ/ِالاراؼ: الزماررم) (ِ)
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 َٟ
َٜ َحتَّى َيِِ َٔرٚطِ اجَلَّْ ٌي اخِل َُ ِِف َشر ر َّ  رػائ  أسػلكب كىػذا اإلبػرة، ثقػب فػي الجمػؿ يػداؿ حتػى أٍم: [اجَل

،  على للدَّاللة العرب بيف لػة فػي االستحالًة، كفيو ألـه نفسي  فالمعنى أفَّ الذيف اػذَّبكا بآيػاًت اهلل المينزَّ
الاتيػػػب، كالمكجػػػكدة فػػػي الاػػػكف، كاػػػذَّبكا بآيػػػات اهلل المبثكثػػػة فػػػي اونفيػػػس كارفػػػاؽ، كاسػػػتابىركا عػػػف 

يئػػكس مػػف قىبػػكؿ أعمػػاًليـ، كرحمػػًة ا هلل بيػػـ كمػػف االىتػػداء بيػػا، كلػػـ يىتكبػػكا كيىرجعػػكا إلػػى اهلل فيػػـ مى
ػػؿ فػػي ثيقػػب اإلبػػرًة ميئػػكسه منػػوي، كعلػػى ىػػذا النَّحػػك مػػف العقػػاب  مى داػػكليـ الجنَّػػة، امػػا أفَّ داػػكؿى الجى

ػػةو،ييعاقػػبي اهللي الماػػذَّ   الالقػػة، عظػػـ فػػي المثػػؿ الجمػػؿب تضػػرب العػػربك  بيف الميسػػتاًبريف مػػف اػػؿَّ أمَّ
 فػػي أيضػػان  عنػػدىـ مثػػؿ كىػػك اإلبػػرة ثقبػػة فػػي الجػػـر عظػػـ فػػي مثػػؿ ىػػك مػػا يػػداؿ حتػػى: قيػػؿ فاهللنَّػػو
 عظمػػو علػػى العظػػيـ داـ مػػا إماانػػو لعػػدـ عليػػو، تكقػؼ مػػا فاػػذا ياػػكف ال ممػػا كذلػػؾ المسػػلؾ ضػيؽ

 الجػػػزاء ذلػػػؾ كمثػػػؿي . الضػػػيؽ تكسػػػي  أك العظػػػيـ بتصػػػغير الكلػػػكج كالمماػػػف. ضػػػيقو علػػػى كالضػػػيؽ
 إاكانػػو حػػؽَّ  كفػػي نفسػػو، حػػؽ كفػػي اهلل، حػػؽ فػػي أجػػـر مػػف اػػؿَّ  اهللي  يجػػزم الرػػني  الفظيػػ  الرػػديد

 ثػػـ عيكقػػب، أجػػـر مػػف اػػؿَّ  كأفَّ  العقػػاب، إلػػى المػػؤدم السػػبب ىػػك االجػػراـ أفَّ  علػػى ليػػدؿَّ  المسػػلميف،
ْجِزي افيَّٚدِِغَ ]:فقاؿ التالية، ارية آار في ذلؾ ارر َٕ  ََ َذفِ ـَ  .(ُ)لنفًسو ظالـه  مجرـو  اؿَّ  ؛وفَّ [َو

 :(ِ)اآليةلطائؼ ببلغية، كنكتات بيانية في رابعان: 
ررٚ[ : قكلػػو:المطيفػػة األكلػػى َٓ وا َظْْ َزُ ُْ ُبوا بَِآَيٚبَِْررٚ َواْشررَت ررذَّ ـَ ـر  التاػػذيبى  أفَّ  الظػػاىر]إِنَّ افَّررِذيَن   مػػف أعػػ

 .ياكف ال كقد مستابران  ياكف قد الماذب وفَّ  االستابار؛
[ :قكلو: المطيفة الثانية َٜ ُِوَن اجَلَّْ  .السماء في الجنَّة أفَّ  على دليؿه ]َوََل َيْدُخ

، ليػػػا السػػػماء اػػػكف :المطيفػػػة الثالثػػػة  ك الصػػػاعدة كلألعمػػػاؿ الصػػػالأل، للػػػدرعاء تفػػػتأل كأنَّيػػػا أبػػػكابه
النبكيػػػػة، كىػػػػك أمػػػػره مماػػػػف أابػػػػر بػػػػو  كاوحاديػػػػث القرآنيػػػػة، النصػػػػكص فػػػػي كارده  لػػػػألركاح الطيبػػػػة،

 الاالـ الحقيقة.إذ اوصؿ في  السرنة أىؿ قاعدة على كىذا، تهللكيؿو  إلى حاجةى  فال الصادؽ،
 ،عنػد أىػؿ السرػنة دليػؿه  لػو يػتـ ال ممػا كااللتئػاـ الاػرؽ تقبؿ ال اركية السماء : اكفالمطيفة الرابعة

 .باوبكاب القكؿ كىذ ال ينافي  اوفالؾ، على كااللتئاـ الارؽ جكاز الييئة أىؿ االـ كظاىر
تَُّح ]:في التضعيؼ :خامسةالمطيفة ال ٍَ  .المقاـ مناسبة لعدـ الفعؿ ال المفعكؿ، لتاثير[ ََل ُب

تَُّح ]في كالتاء ٍَ  المقاـ. مناسبة لعدـ الفعؿ لاثرة ال لاثرتيا كالترديد اوبكاب، لتهللنيث[ ََل ُب
َِٔٚط[ قكلو: في :سادسةالمطيفة ال ٌي اخِل َُ ِِف َش َّ َٟ اجَل

 المحاؿ.  فرض جكازي ]َحتَّى َيِِ

                                                           

الكسػػػػيط: كىبػػػػة  التفسػػػػير(، ك ُٕٔ/ٖكركح المعػػػػاني: اولكسػػػػي) (،ُِّ/ِابػػػػف اثيػػػػر) القػػػػرآف العظػػػػيـ: ( تفسػػػػيرُ)
 (.ٖٓ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حسَّاف)ٗٓٔ/ُالزحيلي)

.(ّٖ،َٖ،ٕٗ/ٕالقاسػمي) (، كمحاسػف التهللكيػؿ:ُٕٔ/ٖكركح المعاني: اولكسي) (،ِِٓ/ِابف عرفة)تفسير  (ِ)
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 فجسػـ ايصَّ الجمؿ مف بيف سائر الحيكانات؛ ونَّو أابر الحيكانات عند العػرب، :سابعةالمطيفة ال
 الضػػيقة الثقبػػة تلػػؾ فػػي الجمػػؿ كلػػكج فاػػاف المنافػػذ، أضػػيؽ اإلبػػرة كثقػػب اوجسػػاـ، أعظػػـ الجمػػؿ
 فػي كثبػت محػاالن، رػرطان  ىػذا كاػاف الررط، ىذا حصكؿ على الجنَّة داكليـ اهلل كقؼ فلما محاالن،

 .قطعان  منو مهلليكسان  الجنَّة داكلييـ ياكف أف كجب المحاؿ محاؿه  على المكقكؼ العقكؿ أفَّ 
ْجِزي اُدْجرِرِمَغ[ : اتـ ارية بقكلػو:ثامنةالمطيفة ال َٕ  إلػى المكصػؿ السػبب ىػك االجػراـ أفَّ  ليػؤذف]
ْجِزي افيَّٚدِِغَ ]فقاؿ: ارره كقد عكقب، أجـر مف اؿَّ  كأفَّ  العقاب، َٕ  ََ َذفِ ـَ  ظالـه  مجرـو  اؿَّ  وفَّ  6[َو
كالمعنػػى: كاػػذلؾ الجػػزاء المتقػػدـ، كىػػك عػػدـ فػػتأل أبػػكاب السػػماء ليػػـ، كعػػدـ داػػكؿ الجنَّػػة،  ،لنفسػػو

 .(ُ)نجزم اؿَّ مف اتصؼ باإلجراـ مف مبدأ الزماف إلى منتياه
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 

َٔرٚطِ ]:تعػالى قاؿ ٌي اخِل َُ ِِف َشر َّ َٟ اجَل
 كأبػيف أجلػى أنَّػو مػ  الجنَّػة داػكؿ: يقػؿ كلػـ [َحتَّى َيِِ

، معيبان  ىك بما يتعلؽ الرجاء وفَّ  العذاب؛ في علييـ ترديدان   اهللنَّػو يماػف ال عائبةن  اانت كلك بزمافو
 علػػى أرػػد ذلػػؾ اػػاف ذلػػؾ؛ يقػػ  كلػػـ عػػادةن، اسػػتحالتيا علػػى بيػػا الرجػػاء تعلػػؽ فػػإذا إماانيػػا، يتطػػرؽ
نَّما مطعمو، حسو حينو في الراجي  إنَّمػا العرب وفَّ  أابر؛ كىك الفيؿ: يقؿ كلـ الجمؿ، يلج: قاؿ كا 
ػؿي  يػداؿ ال امػا أبػدان  الجنَّػة يػدالكف ال أنَّيػـ الاػالـ مػف اريػة كمعنػى، الجمػؿ يعرفكف مى  سىػـ فػي الجى
طالقػػو الاػػالـ إرسػػاؿ مػػف إياسػػيـ فػػي أبلػػ  بيػػذا المثػػؿ كضػػرب، أبػػدان  الايػػاط  كالعػػرب النفػػي فػػي كا 
ؿى فػي العظػـ، كالجمؿ ىك أابػري حيػكاف عنػد العػرب، كلػذلؾ يضػربكفى بػو المثػ للمبالغة. ىذا تضرب

َـّ قػػاؿ اهلل: َٔررٚطِ ]كمػػف ثىػػ ٌي اخِل َُ ِِف َشرر رر َّ َٟ اجَل َٜ َحتَّررى َيِِرر ُِوَن اجَلَّْرر فعلَّػػؽ ذلػػؾ علػػى مػػا ىػػك  ،[َوََل َيررْدُخ
، كذلػػؾ ونَّػػو علَّقػػو علػػى كلػػكج أعظػػـ اورػػياًء فػػي أضػػيًؽ او رػػياء. فالتاػػذيب بآيػػات اهلل، ميسػػتحيؿه

 أمػاـ ترػاء مػا بتصػكرؾ فقػؼ كدكنؾمكان  الدرعاء كداكؿ الًجناف،  كالتابر على الحؽَّ كالالؽَّ مف
 الجمؿ لمركر الصغير الثقب ذلؾ يفتأل فحيف اإلبرة، ثقب تجاه الجمؿ مريد العجيب، المريد ىذا

 فات كقدتكبتيـ ،  أك دعاءىـ فتقبؿ الماذبيف، ليؤالءً  السماء أبكاب تفتأل أفَّ حينئذو  فانتظر الابير،
ػػ النعػػيـ جنػػات إلػػى يػػدالكا كأف اوكاف لػػى ارف، اأمَّ َـّ  فػػي الجمػػؿ يلػػج أفَّ  كا  ػػ  فػػي ىنػػا فيػػـ الايػػاط، سى
ػػيـ كطلػػب كتالعنػػكا، فييػػا كتالكمػػكا كتالحقػػكا جميعػػان  فييػػا تػػداراكا التػػي النَّػػار،  سػػكءى  لػػبعضو  بعضي
 لألكلياء. اوكلياء طلبو ما جميعان  كنالكا الجزاء،

 
                                                           

كحارػػػػػػية الصػػػػػػاكم علػػػػػػى تفسػػػػػػير  (،ِٖ،ُٖ/ُْ)(، كالتفسػػػػػػير الابيػػػػػػر: الػػػػػػرازمٕٗ/ِالارػػػػػػاؼ: الزمارػػػػػػرم) (ُ)
  (.ّٕٔ/ِالجالليف)

كعمػدة الحفػاظ فػي تفسػير أرػرؼ اولفػاظ:  (،ِِّ/ِكالناػت كالعيػكف: المػاكردم) (،ِِٓ/ِابػف عرفػة)تفسير  (ِ)
  (.ُُِٗ/ّ(، كفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)َّْ/ُالسميف الحلبي)
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 :(ُ)ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتسادسان: 
ػػػا سػػػعيدةن  تاػػػكف إنَّمػػػا اوركاح أفَّ  اريػػػةي علػػػى تػػػدؿر  .ُ  أنػػػكاع السػػػماء مػػػف علييػػػا ينػػػزؿ بػػػهللفَّ  إمَّ

مَّا الايرات،  السػمكات أفَّ  على يدؿر  كذلؾ السمكات، الى اوركاح تلؾ أعماؿ يصعد بهللفَّ  كا 
لييػػا كالبراػػات، الايػػرات تنػػزؿ كمنيػػا سػػعاداتيا، كأمػػااف اوركاح، بيجػػة مكضػػ ي   تصػػعد كا 
 أنػكاع أعظػـ مػف اانػت اريػة اػذلؾ اومػري  اػاف كلما السعادات، باماؿ فكزىا حاؿ اوركاح
 .كالتيديد الكعيد

في القرآف؛ حيثي عبر عف المعنػى الػذىني بالصػكرة الحسػية؛ فػإفَّ  (ِ)دقة التصكير البياني .ِ
ارية بطريقة التصكير الذىني تريد أفَّ تقػكؿ إفَّ الػذيف افػركا لػف يػدالكا الجنَّػة أبػدان، كلاػف 
أسػػػلكب التصػػػكير الحسػػػي عػػػرض اريػػػة بيػػػذه الصػػػكرة حيػػػثي تػػػرؾ اإلنسػػػاف يرسػػػـ بايالػػػو 

َـّ الايػػػاط، السػػػتاماؿ  صػػػكرة لتفػػػتأل أبػػػكاب السػػػماء، كصػػػكرة أاػػػرل ػػػ لكلػػػكج الجمػػػؿ فػػػي سى
يتػهللثر عػف طريػؽ الايػاؿ بالصػكرتيف مػا رػاء لػو التػهللثير ليسػتقر  الصكرة، كيػدع للحػس أفَّ 

في النياية معنى استحالة داكليـ الجنَّة في أعماؽ النفس، كقد كردى إلييا ىذا المعنى مػف 
 . طريؽ العيف كالحس تاييالن كم  كركده مف طريؽ الذىف أيضان 

التصكير البياني في القرآف ىك لكف جديػد مػف ألػكاف البيػاف القرآنػي المعجػز، إذ البيػاف  أفَّ  .ّ
 ىك إيراد المعنى الكاحد بطرؽ ماتلفة م  كضكح الداللة عليو.

اركجي الافار مف نار جينَّـ أمره مىيئكسه منو، كال رجاءى فيو .ْ
(ّ). 

، استفيد مف ذلؾ أفَّ  .ٓ  .(ْ)داكؿ الافار الجنَّة مستحيؿالمعلؽ على المستحيؿ مستحيؿه

 الافري كالطغيافي كالفسادي سببي إدااًؿ النَّاس نارى جينَّـ. .ٔ

 اد العيف تبصره، كىك ما يسمى بػ الترايصارية تصكير حسي مجسـ لمعاني نفسية، تا .ٕ
 .(ٓ)كىك مف مكاض  الجماؿ في القرآف، ككجو مف كجكه اإلعجاز البياني في القرآف

 

                                                           

 (.ُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

أسػلكب القػرآف، كىػك القاعػدة اوكلػى فيػو للبيػاف، فيػك يعبػر : "التصكير ىك اوداة المفضلة في يسد قطب يقكؿ (ِ)
بالصكرة المحسة المتايلة عف المعنػى الػذىني كالحالػة النفسػية، كعػف الحػادث المحسػكس كالمرػيد المنظػكر، كعػف 
النمػػػػكذج اإلنسػػػػاني كالطبيعػػػػة البرػػػػرية، ثػػػػـ يرتقػػػػي بالصػػػػكرة التػػػػي يرسػػػػميا فيمنحيػػػػا الحيػػػػاة الرااصػػػػة أك الحراػػػػة 

ذا الطبيعػػة البرػػرية مجسػػمة المتجػػدد ، كا  ذا النمػػكذج اإلنسػػاني رػػااص  حػػي  ة، فػػإذا المعنػػى الػػذىني ىيئػػة كحراػػة، كا 
 (.ُِّ)ص:عجزة كاإلعجاز في القرآف الاريـ(، كالمِّالتصكير الفني في القرآف: سيد قطب)ص:ينظر:  مرئية"

  . (ٖٓ/ّالمنيجي: جماؿ أبك حسَّاف)تفسير ال (ّ)

  .(ِٕٔ/ِلى تفسير الجالليف)حارية الصاكم ع (ْ)

  .(ُِٔالمعجزة كاإلعجاز في القرآف الاريـ: سعد الديف السيد صالأل)ص: (ٓ)
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 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

  كعيد اهلل لمظالـ ليس بظمـو : دسقصد الساالم
ٌْ َؽَواشٍ :قكلودؿر عليو  ِٓ ٌٚد َوِمْن َؾْوؿِ َٓ ٌَ ِم َّْ َٓ ٌْ ِمْن َج َْٕجِزي افيَّٚدِِغَ  ]ََلُ  ََ َذفِ ـَ  .{03}األعراف [ َو

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ٌَ َّْ َٓ  كىي الجيمة، مف ارتقاقياك  كالتعريؼ، فييا التهللنيث الجتماع تنصرؼ ال لفظة كجينـ :َج
 .العذاب في أمرىا لغلظ بيذا كسميت ،الغلظ
ٚدٌ  َٓ ، ِم دي كالمىٍيد: الماافي كالًميا أصؿ الميد في اللرغة الفىرش.ك : المياد جم  ميد، كىك ًفراشه ميستىقر 

 كذارىه بلفًظ الًمياد تيارمان بيـ أك على العاس مفى الاالـ.الميكطَّهلل، 
 الفرش.الًمياد: ك ، أىغطيةه االرلحيؼً  جم  غارية، ىي اؿر ما يغراؾ، كىي : الغكاري:َؽَواشٍ 
: الظلـ يرتمؿ على معصيتيف: أاذ ماؿ الغير بغير حؽ ، كمبارزة الربَّ بالماالفة، افيَّٚدِِغَ 

كالمعصية فيو أردر مف غيرىا؛ ونَّو ال يق  غالبان إال بالضعيؼ الذم ال يقدر على االنتصار، 
نَّ  ما ينرهلل الظلـ عف ظلمة القلب؛ ونَّو لك استنار بنكر اليدل العتبر، فاذا سعى المتقكف بنكرىـ كا 

كلفظ ، الذم حصؿ ليـ بسبب التقكل ااتنفت ظلمات الظلـ الظالـ حيثي ال يغني عنو ظلمو ريئان 
 )الظلـ( بمعنى الافر أك الررؾ، كىذا ىك االستعماؿ الغالب في القرآف.

 :(ِ)اآلية لما قبميامناسبة ثانيان: 
أيضان في  بيَّف البتة، الجنَّة يدالكف ال أنَّيـ حاؿ الماذَّبيف كالمستابريف مف بيَّف لما فَّ اهللإ       

  النَّار. يدالكف أنَّيـ ىذه ارية
  :(ّ)المعنى اإلجمالي لآلية ثالثان:
كليـ مف فكقيـ ظيلىؿ مف العذاب الماذَّبيف المتابريف مف جينـ فراش يفترركنو، إفَّ ليؤالء       

عراضيـ عنو.  تغاريـ، كمثؿ ىذا الجزاء نجزم المتجاكزيف لحدكد اهلل بافرىـ بو كا 
 :(ْ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿرابعان: 

ٌْ ] بػ عبر في ارية :المطيفة األكلى  إنَّما كالمياد ليـ، ال إلييـ فيك بيـ، التياـ جية على [ََلُ
ف حسنيا، ردة على دليؿه  فيك حسنةن  حاالن  اانت فإفَّ  المكصكفة؛ للحاؿ المالئـ اومر في يطلؽ  كا 
 .قبحيا ردة على دليؿه  فيك قبيحةن  اانت

                                                           

 تفسػير .(َُِ/ْكعمدة الحفاظ في تفسير أرػرؼ اولفػاظ: السػميف الحلبػي) (،ِٖ/ُْ)( التفسير الابير: الرازمُ)
المنيجػي: تفسػير كال (،ِٕٔ/ٔالباارم: ابف حجػر)كفتأل البارم بررح صحيأل  (،ُِْ/ِابف اثير) القرآف العظيـ:

  .(ُّٓٓ/ّ(، كفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ّٖ/ّجماؿ أبك حسَّاف)

  .(ِٖ/ُْ)( التفسير الابير: الرازمِ)

  (. ُٓٓ( الماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ّ)

  (.ِِٔ/ِتفسير ابف عرفة) (ْ)
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الفصؿ 
 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

ٌْ َؽَواشٍ ]:قكلو :المطيفة الثانية ِٓ ٌٚد َوِمْن َؾْوؿِ َٓ ٌَ ِم َّْ َٓ ٌْ ِمْن َج  المعنكيات ربَّو تربيوه؛ حيثي  فيو [ََلُ
 جم ي  :غكاش ليـ كىي يتميدكنو، كمضج ه  كمسافه  ليـ فراشه  جينَّـ فإفَّ  المحسكسات؛ بصكر
 تحتيـ مف التي النَّار فاهللفَّ  فكؽ، جية مف كيستره يويغط أٍم: اإلنساف، يغرى ما كىي غاريةو،

 .(ُ)النائـ بو يتغطى الذم كاللحاؼ المفترش، الفراش مثؿ جكانبيـ جمي  كمف فكقيـ كمف
ٚدٌ ]: تنكيف لفظة:المطيفة الثالثة َٓ  المحذكؼ الحرؼ عف ًعكضه  [َؽَواشٍ ]كتنكيفللتفايـ،  [ِم

  . (ِ)الجمكع منتيى صيغة على ونَّو منصرؼ؛ غيري  كىك ل عراب، ليست كالاسرةي  حراتو، أك

،  :المطيفة الرابعة ، كحيطانيا مف ابريتو ، كأرضيا مف رصاصو قد كردَّ أفَّ سقؼ النَّار مف نحاسو
 .(ّ)ككقكدىا النَّاسي كالحجارةي 

ٌَ ] لفظة في الزمرقدـ  :المطيفة الخامسة َِ ٌْ ُط ِٓ ٌْ َؽَواشٍ ]أاركفي ىذه ارية  [ َؾْوؿِ ِٓ  ،[َؾْوؿِ
 تحت فيك عليو يمتيد الذم المااف يقتضي غالبان  كالمياد المياد، لفظ فيو ركعي ىنالؾ أنَّو كذلؾ

 .(ْ)المياد تحت ناره  ونَّيا أرد؛ تلؾ اهلل فعذاب تحت، مف كالظالؿ
 بهللنَّيـ إرعاران  أارل [افيَّٚدِِغَ ]كبػ تارة، [اُدْجِرِمغَ ]بػ عنيـ في ارية عبر إنَّما :سادسةالمطيفة ال
 مف الحرماف م  الجـر كذار ،القبيحيف الكصفيف ذينؾ مف كاحدو  باؿَّ  اتصفكا اريات، بتاذيبيـ
 أعظـ أنَّو على تنبييان  المذاكر الحرماف مف أرد ىك الذم بالنَّار التعذيب م  كالظلـ الجنَّة، داكؿ
  .(ٔ)الظالميف عذاب مف أرد ىؤالءً  عذاب أفَّ  على فدؿَّ  قكتو يقكل ال بالريء المربوك  .(ٓ)الجرائـ

ـى  حرَّمتي  إنَّي عبادم يا: قاؿ أنَّوربَّو  عف يركم فيما ()النبيَّ  عف :بعةالمطيفة السا  على الظل
ـي ظيلماته يكـى القيامةً  قاؿ:" ()كقكلو .(ٕ)"تظالمكا فال محرَّمان، بيناـ كجعلتيو نفسي،  .  (ٖ)"الظرٍل

 
 
 
 

                                                           

  .(َٔٔ/ُحيلي)كسيط: كىبة الز تفسير الال (ُ)

  (.ُٕٕ/ٖركح المعاني: اولكسي) (ِ)

  (.ّٕٔ/ِحارية الصاكم على تفسير الجالليف) (ّ)

 (.ِِٔ/ِتفسير ابف عرفة) (ْ)

  .(ّٖ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ُٖٕ/ٖركح المعاني: اولكسي) (ٓ)

  (.ِِٔ/ِتفسير ابف عرفة) (ٔ)

  (.َِٕٕأارجو مسلـ في اتاب البر كالصلة ػ باب تحريـ الظلـ، حديث رقـ) (ٕ)

 (.ِٕٖ(،)ص:ِْْٕأارجو الباارم في اتاب المظالـ ػ باب الظلـ ظلمات يـك القيامة، حديث رقـ) (ٖ)
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الفصؿ 
 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
 تحتيـ، مف يفترركنو فراش جينَّـ نار مف المجرميف يابر اهللي في ىذه ارية أفَّ ليؤالءً 

، اؿَّ  مف علييـ مطبقةه  بيـ، محيطةه  النَّار أفَّ  كالمراد فكقيـ، مف كأغطيةه  َوإِنَّ ]:قاؿ اما جانبو

ٚؾِِرينَ  َُ ٌٜ بِٚف ٌَ دَُِحَٔى َّْ َٓ ِر َوِمْن ]:كقاؿ {05}التوبة  [َج ٌَ ِمَن افَّْٚ َِ ٌْ ُط ِٓ ٌْ ِمْن َؾْوؿِ ٌَ ََلُ َِ ٌْ ُط ِٓ تِ مر  [ََتْ  .{32}الزُّ
 المجرميف أفَّ  على دليؿه  كىذا النَّاس، مف كغيرىـ أنفسيـ الظالميف نجزم الجزاء الفظي  ذلؾ كمثؿ

ٌُ افيَّٚدُِونَ ]:لقكلو الاافركف، ىـ كالظالميف ٚؾُِروَن ُه َُ  للافار الحاسـ الجزاء ىذا إفَّ { 810}البؼرة [ َواف
 مرتازه  العمؿ قىبكؿ وفَّ  ارارة؛ في صالأله  عمؿه  ليـ يقبؿ فال كاالتعاظ، كاالعتبار التهللمؿ يتطلب
 ال الصالأل العمؿ كيقبؿ المتقيف، مف يتقبَّؿ إنَّما كاهلل كالتَّقكل، اإليمافي  ىي صحيحةو  قاعدةو  على

َُ ]:لقكلوالطيب  الالـ إليو كيرف  الفاسد، َّ ًَ ُٛ َواف ٔي ٌُ افىَّ
ِِ َُ ُد اف ًَ هُ إَِفِْٔه َيْه ًُ ٚفُِح َيْرَؾ  .{34}فاطر [ افهَّ

ٌ  ]:قكلو مف المراد ااف إف: يقكؿ أف لقائؿك  ًْ ٍَّ ِض ُُ  مف أحدو  لاؿَّ  حصؿ أٍم:  {14}األعراف  [َؿَٚل فِ
؛ غيري  فذلؾ يستحقو، ما ضعؼ العذاب ف ظلـه، ونَّو جائزو  اكنو معنى فما ذلؾ المراد ياف لـ كا 
 غير إلى آار ألـو  حصكؿي  يعقبو فإنَّو يحصؿ ألـو  فاؿر  يزيدي، الافار عذاب أفَّ : كالجكابي  ضعفان؟
 ااطبت اما أاراىـ أف تعالى بيَّف اهللي  ثـ آار، إلى ال متزايدة متضاعفة ارالـ تلؾ فاانت نيايةو،
 أٍم: فضؿ مف علينا لاـ ااف فما واراىـ أكالىـ كقالت: فقاؿ أاراىـ أكالىـ تجيب فاذلؾ أكالىـ

نا كالضالؿ، الافر ترؾ في  العذاب.  استحقاؽ في متراراكف كا 
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 العركج مف كمنعيـ اريات، عف المستابريف ليؤالءً  كالغكاري المياد إعداد في المتهللمؿ أفَّ  .ُ

 اللطافة. مف اإلبرة بارؽ البعير بداكؿ الجنَّة داكليـ عدـ كتقييد الملاكت إلى

، اؿَّ  مف بيـ النَّار إحاطة عف اإلابار ارية ىذه مف أفَّ المراد  .ِ  غطاء منيا فليـ جانبو
 الجكانب. جمي  مف بوً  محيطةه  كلحاؼ، فالنَّار كفراش كًكطاء،

أفَّ النظر في أابار المستابريف كسيرىـ مما ياكؼ النفس البررية كيحمليا على التكبة  .ّ
 .(ّ)ارية أف تصير إلى نفس المصير

 
 
 
 

                                                           

  .(َٔٔ/ُكسيط: كىبة الزحيلي)تفسير ال(، كالٕٗ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

  (.ُٖٕ،ُٕٕ/ٖ(، كركح المعاني: اولكسي)ِٖ/ُْ)مالتفسير الابير: الراز  (ِ)

  (.ُُٖآفات على الطريؽ: السيَّد محمد نكح)ص: (ّ)
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 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

 لثاني: الجنَّة سمعة اهلل غاليةه االمطمب 
 التكميؼ بالمحاؿ ممتنعه؛ فإفَّ الد يف يسره كطريؽ الجنَّة سيؿه  :كاحده  صدمقكفيو 

ًسرٚ :وكيدؿر على ىذا المقصد الرريؼ قكل             ٍْ َٕ رُ   ِي َُ ُٕ ِٚت ََل  ٚحِلَ ُِوا افهَّ ِّ ]َوافَِّذيَن َآَمُْوا َوَظ

 ٚ َٓ ًَ ٚ َخٚفُِدونَ إَِلَّ ُوْش َٓ ٌْ ؾِٔ ِٜ ُه ََ َأْصَحُٚب اجَلَّْ  .{08}األعراف [ ُأوَفئِ
 :(ُ)المفردات المُّغكية في اآلية أكالن:

ِٚت  رررٚحِلَ ررروا افهَّ ُِ ِّ جػػكارحيـ، فجمعػػػكا بػػػيف اإليمػػاف كالعمػػػؿ، بػػػيف اوعمػػاؿ الظػػػاىرة كاوعمػػػاؿ ب :َوَظ
 الصالحة على الفعلة الطيبة. العرب تطلؽ لفظةك  ،بيف فعؿ الكاجبات كترؾ المحرمات الباطنة،

ٚ َٓ ًَ  الضػػيؽ حػػاؿ فػي ال كالسػػيكلة، السػعة حػػاؿ فػي عليػػو اإلنسػاف يقػػدر مػا: الكسػػ  معنػى :إَِلَّ ُوْشرر
ػػا ،كيسػػتمر، دكف مػػا يضػػيؽ بػػو ذرعػػان  بسػػيكلة اإلنسػػاف عليػػو يقػػدر مػػا: كالرػػدة، فالكسػػ   أقصػػى كأمَّ

 يػػدالجى ك  كالمرػػقة، الطاقػػة يػػدالجي ك  ،االسػػعة كالطاقػػة الجػػدة الكسػػ كسػػعان، ك  ال جيػػدان  فيسػػمى الطاقػػة
ٚ]فقكلو:، كالطاعة الكس ك  كالغاية، المبالغةك  المرقة، َٓ ًَ ًسٚ إَِلَّ ُوْش ٍْ َٕ   ُ ِي َُ ُٕ ال نالؼ أحدان  أم: [ََل 

  .بما ىك فكؽ طاقتو أك بما يعجز عنو بؿ بما ىك في كسعو
 ََ  .كالررؼ الفضؿ في منزلًتيـ ببعدً  ل يذاف البيعد معنى مف فيوك  ،إرارة اسـ: ُأوَفئِ

ٚ َخٚفُِدونَ  َٓ ٌْ ؾِٔ  ،يػـ يػركف فييػا مػف أنػكاع اللػذاتونَّ  ؛كال يبغػكف بيػا بػدالن  ،أم: ال يحكلػكف عنيػا :ُه
الالكدي فػي الجنَّػة بقػاءي اورػياء ف ،نده الغايات، كال يطلب أعلى منوكأصناؼ المرتييات ما تقؼ ع

 التي علييا مف غير أعراض فىسادو تاكف علييا. 
  :(ِ)ان: المعنى اإلجمالي لآليةثاني

إفَّ الػػذيف آمنػػكا بػػربَّيـ كعملػػكا مػػف اوعمػػاؿ الصػػالحة مػػا يسػػتطيعكف، كال يالػػؼ اهللي نفسػػان 
 أبدان.فكؽ ما تستطيعو، أكلئؾ أصحاب الجنَّة يدالكنيا مااثيف فييا 

 
 
 
 

                                                           

(، كركح ْٖ/ُْكالتفسػير الابيػر: الػرازم) (،َِٓ/ُعمدة الحفاظ فػي تفسػير أرػرؼ اولفػاظ: السػميف الحلبػي) (ُ)
يػػػاف فػػػي إيضػػػاح القػػػرآف بػػػالقرآف: (، كأضػػػكاء البْٖ/ٕ(، كمحاسػػػف التهللكيػػػؿ: القاسػػػمي)ُٖٕ/ٖالمعػػػاني: اولكسػػػي)

كسػػيط: تفسػػير الكال (،ِّٗ(، كتيسػػير الاػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير اػػالـ المنػػاف: السػػعدم)ص:ُٔٔالرػػنقيطي)ص:
 (.ْْٔ/ُكصفكة التفاسير: الصابكني) (،ُٔٔ/ُكىبة الزحيلي)

  .( ُٓٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ِ)
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 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 
فػػي اريػػة السػػابقة عطػػؼ فػػي ىػػذه  كمػػا أعػػدَّه ليػػـ فػػي اراػػرة  لمػػا ذاػػر اهللي حػػاؿ اورػػقياء

إفَّ اهلل أم:  ،بالكعػد أتبعػو الكعيػد في الاالـ استكفى لما هللفَّ اهللف؛ ارية بذار حاؿ السعداء كمآليـ
علػى  ذاػر ثػكاب المطيعػيفك  ،أتبعو بذار كعػد المػؤمنيفعقاب العاصيف ك  لما ذار كعيد الاافريف،

ِٚت ]كلمػػا اػػاف قكلػػو: تعػػالى فػػي اتابػػو، حاػػـ عادتػػو ررٚحِلَ رروا افهَّ ُِ ِّ يرػػمؿ جميػػ   ان عامػػ ان لفظػػ [َوَظ
ًسرٚ ]قاؿ تعػالى:فيا غير مقدكر للعبد، الصالحات الكاجبة كالمستحبة، كقد ياكف بعضي  ٍْ َٕ رُ   ِي َُ ُٕ ََل 

ٚإَِلَّ  َٓ ًَ علييػا فػي ىػذه الحػاؿ أف تتقػي فو طاقتيا، كال يعسػر علػى قػدرتيا، أم: بمقدار ما تسع [ُوْش
ذا عجزت عف بعض الكاجبات   .   التي يقدر علييا غيرىا سقطت عنيااهلل بحسب استطاعتيا، كا 

 :(ِ)التفسير كدقائؽ التأكيؿ رابعان: لطائؼ
ُ  ]:قكلو : جاءالمطيفة األكلى ِي َُ ُٕ ََٚل  َٓ ًَ ًسٚ إَِلَّ ُوْش ٍْ  م  الجنَّة أفَّ  على للتنبيو اعتراضية، جملة[ َٕ

، اإليمػافي  فقاعػدتييا إلييػا، الكصػكؿ يسيؿ مااًنيا، عظـ  المػؤدم الصػالألي  العمػؿي  كطريقييػا الصػحيألي
، كال فيػػو مرػقةى  ال النرفػػكس، علػى ىػػيَّف سػيؿه  أمػػره  كىػك الجنَّػػة، إلػى  مقػػدكر علػػى فيػو زيػػادةى  كال حػرجى

 ىك بما التعظيـ م  الاالد النعيـ مف الكاصؼ كصؼ ياتنيو ال ما ااتساب في للترغيبك  اإلنساف
 . الصالأل كالعمؿ اإليماف مف الضيؽ غير الكاس  اإلمااف كىك الكس ، في

ٚ]:قكلػو المطيفة الثانيػة: َٓ ًَ ًسرٚ إَِلَّ ُوْشر ٍْ َٕ رُ   ِي َُ ُٕ  ائػدتياف بػيف المبتػدأ كالابػر؛ اعتراضػية جملػة[ ََل 
للافػار علػى أفَّ الجنَّػة  التنبيو على أفَّ ذلؾ العمؿ في كسعيـ كغير اارج عػف قػدرتيـ، كفيػو تنبيػوه 

 إلػى يػؤدم مػا ااتساب في الترغيبي ك  ،م  عظـ ما فييا يكصؿ إلييا بالعمؿ السيؿ مف غير مرقةو 
ذ أم الصالأل، العمؿ سبؽ حسَّنو كالذم ،تحصيلو كتيسير منالو، سيكلة ببياف المقيـ النعيـ  علػـ كا 

 .عسره  ال يسره  فيو بما لحصكلو االاتساب، ذلؾ في الرغبة زادت الكس ، على التاليؼ مبنى أفَّ 
 : بياف المقصد في اآلية:خامسان 

 :(ّ)عادة القرآف الجمع بيف الكعد كالكعيد - أ
 العػػدؿى  وفَّ  كالثػػكاب؛ بػػاوجر الظفػػري  ىػػك كاراػػرة الػػدرنيا فػػي العػػامليف قلػػكب ييفػػرح مػػا أسػػعدى  إفَّ 
 كليػػذا ،سػػدلن  لػػـ تضػػ  جيػػكده كثمػػرة محتػػرـه، محفػػكظه  عملػػو أفَّ  العامػػؿ يرػػعر كونَّػػو ذلػػؾ، يقتضػػي

                                                           

كصػػػفكة التفاسػػػير:  (،ُِّ/ْ،ُِٓ/ِابػػػف اثيػػػر) القػػػرآف العظػػػيـ: تفسػػػيرك  (،ّٖ/ُْالرازم ) :التفسير الابير (ُ)
(، كتيسػػير الاػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير اػػالـ ّٕٔ/ِكحارػػية الصػػاكم علػػى تفسػػير الجاللػػيف) (،ْْٔ/ُالصػػابكني)

  (.ِّٗالمناف: السعدم)ص:

كصػػػػػػػػػػػفكة التفاسػػػػػػػػػػػير:  (،ُٔٔ/ُالزحيلػػػػػػػػػػػي)كسػػػػػػػػػػػيط: كىبػػػػػػػػػػػة تفسػػػػػػػػػػػير ال(، كالٕٗ/ِالارػػػػػػػػػػػاؼ: الزمارػػػػػػػػػػػرم) (ِ)
   .(ْٖ/ٕ(، كمحاسف التهللكيؿ: القاسمي)ُٖٕ/ٖكركح المعاني: اولكسي) (،ْْٔ/ُالصابكني)

 .(ُٔٔ/ُكسيط: كىبة الزحيلي)تفسير الكال (،ُٔٔأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (ّ)
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الفصؿ 
 (ِْ-ّٖ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الثاني

 بجنػاف ارارة الدار في كالجزاء المنازؿ، بهللحسف كالكعد العامليف، بماافهللة اإلابار القرآف في تارر
 فبعػد كالكعيػًد، الكعػدً  بػيف الجمػ  القػرآفً  سػنةي  لػذلؾ فقػد جػرت اونيػار؛ تحتيا مف تجرم التي الالد
اباره  كعده  ارية كىذه الطائعيف، المؤمنيف بكعدً  أتبعو كالعصاة، الاافريف كعيدى  اهللي  ذار أفَّ   قاط ه  كا 
 بػػػاهلل صػػدقكا الػػذيف ىػػػـ كالمكعػػكدكف ،فييػػا الالػػد كليػػػـ الجنَّػػة، أصػػحابي  ىػػػـ المػػؤمنيف جميػػ ى  بػػهللفَّ 

 كىػػـ سػػكاىـ، دكف الجنَّػػة أىػػؿي  فيػػـ النػػكاىي، كاجتنػػاب اوكامػػر بامتثػػاؿ الصػػالحات، كعملػػكا كرسػػلو،
 أفَّ ، كدلػػت اريػػة علػػى النضػػرة كبسػػاتينيـ غػػرفيـ تحػػت مػػف اونيػػاري  كتجػػرم أبػػدان، فييػػا المالَّػػدكف

 عمػػؿو  ، فاػػؿر لمػػا جػػاء بػػو النبػػير  ياػػكف مطابقػػان  : أفَّ اوكؿ :إال بثالثػػة أمػػكر العمػػؿ ال ياػػكف صػػالحان 
و في عمل صان ياكف العامؿ مالً  : أفَّ الثاني ،، بؿ ىك باطؿه فليس بصالألو  النبير ماالؼ لما جاء بو 
 .ى أساس اإليماف كالعقيدة الصحيحةعل ياكف العمؿ مبنيان  : أفَّ الثالث، هلل فيما بينو كبيف اهلل

 :(ُ)التكميؼ بالمحاؿ ممتنعه  - ب
التاليػػؼ بالمسػػتحيؿ؛ وفَّ اهلل أابػػػر بعػػدـ كقػػػكع ذىػػب جميػػكر اوصػػػكلييف إلػػى أنَّػػو ال يصػػػألر 

ياػكف المالػؼ بػو ميمانػان، بحيػثي  طاؽ، كوفَّ مف رركط صحة التاليؼ بالفعػؿ أفَّ التاليؼ بما ال يي 
ال تاػرج عػف مجػاؿ التاليػؼ الرػرعي اوفعػاؿ التػي  يفعلو أك يتراو، كذلؾ أفَّ  يستطي  المالؼي أفَّ 

المقصػػػكد مػػػف التاليػػػؼ امتثػػػاؿ المالػػػؼ، فػػػإذا اػػػاف المالػػػؼ بػػػو ثػػػـ إفَّ  طاقػػػة المالفػػػيف ككسػػػعيـ،
كذىػب يػؼي عبثػان، كاهلل منػزهه عػف العبػث، مستحيالن تعذر على المالؼ االمتثػاؿ، كحينئػذو ياػكف التال

تيـ ضػػػػعيفةه، ماالفػػػػة لصػػػػريأل القػػػػرآف، أدلػػػػاليػػػػؼ بالمسػػػػتحيؿ، لاػػػػف إلػػػػى جػػػػكاز الت علمػػػػاءالبعػػػػض 
فَّ قػػبأل التاليػػؼ بمػػا ال يطػػاؽ معلػػكـه بالضػػركرة، فػػال لسرػػنة أأىػػؿ اكحاصػػؿ المسػػهلللة مػػا أرػػار إليػػو 

، كالمجػػكز لػػذلؾ لػػـ يػػهللًت بمػػا ينبغػػي  فَّ االرػػتغاؿ بتحريػػره، كالتعػػرض لػػرده؛ فػػإ يحتػػاج إلػػى اسػػتدالؿو
ٚ]:قكلػػو أفَّ  علػػى المعػػاني أصػػحاب أاثػػر َٓ ًَ ًسررٚ إَِلَّ ُوْشرر ٍْ َٕ ررُ   ِي َُ ُٕ  المبتػػدأ بػػيف كقػػ  اعتػػراضه [ ََل 

رٚ َخٚفِرُدونَ ]كالتقدير: كالابر، َٓ ٌْ ؾِٔ ِٜ ُهر ََ َأْصرَحُٚب اجَلَّْر ِٚت ُأوَفئِر رٚحِلَ ُِوا افهَّ ِّ نَّمػا[ َوافَِّذيَن َآَمُْوا َوَظ  كا 
 عمليػػـ ذاػػر لمػػا ونَّػػو الاػػالـ، ىػػذا جػػنس مػػف ونَّػػو كالابػػر؛ المبتػػدأ بػػيف الاػػالـ ىػػذا كقػػكع حسػػف

 الجنَّػة أفَّ  علػى للافػار تنبيػوه  كفيػو قػدرتيـ، عػف اارجو  غير كسعيـ في العمؿ ذلؾ أفَّ  ذار الصالأل
 بطػػالف علػػى يػػدؿر  ىػػذاك  ،الصػػعب تحمػػؿ غيػػر مػػف السػػيؿ بالعمػػؿ إلييػػا يكصػػؿ محليػػا عظػػـ مػػ 

 ىػػذه دلػػت كلمػػا ؛ذلػػؾ فػػي اػػذبيـ اهلل وفَّ  عليػػو؛ يقػػدر ال بمػػا العبػػدى  الَّػػؼ اهلل فَّ إ مػػف قػػاؿ: مػػذىب
ٚ]قكلػو:قػكؿ، فال ىػذا فسػاد ثبػت يطػاؽ ال بمػا التاليػؼ نفػي على ارية َٓ ًَ ًسرٚ إَِلَّ ُوْشر ٍْ َٕ رُ   ِي َُ ُٕ  [ََل 

، كقدرتيا، كاؿر ىذا تفضؿ مف اهللأٍم: ما يسعيا مف اوعماؿ، كما يسيؿ علييا كداؿ في طكقيا 
كىػػذه الجملػػة اعتػػراض، حامتيػػو تبايػػت الافػػار، كتنبػػيييـ علػػى أفَّ الجنَّػػة مػػ  عظػػـ قػػدرىا يتكصػػؿ 

                                                           

( بحػث محاػـ ضػمف مجلػة الجامعػة ٔػػ ِحصكؿ الررط الررعي كمػا يترتػب عليػو: مػاىر حامػد الحػكلي)ص: (ُ)
ؿ    ـ(.ََِٓىػ ػ حزيراف ُِْٔاإلسالمية ػ غزة، المجلد الثالث عرر ػ العدد الثاني)ربي  أكَّ
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فػت بالماػاره، فايػؼ مؿ السيؿ مف غير الفةو كال مرقةو، إلييا بالع : يقػاؿفإف قيػؿ: كردَّ أفَّ الجنَّػة حي
أيجيب بهللفَّ المراد بالمااره ماالفة رػيكات الػنفس، كىػي فػي  إفَّ الجنَّة يتكصؿ إلييا بالعمؿ السيؿ؟

فاػػؿر التاػػاليؼ  .(ُ)طاقػػة العبػػد، فػػالمراد بالعمػػؿ السػػيؿ مػػا اػػاف فػػي طاقػػة العبػػد اػػاف فعػػالن أك تراػػان 
نَّ  مػػا الرحمػػة اإللييػػة اانػػت فػػي عػػدـ تاليػػؼ النفػػكس فػػكؽ طاقتيػػا، كحيػػثي قػػد رػاقةه علػػى النفػػكس، كا 

إفَّ تاليؼ ما ال ييطاؽ ، ف(ِ)في تحصيلو في مقدكر العبد أمر اهللي باإليماف كالعمؿ الصالأل علـ أفَّ 
اإلسالـ ال يالؼ إال ما يستطاع، كيماف االستمرار على أدائػو، فالتاليفػات الرػرعية  فإفَّ  .(ّ)باطؿ

فػػي جملتيػػا يماػػف أداؤىػػا، كيماػػف االسػػتمرار علػػى مػػا ياػػكف فييػػا مػػف مرػػقة؛ وفَّ المصػػلحة التػػي 
تتحقؽ في التاليفات الررعية ال تاػكف إال باالسػتمرار علييػا، كلػذلؾ اانػت المرػقة فييػا ممػا يعتػاد 

ذا اانػػت ىنػػاؾ تاليفػػات فػػكؽ المرػػقة المعتػػادة، االجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل فيػػي ليسػػت علػػى تحملػػ و، كا 
كااف االستمرار على التاليفػات التػي تاػكف مرػقتيا ار، اؿَّ النَّاس، كليست مما يطالبكف بو باستمر 

 فَّ امػا أذلػؾ االسػتمرار مداكمػة علػى الطاعػة، معتادة محتملة مقصدان مف مقاصد الرػرع؛ وفَّ فػي 
ينية الاثيرة ؛ كليذا جاءت النصكص الدَّ ى الابيراالستمرار على اليسير السيؿ يؤدم إلى القدرة عل

 كالنتيجة التي تستنبط مػف ىػذا السػياؽ أفَّ لسيؿ الميسر، كتجنب الراؽ المتعب، تدعك إلى طلب ا
كتيسػػر علػػى اوحاػػاـ اإلسػػالمية تتجػػو إلػػى تحقيػػؽ المصػػلحة الحقيقيػػة، كال تتجػػو إلػػى مػػا سػػكاىا، 
لػػذلؾ قػػاؿ اهلل ؛ النَّػػاس أسػػباب الطاعػػة، كالمداكمػػة علييػػا لياػػكف المػػؤمف فػػي تيػػذيب دينػػي مسػػتمر

صػػفات اهلل بمعنػػى الرفيػػؽ  كاللطيػػؼي فػػي {344}يوسللف  ]إِنَّ َرِّبي َفىِٔررٌ  دَِررٚ َيَنررُٚء[مابػػران عػػف يكسػػؼ:
ػحيػثي لػـ يالَّفيػـ إال مػا يطيقػكف، بعباده  برػيئيف: برػرط الػتماف مػف  مػا تقػكـي ة علػى العبػاد إنَّ كالحجَّ

ز عػف العمػؿ عف العلـ االمجنكف أك العاج ا العاجزي فهللمَّ  ،كالقدرة على العمؿ بو ،العلـ بما أنزؿ اهلل
تافيػػػر  أفَّ امػػػا  ،فالمعػػػيَّ  قػػػد تنتقػػػي فػػػي حػػػؽَّ  كمكانػػػ ي  التافيػػػر لػػػو رػػػركطه ، ك فػػػال أمػػػر عليػػػو كال نيػػػي

ذا تبػػيَّ ، المكانػػ ي  كانتفػػتً  إذا كجػػدت الرػػركطي إال  فالمطلػػؽ ال يسػػتلـز تافيػػر المعػػيَّ  ف ىػػذا فمػػف تػػرؾ كا 
ػػ ،بعػػض اإليمػػاف الكاجػػب لعجػػزه عنػػو ال تبلغػػو الرسػػالة أك لعػػدـ  ا لعػػدـ تمانػػو مػػف العلػػـ: مثػػؿ أفَّ إمَّ

يف الكاجػػب فػػي كالػػدَّ  كلػػـ ياػػف ذلػػؾ مػػف اإليمػػاف ،بمػػا يعجػػز عنػو لػػـ ياػػف مػػهللمكران  ،تمانػو مػػف العمػػؿ
ف اػػػاف مػػػف ا ،وحقَّػػػ يف كاإليمػػػاف الكاجػػػب فػػػي اوصػػػؿ؛ بمنزلػػػة صػػػالة المػػػريض كسػػػائر أىػػػؿ لػػػدَّ كا 

، بحسػػػػب مػػػػا قػػػػدركا عليػػػػو صػػػػالتيـ صػػػػحيحةه  فػػػػإفَّ  ،اوعػػػػذار الػػػػذيف يعجػػػػزكف عػػػػف إتمػػػػاـ الصػػػػالة
ررٚ َخٚفِررُدونَ ]قكلػو:ك  َٓ ٌْ ؾِٔ ِٜ ُهرر مػػف  أمػػيفو  يـ مػ  ىػػذا النعػػيـ فػي مقػػاـو فػػإنَّ  ؛ىػػذا ىػػك تمػاـ السػػعادة[اجَلَّْرر

                                                           

  (.ّٕٔ/ِ(، كحارية الصاكم على تفسير الجالليف)ْٖ،ّٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

 (.ّٓ(، كررح المنظكمة الحائية: صالأل الفكزاف)ص:ْٕلغة القرآف الاريـ: عبدالجليؿ عبدالرحيـ)ص: (ِ)

 (.ّْٔكمناىج اللرغكييف في تقرير العقيدة: محمد الري  عليك محمد)ص: (،َِٗ/ّالمكافقات: الراطبي) (ّ)
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؛ فػػالمؤمنكف علػػى الػػدكاـ أبػػدم   سػػرمدم   المػػكت كاالنقطػػاع فػػال آاػػر لػػو كال انقضػػاء، بػػؿ فػػي نعػػيـو 
 .(ُ)السعداء ىـ المستحقكف للالكد اوبدم في جنات النعيـ ال ييارجكف منيا أبدان 

 : (ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
المسػػتطاع؛ فػػإفَّ اإلسػػالـ ال يػػهللمر بالمسػػتحيؿ، كمػػف يؤاػػذ مػػف اريػػة عػػدـ التاليػػؼ بغيػػر  .ُ

. ، أك ال تاليؼ بمستحيؿو  القكاعد اوصكلية في الفقو اإلسالمي: ال تاليؼ إال بمقدكرو

 .رؾو  بال كسعو يطاؽ الريءً  على القادر أفَّ  دليؿه على في ارية .ِ

ّ. .  دلت ارية على أفَّ تاليؼ اإلنساف بما ال ييطاؽ قبيأله

 على نفي التاليؼ بما ال يطاؽ، كىذا مف اماؿ التافيؼ.دلت ىذه ارية  .ْ

ممػػا تضػػمنتو اريػػة بيػػاف القاعػػدة العظيمػػة المتضػػمنة رفػػ  الحػػرج عػػف اويمػػة فػػي الترػػري ؛  .ٓ
بػػػرازان لامػػػاؿ ديػػػف  إظيػػػاران لامػػػاؿ رحمػػػة اهلل لأليمػػػة، كتاريمػػػان ليػػػا بعػػػد امػػػاؿ اسػػػتجابتيا، كا 

ىمالو.اإلسالـ، بعثان للنفكس على إامالو كتحذيران   مف تراو كا 

 .ال كاجب م  العجز، كال محـر م  الضركرةأنَّو  .ٔ

، فاريػة  .ٕ  مػػا ااتسػػاب فػي ترغيػػبينبػو اهللي فػػي ىػذه اريػػة علػى أفَّ اإليمػػاف كالعمػػؿ بػو سػػيؿه
 .تحصيلو كتيسر منالو سيكلة ببياف المقيـ النعيـ إلى يؤدم

زالة  .ٖ ة، كا  جَّ   .الربية، كالجاىؿ معذكره أفَّ اهلل ال يعذب أحدان إال بعد قياـ الحي

 كبيعد العيد بآثار النبكة عذره ررعيه في عدـ تافير صاحب المعصية. ارف غلبة الجيؿ .ٗ

 أفَّ التااليؼ الررعية اليا في كس  النَّاس رحمةن مف اهلل تعالى. .َُ

 أفَّ اإليماف باهلل ىك أعظـ أسباب دف  المااره. .ُُ

 .(ّ)لكعد في اتابوأفَّ مف عادة اهلل تعالى أفَّ يرف  الكعيد با .ُِ

                                                           

(، كمجمػػػػػػػػػكع الفتػػػػػػػػػػاكل: ابػػػػػػػػػػف ِْ/ْعمػػػػػػػػػدة الحفػػػػػػػػػػاظ فػػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػػػير أرػػػػػػػػػػرؼ اولفػػػػػػػػػاظ: السػػػػػػػػػػميف الحلبػػػػػػػػػػي) (ُ)
 (،ْْٔ/ُ(، كصػػفكة التفاسػػير: الصػػابكني)ّٔ/ُكتفسػػير القػػرآف العظػػيـ: ابػػف اثيػػر) (،ٗٓ/َِ(،)ْٖٕ/ُِتيميَّػػة)

  (.َْبرم)ص:(، كالحاـ بغير ما أنزؿ اهلل: االد العنُّٖكتاري  المذاىب اإلسالمية: محمد أبك زىرة)ص:

(، كفػػػتأل البػػػارم برػػػرح صػػػحيأل الباػػػارم: ابػػػف ْٖ/ُْ(، كالتفسػػػير الابيػػػر: الػػػرازم)ِِٔ/ِتفسػػػير ابػػػف عرفػػػة) (ِ)
كالكصػػايا العرػػر فػػي القػػرآف الاػػريـ: عبػػد الحميػػد  (،ٖٗ(، كأصػػكؿ الػػدعكة: عبػػدالاريـ زيػػداف)ص:ِّٕ/ُُحجػػر)

 (.ُّمراز تدبر)ص:كثالثكف مجلسان في التدبر: اللجنة العلمية في  (،ََُارؾ)ص:

(، كركح ُِٓ/ِابػػػػف اثيػػػػر) القػػػػرآف العظػػػػيـ: تفسػػػػيرك  (،ّّٗ/ُأنػػػػكار التنزيػػػػؿ كأسػػػػرار التهللكيػػػػؿ: البيضػػػػاكم) (ّ)
(، كأضػكاء البيػاف ِّٗكتيسير الاريـ الرحمف في تفسػير اػالـ المنػاف: السػعدم)ص: (،ُٖٕ/ٖالمعاني: اولكسي)

اتصػػػػػػر فػػػػػػي التفسػػػػػػير: مراػػػػػػز تفسػػػػػػير للدراسػػػػػػات كالم (،ُِِّفػػػػػػي إيضػػػػػػاح القػػػػػػرآف بػػػػػػالقرآف: الرػػػػػػنقيطي)ص:
  (.ِْ،ُٖكالحاـ بغير ما أنزؿ اهلل: االد العنبرم)ص: (،ُْٗالقرآنية)ص:
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 المبحث الثالث

 (ْٔ-ّْالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )

 اليداية أعظـ نعمةو كمقصكدو 

 :ثبلثة مطالبكيشتمؿ عمى 

ؿ: الغؿُّ مرضه مدمره لممجتمع المسمـ.               المطمب األكَّ

 .المطمب الثاني: كعد اهلل تعالى حؽٌّ              

 .أىؿ األعراؼ مآليـ إلى الجنَّة: لثالمطمب الثا             
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 المسمـ مرضه مدمره لممجتمع الغؿُّ : ؿالمطمب األكَّ 
 مقاصد: ثبلثةكفيو 
 ؿ: الجنَّة دار سعادةو كمحبَّةو المقصد األكَّ         

ٌُ األََْنَُٚر[قكلو: دؿر عليو        ِٓ تِ ِري ِمْن ََتْ ٍَّ ََتْ ٌْ ِمْن ِؽ َزْظَْٚ َمٚ ِِف ُصُدوِرِه َٕ  .{01}األعراف  ]َو
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

َزْظَْٚ َٕ ذب النزع :َو  أىػؿ قلػكب مػف الًغػؿ كنػزع مكضعو، كعف ماانو، مف الرَّيء كاقتالعو حقيقتيو جى
 طىيَّػر بحيػثي  الغىٍيػر، مػف يسػكء مػا تلقػي عنػد الًغػؿَّ  مػف الدرنيا في قلكبيـ في ااف ما إزالة ىك الجنَّة
ية، بػػالاكاطر االنفعػػاؿ عػػف العليػػا حياتيػػا فػػي نفكسػػيـ اهللي   ًغػػؿَّ  مػػف قلػػكبيـ فػػي اػػاف مػػا فػػزاؿ الرػػرَّ

 .نفكسيـ في ياطر ال بحيثي  البرريَّة النرفكس في التي الًغؿَّ  كأزاؿ الدرنيا، في بعض مف بعضيـ
 ٌْ دكر على ما تحتكيو مف قلكبو كنيفكسو كأفئدةو كألباب. :َمٚ ِِف ُصُدوِرِه  أيطلقت الصر

 ٍَّ  كىػػك الكصػػكؿ :كمنػػو الغلػػكؿ ،يػػداؿ :أمٍ  ،ىػػك الػػذم يغػػؿ بلطفػػو إلػػى صػػميـ القلػػب: الًغػػؿر  :ِؽرر
االحػػب يػػداؿ فػػي  ،إذا داػػؿ فيػػو بلطافػػة ،كيقػػاؿ: تغلغػػؿ فػػي الرػػيء ،بالحيلػػة إلػػى الػػذنكب الدقيقػػة

 مػػف يسػكؤىا مػػا إدراؾ عنػد الػػنَّفس فػي تحصػؿ التػػي كالًضػغف، كاإلٍحنىػػة كالغػػؿ الحقػد ،صػميـ الفػؤاد
امػا الصػيـ  اهلل كالمعنػى: أفَّ  .آاػر بػاطني إحسػاس ىػك بػؿ الًغػؿَّ  مف الحسد كليس غيرىا، عمؿ

ٌُ األََْنَررٚرُ ]كقكلػػو:، مػػف الحقػػد كالحسػػد فقػػد أنعػػـ علػػييـ بالػػذات العظيمػػة ِٓ ررتِ ررِري ِمررْن ََتْ مػػف أٍم:  [ََتْ
حسانو      تجرم أنيار الجنَّة مف تحت قصكرىـ زيادةن في نعيميـ.رحمة اهلل كفضلو كا 

 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
الاريمػػة أفَّ اهلل طيػػرى قلػػكب أىػػؿ الجنَّػػة مػػف الحسػػد كالبغضػػاء حتػػى ال ياػػكف تابػػر اريػػة 

ػػف اػػاف فػػي صػػدره ًغػػؿ  وايػػو فػػي الػػدرنيا ننزعػػو منػػو فػػي الجنَّػػة، ف ،بيػػنيـ إال المحبػػة كالتعػػاطؼ مى
 كىػػذه منحػة يمػػنحيـ اهللي إيَّاىػا فػػكؽى ًمنحتىػٍي داػػكؿ الجنَّػة، كمرػػاعر الالػػكد، كصػاركا إاكانػػان أحبابػان 

، قلػػػكبيـ كنفكسػػػيـ مػػػف اػػػؿَّ مػػػا ييعاػػػ فييػػػا، كىػػػي منحػػػةي إراحػػػة ثػػػـ قػػػاؿ ري صػػػفك سػػػعادتيـ مػػػف ًغػػػؿ 
ٌُ األََْنَرٚرُ ]تعالى: ِٓ رتِ ِري ِمرْن ََتْ ػا ياػرمييـ اهللي بػو مػف نعػيـ أفَّ اونيػار المتنكَّعػة تجػرم  [ََتْ أم: كممَّ

د بهللنَّيػػا تجػػرم مػػف تحتيػػا مػػف تحػػتيـ فػػي الجنَّػػة. كقػػد تاػػرر فػػي القػػرآف العظػػيـ كصػػؼي جنَّػػة الالػػ
 اونيار؛ إذ ال اماؿ لجنَّةو بدكف أنيارو تجرم.

                                                           

كمعارج التفار  ،(ُُّ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ٖٓ،ْٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ْْٔ/ُالصابكني)كصفكة التفاسير:  (،ِّْ/ْكدقائؽ التدبر: الميداني)

(، كمعارج التفار ْْٔ/ُ(، كصفكة التفاسير: الصابكني)َُّ/ُالتسييؿ لعلـك التنزيؿ: ابف جيزم الالبي) (ِ)
 (.ِّّ/ْكدقائؽ التدبر: الميداني)
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
َزْظَْررٚ]الماضػػي فػػي قكلػػو: بلفػػظ المسػػتقبؿ عػػف : التَّعبيػػرالمطيفػػة األكلػػى َٕ  تحقػػؽ علػػى للتَّنبيػػو [َو

، فصيغة الماضي تفيػد التحقػؽ كالتثبػت. مف صدكرىـ في ما كننزع: أمٍ  كقكعو في المستقبؿ،  ًغؿو

ُد هللِ[:كأيضان في قكلػو ّْ تعبيػره بالماضػي مػراده بػو المسػتقبؿ، كىػذا القػكؿ يقكلكنػو بيػنيـ  ]َوَؿُٚفوا احَل
  .القرآف في معركؼه  تعبيره  كىكمعنى التَّقرَّب إلى اهلل بحمده،  في مجامعيـ على

 معرَّفة بػػ)أؿ( التعريؼ للدَّاللة على اماليا، فػ)اؿ( ىنا للاماؿ. ]األََْنَُٚر[المة: :المطيفة الثانية
ٌُ األََْنَررُٚر[قكلػػو: المطيفػػة الثالثػػة: ِٓ ررتِ ررِري ِمررْن ََتْ  عاليػػةو  أمانػػةو  فػػي ىػػـ أٍم: الحػػاؿ، مكضػػ  فػػي ]ََتْ

 .الجنَّة أنيار على تررؼ
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

مػػف تمػػاـ نعػػيـ المػػؤمنيف فػػي الجنَّػػة أفَّ نػػزع اهللي مػػا فػػي قلػػكبيـ مػػف البغضػػاء كالحقػػد، كأفَّ 
ياػػكف المػػراد أزلنػا اوحقػػاد التػػي اانػػت  ؿ: أفَّ اوكَّ  اريػػة تػهللكيالف:ليػػذه أجػرل اونيػػار مػػف تحػتيـ، ك 

سػقاط الكسػاكس كمنعيػا  ،نيافػي دار الػدر  لبعضيـ علػى بعػضو  كمعنػى نػزع الغػؿ: تصػفية الطبػاع كا 
. الريطاف لما ااف في العذاب لـ يتفػرغ إللقػاء الكسػاكس فػي القلػكب فإفَّ  ؛مف أف ترد على القلكب

فػاهلل أزاؿ الحسػد  ،بحسػب الامػاؿ كالنقصػاف ة متفاكتػةه درجػات أىػؿ الجنَّػ المراد منو أفَّ  كالثاني: أفَّ 
مػف  فارية تابػر أفَّ ، سد صاحب الدرجة الااملةعف قلكبيـ حتى أف صاحب الدرجة النازلة ال يح

 ،بعضػػان  ؿ علػى بعضػيـأف ينػزع اهلل مػا فػي قلػػكبيـ مػف الًغػ جملػة مػا يػنعـ اهللي بػو علػى أىػػؿ الجنَّػة
نيا لاػاف ؿ لك بقي في صدكرىـ اما اػاف فػي الػدر الغً  فإفَّ  ؛يـ بعضان كيكد بعضي  ،يـحتى تصفك قلكبي 

 كالغػؿ: ،مػ  كجػكد اراػر وحػدىـ عػيشه  المترػاحنيف ال يطيػبي  وفَّ  ؛ةفي ذلؾ تنغيص لنعيـ الجنَّػ
في تفاضػؿ  عضان يـ بأف ال يحسد بعضي  أيضان  ةؿ في الجنَّ نزع الغً ك  ،الحقد الاامف في الصدكر ىك

رروًرا]ة، كليػػذا قػػاؿ:ذلػػؾ ياػػكف عػػف رػػراب الجنَّػػ كقػػد قيػػؿ: إفَّ ، المنػػازؿ ُٓ اًبررٚ َض ٌْ َذَ رر ُ ٌْ َرمُّ ُٚه ََ [ َوَشرر

فالًغػػػؿر اػػػؿر مػػػا يػػػداؿ فػػػي الصػػػدكر مػػػف عػػػداكةو، ، يطيػػػر اوكضػػػار مػػػف الصػػػدكر :أمٍ  {83}اإلكسلللا: 
، كبيغضو  ، كحسدو ، كحقدو رادة سيكءو باراريف، كًضٍغفو ، كا  فالذيف ييثيبييـ اهللي بداكؿ الجنَّة يىنزع ، كًغشو

دكرىـ مػف عكامػؿ العػداء التػي تىغلغلػت إلػى باطنيػا فػي الػدرنيا، فػال يجػدكف فػي صػدكرىـ  ما في صي

                                                           

، كصفكة (ُِّ،ُُّ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك َُّ/ُابف جيزم الالبي) التسييؿ لعلـك التنزيؿ: (ُ)
 (.ِّْ/ْ(، كمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني)ْْٔ/ُلصابكني)التفاسير: ا

(، كفتأل القدير: َِٖ/ٕكالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (،ٖٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
(، كمعارج التفار كدقائؽ ُٓٓ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:َِٗ/ِالركااني)
 (.ِّّ/ْيداني)التدبر: الم
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، بػؿ ييطيَّػرىـ اهللي مػف اػؿَّ اورجػاس النفسػيَّة، كاػؿَّ مػا يياػدَّر فكىىـ، بػاليـ، كييعاػر صػ ًغالن على أحدو
 .كىذه سعادةي راحةو مف اوعماؽ

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفخامسان: 
 نزع الًغؿ مف صدكر البرر مف ايبريات عناصر السَّعادة االجتماعية. .ُ

تػػػدؿر اريػػػة علػػػى أفَّ ىػػػذا النػػػزع ىػػػك اقػػػتالع ياػػػكف مػػػف الجػػػذكر، فتالػػػك ًفطػػػرتييـ مػػػف اػػػؿَّ  .ِ
 .سعادتيا بما تصيب مف نعيـو  تيحًدثي في الصدكر ًغالن، ييفًسد علييا مراعرالعكامؿ التي 

كلعػػف بعضػػيـ  ار مػػف بعػػضو فػػي مقابلػػة مػػا ذاػػره اهلل مػػف تبػػرم بعػػض أىػػؿ النَّػػ اريػػة ىػػذا .ّ
 ارمفارقة لحاؿ أىؿ النَّ  ة في ىذا المعنى أيضان حاؿ أىؿ الجنَّ  ليعلـ أفَّ  ،بعضان 

كمػػا كعػػد بإزالػػة رػػيكة اواػػؿ كالرػػرب عػػف  ،كالحسػػد عػػف القلػػكباهلل كعػػد بإزالػػة الحقػػد أفَّ  .ْ
 النفكس.

 الحمدلة حؽٌّ محضٌّ هلل تعالى  :الثاني صدقالم

َتِدَي َفْوََل ]كيدؿر على ىذا المقصد الرريؼ قكلػو: ْٓ َّْٚ فَِْ ـُ َذا َوَمٚ  ٚ َِلَ َٕ ُد هللِ افَِّذي َهَدا ّْ َوَؿُٚفوا احَل

ْد  ََ ٚ اهللُ َف َٕ َْٚ بِٚحَلقي َأْن َهَدا َُ َربي  .{01}األعراف  [َجَٚءْت ُرُش
 :(ِ)أكَّال: المفردات المُّغكية في اآلية

ُد  ّْ  الحمػدي ك  ، كىػذا ثنػاءه علػى اهلل بالامػاؿ،: ىك كصؼي المحمكًد بالاماًؿ م  المحبػة كالتعظػيـهللِ احَل
 عػف ينبػئ فعػؿ كعيرفػان: كالتبجيػؿ. التعظػيـ جية على االاتيارم الجميؿعلى  كالكصؼ الثناء: لغةن 

ررُد هللِ]فػػي ك)أؿ(، بسػػببو  المػػنعـ تعظػػيـ ّْ  الحمػػدً  اػػؿر  أٍم: العيػػد، أك أك الجػػنس، لالسػػتغراؽ، [احَل
 االاتصػػاص )الـ( تعقبتيػا إذا الجنسػػية )أؿ( كعالمػة [هللِ] كمملػكؾه  ماػػتصه  جنسػو أك مسػتحؽه،

ف [هللِ]كمملػكؾه  ماتصه  الحمد جنس: المعنى ااف  علػى اهلل ثنػاء فػالمعيكد للعيػد، )أؿ( اانػت كا 
 للملػؾ [هللِ]فػي كالػالـ، ثنػائيـ لغيػر نظػر كال القػو، كاكاص كأنبيائو كرسلو مالئاتو كثناء نفسو،

 . االاتصاص أك االستحقاؽ أك
 الرػيء انتفػاء علػى الدالػةي  )لػك( مػف مرابػةه  كىػي غيػره، لثبػكت الرػيء انتفػاءً  علػى تدؿر  : المةه َفْوََل 

 تػػداؿ أف أحػػدىا: أكجػػوو: ثالثػػة علػػى تجػػيء العػػرب عنػػد [َفررْوََل ]ك ،النافيػػة ك)ال( غيػػره، النتفػػاء
 بحػػث طلػػب كىػػك للحػػض: تجػػيء أنَّيػػا كالثػػاني: ،اوكلػػى بكجػػكد الثانيػػة امتنػػاع لتػػربط جملػػة علػػى

                                                           

 (.ِّْ/ْ(، كمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني)ٖٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

، (ّٕ/ُلكام  اونكار البيية: السفاريني)ك  (،ٕٔٓ/ُٓ،ُْٓ/ّفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ِ)
رح الممت  على زاد المستقن : الرك  (ّ/ِ(، كالفتكحات اإلليية: الجمؿ)ِٗ/ُكمغني المحتاج: الاطيب الرربيني)

 .(ِٗ،ِْ/ّمحمد بف صالأل العثيميف)
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حػػرؼ  فػػػيي .(ُ)كالتنػػدـ للتػػكبي  تجػػيء أنَّيػػا كالثالػػث: كأدب، بلػػيف طلػػب كىػػك كللعػػرض: كازعػػاج،
 امتناع لكجكد، أم: امتناع الجكاب لكجكد الررط، كيلـز حذؼي الابر بعدىا. 

ٚهَ  َٕ ، ىدل: َدا .: الًيدايةي دىاللػةه ًبليطػؼو  اهلل بيىػٍدم كالمػراد كاليػدل رػرعان: اإلررػاد إلػى مػا فيػو صػالحه
 اهللي  يسَّػر مػا يستابركا، مػ  كلـ يعاندكا، فاتَّبعكه، كلـ غفلتيـ مف فهلليقظيـ محمَّدان إلييـ إرسالو إياىـ
، كامتثاليـ الدَّعكة قىبكليـ مف ليـ إلػى  العبػد حاجػة فَّ إفػ ،علييػا المحمػكد المنَّػة تمػاـ مػف فإنَّو اومرى

ـي  اليػػػدل التػػػاـ أعظػػػـ مػػػا يحصػػػؿ بػػػو الػػػرزؽ ؛ وفَّ مػػػف الحاجػػػة إلػػػى النصػػػر كالػػػرزؽ اليػػػدل أعظػػػ
التكفيؽ كاإللياـ، كال سبيؿ إلى البياف كالداللة إال مف . كاليداية: ىي البياف كالداللة، ثـ (ِ)كالنصر

 جية الررسؿ، فإذا حصؿ البياف كالداللة كالتعريؼ ترتب عليو ىداية التكفيؽ.
، كىػك إحاػاـ الرػيءً  : تدكر مادة حقؽبِٚحَلقي  تيو، كالحػؽر نقػيض  في العربية علػى أصػؿو كاحػدو كصػحَّ

لييتيػػو.)الحػػؽر( كىػػك الالباطػػؿ، كفػػي أسػػماء اهلل: كالمعنػػى: كيظيىػػري  مكجػػكد حقيقػػةن المتحقَّػػؽي كجػػكديه كا 
، مف اإلابار بالبعث كالكعًد كالكعيد  .(ّ)ًصدؽي ما جاءت بو الررسؿي

 :(ْ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 
بيَّنػػػػت اريػػػػة السػػػػابقة أفَّ أىػػػػؿ الجنَّػػػػة يرػػػػتدر فػػػػرحيـ باليبػػػػات الػػػػثالث ليػػػػـ كىػػػػي: تملػػػػياييـ 

ػػفكى سػػعادتيـ، فػػال حظػػكظىيـ مػػف  راحػػةي قلػػكبيـ كنفكسػػيـ مػػف اػػؿَّ مػػا يعاػػر صى الجنَّػػة تىملياػػان أبػػديان، كا 
سعادىـ باونيار يجدكف فييا غً  ، كا  العظيمة التي يتنعَّمكف بما فييا مف رػراب ماتلػؼ الن على أحدو

ة القيصػكل اونكاع كاوصناؼ، كبمراىدة جريانيا، عندئذو تنطلؽ ألسنتييـ بالثناء العظيـ حتػى الغايػ
علػػى اهلل الػػذم ىػػداىـ فػػي الػػدرنيا الصػػراط المسػػتقيـ، الػػذم أكصػػليـ بفضػػلو إلػػى ىػػذا النعػػيـ المقػػيـ، 

 ، كفي ىذا اإلعالف تمجيده لريسؿ اهلل.قد جاءكا بالحؽَّ كتنطلؽ ألسنتييـ بإعالف أفَّ رسؿى ربَّيـ 
 :(ٓ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 

ُد هللِ]: قكلو:المطيفة األكلى ّْ  الجملػة علػى كالثبػات الػدكاـ علػى الدَّالػة االسػمية الجملػة ااتار [احَل
 كتفػاؤالن  بالمقػاـ، أليػؽ العظيـ الاتاب نسؽ على اكنو م  ونَّو؛ كالحدكث التجدد على الدَّالة الفعلية
ف كىي ،بذلؾ  .معنىن  إنرائية فيي لفظان، ابرية اانت كا 

                                                           

كعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف  (،ٖٔ/ُٕفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)( ُ)
 (.ِِٕ(، كاإلسرائيليات كالمكضكعات في اتب التفسير)ص:ٓٓ/ْالحلبي)

ياؾ نستعيف: ابف  مدارج السالايفك  (،ّٗ/ُْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)  قيـبيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.َّْ/ُكمف أسرار اللرغة في الاتاب كالسرنة: محمكد الطناحي) ،(َٓ/ُ)الجكزية

 (ُِّ/ٖ)،(ِِٓ/ُ): ابف عاركرالتحرير كالتنكير، ك (ّٖٓمفردات ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص: (ّ)
 (.ِّٓ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني) (ْ)
 .(ّٕ/ُ( لكام  اونكار البيية: السفاريني)ٓ)
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 اللسػانية كالػدَّاؿ الرػفكية، كالمػيـ الحلقيػة، الحػاء على الرتمالو؛ الحمد مادة: ااتار الثانية المطيفة
 .(ُ)بالالية ذلؾ مف نصيبو مف مارج يالك ال حتى البرية، ربَّ  على بالثناء استعماليا في

َتِدَي[قكلو: :ثالثةالمطيفة ال ْٓ َّْٚ فَِْ ـُ  بعػدنا حػاؿ الحػاؿ ىػذه في ىدانا أٍم: الحاؿ، مكض  في ]َوَمٚ 
 بجملة جاءكا كلذلؾ كتجزيلو، حمدىـ كبتعظيـ علييـ، اهلل ةنَّ مً  بابر يؤذف اممَّ  كذلؾ ،االىتداء عف
ُد ] ّْ كىػذه اريػة تعليػؿ مػنيـ  الاصػائص الحميػدة، مػف عليػو ترػتمؿ ما أقصى على مرتملةه  [احَل

 رسات قد ضالالتو  في منغمسيف اانكا فإنَّيـ ؛و حمده عظيـه على نعمة عظيمةه للحمد، كالتنكيو بهللنَّ 
ػا بعػدىـ، لمػف كسػنركىا اعتقػدكىا حتى ليـ الريطافي  زيَّنيا فقد قادتيـ فهللمَّا أنفسيـ، في ػاؤىـ كأمَّ  دىٍىمى

لت ،الضالالت تلؾ على قدكتيـ رأكا فقد كأاالفيـ  لػكال اىتػداؤيىـ، السَّػيؿ مف ااف فما فييـ، كتهللصَّ
 .الدَّعكة قىبكؿ قلكبيـ في قذؼى  كأف دعكتيـ، في كسياستيـ الررسؿ ببعثة اهللي  ىداىـ أفٍ 

َْرٚ بِرٚحَلقي ]: قكلػو:رابعةالمطيفة ال َُ َربي ْد َجرَٚءْت ُرُشر ََ مػف  يكىػابتػدائيان،  اسػتئنافان  مسػتهللنفةه، جملػةه  [َف
 بمػػا كاغتبػػاطيـ نفكسػػيـ ابتيػػاجً  عػػف لصػػدكرىا سػػؿ عيانػػان ة حػػيف رأكا مػػا كعػػدىـ الرر قػػكؿ أىػػؿ الجنَّػػ

 بػو؛ بػالتَّالَّـ تلػذذان  كيغتبطػكف، بػذلؾ كيعتبػركف ىػدايتيـ أسػبابى  يتػذاَّركف فجعلػكا الررسػؿ، بوً  جاءتيـ
 .الررسؿ على الثَّناء قصد م  النرفكس، بو تلذٌ  ممَّا عنو كالحديثى  المحبكب اومر تذاَّر وفَّ 

ررْد َجررَٚءْت ] : قكلػػو:خامسػػةالمطيفػػة ال ََ  مناػػريف غيػػري  أنَّيػػـ مػػ  كبػػػ )قػػد( القسػػـ بػػالـ الفعػػؿ أاػػدَّ  [َف
 ونَّيـك  كجدكه، لما النَّعيـ مف الررسؿ بو كعدىـ ما بمطابقة اإلعجاب عف انايةه  ونَّو الررسؿ لمجيءً 
 فػي بػالابر فػهللتىكا اهلًل، علػى الثنػاء مػ  جمعػان  بصػدقيـ كالرَّيادةى  الررسؿ على الثناءى  ىذا بقكليـ أرادكا
 .فييا تردد ال التي المؤادة الريادة صكرة

 يمانػػو لػـ بيػا ييقػر لػػـ فمػف حمػًده، تمػاـ مػػف ىػي االاتياريػة هلل الصػفات إثبػػات :السادسػةالمطيفػة 
، ضػػدر  الحمػػدى  فػػإفَّ  العػػالميف، ربر  أنَّػػو كال البتػػة، محمػػكده  اهللى  بػػهللفَّ  اإلقػػرار  اإلابػػاري  ىػػك كالحمػػدي  الػػذـً

 كجمػػػاع لػػو، غضالػػبي  مػػ  المػػذمكـ بمسػػاكئ اإلابػػاري  ىػػك كالػػذـي  لػػو، المحبػػة مػػ  المحمػػكد بمحاسػػف
 الحمػػد، اسػػتحؽ الايػػر يفعػػؿ اػػاف فػػإذا ،الايػػر فعػػؿ المحاسػػف جمػػاع أفَّ  امػػا الرػػر، فعػػؿ المسػػاكئ

 .للعالميف ربان  كال االقان  ياكف ال ذلؾ على يقدر كال بؿ بو، يقكـ ااتيارمه  فعؿه  لو ياف لـ فمف
ررُد هللِ]:قكلػػو :سػػابعةالمطيفػػة ال ّْ ررُد ]فػػإفَّ  مطلػػؽه؛ حمػػده  [احَل ّْ ـي  [احَل ، اسػػ  اميػػة لػػو كالجػػنسي  جػػنسو

 كقػدره ايفيتػو يعظػـ فيػك كالعلػك السػعة ىػك كالمجد ايفيتو، كتعظيمو كتابيره ،اميتو فالثناء كايفية،
 .(ِ)يراء ما كفعؿ القدرة يتضمف كالملؾ بالملؾ، لو كصؼ ىذا أفَّ  كذلؾ المتصلة كاميتو

 
                                                           

 .(ّٕ/ُلكام  اونكار البيية: السفاريني) (ُ)

كالتنكير: الطاىر  التحريرك  ،(ِٔٔ،ِٗٓ/ٔمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ك  (،ٖٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
 .(ُّّ،ُِّ/ٖابف عاركر)
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 :(ُ)رابعان: بياف المقصد مف اآلية
ًمػدى فػالفه ربَّػ و، أٍم: كصػفو الحمدي: كصؼ المحمكد بالاماؿ م  محبتو كتعظيمو، فييقاؿ: حى

كبيػػذا ييعػػرؼ الفػػرؽي بػػيف الحمػػد و ذك احتػػراـ فػػي قلبػػو، بصػػفات الامػػاؿ مػػ  محبتػػو كتعظيمػػو، كأنَّػػ
المػػدح: كصػػؼ الممػػدكح بالامػػاؿ، أك بالصػػفات الحميػػدة، لاػػف ال يلػػـز منػػو أف ياػػكف  كالمػػدح؛ فػػإفَّ 

محبكبان معظمان، فقد يمدحو مف أجؿ أف يناؿ غىرضان لو، كقد يمدحو مف أجػؿ أف يتقػي رػره، لاػف؛ 
. كبيذا يي الحمدي ال ي الحركؼ كاحدة  غة العربيًة، حيث إفَّ عرؼ قكةى سر اللر اكف إال م  محبةو كتعظيـو

ػػف عرؼ)الح ااتلػػؼ ترتيػػب الحػػركؼ ااتلػػؼ المعنػػى،)حمػػد( ك)مػػدح( لاػػف لمػػا  ػػا مى مػػد( بهللنَّػػو: كأمَّ
 ارروفَّ الثناء ىك مدحه مك الثناء بالجميؿ االاتيارم، فيذا قاصر؛ وفَّ الثناء أاصي مف المدح؛ 

ففرؽ بيف الحمد كالثناء. كوفَّ الثناء بالجميؿ االاتيارم يارجي الحمد على اماؿ الصػفات الالزمػة؛ 
الامػػػاؿ الالزمػػػة، كصػػػفات  ، كاهلل تعػػػالى محمػػػكد علػػػى صػػػفاتلتػػػي ال تتعػػػدل االعظمػػػة كالابريػػػاءا

رُد هللِ]فػػ .امالو كمحمػكده علػى إحسػانو سػبحانوالاماؿ المتعدية، فيك محمكده على  ّْ  مػا أحػؽ [احَل
 اوقػكاؿ أحػؽر  اػاف كمػا العبػد، يقكلػو بػهللفَّ  اوقػكاؿ أحػؽ اهلل ياػكف حمػد أف يقتضػي العبػد، كىػذا قاؿ
 يفتتحكىػػا أف صػػالةو  اػػؿَّ  فػػي عبػػاده علػػى اهلل افتػػرض كليػػذا، اإلنسػػاف علػػى كأكجبيػػا أفضػػليا اػػاف

ررَٚدِغَ ]:بقػػكليـ ًَ ررُد هللِ َربي اف ّْ ررُد هللِ]بػػػ: اطبػػةو  اػػؿَّ  يفتتحػػكا أف أيضػػان  كأمػػرىـ ،{8}الػاحتللة  [احَل ّْ  [احَل
، اؿَّ  على مقدمان  أف ياكف فهللمرىـ  ()النبي يقدـ كليذا للمالكؽ، أك للاالؽ اطابان  ااف سكاء االـو
الػػػدعاء.  قبػػػؿ الترػػػيد فػػػي اهلل علػػػى الثنػػػاء بتقػػػديـ أمرنػػػا كليػػػذا القيامػػػة، يػػػكـ الرػػػفاعة أمػػػاـ الحمػػػد
ُد هللِ]:كجملة ّْ ؛ إنرائيةه  لفظان  ابريةه  [احَل  لمػدلكليا، اإلذعػاف مػ  بيػا بػالتالـ الحمد لحصكؿ معنىن
ررُد ]ك ل نرػػاء، رػػرعان  مكضػػكعةن  تاػػكف أف كيجػػكز ّْ  سػػكاء الجملػػة، أفادتيػػو امػػا بػػاهلل، ماػػتص [احَل
، كىػك الجميػكر، عليػو امػا لالستغراؽ فيو)أؿ( أجعلت  لالاتصػاص هلل الـ وفَّ  ؛للجػنس أـ ظػاىره

ال تعالى، لغيره منو فرد فال  علػى للعيػد أـ لغيػره، الثابػت الفػرد في الجنس ااتصاص لتحقؽ فال كا 
 مػف بحمػد كالعبػرة بػو، ماػتص   كأكليػاؤه أنبيػاؤه بػو كحمػده نفسػو، بػو اهللي  حمػد الذم الحمد أفَّ  معنى
، فػػي جميػػ .لغيػػره منػػو فػػرد فػػال ذاػػر   جػػاء فػػي أسػػماء اهلل )الحميػػد(، كىػػك المحمػػكدي علػػى اػػؿَّ حػػاؿو

اإلنسافى على صفاتو الذاتية،  أقكالو كأفعالو كرٍرعو كقدىًره، كالحمد أعـر مف الرار؛ وفَّ المرءى يحمد
، كلػػيس اػػؿر الحمػػدي نػػكعه، علػػى عطائػػو، كال ترػػاريه علػػى صػػفاتو، ك  ، فاػػؿر حمػػدو رػػاره كالرػػاري جػػنسه

، فقكلنػا: رارو حمدان. رُد هللِ]كفي لساف السلؼ ال يعرؼ الحمد لفالفو ّْ حػؽر هلل، فػال ينبغػي أف  [احَل
فيػػذا اللفػػظ صػػار اػػالمتعيف لجيػػة الربكبيػػة المقدسػػة، كعلػػى ذلػػؾ اطػػراد  ،يفعػػؿ ذلػػؾ مػػ  غيػػر اهلل

                                                           

 (،ٗٗ/ّعلى زاد المستقن : محمد بف صالأل العثيميف) الررح الممت ، ك (ِٔٔ/ٔمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
  .(ِْٓ/ُكمف أسرار اللرغة في الاتاب كالسنة: محمكد الطناحي) (،ِٗ/ُكمغني المحتاج: الاطيب الرربيني)
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الحمػػد المػػػةه ك . (ُ)لفػػالف ينيػػى عنػػو؛ الاتصاصػػو بػػاهللكعليػػو فالحمػػد  ،اسػػتعماؿ السػػلؼ كالالػػؼ
 جامعػػةه تػػدؿر علػػى ًذاػػر الاػػالؽ المحمػػكد باماالتػػو الحسػػنة الجميلػػة علػػى سػػبيؿ التعظػػيـ كالتابيػػر.

ُد هللِ]فقكليـ: ّْ   تعػالى الحمػد هلل الػذم يعلمػو اهلل ىػك هلل اسػتحقاقان ذاتيػان أصػليان؛ إذ لػو أم: اػؿر  [احَل
اػؿر صػفات الامػاؿ التػػي تسػتحؽر اػؿَّ عبػػارات الحمػد الػذم ال نيايػة لحػػدكده، نظػران إلػى أفَّ صػػفات 

الاماؿ هلل تعالى كعظيـى سلطانيو ال نياياتو ليا
 الجنػات، غػرؼ تبػكؤكا إذا المؤمنػكف يقػكؿ كليػذا .(ِ)

ٚ ]:المصػػفكفات كالسػػرر العاليػػات، كالمنػػازؿ َٕ ررُد هللِ افَّررِذي َهررَدا ّْ ررَذااحَل [َِلَ
ـي نعمػػةو ف .(ّ) اليدايػػة أعظػػ

، كمقدمةه على نً   .عمة الالؽكمطلكبو
 :ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
ف لـ ييده اهلل لـ ييتد ارية دليؿه على أفَّ  .ُ  .(ْ)الميتدم مف ىداه اهلل، كا 
ُد ] اولؼ كالالـ فيأفَّ  .ِ ّْ  .(ٓ)اهلل تعالىالستغراؽ جمي  المحامد، كىك ثناء على  [احَل
 .(ٔ)عمةو عظيمةو في ارية تنكيوه بهللنَّو حمده عظيـه على نً  .ّ
 كأنَّػو بيػا، علييـ اهلل أنعاـ ريدكا حسنةن، فعلكا إذا كالرراد اليدل دلت ارية على أفَّ أىؿ .ْ

ػالة، يقيمكف كجعليـ مسلميف، كجعليـ علييـ أنعـ الذم ىك  ال كأنَّػو التقػكل، كأليميػـ الصَّ
ػػفٌ  العيجػػب القػػدر برػػيكد عػػنيـ فػػزاؿ بػػاهلل، إال قػػكةى  كال حػػكؿى  ذا كالمى  سػػيئةن  فعلػػكا كاوذل، كا 

 أذنبػكا إذا بالقدر يحتجكف فتجدىـ كالضالؿ الغىيَّ  أىؿ كأمَّا، منيا إليو كتابكا اهللى  استغفركا
 البغػػي فهللىػػؿ بيػػا، علػػييـ أنعػػـ اهلل إذا أنفسػػيـ إلػػى الحسػػنات كيضػػيفكف أىػػكاءىـ، كاتبعػػكا
 .(ٕ)جبريكف المعصية كعند قدريكف، الطاعة عند

 .(ٖ)أفَّ اليداية أجؿر المطالب، كنيليو أررؼ المكاىب، كأنجأل الرغائب .ٓ
أفَّ اإلنساف مهللمكره بهللفَّ يريد الربكبية عند فعؿ الطاعات كحصػكؿ الػًنعـ حتػى يرػار اهلل  .ٔ

 .(ٗ)ىك المتفضؿ بيا عليو بال استحقاؽو  علييا؛ إذ
 

                                                           

 .(ِّٖ:اللفظية: بار أبكزيد)صمعجـ المناىي  (ُ)

 .(ِّٔ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني) (ِ)

 (.ُّْ/ْتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ّ)

 (.ٖٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ْ)

 (.ّٗأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (ٓ)

 (.ُّّ/ٖعاركر)التحرير كالتنكير: الطاىر ابف  (ٔ)

 (.ُٖٓالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (ٕ)

ياؾ نستعيف: ابف  مدارج السالايف (ٖ)  .(ِٕ/ُ)الجكزية قيـبيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 /د(.ُالجكزية) قيـ( رفاء العليؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحامة كالتعليؿ: ابف ٗ)
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 كشكر المينعـ كاجب خالصه كىي فضؿه محضه مف اهلل، لممسمميف ميراث ةالجنَّ : ثالثال قصدالم

ُِوَن[ يدؿر على ىذا المقصد قكلو:        َّ ًْ ٌْ َب ُْْت ـُ وَهٚ بََِم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت ٌُ اجَلَّْ ُُ ِْ ُٕوُدوا َأْن بِ  .{01}األعراف ]َو
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

ُٕوُدوا  أحػدو  دعػاء علػى غالبػان  النَّػداء كيطلػؽ اللرغػة، في حقيقتو أصؿي  كىك الاطاًب، إعالفي  النَّداءي  :َو
 االـ. لسماع بفيمو أك بذاتو ليقبؿ
 ُٜ ـه رػػامؿه لجميػػ  مػػا حكتػػو مػػف البسػػاتيف كالمسػػ :اجَلَّْرر  .ااف كالقصػػكر، كىػػي جنَّػػاته اثيػػرةه الجنَّػػة: اسػػ

 بحسػب الػدرجات تلػؾ فػي المؤمنػكف المتقػكف اهلل كأكليػاء عظيمػان، تفاضػالن  متفاضلة درجات الجنَّةك 
 .كتقكاىـ إيمانيـ

وَهٚ ُّ  عطيَّػة أعطيتمكىػا :معنػىكال إليػو، النَّػاس أقػرب إلػى الميػت مػاؿً  مصػيري  حقيقتيػو اإلرث :ُأوِرْثُت
معناه: صارت إلياـ اما يصير الميراث إلى  ؿ: أفَّ اوكَّ  فيو قكالف: .منازعة كال فييا تعب ال ىنيئة
كمنيـ مف يقكؿ:  ،بو زكاؿ الملؾ عف الميت إلى الحيكاإلرث قد يستعمؿ في اللغة كال يراد  ،أىلو
أىػؿ  كالقػكؿ الثػاني: أفَّ ، بػالميراث فػي الحػاؿ فصػار رػبييان  يـ أعطكا تلؾ المنازؿ مف غير تعبو إنَّ 

 ار.ة يكرثكف منازؿ أىؿ النَّ الجنَّ 
 :(ِ)ثانيان: مناسبة اآلية لما قبميا مف اآليات

 قىبكؿ على كيدؿر  لثنائيـ، جكابه  النَّداء ىذا ًصلةي ىذه ارية بما قبليا متسقة ككاضحة؛ وفَّ 
َـّ فاعليػو بينػي كلػذلؾ اهلل، قبػؿ مػف كالنػداء عػنيـ، اهلل رضى كعلى بو، أٍثنىكا ما  فعلػو علػى مػا لػـ ييسػ

كاوكلػى أف ياػكف  ،الئاػةأك أف ياكف مف الم ،ا أف ياكف مف اهللداء إمَّ ذلؾ النَّ ك  .المقصكد لظيكر
 المنادم ىك اهلل سبحانو.

 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 
تابػر اريػة أفَّ اهلل تعػالى يياػافئييـ ػ أم المسػلميف ػ علػػى حمػدىـ، كرفػ  ًذاػر رسػؿ ربَّيػػـ 

يعملػكف مػف بنداءو عاـ  يتضمَّف أفَّ ربَّيػـ قػد أكرثىيػـ الجنَّػة العظيمػة الرفيعػة المنزلػة بسػبب مػا اػانكا 
كقػد  يػدالكا الجنَّػة إال بفضػلو تعػالى، عمؿ صالأل في الحياة الدرنيا، كىذا تاريـ اهلل ليـ م  أنَّيـ لػـ

جاءت ارية بهللسلكب حااية حدثو مضى مػ  أنَّػو مػف اوحػداث التػي سػكؼ تاػكف مسػتقبالن للدَّاللػة 
 ة في الجنَّة.   على أنَّو أمره ال بيدَّ أفَّ يتحقؽ الكقكع حينما ياكف أىؿ الجنَّ 

 
                                                           

كحادم  (،ّٔكالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (،ٖٔ/ُْالرازم)فسير الابير: الت (ُ)
 (.ُّْ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ََُالجكزية)ص: قيـابف  اوركاح إلى بالد اوفراح:

 (.ُّْ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ٖٔ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
 (.ِّٓ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني) (ّ)
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 :(ُ)ان: لطائؼ التفسير في اآليةرابع
روَن[قكلو: :المطيفة األكلى ُِ َّ ًْ ٌْ َب ْْرُت ـُ وَهرٚ بِرََم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت ٌُ اجَلَّْر ر ُُ ِْ ُٕوُدوا َأْن بِ  فػي حػؽَّ  عػاـ   اطػابه  ]َو
 . جمي  المؤمنيف
ٌُ ]: قكلػػػو:المطيفػػػة الثانيػػػة ررر ُُ ِْ ررروُدوا]لػػػػ تفسػػػيره  [َأنْ ]،[َأْن بِ ، القػػػكؿ معنػػػى فيػػػو النَّػػػداءى  وفَّ  ؛[ُٕ

 .ةقيؿ ليـ تلاـ الجنَّ : أم ،كالمعنى: كنكدكا ،داءفي معنى تفسير النَّ  [َأنْ ]اوجكد أف تاكفف
ٌُ ]بػػ الجنَّة إلى : اإلرارةةلثالمطيفة الثا ُُ ِْ  مػ  البعيػد، إليػو المرػار فػي يسػتعمؿ أف حقرػو الػذم [بِ

نَّ ك  .بيػػا نَّػػةالمً  كتعظػػيـ رػػهللنيا رفعػػةً  لقصػػد يػػدييـ، بػػيف حاضػػرةه  الجنَّػػة أفَّ  ٌُ ]مػػا قػػاؿ:ا  رر ُُ ِْ يػػـ ونَّ  [بِ
 .و قيؿ: ليـ ىذه تلاـ التي كعدتـ بيافاهللنَّ  ،نياعدكا بيا في الدر كي 

ررونَ ]:البػػاء فػػي قكلػػو :رابعػػةالمطيفػػة ال ُِ َّ ًْ ٌْ َب ْْررُت ـُ  اإليمػػاف كىػػي أعمػػالاـ، بسػػبب أٍم: سػػببٌيةه، [بِررََم 
ػالأل، كالعمػؿ  الاالػػد النَّعػيـ ىػذا فهللعطػاىـ أعمػاليـ، ليػـ رػار اهللى  بػػهللفَّ  علػييـ ثنػاءه  الاػالـ كىػذا الصَّ
 مػػػف السَّػػالمة إال بعلميػػـ ينػػككف اػػانكا مػػػا العمػػؿ مػػف عملػػكه مػػا عملػػػكا لمػػا كأنَّيػػـ أعمػػاليـ، وجػػؿ
 ما إلى أعماليـ تكصليـ بهللف يميتكف اانكا كما نعماًئو، على لو راران  مرضاتو كتطلبى  ربَّيـ غضب
 الجمػػػػػػ ي  ذلػػػػػػؾ علػػػػػػى دؿَّ  كقػػػػػػد عقابػػػػػػًو، مػػػػػػف كالنَّجػػػػػػاة ثكابػػػػػػوً  فػػػػػػي الطَّمػػػػػػ  ينػػػػػػافي ال كذلػػػػػػؾ نػػػػػػالكه،

وَهٚ]بيف ُّ  .السَّببيَّة باءً  ، كبيف[ُأوِرْثُت
بِررََم ]البػاء فػػي قكلػو: كجػب ىػػذا الجػزاء بيػػذه اريػة فػػإفَّ العمػؿ يي  :تعلػػؽ مػف قػػاؿ المطيفػة الخامسػػة:

ررونَ  ُِ َّ ًْ ٌْ َب ْْررُت  جػػكاب: أفَّ الك  .كجػػب ىػػذا الجػػزاءالعمػػؿ يي  علػػى أفَّ  كذلػػؾ يػػدؿر  ،ليػػةعلػػى العً  تػػدؿر  [ـُ
و لذاتػو مكجػب لػذلؾ ال وجػؿ أنَّػ ،لػو الرػرع جعلػو علػةن  لاػف بسػبب أفَّ  ؛للجػزاء علػةه  العمؿ الصالأل

مػػف الطاعػػات  فػػإذا أتػػى العبػػد برػػيءو  ،عػػـ اهلل علػػى العبػػد ال نيايػػة ليػػانً  كالػػدليؿ عليػػو أفَّ  ،الجػػزاء
كقػد  للثػكاب المتػهللار. تصػير مكجبػةن  عـ السػالفة فيمتنػ  أفَّ كقعت ىػذه الطاعػات فػي مقابلػة تلػؾ الػنَّ 

لف يداؿ ": ()كقكلو ،ة بعملوما يداؿ الجنَّ العبد إنَّ  على أفَّ  فقاؿ: ىذه ارية تدؿر  (ِ)يـطعف بعضي 
نَّ  ،(ّ)"ة بعملػػػوالجنَّػػػ أحػػػده  كجػػػب العمػػػؿ ال يي  جػػػكاب: أفَّ الك  .كبينيمػػػا تنػػػاقضه  مػػػا يػػػداليا برحمػػػة اهللكا 

لمػػا  كأيضػػان  ،لػػو عليػػو كمعرفػػةن  اهلل بفضػػلو جعلػػو عالمػػةن  و وجػػؿ أفَّ بػػمػػا يكجنَّ ا  ك  ،ة لذاتػػوداػػكؿ الجنَّػػ
 .(ْ)ة في الحقيقة ليس إال بفضؿ اهلل تعالىااف المكفي للعمؿ الصالأل ىك اهلل ااف داكؿ الجنَّ 

                                                           

 (.ُّْ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (.ٕٖ،ٖٔ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)
 (. َٖ/ِالمراد بو الزماررم في تفسيره: الاراؼ) (ِ)
 (.ٕٕٔ(،)ص:ْٕٔٔأارجو الباارم في اتاب الرقاؽ ػ باب القصد كالمداكمة على العمؿ، حديث رقـ)( ّ)
 (.ٕٖ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ْ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
، كال تعػػاكيضو  قصػػدً  بػػدكف عطيَّػػةه  أفَّ الجنَّػػةى  اإليػػراث فػػي اريػػة علػػى دؿَّ     فضػػؿي  كأنَّيػػا تعاقيػػدو

 العقػاب مػف نجاتىػو عػدالن إال كال عقػالن  يكجب ال إياه كطاعتو بربَّو العبدً  إيمافى  وفَّ  اهلًل؛ مف محضو 
ال كالًعصػياف، الايفػراف علػى يترتَّب أفَّ  رهللنو مف الذم  جػزاء يكجػب كال عنػو، ربَّػو رضػى حيصػكؿى  كا 
، المنعـً  رارى  وفَّ  عىطاء، كال  رػاران  عبػده علػى الػرَّب مػف فضػؿ مجػرد كعظمتيػو الجػزاء فيذا كاجبه

 أمػره بمػا عبػده عمػؿ ىػك الرَّػاار الػرَّب عنػد الررػار ىػذا سػبب اػاف لمػا كلاػف كطاعتًػو، بػو إليمانوً 
 الجنَّػة منازؿ أعطاىـ الذم اقتضت السَّببيَّة كباء، حصكلو قبؿً  مف بو فكعد بو اهللي  تفضَّؿ كقد بو،
 اسػػتحقَّو الػػذم االرَّػػيء فجعليػػا تقابػػؿ كال تعػػاكضو  قصػػدً  غيػػر مػػف كثكابيػػا أعمػػاليـ رػػار بػػو أراد

. قاؿ في الاراؼ: بسبب أعمالاـ، ال بالتفضؿ، السَّببيَّة باء ليا فاستعار عملو عف عكضان  العامؿ
ة بعملػو قػالكا : كال أنػت يػا الجنَّػ و لػف يػداؿ أحػده أنَّػ": قكلػو ()رسػكؿ اهللعػف  صػألَّ  بهللنَّػو كقد تعقب

ػػ كال أنػػا إال أفٍ ال رسػػكؿ اهلل ؟ قػػاؿ :  ال يسػػتلـز  كالتصػػريأل بسػػببو ، (ِ)"ةو رحمػػبفضػػؿو ك   دني اهللي يتغمَّ
فلك لـ  ،على العامؿ بإقداره على العمؿ لـ ياف عمؿ أصالن  كلكال التفضؿ مف اهلل ،نفي سبب آار

ٍٜ ]:التنزيؿ كفي ،ال مبطلة لااف القائلكف بو محقةه  ،ياف التفضؿ إال بيذا اإلقدار ٌْ ِِف َرْْحَ ُٓ ُِ ُْٔدِخ َؾَس

 ٍَ {331}الـسللاء [ ِمْْررُه َوَؾْورر
 الثػػكاب مػػف العبػاد ينالػػو لمػا أثمانػػان  ريػرعت العبػػادات أفَّ  معتزلػةفعنػػد ال .(ّ)

رروُدوا َأْن ]اقكلػػو: عكضػػان  اهلل يجعليػػا كليػػذا: قػػالكا، ك اوجيػػر أجػػرة اسػػتيفاء بمنزلػػة كأنَّيػػا كالنعػػيـ، ُٕ َو

رونَ  ُِ َّ ًْ ٌْ َب ْْرُت ـُ وَهٚ بِرََم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت ٌُ اجَلَّْ ُُ ِْ  ونَّػو كثكابػان؛ كأجػران  جػزاءن  اهلل سػماه كقػد: قػالكا، {01}األعلراف [ بِ
 لتسػػميتو ياػػف لػػـ بالعمػػؿ ارتباطػػو كلػػكال: قػػالكا، ك منػػو إليػػو يرجػػ  أٍم: عملػػو، مػػف العامػػؿ إلػػى يثػػكب
 باوعمػػػاؿ كالعقػػػاب الثػػػكاب تعلػػػؽ فلػػػكال الػػػكزف، عليػػو كيػػػدؿر : قػػػالكاك  .معنػػػى ثكابػػػان  كال أجػػػران  كال جػػزاءن 

 ارتباطػان  لألعمػاؿ تجعػؿ فلػـ أمَّا الجبريةي  معنى، للكزف ياف لـ ليا ااوثماف كاكنيا ليا، كاقتضاؤىا
، كال تعليػػؿو  غيػػر مػػف المرػػيئة، محػػض إلػػى راجػػ  عنػػدىـ كالثػػكاب البتػػة، بػػالجزاءً   حامػػةو  كال سػػببو
 كثمنػان  اوعمػاؿ بمحػض الَّػو ذلػؾ جعلػت معتزلػةكال، بالعقػاب كىذا بالثكاب، ىذا تاصيص تقتضي

، ثمػفو  بػال عليػو الصػدقة ًمنَّػة باحتمػاؿ تنغػيص فيػو عملػو بػدكف العبػد إلػى الثػكاب كصكؿ كأفَّ  ليا،
 بػو جػاءت عمػا منحرفتػاف كالطائفتػاف .البتػة الجػزاء فػي تػهللثيران  لألعمػاؿ يجعلػكا لـف الجبرية كقابلتيـ

،الرر  ، بػػو كنزلػػت سػػؿي  ليمػػا مقتضػػيةه  كالعقػػاب، الثػػكاب إلػػى مكصػػلةه  أسػػبابه  اوعمػػاؿ أفى  كىػػك الاتػػبي
نَّػ كفضػلو اهلل تكفيػؽ مػف الصػالحة اوعماؿ كأفَّ  لمسبباتيا، اوسباب سائر ااقتضاء  كصػدقتو و،كمى

يَّنيػا إليػو، كحبىبَّيػا علييػا، كالقػدرة إرادتيػا فيػػو كالػؽ ليػا، ككفقػو علييػا أعانػو فَّ أ عبػده، علػى  فػػي كزى
                                                           

 (.ُّٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)
 (.ٖٖٔ(،)ص:ّٕٔٓأارجو الباارم في اتاب المرضى ػ باب تمني المريض المكت، حديث رقـ) (ِ)
 (.َِٗ/ِفتأل القدير: الركااني) (ّ)
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 إذا غايتيػػا بػػؿ قػػدره، علػػى ىػػي كال كثكابػػو، لجزائػػو ثمنػان  فليسػػت ىػػذا كمػػ  أضػػدادىا، إليػػو كاػػرَّه قلبػو
 عليػو، نعمػو بعض على لو راران  تق  أف الكجكه أامؿ على كأكقعيا كجيده، نيصحو فييا العبد بذؿ
ػذَّبى  لػك فلػذلؾ برػارىا، يقػـ لػـ بقيػة النعمػة تلػؾ على الرار مف عليو لبقي بحقو طالبو فلك  أىػؿ عى

 مػػػػف ليػػػػـ رحمتػػػػو ايػػػػران  لاانػػػػت رحميػػػػـ كلػػػػك ليػػػػـ، ظػػػػالـ غيػػػػر كىػػػػك لعػػػػذبيـ أرضػػػػو كأىػػػػؿ سػػػػمكاتو
 فػػي امػػا بالعمػػؿ، الجنَّػػة داػػكؿى  ، كأثبػػت اهللي بالعمػػؿ الجنَّػػة داػػكؿ ()النبػػير  نفػػى كليػػذا ،(ُ)أعمػػاليـ
رونَ  ]قكلػو: ُِ َّ ًْ ٌْ َب ْْرُت ـُ َٜ بِرََم  ُِوا اجَلَّْر  لػيس كاإلثبػات النفػي تػكارد إذ بينيمػا، تنػافي كال  {18}الـحل: [ اْدُخ
، معنىن  على  علػى ردان  ليػا، كعكضػان  ثمنػان  اوعمػاؿ كاػكف اوعماؿ، بمجرد استحقاقيا فالمنفي كاحدو

؛ فػػالًمنَّػػة لتاريػػر متضػػمف ابتػػداءن  بػػالثكاب التفضػػؿ أفَّ  زعمػػت التػػي معتزلػػةال  ال، كىػػذا جيػػؿه كاضػػأله
 يتقلػب إنَّمػا الػذم العػالميف بربَّ  فايؼ ،احتماليا في عليو عار كال كلده، على الكالد ًمنَّة في نقص

ف ألبتو؟ منيـ عكضو  بال علييـ، صدقتو كمحض علييـ، ًمنًَّتو بحر في الاالئؽي   أعمػالييـ اانت كا 
 ليػػا، كىػػداىـ اوسػػباب لتلػػؾ كفقيػػـ بػػهللفٍ  علػػييـ، المنػػاف فيػػك كجػػكده، ارمػػو مػػف ينالكنػػو لمػػا أسػػبابان 

 داػػكؿ بػػو أثبػػت الػػذم المعنػػى ىػػك كىػػذا فييػػا، مػػا علػػى مػػنيـ كقبليػػا ليػػـ، كامليػػا علييػػا، كأعػػانيـ
ُِونَ ]قكلو: في ةالجنَّ  َّ ًْ ٌْ َب ُْْت ـُ  الػذيف أىػؿ اوىػكاء علػى ردان  السػببيًة، بػاءي  فيػذه .{01}األعلراف [ بََِم 

 قػكؿ مقدار كتبيَّف ،يـقكل تبطؿ يةفارلو،  أسباب ىي كال كالجزاء، اوعماؿ بيف ارتباط ال: يقكلكف
 كأعمػػػػاليـ، العبػػػػاد كالقػػػػو كقدرتػػػػو، اهلل مرػػػػيئة لعمػػػػكـ المثبتػػػػكف الكسػػػػط، الفرقػػػػة كىػػػػـ نة،السرػػػػ أىػػػػؿ

 علييػػا كترتيبيػػا كقػػدران، رػػرعان  بيػػا كانعقادىػػا بمسػػبباتيا، اوسػػباب ربػػط المتضػػمنة التامػػة كلحامتػػو
ٌْ :فػي الجمػػ  بػيف ىػذا الحػديث كقكلػػوك  ،(ِ)كآجػالن  عػاجالن  ْْررُت ـُ وَهرٚ بِررََم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت ٌُ اجَلَّْرر رر ُُ ِْ روُدوا َأْن بِ ُٕ ]َو

ُِوَن[ َّ ًْ ة متفاكتػة درجػات الجنَّػ فػإفَّ  ؛ة تنػاؿ المنػازؿ فييػا باوعمػاؿالجنَّػ تحمؿ ارية علػى أفَّ  أفَّ  َب
 طريػػؽ الجمػػ  أفَّ ف ،ة كالالػػكد فييػػايحمػػؿ الحػػديث علػػى داػػكؿ الجنَّػػ كأفَّ  ،اوعمػػاؿبحسػػب تفػػاكت 

مػػف رحمػػة اهلل تكفيقػػو للعمػػؿ كىدايتػػو للطاعػػة كاػػؿ ذلػػؾ لػػـ  كأفَّ  ،الحػديث فسػػر مػػا أجمػػؿ فػػي اريػػة
نَّ  ،يسػػتحقو العامػػؿ بعملػػو كلػػكال  ،التكفيػػؽ للعمػػؿ مػػف رحمػػة اهلل فَّ ؛ فػػإمػػا ىػػك بفضػػؿ اهلل كبرحمتػػوكا 

ة نفػػس داػػكؿ الجنَّػػ فَّ ، إة اهلل السػػابقة مػػا حصػػؿ اإليمػػاف كال الطاعػػة التػػي يحصػػؿ بيػػا النجػػاةرحمػػ
البػػاء ، فكعلػػى ذلػػؾ ينتفػػي التعػػارض بػػيف اريػػة كالحػػديث. برحمػػة اهلل كاقتسػػاـ الػػدرجات باوعمػػاؿ
اوعمػػاؿ سػػبب الػػداكؿ  فػػاوكلى السػػببية الدالػػة علػػى أفَّ  ،المقتضػػية للػػداكؿ غيػػر البػػاء الماضػػية

ة داػػكؿ الجنَّػػ فػػهللابر أفَّ  ،بالمعاكضػػة :كالثانيػػة .المقتضػػية لػػو ااقتضػػاء سػػائر اوسػػباب لمسػػبباتيا
العمػػؿ بمجػػرده كلػػك  وفَّ  ؛ةو لػػكال رحمػػة اهلل لعبػػده لمػػا أدالػػو الجنَّػػكأنَّػػ ،لػػيس فػػي مقابلػػة عمػػؿ أحػػد

                                                           

، (، كصححو اولباني في صحيأل سنف أبي داكدْٗٗٔرقـ)نة، حديث السر  اتاب داكد في سنف أبي ينظر:( ُ)
  .(ِّّٗ)حديث رقـ

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية)( ِ)  (.ُٕٗػ  ُُٗ/ُمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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و كلػػك كقػػ  علػػى الكجػػو الػػذم ونَّػػ ؛اليػػ ة كال أف ياػػكف عكضػػان تنػػاىى ال يكجػػب بمجػػرده داػػكؿ الجنَّػػ
ية فتبقػػى سػػائر نعمػػو مقتضػػ ،بػػؿ جميػػ  العمػػؿ ال يػػكازم نعمػػة كاحػػدة ،يحبػػو اهلل ال يقػػاـك نعمػػة اهلل

 .(ُ)لرارىا كىك لـ يكفيا حؽ رارىا
 :(ِ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف سادسان: 
 .على سبيؿ االستحقاؽ الة على سبيؿ التفضؿ الجنَّ  أفَّ داكؿ .ُ
الجنَّة داره أعدىا اهللي للمتقيف جزاءن ليـ على إيمانيـ كأعماليـ الصالحةأفَّ  .ِ

(ّ). 
 ،كجػوو  ة مف اؿَّ في داكؿ الجنَّ  تاكف اوعماؿ سببان  الجبرية الذيف أناركا أفَّ رد  على  ارية .ّ

 .  بمحض اوعماؿ الجنَّة داكؿ كأفَّ  ،ة عكض العمؿالجنَّ  الذيف زعمكا أفَّ  لمعتزلةكا
 المطمب الثاني: كعد اهلل حؽٌّ 

 :افصدمق كفيو    
ؿ: الحكار أدبه بيف المتخاصميف، فاإلسبلـ ديف األدب      المقصد األكَّ

ِٜ َأْصرَحَٚب افَّْرِٚر َأْن َؿرْد كيدؿر على ىذا المقصد العريؽ في علـ المناظرة قكلػو: َٚدى َأْصَحُٚب اجَلَّْ َٕ ]َو

ٚ َمٚ  َٕ َٚوَجْد ًَّ َْٚ َح ٚ َربُّ َٕ ٌْ  َوَظَد ًَ َٕ ٚ َؿُٚفوا  ًَّ ٌْ َح ُُ ٌْ َمٚ َوَظَد َربُّ َْ َوَجْدُب َٓ    .{00}األعراف  [َؾ
 :(ْ)أكالن: المفردات المُّغكية في اآلية

ََٕٚدى اتفػؽ عليػو سػلؼ المسػلميف فيػذا ممػا  ،مسمكعان  غة ال ياكف إال صكتان باتفاؽ أىؿ اللر  داءالنَّ  :َو
سػػمعو  كنػػاداه بصػػكتو  ،سػػمعو بهللذنػػو داءن و نًػػمكسػػى نػػاداه ربرػػ كأىػػؿ الاتػػاب يقكلػػكف: إفَّ  ،كجميػػكرىـ

 .منظكمةن  ال ياكف إال حركفان  كالاالـي  ،ال ياكف إال االمان  كالصكتي  ،مكسى
ٚ َٕ رٚ]:فقكلػو ،الريء كلقيو إلفاء: الكجداف :َوَجْد ًَّ َْٚ َح ٚ َربُّ َٕ ٚ َمٚ َوَظَد َٕ  اكنػو حػاؿى  ألفينػاه معنػاه: [َوَجْد
ٚ]:قكلػو يػدؿر  فال منو، ريءو  في تالرؼ ال حقان  َٕ  كقػد للمطابقػة، تطلػب أك بحػث سػبؽ علػى [َوَجرْد

  .رائ ه  أسلكبه  كىك ،اتساعان  كالظفَّ  اإلدراؾ في الكجداف ييستعمؿ
 ٌْ ًَ َٕ ٌْ ]:َؿُٚفوا  ر ًَ ٌْ ] فلفظػة ،كتػارة تصػديقان  ،عػدةن  يسػتعمؿ تػارةن  ومعنػاه: أنَّػ ،كتصػديؽه  عػدةه  [َٕ ر ًَ َٕ] 
 .بالنفي ماتصةه  [َبَذ ] كلفظة، بالجكاب عف اإليجاب ماتصةه 

 

                                                           

 (.ٖٗٓ،ٕٗٓ/ُْفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني)( ُ)
 (.ٖٗٓ، ٕٗٓ/ُْارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)كفتأل الب (،ٕٖ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
 (.ُِٗررح أصكؿ العقيدة اإلسالمية: نسيـ رحدة ياسيف)ص: (ّ)
التحرير كالتنكير: ابف ك  (،َْ/ُِ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)َٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ْ)

 (.ُّٓ/ٖعاركر)
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 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثانيان: 
ِٜ َأْصرَحَٚب ]ىذه ارية: َٚدى َأْصرَحُٚب اجَلَّْر َٕ رُد هللِ افَّرِذي :آيػة علػى معطكفػة [َو ّْ ]َوَؿرُٚفوا احَل

َذا[ ٚ َِلَ َٕ  بمػا بيجػتيـ عػف المنبػئ قػكليـ أابػر عػف إذ القػكؿ، علػى القػكؿ كىي مػف بػاب عطػؼ َهَدا
تاػكف ىػذه  أفَّ  كيجػكزي ، يرػاىدكنيـ حينمػا النَّػار وىػؿ يقكلكنػو مػا أابػر عػف ثػـ النَّعيـ، مف فيو ىـ

رونَ ]:علػى معطكفة ارية ُِ َّ ًْ ٌْ َب ْْرُت ـُ وَهرٚ بِرََم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت ٌُ اجَلَّْر ُُ ِْ ُٕوُدوا َأْن بِ ػة مػف بػاب عطػؼ [َو  القصَّ
ػػة علػػى  بعًضػػيـ اراػػرة أىػػؿ منػػاداة ذاػػر إلػػى اهلل قبػػؿ مػػف نػػداء ذاػػر مػػف االنتقػػاؿ بمناسػػبة القصَّ

 نػػػداء لػػػذار تكطئػػػة ضػػػميرىـ بهللصػػػحاب الجنَّػػػة دكف عػػػنيـ التَّعبيػػػري  ياػػػكف الػػػكجييفً  فعلػػػى بعضػػػان،
 الطبػاؽ محسػف منػو كلياػكف بعنكانػوً  فريػؽو  اػؿَّ  عف ليعبَّر النَّار، أصحاب كنداء اوعراؼ أصحاب

ِر[مقابلتو بقكلو: في لما ررح كعيد الافار كثكاب أىػؿ اإليمػاف كالطاعػات  اهلل فَّ إف؛ ]َأْصَحَٚب افَّْٚ
 كىي اوحكاؿ التي ذارىا في ىذه ارية. ،أتبعو بذار المناظرات التي تدكر بيف الفريقيف

 :(ِ)دقائؽ التفسير في اآليةثالثان: 
َٚدى َأْصَحُٚب ]قكلػو: :المطيفة األكلى َٕ ِٜ َو  عنػو عبَّػر الجنَّػة، أصػحاب مػف اطػابه  النَّػداءي  ىػذا [اجَلَّْ

 كسعة الجنَّة سعة فإفَّ  البيعد؛ سحيقة مسافة مف النَّار أصحاب أسماع إلى بلكغو عف انايةه  بالنَّداء
ََم ِحَجرٌٚب ]:قكلػو سػيما ال ذلػؾ تقتضياف النَّار ُٓ ْٔرَْ  إلػى الجنَّػة مػف الاطػاب ىػذا بلػكغ ككسػيلة ،[َوَب

ـي  ،متعارفػة غيري  عجيبةه  كسيلةه  النَّار أصحاب ذا اانػت الجنَّػك  ،لمتعلَّقاتيمػا حػدَّ  ال كقدرتيػو اهلل كعلػ ة ا 
البعػد  فَّ و ؛داءىػذا النَّػ ار في أسفؿ اورضيف فم  ىػذا البعػد الرػديد يصػألر كالنَّ  ،في أعلى السمكات

 .قرب الرديد ليس مف مكان  اإلدراؾالرديد كال
 ار أك مػػػف الػػػبعض للػػػبعض؟أىػػػؿ النَّػػػ ة لاػػػؿَّ أىػػػؿ الجنَّػػػ داء يقػػػ  مػػػف اػػػؿَّ النَّػػػىػػػذا  :المطيفػػػة الثانيػػػة

رِ ]قكلو: الجكاب: أفَّ  ِٜ َأْصَحَٚب افَّْٚ َٚدى َأْصَحُٚب اجَلَّْ َٕ يفيد العمـك كالجم  إذا قكبؿ بالجم  يكزع [ َو
 نيا.الدر ة ينادم مف ااف يعرفو مف الافار في مف أىؿ الجنَّ  فريؽو  كاؿر  ،الفرد على الفرد

ٚ]:قكلو في [َأنْ ]:الثالثة المطيفة َٕ  .للنَّداء تفسيريةه  [َأْن َؿْد َوَجْد
ٌْ ]:قكلو في االستفياـ :لمطيفة الرابعةا ر ُُ ٌْ َمرٚ َوَظرَد َربُّ َْ َوَجرْدُب َٓ  بعالقػة مرسػالن  مجػازان  مسػتعمؿ [َؾ

ثارة غلطيـ، على المااطبيف تكقيؼ في اللرزكـ  بيـ كالرماتة منيـ، فرط ما على كغمَّيـ ندامتيـ كا 
 كقرينػػةي  الانايػػة، مثػػؿ تعػػددىا يجػػكزي  اللرػػزكـ عالقتيػػا التػػي المجازيَّػػة كالمعػػاني .عنػػادىـ عكاقػػب فػػي

 .حقان  كعده كجدكا النَّار أصحاب أفَّ  يعلمكف الجنَّة أصحاب أفَّ  ظيكر: ىي المجاز

                                                           

 (.ُّٓ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)التحرير ك  (،ٖٖ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)
 (.ُّٕ،ُّٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ٖٗ،ٖٖ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
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َْرٚ ]مكصػكلةه فػي قكلػو: [َمرٚ]:خامسػةالمطيفة ال ٚ َربُّ َٕ ٌْ ررررر َمرٚ َوَظرَد ر ُُ  أفَّ  علػى كدىلػت [َمرٚ َوَظرَد َربُّ
ػػػػلةى   أفَّ  يعلمػػػػكف اػػػػانكا فقػػػػد كالتفصػػػػيؿ، اإلجمػػػػاؿ فػػػػي تفػػػػاكتو  علػػػػى الماػػػػاطبيف، عنػػػػد معلكمػػػػةه  الصَّ

، بنعػيـو  المػؤمنيف كعدى  ()سكؿى الر  ، بعػذابو  الاػافريف كتكعَّػد عظػيـو ػيـ سػم  ألػيـو  ذلػؾ تفاصػيؿ بعضي
 فػػي للمكصػػكلية فاػاف إاػػكانيـ، عػػف بالتناقػؿ أك مبارػػرةن : إجماليػػا بعضػيـ كسػػم  بعضػػيا، أك الَّيػا
ٚ]:قكلو ًَّ ٌْ َح ُُ ٌْ َمٚ َوَظَد َربُّ َْ َوَجْدُب َٓ ٚ َؾ ًَّ َْٚ َح ٚ َربُّ َٕ ٚ َمٚ َوَظَد َٕ   بدي ه. إيجازه  [َأْن َؿْد َوَجْد

ٌْ ]: الجكاب بػ سادسةالالمطيفة  ًَ ٌْ ]في قكلو: [َٕ ًَ َٕ َْ ]بػػ عنو للمسؤكؿ تحقيؽ  [َؿُٚفوا   ؛وفَّ  [َه
َْ ]بػ  السؤاؿى   المعترؼ. المتحسَّر المقرَّ  جكابي  فيك عنو، المسئكؿ كقكع السائؿ ترجيأل يتضمَّف [َه

 أريػػػد مػػػا تحقيػػػؽ بيػػػا الجػػػكاب مػػػف فالمقصػػػكدي  كافيَّػػػو، السػػػؤاؿ لظػػػاىر صػػػالحان  الجػػػكابي  جػػػاء كقػػػد 
ٌْ ]ليست إذ مجازان، أك حقيقةن  المعاني مف بالسؤاؿ ًَ  .الحقيقيَّة المعاني بتحقيؽ ااصة [َٕ

ٌْ ]الثػػاني فػػي قكلػػو: [َوَظررَد ]حػػذؼ مفعػػكؿ :بعةالمطيفػػة السػػا رر ُُ  لداللػػة اإليجػػاز لمجػػرَّد [َوَظررَد َربُّ
َْرٚ]:قكلػو في عليو مقابلو ٚ َربُّ َٕ ػيـ عمَّػا سػؤاليـ السػؤاؿ مػف المقصػكد وفَّ [ َمٚ َوَظَد  :فالتقػدير. ياصر
 .كالرر الاير في ييستعمؿ الكعدى  وفَّ  العذاب؛ مف أٍم: ربراـ، كعداـ ما كجدتـ فيؿ

نٌ ]دلَّت الفاء في قكلو: :ثامنةالمطيفة ال ىي َٗ َن ُم َٖىَّ  تحقيقػان  المحػاكرة علػى مسػٌبب التػهللذيف أفَّ  على [َؾ
 .معتقدىـ كفساد غلطيـ إظيار مف النَّار أىؿ سؤاؿ مف الجنَّة أىؿ لمقصد

 مجػػرل جػػرل بكصػػؼو  ليػػـ تعريػػؼه  ،[افيَّررٚدِِغَ ] التعبيػػر عػػف أصػػحاب النَّػػار بػػػ  التاسػػعة:المطيفػػة 
ًصػػفكا حػػيف أنَّيػػـ ينػػافي فػػال جمػػاعتيـ، بػػو تعػػرؼ اللَّقػػب  علَّمػػكا قػػد ونَّيػػـ ظػػالميف؛ ياكنػػكا لػػـ بػػو كي
 كال االسػػتقباؿ، فػػي مجػػازان  الحػػاؿ فػػي حقيقػػةن  ياػػكف أف الفاعػػؿ اسػػـ كرػػهللف العلػػـً  حػػؽَّ  الرَّػػرؾ بطػػالف
 .(ُ)للماضي ياكف

 :(ِ)المقصد في اآليةرابعان: بياف 
 :الحكار أدبه بيف المتخاصميف - أ
ُِونَ ]لما ذار في ارية المتقدمة قكلػو: اهلل فَّ إ َّ ًْ ٌْ َب ُْْت ـُ وَهٚ بََِم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت ٌُ اجَلَّْ ُُ ِْ ُٕوُدوا َأْن بِ  دؿَّ [ َو

ررَٚدى ]داء فلمػػا قػػاؿ بعػػده:ة فػػي كقػػت ىػػذا النَّػػيػػـ اسػػتقركا فػػي الجنَّػػذلػػؾ علػػى أنَّ  َٕ ِٜ َو َأْصررَحُٚب اجَلَّْرر

كجػػدنا مػا كعػػدنا فقػالكا:  ،مػا حصػؿ بعػػد االسػتقرارداء إنَّ ىػذا النَّػػ ذلػػؾ علػى أفَّ  دؿَّ  [َأْصرَحَٚب افَّْررٚرِ 
؟ كالغػػرض مػػف ىػػذا اػػـ مػػف العقػػاب حقػػان فيػػؿ كجػػدتـ مػػا كعػػداـ ربر  نيا مػػف الثػػكاب حقػػان نػػا فػػي الػػدر ربر 

يقػاع الحػزف فػي قلػب العػدكو كصػؿ إلػى السػعادات الااملػة السؤاؿ إظيػار أنَّػ كىػذه اريػة إابػار ، كا 

                                                           

 (.ُّٖ،ُّٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)
 .(ٖٖ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
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 حػػاليـ، برفاىيَّػػة بعلميػػـ أعػػدائيـ كتنغػػيص بحػػاليـ، االغتبػػاط كىػػكمػػف اهلل عػػف حػػاؿ أىػػؿ الجنَّػػة، 
رمػػكا كأنَّيػػـ آبػػائيـ، ديػػفى  فػػارقكا حػػيف ضػػلركا قػػد يحسػػبكنيـ اػػانكا إذ اوعػػداء علػػى كالتػػكرؾي   أنفسػػيـ حى
 كالمعػػاني اإلابػػار، لػػكاـز مػػف الريػػا متعػػدَّدة معػػافو  كىػػذه المعاصػػي، عػػف باالنافػػاؼ الػػدرنيا طيَّبػػات
ػػريأل المعنػػى بػػيف فييػػا جمػػ  الانايػػة كىػػذه العقليَّػػة، للػػكازـً  تبػػ  ونَّيػػا تعػػدردىا؛ يمتنػػ  ال الانائيَّػػة  الصَّ
 بمػػا النَّػػار أىػؿ يىعلػػـ أف القصػػدي  لػيس إذ المقصػػكدةه؛ ىػي الانائيػػة المعػػاني كلاػفَّ  الانائيَّػػة، كالمعػاني
 .(ُ)ذلؾ عف يلـز ما القصد كلاف الجنَّة وىؿ حصؿ
  :(ِ)يجكز الخمؼ في كعيد اهلل دكف كعده - ب

 ، ، كال يقػػػ ي عليػػػو العقػػػابي ، كيتػػػرؾ الكاجػػػبى إنَّػػػو مػػػف المماػػػف أٍف يفعػػػؿى العبػػػدي الابيػػػرةى كالػػػذنبى
كالكعيد(، كمفادىػا أفَّ اهلل إٍف كيعفك اهللي عنو، كىذه المسهلللة تيسمَّى عند أىؿ السرنة كالجماعة)الكعد 

ٍف أكعدى فقد يياًلؼ كعيػدىه مػف بػاب فضػلو كارمػو، فػإفَّ الكعػدى غيػر الكعيػد؛  كعدى ال يياًلؼ كعدىه، كا 
لٍ  إاالؼ تًعدر  ال العرب فَّ و  جػكدان  تػرل ذلػؾ بػؿأٍف تًعػدى رػران ثػـ ال تفعػؿ  فػان،الكعيد عاران كذمػان كال اي

نَّمػػا ، كاهللي إذا كفضػػالن  كارمػػان  ذا أكعػػد ثػػـ لػػـ يفعػػؿ اػػاف ذلػػؾ ارمػػان كتفضػػالن كعفػػكان، كا  فَّػػى، كا  ػػدى كى كىعى
لؼ أفٍ  لػؼ فيػو،  تجعل فالمعتزلة ايران، ثـ ال تفعلو، دى عً تى  الاي فقػالكا: الكىًعيدى مثؿ الكىٍعًد ال يجػكز الاي

لَّػػدكف فػػي يػػـ االػػدكف ميافػػي عصػػاة المػػؤمنيف أنَّ  ـنصػػر بػػدعتيلاهلل يجػػب عليػػو تنفيػػذ كعيػػده،  فَّ إ
 أفَّ اهلل فييػػا، ك  الػػذنكب اليػػا ال تسػػتكجب تحقػػؽ كعيػػد عقيػػدة أىػػؿ السرػػنة كالجماعػػة مػػف أفَّ ك النَّػػار، 
نَّما سكاء، ليسا كالابير الصغير عف النيي َـّ  عنيما اهلل نىيى كا  تيػو لتػت جَّ  ييعػدؿ ك لػئال القػو، علػى حي
 المرء، بيما يمتدح كقد كالكعيد، بالكعد بالكفاء تتمدح العرب، ك كارميو عفكيه كعيًده كىكىرىاءى  أمره، عف
ٌْ :قكلػو ىذا كافؽ قدك  َْ َوَجرْدُب َٓ ٚ َؾ ًَّ َْٚ َح ٚ َربُّ َٕ ٚ َمٚ َوَظَد َٕ ِر َأْن َؿْد َوَجْد ِٜ َأْصَحَٚب افَّْٚ َٚدى َأْصَحُٚب اجَلَّْ َٕ ]َو

] ٌْ رر ًَ َٕ ررٚ َؿررُٚفوا  ًَّ ٌْ َح رر ُُ  {00}األعللراف  َمررٚ َوَظررَد َربُّ
مػػف التفريػػؽ بػػيف الكعػػد  المفسػػركفكمػػا ذىػػب إليػػو  .(ّ)

كالكعيػػػد، ىػػػك الصػػػحيأل المكافػػػؽ لمػػػذىب أىػػػؿ السرػػػنة كالجماعػػػة فػػػي الكعػػػد كالكعيػػػد؛ فػػػإفَّ اهلل كعػػػدى 
ػػػدى بػػػو الطػػائعيف ال بيػػػدَّ مػػػف تحققػػو ارمػػػان منػػػو  المطيعػػيفى بػػػالثكاب، كأكعػػد العيصػػػاة بالعقػػػاب، كمػػا كعى

لفىػػػو مػػدحه ال ذـ ، كيجػػػكز عليػػو سػػػبحانو  كتفضػػالن؛ ونَّػػو ال يالػػػؼ الميعػػاد، باػػػالؼ الكعيػػد، فػػإف اي
. كتعػػالى أفَّ  حسػػافه لفػػو لػػو عفػػكه كاػػرـه كجػػكده كا   حػػؽ ، كالكعيػػد الكعػػدف يالػػؼى كعيػػدىه؛ ونَّػػو حقرػػو، كاي

ًمف اهلل، على العباد حؽر  فالكعد  اهلل؟ مػف بالكفػاء أكلػى اػذا، كمػف ييعطػيىيـ أف اػذا فعلكا إذا ليـ ضى
ف عفػا، رػاء فػإف ففعلػكا، فهللعػذباـ، اػذا تفعلػكا ال: قػاؿ العبػاد، علػى حقرػو الكعيد  ونَّػو أاػذ؛ رػاء كا 

                                                           

 (.ُّٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)
 (.ّٓالتحقيقات كالتنقيحات السلفيات على متف الكرقات: مريكر بف حسف آؿ سلماف)ص: (ِ)
 (.َْٖ/ٔسير أعالـ النبالء: الذىبي) (ّ)
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، العفػػك كتعػػالى تبػػارؾ بربنػػا كأكالىمػػا حقَّػػو، رحػػيـه  غفػػكره  إنَّػػو كالاػػـر
ػػا كعػػده، ييالػػؼ ال اهللي ، فػػ(ُ)  كأمَّ

ـه  إاالفىو أفَّ  اليـ السرنة أىؿ فمذىب الكعيدي   عليػو كييثنػى بػو، تعػالى الػرَّب ييمػدىح كتجػاكزه  كعفػكه  اػرى
ف تراػػػػو، رػػػػاء إف لػػػػو، حػػػػؽ   فانَّػػػػو بػػػػو؛ ـي  اسػػػػتكفاه، رػػػػاء كا   بػػػػهللاـر فايػػػػؼ حقَّػػػػو، يىسػػػػتكفي ال كالاػػػػري

 كاحدو  مكض و  في يقؿ كلـ كعدىه، ييالؼ ال بهللنَّو مكض  غير في اتابو في اهلل صرَّح كقد اوارميف؟
يا الكعيد، إنفاذ مف المكان  ذار على الدليؿ قاـ كقد .(ِ)كعيده ييالؼ ال ػيا باإلجماع، بعضي  كبعضي

،  كالحسػناتي  ليػا، مػدف  ال التػي المتػكاترة بالنصػكص مػان ه  كالتكحيدي  باإلجماع، مان ه  فالتكبةي  بالنصَّ
قامػػةي  مانعػػةه، المافػػرةي  كالمصػػائبي  مانعػػةه، الماحيػػةي  العظيمػػةي  ، مػػان ه  الػػدرنيا فػػي الحػػدكدً  كا   فػػال بػػالنصَّ
 بػػيف المكازنػػة قامػػت ثػػـ كمػػف الجػػانبيف، مػػف النرصػػكص إعمػػاؿ مػػف بيػػدَّ  فػػال النصػػكص، ىػػذه تيعطَّػػؿ

 مصػػالأل ًبنػػاء ىػػذا كعلػػى ورجحيمػػا، إعمػاالن  كمانعػػو؛ العقػػاب لمقتضػػى اعتبػػاران  كالسػػيئات الحسػنات
 كبو الكجكد، في السارية الحامة مقتضى كىك القدرية،ك  الررعية اوحااـ كبناء كمفاسدىما الداريف
 كياػكف يمانعػو، كمانعػان  يدافعػو ضػدان  ضدو  لاؿَّ  اهلل جعؿ كقد كأمران، القان  كمسبباتيا اوسباب ارتباط
ف الًملي المذنب اكف كالحاصؿ ،منيما لألغلب الحاـي   مريئة في اطاياه؛ كعظمت ذنكبو اثرت كا 
ف عذبو، راء إف مكاله، الميحاؿ مف النَّار في التكحيد أىؿ الكدف ،عافاه راء كا 

(ّ). 
 :(ْ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف خامسان: 
كال  ،كصػػػدؽه  كعػػػد اهلل ككعيػػػده حػػػؽ   القيامػػػة بػػػهللفَّ  الافػػػار يعترفػػػكف يػػػكـى  علػػػى أفَّ  اريػػة تػػػدؿر  .ُ

 القيامة بذات اهلل كصفاتو. يماف ذلؾ إال إذا اانكا عارفيف يكـى 
يػدكر بيػنيـ حػكاره كمناقرػةه؛ فيػذار بعد داكؿ أىؿ الجنَّة فػي الجنَّػة كأىػؿ النَّػار فػي النَّػار  .ِ

 اؿر كاحدو ما ااف منو مف عمؿو في الدرنيا، كما نالو مف جزاءو في ارارة.
ّ. . االؼ الكعيد جائزه ممافه  إنجاز الكعد كاجبي الكفاء، كا 
 كعد اهلل اائف ال محالة، ال يالؼ كال يبدؿ. .ْ
 لديف في النَّار.الحؽَّ مف أفَّ عصاة المكحديف غير ما أىؿ مذىب على التعكيؿ .ٓ

 
 
 
 

                                                           

 (.ِٕ/ِالحجة في بياف المحجة: أبك القاسـ اوصبياني) (ُ)
 (.ّّٖحادم اوركاح إلى بالد اوفراح: ابف قيـ الجكزية)ص: (ِ)
 (.ُّّ(، كمناىج اللرغكييف في تقرير العقيدة: محمد الري )ص:ُّٕ/ُلكام  اونكار البيية: السفاريني) (ّ)
(، كررح أصكؿ العقيدة ََِ/ّكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (،ٖٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ْ)

 .(ُِِاإلسالمية: نسيـ رحدة ياسيف)ص:
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 جكاز لعف الظالـ، كتركيو أفضؿ: نيالمقصد الثا
ُٜ اهللِ َظرَذ افيَّرٚدِِغَ :وكيدؿر على ىذا المقصد العقدم اوصيؿ قكلػ َْر ًْ ٌْ َأْن َف ُٓ ْٔرَْ ٌن َب ىي َٗ َن ُم َٖىَّ . ]َؾ

َِ اهللِ  وَن َظْن َشبِٔ ٌْ افَِّذيَن َيُهدُّ وََنَٚ ِظَوًجٚ َوُه ٌُ ٚؾُِرونَ َوَيْب ـَ  .{01، 00}األعراف [بِٚاَِخَرِة 
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

نَ  َٖىَّ ػػػكتً  رفػػػ ي : التػػػهللذيفي  :َؾررر اويذف  مػػػف مرػػػتؽه  كىػػػك اإلماػػػاف، بقػػػدر البعيػػػد ييسػػػم  رفعػػػان  بػػػالاالـ الصَّ
ػػ ،داء كالتصػػكيت بػػاإلعالـالنَّػػ كىػػك المعركفػػة، السػػم  جارحػػةً   .بيػػا كبكقتيػػا الة إعػػالـه كاوذاف للصَّ

نٌ  ىي َٗ َن ُم َٖىَّ  كىك صاحب الصكر. ،كذلؾ المؤذف مف المالئاة، أسم  الفريقيف نادل منادو  أٍم: :َؾ
 ُٜ َْ ًْ ػف اللعػفي الػدرعاء باإلبعػاد مػف رحمػة اهلل، ك  : اللرعػفَف ط، كىػك مى : الطػردي كاإلبعػادي علػى سػبيًؿ السَّػاى

 اهلل في ارارة عقكبةه، كفي الدرنيا انقطاعه مف قىبكؿ تكفيؽ اهلل، كأمَّا مف النَّاس فيك الدرعاء بدلؾ.  
كالظلـ اسـه لما أياذ بغير حؽ ، كالظلـ كض  الرػيًء فػي  ،المرراكف [افيَّٚدِِغَ ]: المراد بػ افيَّٚدِِغَ 

فاوكَّؿ: تػرؾ مػا يجػب للغيػر، : تفريطه في الحؽَّ، كتعدو للحد، كالظلـ نكعاف غير مكضعو الررعي.
مثؿ ترؾ قضاء الديكف، كسائر اومانات، كغيرىا مف اومكاؿ. كالثاني: االعتداء على الغير، مثؿ 

 .ىما ظلـه القتؿ، كأاذ الماؿ، كاال
 َِ   .اإلسالـ كىك مرضاتو سبحانو، إلى الكصكؿ بو ما اهلًل: سبيؿ :َشبِٔ
 محاسػف مػف المعػاني، كذلػؾ في اسرالكب اوجساـ، في فتألالب كىك االستقامة، ضد: الًعكىج :ِظَوًجٚ

كيحػػاكلكف  كيركمػػكف أٍم: للمبالغػػًة، بالمصػػدر إابػػاره  السػػبيؿ بػػػ "ًعػػكج" عػػف فاإلابػػار االسػػتعماؿ،
 اإلسالـ. عف تنفيران  النَّاسً  على يمكىكنيا نقائص ليا ياتلقكف أٍم: عكجاء، السبيؿ ىذه إظيار

ٚؾُِرونَ  حد المعلـك مف ديف اإلسالـ بالضركرة الرػرعية، حيثي جاء الافر في لساف الررع فيك جى : ـَ
 نعـ، كالقياـ بحقَّو.عـ كترؾ رار المي كقد كردَّ الافر في الررع بمعنى جحد النَّ 

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآلية الكريمةثانيان: 
نٌ ]دلَّت الفاء في قكلو::  المطيفة األكلى ىي َٗ َن ُم َٖىَّ  تحقيقػان  المحػاكرة علػى مسػٌبب التػهللذيف أفَّ  علػى [َؾ

 معتقدىـ. كفساد غلطيـ إظيار مف النَّار أىؿ سؤاؿ مف الجنَّة أىؿ لمقصد

                                                           

، كفتأل البارم بررح صحيأل (ُّٖ/ِٖمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)، ك (َٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)
(، كعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف ِٖٓ/ٔ(،)َُٔ،ٗٗٓ/ُّالباارم: ابف حجر العسقالني)

 (.ُّٗ،ُّٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ِٕ/ْالحلبي)

 (.ُّٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)
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ٌْ ]: قكلػػو:المطيفػػة الثانيػػة ُٓ ْٔررَْ نَ ]لقكلػػو: ظػػرؼه  [َب َٖىَّ المػػؤذف أكقػػ  ذلػػؾ اوذاف  كالتقػػدير: أفَّ  [َؾرر
 .(ُ)كفي كسطيـ ،بينيـ

 اللَّقػب مجػرل جػرل بكصػؼو  ليػـ تعريؼه  [افيَّٚدِِغَ ] التَّعبير عف أصحاب النَّار بػ :لثةالمطيفة الثا
ًصػػفكا حػػيف أنَّيػػـ ينػػافي فػػال جمػػاعتيـ، بػػو تعػػرؼ  بطػػالف علَّمػػكا قػػد ونَّيػػـ ظػػالميف؛ ياكنػػكا لػػـ بػػو كي
 للماضي. ياكف كال االستقباؿ، في مجازان  الحاؿ في حقيقةن  ياكف أف الفاعؿ اسـ كرهللف ،الرَّرؾ

ػػػلة إجػػػراء المطيفػػػة الرابعػػػة: ونَ ]:قكلػػػو فػػػي بػػػالفعليف المضػػػارعيف علػػػى الظَّػػػالميف الصَّ ، [َيُهررردُّ
وََنَٚ]كقكلو: ٌُ  زمػف فػي كىػـ الحػاؿ، زمػف فػي حاصػؿ حػدث علػى الدَّاللػة المضػارع فَّ رهللفو [َوَيْب
 يفيػػده مػػا لقصػػد فػػذلؾ السَّػػبيؿ، عػػكج ببغػػي كال اهلل، سػػبيؿ عػػف بالصػػدَّ  متَّصػػفيف ياكنػػكا لػػـ التَّػػهللذيف

 فػػي مػػنيـ ذلػػؾ ربتاػػر  كصػػفيـ كالمعنػػى ًد،التَّجػػد لمعنػػى تبعػػان  الفعػػؿ حصػػكؿ رتاػػر  مػػف المضػػارع
 الفاعػؿ باسػـ كصػفيـ كاػذلؾ الحالػة، استحضػار المعػاني: علماء قكؿ معنى كىك الماضي، الزَّمف
رررٚؾُِرونَ ]:قكلػػػو فػػي ـَ ٌْ بِرررٚاَِخَرِة   فػػػي ىنػػػا اسػػتعمؿ كقػػػد الحػػػاؿ، زمػػف علػػػى الدَّاللػػػة حقَّػػو فػػػإفَّ  [َوُهررر

 حػاؿ قرينػة علػى اعتمػاد ذلػؾ كاػؿر  الػدرنيا، حيػاتيـ مػف مضػى فيمػا بػارارةً  اػافركف أٍم: الماضي،
ًلػـ قػد إذ الفاعػؿ، اسػـ كصػيغة المضػارع صػيغة مػف الحقيقػي المعنى إرادة مف المانعة السَّامعيف  عى

 تلبَّسػػػكا بػػػؿ التَّػػػهللذيف، كقػػػت فػػػي اوحػػػداث بتلػػػؾ متلبَّسػػػيف غيػػػرى  صػػػاركا المقصػػػكديف أفَّ  سػػػام و  اػػػؿر 
ٌْ ]:قػػكليـ عليػو دؿَّ  امػػا كرػاىدكه الحػػؽَّ  علمػكا قػػد حينئػذو  فػػإنَّيـ بنقائضػيا، رر ًَ نَّمػا .[َٕ فػػكا كا   بتلػػؾ عيرَّ
 الحيػػاة مػػدَّة فػػي متلبسػػةن بيػػا اانػػت التػػي بػػاوحكاؿ تعػػرَّؼ البرػػريَّة النَّفػػكس وفَّ  الماضػػية؛ اوحػػكاؿ
 .عليو عارت بما نفسو صاؼاتَّ  فيستقر اإلنساف أحكاؿ تنتيي فبالمكت اوكلى،

َِ اهللِ]المراد بػػ :خامسةالمطيفة ال وَن َظرْن َشربِٔ  اإلسػالـ فػي للػراغبيف المرػرايف تعػررض إمَّػا [َيُهردُّ
ػػػرؼ بػػػاوذل  إلػػػى المتعػػػدم بػػػو مػػػرادان  الصػػػدر  ماتلفػػػة، فياػػػكف بكجػػػكه الػػػدَّيف فػػػي الػػػدراكؿ عػػػف كالصَّ
مَّا ،المفعكؿ  القاصر. بو مرادان  الصدر  فياكف القرآف، كسماع اإلسالـ دعكة سماع عف إعراضيـ كا 

وََنَٚ]في المؤنَّث الضمير :سادسةالمطيفة ال ٌُ   كييؤنَّث ييذاَّر السبيؿى  اهلل؛ وفَّ  سبيؿ إلى عائده  [َوَيْب
ٌْ بِرٚاَِخَرِة ]:قكلػو فػي االسػميَّة الجملػة بطريػؽ كصؼ الظَّالميف بػالافر ككرد :بعةالمطيفة السا َوُهر

ررررٚؾُِرونَ   العقليَّػػػػة االعتقػػػػادات مػػػػف الافػػػػرى  وفَّ  مػػػػنيـ؛ كتمارنػػػػو فػػػػييـ الافػػػػر ثبػػػػاتً  علػػػػى للدَّاللػػػػة [ـَ
كلؼ فلذلؾ التَّارر، ييناسبيا ال التي االنفعاالت القلبيةك   اهللً  سػبيؿ عػف بالصػدَّ  كصػفيـ كبيف بينو اي

 .(ِ)القابلة  للتَّارير اوفعاؿ مف ذىٍينؾ وفَّ  الًعكىج فييا؛ إظيارً  كبغي

                                                           

 .(َٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)
 (.َُْ،ُّٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)



 

 
304 

الفصؿ 
 (ْٔ-ّْمف آية ) الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ المبحث الثالث:      الثاني

 

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
عػف  مبعػدكف النَّارً  أىؿى  بهللفَّ  إعالـه  أٍم: الاير، عف اإلبعادي  كىك باللَّعفً  إاباره  التهللذيفي  ىذا

 أك العػذابً  بتضػعيؼ الرَّحمػة، عػف البعػد بزيػادة علػييـ دعػاءه  أك ليػـ، التَّهللييس في زيادةه  اهلًل، رحمةً 
 مف تبعو كما ،[افيَّٚدِِغَ  ]: بػ المرادى  أفَّ  منو يعلىـ المحاكرة عقب التَّهللذيف ىذا ككقيكع الالكد، تحقيؽ

ػػفات ػػفات تلػػؾ مػػف كالمقصػػكدي  النَّػػار، أصػػحاب ىػػـ كاوفعػػاؿ، الصَّ  علػػى كالنَّػػداءي  حػػاليـ، تفظيػػ ي  الصَّ
ٍبثً   . (ِ)()المؤذف ىك جبريؿ أفَّ ركم ك . معتقدىـ كفساد نفكسيـ، اي

 فػػػي بيػػػا فجيػػػركا ،الػػػدرنيا فػػػي بيػػػا يىلعنػػػكنيـ المالئاػػػة اانػػػت اللَّعنػػػةي  ىػػػذه تاػػػكف أفَّ  كيجػػػكز
 ىػػذه وصػػحاب إعػػالـ ىنػػا كفػػي اإلابػػار بػػذلؾ بيػػا، يينػػادىكف للافػػرةً  االرَّػػعار صػػارت ونَّيػػا اراػػرة،
 العقكبػػة يسػػتحؽ كالظػػالـ"قػػاؿ ابػػفي تيميَّػػة:  .(ّ)تعػػالى اهللً  بلعنػػةً  محقكقػػكف بػػهللنَّيـ الػػدرنيا فػػي الصػػفات
 لػـ فػإف العقكبػة، استحؽ كاجبان، ترؾ أك ميحرمان، فعؿ مف اؿ أفَّ  عليو، متفؽه  أصؿه  كىذا كالتعزير،

 .(ْ)"الفقياءي  ذلؾ على نصَّ  كقد اومر، كلي فيو يجتيد تعزيران  ااف بالررع ميقدَّرة تاف
 جكاز لعف الظالـ: - أ

المنػػ ؛ ونَّػػو إضػػراره بػػالغير، كطلػػبه ل ضػػرار بػػو، كلػػـ يىػػًرد جػػكازيه لاػػؿَّ  اوصػػؿي فػػي اللعػػف
فيجػكز لعػف  كقد كرد لعػفي صػاحًب الابيػرة،، مف الررع صاحب ابيرةو، فال يجكزي ذلؾ إال بالتكقيؼ

، ال امػػا قالػػو  ، كمػػ  جػػكاز لعػػف صػػاحب بعػػض الفقيػػاءصػػاحب تلػػؾ المعصػػية ميعيَّنػػان كغيػػرى معػػيَّفو
 .      (ٓ)المعصية يترحـ عليو، كاللعف جائز، كالترحـ مندكب إليو

ٍلػػػػؽ فيػػػػك السَّػػػػبي  ذا اػػػػاف مػػػػف الاى كأصػػػػؿي اللَّعػػػػًف إذا اػػػػاف مػػػػف اهلل فيػػػػك الطػػػػردي كاإلبعػػػػادي، كا 
ػحاؾف كالدرعاءي. قػاؿ:" لىعػفي  ()ػ كاػاف مػف أصػحاب الرَّػجرة ػ أفَّ رسػكؿ اهلل ()عػف ثابػت بػف الضَّ

 مف أاؼ يابعضي  ،متغايرةه  الظلـ كأنكاعي  .(ٕ)ونَّو إذا لعنو فاهللنَّو دعا عليو باليالؾ؛(ٔ)المؤمًف اقتًلو"
.كاقػػػػال كالسػػػػلؼبعػػػػض،  ـه دكفى ظيلػػػػـو ػػػػا: قػػػػاؿ اهلل بػػػػف مسػػػػعكد، عبػػػػد كأاػػػػرج الباػػػػارم عػػػػف : ظيلػػػػ  لمَّ

ٌُ األَْمنُ ]:نزلػت ََ ََلُ ٌٍ ُأوَفئِ ِْ ٌْ بُِي بُِسوا إِيََمََنُ ِْ : ()رسػكًؿ اهلل أصػحابي  قػاؿ {48}األكعلا   [افَِّذيَن َآَمُْوا َومَلْ َي
؟ لػػػـ أيرنػػا ـٍ ٌٌ ]:اهللي  فػػػهللنزؿى  يىظًلػػػ ٌٌ َظيِرررٔ ررر ِْ رررَك َفُي ْ {31}لؼللل : [ إِنَّ افؼي

ككجػػػو الداللػػػة مػػػف الحػػػديث أفَّ  .(ٖ)
                                                           

 (.ٔٓ/ِ(، كركائ  البياف في تفسير آيات اوحااـ: الصابكني)ُّٕ/ٖلتنكير: الطاىر ابف عاركر)التحرير كا (ُ)

 .(ْٓٔ/ُديرج الدرر في تفسير القرآف العظيـ: الجرجاني) (ِ)

 (.ُّٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ّ)

 .(ّٔ:( السياسة الررعية: ابف تيمية)صْ)

 (.ُْٗ،ٕٓالابائر: الذىبي)ص:( ٓ)

 (.ِِٕ(،)ص:َْٕٔ( صحيأل الباارم اتاب اودب ػ باب ما يينيى عنو مف السَّباب كاللَّعف، حديث رقـ)ٔ)

 (.َّٔ/ُّالعسقالني)فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر ( ٕ)

، حديث رقـ) ( صحيأل الباارم اتاب اإليمافٖ)  (.ُْ،)ص:(ِّػ باب ظلـه دكف ظلـو
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ٌٍ  ]الصحابةى الاراـ فيمكا مف قكلو ِْ ذلػؾ،  ()عمكـ أنكاع المعاصي، كلـ يناػر علػييـ النبػير  [بُِي
نَّمػػا بػػيَّف ليػػـ أفَّ المػػراد أعظػػـ أنػػكاع الظلػػـ، كىػػك الرػػرؾ بػػاهلل؛ فػػدؿَّ ذلػػؾ علػػى أفَّ للظلػػـ مراتػػبى  كا 

ة، كلاػػػف لَّػػػكأفَّ المعاصػػػي غيػػػر الرػػػرؾ ال ينسػػػب صػػػاحبييا إلػػػى الافػػػر الماػػػرج عػػػف المً  متفاكتػػػة،
 .(ُ)المعاصي بريد الافر

مَّا تحريمان، إمَّا باصكصو، لعفيي  ال المعيَّف الفاسؽك          الكعيػد نصػكص أفَّ  اما ىذا ،تنزييان  كا 
 أصػحاب مف بهللنَّو ميعيَّف على عامة بيا ريديي  فال كالسارؽ، كالزاني، اليتامى، أمكاؿ أاؿ في عامة
ي تالؼ لجكاز النَّار؛ ػا تكبة؛ إمَّا: راجألو  لمعارضو  المقتًضى عف المقتضى مَّ مَّػا ماحيػة؛ حسػنات كا   كا 

مَّا مافرة؛ مصائب مَّا مقبكلة؛ رفاعة كا   كسػيئات، حسػنات يعمػؿ مػف محبػة كاػذلؾ. (ِ)ذلػؾ غير كا 
 يتنػافى ال اػذلؾ كالعقػاب؛ كالثػكاب كالذـ، الحمد الرَّجؿ في يجتم  أفَّ  عند أىؿ السرنة يتنافى ال بؿ
 علػى متفقػكف السرػنة أىػؿ فػإفَّ  كجيػيف؛ باعتبػار أيضان  كيرتـ يلعف كأفَّ  لو، كييدعى عليو ييصلى أفَّ 
ف ػ ةلَّ المً  أىؿ فيساؽ أفَّ   فيجتمػ  الجنَّػة، يػدالكا أفَّ  بيػدَّ  ال ػػ فػإنَّيـ داكليػا اسػتحقكا أك النَّػار دالػكا كا 

 يسػتحؽ ال الثػكاب اسػتحؽ مػف أف كتػرل ذلػؾ، تنار كالمعتزلة الاكارج كلاف كالعقاب؛ الثكاب فييـ
ػػػا، الثػػػكاب يسػػػتحؽ ال العقػػػاب اسػػػتحؽ كمػػػف العقػػػاب،  مػػػكتى فػػػإفَّ  كعليػػػو، للرَّجػػػؿ الػػػدعاء جػػػكاز كأمَّ
ف كفػػاجرىـ، بػػرىـ علػػييـ ييصػػلى المسػػلميف  الحػػػاؿ لاػػف بنكعػػو، أك بعينػػو ذلػػؾ مػػ  الفػػاجر لعػػف كا 

ؿ ذا، بعيًنو المسلميف مف أحدان  نسب ال كنحفي كأعدؿ،  أكسط اوكَّ  قػاؿ امػا يقػاؿ الظػالمكف، ذياػر كا 
ُٜ اهللِ َظررَذ افيَّررٚدِِغَ ]:اهلل َْرر ًْ  مػػف ىػػك لػػيس بعينػػو كاللعػػف أحػػده  لعػػفيي  أفأىػػؿ السرػػنة  حػػبر ي كال ،[َأْن َف

ػػالحيف أعمػاؿ  اػػاف ()النبػػيَّ  عيػد علػػى رجػالن  أفَّ  ()الاطػػاب بػف عمػػر كثبػػت عػف ،كاوبػرار الصَّ
 فػػػي جلػػدىه قػػد ()النبػػير  كاػػاف ،()اهلل رسػػكؿى  ييضػػػًحؾي  كاػػاف ًحمػػاران، ييلقَّػػبي  كاػػاف اهلل، عبػػدى  اسػػميو

ًلدى، بو فهللىمرى  يكمان  بو فهلليتيى  الرَّراب،  فقاؿ بو؟ ييؤتىى ما أاثرى  ما اٍلعىٍنوي، الليَـّ : القكـ مف رجؿه  فقاؿ فجي
( ًلٍمػػػتي  مػػػا اهللً  فػػػكى  تىلعنيػػػكه؛ ال" :(النبػػػير ػػػكفى  اهللى  ييحػػػبر  إنَّػػػو عى كرسػػػكلىو"، كفػػػي ركايػػػة:" ال تاكنػػػكا عى

مػر، (ّ)الرَّيطاف على أاياـ" . كقد ترجـ الباارم ليذا الحديث بقكلو:" باب مػا يياػرهي ًمػٍف رػارب الاى
 اللعػف، يسػتحؽ مػف حػؽَّ  فػي للتنزيػو النيػي أفَّ  إلػى إرارة بالاراىة ة" عبركأنَّو ليس باارجو مف الًملَّ 

 فهللمَّػا اهلل، رحمػة عػف اإلبعػاد كىػك اوصػلي، معنػاه قصػد إذا ال السػب، محض الالعف بو قصد إذا
، قصده إذا  سػيما كال كرسػكلو، اهلل يحػبر  الػذم ايػذا اللعػف يسػتحؽ ال مػف حػؽَّ  فػي سػيما كال فيحػـر
 منػ  العلمػاء صػكَّب التقريػر ىػذا كعلػى كالمغفػرة. بالتكبػة لػو الدرعاء يندب بؿ عليو، الحد إقامة م 

                                                           

 (.َُٔ/ُّ،ُّٔ/ُ)العسقالني ( فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجرُ)

 (.ْٕٖ،ّْٖ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ِ)

مر، كأنَّو ليس باارجو مف الًملَّة، حديث ييارهي ًمٍف رارب  ػ باب ما الحدكداتاب  ( صحيأل الباارمّ) الاى
 (.ٕٗٗ(،)ص:ُٖٕٔ،َٖٕٔرقـ)
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 تعػاطي عػف زجػره  الميعػيَّف غيػر حػؽَّ  فػي ونَّػو الميعػيَّف؛ غيػرً  حػؽَّ  فػي كالجكاز الميعيَّف، الفاسؽ لعف
، لػو أذل الميعػيَّف حػؽَّ  كفي الفعؿ، ذلؾ  اللعػف معنػى كفػيالمسػلـ،  أذل عػف النيػي ثبػت كقػد كسػبه

كالرر فيك مذمكـه  بالسكء اإلنساف على الدرعاء
 كنيػى عمكمػان، الامػر رارب ()النبير  لعف كقد .(ُ)

كيسػػتفاد مػػف ذلػػؾ منػػ  الػػدرعاء علػػى العاصػػي باإلبعػػاد عػػف رحمػػة اهلل، ، الميعػػيَّف المػػؤمف لعنػػة عػػف
؛ لثبػػكت النيػػي عػػف لعنػػػو،  كفػػي الحػػديث الػػرد علػػػى مػػف زعػػـ أفَّ ، (ِ)اػػاللعف مرتاػػب الابيػػرة اػػػافره

 أفَّ  إلماػػاف النَّػػار أك ملعػػكف؛ فػػي أنَّػػو بعينػػو لكاحػػدو  يرػػيد أفَّ  وحػػدو  ينبغػػي فػػال كاومػػر بالػػدرعاء لػػو
 عنػو، اهللي  يعفػك أك مقبكلػة، رػفاعة أك مافػرة، مصػائب أك ماحيػةو، بحسػناتو  اهلل لػو يغفر أك يتكب،

 كالرػػاص ظلمػػو، مػػ  المغفػػرة بيػػا لػػو يرجػػى عظيمػػة حسػػنات للرَّجػػؿ اػػاف إذا فايػػؼ ،ذلػػؾ غيػػر أك
 علػػػى اهللي  فيثيبػػػو كرػػػر، كفجػػػكر كبػػػر كمعاصػػػي، كطاعػػػات كسػػػيئات، حسػػػنات فيػػػو يجتمػػػ  الكاحػػػد

 فعلػو مػا كييػبغض الايػر، مػف فعلػو مػا كيحػب لػو، يغفػر أك رػاء إف سػيئاتو علػى كيعاقبػو حسػناتو،
ػػػا ،الرػػػر مػػػف ػػػا ،يغفرىػػػا اهلل فَّ فػػػإ صػػػغائر سػػػيئاتو اانػػػت مػػػف فهللمَّ ػػػ فسػػػلؼ الابيػػػرة صػػػاحب كأمَّ  ةاومَّ

 قػاؿ امػا لػو، يغفػر اهلل أفَّ  يجػكزكف بػؿ بالنَّػار، لػو يرػيدكف ال كالجماعة السرنة أىؿ كسائر كأئمتيا
ََ دَِرْن َيَنرٚءُ ]:تعػالى رُر َمرٚ ُدوَن َىفِر ٍِ ٌْ َك بِرِه َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ  لػـ مػف حػؽَّ  فػي فيػذه  {04}الـسلاء [ إِنَّ اهللَ ََل َي
ػا بالمرػيئة، قيػدىا فإنَّو يررؾ، رٚ]قكلػو: كأمَّ ًً ِٔ ََ ُٕوَب  رُر افرذُّ ٍِ ٌْ ملر  [إِنَّ اهللَ َي  مػف حػؽَّ  فػي فيػذا  {11}الزُّ
النَّػػػار إذا مػػػات مػػػف غيػػػر تكبػػػةو،  فػػػي ييالَّػػػد الابيػػػرة صػػػاحب إف: يقكلػػػكف كالمعتزلػػػة كالاػػػكارج تػػػاب،

 ينبغػػي ال، ك مرتاػػب الابػػائر ال يافػػر إال بالرػػرؾ السرػػنة علػػى أفَّ مػػ  إجمػػاع أىػػؿ  .(ّ)كقػػكليـ باطػػؿه 
نَّمػا بػاللعف، كمػكاجيتيـ المعاصػي أىػؿ تعييف  لياػكف ذلػؾ؛ فعػؿ مػف الجملػة فػي يلعػف أفَّ  ينبغػي كا 
 لعػػف بعػػضي العلمػػاء جػػكزيقػػنط، ك  لػػئال لميعػػيَّف ياػػكف كال منيػػا، رػػيءو  انتيػػاؾ عػػف كزجػػران  ليػػـ ردعػػان 

 كقػػد الجملػػة، فػػي اللعػػف عػػف النيػػي لثبػػكت بسػػديدو  ىػػذا كلػػيس افػػارةه. الحػػدَّ  وفَّ  يحػػد؛ لػػـ مػػا الميعػػيَّف
 ليػـ اسػتغفر فعلكىػا فػإذا كقكعيا، قبؿ عنيا ليـ تحذيران  ااف المعاصي وىؿ()النبي لعف إفَّ  قيؿ:
 إنَّمػا بيػا، مػهللمكران  ليسػت الميعػيَّف الفاسػؽ فلعنػة"قػاؿ رػي  اإلسػالـ ابػف تيميَّػة:  .(ْ)بالتكبػة ليػـ كدعا

، (ٓ)ه"يػػػدي  فتقطػػ ي  البيضػػػةى  يسػػرؽي ؛ السػػػارؽى  اهللي  لعػػفى " :()النبػػػي اقػػكؿ اونػػػكاع، بلعنػػة السرػػػنة جػػاءت
 الفاسػػؽ لعنػػة كالجماعػػة السرػػنة أىػػؿ مػػف جػػكَّز كمػػفالمعػػيَّف،  اراىػػة لعػػف ىػػؿ العلػػـأ عػػف كالمعػػركؼ

 للعقػػػاب، مسػػػتحؽه  للثػػػكاب مسػػػتحؽه  فإنَّػػػو ألعنػػػو؛ كأف عليػػػو أصػػػليَّ  أف يجػػػكز يقػػػكؿ: فإنَّػػػو؛ المعػػػيَّف

                                                           

 (.ّٖٓػ ّٔٓ/ُٓفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني) (ُ)

 (.َْٓ،ِّٓ/ُٓالمرج  نفسو) (ِ)

 (.ُٓٓ/ُٓ(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)ْْٕ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ّ)

 (.ْٔٓ،ُِٓ/ُٓأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)فت (ْ)

، حديث رقـ)( ٓ)  (.ٕٗٗ(،)ص:ٕٗٗٔ،ّٖٕٔصحيأل الباارم اتاب الحدكد ػ باب لعف السارؽ إذا لـ ييسَـّ



 

 
307 

الفصؿ 
 (ْٔ-ّْمف آية ) الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ المبحث الثالث:      الثاني

 

 الرحمػػػػة، عػػػػف البعػػػػد كاللعنػػػػة ،العقػػػػاب السػػػػتحقاقو لػػػػو كاللعنػػػػة الثػػػػكاب، السػػػػتحقاقو عليػػػػو فالصػػػػالة
 أىػؿ مػذىب علػى الرػو كىػذا، كجػوو  مػف عنيػا كيبعػد كجػوو، مػف فييػرحـ للرحمػة، سػبب عليو كالصالة

ػػا ،النَّػػارفػػي  الػػديي  ال الفاسػػؽ إفَّ : يقكلػػكف الػػذيف كالجماعػػة نةالسرػػ  فػػي بتاليػػد الفاسػػؽ يقػػكؿ مػػف كأمَّ
 كقػػد، كعقػػاب ثػػكاب الكاحػػد الرػػاص حػػؽَّ  فػػي يجتمػػ  ال عنػػدىـ فيػػؤالءً  كالمعتزلػػة، اػػالاكارج النَّػػار

 مثقػاؿ قلبػو فػي اػاف مػف منيػا كيارج بالرفاعة، قكـه  النَّار مف يارج بهللنَّو النبكية السنف استفاضت
 لمعػارضو  مكجبػو يرتفػ  قػد لاػف كالعػذاب، اللعػف سػبب الػذنب ىػذا أف يقتضػي كىذا، إيماف مف ذرةو 

ػا تكبػة، إمَّػا: راجػألو  مَّ مَّػا ماحيػة، حسػنات كا   بيػػدَّ  ال المسػلميف أاثػر أف نعلػـ كنحػف. مافػرة مصػائب كا 
، مػػف ليػػـ ػػالة أمػػر كاهلل. المسػػلميف مػػكتى أاثػػر ييلعػػف أف سػػاغ البػػاب ىػػذا فيػػتأل فػػإف ظلػػـو  علػػى بالصَّ

 ثبػت قػد فإنَّػو؛ الحي لعنة مف أعظـ اومكات لعنة في الاالـ ثـ، بلعنتيـ يهللمر لـ المسلميف، مكتى
؛ فػػإنَّيـ سػػبكاتى  ال: " قػػاؿ أنَّػػو ()النبػػي عػػف ػػ قػػد اومػػكاتى  ييلعػػف أفَّ  هك اػػر مك  .(ُ)"مكاقػػدَّ  مػػا إلػػى كاأفضى

 ذلػػػؾ المػػػؤذف أكقػػػ  لعنػػػة اهلل علػػػى مػػػف اػػػاف مكصػػػكفان  علػػػى أفَّ  اريػػػة تػػػدؿر  فَّ ثػػػـ إ، باسػػػمو المعػػػيَّف
 :أربعةو  بصفاتو 
ُٜ اهللِ َظررَذ افيَّررٚدَِِغ[و قػػاؿ:ونَّػػ ؛اػكنيـ ظػػالميف .ُ َْرر ًْ  كذلػػؾ وفَّ  ،المػػراد منػػو المرػػراكفك  ]َأْن َف

ىػػػػػؿ أقػػػػػكؿ  فَّ أبػػػػػدليؿ  ،ة كبػػػػػيف الافػػػػػارمػػػػػا كقعػػػػػت بػػػػػيف أىػػػػػؿ الجنَّػػػػػالمنػػػػػاظرة المتقدمػػػػػة إنَّ 
َْ :ةالجنَّ  َٓ ًَّٚ[]َؾ ٌْ َح ُُ ٌْ َمٚ َوَظَد َربُّ ذا ثبػت ىػذا فقػكؿ ، ال يليؽ ذاػره إال مػ  الافػار َوَجْدُب كا 

ُٜ اهللِ َظررَذ افيَّررٚدَِِغ[ المػؤذف بعػػده َْرر ًْ المػػراد  فَّ أفثبػػت  ،إلػييـ ياػػكف منصػػرفان  يجػب أفَّ  ]َأْن َف
 ىػػػي ماتصػػػةه  ،ثالثػػػةو  الظػػػالميف بصػػػفاتو  و كصػػػؼ ىػػػؤالءً أنَّػػػ ،المرػػػراكف ]افيَّرررٚدَِِغ[بػػػػ

 .بالافار
َِ اهللِ[قكلػو: .ِ وَن َظرْن َشربِٔ  يف الحػؽَّ بػكؿ الػدَّ اس مػف قى يػـ يمنعػكف النَّػكمعنػاه: أنَّ  ]افَِّذيَن َيُهردُّ

 كأارل بسائر الحيؿ. ،بالزجر كالقير تارةن 
وََنَٚ ِظَوًجٚ[ قكلو: .ّ ٌُ  .يف الحؽَّ كالمراد منو إلقاء الراكؾ كالربيات في دالئؿ الدَّ  ]َوَيْب

رٚؾُِروَن[قكلػو: .ْ ـَ ٌْ بِٚاَِخَرِة  مػا أكقعيػا ذلػؾ المػؤذف تلػؾ اللعنػة إنَّ  ف أفَّ لمػا بػيَّ  اهلل فَّ ثػـ إ ]َوُه
تلػؾ اللعنػة مػا كقعػت إال  بهللفَّ  على الظالميف المكصكفيف بيذه الصفات ااف ذلؾ تصريحان 

 . (ِ)على الاافريف
 

 
 

                                                           

  .(ُٖٔ(،)ص:ُٔٔٓ،ُّّٗ)، حديث رقـاومكات سبَّ  فم نيىيي  ما باب الجنائز، اتاب ( صحيأل الباارمُ)

 (.ُٗ/ُْالرازم)التفسير الابير: ( ِ)
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 الظمـ فساد:  - ب
 ،سػػبيؿ اهلل ىػػك الطريػػؽ المسػػتقيـ إفَّ  ،ابيػػرو  ذات مغػػزلن  يػػا لفتػػةه إنَّ "يقػػكؿ صػػاحب الظػػالؿ: 

صػد المؤمنػكف عػف مػنيج اس عػف سػبيؿ اهلل كحػيف يي صػد النَّػكحػيف يي  ،كما عػداه عػكج غيػر مسػتقيـو 
اورض إال العكج اومكر اليا تفقد استقامتيا، كالمكازيف اليا تفقد سالمتيا، كال ياكف في  اهلل، فإفَّ 

كىػػذا الفسػػاد ىػػك  ،كفسػػاد الحيػػاة باعكجاجيػػا ،د الفطػػرة بانحرافيػػافسػػا ،و الفسػػادإنَّػػ الػػذم ال يسػػتقيـ
كفسػاد  ،كىػك فسػاد فػي التصػكر ،اس عف سبيؿ اهلل، كصد المؤمنيف عف منيج اهللحصيلة صد النَّ 

اس بعضػػػيـ مػػػا بػػػيف النَّػػػ كفسػػػاد فػػػي اػػػؿَّ  ،كفسػػػاد فػػػي المعػػامالت ،كفسػػػاد فػػػي السػػػلكؾ ،فػػي الالػػػؽ
مَّػ ،يعيرػكف فيػو مػف أكاصػر كما بينيـ كبيف الاكف الذم، كبعض اس علػى مػنيج ا أف يسػتقيـ النَّػكا 

مَّ   .(ُ)إلى أية كجية فيك العكج كالفساد ينحرفكا عنو ا أفَّ اهلل فيي االستقامة كالصالح كالاير، كا 
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
 رراان.أفَّ درجات الظلـ تتفاكت، كأفَّ بعضى المعاصي ال تيسمَّى  .ُ
، ك  .ِ  .على اراىتو كاالبتعاد عنو العلماء جميكرلعفي الميعيَّف جائزه
  أحدان. يلعفى  أنَّو لـأحمد:  أفَّ لعف المسلـ المصكف حراـه بإجماع المسلميف، كركم عف .ّ
 يؤاذ مف ارية تحريـ الظلـ، كتغليظ عقكبتو، كأنَّو مف الابائر. .ْ
 الررعي. الحاـ االؼ مف على الدرعاء جكاز على دليؿه ارية  في .ٓ
   .رياص للمظلكـ أفَّ يدعك على مف ظلموك جكاز لعف أصحاب المعاصي غير الميعيًَّنيف،  .ٔ
ػػػا                    التكبػػة، قىبػػكؿ مػػف يقنطػػو أك التمػػادم علػػػى يحملػػو قػػد عليػػو كالػػدرعاء الميعػػيَّف لعػػف فَّ أ .ٕ أمَّ

 عنو. اإلقالع على لفاعلو كباعثان  ذلؾ ارتااب عف كردعان  زجران  فيو فإفَّ  ،بالذـ المتصؼ
  أفَّ لعف الحيكانات كالبيائـ كالجماد مذمكـه. .ٖ
 يحـر سب اومكات، كالترايص في سب اوررار لمصلحةو راجحةو. .ٗ

 فعلػو؛ الػذم الميعػيَّف ييلعػف فاعلػو، ليعػف ذنػبو  اػؿر  اػاف كلػك المعػيَّف، لعػف على تدؿر  ال ارية .َُ
 إذا إال الميعػػيَّف حػػؽ فػػي ثبكتػػو يسػػتلـز ال المطلػػؽ، الكعيػػد بمنزلػػة كىػػذا جميػػكر النَّػػاس، للعػػف
 اللعف. كىاذا مكانعو، كانتفت رركطو كجدت

ـى منو. .ُُ  المؤمف إذا امتيحفى صبر كاتعظ، كاستغفر كلـ يتراغٍؿ بذَـّ مًف انتق
                                                           

 (.ّْٕ/ُفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)
كفتأل البارم بررح صحيأل  (،ّْٖ/ْكمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (،ِْٗ،َِٗاوذاار: النككم)ص: (ِ)

(، كمناىج اللرغكييف في تقرير العقيدة: محمد الري  عليك ّٖٓ/ُٓ،ِّٕ،ِٓٔ/ٔ،ُٔٔ/ُالباارم: ابف حجر)
، (ُٖ/ٖكسير أعالـ النبالء: الذىبي) (،ْٕٓػ  ٕٔٓ/ْالسرنة النبكية: ابف تيمية)(، كًمنياج ّّٗمحمد)ص:

كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف:  (،ِٔكدراسات في السيرة: سالـ أحمد سالمة كآاركف)ص:
 .(ُٗٓالرنقيطي)ص:
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 األعراؼ مآليـ إلى الجنَّةثالث: أىؿ المطمب ال
 :صدافكفيو مق      

 أىؿ الكفر مفاصمة كاجبةه بيف أىؿ اإليماف ك ال :ؿاألكَّ  قصدالم            
ِرُؾروَن ]:ويدؿر على ىذا المقصد القرآني اوصيؿ قكل ًْ ََم ِحَجٌٚب َوَظَذ األَْظَراِف ِرَجٌٚل َي ُٓ َْْٔ َوَب

ٌْ مَلْ  ُُ ْٔ َِ ِٜ َأْن َشََلٌم َظ َٚدْوا َأْصَحَٚب اجَلَّْ َٕ ٌْ َو َلًّ بِِسََٔمُه ًُونَ ـُ َّ ٌْ َيْى ُِوَهٚ َوُه  .{ 02}األعراف [ َيْدُخ
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

ََم  ُٓ َْْٔ  .النَّار الجنَّة بيف حائط ىك، ك ار أك بيف الفريقيفة كالنَّ يعني بيف الجنَّ  :َوَب
: المن  مف الكصكؿ، كعىني بو ما يمن  مف كصكؿ لىذة أىؿ ِحَجٌٚب  الجنَّة إلػى : الحىجبي كالًحجابي

ػػرب سػػكر: كالحجػػاب. (ِ)ةأىػػؿ النَّػػار، كأذيػػة أىػػؿ النَّػػار إلػػى أىػػؿ الجنَّػػ  الجنَّػػة ماػػاف بػػيف فاصػػالن  ضي
ٌْ بُِسروٍر َفرُه َبرٌٚب[:قكلػو فػي سػكران  القػرآفي  سػمَّاه كقػد جينَّـ، كمااف ُٓ ْٔرَْ رَب َب  كسػمَّي ،{31}احلديلد ]َؾُُضِ
 .(ّ)اإلحاطةً  باعتبارً  سكران  سمري اما كالمن ، الحجب منو ييقصد ونَّو حجابان؛ السكر

، عيرٍ  جم  :األَْظَراِف   الفػرس، عيػرؼ سػمَّي كمنػو الرَّػيء، أعلػى كىػكؼ، كىك اؿر ماافو عاؿو مرتف و
مػف  مرتفػ و  كاػؿر رأًسػو،  أعلػى فػي الػذم الػدَّيؾ، الػرَّيش عيػرؼ كسػمَّي رقبتًػو، أعلػى فػي الذم الرَّعر

كاوعػراؼ: سيػكره بػيف  .(ْ)عرؼ مما انافض منػوأيصير  ارتفاعوً و بسبب كذلؾ ونَّ  ؛رؼه اورض عي 
المػراد مػف اوعػراؼ أعػالي ذلػؾ السػكر المضػركب  ف أفَّ المفسػري أاثػرلذم عليػو كا .(ٓ)الجنَّة كالنَّار

فاوعراؼ عبارة عػف اومانػة العاليػة الرفيعػة علػى السػكر المضػركب بػيف الجنَّػة ، ارة كالنَّ بيف الجنَّ 
كأرجػػػأل اوقػػػكاؿ فػػػي أصػػػحاب اوعػػػراؼ أنَّيػػػـ قػػػكـه اسػػػتكت حسػػػناتيـ "قػػػاؿ ابػػػفي حجػػػر:  .(ٔ)كالنَّػػػار

 . (ٕ)"()كسيئاتيـ، يدالكف الجنَّة برفاعة النبيَّ 

ِرُؾونَ  ًْ : إدراؾي الريًء بتفارو كتىدبرو وثرًه، كييضاده اإلنااري َي  .(ٖ): المعرفةي ك الًعرفافي
 

                                                           

 .(َّٗ/ْابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير(، ك ِٗ/ُْتفسير الابير: الرازم)ال (ُ)

 .(ُِٗألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص: مفردات (ِ)

 .(ُُْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ْٕٗ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ّ)

 .(ُُْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ِٗ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ْ)

 .(ِٔٓ:صألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني) مفردات (ٓ)

 (.ٓٗػ ِٗ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ْٕٗ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ٔ)

 .(َُّ/ُٓ)العسقالني : ابف حجربررح صحيأل الباارم فتأل البارم (ٕ)

 .(َٔٓص:: الراغب اوصفياني)ألفاظ القرآف مفردات (ٖ)
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 :(ُ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
تبيَّف ارية أفَّ بيف أىؿ الجنَّة كأىؿ النَّار حاجزه ييسمى اوعراؼ، كعلى ىذا الحاجز رجاؿه        

استكت حسناتيـ كسيئاتيـ، كىـ يعرفكف أصحاب الجنَّة بعالماتيـ ابياض الكجكه، كأصحاب النَّار 
ائليف: سالـه علياـ. الجنَّة تاريمان ليـ ق بعالماتيـ اسكاد الكجكه، كنادل ىؤالء الرجاؿ أصحابى 

َـّ  ،ة سلمكا على أىليايـ إذا نظركا إلى أىؿ الجنَّ المعنى إنَّ ك  ثـ  االـ أىؿ اوعراؼ كعند ىذا ت
  .كم  ذلؾ فيـ يطمعكف في داكليا ،ةأىؿ اوعراؼ لـ يدالكا الجنَّ  أفَّ  أابر اهللي 

 :(ِ)ثالثان: لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿ
ََم ]تقػديـ: المطيفة األكلػى: ُٓ ْٔرَْ بػيف الجنَّػة  المتكسَّػط بالماػاف لالىتمػاـ المبتػدأ علػى ابػره  ، كىػك[َوَب

    بالنَّارة. االبتداء تصحيأل صألَّ  التَّقديـ كبيذا رهللنو، مف ذار كما كالنَّار
 .للتَّعظيـ [ِحَجٌٚب ]: التناير في قكلو:المطيفة الثانية

ػػػمير فػػػي قكلػػػو:المطيفػػػة الثالثػػػة:  ََم ]الضَّ ُٓ ْٔرررَْ  فػػػي الػػػكاقعيف كالنَّػػػار الجنَّػػػة لفظػػػي إلػػػى يعػػػكد ،[َوَب
ِٜ َأْصررَحَٚب افَّْررٚرِ ]قكلػو: ررَٚدى َأْصررَحُٚب اجَلَّْرر َٕ ، اسػػما كىمػػا [َو  بينىيمػػا، اعتبػػار التَّكسػػط فيصػػلأل ماػػافو
عؿ مير كتثنية. بينيما فصالن  الحجاب كجي ػمير مػف أيريػد كلػك المعنى، ىذا تيعيَّف الضَّ  أىػؿ فريقىػا الضَّ
 .بينيـ: لقاؿ النَّار، كأىؿ الجنَّة

ة الجنَّػ فَّ أار؟ كقد ثبػت ة كالنَّ إلى ضرب ىذا السكر بيف الجنَّ  حاجةو  فإف قيؿ: كأمر  المطيفة الرابعة:
 عػػد إحػػداىما عػػف اواػػرل ال يمنػػ  أفَّ بي  الجػػكاب: أسػػفؿ السػػافليف. الجحػػيـ فػػي كأفَّ ، فػػكؽ السػػمكات

 .كحجابه  يحصؿ بينيما سكره 
 تاػػكف التػي المعيػكدةي  اوعػراؼي  كىػي للعيػد،  [َوَظرَذ األَْظرَراِف ]فػي قكلػو:"أؿ"  :خامسػةالمطيفػة ال

 يسػػبؽ كلػػـ داىميػػـ، إذا بػػو كليرػػعركا العػػدك، حراػػات النظَّػػارة منيػػا ليرقػػب السرػػكر أعػػالي فػػي بػػارزةن 
 .اوسكار في النَّاس يىعيده ما أنَّيا فتعيَّف العيد"، بػ "الـ تعرَّؼ في اريات حتى لألعراؼً  ذاره 

 االبتػػداء لتصػػحيأل  [َوَظررَذ األَْظررَراِف ِرَجررٌٚل ]كالمجػػركر فػػي قكلػػو: الجػػار تقػػديـ :سادسػػةالمطيفػػة ال
 أفَّ  قبػؿ الحجػاب، ىػذا أعراؼ على ياكنكف مجيكليف رجاؿو  عف الحديث المقاـ اقتضى إذ بالنَّارة،
 النَّػار أىػؿ مف رجاالن  كيعرفكف النَّار، أىؿ كأحكاؿى  الجنَّة أىؿ أحكاؿى  ىنالؾ فيريدكف الجنَّة، يدالكا
 بالجنَّة. المؤمنيف اهلل كعدى  بكفياذَّ  كاانكا الدرنيا، في كالًابرياء العزَّة أىؿ مف اانكا
 
 

                                                           

 (.ُٔٓمراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:(، كالماتصر في التفسير: ٓٗ/ُْتفسير الابير: الرازم)ال (ُ)

 .(ُُْ،َُْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ِٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
ََم ِحَجٌٚب ]:تعالى ولقك  ُٓ َْْٔ ُٜ ]النَّار الجنَّة بيف حائط ىك[ َوَب ْْحَ  كما الجنَّة: أمٍ [َبٚضُُِْه ؾِِٔه افرَّ

َذاُب ] فييػا ًَ ، كفػي اريػة إرػارة إلػى الفصػؿ بػيف أىػؿ اإليمػاف كأىػؿ النَّػار: أمٍ [ َوَطِٚهُرُه ِمْن ؿَِبِِِه اف
، كعليو ف الغربي مجتم  آسف باؿَّ معنى الالمة، فهللديرة الرىباف اوكربي إفَّ المجتم  الررؾ بحاجزو

سػد منيػار منحػؿ، كلػذلؾ مفارقػة المرػرايف، عبارة عف بؤرة عفنة فاسػدة، حتػى الانيسػة؛ مجتمػ  فا
كعدـ العػيش بيػنيـ مقصػكد رػرعان كعقػالن كحسػان، ال يكجػد رػيءي أصػعب مػف الحيػاة اإلسػالمية فػي 

، كعليو فػال يجػكز (ِ)"و فإنَّو مثلوساف معك  مف جام  المررؾ:" ()، قاؿ رسكؿ اهللكربيةالدركؿ او
فػػإفَّ ماالفػػة الييػػكد كالنَّصػػارل، كمجانبػػة  لمصػػلحةو راجحػػةو؛إال  أكربػػايػػدرس فػػي  للرػػاب المسػػلـ أفَّ 

مفارقػػة المسػػلـً المرػػرؾى فػػي اللبػػاس أمػػره  امػػا أفَّ ، (ّ)الترػػبرو بيػػـ مػػف أعظػػـ مقاصػػد الرػػريعة الغػػراء
 عبػاداتيـ فػي سػكاء بالافػار الترػبوللمسػلميف  يجػكز ال أنَّػو الرػرع فػي تقػرر ًلما؛ (ْ)مطلكبه للرارع

 اليػكـ عنيػا اػرج اإلسػالمية الرػريعة فػي عظيمػة قاعػدة كىذه ،بيـ الااصة أزيائيـ أك أعيادىـ أك
 الحاضػر العصػر عادات م  انجرافان  أك وىكائيـ تبعان  أك بدينيـ جيالن  المسلميف بعض اوسؼ م 

 اوجانػػب كسػػيطرة كضػػعفيـ، المسػػلميف ذؿَّ  أسػػباب مػػف ذلػػؾ اػػاف حتػػى ،نصػػرانيةال أكركبػػا كتقاليػػد
.  قلػػػت: أٍم: أحػػػكاليـ (ٓ)كقػػػد نييينػػػا عػػػف الترػػػبو بػػػالييكد فػػػي جميػػػ  أحػػػكاليـكاسػػػتعمارىـ،  علػػػييـ

نيى  كليذا كاوعماؿ، اواالؽ في كترابييان  تناسبان  كرثتي  الظاىرة اومكر في المرابية فَّ الدَّينية؛ فإ
 كالنَّسػاء الرَّجػاؿ مػف اػؿ كنيػي اوعػراب، كمرػابية اوعػاجـ، كمرػابية الافػار، مرابية عف الررع
 حتػى ترػبيو، بحسػب أاالقيػف مػف ياتسػب بالنسػاء المترػبو كالرجػؿ، اراػر الصػنؼ مرابية عف

 بالرَّجػػاؿ المترػبية كالمػرأة امػرأة، اهللنَّػو نفسػو مػف كالتماػػيف المحػض، التانػث إلػى اومػر بػو يفضػي
 ببعضػيف يفضػي قػد مػا الرَّجاؿ كمرابية كالبركز التبرج مف فييا يصير حتى أاالقيـ مف تاتسب

 علػػى الرَّجػػاؿ يعلػػك امػػا الرَّجػػاؿ علػػى تعلػػك أف كتطلػػب الرَّجػػاؿ، يظيػػره امػػا بػػدنيا تظيػػر أفَّ  إلػػى
 بمجػرد يحصػؿ قد القدر كىذا للنَّساء، المرركع كالافر الحياء ينافي ما اوفعاؿ مف كتفعؿ النَّساء،
ٚفَِّذيَن كمف ذلؾ أيضان قكلو: .(ٔ)المرابية ـَ ُٕوا  و ُُ  مطلػؽه  نيػي  فيػك   {32}احلديلد  ُأوُبوا افَُِترَٚب[]َوََل َي

 مػػف القيلػػكبً  كقسػػكة قلػػكبيـ، قسػكة فػػي مرػػابيتيـ عػػف النَّيػػي فػي أيضػػان  اػػاصه  كىػػك مرػػابيتيـ، عػف

                                                           

 .(َّٗ/ْابف اثير) القرآف العظيـ: ( تفسيرُ)
 (. َِٔٔ(، كصحيأل الجام : اولباني، رقـ)ِِْ/ّ(،)ِٕٖٕأارجو أبك داكد في اتاب الجياد، حديث رقـ)( ِ)
 (.ُِ،ُُعبداهلل عزاـ)ص ظالؿ سكرة التكبة: ( فيّ)
 (.   ُُّ،ُٗٔ،ُْاقتضاء الصراط المستقيـ ماالفة أصحاب الجحيـ: ابف تيميَّة)ص: (ْ)
    (.ِِٗ/ُ: اولباني)()(، كصفة صالة النبيَّ َِٕ/ُسبؿ السالـ ررح بلكغ المراـ: الصنعاني) (ٓ)
 (.   ُٖٓكجلباب المرأة المسلمة: اولباني)ص:(، ٖاقتضاء الصراط المستقيـ: ابف تيميَّة)ص: (ٔ)
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 اوصلية اومكر مف ريءو  في هللىؿ الاتابب يتربيكا أف المؤمنيف اهللي  نيى كليذا، المعاصي ثمرات
كالغػرض مػف  كفعػاليـ، مقػاليـ فػي بالاػافريف يترػبيكا أف المػؤمنيف عبػادىه اهللي  نيػى فقد .(ُ)كالفرعية

 أف المتقدَّمػة القرآنيػةيػة ار مػف فتبػيفكفعػالن،  قػكالن  الاافريف مرابية عف المؤمنيف نيى اهلل أفَّ  ارية
 أسسػػيا التػػي كالغايػػات المقاصػػد مػػف كأىػػكائيـ كأقػػكاليـ أعمػػاليـ فػػي بيػػـ كالترػػبو الافػػار ىػػدم تػػرؾ
ـي، القرآفي  بيا كجاء ـى  كقػد الاري  مػف اثيػرةو  أيمػكر فػي كحققػو لألمػة، كتفصػيلو ذلػؾ ببيػاف ()النبػير  قػا
 القصػػػد فػػػي المكافقػػػة إلػػػى ذريعػػػةه  الظػػػاىرً  اليىػػػٍدم فػػػي المرػػػابية أفَّ  ذلػػػؾ ، كسػػػرر (ِ)الرػػػريعة فػػػركع

ػػ أف يصػػدع بػػالحؽَّ،عنػػدما يػػؤمر اػػؿر رسػػكؿو كلػػذلؾ  .(ّ)كالعمػػؿ متفاصػػلتيف متػػيف و إلػػى أي ينقسػػـ قكمي
لتقػػػـك كرػػػيجة  ،ككرػػػيجة القرابػػػة العائليػػػة ،كتنبػػػتر كرػػػيجة القكميػػػة اإليمانيػػػة، علػػػى أسػػػاس العقيػػػدة

ذا، العقيػػػدة كحػػػدىا يجػػػيء  كعندئػػػذو  ،ربػػػى بينيمػػػا كال عالقػػػةال قي  ،متفاصػػػلتاف متػػػافً القػػػـك الكاحػػػد أي  كا 
بيف المسػػػتابريف، كينجػػػي بػػػيف اومػػػة الميتديػػػة كاومػػػة الضػػػالة، كيهللاػػػذ الماػػػذَّ  كيفصػػػؿ اهللي  ،الفػػػتأل

متيف قبؿ أف ينقسـ القكـ الكاحد إلى أي  كال فصؿو  بفتألو  كما جرت سنة اهلل قطر  ،الطائعيف المستسلميف
 .(ْ)كىذا ما يريد بو تاري  دعكة اهلل على مدار التاري  ،على أساس العقيدة

 :(ٓ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما تكمئ إليو اآلية مفخامسان: 
 المزعجة، اوىكاؿ مف العرىصات في القيامة يكـ يق  عما تعالى اهللً  مف إابار ىذه ارية .ُ

نَّو الفظيعة، كاومكر العظيمة، كالزالزؿ  كعمؿ كرسكلو، باهلل آمف مف إال يكمئذو  ينجك ال كا 
 .زجر عنو ما كترؾ بو اهلل، أمر بما

 ،بعػضو  دكف لبعضػيـ رػعاران  لػيس اويمػـ، جميػ  بػيف مرترؾ منيا نكعه  :نكعاف اولبسة فَّ أ .ِ
 ياره ال الاتاب بهللىؿ التربو إفَّ ف ذلؾ، في المسلـ على ضير الك  لبسيا، للمسلـ مباح فيذا
ػػا، رػػيءو  اػػؿَّ  فػػي  بػػو يتميػػزكف الاػػافرة؛ اويمػػـ لػػبعض رػػعاران  اػػاف مػػا فيػػك اراػػر: النػػكع كأمَّ
 ذلػؾ فػي لمػا ذلػؾ؛ فػي بيػـ يترػبو كأف يقلدىـ، أف لمسلـ يجكز فال ،اويمـ مف غيرىـ عف
  بذلؾ. علييـ أعدائيـ كتقكية الظاىر، في عددىـ بتقليؿ المسلميف؛ ركاة تضعيؼ مف

المظػػاىر،  بعػػض فػػي مرػػيكد كذلػػؾ البػػاطف، فػػي تػػهللثيران  للظػػاىر أفَّ  الػػنفس علػػـ فػػي تقػػرر .ّ
 .كالقلكب البكاطف الاتالؼ سببان  الظكاىر ااتالؼف

 
                                                           

 (.   َُّ/ْ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ّْاقتضاء الصراط المستقيـ: ابف تيميَّة)ص: (ُ)
 (.   ُُِآداب الزفاؼ في السرنة المطيرة: اولباني)ص: (ِ)
ارم بررح صحيأل الباارم: ابف كفتأل الب (،ُّ/ٓإعالـ المكقعيف عف ربَّ العالميف: ابف قيـ الجكزية) (ّ)

 (.   ٓٗ/ٖحجر)
 (.  َُّٓ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ْ)
     (.ُُٓ/ُ: اولباني)()صفة صالة النبيك  ،(َّٖ/ْابف اثير) القرآف العظيـ: ( تفسيرٓ)
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 الن ساء شقائؽ الر جاؿ: الثاني قصدالم
[:وقكليدؿر على ىذا المقصد           ٌْ َلًّ بِِسََٔمُه ـُ ِرُؾوَن  ًْ  .{02}األعراف ]َوَظَذ األَْظَراِف ِرَجٌٚل َي

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
: مياػتصه بالػذاىًر مػفى النَّػاسً ِرَجٌٚل  ػؿي : كىك اسـه لػذاكر بنػي آدـ بعػد البلػكغ، الرىجي قػاؿ . : جم  رىجؿو

 الفقياء: الرجؿ ىك البال  مف الذاكر، كاذا المرأة ىي البالغة مف اإلناث.
َلًّ  ـُ ِرُؾوَن  ًْ  .ار بسيماىـة كأىؿ النَّ مف أىؿ الجنَّ  أصحاب اوعراؼ يعرفكف االن  فَّ إ أٍم:: َي

 ٌْ  النَّار. كأىؿ الجنَّة أىؿ بيا اهللي  ميَّز بعالمةو  أٍم: ،المميزة ليـ العالمةي  أٍم: مة،السَّ  :بِِسََٔمُه
 ِٜ ، الجنَّة ىي في اوصؿ البستافي : اجَلَّْ ؾ لسترىا سيمَّيت بذلذك الرجر الساتر بهللرجاره اورضى

كسيمَّيت الجنَّةي في ارارة   ةي دلَّت على السَّتر،كايفىما دارٍت ىذه المادَّ  اورضى كمىف يداؿي فييا،
    .لستًرىا ًنعميا عف النَّاسجنَّةن 

ـي كالسػالمةي: التعىػرم مػف ارفػاًت الظػاىرًة كالباطنػًة، كالسػالمةي الحقيقيػةي ليسػت  :َشََلمٌ  مػف سػلـ كالسػل
. ، كًصحةه ًبال سىقىـو ، كًعزه ًبال ذيؿو ، كىًغنىن ًبال فىقرو  إال في الجنًَّة، إذ فييا بىقاءه بال فىناءو

ُِوَهٚ كؿ نىقيضي الايركج، ك ييستعمؿي ذلؾ في الماافً  :َيْدُخ  ، كالزماًف، كاوعماًؿ. الدياي
ًُونَ  َّ كعي الػنىفًس إلػى الرػيًء رىػيكىةن لػوالطمػ ي  :َيْى قػاؿ  اهلل فَّ و ؛المػراد مػف ىػذا الطمػ  اليقػيف، ك : نيػزي
ينِ ]عف إبراىيـ: مابران  َر ِِل َخىَِٔئتِي َيْوَم افدي ٍِ ٌْ ُع َأْن َي َّ  كذلؾ الطمػ  اػاف طمػ ى  {48}الشعراء  [َوافَِّذي َأْض
طم ي ذيؿ  كارار  .(ِ)فاذا ىاىنا يقيفو 

 . كىك أاثره؛ ونَّو طم  مف جية اليكل 
 :(ّ): لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿانيان ث

َلًّ ]التنكيفي في قكلو: المطيفة األكلى: . المتقػدَّـ الاالـ مف المعركؼ إليو، المضاؼ عف عكضه [ـُ
 .النَّار كأىؿ الجنَّة أىؿ اؿر  أٍم:

ػػة مػػف اوعػػراؼ أصػػحابي  المطيفػػة الثانيػػة:  سػػائر مػػف ياكنػػكا أفَّ  كيحتمػػؿ، ااصػػةن  اإلسػػالميَّة اويمَّ
 .المحمَّديَّة اويمَّة مف ااف مف ىـ ارياتً  ىذه مف فالمقصكدي  ااف كأيَّاما بريسليـ، المؤمنيف اويمـ

                                                           

كالنظائر: ، كنيزىة اوعيف النكاظر في علـ الكجكه (ُِْ،ّْْ: الراغب اوصفياني)ص:ألفاظ القرآف مفردات (ُ)
(، كافاية ُْٔ،ّْٖ/ُ(، كعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)ِّٔابف الجكزم)ص:

 (،ٓٗ،ّٗ/ُْتفسير الابير: الرازم)الك  (َّٓاوايار في حؿَّ غاية االاتصار: أبك بار بف محمد الرافعي)ص:
 (.   ُِّٖالقرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:، كأضكاء البياف في إيضاح (ُّْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك 
 (.ّٗ/ُْتفسير الابير: الرازم)ال، ك (ِْٓ،َّٗ:ص): الراغب اوصفيانيألفاظ القرآف مفردات (ِ)

 .   (ُّْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ّ)
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ِٜ قكلو:: ثالثةالمطيفة ال رَٚدْوا َأْصرَحَٚب اجَلَّْر َٕ [ ]َو ٌْ ُُ ْٔ ر َِ  ييػؤذف بالسَّػالـ الجنَّػةً  أىػؿى  نػداؤىـ َأْن َشرََلٌم َظ
 نفكسييـ، ليا ترتاح عاقبتيـ بحسف ليـ أمارةن  ذلؾ اهللي  فجعؿ الجنَّة، أىؿ مف بعيدو  اتَّصاؿ في بهللنَّيـ

 كبػػػهللفَّ  بػػػذلؾ إيػػػذانان  للنَّػػػاس ىػػػذه حػػػاليـ اهللي عػػػف فلػػػذلؾ أابػػػرى  الجنَّػػػًة، إلػػػى صػػػائركف أنَّيػػػـ كيعلمػػػكف
 .الرَّجاء صنؼ مف فيك فيو، المطمكع كقكعً  عالماتً  إلى مستنده  طم ه  ىك طمعيـ

ٌْ ]في قكلػو:[ َأنْ ]:رابعةالمطيفة ال ُُ ْٔ َِ ٌْ ]القػكؿ: كىػك للنَّػداًء، تفسػيره  [َأْن َشََلٌم َظ ُُ ْٔ ر َِ . [َشرََلٌم َظ
اراـو  تحيةو  دعاءي  علياـ: كسالـه   .كا 
 :بياف المقصد في اآليةثالثان: 
 :(ُ)أسبابىوأفَّ اهلل اذا أراد أمران ىيَّأ  - أ

 ، : مكض ه بيف الجنَّة كالنَّار، ييرػرؼ علػى اػؿ  منيمػا، كلػيس ىػك مكضػ  اسػتقرارو اوعراؼي
إنَّمػػػا ىػػػك مكضػػػ  أنػػػاسو تسػػػاكت حسػػػناتييـ كسػػػيئاتييـ، يماثػػػكف فيػػػو مػػػدةن امػػػا يرػػػاء اهلل ثػػػـ 

ـه نبَّو اهللي تعالى علييا منيا:   يدالكف الجنَّة، كفي ذلؾ ًحاى
الثػػػكاب  أسػػػبابى  ؛ حيػػػث جعػػػؿ اهللي اهلل كحامتػػػو سػػػتدؿ علػػػى امػػػاؿ عػػػدؿً بػػػو يي  ىػػػذا منػػػزؿه  أفَّ  .ُ

ار، كسيئاتيـ ؛ فحسناتيـ منعتيـ مف النَّ يا بعضان ـ بعضي ض، كيقاكً ب كتتعارى كالعقاب تتجاذى 
المحليف، لتظير بيف  بيف الداريف، كفي برزخو  ة في ذلؾ الكقت فصاركا كسطان منعتيـ الجنَّ 
مف ذم الفضؿ مف ذم الفضؿ العظيـ، الػذم أحػاط بػالالؽ  ؿي ثـ يهللتييا الفض الحامة أكالن 

مف جمي  الكجكه فيغمرىا، كياكف الحاـ لو، ففي ىذا مػف تنكيػ  حمػده، كتصػريفو لعبػاده؛ 
 و. و كفضلى و كعدلى أسمائو كصفاتو، كحامتى  و كاماؿى امالى  ما بو يعرؼ العبادي 

تػو؛ بحيػث غلبى و ك سبقت غضبى  متىوة رحمة اهلل، كأفَّ رححاليـ مف جملة اودلة على سع أفَّ  .ِ
لمكجػػػب الرحمػػػة علػػػى مكجػػػب  ىػػػذا صػػػار الحاػػػـ قطعػػػان  ىػػػذا كمكجػػػبي  إذا تعػػػارض مكجػػػبي 

أف  دَّ و ال بيػػفإنَّػػ مػػف إيمػػافو  ذرةو  الرحمػػة مثقػػاؿي  و اذا اػػاف فػػي العبػػد مػػف مكجػػبً نَّػػو الغضػػب،
 لمكجب الرحمة. ةي و فالعاقبالغضب عملى  لو، كلك عمؿ مكجبي  يصير الحاـي 

ة؛ جعػؿ الطمػ  يػـ سػيدالكف الجنَّػتعػالي أنَّ  اهلل فلما قضػى ،وأسبابى  ىيَّهلل اهلل اذا أراد أمران  أفَّ  .ّ
علػى  ار، كال يجعليػـ مػ  القػـك الظػالميف،عاء أف يجػرييـ مػف النَّػكالرجاء فػي قلػكبيـ، كالػدر 

 ال تتالؼ عنو اإلجابة. كالطم ً  م  الرجاءً  كالدرعاءي ألسنتيـ، 

                                                           

بانية مف اريات القرآنية: عبد الرحمف بف ناصر السعدم) (ُ)  (.ٕٔالمكاىب الرَّ
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الػداريف، كمػػا اػػاف عليػػو  عػػرؼ بػػو مػػا يصػير إليػػو أىػػؿي يي  سػببان  عليػػـ اهللي ج أىػؿ اوعػػراؼ أفَّ  .ْ
ة مػػف السػركر كالغبطػػة، كليػذا ذاػػر الجنَّػ ف الناػاؿ كالكبػػاؿ ، كمػا عليػػو أىػؿي اء ًمػػالرػق أىػؿي 
ـ اإلليية فييا اى ار إلى غير ذلؾ مف الحً يعرفكنيـ بسيماىـ مف أىؿ النَّ  تكبيايـ لرجاؿو  اهللي 
 ة.                                                                                                          ريَّ على البً  جريو مف اوحااـيي 

 :(ُ)الن ساء شقائؽ الر جاؿ - ب
 ااتصػػػاص كال نسػػػاءه، اوعػػػراؼً  أىػػػؿ فػػػي لػػػيس أف بمقػػػتضً  بالػػػذَّار الرَّجػػػاؿً  تاصػػػيصي  كلػػػيس

 ىذا ليـ يق  رجاؿه  ىؤالءً  كلاف الرَّجاؿ، مف سكاىـ دكف المااف بذلؾ عنيـالمتحدَّث  الرَّجاؿً  ىؤالءً 
 كلعػػؿَّ  كأمانػػًتيـ، اراػػرة أىػػؿ تقسػػيـً  لقصػػد ال المصػػادفًة، كجػػوً  علػػى لالعتبػػار ىنػػا فػػذاركا الابػػر،
ػػػريف بعػػػض أكقػػػ  قػػػد التَّقسػػػيـ لقصػػػد بالػػػذَّار الرَّجػػػاؿ تاصػػػيص أفَّ  تػػػكىـ  لتطلرػػػب حيػػػرة فػػػي المفسَّ

 حػػظى  ال حالػػةو  وجػػؿ الماػػاف ذلػػؾ اسػػتحقركا قػػد اوعػػراؼ أىػػؿ ياػػكف أف يقتضػػي ذلػػؾ وفَّ  المعنػػى،
ػػيـ فييػػا، للنَّسػػاءً   فيػػو للنسػػاءً  حػػظى  ال الرَّجػػاؿ يعملػػو عمػػالن  فتطلػػب الحقيقػػة علػػى الرَّجػػاؿ حمػػؿى  فبعضي

 اسػتكت قػكـه  ىػـ اوعػراًؼ: أىػؿى  أفَّ  السَّػلؼ بعضً  عف نيقؿ ما كأمَّا الجياد، إالَّ  كليس اإلسالـ، في
 ياػػكف أف بيػػدَّ  ال ونَّػػو تغليبػػان، علػػييـ جػػاؿً الر  إطػػالؽي  كياػػكف سػػيَّئاًتيـ، مػػكازيفً  مػػ  حسػػناًتيـ مػػكازيفي 
 جعلػو مػف بػو ييكقػؼ ماانػان  اهللي  جعليػا اوعػراؼ ىػذه أفَّ : بػو اريػة تفسػيري  ينبغػي كالػذم نساءه، فييـ
، العقػابً  مػف ضػربه  كذلػؾ إياىا، داكلوً  قبؿى  الجنَّة أىؿ مف اهللي   الجنَّػةً  إلػى الػدَّااليف فجعػؿ افيػؼه

مف  رجاالن  ارياتً  ىذه في اهللي بالحديث كاصَّ  كمقاديرىه، أسبابىو اهللي  يىعلـ تفاكتان  السبؽ في متفاكتيف
اػرج ماػرج الغالػب؛ فػال مفيػـك لػو؛ بػؿ  [ِرَجرٌٚل ]:كبعض العلماء قػاؿ: قكلػو اوعراؼ. أصحابً 

[ المراد بقكلو: .(ِ)الرَّجاؿ كالنَّساء في ذلؾ سكاء ٌْ ة أف سػيما الرجػؿ المسػلـ مػف أىػؿ الجنَّػ]بِِسرََٔمُه
َٔضُّ ُوُجوٌه َوَبْسَودُّ ُوُجوٌه[ بياض كجيو اما قاؿ تعػالى: كاػكف كجػكىيـ مسػفرة  {342}آل عؿلرا: ]َيْوَم َبْب

كعالمػػة الافػػار سػػكاد  ،مػػف آثػػار الكضػػكء مػػنيـ أغػػر محجػػالن  كاػػكف اػػؿ كاحػػدو  ،ضػػاحاة مستبرػػرة
 فػػي تفسػػير ىػػذه اريػػة أفَّ ك ، كجػػكىيـ كاػػكف كجػػكىيـ علييػػا غبػػرة ترىقيػػا قتػػرة كاػػكف عيػػكنيـ زرقػػان 

 ،نيا بظيػػكر عالمػػات اإليمػػاف كالطاعػػات علػػييـأصػػحاب اوعػػراؼ اػػانكا يعرفػػكف المػػؤمنيف فػػي الػػدر 
فػإذا رػاىدكا أكلئػؾ اوقػكاـ فػي  ،نيا بظيكر عالمػات الافػر كالفسػؽ علػييـالدر  كيعرفكف الاافريف في

 .(ّ)نياعف البعض بتلؾ العالمات التي راىدكىا علييـ في الدر  محفؿ القيامة ميزكا البعضى 

                                                           

 .(ُِْ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)التحرير  (ُ)

 .(ٓٗ/ُ: اولباني)()صفة صالة النبيَّ ك  (،ُْٖ/ِفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ِ)

 (.ٓٗ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
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يقػاؿ امػا قػاؿ اهلل فػييـ: ىػـ رجػاؿ يعرفػكف  الصكاب مف القكؿ في أصػحاب اوعػراؼ أفَّ ف
و متفػؽ علػى كال أنَّػ ه،ار بسػيماىـ، كال ابػر عػف رسػكؿ اهلل يصػأل سػندي أىؿ النَّ ة ك مف أىؿ الجنَّ  ايالن 

 إنػػاثيـ يجمػػ  ذاػكر بنػي آدـ دكفاسػـ  الرجػاؿ ، كاػاف المتعػارؼ بػػيف أىػؿ لسػاف العػػرب أفَّ تهللكيليػا
 .(ُ)كدكف سائر الالؽ غيرىـ

 :(ِ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف رابعان: 
ػؿَّ اوحاػاـ حيػثي يػدالف مػ  الرَّجػاؿ بالتبعيػة حاـ المرأة حاـ الرجؿ  .ُ امػا ىػك ميطَّػرد فػي جي

و الدليؿ  .إال ما اصَّ

أفَّ بياض الكجكه كحسنيا سيما أىؿ الجنَّػة، كأفَّ سػكاد الكجػكه كقبحيػا كزرقػة العيػكف سػيما  .ِ
 أىؿ النَّار.

 القػػػػيه  ، كاونكثػػػة نقػػػصه كامػػػاؿه  الػػػذاكرة رػػػرؼه  ؛ كذلػػػؾ وفَّ الرجػػػؿ أفضػػػؿ مػػػف المػػػرأة أفَّ  .ّ
اس أنػكاع الزينػة جعػؿ ليػا جميػ  النَّػاونثػى يي  ؛ وفَّ مجمػ  علػى ذلػؾ ولػؽ اهللنَّػ، كالاى طبيعيه 
، باػػالؼ الػػذار الالقػػي الطبيعػػي الػػذم ىػػك اونكثػػة مػػا ىػػك لجبػػر الػػنقص، كذلػػؾ إنَّ لػػيكالحي 

 .لي كنحكهفجماؿ ذاكرتو يافيو عف الحي 

  .الطم ي في ارارة محمكده  .ْ

 القرائف.مف كسائؿ اإلثبات  .ٓ

 .وأسبابى  ىيَّهلل اهلل اذا أراد أمران  أفَّ  .ٔ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (.َِٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ُ)

كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف:  (،ّّٕ/ُقالني)فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العس (ِ)
 (.ِِّ،ٖٖالرنقيطي)ص:
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 الفصؿ الثالث

 .(ْٔ-ْٕ):مف آيةعراؼ األالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة    

 الًعبادي بيف فضؿ اهلل كعدلو

 

 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:

ؿ:     .(ُٓ-ْٕ):عراؼ مف آيةاألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة  المبحث األكَّ

 .(ّٓ-ِٓ):عراؼ مف آيةاألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة المبحث الثاني:   

 .(ٖٓ-ْٓ):عراؼ مف آيةالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األ المبحث الثالث:  

 .(ْٔ-ٗٓ):عراؼ مف آيةاألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة  المبحث الرابع:  
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. 

 
 
 

ؿ  المبحث األكَّ
الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية 

(ْٕ-ُٓ) 
 الجنَّة حراـه عمى الكافريف

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:
ؿ:المطمب                   .الدُّعاء عبادة األكَّ
 .كاسعةه  رحمة اهلل الثاني:المطمب                 
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 الدُّعاء عبادة :ؿالمطمب األكَّ 
 :صدمقا ثبلثةكفيو   
ؿ:     غالبان  أىؿي الجنَّة مف الضعفاء كالمساكيفالمقصد األكَّ

رَٚء َأْصرَحِٚب افَّْرِٚر :كيدؿر على ىذا المعنى الررعي قكلػو تعػالى ََ ِْ ٌْ بِ ْٝ َأْبَهرُٚرُه َؾر ]َوإَِىا ُسِ

ْوِم افيَّٚدِِغَ  ََ َْٚ َمَع اف ِْ ًَ َْٚ ََل ََتْ ٌْ بِِس .  َؿُٚفوا َربَّ ِرُؾوََنُ ًْ َٚدى َأْصَحُٚب األَْظَراِف ِرَجًَٚل َي َٕ ٌْ َؿرُٚفوا َمرٚ َأْؽَْرى َو ََٔمُه

ونَ  ِزُ ُْ ٌْ َبْسَت ُْْت ـُ ٌْ َوَمٚ  ُُ ًُ ْ ََ  ٌْ ُُ ٍٜ  .َظْْ ٌُ اهللُ بَِرْْحَ ٌْ ََل َيََُْٚلُ ُت ّْ ََلِء افَِّذيَن َأْؿَس ُٗ  .{04، 03}األعراف [َأَه
 :(ُ)في اآلية أكَّالن: المفردات المُّغكية

 ْٝ َؾ  استعارةه. أك االلتفاتً  في مجازه  ىنا كالصَّرؼ ،المااف بمغادرةً  الحاؿ أمر: الصَّرؼ :ُسِ

ررٚءَ  ََ ِْ  وفَّ محػػؿَّ  اللَّقػػاء؛ بمعنػى ىػػك الػذم المصػػدر مػف منقػػكؿه  كىػك الرَّػػيء، كجػكد ماػػاف: الًتلقػاء :بِ
 ،التلقػاء جيػة اللقػاء، ك كاللقاء: مصادفةي الريًء للرػيًء كمقابلتيػو لػو معػان ، فيوً  للمكجكد ميالؽ الكجكدً 

 .مف ظركؼ المااف كلذلؾ ااف ظرفان  ،كىي جية المقابلة
ْوِم افيَّٚدِِغَ  ََ اس؛ فػالظلـ للغيػر يسػتحؽ صػاحبو العقكبػة إضرار العبد في دينو كدنياه ىك ظلـ النَّ : اف

أحػدىما: منػ  مػا يجػب  ثػـ ىػك نكعػاف: ،اس بعضػيـ عػف بعػضنيا ال محالػة لاػؼ ظلػـ النَّػفي الػدر 
صؿ أف تاكف العقكبة اوك ، كىك العدكاف ،كالثاني: فعؿ ما يضر بو، كىك التفريط .ليـ مف الحقكؽ

ا نحػف كأمَّػ ،نيافػي الػدر  كقػد يجػزييـ ،اس علػى أعمػاليـ فػي اراػرةو الذم يجزم النَّ فإنَّ  ؛مف فعؿ اهلل
كليػػذا مػػف تػػاب مػػف الافػػار  ،كتػػرؾ المحرمػػات ،فعقكبتنػػا للعبػػاد بقػػدر مػػا يحصػػؿ بػػو أداء الكاجبػػات

 و سػقطت عنػو العقكبػة التػي لحػؽ اهلل، فػإذا أسػلـ الحربػير كالمحاربيف كسائر الفساؽ قبػؿ القػدرة عليػ
قبؿ القدرة عليو عصـ دمو كأىلػو كمالػو، كاػذلؾ قػاط  الطريػؽ كالزانػي كالسػارؽ كالرػارب إذا تػابكا 

 ا إذا تػابكا بعػد القػدرة لػـ تسػقط العقكبػة اليػا؛ وفَّ كأمَّ  ،لحصكؿ المقصكد بالتكبة ؛قبؿ القدرة علييـ
 .بيا ىذه التكبة غير مكثكؽو  ؿ الحدكد كحصكؿ الفساد؛ كوفَّ ذلؾ يفضي إلى تعطي

 ٌْ  .اورااص بيا تتميَّز التي الذاتية المراَّصات بيا المراد ياكف أف يتعيَّف السيما :بِِسََٔمُه
 ٌْ ُُ ًُ ْ ٍم  ياكف أفَّ  يحتمؿ :ََ  أفَّ  كيحتمػؿ بيػا، كفتعتػز  التػي اثػرتاـ عناـ أغنت ما النَّاس، أٍم: جى

مَّ  ،ا جم  الماؿالمراد بالجم  إمَّ كالثَّركة، ف الماؿ مف جمعتمكه ما أٍم: الجم ، مف يراد ا االجتماع كا 
ونَ ]قكلو:ك  .كالاثرة ِزُ ُْ ٌْ َبْسَت ُْْت ـُ  .اسكاستابارىـ على النَّ  ،بكؿ الحؽَّ : استابارىـ عف قى أم[َوَمٚ 

 
 

                                                           

(، ٕٗ،ٔٗ/ُْفسير الابير: الرازم)التك (،ّٕ/ْعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (ُ)
 .(ُْٓ،ُْْ،ُّْ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك ، (ّّٕ/َُكمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآلية ثانيان:
لت أبصار ىؤالء الرجاؿ إلى أصػحاب النَّػار، كرػاىدكا مػا ىػـ  كَّ ىذه ارية تابر بهللنَّو إذا حي
فيو مف العذاب الرديد قالكا داعيف اهلل: يا ربَّنا ال تصيرنا مػ  القػكـ الظػالميف بػالافر كالرػرؾ بػؾ. 

كجكىيـ كزرقة  نادل أصحاب اوعراؼ رجاالن مف أىؿ النَّار مف الافار يعرفكنيـ بعالماتيـ اسكاد
عيكنيـ قائليف ليػـ: لػـ يػنفعاـ مػا انػتـ تجمعػكف للصػد عػف سػبيؿ اهلل، كمػا يػنفعاـ إعراضػاـ عػف 

 الحؽَّ تابران كاستعالءن.  
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 

َٚء َأْصَحِٚب ]ف بقكلو:تعالى لما بيَّ  اهلل فَّ إ ََ ِْ ٌْ بِ ْٝ َأْبَهُٚرُه َؾ َْرٚ َوإَِىا ُسِ ِْ ًَ َْرٚ ََل ََتْ ِر َؿرُٚفوا َربَّ افَّْٚ

ْوِم افيَّٚدِِغَ  ََ كاسػتغنى عػف  ،ارمػف أىػؿ النَّػ أصحاب اوعراؼ ينادكف رجاالن  بهللفَّ  أتبعو أيضان  [َمَع اف
ٌْ َوَمرٚ ]كىػك قػكليـ: ،ار وجؿ أف الاالـ المذاكر ال يليؽ إال بيـذار أىؿ النَّ  ر ُُ ًُ ْ ََ  ٌْ ُُ َمٚ َأْؽَْى َظرْْ

 ٌْ ُْْت ونَ  ـُ ِزُ ُْ  .إال بهللاابرىـ كال يليؽ أيضان  ،كذلؾ ال يليؽ إال بمف يبات كيكب  [َبْسَت
 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 

 ال التػي اوفعػاؿ مػف أمثالػو فػي المتعػارؼ علػى جار المجيكؿ إسناد الصَّرؼ إلى :المطيفة األكلى
 أىػؿ إلػى ينظػركف ال أنَّيػـ إلػى اإلرػارة كىػي زائػدة فائػدة اإلسػناد ليػذا تاكف كقد فاعؿ، ليا ييتطلَّب
اًمؿ، الفعؿ على يحملو مف بفعؿ ربييان  نظران  إال النَّار ف الػنَّفس أفَّ  كذلػؾ حى  المنػاظر تاػره اانػت كا 
 .لدييا مجيكؿ ىك ما لتحصيؿ آكنة إلييا النَّظر تكجو أف على يحمليا االطالع حبَّ  فإفَّ  السيَّئة

 مقػػاـ فػػي إظيػػاره  [َأْصررَحُٚب األَْظررَراِف ]التعبيػػر عػػف أىػػؿ اوعػػراؼ فػػي اريػػة بػػػ  :المطيفػػة الثانيػػة
ػا أنَّػو إال رجػاالن، كنػادكا يقػاؿ: أف الظَّػاىر مقتضى ااف إذ اإلضمار،  مػا السَّػابقة اريػة فػي تعػدَّد لمَّ

مائر لعكد يصلأل  .لاللتباسً  دفعان  اإلضمار مقاـ في اإلظيار كق  إليو الضَّ
ررَٚدى] النَّػػداء فػػي :الثالثػػةالمطيفػػة  َٕ  تطلَّعػػكا لمػػا اوعػػراؼ     أفَّ  فيظيػػر المااطػػب ببعػػد ييػػؤذف [َو
 جبػاريف اانكا رجاالن  عرفكا النَّار بهللىؿ علييـ ميرَّ  لما ذلؾ قبؿى  أك رجاالن، عرفكا النَّار إلى بهللبصارىـ

 .الدرنيا في
القكاعػػد اوصػػلية كالفكائػػد الفرعيػػة، كالمحاسػػف إفَّ القػػرآف يرػػتمؿ علػػى أنػػكاع مػػف : الرابعػػة المطيفػػة

 بالتضػررع اوربػاب ربَّ  بابى  قصدكا إذا العباد تهللدب ايفية: اودبية ييستعافي بيا في فيـ المراد، منيا
 فػػي القػػرآف فػػي يػػهللت لػػـ للعبػػاد اهلل نػػداء أفَّ  إذ منػػو، اسػػتقرئت آدابػػان  القػػرآف مسػػاؽي  بػػيَّف فقػػد كالػػدرعاء؛

                                                           

 (.ُٔٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ُ)

 (.ٔٗ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

 .(ُْٓ،ُْْ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ّ)
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 عػػػػنيـ بالتعػػػالي مكصػػػػكؼ النَّػػػداء صػػػاحبى  وفَّ  المنػػػػادم؛ بيٍعػػػدً  إلػػػى المرػػػػيرة [َيررررٚ]بػػػػ إال الغالػػػب
 النَّػػداء حػػرؼ إسػػقاط: منيػػا، قػػربال تسػػتدعي بػػهللمكر أتػػى للػػربَّ  العبػػاد نػػداء قػػرر فػػإذا كاالسػػتغناء،

 الراغػب استرػعار علػى فػدؿَّ  عنػو؛ غافػؿ غيػر المنادم م  حاضر وكأنَّ  المنادل، قيرب إلى المرير
َْٚ] إال الغالب في يهللت لـ إذ المعنى؛ ىذا َْرٚ:اقكلػو [َربَّ  النَّػداء مجػيء اثػرة: كمنيػا ،[..]َؿرُٚفوا َربَّ
صػالحيا؛ بػهللمكر للقيػاـ المقتضي الرَّب باسـ  كالرفػؽ التربيػة رػهللنو بمػف متعلَّػؽه  العبػدي  فاػهللفَّ  العبػاد كا 

 بو. يدعك ما مقتضى كىك اإلطالؽ على لرؤكننا المصلأل ىك مف يا: قائال كاإلحساف،
 .الاطهلل على كالتَّكقيؼ الرَّماتة في مستعمؿه  الابر في ارية :المطيفة الخامسة
ونَ ]قكلو: :المطيفة السادسة ِزُ ُْ ٌْ َبْسرَت ْْرُت ـُ  مضػى الػذم كاسػتاباراـ أٍم: مصػدريةه، [َمرٚ] ،[َوَمرٚ 

ػػؿ اسػػتاباراـ يقػػؿ: لػػـ إذ المصػػدر دكف الفعػػؿ بصػػيغة صػػكغو ككجػػو الػػدرنيا، فػػي  إلػػى بالفعػػؿ ليتكسَّ
 .عنو يفتركف ال دأبىيـ ااف االستابار أفَّ  فيفيد مضاًرعان  اكنو

[:االستفياـ في قكلو :بعةالمطيفة السا ٌْ ُت ّْ ََلِء افَِّذيَن َأْؿَس ُٗ  ميستعمؿه في التَّقرير. ]َأَه
ََلِء[اإلرػػارة فػػي اريػػة بػػػ: المطيفػػة الثامنػػة ُٗ  فػػي مستضػػعفيف اػػانكا الجنَّػػة أىػػؿ مػػف قػػكـ إلػػى ]َأَهرر

ٍٜ ]:قكلػػو بقرينػػة المرػػرايف عنػػد كمحقػػريف الػػدرنيا رر ٌُ اهللُ بَِرْْحَ ٌْ ََل َيَْررَُٚلُ ُت ّْ رروا ]كقكلػػو: [افَّررِذيَن َأْؿَسرر ُِ اْدُخ

 َٜ ػػػا المػػػؤمنيف، ضػػػعفاء المفسَّػػػركف: ىػػػؤالءً  قػػػاؿ [اجَلَّْررر  الجنَّػػػة فػػػي اسػػػتقركا قػػػد حينئػػػذو  ياكنػػػكا أف فإمَّ
الىىػػػـ ػػػا اػػػاطبكىـ، الػػػذيف كللرَّجػػػاؿ اوعػػػراؼ وىػػػؿ اهللي  فىجى مَّ  قبػػػؿ كقػػػ  قػػػد الًحػػػكار ذلػػػؾ ياػػػكف أف كا 
 .(ُ)ذلؾ في رؾ   ياامرىـ ال كأنَّيـ اعتقادىـ في تصلبيـ إلظيار علييـ كقسمييـ ،الجنَّة إداالًيـ

ٍٜ  :قكلو: المطيفة التاسعة ٌُ اهللُ بَِرْْحَ  علػى االميػـ فػي النَّفي طكاسل كقد عليو، المقسـ ىك []ََل َيََُْٚلُ
ػعفاءى، أكلئػؾ القػرآف برػاراتً  أفَّ  كذلؾ أك المؤمنكف، ()الرسكؿ يقكلو االـ نفي مراعاة  ككعػدىه الضر
 اسػتعارةه، كالنَّيػؿ فػي اريػة برحمةو، يناليـ اهلل إفَّ : يقكؿ االـ منزلة نيزؿ علييـ كثناءىه بالجنَّة، إياىـ
ٍٜ[:فقػػالكا فنفػػكه المقػػدَّر الاػػالـ ىػػذا إلػػى عمػػدكا كقػػد رر ٌُ اهللُ بَِرْْحَ  بػػو أابػػر الػػذيف الػػنظـ كىػػذا ]ََل َيَْررَُٚلُ

 .الدرنيا في المؤمنيف بضعفاءً  بتيارميـ ييؤذف قسميـ
[:قكلػػو :عاشػػرالمطيفػػة ال َٜ رروا اجَلَّْرر ُِ  كحػػذؼي  عليػػو، السَّػػياؽ لًداللػػة ااتصػػاران  قػػدرم قػػكؿ مقػػكؿ ]اْدُخ

 الجنَّػة، ادالػكا اهللي: ليػـ قػاؿ: كالتٌقدير إنرائيةن، جملةن  المقكؿي  ااف إذا سيما كال اثيره  مثلو في القكؿ
 اوعراؼ. أصحابً  االـ مف الرو كىذا ظنَّاـ، كايَّب قسمىايـ اهللي  فاذَّب

َٜ ]:قكلػػو فػي اومػػر ياػػكف أف اوظيػػر :المطيفػػة الحػػادم عشػػر رروا اجَلَّْرر ُِ  المرػػار وفَّ  للػػدرعاًء؛ [اْدُخ
ََلِء[بػ  إلييـ ُٗ  الجنَّػة فػي الجنَّػة أىػؿ فيػو اسػتقرَّ  قػد الحػيف ذلؾ وفَّ  الجنَّة؛ أىؿ مف أناسه  ىـ ]َأَه

                                                           

 .(ُْٔ،ُْٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،َِّ،َِِ/ْالمكافقات: الراطبي) (ُ)
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ِٜ َأْن َشررََلٌم ]:قكلػػو مػػف السَّػػابقة اريػػات تقتضػػيو امػػا النَّػػار، فػػي النَّػػار كأىػػؿ ررَٚدْوا َأْصررَحَٚب اجَلَّْرر َٕ َو

 ٌْ ُُ ْٔ َِ ذ اومر جعؿ يتعيف فلذلؾ[ َظ  .(ُ)الدكاـً  إلرادةً  بو فالدرعاءي  حاصالن  الداكؿي  ااف قد للدرعاًء، كا 
 : (ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 

 مػف المرػرايف لجبػابرة كمكعظػة نذارة فيو ارارة، أمر مف ريءو  ذاري  ارية بيذه المقصكدي 
 برػػاراتً  سػػمعكا فػػإذا كفقػػراءي، عبيػػده  كفػػييـ المػػؤمنيف، مػػف المستضػػعفيف يحقػػركف اػػانكا الػػذيف العػرب
 أكلئػػؾ ياػػكف أف كأناػػركا كسػػادتيـ، المسػػلميف أحػػرار مػػف اػػاف عمػػف سػػاتكا بالجنَّػػة للمػػؤمنيف القػػرآف

ػػعاؼ  جنَّػػةو، كجػػكد صػػدؽ فرضػػكا لػػك أٍم: الفػػرض، سػػبيؿ علػػى كذلػػؾ الجنَّػػة، أىػػؿ مػػف كالعبيػػد الضر
 تاػػػذيبي  ىػػػذا مػػػف كقصػػػدىـ بالجنَّػػػة، يؤمنػػػكف اػػػانكا مػػػا ونَّيػػػـ الجنَّػػػة؛ لسػػػانى بهللىػػػؿ ىػػػؤالءً  فلػػػيس
ظيار، ()النبي ٌْ ]:قكليـ مثؿ كذلؾ أقكالو، مف اىطالن  يحسبكنو ما كا  ُُ ٍَ ُيَْبيرُئ ٌْ َظرَذ َرُجر ُُ رُدفُّ َٕ  َْ َه

ٍق َجِديدٍ  ِْ ي َخ ٍِ ٌْ َف ُُ َّٕ ٍق إِ ََّ ُِمَزَّ ـُ  ٌْ ْؿُت  إبطػاؿً  علػى دلػيالن  كفناءىػا اوجسػاد تمػزؽ فجعلػكا ،{3}سبل [ إَِىا ُمزي
 اإلدراؾ كضػػعؼ الفىيػػـ سػػكءً  مػػف ذلػػؾ كاػػؿر  ،تمػػزؽ لػػـ التػػي اوجسػػاد حرػػر عػػف كسػػاتكا الحرػػر،
اوعػراؼ علػى أىػؿ  ىػؿو المػا كقعػت أبصػار أكمعنى ارية: أنَّػ .كالعقلياتً  العادياتً  بيف كالتَّاليط

كالمقصػكد مػف جميػ  ىػذه اريػات التاكيػؼ  ،فػي أف ال يجعليػـ مػف زمػرتيـار تضرعكا إلى اهلل النَّ 
فيصػؿ بسػببو إلػى  يف الحػؽَّ كال يرضى بالتقليد ليفػكز بالػدَّ  ،حتى يقدـ المرء على النظر كاالستدالؿ

كىػػذا االداللػػة علػػى رػػماتة  كيػػتالص عػػف العقػػاب المػػذاكر فييػػا ،الثػػكاب المػػذاكر فػػي ىػػذه اريػػات
يحصػػػػؿ وكلئػػػػؾ  اب كعلػػػى تبايػػػػت عظػػػيـو أصػػػحاب اوعػػػػراؼ بكقػػػكع أكلئػػػػؾ الماػػػاطبيف فػػػػي العقػػػػ

ٌْ ََل كىػك قػكليـ: ،ثػـ زادكا علػى ىػذا التبايػت ،المااطبيف بسبب ىذا الاػالـ ُت ّْ ََلِء افَّرِذيَن َأْؿَسر ُٗ ]َأَهر

]ٍٜ ر ٌُ اهللُ بَِرْْحَ كربمػا  ،ة اػانكا يستضػعفكنيـ كيسػتقلكف أحػكاليـمػف أىػؿ الجنَّػ فهللرػاركا إلػى فريػؽو  َيََُْٚلُ
فػإذا رأل مػف اػاف يػدعي التقػدـ حصػكؿ المنزلػة العاليػة  ،مف مراراتيـ في ديػنيـكأنفكا  ،ىزؤا بيـ

 كعظمت حسرتو كندامتو على ما ااف منو في نفسو. ،عنده قلؽ لذلؾ لمف ااف مستضعفان 
 :(ّ)سادسان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 

 أفَّ التعليؽ كالفرض كالتقدير يصألر فيما ال يماف كال يق . .ُ
على الذيف يملاكف الماؿ كالجاه كاثػرة االتبػاع أف يعلمػكا أفَّ ىػذا الػو لػف يغنػي عػنيـ مػف  .ِ

 اهلل ريئان، كلف ينجييـ مف عذاب اهلل.

                                                           

 .(ُْٕ/ٖ)المرج  السابؽ (ُ)

 .(ُْٕ،ُْٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ٕٗ،ٔٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)

(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات ُِٖ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ّ)
 (.ُٔٓالقرآنية)ص:



 
 

 325 

الفصؿ 
ؿ: الد راسة المبحث الثالث  (ُٓ-ْٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية األكَّ

 أفَّ أىؿ الجنَّة يعرفكف ببياض الكجكه، كأىؿ النَّار بسكاد الكجكه. .ّ
 تقري  أىؿ اوعراؼ لرجاؿ مف صناديد المررايف كقادتيـ يعرفكنيـ في النَّار. .ْ

 الماء مادة الحياة: نيالثا المقصد

ُٕونَ :كيدؿر على ىذا المقصد القرآني قكلػو َز ٌْ ََتْ ُت ْٕ ٌْ َوََل َأ ُُ ْٔ َِ َٜ ََل َخْوٌف َظ ُِوا اجَلَّْ َٚدى  .]اْدُخ َٕ َو

ٌُ اهللُ  ُُ َّٚ َرَزَؿ َْْٔٚ ِمَن اَدِٚء َأْو ِِم َِ ِٜ َأْن َأؾُِٔووا َظ ِر َأْصَحَٚب اجَلَّْ ٚؾِِريَن َأْصَحُٚب افَّْٚ َُ ََم َظَذ اف ُٓ َم َؿُٚفوا إِنَّ اهللَ َحرَّ

]َٚٔ ْٕ َُٔٚة افدُّ ٌُ احَل ِْتُ ًبٚ َوَؽرَّ ًِ ًوا َوَف ٌْ ََلْ ُٓ ُذوا ِديَْ َ  .{14، 14 }األعراف  افَِّذيَن اَتَّ
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

، كياػػكف  ركه ومػػارةو مىظنكنػػةو أك معلكمػػةو،: الاػػكؼ تكقرػػ  الماػػَخررْوٌف  كالاػػكؼ فيػػو قلػػؽه كاضػػطرابه
 الاكؼي في اومكر الدرنيكية كاواركية، كيقابليو اومفي لما فيو مف الطمهللنينة.

 كيجػػيء الاثػػرة، فػػي تكسػػعان  كييسػػتعمؿ بقػػكةو، كانصػػبابيو المػػاءً  سػػيالفي  حقيقتيػػو الفػػيض فعػػؿ :َأؾُِٔورروا
 العطاًء. ككفرةً  السَّااء في أيضان اتساعان 

كأفضػؿ الميػاه مػا نبػ  مػف بػيف يتلكف بلكف إنائو، فيك ال لكف لػو، لطيؼه سياؿ رفاؼ  جكىره  :اَدٚءِ 
 .، ثـ ماء زمـز ثـ ماء الاكثر ثـ نيؿ مصر ثـ باقي اونيار()أصابعو

رِ    .المقصكدي  ونَّيـ الدَّعكًة؛ أيمة مرراي مف ااف مف بيـ مراده  النَّارً  : أصحابي َأْصَحُٚب افَّْٚ
ررٚؾِِرينَ  َُ ررٚؾِِرينَ ]بػػػ المػػراد :اف َُ  ليػػكان  ديػػنىيـ اتَّاػػذكا بػػهللنَّيـ القػػرآفً  فػػي عيرفػػكا قػػد المرػػراكف؛ ونَّيػػـ[اف

 الحرر. يكـ لقاءً  بإناارً  كعيرفكا كلعبان،
ررًوا َـّ  صػػرؼي  الليػػكي  :ََلْ كييعبَّػػر بػػو عػػف اػػؿَّ مػػا بػػو اسػػتمتاعه.  .إليػػو ييٍصػػرؼى  أف يحسيػػف ال مػػا إلػػى اليػػ

كييقترفي الليكي باللعًب متقدَّمان عليو تارةن، كمتهللاران عنو أارل تىفنرنان  ميًيمات اومكر،الليكي الرغؿي عف ك 
 في البالغة.

ًبٚ ًِ  .ييطلب أف يحسف ال بما الفرحً  طلبي  اللعبي  :َوَف
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثانيان: 

ار أتبعػػو بػذار مػػا يقكلػو أىػػؿ ف مػػا يقكلػو أصػػحاب اوعػراؼ وىػػؿ النَّػتعػالى لمػػا بػيَّ  إفَّ اهلل
 .مف باب المقابلة ةار وىؿ الجنَّ النَّ 
 

                                                           

فاظ في تفسير أررؼ (، كعيمدة الحّٖٖ(،)ص:ُُِٕينظر: صحيأل الباارم اتاب الفتف ػ حديث رقـ) (ُ)
، كحارية (ُْٗ،ُْٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ْٓ/ْ،َْٓ/ُاولفاظ: السميف الحلبي)

 ،(ُٖٓ/ّإرراد العقؿ السليـ إلى مزايا الاتاب الاريـ: أبك السعكد الحنفي) (ُٖ/ُقليكبي كعميرة على المحلي)

 (.ٖٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
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 :(ُ)ثالثان: المعنى اإلجمالي لآلية
يقكؿ أىؿ اوعراؼ للافار مريريف إلى المؤمنيف: أىؤالء ىـ الذيف حلفتـ أف ال ينػاليـ اهلل         
مف عنده، كيقاؿ للمؤمنيف: ادالكا أييا المؤمنكف الجنَّة بهللعمالاـ الصػالحة ال اػكؼ علػياـ  برحمةو 

كينػػادم أصػػحابي  فيمػػا تسػػتقبلكنو مػػف الماػػاره، كال أنػػتـ تحزنػػكف علػػى مػػا فػػاتاـ مػػف حظػػكظ الػػدرنيا.
النَّػػار أصػػحابى الجنَّػػة ملتمسػػيف مػػنيـ قػػائليف: أفيضػػكا علينػػا يػػا أصػػحابى الجنَّػػة مػػف المػػاء أك مػػف 
الطعػػاـ فهللجػػابيـ أىػػؿ الجنَّػػة: إفَّ اهلل حػػرَّـ مػػاء الجنَّػػة كطعاميػػا علػػى الاػػافريف بسػػبب افػػرىـ بػػاهلل، 

   يـ الحياة الدرنيا بزيٍارفيـ كزينتيا. كوفَّ ىؤالء الاافريف صيَّركا دينيـ باطالن كليكان، كادعت
 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 

َٜ ]:قكلوالمطيفة األكلى:  ُِوا اجَلَّْ كالتقػدير: فقػاؿ  فػي اريػة، مف إضػمار دَّ كال بي  ،مف االـ اهلل [اْدُخ
كاللحػػكؽ بالمنزلػػة التػػي  ،ةيحػػث أصػػحاب اوعػػراؼ بالػػداكؿ فػػي الجنَّػػ اهلل كالمػػراد أفَّ ، اهلل ليػػـ ىػػذا

ََلِء افَّذِ ]كعلى ىذا التقدير فقكلو: ،أعدىا اهلل ليـ ُٗ ٌْ َأَه ُت ّْ  . مف االـ أصحاب اوعراؼ [...يَن َأْؿَس
مؿ إذا [َأْن َأؾُِٔووا]ارية: في الفيض :ثانيةالمطيفة ال  طالبيفى  النَّارً  أصحابي  ااف حقيقتو على حي

ػػبكا أف الجنَّػػة أصػػحابً  مػػف  أك بعػػض، بمعنػػى [ِمررنَ ]:تاػػكف كعلػػىمنػػو،  ليرػػربكا مػػاءن  علػػييـ يصر
 يحمػػؿ أفَّ  كيجػػكز، بنفسػػو يتعػػدل أفيضػػكا: وفَّ  المػػاًء؛ مػػف رػػيئان : تقػػديره محػػذكؼ لمكصػػكؼ صػػفة

 معنػػى لػػيس إذ كالػػرزًؽ، المػػاءً  مػػف كالسَّػػااء، العطػػاءً  سػػعة كىػػك ،االتسػػاع علػػى الفػػيض فػػي اريػػة
، الصبَّ   كياػكف ،مفػرد علػى مفػرد عطػؼ العطػؼ كياكف كالتَّفضؿ، اإلرساؿ المقصكدي  بؿ بمناسبو
 بػػػهللفَّ  الحمػػػؿ تعػػػريضه  ىػػػذا فػػػي فياػػػكف الاثػػػرة، فػػػي المػػػاءً  مػػػف لسػػػؤًليـ ممػػػاثالن  الطَّعػػػاـ مػػػف سػػػؤلييـ

، أىؿي  الجنَّة أصحابى   اإلفاضة.  لمعنى بيانيةه  الكجو ىذا على [ِمنَ ] كتاكف سااءو
زؽي فػػي قكلػػو:المطيفػػة الثالثػػة ٌُ اهللُ]: الػػرَّ رر ُُ َّررٚ َرَزَؿ بػػز كالطَّعػػاـ مػػراده [ َأْو ِِم كفػػي ذلػػؾ تاػػذيبه  ،بػػو الاي

بػز اهلل بػذار ييصػرَّح لػـك . (ّ)للنَّصارل الذيف اذَّبكا بالجنَّة، فقالكا: ال طعاـ فػي الجنَّػة كال رػراب  الاي
 كالفاايػة الحيػكاف ًمػفى  ػػ الىقىػو رػيءو  اػؿَّ  وفَّ  رػرَّفىو؛ ونَّو الماًء؛ بذار كصرَّح عندىه، لقلًَّتو كالطَّعاـ،

  .(ْ)بالماء حياتيوي  ػ ذلؾ كغير

                                                           

(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير ِٓٗلاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:تيسير ا (ُ)
 (.ُٔٓللدراسات القرآنية)ص:

 .(ُْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ٕٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)

 .(ّٖ/ُالراطبي)االعًتصاـ: ك  (،ٗٔٓ)ص:(،ِْٖٕاتاب التفسير، حديث رقـ) صحيأل الباارم (ّ)

 (.ِِٗياقكتة الصراط في تفسير غريب القرآف: محمد بف عبد الكاحد الزاىد)ص: (ْ)
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ػػػمير[ َؿرررُٚفوا] : قكلػػو:المطيفػػػة الرابعػػػة  سػػػؤاؿ عػػػف جػػػكابيـ كىػػك الجنَّػػػة، وصػػػحاب عائػػػده فيػػو الضَّ
 .المحاكرة طريقة على فصؿ كلذلؾ النَّار، أصحاب

ََم َظررَذ ]:قكلػػو فػػي التحػػريـ المطيفػػة الخامسػػة: ُٓ َم ررٚؾِِرينَ َحرررَّ َُ  كىػػك اللرغػػكم، معنػػاه فػػي ميسػػتعمؿه  [اف
ًُونَ ]:المن ي، اقكلو ٌْ ََل َيْرِج ُ ََْٚهٚ َأَنَّ ُْ َِ ٍٜ َأْه  .{51}األكبقاء [ َوَحَراٌم َظَذ َؿْرَي

ًبٚ]:قكلو أفَّ  النَّظـً  : ظاىري المطيفة السادسة ًِ ًوا َوَف ٌْ ََلْ ُٓ ُذوا ِديَْ َ  أىػؿ االـ إابار عف ىك [افَِّذيَن اَتَّ
ًبرٚ]:فياكف الجنَّة، ًِ رًوا َوَف ٌْ ََلْ ُٓ رُذوا ِديرَْ َ ػكَّز، للاػافريف ًصػفة [افَّرِذيَن اَتَّ رُذوا ]:ياػكف أف كجي َ افَّرِذيَن اَتَّ

ًبررٚ ًِ ررًوا َوَف ٌْ ََلْ ُٓ َْٔوَم ]:قكلػػو فػي الفػػاء جعػػؿ إلػػى ييفضػػي كىػػك اهلًل، اػػالـ مػف أنَّػػو علػػى مبتػػدأن  [ِديررَْ َؾررٚف

 ٌْ َْْسُٚه  الرَّرط. بهللسماء المكصكؿ اسـ لتربيو المبتدأ، ابر على داالة[ َٕ
َٔٚ]:قكلػػو: السػػابعة المطيفػػة ْٕ َٔررُٚة افرردُّ ٌُ احَل ِْتُ نيا ال تغػػر فػػي الحيػػاة الػػدر  وفَّ  ؛مػػف التكسػػ ىػػك  [َوَؽرررَّ

اإلنسػاف يطمػ  فػي طػكؿ العمػر  وفَّ  ؛نياو حصػؿ الغػركر عنػد ىػذه الحيػاة الػدر الحقيقة بػؿ المػراد أنَّػ
عػػف طلػػب  كاثػػرة المػػاؿ كقػػكة الجػػاه فلرػػدة رغبتػػو فػػي ىػػذه اورػػياء يصػػير محجكبػػان سػػف العػػيش كحي 
 .نيافي طلب الدر  يف غرقان الدَّ 

َْْٔٚ ِمَن اَدرٚءِ قكلػو:: ثامنةالمطيفة ال َِ أىػؿ  أفَّ ، ك فيػو دىاللػةه علػى أفَّ الجنَّػةى فػكؽى النَّػار []َأْن َأؾُِٔووا َظ
 .(ُ)ارمف أىؿ النَّ  ة أعلى ماانان الجنَّ 

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
إف  يا ربَّ  فقالكا: ،ار بفرج بعد اليهللسة طم  أىؿ النَّ اوعراؼ إلى الجنَّ  لما صار أصحابي 

ثػـ نظػر أىػؿ  ،ة فتزحزحػتالجنَّػ فػهللمر اهللي  ،ة فهللذف لنػا حتػى نػراىـ كنالميػـلنا قرابات مف أىؿ الجنَّ 
ة إلػى قرابػاتيـ مػف كنظػر أىػؿ الجنَّػ ،النعػيـ فعرفػكىـ ة كمػا ىػـ فيػو مػفـ إلى قرابػاتيـ فػي الجنَّػجينَّ 

ار أصػحاب فنػادل أصػحاب النَّػ ،آاػر ـ فلػـ يعرفػكىـ كقػد اسػكدت كجػكىيـ كصػاركا القػان أىػؿ جيػنَّ 
َْْٔٚ ِمَن اَدٚءِ ]كقالكا: ،ة بهللسمائيـالجنَّ  َِ نَّ [ َأؾُِٔووا َظ لردة ما فػي بػكاطنيـ مػف  ااصةن  ما طلبكا الماءى كا 

علػػى حصػػكؿ العطػػش الرػػديد كالجػػكع  كىػػذا الاػػالـ يػػدؿر ، ـجيػػنَّ  االحتػػراؽ كاللييػػب بسػػبب رػػدة حػػرَّ 
فالماءي مادة الحياة، كسيَّدي الرراب، كأحػدي أراػاًف العػالـ، بػؿ رانيػو اوصػلي،  ،صحاب النَّارالرديد و

،ف ، قػػد جعػػؿ اهللي منػػو اػػؿَّ رػػيءو حػػي  يقمػػ  الحػػرارة، كيحفػػظ علػػى البػػدف رطكباتػػو،  كىػػك بػػارده رطػػبه
اانػػت  أصػػحاب النَّػػارثػػـ إفَّ ، كيػػرد عليػػو بػػدؿى مػػا تحلَّػػؿ منػػو، كييرقَّػػؽ الغػػذاء، كيينفػػذه فػػي العػػركؽ

علػى  كذلػؾ يػدؿر  ،كفي ارارة بقكا على ىػذه الحالػة ،نيا في الررب كاواؿرغبتيـ كريكتيـ في الدر 
                                                           

رراد العقؿ السليـ إلى مزايا الاتاب الاريـ: أبك السعكد ك  (،ٗٗ،ٖٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ) ا 
 .(ُْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  ،(ُٖٓ/ّالحنفي)

 (.ٖٗ/ُْابير: الرازم)فسير الالت (ِ)
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الافار لما  ىؤالءً  أفَّ  اهلل فثـ بيَّ  ،كيحرر على ما مات عليو ،الرجؿ يمكت على ما عاش عليو أفَّ 
ـى  طلبكا الماءى  ٚؾِِرينَ ]:ةة قاؿ أىؿ الجنَّ مف أىؿ الجنَّ  كالطعا َُ ََم َظَذ اف ُٓ َم ذلؾ  كال رؾ أفَّ  [إِنَّ اهللَ َحرَّ

ٌْ ]:يـالافػار بػهللنَّ  ىؤالءً  كصؼ اهلل ثـ إفَّ  ،يفيد الايبة التامة ُٓ ُذوا ِديَْ َ ًبرٚ اَتَّ ًِ رًوا َوَف [ََلْ
 كفيػو كجيػاف: 

يػػـ اتاػػذكا كالثػػاني: أنَّ ، كمػػا اػػانكا فيػػو مجػػديف ،و ديػػنيـ تالعبػػكا بػػوالػػذم اعتقػػدكا فيػػو أنَّػػ ؿ: أفَّ اوكَّ 
ار الجػػكع حتػػى يػػزداد عػػذابيـ يرسػػؿ علػػى أىػػؿ النَّػػ بػػهللفَّ اهلل  ، فيعػػاقبيـونفسػػيـ الليػػك كاللعػػب دينػػان 

ذم  ثػػػـ يسػػػتغيثكف فيغػػػاثكف بطعػػػاـو  ،كال يغنػػػي مػػػف جػػػكع فيسػػػتغيثكف فيغػػػاثكف بالضػػػري  ال يسػػػمف
ثـ يذاركف الرراب كيستغيثكف فيدف  إلييـ الحميـ كالصديد باالليػب الحديػد فيقطػ  مػا فػي  ،غصة

رٚؾِِرينَ ]ة فيقػكؿ أىػؿ الجنػة:كيسػتغيثكف إلػى أىػؿ الجنَّػ ،بطػكنيـ َُ ََم َظرَذ اف ُٓ َم فعنػد ذلػؾ [ إِنَّ اهللَ َحررَّ
للمرضػػى كاوصػحاء، كالبػػاردي منػو أنفػػ ي  كالمػاءي العػػذب نػاف ه "قػػاؿ ابػفي القػػيـ:  .رو ايػ ييهللسػكف مػف اػػؿَّ 

قيػبى الحمَّػاـ، كال  ينبغيكألذر، كال  رربيو على الريؽ، كال عىقيبى الًجمىاع، كال االنتباًه مػف النػكـ، كال عى
يتعػيَّفي كال يياثػر منػو، بػؿ ا على الطعاـ، فال بػهللس بػو إذا اضػطرر إليػو، بػؿ عىقيبى أاؿ الفااية، كأمَّ 

و مٌصان، فإنَّ   ."(ُ)و ال يضرره ألبتة، بؿ ييقىكَّل المعدة، كيينيض الريكة، كييزيؿ العطشيتمصَّصي
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
يتنعَّمػػكف فػي اريػة رد  علػى المالحػدة الػذيف أناػركا حقيقػػة اليػكـ اراػر، فجعلػكا أىػؿ النَّػار  .ُ

 اما يتنعَّـ أىؿ الجنَّة.
 أفَّ اإليماف باهلل ىك أعظـ أسباب دف  المااره. .ِ
ّ. .  أفَّ أىؿ الجنَّة آمنكف مطمئنكف، فرحكف باؿَّ ايرو
اريػػػة إابػػػاره عػػػف ذلػػػة أىػػػؿ النَّػػػار كسػػػؤاليـ أىػػػؿ الجنَّػػػة مػػػف رػػػرابيـ كطعػػػاميـ، كأنَّيػػػـ ال  .ْ

  يجابكف إلى ذلؾ.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ّٔٓ/ْكزاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ الجكزية) (،ََُ،ٖٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)

(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف ُْٔالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيميَّة)ص: (ِ)
 (.ِٓٗكتيسير الاريـ الرحمف: السعدم)ص: (،ُِِّكأضكاء البياف: الرنقيطي)ص: (،ُِٗ/ِاثير)
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 العمؿً  مف جنسً  الجزاءي المقصد الثالث: 
َْحُدوَن[:وقكليدؿر عليو          َْ ُٕوا بَِآَيٚبَِْٚ  ٚ ـَ ٌْ َهَذا َوَمٚ  ِٓ َٚء َيْوِم ََ َُٕسوا فِ ََم  ـَ  ٌْ َْْسُٚه َٕ َْٔوَم   {13}األعراف  ]َؾٚف

  :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َٔررْومَ  إلػػى غيػػركب الرػػمس، كقػػد ييعبَّػػري بػػاليكـ عػػف  اليػػكـي عبػػارةه عػػف مػػدًة الزمػػاف مػػف طلػػكع الفجػػر: اف

.   مطلًؽ الزماف قؿَّ أٍك اثيرى مف ليؿو أك نيارو
 ٌْ َْْسُٚه للقػاء يػكميـ  امػا تراػكا العمػؿى  فػي النَّػار : النسياف ىك الترؾ. كالمعنػى: نتػرايـ فػي عػذابيـَٕ

 ـ.ال يجيب دعاءىـ كال يرحمي اهلل كالمراد مف ىذا النسياف أفَّ ، ىذا

 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
يػػـك القيامػػة ينسػػاىـ اهلل كيتػرايـ يقاسػػكف العػػذاب، امػػا نسػكا لقػػاء يػػـك القيامػػة فَّ الاػافريف إ

ناارىـ ليا م  علميـ بهللنَّيا حؽ .   فلـ يعملكا لو، كلـ يستعدكا، كلجحكدىـ بحجج اهلل كبراىينو كا 
 :(ّ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 

 كتغييػػػري  ،الفريقػػػافً  يىسػػػمعو اهلل، جانػػػب مػػػف بػػػو، ييعلػػػف اػػػالـ بػػػو أيابػػػر اعتػػػراضه  اريػػػةىػػػذه 
ٌْ ]:قكلػو جعؿ مف اوليؽي  كىذالَّـ، المتا ااتالؼ على القرينة ىك الاالـ أسلكب ُٓ رُذوا ِديرَْ َ افَّرِذيَن اَتَّ

ًبٚ ًِ ًوا َوَف  .الجنَّة أصحابً  االـإاباران عف  [ََلْ
 :(ْ)اآلية لطائؼ التفسير فيرابعان: 

َْٔومَ ]العطػػؼ بالفػػاء فػػي قكلػػو: :المطيفػػة األكلػػى إِنَّ اهللَ ]:الجنَّػػة أصػػحاب قػػكؿ علػػى للتَّفريػػ  [َؾررٚف

ٚؾِِرينَ  َُ ََم َظَذ اف ُٓ َم  غالبػان  لػو الممثَّػؿ التَّلقػيف" بػػ "عطػؼ يسػمَّى مػا قبيػؿ مف بالفاء العطؼ كىذا [َحرَّ
، متالَّـ االـ على متالَّـ االـ عطؼي  فيك بالكاك، بمعطكؼ َْٔوَم ]اهلل: قػاؿ: الاػالـً  كتقػديري  آاػرى َؾرٚف

 ٌْ َْْسرررررُٚه كمػػػػػف المفسػػػػريف مػػػػػف جعػػػػػؿ  الجنَّػػػػة، وصػػػػػحاب تصػػػػديؽه  كىػػػػػذا القػػػػكؿ، فعػػػػػؿ فحػػػػذؼ [َٕ
ًوا]:قكلو ٌْ ََلْ ُٓ ُذوا ِديَْ َ  .كاحدو  االـو  في تفريعان  فتاكف الفاءي  اهلًل، ًقبؿ مف مستهللنفان  االمان [ افَِّذيَن اَتَّ

ُسروا]:المكضعيف مف ارية في النَّسياف :الثانيةالمطيفة  َٕ ََم  ـَ  ٌْ َْْسُٚه َٕ َْٔوَم   فػي تكسػعان  مسػتعمؿه  [َؾٚف
 فقػػد الًقيامػػة، يػػكـ لقػػاءى  ناسػػيفى  الػػدرنيا فػػي ياكنػػكا لػػـ فػػإنَّيـ النَّسػػياف، لػػكاـز مػػف وونَّػػ كالتَّػػرؾ؛ اإلىمػػاؿ

 .بكقكًعو ؽيصدَّ  ال مف حديثى  عنو كيتحدَّثكف يذاركنىو اانكا

                                                           

 (.ٗٗ/ُْفسير الابير: الرازم)التك  (،ّٗٓ/ْعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (ُ)

 (.ُٔٓماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ال (ِ)

 .(َُٓ/ٖ)التحرير كالتنكير: ابف عاركر (ّ)

 .(ُُٓ،َُٓ/ٖاىر ابف عاركر)التحرير كالتنكير: الط (ْ)
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َْٔومَ ]رؼ فػػي قكلػػو:الظػػ تعليػػؽ :المطيفػػة الثالثػػة ٌْ ]:بفعػػؿ [َؾررٚف َْْسررُٚه  مػػف حرمػػانيـ أفَّ  إلظيػػار [َٕ
 كنػػدامتيـ، تحسػػرىـ إثػػارةً  فػػي أثػػره  اليػػكـ لػػذار فاػػاف ،إلييػػا احتيػػاجيـ أكقػػات أرػػدَّ  فػػي اػػاف الرَّحمػػة
 .نفسانيه  عذابه  كذلؾ

ََم ]إفَّ الااؼ في قكلو: :المطيفة الرابعة ُسواـَ  امػا للتَّعليػؿ، مثلو في الااؼ إفَّ : ، كيقاؿللتَّربيو [َٕ
ٌْ ]:قكلػػو فػػي ـُ ررََم َهررَدا ـَ ررُروُه  ـُ نَّمػػا ،{354}البؼللرة [ َواْى  فػػي الاػػاؼ اسػػتعماؿ مػػف يتكلَّػػد معنػػى التَّعليػػؿ كا 

، التَّربيوي  ىذا كليس االعتبارم، التَّربيو  .الرَّبو كجو لافاءً  ةه افيَّ  حقيقةه  كلانَّو بمجازو
ُسرروا]قكلػػو: :المطيفػػة الخامسػػة َٕ ررََم  ػػفةً  مكضػػ  فػػي مسػػتقر   ظػػرؼه  [ـَ  دؿَّ  محػػذكؼ لمكصػػكؼ الصَّ

ٌْ ]عليو  َْْسُٚه  .نىسكا اما ًنسيانان  أٍم: [َٕ
ُسرروا]فػػي قكلػػو: [َمررٚ] :المطيفػػة السادسػػة َٕ ررََم  َحررُدونَ ]كفػػي قكلػػو: ،[ـَ ْ َْ ُٕوا بَِآَيٚبَِْررٚ  ررٚ ـَ ، [َوَمررٚ 

ٍحدىـ اللَّقاء، انسيانيـ أٍم: مصدريةه،  .اهلل بآياتً  كاجى
 :(ُ)بياف المقصد في اآلية :ان خامس

ٍدليػة، أال كىػي: أفَّ    جػزاء  ىذه ارية الاريمة تيدٍندفي حكؿ سيػنَّةو إلييػة، كتحػكـ حػكؿ قاعػدةو عى
كىػػي قاعػػدة  {82}الـَّبللل  [َجررَزاًء ِوَؾًٚؿررٚ]العامػػؿ ياػػكف مػػف جػػنس عملػػو، إف ايػػران فايػػر، إف رػػراًّ فرػػره 

، ال تتغيػػر كلقػد أكدع اهللي ىػػذا الاػكف سػننان ثابتػةن ، فامػػا تىػًديفي تيػداف، رػريفة، أاػدت صػحتيا أيػاـ اهلل
سينةه مف ىذه السنف، لػك كضػعت نيصػبى أعػيف النَّػاس  )الجزاء مف جنس العمؿ(كال تتبدؿ، كقاعدة:

ػػرتيـ عػػف اثيػػر مػػف رػػركر أنفسػػيـ، كسػػيئات أعمػػاليـ كبنػػا المحػػؿ الرفيػػ  ، كلػػك أٍحلىلنىاىػػا فػػي قللىزجى
كليػذه القاعػدة المباراػة آثػار نػا مػا ينتظرنػا مػف عاقبػة أعمالنػا، الالئؽ بيا وريدتنا أمػاراتو تيايَّػؿ ل

قػػؼه علػػى أكلػػى اولبػػاب، الػػذيف يىحامػػكف  عظيمػػةي النَّفػػ  فػػي إصػػالح الػػدَّيف كالػػدرنيا، كىػػذا االنتفػػاع كى
بيػا، كىػي فػي المقػاـ اوكَّؿ دافعػة لألعمػاؿ الصػالحة، على اومكر بمآالًتيا، كيىزنيػكفى اوفعػاؿى بعكاق

ـي البػاغي عاقبػةى ظيلمػًو، جرة للظالميف، ميكاسية للمظلكميف، ناىية عف الظلـ، زا فلك استحضػرى الظػال
كفػػي عػف ظلمػػًو، كتػاب إلػى اهلل كأنػاب،  كأفَّ اهلل سىييسػًقيو مػف نفػس الاػهللس، عػػاجالن أك آجػالن، لىاىػؼَّ 

ة، كالمقصػػد العظػػيـ أعظػػـ مكاسػػاة للمظلػػـك المستضػػعؼ، كالمقيػػكر المغلػػكب؛ ىػػذه القاعػػدة الرػػريف
ثيكقػان بمىكعػكد اهلل الػذم ييميػؿ كال يييمػؿ، كييملػي للظػالـ حتػى إذا  حيثي تؤزه علػى الصػبر كالثبػات، كي

فػي  " بكقػكدو إيمػاني  يدفعػو للميًضػيَّ قيػدمان : "الجػزاء مػف جػنس العمػؿأاذه لـ ييفلتو، كيمده إيمانو بهللفَّ 
ابػػػفي أبػػػي العػػػز الحنفػػػي فػػػي رػػػرحو لمػػػتف العالمػػػة كمػػػا أجمػػػؿ مػػػا سػػػطره ، طريقػػػو صػػػابران ميحتسػػػبان 

فػػإفَّ اهللى مػػا سػػلَّط اومػػراءى الظلمػػةى علينػػا إال لفسػػاًد أعمالنػػا، كالجػػزاءي مػػف جػػنًس "الطحاكيػػة، بقكلػػو: 
صالح العمؿ، قػاؿ تعػالى ٍٜ ]:العمًؿ، فعلينا االجتيادي في االستغفاًر كالتكبة كا  ٌْ ِمْن ُمِهَٔب ُُ َوَمٚ َأَصَٚب

                                                           

 .(ُٓاني)ص:الجزاء مف جنس العمؿ: سيد حيسيف العفَّ  (ُ)
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ثِرررٍ  ـَ ررو َظررْن  ٍُ ًْ ٌْ َوَي ُُ ْٝ َأْيررِدي َسررَب ـَ للواى  [َؾرربََِم  ، فػػإذا أراد الرعيَّػػةي أف يتالصػػكا مػػف ظيلػػـً اوميػػًر {14}الشُّ
ـى  ٌْ َهَذا]قكلو:ك  .(ُ)"الظالـ، فليتراكا الظرل ِٓ َٚء َيْوِم ََ َُٕسوا فِ ََم  ـَ  ٌْ َْْسُٚه َٕ َْٔوَم   مرتػب اهلل قػكؿ مف ىذا[ َؾٚف

 ىػك الػذم بالعمػؿ محػدكد كىػك الجػزاء، يكـ باليكـ كالمراد السبب، على المسبب ترتب قبلو ما على
ف الجزاء،  أحػد، امػا جعلػكا يفتقػده ال الػذم المنسػي معاملػة نعػامليـ: كالمػراد مقدار، لو يعرؼ لـ كا 
 للتَّعليػػػػػػؿ الاػػػػػػاؼ أفَّ  كالظػػػػػػاىر لػػػػػػو، كالتػػػػػػزكد االسػػػػػػتعداد بعػػػػػػدـ االمنسػػػػػػي أك منسػػػػػػيان  اليػػػػػػكـ ىػػػػػػذا
ٌْ ]:اقكلو ـُ رََم َهرَدا ـَ رُروُه  ـُ  ىػذه فػي يصػألر  أنَّػو علػى ػػػ للتَّرػبيو ال ػػػ لاػـ ليدايتػو أٍم: {354}البؼلرة  [َواْى
 كدؿَّ "كأاػػدَّ ىػػذا المعنػػى ابػػفي عارػػكر بقكلػػو: ، (ِ)العمػػؿ جػػنس مػػف الجػػزاء المثػػؿ حػػدَّ  علػػى الجملػػة
ُسروا]قكلػو: في والتَّربي ااؼ معنى َٕ رََم   إلىمػاًليـ ممػاثالن  اػاف اهللً  رحمػة مػف حرمػانيـ أفَّ  علػى [ـَ

 الاػاؼ إفَّ : ييقػاؿ فلػذلؾ اعتبارٌيػةه، مماثلػةه  كىػي للعمػًؿ، العمػؿً  جػزاءً  مماثلػةي  كىػي باللَّقاًء، التَّصديؽى 
يعمػؿ  إفَّ مف سنف اهلل أٍف جعؿ الجػزاء مػف جػنس العمػؿ، فمػا مػف إنسػافلذلؾ ف ."للتَّعليؿً  مثلو في

عمالن صالحان إال ااف جزاؤه صالحان، كما مف آار يعمؿ عمالن سيئان إال ااف جزاؤه سيئان، فااف مف 
قدر اهلل الاكني الررعي أف جعؿ جػزاء المناػريف ل يمػاف بػاهلل فػي اراػرة مػف جػنس صػنيعيـ فػي 

اػػرة ىػك مػػف جػػنس كالجػزاءي فػػي ار، الػدرنيا، فاػػاف عقػابيـ فػػي اراػػرة مػف جػػنس صػػنيعيـ فػي الػػدرنيا
 ىػػذا فػإفَّ  رػرعو؛ كفػػي اهلل قػدر فػي العمػػؿ جػنس مػف ياكنػػاف كالعقػابي  فػالثكابي  .(ّ)العمػؿ فػي الػػدرنيا

ػػ:" ()النبػػػي كقػػاؿ ،العػػػدؿ مػػف  يػػػد قطػػ  كرػػػرع السػػارؽ، يػػػد قطػػ  كليػػػذا. (ْ)"ييػػرحـي  ال يىػػػرحـي  ال فمى
 مػف العقكبػةي  تاػكف أفَّ  أماػف فػإذا كاوبرػار، كاومػكاؿ الػدَّماء في الًقصاص كررع كرجلو، المحارب

ررَٚن ِِف َهررِذِه ]:تعػػالى قػػاؿ كليػػذا اإلماػػاف، بحسػػب المرػػركعي  ىػػك ذلػػؾ اػػاف المعصػػية، جػػنس ـَ َوَمررْن 

رى َّ َو ِِف ااَِخَرِة َأْظ ُٓ ى َؾ َّ  يػكـ القيامػة ركفكالمتابَّػ الجبػاركف حرػريي  ":الحػديث كفػي  ،{38}اإلرساء [ َأْظ
 مػػػف أفَّ  امػػػا لعبػػػاًده، اهللي  أذليػػػـ اهلل، عبػػػادى  أىذلػػػكا لمػػا ؛ فػػػإنَّيـ(ٓ)بػػػهللرجليـ" النَّػػػاسي  يطػػػؤىـ الػػػذر أمثػػاؿ
ىػػذه الترػػديدات  اػػؿَّ  أفَّ فػػي اريػػة  اهلل فبػػيَّ كقػػد ، لػػو متكاضػػعيف العبػػاد فجعػػؿ اهللي؛ رفعػػو هلل تكاضػػ 

كصػفيـ باػكنيـ  اهلل كذلػؾ وفَّ  عجيبػةه  ىذه ارية لطيفػةه في ك  ،يجحدكف ويـ اانكا بآياتما ااف ونَّ إنَّ 
نيا ثػـ غػرتيـ الحيػاة الػدر  ،ثانيػان  ثػـ لعبػان  ،أكالن  يـ اتاذكا دينيـ ليػكان ف مف حاليـ أنَّ ثـ بيَّ  ،اانكا اافريف

                                                           

 (.ٕٓٓكاالستيزاء بالديف: أحمد القرري)ص: ،(ّٖٔررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ُ)

 .(ُُٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  ،(َْْ/ٖد رريد رضا)تفسير المنار: محمَّ  (ِ)

غاثة الليفاف مف مصائد الريطاف: ابف القيـ)ِٕٔ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)  (.ََُ/ُ(، كا 

 (.ُٖٕ(،)ص:ٕٗٗٓالباارم في اتاب اودب ػ باب رحمة الكلد كتقبيلو كمعانقتو، حديث رقـ) (ْ)

 (.ُّٕ/ْ(،)ِِْٗأارجو الترمذم اتاب صفة القيامة، حديث رقـ) (ٓ)
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 حػػبَّ  علػػى أفَّ  كذلػػؾ يػػدؿر  ،يػػـ جحػػدكا بآيػػات اهللثػػـ صػػار عاقبػػة ىػػذه اوحػػكاؿ كالػػدرجات أنَّ  ،ثالثػػان 
 .(ُ)نيا إلى الافر كالضالؿدر ال ؤدم حبر قد يي ف ،آفةو  اؿَّ  نيا مبدأي الدر 

 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 .كالرر الاير في العمؿ جنس مف الجزاء دلت ارية على أفَّ  .ُ

 المجازاة تق  مف جنس الطاعات. أفَّ  .ِ

 عدـ اإليماف بالبعث سببه مبارر ل قباؿ على الريكات. .ّ

الصالحيف ييعطي صكرة صادقة وثر اإليماف باهلل في أفَّ النظر في أحكاؿ اوايار كسير  .ْ
 النفس البررية.

 اهللفَّ الاافر لـ يالؽ إال للدرنيا، كليس أمامو عرض كال جزاء. .ٓ
 رحمة اهلل كاسعة: المطمب الثاني

 :صدمقا أربعةكفيو 
ؿ: عمـ الشريعة عظيـ. صدالمق         األكَّ
ْد قكلو:يدؿر عليو          ََ ِمُْوَن[]َوَف ْٗ ْوٍم ُي ََ ًٜ فِ ٌٍ ُهًدى َوَرْْحَ ِْ َُْٚه َظَذ ِظ ِْ ٌْ بَُِِتٍٚب َؾهَّ  {18}األعراف  ِجْئَُْٚه

 :(ّ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
كنػكاه كأابػار كقصػص كغيػر  ،دقيقػةو  كأمػكرو  على ميمػاتو  مرتمؿه  القرآفي ف ،القرآف والمراد بػ: بَُِِتٍٚب 
ليػو يعػكد، كالقػرآف اػالـ اهلل، منػو ، عنيا بيا ضاؿه  إلييا فيك جاىؿه  العبدى  إف لـ ييد اهللي  ،ذلؾ بػدأ كا 

، رئ مما ىػك فػي نفػس اومػر اػالـ اهللتب كقي لي كاي تي  حيثي  :أمٍ  "تصرؼ حيثي منزؿ غير مالكؽو، 
 ،اػػػالـ البػػػارم كالقػػػرآف، بحراػػػاتيـ كأصػػػكاتيـ قػػػرؤكهالقرآف الػػػذم يقػػػرؤه المسػػػلمكف ىػػػك اػػػالـ اهلل فػػػ

مػػػف اهلل كبلغػػػو إلػػػى  و لفظػػػو كمعنػػػاه سػػػمعو جبريػػػؿي القرآف اػػػالـ اهلل الرػػػفػػػ ،كالصػػػكت صػػػكت القػػػارئ
ػ كالالػؽي  ،إلػى الالػؽ منو كبلغو محمده  كسمعو محمده  ()محمد كيسػمعو  ،يـ إلػى بعػضو يبلغػو بعضي

 .بعضيـ مف بعضو 
                                                           

(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف َُِ،ُُٗ/ِٖكمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (،ٗٗ/ُْالرازم)فسير الابير: الت (ُ)
 (.ْٖ/ُاثير)

، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف (ْٕة)ص:أكلياء الريطاف: ابف تيميَّ الفرقاف بيف أكلياء الرحمف ك  (ِ)
(، كالماتصر في التفسير: مراز ِٓٗص(، تيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ِِٔ/ٔحجر)

 (.ُٕ(، كتزاية النفس: ابف تيمية)ص:ُٔٓتفسير للدراسات القرآنية)ص:

، (ّٖٓ،ّٖٔ، َٖٓ(، كمفردات ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص:ّٕٗ/ٔتيذيب اللغة: اوزىرم) (ّ)
(، ُِٗ/ٕ(،)َّٔ/ُٗ(،)ّٗ/ُْ،ٖٗػ  ٔٓ/ُِ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ََُ/ُْكالتفسير الابير: الرازم)

، كررح اوصكؿ الستة: محمد بف صالأل (ُِٓ،ُُٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك 
 (.ّّالعثيميف)ص:
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َْٚهُ  ِْ ػةه : الفصػؿي إبانػةي أحػًد الرػيئيًف مػف اراػر حتػى ياػكف بينيمػا َؾهَّ  أٍم: بيَّنػاه، أٍم: ، كالمعنػىفيرجى
 .رد كيؤمف عف الغلط كالابطييدم إلى الري  تمييزان  ،و عف بعضو ميزنا بعضى ، ك فيو ما بيَّنَّا

 ٌٍ ِْ ـي: إدراؾي الرػيًء بحقيقتًػوِظ مػا حصػؿ مػ  العلػـ التػاـ ذلػؾ التفصػيؿ كالتمييػز إنَّ  المػراد أفَّ ك  ،: الًعلػ
ى العلػـ الرػرعي مسػمَّ ك ، مف تلؾ الفصكؿ مف الفكائػد المتاػاثرة كالمنػاف  المتزايػدة فصؿو  بما في اؿَّ 

 كالعلػـ الرػرعي: ىػك مػا أنػزؿ اهللي  .مػا أمػر بػو الرػارع ، كاراػرما أابر بػو الرػارعاف: اوكَّؿ: قسم
 على رسكلو مف البينات كاليدل.

، كمنو: اليىديةي ُهًدى ، كالييدم نقيض الضاللة.، كالطريؽ : الًيدايةي دىاللةه ًبليطؼو  ييسمَّى ىيدلن
ِمُْررونَ  ْٗ  مرادفػػان  لػػيس اإليمػػاف فَّ فػػإ ،التصػػديؽ بلفػػظ تفسػػيره مػػف أقػػرب اإلقػػرار بلفػػظ تفسػػير اإليمػػاف :ُي

 ابػر فػي يسػتعمؿ ، كىػكغائػبو  عف الابر في إال يستعمؿ ال اإليمافك  المعنى؛ في التصديؽ للفظ
 القػػرآف فػػي قػػطر  يكجػػد لػػـ كليػػذا المابػػر؛ عليػػو يػػؤتمف الػػذم الغائػػب اػػاومر المابػػر، عليػػو يػػؤتمف
 الكعػد بػاب فػي المطلػؽ كالمػؤمف، اومػف مػف مرتؽ اإليمافك  ،النكع ىذا في إال لو آمف لفظ كغيره

، بال الجنَّة لداكؿ المستحؽ كىك كالكعيد، ، المجتنػبي  للفػرائض، المؤدم ىك عقابو  كىػؤالءً  المحػارـى
 مػػا ًفعػػؿ علػػى صػػاحبىو يحمػػؿ الػػذل ىػػك الحقيقػػير  اإليمػػافي  اػػاف ليػػذا ،اإلطػػالؽ عنػػد المؤمنػػكف ىػػـ

طريقيػػػا  يسػػػلؾ ال يراىػػػا، اهللنَّػػػو حتػػػى اإليمػػػاف حقيقػػػة بالنَّػػػار المػػػؤمف فػػػإفَّ  يضػػػرره، مػػػا كتػػػرؾ ينفعيػػػو،
 نفسيػو تيطاكعػو ال اإليماف حقيقة بالجنَّة كالمؤمف بجيده، فييا يىسعى أفَّ  عف فضالن  إلييا، الميكصلة

 أك المنػاف ، مػف الػدرنيا فػي فيػو يسػعىى فيمػا نفسػو فػي اإلنسػافي  يىجػديه أمػره  كىذا طلبيا، عف يقعدى  أف
: ال إلػو إال اهلل كا. كقػالمالػكؽه  يقػاؿ: اإليمػافي  أفَّ  السػلؼكليػذا منػ   .(ُ)المضػارَّ  مػف منػو الػتالرص
حبو اهللي كيرضاهكاإليماف ررعان: اسـه جام ه لاؿَّ ما يي ، مف القرآف

(ِ). 
 المعنى اإلجمالي لآلية: :ثانيان 

جػػاء أفَّ اهلل أابػػرت ك تتحػػدث اريػػة عػػف القػػرآف كعػػف تفصػػيلو كعػػف معانيػػو كأابػػاره ككعػػكده،       
كمكضػػكعيان، كجعلػػو ىػػدلن ييتػػدم بػػو المؤمنػػكف،  رآف، كجعلػػو اتابػػان مفصػػالن لفظيػػان النَّػػاس بيػػذا القػػ

 . (ّ)كرحمةن يرحـ بو المؤمنيف عندما يؤمنكف بو كيتدبَّركنو، كينفَّذكف أحاامو
 مناسبة اآلية لما قبميا مف اآليات:ثالثان: 

ٌْ بَُِِترٍٚب ]فػي قكلػو: ًصلة ىذه ارية بما قبليا أفَّ )الكاك(   رْد ِجْئَْرُٚه ََ  اريػة ىػذه عاطفػةي  [َوَف
ِٜ ]آيػػة: علػػى ررَٚدى َأْصررَحُٚب افَّْررِٚر َأْصررَحَٚب اجَلَّْرر َٕ ػػة عطػػؼي  [َو ػػة، علػػى القصَّ  علػػى كالغػػرضً  القصَّ

                                                           

غاثة الليفاف مف مصائد الريطاف: ابف قيـ الجكزية)ّٓٔ/ُُ)مجمكع الفتاكل: ابف تيمية (ُ)  (.ُُٕ/ِ(، كا 

 (ٕٕ/ُِ(،)ِّٖ/ُٓ)( مجمكع الفتاكل: ابف تيميةِ)

 (.ٖٔالتفسير كالتهللكيؿ في القرآف: صالح الاالدم)ص:( ّ)
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، االـه  فيك الغرًض،  غػرض إلػى اراػرة فػي المرػرايف حػاؿ عػف الابػر غػرض مػف بػو انتقػؿ أينػؼه
 فػػػػي الغػػػػائبيف فضػػػػمير اراػػػػرة، فػػػػي سػػػػيالقكنو لمػػػػا بيػػػػا المسػػػػتكجبيف الػػػػدرنيا، فػػػػي أحػػػػكاليـ كصػػػػؼ

ٌْ ]:قكلو ٚ]:قكلػو في اذبكا الذيف إلى عائده  [ِجْئَُْٚه َٓ وا َظْْ َزُ ُْ ُبوا بَِآَيٚبَِْٚ َواْشَت ذَّ ـَ  اهلل هللفَّ فػ ،[إِنَّ افَِّذيَن 
الفػرؽ  ثػـ رػرح الالمػات الػدائرة بػيف ىػؤالءً  ،ار كأىػؿ اوعػراؼة كأىػؿ النَّػأىػؿ الجنَّػ لما ررح أحكاؿى 

لػػو  للمالػػؼ علػػى الحػػذر كاالحتػػراز كداعيػػان  يصػػير سػػماع تلػػؾ المنػػاظرات حػػامالن  الػػثالث علػػى كجػػوو 
 .(ُ)كنياية منفعتو الاريـ ىذا الاتاب ررؼى  اهللي  فبيَّ  ،إلى النظر كاالستدالؿ

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
ٌْ ]فعػػؿ لتعديػػة [بَُِِتررٍٚب ]:قكلػػو فػػي البػػاء :المطيفػػة األكلػػى  أٍم: اتابػػان، أجهللنػػاىـ: معنػػاهك  [ِجْئَْررُٚه

 .إلييـ كأرسلناه إياه أبلغناىـ معنى إلى فيؤكؿ إياىـ، يا جاء جعلناه
ٌْ ]:التهللايد في ارية، حيثي أاَّد الفعؿ: المطيفة الثانية  باعتبػار إمَّػا [َؿرْد ]ك القسػـ ، بػالـ[ِجْئَُْٚه

ًٜ ]آيػػة: كىػػي [ـَِتررٍٚب ]صػفة  رر ٌٍ ُهررًدى َوَرْْحَ رر ِْ َُْٚه َظررَذ ِظ ِْ رر  مقتضػػى علػػى جاريػػان  التهللايػػدي  فياػػكف[ َؾهَّ
ػػػا اوكصػػػاًؼ، بتلػػػؾ مكصػػػكفان  القػػػرآفي  ياػػػكف أف يناػػػركف المرػػػرايف وفَّ  الظَّػػػاىر، مَّ  لفعػػػؿً  تهللايػػػده  كا 

ٌْ بَُِِتررٍٚب ]  الظَّػػاىر، مقتضػػى اػػالؼ علػػى اارجػػان  التهللايػػدي  فياػػكف إلػػييـ الاتػػاب بلػػكغ كىػػك [ِجْئَْررُٚه
 فػي كالتَّػدبر النَّظػر عػف إعراضػيـ في ونَّيـ إلييـ، الاتاب بلكغ ينار مف منزلة إلييـ المبلَّ  بتنزيؿ
 .الاتاب يبلغو لـ مف بمنزلة رهللنو

 النَّكعيَّػػة، بػػو قيصػػد أك الاتػػاب، تعظػػيـ بػػو قيصػػد معػػركؼ، كىػػك ]بَُِِتررٍٚب[تنايػػر :المطيفػػة الثالثػػة
 قبؿ. مف أينزلت التي االاتب اتابه  إال ىك ما أٍم:

ٌٍ ]قكلػو: :المطيفػة الرابعػة ر ِْ َْٚهُ ]فاعػؿ مػف الحػاؿ مكضػ  فػي مسػتقره  ظػرؼه  [َظرَذ ِظ ِْ رر  أٍم: ،[َؾهَّ
، على اكننا حاؿ  الػتَّمارفً  ىػذا كمعنػى مجركرىػا، مػف التَّمارف على تدؿر  لالستعالًء، [على]ك علـو
ـى  أفَّ   .المعلكماتً  مف ريءه  عنو يعزيب ال ذاتيه  تعالى اهلل عل

ٌٍ ]: تنايػػر:المطيفػػة الخامسػػة رر ِْ ، [ِظ ـى  عػػالميف أٍم: للتَّعظػػيـً  إلػػى راجعػػةه  ىنػػا كالعظمػػةي  العلػػـ، أعظػػ
 عػالميف أٍم: الافػاء، كال الاطػهلل يحتمػؿ ال الػذم العلػـ ىػك العلػـ كأعظػـ حقيقتػو، فػي الجػنس اماؿ
 .التَّردد كال الاطهلل يحتمؿ ال أٍم: ذىاتو، في ياتلؼ كال عنَّا يتالؼ ال ذاتيان  علمان 

                                                           

 .(ُُٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ٗٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ُ)

 .(ُّٓ،ُِٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ََُ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ِ)
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ًٜ ]قكلو: :المطيفة السادسة َْٚهُ ]:قكلو في ضميره مف ، أك[بَُِِتٍٚب ]مف حاؿ[ ُهًدى َوَرْْحَ ِْ .  [َؾهَّ
ًٜ ]بالمصدريف الاتاب ككصؼ  ىػدلن ك  ،ليػـ الرَّحمػة كجلػب النَّػاسى  ىديػو قػكَّة إلػى إرػارةه [ ُهًدى َوَرْْحَ

  .كذا رحمةو  فصلناه ىاديان  :أمٍ  ،في مكض  نصبو 
ًٜ ]كقكلػو: المطيفة السػابعة: ر ِمُْرونَ ُهرًدى َوَرْْحَ ْٗ رْوٍم ُي ََ ػلكا الػذيف ىػـ المػؤمنيف أفَّ  إلػى إرػارةه  [فِ  تكصَّ

رمػكا قػػد يؤمنػػكا لػػـ مػػف كأفَّ  كالرَّحمػػة، بػػو لالىتػداء القػػرآف  علػػى أفَّ  دؿر اريػػة تػػك  كالرَّحمػػة، االىتػػداء حي
 .يـ ىـ الذيف اىتدكا بو دكف غيرىـكالمراد أنَّ  ،ماصكصيف لقكـو  عؿ ىدلن جي 

 :(ُ)مف اآليةبياف المقصد خامسان: 
 ، إفَّ اػػكف القػػػرآف ىػػدل للمتقػػػيف يرػػيد لػػػو القػػرآف، كىػػػك متاػػرر فيػػػو فػػي أاثػػػر مػػف مػػػكطفو

 كاإلنجيػػػؿ التػػػكراة: اإًللييػػػة الاتػػػب معػػػاني يعرفػػػكف ال اسً النَّػػػ كجميػػػكري ، فػػػالقرآفي الرػػػو ىػػػدل كرحمػػػة
ف ليػػـ، كييفسػػرىا ييبينيػػا بمػػف إال كالقػػرآف  مػػا علػػـ طلػػب علػػييـ يجػػب فيػػؤالءً  غػػةى،اللر  يعرفػػكف اػػانكا كا 
 مػا كاػذلؾ الالػؽ، علػى المفػركض العلػـ طلػب ىػك كىػذا عنػو، كنياىـ بو اهلل أمرىـ ما بو يعرفكف

 ممػػف ذلػػؾ علػػـ طلػػب الالػػؽ علػػى يجػػب عليػػو اهلل أنزلػػو الػػذم الاتػػاب معػػاني مػػف ()الرَّسػػكؿ بينػػو
 علػػى القػػرآفً  تفسػػيري ": عبػػاسو  ابػػفي  قػػاؿ امػػا ،اللسػػاف بمجػػرد تحصػػؿ ال ذلػػؾ معرفػػة اػػاف إذا يعرفػػو،
 يعلمػػػو كتفسػػػير بجيالتػػػو، أحػػػد يعػػػذر ال كتفسػػػيره  االميػػػا، مػػػف العػػػربي  تعرفػػػو تفسػػػير: أكجػػػو أربعػػػة

 قػػػػكؿ قػػػػاؿ الباػػػػارم بػػػػاب .(ِ)"اػػػػاذب فيػػػػك علمػػػػو ادعػػػػى فمػػػػف ،اهللي  إال يعلمػػػػو ال كتفسػػػػير العلمػػػاءي،
 .(ّ)الًعلـ أىؿي  كىـ .ييقاًتلكف" الحؽَّ  على ظاىريفى  أيمَّتي مف طائفةه  تزاؿي  "ال: ()النبيَّ 

ا النقكؿ الضعيفة ال سيما الماذكبة فال كأمَّ  ،محقؽو  كنظرو  مصدؽو  فيو مف نقؿو  دَّ كالعلـ ال بي 
 مػػا يػػدؿر  اػؿَّ  فَّ فػػإ، كاػذلؾ النظريػػات الفاسػػدة كالعقليػات الجيليػػة الباطلػػة ال يحػتج بيػػا ،يعتمػد علييػػا

، النقػؿ الصػحيأل العقػؿ الصػريأل ال ياػالؼ فَّ ا  ك  ،المعقػكؿ و مكافػؽ لصػريألنة فإنَّػعليو الاتػاب كالسرػ
يػػػا يا كترتيبي اػػػذلؾ العقليػػػات الصػػػريحة إذا اانػػػت مقػػػدماتي ، كلػػػيس فػػػي المعقػػػكؿ مػػػا ياػػػالؼ المنقػػػكؿ

على اودلة العقلية التي  قد دؿَّ  كالقرآفي  ،ا قالو الرسكؿممَّ  ال تناقض ريئان  ،لـ تاف إال حقان  صحيحان 
ففػػي القػػرآف مػػف  ،عػػرؼ إماػػاف المعػػادكبيػػا يي  ،كصػػفاتو كصػػدؽ رسػػلو ،بيػػا يعػػرؼ الصػػان  كتكحيػػده

 ،اسمػف النَّػ و فػي اػالـ أحػدو يا بالعقؿ الصػريأل مػا ال يكجػد مثليػعلـ مقدماتي يف التي تي صكؿ الدَّ بياف أي 
 ،تي القرآف باالصتيا كبما ىك أحسف منياة ما يهللتي بو حذاؽ النظار مف اودلة العقلية يهللبؿ عامَّ 

أك قصػػكرىـ عػػف معرفػػة مػػا جػػاء بػػو ىـ تقصػػير  أىػػؿ اوىػػكاء كالبػػدع ىػػكمػػف أسػػباب ضػػالؿ إفَّ فػػ

                                                           

ر في علـك القرآف: مساعد الطيار)ص: (ُ)  (.ُِٔالمحرَّ

: ابف لمف بدؿَّ ديف المسيأل الجكاب الصحيأل(، ك ٕٓ/ُجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم)( ِ)
 (.ٕ/ِ، كالدر المنثكر في التفسير المهللثكر: السيكطي)(ّٓ/ِتيمية)

 (.َٖٔ(،)ص:ُُّٕ)الباارم اتاب االعتصاـ بالاتاب كالسرنة، حديث رقـ صحيأل( ّ)
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. ىػذا ىػك الاتػاب كىػذا ىػك الميػزاف كمعرفة المعقكؿ الصريأل؛ فإفَّ  ،كما ااف عليو السلؼي  ،الرسكؿ
ػػًرؼ مػػا العلػػيس مػػف العلػػـ مػػا ال ييعػػرىؼ، إنَّ ك   أصػػؿ أفَّ  معلػػكـك  ،(ُ)كتكاطػػهللت عليػػو اولسػػفلػػـ مػػا عي

 مجػػػرد ال اإلقػػػرار؛ ىػػػك اإليمػػػاف كأفَّ اإلليػػػي،  العلػػػـ أصػػػؿ كىػػػك كرسػػػكلو بػػػاهلل اإليمػػػاف ىػػػك اإليمػػػاف
 أٍم: االنقيػػاد، ىػػك الػػذم القلػػب كعمػػؿ التصػػديؽ ىػػك الػػذم القلػػب قػػكؿ ضػػمف كاإلقػػرار ،التصػػديؽ
 كالعبػػادة بػػو االعتػراؼ ىػػك بػاهلل اإلقػػرار أفَّ  امػػا أمػر، فيمػػا لػو كاالنقيػػاد أابػػر فيمػا الرسػػكؿ تصػديؽ

 لػػػـ فمػػػف إعػػػراض؛ أك إبػػػاء أك اسػػػتابار أك تاػػػذيب معػػػو اػػػاف سػػػكاء اإليمػػػاف عػػػدـ ىػػػك كالافػػػر ،لػػػو
كمػػف المعلػػكـ أفَّ أفضػػؿ العلػػكـ ىػػك العلػػـ بػػاهلل، كال  اػػافر فيػػك كاالنقيػػاد التصػػديؽ قلبػػو فػػي يحصػػؿ

كالعلػػػـ النػػػاف  ىػػػك ضػػػبط تصػػػألر بػػػو فضػػػيلة لصػػػاحبو حتػػػى يصػػػدؽ بمقتضػػػاه، كىػػػك اإليمػػػاف بػػػاهلل، 
 .(ِ)نصكص الاتاب كالسرنة كفىيـ معانييا

 :(ّ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 .اليدل كالتعليـ ىك اماؿ المالكقات فَّ أ .ُ
العلـ الذم كرد فيو المدح كالثناء ىك علـ الررع علـ ما أنزؿ اهلل علػى رسػكلو مػف الاتػاب  .ِ

كالحامة، كىػك فقػو اتػاب اهلل كسػنَّة رسػكلو، كمػا عػدا ذلػؾ فػإف اػاف كسػيلة إلػى ايػرو فيػك 
ف لـ ياف كسيلة ليذا كىذا فيك ضياعي كقتو  ، كا  ف ااف كسيلة إلى رر  فيك رر  ، كا    .ايره

بانيكف ىـ الذيف يربركف النَّاس على رريعة اإلسالـ.  .ّ  العلماء الرَّ
ـي ال يىٍعدليوي ريءه لمف صحَّت نيَّتي  .ْ . وي؛العل  فالعلـ ىك أصؿ الررع الو، كال ررع إال بعلـو
نزاؿ القرآف ىك النَّعمة العظمى.ىداية كا  عبادة ك  القرآف اتاب .ٓ  عجاز، كا 
 .اسً العربي باتفاؽ النَّ  رآفي ىك الق الاتاب الذم أنزؿ مفصالن أفَّ  .ٔ
نػػزؿ القػػرآف مػػف امػػة العظمػػى التػػي أي الحً  ىػذه اريػػة الاريمػػة فييػػا الداللػػة الكاضػػحة علػػى أفَّ  .ٕ

 .ه، كال يررؾ بو في عبادتو ريءيعبد اهلل كحدى  ىي أفَّ  أجليا

، فػإفَّ علـه هلل  ليس ونَّ أمف  :لما يقكلو المعتزلة االفان  بعلـو  في ارية دليؿ على أفَّ اهلل عالـه  .ٖ
فػػهللنَّيـ  ،كال رحمػةن  كال محبػةن   علمػان هلل ال يقكلػكف: إفَّ فػ ،ثبكتيػةو  ال يكصػؼ بصػفةو اهلل عنػدىـ 

 .تفصيليةو  عف إرادةو  فضالن  ،للمعلكمات مفصالن  ال يثبتكف لو علمان ذلؾ ك يناركف 

                                                           

(، كاإلسرائيليات ُِٗ(، كتدريب الراكم: السيكطي)ص:ِٖ،َٖ،ّٔ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُ)
 (.ُٓٗكالمكضكعات في اتب التفسير: محمد أبك ريبة)ص:

 (.ُْ،ٗ، كأسباب زيادة اإليماف كنقصانو: عبد الرزاؽ البدر)ص:(ّٖٔ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)( ِ)

(، كأضكاء البياف ُ/ِ(،)ُُُ،ّٗ،ُٗ/ُِ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ََُ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
( كررح اوصكؿ الستة: محمد بف صالأل ُُٖٓ،َْْفي إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:

يادة اإليماف (، كأسباب ز ّٖػػ ّّكررح اوصكؿ الستة: محمد بف صالأل العثيميف)ص: (،ّٖػػ ّّالعثيميف)ص:
 (.ٗٔ(، كالتفسير كالتهللكيؿ في القرآف: صالح الاالدم)ص:ُٓكنقصانو: عبد الرزاؽ البدر)ص:



 
 

 337 

الفصؿ 
ؿ: الد راسة المبحث الثالث  (ُٓ-ْٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية األكَّ

، برػرو و تعلػـ ىػذا القػرآف مػف : إنَّػضػمف رد اهلل علػى الافػار فػي قػكليـىذه اريػة الاريمػة تت .ٗ
 بؿ اهلل ىك الذم علمو إياه. 

: ىػػك اإليمػػاف بػػاهلل كرسػػكلو ؿ عنػػد الػػذيف آمنػػكاأصػػؿ العلػػـ اإلليػػي كمبػػدأه كدليلػػو اوكَّ  أفَّ  .َُ
 .كحي اهلل إليوكعند الرسكؿ 

، كال ريء أنف  للقلب مف قراءة القػرآف بالتػدبر  .ُُ اؿر علـو كعمؿو ال يزيد اإليماف قكةن فمداكؿه
 كالتفار.

رآف فػػي المػػؤمنيف الػػذيف صػػدَّقكا بهللابػػاره، كآمنػػكا بكعػػكده، فسػػعدكا فػػي الػػدرنيا، بيػػاف أثػػر القػػ .ُِ
 كفازكا كربحكا يـك القيامة.

 مآؿه ني: التأكيؿ الصحيح بيافه ك الثاقصد الم
ُسروُه ِمرْن قكلو:عليو دؿر  َٕ روُل افَّرِذيَن  َُ ُه َي ُِ ِْٖوي ِِْٖت َب ُه َيْوَم َي َِ ِْٖوي َْ َيُْْيُروَن إَِلَّ َب َُ َؿرْد َجرَٚءْت ]َه َؿْبر

] َْٚ بِٚحَلقي َُ َربي  .{11}األعراف  ُرُش
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

 َْ مَّػا علػى التَّق حرؼي اسًتابار؛ إمَّا علػى سػبيًؿ االسػًتفياـ، كذلػؾ ال ياػكفي مػف اهللً  :َه ريػًر تنبييػان، كا 
 نفيان.أك تىبًايتان، أىك 

: َيُْْيررُرونَ  ، : النظػػري ػػؿي كالفىحػػصي ؤيىتػػًو، كقػػد ييػػرادي بػػو التهللىمر تىقًليػػبي البصػػًر كالبًصػػيرًة إلدراًؾ الرػػيًء كري
ًكيَّػػةي، كييػػرادي بػػو المعرفػػةي الحاصػػلةي  : االنتظػػاري  بعػػدى الفحػػًص، كىػػك الرَّ ، [َيُْْيررُرونَ ]:كمعنػػى ،كالنَّظىػػري

 المنتىظػرات كالمراد المنتىظرات، اورياء عمكـ مف كاالستثناء االنتظار، بمعنى النَّظرة مف ينتظركف
، كىػػك النَّػػكع، ىػػذا مػػف  مػػا ظيػػكر إال أٍم: الاتػػاب، تهللكيػػؿ إال أعظػػـ آيػػةن  ينتظػػركف أٍم: مػػا اريػػاتي

 بمعنى االنتظار كالتكق . في اريةكالنظر  ،بو تكعَّدىـ
هُ  َِ ِْٖوي  :مػف قػكليـ ،كمصػيرهكالتهللكيػؿ مرجػ  الرػيء : التهللكيؿ مف اوىٍكؿ، أٍم: الررجػكع إلػى اوصػؿ، َب

. ًعلمػػػان اػػػاف أك فعػػػالن ردر الرػػػيًء إلػػػى الغايػػػة المػػػرادة منػػػو، التهللكيػػػؿ اصػػػطالحان: ، ك يػػػؤكؿآؿ الرػػػيء 
ىػػك  فػػي اريػػةتهللكيلػػو  التحقيػػؽ أفَّ ، ك فعػػؿو  أك اػػالـ مقصػػد مػػف افػػي، مػػا كتفسػػيري  تكضػػيألي  كالتَّهللكيػػؿ:

هُ ]. كالياء فيكؿ إليو اومر يـك القيامةؤ حقيقة ما ي َِ ِْٖوي  تعكد على القرآف. [َب
كالحقيقػة تسػتعمؿ تػارة فػي أصؿ الحؽَّ: المطابقة كالمكافقة، كليذا يقاؿ: فعػؿ اهلل الرػو حػؽه،  :بِٚحَلقي 

ػػا فػػي تعػػارؼ الفقيػػاءالرػػيء الػػذم لػػو ثبػػاته  ًضػػ ى لػػو فػػي ككجػػكده، كأمَّ : فيػػي اللفػػظ المسػػتعمؿ فيمػػا كي
                                                           

 (،ََُ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) (،ّْٖ،ُِٖ،ٗٗ:صألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني) مفردات (ُ)
(، ّٖٗبالقرآف: الرنقيطي)ص:كأضكاء البياف في إيضاح القرآف  ،(ُْٓ،ُّٓ/ٖابف عاركر) كالتحرير كالتنكير:

 (.َٕكالتفسير كالتهللكيؿ في القرآف: صالح الاالدم)ص:
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، كضػػده الباطػػؿ كال بزائػػؿو  لػػيس الػػذم الثابػػت: العػػرب لغػػة فػػي كالحػػؽر  ،أصػػؿ اللغػػةً   ىػػك: مضػػمحؿو
ػألَّ العلمػاء قػاؿ .المضمحؿ الذاىب ػكديه، كاػؿر رػيءو صى :)الحؽر( فػي أسػماء اهلل معنػاه: المتحقػؽ كيجي

المراد بػػػالحؽَّ فػػػي اوسػػػماء ، فػػػكجػػػكده كتحقػػػؽ، فيػػػك حػػػؽ ، كالحػػػؽر اػػػؿر رػػػيءو متحقػػػؽ ال رػػػؾ فيػػػو
مػػػػا ال يسػػػػي  إناػػػػاره، كيلػػػػـز إثباتػػػػو الحػػػػؽر ال يػػػػزكؿ كال يتغيػػػػر، ك د الثابػػػػت الػػػػذم الحسػػػػنى المكجػػػػك 

  . (ُ)االعتراؼ بو، كال يسي  جحكده كاالعتراؼ بو، ككجكد البارم أكلى ما يجبر 
 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

ـر تهللكيؿي أابار القرآف ككعكده التػي تتحػدث عػف         تبيفي ارية حاؿ الافار يكـ القيامة عندما يت
ككقكعيػػا فعػػالن كحقيقػػةن، كمرػػاىدتييـ ليػػا عمليػػان كًعيانػػان عنػػد ذلػػؾ يقػػكؿ الافػػار: اػػاف القيامػػة  مرػػاىد

  الررسؿ صادقيف معنا في الدرنيا. 
 :(ّ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 

ررهُ ] ريػػةىػػذه ا َِ ِْٖوي َْ َيُْْيررُروَن إَِلَّ َب ٌْ ]:قكلػػو وفَّ  بيانيػػان؛ اسػػتئنافان  مسػػتهللنفةه  [َهرر ررْد ِجْئَْررُٚه ََ َوَف

 ٌٍ ررر ِْ َُْٚه َظرررَذ ِظ ِْ ررر رىـ فمػػػاذا: يسػػػهللؿ مػػػف سػػػؤاؿ يثيػػػري  [بَُِِترررٍٚب َؾهَّ  الاتػػػابً  بيػػػذا التَّصػػػديؽ عػػػف يػػػؤاَّ
َْ ] فاانػػت ىػػذه اريػػة الرَّسػػكؿ؟ صػػدؽ علػػى آيػػة منػػو أعظػػـ كىػػؿ الصػػفات؟ بتلػػؾ المكصػػكؼ َهرر

هُ  َِ ِْٖوي  ف إزاحةى لما بيَّ  اهلل هللفَّ ف ،السام  نفس في يجيشي  الذمالسرؤاؿ  ىذا عف االجكابً  [َيُْْيُروَن إَِلَّ َب
  .مف اذبى  ه حاؿى ف بعدى بيَّ  ،العلة بسبب إنزاؿ ىذا الاتاب المفصؿ المكجب لليداية كالرحمة

 :(ْ)اآليةلطائؼ التفسير في رابعان: 
هُ ]:االستفياـ في قكلو :المطيفة األكلى َِ ِْٖوي َْ َيُْْيُروَن إَِلَّ َب ، كلذلؾ [َه  ،االستثناء بعده جاء إناارمه

 إيمانيـ بالقرآف، كعدـ تصديقيـ بكعكده. إذ ينار على الافار عدـى 
َْ َيُْْيُرونَ ]:إطالؽ االنتظار في قكلو: المطيفة الثانية  إلػى تميرليػـ حػاؿ ربو: تيامٌيةه  استعارةه  [َه

 إذ ذلػؾ بمنتظػريف ليسػكا كىػـ المنتظريف، بحاؿً  القرآفي  بو أكعدىـ ما فيو علييـ سيحؿر  الذم الكقت
ناػارىـ؟كقكعػو،  جاحدكف ىـ  : لعػؿَّ الجػكاب فػإف قيػؿ: ايػؼ يتكقعػكف كينتظػركف مػ  جحػدىـ لػو كا 

                                                           

كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر  ،(ِْٔالراغب اوصفياني)ص:مفردات ألفاظ القرآف:  (ُ)
: ()صفة صالة النبيَّ ك  (،ّٓٔ(، كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:ِّٖ/ُٕ)

 (.ِْٔ/ُاولباني)

 (.َٕالتفسير كالتهللكيؿ في القرآف: صالح الاالدم) (ِ)

 .(ُّٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ََُ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)

، كالتفسير كالتهللكيؿ (ُٓٓػ ُّٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ََُ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ْ)
 (.َٕالقرآف: صالح الاالدم)ص:في 
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ف اػانكا جاحػديف إال أنَّ إنَّ  كأيضػان  ،فليذا السبب انتظػركه ،ترااكا كتكقفكا فييـ أقكامان  يػـ بمنزلػة يػـ كا 
 .تلؾ اوحكاؿ تهللتييـ ال محالة إفَّ  المنتظريف مف حيثي 

هُ ]:: قكلوالمطيفة الثالثة َِ ِْٖوي  يربو بما الريءً  تهللايد مف كليس حقيقتًو، على االستثناءي  [إَِلَّ َب
 مف ذلؾ غير إلى بالنَّسبة أٍم: إضافي، كالقصر، فقط [َيْْيُُرونَ  ]فعؿ في المجاز ضدَّه؛ وفَّ 

 بارياًت. كجحكدىـ نسيانيـ أغراض
مير في قكلو: المطيفة الرابعة: هُ ]الضَّ َِ ِْٖوي ٌْ بَُِِتٍٚب ]:مف قكلو إلى)اتاب( عائده  [َب ْد ِجْئَُْٚه ََ  ،[َوَف

  سؿ مف الثكاب كالعقاب.يريد عاقبة ما كعدكا بو على ألسنة الرر 
هُ ]معنى قكلو: المطيفة الخامسة: َِ ِْٖوي  كالجزاء البعث مف كاذبان، محاالن  عىدركه ما معنى كضكح [َب

، بو جاء ما تهللكيؿ فذلؾ كالعقاب، اإللو ككىحدانية اهلل مف رسكؿ كرسالة  تحقيقيو أٍم: الاتابي
و َُوُل افَِّذينَ ] آية بيَّنٍتو كقد .بياف العياف بعد كما بالمراىدة، ككضكحي ُه َي ُِ ِْٖوي َُٕسوُه ِمْن  َيْوَم َيِِْٖت َب

 َُ لة قبليا التي مف تتنزؿ ونَّيا فصلت، فلذلؾ ،[َؿْب  الذم التهللكيؿ كىك تهللكيلو، مف للمراد البياف منزَّ
َُ ]:بقكلو تعلقو بدليؿ القيامة؛ يكـ باليكـ فالمراد القيامة، يكـ سيظير َُٕسوُه ِمْن َؿْب َُوُل افَِّذيَن   ،[َي
 .القيامة يكـى  إال يقكلكنو كال ذلؾ، يعلمكف ال فإنَّيـ

رهُ ]قكلػو:المطيفة السادسة:  ُِ ِْٖوي ِِْٖت َب ، لػزكـال بعالقػة كتبيرنًػو ظيػكره فػي مجػازه  تهللكيلػو إتيػاف [َيرْوَم َير
 .تكعَّدىـ كما أابرىـ فيما القرآفً  صدؽً  على الدَّالة اورياء ظيكر بو ما بو مراده  كالتهللكيؿي 

َُٕسوهُ ]:قكلو المطيفة السابعة:  ،[َيُْْيُرونَ ]:ضمير معاد كىـ المراد بيـ: المرراكف، [افَِّذيَن 
 بهللنَّيـ علييـ التَّسجيؿ لقصد بالمكصكلية أظير أنَّو إال يقيكلكف،: يقاؿ أف الظاىر مقتضى فااف
 يجركف بهللنَّيـ علييـ كالنَّعي اطًئيـ على التَّنبيو بو مرادان  تسجيالن  كأناركه، عنو كأعرضكا نسيكه

 كالصدَّ. اإلعراض في مستعمؿه  كالنَّسياف .ونفسيـ العاقبة سكء بإعراضيـ
َُ ]:ًبناء عنو منبئ مقدره  إليو في ارية المضاؼ المطيفة الثامنة:  التهللكيؿي، ىك: الضـ على[َؿْب

، أك ، ذلؾ قبؿ مف أك تهللكيلو، قبؿ مف أٍم: اليـك   . (ُ)الدرنيا في أم اليـك
َُٕسوهُ ]القكؿ في ارية: المطيفة التاسعة: وُل افَِّذيَن  َُ  في اوصؿى  وفَّ  كاالعتقاد؛ العلـ عف انايةه  [َي

 بعضييـ يقكلو القكؿ كىذا، بو كيصرَّحكف الحؽر  ليـ يتبيَّف أٍم: المابر، العتقاد مطابقتيا اوابار
، كما تاذيًبيـ في باطًئيـ اعترافان  لبعضو   جم  كلذلؾ قبلو، مف الررسؿ عف بو أابر الرسكؿى
 بالررسؿ اومثاؿى  ليـ ضرب اهللً  رسكؿى  وفَّ  ؛ كذلؾ()محمدان  الماذَّبيف عف الحديث أفَّ  م  الررسؿ،

َزَل اهللُ َظَذ َبَؼٍ ِمْن ]:الررسؿ إذ قالكا بعثة إناار على تاذيبو جرأىـ اذَّبكه لما كىـ السَّابقيف، ْٕ َمٚ َأ

                                                           

 .(ُٓٓػ ُّٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)
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ٍء   فيصدر رسليـ، تاذيب على السَّابقة اويمـ عقاب ىك ما يكمئذو  مراىدكف ونَّيـ أك {53}األكعا   [َرْ
 .اومـ مف عداىـ كلمف ليـ التَّيديد مف راىدكه ما بجمي  تهللثر عف القكؿ ذلؾ عنيـ

[:قكليـ شر:االمطيفة الع َْٚ بِٚحَلقي َُ َربي  في باطًئيـ اإلقرار في مستعمؿه  ابره  ]َؿْد َجَٚءْت ُرُش
نراءه  تاذيًب الررسًؿ، بداءي  ذلؾ، على للحسرةً  كا   كفرعكا عليو رتَّبكا كلذلؾ ،ذا يصنعكف فيما الحيرة كا 

ٚءَ ]:قكليـ بالفاء ًَ ٍَ َْ َفَْٚ ِمْن ُص َٓ [َؾ
(ُ). 

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
مغيَّبة، كىذا ما تؤكؿ إليو حقائؽ القرآف كأاباره ال اوكَّؿ: :معنياف في ارية المراد بالتهللكيؿ

ادَّعى علميا فقد  ، فال يعلـ متى كقكعيا كال ايفية كقكعيا إال ىك سبحانو، كمفإال اهللال يعلمو 
الؼ ما تؤكؿ إليو ، كالتفسير يعلمو الراساكف في العلـ باً كالبياف : التفسيركارار اذب على اهلل.

و ليس مف نَّ إ حقائؽ القرآف كأاباره التي ال يعلميا إال اهلل، فيـ يرتراكف في معرفة المعنى، حيثي 
في القرآف آيات ال ييعرؼ معناىا، بؿ جمي   العلـ الذم ياتصر باهلل، لذا ال يجكز أف يقاؿ: إفَّ 

كىذاف المعنياف متغايراف،  القرآف معلكـ المعنى للعلماء، كىـ يتفاكتكف في معرفة تلؾ المعاني.
القرآف الاريـ، كأمَّا معنى التهللكيؿ في كليسا متضاديف، كىما اللذاف يصلأل أف ينطبؽ علييما 

 كرسكلو اهلل ييًرٍدهي  لـ الذم التهللكيؿ مف ىك إنَّما كالدرنيا الدَّيف اراب فَّ أصؿالتهللكيؿ الفاسد فهلل
 كقعت كىؿ ؟البعيد بالتهللكيؿ إال أنبيائيـ على اومـي  ااتلفت كىؿ مراده، أنَّو عليو دؿَّ  كال باالمو،

 إال الفتف في المسلميف دماء أريقىتٍ  كىؿ ؟الفاسد بالتهللكيؿ إال صغيرةه  أك ابيرةه  فتنةه  اومة في
 قصكر كبحسب التهللكيؿ، على ليـ الباعث بحسب عديدة، أصناؼه  كالمتهللكلكف. ؟البعيد بالتهللكيؿ
 قصده ساء فالَّما كفيمو، قصديه فىسىدى  مف الباطؿ التهللكيؿ في تكغالن  كأعظمييـ ككيفكرىا، أفياميـ
 مف كمنيـ ربيةو، غير مف ىكلن  لنكع تهللكيلو ياكف مف فمنيـ انحرافان، أردَّ  تهللكيليو ااف فيمو كقصر
 غير مف ىدلن  لنكع تهللكيلو ياكف مف كمنيـ الحؽَّ، عليو أٍافىتٍ  لو عرضت ربيةو  لنكع تهللكيلو ياكف
 كالرربية القصد في اليكل اومراف لو يجتم  مف كمنيـ الحؽَّ، مف بصيرة على ياكف بؿ ربيةو،

 عباده تعليمو في اهلل لحاـ كمناقضة مضادة إال الفاسد التهللكيؿ باب فىتأل ما كبالجملة، العلـ في
 كاوحاجيَّ  باولغاز فالتهللكيؿ بتعليمو إياه؛ اإلنساف على اتابو في اهلل امتفَّ  الذم البياف

 اهلل عف الررسؿ بو أابرت ما حقائؽ دف  بيف فىٍرؽه  كىؿ كالتبييف، بالبياف منو أكلى اوغلكطاتك 
 كمعاندة، جحكد رد ىذا كلاف قىبكلو، كعدـ رده كبيف لو الماالفة الباطلة بالتهللكيالت بو كأمرت
 .(ّ)كمصانعة ًادىاع رد كذاؾ

                                                           

 .(ُٓٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)

ر في علـك القرآف: مساعد الطيار)ص: (ِ)  (.َٕ( كالتفسير كالتهللكيؿ في القرآف: صالح الاالدم)ص:ِْٔالمحرَّ

 (.ُِٗػ ُٕٖ/ٔلميف: ابف قيَّـ الجكزية)إعالـ المكقعيف عف ربَّ العا (ّ)
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 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف سادسان: 
ُه إَِلَّ اهللُ[قكلو:أف لى إاحتج بيذه ارية مف ذىب  .ُ َِ ِْٖوي ٌُ َب َِ ًْ ما يعلـ  :أمٍ   {3عؿرا: }آل  ]َوَمٚ َي

 .عاقبة اومر فيو إال اهلل
 القرآف الاريـ اتاب ىداية فيو تفصيؿ ما تحتاج إليو البررية رحمةن مف اهلل. .ِ
 سكؼ يق  قطعان ما كعد اهلل بو، كحينيا يتيقف الافار صدؽ كعد اهلل. .ّ
التهللكيؿ  أفَّ التهللكيؿ الذم يكافؽ ما دلت عليو النصكص كجاءت بو السرنة كيطابقيا ىك .ْ

 الصحيأل.
 أفَّ الراسايف في العلـ ىـ أىؿ التهللكيؿ الصحيأل. .ٓ
  التهللكيؿ في ارية بمعنى الكقكع كالحدكث كبياف العاقبة كالمآؿ. .ٔ
 أفَّ ارية تيديده للافار المناريف ليكـ القيامة.  .ٕ

 الشفاعة مطمبه لجميع النَّاس: الثالث قصدالم
وا َفَْٚ[ كيدؿر على ىذا المقصد الررعي قكلو: ًُ ٍَ َْٔن َٚء َؾ ًَ ٍَ َْ َفَْٚ ِمْن ُص َٓ  .{11}األعراف ]َؾ

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
مَّػا عػف قىصػدو َُٕسوهُ  فلىػةو، كا  مَّا عف غى ٍبط ما استيكًدعى؛ إمَّا لضعًؼ قىلًبو، كا  : تىرؾي اإلنساف ضى : النَّسيافي

،كاؿر نسيافو مف اإلنساف ذىمَّوي اهللي  حًذؼى عف القىلًب ًذاريه،حتى يىن  بو فيػك مػا اػاف أصػليو عػف تعىمرػدو
 كتىٍرايو على طريؽ اإلىانًة، كما عيًذرى فيو فيك ما لـ ياٍف سىبىبيوي منو.

 َُ ادرهي بىٍعدي.: َؿْب  قبؿي ييستىعمؿي في التَّقدرـً الميتًَّصًؿ كالمينفىًصًؿ، كييضى
ٚءَ  ًَ ٍَ ـر الرػيًء ك  ،الؼ الػكترمػف ذلػؾ الرػف  ًاػ ،الرػيئيف على مقارنػةً  دؿر ت المةه  رف : ُص ػ الرػٍف ي: ضى

ـي إلػػ كأاثػػري مػػا ييسػتٍعمؿي فػػي انًضػػماـً  ى آاػػرى ناصػران لػػوي كسػػاًئالن عنػوي،إلػى مثًلػػًو، كالرَّػػفاعةي: االنًضػما
 رػفي و  جمػ  ءي كالرػفعا مف ىك أعلى حيرمىةن كمرتىبػةن إلػى مػف ىػك أٍدنػى، كمنػو: الرَّػفاعةي فػي القيامػًة.

 .كىػػػي مرػػػتقة مػػػف الزيػػػػادة رػػػفعاءى، أصػػػنامىيـ ييسػػػمكف المرػػػراكفك  بالرَّػػػفاعة، يسػػػعى الػػػذم كىػػػك
 كالرَّفاعة في االصطالح: التكسط للغير بجلب منفعةو أك دف  مضرةو.

 
                                                           

 (،ُٕٓ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ََُ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
(، كالتفسير كالتهللكيؿ في القرآف: صالح ُِكجناية التهللكيؿ الفاسد على العقيدة اإلسالمية: محمد أحمد لكح)ص:

 (.ِٕالاالدم)ص:

 ،(َّٖ،ّٓٔ،ْٕٓ: الراغب اوصفياني)ص:ألفاظ القرآف مفردات(، ك َُِ/ّاللغة: ابف فارس) مقاييس (ِ)
كررح العقيدة الكاسطية: محمد  ،(ُٔٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ْٖٓ/ِكالنياية: ابف اوثير الجزرم)

 (.ِْٓابف صالأل العثيميف)ص:
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 :(ُ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
ط اهلل يػػـ ىػػذا ابػػره مػػف اهلل عػػف المرػػرايف الػػذيف كصػػؼ صػػفتيـ، أنَّ        يقكلػػكف عنػػد حلػػكؿ سىػػاى

ـى عذابو، كمعاينتيـ تهللكيؿ ما اانت رسؿي اهلل تًعدىـ: ىؿ لنا مػف أصػدقاءى كأكليػاء  بيـ، ككركدىـ ألي
  .بنا مف سكء فعالنا في الدنيا نا، فتنجينا رفاعتيـ عنده مما قد حؿَّ اليكـ فيرفعكا لنا عند ربَّ 

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ٚءَ ]االستفياـ في قػكليـ: األكلى: المطيفة ًَ ٍَ َْ َفَْٚ ِمْن ُص َٓ ػيـ يقكليػو حقيقيػان  ياػكف أف يجػكز  [َؾ  بعضي
،  رؤيػة ابتداءً  في يقكلكنو القكؿ كىذا الكرطة، تلؾ مف ليـ مالصو  إلى يرردىـ أحدىـ لىعؿَّ  لبعضو

ًِغَ  َؾََم ]:قكلو في عنيـ ابرالم الررفعاءً  بانتفاءً  يكقنكا أف قبؿى  ييددىـ ما   {344}الشعراء [ َفَْٚ ِمْن َصٚؾِ
ـي  ياكف أف كيجكزي  ـي  أف كيجػكزي  التَّمنػي، فػي مستعمالن  االستفيا النَّفػي،  فػي مسػتعمالن  ياػكف االسػتفيا
 . كالتَّندـً  التَّحسرً  معنى على

ٚءَ ]في قكلػو: [ِمنْ ] المطيفة الثانية: ًَ ٍَ َْ َفَْٚ ِمْن ُص َٓ  تكايػد فتفيػد التَّقػادير، جميػ  للتَّكايػًد علػى [َؾ
 يئسػكا قػد إذ أصػناميـ، مػف رػفعاء تكىمػكىـ عمػف يسػهلللكف ال أنَّيـ ليفيد عنو، المستفيـ في العمكـ
 فػػي العىػػداء ناصػػبكه الػػذم الرَّسػػكؿ ياػػكف كلػػك ،ليػػـ يرػػف  رػػفي و  أمَّ  عػػف يتسػػاءلكف ىػػـ بػػؿ ،مػػنيـ
 .الدرنيا الحياة

َْ َفَْٚ ِمنْ ]: قكلػو:المطيفة الثالثة َٓ ََ  َؾ َّ ًْ َردُّ َؾَْ ُٕ وا َفَْٚ َأْو  ًُ ٍَ َْٔن َٚء َؾ ًَ ٍَ رَردُّ ]عطػؼ فعػؿ [ُص  [َأوْ ]بػػ  [ُٕ

 اراػػر، مػػ  يجتمػػ  ال أحػػدىما اومػػريف؛ وفَّ  أحػػد عػػف االسػػتفياـ فياػػكف االسػػتفياـ، علػػى مػػداكؿ
ذا الردَّ، إلى حاجة فال الرَّفاعة حصلت فإذا  الرَّفاعًة. عف استغني الردر  حصؿ كا 

 :(ّ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
َُ ]قكلو: َُٕسوُه ِمْن َؿْب وُل افَِّذيَن  َُ  ،يـ صاركا في اإلعراض عنو بمنزلة مػف نسػيومعناه أنَّ  [َي

ُسروا ]كىػذا امػا فػي قكلػو: ،بو كاإليماف بو تراكا العمؿى  :أمٍ  [َُٕسوهُ ]كيجكز أف ياكف معنى َٕ رََم  ـَ

ٌْ َهَذا ِٓ َٚء َيْوِم ََ َْٚ بِٚحَلقي ]القيامة يقكلكف: الذيف نسكا يكـى  ىؤالءً  أفَّ  اهلل فثـ بيَّ  [فِ َُ َربي  [َؿْد َجَٚءْت ُرُش
سػؿ مػف ثبػكت الحرػر كالنرػر كالبعػث كالقيامػة، كالثػكاب، الذم جاءت بو الرر  يـ أقركا بهللفَّ كالمراد أنَّ 

نَّ ذلػػؾ اػاف حقػػان  كالعقػاب، اػؿر  ف اهلل كبػػيَّ  ،كعاينكىػايػـ رػػاىدكىا مػا أقػػركا بحقيقػة ىػذه اورػػياء ونَّ ، كا 
َّْرٚ ]يـ في العذاب قالكا:يـ لما رأكا أنفسى أنَّ  ـُ ََ َؽرْرَ افَّرِذي  ر َّ ًْ رَردُّ َؾَْ ُٕ وا َفَْرٚ َأْو  ًُ ٍَ َْٔنر َٚء َؾ ًَ ٍَ َْ َفَْٚ ِمْن ُص َٓ َؾ

 َُ رر َّ ًْ ا نحػػف فيػػو مػػف العػذاب الرػػديد إال أحػػد ىػػذيف و ال طريػػؽ لنػا إلػػى الاػػالص ممَّػكالمعنػػى أنَّػػ[ َٕ
                                                           

 (. ُّٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ُ)

 .(ُٔٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)

 (.َُُ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
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نيا أك يردنػا اهلل إلػى الػدر  ،تلػؾ الرػفاعة يػزكؿ ىػذا العػذاب فألجػؿيرػف  لنػا رػفي   فَّ أكىػك  :اومريف
 .عػػػف المعصػػػية كنطيعػػو بػػػدالن  ،عػػػف الافػػػر يعنػػػي نكحػػد اهلل بػػػدالن  ،حتػػى نعمػػػؿ غيػػػر مػػا انػػػا نعمػػػؿ

نػكعه مػف للنَّاس في اراػرة، فيػي  اإليماف بيا، كالمقصكد بيا: سؤاؿ اهلل الايرى  كالرفاعة حؽه يجبر 
كقػػػد كردت أحاديػػػث اثيػػػرة فػػػي الصػػػحيحيف كغيرىمػػػا عػػػف جماعػػػة مػػػف أنػػػكاع الػػػدرعاء المسػػػتجاب، 

كغيػػػػػره مػػػػف اونبيػػػػػاء  ()الصػػػػحابة الاػػػػراـ تثبػػػػػت الرػػػػفاعة كتتحػػػػػدث عنيػػػػا، كىػػػػي ثابتػػػػػة لرسػػػػكلنا
يياػػػـر اهلل ، فػػػاومر الرػػػو إليػػػو فػػػال رػػػريؾ لػػػو، ك عة الرػػػرعية ال تػػػتـ إال بػػػإذف اهللكالصػػػالحيف، كالرػػػفا

 . (ُ)يرف  لو ممف يستحؽ ذلؾ كال تاكف الرفاعة إال لمف يرتضي اهلل أفَّ  الرفي  بقىبكؿ رفاعتو،
فػػػػي مػػػػتف العقيػػػػدة الطحاكيػػػػة: " كالرَّػػػػفاعةي التػػػػي ادَّارىػػػػا ليػػػػـ حػػػػؽ ، امػػػػا ركم فػػػػي  كجػػػػاء

كاترت كالرفاعة الحقة ىي الرفاعة التي اسػتجمعت رػركطيا، كانتفػت مكانعيػا، كقػد تػ .(ِ)اوابار"
لعصػػػػاة المػػػػؤمنيف يػػػػكـى القيامػػػػة أدالػػػػتيـ ذنػػػػكبيـ النَّػػػػار  النصػػػػكص الرػػػػرعية فػػػػي إثبػػػػات الرػػػػفاعة

 .(ّ)فيارجكف، كلقكـ مف الافار في تافيؼ عذابيـ في النَّار
 :(ْ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
 أفَّ الرفاعة ىي سؤاؿ الاير للغير. .ُ

، كىػي إراحػة النَّػاس مػف ()اثيػرةه، أفضػليا الرػفاعة العظمػى للنبػيَّ الرفاعات يكـ القيامة  .ِ
 المكقؼ؛ لذلؾ يظير ررفيا لاؿَّ مف في المكقؼ.

 ال رفاعة للافار المعانديف، كال رجكع إلى الدرنيا، فالرفاعة للافار مستحيلة ررعان. .ّ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، ِِٓ(، كررح أصكؿ العقيدة اإلسالمية: نسيـ رحدة ياسيف)ص:َِْ/ِلكام  اونكار البيية: السفاريني) (ُ)
 (.ِٕٔكاإلرراد إلى صحيأل االعتقاد: صالأل الفكزاف)ص:

 (. ََِررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ِ)

 (.ّٓٓآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد الرائ )ص: (ّ)

(، كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: َِٔ/ُسبؿ السالـ ررح بيلكغ المراـ: الصنعاني) (ْ)
 (.ِٕٔ(، كاإلرراد إلى صحيأل االعتقاد: صالأل الفكزاف)ص:ْٓالرنقيطي)ص:
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 اإليماف إقراره كعمؿه كنٌيةه : الرابع قصدالم
ُٕوا ]قكلو: دؿَّ عليو        ٚ ـَ ٌْ َمٚ  ُٓ ََّ َظْْ ٌْ َوَض ُٓ َس ٍُ ْٕ وا َأ َُ َؿْد َخِرُ َّ ًْ َٕ  َّْٚ ـُ ََ َؽْرَ افَِّذي  َّ ًْ َردُّ َؾَْ ُٕ َأْو 

ونَ  َسُ ٍْ  .{11}األعراف  [َي
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

َردُّ  ػرؼي الرػيًء بذاتػو، أك بحالػةو مػف أحكاًلػو، : الرَّدر ُٕ كاالرتػداد كالػرَّدَّةي :الررجػكعي فػي الطريػؽ الػذم : صى
ػػكعي مػػف اإلسػػالـ إلػػى الايفػػًر.لاػػف الػػردةي تاػػتىصر بػػالافر، كىػػي جػػاء منػػو، كالػػردة ضػػد التكبػػة،  : الررجي

 .ما يمحك جمي  الحسنات إال الردة كليس مف السيئات
 ََ َّ ًْ . مف الحيكافً اؿر فعؿو ياكفي ، كىك إيجادي اوثًر في الريءً  : العىمىؿي َؾَْ  بقصدو

 مكضكعةه للنَّفي الميجرَّد مف غير إثباًت معنىن بو.: َؽْرَ 
وا : انًتقاصي رأًس الماًؿ.الايسري ك  :َخِرُ  الايسرافي

 ٌْ ُٓ َس ٍُ ْٕ ٌْ ]قكلو:: َأ ُٓ َسر ٍُ ْٕ روا َأ بىنػكا أنفسػيـ حظكظيػا، فقػد  ؛الػذيف طلبػكه ال ياػكف فَّ أ :أم[َؿرْد َخِرُ غى
 . نيا الزائؿنعيـ ارارة الدائـ، بالاسيس مف عىرىض الدر ببيعيـ ما ال اطر لو مف 

 ََّ : العيديكؿي عف الطريَوَض  فالضالؿي ترؾي الطريًؽ المستًقيـ. ؽ المستقيـ، كييضادرهي الًيداية،: الضَّالؿي
ونَ  ررَسُ ٍْ ػػٍرز كاإًلصػػالح، كاإلفػػرىاءي ل فسػػاًد، كاالفتػػراءي فييمػػا، كفػػيَي : قىطػػ ي الجلػػًد للاى اإلفسػػاًد  : الفىػػٍرمي

، كاذلؾ استعًمؿ في القػرآف فػي الاػذب كالرػرًؾ كالظرلػـ. ُٕوا ]فمعنػى قكلػو: أاثري رٚ ـَ ٌْ َمرٚ  ُٓ ََّ َظرْْ َوَضر

ونَ  َسُ ٍْ كلػـ ينتفعػكا بنصػرة اوديػاف الباطلػة  ،نيايـ لـ ينتفعكا باوصناـ التي عبدكىا في الدر يريد أنَّ [ َي
  .ياالتي بالغكا في نصرتً 

 :(ِ)اإلجمالي لآليةثانيان: المعنى 
القػرآف فػي الػدرنيا كلػـ يعملػكا بمػا جػاء فيػو يقكلػكف: لقػد جػاءت  نسػكا تابر ارية بػهللفَّ الػذيف

رسؿ ربَّنا بالحؽَّ الذم ال ًمرية فيو، كال رؾ أنَّو مف عند اهلل فليت لنا كسطاء يرفعكف لنػا عنػد اهلل 
لنعمؿ عمالن صالحان ننجك بو بدؿ ما انا نعمؿ  ليعفينا مف العذاب، أك ليتنا نرج  إلى الحياة الدرنيا

مف السيئات، قد اسػر ىػؤالء الاػافركف أنفسػيـ بإيرادىػا مػكارد اليػالؾ بسػبب افػرىـ، كغػاب عػنيـ 
 مف اانكا يعبدكنيـ مف دكف اهلل فلـ ينفعكىـ.

 
                                                           

ألفاظ القرآف: الراغب  مفردات(، ك ُّٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ُ)
الفركؽ (، ك َُُ/ُْفسير الابير: الرازم)الت(، ك ُٖٖ،ّْٔ،ُٖٔ،ٕٖٓ،َٗٓ،ّْٖ،ُِٖ:صاوصفياني)

 (.ََٕ/ُُ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)َُٗ:ص: العسارم)اللغكية

 (.ُٕٓماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)صال (ِ)
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
َُ َأْو ]:قكليـ في بػالعمؿ : المرادالمطيفة األكلى ر َّ ًْ َٕ َّْرٚ  ـُ ََ َؽْرَ افَِّذي  َّ ًْ َردُّ َؾَْ  االعتقػاد، يرػمؿ مػا [ُٕ

 كونَّػػػو القلػػػًب، عمػػػؿي  االعتقػػػادى  وفَّ  الررسػػػكؿ؛ كتصػػػديؽ كالبعػػػث الكىحدانيَّػػػة اعتقػػػاد مثػػػؿ اوىػػػـ، كىػػػك
. كأفعاؿو  أقكاؿو  مف عمليَّة آثار عليو تترتب  كامتثاؿو

لة المراد المطيفة الثانية: َُ ]:قكلو في بالصَّ َّ ًْ َٕ  َّْٚ ـُ  بقرينة الدَّيف أمكر مف يعملكنو اانكا ما[ افَِّذي 
َْٚ بِٚحَلقي ]:قكليـ َُ َربي  .الرسكؿ مجيءً  بعد عليو صممنا يغاير ما ما فنعمؿ أٍم: [َؿْد َجَٚءْت ُرُش

ٌْ ]:قكلػو المطيفة الثالثة: ُٓ َسر ٍُ ْٕ روا َأ  لقصػتيـ، كاالصػةن  تػذييالن  ابتػدائيان  اسػتئنافان  مسػتهللنؼه  [َؿرْد َخِرُ
 كالاسػػارةي  .يفتػػركف اػػانكا مػػا عػػنيـ كضػػؿَّ  ارف مػػف أنفسػػيـ اسػػركا أنَّيػػـ أمػػرىـ حاصػػؿ فاػػاف أٍم:

 الرػػػرؾ مػػػف نفكسػػػيـ فيػػػو أقحمػػػكا مػػػا أفَّ  :النَّفػػػ ، كالمعنػػػى منػػػو ييرجػػػى بمػػػا االنتفػػػاع لعػػػدـ مسػػػتعارةه 
، بػوً  تكعػدىـ مػا تهللكيػؿ يػهللتي يػكـ فػييـ، الكعيػد تحقػؽ إلػى بيػـ مفػض أنَّػو تبػيَّف قػد كالتَّاذيب  القػرآفي

ف ارف، مف أنفسىيـ اسركا أنَّيـ تحقؽ فبذلؾ . ال اانكا كا   يىرعركفى
ونَ ]:قكلو المطيفة الرابعة: رَسُ ٍْ ُٕوا َي ٚ ـَ ٌْ َمٚ  ُٓ ََّ َظْْ ػالؿي  [َوَض ، ميسػتعاره  الضَّ  رػبو الػتَّيارـ طريقػة للعػدـً

 إلػػى فيػػو منظػػكره  الػػتَّيارـ كىػػذا علػػييـ، تيارمػػان  أربابيػػا عػػف اإلبػػؿ بضػػالؿ المزعػػكميف رػػفعائيـ عػػدـ
ُِّوا َظَّْٚ]قكلو: في عنيـ ابرالم القيامة يكـى  ظنَّيـ محاااةً   .[َؿُٚفوا َض

ُٕوا]:قكلو المطيفة الخامسة: ٚ ـَ  دكف مػف يػدعكنيـ اػانكا الػذيف الرػفعاء ٍصػدىقيا مػا مكصكلةه، [َمٚ 
ػػػذؼ ،اهلل ػػػلة عائػػػد كحي ََلِء ]يقكلػػػكف: إذ يىٍاًذبكنػػػو أٍم: يفتركنػػػو، اػػػانكا مػػػا أٍم: المنصػػػكب، الصَّ ُٗ َهررر

ٚ َٕ ُٚؤ ًَ ٍَ  مف عنيـ ضلكا قد فيـ يرفعكا، حتى العقالءً  رؤكف في ليـ حظَّ  ال جماده  كىـ {34}يوكس [ ُص
 .اوزمنة ماضي مف متحقؽه  للعدـً  المستعار الضَّالؿ وفَّ  بالمضي؛ عبَّر كلذلؾ ارف

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
: - أ  اإليماف قكؿه كعمؿه

عمػاؿ في ىذه ارية رد  كاضأله على المرجئة الذيف رأكا أفَّ اإليماف ىك التصػديؽ، كلػـ يجعلػكا أ
ف القلػب، فػي الػذم التصػديؽ مجػرد ىػك اإليمػاف أفَّ  فػي يـكمػذىبالقلكب كالجكارح مف اإليمػاف،   كا 

: أصػكؿ فػي غلطػكاكالمرجئػة  الجػكارح. في كال القلب في عمالن  يقتض كلـ اللساف قكؿي  بو يقترف لـ
رادةه  كحراػةه  كحػاؿه  عمػؿه  معػو لػيس فقػط، كعلػـ تصػديؽ مجػرد اإليمػاف أفَّ  ظنَّيـ: أحدىما  كمحبػةه  كا 
 بعػػض يسػػمييا التػي القلػػكب أعمػاؿ فػػإفَّ  مطلقػػان؛ المرجئػة غلػػط أعظػـ مػػف كىػػذا القلػب؛ فػػي كارػيةه 

                                                           

 .(ُٖٓ،ُٕٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)

(، ْٗاإليماف: ابف أبي ريبة)ص: (، كينظر:ُّْالصاـر المسلكؿ على راتـ الرسكؿ: ابف تيميَّة)ص: (ِ)
 (.ُُٖ/ُكاالنحرافات العقدية كالعلمية: علي الزىراني)
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الفصؿ 
ؿ: الد راسة المبحث الثالث  (ُٓ-ْٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية األكَّ

 فييػا مػا اػؿر  ذلػؾ غيػر أك العػارفيف، مقامػات أك اهلل إلى السائريف منازؿ أك كمقامات أحكاالن  النَّاس
ػػا  اإليمػػاف مػػف فيػػك يفرضػػو كلػػـ أحبَّػػو مػػا كفييػػا الكاجػػب، اإليمػػاف مػػف فيػػك كرسػػكلو اهلل فرضػػو ممَّ

، ؿ المستحبَّ  كمف اليميف، أصحاب اوبرار مف فيك عليو اقتصر كمف منو، مؤمفو  لاؿَّ  بيدَّ  ال فاوكَّ
مػا فػي القلػب مػف اإليمػاف لػيس  يـ أفَّ ظػنَّ  :كثانييمػا .السػابقيف المقربيف مف ااف الثاني كفعؿ فعلو

بدكف  اإليماف الذم في القلب ياكف تامان  يـ أفَّ ظنَّ . كاواير: إال التصديؽ فقط دكف أعماؿ القلكب
كليذا يجعلكف اوعمػاؿ ثمػرة اإليمػاف كمقتضػاه بمنزلػة السػبب مػ  المسػبب كال  ؛مف اوعماؿ ريءو 

كيمتن   ،إيماف القلب التاـ يستلـز العمؿ الظاىر بحسبو ال محالة لو؛ كالتحقيؽ أفَّ  يجعلكنيا الزمةن 
، قػكؿه  اإليمػافى ك  .(ُ)بػدكف عمػؿ ظػاىر تػاـه  أف يقكـ بالقلب إيمافه   فػي قػكالن  اوصػؿ فػي أعنػي كعمػؿه

 القلػػب فيصػػدؽ كأكامػػره، إابػػاره يتضػػمف اهلل اػػالـ بحسػػب اإليمػػاف فػػإفَّ  القلػػب؛ فػػي كعمػػالن  القلػػب،
 كيستسػلـ، ومػره كينقاد كالقكؿ، العلـ نكع مف ىك كالتصديؽ القلب، في حاالن  يكجب تصديقان  إاباره
 فمتػى اومػريف، بمجمػكع إال مؤمنػان  ياػكف كال كالعمػؿ، اإلرادة مػف نكع ىك كاالستسالـ االنقياد كىذا
ذا الاػػافريف، مػػف فصػػار مسػػتابران  اػػاف االنقيػػاد تػرؾ ـر  فػػالافر مصػػدقان  اػاف كا   ياػػكف التاػػذيب مػػف أعػػ

 دكف كاالسػػػػتابار بػػػػالافر إال إبلػػػػيس يكصػػػػؼ لػػػػـ كليػػػػذا كظلمػػػػان، اسػػػػتاباران  كياػػػػكف كجيػػػػالن، تاػػػػذيبان 
ف اإليمافك  التاذيب،  القلػب فػي حػاالن  يكجػب أف بيػدَّ  ال التصػديؽ فػذلؾ القلػب تصػديؽ أصػليو ااف كا 
 كالمػػنعـ بػػالمؤلـ اإلحسػػاس عنػػد كالتػػنعـ االتػػهلللـ الزـه  أمػػره  كذلػػؾ كالمحبػػة، التعظػػيـ كىػػك لػػو كعمػػال
 لػـ القلػب فػي كالعمػؿ الحػاؿ ىػذه تحصػؿ لػـ فػإذا كالمنػافي، بػالمالئـ الرػعكر عنػد كالرػيكة كاالنفرة

ف اإليمافالتصديؽ كلـ ييٍغًف ريئان، ك  ذلؾ ينف   التصػديؽ مجػرد ىػك فليس التصديؽ يتضمف ااف كا 
نَّما ػا فقػط، للابػر يعػرض إنَّمػا التصػديؽ وفَّ  كذلػؾ كالطمهللنينػة، اإلقػرار ىػك كا   فيػو فلػيس اومػر فهللمَّ

؛ ابػػػره  اهلل كاػػػالـ أمػػػر، ىػػػك حيػػػثي  مػػػف تصػػػديؽ  كاومػػػري  المابػػػر، تصػػػديؽ يسػػػتكجب فػػػالابر كأمػػػره
ف لألمػر كاالنقيػاد الاضػكع ًجماعيػو القلػب في عمؿ كىك كاالستسالـ، االنقياد يستكجب  يفعػؿ لػـ كا 
 كىػك القلػب فػي اإليمػاف أصػؿ حصػؿ فقػد باالنقيػاد؛ كاومر بالتصديؽ الابر قكبؿ فإذا بو المهللمكر

 إذا يحصػػؿ إنَّمػػا كذلػػؾ ،كالطمهللنينػػة القػػرار ىػػك الػػذم اومػػف مػػف ارػػتقاقو فػػإف كاإلقػػرار، الطمهللنينػػة
عػػزاز إاػػراـ لألمػػر كاالنقيػػاد ،كاالنقيػػاد التصػػديؽ القلػػب فػػي اسػػتقر  السػػنة كأئمػػة السػػلؼ كأقػػكاؿ .(ِ)كا 

 يقكلكف: كتارةن . كنية كعمؿ قكؿ ىك: يقكلكف كتارةن . كعمؿ قكؿ ىك: يقكلكف تارةن  اإليماف تفسير في
 كاػػؿر  بػالجكارح، كعمػؿ بالقلػب كاعتقػاد باللسػاف قػكؿ: يقكلػػكف كتػارةن  ،السرػنة كاتبػاع كنيػة كعمػؿ قػكؿ
المعتمػػد عليػػو عنػػد أىػػؿ السرػػنة أف اإليمػػاف اعتقػػاده بالقلػػب، كنطػػؽه باللسػػاف، كعمػػؿ ك  ،صػػحيأل ىػػذا

                                                           

 (.َِْ،َُٗ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)

 (.ِْٖقرري)ص:(، ينظر: االستيزاء بالديف: أحمد الُٗٓ،ّْٓالصاـر المسلكؿ: ابف تيميَّة)ص: (ِ)
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الفصؿ 
ؿ: الد راسة المبحث الثالث  (ُٓ-ْٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية األكَّ

 .(ُ)الطاعػػػػات تيسػػػػمى إيمانػػػػان  أفَّ ؿ الطاعػػػػة، كالاػػػػؼ عػػػػف المعصػػػػية، ك بػػػػالجكارح، كىػػػػك يرػػػػمؿ عمػػػػ
، كالمرجئػػػة الػػػذيف أرجػػػؤكا العمػػػؿ،  أاطػػػؤكا؛ وفَّ اهلل ذَـّ قكمػػػان آمنػػػكا فقػػػالكا: اإليمػػػاف قػػػكؿه بػػػال عمػػػؿو

ف، كعمػؿه بػالجكارح، بهلللسنتيـ، كلـ تؤمف قلكبييـ، فػال يصػأل اإليمػاف إال بثالثػة أرػياء: نطػؽه باللسػا
 . كىذا عيف قكؿ السلؼ في اإليماف.   (ِ)كعقده بالقلب

 دارى الجزاء الجنَّة أك النَّار ينقطع بدخكؿالتكميؼ  إفَّ  - ب
 ؛أىػؿ اراػرة مالفػكف أفَّ  :الػذيف يزعمػكفبطػالف قػكؿ  علػى : ىذه ارية تدؿر معتزلةال تقال

كىػـ فػي الكقػت علػى مثليػا بػؿ اػانكا يتكبػكف كيؤمنػكف  سػهلللكا الػرد إلػى حػاؿو  و لك ااف اذلؾ لماونَّ 
 .(ّ)على أىؿ ارارة التاليؼ باؽو  فَّ إ قكؿ مىف قاؿ:فبطؿ  ،في الحاؿ

 اراػرة ال تاليػؼ فييػا. أفَّ : قػد زعػـ بعضػيـ: ـقاؿ ري  اإلسالـ ابفي تيميَّة فػي الػرد علػيي
ال فيػػػـ فػػػي قبػػػكرىـ  ؛كلػػػيس امػػػا قػػػاؿ إنَّمػػػا ينقطػػػ  التاليػػػؼ إذا دالػػػكا دارى الجػػػزاء الجنَّػػػة أك النَّػػػار كا 

صػات القيامػة ممتحنكف كمفتكنكف، يقاؿ وحدىـ: مف ربؾ؟ كما دينؾ؟ كمف نبيػؾ؟ كاػذلؾ فػي عرى 
، كمػف اػاف يعبػد القمػرى يقاؿ: ليتب  اؿر قكـو ما اانكا يعبدكف، فيتب  مػف اػاف يعبػ د الرػمسى الرػمسى

، كتبقى ىذه اومة فييا منافقكىا، فيهللتييـ اهلل فػي صػكرة  القمرى كمف ااف يعبد الطكاغيتى الطكاغيتى
اػـ، فيقكلػكف: نعػكذ بػاهلل منػؾ ىػذا مااننػا حتػى غير الصكرة التي رأكه فييا أكؿ مرة، كيقػكؿ: أنػا ربر 

الػذم عرفػكا أنَّػو  يثبتيـ، كذلؾ امتحاف ليـ ىؿ يتبعكف غير الربَّ يهللتينا ربنا. كفي ركاية: فيسهللليـ ك 
اهلل الذم تجلى ليـ أكؿ مرة، فيثبتيـ اهلل عند ىذه الًمحنة اما يثبتيـ في فتنة القبر، فإذا لػـ يتبعػكه 
لاكنو أتى في غير الصكرة التي يعرفكف، أتاىـ حينئذو في الصكرة التي يعرفكف فيارؼ عف ساؽ، 

، يبقػػى ظيػػره مثػػؿ جدان إال مػػف اػػاف منافقػػان، فإنَّػػو يريػػد السػػجكد فػػال يسػػتطيعواػػركا لػػو سيػػفػػإذا رأكه 
ذلػؾ علػػى أفَّ الًمحنػػة  فػػي عػدة أحاديػػث ثابتػة، فػػدؿَّ  ()كىػػذا المعنػى مسػػتفيض عػف النبػػي ،الطبػؽ

فإذا انقط  عف النَّػاس نػكري  ،ا قبؿ دار الجزاء امتحاف كابتالءإنَّما تنقط  إذا دالكا دارى الجزاء، كأمَّ 
 .(ْ)النبكة، كقعكا في ظلمة الفتف، كحدثت البدع كالفجكر، ككق  الرر بينيـ

 
 
 

                                                           

 (.ُْٓ/ُٓ(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني)َُٕ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)

 (.ّٕٗمناىج اللرغكييف في تقرير العقيدة: محمد الري  عليك محمد)ص: (ِ)

 (.ُٓ(، كمجالس قرآنية: عكيض بف حمكد العطكم)ص:َُُ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ّ)
 (. َّٗ/ُٕمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ْ)
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ؿ: الد راسة المبحث الثالث  (ُٓ-ْٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية األكَّ

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
يـ اانكا في حاؿ التاليؼ قادريف على اإليمػاف كالتكبػة فلػذلؾ سػهلللكا الػرد على أنَّ  ارية تدؿر  .ُ

كال جػاز أف  ،نيا غيػر قػادريف لػـ ياػف ليػـ فػي الػرد فائػدةه كلك اػانكا فػي الػدر  ،ليؤمنكا كيتكبكا
 يسهلللكا ذلؾ.

، كيزيد كينقص. الصحيألاإليماف  .ِ  قكؿه كعمؿه
 دلت ارية على أفَّ أىؿ النَّار ياتصمكف فييا. .ّ
اػانكا مػف أفَّ الافار يكـ القيامة يتمنكف الرد إلػى الػدرنيا، كأنَّيػـ يزعمػكف إٍف ردكا إلػى الػدرنيا  .ْ

 المؤمنيف المصدقيف للررسؿ فيما جاءت بو.
مػػنيـ، مقصػكدىـ بػػو، دفػ  مػػا  نيا، ليعملػكا غيػػر عمليػـ اػذبه الرجػػكع إلػى الػػدر سػؤاؿ الافػار  .ٓ

 .بيـ حؿَّ 
حػػػػيف فكتكىػػػػا اوربػػػػاح، كسػػػػلاكا بيػػػػا سػػػػبيؿ اليػػػػالؾ، كلػػػػيس ذلػػػػؾ اسػػػػراف الافػػػػار أنفسػػػػيـ  .ٔ

 .ذا اسراف ال جبراف لمصابوما ىااسراف اومكاؿ كاوثاث أك اوكالد، إنَّ 
ٕ. .  أفَّ إاراج العمؿ مف مسمى اإليماف أمره مييفه كمذىؿه كمذؿه
 أفَّ اإليماف كالعمؿ الصالأل ىك مناط النجاة مف عذاب اهلل في ارارة. .ٖ
أفَّ اإليمػػػػاف ىػػػػك تصػػػػديؽ القػػػػكؿ بالعمػػػػؿ، كاإليمػػػػاف المػػػػةه جامعػػػػةه اإلقػػػػرارى بػػػػاهلل كرسػػػػلو،  .ٗ

 كتصديؽى اإلقرار بالفعؿ.   
 

                                                           

(، كاإليمػاف: ابػف أبػي َُُ/ُْفسير الابير: الرازم)الت(، ك ُّّ/ُجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ُ)
(، كتيسػػير الاػػريـ الػػرحمف فػػي َُّْ(، كأضػػكاء البيػػاف فػػي إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآف: الرػػنقيطي)ص:ٕٖرػػيبة)ص:

 (،ََُٕ/ّ(، كمعػػػػارج القبػػػػكؿ برػػػػرح سػػػػلـ الكصػػػػكؿ: حػػػػافظ الحامػػػػي)ِٔٗعدم)ص:تفسػػػػير اػػػػالـ المنػػػػاف: السػػػػ
 (.ُِْ/ُكاالنحرافات العقدية كالعلمية: علي الزىراني)
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الفصؿ 
 (ٓٓ -ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الثاني:   الثالث

 
 

 
 

 
 

 المبحث الثاني

 (ٓٓ-ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )

 إفَّ اهلل مستكو عمى عرشو، بائفه مف خمقو

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

ؿ         شرعان. كالكيؼي غير معقكؿو  ليغةن، : االستكاءي معمكـه المطمب األكَّ

 .الثاني: التسخير الككني نعمةه ربانيةه المطمب        
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الفصؿ 
 (ٓٓ -ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الثاني:   الثالث

 االستكاءي معمكـه كالكيؼي غيري معقكؿو  :ؿالمطمب األكَّ 
 مقاصد: خمسة كفيو     

 .(ُ)دالةه عمى ًصفات هللكىي المقصد األكؿ: أسماءي اهلل مشتقةه، 
ٌُ اهللُ[ :وكيدؿر على ىذا المقصد اللرغكم المتيف قكل        ُُ  .{10}األعراف ]إِنَّ َربَّ

 أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية:
لػػػو بمعنػػػى مػػػهلللكه؛ أٍم: معبػػػكدإلػػػو]اهللُ[  أصػػػؿ المػػػة: اهللُ علػػػـ علػػػى نفػػػس اهلل، كال ]اهللُ[ ، فػػػػ، كا 
االسػـ . ف(ِ)ظيمان كتهللليان كركقان، كىك مرتؽه ى بو غيره، كمعناه: المهلللكه؛ أم: المعبكد محبةن كتعييسمَّ 

لىـه على ذات الربَّ ]اهللُ[ المعظـ  . (ّ)تعالى عى
 : (ْ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثانيان: 

 باتباعػػو كاومػر القػرآف بػػذارً  ابتػدأت فإنَّيػا متناسػبةن متماسػػاةن، السرػكرة ىػػذه أغػراضي  جػاءت
 ثػػـ اهلل، رسػػؿً  طاعػػة عػػف أعرضػػت التػػي بػػاومـ التَّػػذايرً  ثػػـ الرػػرؾ اتبػػاع كىػػك عنػػو يصػػد مػػا كنبػػذ

لقيػـ، البرر أصؿ كبالؽ منيا، كالتمايف اورضً  بالؽ كاالمتنافً  اهلل، كحدانية على االستدالؿ  كاى
لػػػؿ ََ :قكلػػػو فػػػي كللبرػػػر البرػػػر وصػػػؿ الرَّػػػيطاف بعػػػداكةً  بالتَّػػػذاير ذلػػػؾ كاي اَضررر ٌْ ِسَ ررر رررَدنَّ ََلُ ًُ ]أَلَْؿ

 ] ٌَ ٔ َِ  مػػػف الرَّػػػيطاف تسػػػكيؿ فيػػػو اتبعػػػكا فيمػػػا المرػػػرايف علػػػى التَّنديػػػد إلػػػى ذلػػػؾ مػػػف كانتيقػػػؿ اُدْسرررَت
ًٜ[:قكلو ُِوا َؾِٚحَن ًَ رٚ :قكلػو فػي البرر على اهللي  أاذه الذم بالعيد بتذايرىـ ثـ ]َوإَِىا َؾ ]َيٚ َبِْي َآَدَم إِمَّ

] ٌْ ُُ ٌَ ِمْْ ٌْ ُرُش ُُ ََّْٔ
ْٖبِ َّنِ بقكلو العيد بناث ظىلمكا المررايف كبهللفَّ  َي ٌُ ِِم َِ ْن َأْط َّ ى َظَذ  ]َؾ رِذًبٚاْؾَسَ ـَ  [اهللِ 

ٌْ بَُِِتٍٚب :بقكلػو القرآف ذار إلى عاد ذلؾ كعىًقب ارارة، أىؿً  أحكاؿى  كذاَّرىـ كتكعدىـ ْد ِجْئَُْٚه ََ ]َوَف

] ٌٍ ِْ َُْٚه َظَذ ِظ ِْ [:بقكلػو بالتَّذييؿ كأنياه َؾهَّ ٌْ ُٓ َسر ٍُ ْٕ روا َأ  كالقلػكب اوسػماع تييػهللت جػـر فػال ]َؿرْد َخِرُ
ػػة لتلقػػي ، ضػػالؿه  المرػػرايف آليػػة كأفَّ  كاحػػده، إلػػوه  اهلل أفَّ  علػػى الحجَّ  قدرتًػػو عظػػيـ ًلبيػػاف ثػػـ كباطػػؿه

ٌُ اهللُ[بآية: استؤنؼ فلذلؾ كمجده، ُُ  في السركرة صدر إلى التَّذاير بو عاد ابتدائيان  استئنافان  ]إِنَّ َربَّ
ََٔٚء[قكلو:

وا ِمْن ُدوِِٕه َأْوفِ ًُ  مػا كاػاف المنطقػي، المطلػكب بمنزلػةً  السرػكرة صػدر فػي مػا فااف ]َوََل َبتَّبِ
ٌُ اهللُ[:قكلػػػػو كاػػػػاف البيرىػػػػاف، بمنزلػػػػة بعػػػػده رررر ُُ  مسػػػػاكية كالنتيجػػػػة للبرىػػػػاًف، النَّتيجػػػػة بمنزلػػػػة ]إِنَّ َربَّ

ذي  أنَّيا إال للمطلكب  .تفصيالن  كأردَّ  أكضألى  تؤاى

                                                           

 (.ُّٕمناىج اللرغكييف في تقرير العقيدة: محمد الراي )ص: (ُ)

 (.ِٗ(، كررح ليمعة االعتقاد: ابف عثيميف)ص:ِٕررح العقيدة الكاسطية: محمد بف صالأل العثيميف)ص: (ِ)

 (.ّٕدف  إيياـ التربيو: محمد السميرم)ص: (ّ)

 .(ُٖٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ْ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
، كال يػدؿر علػى تعالىال يدؿر إال على ذات الربَّ ]اهللُ[ إلى أفَّ اسـ (ِ)ذىبى اوراعرةي  

ـه جامػػده غيػػري مرػػتؽو،صػػفةو   مرػػتؽه مف)ألػػو( بمعنػػى: عبػػد، كأفَّ  ]اهللُ[كالصػػكاب أفَّ اسػػـ ؛ ونَّػػو اسػػ
اهلل ذك فػػ: المعبػػكد، أيدغمػػت الػػالـي فػػي الػػالـً مفامػػة، كمعنػػاهاإللػػو، فحػػذفت اليمػػزةي، ك  ]اهللُ[أصػػؿ

كال يطلػػؽ علػػى  ، كصػػفة اإللييَّػػة،داؿه علػػى ذات الػػربَّ ]اهللُ[ ىػػذا فػػإفَّ اسػػـعلػػى ، كًبنػػاءو اولكىيػػة
ىػػذا االسػػـ المعظػػـ متضػػمفه لجميػػ  معػػاني اوسػػماء الحسػػنى كجميػػ  صػػفات الامػػاؿ؛ وفَّ سػػكاه؛ ك 

، فجميػػ  اوسػػماء كالصػػفات  اإللػػوى الحػػؽَّ ال بيػػدَّ أف ياػػكف متصػػفان باػػؿَّ امػػاؿو منزىػػان عػػف اػػؿَّ نقػػصو
ذاائدة إلى ىذا االسـ المعظـ، يية عاإلل  اوسماء جمي  على داؿ  ]اهللُ[ فاسـ اوصؿ، ىذا تقرر كا 

 نفػػي مػػ  لػػو اإللييػػة صػػفات لثبػػكت المتضػػمنة إلييتػػو علػػى داؿ   فإنَّػػو كالصػػفات العلػػى، الحسػػنى،
 العيػكب كعػف كالمثػاؿ، الترػبيو عػف المنزىػة الامػاؿ، صفاتي  ىي: اإلليية كصفات، عنو أضدادىا

َوهللِ األَْشرََمُء ]اقكلػو: العظػيـ، االسػـ ىػذا إلػى الحسػنى اوسماء سائر اهلل يضيؼ كليذا كالنقائص،

رٚ  كال اهلل، أسػماء مػف كالعزيػز، كالسػالـ، كالقػدكس، الػرحمف،: كيقػاؿ {344}األعلراف [ احُلْسَْى َؾْٚدُظوُه ِمَ
 مسػػتلزـه ]اهللُ[  اسػػمو أفَّ  فعيلػػـ، ذلػػؾ كنحػػك العزيػػز، أسػػماء مػػف كال الػػرحمف، أسػػماء مػػف اهلل: يقػػاؿ

 لصػفات كتبيػيف تفصػيؿ الحسػنى كاوسػماء باإلجمػاؿ، علييػا داؿ   الحسػنى، اوسػماء معاني لجمي 
 محبػةن  الاالئػؽي  تؤليو معبكدان، مهلللكىان  اكنو على داؿ  ]اهللُ[ كاسـ اهلل، اسـ منيا ارتؽ التي اإلليية

 كرحمتػػػو، ربكبيتػػػو لامػػػاؿ مسػػػتلزـه  كذلػػػؾ كالنكائػػػب، الحػػػكائج فػػػي إليػػػو كفزعػػػان  كاضػػػكعان، كتعظيمػػػان 
لييتو كالحمد، الملؾ لاماؿ المتضمنيف  امالػو، صػفات لجميػ  مسػتلـز كملاػو كرحمانيتو كربكبيتو كا 

 لمػػا فعػػاؿ كال مػػتالـ، كال قػػادر، كال بصػػير، كال سػػمي ، كال بحػػي، لػػيس لمػػف ذلػػؾ ثبػػكت يسػػتحيؿ إذ
 أكصػػاؼو  مػػف مرػػتقةه  الػػربَّ  أسػػماء أفَّ  علػػى الدَّاللػػة أظيػػر ىػػذا كفػػي .(ّ)أفعالػػو فػػي حاػػيـ كال يريػػد،
)إلػو( ثػـ إفَّ المػة  كأمػره. فعلػو مف بو، كاقترف معو، ذار ما ييناسب اسـو  اؿَّ  كأفَّ  بو، قامت كمعافو 

 يهلللىػػوي  أىلىػػو: كيقػػاؿ معنػػاه)معبكد( فياػػكف ،ماتػػكب بمعنػػى ًاتػػاب مثػػؿ مفعػػكؿ، بمعنػػى ًفعػػاؿ علػػى زنػػة
                                                           

  .(ّْٕ/ُٕ)العسقالني : ابف حجربررح صحيأل الباارم ( فتأل البارمُ)

كالمتػػػكفي رػػػعرم، ؽ المنتسػػػبة ل سػػػالـ، كىػػػـ أصػػػحاب أبػػػي الحسػػػف علػػػي بػػػف إسػػػماعيؿ او( اورػػػاعرة مػػػف الفػػػر ِ)
، كأقػػاـ علػػى االعتػػزاؿ حتػػى سػػف مػػذىب المعتزلػػة فػػي علػػـ الاػػالـ ىػػػ(، كاػػاف أبػػك الحسػػف اورػػعرم علػػىِّْسػػنة)

مسػػة عرػػر بػػائي منػػاظرة، اعتاػػؼ اورػػعرم علػػى إثرىػػا فػػي بيتػػو مػػدة ااوربعػيف حيػػثي جػػرت بينػػو كبػػيف أسػػتاذه الجي 
 مػف االعتػزاؿ، كلػزـك مػذىب السػلؼ،اس كدعاىـ إلػى االجتمػاع فػي المسػجد معلنػان اناالعػو يكمان، ثـ ارج إلى النَّ 

كاورػػاعرة يثبتػػكف بعػػض الصػػفات اإللييػػة اػػالعلـ كالقػػدرة، كاإلرادة كنحكىػػا، كيؤٌكلػػكف القسػػـ اراػػر االيػػد كالمجػػيء 
 (. ْٗ/ُنظر: الملؿ كالنحؿ)يد اوراعرة ىك التصديؽ بالقلب، كالنزكؿ كالمحبة كالرضى كنحكىا. كاإليماف عن

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ّ)  (.ٖٗ/ُمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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 معبكده، أٍم: مهلللكه ونَّو مفعكؿ؛ بمعنى ًفعاؿ على أصلو)إاله(]اهللُ[ قكليـ: كمنوعبادةن،  أٍم: إليةن 
، كالتعبػػد التنسػػؾ كالتهلللػػو:الاػػالـ،  فػػي لاثرتػػو تافيفػػان  اليمػػزة حػػذفت كالػػالـ اولػػؼ عليػػو دالػػت فلمػػا
، بحؽ   المعبكد على ينطلؽ كاإللو  لفظػة إفَّ ؛ فبالحؽَّ  المعبكد على إال ينطلؽ ال ]اهللُ[كأمَّا كباطؿو
بػػد مػػا اػػؿَّ  علػػى يطلػػؽ آليػػة كجمعػػو التعبػػد كىػػك التهلللػػو، مػػف مػػهللاكذة )إلػػو(  أنػػكاع مػػف نػػكعو  بػػهللم عي

 بػالحؽَّ، المعبػكد علػى إال ينطلػؽ فػال ]اهللُ[  الجاللػة لفػظ كأمَّػا، جمادان  المعبكدي  ااف كلك العبادات
ََل إَِفرَه إَِلَّ ]:قكلنػا فػي االسػتثناء يعنيػو مػا كىػذا، فييمػا اومػر كمدبر كاورض، السمكات االؽ كىك

ثباتيػػا ارليػػة، جميػ  عػػف العبػػادة اسػتحقاؽ نفػػي المعنػى وفَّ [ اهللُ  بحػػؽ   معبػػكد ال أٍم: كحػدىه، هلل كا 
 النقػػائص جميػػ  عػػف كمنػػزهه  الامػػاالت، بجميػػ  مكصػػكؼه  تعػػالى كىػػك ،الػػرزَّاؽي  الاػػالؽي  ونَّػػو اهلل؛ إال

 العػػاجز الضػػعيؼ المالػػكؽ ترػػبيو ذلػػؾ فػػي وفَّ  ؛تعػػالى لػػو تنقصػػان  تعػػدر  دكنػػو أك معػػو غيػػره فعبػػادة
، اؿَّ  على القادر بالاالؽ ، اػؿَّ  عػف الغنػي المتػيف القػكم ريءو  امػاهلل،  ذاتػي كصػؼ كالغنػي رػيءو

 الكجػكد، الكاجب الذات على علـ ]اهللُ[ ك .(ُ)للمالكؽ ذاتية أكصاؼ كالضعؼ كالعجز الفقر أفَّ 
 االرتقاؽ وفَّ  ؛مرتؽو  غيري  اهلل اسـ أفَّ  بعض العلماء زعـك  ،عربي   كىك المحامد، لجمي  المستحؽ

 أيريػد إف أنَّػو ريػب كال االرػتقاؽ، فيسػتحيؿ لػو مػادة ال قػديـه، تعػالى كاسػمو منيا، يرتؽ مادة يستلـز
نَّما بقلبو، أىلـ كال المعنى، ىذا يرد لـ باالرتقاؽ قاؿ مف كلاف باطؿ، فيك المعنى ىذا باالرتقاؽ  كا 

 مرػتقةه  فإنَّيػا كالقػدير؛ العلػيـ مػف الحسنى أسمائو اسائر اإلليية، كىي هلل، صفة على داؿ   أنَّو أراد
، بػػال مصػػادرىا مػػف  مالقيػػة أنَّيػػا إال باالرػػتقاؽ يعنػػى ال ثػػـ لػػو، مػػادة ال كالقػػديـ قديمػػة، كىػػي ريػػبو

 المصػدر النحػاة كتسػمية أصػلو، مػف الفػرع تكلػد منيػا متكلػدةه  أنَّيػا ال كالمعنػى، اللفظ في لمصادرىا
نَّمػا اراػر، مػف متكلد أحدىما أفَّ  معناه ليس كفرعان  أصالن  منو كالمرتؽ  أحػدىما أفَّ  باعتبػار ىػك كا 
نَّمػػا مبػػادئ، ارػػتقاؽ ىػػك لػػيس ىنػػا فاالرػػتقاؽ كزيػػادة، لااػػر متضػػمف  يسػػمى تػػالـز ارػػتقاؽ ىػػك كا 
 . (ِ)المعنى بيذا اهلل أسماء ارتقاؽ في محذكر كال منو، مرتقان  كالمتضمىف مرتقان، المتضًمف

 : (ّ)كىداياتو  رابعان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو 
 اويلكىيَّةي صفةه ثابتةه هلًل تعالى مرتقةه مف اسمًو الميعظـ )اهلل(.أفَّ  .ُ
، كيعبده اؿر اٍلؽو. .ِ  أفَّ اهلل تعالى ىك الذم يهلللىيو اؿر ريءو
 العبادة، كأفَّ اإللو ىك المعبكد.أفَّ اولكىية ىي  .ّ

 

                                                           

 .(َٖػ ٕٕ)ص:الصفات اإلليية في الاتاب كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو: محمد أماف جامي  (1)

 (.ُّػ  َّ/ُ(، كلكام  اونكار البيية: السفاريني)ِٖ/ُجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ِ)

 (.ِٖ/ُجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ّ)
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  سنةه ككنيةه كشرعيةه  كاألمر المقصد الثاني: التَّدرج في الخمؽ
ٍٚم[:وكيدؿر على ىذا المقصد قكل  َأيَّ

ِٜ ََمَواِت َواألَْرَض ِِف ِشتَّ َق افسَّ َِ  .{10}األعراف  ]اهللُ افَِّذي َخ
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

ررَق  َِ فالػػؽ السػػمكات كاورض إرػػارة إلػػى  ،الالػػؽ التقػػديرك  سػػابؽو، مثػػاؿو  غيػػر علػػى القيػػا: أم: َخ
: تقدير ذكاتيما بمقدار معيف م  منياكذلؾ التقدير يحتمؿ كجكىا اثيرة:  ،تقدير حالة مف أحكاليما

منيمػا بمقػداره المعػيف  كاحػدو  فااتصػاص اػؿَّ  ،اوزيد منو كاونقص منو جائز العقؿ يقضي بهللفَّ  أفَّ 
،كأف ياكف بتاصيص ماصصه  دَّ ال بي  كذلػؾ  ؛ وفَّ اػؿَّ مػا لػو قػدر فمصػنكع مفتقػر إلػى ماصػصو
 الماتار.  القادر على افتقار الؽ السمكات كاورض إلى الفاعؿ يدؿر 
ػػػة االسػػػتقرائية كجػػػدى أفَّ  ،فػػػي اوزؿ ثػػػـ كجػػػدت ف ذكاتيػػػا اانػػػت معدكمػػػةن إ :ألَْرَض ا جَّ اورض  كبالحي

 .أاثؼ اوجساـ كأقكاىا حجمية
ٚمٍ  معػة، كالليػالي ليلػةي القػدر، كالرػيكر رمضػاف: َأيَّ ؿ اليػكـ رػرعان كأفضػؿ اويػاـ الجي . طلكع الفجر أكَّ

ػػػا تعػػػدكف.كىػػػي سػػػتة أيػػػاـ اهلليػػػاـ الػػػدرنيا  ، كقيػػػؿ: سػػػتة أيػػػاـ اهلليػػػاـ اراػػػرة، اػػػؿر يػػػكـو اػػػهلللؼ سػػػنةو ممَّ
ٍٚم[فقكلو:  َأيَّ

ِٜ دف طلكع الرمس إلى غركبيػا، كلػـ اليكـ مف لى  وفَّ  ؛قدار ستة أياـفي مً  أراد بو ]ِشتَّ
 علػػػى الػػػؽ السػػػمكات كاورض فػػػي لمحػػػةو  قػػػادران  اػػػاف اهلل، ك يػػػـك كال رػػػمس كال سػػػماء ياػػػف يكمئػػػذو 

 .مكرلالقو التثبت كالتهللني في اوي  تعليمان  في ستة أياـو  ، فالقيفَّ كلحظةو 
 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

إفَّ ربَّاـ أييا النَّاس ىك اهلل الذم الؽ السمكات كالؽ اورض على غيػر مثػاؿو سػابؽو فػي 
، ثـ استكل سبحانو على العرش استكاءن يليؽ بامالو كجاللو  .ستة أياـو

 :(ّ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 
إف االقاـ كمالااـ الذم  :أمٍ  ،بياف معاد الافرة طرة إثرى في بياف مبدأ الفً  رركعه ىذه ارية 

اليػػـك  المتعػػارؼ أفَّ  فػػإفَّ  ؛قػػدار سػػتة أيػػاـو أك فػػي مً  أكقػػاتو  اػػالؽ اوجػػراـ العلكيػػة كالسػػفلية فػػي سػػتةً 
مػػدار أمػػر القػػرآف علػػى تقػػدير ىػػذه  إفَّ ، فػػكلػػـ تاػػف ىػػي حينئػػذو  ،طلػػكع الرػػمس إلػػى غركبيػػا زمػػافي 

مدار إثبػات المعػاد علػى  كال رؾ أفَّ  ،كالقدر التكحيد كالنبكة كالمعاد كالقضاء :اورب  كىي حقائؽال
                                                           

(، كالتفسػػير الابيػػر: َُٖ/ِ(، كمعػػالـ التنزيػػؿ: البغػػكم)ُّٓ/ٓجػػام  البيػػاف فػػي تهللكيػػؿ آم القػػرآف: الطبػػرم) (ُ)
 (،َْ/ُ(، كلكامػ  اونػكار البييػة: السػفاريني)َْٔ/ِكتفسػير القػرآف العظػيـ: ابػف اثيػر) (،ُُٕ،َُِ/ُْالرازم)

لػػػػػػػكتُُٓ/ّكفػػػػػػػتأل البػػػػػػػارم برػػػػػػػرح صػػػػػػػحيأل الباػػػػػػػارم: ابػػػػػػػف حجػػػػػػػر) ي علػػػػػػػى منتيػػػػػػػى اإلرادات: (، كحارػػػػػػػية الاى
 (.ِْْ/ِالبيييكتي)

 (. ُٕٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ِ)

رراد العقؿ السليـ: أبك السعكد) (،َُِ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)  (.ُٖٔ/ّكا 
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فلما بال  اهلل في تقرير أمر المعػاد عػاد إلػى ذاػر الػدالئؿ الدالػة علػى  ،إثبات التكحيد كالقدرة كالعلـ
  .كاماؿ القدرة كالعلـ لتصير تلؾ الدالئؿ مقررة وصكؿ التكحيد كمقررة إلثبات المعاد ،التكحيد
 :(ُ)اآليةلطائؼ التفسير في رابعان: 

ٌُ اهللُ: قكلػػو:المطيفػة األكلػػى رر ُُ ػػوه  الاطػاب []إِنَّ َربَّ  للتهللايػػد اػاف كلػػذلؾ ابتػداءن، المرػػرايف إلػى مكجَّ
ذ بالرربكبيػة كاولكىيػة، اهللً  انفػراد المررايف إناارً  لرد مكقعو []إِنَّ بحرؼ  عليػو ارػتملت مػا اػاف كا 
 اػػاف قدرتًػػو، بػػدالئؿ ذاػػرل كيزيػػدىـ ملاػػو، كسػػعة اهلل مجػػد بعظػػـً  بصػػيرةن  المسػػلميف يزيػػد اريػػة ىػػذه

  []إِنَّ حػػػػرؼ ياػػػػكف كال لػػػػذلؾ، الاطػػػػاب ضػػػػمير لصػػػػالحية المسػػػػلميف، لتنػػػػاكؿ صػػػػالحان  الاطػػػػابي 
؛ إلػػييـ بالنَّسػػبة  ارػػتمؿ مػػا بعػػضى  كوفَّ  للفػػريقيًف، حظػػان  فيػػو وفَّ  بػػالابر، االىتمػػاـ يفيػػد ونَّػػو سػػدلن

و أعلؽ بالمؤمنيف عليو ما ىك  أنسب. بالاافريف كبعضى
ٌُ اهللُقكلو: :المطيفة الثانية ُُ ، عنو المابري  جعؿ []إِنَّ َربَّ المعنى:  وفَّ  الجاللة؛ اسـى  كالابري  الربَّ

ػػف غيػػره ال ]اهللُ[:ذاتػػو علػػى الػػداؿ اسػػمو الػػذم ىػػك عنػػداـ المعلػػكـى  لاػػـ الػػربَّ  أفَّ   ىػػذا لػػيس لػػو ممى
 فػي يسػمَّى مػا إفػادة المسند تعريؼ مف فالمقصكدي  ،المسند تعريؼ فيي الرهللف، ىك ما على االسـ،
 مسػػندان  الجػػزأيف أحػد جعػػؿ فػي المػػتالَّـ يايَّػػر كلػذلؾ( ىيػػك ىيػك) حمػػؿ كىػػك المكاطػهللة، بحٍمػػؿ المنطػؽ
نَّمػػا المااطػػب، عنػػد معػػركؼ الييمػػا وفَّ  مسػػندان؛ اراػػر كجعػػؿ إليػػو،  أقكاىمػػا يجعػػؿ أف الرػػهللف كا 
 إفادة. أجدل الحمؿي  لياكف إليو، المسندى  ىك المااطب عند معرفة

ٌُ اهللُقكلو: المطيفة الثالثة: ُُ ف التَّكايػد، بحػرؼ الابػر ىػذا أياَّػد []إِنَّ َربَّ  يثبتػكف المرػراكف اػاف كا 
 فػي يتػردد مػف منزلػة الماػاطبيف ًمف المررايف لتنزيؿ ذلؾ؛ في يمتركف ال كالمسلمكف هلًل، الربكبيَّة

 كتكجياًتيـ. عباداًتيـ في عنو إعراضيـ لاثرة ليـ رٌبان  اهلل اكفً 
ررََمَواِت َواألَْرَض[:قكلػػو :المطيفػػة الرابعػػة ررَق افسَّ َِ ػػلةي  ًصػػفةه  ]افَّررِذي َخ  مؤذنػػةه  لالسػػـً الميعظػػـ، كالصَّ

ٌُ اهللُكىػػك المتقػدَّـ، الابػػر ًبنػػاء كجػو إلػػى باإًليمػاء رر ُُ  يافػػييـ كاورض السػػمكات الػؽ ؛ وفَّ []إِنَّ َربَّ
 باإللييًة. انفراًده على دليالن 

رََمَواِت َواألَْرَض[:قكلو اورض في على السمكات : تقديـالمطيفة الخامسة رَق افسَّ َِ كذلػؾ  ]افَّرِذي َخ
َواِت[فقػػػدـ ،لرػػػرؼ السػػػماء علػػػى اورض َّ ررر يقػػػ  فييػػػا لرػػػرفيا؛ ونَّيػػػا متعبػػػد المالئاػػػة، كلػػػـ  ]افسَّ
فَّ السػػمكات علػػى ىػػذه الييئػػة متقدمػػةه علػػى اورض الاائنػػة علػػى ىػػذه معصػػيةه، كلتقػػدـ كجكدىػػا، فػػإ

                                                           

التحرير كالتنكير: ، ك (ّ/ِالجالليف)، كحارية الجمؿ على تفسير (ِٕٓ/ّالبرىاف في علـك القرآف: الزراري) (ُ)
 .(ُُٔ،ُٗٓ/ٖالطاىر ابف عاركر)
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رررََمُء َبََْٚهررررٚ]:قكلػػػوالييئػػػة المكجػػػكدة؛ وفَّ  اَهٚ .َأِم افسَّ ٚ َؾَسرررروَّ َٓ َُ ّْ ََ  ...َرَؾرررَع َشررر رررَد َىفِرررر ًْ َواألَْرَض َب

  صريأل في أفَّ بسط اورض مؤاره عف تسكية السماء.  وفإنَّ  .{14ل 83 }الـَّازعات[َدَحَٚهٚ
َواِت[ يق  ما : اثيرالمطيفة السادسة َّ فجمػ   ،مفػردة إال تقػ  لػـ ]األَْرَض[الجمػ ، ك بلفػظ ]افسَّ

ف، اورض دكفى  السمكات  .(ُ)اورضيف جنس أراد ونَّو ؛االسمكات سبعان  اانت كا 
رٍٚم[قكلػو: :سػابعةالمطيفة ال  َأيَّ

ِٜ  رػعكرو  زيػادةي  للمرػرايف منػو كيحصػؿ قدرتًػو، بعظػيـً  تعلػيـه  ]ِِف ِشرتَّ
ررٍٚم[:قكلػػو يػػدؿر  فػػال اإللييػػة، فػػي غيػػره ترػػريؾ فػػي بضػػاللًيـ  َأيَّ

ِٜ  اػػانكا ماَّػػةى  أىػػؿى  أفَّ  علػػى ]ِِف ِشررتَّ
د   كفيوً  ذلؾ، يعلمكفى  الكىحدانية على االستدالؿو من القصدي  كليس الاتاب وىؿً  تحى

(ِ). 
ٚمٍ ]قكلو: ظاىر :ثامنةالمطيفة ال  َأيَّ

ِٜ ـى  أفَّ  [ِِف ِشتَّ  اليػكـ جمػ ي  ىػي التػي للنَّػاس، المعركفػة ىي اويا
 كعلػى ثانيػةن، الماػاف ذلػؾ في ظييكرىا إلى المررؽ في الرَّمس ظيكرً  مبدأ مف تقدَّر مدَّة ىك الذم
؛ سػتَّ  المػدَّة تلؾ ييماثؿ ما في فالتقديري  التفسير ىذا  تتحقَّػؽ لػـ المعنػى بيػذا اليػكـ حقيقػةى  وفَّ  مػرَّاتو
 كظيػكر اورضية الارةً  نصؼ على الرَّمس نكر ظيكر ليماف كاورض، السماء الؽ تماـً  بعد إال

معػة، أكَّ ثانيػةن، ك  مػرةن  الرَّػمس ظيػكر إلى النَّصؼ ذلؾ على الظلمة ؿ اويػاـ يػكـ اوحػد، كآارىػا الجي
، ستةً  في: المراد كقيؿ .بلحظةو، كلافَّ اهلل رفيؽه حايـه م  قدرتو على القيا   ييطلؽ اليكـى  فإفَّ  أكقاتو

لقت كاورضى  السمكاتً  أفَّ  القائؿ ىذا كمقصكدي  الكقت على ، بعدى  عالمان  اي  جميعييػا يرػترؾ كلـ عالـو
 .القرآفً  غرضً  عف اركجه  ىذا في البحث في التَّعمرؽي  ااف ما كأيَّان  تاكيًنيا، أكقاتً  في

ؿ اويػػاـ :تاسػػعةالمطيفػػة ال الػػؽ السػػمكاًت  ابتػػدأ اهللي : يػػكـ اوحػػد؛ فػػإفَّ فيػػو علػػى أصػػألَّ القػػكليف أكَّ
فإفَّ القرآف أابر في ىذه ارية أفَّ اهلل الؽ السمكات كاورض كما بينيما في  كاورض كما بينيما،

، كقد ثبػت فػي الصػحيألستة  معػة،آاػر الم أفَّ  أياـو ذا اػاف آاػر  الكقػات اػاف آدـ، الػؽ يػكـ الجي كا 
  .(ّ)أكلو ااف يكـ اوحد؛ ونَّيا ستةه  يكـ الجمعة دؿَّ على أفَّ الالؽ ااف 

الػؽ  اهلل فَّ فػهلل ؛كضػبطيا باويػاـ السػتة الػؽ السػمكات كاورض في تقييػد الحامة العاشرة:المطيفة 
يفعػؿ مػا يرػاء كيحاػـ اهلل  فػإفَّ  ،سػيؿ كاضػأل اومػر فػي الاػؿَّ ك  متراايػةو  السمكات كاورض في مػدةو 

 .(ْ)مف اومكر كال اعتراض عليو في أمرو  ،ما يريد
 
 

                                                           

 (.ِْٓ/ُ: اولباني)()، كصفة صالة النبيَّ (ِٕٓ/ّالبرىاف في علـك القرآف: الزراري)( ُ)
 الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: سيركتي ،(ُِٔ،ُُٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)

 .(ُّمبررات النصر كالتمايف: ياسيف اوغا)صك  ،(ُِٕ:السعدم)ص
 .(ِّٓ/ُٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)
 (.َُْ/ُْالابير: الرازم) تفسيرال( ْ)
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 :(ُ)خامسان: بياف المقصد في اآلية
 دفعػةن؛ ياػكف ال كأف مػدرجان، كاورض السمكات الؽ ياكف أفَّ  لقد راء اهلل بحامتو الباىرة

لقت لك مما صنعان  أتقف لتاكف  فالقػدرةي  كقدرتًػو، اهلل علػـً  لصػفتي مىٍظيىران  الالؽي  ىذا كلياكف دىفعةن، اي
 يحصػؿ زمػف أقػؿ المػدة تلػؾ كاانػت التػدرج، ىػذا اقتضػيا كالحامة العلـ لافَّ  دفعةن، لالقيا صالحةه 

 الناتػة ىػذه إلػى التَّنبيػو لقصػد اثيػرةو  آيػاتو  فػي اويػاـ ىذه ذار تارر كلعؿَّ  ،القدرةً  بعظيـً  المراد فيو
 حػدكث السػمكات كاورض دفعػةن  فَّ إ كمػف قػاؿ:، القػدرة كسىػعة العلػـ سىعة مىظير اكنيا مف البديعة،
ف  اهلل المقصػكد منػو أفَّ  و أفَّ فجكابيػ .على اماؿ القدرة كالعلـ مف حدكثيا في ستة أياـو  أدؿر  كاحدةن  كا 

 ،مقػدران  ككقتػان  محػدكدان  حػدان  رػيءو  لانػو جعػؿ لاػؿَّ  كاحػدةن  علػى إيجػاد جميػ  اورػياء دفعػةن  ااف قادران 
ف ااف قػادران  ،فال يدالو في الكجكد إال على ذلؾ الكجو علػى إيصػاؿ الثػكاب إلػى المطيعػيف  فيك كا 

 ،مقػدرو  معلػكـو  و يؤارىمػا إلػى أجػؿو نَّػأكعلى إيصاؿ العقاب إلى المػذنبيف فػي الحػاؿ إال  ،في الحاؿ
لسػابؽ مرػيئتو  عػيفو م بكقػتو  رػيءو  اػؿَّ  و اػصَّ نَّػو أىمؿ العباد بػؿ اهلل فيذا التهللاير ليس وجؿ أفَّ 

رَْٚ على ىذا قكلػو: كيدؿر  ،فال يفتر عنو رٍٚم َوَمرٚ َمسَّ  َأيَّ
ِٜ ََم ِِف ِشتَّ ُٓ َْْٔ ََمَواِت َواألَْرَض َوَمٚ َب َْٚ افسَّ َْ َِ ْد َخ ََ ]َوَف

ٌُوٍب  ٌْ َأَصردُّ ]بعد أف قاؿ قبؿ ىػذا:  { 15، 14}ق  [ِمْن ُف ٌْ ِمرْن َؿرْرٍن ُهر ُٓ َِ َْرٚ َؿرْب ُْ َِ ٌْ َأْه ـَ ٌْ َبْىًنرَٚو ُٓ  [ِمرْْ

مػػػف  بيف ونبيائػػػو مػػػف اػػػاف أقػػػكل بطرػػػان و قػػػد أىلػػػؾ مػػػف المرػػػرايف بػػػو كالماػػػذَّ فػػػهللابرىـ بهللنَّػػػ  {12}ق 
اما الػؽ السػمكات كاورض كمػا بينيمػا  ،لما فيو مف المصلحة و أميؿ ىؤالءً مرراي العرب إال أنَّ 

ما الؽ و تعالى إنَّ بيذا الطريؽ أنَّ ف كلما بيَّ  ،لحقو في اإلمياؿ غكبو متصلة ال وجؿ لي  في ستة أياـو 
وُفروَن[قاؿ بعده: قليالن  لاف قليالن  كاحدةن  العالـ ال دفعةن  َُ كال  ،مػف الرػرؾ كالتاػذيب ]َؾْٚصِزْ َظَذ َمرٚ َي

 و المفسركف مف أفَّ كىذا معنى ما يقكلي  ،تستعجؿ ليـ العذاب بؿ تكاؿ على اهلل كفكض اومر إليو
كوجػؿ أف ال يحمػؿ  ،فييػا فػي اومػكر كالصػبرى  ليعلـ عباده الرفػؽى  ستة أياـو ما الؽ العالـ في إنَّ  اهلل
 كمف العلماء مػف ذاػر فيػو كجيػيف آاػريف: ،اب كالعقاب على اإلىماؿ كالتعطيؿالؼ تهللار الثك المي 

ببػػػاؿ  ثػػػـ انقطػػػ  طريػػػؽ اإلحػػػداث فلعلػػػو ياطػػػر كاحػػػدةن  الرػػػيء إذا أحػػػدث دفعػػػةن  ؿ: أفَّ الكجػػػو اوكَّ 
ا إذا حػدثت اورػياء علػى التعاقػب كالتكاصػؿ مػ  أمَّػ ،ما كق  على سبيؿ االتفاؽذاؾ إنَّ  بعضيـ أفَّ 

 ثاللػػة علػػى اكنيػػا كاقعػػة بإحػػداث محػػدَّ اكنيػػا مطابقػػة للمصػػلحة كالحامػػة اػػاف ذلػػؾ أقػػكل فػػي الدَّ 
ثػـ  ،ثػـ يالػؽ السػمكات كاورض بعػده يالػؽ العاقػؿ أكالن  اهلل و قػد ثبػت أفَّ الثػاني: أنَّػك  .حايـ كقػادر

آاػر علػى التعاقػب كالتػكالي اػاف ذلػؾ  رػيءو  كحػيف حػدكثى  ساعةو  ذلؾ العاقؿ إذا راىد في اؿَّ  إفَّ 
فاػاف ذلػؾ أقػكل  بعػد لحظػةو  و يتارر على عقلو ظيكر ىذا الػدليؿ لحظػةن ونَّ  ؛أقكل لعلمو كبصيرتو

                                                           

 .(ُُٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك َُٓ/ُْالابير: الرازم) تفسيرال (ُ)
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الػؽ الالػؽى الػذيف يقكلػكف: (ُ)المعتزلػة بعضكفي ىذه ارية رد  قاط ه على  .في إفادة اليقيف إفَّ اهلل ى
كال يافػى بيعػد ىػذا التهللكيػؿ كتالفػو، فقػكليـ باطػؿه ال  .(ِ)دفعةن، كالتقدـ كالتػهللار فػي الاػكف كالظيػكر

فػػػي أفَّ اهلل الػػػؽ السػػػمكات  يلتفػػػت إليػػػو؛ ونَّػػػو ال اجتيػػػاد فػػػي مػػػكرد الػػػنَّص، فاريػػػة نػػػص  صػػػريأله 
، فهللىؿ اوىكاء إفَّ  .(ّ)أياـ ستة في القت كاورض السمكات تاكف أف أناركا كاورض في ستة أيَّاـو
مف السنف الميمة في حياة البررية، كًبناء اومـ كالحضػارات،  التدرج في الالؽ كاومر سينةه ربانيةه 

، كااف قادران سبحانو أف يقكؿ: اكني فتاػكف، كلانػو  كليذا الؽ اهلل السمكات كاورض في ستة أياـو
ي كاػػذلؾ نػػرل الػػؽ اونسػػاف كالحيػػكاف كالنبػػات، اليػػا تتػػدرج فػػ ،القيػػا فػػي أيػػاـو سػػتة مػػف أيػػاـً اهلل

ػػا مػػف الناحيػػة الرػػرعية فقػػد بػػدأ مراحػػؿ حتػػى يبلػػ  نماؤىػػا كاماليػػا،  ىػػذا مػػف الناحيػػة الاكنيػػة، كأمَّ
اإلسػػالـ بالػػدعكة إلػػى التكحيػػد أكالن، كتثبيػػت االعتقػػاد الصػػحيأل، ثػػـ اػػاف الترػػري  رػػيئان فرػػيئان، فقػػد 

، كالزاػػاة، كتحػػريـ فػي فػػرض الصػالة المحرمػػات بالتػدرج، امػػا ىػك ثابػػته  فرضػت الفػػرائض كحرمػت
كاصفةن تدرج الترري  اإلسالمي، كنزكؿ القػرآف  ()كفي ىذا المعنى قالت عائرة، الامر، كغيرىا

ؿى  إنَّما نزؿى "الاريـ:  ًؿ، مف سيكرةه  نوي م نزؿى  ما أكَّ  النَّاسي  ثىابى  إذا حتى كالنَّاًر، الجنَّةً  ًذاري  فييا الميفصَّ
ـي، الحالؿي  نىزؿى  اإلسالـً  إلى ؿى  نىزؿى  كلك كالحرا ، تىرربكا ال ريءو  أكَّ  أبػدان، الامرى  نىدىعي  ال: لقاليكا الامرى
نػا نىدىعي  ال: لقالكا تىزنيكا ال نىزؿى  كلك إلػى الحامػة اإللييػة فػي  ()أـ المػؤمنيف قػد أرػارتف .(ْ)أبػدان  الزَّ

ؿ ما نزؿ مف القرآف الدعاءي إلى التكحيد، كالتبرػير للمػؤمف كالمطيػ  بالجنَّػة،  ترتيب التنزيؿ، كأفَّ أكَّ
كذلػؾ لمػا طبعػت عليػو ذلػؾ أنزلػت اوحاػاـ،  كللاافر كالعاصي بالنَّار، فلما اطمهللنت النفػكس علػى

كمػػف ىنػػا اػػاف علػػى الػػذيف فالتػػدرجي سيػػنةه اكنيػػةه كرػػرعيةه،  ؛(ٓ)النفػػكس مػػف النفػػرة عػػف تػػرؾ المػػهلللكؼ
قامػػة الاالفػػة اإلسػػالمية الرارػػدة فػػي اورض أفَّ يػػدعكف إ يراعػػكا  لػػى اسػػتئناؼ الحيػػاة اإلسػػالمية، كا 

آاػذيف فػي االعتبػار سػمك كغايػات حميػدة، نة التدرج في تحقيػؽ مػا يريػدكف مػف أىػداؼ سػامية، سي 
في بياف الحامة في التدرج فقاؿ:  الراطبير كقد أحسف  اليدؼ، كمبل  اإلماانات، كاثرة المعكقات.

 إلى أك بسببيا، يمؿر  مرقة إلى المالؼ تارج ال كجو على العمليات كضعت بعينو المعنى فليذا" 

                                                           

، كلمػػا أحػدثا مػػذىبان تالمػػذة الحسػف البصػرماانػا مػف ( المعتزلػة: أتبػاع كاصػػؿ بػف عطػاء، كعمػػرك بػف عبيػد كقػػد ُ)
، اعتزال حلقة الحسف كىك: أف الفاسؽ ليس بمؤمفو  : إنَّ كال اافرو يمػا اعتػزال ، كجلسػا ناحيػة فػي المسػجد، فقػاؿ النػاسي

ال مؤمف  هللنَّوة في حاـ مرتاب الابيرة، باومَّ  يـ اعتزلكا قكؿى كا بذلؾ ونَّ يـ سمر حلقة الحسف فسمركا معتزلةن، كقيؿ: إنَّ 
لعبػاد اهلل ليس االقان وفعاؿ العباد، بؿ ا القرآف مالكؽ، كأفَّ  ، كعلى أفَّ كال اافر. كىـ متفقكف على نفي صفات اهلل

  .(ّْ/ُالملؿ كالنحؿ)ك  (ّّ:نظر: اعتقادات فرؽ المسلميف)صىـ الذيف يالقكف أفعاليـ. ي

 (.ِْ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ك  ،(ٖٕ/ُيني)( لكام  اونكار البيية كسكاط  اوسرار اوثرية: السفار ِ)
 (.َٖٕ/ِ، كمعارج القىبكؿ: حافظ بف أحمد الحامي)(ْٓٓ،ْْٓ/ٓمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)( مجّ)
 (.ُْٔ،)ص:(ّْٗٗاتاب فضائؿ القرآف ػ تهللليؼ القرآف، حديث رقـ) ( صحيأل الباارمْ)
 .(ُِّ/ُُ)العسقالني ( فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجرٓ)
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 اويمػػي أفَّ  كذلػػؾ حظكظػػو، نيػػؿ فػػي بسػػببيا كيتكسػػ  دنيػػاه، صػػالح بيػػا يقػػكـ التػػي عاداتػػو تعطيػػؿ
معتػاده ػ  عػف يارجػو عمػا قلبيػو ارػمهللز كربمػا العقليػة ػ كال اومػكر الرػرعية مػف رػيئان  يػزاكؿ لـ الذم

 ككردت سػػػنةن، عرػػػريف فػػػي نيجكمػػػان  القػػػرآف نػػػزكؿ اػػػاف ىنػػػا كمػػػف عيػػػده، بػػػذلؾ لػػػو اػػػاف مػػػف باػػػالؼ
 دفعػػةن  النفػػكسي  عنيػػا تنفػػر لػػئال كذلػػؾ كاحػػدةن، دىفعػػةن  تنػػزؿ كلػػـ فرػػيئان، رػػيئان  فييػػا التاليفيػػة اوحاػػاـ
 لؾى  ما: "لو قاؿ الملؾ عبد ابنو أفَّ  (ُ)العزيز عبد بف عمر عف الاليفة العادؿ يحاى كفيما، كاحدةن 

ػؿٍ  ال: "عمػر لػو قػاؿ". الحػؽَّ  فػي كبػؾ بػي غلت القدكر أف لك أيبالي ما فك اهللً  اومكر؟ تينفذي  ال  تعجى
، يا ني الثالثة، في كحرَّميا مرتيف، القرآف في الامر ذَـّ  اهلل فإفَّ  بينيَّ  على الحؽَّ  أحمؿى  أفَّ  أااؼ كا 

 االسػػػتقراء فػػػي معتبػػػر صػػػحيأل معنػػػى كىػػػذا .(ِ)فتنػػػةو" ذا مػػػف كياػػػكف جملػػػةن  فيػػػدفعكه جملػػػةن، النَّػػػاس
 أسػػباب علػػى أاثريىػػا كاػػاف التػػهللنيس، جيػػة علػػى كأجػػرل بالمصػػلحة أجػػرل اػػاف مػػا فاػػاف العػػادم،
 حػيف التػهللنيس إلػى أقرب كاانت الكقائ ، بحسب تنزؿ صارت حيف النفكس في أكق ى  فاانت كاقعة،
ـه  ينػػزؿ لػػـ اػػذلؾ، نزلػػت إذا ونَّيػػا جزئيػػةن؛ كجزئيػػةن  حامػػان  حامػػان  تنػػزؿ اانػػت  قػػد قبلػػو كالػػذم إال حاػػ
 الثػانير  نػزؿ فػإذا رأسػان، بو العلـ كعف التاليؼ عف الصائـ المالؼً  نفسي  بو كاستهللنست عادةن، صار
 ىػػذه بػػهللفَّ  االبتػػداء فػػي أيكنسػػكا كلػػذلؾ .كالرابػػ  الثالػػث فػػي اػػذلؾ ثػػـ لػػو، لالنقيػػادً  أقػػربى  الػػنفسي  اانػػت
 لتاػاثرت كاحػدةن  دفعػةن  نزلػت فلك ،أبيو عمؿ مف بهللنَّو العمؿ في الطفؿ يؤنس اما إبراىيـ، ملة الًملة

ذا، االثنػػيف أك الكاحػػد الحاػػـ إلػػى انقيػػادىه إلييػػا لينقػػادى  ياػػف فلػػـ الميالَّػػؼ، علػػى التاػػاليؼي   اعتػػادت كا 
 إال ثػافو  فعػؿه  يػهللتي فػال صػدريه، بػو كانررح قلبو، في نكره  بو لو حصؿ الايرً  أفعاؿً  مف فعالن  النفسي 
 النفس أف النَّاس في جارية أارل كعادةه  الطاعة، أىؿ في اهلل عادة في ىذا القىبكؿ؛ لو النفس كفي
، كذلػؾ و ."نكعػو مػف آاػر فعػؿه  عندىا ياكف فعؿو  إلى انقيادان  أقرب ، حراػيه فَّ اإلسػالـ ديػفه كاقعػيه

البرػر ال يتغيػركف بػيف يػكـو كليلػةو، كاإلسػالـ  جاء يكاجو الكاق  بكسػائؿ ماافئػة، فاإلسػالـ يػؤمف أفَّ 
المجتمعػػػات البرػػػرية ال تتغيػػػر  ىػػػك نػػػامكس، كقػػػانكف اهلل فػػػي الحيػػػاة، كنػػػكاميس اهلل فػػػي الحيػػػاة أفَّ 

، أك بايطبةو، بؿ تحتاج إلى سػنكات طكيلػة، مجتمعػات تحتػاج إلػى صػبر طكيػؿ حتػى  بضغطًة زرو

                                                           

ينة النبكية، جديه مف جية أيمو دىػ( بالمُٔاوىمكم، كلد سنة)ف عمر بف عبد العزيز بف مركاف أمير المؤمني (ُ)
 ىػ(ٗٗكي  لو بالاالفة بعيد مف سليماف بف عبدالملؾ سنة)بعد أف بي  سكةن لو في االفتوعمر بف الاطاب، اتاذه أي 

علماء العامليف لما لو مف أعماؿ جليلة، كمفاار عظيمة، كمآثر حسنة، عمؿ على مف الالفاء الرارديف، كال كعدَّ 
ليؽ  طارؽ في مظلمةو، كااف حسفى  كنرر العدؿ، كرد المظالـ إلى أىليا، فتأل بابو لاؿَّ  إحقاؽ الحؽَّ  ٍلؽ كالاي الاى

 ىػ( بحلب.َُُكفي سنة)اامؿى العقؿ، حسف السمت جيد السياسة، فقيو النفس ظاىر الذااء، زاىدان متكاضعان، ت
   .(ْٖٓ/ُ(، كالتاري  اإلسالمي: علي الصالبي)ُِٗ/ِ)البداية كالنياية(، ك َُِ/ٓينظر: سير أعالـ النبالء)

(، كأميػػػػر المػػػػؤمنيف عمػػػػر بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز: علػػػػي َٔعبػػػػد العزيػػػػز: ابػػػػف عبػػػػد الحاػػػػـ)ص( سػػػػيرة عمػػػػر بػػػػف ِ)
  .(ِّ:)صمبررات النصر كالتمايف: ياسيف اوغا(، ك َٓالصالبي)ص:
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الدعكة اإلسػالمية دعػكة عمليػة، كديػف اهلل ك  مجتمعات،مف معرفة سنف تغيير التتغير، كلذلؾ ال بيدَّ 
 .(ُ)دعكة مرحلية، اويمـ ال تتغير بيف يكـو كليلةو 

 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
؛  .ُ ٔيَغ[:لقكلػػوالتػػدرج فػػي التربيػػة أمػػره مطلػػكبه

ررِٕٚ رروا َربَّ ُٕ و ـُ كالحامػػة  .{35}آل عؿللرا:  ]َوَفُِررْن 
كض  الريء في مكضػعو؛ لػذلؾ قػاؿ الباػارمر فػي الصػحيأل:) بػاب العلػـ  كالعلـ يقتضياف

 باره.لـ قبؿ اً غار العً صً ب ي النَّاسباني: الذم يربَّ قبؿ القكؿ كالعمؿ( كيقاؿ الرَّ 

 كاعتبػػػاره  ،علػػػى االاتيػػػار مػػػ  القػػػدرة علػػػى إبػػػداعيا دفعػػػة دليػػػؿه  فػػػي الػػػؽ اورػػػياء مػػػدرجان  .ِ
 .على التهللني في اومكر كحثه  ،ارظَّ للنر 

رررََمَواِت و قػػػاؿ:ونَّػػػ ؛للعقػػػالء عظيمػػػةه  فػػػي ىػػػذه اريػػػة برػػػارةه  .ّ رررَق افسَّ َِ ٌُ اهللُ افَّرررِذي َخ ررر ُُ ]إِنَّ َربَّ

الػػذم يػػربياـ كيصػػلأل رػػهللناـ كيكصػػؿ إلػػياـ الايػػرات كيػػدف  عػػناـ  كالمعنػػى أفَّ  َواألَْرَض[
الؽ ىذه اورػياء  لى حيثي ىك الذم بل  اماؿ قدرتو كعلمو كحامتو كرحمتو إ الماركىات
كمف اػاف لػو مػرب مكصػكؼ بيػذه  ،كأكدع فييا أصناؼ المناف  كأنكاع الايرات ،العظيمة

يعػكؿ علػى الحامة كالقدرة كالرحمة فايؼ يليػؽ أف يرجػ  إلػى غيػره فػي طلػب الايػرات أك 
 .غيره في تحصيؿ السعادات

[]رَ ىػػك :أنػػتـ عبيػده بػػؿ قػػاؿ :و لػػـ يقػػؿفإنَّػ فػي اريػػة دقيقػػةه  .ْ ٌُ رر ُُ و أاػػرل كىػػي أنَّػػ كدقيقػةي ، بَّ
بالتربيػة كاثػرة  كىػك مرػعره  ،ى نفسػو فػي ىػذه الحالػة بػالربَّ تعالى لما نسب نفسو إلينػا سػمَّ 

مف ااف لو مرب م  اثرة ىذه الرحمة كالفضؿ فايؼ يليؽ  :و يقكؿالفضؿ كاإلحساف فاهللنَّ 
 .بو أف يرتغؿ بعبادة غيره؟

، كأنَّيا بعد ريءو  حدثت ريئان كقد  ليا ابتداءه، كقد حدثت بعد أف لـ تاف، حكادث العالـ أفَّ  .ٓ
.  حدثت بميٍحًدثو

 أفَّ مف سينف اهلل التدرج في اؿَّ ريءو، ال ريء يهللتي فجهللة في أحكاؿ النَّاس. .ٔ
 
 

                                                           

في ظالؿ سكرة ، ك (ُٓٔكالسلسة الصحيحة: اولباني)ح ،(ُْٗ،ُْٖ/ِالمكافقات: أبك إسحاؽ الراطبي)( ُ)
 .(ُِ،ُٗ:التكبة: عبداهلل عزاـ)ص

رراد العقؿ السليـ إلى مزايا َِ( صحيأل الباارم في اتاب العلـ ػ باب العلـ قبؿ القكؿ كالعمؿ )ص:ِ) (، كا 
 (،ّْ/ُِكمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (،َُٔ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ُٖٔ/ّالسعكد)الاتاب الاريـ: أبك 

(، كاالنحرافات العقدية ُٓٓ(، كالجماعات اإلسالمية: سليـ الياللي)ص:ِٔ/ُكلكام  اونكار البيية: السفاريني)
 (.ْٕ/ُكالعلمية: علي الزىراني)
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  عمكه كارتفاعه ككماؿه كجماؿه  عمى العرشً  الرحمفً  استكاءي : ثالثالمقصد ال
ْرِش[ اإليماني العظيـ قكلو:كيدؿر على ىذا المقصد  ًَ ٌَّ اْشَتَوى َظَذ اف   .{10}األعراف ]ُث

 :(ُ): المفردات المُّغكية في اآليةأكَّالن 
 ٌَّ  .كاورض تكل على العرش بعد الؽ السمكاتما اسإنَّ  اهلل على أفَّ  كىذا يدؿر  ،للترااي حرؼ :ُث

 كاالعػتالًء، االرتفػاعً  فػي حقيقػةه  أنَّػو المحقَّقػيف اػالـ مػف كيؤاػذ االعتداؿ، حقيقتيو االستكاءي  :اْشَتَوى
 .ارية ىذا في اما الجاللة، ضمير إلى مسندان  القرآفً  في اللَّفظ ىذا التيـز كقد كالعلك كالقصد

ْرشِ  ًَ كفػي الرػرع: العػرش ، لملػكؾلالعػرش السػرير الػذم ك  العرش لغةن: السرير الاػاص بالملػؾ، :اف
الرحمف، كىك أعلى المالكقػات كأابرىػا، كصػفو اهلل بهللنَّػو عظػيـه، كاػريـه، العظيـ الذم استكل عليو 

 جسـه عظيـه محيطه بسائر اوجساـ.  ، كالعرش أعظـ المالكقات كسقفيا، كىككمجيده 
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآلية ثانيان:

سػابؽو فػي إفَّ ربَّاـ أييا النَّاس ىك اهلل الذم الؽ السمكات كالؽ اورض على غيػر مثػاؿو 
، ثػػـ اسػػتكل سػػبحانو علػػى العػػرش اسػػتكاءن يليػػؽ بامالػػو كجاللػػو، بمعنػػى ارتفػػ  كعػػال، كال  سػػتة أيػػاـو

 .ندرؾ ايفيتو
 :(ّ)لطائؼ التفسير كدقائؽ التأكيؿ في اآليةثالثان: 

ٌَّ ]دلت  :المطيفة األكلى ٌَّ اْشَتَوى]:قكلو في [ُث  الؽ مف كأعظـ أٍم: الررتبي، التَّرااي على [ُث
 تغييران  يحدث لـ كاورض السَّمكات الؽ أفَّ  على تنبييان  العرًش، على استكاؤه كاورض السَّمكات

، كال بزيادةو  اهللً  تصرفات في  السَّمكات الؽ ذار عقب العرش على االستكاء ذار كلذلؾ نقصافو
 ."السَّاب  اليكـً  في استراحى  اهلل إفَّ  ":الييكدي  يقكليو ما إبطاؿي  ذلؾ مف كاورًض كالمقصد
 يجب بؿ إليو، كاعتزل إليو كانتسب السلؼ، مذىبى  أظير مف على عيبى  ال :المطيفة الثانية

ر االستكاء فهللفضؿ مذىب في تفسي حقان، إال ياكف ال السلؼ مذىب فإفَّ  باالتفاؽ؛ منو ذلؾ قىبكؿ
 أفَّ االستكاء بمعنى االرتفاع كالعلك الالئؽ باهلل تعالى. ىك مذىب السلؼ الصالأل في

 .اء؛ وفَّ العرش أثقؿ المالكقات على اإلطالؽ كأابرىااصَّ العرش باالستك  :المطيفة الثالثة
 
 

                                                           

كتفسير القرآف العظيـ:  (،ُٖٔ/ّرراد العقؿ السليـ: أبك السعكد)كا   (،ُُِ،ُُٗ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ّٔكررح ليمعة االعتقاد: ابف عثيميف)ص: ،(ُٔٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك َْٔ/ِابف اثير)

 (. ُٕٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ِ)

الثَّاني) فقرة رقـ: حاالاتاب المقدس: سفر التَّاكيف، اإلصٍ  (ّ) (، كمجمكع الفتاكل: ابف ٓ،ص:ّح ي
 (.ِٓكاالستيزاء بالديف: أحمد القرري)ص: ،(ُٔٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُْٗ/ْتيمية)
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 :(ُ)رابعان: بياف المقصد مف اآلية
،  كصؼ نفسػو باالسػتكاء علػى العػرش اهلل تعالى هللفَّ ىذه ارية الاريمة مف آيات الصفات ف

ال مقركنػة ، كلػـ يػذار صػفة االسػتكاء إآيات مف اتابو باستكائو على عرروفي سب  اهلل تمدح كقد 
 ه المسػػتحؽ وفَّ كحػػدى  و الػػربر ، كأنَّػػبغيرىػػا مػػف صػػفات الامػػاؿ، كالجػػالؿ؛ القاضػػية بعظمتػػو كجاللػػو

و، أك كصفو بو بو نفسى  كصؼ اهللي  كصؼو  اؿَّ  الذم ال يرؾ فيو أدنى عاقؿ أفَّ  كالحؽر ، هيعبد كحدى 
ـ عػػف مرػػابية رػػيء مػػف صػػفات ىػػك التنزيػػو التػػا يػػـفى ال، فظػػاىره المتبػػادر منػػو السػػابؽ إلػػى رسػػكلو

 بالدَّاللػػةً  أجػػدرى  بسػػببيا اػػاف العػػرًب، اػػالـً  فػػي اصكصػػيَّةه  (الفعػػؿ )االسػػتكاء ليػػذا فَّ إثػػـ  .الحػػكادث
 ااًتيػر كلػذلؾ عظمتػًو، معنػى اوفيػاـ إلى كيقرب ،اهللً  بصفاتً  يليؽ ممَّا تبليغيو المرادً  المعنى على
 ،الاػالؽً  عظمػةً  رػؤكفً  مػف عظػيـو  رهللفو  عف يعبَّر فاالستكاءي  اوفعاؿ مف غيره دكف اريات ىذه في

كقد فسَّره أىؿ التعطيؿ باالسػتيالء، كريدَّ علػييـ بهللنَّػو ال ييعػرؼ فػي لسػاف العػرب بيػذا المعنػى، كأنَّػو 
لػو قػدك  عليو لكاـز باطلةه، مثؿ أفَّ العرش لػـ ياػف مًلاػان هلل ثػـ اسػتكلى عليػو بعػد.يلـز   اورػاعرة تهللكَّ

 مػف إال ىػك مػا العػرشى  وفَّ  بعيػدان؛ كأيراه"كعقب ابف عاركر بقكلو:  ،االستيالءي  باالستكاءً  المرادى  هللفَّ ب
 ميٍسػػتىكو علػػى اهلل بػػهللفَّ  يؤمنػػكف كمػػذىب السػػلؼ أنَّيػػـ ."عليػػو باسػػتيالئو ل ابػػار كجػػو فػػال مالكقاتػػو،

؛ غير مف الًقو، مف بائفه  عررو، ، فقاؿ: االستكاء سيئؿ عف االستكاءفعف اإلماـ مالؾ  تهللكيؿو فاسدو
، كالسؤاؿ عنو بدعةه.  معلكـه، كالايؼ ، كاإليماف بو كاجبه  اسػتكل أنَّػو أعلمنػاثـ إفَّ اهلل غير معقكؿو

 أك المالكقػات، مف لغيره أك للعرش، ميفتقره  اهللى  أفَّ  قداعت كمف استكل، ايؼ يابر لـ عررو، على
 .مبتدعه  ضاؿ   فيك ارسيَّو، على المالكقات ااستكاء، العرش على استكاءه أفَّ 

 أثبتنػاه، كرسػكليو اهللي  أثبتػو فما الباب، ىذا في يينظر ، أفكقاعدة أىؿ السرنة في صفات اهلل
ـ النص بيا كرد التي كاولفاظ نفيناه، كرسكليو اهللي  نفاه كما  ما فنثبت كالنفي، اإلثبات في بيا ييعتصى

طريقػػة ك  .كالمعػاني اولفػاظ مػػف النصػكص نفتػو مػػا كننفػي كالمعػاني، اولفػػاظ مػف النصػكصي  أثبتتػو
أنَّيـ يصفكف اهلل بما كصؼ بو نفسو، كبما كصفو بو رسكلو مف غيػر تحريػؼو  مة كأئمتياسلؼ اوي 

، كتنزيػػوه بػػال تعطيػػؿو أٍم:  ، إثبػػاته كال تمثيػػؿو ، ، كال تاييػػؼو كال تعطيػػؿو  إثبػػات مػػا أثبتػػو مػػف بػػال تمثيػػؿو
مػا نفػاه  اهلل ، كاػذلؾ ينفػكف عػفكال تعطيػؿو  ، كمف غير تحريؼو كال تمثيؿو  الصفات مف غير تاييؼو 

، ال فػي أسػمائو كال مػف غيػر إلحػادو  في اتابو، أك نفاه عنو رسكلو م  إثبات امػاؿ ضػده عف نفسو
فطػػريقتيـ تتضػػمف إثبػػات اوسػػماء كالصػػفات، مػػ  نفػػي مماثلػػة المالكقػػات، إثبػػات بػػال ، فػػي آياتػػو

ءٌ ]تربيو، كتنزيو بال تعطيؿ، اما قاؿ تعالى: ْثِِِه َرْ ِّ ـَ َْٔس  ]َوُهرَو :رد للتربيو كالتمثيػؿ، كقكلػو[ َف

                                                           

 (،ِّٗكأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (،ْٓٓ/ِمنياج السنة النبكية: ابف تيميَّة) (ُ)
كالعيف كاوثر في عقائد أىؿ  (،ِٔاالعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرراد: محمد بف صالأل العثيميف)ص:كررح ليمعة 

 (ُِٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ٗٓاوثر: عبدالباقي المكاىبي الحنبلي)ص:
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ُٔع افَبِهُر[ ِّ  لػيس حػؽ   فيػك ذلػؾ مػف بو اهللي  كصؼ ما أفَّ  نعلـنحف ك  .(ُ)ل لحاد كالتعطيؿ رد افسَّ
ذلػؾ  مػ  ()كىػك، باالمػو المػتالـ مقصػكد يعػرؼ حيػثي  مف يعرؼ معناه بؿ أحاجي؛ كال لغز فيو
ءٌ ] ْثِِِه َرْ ِّ ـَ َْٔس  واى [ َف  فامػا أفعالػو في كال كصفاتو بهللسمائو المذاكرة المقدسة نفسو في ال {33}الشُّ

 ال رػيءه  امثلػو لػيس كىػك حقيقػة صػفات لػو فاػذلؾ حقيقػة، أفعػاؿ كلػو حقيقة ذات لو اهلل أفَّ  نتيقف
فإفَّ  حقيقة؛ عنو منزهه  اهلل فإفَّ  حدكثان  أك نقصان  أكجب ما كاؿر  أفعالو في كال صفاتو في كال ذاتو في
 .(ِ)فكقو غاية ال الذم للاماؿ مستحؽه  اهلل

فكؽ  أىؿ البدع كالضالؿ قد اصطلحكا على تسمية استكائو على عررو كعلكه على القوك 
فلما كضعكا ليػذه المعػاني  كيسمكف العرش حيزان كجية، .(ّ)كتجسيمان  و فكؽ عباده تحيزان كأنَّ  سمكاتو

 الصحيحة الثابتة تلؾ اولفاظ المستنارة الرنيعة تـ ليـ مف نفييا كتعطيليا ما أرادكا، فلـ يرؾ أحده 
ىػذا يػدؿر علػى انحػراؼو فػي  ـكال رػؾَّ أف قػكليعػف ذلػؾ،  هلل في قلبو كقار كعظمػة فػي تنزيػو الػربَّ 

كال اػػالؼ بػػيف العقػػالء أفَّ اهلل متصػػؼه بجميػػ  سػػادو فػػي العقػػؿ، كقصػػكرو فػػي التصػػكر، الفطػػرة، كف
عػرش مػف صػفاتو لػذلؾ فػإفَّ اسػتكاء اهلل علػى ال .(ْ)صفات الاماؿ، منزهه عف جمي  صػفات الػنقص

جماع السلؼ، فقد أجم  الفعلية الثابتة هلل  السلؼ الصالأل على إثبات استكاء اهلل بالاتاب كالسرنة كا 
، كال تمثيػػػؿ، كىػػػك اسػػػتكاءه  ، كال تاييػػػؼو ، كال تعطيػػػؿو علػػػى عررػػػو، فيجػػػب إثباتػػػو مػػػف غيػػػر تحريػػػؼو

، معناه العلك قػد اتفقػت الالمػة بػيف المسػلميف ك  .(ٓ)كاالرتفاع كاالستقرار على كجوو يليؽ بػاهلل حقيقي 
كال  ،مف فكؽ العرش ال تافى عليػو اافيػة مػف القػو يعلـ كيسم  ،اهلل فكؽ عررو فكؽ سمكاتو أفَّ 

كاػػالـ السػػلؼ قاطبػػةن فػػي بػػاب اوسػػماء كالصػػفات الجميػػ  كاحػػد: إثبػػاته بػػال ، يحجػػبيـ عنػػو رػػيءه 
، كتنزيوه بال تحريؼو كتعطيؿو  كبمػا كصػفتو  ،كالمسػلمكف يصػفكف اهلل بمػا كصػؼ بػو نفسػو. (ٔ)تمثيؿو

،كال تمثيػؿو  كمػف غيػر تاييػؼو  كال تعطيػؿو  و مف غيػر تحريػؼو بو رسلي  بػؿ يثبتػكف لػو مػا  ، كال تفػكيضو
فػػال يعطلػػكف الصػػفات كال يمثلكنيػػا  ،كينزىكنػػو عػػف اوافػػاء كاومثػػاؿ ،يسػػتحقو مػػف صػػفات الامػػاؿ

كصػفات اهلل ال تماثػؿ صػفات  ،مان كالممثػؿ يعبػد صػنى  ،مان المعطؿ يعبد عدى  بصفات المالكقات؛ فإفَّ 
فػػإف اهلل ال يماثػػؿ المالػػكقيف  ،ال فػػي ذاتػػو كال صػػفاتو كال أفعالػػو و رػػيءه اهلل لػػيس امثلػػ العبػػاد؛ فػػإفَّ 
 .(ٕ)باصائص الربكبية التي ال تصلأل إال هلل ا الاالؽكصفك كالسلؼ ، مف الصفات في ريءو 

                                                           

 .(َُِ(، كأحاديث العقيدة المتكىـ إرااليا في الصحيحيف)ص:ّٓ( التدمرية: ابف تيميَّة)ص:ُ)
 (.ِٔ/ٓ( مجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ِ)
 (.ُْٓص:)كمعجـ المناىي اللفظية: بار أبك زيد (،ّٗررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ّ)
 (.َُْ/ُ( لكام  اونكار البيية: السفاريني)ْ)
 (.ِٔررح ليمعة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرراد: محمد بف صالأل العثيميف)ص: (ٓ)
 (.َٕٕ/ِ(،)ُْٗ/ُمعارج القىبكؿ بررح سلـ الكصكؿ: حافظ الحامي) (ٔ)
 .(َّّ/ُٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  (،ّٕ،ٓٔ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ٕ)



 
 

 363 

الفصؿ 
 (ٓٓ -ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الثاني:   الثالث

 : (ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
 ماػػػالؼه  يـقػػػكلي ففػػػي اريػػػة رد  علػػػى الجيميػػػة الػػػذيف يزعمػػػكف أفَّ اهلل لػػػيس فػػػكؽ العػػػرش.  .ُ

جماع السلؼللاتاب كالسر    .كىك مناقض وقكاؿ اونبياء كنصكصيـ ،نة كا 
 ارية دليؿه على اماؿ القدرة كالعلـ، كذلؾ مف صفات المدح كالثناء. .ِ
 كجميػكر العقػالء يقكلػكف: قػكؿ ىػؤالءً  أىؿ اوىػكاء،إناار علك اهلل على عررو أصؿ عند  .ّ

 معلـك الفساد بالضركرة.
 : إفَّ اهلل فكؽ العالـ حقيقةن الرابع مقصدال

ٚمٍ قكلو:ل       َأيَّ
ِٜ ََمَواِت َواألَْرَض ِِف ِشتَّ َق افسَّ َِ ٌُ اهللُ افَِّذي َخ ُُ ًَْرشِ  ]إِنَّ َربَّ ٌَّ اْشَتَوى َظَذ اف  {10}األعراف  [ُث

 :(ِ)المُّغكية في اآلية أكَّالن: المفردات
ٌُ اهللُ ُُ  ريءو  ىك المعبكد الذم لو العبادة مف اؿَّ  اسيا النَّ أير  سيداـ كمصلأل أمكراـ إفَّ أم:  :إِنَّ َربَّ

ْرشِ  ًَ  العرش جسـه عظيـه محيطه بجمي  المالكقات. :اف
 :(ّ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

إفَّ ربَّاـ أييا النَّاس ىك اهللي الذم الؽ السمكات كالؽ اورض على غيػر مثػاؿو سػابؽو فػي 
، ثـ استكل سبحانو على العرش استكاءن يليؽ بجاللو ال ندرؾ ايفيتو، كنعلـ معناه.   ستة أياـو

 :(ْ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
َواِت : اصَّ اهللي تعالىالمطيفة األكلى َّ  ؛ ونَّيما أعظـ المالكقات للناظريف.َواألَْرَض[]افسَّ

؛ الحامة في االقتصار على ذار السمكات كاورض دكف ذار الؽ سائر اورياءالمطيفة الثانية: 
 اهلل كالػدليؿ عليػو أفَّ  ،على ذار مػا بينيمػا ذار السمكات كاورض في ىذه ارية يرتمؿ أيضان  وفَّ 

  .القرآنية تذار سائر المالكقات في سائر اريا
ررََمَواِت ]فػػي قكلػػو: :المطيفػػة الثالثػػة ررَق افسَّ َِ السػػمكات  إفَّ فػػدليػػؿه علػػى أفَّ السػػمكات مالكقػػةه،  [َخ

 .كاتب اهلل ،سؿاما أابرت بذلؾ الرر  ،بعد أف لـ تاف مالكقةه 
 
 

                                                           

 معارج القىبكؿ(، ك ُْ/ُ(، كدرء تعارض العقؿ كالنقؿ: ابف تيمية)َُِ،ُُٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (. ُْٗ/ُالكصكؿ: حافظ بف أحمد الحامي)بررح سلـ 

 (.ّْٕ/ِ(، كحارية الجمؿ على تفسير الجالليف)ُّٓ/ٓ( جام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم)ِ)
 (.ُٕٓ( الماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ّ)
(، كحارية الجمؿ على تفسير ِٕ/ُِ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)َُٓ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ْ)

 (.ّ/ِالجالليف)
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الفصؿ 
 (ٓٓ -ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الثاني:   الثالث

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
باالستيالء كالقير كالغلبة،  ستكاءاالمف ذكم النزعة االعتزالية صفةى  تهللكَّؿ بعضي المفسَّريف

؛ عقلية فاسدة كليـ ربوه لؾ لنفي صفة العلك عف اهلل، فهللارجكىا بذلؾ عف حقيقتيا إلى المجاز، كذ
كصػػػػفة   سػػػػالـ نصػػػػركا كال وعدائػػػػو اسػػػػركا.كىػػػػـ ال ل يقيمػػػػكف الحػػػػؽَّ، بتلػػػػؾ الحجػػػػج زعمػػػػكا أنَّيػػػػـ

أىػػؿ السرػػنة كالجماعػػة؛ فػػإفَّ علػػك اهلل علػػى  االسػػتكاء مػػف أنػػكاع أدلػػة علػػك اهلل بذاتػػو علػػى القػػو عنػػد
ثمانيػةى عرػر  العلمػاءعررو فكؽ القو ثابته بالاتػاب كالسرػنة كاإلجمػاع، كالعقػؿ كالفطػرة، كقػد ذاػر 

 لساف كعلى اتابو، في نفسىو اهللي  كصؼ قد، فنكعان مف أدلة علك اهلل على القو، كاكنو فكؽ عباده
: ةالرػافعي بعػضي  قاؿ حتى اثيرةو، آياتو  في اتابو في كالفكقية العرش على كاالستكاء بالعلك رسكلو

فػي ذلػؾ رد  ك  "،عبػاده فػكؽ كأنَّػو الالػؽ، علػى عػاؿو  اهلل أف علػى تػدؿر  أزيػد أك دليػؿو  ألػؼي  القرآف في"
ػػػة أفَّ  ، فلػػػك اػػػاف اهلل  علػػػى مػػػف أناػػػر فكقيػػػة اهلل علػػػى الالػػػؽ بحجَّ الحيػػػز كالجيػػػة علػػػى اهلل محػػػاؿه

ماتصان بالحيز كالجية لاانت ذات البارم مفتقرة في تحققيا إلى الغير، كلااف محدىثان، كىذا ممتن  
 .(ِ)االعتبارات على اؿَّ  باطؿه  حاصؿ في الحيز كالجية قكؿه  اهلل القكؿ بهللفَّ  ثبت أفَّ في حؽَّ اهلل، ف

كالجيػػة لػػيس بػػهللمرو كجػػكدم حتػػى يقػػاؿ: ذات اهلل مفتقػػرةه إليػػو كمحتاجػػةه  الحيػػز أفَّ  أيضػػان  الجػػكابك 
فال ريب أفَّ اهلل فكؽ العالـ، بائفه كاهلل مبايفه للعالـ، كفكؽ،  إليو، فإفَّ ذات اهلل ماتصة بجية علكو 
يحػػيط بػػو  أابػػر كأعظػػـ مػػف أفَّ  ااػػالن فػػي المالكقػػات؛ وفَّ اهللمػػف المالكقػػات، فػػاهلل تعػػالى لػػيس د

منفصػػؿه عنيػػا، لػػيس حػػاالن  منحػػازه عػػف المالكقػػات، أم: مبػػايفه ليػػا، فػػإفَّ اهللءه مػػف مالكقاتػػو، رػػي
كمعنػى بػائف مػف القػو: أنَّػو لػيس فػي ذاتػو رػيءه مػف ، فكؽ سػمكاتو، بػائفه مػف القػوفييا، فإفَّ اهلل 

الابير المتعالي فيك العظيـ  الذم ال أعظـ منو، كىك و، كال في مالكقاتو ريءه مف ذاتو، مالكقات
تحيط بػو مالكقاتػو، فضػالن عػف أف  يمتن  أف يحكيو ريءه مف مالكقاتو، فيك أعظـ كأابر مف أفَّ 

 .(ّ)يحيط بو ريءه منيا
 :(ْ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
 .قياـ اوفعاؿ االاتيارية باهلل تعالى؛ كأنَّو فعاؿ لما يريد .ُ

 كاكف اهلل تحت أىؿ الدرنيا محاؿه باالتفاؽ. بذاتو العلية حقيقةن،أفَّ اهلل فكؽ العالـ  .ِ

 لى ما يليؽ بجاللو كامالو كعظمتو.إثبات صفة االستكاء على العرش هلل تعالى حقيقةن ع .ّ

 
 

                                                           

 (. ُُٖ(، كدف  إيياـ التربيو: السميرم)ص:ُِٔ/ِ( الصكاعؽ المرسلة: ابف قيـ الجكزية)ُ)
 (.ِِٔ/ٓكمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (،ُُٕ،َُٗ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ِ)
 (.َُِػػ  َِٕ( ررح الرسالة التدمرية: عبدالرحمف بف ناصر البٌراؾ)ص:ّ)
 (. َُّ(، كدف  إيياـ التربيو: السميرم)ص:ُُٓ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ْ)
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 الخامس: عمـ الييئة كالفمؾ جائز مقصدال
ررَق ]قكلػػو:دؿَّ علػػى ىػػذا المقصػػد  َِ ٌُ اهللُ افَّررِذي َخ رر ُُ ٌَّ إِنَّ َربَّ ررٍٚم ُثرر  َأيَّ

ِٜ ررََمَواِت َواألَْرَض ِِف ِشررتَّ افسَّ

 َٖ َراٍت بِ َر َوافُُّْجوَم ُمَسخَّ َّ ََ َس َواف ّْ ُبُه َحثًِٔثٚ َوافنَّ ُِ َٚر َيْى َٓ ََ افَّْ ْٔ َِّ ِق اف ٌْ ْرِش ُي ًَ  {10}األعراف  [ْمِرهِ اْشَتَوى َظَذ اف
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

َق  َِ . ،مف المالكقات ل اهللما سك  يتناكؿ اؿَّ الالؽ : َخ  كالالؽ ىك اإلبداع بتقديرو
ررََمَواِت  ،: افسَّ مػػا لػػو ارتفػػاع  فاػػؿر  ،مػػا ارتفػػ  كسػػما كعػػال عبػػارة عػػف اػػؿَّ  كىػػي السػػمكات جمػػ ي سػػماءو

 .كعلك كسمك ااف سماءن 
ـه ثقيػؿ يتحػرؾ باسػتقامةَواألَْرَض   كضػ  اورض اهلل فَّ ، فػإ: اورض باردة يابسػة بػالطب ، كىػي جسػ

، القابؿ لجمي  أنكاع االنتفػاع مػف إجػراء على ىذا الراؿ العظيـ لالؽكض  اورض ل فَّ و ؛لالؽل
، كدفف اومكات كغير ذلؾ مف أنكاع المناف  مف أعظـ كحفر اربار كزرع الحبكب كالثماراونيار 
 ، كأابر النَّعـ اإلليية.اريات

 ََ ْٔ َِّ الليػؿي عبػارةه عػف زمػف مغيػب الرػمس ، فإلػى طلػكع الفجػر ىك ما بيف غػركب الرػمس الليؿ: :اف
 إلى طلكع الفجر أك طلكع الرمس؛ ونَّو مقابؿ النيار.

ُبررهُ  ُِ . كالطلبًػػةي: ىػػي : َيْى أصػؿ الطلػػب: الفحػصي عػػف كجػكد الرػػيًء عينػان اػػاف ذلػؾ الرػػيءي أك معنػىن
 الريءي المقصكدي بالطلب.

 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
ربَّاـ أييا النَّاس ىك اهللي الذم الؽ السمكات كالؽ اورض على غيػر مثػاؿو سػابؽو فػي إفَّ 

، ثـ استكل سبحانو على العرش استكاءن يليؽ بجاللو ال ندرؾ ايفيتو، كنعلـ معناه ، ييٍذىب ستة أياـو
عان ظػػالـ الليػػؿ بضػػياء النيػػار، كضػػياء النيػػار بظػػالـ الليػػؿ، كاػػؿ  منيمػػا يطلػػب اراػػر طلبػػان سػػري

بحيػػث ال يتػػهللار عنػػو، فػػإذا ذىػػب ىػػذا داػػؿ ىػػذا، كالػػؽ اهلل الرػػمس، كالػػؽ القمػػر، كالػػؽ النجػػـك 
 . ميذلَّالت ميييَّآت

 
 
 

                                                           

كأضػػكاء البيػػاف  (،َٔ/ُٔ،ُُُ/ُِ(، كمجمػػكع الفتػػاكل: ابػػف تيميػػة)ُْٓ،َُِ/ُْالتفسػػير الابيػػر: الػػرازم) (ُ)
(، كمغنػػػػي ِٓ/ِكحارػػػػية قليػػػػكبي كعميػػػػرة علػػػػى المحلػػػػي) (،ُُٕٖفػػػػي إيضػػػػاح القػػػػرآف بػػػػالقرآف: الرػػػػنقيطي)ص:

 (.َُْ/ِ،َٔ/ْكعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (،َّٗ/ّالمحتاج: الرربيني)
 (.ُٕٓ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ُّٓ/ٓ( جام  البياف: الطبرم)ِ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
  فمؾ جائز؛ ألدلة منيا:عمـ الييئة كال - أ

اهلل مػػأل اتابػػو مػػف االسػػتدالؿ علػػى العلػػـ كالقػػدرة كالحامػػة بػػهللحكاؿ السػػمكات كاورض،  أفَّ  .ُ
كتعاقػػب الليػػؿ كالنيػػار، كايفيػػة أحػػكاؿ الضػػياء كالظػػالـ، كأحػػكاؿ الرػػمس كالقمػػر كالنجػػكـ، 

بعػػد أاػػرل، فلػػك لػػـ ياػػف البحػػث  كذاػػر ىػػذه اومػػكر فػػي أاثػػر السػػكر كاررىػػا كأعادىػػا مػػرةن 
 لما مأل اهلل اتابو منيا. ليا جائزان عنيا، كالتهللمؿ في أحكا

َهرٚ[ قاؿ: اهلل أفَّ  .ِ َّْٚ ََْْٔٚهرٚ َوَزيَّ ْٔرَ  َبَْ ـَ  ٌْ ُٓ رََمِء َؾرْوَؿ ٌْ َيُْْيرُروا إَِػ افسَّ َِ فيػك تعػالى حػث   {2}ق ]َأَؾ
و ايؼ بناىا كايؼ كال معنى لعلـ الييئة إال التهللمؿ في أنَّ  ،و ايؼ بناىاعلى التهللمؿ في أنَّ 

 منيا. كاحدو  الؽ اؿَّ 

ررِق افَّْررِٚس[قػػاؿ: اهلل أفَّ  .ّ ِْ ررَزُ ِمررْن َخ ـْ ررََمَواِت َواألَْرِض َأ ررُق افسَّ ِْ عجائػػب  ف أفَّ فبػػيَّ  {13}غللافر  ]خَلَ
و اس، ثػـ إنَّػا فػي أبػداف النَّػجراـ السمكات أاثر كأعظـ كأامؿ ممَّ أطرة في لقة كبدائ  الفً الاً 

ونَ َوِِف ]اس بقكلو:تعالى رغب في التهللمؿ في أبداف النَّ  ٌْ َأَؾََل ُبْبِكُ ُُ ِس ٍُ ْٕ فما   {83}الراايات [ َأ
منيػػا أكلػػى بػػهللف يجػػب التهللمػؿ فػػي أحكاليػػا كمعرفػػة مػػا أكدع  كأعظػػـ برىانػان  اػاف أعلػػى رػػهللنان 

 فييا مف العجائب كالغرائب. اهللي 

ررََمَوا]مػػدح المتفاػػريف فػػي الػػؽ السػػمكات كاورض فقػػاؿ: اهلل أفَّ  .ْ ررِق افسَّ ِْ ررُروَن ِِف َخ َُّ ٍَ ِت َوَيَت

َٝ َهَذا َبٚضًَِل  َْ َِ َْٚ َمٚ َخ  منو لما فعؿ. كلك ااف ذلؾ ممنكعان  {353}آل عؿرا: [ َواألَْرِض َربَّ

ال يسػػاكيو  علػػى دقػػائؽ العلػػكـ العقليػػة كالنقليػػة بحيػػثي  مرػػتمالن  رػػريفان  مػػف صػػنؼ اتابػػان  أفَّ  .ٓ
 ميدح. اتاب في تلؾ الدقائؽ

ث، فحصػػؿ لػػو بيػػذا حػػدً فلػػو مي  ثو محػػدى  ث كاػػؿر ىػػذا العػػالـ محػػدى  اس مػػف اعتقػػد أفَّ مػػف النَّػػ .ٔ
الطريػػػؽ إثبػػػات الصػػػان  كصػػػار مػػػف زمػػػرة المسػػػتدليف، كمػػػنيـ مػػػف ضػػػـ إلػػػى تلػػػؾ الدرجػػػة 
 البحػػث عػػف أحػػكاؿ العػػالـ العلػػكم كالعػػالـ السػػفلي علػػى سػػبيؿ التفصػػيؿ فيظيػػر لػػو فػػي اػػؿَّ 

مجػرل البػراىيف  ، فيصػير ذلػؾ جاريػان عجيبػةه  كأسػراره  بالغػةه  نكع مف أنكاع ىذا العالـ حامةه 
إلػػى  مػػف برىػػافو  كلمحػػةو  لحظػػةو  ، فػػال يػػزاؿ ينتقػػؿ اػػؿَّ قلبػػوالمتػػكاترة كالػػدالئؿ المتكاليػػة علػػى 

 ،في تقكية اليقيف عظيـه  ، فلاثرة الدالئؿ كتكالييا أثره آارى  إلى دليؿو  ، كمف دليؿو آارى  برىافو 
زالػػة الرػػبيات ا الاتػػاب ليػػذه الفكائػػد ذمػػا أنػػزؿ ىػػإنَّ  اهلل فػػإذا اػػاف اومػػر اػػذلؾ ظيػػر أفَّ  ،كا 

 .كاوسرار
 

                                                           

 (.ُِٕ،ُِٔ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ُ)
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المكاف مقدـه عمى الزماف - ب
 في الكجكد (ُ)

رٚرَ ]:اقكلو الزماف على المااف تقديـ في ارية َٓ ََ َوافَّْ ْٔ َِّ َق اف َِ  .{11، 18}األكبقلاء [ َوُهَو افَِّذي َخ
ػػف قػػؿَّ  ميمػػةه  مسػػهلللةه  كىػػذه السػػمكات الزمػػاف، فػػإفَّ اهلل الػػؽ  علػػى الماػػاف سػػبؽ كىػػي ليػػا، تعػػرَّض مى

 .(ِ)كاورض قبؿ القو الزماف كاوياـ كالليالي، كقبؿ الرمس كالقمر
 :(ّ)رابعان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 

 أفَّ الليؿ ىك اوصؿ، كالنَّيار تىب ه. .ُ
. تحقيقي   قسماف: الزماف أفَّ  .ِ  كتقديرم 
اورض ليـ بما السمكات ك  الؽب النَّاسعلى  اهلل تضمنت ىذه ارية الاريمة مف امتنافما  .ّ

كنفكذ  يـدالة على اماؿ قدرة ربَّ  ليـ اتا آيميفي ، كجعؿكالمصالأل ا مف المناف مفيي
 . هكاستحقاقو للعبادة كحدى مريئتو، 

 الؽ اهلل السمكات كاورض في ستة أياـو لحامة بالغة أرادىا، كلك راء لقاؿ: اف فاانت.  .ْ
 اهلل ىك الخالؽف ربانيةه،التسخير الككني نعمةه الثاني: المطمب 

 مقاصد: ستة كفيو
ؿ: المخمكقات دليؿ عمى كجكد ال         الحكيـ خالؽالمقصد األكَّ
َْٖمِرِه[:دؿر عليو قكلو       َراٍت بِ َر َوافُُّْجوَم ُمَسخَّ َّ ََ َس َواف ّْ ُبُه َحثًِٔثٚ َوافنَّ ُِ َٚر َيْى َٓ ََ افَّْ ْٔ َِّ ِق اف ٌْ  {10}األعراف  ]ُي
 :(ْ)المفردات المُّغكية في اآليةأكَّالن: 
ِق  ٌْ ِقر ]فمعنػى: .كالغػـ التَّغطيػة حقيقتيػو كالغرػياف غارػيان، الرَّػيء جعؿ: كالتَّغرية اإلغراء :ُي ٌْ ُي

ٚرَ  َٓ ََ افَّْ ْٔ َِّ  .اإلغراء كالتغرية إلباس الريء بالريءك  ارار. غاريان  أحدىما يجعؿ اهللى  أفَّ  [اف
ر أعجلػػو إذا حثَّػػو مػػف المسػػرعي،: كالحثيػػثي  الحػػث: االعجػػاؿ، :َحثًِٔثررٚ بالعجلػػة،  ليبػػادر إعجالػػو كاىػػرَّ

المعنػى أفَّ اهلل كصػؼ ىػذه ، ك أثػره ييعفػى أف يلبػث ال ونَّػو السرعة؛ في ميجدان  سريعان  يطلبو فالمعنى
 التنبيو على سرعتيا كسيكلتيا كاماؿ إيصاليا. كالمقصكد: الحراة بالسرعة كالردة،

َس  ّْ رر  ال اهلل كالقمػػر آيتػػاف مػػف آيػػاتً  الرػػمس إفَّ  :"()النبػػير  عبػػداهلل بػػف عبػػاسو قػػاؿ: قػػاؿعػػف  :افنَّ
 الجاىليػػة أىػػؿ اػػاف مػػا إبطػػاؿ الحػػديث ىػػذا فػػي .(ُ)"النَّػػاس، كال لحياتػػوً  مػػفى  أحػػدو  لمػػكتً  يىٍناسػػفافً 

                                                           

 (.ُِ/ُكالنيار، كىي قىٍط  الرمس كالقمر درجات الفىلؾ، ينظر: تاري  الطبرم)( الزماف ىك ساعات الليؿ ُ)
 (.ِّ/ُ( تاري  اويمـ كالملكؾ: الطبرم)ِ)
كأضكاء  (،َُّ/ّ(، كميغني المحتاج: الاطيب الرربيني)ِِْػ  ُِْ/ّ( البرىاف في علـك القرآف: الزراري)ّ)

(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات ُُٕٖالبياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:
 (.ُٕٓالقرآنية)ص:

    .(ُٖٔ/ٖابف عاركر) كالتحرير كالتنكير: (،ُِّ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ْ)
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 يكجػػػب الاسػػػكؼ أفَّ  يعتقػػػدكف الجاىليػػػة فػػػي اػػػانكا كقػػػد اورض، فػػػي الاكااػػػب تػػػهللثير مػػػف يعتقدكنػػػو
، أك مػكتو  مػف اورض فػي تغير حدكث  مسػاراف القػاف كالقمػر الرػمس أفَّ  ()النبػير  فػهللعلـ ضػررو

 مػف عالمتػاف أٍم: ىمػا آيتػاف،ك  ،أنفسيما عف الدف  على قدرة كال غيرىما في سلطافه  ليما ليس هلل
 كمف، كسطكتو اهلل بهللس مف العباد تاكيؼ على أك قدرتو كعظيـ اهلل حدانيةكى  على الدالة اهللً  آيات
 على كالتنبيو يذنب، لـ مف عقاب كصكرة القيامة، في سيق  ما أينمكذج تبييف الاسكؼ كقكع حامة
 مػف المػؤمف لياػكف عنػو ذلػؾ ارػؼ ثػـ بالاكاػب، الاسػكؼ لكقكع الرجاء م  الاكؼ طريؽ سلكؾ
 .(ِ)القمر أك الرمس يعبد مف رأم تقبيأل إلى إرارةه  الاسكؼ كفي كرجاء، اكؼ على ربَّو

كمػػان للرػػياطيف، كعالمػػاتو يييتػػدىل بيػػا،  :افُُّْجررومَ  : جعليػػا ًزينػػةن للسػػماء، كريجي الػػؽى اهللي النرجػػكـى لػػثالثو
ـى لػػو بػػو ؿى فييػػا بغيػػر ذلػػؾ أاطػػهلل كأضػػاعى نصػػيبىو كتالَّػػؼى مػػا ال ًعلػػ  يػػا معلقػػةه جػػكـ الر النر ، (ّ)فمػػف تػػهللكَّ

 .(ْ)المساجدنيا اتعليؽ القناديؿ في االقناديؿ مف السماء الدر 
َراٍت    بدكف كسياسة بتعليـو  أك كتاكيؼو  بقيرو  راغؿ أك راؽو  عمؿ ذم تذليؿي  حقيقتيو التَّسايري  :ُمَسخَّ
،  مػػف عظػػيـ أك عجيػػبو  عمػػؿ فػػي اإلرادة ذم غيػػر الرَّػػيء تصػػريؼ فػػي تكسػػعان  كيسػػتعمؿ عػػكضو

 اتسػاير كرػؤكنًو، اصائًصػو مػف يصػيره تصػريفان  إليػاـو  أك بحيلػةو  فيػو، اسػتعمالو يصعب أف رهللنو
 للعمػػؿ، النَّيػػار كتسػػاير لألمطػػار، السَّػػحاب كتسػػاير بالجػػذؼ، أك بػػالريأل البحػػر فػػي للماػػر الفيلػػؾ
  .(ٓ)الرتاء في للدَّؼء كالرَّمس الصيؼ، في للسير اللَّيؿ كتساير للساكف، كاللَّيؿ
ُق  ِْ ََِق[فقكلو:، وجلو القت الذم للعمؿ تسايرىا كاومر المكجكدات، الالؽ: إيجاد :اخَل  ]افَِّذي َخ

 كذلؾ ىنا، مراد كالتقدير، كاالىما االاتراع، بمعنى ياكف كالالؽي  كابتدع، كأنرهلل كأكجد ااترع أم:
، غيػػر مػػف مسػػتكية كجعليػػا عمػػدو  بغيػػر السػػماء فرفػػ  حػػدكثيما علػػى دليػػؿ دو  الرػػمس فييػػا كجعػػؿ أكى

 اورزاؽ كأكدعيػا اورض، كبسػط عالمتػيف، كالغيػكـ السػحاب كأكدعيا بالنجكـ كزيَّنيا آيتيف كالقمر
 فييػػا كأجػػرل فجاجػػان، كسػػبالن  أكتػػادان، الجبػػاؿ فييػػا كجعػػؿ آيػػات، دابػػةو  اػػؿَّ  مػػف فييػػا كبػػثَّ  كالنبػػات،
 ىػك كأنَّػو قدرتو، كعظيـ كىحدانيتو، على دالالت اوحجار، مف العيكف فييا كفجَّر كالبحار، اونيار

 .(ٔ)ريءو  اؿَّ  االؽ أنَّو كاورض السمكات بالقو كبيَّف القيَّار، الكاحد اهلل
 

                                                                                                                                                                      

  (.ّّٖ(،)ص:َِِّفي اتاب بدء الالؽ ػ باب صفة الرمس كالقمر، حديث رقـ) ( صحيأل الباارمُ)

  (.َُْ،َِْ/ّابف حجر العسقالني)بررح صحيأل الباارم:  فتأل البارم( ِ)

،)ص: صحيأل الباارمينظر: ( ّ)   (.ِّٖفي اتاب بدء الالؽ ػ باب في النرجـك

  (.ْٗٗ/ٕفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني)( ْ)

  .(ُٖٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ٓ)

  .(ُٗٔ/ٖتنكير: ابف عاركر)التحرير كالك  (،ّْٖ/ٔالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ٔ)
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
عمػػػا الػػػؽ مػػػف اريػػػات الدالػػػة علػػػى امػػػاؿ قدرتػػػو كعظػػػيـ سػػػلطانو، حيػػػثي جعػػػؿ  يابػػػر اهللي 

فبالرػػػمس تعػػػرؼ اويػػػاـ، كبسػػػير القمػػػر تعػػػرؼ  سػػػلطاف الرػػػمس بالنيػػػار، كسػػػلطاف القمػػػر بالليػػػؿ،
  الريكر كاوعكاـ.

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ٚرَ ]قكلو: :المطيفة األكلى َٓ ََ افَّْ ْٔ َِّ ِق اف ٌْ  مػف رػيء بػو ذار الجاللة، اسـ مف الحاؿ مكض  في [ُي

 بو جاء كلذلؾ االستكاًء، مف المقصكد على كتنبيوه  العرًش، على االستكاءً  في المضمف فعلو عمكـ
 عظػػػيـً  مػػػف عليػػػو يػػػدؿر  بالػػػذار لمػػػا التَّصػػػرؼ ىػػذا كاػػػص الابػػػر، صػػػكرة فػػػي ال الحػػػاؿ صػػػكرة فػػي

ران  كلاكنو الحدكث، كدليؿ التَّغير عبرة مف فيوً  كما المقدرة،  .الَّيـ النَّاس مراىدة في حدكثو متارَّ
رٚرَ ]الغرػي فػي قكلػو: :المطيفة الثانية َٓ ََ افَّْ ْٔر َِّ ِقر اف ٌْ  أثػرى  يزيػؿي  النَّيػارى  وفَّ  ل افػاًء؛ مسػتعاره   [ُي

 مفعػػكليفً  كالنَّيػار اللَّيػػؿ جعػؿ: الترايػػب كررػاقةً  اإليجػازً  بػػدي ً  كمػف النَّيػػاًر، أثػرى  يزيػػؿي  كاللَّيػؿ اللَّيػؿ،
 اسػػػػتغنى كليػػػػذا الغرػػػػي، فاعػػػؿ ياػػػػكف وفَّ  صػػػػالأله  االىمػػػػا مفعػػػكالفً  فيمػػػػا اإلغرػػػػاًء، فاعػػػػؿ لفعػػػؿً 
ٚرَ ]بقكلو: َٓ ََ افَّْ ْٔ َِّ ِق اف ٌْ  المفاعيؿ ترتيب في اوصؿك  اللَّيؿ، كالنَّيار: يقؿ كلـ عاسو، ذار عف [ُي

ؿي  ياكف أف الباب ىذا في  .اللَّبس أًمف إذا العاسي  كيجكزي  المعنى، في الفاعؿ ىك اوكَّ
رٚرَ ]النيػار فػي قكلػو: علػى الليػؿ تقػديـ :المطيفػة الثالثػة َٓ ََ افَّْ ْٔر َِّ ِقر اف ٌْ كذلػؾ وفَّ الليػؿ أسػػبؽ 6 [ُي

ف اويػاـ، دكف بالليػالي التػاري ى  العرب ااتارت كلذلؾبالزماف كاإليجاد مف النيار،   الليػالي اانػت كا 
 .التاري  في إال المذاَّر تغليب كقاعدتيـ مذاَّرة، كاوياـ مؤنثة

ُبررُه َحثًِٔثررٚ]قكلػػو: :رابعػػةالمطيفػػة ال ُِ لػػى الليػػؿ إلػػى يعػػكد فيػػو أفَّ  المنصػػكب الضػػمير احتمػػؿ[ َيْى  كا 
ف النَّيػػػار، عػػػؿ كا   الليػػػؿ ًاػػػال السَّػػػكاًء، فػػػإفَّ  علػػػى المفعػػػكليف أحػػػد مػػػف حػػػاالن  عتبػػػري أف فتعػػػيَّ  حػػػاالن  جي
 اعتبػػػار مػػػف مػػػان  ثانيػػػان، كال أك أكَّؿ مفعػػػكالن  أحػػػدىما العتبػػػارً  تبعػػػان  كمطلكبػػػان، طالبػػػان  يعتبػػػر كالنَّيػػػار
 .الحاؿ جملة في للمفعكليف التنازع

ُبُه َحثًِٔثٚ]قكلو: :خامسةالمطيفة ال ُِ  ممتػدان  اويفػؽ فػي اللَّيػؿ ظػالـ ظيػكر حيثي رػبَّو فيو تربيوه؛[ َيْى
 إلػػى المرػػرؽ مػػف سػػاقطان  اويفػػؽ فػػي النَّيػػار نػػكر كااتفػػاء الغػػركب عنػػد المغػػرب إلػػى المرػػرؽ مػػف

 امتػداد ترػبيو يفيـ كاذلؾ التَّمثيؿ، طريقةً  على النَّيار اللَّيؿ بطلب اوفؽى  الظَّالـي  يعَـّ  حتَّى المغرب
 المغػرب فػي سػاقطان  اويفػؽ في اللَّيؿ ظالـ كااتفاءي  المغرب إلى المررؽ مف اويفؽ في الفجر ضكءً 
 التَّمثيؿ. كجو على اللَّيؿى  النَّيار بطلب اويفؽى، الضياء يعَـّ  حتَّى

                                                           

   (.َْٕ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ُ)

  .(ُٕٔ،ُٔٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(ُِْ/ّالبرىاف في علـك القرآف: الزراري) (ِ)



 
 

 370 

الفصؿ 
 (ٓٓ -ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الثاني:   الثالث

َْٖمِرهِ ]:: قكلػوسادسةالمطيفة ال َراٍت بِر رَر َوافُُّْجروَم ُمَسرخَّ َّ ََ َس َواف ّْ تكسػعان  فيػو التَّسػاير أطلػؽ [َوافنَّ
، بدكف عليو اهللي  القيا الذم للنَّظاـ ااضعةن  جعليا على  يستطي ى  ال أف عظًميا رهللف أفَّ  م  تغييرو
 .منضبط محدكد نظاـ على كضعيا تعالى غيره

رَر َوافُُّْجرومَ ]:قكلػو في القمر على الرمس تقديـ: بعةالمطيفة السا َّ ََ َس َواف ّْ ؛ كذلػؾ لرػرؼ [َوافنَّ
 .(ُ)الرمس نكر مف مستمده  القمر نكر إفَّ ف كفضيلة الرمس على القمر،

رُق َواألَْمررُ ]:قكلو :ثامنةالمطيفة ال ِْ  مػف السػابؽ للاػالـ التػذييؿ اسػتئناؼ مسػتهللنفةه  جملػةه  [َأََل َفرُه اخَل
ََمَواِت َواألَْرَض[:قكلو َق افسَّ َِ  .(ِ)كلغيًره آنفان  ذيار لما: كالتقدير ،الالؽ تعميـ إلفادة ]َخ

 .الجام  الاالـ ىذا السَّامعيف نفكسي  لتىًعي [َأََل ]التَّنبيو ارية بحرؼ افتتحت :تاسعةالمطيفة ال
ُق َواألَْمرُ الالـ في قكلو: :عاشرةالمطيفة ال ِْ  كتقػديـ ،الملؾ الـ الجاللة، كىي لضميرً  جارةه  []َفُه اخَل

 إليو. بالمسند لتاصيصو ىنا المسند
 جػػنس غيػػر جػػنس مػػف سػػماءو  اػػؿر  ماتلفػػة أجنػػاس ونَّيػػا السػػمكات؛ جمػػ  :الحاديػػة عشػػر المطيفػػة
 .(ّ)ترابه  اليا ونَّيا اورض؛ دككحَّ  ،اوارل
ػػػا كاػػػؿ كاليػػػكاء كالبحػػػار السػػػمكات؛ وفَّ اورض الػػػؽ بػػػذار بػػػدأ :يػػػة عشػػػرثانال المطيفػػػة  تىحػػػت مى
 كفييػا إال القػرآف فػي سيػكرة تىجػيء أف قػؿ كليػذا بىحػر، ًفػي اقطػرة السَّػمكات الػى باإلضافة السَّمكات
ػػا ذارىػػا ػػا كسػػعتيا عظميػػا عػػف إابػػاران  إمَّ مَّ ػػا بيػػا اقسػػامان  كا  مَّ ػػا فييػػا، النظػػر الػػى ديعػػاء كا  مَّ  إررػػادان  كا 
مَّا كرافعيا عظمة بانييا على بيا يستدلكا أف للعباد  مف بو أابر ما على بالقيا مف اهلل استدالالن  كا 
ػػا كالقيامػػة المعػػاد مَّ ػػا الاػػالؽ اهلل كأنَّػػو كحدانيتػػو علػػى ليػػا بربكبيتػػو منػػو اسػػتدالالن  كا  مَّ  منػػو اسػػتدالالن  كا 
 مػف فييػا مػا كاػذلؾ كقدرتػو حامتػو تىمػاـ علػى فييػا الفطػكر كعػدـ أجزائيػا كالتئاـ كاستكائيا بحسنيا
 فػػي قسػػـ مػػف فاػػـ قليليػػا، عػػف البرػػر عقػػكؿ تتقاصػػر التػػي كالعجائػػب كالقمػػر، كالرَّػػمس الاكاًاػػب
 كالقمػر كالرَّػمس كالنجػكـ السَّػماء مػف أىاثػر مالكقاتػو مػف بريء في اتابو يقسـ اهلل فلـ بيا؛ القرآف
  . (ْ)عليو الدَّالَّة كالعجائب اريات لتضمنو مالكقاتو مف بو يقسـ بما يقسـ سبحانو كىك

ٍبره  جاء: الثالثة عشر المطيفة  اهلل أفَّ : نجػدي  إنَّػا محمػدي  يػا: فقػاؿ () اهلل رسػكؿ إلػى اوحبار مف حى
، علػػى السَّػػمكاتً  يىجعػػؿي  ، علػػى كاورضػػيفى  إصػػب و ، علػػى كالرَّػػجرى  إصػػب و  علػػى كالثَّػػرل كالمػػاءى  إصػػب و

، ، علػػػى الاالئػػػؽً  كسػػػائرى  إصػػػب و ، أنىػػػا فيقػػػكؿي  إصػػػب و  نكاًجػػػذيه بػػػدتٍ  حتػػػى ()النبػػػير  فضػػػحؾى  الملػػػؾي

                                                           

 .(ِٗٓ/ّ( البرىاف في علـك القرآف: الزراري)ُ)
 .(ُٗٔ،ُٕٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ِ)
 (.ُِٗ/ِالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ّ)
 (.ُٔٗ/ًُمفتاح دار السعادة: ابف قيـ الجكزية) (ْ)
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ٍبًر، لقكؿً  تصًديقان  ملر  [َؿرَدُروا اهللَ َحرقَّ َؿرْدِرهِ  َوَمرٚ]اهلل: رسكؿ قرأ ثـ الحى {23}الزُّ
ىػذا الحػديث يػدؿر . (ُ)

علػػى عظمػػة اهلل كقكتػػو كقدرتػػو؛ حيػػثي يضػػ  السػػمكات اليػػا علػػى إصػػب و مػػف أصػػاب  يػػده الاريمػػة 
لػػذلؾ فػػإفَّ  يػػدعك إلػػى عظمػػة اهلل؛العظيمػػة، فاػػؿر رػػيءو فػػي الاػػكف مػػف آيػػات اهلل الاكنيػػة كالرػػرعية 

 .(ِ)دينو، كتعظيـ رسكلوكتعظيـ  أصؿ ديف اإلسالـ مبني  على تعظيـ الاالؽ
 :(ّ): بياف المقصد في اآليةرابعان 

إفَّ اهلل أابر أنَّو الؽ السمكات كاورض بالحؽَّ ليستدؿ بيما العباد علػى عظمػة االقيمػا،         
كمػػا لػػو مػػف نعػػكت الامػػاؿ، كيعلمػػكا أنَّػػو القيمػػا سػػانان لعبػػاده الػػذيف يعبدكنػػو، بمػػا يػػهللمرىـ بػػو، فػػي 

كالػذؿ إال لػو  و اإللػو حقػان، الػذم ال تنبغػي العبػادة كالحػبر أنزليا على ألسػنة رسػلو، فإنَّػالررائ  التي 
فَّ السماء بيذا المنظر البيي، كالييئة العجيبة، لريءه يدعك الناظريف إلى التهللمػؿ فييػا،  نو،سبحا كا 

ثػػان بػػاطالن، فػػاهلل مػػا الػػؽ السػػمكات كاورض عبييػػا، كاالسػػتدالؿ بيػػا، علػػى بارييػػا، كالنظػػر فػػي معان
الػػػذم منػػػو أف تاكنػػػا بمػػػا فييمػػػا دالتػػػيف علػػػى امػػػاؿ  يف، بػػػؿ القيمػػػا بػػػالحؽَّ الػػػدَّ  امػػػا يظػػػف أعػػػداءي 

و الػػذم ال تنبغػػي العبػػادة إال لػػو، االقيمػػا، كاقتػػداره، كسػػعة رحمتػػو، كحامتػػو، كعلمػػو المحػػيط، كأنَّػػ
 كال جػف   نفػس، كال كال ركح كال فلػؾ، كال ملػؾ كال رذرة، كال ذرة ال أنَّو كالحاصؿ ه ال رريؾ لو.كحدى 
 فػػال ياػػف، لػػـ أف بعػػد اػػاف، هلل كمصػػنكعه  مالػػكؽه  كىػػك إال كالعلػػكم، السػػفلي العػػالـ جميػػ  مػػف إنػػس

لػػيس  كجػكد الاػالؽالاػالؽ، ك  كجػػكد دليػؿه علػى الالػؽً  فكجػكد ًسػػكاه، رػيءه  الكاجػب الكجػكد يسػتحؽ
سػػػمَّى بهللسػػػمائو امػػػا بصػػػفاتو، كيي  فػػػإفَّ اهلل ييعػػػرؼ بآياتػػػو كبالقػػػو، كييكصػػػؼ؛ ىػػػك اكجػػػكد مالكقاتػػػو
علػػى كجػػكد الصػػان  كقدرتػػو كحامتػػو مػػف كجػػكه  الػػؽ السػػمكات كاورض يػػدؿر كصػػؼ فػػي اتابػػو، ف

مػػف الػػؽ اهلل  البػػاىرةإلػػى االعتبػػار بمػػا فػػي ارفػػاؽ مػػف اريػػات المرػػاىدة  العبػػادى  أررػػداهلل ك  ؛اثيػػرة
 سػيارات، كاورضػيف كمػا فييػا مػف ميػادو السمكات كما فييا مف الاكااب النيػرة الثكابػت، كال ،اورياء
علػػػى حػػػدكثيا فػػػي  ذلػػػؾ داؿ   كبػػػرارو كقفػػػار، كأرػػػجار كأنيػػػار، كثمػػػار كبحػػػار، اػػػؿر  ، كأكديػػػةو كجبػػػاؿو 

 عقليػة اللػةدً  مالكقػاتي ال د اهللكجػك  علػى دلَّػت. فقد (ْ)على كجكد صانعيا الفاعؿ الماتارأنفسيا، ك 
، برػػيءو  الظَّػػف أك العلػػـ بػػوً  العلػػـ مػػف يلػػـز بحيػػثي  الرػػيءً  اػػكفي  ىػػي كالدَّاللػػة ،قطعيػػة  اًداللػػة آاػػرى
 أفَّ : إحػػداىما مقػدمتيف، علػػى مبنػي كىػػكمػف العلمػاء،  جمػػ ه  ذابيػ اسػػتدؿَّ  كقػد الصػػان ، علػى العىػاىلـ

 نفػس أفَّ  كأكضػأل ذلػؾ مػف كأصػرح ،اػالؽو ب إال يكجػد ال مالػكؽال أفَّ : كالثاني مكجكدةه، مالكقاتال
                                                           

مر  ]َوَمٚ َؿَدُروا اهللَ َحقَّ َؿْدِرِه[ صحيأل الباارم اتاب التفسير ػ باب (ُ)  (.  ٖٓٓ(،)ص:ُُْٖحديث رقـ) {23}الزُّ
 (.ِٕػ ٔاالستيزاء بالدَّيف: أحمد بف محمد القرري)ص: (ِ)
 الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: سير(، كتيِّٓ/ُُمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)

كالماتصر المفيد في بياف دالئؿ  (،ِْ/ُكلكام  اونكار البيية: السفاريني) ،(ّْٔ،ُْٔ،ْٕٓالسعدم)ص
 (ّٗأقساـ التكحيد: عبدالرزاؽ البدر)ص:

 (.َْٖ/ّف العظيـ: ابف اثير)(، كتفسير القرآَُِ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ْ)
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 مػف لػو بدَّ  ال الحادث أفَّ  كىي الثانية المقدمة كأمَّا ،ليا االؽال إثبات على دليؿه  مالكقاتال حدكث
َُونَ ]:قػػاؿ امػػا بنفسػػو، حػػدكث المالػػكؽ فالسػػتحالة حػػًدثمي  ٌُ اخَلررٚفِ ٍء َأْم ُهرر رروا ِمررْن َؽررْرِ َرْ َُ [ َأْم ُخِِ

 ييكجػد ال المحػدىث أف كمعلػكـه  أنفسىػيـ، أىحػدثكا ىػـ أـ ميحػًدث غيػرً  مػف أيحػدثكا: اهلل يقػكؿ ،{11}الطُّوا 
اإلليي، ىناؾ طريقيف إلثبات الصفات اإلليية: الطريؽ اوكَّؿ: الكحي  أفَّ  السلؼذار كقد  بنفًسو.

ػنعة علييػػا؛ فػػإفَّ المالػػكؽ ونة رسػكل، كفػػي سيػػكىػك مػػا جػػاء فػي اتػػاب اهلل . كالثػػاني: كىػػك داللػػة الصَّ
رم و كمرػػيئتو؛ فػػإفَّ الفعػػؿ االاتيػػايػػدؿر علػػى كجػػكد االقػػو، كعلػػى حياتػػو كعلػػى قدرتػػو، كعلػػى علمػػ

كه يػدؿر علػى كما فيو مف اإلتقاف كاإلحااـ، ككقكعو على أامؿ الكجػ يستلـز ذلؾ استلزامان ضركريان،
 كمػا فيػو مػف اإلحسػاف كالنفػ ، ككصػكؿ المنػاف  العظيمػة إلػى المالػكؽ يػدؿر حامة فاعلػو كعنايتػو، 

ػػػكده،  حسػػػانو كجي االقػػػو أامػػػؿ منػػػو؛  ار الامػػػاؿ يػػػدؿر علػػػى أفَّ كمػػػا فيػػػو مػػػف آثػػػعلػػػى رحمػػػة االقػػػو كا 
فمعطػػي الامػػاؿ أحػػؽ بالامػػاؿ، كاػػالؽ اوسػػماع كاوبصػػار كالنطػػؽ، أحػػؽ أف ياػػكف سػػميعان بصػػيران 

كقػد أجمػ  . (ُ)ياػكف ىػك اػذلؾ فػي نفسػو متالمان، كاالؽ الحياة كالعلكـ كالقيػدىًر كاإلرادات أحػؽ بػهللفَّ 
ى اهلل كاضأل، كاريات الدالة على الصان  ككحدانيتو كصفاتو أىؿ الملؿ الدَّينية على أفَّ الطريؽ إل

، كمف أصدؽ مف اهلل قيالن فيما ىدل النَّاس إليو مف االعتبار بالؽ السمكات تحصى أاثر مف أفَّ 
إفَّ صفحة الاكف أمامنا زاارة بالركاىد العديدة الدالة كااتالؼ الليؿ كالنيار كما بينيف، فكاورض 

كمػف ثػـ لػى قػدرة اهلل كعظمتػو ككىحدانيتػو؛ إفَّ اػؿَّ مالػكؽو فػي الاػكف داؿه بذاتػو ععلػى الالػؽ، بػؿ 
يػػاف فػػي فقػػد جػػاءت الػػدعكة فػػي القػػرآف إلػػى الكقػػكؼ علػػى آثػػار قػػدرة اهلل كبػػدي  صػػنعو الماثلػػة للعً 

 دليػػؿ فاريػػة بينػػت، اهلل عبكديػػةالسػػمكات كاورض، كلػػذلؾ اػػاف التهللمػػؿ كالتفاػػر فييمػػا طريقػػان إلػػى 
: السػػػمكات فآيػػػة ،كصػػػان و  بػػػافو  مػػػف لػػػو بيػػػدَّ  ال العجيػػػب كالبنػػػاء العػػػالـ ىػػػذا يػػػد، مػػػف حيػػػثي إفَّ التكح

 مػػا ثػػـ ،العػػادة كاػػرؽ القػػدرة علػػى ذلػػؾ كدؿَّ  فكقيػػا، مػػف عالئػػؽ كال تحتيػػا مػػف عمػػدو  بغيػػر ارتفاعيػػا
. ثانيػػة آيػػة كممحػػكة نيػػرة كغاربػػة رػػارقة الزاىػػرة كالاكااػػب السػػائرة كالنجػػكـ كالقمػػر الرػػمس مػػف فييػػا
و ال بالفطرة أنَّػ كليذا ااف معلكمان  ،ككعرىا كسيليا كرجرىا كمعادنيا كأنيارىا بحارىا: اورض كآية

الػذم ك ، (ِ)فالمقصكد اكف السمكات كاورض مف فعؿ اهلل ايفمػا اانػت ،مف صان و  مصنكعو  لاؿَّ  دَّ بي 
يسػػتدؿ ، لفػػي السػػمكات كاورض كعجائبػػو ،إليػػو فػػي اتابػػو ىػػك النظػػر فػػي غرائػػب صػػنعو أررػػد اهللي 

                                                           

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ُ) كلكام  اونكار البيية:  (،ّْٓ/ّمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.َُٓ(، كالديف الاالص: محمد صديؽ ااف)ص:ِْ(، كدف  إيياـ التربيو: السميرم)ص/ْْ/ُالسفاريني)

(، كاإلسرائيليات ِٓ/ُْ، كمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)(ُِٗ/ِالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ِ)
 (.ِٖٗكالمكضكعات في اتب التفسير: محمد أبك ريبة)ص:
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صػػػؿ ، كىػػػذا المقصػػػد اوساسػػػي لػػػـ يحه، كاسػػػتحقاقو للعبػػػادة كحػػػدى بػػػذلؾ علػػػى امػػػاؿ قدرتػػػو تعػػػالى
 .(ُ)للناظريف في الييئة مف الافار

 : (ِ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف خامسان: 
المالكقػات بمػا فييػا مػف ستًدؿر على كجػكب كجػكده بػدي ي مػا لػو مػف اوفعػاؿ؛ فػإفَّ فَّ اهلل يي أ .ُ

 إبداعو دليؿه على كجكد الاالؽ المبًدع.
الاػػػالؽ المبػػػدع لػػػيس ىػػػك بمالػػػكؽو كال  فَّ مػػف المعلػػػكـ بصػػػريأل العقػػػؿ كصػػػحيأل النقػػؿ أفَّ أ .ِ

 جزءان مف أجزائو كال صفةن مف صفاتو.
،سي  الالؽ يالؽ أف عف منزهه  أفَّ اهلل .ّ ، الحكادث مف ريءو  إحداث في يراراو أك دلن  رػريؾه

 باىرةو. لحامةو  ،قاىرةو  بقدرةو  اضطرارو  كال حاجةو  بال الماتاري  الاالؽي  ىك بؿ
 الاالؽ. لثبكت ستلزمةه مي  أفَّ المالكقات .ْ
 امػػػا أفَّ  كالنفػػػي يحتػػػاج إلػػػى دليػػػؿو  ،علػػػى عػػػدـ كجػػػكد اهلل نيا لػػػيس لػػػدييا دليػػػؿه الػػػدر  اػػػؿر أفَّ  .ٓ

 .اإلثبات يحتاج إلى دليؿو 
، كذلػؾ يػدؿر علػى افتقػار  أفَّ الالؽ التقدير، كاؿر ما لو .ٔ قدر فمصنكعه مفتقر إلى ماصصو

 الؽ السمكات كاورض إلى الفاعؿ القادر الماتار.
د اهلل، كعلػػى قدرتػػو عػػدر مػػف الػػدالئؿ الدالػػة علػػى كجػػك ذاػػره اهلل فػػي اريػػة مػػف اورػػياء يي  مػػا .ٕ

 كالغرض مف ارية تعظيـ قدرة اهلل. كحامتو كعلمو،
كقػػد علػػـ  ،كالقػػديـ اوزلػػي ال ياػػكف فػػي أيػػاـو  ،ض فػػي سػػتة أيػػاـو اهلل الػػؽ السػػمكات كاور  أفَّ  .ٖ

مػا أرادكا و الػؽ اػذا إنَّ كأنَّػ ،رػيءو  اهلل الؽ اؿَّ  سؿ مف أفَّ ما أابرت بو الرر  باالضطرار أفَّ 
المفعكؿ المالػكؽ المصػنكع ال ياػكف  أفَّ  ،كأحدثو بعد أف لـ ياف ،و الؽ المالكؽبذلؾ أنَّ 
 الفعؿ ال ياكف إال بإحداث المفعكؿ. كأفَّ  ،كال ياكف إال بعده ،للفاعؿ في الزماف مقارنان 

 لػػػـ تػػػزؿ مكجػػػكدةن  أزليػػػةه  قديمػػػةه كاورض  إفَّ السػػػمكاتمػػػف ابتػػػدع فقػػػاؿ: فػػػي اريػػػة رد  علػػػى  .ٗ
 .ؿ كاجب الكجكد بنفسوبكجكد اوكَّ 

 .سؿ كاتب اهلل تعالىاما أابرت بذلؾ الرر  ،السمكات مالكقة بعد أف لـ تاف فَّ أ .َُ
 
 
 

                                                           

 (.َُِْأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (ُ)
كدرء تعارض  (،ْٔ،ِٕ/ُِ، كمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)(ُِٗ،َُِ،َُِ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)

كلكام   (،ِٓ(، كالعيف كاوثر في عقائد أىؿ اوثر: عبدالباقي المكاىبي)ص:ِْ/ُالعقؿ كالنقؿ: ابف تيمية)
 (.ّّ)ص:محمكد محمد غريب :لطائؼ قرآنيةك  (،ِْ،َْ/ُاونكار البيية: السفاريني)
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 الكجكد في تأثير مستقؿ ليس ليا الككاكب إفَّ  :الثاني مقصدال
َْٖمِرِه[دؿَّ على ىذا المقصد قكلو تعالى: َراٍت بِ َر َوافُُّْجوَم ُمَسخَّ َّ ََ َس َواف ّْ  .{10}األعراف  ]َوافنَّ

 : (ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َْٖمِرهِ  الحقيقي؛ فإفَّ اهلل أمر ىذه اوجراـ بالسير الدائـ المراد مف ىذا اومر اإلليي الاالـ : بِ

 كالحراة المستمرة.
 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةثانيان: 

َواٍت ِِف َيرْوَمْغِ ]قػاؿ: ،لمػا رػرح ايفيػة تاليػؽ السػمكات اهلل فَّ إ المطيفة األكلى: َّ َورُٚهنَّ َشرْبَع َشر ََ َؾ

َي َشََمٍء َأْمَرَهٚ ـُ ؾت [ َوَأْوَحى ِِف    .ربانيةو  ذلؾ بلطيفةو  اؿَّ  اصَّ  اهلل دلت تلؾ ارية على أفَّ   {38}فصِّ
؛ إفػػراد الرػػمس كالقمػػر بالػػذار المطيفػػة الثانيػػة:  اهلل فَّ كذلػػؾ و فػػي اريػػة دكف سػػكاىما مػػف النجػػـك

يار، كالقمر سلطاف الليؿ، كالرمس تهللثيرىا في ، فالرمس سلطاف النَّ لعمارة ىذا العالـ جعليما سببان 
المعػادف كالنبػات كالحيػكاف ال يػتـ  كىػيكالقمر تهللثيره في الترطيب، كتكلد المكاليػد الثالثػة  ،التسايف

ر غريب كتدبي عجيبةو  بااصةو  اكابو  اؿَّ  اصَّ  اهلل ثـ إفَّ  ،ثير الحرارة في الرطكبةكال يامؿ إال بتهلل
ليما في تلؾ التهللثيرات كالمباحث المستقصػاة فػي علػـ الييئػة  ، كجعلو معينان ال يعرفو بتمامو إال اهلل

 كسػػائر الاكااػػب االاػػدـ، فليػػذا السػػبب بػػدأ اهللي  ،الرػػمس االسػػلطاف، كالقمػػر االنائػػب علػػى أفَّ  تػػدؿر 
.بذار الرمس كثنى القمر ثـ أتبعو بذار سائر النر    جـك

 :(ّ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
َأمَلْ َبرَر َأنَّ اهللَ ]:تعػالى قػاؿ امػا لػو، الساجدة لو، المسبحة عليو، الدالة اهلل آيات مف النرجكـ

ررُر َوافُُّْجرروُم َواجِلَبررُٚل  َّ ََ ُس َواف ّْ رر ررََمَواِت َوَمررْن ِِف األَْرِض َوافنَّ  ثػػـ  {34}احلللج  [..َيْسررُجُد َفررُه َمررْن ِِف افسَّ
َذاُب ]:قاؿ ًَ ِْٔه اف َِ ثٌِر َحقَّ َظ ـَ  مػف فييػا مػا لمجػرد السجكد يرد لـ أنَّو يبيَّف التفريؽ كىذا  {34}احلج  [َو

 الدَّاللػة ىػذه فييـ النَّاس فجمي  المالكقات، جمي  فييا يرترؾ الدَّاللة ىذه إذ ،ربكبيتو على الدَّاللة
 الػذم الاػافر عػف بػو كيتميػز المػؤمف بػو ياػتص ما جنس مف زائده  قدره  ذلؾ أف فعلـ فرؽ، قد كىك
َس ]:قػاؿ امػا ليػـ، كسػار لعبػاده مناف  فييا جعؿ قد ذلؾ م  ()كىك .العذاب عليو حؽَّ  ّْ ر َوافنَّ

َْٖمِرهِ  َراٍت بِ َر َوافُُّْجوَم ُمَسخَّ َّ ََ  الحر مف بالرمساهلل  يجعلو ما الظاىرة منافعيا كمف {10}األعراف [ َواف
نضاج كالنيار، كالليؿ كالبرد  مػف بيػا يجعلػو مػا كاػذلؾ كالمعػادف، كالنبات الحيكاف كالؽ الثمار، كا 

 كالسػقي، التطيير الماء كفي كاإلحراؽ، اإلرراؽ النَّار في جعؿ اما ذلؾ، كغير كالتيبيس الترطيب
                                                           

 (.ُِٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ُِٖ،ُِْ/ُْالمرج  نفسو) (ِ)
 (.ٕٓ/ُ(، كالفتاكل الابرل: ابف تيمية)ُِٕ/ُْالرازم) التفسير الابير: (ّ)
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الفصؿ 
 (ٓٓ -ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الثاني:   الثالث

وًرا]:قاؿ اما اتابو، في يذارىا التي عمونً  مف ذلؾ كأمثاؿ ُٓ ََمِء َمًٚء َض َزْفَْٚ ِمَن افسَّ ْٕ رَدًة . َوَأ ِْ فُِْْحَِٔي بِِه َب

َّرٚ  َُٔه ِِم
َِ ْسر ُٕ ًْٔتٚ َو ثِرًراَم ـَ رِٚدَّ  َٕ ًٚمرٚ َوَأ ًَ ْٕ َْرٚ َأ َْ َِ  يجعػؿ أنَّػو مكضػ  غيػر فػي اهلل أابػر كقػد {04 }الػرقلا: [ َخ

ْٝ َشَحًٚبٚ ]:قاؿ اما ببعض، مالكقاتو بعض َِّ تِِه َحتَّى إَِىا َأَؿ ا َبْغَ َيَدْي َرْْحَ َيَٚح ُبْؼً َُ افري َوُهَو افَِّذي ُيْرِش

ٍد  َِ َُْٚه فَِب َْ ًَٚل ُش ََ َراِت ثِ َّ َي افثَّ ـُ َْٖخَرْجَْٚ بِِه ِمْن  َزْفَْٚ بِِه اَدَٚء َؾ ْٕ َٖ ٍٝ َؾ
ٔي  الاػالـ أىػؿ مػف قػاؿ فمف {13}األعراف [ َم

 المرػػيكرة، كاومػػكر ،اهلل لاتػػاب ماالفػػةه  فعبارتػػو بيػػا، ال عنػػدىا اومػػكر ىػػذه يفعػػؿ اهلل إفَّ  المػػذمكـ
 مػػف سػػبحانو اتابػػو فػػي أابػػر كقػػد ،كالػػدَّيف للعقػػؿ ماػػالؼ رػػرؾ ىػػك بالفعػػؿ مسػػتقلة أنَّيػػا زعػػـ امػػف
 أفَّ  كأابػػر الػػدرنيا، السػماء ًزينػػة أنَّيػا كأابػػر كالبحػػر، البػر ظلمػػات فػي بيػػا ييتػػدل أنَّػو النرجػػكـ منػاف 

ف بػػالنرجكـ، تػػرجـ الرػػياطيف  النرجػػكـ غيػػر آاػػر نػػكع مػػف الرػػياطيف بيػػا تػػرجـ التػػي النرجػػكـ اانػػت كا 
 حقيقػػة كليػػذه تلػػؾ، باػػالؼ ماانيػػا عػػف تػػزكؿ ال ىػػذه فػػإفَّ  بيػػا، يييتػػدل التػػي السػػماء فػػي الثابتػػة
ف لتلؾ، ماالفة  كالغرض مف ىذه ارية تبييف عظمة اهلل كقدرتو.يجمعيا،  النجـ اسـي  ااف كا 
 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف رابعان: 
نرػػػػاء االعتقػػػػاد اإلسػػػػالمي، أسػػػػس نػػػػاءبً  فَّ اريػػػة الاريمػػػػة تسػػػػتيدؼأ .ُ التصػػػػكر اإليمػػػػاني  كا 

 الاكنيػػػػة المػػػػؤثرات باسػػػػتاداـ راقػػػػي، حيػػػػث تااطػػػػب النَّػػػػاس بهللسػػػػلكب القلػػػػكب فػػػػي الاػػػػكني
لة بيف الاالؽ كىذا الاكف الػذم القػو، كتقريػر حقيقػة بعػض كالنفسية، كعرض حقيقة الصً 

 صفات اهلل كأسمائو الحسنى كأثرىا في الاكف كفي الحياة اإلنسانية. 

 كرد المػؤمنيف، عػاتؽ علػى كقعػت تاػاليؼ أك مصػابو  عف تعزية ياكف قد ما في ارية أفَّ  .ِ
 .التصكر اوصيؿ ىذا كتثبيت اهلل، قدر إلى فييا اومر

نَّو ال ؛ وكال مداف و  نازعو ر مي يو الؽ السمكات كاورض اما أراد كراء مف غنَّ أ ابرأ اهلل فَّ أ .ّ
ال لحصؿ االؽ سكل   اهلل، كذلؾ ضد مدلكؿ ارية.تهللثير للاكااب في أحكاؿ العالـ، كا 

 تعالى.إال اهلل  يلـز غيره ريئان  أفَّ  و ليس وحدو على أنَّ  ىذه ارية تدؿر  .ْ

ثبػػػات العقػػػكؿ كالنفػػػكس علػػػى مػػػا يقكليػػػ أفَّ  .ٓ و الفالسػػػفة كأصػػػحاب القػػػكؿ بإثبػػػات الطبػػػائ ، كا 
ال لحصؿ االؽ غير اهلل.الطلسمات باطؿه   ، كا 

كالفكائػػد  ،يػػار مػػف المنػػاف  العظيمػػةتعاقػػب الليػػؿ كالنَّ أابػػر فػػي ىػػذا الاتػػاب بمػػا فػػي  أفَّ اهلل .ٔ
 بتعاقبيما يتـ أمر الحياة، كتامؿ المنفعة المصلحة. فإفَّ  ؛الجليلة

 فػػي نجمػػان  لػػو إفَّ  يقػػكؿ أك الكجػػكد فػػي تػػهللثير ليػػا الاكااػػب أفَّ  يعتقػػدفػػي اريػػة رد  علػػى مػػف  .ٕ
 بعاسو. كيرقى بسعادتو، يسعد السماء

 
                                                           

(، كفي ظالؿ القرآف: سيد ٕٓ/ُ(، كالفتاكل الابرل: ابف تيمية)ُِٗ،ُِّ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ّّٖٓ/ٔقطب)
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 (ٓٓ -ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الثاني:   الثالث

 القكم مبايفه لممخمكؽ الضعيؼ الؽالخ :الثالث مقصدال
ُق َواألَْمُر[ كيدؿر على ىذا المقصد الجليؿ قكؿ اهلل تعالى:  ِْ   .{10}األعراف ]َأََل َفُه اخَل

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ؛ لينتبو السام  لما بعدىا.يينبَّو بو المااطبي  يفيد التكايدحرؼ استفتاحو كتنبيوو، : َأََل 

ُق  ِْ . :اخَل  أصؿي الالؽ التقدير المستقيـ، كييستعمؿي في إبداع الريًء مف غير أصؿو كال احتذاءو

 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
ذلؾ بهللمره، أمرىف  اـ اهلل الذم الؽ السمكات كاورض كالرمس كالقمر كالنجكـ، اؿر ربَّ  فَّ إ

أمره، دكف ما سكاه مف اورياء  الذم ال ياالؼ كال يردر  و، كاومري لالؽ الر ا اهلل فهللطعف أمرىه، أال هلل
 .ريءو  اليا، التي ال تضر كال تنف ، كال تالؽ كال تهللمر، تبارؾ اهلل معبكدينا الذم لو عبادة اؿَّ 

 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ُق َواألَْمرُ ]قكلو: المطيفة األكلى: ِْ ،  [َفُه اخَل يفيد تكحيد الربكبية كىػك اإلقػرار بػهللفَّ اهلل ربر اػؿَّ رػيءو

، كىػذا التكحيػد يسػمى: تكحيػد اوفعػاؿ،  ، كمدبري ومر اؿَّ رػيءو ، كمالؾي اؿَّ ريءو كاالؽي اؿَّ ريءو
كىك أمره فطرم  فػي الػنفس البرػرية، كاإلقػرار بػو كحػدىه ال يػداؿ العبػد فػي اإلسػالـ، كال ينجيػو مػف 

 كقاتليـ.    ()نَّار في جينَّـ؛ وفَّ مرراي العرب أقركا بو، كم  ذلؾ حاربيـ الرسكؿالالكد في ال
مف أجراـ اوفالؾ كالاكااب التي ىي مف  كاحدو  اؿَّ   اصَّ اهلل على أفَّ  ت اريةدل :المطيفة الثانية

 .كاوحاديث الصحيحة مطابقة لذلؾ ،مف المالئاة عالـ الالؽ بملؾو 
ررُق َواألَْمرررُ ] فػػي التَّعريػػؼ الثالثػػة:المطيفػػة  ِْ  الالػػؽ جػػنس قصػػر اريػػة فتفيػػد الجػػنس، تعريػػؼ [اخَل
 إضػػافي قصػػر كىػػك الجػػنس، ىػػذا مػػف رػػيءه  لغيػػره فلػػيس اهلل، ًملػػؾ فػػي الاػػكف علػػى اومػػر كجػػنس
 فػي الاػكف علػى الكاقػ  فػي الجنس قصر كأمَّا اومر، مف كال الالؽ مف ريءه  رليتيـ ليس: معناه
ػػا تعػػالى، ملاػػو فػػي الاػػكف علػػى حقيقػػة مقصػػكر فػػالالؽ القػػرائف، إلػػى فيػػو يرجػػ  فػػذلؾ اهلل ًملػػؾ  كأمَّ

 أمػكر تػدبيرى  المكجكدات مف لاثيرو  وفَّ  ادعائيان؛ قصران  اهلل ملؾ في الاكف على مقصكر اومر فيك
 .اهللً  تدبيرً  إلى راجعان  تدبيريه ااف هللً  مالكقان  المدبَّري  ااف لما كلاف اثيرة،

 .و اما ال الؽ إال هلل، فاذلؾ ال أمر إال هللظاىر ارية يقتضي أنَّ  :الرابعة المطيفة
 

                                                           

، (ِٔٓ،َُُ/ُ): السميف الحلبيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظعي ك (، ُِْ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (1)
   (.َْٔ/ٗالفكزاف)عبد العزيز منحة العالـ في ررح بلكغ المراـ: ك 

 (.ُْٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (2)

(، كررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز ّٕ، كاإليماف: ابف تيمية)ص:(ُِْ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ّ)
  (.ٖٓٓ، كالجماعات اإلسالمية: سليـ الياللي)ص:(ُٗٔ/ٖابف عاركر) (، كالتحرير كالتنكير:َٖالحنفي)ص:
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 (ٓٓ -ْٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) المبحث الثاني:   الثالث

 :(ُ)ان: بياف المقصد في اآليةرابع
 الخالؽ القكم مبايفه لممخمكؽ الضعيؼ: - أ

ٍلقيػة بالحقػائؽ االيمانيػة الدَّينيػة اومريػة الحقػائؽ عليػو ترػتبو النَّػاس بعض  الاكنيػة، القدريػة الاى
ُق َواألَْمرُ ]:قاؿ اما كاومر، الالؽ لو اهلل فإفَّ  ِْ  ال كملياو، كربرو ريءو  اؿَّ  االؽي  اهلل فيك [َأََل َفُه اخَل

 حراػػػةو  مػػف الكجػػكد فػػي مػػػا فاػػؿر  ياػػف، لػػـ يرػػػهلل لػػـ كمػػا اػػاف، رػػػاء مػػا سػػكاه، ربَّ  كال غيػػره، اػػالؽى 
، أمر بطاعتو كطاعة رسلو، كنيى  سبحانو كىك كالقو، كقدرتو كمريئتو كقدره فبقضاء اهلل كساكفو

ات فػػهللعظـ الحسػػن ،أمػػر بالتكحيػػد كاإلاػػالص، كنيػػى عػػف الرػػرؾك عػػف معصػػيتو كمعصػػية رسػػلو، 
 الفسػػاد، ال يحػػبر  أفَّ اهلل كأئمتيػػا اومػػة سػػلؼ مػػذىب اػػاف كليػػذاالتكحيػػد، كأعظػػـ السػػيئات الرػػرؾ، 

ف بالفحرػػػػاء، يػػػػهللمر كال الافػػػػر، لعبػػػػاده يرضػػػػى كال  كال ييحبيػػػػا، ال فيػػػػك بمرػػػػيئتو، كاقعػػػػة اانػػػػت كا 
 بػائفه  تعػالى الػرب أفَّ  علػى كأئمتيػا اومػة سلؼي  كأجم ، كيعاقبيـ أىليا كيذـ ييبغضيا بؿ يرضاىا،

 كال تحريػػػؼو  غيػػػر ًمػػػفٍ  ()رسػػػكليو بػػػو كصػػػفو كبمػػػا نفسػػػو، بػػػو كصػػػؼ بمػػػا يكصػػػؼ مالكقاتػػػو، مػػػف
، كال تاييؼو  غير كًمفٍ  تعطيؿو   لػيس أنَّػو كيعلػـ النقص، صفات دكف الاماؿ بصفات يكصؼ تمثيؿو
كجػػػػكدي السػػػػمكات لػػػػيس ىػػػػك بعينػػػػو كجػػػػكد اإلنسػػػػاف، فكجػػػػكد الاػػػػالؽ مبػػػػايفه لكجػػػػكد ك ، رػػػػيء امثلػػػػو

كلػيس عنػد المالحػدة كجػكد مالػكؽ مبػايف  ميز بػيف الاػالؽ كالمالػكؽ،يي  مالكقاتو، فإفَّ التكحيد أفَّ 
علػى أفَّ  فػي اريػة دليػؿه صػان  لػو، فلمرػيكد مكجػكده بنفسػو، ال الكجػكد ا لكجكد الاالؽ، كزعمكا أفَّ 

ٍحػدي  ات كاورض مالكؽ هلل كمسبَّأله لو،السمك  كفييا رد  علػى مػذىب المالحػدة الػذم حقيقػة أمػرىـ جى
؛ (ِ)كىك مػذىب باطػؿه  ا: الكجكد كاحده،الاالؽ، فإنَّيـ جعلكا كجكدى المالكؽ ىك كجكدى الاالؽ، كقالك 

 فَّ فػإ ،ى متقػدـ علػى العػالـ مػف اوزؿ إلػى اوبػد، كىػك اػارج العػالـو تعػالفإفَّ اهلل مبػايفه للعػالـ، كأنَّػ
، اائفه بعد أف لـ ياف، مالكؽه  ل اهللما سك  اؿَّ  سػؿ كعلػى ىػذا يكافؽ ما أابرت بػو الرر كىذا  حادثه
 اػػائفه  كجميػػ  مػػا يقػػكـ بػػو مػػف اوصػػكات كالحراػػات كغيرىػػا مالػػكؽه  فاإلنسػػافي  ،العقػػؿ الصػػريأل يػػدؿر 

لػـ بالضػركرة  ،مالػكؽو  بما يقػكـ بػو مػف صػفاتو كالماتػو كأفعالػو غيػري  كالربر  ،بعد أف لـ ياف كقػد عي
أفَّ ما ثىَـّ مكجكد إال الاالؽ كالمالكؽ، كالاالؽ مبايفه للمالكؽ، أم ليس حاالن فيو، فػاهللي لػيس فػي 

، مالكقاتو ريءه مف ذاتو، كال في ذاتو ريءه مف مالكقاتو، بؿ ىك بائفه مػف القػو فػكؽ اػؿَّ  رػيءو
منو بدأ  غير مالكؽو  القرآف االـ اهلل منزؿه  ة كأئمتيا أفَّ مذىب سلؼ اومَّ ك  .(ّ)عاؿو على اؿَّ ريءو 

ليػػػو يعػػػكد يػػػتالـ  اهللك  ،عنػػػو بائنػػػان  قػػػائـ بذاتػػػو لػػػيس مالكقػػػان  اهلل فاػػػالـ ،المػػػتالـ بػػػالقرآف اهلل ىػػػكفػػػ ،كا 
 ،ذا رػػاءإ و لػػـ يػػزؿ متالمػػان بمعنػػى أنَّػػ فاالمػػو قػػديـه ، إذا رػػاء لػػـ يػػزؿ اهلل متالمػػان ك  ،بمرػػيئتو كقدرتػػو

                                                           

  (.ْٓ،ّٕ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
 (ُِٕػ ُْٓالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص:(، ك ُُٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
 (.َِٓة التدمريَّة: عبدالرحمف بف ناصر البرَّاؾ)ص:(، كررح الرسالٓٓ،ْٕ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)
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اهلل الػػؽ  متفقػػكف علػػى أفَّ  العقػػالء جميػػكرك  ـ بػػالقرآف العربػػي.كاهلل تالَّػػ ،كالمػػات اهلل ال نيايػػة ليػػا
بعػػد أف لػػـ  اػػائفه  ،حػػادثه  مػػا سػػكل اهلل مالػػكؽه  كاػػؿر  ،رػػيءو  اػػؿَّ  السػػمكات كاورض؛ بػػؿ ىػػك اػػالؽي 

فَّ  ،ياف   لاماؿ.ا ىك متصؼ بو مف صفاتالقديـ اوزلي ىك اهلل بما  كا 
 :(ُ)التكميؼ مف اهلل تشريؼ كتكريـ - ب

كالمعنػى  ،و يحسف منو أف يهللمر عباده، كأف يالفيـ بما راءف في ىذه ارية أنَّ تعالى بيَّ  اهلل فَّ إ
ذا اػػاف االقػػان  و ىػػك الاػػالؽ لاػػؿَّ لمػا اػػاف الالػػؽ منػػو ثبػػت أنَّػػاهلل  أفَّ  ليػػـ،  ليػػـ اػػاف مالاػػان  العبيػػد، كا 

ذا اػػاف مالاػػان  ذلػػؾ تصػػرؼ مػػف المالػػؾ فػػي ملػػؾ نفسػػو،  وفَّ  ؛ليػػـ حسػػف منػػو أف يػػهللمرىـ كينيػػاىـ كا 
ُق َواألَْمُر[ ، فقكلو:مستحسفه  كذلؾ ِْ و يحسػف مػف اهلل يجرم مجرل الدليؿ القاط  علػى أنًّػ]َأََل َفُه اخَل

أف يػهللمر عبػاده بمػا رػاء و يحسػف مػف اهلل دلػت اريػة علػى أنَّػك ، أف يهللمر عباده بما راء ايؼ راء
 ، كال امػا يقكلكنػو أيضػان ليـ ال اما يقكلػو المعتزلػة مػف اػكف ذلػؾ الفعػؿ صػالحان  بمجرد اكنو االقان 

 ، ثػػـ ذاػػر اومػػر بعػػده، كذلػػؾ يػػدؿر الالػػؽ لػػو أكالن  و تعػػالى ذاػػر أفَّ ونَّػػ؛ العػػكض كالثػػكاب مػػف حيػػثي 
ذا اانػػػت العلػػػة فػػػػي حسػػػف اومػػػػر ليػػػػـ،  ليػػػـ مكجػػػدان  باكنػػػو االقػػػػان  علػػػى أف حسػػػف اومػػػػر معلػػػؿه  كا 

اب فػػػي اعتبػػػار حسػػػف اومػػػر كالتاليػػػؼ، ىػػػذا القػػػدر سػػػقط اعتبػػػار الحسػػػف، كالقػػػبأل، كالثػػػكاب، كالعقػػػ
رررُق قكلػػو:ف، مسػػػتابره  مابػػػره  نػػػاهو  آمػػػره  مػػتالـه  اهلل دلػػػت ىػػػذه اريػػػة علػػػى أفَّ ك ، كالتاليػػؼ ِْ ]َأََل َفرررُه اخَل

ذا ثبت ىذا كجب أف ياكف لو النيي، كالابر، كاالستابار على أفَّ  دؿَّ َواألَْمُر[   .لو اومر، كا 
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
 الدَّينيػػػة الحقيقػػة كبػػيف كمرػػيئتو، بالقػػو المتعلقػػة القدريػػة الاكنيػػة الحقيقػػة بػػيف فػػرؽاريػػة ت .ُ

  كمحبتو. برضاه المتعلقة اومرية
اػػالؽ أعمػػاؿ كلفػػظ القػػرآف مرػػعره بيػػا، كأفَّ  ،امػػاؿ قػػدرة اهلل كحامتػػوفػػي اريػػة إرػػارة إلػػى  .ِ

ال لحصؿ االؽ غير اهلل  .العباد ىك اهلل، كا 
ز بػػيف الالػػؽ ميَّػػ اهلل قػػالكا: إفَّ  غيػػر مالػػكؽ؛ اػػالـ اهلل بيػػذه اريػػة علػػى أفَّ  السػػلؼاحػػتج  .ّ

 ىذا التمييز. لما صألَّ  كبيف اومر، كلك ااف اومر مالكقان 

فلػك  ،علػى الػؽ عػكالـ سػكل ىػذا العػالـ ايػؼ رػاء كأراد قػادره  اهلل ية علػى أفَّ دلت ىذه ار .ْ
 كاهلل ،ىذه الماىيات ممانػةه  وفَّ  ؛لقدر عليو كلمحةو  في أقؿ مف لحظةو  عالـو  أراد الؽ ألؼى 

 .الممانات على اؿَّ  قادره 
 غيره. ربَّ  ال ياف، لـ يرهلل لـ كما ااف، راء ما كملياو، كربرو ريءو  اؿَّ  االؽي  اهلل أفَّ  .ٓ

 .المعصية عف كنيى ،بالطاعة أمر أفَّ اهلل .ٔ

                                                           

  (.ُُّ/ُْتفسير الابير: الرازم)( الُ)
  .(ُٕٖة)ص:الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيميَّ ( ك َُِ،َُّ/ُْتفسير الابير: الرازم)ال (ِ)
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 .(ُ)على عباده لو تاليفان  على عباده، كأفَّ  كنييان  هلل أمران  على أفَّ  دؿر ارية ت .ٕ
 أفَّ مف زعـ أفَّ اهلل قد جعؿ للعباد مف اومر ريئان فقد اذب كافترل. .ٖ
 أفَّ اهلل االؽه بال حاجةو، رازؽه بال مؤكنةو. .ٗ
 لو معنى الرربكبية كال مربكب، كمعنى الاالؽ كال مالكؽ.أفَّ اهلل  .َُ
 أفَّ اهلل ال رادَّ لقضائو، كال ميعقَّب لحامو، كال غالب ومره. .ُُ
 .(ِ)أفَّ اهلل متعاؿو عف اوضداد كاونداد كاومثاؿ .ُِ
 اػائفه  ،ما سػكل اهلل مالػكؽه  كاؿر  ،ريءو  اؿَّ  اهلل الؽ السمكات كاورض؛ بؿ ىك االؽي  أفَّ  .ُّ

 .(ّ)لاماؿاالقديـ اوزلي ىك اهلل بما ىك متصؼ بو مف  فَّ أك  ،بعد أف لـ ياف
 البركة مف اهلل :رابعالمقصد ال

َٚدِغَ ]كيدؿر على ىذا المقصد الرريؼ قكلو تعالى: ًَ  .{10}األعراف [ َبَبَٚرَك اهللُ َربُّ اف
 :(ْ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

جػػام ي  كذلػػؾ كقدسيػػو، كنزاىتيػػو مجػػديه ىػػي بيػػا المكصػػكؼي  اهللً  فبراػػةي  الايػػًر، رػػدَّة: البراػػة :َبَبررَٚركَ 
 كررعان: اسـه لاؿَّ ايرو صادر مف اهلل على الدكاـ. ،كاومر الالؽ لو أفَّ  ذلؾ كمف الاماؿ، صفاتً 

، كال يقػػاؿ: متبػػػارؾ؛ وفَّ  "تعػػالى اهللكمعنػػى " تفاعػػػؿ مػػف العيلػػك، كتبػػػارؾ: مػػف البراػػة، كاهلل متعػػػاؿو
ػًت البراػةي بثبػكت الايػر اإلليػي فػي ، اللرغة سماعه، كليست قياسان  كالبراةي اثػرةي الايػر كتزايػديه، كايصَّ

مػػف البراػػة،  تعػالى كتعػػاظـ. كىػػك تفاعػػؿي أم: تزايػػدى ايػػري اهلل علػػى القػػو، ك  [َبَبررَٚرَك اهللُ]الرػيء. فػػػ
.كىك الاثرة كاالتساع، كال ييقاؿ ذلؾ إال هلل  ، فال ييقاؿ: تبارؾى فالفه

رَٚدِغَ  َربُّ  ًَ َبَبرَٚرَك اهللُ َربُّ ]اهللي فػي قكلػو: ف، فبػيَّ سػكل اهلل مكجػكدو  اػؿر  ، كىػكـو عػالى العػالميف جمػ   :اف

َٚدِغَ  ًَ ليان  اكنو ربان  [اف كمرب كمحسػف،  ما سكاه، كم  اكنو اذلؾ فيك ربر  لاؿَّ  ثان كمحدً    كمكجكدا كا 
 العالميف اسـه لجمي  المالكقات. أفَّ ، كمالؾ، كمتفضؿ

 
 

                                                           

  (.ُُّ/ُْتفسير الابير: الرازم)( الُ)
  (.َُْ(، كررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص:ُْٓ/ٓالقرآف: الطبرم)جام  البياف في تهللكيؿ آم ( ِ)
  (.ْٓ،ّٕ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)
(، ُّٖ/ُكعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (،ُّّ/ُْتفسير الابير: الرازم)ال (ْ)

التحرير (، ك ّْٖ/ُكسبؿ السالـ: الصنعاني) (،ُّٖٔكأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:
مناىج اللرغكييف في ، ك (ٕٖٔ/ّاولباني) :()أصؿ صفة صالة النبيَّ ك  ،(َُٕ/ٖكالتنكير: الطاىر ابف عاركر)

 .(ُّٕ)ص:: محمد الري تقرير العقيدة
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 :(ُ)ثانيان: مناسبة اآلية لما قبميا
يػػػػار، كالرػػػػمس، للسػػػػمكات، كاورض، كالعػػػػرش، كالليػػػػؿ، كالنَّ  ف اكنػػػػو االقػػػػان لمػػػػا بػػػػيَّ  اهلل فَّ إ

لػػو الحاػػـ كاومػػر  ف أفَّ فػػي قدرتػػو كقيػػره كمرػػيئتو، كبػػيَّ  مسػػاران  ف اػػكف الاػػؿَّ كبػػيَّ  ،جػػكـكالقمػػر، كالنر 
رَٚدِغَ ]و يستحؽ الثناء كالتقديس كالتنزيػو، فقػاؿ:ف أنَّ كالنيي كالتاليؼ، بيَّ  ًَ فاريػة  .[َبَبَٚرَك اهللُ َربُّ اف

ََمَواِت َواألَْرَض[آيػة: بػيف معترضة تذييؿه  َق افسَّ َِ ٌُ اهللُ افَِّذي َخ ُُ رًظٚ كآيػة: ]إِنَّ َربَّ ٌْ َبَُضُّ ر ُُ ]اْدُظروا َربَّ

َترِديَن[ ًْ ُّٛ اُد رُه ََل ُُيِر َّٕ ًٜ إِ َٔ ٍْ  تصػرفاتو، كبنػاف  النَّػاس، علػى اهلل بفضػؿً  للتَّػذاير المقػاـ تييَّػهلل قػد إذ َوُخ
تقافً  علمو كسعة قدرًتو عظيـ عف إابار مف أجرل ما عقب  صنعو. كا 

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
، كىػػػك فػػػي ]َبَبرررَٚرَك[لفظػػػة: :األكلػػػىالمطيفػػػة   علػػػى الكصػػػؼ بإظيػػػار ييػػػؤذف ارػػػتقاقو صػػػكرة فعػػػؿه
: كتعػػاظـ العلَّػػة، أظيػػر أٍم: كتعالػػؿ، العمػػؿ، فػػي الثَّقػػؿ أظيػػر تثاقػػؿ،: مثػػؿ بػػو المتَّصػػؼ صػػاحبو
 صػاحبو اػهللفَّ  حتػى بيَّنػا ظيػكران  بو المتَّصؼ على الفعؿ ظيكر بمعنى ييستعمؿ كقد العظمة، أظير

َٚػ اهللُ[:ييظيره، كمنو ًَ  .براتيو ظىيرت أٍم: ]َبَبَٚرَك[علكره، كمنو: ظىير أٍم: {21}الـؿ:  ]َب
ررَٚدَِغ[:كىػػك بالكصػػؼ ـالجاللػػة المعظػػ اسػػـ اتبػػاع :المطيفػػة الثانيػػة ًَ  البيػػاف معنػػى فػػي  ]َربُّ اف

 المكجػػػػكدات، أحػػػػكاؿ كمػػػػدبَّر كاإلمػػػػداد، اإليجػػػػاد ايػػػػرات معطػػػػي ونَّػػػػو كالمجػػػػد؛ البراػػػػة السػػػػتحقاقو
 المالكقات. أنكاع رب اكنو بكصؼ

ررَٚدَِغ[دؿَّ قكلػػو: :المطيفػػة الثالثػػة ًَ اإلنسػػاف فػػي  لتحريػػر عػػاـ   يف إعػػالفه ىػػذا الػػدَّ  فَّ أ علػػى ]َربُّ اف
يف ىػػذا الػػدَّ  فَّ أك  ،كربكبيتػػو للعػػالميف ،هكذلػػؾ بػػإعالف ألكىيػػة اهلل كحػػدى ، اورض مػػف العبكديػػة للعبػػاد

 ،مكضػكعو ىػك اإلنسػاف إفَّ ، بػؿ كليس رسالة ااصة بالعرب ،لتحرير اإلنساف العربي ليس إعالنان 
فَّ ك  ،اورض اػػؿر  ،كمجالػػو ىػػك اورض ،نػػكع اإلنسػػاف كال حتػػى لمػػف  ،ىـللعػػرب كحػػدى  اهلل لػػيس ربػػان  ا 

  .العالميف ىك ربر  اهلل إفَّ  ، بؿىـالعقيدة اإلسالمية كحدى  لتزمكفي
 :(ّ)اآليةبياف المقصد في رابعان: 

كالثػػػاني: اثػػػرة ارثػػػار الفاضػػػلة ، ليػػػا تفسػػػيراف: أحػػػدىما: البقػػػاء كالثبػػػات فػػػي اريػػػة البراػػػة
 ؛علػى الثبػات كالػدكاـ البراػة ملػتحي  فػإفَّ ؛ تعػالى كاال التفسػيريف ال يليػؽ إال بػاهلل .كالنتائج الرريفة

القائـ بذاتو الغني في ذاتو كصفاتو و المكجكد الكاجب لذاتو العالـ لذاتو ونَّ  ؛فالثابت كالدائـ ىك اهلل
 عػف اػؿَّ  كىك غنػي   ،مقط  الحاجات كمنيى االفتقارات اهلل ما سكاه، فيك كأفعالو كأحاامو عف اؿَّ 

                                                           

 .(َُٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ُّّ/ُْتفسير الابير: الرازم)ال (ُ)
 (ُّْْ،ُّّْ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) ،(َُٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)
 (.ُِٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
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بيػذا التفسػير مػف  البراػة باثػرة ارثػار الفاضػلة فالاػؿر  تسػر إف في  كأيضان  ،ما سكاه في جمي  اومكر
ػػ وفَّ  ؛اهلل ػػلذاتػػو ك  ا كاجػػبه المكجػػكد إمَّ مَّ مػػا سػػكاه  ، كاػػؿر اهللكالكاجػػب لذاتػػو لػػيس إال  ،لذاتػػو ا مماػػفه ا 

 ةنائاالاماالت  كاؿر  اهلل، الايرات مف كاؿر  ،فال يكجد إال بإيجاد الكاجب لذاتو ممافو  ، كاؿر ممافه 
حسػانو، فػال ايػر إال مػف كصادرة إال كىػي  و، كال رحمػةن لكال إحسػاف إال مػف فضػ اهلل، مف كجكده كا 
، ال جػػـر اػػػاف الثنػػاء المػػػذاكر اهلل فلمػػا اػػػاف الالػػؽ كاومػػػر لػػيس إال مػػػف اهلل تعػػػالى، مػػف حاصػػلةه 
َٚدِغَ ]:بقكلو ًَ  ال يليؽ إال بابريائو كاماؿ فضلو كنياية جكده كرحمتو.[ َؾَتَبَٚرَك اهللُ َربُّ اف

 الريػػا كالبراػػةي  كحػػدىه، يبػػاًرؾ الػػذم ىػػك الػػربَّ  فػػإفَّ  منزكعػػةه؛ فبراتيػػو هلل ياػػكف ال رػػيءو  كاػػؿر 
، إليػػػو نيًسػػػبى  مػػػا كاػػػؿر  منػػػو، بػػػارؾه ػػػو مي ، فاالمي ، كرسػػػكلهو مبػػػارؾه  لالًقػػػو النػػػاف ي  المػػػؤمفي  كعبػػػديه مبػػػارؾه

، ـي  كبيتيػػو مبػػارؾه ، الحػػرا ـي  كىػػي أرضػػو، مػػف كانانتيػػو مبػػارؾه  فػػي بالبراػػةً  كصػػفيا البراػػًة، أرضي  الرػػا
 ألكىيتًػػو إلػػى أعنػػي إليػػو، نيًسػػبى  مػػا إال مبػػارىؾى  كال كحػػده، ىػػك إال مبػػاًرؾى  فػػال اتابًػػو، مػػف آيػػاتو  سػػتَّ 

ال كرضاه، كمحبًتو  اوعيافً  مف نفًسو مف باعده ما كاؿر  كالقو، ربكبيتو إلى منسكب الرو فالاكف كا 
 البراػػةً  مػػف ففيػػو ذلػػؾ مػػف قريبػػان  منػػو اػػاف مػػا كاػػؿر  فيػػو، ايػػرى  كال فيػػو، براػػةى  فػػال كاوعمػػاؿً  كاوقػػكاؿً 

 مػػف رػػيءو  أبعػػدي  اهللي  لعنػػو عمػػؿه  أك اهللي، لعنػػو رػػاصه ف اللعنػػةي؛ البراػػةً  كضػػدر  .منػػو قربػػو حسػػب علػػى
قػػػاؿ  .(ُ)ألبتػػػو فيػػػو براػػػةى  فػػػال بسػػػبيؿو  منػػػو كاػػػاف بػػػو كارتػػػبط بػػػذلؾ اتصػػػؿى  كاػػػؿر مػػػا كالبراػػػًة، الايػػػرً 

اوظيػػر فػػي . ك (ِ)الرػػافعي:" كاػػؿر مػػا نػػدب اهلل إليػػو مػػف فػػرضو أك داللػػةو فيػػك براػػةه علػػى مػػف فعلػػو"
 ]َبَبرَٚرَك[، كعليػو فمعنػىاعػؿ مػف البراػةو تفأنَّػ آفبحسب اللغة التي نزؿ بيػا القػر  ]َبَبَٚرَك[معنى

مػػا ال يليػػؽ بامالػػو  سػػو عػػف اػػؿَّ بلػػو، كذلػػؾ يسػػتلـز عظمتػػو كتقدر تاػػاثرت البراػػات كالايػػرات مػػف قً 
د ه المتفػػرَّ ىػػك كحػػدى اس اورزاؽ علػػى النَّػػ بلػػو البراػػات كالايػػرات كيػػدرر مػػف تػػهللتي مػػف قً  كجاللػػو؛ وفَّ 

 ، كال رزؽه كال ايػػػػػره  بلػػػػػو براػػػػػةه بالعظمػػػػة، كاسػػػػػتحقاؽ إاػػػػػالص العبػػػػادة لػػػػػو، كالػػػػػذم ال تػػػػػهللتي مػػػػف قً 
 .ـد في نار جينَّ مالَّ  و افره عبد، كعبادتي أف يي   ال يصألر لمعبكدات مف دكف اهللااوصناـ، كسائر ا

 :(ّ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف خامسان: 
  كأنَّيا ال تاكف إال مف اهلل. مرعر بهللفَّ البراة ماتصة باهلل تعالى،لفظ ارية  .ُ
كال اسػػـ  فعػػؿ جامػػد ال يتصػػرؼ، فػػال يػػهللتي منػػو مضػػارع، كال مصػػدر، ]َبَبررَٚرَك[قكلػػو:أفَّ  .ِ

طػػػػػالؽ ، فػػػػػال يي بػػػػػو اهلل فاعػػػػػؿ، كال غيػػػػػر ذلػػػػػؾ، كىػػػػػك ممػػػػػا ياػػػػػتصر  قػػػػػاؿ لغيػػػػػره تبػػػػػارؾ، كا 
 .في االميـ مسندنا إلى اهلل تعالى معركؼه  ]َبَبَٚرَك[العرب

                                                           

 (.ُِٖالجكاب الاافي: ابف قيـ الجكزية)ص: (ُ)
قرآف: (، كأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالُّ/ُكسائؿ اإلثبات في الرريعة اإلسالمية: محمد الزحيلي) (ِ)

 (.ُّٖٔالرنقيطي)ص:
 (ُُِ( كلطائؼ قرآنية: صالح الاالدم)ص:ُّٕٖأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (ّ)
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 الدُّعاء ينفع بشرطو: خامسالمقصد ال
َتِديَن[كيدؿر على ىذا المقصد قكلو: ًْ ُّٛ اُد

ُه ََل ُُيِ َّٕ ًٜ إِ َٔ ٍْ ًظٚ َوُخ ٌْ َبَُضُّ ُُ   .{11}األعراف  ]اْدُظوا َربَّ
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

، لطلػػػبً  النَّػػػداء علػػػى كيطلػػػؽ النػػػػداءي، حقيقتيػػػو الػػػدرعاءي  :اْدُظررروا ـ   العبػػػػادةً  فػػػي تكسػػػعان  كاسػػػتيعمؿ ميػػػػ
 رػرعان: الػدعاءك كالسرػجكد،  الرراػكع فػي امػا الحػاًؿ، بلساف أك بالقكؿ كالطلبً  الدرعاءً  على الرتمالًيا

[كفػي قكلػو: تقربػان. طلب الاير مػف اهلل تعػالى ٌْ ر ُُ ؿقػكالف:  ]اْدُظروا َربَّ : ىػك كاراػر ،اعبػدكا: اوكَّ
و يفعػؿ ونَّػ ؛، كىذه صفة العبػادةو طلب الاير مف اهللعاء أنَّ ؿ عقؿ مف الدر عاء، كمف قاؿ باوكَّ الدر 

 للعبادة في المعنى. عاء مغايره الدر  وفَّ  ؛الثاني ىك اوظيرك  ،للمجازاة ، كطلبان تقربان 
 ٌْ رر ُُ ػػاحب كالاػػالؽ، المالػػؾ،: فػػالرَّبر  ،عليػػو كالقيػػاـ الرػػيء إصػػالحالمػػة رب تػػدؿَّ علػػى  :َربَّ ، كالصَّ

ٍلقػو أحػكاؿً  ميصػلألي  ونَّػو؛ الػرَّبر  ىك كاهلل، للريء الميٍصًلألك  السػيد، كالمػدبر، كالمربػي، ، كالػربر ىػك اى
الرَّبر فػػػكجميػػػ  ىػػػذه المعػػػاني ترجػػػ  إلػػػى ثالثػػػة ىػػػي: المالػػػؾ، كالسػػػيد، كالمصػػػلأل، ، كالقػػػيَّـ، كالمػػػنعـ

في الرػرع كيػراد بػو عػيف  كيطلؽ الربر لسيد المطاع، كياكف الرب الميصلأل، المالؾ، كياكف الرب ا
 ىػػك سػػبحانو الػػربَّ  يقػػكؿ ابػػف تيميَّػػة:" فػػإفَّ  ك الػػرَّبر بيػػذه االعتبػػارات اليػػا، اهللي ىػػك  غػػة،معنػػاه فػػي اللر 

   .(ِ)المذؿ" المعز الراف ، الاافض الناف ، الضار المان ، المعطي، المدبر، المالؾ،
ًظٚ  الجيػر وفَّ  بالػدرعاء؛ الجيػر علػى التَّضػررع كيطلػؽ ااصػةو، بييئػةو  التَّػذلرؿ إظيػاري : التَّضررع :َبَُضُّ

، تذلرؿه  ونَّو التَّضررع، ىيئةً  مف  بمقابلتًػو أنسػبي  ونَّو بالدرعاًء، الجيرب ارية ىذه في فيسَّر قدك  جيرم 
فيػػػة، كتاػػػكف ، كىػػػك حقيقتًػػػو، علػػػى التَّضػػػررع أبقػػػى مػػػف المفسَّػػػريف كمػػػف ،للتَّقسػػػيـ )الػػػكاك( بالاي  التَّػػػذلرؿي

 منو. نكعه  فاهللنَّو الدرعاًء، أحكاؿً  بعضي  التَّذلرؿى  وفَّ  متذلَّليف؛ أٍم: الحاؿ، بمعنى مصدران  فياكف
 ًٜ َٔ ٍْ عاء أمػر بالػدر  اهلل فَّ و ؛عاءفػي الػدر  اإلافػاء معتبػره  هللفَّ فػر؛ سػتال كىػك ،الافيػة ضػد العالنيػة: َوُخ
 فَّ ؛ وباإلافػػاء، كظػػاىر اومػػر للكجػػكب، فػػإف لػػـ يحصػػؿ الكجػػكب، فػػال أقػػؿ مػػف اكنػػو نػػدبان  مقركنػػان 

عاء امتػزج الريػػاء الػنفس رػديدة الميػػؿ عظيمػة الرغبػػة فػي الريػػاء كالسػمعة، فػػإذا رفػ  صػػكتو فػي الػػدر 
 .عف الرياء ء ليبقى مصكنان عاعاء فال يبقى فيو فائدة البتة، فااف اوكلى إافاء الدر بذلؾ الدر 
َتِدينَ  ًْ َتِدينَ ]بػ المراد :اُد ًْ  .(ّ)الظَّالميف يرادؼ ونَّو المرراكف؛ [اُد

                                                           

(، كمقاييس اللغة: ابف ُّّٓ/ِ(، كتيذيب اللغة: اوزىرم)ُٗ/ُجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ُ)
لتحرير كالتنكير: الطاىر ابف (، كأُّ،ُّّ/ُْالرازم)فسير الابير: لت(، كاّّٖػ  ُّٖ/ِفارس)

 (.َُٕ، كآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد الرائ )ص:(ُُٕ/ٖعاركر)

 (.ُِّ/ْ(، كبدائ  الفكائد: ابف قيـ الجكزية)ِٗ/ُمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)

 .(ُّٕ،ُُٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ّ)
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآلية ثانيان:
كف مػف دكف مػا تػدع ءعاه، فهللالصػكا لػو الػدر ربَّاػـ كحػدى  اسيػا النَّػادعػكا، أير يقكؿ اهلل تعالى: 

بارػػػكع قلػػػكباـ،  ، أم:كافيػػػة ،لطاعتػػػو كاسػػػتاانةن  تػػػذلرالن  ، أم:دكنػػػو مػػػف ارليػػػة كاوصػػػناـ تضػػػرعا
حدانيتػو كمػراءاةن، كقلػكباـ غيػر مكقنػة بكى  ان انيتو فيمػا بيػناـ كبينػو، ال جيػار حدكصحة اليقيف مناـ بكى 

 .كربكبيتو، فعؿى أىؿ النفاؽ كالاداع هلل كلرسكلو
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 

 علػػى قدرتػػو عظػػيـ بػػذار اهلل كىحدانيػػة دالئػػؿ ذاػػر بػػيف معترضػػان  جػػاء ىػػذه اريػػة اسػػتئناؼه 
رررَٚر[قكلػػػو: بػػػيف معترضػػػةه  فاريػػػة ،تاكينيػػػا فػػػي غيػػػره يرػػػاراو ال أرػػػياء تاػػػكيف َٓ ََ افَّْ ْٔررر َِّ ِقررر اف ٌْ  ]ُي
َيرَٚح[:كقكلو َُ افري تييَّػهلل  فيػرص انتيػاز فػي القػرآف عػادةً  علػى االعتػراضي  ىػذا جػرل ]َوُهَو افَِّذي ُيْرِشر
َـّ لما ذار الػدَّ  اهلل فَّ ، فإللذَّارل القلكب  الئؿ الدالػة علػى امػاؿ القػدرة كالحامػة كالرحمػة، كعنػد ىػذا تػ

التاليػػؼ المتكجػػو إلػػى تحصػػيؿ المعػػارؼ النفسػػانية، كالعلػػـك الحقيقػػة، أتبعػػو بػػذار اوعمػػاؿ الالئقػػة 
    .ادةالعبىك عاء الدر  فإفَّ  ؛عاء كالتضرعبتلؾ المعارؼ كىك االرتغاؿ بالدر 

 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
 كعبادتًػػو، اهللً  دعػػاءً  ودبً  تعلػػيـه  ونَّػػو بالمسػػلميف؛ اػػاص   []اْدُظرروا:بػػػ الاطػػاب :المطيفػػة األكلػػى

دناءه  للمؤمنيف تقريبه  كىك الاطاب اإلليي، ىذا لمثؿ بمتييَّئيف المرراكف كليس  على كتنبيوه  ليـ كا 
ٌٛ ِمَن اُدْحِسَِْغ[:قكليو بعده كراىديه كمحبَّتو، عنيـ اهلل رضى َٜ اهللِ َؿِري   .{12}األعراف  ]إِنَّ َرْْحَ

 المسػلميف وفَّ  كالتَّكجػو؛ الطَّلػب ]اْدُظروا[:مػف الػدرعاء فػي قكلػو المراد أفَّ  الظاىري : المطيفة الثانية
نَّما بالعبادة، كأفردكه اهللى  عبدكا قد دناء ربَّيـ رحمة مف بالقرب إرعاريىـ الميـر  كا   .منيا مىقاميـ كا 

[ اإلضػافة بطريػؽ الػرَّب تعريػؼ : جػيءالمطيفة الثالثػة ٌْ ر ُُ ؛ [ه]اْدُظروالغائػب  ضػمير دكف ]َربَّ
 ضػػمير إلػػى الػرَّب بإضػػافة كليتكسَّػؿ المربكبيػػة، بصػلةً  المػػؤمنيف بتقريػبً  إرػػعاران  الػرَّب لفػػظ فػي وفَّ 

 .بيـ الرَّب كعناية المؤمنيف ترريؼً  إلى المااطبيف
ػػالمطيفػػة الرابعػػة ًٜ[:ريف قكلىػػو: جعػػؿ بعػػضي المفسَّ َٔرر ٍْ  ادعػػكهي  أٍم: بذاتًػػو، مقصػػكدان  بػػوً  مػػهللمكران  ]َوُخ

 اطػػػهلله؛ فػػػإفَّ  كىػػػذا عنػػػو، منيػػػي   بالػػػدرعاءً  اإلعػػػالفى  أفَّ  بعًضػػػيـ اػػػالـي  أكىػػػـ حتػػػى دعػػػاءىاـ، ميافػػػيف
 جيرى  ونَّو ًإال ()أدعيتيو ركيت كما النَّاس، مف بمسم و  المنبر كعلى مرَّةو، غيرى  علنان  دعا ()النبيَّ 

                                                           

 (.ُْٓ/ٓبياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم)جام  ال (ُ)

 .(ُِٕ،َُٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ُّّ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)

 .(ُُٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ُّٕ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ّ)
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كىاىا، مف يسمعيا بيا ػكابي  رى ًظٚ[ :قكلػو أفَّ  فالصَّ  كردى  مػا كأمَّػا كاإلافػاًء، بػالجير بالػدرعاءً  إذفه ]َبَُضُّ
 . الايركعً  حدَّ  عف الاارج الرَّديد الجير عف ىك فإنَّما الجير، عف النَّيي مف

َترِديَن[ارية:: فاصلةي المطيفة الخامسة ًْ ُّٛ اُد
ُه ََل ُُيِ َّٕ  إرػارةه  بالػدرعاًء، لألمػر التَّعليػؿً  مكقػ  كاقعػةه  ]إِ

 إثبػػػاتً  طريػػؽ التَّعليػػؿً  فػػي سػػػلؾ كلاػػف عػػنيـ، اهلل رضػػى يتضػػٌمفي  للمسػػػلميف، تاػػريـو  أمػػري  وأنَّػػ إلػػى
يجػػازان  اومػػريف، قصػػد علػػى تنبييػػان  ضػػدَّه، بإبطػػاؿً  يءً الرػػ ، فػػي كا   مكقػػ ى  كاقعىػػة اريػػة كلاػػكف الاػػالـً

[بػػػػ افتتحػػػت التَّعليػػػؿً  ، دلمجػػػر  المفيػػػدة ]إِنَّ  ىػػػذا فػػػي رددالتػػػ عػػػف الماػػػاطبيف الػػػك بقرينػػػةً  االىتمػػػاـً
[رهللف كمف الابر،  .الفاءً  مقاـ كتقكـ بط،كالر  التَّعليؿ تفيد أف الكجو ىذا على جاءت إذا ]إِنَّ

علػػى نفسػػو  اائفػػان  العبػد إف اػػاف الصػػكاباوكلػى إافػػاء العبػػادات أـ إظيارىػا؟ : سادسػػةالمطيفػػة ال
ف ااف قد بل  في الصفاء كقػكة اليقػيف إلػى  مف الرياء اوكلى اإلافاء صكنان  لعملو عف البطالف، كا 

 .عف رائبة الرياء ااف اوكلى في حقو اإلظيار لتحصؿ فائدة االقتداء صار آمنان  حيثي 
 :(ُ)الكريمة اآلية خامسان: بياف المقصد في

 ينفع:الدُّعاء  - أ
 كالسرػنة، كاتبػاع مػا رػرع امػا رػرع،أفَّ السعادة كالنجاة في االعتصاـ بالاتػاب  أئمة السرنةقرر 

كالدرعاء مف أجؿ العبادات كأفضليا، فينبغي ل نساف أف يلـز اودعية المرركعة، فإنَّيا معصكمة، 
 يحػبر  كال يحػبراـ ونَّػو ربَّاػـ؛ ادعكا :كمعنى اريةاما يتحرل في سائر عباداتو الصكرة المرركعة، 

 كحمػػؿ الاػافريف، دعػػاءى  يسػتجيب ال كأنَّػػو المػؤمنيف، دعػاءً  بإجابػػةً  تعػػريضه بالكعػدً  كفييػا المعتػديف،
 بىال  حتى الافي الدرعاءً  طلب على مقصكرةن  اريةى  فجعلكا الايضكع، على التَّضررع الميفسَّريف بعضي 

ػػيـ ػػيـ كتجػػاكز عنػػو، ان منييػػ بالػػدرعاءً  الجيػػر فجعػػؿ بعضي َتررِديَن[:قكلىػػو فجعػػؿ بعضي ًْ ُّٛ اُد ررُه ََل ُُيِرر َّٕ  ]إِ

 مػػػف بػػػوً  كالجػػػاىريف االعتػػػداًء، مػػػف بالػػػدرعاءً  الجيػػػرى  كجعػػػؿ الػػػدرعاًء، بإافػػػاءً  اومػػػرً  لمعنػػػى تهللايػػػدان 
أصػحابيو  كدعػا جيػران  ()اهلل رسكؿي  دعا كقد ايؼ ،اطهلل أنَّو كأحسب ،اهللي  ييحبريـ ال الذيف الميعتديف

ـي  نصػػكص فػػي الحػػثَّ علػػى الػػدعاء، كالتحػػذير مػػف تراػػو، فػػإذا أراد اهلل بعبػػدو الكتػػكاترت اػػذلؾ،  الاػػرا
كالػذم يػدؿر سػببان للايػر الػذم قضػاه لػو، ايران أليمو دعاءه كاالستعانة بو، كجعؿ استعانتو كدعػاءه 

درعاء سػببه مػف اوسػباب، كأفَّ لػو عليو الاتاب، كالسرنة، كالفطرة، كالعقؿ، كالمراىدة، كالحسر أفَّ ال
سرػنة، تهللثيران في المطلكب المسؤكؿ اسائر اوسباب المقدَّرة كالمرركعة، كالقكؿ بػذلؾ مػذىب أىػؿ ال

 سػػػتجيبي تعػػػالى يى  كاهللي ، لألمػػكات يـ منفعػػػةه كصػػدقاتً  عػػػاء اوحيػػػاءً كفػػي دي :" ةالطحاكيػػػ جػػاء فػػػي مػػتف
عاء الدر  الالؽ مف المسلميف كسائر أىؿ الملؿ: أفَّ  أاثري كالذم عليو  ."، كيقضي الحاجاتً عكاتً الدَّ 

جابةي ، مف أقكل اوسباب في جلب المناف  كدف  المضار ، اػاف أك اػافران  اهلل لػدعاء العبػد، مسػلمان  كا 

                                                           

 .(ُّٕ/ٖنكير: الطاىر ابف عاركر)التحرير كالتك  ،(ُٗ:قاعدة في الكسيلة: ابف تيمية)ص (ُ)
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عطاؤه سي  ، ثـ قد ياكف للعبد مطلقان  و الربكبيةي بي كجً كىك مما تي  ،زقو ليـ، كنصره ليـف جنس رً و مً لى ؤٍ كا 
عاء، إلػػى الػػدر  اهللي  قػػد نػػدبى ، ك ، إذ اػػاف افػػره كفسػػكقو يقتضػػي ذلػػؾعليػػو و كمضػػرةن ي حقَّػػفػػ ذلػػؾ فتنػػةن 

 :، منياعافو كفي ذلؾ مى 
 دعى.ال يي  ليس بمكجكدو  فٍ مى  فإفَّ  ؛الكجكدي  .ُ
 دعى.الفقير ال يي  فإفَّ  ؛نىالغً  .ِ
 دعى.ال يي  اوصَـّ  فإفَّ  ؛م ي السَّ  .ّ
 دعى.البايؿ ال يي  فإفَّ  ؛الارـي  .ْ
 .دعىال يي  يى القاسً  فإفَّ  ؛الرحمة .ٓ
 دعى.ال يي  العاجزى  فإفَّ  ؛القدرة .ٔ
، بػؿ مػا ()و عليػو النبػير منػاف ، كدفػ  مضػار، امػا نبَّػ عظيمة، مف جلبً  فكائدي  عاءالدر  بؿ في

قػراره بػو، كبهللنَّػللعبد، مػف معرفتػو بربَّػ ؿي عجَّ يي  قػراره بفقػره إليػورحػيـه  علػيـه  قػديره  قريػبه  و سػمي ه و، كا   ،، كا 
 المطالػب. ة، التػي ىػي مػف أعظػـً كاوحػكاؿ الزايَّػ ةً ليَّػالعلػكـ العى  فى ذلػؾ ًمػ تبػ ي كاضطراره إليػو، كمػا يى 

ػػ إلػػى دعائػػو، فيػػذا الايػػري  ؾ العبػػدى سػػبحانو ىػػك الػػذم حػػرَّ  الػػربر ك  ىػػك الػػذم  فػػاهللي ، و عليػػومنػػو، كتمامي
عطيو إياه، اما في العمؿ كالثػكاب، الذم يي  للايرً  في قلب العبد حراة الدعاء، كيجعليا سببان  ؼي قذً يى 

عاء ثػـ للػدر  قػوي قػو للعمػؿ ثػـ أثابػو، كىػك الػذم كفَّ يػا، كىػك الػذم كفَّ لى بً للتكبػة ثػـ قى  العبػدى  ؽى فيك الذم كفَّػ
 عاء سػببه الػدر  فَّ إ، فولما يفعلي  سببان  وي مف المالكقات، بؿ ىك جعؿ ما يفعلي  ر فيو ريءه أجابو، فما أثَّ 

و حصػػؿ و كانتفػػت مكانعيػػلػػو رػػركط كمكانػػ ، فػػإذا حصػػلت رػػركطي  لنيػػؿ المطلػػكب، كالسػػببي  مقػػتضو 
ال فال يحصي المطلكبي  مف  كىاذا سائر الالمات الطيبات ،هغيري  ذلؾ المطلكب، بؿ قد يحصؿي  ؿي ، كا 

، فػػػإف الالمػػػات بمنزلػػػة ارلػػػة فػػػي يػػػد مضػػػارَّ  أك دفػػػ ي  منػػػاف ى  ؽ علييػػػا جلػػػبي اوذاػػػار المػػػهللثكرة المعلَّػػػ
ذات كالتعػكر  فاودعيػةي  مػف المكانػ . عارضػيا مػان ه عينيػا، كقػد يي كمػا يي  تػوً بػااتالؼ قكَّ  ؼي فاعؿ، تاتًلػال

ػبً  الحي الح، كالسَّ قى بمنزلة السَّ كالرر  ػو، ال بً اربً ضى  اعدي كالسَّػ ،تامػان  سػالحان  الحي ه فقػط، فمتػى اػاف السَّػدَّ حى
ػ، كالمى قكيػان  سػاعدان  مػػف  ؼ كاحػده فػي العػدك، كمتػى تالَّػ اايػةي حصػلت بػػو النَّ  مفقػكدان  ، كالمػان ي قػابالن  ؿر حى

قلبػو  اعي لػـ يجمػ  بػيفى ، أك الػدَّ صػالألو  فػي نفسػو غيػرى  عاءي فػإذا اػاف الػدر ، ؼ التهللثيري ىذه الثالثة تالَّ 
َـّ و في الدر كلسانً   .(ُ)اوثر ؿً مف اإلجابة لـ يحصي  مان ه  عاء، أك ااف ث
 .الربكبية عزة، عاء يفيد معرفة ذلة العبكديةالدُّ  - ب
كيفيػػػد معرفػػػة عػػػزة  ،عاء يفيػػػد معرفػػػة ذلػػػة العبكديػػػةبػػػؿ الػػػدر  ،مػػػف أنػػػكاع العبػػػادة عاء نػػػكعه الػػػدر  فَّ إ

الػداعي ال يقػدـ علػى  و أفَّ كبيانيػ ،الربكبية، كىذا ىك المقصكد اوررؼ اوعلى مف جمي  العبػادات
عف تحصػيلو كعػرؼ  إلى ذلؾ المطلكب كاكنو عاجزان  عاء إال إذا عرؼ مف نفسو اكنو محتاجان الدر 
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ليو أنَّ مف ربَّ  تقتضي  كىك رحيـه  ،على دف  تلؾ الحاجة ه، كيعلـ حاجتو كىك قادره و يسم  دعاءى و كا 
ذا اػػاف اػػذلؾ فيػػك ال يقػػدـ علػػى الػػدر   عاء إال إذا عػػرؼ اكنػػو مكصػػكفان رحمتػػو إزالػػة تلػػؾ الحاجػػة، كا 

باماؿ العلـ كالقدرة كالرحمة، فال مقصكد مف  سبحانو مكصكفان بالحاجة كبالعجز كعرؼ اكف اإللو 
ليػذيف المقػاميف  عاء مسػتجمعان جمي  التاػاليؼ إال معرفػة ذؿ العبكديػة كعػز الربكبيػة، فػإذا اػاف الػدر 

ًٜ ]كقكلو:، عاء أعظـ أنكاع العباداتال جـر ااف الدر  َٔ ٍْ ًظٚ َوُخ ٌْ َبَُضُّ ُُ  ؛إلػى المعنػى إرارةه [ اْدُظوا َربَّ
 ،التضػػػرع ال يحصػػػؿ إال مػػػف النػػػاقص فػػػي حضػػػرة الاامػػػؿ فمػػػا لػػػـ يعتقػػػد العبػػػد نقصػػػاف نفسػػػو وفَّ 

عاء مػػا المقصػػكد مػػف الػػدر  كامػػاؿ مػػكاله فػػي العلػػـ كالقػػدرة كالرحمػػة لػػـ يقػػدـ علػػى التضػػرع، فثبػػت أفَّ 
 رػػيءه  " لػيسقػاؿ:  ()ولفػظ القػػرآف دليػؿ عليػو كالػذم يقػػكم مػا ذاػر مػا ركم أنَّػػ ثبػت أفَّ ك ، (ُ)ذاػر
وفَّ فػػي الػػدرعاء إظيػػاري الفقػػر كالعجػػز كالتػػذلؿ ؛ عاء ىػػك العبػػادةكالػػدر  .(ِ)"عاءً علػػى اهلل مػػف الػػدر  أاػػرـى 

لحاجػة نفسػو كلعجػز  عاء أف يصػير العبػد مرػاىدان المقصكد مف الدر  فَّ إ، كاالعتراؼ بقكة اهلل كقدرتو
ىػذه المعػاني دالػت تحػت  باماؿ العلـ كالقػدرة كالرحمػة، فاػؿر  لاكف مكاله مكصكفان  كمراىدان  ،نفسو
ًٜ ]قكلو: َٔ ٍْ ًظٚ َوُخ ٌْ َبَُضُّ ُُ مػف  دَّ ثػـ إذا حصػلت ىػذه اوحػكاؿ علػى سػبيؿ الالػكص، فػال بيػ [اْدُظوا َربَّ

ًٜ ]صكنيا عف الرياء المبطؿ لحقيقة اإلاالص، كىك المراد مف قكلو: َٔ ٍْ كالمقصػكد مػف ذاػر  [َوُخ
كالمقصػػكد مػػف ذاػػر اإلافػػاء صػػكف ذلػػؾ  ،عاءؽ الحالػػة اوصػػلية المطلكبػػة مػػف الػػدر التضػػرع تحقيػػ

ذا عػػرؼ ىػػذا المعنػػى ظيػػر ًٜ ]:قكلػػو أفَّ  اإلاػػالص عػػف رػػكائب الريػػاء، كا  َٔرر ٍْ ررًظٚ َوُخ  مرػػتمؿه  [َبَُضُّ
 .(ّ)مف الكجكه و ال يزيد عليو البتة بكجوو عاء، كأنَّ ما يراد تحقيقو كتحصيلو في ررائط الدر  على اؿَّ 
 :(ْ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
فَّ الػػدرعاء مػػف أفضػػًؿ العبػػادات، كالعبػػاداتي مبناىػػا علػػى السرػػنة كاالتبػػاع، ال علػػى اليػػكل أ .ُ

 كاالبتداع.

وه  الاطابي اإللييي في اريةً  .ِ  .السياؽً  بقرينةً  المسلميف إلى ميكىجَّ

 .كعف اماؿ الطاعة ،عاء تاكف عف صحة االعتقادإجابة الدر أفَّ  .ّ

 أفَّ الدعاء اسـه يجم  العبادة كاالستعانة. .ْ

                                                           

 (.ُّٓ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ُ)

(، كأكرده اولباني ِٖٓ/ٓ(،)َّّٕسنف الترمذم اتاب الدعكات ػ باب ما جاء في فضؿ الدرعاء، حديث رقـ) (ِ)
 (.ُّٖ/ّ(،)ِْٖٔفي صحيأل الترمذم رقـ)

 (.ُٔكدراسات في السيرة: نزار عبدالقادر رياف، كآاركف)ص: (،ُّٓ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ّ)

(، ّّ/ُْ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة)ُّٔ/ُْفسير الابير: الرازم)تل(، كآُْ/ٓجام  البياف: الطبرم) (ْ)
 (.ُّٖ/ُ، كحارية قليكبي كعميرة على المحلي)(َُِررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص:ك 
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ػدكاف مػف إعطػاء السػؤاؿ مي عكة الااليػة عػف العيػفػي الػدَّ  دَّ و ال بي أنَّ  .ٓ ، أك مثلػو مػف الايػر الن عجَّ
 كء مثلو.عنو مف السر  ؼي صرى ، أك يي الن ؤجَّ مي 

 لقد ااف المسلمكف يجتيدكف في الدرعاء، كما ييسم  ليـ صكت. .ٔ

معلـك الفساد باالضطرار مف ديػف  ىذا فَّ فإ، على مف يزعـ عدـ فائدة الدعاء رد  في ارية  .ٕ
 .ب اومـي اتفقت عليو تجارً  عاء أمره منفعة الدر  فَّ كو ؛اإلسالـ

 .التذلؿ كالتار ، كىك إظيار ذؿ النفس في معرض السؤاؿىك  التضرعأفَّ  .ٖ

، كليس  .ٗ  .منافيان للتكاؿ كالتفكيض هللأفَّ الدرعاء برف  الضرر مطلكبه
بُّ  :لسادسالمقصد ا  إفَّ اهللى ييًحبُّ كييحى

َتِدينَ ]تعالى: وكيدؿر على ىذا المقصد اإليماني العظيـ قكل ًْ ُّٛ اُد
ُه ََل ُُيِ َّٕ  .{11}األعراف [ إِ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ُّٛ

ػال تي الصػكاب أنَّيػا ك  ،، نحػك ثالثػيف قػكالن علػى أقػكاؿو ة فػي تحديػد المحبَّػ العلمػاء قػد ااتلػؼ :ُُيِ  در حى
ة كصػؼ المحبَّػكال تي  ،فحػدىا كجكدىػا كجفػاءن، ىا إال افاءن زيدي ال تى  منيا، فالحدكدي  أكضألى  بحد   المحبةي 
، االمػاء كاليػكاء كالتػراب ال تحتػاج إلػى تحديػدو  الكاضػحةي  كىػذه اورػياءي  ،ةأظيػر مػف المحبَّػ بكصؼو 
نَّ  ،كالجػػػكع  ،تيػػػا كرػػػكاىدىا، كثمراتيػػػا كأحااميػػػافػػػي أسػػػبابيا كمكجباتيػػػا، كعالما اسي مػػػا يػػػتالـ النَّػػػكا 
كاثػػػرت اإلرػػػارات، بحسػػػب  ،اراتكتنكعػػػت بيػػػـ العبػػػ ،كدىـ كرسػػػكميـ دارت علػػػى ىػػػذه السػػػتةفحػػػد

 أرياء: غة على امسةً كىذه المادة تدكر في اللر  اص كمقامو كحالو، كملاو للعبارة.إدراؾ الر
 الحفظ كاإلمساؾ. ، ك اللب، ك اللزـك كالثبات، ك العلك كالظيكرك  ،كالبياضالصفاء 
َتِدينَ  ًْ  .عاءمف االعتداء رف  الصكت في الدر ك المجاكزيف ما أمركا بو.  :أمٍ  :اُد
 :(ِ)مناسبة الفاصمة لآليةثانيان: 

 المعتػديف فػي تػرؾ ىػذيف اومػريف المػذاكريف و ال يحػبر أنَّػبيذه الفاصلة اوظير أف المراد 
عاء التضػرع و، فااف المعنى أف مف ترؾ في الػدر اهلل ال يحبر  فإفَّ  ؛، كىما التضرع كاإلافاءفي ارية

رُه ]قكلػو: ، كمف ااف اذلؾ ااف مف أىؿ العقاب ال محالة، فظيػر أفَّ ويحبر كاإلافاء، فإف اهلل ال  َّٕ إِ

َتِدينَ  ًْ ُّٛ اُد
 عاء.االتيديد الرديد على ترؾ التضرع كاإلافاء في الدر [ ََل ُُيِ
 
 
 

                                                           

 (.ُِٓ(، كررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص:ُّٖ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ُ)
 (.ُّٔ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ِ)
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
 ،مػػف اػػالؼ أمػػر اهلل تعػػالى كنييػػو، فقػػد اعتػػدل كتعػػدل اػػؿَّ  أفَّ  : يفيػػـ مػػف اريػػةالمطيفػػة األكلػػى

َترِدينَ ]فيداؿ تحػت قكلػو: ًْ ُّٛ اُد ُه ََل ُُيِر َّٕ و يعذبػو، فظػاىر مػف ال يحبػو اهلل فإنَّػ فَّ قػاؿ الػرازم: فػإ [ إِ
 .ياكف معاقبان  وكنييو، فإنَّ  مف االؼ أمر اهلل اؿَّ  ىذه ارية يقتضي أفَّ 

بالمحبكب. كالثانية: اإلرادة، كىػي  ؽ القلبً كىي تعلر  القةأكليا: العى  المحبة مراتب: :المطيفة الثانية
ػػك و لػػو. إلػػى محبكبػػو كطلبيػػ القلػػبً  ؿي ٍيػػمى  و ايػػملً ال يى  إليػػو بحيػػثي  القلػػبً  بابي ، كىػػي انًصػػبابةي الثالثػػة: الصَّ

ـي رى الرابعة: الغى ك  و.صاحبي  ػ، كالػكدر ةي لاامسػة: المػكدَّ اك  للقلػب، ـي الػالزً  ، كىي الحبر ا المحبػة  فكي ، كىػي صى
ػ ػػؼي غى السادسػػة: الرَّػك  يػػا،يا كلبر كاالصي : رػػؽي السػػابعة: العً ك غاؼ القلػب. كؿ المحبػة إلػػى رىػػ، كىػػي كصي

ػعلى صاحبو منو، كلاف ال يي  ااؼي الذم يي  طي فرً المي  كىك الحبر  ة فػي محبَّػ كال العبػدي  ،بػو الػربر  ؼي كصى
التاسػػػعة: ك د. عبرػػػـ، كىػػػك بمعنػػػى التَّ تػػػير الثامنػػػة: التَّ ك . مػػػ  رػػػيكةو  رػػػؽ محبػػػةه العً  أفَّ  سػػػبب المنػػػ ك  ،وربَّػػ
 .حسفه  كىذا الترتيب تقريبه ، وكقلبى  بَّ حً المي  كحى لت ري الَّ التي تى  كىي المحبةي  ةي لَّ العاررة: الاي ك د. عبر التَّ 

، اهلل كعظمتو، اسائر صفاتو لة ىك اما يليؽ بجالؿكصؼ اهلل بالمحبة كالاي  :المطيفة الثالثة
نَّ  رست ذا غي كا   .النص لة، حسبما كردَّ ما يكصؼ اهلل مف ىذه اونكاع باإلرادة كالكد كالمحبة كالاي كا 

اإليماف كالعمؿ ، أثمرت رسكؿبماء اإلاالص، كمتابعة القيت ، كسي العبد ة في قلبرجرة المحبَّ 
كال نياية لجماؿ  ،قكيت المعرفة كالبر قكيت المحبة الماف ،ة ال نياية لياالمحبَّ الصالأل، ك 

 فال نياية لمحبتو، بؿ لك اجتمعت محبة الالؽ اليـ كاانت على قلب رجؿو  ،المحبكب كال بره
و إفراط ونَّ  ؛رقان و عً سمى محبة العبد لربَّ كليذا ال تي  ربر ااف ذلؾ دكف ما يستحقو ال ،منيـ كاحدو 

 .(ِ)اإلفراط ألبتة المحبة، كالعبد ال يصؿ في محبة اهلل إلى حدَّ 
 :(ّ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

، اما في قكلػو: ذىب علماءي التفسير إلى أفَّ اهلل رْوٍم ]ييًحبر كييحىبر ََ ِِْٖت اهللُ بِ ٌْ َؾَسْوَف َير ُٓ ُُيِربُّ

هُ  َٕ ، كقد أناػر السػلؼ كاوئمػة الابػار (ْ)المالكؽ كمحبة اهلل وكليائو ليست امحبة  {10}ادائدة  [َوُُيِبُّو
حيثي يؤكلكف النصكص الرػرعية الػكاردة فػي  ،على المعتزلة كاوراعرة نفييـ صفة المحبة عف اهلل

ىػي : ، ثػـ يقكلػكفتعػالى مرئيػان  اهلل يثبتػكف اػكفنة أىػؿ السرػ فَّ ا  ك المحبة بتهللكيالت ماالفة لظاىرىػا. 
و ال معنػى لمحبػػة اهلل إال فثبػػت أف جػـز المتالمػيف بهللنَّػػ ،بػػال ايػؼ اهلل محبػة اػذلؾ، بػال ايػػؼو  رؤيػةه 

                                                           

 (.ُِْكررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (،ُّٖ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ُ)

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ِ)  (.ْْٕػ  ّْٓ/ّمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 .(ّْٔ/ٕحجر): ابف بررح صحيأل الباارم فتأل البارم(، ك ُّٖ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ّ)

نظر: مدارج السالايف: ابف رب تعالى. يال ييرضي على ما كاطهللة القلبمحبة العبد هلل معناىا: م (4)
 .(ّْٗ/ّالقيـ)
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طريقة ضػعيفة ، كىي قاط ه  ليس ليـ على ىذا الحصر دليؿه  كالاير إلى العبد إرادة إيصاؿ الثكاب
، ، إال إذا تضػمف إثباتػان كال امػاؿه  النفػي لػيس فيػو مػدحه  علػـ أفَّ يي  ينبغػي أفقاؿ ابف تيميَّػة: " ساقطة.

ال فمجرد النفي ليس فيو مدحه  النفي المحض عػدـ محػض، كالعػدـ المحػض لػيس  وفَّ  ؛كال اماؿه  كا 
كال  يكصؼ بو المعدكـ كالممتن ، كالمعدكـ كالممتنػ  ال يكصػؼ بمػدحو  النفي المحض ، كوفَّ بريءو 
 فػإفَّ اهلل عنػدما .(ُ)إلثبػات مػدحو  مة ما كصؼ اهلل بو نفسو مف النفي متضػمنان فليذا ااف عا ؛اماؿو 

العػػػادليف، كىػػػذا  المعتػػػديف، أثبػػػت بطريػػؽ مفيػػػكـ الماالفػػػة أنَّػػػو يحػػػبر  نفػػى عػػػف نفسػػػو أنَّػػػو ال يحػػػبر 
ِسرىَِغ[صػريأل قكلػو: َْ ُّٛ اُد

و معبػكده الػذم يفتقػر إلػى اهلل مػف جيػة أنَّػ فالعبػدي  .{ 08}ادائلدة  ]إِنَّ اهللَ ُُيِ
 كأصػؿي  ،كال صالح لػو إال بيػذا ،فيك غاية مطلكبو كمراده كمنتيى ىمتو كتعظيـو  إجالؿو  و حبَّ يحبر 

كحبػو  فيػك مرػرؾه  م  اهلل ريئان  مف أحبَّ  كالذم يستحؽ المحبة لذاتو ىك اهلل فاؿر  ،الحبر  الحرااتً 
نَّ  ،فساده  كصػؼ اهلل إال بمػا كصػؼ بػو نفسػو، ال يي ك  .(ِ)الصالأل الناف  حػب اهلل كالحػب هلل ما الحبر كا 

يػـ يصػفكف اهلل بمػا كصػؼ بػو فمذىب السلؼ أنَّ  ،ال نتجاكز القرآف كالحديث وكبما كصفو بو رسكلي 
، ،كال تاييػؼو  مػف غيػر تحريػؼو  ()اهلل و، كبما كصفو بو رسػكؿي نفسى  ، كال تمثيػؿو  أفَّ اهللك  كال تعطيػؿو

 ما أكجب نقصان  صفاتو، كال في أفعالو، كاؿر  أسمائو، كال في ال في ذاتو، كال في ليس امثلو ريءه 
و اهلل كصػػؼ نفسىػػ، ك الامػػاؿ الػػذم ال غايػػة فكقػػو سػػتحؽي مي  اهلل ، فػػإفَّ عنػػو حقيقػػةن  فػػاهلل منػػزهه  أك حػػدكثان 

ررَغ[بالمحبػػة، فقػػاؿ: َِ ُّٛ اُدتَّ ُّٛ اُدْحِسررَِْغ[ك {0}التوبللة  ]إِنَّ اهللَ ُُيِرر فسػػلؼ اومػػة  {351}البؼللرة  ]إِنَّ اهللَ ُُيِرر
مػػػ  اعتقػػػادىـ  اهلل بػػػالمعنى الػػػذم أراده هلل ا، كيثبتكنيػػػذه الصػػػفة اإللييػػػةبيػػػ يقػػػركفكعلمػػػاء اوئمػػػة 

عبػػارة عمػػا يالقػػو مػػف  اهللحػػب اس مػػف يجعػػؿ التنزيػػو كالتقػػديس، عػػف الترػػبيو كالتنقػػيص، كمػػف النَّػػ
ػكيي  بر ًحػاهلل يي  علػى أفَّ سػلؼ اومػة كأئمتيػا ، امػا أفَّ عمة، كىػذا ظػاىر الػبطالفالنَّ  ذا عي ك ، (ّ)بر حى لػـ ا 

، كدلػػت القرآنيػػة اريػػات ا، امػػا كردت بيػػاإللييػػة وسػػماء كالصػػفاتاإثبػػات  الصػػحيأل عقػػدالمتذلػػؾ ف
ليا عف حقائقيا كنفييا م  صحة ماارجيا، بؿ  ، مف غير تعطيؿو النبكية الصحيحة عليو الركايات

 ليػا بصػفات المالػكؽ، بػؿ إثبػاته  كمػف غيػر تمثيػؿو  اتيػا،نثبتيا كنؤمف بيا، كال تربيو في مجرد إثب
، لػػذلؾ . بػػال تعطيػؿو  ، كتنزيػوه بػال تمثيػػؿو  ػػبر أجمػ  السػػلؼ علػى ثبػػكت المحبَّػة هلل، كأفَّ اهلل ييًحػػبر كييحى

، كىػػي محبػػةه حقيقيػػةه  فيجػػب إثبػػات ذلػػؾ حقيقػػةن مػػف غيػػر تحريػػؼو كال تعطيػػؿو كال تاييػػؼو كال تمثيػػؿو
 .(ْ)تليؽ باهلل تعالى

                                                           

 (.َُِ( كأحاديث العقيدة المتكىـ إرااليا في الصحيحيف: سليماف الدبياي)ص:ٖٓ( التدمرية: ابف تيميَّة)ص:ُ)

 (.ُّ/ُْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)
 (.ُٕٔ/ُْ(، كفتأل البارم)َٕٕ(،)ص:َِٓٔصحيأل الباارم اتاب الرقاؽ ػ باب التكاض ، حديث رقـ)( ّ)
 (.ْٓ(، كررح ليمعة االعتقاد: محمد بف صالأل العثيميف)ص:َُُػ  ٔٗ/ُلكام  اونكار البيية: السفاريني) (ْ)
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 :(ُ)ومحبة العبد لرب  ك  ،لعبده محبة الرب  إثبات 
كال  ،تقػدر محبػةو  اػؿَّ  و فػكؽى محبة العبد لربَّ  على إثبات الطرفيف، كأفَّ  السرنة كالجماعةأىؿ 

وكليائػو كأنبيائػو  ، كاذلؾ عندىـ محبة الربَّ (ال إلو إال اهلل)كىي حقيقة ،نسبة لسائر المحاب إلييا
حسانو كعطائوزائدة على كرسلو صفة  و لمػا أحػبيـ فإنَّػ ،ذلػؾ أثػر المحبػة كمكجبيػا فػإفَّ  ،رحمتو، كا 

َـّ  حسػػانو كبػػره أتػػ عنػػدىـ ال اهلل  فػػإفَّ  السػػلؼالمعطلػػة عاػػس ك ، نصػػيبو  اػػاف نصػػيبيـ مػػف رحمتػػو كا 
ػػػكال يي  بر ًحػػػيي  علػػػى  فػػػهللكلكا نصػػػكص محبػػػة العبػػػاد هلل الرػػػرعية، كلػػػـ يماػػػنيـ تاػػػذيب النصػػػكص ،بر حى

ة اهلل كأكلػكا نصػكص محبػ كاوجػر. كاالزدياد مف اوعماؿ لينالكا بيا الثكاب ،دتومحبة طاعتو كعبا
عطائيـ الثػكاب ،بإحسانو إلييـ لعبادل للعبػد  ة اهللكمػف جعػؿ محبػ، علػييـ كمدحػو ليػـ ء اهللثنػا، ك كا 

 محبةى  هللناركاف ،لعبده، كال ونبيائو كرسلو ألبتةمحبة  بذات الربَّ  عنده لـ يقـ ،يو كمدحو لوثناءه عل
. كقػػالكا: ال معنػػى ليػػا إال إرادة التقػػرب إليػػو، كالتعظػػيـ لػػو، سػػؿ هللالعبػػاد، كالمالئاػػة، كاونبيػػاء، كالرر 
رادة عبادتػػو. فػػهللناركا ااصػػةى  علػػى إثبػػات  كجميػػ  طػػرؽ اودلػػة تػػدؿر . العبكديػػة ة، كااصػػةى يَّػػاإلليً  كا 

 ،ار مػػف يحبػػو اهلل مػػف عبػػاده المػػؤمنيفف بػػذآنة مملػػك كالقػػرآف كالسرػػ، و، كالػػرب لعبػػدهمحبػػة العبػػد لربَّػػ
مقامػػات  ة لبطلػػت جميػػ ي المحبَّػػ فلػػك بطلػػت مسػػهلللةي  كذاػػر مػػا يحبػػو مػػف أعمػػاليـ كأقػػكاليـ كأاالقيػػـ

كنسػػبتيا  ،كمنزلػػة كعمػػؿ مقػػاـو  يػػا ركح اػػؿَّ فإنَّ ؛ كلتعطلػػت منػػازؿ السػػير إلػػى اهلل ،اإليمػػاف كاإلحسػػاف
و االستسالـ بالذؿ كالحب كالطاعة فإنَّ  ؛إلى اوعماؿ انسبة اإلاالص إلييا، بؿ ىي نفس اإلسالـ

اإللػػو ىػػك  فػػإفَّ  (أف ال إلػػو إال اهلل)فمػػف ال محبػػة لػػو ال إسػػالـ لػػو ألبتػػة. بػػؿ ىػػي حقيقػػة رػػيادة ،هلل
 ،كىػك الػذم تهللليػو القلػكب ،مػهلللكهبمعنى  ،لو كطاعةن  ، كتعظيمان كرجاءن  ، كاكفان ذالن  الذم يهللليو العبادي 
بػؿ  ة اهلل،يػا إلػى محبػطػرة كالرػرعة كاالعتبػار، كالنظػر تػدعك الر العقػؿ كالفً  فػإفَّ ، أم تحبو كتذؿ لػو

نَّ  ،في المحبة اهلل إلى تكحيد  طر كالعقكؿ.سؿ بتقرير ما في الفً ما جاءت الرر كا 
 :، كالمكجبة ليا كىي عشرةاهلل األسباب الجالبة لمحبة

 .القرآف بالتدبر كالتفيـ لمعانيو كما أريد بو قراءة .ُ
 التقرب إلى اهلل بالنكافؿ بعد الفرائض. .ِ
 باللساف كالقلب، كالعمؿ كالحاؿ.  حاؿو  على اؿَّ  اهلل دكاـ ذار .ّ
ف صعب المرتقى.عند غلبات اليكل النفس على محاب اهلل إيثار محاب .ْ  ، كا 
فمػػف عػػرؼ اهلل بهللسػػمائو كصػػفاتو  ،مطالعػػة القلػػب وسػػمائو كصػػفاتو، كمرػػاىدتيا كمعرفتيػػا .ٓ

 كأفعالو أحبو ال محالة.
حسانو كآالئو، كنً  اهلل مراىدة بر .ٔ  يا داعية إلى محبتو.فإنَّ  ؛عمو الباطنة كالظاىرةكا 
 باليتو بيف يدم اهلل تعالى.  القلبً  كىك مف أعجبيا، اناساري  .ٕ

                                                           

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ُ)  ( بتصرؼ.ُْٗػ  َْٓ/ّمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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كالتػهللدب بػهللدب  لقلػبكقػت النػزكؿ اإلليػي، لمناجاتػو كتػالكة االمػو، كالكقػكؼ بااهلل الالكة بػ .ٖ
 تـ ذلؾ باالستغفار كالتكبة.ثـ اى  ،العبكدية بيف يديو

كال  ،ات االميػـ امػا ينتقػي أطايػب الثمػرمجالسة المحبيف الصػادقيف، كالتقػاط أطايػب ثمػر  .ٗ
 .هلغير  ، كمنفعةن ولحال فيو مزيدان  أفَّ  ال إذا ترجحت مصلحة الاالـ، كعلـإ العبد تالـي

الؾ ذلػؾ الػو أمػراف: اسػتعداد الػركح ليػذا كمً ، يحكؿ بيف القلب كبيف اهلل سببو  اؿَّ  مباعدةي  .َُ
 .(ُ)الرهللف، كانفتاح عيف البصيرة

 :(ِ)ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو خامسان: 
 .القرآف نطؽ بإثباتيا وفَّ  ؛المحبة صفة مف صفات اهلل أجم  المسلمكف على أفَّ  .ُ
تبػػػػةى العيليػػػػا؛ إذ محبَّػػػػةي ربَّ العػػػػالميف مينتيػػػػى غايػػػػات ، فقػػػػد إذا بلػػػػ  العبػػػػدي محبػػػػةى اهلل .ِ بلػػػػ  الرر

 الميقربيف، فإذا أحبَّ اهللي المرءى أيَّدىه، كسدَّد رأيىو، كأرردىه، كصكَّب رىميَّتو كنىصرىه.
 .محبة اهلل عبارة عف الثكابفي ارية رد  على اوراعرة الذيف يقكلكف:  .ّ
 ما نرهلل عف المحبة كوجليا.إنَّ  الالؽ كاومر، كالثكاب، كالعقاب فَّ أ .ْ
 اؿر نفي يهللتي في صفات اهلل تعالى في الاتاب كالسرنة إنَّما ىك لثبكت اماؿ ضده. .ٓ
 ما سكاه. كجكب تقديـ محبة اهلل على محبة النفس كاوىؿ كالماؿ كالكلد، كاؿَّ  .ٔ

                                                           

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ُ)  (.ْْٖ/ّمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

كالمائة الجياد في  (،ٕٓ(، كررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص:ُّٕ،ٔٔ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ِ)
 (.ُٔالريادة كالجياد: زاريا رحادة)ص:
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 المبحث الثالث                      

 (ٖٓ-ٔٓالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )

 النيي عف الفساد كاجبه 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

ؿ: الفساد شرٌّ كمُّوالمطمب              .األكَّ

 .الثاني: األمثاؿ مف كسائؿ اليدايةالمطمب            
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ؿ: الفساد شرٌّ كمُّو  المطمب األكَّ
 :صدمقا ثبلثةكفيو 

ؿ: صدالمق         المسمـ صالحه مصمحه  األكَّ
ٚ[ كيدؿر على ىذا المقصد القيرآني قكلو:  َٓ َد إِْصََلِح ًْ ِسُدوا ِِف األَْرِض َب ٍْ  .{12}األعراف ]َوََل ُب

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 .بالدرنيا عنو المعبَّر الايركم الجسـي  ىي ىنا اورض :األَْرضِ 

ٚ َٓ مػف ، كالمػراد إذا أطلؽ الصػالح تنػاكؿ جميػ  الايػر، كاػذلؾ الفسػاد يتنػاكؿ جميػ  الرػر :إِْصََلِح
ٚ[قكلو: َٓ َد إِْصََلِح ًْ  .سؿ دعاة إلى الحؽَّ بعد إصالح اهلل إياىا وىؿ طاعتو، بابتعاثو فييـ الرر  ]َب
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآلية ثانيان:

كال تفسدكا في اورض بارتااب المعاصي بعد أفَّ أصلحيا اهلل بإرساؿ الررسؿ معنى ارية: 
عمارىا بطاعتو كحده   .كا 

 :(ّ)امناسبة اآلية لما قبميثالثان: 
َتررِديَن[علػػى آيػػة: اورض فػػي الفسػػاد عػػف النَّيػػي فػػي ىػػذه اريػػة عيطػػؼ ًْ ُّٛ اُد ررُه ََل ُُيِرر َّٕ   ]إِ

 أمرىـ إذ إياىـ كتقريًبو بالمسلميف اهللً  عنايةً  عف أنبهلل لمَّا الاالـى  فإفَّ  االعتراًض، طريقةً  على عطفان 
[:قكلػػػو فػػػي العظػػػيـً  العنػػػكافً  بػػػذلؾ كرػػػرَّفيـ يػػػدعكه بػػػهللف ٌُ ررر ُُ  دكف إيػػػاىـ ليػػػـ بمحبَّتػػػوكعػػػرَّض  ]َربَّ

 علػػييـ تيمليػػو فيمػػا باالسترسػػاؿ اهللً  علػػى اإلدالؿ كبػػيف بيػػنيـ يحػػكؿ بمػػا أعقبػػو المعتػػديف، أعػػداًئيـ
 بتػػرؾً  فػػذاَّرىـ الغالػػًب، فػػي فسػػادان  تجنيػػاف فإنَّيمػػا كالغىضػػبيَّة، الرَّػػيكية القػػكتيف ثػػكراف مػػف رػػيكاتيـ
يـ لياػػػػكف اإلفسػػػػادً   أفسػػػػدكا اورض فػػػػي أفسػػػػدكا إف فػػػػإنَّيـ فسػػػػاده، ياالطػػػػو أف عػػػػف منزَّىػػػػان  صػػػػالحي
 القرآفي  دأبى  كاذلؾ االحتراًس، مكق ى  فهللربو اإلفساًد، ذلؾ ضمف في أنفسىيـ كأفسدكا اثيرةن  مالكقاتو 

ـي  ،اوٍمػػػفً  أك اليػػػهللسً  فػػػي النَّػػػاسي  يقػػػ  لػػػئال كبػػػالعاًس، بالتَّرىيػػػب، التَّرغيػػػب يعقَّػػػب أف  بػػػدرء كاالىتمػػػا
قىامان  ااف الفساد  إيقػاعً  كفي، بالدرعاءً  اومر جملتي بيف ميعترضان  ييالن بيذا عجيؿالت مقتضيان  ىنا مى
َترِديَن[قكلػو: عقب النَّيي ىذا ًْ ُّٛ اُد ُه ََل ُُيِر َّٕ  فػي ميفسػدكف المرػراكف كىػـ المعتػديف بػهللفَّ  تعػريضه  ]إِ

ٍرباءي  اورًض، بػكف كأنػتـ باػـ يىليؽ ال أٍم: مرابيًتيـ، عف للمسلميف كا   لاػـ المػهللذكفي  ربَّاػـ، مػف المقرَّ
 .المبغضيف منو المبعديف مثؿى  تاكنكا أف بدعاًئو،

                                                           

التحرير كالتنكير: ك  (،ّٖ/ٕ(، كمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ُٓٓ/ٓآم القرآف: الطبرم)جام  البياف في تهللكيؿ  (ُ)
 .(ُْٕ/ٖالطاىر ابف عاركر)

 (.ُٕٓلماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ا (ِ)
 .(ُّٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ّ)
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
ِسُدوا[: قكلو:المطيفة األكلى ٍْ  اورض، لمجمكعً  إفساده  ىك اورض مف جزءو  اؿَّ  في اإلفسادي  ]َوََل ُب

أل المضػرَّة، مػف اإلفسػاد جػرَّه ممَّػا أعظػـ صػالح إلػى مؤدَّيان  اإلفساد بعضي  ياكف كقد  اإلفسػاد فيتػرجَّ
 النَّضػػير، بنػػي ناػػؿى ييػػكدً  ()اهللً  رسػػكؿي  قطػػ ى  فقػػد بػػًو، إال ضػػركرم صػػالح تحصػػيؿ يماػػف لػػـ إذا

ديؽ أبك كنيى ، رجرً  قط  عف ()بارو الصَّ  .اوحكاؿً  الاتالؼ العدكَّ
ٚ[قكلػػو: فػػي البعديػػة :المطيفػػة الثانيػػة َٓ ررَد إِْصررََلِح ًْ لقػػت اورضى  وفَّ  حقيقي ػػة؛ بعديػػةه  ]َب ؿً  مػػف اي  أكَّ

، علػػػى أمرىػػػا  لفظاعػػػةً  تسػػػجيؿه  بالبعديػػػة التَّصػػػريألي ف عليػػػو، تحتػػػكم بمػػػا صػػػالألو  نظػػػاـو  علػػػىك  صػػػالحو
سفه  ىك لما إفساده  بهللنَّو اإلفسادً   .اورضً  أىؿً  عندى  لفعًلو مساغى  كال لفاعًلو معذرةى  فال كنىاف ه، حى

َبِٚدهِ ]و:قكل المطيفة الثالثة: ًِ َٜ اهللِ افَّتِي َأْخَرَج فِ َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ اوصؿ  على أفَّ  دؿر ي  {18}األعراف [ ...ُؿ
اػػػذلؾ فػػػي ىػػػذه ك اريػػػة جميػػػ  أحاػػػاـ اهلل،  ىػػػذهداؿ تحػػػت ، فػػػؿفػػػي المنػػػاف  كاللػػػذات اإلباحػػػة كالًحػػػ

ِسررُدوا ِِف األَْرضِ :يػػةار ٍْ وصػػؿ فػػي المضػػار كارالـ، ا علػػى أفَّ  يػػا تػػدؿر نَّ فإ .{12}األعللراف [ ..]َوََل ُب
ذا ثبت ىذا ااف جمي  أحااـ اهلل دااال تحت عمكـ ىذه ارية، كجمي   الحرمة.  المنػاىي دااػالن  كا 

اوصؿ  ؿ، كىذه ارية دالة على أفَّ اوصؿ في المناف  الحً  ، فتلؾ ارية دالة على أفَّ في تلؾ ارية
مػف ىػاتيف اريتػيف مطابقػة لألاػرل مؤاػدة لمػدلكليا مقػررة  كاحػدةو  رمة، كاػؿر المضار الحي  في جمي 

  .الكقائ  داالة تحت ىذه العمكمات أحااـ جمي  على أفَّ  لمعناىا، كتدؿر 
 بياف المقصد في اآليةخامسان: 

 :اإلسبلـ ديف الصبلح كاإلصبلح - أ
لقػػت اورضى  إفَّ  ؿً  مػػف اي ، علػػى أمرىػػا أكَّ ررٚ :تعػػالى قػػاؿ صػػالحو َٓ

ررٚ َرَواِدَ ِمررْن َؾْوؿِ َٓ ََ ؾِٔ رر ًَ ]َوَج

ٚ َأْؿَواَِتَٚ[ َٓ َر ؾِٔ ٚ َوَؿدَّ َٓ ؾت َوَبَٚرَك ؾِٔ  الذم اإلنساف عليو، كبااصةو  تحتكم بما صالألو  نظاـو  على {34}فصِّ
ز اورض، فػي مػا لػو كالػؽ اورًض، علػى اهللي  جعليا التي المالكقاتً  أررؼي  ىك  النَّظػاـ ذلػؾ كعػزَّ

ػػالحيف المرسػػليف ألسػػنةً  علػػى اهللي  كضػػعيا بقػػكانيفى   بػػالكحي أيَّػػدىـ الػػذيف عبػػاده، مػػف كالحامػػاءً  كالصَّ
 اورضً  فػػي مػػا يسػػتعملكف ايػػؼ النَّػػاسى  فعلمػػكا كالحامػػًة، كالتَّكفيػػؽً  باإلليػػاـً  أك اإلليػػي، كالاطػػاب

زالػػةً  النَّػػاف  بنفػػ ً  االنتفػػاعي  بػػوً  يحصػػؿي  نظػػاـو  علػػى  ضػػر كتجنػػب الضػػر مػػف النَّػػاف  بعػػض فػػي مػػا كا 
ـي  فذلؾ الضار، ، النَّظا ؿى  وفَّ  اورض، فػي إصالح االىما لو، المعززي  كالقانيكفي  اوصليي  إيجػاد اوكَّ
ػػار جعػػؿي  كالثَّػػاني صػػالحان، الرَّػػيءً   للقػػدرً  مكضػػكعه  اإلصػػالحى  إفَّ  باإلزالػػًة، أك بالتَّيػػذيبً  صػػالحان  الضَّ

 إصالحه  بو أيريد في ارية اإلصالحي ك . صالحان  الفاسد جعؿً  كبيف صالحان  الرَّيءً  إيجادً  بيف المرترؾ

                                                           

، كفقو السيرة النبكية: محمد (ُْٕ/ٖابف عاركر) كالتنكير:(، كالتحرير ُّٗ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ُ)
 (.ُِٗسعيد رمضاف البكطي)ص:
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، فهللٍفًسػد النَّظػاـ ذلػؾ غييَّػر فػإذا الحصػكًؿ، بصػددً  ىػك إصػالح ال اورضً  فػي ثابته  حاصؿه  ػالألي  الصَّ
ار كاستيعمؿ كللرػاطبي  .(ُ)إصػالحو  بعػدى  إفسػادان  اػاف إزالتًػو، إماػاف مػ  اسػتبقي أك ضرَّه، على الضَّ

 تعظػـ المعصػية أك الطاعػة أفَّ  الرارع كض  مف االـ جميؿ في ىذا المعنى ىذا نصو: " المفيكـ
ًلـ كقد عنيا، النارئة المفسدة أك المصلحة عظـ بحسب  جريػافي  المصػالألً  أعظـى  أفَّ  الرريعة مف عي
ـى  كأفَّ  ملػةو، اػؿَّ  فػي المعتبػرة الامسػة الضركرية اومكر  إال، علييػا ياػر بػاإلاالؿ مػا المفاسػد أعظػ

 فػػػػي الػػػػنفس اإحيػػػػاء فسػػػػاديه، أك العػػػػالـً  صػػػػالحي  بػػػػو مػػػػا :أحػػػػدىما :ضػػػػرباف كالمفاسػػػػدى  المصػػػػالألى  أفَّ 
 ى اريػة:معنػك  .(ِ)الفساد ذلؾ أك الصالح ذلؾ اماؿي  بو ما :كالثاني .المفاسد في كقتليا المصالأل،

فسػاد  كال تفسدكا ريئان  في اورض، فيداؿ فيو المن  مػف إفسػاد النفػكس بالقتػؿ كبقطػ  اوعضػاء، كا 
فسػػاد الػػ فسػػاد اونسػػاب ب دَّيفاومػػكاؿ بالغصػػب كالسػػرقة ككجػػكه الحيػػؿ، كا  سػػبب بػػالافر كالبدعػػة، كا 

فسػػاد العقػػكؿ بسػػبب رػػرب المك  اإلقػػداـ علػػى الزنػػا كاللكاطػػة المصػػالأل  كذلػػؾ وفَّ ؛ راتاسػػالقػػذؼ، كا 
]َوََل نيا ىػػي ىػػذه الامسػػة: النفػػكس كاومػػكاؿ كاونسػػاب كاوديػػاف كالعقػػكؿ. فقكلػػو:ي الػػدر المعتبػػرة فػػ

ِسُدوا[ ٍْ عف إدااؿ ماىية اإلفساد في الكجكد، كالمن  مف إدااؿ الماىية في الكجكد يقتضي  من ه  ُب
ػػػ، المنػػػ  مػػػف جميػػػ  أنكاعػػػو كأصػػػنافو، فيتنػػػاكؿ المنػػػ  مػػػف اإلفسػػػاد فػػػي ىػػػذه اوقسػػػاـ الامسػػػة ا كأمَّ

ٚ]قكلو: َٓ َد إِْصََلِح ًْ فيحتمؿ أف ياكف المراد بعد أف أصلأل القتيا على الكجو المطابؽ لمنػاف    [َب
نزاؿ الاتػب اػهللفَّ  قػاؿ: لمػا أصػلحت  اهلل الالؽ كالمكافؽ لمصالأل المالفيف، بسبب إرساؿ اونبياء كا 

نػػػزاؿ الاتػػػب كتفصػػػيؿ الرػػػرائ  فاكنػػػكا من قػػػاديف ليػػػا، كال مصػػػالأل اورض بسػػػبب إرسػػػاؿ اونبيػػػاء كا 
ناػػػار الاتػػػب كالتمػػػرد تقػػػدمكا علػػػى تاػػػذيب الرر  ذلػػػؾ يقتضػػػي كقػػػكع اليػػػرج  فػػػإفَّ  ؛الرػػػرائ  علػػػىسػػػؿ كا 

 (ّ)الفطر في كالمرج في اورض، فيحصؿ اإلفساد بعد اإلصالح، كذلؾ مستارهه 
 :المعاصي سبب الفساد - ب

 كاليػػكاء، الميػػاه فػػي الفسػػاد مػػف أنكاعػػان  اورض فػػي تيحػػدث أنَّيػػا كالمعاصػػي الػػذنكب آثػػار مػػف
 يحػؿ مػا اورض فػي المعاصػي تػهللثير كمػفكالمسااف؛ فإفَّ الػذنكب سػبب الفسػاد،  كالثمار، كالزرع،

 مػػف فمػػنعيـ ثمػػكد، ديػػار علػػى()اهلل رسػػكؿي  مػػرَّ  كقػػد براتيػػا، كيمحػػؽ كالػػزالزؿ، الاسػػؼ مػػف بيػػا
 يعلػؼ  أف أمػر حتػى آبارىـ، مف االستقاء كمف مياىيـ، ريرب كمف بااكف، كىـ إال ديارىـ داكؿ
 الػذنكب تػهللثير رػؤـ كاػذلؾ المػاء، في المعصية رؤـ لتهللثير للنكاضأل؛ بمياىيـ عجف الذم العجيف

 آثػػار فييػػا ظيػػرت المعاصػػي مػػف اورض ، فػػإذا طيػػرتارفػػات مػػف بػػو تػػرل كمػػا الثمػػار نقػػص فػػي
 اورض فػػػي اهلل أنزليػػػا التػػػي العقكبػػػات أفَّ  ريػػػب كالكالافػػػر،  الػػػذنكب محقتيػػػا التػػػي اهلل مػػػف البراػػػة

                                                           

 .(ُْٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)
 (.ُُٓ/ِالمكافقات: الراطبي) (ِ)
 (.ُّٗ/ُْفسير الابير: الرازم)لتا (ّ)
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 التػػي الجػػرائـ تلػػؾ آثػػار ىػػي التػػي الػػذنكب مػػف يرػػااليا مػػا تطلػػب اورض، فػػي سػػاريةن  آثارىػػا بقيػػت
 آثار مف المعاصي ىذه أفَّ  اما العقكبات، تلؾ آثار مف اورض في ارثار فيذه اومـ، بيا عيذبت
 مػف للعظػيـ العقكبػة مػف العظػيـ كاػاف كآاػران، أكالن  الاػكني كحامػو اهلل حامة فتناسبت الجرائـ، تلؾ

 الػػنقص فَّ إ .(ُ)الجػػزاء كدار البػػرزخ دار فػػي القػػو بػػيف اهلل يحاػػـ كىاػػذا لألاػػؼ، كاواػػؼ الجنايػػة،
 وفَّ  اورض؛ فػػػي أفسػػػد فقػػػد اورض فػػػي اهلل عصػػػى مػػػفف ،المعاصػػػي بسػػػبب فػػػي الػػػزركع كالثمػػػار

 السػماء مف البراات محاؽ في سببان  ااف المعاصي ارتابت إذاف بالطاعة؛ كالسماء اورض صالح
ذا ترات المعاصي ااف سببان في حصكؿ البراات مف السماء كاورض؛  نزؿ إذا كليذا كاورض، كا 

 الانزير قتؿ مف الكقت، ذلؾ في المطيرة الرريعة بيذه فحاـ ،(ِ)الزماف آار في مريـ ابف عيسى
 فػػي اهلل أىلػػؾ فػػإذا السػػيؼ، أك اإلسػػالـ إال يقبػػؿ فػػال ترايػػا، كىػػك الجزيػػة، ككضػػ  الصػػليب كاسػػر
 مػف الًفئػاـ الرمانػة مػف فيهللاؿ برااتؾ، أارجي لألرض قيؿ كمهللجكج، كيهللجكج كأتباعو الدجاؿ زمانو

 رػريعة تنفيذ ببراة إال ذاؾ كما النَّاس، مف الجماعة اللقحة لبف كيافي بقحفيا، كيستظلكف النَّاس،
 أنػكاع علػى يطلػؽ اورض فػي كاإلفسػاد كالايػر؛ البراػات اثرت العدؿ أيقيـ فالما ،(ّ)()اهلل رسكؿ
 .(ْ)"اورض في اإلفساد مف كالدنانير الدراىـ قرض إفَّ : "السلؼ مف اثيره  قاؿ حتى الرر، مف

 :(ٓ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 رمة كالمن  على اإلطالؽ.الحي  كارالـ اوصؿ في المضار على أفَّ  ارية تدؿر  .ُ
و انعقػػد كصػػأل كقػػ  التراضػػي عليػػو بػػيف الاصػػميف، فإنَّػػ عقػػدو  اػػؿَّ  اريػػة دالػػة علػػى أفَّ ىػػذه  .ِ

 و ال يجكز.على أنَّ  دؿَّ  بعد اإلصالح، كالنصر  رفعو بعد ثبكتو ياكف إفسادان  وفَّ  ؛كثبت
ـر السعادة. في ارية .ّ  أنَّو باستقامة الدَّيف تصألر العبادة، كبصالح الدرنيا تت
 .أررؼ المالكقاتاإلنساف أفَّ  .ْ
 المحرمات.تعاطي  عف منيـ اثير أك النَّاس، اناؼ أيقيمت، إذا الررعية الحدكد أفَّ  .ٓ
 الفساد في اورض باؿَّ صكره كأراالو منيي  عنو. .ٔ

 
 
 

                                                           

 (.َّٔية: محمد سعيد رمضاف البكطي)ص:، كفقو السيرة النبك (ْٕػ ِٕ)صالجكزية قيـ( الداء كالدكاء: ابف ُ)
 (.ُّْ(،)ص:ّْْٖ( صحيأل الباارم في اتاب أحاديث اونبياء ػ باب نزكؿ عيسى ابف مريـ، حديث رقـ)ِ)
 (. ُّٔأرراط الساعة: يكسؼ بف عبد اهلل الكابؿ)ص:( ّ)
 . (ّْٓ/ّ،ْٖ،ْٕ/ِ( تفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ْ)
(، كالماتصر في التفسير: مراز ُّٗ/ُْفسير الابير: الرازم)لت(، كاّٗماكردم)ص:آداب الدَّيف كالدنيا: ال (ٓ)

 (.ُٕٓتفسير للدراسات القرآنية)ص:
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 التربية اإليمانية ترغيب في الجنَّة، كترىيب مف النَّار :نيقصد الثاالم
ٚ[ كيدؿر على ىذا المقصد العظيـ قكلو تعالى: ًً َّ  .{12}األعراف ]َواْدُظوُه َخْوًؾٚ َوَض

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 تقكؿ: دعكت أدعك دعاء. ،ياكف منؾ كاالـو  الريء إليؾ بصكتو  تميؿى  ىك أفَّ : دعك :َواْدُظوهُ 

  الاكؼ اما عرَّفو العلماء: تكق ي ماركهو عف أمارةو مظنكنةو أك معلكمةو.: َخْوًؾٚ

ٚ ًً َّ  الطم ي تكق ي المحبكب ومارةو مظنكنةو أك معلكمةو. :َوَض
 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

 يقكؿ اهلل تعالى: ادعكا اهلل كحدىه مسترعريف الاكؼ مف عقابو، كمنتظريف حصكؿ ثكابو.      
 :(ّ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 

[الػذم فػي قكلػو:ىذه اريػة عػكد إلػى أمػر الػدرعاء  ٌْ ر ُُ  النَّيػي مػف قبلػو مػا وفَّ  ؛]اْدُظروا َربَّ
 عليػػػو ليبنػػػي بالػػػدرعاء اومػػػر كأعيػػػد الاػػػالـ، أجػػػزاء بػػػيف المعتػػػرض االحتػػػراس أرػػػبو اإلفسػػػادً  عػػػف
ررٚ[:قكلػػو ًً َّ لَّمػػكا أف بعػػد الػػدرعاء علػػى الباعػػث لتعلػػيـ قصػػدان  ]َخْوًؾررٚ َوَض  الباعػػثي  كىػػذا ايفيتػػو، عي

ىػػذه عاء، ك فاانػػت اريػػة اوكلػػى فػػي بيػػاف رػػرط صػػحة الػػدر كأنكاعػػو،  الػػدرعاء أغػػراضي  تحتػػو تنطػػكم
  عاء كمنفعتو.ارية في بياف فائدة الدر 

 :(ْ)لطائؼ التفسير في النص  القرآنيرابعان: 
ًًٚ[انتصاب قكلو: :المطيفة األكلى َّ  وجػؿً  ياػكف الػدرعاءى  أفَّ  أٍم: وجلػو، المفعػكؿ علػى]َخْوًؾٚ َوَض

مير لداللة م كالط الاكؼ متعلَّؽ فحذؼ فيو، كطم و  منو اكؼو    .]َواْدُظوُه[ في المنصكب الضَّ
رٚ[ الكاك في اريػة :المطيفة الثانية ًً َّ  الاػكؼ :نػكعيف علػى ياػكف بهللنَّػو للػدرعاءً  للتَّقسػيـً  ]َخْوًؾٚ َوَض

 بػػػالمغفرة، الػػػدرعاء نحػػػك الاػػػكؼ وجػػػؿً  كالػػػدرعاء كثكابػػػو، رضػػػاه فػػػي كالطَّمػػػ  كعقابػػػو، غضػػػبو مػػػف
 اػكؼو  علػى يرػتمؿ الػدرعاءى  أفَّ  المػراد كلػيس ،كبالرَّحمػة بػالتَّكفيؽ الدرعاء نحك الطَّم  وجؿ كالدرعاء
ف ذلؾ ذاًتو؛ وفَّ  في كطم و   . بسماجةو  إال الاكؼ في يصألر  ال الطَّم  في صألَّ  كا 

ررٚ[ بالػػدرعاء اومػػر : فػػيالمطيفػػة الثالثػػة ًً َّ  فػػي المالَّفػػيف حظػػكظ مػػف أفَّ  علػػى دليػػؿه  ]َخْوًؾررٚ َوَض
 .دلةي او بو طفحت ممَّا كىذا ثكابًو، في كالطَّم  اهللً  عقابً  مف الاكؼ جانب مراعاةى  أعماليـ

                                                           

(، َْٓ/ُكعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (،ِٕٗ/ِمقاييس اللغة: ابف فارس)( ُ)
 (.ِٔكاإلرراد إلى صحيأل االعتقاد: صالأل الفكزاف)ص:

 (.ُٕٓالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص: (ِ)

  (.َُْ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ّ)

 (.ُُْ/ُْفسير الابير: الرازم)التك  ،(ُٕٓ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ْ)
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 :(ُ)خامسان: بياف المقصد في اآلية
 عػػاجليـ فػػي ربَّيػػـ نحػػكى  المسػػلميف أغػػراض بػػو تتعلػػؽ مػػا جميػػ ى  كالطَّمػػ  الاػػكؼ رػػمؿ قػػد
 مػػا حصػػكؿ أسػػبابى  يجنػػبيـ كأف يطمعػػكف، مػػا حصػػكؿ أسػػبابى  ليػػـ ييسػػر بػػهللفَّ  اهللى  ليػػدعيكا كآجليػػـ،
و يقتضي كىذا ،ياافكف لػى العقػاب، مف اكفيـ وجؿ المنييات؛ اجتناب إلى ىمَّتيـ تكجر  امتثػاؿ كا 

 اهللى  يعبػػديكا أف كىػػك باإلحسػػاف، اومػػرى  اقتضػػى أنَّػػو جػػـر فػػال الثَّػػكاب، فػػي الطَّمػػ  وجػػؿ المػػهللمكرات؛
 كأىحسػنكا، كطمعػان  اكفان  كادعكه: فالتَّقدير يعصيو، أف مف فيستحيي يديو بيف حاضر ىك مف عبادةى 
ٌٛ ِمرررَن اُدْحِسرررَِْغ[:بقكلػػػو تعقيبػػػو بقرينػػػة َٜ اهللِ َؿِريررر ررر كقػػػد بػػػكب الباػػػارم فػػػي ، إيجػػػازه  كىػػػذا ]إِنَّ َرْْحَ

ػػكًؼ" أكرد فيػػو حػػديث الصػػحيأل  ()اهلل رسػػكؿى  سػػمعتي : قػػاؿ ()ىريػػرة أبػػي:" بػػاب الرَّجػػاًء مػػ  الاى
 فػي كأىرسػؿى  رحمػةن، كًتسػعيفى  ًتسػعان  ًعنػدىه فهللمسىػؾ ،رىحمػةن  ًمائةى  القىيا يكـى  الرحمةى  الؽى  اهللى  إفَّ ": يقكؿ
ـي  فلك كاحدةن، رىحمةن  ايلَّيـ الًقو  كلػك الجنَّػة، مػف يىيػهللٍس  لػـ الرحمػةً  مػفى  اهللً  عنػدى  الػذم باػؿَّ  الاىػافري  يىعل
ـي  ـي  يىعل اسػتحباب الرجػاء  كفػي الحػديث .(ِ)النَّػاًر" مػفى  يػهللمفٍ  لػـ العػذابً  مػفى  اهللً  عنػدى  الذم باؿَّ  المسل

 فػي يفضػي لػئال الرجػاء عػف الاػكؼ فػي كال الاػكؼ عػف الرجػاء فػي النظر يقط  فال م  الاكؼ،
 كقػ  مػف أفَّ  الرجػاءً  مػف كالمقصػكدي  مػذمكـه، منيمػا كاػؿ   القنكط، إلى الثاني كفي ،المار إلى اوكؿ
 قىبكليػا، يرجػك طاعػةه  منػو كق  مف كاذا ذنبو، عنو يمحك أف كيرجك باهلل ظنو فليحسف تقصير منو
ػػ ، فػػي فيػػذا إقػػالعو  كال نػػدـو  بغيػػر المؤااػػذة عػػدـ راجيػػان  المعصػػيةً  علػػى انيمػػؾ مػػف اكأمَّ  مػػفف غػػركرو

تنجػك،  أف كترجػك تعصػي، أف الرػقاء عالمػة كمػف تيقبػؿ، ال أف كتاػاؼ تطي ، أف السعادة عالمة
 كفػي أاثػر الصػحة فػي الاػكؼ ياػكف أف ىاوكلػك  الصحة، حالة في استحبابو على كالاكؼ متفؽ

 يتضػمف لمػا الرجػاء علػى االقتصػار قػكـ فاسػتحب المػكت علػى اإلرػراؼ عنػد اكأمَّػ عاسو المرض
 عفكه برجاء باهلل الظف حسف فيتعيف تعذر قد الاكؼ ترؾ مف المحذكر كوفَّ  اهلل، إلى االفتقار مف

 عقيػدة أىػؿ السرػنة كالجماعػةك  .(ّ)آمػفه  بهللنَّػو يجػـز بحيػثي  أصػالن، الاػكؼ جانػب يييمؿ الكمغفرتو، ك 
، ًملَّػػة فعػػ قيالفيىػػن يػػاسي كال اومػػفي امػػا فػػي الطحاكيػػة أفَّ   .الًقٍبلػػةً  وىػػؿً  بينيمػػا الحػػؽَّ  كسػػبيؿي  اإلسػػالـً

ػػػكؼى  فػػػإفَّ  راجيػػػان، اائفػػػان  العبػػػدي  ياػػػكف أف يجػػػب" :بقكلػػػو (ْ)ابػػػف أبػػػي العػػػز الحنفػػػيالرػػػارح  علػػػؽ  الاى
 اليػػػهللسي  منػػػو ًايػػػؼى  ذلػػػؾ تىجػػػاكزى  فػػػإذا اهلًل، محػػػارـً  كبػػػيفى  صػػػاحبو بػػػيفى  حػػػاؿى  مػػػا الصػػػادؽى  المحمػػػكدى 

                                                           

 .(ُٕٔ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)

 (.ٕٕٔ،)ص:(ْٗٔٔ، حديث رقـ)الرَّجاًء م  الاىكؼً  باباتاب الرقاؽ ػ  ( صحيأل الباارمِ)

 (.َٔٔ/ُْ)العسقالني : ابف حجربررح صحيأل الباارم ( فتأل البارمّ)

كلػد بػػ)دمرؽ(  ،ىك العالمة محمد بف عالء الػديف علػٌي بػف محمػد ابػف أبػي العػز الحنفػي، اوذرعػي الصػالحي (4)
، كااف ماىرنا في دركسو كفتاكيو، كاطب ُّٕسنة) البلقاء مػدة، ثػـ كلػي قضػاء دمرػؽ ثػـ كلػي بىػ( ارتغؿ بالعلـك

ب منيػا "رػرح العقيػدة الطحاكيػة"، كاانػت لػو اتػك مػا فػي قصػيدة ابػف أيبػؾ مػف الرػرؾ، لبيانو  ؿاعتق، قضاء مصر
 .(ُٓ:تب اإلسالمي لررح الطحاكية)صنظر: مقدمة طبعة الماي .ىػ(ِٕٗسنة) كفاتو بػدمرؽ
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 رجؿو  أك لثكابو، راجو  فيك اهلل، مف نكرو  على اهللً  بطاعةً  عىًمؿى  رجؿو  رجاءي  المحمكد كالرجاء ،كالقينيكطي 
ػػػا ،لمغفرتًػػػو راجو  فيػػػك اهلل، إلػػػى منػػػو تػػػابى  ثػػػـ ذنبػػػان، أذنػػػبى   التفػػػريط فػػػي متماديػػػان  الرَّجػػػؿي  اػػػاف إذا أمَّ

، بػػال اهلل رحمػػةى  يرجػػك كالاطايػػا، ، يسػػتلزـي  فالرجػػاءي . الاػػاذبي  كالرجػػاءي  التمنػػي ىػػك فيػػذا عمػػؿو  الاػػكؼى
 ًاٍفتػػو إذا أحػػدو  كايػػؿر  ،كيهللسػػان  قينكطػػان  لاػػاف ذلػػؾ كلػػكال الرجػػاءى، يسػػتلزـي  كالاػػكؼي  أٍمنػػان، لاػػاف ذلػػؾ كلػػكال
ٍبتى  ػٍكؼي  الرَّجاءي ، ك ربَّو إلى ربَّوً  مف ىاربه  فالاائؼي  إليًو، ىىربتى  ًافتىو إذا فإنَّؾ اهلل، إال منو، ىىرى  كالاى
 يقػكؿ ()اهللً  رسػكؿى  سػمعتي : قػاؿ ()جػابرو  عػفك  عبكدية،ال مناًزؿ أررؼ مف المذاكر الكجو على

 رجاؤهي  يايكفى  أف ينبغي العبدى  إفَّ ف ،(ُ)"باهلل الظَّفَّ  ييحًسفي  كىك إال أحدياـ يىميكتىفَّ  "ال: بثالثو  قبؿى مكًتو
ػػألى  مرًضػػو فػػي  اكفيػػو ياػػكفي  فإنَّػػو الصػػحة، زمػػف باػػالؼ ،اكفػػو فػػي حػػاؿ اإلقبػػاؿ علػػى اهلل ًمػػفى  أىرجى

 مػؤمفه  فيػك كالرجػاء كالاػكؼ بالحػبَّ  عبػدى اهللى  كمػفرجائًػو فػي حػاؿ اإلقبػاؿ علػى الػدرنيا،  مػف أرجألى 
ػػده  فػػي سػػيره إلػػى اهلل بمنزلػػة الطػػائر،  القلػػبك  قػػاؿ العلمػػاء: الرجػػاء مػػف اهلل كمػػف نبيػػو كاقػػ ه. .(ِ)مكحَّ

الطيػراف، كمتػى  جناحاه، فمتى سلـ الرأس كالجناحاف فالطائر جيػدي  كالرجاءي  و، كالاكؼي رأسي  فالمحبةي 
 السػػػلؼ، كلاػػػف كااسػػػرو  صػػػائدو  قطػػػ  الػػػرأس مػػػات الطػػػائر، كمتػػػى فقػػػد الجناحػػػاف فيػػػك عرضػػػة لاػػػؿَّ 

ػ استحبكا أفَّ  الصالأل نيا حة جنػاح الاػكؼ علػى جنػاح الرجػاء، كعنػد الاػركج مػف الػدر يقػكل فػي الصَّ
اعتػػداؿ الرجػػاء كالاػػكؼ، كغلبػػة الحػػب،  أامػػؿ اوحػػكاؿ، ك يقػػكل جنػػاح الرجػػاء علػػى جنػػاح الاػػكؼ

 .(ّ)و كارمو، كاهلل المكصؿ بمنَّ ، كالاكؼ سائؽه كالرجاء حادو  ،ىي المراب فالمحبةي 
رََم ََيَْنرى اهللَ ِمرْن ِظَبرِٚدِه ]:قكلػو المعنػى ىذا على يدؿر  كمما"قاؿ ري  اإلسالـ ابف تيميَّة:    َّٕ إِ

ََمءُ  َِ ًُ  عالـ، فيك اهلل ارى مف اؿَّ  اهللي أفَّ  أابر فقد عالـه، إال ياراه ال أنَّو: كالمعنى ،{84}فاطر  [اف
 ذلػؾ كلػكال الاػكؼ، يسػتلـز الرجػاء أفَّ  امػا قنكطان؛ لاانت ذلؾ كلكال للرجاء، متضمنة أبدان  كالاريةي 

 .(ْ)"اهلل مدحيـ الذيف العلـ أىؿ ىـ لو كالرجاء هلل الاكؼ فهللىؿ أمنان؛ لااف
 :(ٓ)مف أىداؼو كىداياتو  سادسان: ما ترشد إليو اآلية

 الاكؼ مف أعظـ مقامات الدَّيف كأجليا، فمف صرفو لغير اهلل فقد أررؾ باهلل تعالى. .ُ
 لـ ياؼ عقاب اهلل كلـ يرج ثكابو لـ يباؿ ما راب مف المعاصي. أفَّ مف .ِ
  أفَّ مف لـ ياف دعاؤه اهلل اكفان مف عقابو كطمعان في ثكابو فيك بارارة مف الماذَّبيف. .ّ

 

                                                           

  (.ُُّٓ(،)ص:ِٕٕٖ( أارجو مسلـ اتاب الجنَّة ػ باب اومر بحيسف الظفَّ باهلل عند المكت، حديث رقـ)ُ)

 .(ِّٓ/ٖ) : ابف حجربررح صحيأل الباارم فتأل البارم (ُُّ:( ررح الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)صِ)

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية)مدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ ( ّ)  (.ُْٓ/ِنعبد كا 

 (.َِاإليماف: ابف تيمية)ص:( ْ)

 (.ّٔ( كاإلرراد إلى صحيأل االعتقاد: صالأل الفكزاف)ص:ُٓٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم)( ٓ)
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 اإليماف  مفاألمر بالخكؼ مف اهلل، كأنَّو  :لثالثا قصدالم
َٚواْدُظوُه َخْوًؾٚ ]كيدؿر على ىذا قكلو:         ًً َّ ٌٛ ِمَن اُدْحِسَِْغ[  َوَض َٜ اهللِ َؿِري  {12}األعراف إِنَّ َرْْحَ

 :(ُ): المفردات المُّغكية في اآليةأكَّالن 
 ايػؼ ذلػؾ تجػاكز فػإذا اهلل، محػاـر كبػيف صػاحبو بػيف حػاؿ مػا الصػادؽ المحمػكد كالاػكؼ :َخْوًؾٚ
 بػو لػو رػعكر ال ممػا اإلنسػاف اػكؼ فمحػاؿ كالعلػـ، بالرػعكر مسبكؽه  كالقنكط، كالاكؼ اليهللس منو
الاػكؼ: تكقرػػ  الماػػركًه ومػػارةو مىظنكنػةو أك معلكمػػةو، كيقابليػػو اومػػفي لمػا فيػػو مػػف الطمهللنينػػة، كاػػكؼي ك 

نَّمػا المػرادي بػو االنزجػاري  اهلًل ال يرادي بو ما تعارفيو النَّاسي مف الرعًب ااسترعاًر الاكؼ مػف اوسػد، كا 
 .(ِ)كعملييا، كليذا ال ييعدر اائفان مف لـ ياف للذنكًب تاراان عف المعاصي كتحرَّم الطاعات 

 ٌٛ  ، كماانة ماافو  كىك قرب ،تكسعان  الرَّجاء على كيطلؽ كتجاكره، المااف دينرك حقيقتيو القربي  :َؿِري
نَّمػػا سػػمركا محسػػنيف؛ : اُدْحِسررِْغَ   المطيعػػيف الػػذيف يحسػػنكف إلػػى أنفسػػيـ بالمسػػارعة إلػػى االمتثػػاؿ، كا 

 أف ياػكف آتيػان  كلػيس مػف رػرط اكنػو محسػنان  ،اعتباران للمرارفة كالقػرب مػف الفعػؿ ترغيبػان كتحريضػان 
  .لـ ليس مف ررطو أف يحصؿ جمي  أنكاع العلـاما أف العاً  ،كجكه اإلحساف باؿَّ 

 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةثانيان: 
ٌٛ ِمرَن اُدْحِسرِْغَ ]قكلػو: : دؿَّ المطيفة األكلى  إذا ونَّيػـ كأحسػنكا؛ أٍم: الاػالـ، فػي مقػدَّرو  علػى [َؿِري

 الاكؼ ياكف لئال الطَّم ، يكجب ما كااتساب الاكؼ، يكجب ما لنٍبذ تييَّهللكا فقد كطعمان  اكفان  دىعكا
 المطمػػػكع، طلػػػب يىتػػػرؾ ال طمػػػ  كمػػػف الماػػػكؼ، علػػػى ييقػػػدـ ال اػػػاؼ مػػػف وفَّ  اػػػاذبيف، كالطَّمػػػ 
 قريبان  اهلل رحمة تاكف جـر فال السىيَّئات، ترؾ اإلحساف مف كيلـز العمؿ في باإلحساف ذلؾ كيتحقَّؽ
 فتبعػػد يسػػيئكا أف بيػػـ يظػػف ال بػػهللنَّيـ كتعريضػػان  بػػالمؤمنيف رفقػػان  المحسػػنيف ضػػد عػػف كسػػات مػػنيـ،
 .عنيـ الرَّحمة

ٌٛ  لكصؼً  التَّهللنيث عالمة لحاؽ : عدـالمطيفة الثانية يو اللفًظ، مؤنَّث مكصكفو أفَّ  م [ ]َؿِري  كجَّ
 النَّسػب بيعػد أك النَّسػب قرابػة علػى أيطلػؽ إذا بعيدان  أك قريبان  ، كأىحسنيا أفَّ اثيرةو  بكجكهو  العربيَّةً  علماءي 
ذا بيػػدَّ، كال بتػػاء المؤنَّػػث مػػ  فيػػك  مكصػػكفو مطابقػػة فيػػو جػػاز بيعػػدىا أك المسػػافة قيػػرب علػػى أيطلػػؽ كا 
 .اواثر كىك بالمااف، التهللكيؿ على التذاير فيو كجاز

                                                           

ياؾ نستعيف: ُِْ/ُْفسير الابير: الرازم)التك  (ُ) ( َُْابف القيـ)ص:( مدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.َِٓ/ُ، كحارية الجمؿ على تفسير الجالليف)(ُٕٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك 

 (.َْٓ/ُعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)( ِ)

 .(ُٕٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)(، ك ُِْ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
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ٌٛ ِمَن اُدْحِسِْغَ ]قكلو: :المطيفة الثالثة َٜ اهللِ َؿِري  ،[َواْدُظوهُ ]قكلػو: على التَّفري  مكق  كاق ه  [إِنَّ َرْْحَ
 الماػػػاطبكف لػػػيس إذ بػػػالابر، االىتمػػػاـ لمجػػػرَّد كىػػػك التَّكايػػػد، علػػػى الدَّالػػػة [إِنَّ ]بػػػػ قرنػػػت فلػػػذلؾ

 كربػط التَّعليػؿ تفيػد أفَّ  الكجو ىذا على جاءت ، إذا[إِنَّ ]رهللف كمف الابر، مضمكف في بمتردَّديف
 التَّفري . فاء عف فتغني قبليا، التي الجملة بمضمكف جملتيا مضمكف
 :(ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 

 الاػػكؼ كجػكب اريػة ىػذه كفػػي كأكجبػو، كجعلػػو رػرطان فػي اإليمػاف، إفَّ اهلل أمػر بػالاكؼ         
 كالاػػػكؼ اهلل، مػػػف اكفػػػو ياػػػكف العبػػػد إيمػػػاف قػػػدر فعلػػػى اإليمػػػاف، لػػػكاـز مػػػف كأنَّػػػو ه،كحػػػدى  اهلل مػػػف

 منػازؿ أجػؿ مػف الاػكؼ، كىػي منزلػةاإليمػاف منػازؿ  كمف .اهلل محاـر عف العبد حجز ما المحمكد
. اؿَّ  على فرضه  كىي للقلب، كأنفعيا الطريؽ ،  أمَّا اومػاف فػال سػبيؿ إليػو، بػؿك  أحدو الاػكؼ كاجػبه

ليػػو اإليمػػاف، صػػحة عالمػػة كالاػػكؼكىػك رػػعار الصػػالحيف،  ػػؿ عالمػػة القلػػب مػػف كتىرحر  اإليمػػاف ترحر
بدعائػػو كعبادتػػو علػػى كجػػو الاػػكؼ مػػف عقابػػو الكبيػػؿ، كالرجػػاء لثكابػػو الجزيػػؿ؛  قػػد أمػػر اهللك منػػو، 

ٚ]فقاؿ تعالى: ًً َّ نيى عف الاكؼ مف الاافريف كالظػالميف  واما أنَّ  .{12}األعراف  [َواْدُظوُه َخْوًؾٚ َوَض
: كادعكه م  الاكؼ مف كقكع التقصػير مف ارية المراده، كالنَّاس أجمعيف، كأمر بالاكؼ منو كحدى 

 ،كمػ  الطمػ  فػي حصػكؿ تلػؾ الرػرائط بهللسػرىا ،عاءبػكؿ ذلػؾ الػدر الررائط المعتبػرة فػي قى  في بعض
العبػػد ال  فَّ ؛ وكأف يحصػػؿ فػػي قلبػػو ىػػذا الاػػكؼ كالطمػػ  دَّ الػػداعي ال بيػػ أفَّ  علػػى  يػػذه اريػػة تػػدؿر ف

عاء كوجػػؿ ىػػذا المعنػػى يحصػػؿ بػػكؿ الػػدر بجميػػ  الرػػرائط المعتبػػرة فػػي قى  يمانػػو أف يقطػػ  باكنػػو آتيػػان 
 بػػهللفَّ  بكليػػا فػػال جػػـرفػػي قى  تلػػؾ الرػػرائط مفقػػكدة فكجػػب اكنػػو طامعػػان  ال يقطػػ  بػػهللفَّ  كأيضػػان  ،الاػػكؼ

ررٚ]فقكلػػو: ،ذا اػػاف اػػذلؾإال إ الػػداعي ال ياػػكف داعيػػان  ًً َّ أف تاكنػػكا جػػامعيف فػػي  :أمٍ  [َخْوًؾررٚ َوَض
ف اجتيدتـ فقد أديتـ حؽَّ كال تقطعكا أنَّ  ،أعمالاـ نفكساـ بيف الاكؼ كالرجاء في اؿَّ   .اـربَّ  اـ كا 

 :(ِ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف رابعان: 
مػف المحسػنيف فكجػب بحاػـ ىػذه اريػة أف تصػؿ  رحمػة اهلل قريػبه  دلت ىذه ارية على أفَّ  .ُ

 .اهلل إلى صاحب الابيرة مف أىؿ الصالة رحمةي 
 اإلليية. يجلب الرحمات إلى الالؽ حسافاإلأفَّ  .ِ
 إفَّ اهلل قريبه مف العباد حقيقةن. .ّ

 
                                                           

بيف منازؿ إياؾ نعبد  كمدارج السالايف (،ُِْريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:تيسير الا( ُ)
ياؾ نستعيف: ابف القيـ)ص: (، كالاكؼ مف اهلل: محمد ركماف ُُْ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) (،ُّٔكا 

 (.ُِالرملي)ص:

 (.ُِْ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
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 األمثاؿ مف كسائؿ اليداية: المطمب الثاني
 صد:ة مقاثبلثكفيو     

ؿ: العناية مف مظاىر الربكبيةاأل  صدالمق              كَّ
تِهِ :قكلودؿر عليو  ا َبْغَ َيَدْي َرْْحَ َيَٚح ُبْؼً َُ افري َُْٚه  ]َوُهَو افَِّذي ُيْرِش َْ ًَٚل ُش ََ ْٝ َشَحًٚبٚ ثِ َِّ َحتَّى إَِىا َأَؿ

 ٌْ ُُ َِّ ًَ ْخِرُج اَدْوَبى َف ُٕ  ََ َذفِ ـَ َراِت  َّ َي افثَّ ـُ َْٖخَرْجَْٚ بِِه ِمْن  َزْفَْٚ بِِه اَدَٚء َؾ ْٕ َٖ ٍٝ َؾ
ٔي ٍد َم َِ ُرونَ فَِب َـّ  .{13}األعراف  [ َبَذ

 :(ُ)أكَّالن: التحميؿ المفظي لآلية
 َُ  اإلرساؿ في الريأل ىك بمعنى اإلجراًء كاإلطالؽ كاإلسالة.  :ُيْرِش
َيَٚح     .الرياح تقل  اورجار كتيدـ الجباؿ كتمكج البحارك  يمنةن كيسرةن، ،ىكاء متحرؾ :الريأل :افري

 .اوماـ الاناية عف منو قصدال  منو، بقرب أمامو ياكف أنَّوأم:  :َبْغَ َيَديْ 

تِهِ   ارية المطر.الرحمة في ىذه : َرْْحَ
 ْٝ َِّ  .للجعػؿً  فيػو فػاليمزةي  قلػيالن، محمكلػو يىعيػد الحامػؿى  وفَّ  ة،القلػ مػف مرػتؽ حملت أقلَّت: معنى :َأَؿ
قػػالؿي  يػػاح أفَّ  ىػػك السَّػػحاب يألالػػر  كا  ػػ  اورض سػػطأل علػػى تمػػرر  الرَّ  مػػف السَّػػطأل علػػى مػػا بيػػا فيتجمَّ
ياح كترفعو الباار، ، في العلكَّ  إلى الرَّ ، أعلػى فػي باردة نقطة يبل  حتى الجكَّ  ينقػبض فينالػؾ الجػكَّ
 سػحابة منيمػا حصػلت أاػرل إلػى سػحابةه  انضػمَّت كالَّمػا سحابات، فيصير أجزاؤه كتتجمَّ  الباار
 عظيمػان  سػحابان  تصػير أف إلػى انترػارىا فيقػؿ اواػرل، عػف منفصػلة اانػت حػيفى  إحػداىما مف أثقؿي 

َـّ  فينماع، فيثقؿ،  .مطران  ينزؿ ث
ًَٚل  ََ   المطر. منو المرجك السَّحاب كىك الباار كىك الماًء، رطكبة مف فييا لما ؿالتنق البطيئةي أم  :ثِ

دٍ  َِ  .اورض مف الكاسعةي  السَّاحةي : البلدي  :فَِب

 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
تعجػب منػو  ممػا أعظػـ ىػك مػا بيػا أظيػر التػي العظيمػة قدرتػو على للعباد منبيان  يقكؿ اهللي 

 كربت اىتزت الماءي  علييا نزؿ فلما ىامدةن، اانت التي اورض ىذه لكقكع المعاد، مستبعديف الافار
، زكجو  اػػؿَّ  مػػف كأنبتػػت  مػػا بعػػد كذلػػؾ حسػػنيا، فػػي الطػػرؼ يحػػار ممػػا ذلػػؾ، كغيػػر أزاىيػػر مػػف بيػػيجو
 يحيػي اػذلؾ كاليػالؾ، المػكت بعػد للبعػث مثػاؿه  فيػذا اضػراء، تيتػز فهللصبحت بيا، نبات ال اانت
 للبعث. الجاحدكف أناره مما أعظـ بالحس قدرتو عظيـ مف المراىد كىذا ،المكتى اهللي 

 
                                                           

 (،ُْٔ،ُْٓ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) (،ّٖٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ُ)
 .(ُّٖ،َُٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك 

 (.ِِِ/ْتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ِ)
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 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 
راَوُهرَو افَّرِذي يُ ] فَّ آيػةيف ىذه ارية كالتػي قبليػا أالعىالقة ب كجوي  َيرَٚح ُبْؼً َُ افري  عطػؼ [ْرِشر

ََ ] آية على ْٔ َِّ ِق اف ٌْ ٚرَ ُي َٓ  ذاػرى  المحسػنيف مف رحمتو قرب ذىار لما بهللنَّو المناسبة حصلت كقد[ افَّْ
ػػا ، كىػػك العامػػةً  رحمتػػو مػػف بعضن يػػاح إرسػػاؿ فػػًذار المطػػري  علػػى دليػػؿه  ونَّػػو اوىػػـ؛ المقصػػكد ىػػك الرَّ
رٚرَ ] علػى آيػة معطكفنػا جعػؿ كلػذلؾ كالتَّػدبير، القػدرة عظػـ َٓ ََ افَّْ ْٔر َِّ ِقر اف ٌْ  اوحػكاؿ بعػض كًذٍاػر[ ُي

ياح إلرساؿ المقارنة يػاح أفَّ  يقتضػي ال كذلػؾ االسػتدالؿ فػي االمتنػاف إدمػاجي  منػو يحصػؿ الرَّ  ال الرَّ
يػاح، إرساؿ عىقب إال ينزؿي  ال المطرى  أفَّ  كال بالمطر، للتبرير إال ترسؿ  تعلػيـ المقصػكد لػيس إذ الرَّ

ػك، حػكادث ذ الجى  المػػؤمنيف ببرػارةً  تعػريضه  كفيػو المالزمػػة، انحصػار يقتضػي مػا الاػػالـ فػي لػيس كا 
  .كالجكع بالقحط المررايف كنذارةً  علييـ الغيث بإغداؽ

 :(ِ)لطائؼ ببلغية في اآليةرابعان: 
َيرررَٚح :قكلػػػو المطيفػػػة األكلػػػى: َُ افري  كجػػػو علػػػى االنتقػػػاؿ علػػػى اإلرسػػػاؿ أطلػػػؽ []َوُهرررَو افَّرررِذي ُيْرِشررر

ياح فإرساؿ االستعارة، سَّػف ككصػكليا، فيػو تيػب الػذم الماػاف مػف ىبكبيػا الرَّ  أفَّ  االسػتعارةى  ىػذه كحى
رة الػػرَّيأل ػػؿ بالعاقػػؿ فريػػبيت فيػػو ىبكبيػػا اهللي  يريػػد الػػذم الماػػاف إلػػى مسػػاَّ ػػا، جيػػةو  إلػػى المرسى  كمػػف مَّ
يألى  أفَّ  االسػػتعارة ىػػذه بػػدائ  يػػاحً  اليػػكاًء، فتصػػريؼي  ايػػرىة تفػػارؽ ال الػػرَّ  أرػػبىوي  جيػػةو  إلػػى جيػػةو  مػػف الرَّ

 باإليجاد. ًمٍنو باإلرساؿً 

تِررهِ :قكلػػوالمطيفػػة الثَّانيػػة:   مػػف أكسػػ  القريػػب اومػػاـ إفَّ  حيػػثي  ،اومػػاـ انايػػة عػػف []َبررْغَ َيررَدْي َرْْحَ
يػاح معنى ارية: يرسػؿك  ،القريب كالسَّبؽ التَّقٌدـ في تكسعان  تستعمؿ أف كساغ ،اليديف بيف الاكف  الرَّ
 تو كقيدَّاميا.أماـ رحم، أم: رحمتىو سابقة

تِرهِ ]الرحمػةي فػي قكلػو: :الثالثة المطيفة  المصػدر إطػالؽ مػف فيػك المطػر، بيػا أريػد [َبرْغَ َيرَدْي َرْْحَ
ضافة ،بقية ارية المراد على كالقرينةي  ،بو يرحـ اهللى  وفَّ  المفعكؿ؛ على  الجاللػة اسػـ إلػى الرَّحمػة كا 
  .يثبت لـ ذلؾ فإفَّ  ؛المطرً  أسماءً  مفادعى أفَّ الرحمة  مف دعكل تبعد ارية ىذه في

ررإُ ] قكلػػو: :الرابعػػة المطيفػػة  كجػػزءه  ،مػػف أجػػزاء الػػريأل يػػذىب يمنػػةن  فجػػزءه  ،منرػػرة متفرقػػة :أمٍ  [ْؼً
ال ، ك منيػػا يػػذىب إلػػى جانػػب آاػػر كاحػػدو  اػػؿَّ  كاػػذا القػػكؿ فػػي سػػائر اوجػػزاء فػػإفَّ  ،آاػػر يػػذىب يسػػرةن 

مػػف اوجػػزاء  كاحػػدو  إلػػى اػػؿَّ  طبيعػػة اليػػكاء طبيعػػة كاحػػدة كنسػػبة اوفػػالؾ كاونجػػـ كالطبػػائ  رػػؾ أفَّ 

                                                           

 .(ُٖٕ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)

التحرير كالتنكير: الطاىر ابف (، ك ّٗٓ/ٓالاتاب العزيز: ابف عطية) المحرر الكجيز في تفسير (ِ)
 .(َُٖ،ُٖٕ/ٖعاركر)
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كالجػػزء  ،التػػي ال تتجػػزأ مػػف تلػػؾ الػػريأل نسػػبة كاحػػدة فااتصػػاص بعػػض أجػػزاء الػػريأل بالػػذىاب يمنػػةن 
 .(ُ)كىك اهلل كجب أف ال ياكف ذلؾ إال بتاصيص الفاعؿ الماتار ،ارار بالذىاب يسرةن 

تِرهِ ]:قكلػو :الخامسة المطيفة  ،بػيف يػدم المطػر الػذم ىػك رحمتػو :أمٍ  ترػبيوه،فيػو  [َبرْغَ َيرَدْي َرْْحَ
 االتسػاعفػي معنػى التقدمػة علػى سػبيؿ  أف اليديف يستعمليما العربي  تربيوكالسبب في حسف ىذا ال

فػإف قيػؿ: فقػد  ،تكسػعان يطلػؽ عليػو لفػظ اليػديف  ما اػاف يتقػدـ رػيئان  فاؿر  يدم اإلنساف متقدماتو فَّ فإ
فلػـ يتكجػػو  اوحػػكاؿً  فػػي اػؿَّ  فلػػيس فػي اريػػة أف ىػذا التقػػدـ حاصػؿه  ،نجػد المطػر كال تتقدمػػو الريػاح

ف انا ال نرعر بيا ،يجكز أف تتقدمو ىذه الرياح ،السؤاؿ  .كا 
تِرهِ ]:قكلو لمضمكف غايةه  كىي ابتدائيةه، [َحتَّى]:قكلو :ةسادسالمطيفة ال ا َبْغَ َيرَدْي َرْْحَ  أٍم: [ُبْؼً
 تقػػدـ غايػػة ىػػك المػػاءً  فػػإنزاؿي  المػػاء، بػػو أنزلنػػا سػػحابان  أىقلَّػػت إذا حتَّػػى أسػػحبتيا كتنرػػر مػػدة تتقػػدَّميا
يػػاح ، كسػػبقيا الرَّ ليػػا أجػػزاء مجػػزأة الغايػػة كاانػػت المطػػرى ْٝ ]:قكلػػو مضػػمكف فهللكَّ رر َِّ يػػاحي  أٍم:[ َأَؿ  الرَّ

، َـّ  السَّحابى ًَٚل ]:قكلو مضمكف ث ََ َـّ  [ثِ َْٚهُ ] مضمكف ث َْ َـّ  غيثىو، اهللي  أرادى  الذم البلد إلى أٍم: [ُش  ثػ
ياح؛ لتقدـ غاية ذلؾ كاؿر . الماء منو يىنزؿ أف  .غاية ىك الغاية عف المفرَّع وفَّ  الرَّ

ـي  السَّػػحابي  ]َشررَحًٚبٚ[قكلػػو: :سػػابعةالمطيفػػة ال  اعتبػػار علػػى إجػػراؤه جػػاز فلػػذلؾ لسػػحابةو، جمػػ و  اسػػ
 معنػػى فػػي لاكنػػوً  نظػػران  فيػػو التَّهللنيػػث اعتبػػار كجػػاز التَّهللنيػػث، عالمػػة عػػف لفظػػوً  لتجػػرد نظػػران  التَّػػذاير
 الغايػػػػة بعػػػػد ككصػػػػؼ ]ُبثِررررُر[بهللنَّيػػػػا إرسػػػػاًلو ابتػػػػداءً  فػػػػي السَّػػػػحاب كصػػػػؼ النراتػػػػة كليػػػػذه الجمػػػػ 
ًَٚل ]بهللنَّيا ََ ًصػؼى  اريػة ىػذه في االعتبارىافً  كردى  كقد العلمي، القرآف إعجاز مف كىذا [ثِ  السَّػحاب فكي
ًَٚل ]:بقكلو ََ مير كأعيد بالجمً ، اعتباران [ ثِ َْٚهُ ]:قكلو في باإلفراد إليو الضَّ َْ  .[ُش

، حيػثي إف: ثامنةالمطيفة ال ػا تسػيير أنَّػو السَّػٍكؽً  حقيقػةى  فػي اريػة اسػتعارةه كتمثيػؿه  كميسىػيَّريه يمرػي مى
 تمثػيالن  يجعػؿ كقػد اهللي، جعليػا التػي بهللسػباًبو السَّػحاب لتسػير مسػتعاره  ىنػا كىك كيىحثرو، ييزجيو كراءه

كعػي ْٝ َشررَحًٚبٚ]:قكلػػو إذا ري رر َِّ يأل بتلػؾ سػػقناهي  :أمٍ [ َأَؿ يأل دفػػ  لحالػػة تمثػػيالن  فياػػكف بلػػد، إلػػى الػػرَّ  الػػرَّ
 ابةى.السَّائؽ الد سكؽً  بحالةً  السَّحابى 

رردٍ ]:قكلػػو فػػي الػػالـ :تاسػػعةالمطيفػػة ال َِ َُْٚه فَِب َْ ، بلػػدو  وجػػؿً  أٍم: العلػػًة، ىػػي الـي [ ُشرر  ىػػذه كفػػي ميَّػػتو
بانية العناية على داللةه  الالـ َْٚهُ ] تعدية عف عدؿ فلذلؾ البلد، بذلؾ الرَّ َْ  .(إلى) بحرؼ[ ُش

ٍٝ ]:ت في قكلػوالمي :لعاشرةالمطيفة ا ٔير ٍد َم َِ َُْٚه فَِب َْ  منػو انعػدـ الػذم الجانػب علػى أطلػؽ مجػاز [ُش
سناد النَّبات، ؛ مجازه  أيضان  ىك البلدً  إلى المجازم المكت كا   كثىمره. نباتيو ىك إنَّما الميَّت وفَّ  عقليه

                                                           

 .(ُِٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  (،ُْٕ،ُْٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
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َْٖخَرْجَْررٚ بِررهِ ]:قكلػػو فػػي بالبػػاءً  المجػػركر الضػػمير :حاديػػة عشػػرالمطيفػػة ال  إلػػى يعػػكد أف يجػػكزي  [َؾ
 .لالة الباء فياكف الماءً  إلى يعكد أف كيجكزي ( في) بمعنى الباءً  فياكف حرؼ البلد،

َراِت ]قكلو: في االستغراؽ :ثانية عشرالمطيفة ال َّ َي افثَّ ؛ استغراؽه [ ـُ  ليس الميَّتى  البلدى  وفَّ  حقيقي 
 جميػػ  الميَّػػت البلػػد أفػػرادً  جميػػ  مػػف فيحصػػؿ المطػػر، عليػػو ينػػزؿي  ميَّػػتو  بلػػدو  اػػؿَّ  يرػػمؿي  بػػؿ معيَّنػػان،
 اػػػؿَّ  مػػػف أٍم: فيػػػو، المعتػػػادة ثمراتػػػو يياػػػرج الكاحػػػدي  كالبلػػػدي  المػػػاًء، بكاسػػػطة اهلل أارجيػػػا قػػػد الثَّمػػػرات
 للتبعيض.( مف) كحرؼ البلد. ذلؾ في المعركفةً  الثَّمراتً 

ْخِرُج اَدْوَبى]:قكلوعشر:  ثالثةالمطيفة ال ُٕ  ََ َذفِ  كاالسػتدالؿً  للمكعظػةً  اسػتطرادان  معترضةه  جملةه  [ـَ
ََ ] بػػػػػػ كاإلرػػػػػارة يسػػػػػتبعدكنو، الػػػػػذم البعػػػػػثً  تقريػػػػػبً  علػػػػػى رررررَذفِ  لػػػػػو المتضػػػػػمَّف اإلاػػػػػراج إلػػػػػى [ـَ
َْٖخَرْجَْٚ]فعؿ َـّ  تان،مي البلد اكف مف قبلو ما باعتبار[ َؾ  الػزرع أثػر مػف فيػو مػا إحياءي  أٍم: إحياًئو، ث

، بعد إحياءه  ىك الرَّبو فكجو كالثمر،   ذارىا كأجمؿ اهللي  قدَّرىا ايفيَّة اإلحياء لذلؾ أفَّ  رؾَّ  كال مكتو

ُرونَ ] : الفاصػلة القرآنيػةعشػررابعػة المطيفػة ال َـّ ٌْ َبرَذ ر ُُ َِّ ًَ  الجمػؿ عػف نارػئه  كالرجػاء مسػتهللنفةه،[ َف
را]:قكلو مف المتقدَّمة َيرَٚح ُبْؼً َُ افري  المػؤمف يزيػد الػذم الرَّػامؿ التَّػذار المػرادى  وفَّ  [َوُهَو افَّرِذي ُيْرِشر

يمانان، عبرةن  إناارىه البعث مينًارً  كمف الرَّرؾ اعتقادى  المررؾ مف يقل  أف رهللنوً  مف كالذم كا 
(ُ). 

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
ؿي مػػػػف اريػػػػة ىػػػػك .(ْ)"ىذه آيةي اعتبارو كاستدالؿو ": (ّ)عطية ابفي قاؿ     تقريػػػػ ه  كالمقصػػػػدي اوكَّ

ثػػارةي  المػػؤمنيف تػػذايري  كيتبعػػو إرػػراايـ، كتفنيػػدي  المرػػرايف  أفَّ  علػػى دؿَّ  المكصػػكؿى  وفَّ  اعتبػػاًرىـ؛ كا 
لة يػاح أفَّ  يعلمػكف المررايف وفَّ  للمكصكًؿ؛ االنتسابً  معلكمة الصَّ فان، للرَّ ٍنػًزالن، للمطػر كأفَّ  ميصػرَّ  مي
 نػػزكؿ بهللفعػػاؿ الاػػالـ فػػي يجيئػػكف كلػػذلؾ الفاعػػؿ، ذلػػؾ تعيػػيف عػػف يتػػذاىلكف أك يػػذىلكف أنَّيػػـ غيػػر

 اوفعػاؿ تلػؾ فاعػؿى  بػهللفَّ  اهللي  الثرريا"، فػهللابر ًبنىٍكء ميطرنا ":فيقكلكف غالبان، المجيكؿً  إلى مبنيَّة المطر
َوُهررَو افَّررِذي ]:قكلػػو فػػي الجاللػػة المعظػػـ ضػػمير إلػػى المكصػػكؿ ىػػذا بإسػػناد كذلػػؾ اهللي الاػػالؽي، ىػػك

َيررَٚح  َُ افري ، يرسػػؿ أنَّػػو علمػػتـ الػػذم أٍم: [ُيْرِشرر يػػاحى  لتعيػػيف مسػػكؽه  فػػالابري  ،اهلل ىػػك المػػاءى، كينػػزؿي  الرَّ
                                                           

 .(ُّٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ُ)

 .(ُُٖ/ٖير: الطاىر ابف عاركر)كالتنك  (، كالتحريرُْٕ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)

ق( اعتنى بػو َْٖالقاضي ابف عطية: أبك محمد عبدالحؽ بف أبي بار غالب بف عطية الغىرناطي، كلد سنة) (ّ)
كالػػده، اػػاف إمامػػان فػػي الفقػػو كالتفسػػير كالعربيػػة، قػػكمَّ المرػػاراة، ذايػػان فىًطنػػان مػػدراان، مػػف أكعيػػة العلػػـ، كلػػي قضػػاء 

، أاػػذ  ق(ُْٓصػػف ليٍكرقػة فػػي رمضػافى سػنة)المريػة، تػكفي بح كاػػاف كاسػ  المعرفػػة، قػكمَّ اودب، متفننػان فػػي العلػـك
النَّػػاس عنػػو، مػػف مؤلفاتػػو: المحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الاتػػاب العزيػػز، أحسػػف فيػػو كأبػػدع، كطػػار لحسػػف نيتػػو اػػؿَّ 

، كىك أصدؽ راىدو لمؤلفو بإمامتو في التفسير كالعربية، كغيرىا. ينظر:  (.ٕٖٓ/ُٗالسير: الذىبي) مطارو

 (.ّٓٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ْ)
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لة، ىذه صاحبً   ياػف لػـ كلػذلؾ التعيػيف، طلػب منػو مقصػكد اسػتفياـ عػف الجػكاب بمنزلػة فيك الصَّ
 يرسػػؿي  اهللً  غيػرى  أفَّ  يزعمػكف ياكنػكا لػـ فػإنَّيـ اعتقػاد، رد بػو يقصػد لػـ ونَّػو قصػر، اإلسػناد ىػذا فػي

، ياحى  حػالييـ اإلسػناد ىػذا فػي فركعي غيرىه، معىو إرراًايـ جيةً  مف ذلؾ يجيؿ امف اانكا يـكلانَّ  الرَّ
   الفريقيف. لمااطبةً  مناسبه  السَّياؽ وفَّ  تبعان، المؤمنيف حاؿ رعي كيىحصؿ ابتداءن،

 في تمؾ الرياح تحصؿ فكائد: 
 أجزاء السحاب ينضـ بعضيا إلى البعض كيترااـ كينعقد السحاب الاثيؼ الماطر. أفَّ  .ُ
يمتنػ  علػى تلػؾ اوجػزاء  كيسػرةن  بسبب تلؾ الحراات الرديدة التي في تلؾ الرياح يمنةن  أفَّ  .ِ

 في اليكاء. المائية النزكؿ فال جـر يبقى متعلقان 
كىػػػػك  ،آاػػػػر إلػػػػى مكضػػػػ و  بسػػػػبب حراػػػػات تلػػػػؾ الريػػػػاح ينسػػػػاؽ السػػػػحاب مػػػػف مكضػػػػ و  أفَّ  .ّ

 المكض  الذم علـ اهلل احتياجيـ إلى نزكؿ اومطار كانتفاعيـ بيا.
تاػػػكف جامعػػػة ال جػػػزاء السػػػحاب مكجبػػػة النضػػػماـ بعضػػػيا إلػػػى  حراػػػات الريػػػاح تػػػارةن  أفَّ  .ْ

 لسحاب مبطلة ليا.البعض حتى ينعقد السحاب الغليظ كتارة تاكف مفرقة ال جزاء ا
تاكف مقكية للزركع كاورجار ماملة لمػا فييػا مػف النرػك كالنمػاء كىػي  ىذه الرياح تارةن  أفَّ  .ٓ

 تاكف مبطلة ليا اما تاكف في الاريؼ. كتارةن  ،الرياح اللكاقأل
إمَّا بسبب مػا فييػا مػف  تاكف ميلاة كتارةن  ،تاكف طيبة لذيذة مكافقة لالبداف الرياح تارةن  أفَّ  .ٔ

 .الحر الرديد اما في السمـك أك بسبب ما فييا مف البرد الرديد اما في الرياح الباردة
 كىذا ضبط ذاره بعضي  ،كجنكبيةن  كرماليةن  تاكف غربيةن  ، كتارةن تاكف ررقيةن  الرياح تارةن  أفَّ   .ٕ

ال فالرياح تيب مػف اػؿَّ  ،اسالنَّ  اتصػاص كال ضػبط ليػا كال ا ،مػف جكانػب العػالـ جانػبو  كا 
إذا عػػرؼ ، فػػفػػااتالؼ الريػػاح بسػػبب ىػػذه المعػػاني عجيػػبه ، لجانػػب مػػف جكانػػب العػػالـ بيػػا

طبيعػػة اليػكاء كاحػػدة كتػهللثيرات الطبػػائ  كاونجػػـ  ىػذا فػػااتالؼ الريػاح فػػي الصػفات مػػ  أفَّ 
 .اهللىذه اوحكاؿ لـ تحصؿ إال بتدبير الفاعؿ الماتار  على أفَّ  يدؿر  كاوفالؾ كاحدةه 

 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف سادسان: 
أرارت ىذه ارية إلى برىافو ساط و مف براىيف البعث بعد المكت، كىك إحياء اورض بعد  .ُ

 مكتيا؛ فإنَّو مف أعظـ اودلة على البعث بعد المكت.
 عجيبةه.أفَّ الرياح آيةه  .ِ
 ؛حرؾ ىػذه الريػاح كتكجػب ىبكبيػاقكل الاكااب ىي التي تي  فَّ في ارية رد  على مف قاؿ: إ .ّ

   كمحرايا ىك اهلل الفاعؿ الماتار. المكجب ليبكب الرياح وفَّ 
 

                                                           

 (.ْٓكأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص: (،ُْٔ،ُْٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
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 المقصد الثاني: إفَّ اهلل يخمؽ باألسباب ال عندىا
َْٖخَرْجَْٚ بِِه ]قكلو:ل     َزْفَْٚ بِِه اَدَٚء َؾ ْٕ َٖ َراِت َؾ َّ َي افثَّ ـُ ُروَن[  ِمْن  َـّ ٌْ َبَذ ُُ َِّ ًَ ْخِرُج اَدْوَبى َف ُٕ  ََ َذفِ  {13}األعراف ـَ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ا  .تبرر بالمطر أم: :ُبْؼً

 ْٝ َِّ  كمعناه: رفىعت مف اورض كاستقىلَّت بيا. ،الريء إذا حملو يقاؿ: أقؿ فالفه  :َأَؿ

ررًَٚل ]قكلػػو:ف، سػػحابةو جمػػ   :َشررَحًٚبٚ ََ يػػاح كالمعنػػى حتػػى إذا حملػػت ىػػذه الرَّ  ،بالمػػاء :أمٍ  [َشررَحًٚبٚ ثِ
 .في اليكاء ما يبقى معلقان إنَّ  العظيـ بما فييا مف الماء ثقاالن  سحابان 
ًَٚل  ََ  : معناه: مف الماء، كالعرب تصؼ السحاب بالثَّقؿ كالدٍَّلأل.ثِ
دٍ  َِ   .كالجمي  البالد ،ااؿ أك مساكف فيك بلده  ،ميجكرأك  مف اورض عامره  مكض و  البلد اؿر  :فَِب

 ٍٝ ٔيرر رٍد َم َِ َُْٚه فَِب َْ كلػـ ينبػت فيػػو  لػـ ينػػزؿ فيػو غيػثه  ميػتو  المعنػى أنػا نسػكؽ ذلػػؾ السػحاب إلػى بلػدو  :ُشر
 كالرَّيأل تسكؽ السحاب مف كرائيا فيك سكؽ حقيقة.، اضرةه 

 . يا ببعضو كباوسباب تجتم  اومكر بعضي فيد اإللصاؽ كالسبب؛ ي أبدان  ىكالباء  ؼحر  :بِهِ 
، أراػػافً  كأحػػدي  الرػػراًب، كسػػيَّدي  الحيػػاًة، مػػادةي  :اَدررٚءَ   ايػػؿَّ  منػػو اهللي  جعػػؿى  كقػػد ،اوصػػلي رانيػػو بػػؿ العػػالـً
، ريءو  ، بارده  كىك حي   تحلَّػؿ مػا بػدؿى  عليػو كيػرد رطكباتػو، البػدف علػى كيحفػظ الحرارة، يقم ي  رطبه
 .العركؽ في كيينفذه الغذاء، كييرقَّؽ منو،

 ٌْ ُُ َِّ ًَ رفاؽو،: لعَف ،  ؿَّ في اوصؿ حرؼي ترج  كا   إفَّ لعؿَّ مف اهلل كاجبةه. فكذلؾ في حؽَّ اهلل محاؿه
 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

قو بيػػا إلػػػى نسػػػيميا، أمػػاـ غٍيثػػو الػػػذم يسػػك  ان ىبكبيػػا، طيبػػ ان لينػػػ اهلل الػػذم يرسػػؿ الريػػاحى إفَّ 
ساقو اهلل إلحياء بلد ميت، قػد حمليا،  بيا، كاإلقالؿ ،حتى إذا أقلتيا ثقاالن  ان بيا سحابالقو، فينرئ 

ثػػـ ، الثمػػرات فػػهللنزؿ بػػو المطػػر، كأاػػرج بػػو مػػف اػػؿَّ  كدىرىسػػت مرػػاربو، كأجػػدب أىليػػو،تعفَّػػت مزارعػػو، 
فناػرج بػو  : اما نحيػي ىػذا البلػد الميػت بمػا ننػزؿ بػو مػف المػاء الػذم ننزلػو مػف السػحاب،اهلليقكؿ 

ػػكط أىلػػو، اػػذلؾ ناػػرج المػػكتى مػػف قبػػكرىـ أ حيػػاءن بعػػد فنػػائيـ مػػف الثمػػرات بعػػد مكتػػو كجدكبتػػو كقيحي
مػػف إحيػػاء البلػػد الميػػت بقىٍطػػر المطػػر  ىػػذا المثػػؿ الػػذم ذاػػرت لاػػـضػػربتي لاػػـ، ك  ،كدركس آثػػارىـ

                                                           

تاب العزيز: ابف في تفسير الا (، كالمحرر الكجيزُٕٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ أم القرآف: الطبرم) (ُ)
كزاد المعاد  (،ِِِ/ُٔكمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُْٖ،ُْٕ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)َْٓ/ٓعطية)

 (.ِٔ/ْ(، كعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)ٔٓ.ّ/ْفي ىدم اير العباد: ابف القيـ)

 (.ُٕٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ أم القرآف: الطبرم) (ِ)
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ػػٍف  مػػكا أفَّ لتعتبػػركا فتػػذاركا كتعل ذم تنرػػره الريػػاح التػػي كصػػفت صػػفتياالػػذم يػػهللتي بػػو السػػحاب الػػ مى
عادتيا القااف ذلؾ مف قدرتو، فيسيره في قدرتو إحياء  كسيا. ان سكي ان المكتى بعد فنائيا، كا   بعد ديري

 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 
كاماؿ العلـ كالقػدرة  ،لما ذار دالئؿ اإلليية اهلل أفَّ يف ىذه ارية كالتي قبليا العىالقة ب كجوي 

ئؿ مػػف بعػػض أحػػكاؿ كىػػك السػػمكات كالرػػمس كالقمػػر كالنجػػـك أتبعػػو بػػذار الػػدال ،مػػف العػػالـ العلػػكم
 ،كالمعػػادف ،أحػػكاؿ ىػػذا العػػالـ محصػػكرة فػػي أمػػكر أربعػػة: ارثػػار العلكيػػة كاعلػػـ أفَّ  العػػالـ السػػفلي

كيترتػػػب علػػػى نػػػزكؿ  ،كالحيػػػكاف كمػػػف جملػػػة ارثػػػار العلكيػػػة الريػػػاح كالسػػػحاب كاومطػػػار ،كالنبػػػات
لما أقػاـ الداللػة فػي اريػة اوكلػى  اهلل فَّ ، فإات كذلؾ ىك المذاكر في ىذه اريةاومطار أحكاؿ النب

نرػر على كجكد اإللو القادر العالـ الحايـ أقاـ الداللة في ىذه ارية علػى صػحة القػكؿ بالحرػر كال
 .ما يحتاج إليو في معرفة المبدأ كالمعاد كالبعث كالقيامة ليحصؿ بمعرفة ىاتيف اريتيف اؿر 

 :(ِ)ان: لطائؼ التفسير في اآليةرابع
َْٚهُ ]الضمير في قكلػو: المطيفة األكلى: َْ عائػده علػى السػحاب، كاسػتند الفعػؿ إلػى ضػمير اسػـ  [ُشر

    .مف حيثي ىك إنعاـاهلل 
دٍ ]الالـ في قكلو:المطيفة الثانية:  َِ ليس فيو  ميتو  سقناه وجؿ بلدو  :كالتقدير ،بمعنى مف أجؿ [فَِب

 يسقيو.  حيان 
ٍٝ ]فػػي قكلػػو:  :المطيفػػة الثالثػػة ٔيرر ررٍد َم َِ كصػػفة البلػػد بػػالمكت اسػػتعارة؛ بسػػبب رػػعثو كحدكبتػػو  [فَِب
 كتصكيأل نباتو. 
َزْفَْررٚ بِررِه ]:كلػػوق الضػػمير فػػيعػػكد : المطيفػػة الرابعػػة ْٕ َٖ  ،جػػائز أف ياػػكف فهللنزلنػػا بالبلػػد المػػاء  [اَدررٚءَ َؾ

كيحتمػػؿ أفَّ يعػػكد علػػى ، السػػحاب آلػػة إلنػػزاؿ المػػاء وفَّ  ؛كجػػائز أف ياػػكف فهللنزلنػػا بالسػػحاب المػػاء
 الماء، كىك أظيرىا.

 :(ّ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
و كملياػو، كأنَّػو مػا كربرػة كالجماعة  يقركف كيؤمنكف بػهللفَّ اهللى اػالؽي اػؿَّ رػيءو إفَّ أىؿ السرن

، كأنَّو أحاط باػؿَّ رػيءو علمػان، ك  اػؿَّ راء اهللي ااف كما لـ يرهلل لـ ياف، كأفَّ اهللى على اؿَّ ريءو قديره
، كىـ م  ىذا ال يناركف مػا القػو اهلل مػف اوسػباب، التػي يالػؽ بيػا  ريءو أحصاهي في اتابو مبيفو

َزْفَْٚ بِِه ادَ ]المسببات، اما قاؿ: ْٕ َٖ رَراِت َؾ َّ َي افثَّ ر ـُ َْٖخَرْجَْٚ بِرِه ِمرْن  اهلل أنَّػو يفعػؿ باوسػباب، فػهللابر  [َٚء َؾ
                                                           

 (.ُْْ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

 (.ُْٖ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) (،َْٓ/ٓفي تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) المحرر الكجيز (ِ)

(، ّْٗ، ِْٗررح الرسالة التدمرية: عبد الرحمف بف ناصر البراؾ)ص:(، ك ُْٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
 (.ِْٓررح أصكؿ العقيدة اإلسالمية: نسيـ رحدة ياسيف)ص:ك 
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نبػػات الػػزرع بالمػػاًء، امػػا  كاوسػػباب نكعػػاف: اوكَّؿ: أسػػبابه اكنيػػةه، كمنيػػا إنػػزاؿ المػػاء بالسػػحاب، كا 
َراِت ]في قكلو: َّ َي افثَّ ـُ َْٖخَرْجَْٚ بِِه ِمْن  َزْفَْٚ بِِه اَدَٚء َؾ ْٕ َٖ كىاذا سائر اوسباب  فالباءي في ارية سببيةه، [َؾ

الثَّػػاني: أسػػبابه رػػرعية، منيػػا اليدايػػة كاإلضػػالؿ  التػي تحصػػؿ مػػف المالكقػػات ىػػي أسػػباب اكنيػػة.
ثِرًرا]بالقرآف، اما فػي قكلػو: ـَ رِدي بِرِه  ثِرًرا َوََيْ ـَ َُّ بِرِه  قرآفي فػي ذاتػو ايػره كرحمػةه فػال  {82}البؼلرة  [ُيِور

سببه ليدايًة مف أراد اهللي ىدايتو فيحصؿ لػو االنتفػاع بػو، كياػكف سػببان لضػالًؿ مػف  ، فالقرآفي كىدلن 
 أراد اهللي إضػػاللو كرػػقاكتو، فياػػذب كيعػػرض عنػػو، فالطاعػػات كالمعاصػػي أسػػباب رػػرعية، كالكاقػػ 

أىػؿ السرػنة امػا يثبتػكف عمػكـ الػؽ اهلل لألرػياء، فػإنَّيـ يثبتػكف منيا ياكف أسبابان رػرعية كاكنيػة، ك 
، كأف اهلل يالػػؽ بيػػا، فيالػػؽ اورزاؽ بهللسػػب ، اوسػػبابى ، كيالػػؽ الكلػػد بهللسػػبابو إفَّ اهلل "كمػػف قػػاؿ: ابو

، كأناػر مػا القػو اهللي مػف القػكل كالطبػائ ،  "يفعؿ عند اوسباب ال بيا فقد اػالؼ مػا جػاء بػو القػرآفي
 ثره فػي حصػكؿ النبػات،المػاءى مػؤ  اهلل يالؽ النبػات عنػد كجػكد المػاء فػي اورض ال أفَّ  : إفَّ كقكليـ

َْٖخَرْجَْٚ بِهِ ]في قكلو:فالباءي عندىـ   ،قكليـ ماػالؼه للرػرع كالحػسللمصاحبًة، كليست للسببيًة، ك  [َؾ
َْٖخَرْجَْررٚ بِررهِ ]:ولػػك ق الانايػػة فػػيك  أف  كجػػائزه  ،إاػػراج الثمػػرات اػػاف بالمػػاء وفَّ  ؛إلػػى المػػاء عائػػدةه  [َؾ

كعلػى القػكؿ  .بلد دكف بلػدو  البلد ليس ياص بو وفَّ  ؛الثمرات فهللارجنا بالبلد مف اؿَّ  :ياكف التقدير
 اهلل ال يمتنػػ  أف يقػػاؿ إفَّ  :علمػػاءكقػػاؿ جميػػكر ال مػػا يالػػؽ الثمػػرات بكاسػػطة المػػاء.فػػاهلل إنَّ  :ؿاوكَّ 

تلػػؾ القػػكة الطبيعيػػة تكجػػب حػػدكث اوحػػكاؿ الماصكصػػة عنػػد  ثػػـ إفَّ  ،أكدع فػػي المػػاء قػػكة طبيعيػػة
 .كىك اهلل ما حدثت بإحداث الفاعؿ الماتاريا إنَّ على أنَّ  يدؿر كىذا اب الماء بالتر  امتزاج

ْخررِرُج اَدررْوَبى]:قكلػػو تعػػالى ُٕ  ََ ررَذفِ أحػػدىما: أف يػػراد: ايػػذه القػػدرة  يحتمػػؿ مقصػػديف: [ـَ
اػراج الثمػرات بػو مػف اورض المجدبػة العظيمة ىػي القػدرة علػى إحيػاء المػكتى  ،فػي إنػزاؿ المػاء كا 

كيحتمػػؿ أف يػراد أف ىاػذا بػػاومكات مػف نػزكؿ المطػػر علػييـ حتػػى  .ليػا كىػػذه مثػاؿه  ،مػف اوجػداث
امػا  اهلل المراد ىػك أفَّ  ؿ: أفَّ : اوكَّ قكالفً  تفسير ارية في. ك (ُ)ال مثالن  فياكف الاالـ ابران  ،ا بوكٍ يى حٍ يى 

ينزلػو علػى تلػؾ اوجسػاـ  يالؽ النبات بكاسطة إنزاؿ اومطػار فاػذلؾ يحيػي المػكتى بكاسػطة مطػر
يػػـ ينبتػػكف عنػػد كأنَّ  ،أربعػػيف يمطػػر علػػى أجسػػاد المػػكتى فيمػػا بػػيف النفاتػػيف مطػػرن  اهلل فَّ ، فػػإالرميمػػة

إذا أراد اهلل أف يبعػثيـ أمطػر السػماء علػييـ حتػى تنرػؽ عػنيـ اورض فػ .(ِ)كيصيركف أحياءن  ،ذلؾ
 . (ّ)إلى جسدىا ركحو  اؿر ثـ يرسؿ اوركاح فتعكد  كالثمر، اما ينرؽ الرجر عف النكر

                                                           

 (.ُْٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ُ)

ؿ أك و الطرػػاهللنَّػػ طػػران مى  نػػزؿ اهلليي  :أك قػػاؿسػػؿ اهلل ثػػـ ير  " :بطكلػػو كفيػػو ()إلػػى حػػديث عبػػد اهلل بػػف عمػػر إرػػارة (ِ)
حػديث  ،اثػو فػي اورضباب فػي اػركج الػدجاؿ كمي  ػ الفتفاتاب مسلـ في  أارجواس" ت منو أجساد النَّ ؿ، فتنبي الظَّ 
 .(ٕٕٗ/ِالحامي)حافظ نظر: معارج القبكؿ: ي (،َُُٖ(،)ص:َِْٗرقـ)

 (.ُٖٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ أم القرآف: الطبرم) (ّ)
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اما أحيا ىذا  اهلل كالمعنى: أفَّ  ما كق  بهللصؿ اإلحياء بعد أف ااف ميتان التربيو إنَّ  كالقكؿ الثاني: أفَّ 
 وفَّ  ؛فاذلؾ يحيي المكتى بعػد أف اػانكا أمكاتػان  ،البلد بعد ارابو فانبت فيو الرجرة كجعؿ فيو الثمر

علػػى إحػػداث  ياػػكف قػػادران  كالػػؽ الرطكبػػة كالطعػػـ فيػػو فيػػك أيضػػان  ،مػػف يقػػدر علػػى إحػػداث الجسػػـ
 .(ُ)البعث كالقيامة حؽ   كالمقصكد منو إقامة الداللة على أفَّ  ،الحياة في بدف الميت

 :(ِ)سادسان: ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو 
أفَّ اهلل يالػػػؽ اورػػػياء باوسػػػباب، فػػػالقكل التػػػي جعليػػػا اهلل فػػػي الحيػػػكاف كالجمػػػاد ىػػػي مػػػف   .ُ

 التي بيا يحدث الحكادث.اوسباب 
 أفَّ اهلل االؽ اؿَّ ريءو بمريئتو كقدرتو، كأنَّو ما راء اهلل ااف كما لـ يرهلل لـ ياف. .ِ
 قدرة اهلل نافذة كمطلقة. .ّ

 كيدؿر على ىذا المقصد العقدم قكلو
  تقريبه لممعاني كتجسيده لمحقائؽ (ّ): األمثاؿ القرآنيةثالثالالمقصد 

رِه َوافَّرِذي كيدؿر على ىذا المقصد التربػكم الجليػؿ قكلػو: َبُٚبرُه بِرِْ٘ىِن َربي َٕ رُرُج  ُٛ ََيْ ٔير رُد افىَّ َِ ]َوافَب

ًَُِٕدا  ُرُج إَِلَّ  َٞ ََل ََيْ ْوٍم َخُب ََ ُف ااََيِٚت فِ َُٕكي  ََ َذفِ ُرونَ ـَ ُُ  .{14}األعراف  [َيْن
  :(ْ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

 ُٛ ٔيرر ررُد افىَّ َِ ، كاسػػتعماؿ البلػػد بمعنػػى القريػػة التربػػة التػػي ال سػػباة كال حػػرة الاريمػػةي  اورضي  :مأ :َوافَب
تػػهللثركالبلػػد:  .ة المارمػػةطػػار، كمػػف قبيػػؿ ذلػػؾ إطالقػػو علػػى ماَّػػ عػػرؼه   الماػػاف المحػػيط المحػػدكد المي

قامتيـ فيو، كجمعو: بالد كبيلداف.  باجتماع قيطَّانو كا 
 ُٛ ٔي ، كما تافىَّ . كالطيَّػب ضػدر الابيػث، كالطَّيَّػبي مػف ستىًلذرهي : أصؿي الطَّيًَّب: ما تستىًلذرهي الحكاسر الػنٍَّفسي

لَّػػى بػػالعلـً  اإلنسػػاف ػػٍف تىعىػػرَّل ًمػػف نجاسػػًة الجيػػًؿ كالًفسػػًؽ كقىبىػػائأل اوعمػػاًؿ، كتىحى كاإليمػػاًف كمىحاًسػػًف  مى
، كالطَّيَّػػبي عنػػد أىػػؿ السرػػنة ()اوعمػػاًؿ. كطىيبىػػةي مدينػػةي الرسػػكؿً  : الميسػػتلذر، كعنػػد الميعتزلػػًة: الحػػالؿي

                                                           

 (. ُْٗ/ُْ: الرازم)التفسير الابير (ُ)

 (. ُُٓ/ُلكام  اونكار البيية  كسكاط  اوسرار اوثرية: السفاريني) (ِ)

ػػرب ليػػا، كال بيػػدَّ فيػػو مػػف غرابػػةو. ينظػػر: عمػػدة الحفػػاظ: السػػميف  (ّ) : ىػػك القػػكؿي السػػائري كفػػؽى الحػػاؿ التػػي ضي المثػػؿي
 (.ٖٔ/ْالحلبي)

(، ِْٓ/ٓ(، كالمحػػػرر الػػػكجيز فػػػي تفسػػػير الاتػػػاب العزيػػػز: ابػػػف عطيػػػة)ّْٓ/ّاللغػػػة: ابػػػف فػػػارس) مقػػػاييس (ْ)
فػػي تفسػير أرػػرؼ اولفػاظ: السػػميف  (، كعمػػدة الحفػاظِٕٓ،ُِْص:كمفػردات ألفػػاظ القػرآف: الراغػػب اوصػفياني)

 المعػػاني(، كركح ََٓ/ٕ،َِْ/ّبرػػرح صػػحيأل الباػػارم: ابػػف حجػػر) كفػػتأل البػػارم (،ِِٔ/ُ،)(ِْٗ/ِ)الحلبػػي
كالتفسػير  ،(ُٖٔ/ٖالتحريػر كالتنػكير: ابػف عارػكر)(، ك ُِٗ/ٖ: اولكسػي)في تفسير القرآف العظيـ كالسب  المثػاني

معػػػػػػػارج التفاػػػػػػػر كدقػػػػػػػائؽ التػػػػػػػدبر: ك  (، كْْٗ/ُ(، كصػػػػػػػفكة التفاسػػػػػػػير: الصػػػػػػػابكني)ُُٓ/ُْالابيػػػػػػػر: الػػػػػػػرازم)
 (.ِْٔ/ُد الطناحي)كمف أسرار اللرغة في الاتاب كالسرنة: محمك  ،(ُِّ/ْالميداني)
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ٔيًبررٚ]كييػػرىدر علػػييـ لػػزكـي التاػػراًر فػػي قكلػػو: كالبىلػػدي الطَّيَّػػبي إرػػارةه إلػػى اوٍرًض  {324}البؼللرة [ َحررََلًَل َض
ًايَّةً   كالطيَّب: ىك الجيَّد التراب الاريـ اورض.ا، مف غير نظرو إلى تدبرًر أحدو فيي ،الزَّ
 َٞ  الابيثي ىك السباخ كنحكىا مف ردمًء اورض.: َخُب
ػػرر  صػػالألو  غيػػرى  اػػاف إذا الرػػيءي  نىًاػػدى  مصػػدر :َُِٕررًدا الناػػد الرػػيء العسػػير ك  ،رػػران  مسػػتعملو علػػى يىجي

 .الناد: كاللـؤ كقلة العطاء، ك إعطاء الاير على جية الباؿ  مف الممتن ،القليؿ الذم ال ينف 

رررُف  التَّصػػػًريؼ رػػػرعان: التَّػػػدبيري ، كمنػػػو تصػػػريؼ الريػػػاح ،بحػػػاؿو  أصػػػؿ التصػػػريؼ تبػػػديؿ حػػػاؿو : َُٕكي
  كالتكجيوي كالتغييري كالتنكي ي، كاتااذ ماتلؼ الكجكه الممانة لتحقيؽ الغاية المقصكدة.

إذ جػاءت بيانػان لسيػنَّة اهلًل فػي الػدَّاالَّتي علػى طائفػة مػف صػفات اهلل،  الاكنيَّػة: ىػي آيػات اهلًل ااََيِٚت 
 آيات اهلل: أم: الدالة على كىحدانية اهلل كعظيـ قدرتو.اورض، ك  اكنو بمناسبة الحديث عف أنكاع

ُرونَ  ُُ الػنَّعـ. قػاؿ رػار القلػب، كىػك: االعتقػاد الجػاـز بػهللفَّ اهلل كلػير  : الرػار علػى ثػالث منػازؿ:َيْن
ررَن اهللِ]تعػػالى: ِّ ٍٜ َؾ رر َّ ًْ

ٌْ ِمررْن ِٕ رر ُُ عمػػة بالػػذار ليػػا كرػػاري اللسػػاف، كىػػك: إظيػػاري النَّ  {11}الـحلل: [ َوَمررٚ بِ
ْث ]كالثناًء على ميسدييا، قاؿ تعالى: ََ َؾَحدي ِٜ َربي َّ ًْ

ِ ٚ بِْ حى [ َوَأمَّ كرػاري العمػؿ، كىػك: إدآبي  {33}الضُّ
ًرا[]اظْ النٍفس بالطاعة، قاؿ تعالى: ُْ ُِوا َآَل َداُووَد ُص  .{31}سبل  َّ
 : (ُ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية

يػػػث تعػػػالى: كالبلػػػدي الطيبػػػة تربتػػػو، العذبػػػةي مرػػػاربو، ياػػػرج نباتػػػو إذا أنػػػزؿ اهلل الغاهلل قػػػكؿ ي
بيث فػردؤت تربتػو، كملحػ ،ثمريه في حينو ككقتو ان كأرسؿ عليو الحيا، بإذنو، طيب ت مرػاربو، كالذم اى

ًسػػر  أم: ان ياػػرج نباتػػو إال ناػػدال  اػػذلؾى التصػػريؼ فػػي أقسػػاـ اورض؛ إٍذ  ثػػـ يقػػكؿ: .فػػي رػػدة ان إال عى
ػػرَّؼي فػي اػؿَّ اريػػات المينبىثَّػة فػي الاػػكف، فػال نجعىػؿي اػػؿَّ  عٍلنىاىػا أنكاعػان ماتلفػةن، نيصى آيػةو مػف آياًتنػػا  جى

 مف اكنو.، كىذا مف سينًَّة اهلل في اٍلقًو، لاؿَّ ما الؽى ًصنفان كاحدان 
 ثالثان: المناسبة في اآليات القرآنية: 

 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآليات - أ
َبُٚبهُ ]قكلو: َٕ ُرُج  ُٛ ََيْ ٔي ُد افىَّ َِ فة بعادة اهلل عرَّ مي  ،كؿ في ارية قبلياة للمعنى اوى مى تمَّ مي  آيةه  [َوافَب

لاػف  ،و مرتػبه لقلػب المػؤمف كقلػب الاػافر فػذلؾ الرػ فمف أراد أف يجعليػا مثػاالن  ،في إنبات اورضيف
: قاؿلاف ك  ،ذلؾ بو المثاؿ قصد ألفاظ ارية ال تقتضي أفَّ   .(ّ)للفييـ كللبليد ىك مثاؿه  غير كاحدو

                                                           

 .(ُِّ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني)ك  (،ُٖٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ أم القرآف: الطبرم) (ُ)

 .(ُْٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر) (ِ)

 (.ِْٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ّ)
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ُرونَ ]:آيػة بيف معترضةه  جملةه ىي ارية ف َـّ ٌْ َبَذ ُُ َِّ ًَ ْخِرُج اَدْوَبى َف ُٕ  ََ َذفِ َْٚ ]:آيػة كبػيف[ ـَ ِْ رْد َأْرَشر ََ َف

ررَراِت ]:آيػػة لمضػػمكفً  تفصػػيالن  تتضػػمَّف  {15}األعللراف  [ُٕوًحررٚ إَِػ َؿْوِمررهِ  َّ َي افثَّ رر ـُ َْٖخَرْجَْررٚ بِررِه ِمررْن   [َؾ

 التَّفصػيؿ ىػذا إلػى دعػا السَّػحاب، مػاء يصػيبو الػذم البلػد حػاؿ ااػتالؼ فييػا بيَّف قد إذ {13}األعراف 
ػكتى بإاراج اورض ثمرات إاراج ميثَّؿ لما أنَّو بطػاالن  للمػؤمنيف، بػذلؾ تػذايران  البعػث يػكـ منيػا المى  كا 

ثػػؿ المرػػرايف، عنػػد البعػػث إلحالػػة  حػػاؿ ااػػتالؼي  اورض مػػف النَّبػػات إاػػراج حػػاؿ بػػااتالؼ ىنػػا مي
ُف ااََيرِٚت ]:بقكلػو ىذه ارية ذيلت كلذلؾ اهلل، ىيدل برحمةً  االنتفاع في اوحياءً  النَّاس َُٕكي  ََ َذفِ ـَ

ُرونَ  ُُ ْوٍم َيْن ََ ُرونَ ]:بقكلػو قبلػو مػا ذيػؿ اما[ فِ َـّ ٌْ َبرَذ ر ُُ َِّ ًَ ْخرِرُج اَدرْوَبى َف ُٕ  ََ رَذفِ  اػذلؾ: كالمعنػى .[ـَ
لقػت مف اليدم برحمة ينتف  كاذلؾ المكتى نارج  ينتفػ  الطَّيَّػب االبلػد للييػدل قابلػة بػةطي فطرتػو اي

لقت مف باليدل االنتفاع مف كيحـر بالمطر،  فال بالمطر تنتف  ال الابيثة ااورض ابيثة فطرتو اي
 نافعان. نباتان  تنبت
 :(ُ)مناسبة ىذه الفاصمة القرآنية لصدر اآلية - ب

انَّيػا ليسػت اػذلؾ لزراعػة إفَّ مف اورض ما ىي طيبةه لزراعًة ًصػنؼ مػف أصػناؼ النباتػات، ل
ة التػػي ال يىاػػرجي فييػػا النَّبػػاتي إال اركجػػان نىًاػػدان عسػػيران، قػػد تاػػكفي  صػػنؼ آاػػر، فَّ اورض السَّػػٍباى كا 

ركع،  صػػػالحةن ذاتى نفػػػ و عظػػػيـو لمصػػػالألى أاػػػرل يحتػػػاجي إلييػػػا النػػػاس، غيػػػر حػػػاجًتيـ السػػػتنباًت الػػػزر
كقػػػػاًت الفػػػالتنكي  فػػػػي اورض ااتيػػػار فػػػػي الالػػػؽ اقتضػػػػتىوي ًحامػػػةي مطابقػػػػًة الم ر،كاسػػػتاراج الثمػػػػا

ـي عًة لػدل اوحيػاء، كال سػيَّما النَّػالمتنٌكعة، للحاجات المتنك  اس، كىػذا مػف ًنعػـ اهلل علػى عبػاده، كًنعىػ
ُرونَ ]اهلل على العباد تىستىكًجبي منيـ أف يىرايركه، فقاؿ: ُُ ْوٍم َيْن ََ ُف ااََيِٚت فِ َُٕكي  ََ َذفِ أٍم: مثػؿ  [ـَ

يا، نيصرَّؼي كنينكَّعي ارياًت في اؿ أرياء الاكًف، لتاكفى ذلؾ التصريؼ في أنكاع اورض كالتنكي  في
ػا المؤمنػكف الػذيف  الػًب حيػاتيـ الماتلفػة كالمتنكعػة،دىاالَّتو على الرحمة بيػـ، كالعنايػة بتىييئػًة مط أمَّ

 لدييـ االستعداد لرياًر اهلًل على ًنعمو، فيـي الذيف يىستًفيدكفى مف مالحظة ىذه اريات، كيسػعىٍكفى آنػان 
نَّ  ،فآنػػان وداء كاجػػب رػػاًر اهلًل علػػى ًنعمػػو، كفضػػلًو علػػى عبػػاده ررْوٍم ]مػػا اػػتـ ىػػذه اريػػة بقكلػػو:كا  ََ فِ

ُرونَ  ُُ لنػػزكؿ  يحػػرؾ الريػػاح اللطيفػػة النافعػػة كيجعليػػا سػػببان  اهلل الػػذم سػػبؽ ذاػػره ىػػك أفَّ  وفَّ  [َيْنرر
لنبػات النافعػة اللطيفػػة لحػدكث أنػكاع ا المطػر الػذم ىػك الرحمػة كيجعػؿ تلػؾ الريػػاح كاومطػار سػببان 

كمػف  ،فيذا مف أحد الكجييف ذار الدليؿ الداؿ على كجػكد الصػان  كعلمػو كقدرتػو كحامتػو ،اللذيذة
يػػا إنَّ  عمػػة العظيمػػة إلػػى العبػػاد فػػال جػػـر اانػػت مػػف حيػػثي الكجػػو الثػػاني تنبيػػو علػػى إيصػػاؿ ىػػذه النَّ 

 .يجب رارىا عـه يا نً إنَّ  دالئؿ على كجكد الصان  كصفاتو آيات كمف حيثي 
  

                                                           

 .(ُّّ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني)(، ك ُِٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
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 :(ُ)لطائؼ ببلغيةه بيانيةه في اآليةرابعان: 
ُٛ ]قكلػو: المطيفة األكلػى: ٔير رُد افىَّ َِ عػف النفػكس الطػاىرة الزايػة، كبعاسػو عػف النفػكس  انايػة [َوافَب
 مثؿه ضيرب للافار االبلد السباة المالحة التي ال تارج منيا براةه.كىك  ،النجسة الابيثة

ُٛ ] الطيب في ارية :نيةالمطيفة الثا ٔي ُد افىَّ َِ  علػى تػدؿر  كىػي صػيغة فىيًعؿ كزف على كصؼ [َوافَب
 بالطَّيػػب، المكصػػكفةي  اورضي  الطيَّػػبي  كالبلػػدي  بالطَّيػػب، المتَّصػػؼ كىػػك ،المكصػػكؼ فػػي الكصػػؼً  قػػكةً 

الأل النَّبات إلاراج كمالءمتيا تربتيا زااءي  كطيبيا   .النَّقيَّةي  اورضي  كىي النَّاف  كالغرس كللزرع الصَّ
ررهِ ]:قكلػػو :لثالثػػةالمطيفػػة ا  ،النَّبػػات ذلػػؾ ترػػريؼ علػػى ليػػدؿر  بػػو أمػػري العنايػػة بػػو المػػراد [بِررِْ٘ىِن َربي
 بػػإذف اركجػػو بػػهللفَّ  نباتػػو طيػػب إلػػى أرػػار كقػػد مثلىػػو، زايػػان  طيبػػان  نباتػػو ياػػرج الطَّيػػب البلػػدي : كالمعنػػى

، عنايةو  إذفي  ىك ااصه  إذفه  اإلذف بيذا فهللريد و،ربَّ   فػإفَّ  كالتَّاػكيفً  التَّقػديرً  إذف المػراد كلػيس كتاػريـو
هِ ]المقاـ، فاصَّ  ىذا مثؿ في ببىيانو الغرض يتعلَّؽ ال معركؼ إذفه  ذلؾ  .مدحان كترريفان  [بِِْ٘ىِن َربي

َٞ ]قكلػو: ة:رابعػػالمطيفػة ال  أٍم: البلػػد للبلػًد، كصػػؼه  أنَّػو علػػى المفسَّػريف جميػ ي  حملىػػوي  [َوافَّررِذي َخُبرر
 يسػػرع كال ينفػػ ، ال نباتػػان  إال تنبػػت ال التػػي بػػاورض كفسَّػػركه الطَّيػػب، البلػػد مقابػػؿ كىػػك ابػػث الػػذم

ررُرُج ]ضػػمير كحملػػكا السػػباخ، مثػػؿ إنباتييػػا،  ال ابػػث كالػػذم :تقػػديرالك  للنَّبػػات، عائػػده  أنَّػػو علػػى [ََيْ
ُرُج ]  .مقامو إليو المضاؼ كأيقيـ نبات، كىك التقدير، في المضاؼ فحيذؼ نىًادان، نباتيو إال [ََيْ

 تػذار كلػـ الطيػب، البلػد نبػات بعد الطَّيب كصؼ يذار لـ إذ ،في ارية احتباؾه  :خامسةالمطيفة ال
 الطَّيػب كالبلػدي : كالتقػديري  ،ارار على الضديف ًاال لداللة الابيث، النبات ذار قبؿ الابيثة اورض
 .بلي  دقيؽ كىذا الابيث، البلد مف نىًادان  يارج ابث الذم كالنبات ربَّو، بإٍذف طيَّبان  نباتيو يارج

هِ ]قكلو:دؿَّ  :سادسةالمطيفة ال ال ياػكف  كطاعػةو  ما يعملو المؤمف مف ايػرو  اؿَّ  على أفَّ  [بِِْ٘ىِن َربي
 .إال بتكفيؽ اهلل

ُٛ ]بػػػػالتعبيػػر أكالن  السػػابعة:المطيفػػة  ٔيرر َٞ ]بػػػػ كثانيػػان  [افىَّ  دكف الابيػػث ل يػػذاف بػػهللفَّ  [افَّررِذي َخُبرر
 .عارضه طارئ كاالفو  ،منبتةن  أصؿ اورض أف تاكف طيبةن 

                                                           

ألفػػػػػػاظ القػػػػػػرآف: الراغػػػػػػب  (، كمفػػػػػػرداتِْٓ/ٓفػػػػػػي تفسػػػػػػير الاتػػػػػػاب العزيػػػػػػز: ابػػػػػػف عطيػػػػػػة) المحػػػػػػرر الػػػػػػكجيز (ُ)
سػػميف فػػي تفسػػير أرػػرؼ االلفػػاظ: ال عمػػدة الحفػػاظ(، ك ُِٓ/ُْكالتفسػػير الابيػػر: الػػرازم) (،ُّْاوصػػفياني)ص:

التحريػػػر كالتنػػػكير: الطػػػاىر ابػػػف ك  (،ََٓ/ٕكفػػػتأل البػػػارم برػػػرح صػػػحيأل الباػػػارم: ابػػػف حجػػػر) (،ِِٔ/ُالحلبػػػي)
ركح  (.ِْٓ/ُكصػػػػفكة التفاسػػػػير: الصػػػػابكني) (،ُٔٓ/ٕ، كمحاسػػػػف التهللكيػػػػؿ: القاسػػػػمي)(ُٕٖ،ُٖٓ/ٖعارػػػػكر)

 (.ُِٗ/ٖ: اولكسي)المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسب  المثاني
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ررُف ااََيررِٚت ]:بقكلػػو اإلرػػارة :ثامنػػةالمطيفػػة ال َُٕكي  ََ ررَذفِ  بالػػدَّالئؿ االسػػتدالؿ تفػػنفتنكيػػ  ك  إلػػى [ـَ
 كالدَّالػة المػكت، بعػد البعػث كقػكع علػى أيضػان  كالدَّالػة الكىحدانيَّػة، المقتضػية القػدرةً  عظيـً  على الدَّالة
 ذلؾ. جمي  في المقرَّب البيَّفً  الكاضألً  باالستدالؿ بو كاالنتفاع لليدل النَّاس قابلٌية ااتالؼ على

ُرونَ قكلػو: التاسػعة:المطيفػة  ُُ ررْوٍم َيْنرر ََ نَّمػا اػصَّ الرػااريف بالػػذار؛ ونَّيػـ ىػـ الػذيف انتفعػػكا  []فِ كا 
 غيػػرىـ كأفَّ  الطَّيػػب، بالبلػػد التَّمثيػػؿ مػػكرد أنَّيػػـ علػػى تنبييػػان  المؤمنػػكف، بػػػيـ المػػرادك  ،بسػػماًع القػػرآفً 

 .الابيثً  بالبلدً  التَّمثيؿ مكرد
ُرونَ ]ت فاصػػلة اريػػة:ذاػػر  :عاشػػرةالمطيفػػة ال ُُ ررْوٍم َيْنرر ََ ٌْ فاصػػلة اريػػة السػػابقة: بعػػد [فِ رر ُُ َِّ ًَ ]َف

ُروَن[  َـّ  .عمة فرارالنَّ  مف تذار آالء اهلل عرؼ حؽَّ  وفَّ  ؛مف باب الترقيَبَذ
 :(ُ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 

 :تقريبه لممعني كتجسيده لمحقيقة المثؿ القرآني -أ
 نػػػزكؿ بعػػػد اورض أحػػػكاؿ تفصػػػيؿً  مجػػػرَّدى  المقصػػػكدي  كلػػػيس التَّمثيػػػؿ، اريػػػة ىػػػذه مػػػف المقصػػػكد

 يماثػػػؿ بمػػػا كالمكعظىػػػة اهلل، بصػػػن ً  العبػػػرةى : أمػػػريف يجمػػػ  الاػػػالـ لػػػو المسػػػكؽ الغػػػرضى  وفَّ  المطػػػر؛
 ال الابيػثى  كالبلدى  المطر، نزكؿ عند بىًيجان  سريعان  نباتو يىارج الطَّيَّب البلدى  أفَّ  اما: فالمعنى .أحكالو
 ىػػك :يقػػكؿ للمػػؤمف، اهللي  ضػػربىوي  مثػػؿه  فاريػػة ،فيػػو ايػػر ال ابيثػػان  نٍبتػػان  أاػػرج أنبػػت فػػإف ينبػػت ياػػاد

، ، عمليو طيبه ،طيػ ثمريىػا الطَّيػب البلد أفَّ  اما طيبه َٞ ]به  االبلػدً  للاػافرً  مػثالن  ضػرب[ َوافَّرِذي َخُبر
فػػي فكًبنػػاءن عليػػو  ،ابيػػثه  كعمليػػو الابيػػثي  ىػػك فالاػػافري  البراػػة، منيػػا تاػػرج ال التػػي المالحػػة السػػباة

 ،ىػػػذا مثػػػؿ ضػػػربو اهلل للمػػػؤمف كالاػػػافر بػػػاورض الايػػػرة كاورض السػػػباة اوكؿ: أفَّ  اريػػػة قػػػكالف:
كرػػبو نػػزكؿ القػػرآف بنػػزكؿ المطػػر فرػػبو المػػؤمف بػػاورض الايػػرة التػػي نػػزؿ علييػػا المطػػر فيحصػػؿ 

ف نػزؿ المطػر علييػا لػـ يحصػؿ فييػا مػف كأمَّػ ،فييا أنكاع اوزىار كالثمار ا اورض السػباة فيػي كا 
ذا الطػػاىرة النقيػػة عػػف رػػكائب الجيػػؿ كاواػػالؽ الذميمػػة إ نفسفاػػذلؾ الػػ ،النبػػات إال النػػزر القليػػؿ

الابيثػػة الاػػدرة  نفسكالػػ ،كاواػػالؽ الحميػػدة رآف ظيػػرت فيػػو أنػػكاع مػػف الطاعػػاتاتصػػؿ بػػو نػػكر القػػ
ف اتصؿ بو نكر القرآف لـ يظير فيو مػف المعػا كالقػكؿ الثػاني: ، رؼ كاواػالؽ الحميػدة إال القليػؿكا 

يمؿ أمرىا بؿ يتعب صاحبيا ال يي  كم  ذلؾ فإفَّ  ،يا كثمرتيااورض السباة يقؿ نفعي  ما المراد أفَّ إنَّ 
فمػف طلػب ىػذا النفػ  اليسػير  ،منو في تحصيؿ ما يليؽ بيا مػف المنفعػة نفسو في إصالحيا طمعان 

مػف  دَّ بالمرػقة التػي ال بيػ يطلب النفػ  العظػيـ المكعػكد بػو فػي الػدار اراػرة فألفَّ  ،بالمرقة العظيمة
 تحمليا في أداء الطاعات ااف ذلؾ أكلى.

                                                           

فػػػتأل القػػػدير: (، ك َُٓ/ُْ(، كالتفسػػػير الابيػػػر: الػػػرازم)ُٗٓ/ٓالبيػػػاف فػػػي تهللكيػػػؿ أم القػػػرآف: الطبػػػرم)جػػػام   (ُ)
 .(ُْٖ/ٖالتحرير كالتنكير: الطاىر ابف عاركر)ك  ،(َّّ/ِالركااني)
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  .(ُ)ككنية كقانكف ثابتالتنكيع كالتصريؼ ظاىرة  - ب
ا نيرػػاًىدي مػػف إفَّ ظػػاىرة التنكيػػ  فػػي اورػػياء ًضػػٍمفى الًجػػنس الكاحػػد، ظػػاىرةه مينترػػرةه، فػػي اػػؿَّ مػػ

، كفػػي النَّػػكع الكاحػػًد أصػػناؼ، كفػػي الصػػنؼ الكاحػػد ماتلفػػات، كمػػا ال يصػػليأل رػػيءو فػػي ىػػذا الاػػكف
مقػػدار ااػػتالؼ اوجنػػاس كاونػػكاع  ومػػرو مػػف اومػػكر يىصػػليأل لغيػػره، كحاجػػاتي اوحيػػاء اثيػػرةه علػػى

ٍذ ااف التنكي ي كالتصريؼي مف نعـ اهلل على عباده فػي ظػاىرات اكنػو فػ ،كاوصناؼ يقػكؿ: إفَّ اهلل كا 
لقػكـ يرػاركف اهلل علػى  ،بعد مثؿو  جة بعد حجة، كنضرب مثالن اذلؾ: نيبيف آية بعد آية، كندلي بح

 إنعامو علييـ باليداية، كتبصػيره إيػاىـ سػبيؿ أىػؿ الضػاللة، باتبػاعيـ مػا أمػرىىـ باتباعػو، كتجنرػبيـ
الػػة علػػى القػػدرة د اريػػات الدَّ ذلػػؾ التصػػريؼ البػػدي  نػػردَّ  ثػػؿى مً ف ،مػػا أمػػرىـ بتجنبػػو مػػف سػػبؿ الضػػاللة

  .كرار ذلؾ بالتفار فييا كاالعتبار ،ارياتكمنيا تصريؼ  عـنً ال لقكـو يراركفكناررىا  ،الباىرة
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 في ارية مرركعية ضرب المثؿ، كتربيو ريء مكصكؼ بصفةو بمثلو مسلكب الصفة. .ُ

 بالغة القرآف العالية. في ارية إظيار .ِ

كال يرػػبيو مػػف  ،دكف بعػػضو مػػا يرػػبيو فػػي بعػػض اورػػياء مػػا فإنَّ  و برػػيءو يرػػبَّ  رػػيءو  اػػؿًّ  .ّ
 .و إذا ااف مثلو في جمي  أحكالو ااف ىك ال غيرهجمي  أحكالو؛ ونَّ 

مػف اليػدل كالعلػـ بالغيػث الػذم أصػاب  الرسػكؿضرب اهلل في ىذه ارية مثالن لما جاء بو  .ْ
 أرضان، فاانت منيا طائفة طيبة قبلت الماء، كأارل ابيثة قيعاف ال تمسؾ ماء.

الػػنفس الطػػاىرة  كأفَّ  ،مػػوكالرػػقي مػػف رػػقي فػػي بطػػف أي  ،مػػوالسػػعيد مػػف سػػعد فػػي بطػػف أي  أفَّ  .ٓ
يػا كالػنفس الابيثػة ال ياػرج يارج نباتيا مػف المعػارؼ اليقينيػة كاواػالؽ الفاضػلة بػإذف ربَّ 

 قليؿ الفائدة كالاير اثير الفضكؿ كالرر. ادان نباتيا إال نً 

 .كبالعاس رقيان  السعيد ال ينقلب على أفَّ  ىذه ارية دالةه  .ٔ

 .للفييـ كللبليد مثاؿه  غير كاحدو مف أىؿ العلـ ارية قاؿ .ٕ

 العبقرمر الفذ الذم يبتار اؿَّ  يـمدارايـ كميكليـ كغرائزىـ، فمنأفياميـ ك  اس فيتفاكت النَّ  .ٖ
 .، كمنيا الغبي الذم يستعصي عليو إدراؾ بدييي اومكر، كبيف المنزلتيف درجاته جديدو 

ٍرب المثؿ  .ٗ  لتقريب الصكر المعنكية بجعليا في ثكب حسي مقصد تربكية عظيـ.ضى
 

                                                           

: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسب  المثاني(، ك ُٗٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ُ)
 .(ُِّ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني)ك  (،ُِٗ/ٖاولكسي)

(، كمجمكع ِْٓ/ٓ(، كالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية)ُُٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
كأضكاء البياف في  (،ِّْ/ُُلبارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)فتأل ا(، ك ُٗ/ُِالفتاكل: ابف تيميَّة)

 (.ِٕ(، كمباحث في علـك القرآف: مناع اليؿ القطاف)ص:ّْيضاح القرآف بالقرآف: الرنقيطي)ص:إ
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 المبحث الرابع

 (ْٔ-ٗٓلمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )الد راسة التحميمية 

 اإلقرار بالنبكات كاجبه 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

ؿ: القصص القرآني        .المطمب األكَّ  تاريخه مقدسه

 .: جنس الر جاؿ أفضؿ مف جنس الن ساءالمطمب الثاني      
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ؿ: القصص القرآني   مقدسه  تاريخه المطمب األكَّ

 كفيو خمسة مقاصد:
ؿ:           ضركريةه  حاجة البشريَّة إلى الرُّسًؿ كالر ساالتً المقصد األكَّ

ُٕوًحٚ إَِػ َؿْوِمِه[:دؿَّ على ىذا المقصد الرباني قكلو       َْٚ ِْ ْد َأْرَش ََ  .{ 15 }األعراف ]َف
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

َْٚ ِْ ذا ، فإالتكجيواإلرساؿ ك  الرسؿ: السير السيؿك  ،على االنبعاث كاالمتداد دؿر المة ت رسؿ :َأْرَش
اص الذم يتاب  أابار الذم ، كقد يريدكف بالرسكؿ ذلؾ الربعثت راصان في ميمة فيك رسكلؾ

معينة  ، كىـ مبعكثكف برسالةو بؿ اهلليكا مف قً كا بذلؾ ونَّيـ كيجَّ ما سمر كعلى ذلؾ فالررسؿ إنَّ  بعثو،
 .فكف بحمليا كتبليغيا كمتابعتياميالَّ 

 :(ِ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
 ه كرفػض آليػتيـ المسػماة كدان دعاىـ إلى عبػادة اهلل كحػدى  ،لقكمو ارة مف نكحو ذى ىذه نً ارية  

 .كيغكث كيعكؽ كغيرىا مما لـ يرتير كسكاعان 
 :(ّ): مناسبة ىذا المقطع القرآني لما قبمولثان ثا

 سػؿ كىػـ نػكح كىػكد كصػالأل كلػكطرركع في ذار قصص ستة مف الرر  المقط  القرآني ىذا
ىػػك تنكيػػ  أسػػلكب الػػدعكة ليرػػاىد  القرآنػػي كالمػػراد مػػف ذاػػر ىػػذا القصػػص ،()كرػػعيب كمكسػػى
مػـ سػبقت كايػؼ اانػت بػدايتيا كبػـ اتمػت وي  كمرػاىد حيػةن  ار قريش صكران ناطقػةن المدعكف مف افَّ 

عكة كالصراع الدائر بيػنيـ كبػيف إال يسيران عما ىـ يعيركنو مف أحداث الدَّ  نيايتيا، كىي ال تاتلؼ
 كحىإذ لػك لػـ ياػف رسػكالن ييػ ()محمػدو  يقػرر نبػكةى  القرآني يـ يتعظكف، كم  ىذا فالقصصنبييـ لعلَّ 

يـ المػػػؤمنيف مػػػ  نبػػػيَّ  امػػػا أفَّ  ،مػػػف أابػػػار الماضػػػيف مػػػا بيػػػر العقػػػكؿ إليػػػو لمػػػا تػػػهللتى لػػػو أف يقػػػصَّ 
بػػر مػػا يحمليػػـ علػػى الثبػػات كالصػػبر، كيجنػػبيـ القنػػكط كاليػػهللس مػػف حسػػف العافيػػة مػػف العً  ياتسػػبكف

كمكسػى كمرػراي  كرػعيبو  كثمكد كقػكـ لػكطو  كعادو  سؿ مف قكـ نكحو كالافار بالرر  .(ْ)كالظفر كالنصر
ىـ كيعرضػػكف عػػف ذاػػر اهلل العػػرب كسػػائر اومػػـ المتقػػدميف كالمسػػتهللاريف يتبعػػكف ظنػػكنيـ كأىػػكاءى 

  .تاىـ مف عندهالذم آ
 

                                                           

 (.ُّ(، كالرسؿ كالرساالت: عمر سليماف اورقر)ص:ِّٗ/ِمقاييس اللرغة: ابف فارس) (1)

 .(ّْٓ/ٓ: ابف عطية)في تفسير الاتاب العزيز المحرر الكجيز (2)

 .(ّْٓ/ٓنظر: المحرر الكجيز: ابف عطية)، فلذلؾ صيرفت. ييا حقيقةإال أنَّ  أعجميةه  نكح كلكط كىكد أسماءه  (3)

 (.ُٕٖ/ٖأيسر التفاسير لاالـ العلي الابير: أبك بار الجزائرم) (ْ)
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 :(ُ)رابعان: لطائؼ التفسير في اآلية
فالرسػالة علػى ىػذا التقػدير  ،يؤدييػا حملػو رسػالةن  اهلل أفَّ  فػي اريػة معنػى اإلرسػاؿ :المطيفة األكلػى
 .و اوصؿاالتاب  ال أنَّ  فياكف البعثي  ،للبعث تاكف متضمنةن 

ُٕوًحرٚ إَِػ ]قكلو: :الثانية المطيفة  َْٚ ِْ ْد َأْرَش ََ  رسػكؿو  سػنة اهلل فػي إرسػاؿ اػؿَّ  فيػو إرػارةه إلػى [َؿْوِمرهِ َف
تفػػػػاىـ مػػػف قكمػػػػو، كبلسػػػػانيـ، تهللليفػػػػان لقلػػػػكب الػػػػذيف لػػػػـ تفسػػػد فطػػػػرتيـ، كتيسػػػػيران علػػػػى البرػػػػر فػػػػي ال

ف اػػػػاف الػػػػذيف فسػػػػدت فطػػػػرتيـ يعجبػػػػكف مػػػػف ىػػػػذه السرػػػػ، كالتعػػػػارؼ ، كال يسػػػػتجيبكف، اإللييػػػػة نةكا 
ف ىػػي إال تعلػػة كيسػػتابركف أف يؤمنػػكا لبرػػرو  كمػػا اػػانكا  ،مػػثليـ، كيطلبػػكف أف تػػبلغيـ المالئاػػة! كا 

 . ليستجيبكا إلى اليدل، ميما جاءىـ مف أم طريؽو 
أمػرىـ بعبػادة  نكحػان  أفَّ اوكؿ: فػي ىػذه اريػة ثالثػة أرػياء:  عػف نػكح أابػر اهلل أفَّ : المطيفة الثالثػة

كالمقصػكد  ،ؿ إثبػات التاليػؼكد مػف الاػالـ اوكَّ كالمقصػ، و حاـ أف ال إلو غير اهللكالثاني: أنَّ ، اهلل
ٌٍ ]:ثـ قاؿ عقيبو، الاالـ الثاني اإلقرار بالتكحيدمف  ٌْ َظَذاَب َيْوٍم َظئِ ُُ ْٔ َِ  كال رؾ أفَّ  [إِِّني َأَخُٚف َظ

 ،كىػػذا ىػػك الػػدعكل الثالثػػة ،كعلػػى ىػػذا فيػػك قػػد اػػكفيـ بيػػـك القيامػػة ،المػػراد منػػو عػػذاب يػػـك القيامػػة
 منيػا دلػيالن  كلـ يذار علػى صػحة كاحػدو  ،و ذار ىذه الدعاكل الثالثةعنو أنَّ  أابر اهلل كالحاصؿ أفَّ 

قػد مػأل القػرآف مػف  فػاهللي  ؛فيػذا باطػؿه  ،فإف ااف قد أمرىـ باإلنػذار بيػا علػى سػبيؿ التقليػد ،كال حجةن 
ف اػاف قػد أمػرىـ بػاإل ،ذـ التقليد قرار بيػا مػ  فايؼ يليؽ بالرسكؿ المعصػكـ الػدعكة إلػى التقليػد؟ كا 

 ،فػػي أكؿ سػػكرة البقػػرة دالئػػؿ التكحيػػد كالنبػػػكة اهللذاػػر ، كقػػد ر الػػدليؿ فيػػذا الػػدليؿ غيػػر مػػذاكرذاػػ
إلػى ىػذه اوصػكؿ  مف اونبيػاء ال يػدعك أحػدان  أحدان  منو تعالى على أفَّ  كذلؾ تنبيوه  ،كصحة المعاد
تلػؾ الػدالئؿ  في ىػذا المقػاـ إال أفَّ  عف نكح تلؾ الدالئؿأابر ما  اهلل أفَّ ك  ،ة كالدليؿجَّ إال بذار الحي 

 .فترؾ اهلل ذار الدالئؿ ليذا السبب ،لـ ياف إلى ذارىا حاجة في ىذا المقاـ لما اانت معلكمةن 
تصػكير الصػكر، كتعظػيـ القبػكر اػاف مػف أعظػـ أسػباب عبػادة اوصػناـ فػي بنػي  :رابعةالمطيفة ال

ًظنػػة الرػػرؾ، كاػػاف  تاػػره الصػػالة فػػي الماػػاف الػػذم؛ لػػذلؾ آدـى مػػف عيػػد نػػكحو  ؛ لاكنيػػا مى فيػػو صػػكره
غالب افر اومـً مف جية الصكر؛ فإفَّ الررؾ في قكـً نكحو ااف أصلو مف عبادة الصالحيف، أىؿ 

 .(ِ)القبكر ثـ صكركا تماثيليـ
حػدث فػييـ الرػرؾ ك ، فلمػا ااتلفػت بنػك آدـى على اإلسػالـ ااف النَّاس أمةن كاحدةن  :المطيفة الخامسة

 .(ّ)بعثى اهللي النبييفكاالاتالؼ 

                                                           

 (َُّٖ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ك  ،(ُٓٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (1)

 .(َْٗ/ٗ: ابف حجر العسقالني)بررح صحيأل الباارم فتأل البارم، ك (ِٓٓ/ٔمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)

: ابف بررح صحيأل الباارم فتأل البارمك (، ِٖٓ/ِ: ابف تيمية)لمف بدؿ ديف المسيأل الجكاب الصحيأل (ّ)
 (.َّٕ/ِ، كفتأل القدير: الركااني)(ِِّ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك (، ُٖٔ/ٕحجر)
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 :(ُ): بياف المقصد في اآليةخامسان 
كال تبعػػيض كال  ،ال تفريػػؽ فيػػو مؤتلفػػان  عامػػان  سػػؿ يجػػب أف ياػػكف جامعػػان إليمػػاف بالرر إفَّ ا 

سػؿ كافػر بػبعض سػؿ كبجميػ  مػا أنػزؿ إلػييـ. فمػف آمػف بػبعض الرر يؤمف بجميػ  الرر  ااتالؼ؛ بهللفًّ 
سػؿ الرر كطاعػة  ،؛ فإنَّػو لػـ يػؤمف بجميػ  المنػزؿفيك اػافر ببعضو أك آمف ببعض ما أنزؿ اهلل كافر 

كف كجػػكب االعتصػػاـ بالرسػػالة، فػػي اوصػػؿ بامػػاؿ الرسػػالة كالنبػػكة، ك  كاجبػػةه؛ فػػإفَّ المسػػلمكف مقػػرر
في  ايرو  اؿَّ  كأفَّ  ،الضالؿ كالرقاء في ماالفتو كأفَّ  ،السعادة كاليدل في متابعة الرسكؿ كبياف أفَّ 

ػػ ػػ ،عػػاـ االكجػػكد، إمَّ مَّ بالعبػػد  فػػي العػػالـ ماػػتص   رػػرو  اػػؿَّ  كأفَّ  ،ا اػػاص فمنرػػؤه مػػف جيػػة الرسػػكؿكا 
ي معارػػيـ كمعػػادىـ باتبػػاع سػػعادة العبػػاد فػػ كأفَّ  ،أك الجيػػؿ بمػػا جػػاء بػػو ،فسػػببو ماالفػػة الرسػػكؿ

 ،رػػيءو  كحػػاجتيـ إلييػػا فػػكؽ حػػاجتيـ إلػػى اػػؿَّ ا، ليػػـ منيػػ دَّ للعبػػاد ال بيػػ كالرسػػالة ضػػركريةه  ،الرسػػالة
نيا مظلمػة ملعكنػة إال مػا طلعػت عليػو رػمس الرسػالة كاػذلؾ كالدر  الرسالة ركح العالـ كنكره كحياتوك 

كىػػك مػػف  ،العبػػد مػػا لػػـ ترػػرؽ فػػي قلبػػو رػػمس الرسػػالة كينالػػو مػػف حياتيػػا كركحيػػا فيػػك فػػي ظلمػػة
ح لػو و ال صػالفامػا أنَّػ ،فػي إصػالح العبػد فػي معارػو كمعػاده ضػركريةه  اإللييػة الرسالة، فاومكات

 فاػػػذلؾ ال صػػػالح لػػػو فػػػي معارػػػو كدنيػػػاه إال باتبػػػاع الرسػػػالة؛ فػػػإفَّ  ،فػػػي آارتػػػو إال باتبػػػاع الرسػػػالة
ا ينفعػػو؛ كحراػة يػدف  بيػا مػػا و بػيف حػراتيف: حراػػة يجلػب بيػا مػإلػى الرػػرع؛ فإنَّػ اإلنسػاف مضػطره 

دلػػو بػػيف كالرػػرع نػػكر اهلل فػػي أرضػػو كع ،كالرػػرع ىػػك النػػكر الػػذم يبػػيف مػػا ينفعػػو كمػػا يضػػره ،يضػػره
ذلػػػؾ يحصػػػؿ للحيكانػػػات  كلػػػيس المػػػراد بالرػػػرع التمييػػػز بػػػيف الضػػػار كالنػػػاف  بػػػالحس؛ فػػػإفَّ  ،عبػػػاده

بػػؿ التمييػػز بػػيف اوفعػػاؿ التػػي تضػػر  ،مػػؿ يميػػز بػػو بػػيف الرػػعير كالتػػرابمػػار كالجى الحً  العجػػـ؛ فػػإفَّ 
كاومانػػػة  ،فاعليػػا فػػػي معارػػػو كمعػػػاده انفػػ  اإليمػػػاف كالتكحيػػػد؛ كالعػػػدؿ كالبػػر كالتصػػػدؽ كاإلحسػػػاف

االص العمؿ هلل كالتكاػؿ عليػو ،كاومر بالمعركؼ كالنيي عف المنار كالتسػليـ  ،كاالسػتعانة بػو ،كا 
مػػا  كتصػػديؽ رسػػلو فػػي اػػؿَّ  ،كالتقػػكل إليػػو بػػهللداء فرائضػػو كاجتنػػاب محارمػػو ،لحامػػو كاالنقيػػاد ومػػره

ما أمركا بو؛ ممػا ىػك نفػ  كصػالح للعبػد فػي دنيػاه كآارتػو؛ كفػي ضػد  أابركا بو؛ كطاعتو في اؿَّ 
كلػكال الرسػالة لػـ ييتػد العقػؿ إلػى تفاصػيؿ النػاف  كالضػار  ،آارتػوذلؾ رػقاكتو كمضػرتو فػي دنيػاه ك 
 ،أرسػػؿ إلػػييـ رسػػلو ة علػػييـ أفَّ نَّػػعػػـ اهلل علػػى عبػػاده كأرػػرؼ مً فػػي المعػػاش كالمعػػاد فمػػف أعظػػـ نً 

بػؿ أرػر  ،كلػكال ذلػؾ لاػانكا بمنزلػة اونعػاـ كالبيػائـ ،ف ليـ الصػراط المسػتقيـبيَّ ك  ،كأنزؿ علييـ اتبو
كمف ردىا كارج عنيا فيك مف  ،بؿ رسالة اهلل كاستقاـ علييا فيك مف اير البريةفمف قى  ،منيا حاالن 

بػالغ اوم، رر البرية انػة، فالررسؿ ىـ السفراء بيف اهلل كبيف القو فػي أداء مػا حملػكه مػف الرسػالة كا 
  .فقامكا بذلؾ أتـ القياـ كنصحكا الالؽ، كىـ إنَّما يهللمركف باإليماف كىك عبادة اهلل كحدىه

                                                           

(. ِٗ( كالررسؿ كالرساالت: عمر سليماف اورقر)ص:ٗٗػّٗ/ُٗ(،)َُ/ُِمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُ)
 (ّٕٕ/ُتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)
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  :(ُ)الرُّسؿ الحكمة مف إرساؿ
 ىػذا فػإفَّ  كالرػراب؛ الطعػاـ إلػى منيػا كاتباعػو بو الرسػكؿ جاء ما معرفة إلى أحكج النفكس

 جيػػده بػػذؿ أحػػدو  اػػؿَّ  علػػى فحػػؽَّ  العػػذاب، حصػػؿ فػػات إذا كذاؾ الػػدرنيا، فػػي المػػكتي  حصػػؿ فػػات إذا
 اولػػػيـ، العػػػذاب مػػػف النجػػػاة طريػػػؽ إذ ىػػػذا كطاعتػػػو؛ بػػػو الرسػػػكؿ جػػػاء مػػػا معرفػػػة فػػػي كاسػػػتطاعتو

 بػؿ العقػؿ، مجػرد ذلػؾ مػف يافػي ال إذ كالنقػؿ، الركايػة ذلػؾ إلػى كالطريػؽ النعػيـ، دار في كالسعادة
 طلعػػت إذا إال ييتػػدم ال العقػػؿ نػػكر فاػػذلؾ قدَّامػػو، نػػكر ظيػػكر مػػ  إال ييػػرل ال العػػيف نػػكر أفَّ  امػػا
 بو اهللي  أمر ما معرفة كااف اإلسالـ، فرائض أعظـ مف الدَّيف تبلي  ااف فليذا الرسالة، رمس عليو
 تبريػر يماػف أساسػيا علػى كالتػي سػؿالرر  إرسػاؿ كراء التي فالحامة ،اوناـ جمي  على كاجبان  رسكليو
لييػـ، العػالميف ربر  فيػك كاولكىيػة، بالربكبيػة اهلل تفػررد أسػاس علػى تقكـ النَّاس، إلى إرساليـ  فػال كا 

 كالتافرػػؿ القػػو، رػػؤكف بتػػدبير قيامػػو كألكىيتػػو ربكبيتػػو لػػكاـز كمػػف غيػػريه، ليػػـ إلػػوى  كال سػػكاه، ليػػـ ربَّ 
 اإلنسػاف ال أفَّ  رػؾَّ  كال كالنيػي، بػاومر فػييـ كالتصػرؼ بو، كيصلحكف ليـ يصلأل كما بمصالحيـ

نَّمػا الجسػدية، حياتػو إلدامػة ضركرم ىك مما كنحكه الغذاء إلى فقط يحتاج  كضػركرة بحاجػة ىػك كا 
لػػى غيػػره، عػػف بيػػا امتػػاز التػػي ركحػػو بحاجػػات يفػػي مػػا إلػػى  بػػو، الالئػػؽ الامػػاؿ إلػػى يكصػػلو مػػا كا 

 باالقػو بتعريفو المقدكر لو كالاماؿ السعادة إبالغو اإلطالؽ على اإلنساف مصالأل فهللىَـّ  ىذا كعلى
، يرػػقى كال فيػػو يضػػؿ ال المسػػتقيـ الػػذم الصػػراط علػػى ككضػػعو إليػػو، الكصػػكؿ كطريػػؽ كمعبػػكده،

 الاطػػهلل؛ مػػف سػػالـ صػحيأل كجػػو علػػى اومػكر ىػػذه يعػػرؼ أف يسػتطي  ال بنفسػػو اإلنسػػاف إفَّ  كحيػثي 
 مػػػف رسػػػالن  للبرػػػر يرسػػػؿ أفَّ  باإلنسػػػاف كرحمتػػػو الػػػربَّ  حامػػػة اقتضػػػت فقػػػد العقػػػؿ، قػػػدرة فػػػكؽ ونَّيػػػا

 الكصػػكؿ طػػرؽ ليػػـ كيبينػػكف بػػو، كيعرفػػكنيـ ربَّيػػـ، رسػػاالت كيبلغػػكنيـ بلغػػتيـ، يالمػػكنيـ جنسػػيـ،
ليػػان  ربػػان  بػػاهلل اإليمػػاف لػػكاـز مػػف اػػاف كليػػذا كأاػػراىـ، حيػػاتيـ فػػي بػػو يسػػعدكف كمػػا إليػػو،  االعتقػػاد كا 
 علػػـي ىنػػا كمػػف قػػدره، حػػؽَّ  تقػػديره كعػػدـ كتنقيصػػو بػػاهلل الجيػػؿ يتضػػمف رسػػلو إناػػار كأفَّ  اهلل، برسػػؿ

 بػػػو، أابػػػر فيمػػػا كتصػػػديقو بػػػو، جػػػاء كمػػػا الرسػػػكؿ، معرفػػػة إلػػػى ضػػػركرةو  اػػػؿَّ  فػػػكؽى  العبػػػاد اضػػػطرار
 أيػػدم علػػى إال اراػػرة فػػي كال الػػدرنيا فػػي ال كالفػالح السػػعادة إلػػى سػػبيؿ ال فإنَّػػو أمػػر؛ فيمػػا كطاعتػو
 اهلل رضػػا يينػػاؿ كال جيػػتيـ، مػػف إال التفصػػيؿ علػػى كالابيػػث الطيػػب معرفػػة إلػػى سػػبيؿ كال الررسػػؿ،

 فيػـ بػو، جػاءكا كمػا ىػدييـ إال ليس كاواالؽ كاوقكاؿ اوعماؿ مف فالطيَّب أيدييـ، على إال البتة
 كبمتابعتيـ كاوعماؿ، كاواالؽ اوقكاؿ تيكزف كأاالقيـ كأعماليـ أقكاليـ على الذم الراجألي  الميزافي 
ـي  إلػػييـ فالضػػركرة الضػػالؿ، أىػػؿ مػػف اليػػدل أىػػؿ يتميػػز  ركحػػو، فػػهللم إلػػى البػػدف ضػػركرة ًمػػف أعظػػ

                                                           

 (.ِٕكأصكؿ الدعكة: عبد الاريـ زيداف)ص: (،ٖ/ُمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُ)
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ػػت، حاجػػة ضػػركرة  مفارقػػة عنػػد العبػػد فحػػاؿ، باثيػػرو  فكقيػػا الررسػػؿ إلػػى كحاجتػػو العبػػد فضػػركرةي  فيًرضى
أعظـي  بؿ الماء، فارؽ إذا الحكتحاؿ ا الررسؿ بو جاء لما قلبو

(ُ).  
 :(ِ)ان: ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف أىداؼو كىداياتو سادس
أفَّ البررية في حاجةو ماسةو إلى تعاليـ الرسػالة السػماكية، فحاجتيػا إلييػا أرػد مػف حاجتيػا  .ُ

 إلى الطعاـ كالرراب.
نػػػزاؿ الاتػػػب مػػػف أعظػػػـ ًنعػػػـ اهلل علػػػى القػػػو، كاصكصػػػان محمػػػدان أفَّ  .ِ ، ()إرسػػػاؿ الررسػػػؿ كا 

 فالكاجبي اتباعي المرسليف، كاتباع ما أنزلىو اهللي علييـ.
.أفَّ العباد في  .ّ حسافو  ضركرة كحاجة ملحةو إلى الرسالة؛ وفَّ فييا اليداية لاؿ ايرو كا 
 .أكَّؿي رسكؿو إلى أىًؿ اورض ()نكحه أفَّ  .ْ
 اإليماف بالررسؿ أصؿه مف أصكؿ اإليماف. .ٓ
ػػػف  .ٔ إلغنػػػاء العقػػػؿ عػػػف ؛ ، ال يليػػػؽ بػػػالحايـسػػػؿ عبػػػثه إرسػػػاؿ الرر  أفَّ  زعػػػـاريػػػة ردر علػػػى مى

 .سؿالرر 
 إيمانيةه  كقي ـ تاريخيةه، القصص القرآني حقائؽ :المقصد الثاني

ُه[:دؿَّ عليو قكلو      ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ َٚل َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف ََ ُٕوًحٚ إَِػ َؿْوِمِه َؾ  َْٚ ِْ ْد َأْرَش ََ  {15 }األعراف]َف

 :(ّ)أكَّالن: المعنى اإلجمالي لآلية
فىيـ  ان و أرسػػػؿ نكحػػػللماػػػاطبيف بيػػػذه اريػػػة: أنَّػػػ اهللأقسػػػـ  ػػػو، كماػػػكَّ إلػػػى قكمػػػو، منػػػذرىىـ بهللسى

طو، علػى عبػادتيـ غيػػره، فقػاؿ لمػف افػر مػػنيـ: يػا قػكـ، اعبػدكا اهلل الػػذم لػو العبػادة، كًذلرػكا لػػو  سىػاى
معبػكده  و لػيس لاػـبالطاعة، كااضعكا لو باالستاانة، كدعكا عبادة ما سكاه مف اونداد كارلية، فإنَّ 

عػذابى يػػكـ يعظػـ فيػو بالؤاػػـ  ي أاػاؼ علػياـ إف لػػـ تفعلػكا ذلػؾيسػتكجب علػياـ العبػادةى غيػػريه، فػإنَّ 
 بمجيئو إيااـ بساط ربَّاـ.

 
 
 
 

                                                           

 (.ٖٔ/ُزاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيَّـ الجكزية) (ُ)

كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف:  (،ُُٔ،ُِررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ِ)
(، كالررسؿ كالرساالت: عمر سليماف ِٔٓ/ِ(، كلكام  اونكار البيية: السفاريني)ُِٕالسعدم)ص:
 (.ّْ،ُٓاورقر)ص:

 (.َِٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ّ)



 
 

 

الفصؿ 
 (ْٔ-ٗٓمف آية ) الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼالمبحث الرابع:  الثالث

422 

 :(ُ): بياف المقصد في اآليةثانيان 
ؿي رسكؿو إلى أىًؿ األرض .ُ  .نكحه أكَّ

النَّاس في الضاللة كالافر، فبعثػو إنَّما بعثو اهللي لما عبدت اوصناـ كررع  ()كبالجملة فنكحه 
يقكؿ لػو أىػؿ المكقػؼ يػـك القيامػة،  اهللي رحمةن للعباد، فااف أكؿى رسكؿو بعث إلى أىؿ اورض، اما

الفساد لما انترر في اورض، كعَـّ البالء بعباد اوصناـ فييا بعث اهللي عبدىه كرسكلىو  كالمقصكد أفَّ 
رريؾ لو، كينيى عف عبادة ما سكاه، فااف أكؿى رسكؿو بعثو اهلل ه ال نكحان يدعك إلى عبادة اهلل كحدى 

" قاؿ فيهللتكف نكحان، فيقكلػكف: الطكيؿ:في حديث الرفاعة  ى أىؿ اورض، اما ثبت في الصحيألإل
ؿي الررسيًؿ إلى أىًؿ اورضً يا نكحي أنتى أ ه . فلما بعث اهلل نكحان دعػاىـ إلػى إفػراد العبػادة هلل كحػدى (ِ)"كَّ

كأنَّػو ال إلػو  ،حدانيتػوتمثػاالن كال طاغكتػان، كأف يعترفػكا بكى ال لػو، كأف ال يعبػدكا معػو صػنمان ك  ال رريؾ
يػػػـ مػػػف ذريتػػػو، امػػػا قػػػاؿ غيػػػره، كال ربَّ سػػػكاه، امػػػا أمػػػر اهلل مػػػف بعػػػده مػػػف الررسػػػؿ الػػػذيف ىػػػـ الر 

ٌُ افَبٚؿِغَ ]تعالى: َتُه ُه يَّ َْٚ ُىري ِْ ًَ لػات  [َوَج جػو اورض اليػـك مػف سػائر أجنػاس فاػؿر مػف علػى ك  {33}الصَّ
ـى  .نكحو بني آدـ ينسبكف إلى  الطكفػاف جميػ  ذريػة آدـ إال مػف فػي السػفينة، كأىػؿ  كقد أغرؽ اهلل عػا

، كجمي  النَّاس مف أكالده، السفينة انقطعت ذريتيـ إال أكالد  نكحػان  بعػث منذ أنَّو لذلؾ يابر اهللي  نكحو
 أرسػػؿ كال اتابػػان  السػػماء مػػف ينػػزؿ لػػـ إبػػراىيـ، كاػػذلؾ ذريتػػو، مػػف إال نبيػػان  كال رسػػكالن  بعػػده يرسػػؿ لػػـ

كقػػد أفػػرد اهللي لنػػكحو سػػكرةن ااملػػةن فػػي ، (ّ)سػػاللتو مػػف كىػػك إال بعػػده، مػػف إلػػى برػػرو  أكحػػى كال رسػػكالن 
  .(ْ)في قكمو، كتارار دعكتو إلى التكحيد، كنييو عف الررؾ ()القرآف لًحامةو، كىي طكؿ لبثو

 :(ٓ)إيمانيةه  كقي ـ تاريخيةه، القصص القرآني حقائؽ - ب
يحاءاته مقػدرةه تقػديران.   ال ييساؽ القصص القرآني لمجرد حااياتو تيركل، كلانو لمساته كا 

فالقرآف الاريـ دستكره ثقافي رامؿ، كتبياف لاؿَّ ريءو يكضأل اؿَّ ما يحتاجو المسػلمكف ممػا يتعلػؽ 
ؾ نجػػده فػػي قصػػص اونبيػػاء كتجػػاربيـ، فيػػي بػػهللمكر الػػدرنيا كاراػػرة، كيعرفنػػا ايػػؼ نعػػيش، كاػػؿر ذلػػ

 اوعػػػراؼ سػػػكرة فػػػيلػػػذلؾ  ،أف ال يتراػػػو كحػػػده اهلل باإلنسػػػاف فمػػػف رحمػػػة االصػػػة الحيػػػاة البرػػػرية.
كصػػػالأل. كلػػػكط. كرػػػعيب.  نلتقػػػي بمكاػػػب اإليمػػػاف، يرفػػػ  أعالمػػػو رسػػػؿ اهلل الاػػػراـ: نػػػكح. كىػػػكد.

الراػب البرػرم مػف الياكيػة التػي  إنقػاذ كنريد ايؼ يحاكؿ ىذا الرىط الاػريـ ()كمكسى. كمحمد
. امػا نرػيد زمػافو  في اػؿَّ  يقكده إلييا الريطاف، كأعكانو مف رياطيف اإلنس المستابريف عف الحؽَّ 

                                                           

 (.ّّْ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)َُِػ  ََُالبداية كالنياية: ابف اثير) (ُ)

 (.ّٔٗ(،)ص:َّّْصحيأل الباارم اتاب أحاديث اونبياء، حديث رقـ) (ِ)

 (.ُّٓ/ْ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ّٗ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ّ)

 (.ِٕٗحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:تيسير الاريـ الر  (ْ)

 (.ُٓ/ُكصناعة الثقافة: طارؽ السكيداف، كفيصؿ باررا حيؿ) ،(ُُٖٗ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ٓ)
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 سػػؿ الاػػراـ كرػػياطيف الجػػفَّ كالباطػػؿ، كبػػيف الرر  كبػػيف الحػػؽَّ ، لضػػالؿبػػيف اليػػدل كا تػػداف مكاقػػؼ ال
، ذاير، كنجػاة المػؤمنيف، بعػد اإلنػذار كالتػمرحلػةو  بيف في نياية اػؿَّ ثـ نريد مصارع الماذَّ  ،كاإلنس

 ،يتبػ  ىػذا الاػط اوعػراؼ سكرة كلانو في ،كالقصص في القرآف ال يتب  دائمان ذلؾ الاط التارياي
كىػػك يحػػاكؿ  ،و يعػػرض سػػير الراػػب البرػػرم منػػذ النرػػهللة اوكلػػى، كيعػػرض مكاػػب اإليمػػافذلػػؾ أنَّػػ

عف معػالـ الطريػؽ، كقػاده الرػيطاف اليػة إلػى الميلاػة  تمامان  ىداية ىذا الراب كاستنقاذه الما ضؿَّ 
يصكر طبيعة اإليماف كطبيعة الافر فػي  القرآني ىذا القصص إفَّ  ،ليسلمو في نيايتيا إلى الجحيـ

ان ماػرران للقلػكب المسػتعدة نمكذجأي نمكذجان مارران للقلكب المستعدة ل يماف، ك أكيعرض  ،نفكس البرر
فَّ ك  ،للافػػػر لػػػـ ياػػػف فػػػي قلػػػكبيـ االسػػػتابار عػػػف االستسػػػالـ هلل كالطاعػػػة  رسػػػكؿو  الػػػذيف آمنػػػكا باػػػؿَّ  ا 
فقػد  رسػكؿو  ا الػذيف افػركا باػؿَّ هللمَّػف  كاحػدان مػنيـ ليػبلغيـ كينػذرىـ.كلػـ يعجبػكا أف ياتػار اهلل ،لرسػكلو

يـ هلل اػػانكا ىػػـ الػػذيف أاػػذتيـ العػػزة بػػاإلثـ، فاسػػتابركا أف ينزلػػكا عػػف السػػلطاف المغتصػػب فػػي أيػػدي
  .(ُ)صاحب الالؽ كاومر، كأف يسمعكا لكاحد منيـ

 :(ِ)ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف أىداؼو كىداياتو رابعان: 
في القرآف مف قصص المرسليف التي فييا تسلية كتثبيت ليتهللسى بيػـ فػي الصػبر علػى أفَّ  .ُ

 .ما اذبكا كأكذكا

 دعػػػكة قىبػػػكؿ عػػػف النَّػػػاس إعػػػراض أفَّ  علػػػى التنبيػػػو اونبيػػػاء قصػػػص إيػػػراد مػػػف اليػػػدؼأفَّ  .ِ
 اومػػـ جميػػ  فػػي متبػػ ه  مكقػػؼ ىػػذا بػػؿ ،()محمػػد قػػكـ قػػريشو  علػػى مقتصػػران  لػػيس اونبيػػاء
 .قلبو كتافيؼ على للرسكؿ كتعزية تسلية ذلؾ كفي افت، عمت إذا كالمصيبة السابقة،

 اراػػرة، فػػي كالاسػػارة الػػدرنيا فػػي اللعػػف كىػػي المناػػريف عاقبػػة العاقبػػة، بيػػاف القصػػص فػػي .ّ
 ارارة. في كالسعادة نياالدر  في العزة كىي المؤمنيف، كعاقبة

فٍ  اهلل أفَّ  إلػػى التنبيػػوي  القصػػص إيػػراد فػػي  .ْ  بػػؿ ييمليػػـ، فػػال المبطلػػيف، ىػػؤالءً  ييمًيػػؿ اػػاف كا 
 .يافي ما لألجياؿ كالعبرة الًعظة مف ىذا كفي منيـ، ينتقـ

 ال يػان مَّ اػاف أي  الػذم ()محمػد نبػكةً  علػى دليػؿه  اطػهلل كال تحريػؼو  غيػر مػف القصػة سػردكفي  .ٓ
، كال يقػػرأي   علػػى يػػدؿر  ممػػا اهلل، مػػف بػػالكحي القصػػة عػػرؼ إنَّمػػا أنَّػػو علػػى ذلػػؾ يػػدؿر  إذ ياتػػبي

 .(ّ)نبكًتو صحةً 
 

                                                           

 (.َُّٔ،َُّْ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)

 (.ُٕٗ/ُٓمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ِ)

 .(َُُْ/ُأيسر التفاسير: أسعد حكمد)ك (، ِْٗ/ٖكىبة الزحيلي) ( التفسير المنير:ّ)
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 جميعان  ياءبدعكة األن : إفراد اهلل بالعبكديةثالثالمقصد ال
َٚل َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا كيدؿر على ىذا المقصد قكلو: ََ هُ ]َؾ ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ  .{15}األعراف  [اهللَ َمٚ َف

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َْٚ ِْ ررْد َأْرَشرر ََ إلػػى قكمػػؾ مػػف  محمػػدكعزتنػػا لقػػد أرسػػلنا نكحػػان إلػػى قكمػػو امػػا أرسػػلناؾ أنػػت يػػا  :أمٍ : َف

 .و أرسؿ نكحان تعالى أنَّ  أقسـ اهللفقد ، العرب كالعجـ
، كمػا قيػؿ مػف أفَّ ىك  : نكحه ُٕوًحٚ ؿي الررسًؿ إلى أىؿ اورض بعد آدـى إنَّػو ف، ()إدريػس قبػؿ نػكحو  أكَّ
نَّمػا ىػك مػف بنػي إسػرائيؿك ، إدريس ليس مػف أجػداد نػكحف ال دليؿ عليو، كىـه  ، كا  . لػـ ياػف جػدان لنػكحو

اؿر مف ف اهلل أغرؽ كلد آدـ إالَّ أىؿ السفينة، كنكح ىك أبك اردمييف الذيف حدثكا بعد الطكفاف، فإفَّ 
سػؿ ؿ الرر أكَّ كنػكح ىػك  ، علػى كجػو اورض اليػكـ مػف سػائر أجنػاس بنػي آدـ ينسػبكف إلػى أكالد نػكحو 

 .(ِ)إال امسيف عامان  سنةو  كىاديان كمعلمان ألؼى سؿ عاش داعيان أحد أكلى العـز الامسة مف الرر  كىك 

. اوقػداـ كطئتػو قد ميذلالن  ااف إذا معبده  طريؽ: يقاؿ الذؿ كالاضكع، معناىا أصؿي  العبادة: :اْظُبُدوا
 بغايػػة هلل الػػذؿ غايػػة تتضػػمف فيػػي ،الحػػبَّ  كمعنػػى الػػذؿ معنػػى تتضػػمف بيػػا المػػهللمكر العبػػادة لاػػف

 لػـ لػو ياضػ  كلػـ ريئان  أحب كلك لو، عابدان  ياكف ال لو بغضو م  إلنساف اض  فمف لو، المحبة
 اؿَّ  مف العبد إلى أحبَّ  اهللي  ياكف أف يجب بؿ اهلل عبادة في أحدىما يافي ال كليذا ،لو عابدان  ياف

، ، اؿَّ  مف عنده أعظـى  اهللي  ياكف كأف ريءو كالعبادة  اهلل، إال التاـ كالذؿ المحبة يستحؽ ال بؿ ريءو
جام ه لاؿَّ ما ييحبو اهللي كيىرضاهي، مف اوقكاؿ كاوعماؿ الباطنة كالظاىرة ررعان: اسـه 

(ّ) .

 تهلللَّػػو: كيقػػاؿ ،معبػػكده  ونَّػػو بػػذلؾ؛ كسػػمَّي اهللي، فاإللػػو ،التعبرػػد كىػػك كاحػػده، أصػػؿه  كىػػك (ألػػو)مػػف  :إَِفررهٍ 
ؿ كد، ثـ استيعمؿ في المعبكد اإللو اسـ جنسو لاؿَّ معبفبالمعبكد الحؽَّ،  ، كفسر اإللوتعبَّد إذا: الرجي
إال اهلل،  و ال ربَّ المررايف اػانكا مقػريف بهللنَّػ فإفَّ  ؛الاالؽ اإللو ىك الربر  أفَّ زعـ  فكليس ام .بحؽ  

كىػػػك  ،كلػػػـ ياكنػػػكا مقػػػريف بتكحيػػػد اإللييػػػة ،ه المنفػػػرد بػػػالالؽ كالربكبيػػػةو كحػػػدى سػػػكاه، كبهللنَّػػػ كال اػػػالؽى 
 .(ْ)ذا ىك الررؾ الذم ال يغفره اهللكى ،م  اهلل غيرهؤليكف ة كالتعظيـ، بؿ اانكا يي المحبَّ 

                                                           

(، كالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف َِٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ُ)
(، كأيسر التفاسير: أبك بار ِِْ/ِكالجكاب الصحيأل لمف بدؿ ديف المسيأل: ابف تيمية) (،ّْٓ/ٓعطية)

 .(َّٓ/ِفتأل القدير: الركااني)(. ُِٔ/ٕالباارم: ابف حجر)البارم بررح صحيأل فتأل  (.ُٖٖ/ٖالجزائرم)

(، كفتأل ُُٓ/ُكالبداية كالنياية: ابف اثير) (،ّْٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ِ)
 (.ُٕٖ/ٖ(، كأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)َّٕ/ِالقدير: الركااني)

(، كالقامكس المحيط: ُِٕ/ُكمقاييس اللرغة: ابف فارس) ،(ُّٓػ ُْٗ/َُتيميَّة)( مجمكع الفتاكل: ابف ّ)
 (.ُّٖ(، كآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد بف عبدالعزيز الراي )ص:َُّٔالفيركز آبادم)ص:

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ْ)  (.ِْٓ/ّمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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ٍكؼي ررعان: انفعاؿه في الٌنفس يىٍحديثي عنػد تكقٌػَأَخُٚف  ، أك تكقرػ ً : الاى كهو قػاًدـو فىػكىاًت محبػكبو أك    مىاػري
مىرغكبو فيو
ٌٍ ]قكلو:ف .(ُ) ٌْ َظَذاَب َيْوٍم َظئِ ُُ ْٔ َِ للداعي  كبيافه  إف لـ تؤمنكا، كىك كعيده  [إِِّني َأَخُٚف َظ
يػػـك القيامػػة إف ىػػـ أصػػركا علػػى الرػػرؾ  أنػػذرىـ عػػذابى : فػػالمعنى، كاليػػكـ يػػـك القيامػػة ،إلػػى عبادتػػو
 .(ِ)كالعصياف

، معناهي انتياءي الغاية، كىك يداؿ ما بعدىا في ما قبليا. :إَِػ   حرؼي جر 
  .(ّ)كيحتمؿ أف يريد بو عذاب ارارة ،نيايحتمؿ أف يريد بو عذاب الدر  :َظَذاَب 
 :(ْ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

ذار ىنا أقاصيص اويمـ كما ك اماؿ قدرتو كبدي  صنعتو في اريات السابقة، لما بيَّف اهللي 
فييا مف تحذير الافار ككعيػدىـ لتنبيػو ىػذه اومَّػة علػى الصػكاب، كأف ال يقتػدكا بمػف اػالؼ الحػؽَّ 

 كقػد السػكرة نصػؼ مػف أاثػر اسػتغرقت طكيلػة سلسػلة مػف حلقػة السػالفًة، كىػذه القصػصمف اومـً 
 لمصػػائر كصػػكران  المػؤمنيف علػػى كثنػاءن  كتنكييػػان  بالافػار كتنديػػدان  إنػذاران  احتػػكت فصػكؿ عقػػب جػاءت

 إيػػػراد فػػي القرآنػػػي اوسػػلكب علػػى جريػػػان  ملاػػو، كرػػػمكؿ كقدرتًػػو اهللً  عظمػػة علػػػى كبػػراىيف الفػػريقيف
 كاسػتطراد تعقيػب اتصػاؿ سػبقيا بمػا متصػلة ىػذه كالحالػة فالسلسػلة السياؽ، ىذا مثؿ بعد القصص
ىػذه اريػة  كجو اتصاؿ ىذه ارية بما قبليا مػف اريػات ىػك أفَّ ف ، كًبناءن عليوكعظة كتذاير كتمثيؿ

ػػة إقامػػة مػػف الغػػرض بػػو انتقػػؿ اسػػتئناؼه  ٌْ ]:بقكلػػو المبتدئػػة كالمنَّػػة الحجَّ ـُ َّْررٚ َُّ ررْد َم ََ  ،[ِِف األَْرضِ َوَف
ػػاللةً  أىػػؿ كتنبيػػوي  َـّ  نػػكعيـ، عػػدكر  ىػػك الػػذم الرَّػػيطاف، ايػػد فػػي غػػارقكف أنَّيػػـ الضَّ  بكصػػؼً  التَّيديػػد ثػػ
 االعتبػػارً  غػػرضً  إلػػى كالتَّعػػريض اومثػػاؿ مػػف ذلػػؾ تالَّػػؿ كمػػا فيػػًو، النَّػػاس كأحػػكاؿ اراػػرة عػػذاب

ٌْ ]:السكرة أكائؿ في بقكلو اتصاؿو  مزيدي  لو االستئناؼي  فيذا ،الماضية باومـ حؿَّ  بما كالمكعظةً  ـَ َو

ََْٚهرٚ ُْ َِ ٍٜ َأْه  ،أاػرل أغػراضه  االعتبػار ىػذا كتىٍتبىػ ي  السَّػكرة معظػـ فػي فيػو القػكؿ أفػيض كقػد [ِمْن َؿْرَير
ـي  سكؿ،الر  تسليةي  كىي  الماػذَّبكف لػيعلـ إلػييـ، المرسػؿ اومػـ مػف قبليػا التي اومـً  بتاري ً  أمَّتو كتعلي
ػػد علػػى غىضاضػػة ال أفَّ  العػػرب مػػف  دكف ذلػػؾ يجعلػػو كال تاػػذيبيـ، مػػف رسػػالًتو علػػى ، كال()محمَّ
، ماذبيػػو بعقػػاب اهللي  ويَّػػده رسػػالتو فػػي صػػادقان  اػػاف لػػك أنَّػػو زعميػػـ يؤٌيػػد أف بلػػو الررسػػؿ، مػػف غيػػره
ـى  ػػد لقيػػو مػػا أفَّ  كغيػػرىـ الاتػػاب أىػػؿ كلػػيعلى  دعػػكة تلقػػاء الرَّػػقاكة أىػػؿً  رىنرػػنةه  ىػػك قكمػػوً  مػػف ()محمَّ

                                                           

 (.ُِّ/ْكدقائؽ التدبر: الميداني) معارج التفار (ُ)
 (.ُٖٖ/ٖ(، كأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ّّْ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ِ)

 .(ّْٓ/ٓالمحرر الكجيز: ابف عطية)ك  (،ُُُ/ُؼ اولفاظ: السميف الحلبي)عمدة الحفاظ في تفسير أرر  (ّ)
الحديث: محمد عزة التفسير ك  ،(َّٓ/ِفتأل القدير: الركااني)(، ك ِِّ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ْ)

 .(ُٕٖ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُْٕ/ِدركزة)
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آدـ فػػي أكؿ السػػكرة كمػػا  قصػػة اهللي  ذاػػر أف أيضػػان فػػي اريػػة مناسػػبة لمػػا قبليػػا أنَّػػو بعػػدك  ،اهلل رسػػؿ
الاػػػراـ اوكَّؿ  اونبيػػػاء قصػػػص سػػرد كذاػػػر فػػػي اهلليتعلػػؽ بػػػذلؾ كمػػػا يتصػػػؿ بػػو، كفػػػرغ منػػػو، رػػػرع 

ؿ،  بعػػد اورض أىػػؿ إلػػى اهللي  بعثػػوكونَّػػو أكَّؿ رسػػكؿو  بنػػكح الػػذم ىػػك أبػػك البرػػر الثػاني، فابتػػدأ فػاوكَّ
 كقد تنبَّػو سػيد قطػب إلػى مناسػبة رائعػة بػيف ىػذا المقطػ  القرآنػي كمػا قبلػو مػف اريػات، فقػاؿ:، آدـ
سياؽ بمكاب اإليماف في مكاب اإليماف الذم يسير في مقدمتو رسؿ اهلل الاراـ، مسبكؽ في ال إفَّ "

الدينكنة ليذا اإللو، الذم الؽ السمكات كاورض،  تقرر أفَّ  السابقة مباررة ارياتفي ف ،الاكف الو
يار، كالذم تجرم الرمس كالقمر كالنجـك كالذم استكل على العرش، كالذم يحرؾ الليؿ ليطلب النَّ 

سػؿ ه ىي التي يدعك إلييا الرر ليذا اإللو كحدى  عبكديةال إفَّ ، فلالؽ كاومرمسارات بهللمره، كالذم لو ا
كالمنيج القرآني ياثر مف الربط بيف عبكدية ىذا الاكف  ،البررية اليا التي يدعكف إلييا ىي ،اافة

 ،وكاإلسالـ هلل الذم أسلـ لو الاكف الر  ،هلل، كدعكة البرر إلى االتساؽ م  الاكف الذم يعيركف فيو
ييز القلب البرػرم  ذلؾ أف ىذا اإليقاع بيذه الحقيقة الاكنية افيؿ بهللفَّ  ،كالذم يتحرؾ مساران بهللمره

فػػال ياػػكف ىػػك كحػػده  ،كأف يسػػتحثو مػػف داالػػو علػػى أف يناػػرط فػػي سػػلؾ العبػػادة المستسػػلمة ،ان ىػػز 
مػػا يػػدعكنيا إلػػى إنَّ  ؛رػػاذو  سػػؿ الاػػراـ ال يػػدعكف البرػػرية ومػػرو الرر  و! إفَّ نرػػازان فػػي نظػػاـ الكجػػكد الَّػػ

لػػى الحقيقػػة المراػػػكزة  ،اوصػػؿ الػػذم يقػػػكـ عليػػو الكجػػكد الػػػو بيػػػا  فػػي فطػػرة البرػػػر كالتػػي تيتػػؼكا 
كىذه ىي  .(ُ)"فطرتيـ حيف ال تلكم بيا الريكات، كال يقكدىا الريطاف بعيدان عف حقيقتيا اوصيلة

 على النحك الذم تتاب  بو. اوعراؼ المستفادة مف تتاب  السياؽ القرآني في سكرة البيانية اللمسة
 :(ِ)لي لآليةاجمان: المعنى اإلثالث

 بمػػػا نفػػػسو  اػػػؿر  فيػػػو تيجػػػازل يػػػكـ فػػػي اهلل إلػػػى مػػػردَّه كأف كمعػػػادىه اإلنسػػػافى ذاػػػر اهللي  أف بعػػػد
عراضيـ أيمميـ م  اونبياءً  قصص بذار ذلؾ على قفَّى اسبت،  أفَّ  للرسكؿ ليبيف دعكتيـ، عف كا 

 ذلػػؾ كفػػى اثيػػركف، أقػػكاـه  بػػوً  سػػبؽ بػػؿ قكمػػؾ، فػػي ًببًػػدع لػػيس اونبيػػاءً  دعػػكة قىبػػكؿ عػػف اإلعػػراض
 العاقبػة كتاكف ييميليـ، بؿ المبطليف، أمرى  يييمؿ ال اهلل أفَّ  إلى التنبيو مف فيو ما إلى ()لو تسليةه 

 .كالكباؿ النااؿ مف قبليـ بمف حؿَّ  بما كاالعتبار العظة كمف للمتقيف،
 :(ّ)في اآلية لطائؼ تفسيرية كنكات ببلغيةرابعان: 

ررْد ]ىػػذه اريػػة بػػالـ القسػػـً كحػػرؼ التَّحقيػػؽ: أاَّػػد اهللي  :المطيفػػة األكلػػى ََ مػػف ىػػذه  وفَّ الغػػرضى  6[َف
ػػدو   ()اوابػػار تنظيػػر أحػػكاؿ اومػػـ الماذَّبػػة رسػػلىيا بحػػاؿ مرػػراي العػػرب فػػي تاػػذيبيـ رسػػالة محمَّ

 ابػػر السَّػػام  لتكقػػ  نفػػس ييييػػئ القسػػـ وفَّ ؛ [َؿررْد ]القسػػـ بػػػ جػػكاب جملػػة اقتػػرافي  الاػػالـً  فػػي كاثيػػر

                                                           

 .(َُّٕ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)( ُ)

 (.ِِٓ/ّتفسير المراغي) (ِ)

 (.ٕٗقرآنية: عكيض بف حمكد العطكم)ص:، كمجالس (ُٖٖ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ّ)
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،  كقػد بػًو، للمابىػر تكقعػان  ياػكف قػد كالتَّكٌق  ،متكقَّ و  أمرو  تحقيؽً  على تدؿر  ونَّيا، [َؿْد ]فيؤتى بػ ميـو
نَّ ك  في ارية، اما للابر تكقعان  ياكف للجملػة  ساؽ إال تهللايدان الجملة القسمية ال تي  وفَّ  ؛ما ااف اذلؾا 
عنػد اسػػتماع  [َؿرْد ]نػة لمعنػى التكقػ  الػذم ىػك معنػىظً فاانػت مى  ،قسػـ علييػا التػي ىػي جكابيػاالمي 

ررْد ]ك ،القسػػـالمااطػػب المػػة  ََ  (؛قػػد)جػػكاب قسػػـ محػػذكؼ، كال تاػػاد تطلػػؽ ىػػذه الػػالـ إال مػػ   [َف
 .(ُ)المااطب إذا سمعيا تكق  كقكع ما صدر بيا التكق ، فإفَّ  نةي ظً يا مى ونَّ 

 القػرآفي  عػنيـ كعبَّػر ،المػؤرَّايف ظػف حسػب كالعراؽى، الجزيرةى  يسانكف نكحو  قكـي  ااف :المطيفة الثانية
ـه  ليػػػـ ياػػػف لػػػـ إذ نػػػكحو  إلػػػى المضػػػافة القكميػػػة بطريػػػؽ  بػػػو، يعرفػػػكف اويمػػػـ أسػػػماءً  مػػػف اػػػاصه  اسػػػ

 .طريؽو  أاصري  في ارية ونَّيا باإلضافة فالتَّعريؼ

َٚل َيٚ َؿْومِ ] جملة عطؼ :المطيفة الثالثة ََ َْٚ]جملػة: على [َؾ ِْ  القػكؿ ذلػؾ بػهللفَّ  إرػعاران  بالفػاءً  [َأْرَش
 .بو أرسؿ ما مضمكف فيي إرسالو، بفكرً  مف نكحو  صدرى 

ػػو نػػكح ااطػػب المطيفػػة الرابعػػة:  ليػػـ، عامػػةن  إال تاػػكف ال الػػدعكةى  وفَّ  [َيررٚ َؿررْومِ ]الَّيػػـ، بقكلػػو: قكمى
 كمرػفؽه  ايػًرىـ كمريػدي  ناصػأله  أنَّػو ليتحقَّقػكا القرابػة، بآصػرةً  لتػذايرىـ القػكـ بكصؼ نداًئيـ في كعبَّر

 .اىتدائيـ الستجالب كالتَّرقيؽً  للتحبيب ضميره إلى [َؿْومِ ]كأضاؼ علييـ،

 تحتمؿ كىي علييا، اانكا التي للحالةً  إبطاؿه [ ...اْظُبُدوا اهللَ ]قكؿ نكح ليـ: في :المطيفة الخامسة
، حالػػػةى  تاػػػكف أف  اهلل، دكف وصػػػناـ عبػػػادة علػػػى باقتصػػػارىـ كثنيػػػةو  حالػػػةى  تاػػػكف أف كتحتمػػػؿ رػػػرؾو

 .مررايف اانكا نكحو  قكـى  أفَّ  القصص في كالمنقكؿ للحاليًف، صالحةه  القرآفً  كآياتي 
هُ ]قكؿ نكح ليـ: المطيفة السادسة: ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ  أفردكا اهللى  أم بيا، أمىرىىـ التي للعبادةً  بيافه  [َمٚ َف

، أٍم: [اْظُبررُدوا]كىػػي جملػػةه فػػي حاػػـ العلػػة لقكلػػو: ،باإللػػو لاػػـ غيػػريه لػػيس إذ غيػػره، دكفى  بالعبػػادةً 
 ذاػػػػر أكالن  كقػػػػد .(ِ)لػػػػـ ياػػػػف لاػػػػـ إلػػػػوه غيػػػػره حتَّػػػػى يسػػػػتحؽى مػػػػناـ أف ياػػػػكف معبػػػػكدان اعبػػػػدكه؛ ونَّػػػػو 

هُ ]كثانيا قكلػو:[ اْظُبُدوا اهللَ]قكلو: ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽرْرُ ُُ و إذا لػـ ياػف ليػـ ونَّػ ؛ؿكالثػاني االعلػة لػألكَّ [ َمٚ َف
 ،مػػف اهلل مػػا حصػػؿ عنػػدىـ مػػف كجػػكه النفػػ  كاإلحسػػاف كالبػػر كاللطػػؼ حاصػػالن  إلػػو غيػػره اػػاف اػػؿر 

 (ال إلػػػو إال اهلل)و مػػػا كجبػػػت عبػػػادة اهلل وجػػػؿ العلػػػـ بهللنَّػػػفإنَّ  ،كنيايػػػة اإلنعػػػاـ تكجػػػب نيايػػػة التعظػػػيـ
 للعلـ بحسف العبادة. العلـ بالتكحيد ررطه  أفكيتفرع على ىذا القكؿ 

                                                           

التحرير كالتنكير: (، ك ّّْ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)ُّٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (ُٖٗ،ُٖٖ/ٖابف عاركر)

 .(َّٓ/ِفتأل القدير: الركااني)(، ك ُٔٓ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
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اْظُبرُدوا ]وف قكلػو: ؛ىك الذم يسػتحؽ العبػادة (اإللو) على أفَّ  ظاىر ارية يدؿر  : السابعة المطيفة

هُ  ٌْ ِمررْن إَِفرٍه َؽررْرُ ر ُُ  ،حتػى يسػتقيـ الاػػالـ كاحػدو  فيجػب أف يتػكاردا علػػى مفيػكـو  ،كنفػيه  إثبػاته  [اهللَ َمرٚ َف
  .حتى يتطابؽ النفي كاإلثبات ،غيره اعبدكا اهلل ما لاـ مف معبكدو  :فااف المعنى

ٌٍ ]قكلػػو: :المطيفػػة الثامنػػة ٌْ َظررَذاَب َيررْوٍم َظيِررٔ ُُ ْٔ رر َِ  لمضػػمكف أم التَّعليػػؿ، مكقػػ  فػػي [ إِِّني َأَخررُٚف َظ
هُ ]:قكلو ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ الفاصػلة ف عظػيـ يػكـ عذاب مف اكفان  اهلل غير عبادةى  اتراكا: قيؿ اهللنَّو [َمٚ َف

 .أاػػاؼ علػػياـ عػػذاب يػػـك القيامػػةىػػذه متضػػمنة لتعليػػؿ اومػػر بالعبػػادة. أٍم: إف لػػـ تعبػػدكه، فػػإني 
 علػػػى كحرصػػػو ليػػػـ النرصػػػأل إمحاضػػػو علػػػى داللػػة علػػػييـ، المػػػتالَّـ اػػػكؼ علػػػى الاػػػالـ نظػػػـ كبينػػي

 كذلػػؾ فسػػيـ،أن علػػى ياػػافكف امػػا ياافػو فيػػك بػػًو، ييًضػػرر  اهللنَّػػوي  بيػـ ييضػػر مػػا جعػػؿ حتَّػػى سػالمًتيـ،
: التَّاػذيبي  مػنيـ ظىيػر أف بعػد قالػو أنَّػو كيحتمػؿ بػو، أرسػؿ بما اطابيـ مبدأ في ااف ىذا قكلو وفَّ 
 كيجكزي أف ياكفف رحمة الررسؿ بقكميـ، علياـ، كىذا م أاافو فإنَّي عذابان  تاافكف ال انتـ إف أٍم:
ٌْ ]:قكلو ُُ ْٔ َِ  لقصد اإلرىاب كاإلنذار. [اْظُبُدوا اهللَ]استئناؼ بعد قكلو:[ إِِّني َأَخُٚف َظ

ٌٍ ]قكلو: :ةالمطيفة التاسع ٌْ َظَذاَب َيْوٍم َظئِ ُُ ْٔ َِ  أنَّيمػا يحتمػؿ كيكمػو الماكؼ العذاب[ إِِّني َأَخُٚف َظ
 أحػػالكا بػػهللنَّيـ ييرػػعر مبػػيفو  ضػػالؿو  فػػي بهللنَّػػو جػػكابىيـ وفَّ  ؛كىػػك الصػػكاب ،اراػػرًة، عػػذاب النَّػػار فػػي

 أىليػػػػا ضتمحػػػػ اوصػػػػناـ عبػػػػادةى  وفَّ  العػػػػرب؛ مرػػػػراي احػػػػاؿً  فحػػػػاليـ البعػػػػثى  كأحػػػػالكا الكىحدانيػػػػةى،
، اانػػت فييػػا عقيػػدة اراػػرةة ك ديانػػأقػػدـ  ديانػػة نػػكح أفَّ  فػػي اريػػةك  .الػػدرنيا أغػػراض علػػى لالقتصػػار

 .(ُ)، يااؼ نكح على قكمو ما ينتظرىـ فيو مف عذابعقيدة الحساب كالجزاء في يكـ عظيـو 

ٌٍ ]قكلو:: العاشر المطيفة ٌْ َظَذاَب َيْوٍم َظئِ ُُ ْٔ َِ أك اػكؼ بمعنػى  كجػـز يقػيفىػؿ ىػك  [إِِّني َأَخُٚف َظ
: المػراد منػو الجػـز كاليقػيف؟ الظف كالرؾ ا فػي ؿ بيػـ إمَّػز العػذاب ينػ بػهللفَّ  و اػاف جازمػان ونَّػ ؛قاؿ قـك

مَّ  ،نياالدر  ز أف يؤمنػكا و جػكَّ ونَّػ ،ظػفر بػؿ المػراد منػو ال كقيػؿ:يف. ا فػي اراػرة إف لػـ يقبلػكا ذلػؾ الػدَّ كا 
حصػكؿ  فَّ كو ،بنػزكؿ العػذاب ز أف يستمركا على افرىـ كم  ىذا التجػكيز ال ياػكف قاطعػان اما جكَّ 

 ف لػو فػال جػـر بقػي متكقفػان كلعؿ اهلل ما بيَّ  ،عرؼ إال بالسم ال يي  العقاب على الافر كالمعصية أمره 
و نَّ و ،يحتمؿ أف ياكف المراد مف الاكؼ الحذرك ؿ يعاقبيـ على ذلؾ الافر أـ ال؟ ىاهلل  أفَّ  مجكزان 

 .(ِ)بمقدار ذلؾ العذاب لانو ما ااف عارفان  ،بنزكؿ أصؿ العذاب بتقدير أف ياكف قاطعان 

                                                           

التحرير كالتنكير: ابف ك  ،(َّٓ/ِفتأل القدير: الركااني)ك  (،ُٔٓ/ُْالرازم)فسير الابير: الت (ُ)
 (. َُّٖ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ِِّ/ِ، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)(َُٗ/ٖعاركر)

 . (ّْٕ/ُ: ابف تيمية)لمف بدؿ ديف المسيأل الجكاب الصحيأل(، ك ُٔٓ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ِ)
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 :(ُ)سان: بياف المقصد في اآليةخام
 :جميعان  ياءبدعكة األن إفراد اهلل بالعبكدية - أ

اولكىية كالعبكدية على القو أجمعيف، فإفراد اهلل كحدىه بالعبادة اليا إفَّ اهلل ىك ذك  
االص الدَّيف الو هلل كحدىه ىذا ىك تكحيد اولكىية، أٍم: تكحيد الع بادة، كىك معنى)ال إلو إال كا 

فتكحيد اولكىية ىك مقصكد دعكة الررسؿ مف أكليـ إلى آارىـ؛ وفَّ اولكىية التي ىي صفة اهلل(، 
أكصاؼ الاماؿ، كجمي  أكصاؼ الربكبية كالعظمة؛ فإنَّو المهلللكه المعبكد لما لو مف أكصاؼ  تعـر 

العظمة كالجالؿ، كلما أسداه إلى القو مف الفكاضؿ كاإلفضاؿ، فتكحده سبحانو بصفات الاماؿ، 
 باهلل، لررؾي ا فييـ فالنَّصارلكبناءن عليو ، كتفرده بالربكبية يلـز منو أف ال يستحؽ العبادة أحده سكاه

 بما هكحدى  فيعبده هكحدى  هلل العبد يستسلـ أفَّ  ىك كاإلسالـ اهلل، عبادة عف االستاباري  فييـ كالييكد
 فإفَّ  بالباطؿ، التصديؽ رهللنيـ مف كالنَّصارل ،بالحؽَّ  التاذيب رهللنيـ مف الييكد ، اما أفَّ أمره

 اما؛ كالررائ  العقكؿً  بمحاالت يصدقكف كالنَّصارل ،بالحؽَّ  جاءكا كقد اونبياءً ب اذبكا الييكد
ه تاف لغير اهلل، تاف هلل كحدى  نَّو ال بيدَّ مف عبكديةو، فإف لـإ ،الممتنعات مف كنحكه بالتثليث صدقكا

ه تطلؽ النَّاس أحراران ارامان ررفاء أعلياء، كالعبكدية لغير اهلل تهللاؿ إنسانية النَّاس كالعبكدية هلل كحدى 
مف أجؿ ذلؾ الو ليـ كمصالحيـ المادية في النياية، كفضائليـ، ثـ تهللاؿ أمكاكارامتيـ كحرياتيـ 

كسكرة اوعراؼ أينمكذج  كفي اتبو، تناؿ قضية اولكىية كالعبكدية اؿ تلؾ العناية في رساالت اهلل
 هكحدى  كربكبيتو اهلل ألكىية تقرير ىك كالاتب الرساالت جكىر ااف ذلؾ أجؿ كمف مف تلؾ العناية

العبادة هلل ىي الغاية المحبكبة لو كالمرضية لو، التي الؽ الالؽ ليا، كبيا أرسؿ  كذلؾ أفَّ  ،للعباد
هُ ]:جمي  الررسؿ، اما قاؿ نكح لقكمو ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ ، كاذلؾ قاؿ ىكد كصالأل [اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف

عبادتو كطاعتو كالاضكع لو  فديف اهلل ،و دااؿ في العبادةفالدَّيف الر  عيب كغيرىـ وقكاميـ،كري 
ٌْ ِمْن إَِفٍه ]:لقكمو يقكؿ منيـ االن  أفَّ  المرسليف جمي  أابر اهلل عف كقدكالذؿ،  ُُ اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف

هُ   كالقربات كالحسنات كالتقكل ري كالبً  الايري  ىك كذلؾ رسكلو، كطاعةً  بطاعًتو تاكف توكعباد [َؽْرُ
 بعث اهلل بهللفَّ  الجاـز التصديؽ ىك سؿبالرر  اإليماف كمعنى ،الصالأل كالعمؿ الصالحات كالباقيات

 مصدقكف صادقكف جميعيـ كأفَّ  لو، رريؾ ال كحده اهلل عبادة إلى يدعكىـ رسكالن  مةو أي  اؿَّ  في
كف  يـربَّ  مف الباىرة كاريات الظاىرة كبالبراىيف، ميتدكف ىداة أمناء أتقياء بررة اراـ راردكف بارر

 مف فيو يزيدكا كلـ يغيركه كلـ حرفان  منو ياتمكا لـ، بو اهللي  أرسليـ ما جمي ى  بلَّغكا كأنَّيـ، مؤيدكف
 اتفقت كقد، المستبيف كاليدل المبيف الحؽَّ  على اانكا اليـ كأنَّيـ ،ينقصكه كلـ حرفان  أنفسيـ عند

ليـ مف دعكتييـ  كصفاتو، كأسمائو كربكبيتو بإلييتو اهلل تكحيد كىك يفالدَّ  أصؿ في آارىـ إلى أكَّ
                                                           

نكر التكحيد كظلمات الررؾ: سعيد بف علي ، ك (ِِٔ/ِة): ابف تيميَّ لمف بدؿ ديف المسيأل ب الصحيألالجكا (ُ)
 .(ُٗػ  ُْالقحطاني)ص:
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 تاتلؼ، فقد كالحراـ كالحالؿ الفرائض مف الررائ  فركع كأمَّا امالو، ينافي أك ذلؾ ييضاد ما كنفي
 إال الررسؿ إلييـ تيرسؿ لـ جمي  اومـ إفَّ  .(ُ)ابتالءن  ربرنا؛ قضاىا محمكدةو  كغايةو  بالغةو  لحامةو 
 اانكا فإنَّيـ كاورض؛ السمكات ربر  للعالىـ، كأنَّو الاالؽ ىك بهللنَّو للتعريؼ ال العبادة، تكحيد لطلب
 هلل ررااء كاوكثاف اوصناـ يتاذكا لـ المررايف أفَّ  ييعلـ سبؽ الفطرة، كمما بباعث بيذا ميًقرَّيف

 كاإلحياء، كاإلماتة، كالرزؽ، الالؽ، في هلل ررااء أنَّيـ فييـ اعتقدكا ما أنَّيـ: أم في الربكبية؛
نَّما بهللنفسيـ، ذلؾ نفكا فإنَّيـ اال؛ كف فيـ العبكدية كاولكىية؛ في هلل ررااء اتاذكىـ كا  بهللفَّ  مًقرر

 عبادة كمعنى ،اهلل إلى تكصليـ كسيلة أكثانيـ؛ عبدكا إنَّما كأنَّيـ اهلل، ىك بالذات المقصكد
 كالنذر، بيـ، ااالستغاثة العبادات مف بنكع اىصركىـ أنَّيـ ىك كأصناميـ وكليائيـ المررايف
 العتقادىـ إال ذلؾ يفعلكا لـ كىـ كالاضكع، الاركع منتيى على يدؿر  مما كغيرىا؛ ليـ، كالنحر

 ىذا كأفَّ  ،سكاه ما اؿَّ  عبادة بترؾ تهللمر الررسؿى  اهللي  فهللرسؿ ،لديو ليـ كترف  اهلل، إلى تقربيـ أنَّيا
 ه،كحدى  هلل إال ياكف ال ذلؾ كأفَّ  ،باطؿه  إلييـ كالتقرب باطؿ، اونداد في يعتقدكنو الذم االعتقاد

ليـ إلى آارىـ على عبادة "ابف القيـ:  يقكؿ .(ِ)العبادة تكحيد كىك كليذا اتفقت دعكة الررسؿ مف أكَّ
فراد الربَّ بيا، فال يررؾ  ه ال رريؾ لو،اهلل كحدى  كأصؿ العبادة كتماميا كاماليا ىك المحبَّة، كا 

ااف على  رسالةو  الترايز في اؿَّ  إفَّ "كقد أادَّ ىذا المعنى سيد قطب فقاؿ:  .(ّ)"العبد بو فييا غيره
ذلؾ أف ىذه العبكدية هلل الكاحد، كنزع  ،ه رب العالميفيـ كحدى اس اليـ لربَّ النَّ  ىك تعبيدي  كاحدو  أمرو 

بدكنيا في حياة  صالأله  السلطاف الو مف الطكاغيت التي تدعيو، ىك القاعدة التي ال يقكـ ريءه 
بعد ىذه القاعدة اوساسية المرتراة في  إال قليالن مف التفصيالت كلـ يذار القرآفي  ،البرر

 ،كال يارج عنيا ،ما يرج  إلى ىذه القاعدةيف، إنَّ في الدَّ  تفصيؿو  ذلؾ أف اؿَّ  ؛ساالت جميعان الرَّ 
كأىمية ىذه القاعدة في ميزاف اهلل ىي التي جعلت المنيج القرآني يبرزىا كيفردىا بالذار في 

اما  ،ىذا ااف ىك مكضكع القرآف الماي الو فَّ فإ ،بؿ في القرآف الو ،استعراض مكاب اإليماف
 ،حقيقةن  يفليذا الدَّ  إفَّ ، لما عرضت مناسبة لترري  أك تكجيوااف ىك مكضكع القرآف المدني ا

 ،يف ال يقؿ أصالة كال ضركرة عف الحقيقة فيوفي ىذا الدَّ  كالمنيجي ، كمنيجان لعرض ىذه الحقيقة
فراد كاإلبراز كاإلفراد  ذلؾ التكايدكمف  ؛كتكايد لحقيقة التكحيد لأللكىية كفي ىذا المنيج إبراز كا 

اورض مف  اإلنساف في ىذا الديف إعالف عاـ لتحرير .إفَّ (ْ)ليذه القاعدة في قصص ىذه السكرة
                                                           

كمجمػػػػػػػػػػػكع الفتػػػػػػػػػػػاكل: ابػػػػػػػػػػػف  ،(ِٓٔ/ِة): ابػػػػػػػػػػػف تيميَّػػػػػػػػػػػلمػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػدؿ ديػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػيأل الجػػػػػػػػػػػكاب الصػػػػػػػػػػػحيأل (ُ)
فػػي ظػػالؿ ك  (،ٕٕٔ/ِالحامػػي)(، كمعػػارج القىبػػكؿ برػػرح سػػلـ الكصػػكؿ: حػػافظ ُٔ/ِٖ،)(ُِٓ،َُٓ/َُتيميَّػػة)

 .(ُٕٓٓ/ّالقرآف: سيد قطب)

 .(ٖٕٖ/ّ: اولباني)()أصؿ صفة صالة النبيَّ  (2)
 .(ُٓٔ/ِ)الجكزية قيـ: ابف مف مصائد الريطاف ( إغاثة الليفاف3)
 .(َُّٔ/ّ( في ظالؿ القرآف: سيد قطب)ْ)
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في أرجاء  كض و  اؿَّ  كرفض ،كربكبيتو للعالميف ،هكذلؾ بإعالف ألكىية اهلل كحدى  ،العبكدية للعباد
اؿ المالكؽ في تحقيؽ ام ثـ إفَّ ، كمصدر السلطات فيو ىـ البرر، ىك تهللليو للبررالحاـ  اورض

 ()ونبيَّ  ذار اهللي قد ف ،وو كعلت درجتي للعبكدية ازداد امالي  تحقيقان  كالما ازداد العبدي  ،عبكديتو هلل
ْبِدِه َفًَْٔل ]المقامات، فقاؿ في ذار اإلسراء:باسـ العبد في أررؼ  ًَ ى بِ  {3}اإلرساء  [ُشبَْحَٚن افَِّذي َأرْسَ

 .(ُ)نيا كارارةاس في الدر كبذلؾ استحؽ التقديـ على النَّ 
 :(ِ)اهلل رسؿ كظيفة اهلل إلى الدعكة - ب

 النَّػاس، إلػى اهللي  بعػثيـ أجليػا كمػف جميعنػا، اهلل رسػؿ كظيفػة ىػي اهلل إلػى الػدعكة أفَّ  الكاق 
فػػراده بػػاهلل، اإليمػػاف إلػػى إلػػييـ أرسػػلكا كمػػف أقػػكامىيـ دعػػكا اسػػتثناءو  بػػال فالريػػـ  النحػػك علػػى بالعبػػادة كا 
ٌْ ]:نػكح مابران عف قاؿ اهللي  ليـ، ررعو الذم ُُ هُ َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف  كقػاؿ {15}األعلراف [ ِمْن إَِفرٍه َؽرْرُ
هُ ]:ىكد عف ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ ٌْ ]:صػالأل كعف {21}األعراف [ َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف ر ُُ َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف

هُ  هُ َؿرَٚل َيرٚ َؿرْوِم اْظُبرُدوا اهللَ َمرٚ ]:رػعيب كعف ،{31}األعراف  [ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ٌْ ِمرْن إَِفرٍه َؽرْرُ ر ُُ   {41}األعلراف  [َف

 قػػػػاؿ ًسػػػػكاه، مػػػػا عبػػػػادة مػػػػف التبػػػػرؤ كحػػػػدىه، عبادتًػػػػو إلػػػػى اهلل، إلػػػػى دعػػػػكا اهلل رسػػػػؿ جميػػػػ  كىاػػػػذا
ٍٜ َرُشروًَل َأِن ُاْظُبرُدوا اهللَ َواْجَتُِْبروا افىَّرُٚؽوَت ]:تعػالى ر َي ُأمَّ ر ـُ ْثَْرٚ ِِف  ًَ ْد َب ََ  ىػـ اهلل فرسػؿي  ،{12}الـحل: [ َوَف

َيرٚ َؿرْوِم اْظُبرُدوا ]:فقكليـ جميعػان  .النَّاس إلى كتبليغيا دعكتو لحمؿ اهلل ااتارىـ كقد اهلل، إلى عاةالدر 

هُ  ٌْ ِمررْن إَِفررٍه َؽررْرُ رر ُُ ػػ الحػػؽر  اإللػػوإذ  ه؛غيػري  أم لػػيس لاػـ علػػى الحقيقػػة إلػػوه  معنػػاه: [اهللَ َمررٚ َف ف يالػػؽ مى
فػهلليف ىػذا مػف آليػة  ،كيعطػي كيمنػ ، كيضػر كينفػ ، كيسػم  كيبصػر ،كيرزؽ كيدبر فيحيي كيميت

 .نطؽال تى  باماءى  ،سم ال تى  صماءى  ،بصرال تي  نحتمكىا بهلليدياـ، ككضعتمكىا في بيكتاـ عمياءى 
 :(ّ)مف أىداؼو كىداياتو  ما ترشد إليو اآلية الكريمةسادسان: 
إلػى إزالػة  فيػك ييػدؼ ابتػداءن  ،اإلسالـ إعالف عاـ لتحريػر اإلنسػاف مػف العبكديػة للعبػاد فَّ أ .ُ

 .اونظمة التي تقـك على أساس حاامية البرر للبرر كعبكدية اإلنساف ل نساف
كذلػؾ  ،هأف تاػكف قاعدتػو العبكديػة هلل كحػدى  النظاـ الذم يحاـ البرر في اورض يجػبر  فَّ أ .ِ

تاػػكف الدينكنػػة كالاضػػكع  :أمٍ  ،و هلليف الرػػكبيػػذا ياػػكف الػػدَّ ، هكحػػدى  مػػف اهللبتلقػػي الرػػرائ  
 .يا هللكاالتباع كالعبكدية الر 

                                                           

 .(ُّّْ/ّالقرآف: سيد قطب)في ظالؿ ك  ،(َُْالطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص:العقيدة ررح ( 1)

 (.ُٖٖ/ٖكأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم) ،(ِٓٗأصكؿ الدعكة: عبدالاريـ زيداف)ص: (ِ)
(، كنكر ُّْٓ/ّالقرآف: سيد قطب)في ظالؿ (. َُٖررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (3)

، كالررسؿ (ُٖٗ/ٖالتفاسير: أبك بار الجزائرم)أيسر ك  (،ٗ: سعيد بف علي القحطاني)ص:التكحيد كظلمات الررؾ
 (.ْٓكالرساالت: عمر سليماف اورقر)ص:
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 كفػي اإلسػالـ يماػف أفَّ  ،يف ىك المنيج كالنظاـ الذم يحاـ الحياة كىػك فػي اإلسػالـالدَّ  فَّ أ .ّ
لػـ  كلػك ،هتاض  جماعات متنكعة لمنيجو العاـ الػذم يقػكـ علػى أسػاس العبكديػة هلل كحػدى 

 بعض ىذه الجماعات عقيدة اإلسالـ. تلتـز
 .()انبكة نكح ()تقرير نبكة محمدأفَّ  .ْ
اونبياء اليـ متفقكف على دعػكة  (، كأفَّ ال إلو إال اهلل)، كبياف معنى هتقرير التكحيد كتهللايد .ٓ

 كاحدة، كديف كاحد، كىك عبادة اهلل كحدىه ال رريؾ لو، كبياف أنَّو اإللو الحػؽر المعبػكد، كأفَّ 
 .عبادة ما سكاه باطلة

 التحذير مف عذاب يـك القيامة بالتذاير بو. .ٔ
العلػػـك  ي أرػػرؼي بيػػا، كىػػ صػػؼ الرسػػكؿي أف يتَّ  دَّ ال بيػػ كأعمػػاؿو  علػػى علػػكـو  النبػػكة مرػػتملةه فَّ أ .ٕ

 اوعماؿ. كأررؼي 
ػػ .ٖ بالغػػو سػػؿ عنػػد حػػدَّ ة الرر ال تقػػؼ ميمَّ اس إلػػى اواػػذ ، بػػؿ علػػييـ دعػػكة النَّػػبيػػاف الحػػؽَّ كا 

 .، كتحقيقيا في أنفسيـ اعتقادان كقكالن كعمالن بة ليا، كاالستجابدعكتيـ
  : المؤل ىـ الذيف يقفكف في كجو الدَّعكات غالبان لرابعا قصدالم

ٚ َفََْراَك ِِف َضََلٍل ُمبٍِغ[ ىذا المعنى قكلو:كيدؿر على  َّٕ  .{24}األعراف ]َؿَٚل اَدََلُ ِمْن َؿْوِمِه إِ
 :(ُ)أكالن: المفردات المغكية في اآلية

ػيـ ييمػالئ ونَّيػـ كاحػده؛ كرأيييػـ كاحػده  أٍمػريىـ الػذيف الجماعةي  :اَدََلُ   كيكافقػو، يعاكنػو بعضػان، أٍم: بعضي
 رأيييػػـ ياػػكف أف رػػهللنيـ كقػػادتيـ كالسػػادة الابػػراء؛ وفَّ  القػػكـ، كرؤسػػائيـ، أرػػراؼ علػػى المػػأل كيطلػػؽ
، عػػف كاحػػدان  كاءن  بيجػػةن  العيػػكف يملػػؤكف كونَّيػػـ ترػػاكرو  منظػػرىـ، كركح كتجميػػؿ ًزيَّيػػـ فػػي بتػػهللنقيـ كري
 اريػة ىػذه في المناسب ىك المعنى كىذا كابراؤىـ، القكـ زعماء الالمة مف المقصكد أفَّ  ليـي ارية
 كالمناضػلةً  نػكحو  لمجادلػةً  تىصػدكا الػذيف ىػـ القػكـً  قػادةى  أفَّ  أٍم: التَّبعػيض، علػى الدَّالػة [ِمنْ ]بقرينةً 
 ىػػـ الرجػػاؿ" :قػػاؿ الطبػػرم جمػػيعىيـ، كىػػـ الجميػػكر، ااطػػبى  الػػذيف القػػكـ مػػف بمسػػم و  ديػػنيـ عػػف

يػـ ىػـ مػهللاكذكف مػف أنَّ ك  ،كالقػكـ ،فػركالنَّ  ،طىٍ كالػرَّ  ،الجماعة الرػريفة :المألف ."ال امرأة فييـ ااصةن 
 .(ِ)، كالمألي صفة غالبةَـّ تى  يـ إذا تمالؤكا على أمرو كيحتمؿ أف ياكف مف أنَّ  ،يملؤكف النفس كالعيف

                                                           

(، كفتأل القدير: ّّْ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)َُٕ/ُالبداية كالنياية: ابف اثير) (ُ)
كالتفسير الحديث:  (،ِِٓ/ّ، كتفسير المراغي)(َُٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،َّٔ/ِالركااني)

 (.َُٔ/ْ(، كعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)ُْٕ/ِمحمد عزة دركزة)

(، كالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف َِٓ/ٓجام  البياف في تهللكيؿ آم القرآف: الطبرم) (ِ)
 .(َُٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ْْٓ/ٓعطية)
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، بمعنػػى ةه قلبيػػ الرؤيػػة :َفَْررَراكَ  جعػػؿ مػػف يحتمػػؿ أف يي ك  ،مبػػيفو  ضػػالؿو  فػػي أنَّػػؾ لنػػكقف إنَّػػا أٍم: العلػػـً
كأف تاكف بمعنى االعتقاد  دَّ ال بي ك يذه الرؤية ، فالقلب كىك اوظيرحتمؿ مف رؤية كيي  ،رؤية البصر

 .(ُ)كالظف دكف المراىدة كالرؤية
ػػؿَّ  مصػػدر اسػػـ الضػػالؿ: :َضررََللٍ  ػػؿ.  الطَّريػػؽ أاطػػهلل إذا ضى : العػػدكؿ عػػف رػػرعان  كالضػػالؿالمكصَّ

 .بما تسلؾ كجيالةو  أم في إتالؼو كمعنى ارية:  ،كالذىاب عنو طريؽ الحؽَّ 
رٚ َفَْرَراَك ِِف َضرََلٍل ُمبِرغٍ ]فقػكليـ:أباف، أم: ظاىر ككاضػأل،  مف فاعؿو  اسـي  المبيف: :ُمبِغٍ  َّٕ : أمٍ  [إِ

ػكىاػذا حػاؿ الفي  ،نػافي دعكتػؾ إيانػا إلػى تػرؾ عبػادة ىػذه اوصػناـ التػي كجػدنا علييػا آباءى  مػا ار إنَّ جَّ
عػػف  ه فػػي ضػػالؿو اهلل كحػػدى ا لنػػراؾ فػػي دعائػػؾ إلػػى عبػػادة إنَّػػ :المعنػػىك  ،فػػي ضػػاللةو  يػػركف اوبػػرارى 
 .(ِ)طريؽ الحؽَّ 

 :(ّ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 
، قصػػػةى  السػػػكرة أكؿ فػػػي ذاػػػر إفَّ اهلل لمػػػا    كغرائػػػب قدرتػػػو، آثػػػار مػػػف بيػػػا اتصػػػؿ كمػػػا آدـى

 أفَّ  المػكت، أٍم: بعػد البعػث صػحة على الدامغة الحجة كأقاـ كربكبيتو، تكحيده على الدالة صنعتو
بػذار  ذلػؾ أتبػ كبػراىيف بػاىرة  ،كبينػات قػاىرة ،لما ذار في تقريػر المبػدأ كالمعػاد دالئػؿ ظػاىرة اهلل

 عف النَّاس إعراض أفَّ  على التنبيوي : أحدىا :فكائد كفيو، أيمميـ م  ليـ جرل كما اونبياء، قصص
 اانػػػت المذمكمػػػة العػػػادة ىػػػذه بػػػؿ ،()النبػػػيَّ  قػػػكـ اػػػكاص مػػػف لػػػيس كالبينػػػات، الػػػدالئؿ ىػػػذه قىبػػػكؿ

ػػػػت إذا كالمصػػػػيبةي  السػػػػالفة، اويمػػػػـ جميػػػػ  فػػػػي حاصػػػلةن   كحاايػػػػة قصصػػػػيـ، ذاػػػػر فاػػػػاف افػػػػت، عمَّ
 ابري أفَّ اهلل: ثانييا .قلبو على ذلؾ كتافيؼ ()الرسكؿ تسلية يفيد كالعناد إصرارىـ على الجيؿ،

 اراػرة، فػي كالاسػارة الػدرنيا، فػي اللعػف إلػى اػاف ناػريفالمي  أكلئػؾ أمػر عاقبػة أفَّ  القصص ىذه في
 المحقػػػيف، قلػػػكب يقػػػكم كذلػػػؾ اراػػػرة، فػػػي كالسػػػعادة الػػػدرنيا، فػػػي الدكلػػػة إلػػػى حقػػػيفالمي  أمػػػر كعاقبػػػة
ف أفَّ اهلل علػػى التنبيػػوي : كثالثيػػا، المبطلػػيف قلػػكب كياسػػر  ال كلانػػو المبطلػػيف، ىػػؤالءً  ؿييمًيػػ اػػاف كا 

 ونَّو ؛()نبكة على دالةه  القصص أفَّ ىذه بياف: كرابعيا الكجكه، أامؿ على منيـ ينتقـ بؿ ليـ،يييمً 
 تحريػؼو  غيػر مػف الكجػو علػى القصػص ىػذه ذاػر فػإذا أستاذان، تلمذ كال اتابان، طال  كما ان،ميأي  ااف
 اهلل، كذلؾ يدؿر على صحة نبكتو. مف بالكحي عرفيا إنَّما أنَّو على ذلؾ دؿَّ  اطهلل كال
 
 

                                                           

(، ُٕٓ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ْٓٓ/ٓتفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) كجيز فيالمحرر ال (ُ)
 .(َُٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك 

 (.َّٔ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،ِِّ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ِ)

 (.ُِٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
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 :(ُ)في اآلية لطائؼ التفسيرثالثان: 
 جػكابيـ كاقتػرف المحػاكرات، فػي الفصػؿ طريقػةً  على [...َؿَٚل اَدََلُ ]جملة: فيصلت المطيفة األكلى:

ٚ]التَّهللايد: بحرؼ َّٕ  .الضَّاللةً  في منغمسه  نكحان  أفَّ  اعتقادىـ كأاَّدكا حقَّقكا أنَّيـ على للدَّاللةً  [إِ

كأف ياػكف مػرادىـ نسػبة نػكح  دَّ كال بيػ ،ففػي اطػهلل ظػاىر كضػالؿ بػيَّ  :أمٍ  ]ِِف َضََلٍل ُمبٍِغ[فقػكليـ:
 .التاليؼ كالتكحيد كالنبكة كالمعاد :كىي نكحه ذارىا إلى الضالؿ في المسائؿ اورب  التي 

 امػا استابركا بالذيف أك افركا، بالذيف المأل يكصؼ لـ [َؿَٚل اَدََلُ ِمْن َؿْوِمهِ ]قكلو: المطيفة الثانية:
ة في المأل كصؼ ُروا]بػ ىكد قصَّ ٍَ ـَ  .بكا كافركااستغناءن بداللًة المقاـً على أنَّيـ اذَّ  [افَِّذيَن 

ػالؿ منػو حتَّػى اهللنَّػو جملة ظرفيةه تعبيران عػف تمارػ [ِِف َضََللٍ ]قكلو: :المطيفة الثالثة ف كصػؼ الضَّ
 بو مف جكانبو إحاطة الظرؼ بالمظركؼ. محيطه 

: :المطيفة الرابعة ػالؿ أٍم: ذلؾ ىػك [َضََلٍل ُمبِغٍ ِِف ]قكؿ المأل مف قكـ نكحو  فػي الغايػة البػال ي  الضَّ
 إذا عجػب فػال عليػو، ىػـ مػا ىػك الحػؽَّ  أفَّ  تكىَّمػكا فػإنَّيـ منيـ، ربيةه  كىذه الحؽَّ، طريؽ عف البيعد
 نفىػى إذ الميحػاًؿ، مػف كنػويعيد بمػا كجػاء اػالفيـ، ونَّػو بيَّنػا؛ ضػالالن  عظيمػان  بعػدان  عنػو بىعيػد ما جعلكا
 كتكعدىـ أيارل، ماالفةه  فيذه كثنييف اانكا فإف كحدىه، هللً  كأثبتيا ماالفةه، فيذه آليًتيـ، عف اإللييةى 
ف أيضػػػان، ماالفػػػةه  كىػػػذه ذلػػػؾ، علػػػى بعػػػذابو   فقػػػد اراػػػرة، عػػػذاب بػػػوً  تكعػػػدىـ الػػػذم العػػػذابي  اػػػاف كا 
، كىػػك عنػػدىـ محػػاؿو  بػػهللمرو  أابػػرىـ ، عنػػدىـ فضػػالليو أاػػرل، ماالفػػةه  فيػػي البعػػثي  يتفػػاكت كقػػد مبػػيفه
. كادعاءي  عقؿو  كسفاىةي  اذب تعمدي  زىعميـ في كىذا أرسلىو، اهللى  أفَّ  كاٌدعى ظيكريه،  محاؿو

ٚ َفََْراَك ِِف َضََلٍل ُمبِغٍ ]: إف القكـ قالكا:يؿفإف ق المطيفة الخامسة: َّٕ ]َيرٚ َؿرْوِم فهللجاب نػكح بقكلػو:[ إِ

] ٌٜ َْٔس ِِّب َضرََلَف َْٔس ِِّب :فلػـ تػرؾ ىػذا الاػالـ كقػاؿ (لػيس بػي ضػالؿ)جكابػو:اوصػؿ أف ياػكف  َف ]َفر

] ٌٜ ٌٜ[قكلو: وفَّ  ؟ َضََلَف َْٔس ِِّب َضََلَف ]َف
فاػاف ىػذا أبلػ   ،مف أنكاع الضاللة البتة ليس بي نكعه  :أمٍ  

كاإلعػػراض عػػف الجفػػاء  فػػي اولفػػاظ، ف اودبٍسػػفػػي حي  مبالغػػةه كجػػكاب نػػكحو ىػػك ، فػػي عمػػـك السػػلب
 .بكةلؽ النر حسبما يقتضيو اي  ة صدرو عى رفيؽ كسى  ؿه ناكي كتى  ،منيـ

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
كالػدليؿ عليػو  ،الابراء كالسادات الذيف جعلكا أنفسيـ أضداد اونبياء :قاؿ المفسركف: المأل

كأف ياكنػػػكا  دَّ كذلػػػؾ الػػػبعض ال بيػػػ ،ذلػػػؾ المػػػأل بعػػػض قكمػػػو يقتضػػػي أفَّ  [ِمرررْن َؿْوِمرررهِ ]:قكلػػػو أفَّ 
                                                           

(،كمجالس ُٕٓ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) (،ْٓٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ُ)
   (ُُٗ،َُٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ْٕقرآنية: عكيض بف حمكد العطكم)ص:

  

 (.َُّٓ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ُٔٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
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كذلػػػؾ بػػػهللف ياكنػػػكا ىػػػـ الػػػذيف يملػػػؤكف صػػػدكر  ،مكصػػػكفيف بصػػػفة وجليػػػا اسػػػتحقكا ىػػػذا الكصػػػؼ
كتتكجػو العيػكف فػي المحافػؿ  ،كتمتلػئ اوبصػار مػف رؤيػتيـ ،كتمتلئ القلكب مف ىيبػتيـ ،المجالس

سػػاء المػػراد مػػف المػػأل الرؤ  علػػى أفَّ  كذلػػؾ يػػدؿر  ،كىػػذه الصػػفات ال تحصػػؿ إال فػػي الرؤسػػاء ،إلػػييـ
رفضػكا يك  ،ىػذه ليػة القػكـ كابػرائيـ فػي كجػو المػة الحػؽَّ مػف عً  ]اَدََلُ[قػؼي مرةو  كفي اؿَّ ، كاواابر

كىػػػي القضػػية التػػػي قامػػػت علييػػػا  ،هبػػػكا أف تاػػكف العبكديػػػة هلل كحػػػدى كأى  ،العػػػالميف االستسػػالـ هلل ربَّ 
ا فهللمَّػ فػي كجػو الطػاغكت. بػالحؽَّ  رسػكؿو  كىنا يصػدع اػؿر ، كقاـ علييا ديف اهلل الو ،ياساالت الر الرَّ 

فقد اانكا ىـ الذيف أاذتيـ العػزة بػاإلثـ، فاسػتابركا أف ينزلػكا عػف السػلطاف  رسكؿو  الذيف افركا باؿَّ 
مػف  ]اَدرََلُ[اػانكا ىػـ  ،مػنيـ المغتصب في أيػدييـ هلل صػاحب الالػؽ كاومػر، كأف يسػمعكا لكاحػدو 

فالمأل اانكا يحسكف دائمان ما في قػكؿ رسػكليـ  ؛كميـالحااـ كالابار كالكجياء كذكم السلطاف في ق
اولكىيػػة الكاحػػدة تعنػػي نػػزع السػػلطاف المغتصػػب مػػف  اػػانكا يحسػػكف أفَّ  ]َيررٚ َؿررْوِم اْظُبررُدوا اهللَ[ليػػـ:
كىػذا مػا اػانكا يقػاكمكف فػي سػبيلو حتػى ، العػالميف كرده إلػى صػاحبو الرػرعي إلػى اهلل ربَّ  ،أيدييـ

كقد بل  مػف عقػدة السػلطاف فػي نفكسػيـ أال ينتفػ  الالحػؽ مػنيـ بالغػابر، كأف  ،ياكنكا مف اليالايف
 كحتػى حػيف يريػد الحػؽر  ،الباطؿ ال يطيػؽ مجػرد كجػكد الحػؽَّ  يسلؾ طريقو إلى اليالؾ، كأايران فإفَّ 

الباطػؿ ال يقبػؿ منػو ىػذا  فػإفَّ  ،تاراػان مصػيرىما لفػتأل اهلل كقضػائو ،عف الباطؿ أف يعيش في عزلةو 
  كال رؤية جماعة تديف هلل كحده. ،يعيش كيطارده، كلـ يطيقكا رؤية الحؽَّ  بؿ يتاب  الحؽَّ  ،ؼالمكق

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
 لمنافاتيا للباطؿ. الحؽَّ  أصحاب المناف  مف مرااز كغيرىا ىـ الذيف يردكف دعكهى  .ُ
اء كالضراء، لينالكا درجة الرار يـ بالسرَّ يبتليى نة اهلل في اونبياء كالمؤمنيف أف سي  أفَّ  .ِ

 كالصبر.
 دلت ارية على رفؽ اونبياء كحسف دعائيـ إلى الدَّيف؛ فيقتدل بيـ. .ّ
كقادة اوقكاـ اانكا الما ديعكا إلى اهلل جعلكا أصابعيـ في  ،الرؤساءك  السادة الابراءأفَّ  .ْ

كا كاستابركا    استاباران.آذانيـ كاستغركا ثيابيـ كأصرر
 
 
 
 
 

                                                           

(، كررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز ُْٖقرآف عف المطاعف: عبد الجبار اليمداني)ص:تنزيو ال (ُ)
 (.ْٖ(، دراسات في السيرة: نزار رياف)ص:ُٖٗ/ٖكأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم) (،ُُّالحنفي)ص:
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 : كاجب الرسكؿ التبميغ كالنُّصحلخامسا قصدالم
ٌْ ]كيدؿر على ىذا المقصد الررعي قكلو: ُُ َهُح َف ْٕ ٌْ ِرَشََٚلِت َرِّبي َوَأ ُُ ٌُ ِي  .{ 28 }األعراف [ُأَب

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ٌْ أُ  رر ُُ ٌُ ِي  كىػػك فػػي اريػػة المقصػػكد، الماػػاف إلػػى كاصػػالن  أٍم: بالغػػان، يءالرػػ جعػػؿ: كاإلبػػالغ التَّبليػػ  :َب

  .مااف إلى مااف مف علميو المقصكد اؿه باومرقانت
 .ا أكحاه إليوبو إلييـ ممَّ  الرساالت: ما أرسلو اهللي  :ِرَشََٚلِت 

َهُح  ْٕ رادة النَّيَّة حسف عف بيا يعبَّر جامعةه، المةه  كالنَّصيحة النرصأل :َأ ،  أك قػكؿو  مػف الاير كا  عمػؿو
ػػر عنػػو كيػػدف  ،ينفعػػو مػػا إلػػى للمااطػػب تنبيػػوه  فيػػو الػػذم القػػكؿ علػػى النرصػػأل إطػػالؽ كياثػػر  .الضر
، مػػػ  الػػكص النيػػة مػػػف رػػكائب الماػػػركه اإلرسػػاؿ إلػػػى المصػػلحة :النصػػأل كحقيقػػػةي  ،الغػػش كضػػده

ٌُ ِمرررَن اهللِ َمرررٚ ]قكلػػػو:ك : أالػػػص النيػػػة لاػػػـ عػػػف رػػػكائب الفسػػػاد، فػػػي اريػػػةفمعنػػػى أنصػػػأل  ررر َِ ََل َوَأْظ

ررونَ  ُّ َِ ًْ و الثػػاني: كأعلػػـ أنَّػػك  ،إف عصػػيتـ أمػػره عػػاقباـ بالطكفػػافؿ: كأعلػػـ أناػػـ اوكَّ فيػػو كجػػكه:  [َب
الثالػػث: يجػػكز أف ياػػكف المػػراد: ك عمػػا تتصػػكره عقػػكلاـ.  اارجػػان  رػػديدان  يعػػاقباـ فػػي اراػػرة عقابػػان 

ا الاػالـ: حمػؿ كياػكف المقصػكد مػف ذاػر ىػذ ،كأعلػـ مػف تكحيػد اهلل كصػفات جاللػو مػا ال تعلمػكف
. ف ااف لفظان قكؿ الرسكؿ "قاؿ ابف عطية:  القكـ على أف يرجعكا إليو في طلب تلؾ العلـك  عامان  كا 

 مةو بهللي  طر ال سيما كىـ لـ يسمعكا قى  ،و فالمقصكد منو ىنا المعلكمات الماكفات علييـمى لً ما عى  في اؿَّ 
   ."الكعيد فاللفظ مضمفه  ،عذبت
 :(ِ)قبميامناسبة اآلية لما ثانيان: 

كصػؼ نفسػو بهللرػرؼ الصػفات ك  ،لما نفى عف نفسػو العيػب الػذم كصػفكه بػو( )نكح إفَّ 
ذاػػر مػػا ىػػك المقصػػكد مػػف الرسػػالة كىػػك  ،العػػالميف إلػػى الالػػؽ مػػف ربَّ  كىػػك اكنػػو رسػػكالن  ،كأجليػػا

 كالثاني: تقرير النصيحة. ،ةؿ: تبلي  الرسالأمراف: اوكَّ 
 :(ّ)في اآلية بيانيةالتفسير نكتات  لطائؼثالثان: 

 اطابىو ياصَّ  لالىتماـ بالابر، كلـ [َؿَٚل َيٚ َؿْومِ ]النَّداء في جكاب نكحو إياىـ:المطيفة األكلى: 
مجادلةن للمأل مف قكمو ىك  اكنوً  م  جكابىو وفَّ  الَّيـ؛ القكـً  إلى الاطابى  أعاد بؿ جاكبكه، بالذيف

 أيضان يتضمَّف دعكةن عامةن.

                                                           

(، كفتأل ُٕٓ/ُْرازم)ال الابير: تفسير(، كالْٔٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ُ)
 .(ُْٗ،ُّٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك َّٔ/ِالقدير: الركااني)

 (.ُٔٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

 .(ُِٗ،ُٖٖ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ّ)
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 ليـ، عامةن  إال تاكف ال الدعكةى  ؛ وفَّ [َيٚ َؿْومِ ]الَّيـ، بقكلو: قكمىو نكح ااطب :المطيفة الثانية
 كمرفؽه  ايًرىـ كمريدي  ناصأله  أنَّو ليتحقَّقكا القرابة، بآصرةً  لتذايرىـ القـك بكصؼ نداًئيـ في كعبَّر

 مرة ذلؾ اىتدائيـ، كأعاد نكحه  الستجالب كالتَّرقيؽً  للتحبيب ضميره إلى [َؿْومِ ]كأضاؼ: علييـ،
بطاؿ علييـ الرد مف النَّداء سيىعقيب مما نفكسيـ لطائرً  ثانيةن استنزاالن   .قكليـ كا 

ٌٜ ]: قكلو:المطيفة الثالثة َْٔس ِِّب َضََلَف ، ، الضَّاللةي [َف ، لىفظي فتهللنيثو الضَّالؿ، مثؿ مصدره  محضه
 لمجرَّد فالتاء كالسَّفاىة، الغكاية مثؿ المعاني، أجناس أسماء في غالبان  التَّهللنيث يسترعركف كالعرب
 فييا تراعىى ال المعاني أجناس أسماءى  وفَّ  الكىحدة؛ معنى التاء ىذه في كليس اللفظ، تهللنيث

ٚ َفََْراَك ِِف ]لو: قكمو قكؿ بيف الفرؽك  للضاللة، الجم  اسـ بمنزلة الضَّالؿ فليس الميراَّصات، َّٕ إِ

َْٔس ِِّب ]:ىيك كقكلو ،[َضََلٍل ُمبِغٍ  ٌٜ َف  اقتضاه كضاللة ضالؿ المتي بيف التَّاالؼ فَّ أ [َضََلَف
 بلفظ ىنالؾ عبَّر فلك ،[ُمبِغٍ ]بػػ كصفو إرادة سبقو كمكجب ضالؿ، لفظ سبؽ حيثي  التَّفنف
 يعاد أف استحسف ،[َضََللٍ ]لفظ: تقدَّـ كلما االستعماؿ، مهلللكؼ غير بمبيَّنة كصفيا لااف ضاللة
ٌٜ ]فقكلو: اإلعادة؛ لثقؿً  دفعان  السكرة في يغايره بلفظ ٚ َفََْراَك ِِف َضََلٍل ]لقكليـ: ، رد  [َفَْٔس ِِّب َضََلَف َّٕ إِ

 .(ُ)منو بهللبل  ال ، بمساكيو[ُمبِغٍ 
َْٔس ِِّب ]:قكلو في الباءي  :المطيفة الرابعة  الظرفية معنى تناقض كىي المالبسة، أك للمصاحبة [َف

 .ًبو متلبَّس للضَّالؿً  ياكف أف ىك فنفى منو، متماَّنان  الضَّالؿ جعلكا ، فإنَّيـ[ِِف َضََللٍ ]قكليـ: مف
  .(ِ)بو كعرض ليـ  ،النفي اما بالغكا في اإًلثبات بال  فيك 

 الجكاز على جرل اللَّفظ مؤنَّثى  اسميا اكف م  التَّهللنيث تاءً  مف [َفَْٔس ]تجريد :خامسةالمطيفة ال
 التَّهللنيث. حقيقي غير مرفكعو ااف إذا التَّهللنيث، عالمة مف الفعؿ تجريد في

ٌْ ِرَشََٚلِت َرِّبي ]قكلو: :سادسةالمطيفة ال ُُ ٌُ ِي ، صفةه [ ُأَب  ميستهللنؼه لبياف حاؿ الرسكؿ، أك لرسكؿو
 إياىـ، متابعًتو مف ليـ تهللييسان  تاذيبيـ أجؿً  مف التَّبلي ى  تارؾو  غيري  كأنَّو التَّجدرد، إفادة منو كالمقصكدي 

 جم  كلذلؾ ،[َوَفُِْيي َرُشوٌل ]:قكلو معنى مف حاصالن  الجملة ىذه معنى لااف المقصد ىذا كلكال
َـّ  بلَّغىو، بما رسالة يتضمَّف تبلي و  اؿَّ  وفَّ  الرَّساالت؛ ٌْ ِرَشََٚلِت َرِّبي ]:جملة اعتيبرتٍ  إف ث ُُ ٌُ ِي  [ُأَب

ٌْ ]:قكلو في التَّالرـ ضمير إلى الغيبة ضمير عف العدكؿ يايف صفة، ُُ ٌُ ِي  [َرِّبي ]:كقكلو [ُأَب

ف المتالَّـ، ضمير عف ابران  المكصكؼ اكف باعتبار التفاتان،     .(ّ)التفات فال استئنافان، اعتيبرتٍ  كا 

                                                           

 .(ُِٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك َّٔ/ِفتأل القدير: الركااني) (ُ)

 (.ّّْ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ِ)

 .(ُّٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ّ)
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بانيةى عليو،  [ِرَشََٚلِت ] دلَّت صيغىةي الجم  في المة: سابعةالمطيفة ال على أفَّ تىنًزيؿى البياناًت الرَّ
فًؽ سينًَّة التَّدررج نىجمان  فنىجمان، في أزمافو متعددةو، كاؿر بيافو منيا ااف لرسالةن مضافةن إلى قد ااف كى

على  يدؿَّ ك  ،ما سىبقيا، كبعدى أف تجتم  الرَّساالتي الريا، كتاكفي جميعييا منضمَّةن في رسالةو كاحدةو 
مقادير كررح  ،كىي أقساـ التااليؼ مف اوكامر كالنكاىي ،مف الرسالة اثيرةن  لو أنكاعان حمَّ  اهلل أفَّ 

كجم  "قاؿ البيضاكم:  .(ُ)نياكمقادير الحدكد كالزكاجر في الدر  ،الثكاب كالعقاب في ارارة
  .(ِ)"الاتالؼ أكقاتيا أك لتنكع معانييا االعقائد كالمكاعظ كاوحااـ ؛الرساالت
 بو تيؤذف ما ىك[ ِرَشََٚلِت َرِّبي ]:قكلو في اإلظيار إلى اإلضمار عف العدكؿ :ثامنةالمطيفة ال

ف بتبليغو، أمره ما تبلي ي  إال يسعو ال كأنَّو طاعتو، لزكـ مف المتالَّـ ضمير إلى الرَّب إضافة  اىًره كا 
 .قكميو

ٌْ ]قكلو: :لتاسعةالمطيفة ا ُُ َْٕهُح فَ  على بالـو دالةه  المفعكؿ إلى معنى النرصأل ييعدَّل أف ياثر [َوَأ
 اير جلب ال المنصكح، ذات نصًحو مف أراد النَّاصألى  أفَّ  على للدَّاللة االاتصاص معنى

 للمنصكًح، االصةن  كقعت كأنَّيا النَّصيحة ليـ، إمحاض على كداللةه  مبالغةه  ذلؾ ففي لنَّاصأل،ل
 يق  كربَّما جميعان، النَّفعيف فيقصد النَّاصألي  ينتىف  بيا نصيحة فربَّ  غير، ال جانبو بيا مقصكدان 
 . المنصكح بنف  إجحافان  أك تقصيران  النَّاصأل نف ً  ترجيألي  فياكف النَّفعيف بيف تفاكت

 أجؿ مف تارًاو غيري  كأنَّو ليـ، النرصأل تجديد على داللةه  بالمضارع اإلتياف في: المطيفة العاشرة
 .(ّ)؛ فإفَّ صيغة االستقباؿ المكجكدة في المضارع تدؿ على االستمرار التجددمكبذاءتيـ اراىيتيـ
تبلي  الرسالة معناه:  ىك أفَّ  ،بيف تبلي  الرسالة كبيف النصيحةفرؽ ىناؾ  :الحادية عشر المطيفة

 ،في الطاعة ـو يرغبيا النصيحة: فيك أنَّ كأمَّ  ،كأقساـ أكامره كنكاىيو ،أف يعرفيـ أنكاع تااليؼ اهلل
 .كيسعى في تقرير ذلؾ الترغيب كالترىيب وبل  كجكه ،عف المعصية ـكيحذرى

رونَ ] فاصلة اريةاانت   :ثانية عشرالمطيفة ال ُّ َِ ًْ ٌُ ِمَن اهللِ َمرٚ ََل َب َِ  ممػا اثيػرةو  لمعػافو  جمعػان  [َوَأْظ
 ونَّػو كأذاىػـ؛ باػراىيتيـ ليـ، كاالسػتافاؼ كالنرصأل التَّبلي  دكاـ على لثباًتو كتهللييدان  الرَّسالة تتضمَّنو

ػػػا يعلمكنػػػو ال مػػػا يعلػػػـ  الجػػػام ، الاػػػالـ بيػػػذا فجػػػاء ذلػػػؾ، عملػػػو فػػػي االسترسػػػاؿ علػػػى يحمٍلػػػو ممَّ
 للتَّهللٌمػػؿ كتنبييػػا كارجػػؿ، العاجػػؿ فػػي بيػػـ عػػذاب بحلػػكؿ ليػػـ تيديػػدان  البػػدي ي  اإلجمػػاؿي  ىػػذا كيتضػػمَّف

فيما أتاىـ بو، كفتحان لبصائرىـ أف تتطلب العلـ بما لـ ياكنكا يعلمكنو، كاػؿر ذلػؾ رػهللنو أف يبعػثيـ 
 .على تصديقو كقىبكًؿ ما جاء بو

                                                           

 (.ُٕٓ/ُْفسير الابير: الرازم)الت، ك (ِّْ/ْمعارج التفار كدقائؽ التدبر: الميداني) (ُ)

 .(ُْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ّْْ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)( ِ)

كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: (، ُْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، َّٔ/ِفتأل القدير) (ّ)
 (.ّٖ، كمجالس قرآنية: عكيض بف حمكد العطكم)ص:(ّْْ/ُالبيضاكم)
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ٌُ ِمرَن اهللِ]فػي قكلػو: [ِمنَ ] عشػر: ثالثةالمطيفة ال ر َِ ـه  لػي صػار: أمٍ  ابتدائيػةه، [َوَأْظ  مػف كارده  علػ
ػالح، اليػدل مػف أنَّيػا عاقػؿو  اؿر  ييسلَّـ ما ىي االستدراؾ ىذا تضمَّنيا التي المعاني كىذه اهلًل،  كالصَّ
 امػاؿً  علػى نعػيه  االسػتدراؾ ىػذا ففػي ،[ِِف َضََلٍل ُمبِرغٍ ] بهللنَّػو حالىػو كصفكا كىـ أحكالو، ىي كتلؾ
أعلـ مف قدرتو كردة بطرو، أك مػف جيتػو  :معناه فإفَّ  ،لما أكعدىـ بو تقريره  وكفيعقكًليـ،  سفاىةً 

 .(ُ)ال علـ لاـ بيا بالكحي أرياءى 
 :(ِ)بياف المقصد في اآلية خامسان:

يػدرايـ ، ال ىذا رهللف الرسكؿ أف ياكف مبلغان بليغان، أم فصػيحان ناصػحان، أعلػـ النَّػاس بػاهلل
لػذلؾ اػاف اونبيػاءي أامػؿى النػكع اإلنسػاني، فقػد أاػرج الباػارم  أحده مف الؽ اهلل في ىػذه الصػفات؛

"()قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ()عف أبي مكسى اورعرم : " اىمىؿى مف الرَّجاًؿ اثيره
(ّ). 

كالرَّفقًة كالنرصألي مظيره مف مظاىر اإلاالص هلل في الدَّعكًة، كمظير مف مظاىر الرَّحمة 
ػػػكًح، دكف مالحظػػػًة ثػػػكابو منػػػو،كالغىيًريَّػػػًة بًحػػػرًص النَّاصػػػأًل علػػػى ال ػػػحةه  مىنصي كالمرسػػػلكف الريػػػـ نىصى

ػػػيـ يجػػػب أف ياػػػكف الػػػدرعاةي إلػػػى اهلل وقػػػكاميـ، كاػػػذلؾ ، كالمفػػػركض فػػػي المػػػؤمنيف أف ياػػػكف بعضي
ػػػػػحةن، كالػػػػػدَّيف الحػػػػػؽر الصػػػػػادؽي ىػػػػػك النصػػػػػيحة هلًل كر  سػػػػػكلو، كوئمػػػػػة المسػػػػػلميف لػػػػػبعضو كادَّيػػػػػفى نىصى

 .النصػػػػأل اإلرسػػػػاؿ إلػػػػى المصػػػػلحة مػػػػ  الػػػػكص النيػػػػة مػػػػف رػػػػكائب الماػػػػركه كحقيقػػػػةي  .(ْ)كعػػػػامَّتيـ
 ،كأدعػكاـ إلػى مػا دعػاني ،ثـ أررداـ إلى اوصكب اوصػلأل ،ي أبل  إلياـ تااليؼ اهللكالمعنى: أنَّ 

كأنػذرىـ عاقبػة التاػذيب بيػا  كلقد قػاؿ نػكح لقكمػو ىػذه القكلػة الكاحػدة، ،كأحب إلياـ ما أحبو لنفسي
رٚ لقكمػو: قػاؿ رسػكؿو  اؿر ك ، في إرفاؽ اوخ الناصأل إلاكانو، كفي صدؽ الرائد الناصأل وىلو َٕ ]َوَأ

ِٚصٌح َأِمٌغ[ َٕ  ٌْ ُُ الجاىلية فػي  كاطكرة ما يعلمو مف عاقبة ما ىـ فيو مف  ،قؿ التبعةعف ثً  معبران  َف
 أصػؿ فػي الاػذب كالبالغ يسػتلـز عػدـ، كرغبتو في ىداية قكمو، كىك منيـ كىـ منو ،نيا كارارةالدر 

 لػبس ال مانعػة جامعػة كجيػزة فصػيحة بعبػارة إبالغو كيستلـز منو، كالنقص فيو الزيادة كعدـ المبل 
 لقكمػػو النصػػأل غايػػة فػػي الصػػفة ىػػذه علػػى الػػبالغ ىػػذا مػػ  كىػػك اضػػطراب، كال ااػػتالؼ كال فييػػا

عػالن، مػنيـ يىطلب كال أجران  منيـ يبتغي ال ىدايتيـ على كالحرص علييـ كالرفقة  مالػصه  ىػك بػؿ جي
 الػو كاراػرة نياالػدر  ايػر فػإفَّ  أرسػلو، الػذم مػف إال أجره يطلب ال لالقو كالنصأل إليو الدعكة في هلل

                                                           

، كفتأل القدير: (ُٕٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم)(، ك ّْْ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ُ)
 .(ُْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك َّٔ/ِ)الركااني

 (.ِِّ/ِ، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)(َُٕ/ُالبداية كالنياية: ابف اثير) (ِ)

 (.َْٕ،)ص:(ُُّْاتاب أحاديث اونبياء، حديث رقـ) صحيأل الباارم (ّ)

 .(ِّٓ/ْالميداني)معارج التفار كدقائؽ التدبر: (، ك ُٕٓ/ُْرازم)ال الابير: تفسيرال (ْ)
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 المػػػةه  النصػػػيحةف ،(ِ)"النصػػػيحةي  يفي الػػػدَّ "قػػػاؿ:  ()النبػػػيَّ  أفَّ  كفػػػي الصػػػحيأل .(ُ)إليػػػو كأمػػػره يديػػػو فػػػي
كلػػيس فػػي  ،مػػف كجيػػز اوسػػماء كماتصػػر الاػػالـ كىػػي ،حيػػازة الحػػظ للمنصػػكح لػػو :معناىػػا جامعػةه 

ػػػا  ،يسػػػتكفى بيػػػا العبػػػارة عػػػف ىػػػذه الالمػػػة مفػػػردةه  اػػػالـ العػػػرب المػػػةه  نصػػػيحة عامػػػة المسػػػلميف كأمَّ
فػػػيعلميـ مػػػا يجيلكنػػػو مػػػف ديػػػنيـ  ،فإررػػػادىـ لمصػػػالحيـ فػػػي آاػػػرتيـ كدنيػػػاىـ كاػػػؼ اوذل عػػػنيـ

 ،كدف  المضار عنيـ كجلب المناف  ليـ ،كستر عكراتيـ كسد االتيـ ،ينيـ عليو بالقكؿ كالفعؿكيع
اػػػالصو  كأمػػػرىـ بػػػالمعركؼ كنيػػػييـ عػػػف المناػػػر برفػػػؽو  كالرػػػفقة علػػػييـ كتػػػكقير ابيػػػرىـ كرحمػػػة  ،كا 

لنفسػو مػف  ليػـ مػا يجػبر  كأف يحػبَّ  ،كتػرؾ غرػيـ كحسػدىـ ،كتاكليـ بالمكعظة الحسنة ،صغيرىـ
كالذب عف أمكاليـ كأعراضيـ كغير ذلؾ مػف أحػكاليـ  ،كياره ليـ ما ياره لنفسو مف الماركهالاير 

مػػف  فَّ إ .(ّ)كتنرػػيط ىمميػػـ إلػػى الطاعػػات ،الفضػػائؿكحػػثيـ علػػى التالػػؽ بجميػػ   ،بػػالقكؿ كالفعػػؿ
ػػػ ـي ف لػػػو أنَّ مػػػف الرػػػرائ  كتفاصػػػيؿ أحكاليػػػا، تبػػػيَّ  سػػػؿي رؼ مػػػا جػػػاءت بػػػو الرر عى و ال ؽ، كأنَّػػػٍلػػػالاى  يػػػـ أعلػػػ
دل كالايػػر فيمػػا جػػاءكا بػػو مػػف الرحمػػة كالمصػػلحة كالييػػ ذلػػؾ مػػف اػػذاب جاىػػؿ، كأفَّ  مثػػؿي  حصػػؿي يى 

 دي قًصػػيى  ر  إال عػػف راحػػـ بىػػ ري صػػدي و ال يى أنَّػػ في بػػيَّ مػػا يي  ،ىـمػػا يضػػرر  نػػ ً يـ كمى نفعي علػػى مػػا يىػػ ؽً ٍلػػكداللػػة الاى 
 .(ْ)بالالية جحد للربَّ  بؿ، في الربَّ  طعفه  ةرسالالإناار ، فالاير كالمنفعة للالؽ غايةى 

 :(ٓ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسادسان: 
 النصيحة.و كامي يف كقً ماد الدَّ عً  .ُ

، كاؿ ريءو الص فقد نصأل. .ِ  أفَّ الناصأل ىك الاالص مف الغؿَّ

 .بإابار اهلل لوكذلؾ  النَّاس؛ ياتص بعلـ أرياء ال يعلمكىا النبيَّ  أفَّ  .ّ

 أفَّ نصيحة المسلـ كاجبة.  .ْ

 اونبياء كالمرسلكف يرفقكف على الالؽ أعظـ مف رفقة آبائيـ كأمياتيـ. .ٓ

 اس إلى اهلل جيكدان عظيمةن في سبيؿ دعكة النَّ  كاسؿ بذلالرر  أفَّ  .ٔ

 .الدَّيفسؿ سفراء اهلل إلى عباده، كحملة كحيو، كميمتيـ اوكلى ىي إبالغ الرر  .ٕ

 البالغ، كال زيادةو  نصكص التي أكحاىا اهلل مف غير نقصافو البالغ ياكف بتالكة الأفَّ  .ٖ
 .اىا اهلل مف غير تبديؿ كال تغييرببياف اوكامر كالنكاىي كالمعاني كالعلـك التي أكح ياكف

 .بالفعؿأك البياف مف الرسكؿ للكحي اإلليي قد ياكف بالقكؿ أفَّ  .ٗ
                                                           

 (.َُّٖ،َُّّ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ُِّ/ُبداية النياية: ابف اثير)ال (ُ)

 (.ْٓ(،)ص:ٓٓأارجو مسلـ في اتاب اإليماف ػ باب بياف أفَّ الدَّيف النصيحة، حديث رقـ) (ِ)

 (. ْٖٔ )ص:(، كآراء ابف حجر الييتمي االعتقادية: محمد الرائّٕ/ُررح صحيأل مسلـ: النككم) (ّ)

 (. ُُٓررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ْ)

(، الماتصر في َّٔ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،ّٓٓ/ٓفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (ٓ)
 (.ّْ(، كالرسؿ كالرساالت: عمر سليماف اورقر)ص:ُٖٓالتفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:
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 المطمب الثاني: جنس الر جاؿ أفضؿ مف جنس الن ساء
 مقصداف:كفيو 

 ؿ: بشرية الرسكؿ شرطه في الرسالةاألكَّ  قصدالم       
ٌْ ]قكلو:دؿر عليو     ـُ ُِْْٔذَر

ٌْ فِ ُُ ٍَ ِمْْ ٌْ َظَذ َرُج ُُ ٌر ِمْن َربي ـْ ٌْ ِى ـُ ٌْ َأْن َجَٚء  .{21}األعراف  [َأَوَظِجْبُت
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

 ٌْ كاالسػتفياـ  ،كدالت علييػا ىمػزة االسػتفياـ ل ناػار علػييـ ،لاكنيا العاطفةفتحت الكاك  :َأَوَظِجْبُت
 كحقيقػػةي  .مػػا اػػاف علػػى جيػػة االسػػتبعاد كاالسػػتمحاؿكعجػػبيـ الػػذم كقػػ  إنَّ  ،بمعنػػى التقريػػر كالتػػكبي 

، غير ريءو  إدراؾً  عند يحصؿ نفسانيه  انفعاؿه  أنَّو العىجىبً   بإناػار مرػكبان  العىجػب ياكف كقد مهلللكؼو
حالتو، كاستبعاده منو المتعجب الريءو    .اإلناار انايةه عف ارية ىذه في كالذم كا 

رٌ  ـْ  مكعظة.أم: رسالة أك كحي ك : ِى
 ٌْ ُُ ٌْ ]قكلػو:ف ،يـ اػانكا يتعجبػكف مػف إرسػاؿ البرػرمف جملتاـ أك مف جنسػاـ، فػإنَّ  أٍم: :ِمْْ ُُ  [ِمرْْ
المػرء بمػف ىػك مػف  وفَّ  ؛اكنػو مػنيـ يزيػؿ التعجػب كذلػؾ وفَّ  ؛فيك مناـ نسػبان  ،تعرفكف نسبو :أمٍ 

 .كبما يقتضي الساكف إليو أبصر ،كبطيارة أحكالو أعلـ ،جنسو أعرؼ
 ٌْ ـُ ُِْْٔذَر

. أم: لينذراـ عاقبة الافر كالمعاصي.: فِ  اإلنذار: اإلبالغ، كال ياكف إالَّ في تاكيؼو
 ٌْ ُُ َِّ ًَ ، : َوَف ، كذلؾ في حؽَّ اهلل محاؿه رفاؽ كتعليؿو كارية  إفَّ لعؿَّ مف اهلل كاجبة.فلعؿَّ حرؼ ترج  كا 

 .نكح ما ىك مف تلقاءً ىذا الابر إنَّ  وفَّ  ؛بحسب حاؿ نكح كمعتقده ترج  
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان:  

أف  عجػػبو بىػػذا لػػيس  ال تعجبػػكا مػػف ىػػذا، فػػإفَّ  :وو قػػاؿ لقكمػػأنَّػػ عػػف نػػكح إابػػاران  اهلل يقػػكؿ
حسانان  باـ كلطفان  مناـ رحمةن  يكحي اهلل إلى رجؿو   ،نػذراـ كلتتقػكا نقمػة اهلل كال ترػراكا بػويإلػياـ، ل كا 

، إلػى قكمػو ما عجبكا أف ياتار اهلل رسكالن مف البرر مف بيػنيـ، يحملػو رسػالةن فاهللنَّ  .كلعلاـ ترحمكف
اإلنػػػذار ، إنَّػػػو عػػف ىػػػدؼ الرسػػالة لقكمػػػو ()يارػػػؼ نػػكحثػػـ ، االاتيػػػاركمػػا مػػػف عجػػب فػػػي ىػػذا 

 .لتحريؾ القلكب بمراعر التقكل، ليظفركا في النياية برحمة اهلل
 
 

                                                           

(، كأنكار ُٗٓ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ْٔٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ُ)
(، كفتأل ُْٓ/ُلمف بدؿ ديف المسيأل: ابف تيمية) الجكاب الصحيألك  (،ّْْ/ُالتنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)

كماتار الصحاح، باب )نذر(  ،(ُٓٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،َّٔ/ِالقدير: الركااني)
 (. ِٔ/ْكعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ االلفاظ: السميف الحلبي) (،ّٓٔ)ص:

 (.َُّٗ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ِِّ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ِ)
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 :(ُ)ثالثان: لطائؼ التفسير في اآلية
ٌْ ]قكلػو: :المطيفة األكلى ُُ ٌر ِمْن َربي ـْ ٌْ ِى ـُ ٌْ َأْن َجَٚء  فػي الاطػهلل ارػؼ إلػى انتقػاؿ مػف نػكحو  [َأَوَظِجْبُت
 ياػكف أف أحػالكا بػهللنَّيـ مرعره  كىذا العطؼ، )كاك( بعد اإلناارمً  باالستفياـً  الاالـى  ربيتيـ، ميفتتحان 

أاػػػذبتـ  :أمٍ  ،اليمػػػزة ل ناػػػار كالػػػكاك للعطػػػؼ علػػػى محػػػذكؼك  مػػػثلييـ، برػػػره  بهللنَّػػػو مسػػػتدلَّيف رسػػػكالن،
ػػا مػػنيـ ذلػؾ كقػػكعً  احتمػػاؿى  أفَّ  إلػى إرػػارةه  عىجػػب" "ال :يقػكؿ أف دكف االسػػتفياـ كااتيػػر، كعجبػتـ  ممَّ
 .بالعقالءً  العاقؿً  ظفر  فيو يتردَّد

رٌ ]تناير المتػي :المطيفة الثاني ـْ ٍَ ]ك [ِى  دكف لػًذٍارو  اصكصػيةى  ال إذ للنَّكعيػًة؛ فػي اريػة [َرُجر
، كال ؿو  ًذٍارو ، دكف ًلرىجي ػـر لمػف كرده اهللي  كفقػو لمػف قىبكلػو فػي سػكاء كالػذَّار سكاءه، النَّاسى  فإفَّ  رىجؿو  حي
ؿو  على ربَّاـ مف ًذٍاره  إال ىك ما لو كضًججتـ عظمتمكه الذم الحديث ىذا أٍم: التَّكفيؽى،  .مناـ رىجي

ٍَ ]كصؼ: المطيفة الثالث: ٌْ  َرُج ُُ  فيػوك  لرػبيتيـ، فضأله  البررم جنسيـ مف أٍم: منيـ، بهللنَّو [ِمْْ
 إذ كاإليمػاًف، القىبػكؿً  مكجػب ىػك كاسػتحالةو  اسًتٍبعادو  مكجبى  جعلكه ما ياكف بهللف أحقاء بهللنَّيـ ليا، رد  

 كأف بػػو، الجػػائي تاػػذيبً  إلػػى يسػػرعكا ال كأف ربَّيػػـ مػػف جػػاءىـ الػػذم الػػذَّار فػػي ينظػػركا أف الرػػهللفي 
لىػؾ مػف آاػر جػنس مػف ميذاًَّرىـ اكف مف التَّعٌقؿ إلى أقربي  منيـ رجالن  الميذىاَّر اكفى  أف يعلمكا  أك مى
 .الاصـ دعكل إبطاؿ في الالـ جكام  مف الاالـ ىذا فااف جنَّي،

ٌْ ]قكلػو: مف[ َظَذ ]معنى المطيفة الرابعة: ُُ ٍَ ِمرْْ ٌْ ]:بػهللفَّ  يرػعري [ َظَذ َرُج ـُ ػمَّف [َجرَٚء  معنػى ضي
 .ما يهللتي مف اهلل فلو حاـ النزكؿ إذ اؿر مناـ،  رجؿو  على ربَّاـ مف ذار نزؿ أٍم: :نىزؿ

ٌْ ] :قكلػػو فػػي المجػػركر: المطيفػػة الخامسػػة ـُ ُْْٔررِذَر
، مػػف الحػػاؿ مكضػػ ً  فػػي مسػتقره  ظػػرؼه  [فِ  رجػػؿو

طىًئيـ تركيوً  في زيادةي  كىك نَّما مبينان، ضالالن  ذلؾ جعلكا إذ اى  بتحػذيراـ لفائدتاـ كاضأله  ىدم ىك كا 
رراداـ العقكبة، مف  .رحمتو مف كتقريباـ اهلل، تقكل إلى كا 

تَّبػػت كقػػد :المطيفػػة السادسػػة  فػػإفَّ  الكجػػكد؛ فػػي مضػػمكنيا حصػػكؿ ترتيػػب علػػى الجمػػؿ فػػي اريػػة ري
ٍمؿه  ونَّو مقدـه؛ اإلنذارى   العمػؿ بعػده يحصؿ ثـ الكثنية، أك الررؾ مف عليو ىـ عمَّا اإلقالع على حى
الأل  .الرَّحمة منو فتيرجى الصَّ

ررونَ ]:فائػدة حػػرؼ الترجػي :المطيفػة السػػابعة ٌْ ُبْرَْحُ رر ُُ َِّ ًَ  ،مكجػػبو  التقػػكل غيػري  علػى أفَّ  التنبيػػوه  [َوَف
  .(ِ)اهللكال يهللمف مف عذاب  ،المتقي ينبغي أف ال يعتمد على تقكاه ، كأفَّ تفضؿه  كالترحـ مف اهلل

                                                           

(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: ْٔٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ُ)
التحرير كالتنكير: (، ك َّٔ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ُٗٓ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ّْْ/ُالبيضاكم)

 .(ُٔٗ،ُٓٗ/ٖابف عاركر)

 (.َّٔ/ِفتأل القدير: الركااني) (ّْْ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ِ)
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 :(ُ)رابعان: بياف المقصد مف اآلية
 مف بني آدـ: رجاؿه  كاألنبياء سؿالرُّ  - أ

دكنيػػـ، اسػػتبعدكا أف يبعػػث اهللي رسػػكالن برػػريان؛ ونَّػػو برػػره مػػثليـ، فايػػؼ ااػػتص بػػالكحي إفَّ الافػػار 
ُروا َوَبَوفَّرْوا]كليذا قػالكا: ٍَ َُ َْٚ َؾ َٕ كىػذه الرػبية أدلػى بيػا اثيػره مػف جيلػة الافػرة  {2}التغلابن [ َأَبَؼٌ ََيُْدو

 يرسػؿ لػـ مػثليـ، برػران  النَّػاس إلػى أرسػؿ إنَّمػا اهلل أفَّ  يعلمػكف الاتػاب أىػؿ قديمان كحػديثان، لػذلؾ فػهللفَّ 
فَّ  ملاان، إلييـ ، معػو برػران  أك ملاػان  إال يرسػؿ ال اهلل أفَّ  يػزعـ اػاف مػف الافار مف كا   كيتعجبػكف ملػؾه
َوَمرٚ ]فقاؿ اهلل ردان علػى مػف أناػر بعثػة الررسػؿ مػف البرػر: ،ظاىره  ملؾه  معو ليس بررو  إرساؿ مف

 ٌْ ِٓ ْٔ ُٕوِحي إَِف ََ إَِلَّ ِرَجًَٚل  َِ َْٚ َؿْب ِْ اانكا رجاالن مف البرر سؿ الذيف تقدمكا أٍم: جمي  الرر  {3}األكبقاء  [َأْرَش
نَّ  عمػػة اهلل علػػى القػػو، إذ بعػػث مػػا اػػانكا برػػران، كذلػػؾ مػػف تمػػاـ نً لػػـ ياػػف فػػييـ أحػػده مػػف المالئاػػة، كا 

مػراد القػـك مػف  علػى أفَّ  ارية تدؿر ك  .فييـ رسالن منيـ يتمانكف مف تناكؿ البالغ منيـ كاواذ عنيـ
ررٚ َفَْررَراَك ِِف َضررََلٍل ُمبِررغٍ :قػػكليـ لنػػكح َّٕ لنبػػكة إلػػى الضػػالؿ كذلػػؾ مػػف يػػـ نسػػبكه فػػي ادعػػاء اىػػك أنَّ  []إِ

يػػـ اعتقػػدكا أف المقصػػكد مػػف وجػؿ أنَّ  ؛إلػػى القػػو يػػـ اسػػتبعدكا أف ياػكف هلل رسػػكؿه أحػػدىا: أنَّ كجػكه: 
كال منفعة  ،عف النف  كالضرر لاكنو متعاليان  ؛ال منفعة فيو للمعبكد كالتاليؼي  ،اإلرساؿ ىك التاليؼ

مػا يرجػى فيػو مػف الثػكاب كدفػ  العقػاب  كاػؿر  ،فػي الحػاؿ يكجػب المضػرة العظيمػة وونَّػ ،فيو للعابد
ذا  ،عػف العبػث كاهلل متعاؿو  ،عبثان  فياكف التاليؼي  ،على تحصيلو بدكف كاسطة التاليؼ قادره  فاهللي  كا 

ف جػكزكا التاليػؼ إال أنَّ كثانييػا: أنَّ  ؿ القػكؿ بػالنبكة.بطؿ التاليؼ بطػ و حسػني لػـ يػـ قػالكا: مػا عي يػـ كا 
ػػكمػا عي  ،بالعقػؿ فعلنػاه بحػو فػإف انػا مضػطريف إليػػو سػػنو كال قي كمػا ال نعلػـ فيػو ال حي  ،و ترانػاهلػـ قبحي

ف لـ ناػف مضػطريف إليػو ترانػاه  ،ه ما ال طاقة لو بوعف أف يالؼ عبدى  و متعاؿو لعلمنا أنَّ  ؛فعلناه كا 
 ؛إرسػاؿ المالئاػة أكلػى فػإفَّ  ،مػف الرسػكؿ دَّ و ال بيػكثالثيػا: أف بتقػدير: أنَّػ .للحذر عف اطر العقاب

كبعػػػدىـ عػػػف  ،كاسػػػتغناءىـ عػػػف المػػػهللاكؿ كالمرػػػركب أظيػػػر ،كطيػػػاراتيـ أامػػػؿ ،ميػػػابتيـ أرػػػد وفَّ 
فلعؿ القـك اعتقػدكا أف مػف  ،مف البرر الاذب كالباطؿ أعظـ. كرابعيا: أف بتقدير: أف يبعث رسكالن 

الػذم ظػف  كلعليـ اعتقدكا أفَّ  ،منصب الرسالة يليؽ بوو ال فإنَّ  ؛كلـ ياف لو تب  كرئاسة ،ااف فقيران 
فيػذا ىػك اإلرػارة إلػى  ،فيك مف جنس الجنكف كالعتو كتاييالت الرػيطاف ،و مف باب الكحيأنَّ  نكح

 اهلل كقاؿ: إفَّ  ،أزاؿ تعجبيـ نكحان  ثـ إفَّ  .رسالة رجؿ معيف مجام  الكجكه التي وجليا أنار الافاري 
كال يجػػكز  ،كينيػاىـ عػف بعضػيا ،إللييػػة أف يػهللمر عبيػده بػبعض اورػػياءفلػو بحاػـ ا ،اػالؽ الالػؽ

َُْٚه َرُجًَل[قكلو:لمف المالئاة  أف ياكف ذلؾ الرسكؿ كاحدان  ِْ ًَ ٚ جَلَ ًُ َِ َُْٚه َم ِْ ًَ فبقي أف   {5}األكعا   ]َوَفْو َج

                                                           

بداية ال(، ك َّٔ/ِ(، كالجكاب الصحيأل لمف بدؿ ديف المسيأل: ابف تيمية)ُٖٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ُْٕ،ُّٕ/ّكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (،ُِْ/ُكالنياية: ابف اثير)
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التاػػاليؼ  مػػا يػبلغيـ تلػػؾكذلػؾ اإلنسػػاف إنَّ  ،ياػكف إيصػػاؿ تلػؾ التاػػاليؼ إلػػى الالػؽ بكاسػػطة إنسػػاف
كمتػػى اتقػػكا ماالفػػة تاليػػؼ اهلل  ،كمتػػى أنػػذرىـ اتقػػكا ماالفػػة تاليػػؼ اهلل ،وجػػؿ أف ينػػذرىـ كيحػػذرىـ

ٌْ ]مػػػا وجلػػػو يبعػػػث الرسػػػكؿ فقػػػاؿ: اهلل ثػػػـ بػػػيف ،اسػػػتكجبكا رحمػػػة اهلل ـُ ُْْٔرررِذَر
كمػػػا وجلػػػو ينػػػذر  [فِ

وا]فقاؿ: َُ ٌْ ]كما وجلو يتقكف فقاؿ: [َوفَِتتَّ ُُ َِّ ًَ كىػذا الترتيػب فػي غايػة " قػاؿ الػرازم:  [ُبْرَْحُرونَ َوَف
 ،مػػا ال ينبغػػي كالمقصػػكد مػػف اإلنػػذار التقػػكل عػػف اػػؿَّ  ،المقصػػكد مػػف البعثػػة اإلنػػذار فػػإفَّ  ؛الحسػػف

ػػة نػػكحو إرػػارة إلػػىك  .(ُ)"كالمقصػػكد مػػف التقػػكل الفػػكز بالرحمػػة فػػي دار اراػػرة سػػنة اهلل فػػي  فػػي قصَّ
علػى البرػػر  مػػف قكمػو، كبلسػانيـ، تهللليفػان لقلػػكب الػذيف لػـ تفسػد فطػػرتيـ، كتيسػيران  رسػكؿو  إرسػاؿ اػؿَّ 

ف اػػػػاف الػػػػذيف فسػػػػدت فطػػػػرتيـ يعجبػػػػكف مػػػػف ىػػػػذه السػػػػنة ،فػػػػي التفػػػػاىـ كالتعػػػػارؼ ، كال اإللييػػػػة كا 
ف ىػػي إال تعلػػة يسػػتجيبكف، كيسػػتابركف أف يؤمنػػكا لبرػػرو   ،مػػثليـ، كيطلبػػكف أف تػػبلغيـ المالئاػػة! كا 

ٌْ ]:قكلػو فػيك  .تجيبكا إلى اليدل، ميما جاءىـ مف أم طريؽكما اانكا ليس ُُ ٍَ ِمرْْ  بيػافه  [َظَذ َرُجر
 البرػرية فػي االرػتراؾ أف يػركف اػانكا فاػهللنَّيـ مػثليـ، برػره  الرسػكؿ أفَّ  كىى الرسالة، على لربيتيـ

 منيػػػا، برػػػيءو  االنفػػػراد كيمنػػػ  كالمزايػػػا الاصػػػائص جميػػػ  فػػػي التسػػػاكم يقتضػػػى العامػػػة كالصػػػفات
 فػي كاالاػتالؼ الفاضػلة كالصػفات الغرائػز فػي فالتفػاكت ،ىػذا بطػالف علػى برىافو  أابري  كالمراىدةي 

 فيػػؿ بيػػنيـ، التسػػاكم فيػػرض لػػكك  البرػػر فػػي عظػػيـ ًجػػدر  الاسػػبية كاوعمػػاؿ كالمعػػارؼ العقليػػة القيػػكىل
 .قديره  اهللي  إفَّ  اال، الغرائز؟ في المعيكد فكؽ ىك بما عباًده اهللي بعضى  ياتص أف يمن  ىذا

 :ال نبكة في الن ساء - ب
، كلػـ يىٍاميػٍؿ مػف :" ()قاؿ: قاؿ رسػكؿ اهلل ()عف أبي مكسى اورعرم ػؿى مػف الرَّجػاؿ اثيػره اىمى

ـي بنتي ًعمرافى آًسيةي امرأةي فرعكفى كم النَّساًء إالَّ  .ىذا الحديث يستدؿر بو مف يقكؿ: بنبكة النساء، (ِ)"ري
كنبكة آسية كمػريـ، كالجميػكري علػى أنَّيػا ليسػتا بنبيتػيف، بػؿ ىمػا صػديقتاف ككليتػاف مػف أكليػاء اهلل، 
كلفظةي الاماؿ تطلؽ على تماـ الريء، كتناىيو في بابو، كالمراد ىنا: التناىي في جمي  الفضائؿ، 

 . كقػػد"ضػػعيؼه  مػػف القػػكؿ بنبكتيمػػا غريػػبه  "كىػػذا الػػذم نيقػػؿ: (ّ)لنػػككماقػػاؿ  كاصػػاؿ البَّػػر كالتقػػكل.
 فػػػي ذلػػػؾ امػػػا علػػػى دىال كالسػػػنةي  كالقػػػرآفي  نبيػػػةه، النسػػػاءً  فػػػي لػػػيس أنَّػػػو علػػػى اإلجمػػػاع العلمػػػاء ذاػػػر
[:قكلو ٌْ ِٓ ْٔ روِحي إَِفر ُٕ ََ إَِلَّ ِرَجًَٚل  َْٚ ِمْن َؿْبِِ ِْ رُه :، كقكلػو{345}يوسلف  ]َوَمٚ َأْرَش []َوُأمُّ ٌٜ ََ ي  ،{31}ادائلدة  ِصردي

                                                           

 (.ِِٔ/ّكتفسير المراغي) (،َُّٖ/ّقطب)كفي ظالؿ القرآف: سيد  (،ُٗٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

 (.َْٕ(،)ص:ُُّْصحيأل الباارم اتاب أحاديث اونبياء، حديث رقـ) (ِ)

النككم: ىك الري  محيي الدَّيف أبك زاريا يحيى بف ررؼ بف مرم، فقيوه حافظ زاىد ااف ػ م  تبحره في العلـ  (ّ)
الكرع كالقناعة، عديـ المثؿ في اومر بالمعركؼ كالنيي  كسعة معرفتو بالحديث كالفقو كاللغة كغير ذلؾ ػ رأسان في

ىػ(، كلو مصنفات عديدة منيا: المجمكع في الفقو، كالًمنياج ررح صحيأل ٕٔٔعف المنار. تكفي بقرية نكل سنة)
 (.ّْٓ/ٓ(، كرذرات الذىب)َُْٕ/ْمسلـ، كاتاب اوذاار، كرياض الصالحيف. ينظر: تذارة الحفاظ: الذىبي)
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فػػي اتابػػو" الًفصػػؿ" فصػػالن  (ِ)ابػػف حػػزـو كقػػد عقػػد  .(ُ)الصػػديقيةي  أيمػػوي  إليػػو انتيػػت مػػا غايػػة أفَّ  ذاػػر
: كحصرىف في ساء،ساء" كانتصر فيو للقكؿ بنبكة النَّ بعنكاف: "نبكة النَّ   كأـ كىػاجر كسارة حكاء ستو

الجمػاىير مػف  إفَّ "قػاؿ النػككم:  االفػو، علػى العلمػاء جميكري ك  .(ّ)كمريـ كآسية بنت مزاحـ مكسى
 لػيسف. (ْ)"يا ليسػت نبيػةن، كقػد رػذَّ مػف قػاؿ: نبيػةه، كال التفػات إليػو، كال تعػريج عليػوالعلماء على أنَّ 

 سػارة نسػكة ثػالث نبػكة إلػى العلمػاء بعػض ذىػب كقد"قاؿ ابف اثير:  ،الجفَّ  في كال نبيةه  النساءً  في
 عػػػػػنيف اهلل رضػػػػػي صػػػػػديقات أنيػػػػػف الجميػػػػػكري  عليػػػػػو كالػػػػػذم السػػػػػالـ، علػػػػػييف كمػػػػػريـ مكسػػػػػى كأـ

بنبكة  :أدلة الذيف يقكلكف ساء، كأفَّ و ال نبكة في النَّ أنَّ كالصحيأل قكؿ جميكر العلماء  .(ٓ)"كأرضاىف
كذىب ابف تيميَّة إلى أفَّ مريـ صدَّيقةه، كليست بنبيػةو، بػؿ لػيس فػي  ،ثبات ذلؾيض إلالنساء ال تن
مريـ صديقةه ىذا غايتيا، أف اانػت مػف الصػديقيف، الػذيف ىػـ أعلػى  كالاالصة أفَّ  .(ٔ)النَّساًء نبيةه 

الالؽ رتبةن بعد اونبياء. كالصديقيةي ىي: العلـ الناف ، المثمػر لليقػيف، كالعمػؿ الصػالأل. كىػذا دليػؿ 
سػػائري كاػذلؾ  كرػرفان، الصػديقية، كافػى ذلػؾ فضػػالن مػريـ لػـ تاػػف نبيػةن، بػؿ أعلػى أحكاليػػا  علػى أفَّ 

 .جاؿوفَّ اهللى جعؿ النبكةى في أامؿ الصنفيف، في الرَّ  النساًء لـ ياف منيف نبيةه؛
 :(ٕ)ىداياتو ك  أىداؼو  مفما ترشد إليو اآلية خامسان: 
 أفَّ فائدة اإلنذار ىي التقكل المكجبة للرحمة. .ُ
 .العجب المةه تدؿر على ًاٍبر كاستابارو للرَّيءو  .ِ
 مؤىؿ لتحمرؿ اومانة العظمى كالرسالة اإلليية.اإلنساف  .ّ

 .، كيصنعكف صنعان فريدان سؿ ييعدكف إعدادان ااصان لتحمرؿ النبكة كالرسالةالرر  فَّ أ .ْ

 .و أعظـ في االبتالء كاالاتبارونَّ  ؛برران ال مالئاة الررسؿ اهلل ااتار أفَّ  .ٓ

 .يصلحكف قدكة كأسكة، كىـ الذيف البرر أقدر على القيادة كالتكجيو أفَّ  .ٔ
                                                           

 (.ّٔٗ/ْمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)

: أبك محمد علي بف أحمد بف سعيد بف حزـو اوندلسي، اإلماـ الظاىرم، عالـ اوندلس في عصره، حزـو  ( ابفي ِ)
ىػ(، فقيو كأصكلي متالـ، كعالـ بالفرؽ ْٔٓىػ(، كتكفي سنة)ّْٖكأحد أئمة اإلسالـ العظاـ، كلد بػ"قرطبة" سنة)

نظر: نفأل الطيب: أحمد صؿ في الملؿ كاوىكاء كالنحؿ. يحلى في الفقو، الفً و: المي كالديانات، مف مؤلفات
 .(ِْٓ/ْ): الزرالياوعالـك (، ِّٓ/ّ(، كفيات اوعياف)ِّٖ/ِالمقرم)

(ّ) (  (.َٗ/ُُ،ّٖ/ْكالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (،ُٖٔ/ّالًفصؿ في الملؿ كاوىكاء كالًنحؿ: ابف حـز

                                                                                                           (.                                                                                                                           ٖٓ،ْٓ،ُٔ،ُٓ/ٖكفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر) (،ُْٓلنككم)ص:اتاب اوذاار: ا (ْ)

 (.    ٖٗػ ٖٔكالرسؿ كالرساالت: عمر سليماف اورقر)ص: (،ُِٓ/ُالبداية كالنياية: ابف اثير) (ٓ)

(، كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف ّْٗ،ُُٕ/ِالجكاب الصحيأل لمف بدؿ ديف المسيأل: ابف تيمية) (ٔ)
 (.ِّٔالرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:كتيسير الاريـ  (،ّٓٔ/ٕحجر)

(، كالرسؿ كالرساالت: عمر سليماف ُّٔ/ُْ(، كتفسير الرازم)ِّْ/ْمقاييس اللغة: ابف فارس) (ٕ)
 (.ٗٔاورقر)ص:
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 األفضؿ البقاء في الكجكد لؤلٍصمىح: نيالمقصد الثا
ُبوا بَِآَيٚبَِْٚ:وقكلكيدؿر عليو  ذَّ ـَ َِ َوَأْؽَرْؿَْٚ افَِّذيَن  ِْ ٍُ ُه ِِف اف ًَ َُْْٔٚه َوافَِّذيَن َم َج ْٕ َٖ ُبوُه َؾ ذَّ َُ ُٕوا  ]َؾ ٚ ـَ  ٌْ ُ إَِنَّ

غَ  ِّ  .{20}األعراف  [َؿْوًمٚ َظ
 :(ُ)المفردات المُّغكية في اآليةأكَّالن: 
 َِ ِْ ٍُ  .يره قبليا كال ياكف بعدىا مثلياالفلؾ كىي السفينة العظيمة التي لـ ياف ليا نظ: اف
ررغَ  ِّ ػػـو كزنػػو فىػػ و  جمػػ  عمػػيف: َظ ػػى، مػػف مرػػتؽ ،عى  علػػى تكسػػعان  كيطلػػؽ البصػػر، فقػػداف كأصػػلو العمى
ػػى :كيقػػاؿ النػػاف ، الػػرأم فقػػداف ػػفة، ثبػػكت علػػى الاػػالـ فػػي غلػػب كقػػد القىلػػًب، عىمى  بػػهللفَّ  كتمارنيػػا الصَّ
نَّما سجيةن، تاكف البصػر،  فقػد باػالؼ غالبػان، عليػو يالػؽ المػرءى  وفَّ  الػرَّأم؛ فقػد فػي ذلؾ يصدرؽ كا 

 إلػػى دىاعػػكف قػػادتىيـ عىمػػيف؛ وفَّ  اػػانكا اػػذَّبكا الػػذيفك   أنَّػػو يريػػد فػػي اريػػة عمػػى البصػػائر،فػػالمعنى 
، عػف الحػؽَّ  عمػيف أم: :، كالمعنػىليا سمَّاعكف الدَّعكة تلؾ متقبَّلكف كدىماؤىـ مؤيدكنيا، الضَّاللةً 

 ، فال يبصركف ارياًت، كال يركف النذر كالركاىد.ال يبصركنو كال ييتدكف لو
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

ٌُ ِمرَن اهللِ َمرٚ ََل بعدما قاؿ لقكمو: ()تيابر ارية أف نكحان  َِ روَن[]َوَأْظ ُّ َِ ًْ فهللنػا علػى أٍم:  َب
حسػافو  ، كمػا عنػده مػف رحمػةو ، كجمػاؿو ، كجالؿو كسلطافو  ي مف عظمةو بما عليو ربَّ  علـو  ، كمػا لديػو كا 

، كأنػػتـ ال تعلمػػكف فػػاتقكا اهلل إذان كأطيعػػكني يغفػػر لاػػـ مػػف ذنػػكباـ كيػػؤاراـ إلػػى كعػػذابو  مػػف ناػػاؿو 
إال امسػيف عامػان قػائالن: أاػذبتـ  سػنةو  ككاصؿ حديثو معيـ كقد داـ ألػؼى  ،آجالاـ، كال يعجؿ بفنائاـ

مػناـ لينػذراـ، كلتتقػكا اهلل  مػف رباػـ علػى رجػؿو  أف جاءاـ ذاره  كعجبتـ بما دعكتاـ إليو كجئتاـ بو
أمػػف ىػذا يتعجػب العقػػالء؟ كاانػت النتيجػػة  ،أف ترحمػكا فػػال تعػذبكا بتكحيػده كعبادتػو كطاعتػػو رجػاءى 

يـ ونَّ  ؛بيفالظالميف الماذَّ  و كالمؤمنيف معو، كأغرؽى رة أف اذبكه فهللنجاه ربر ة المباراة الايَّ ليذه الدعك 
فو بيـ اػذبكه فهللنجػاه طر يـ بعد تلى أابر اهلل عنيـ أنَّ ثـ  .اانكا قكمان عميف فال يستحقكف البقاء كالنجاة

حػيف تبلػػ  حػػدان معينػان مػػف الفسػػاد، ال تتفاػػر كال  البرػػرية الفطػػرة فػػإفَّ  .كالمػؤمنيف بػػو فػػي السػفينة اهللي 
عف اليدم كالنصأل المالص كالنذير  فبعماىـ ،تتدبر كال تتذار، كال ينف  معيا اإلنذار كال التذاير

 .كبعماىـ القكا ىذا المصير، بكااذَّ 
 

                                                           

(، َُٗ/ُ(، كالبداية كالنياية: ابف اثير)ْٕٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ُ)
كأيسر التفاسير: أبك بار  ،(ُٖٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ِِّ/ِكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)

 (.ُٖٗ/ٖالجزائرم)

(، كأيسر التفاسير: أبك بار ْٕٓ/ٓطية)المحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف ع (ِ)
 (.َُّٗ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ُٖٖ/ٖالجزائرم)
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 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 
فػي ادعػاء النبػكة كتبليػ  التاػاليؼ مػف  نكحػان ا مػ  ذلػؾ اػذبك  المأل مف قكمػو أفَّ  اهللي  فبيَّ لما 

لػػػؾ كأنجػػػى مػػػف اػػػاف معػػػو مػػػف و تعػػػالى أنجػػػاه فػػػي الفي نَّػػػأ ، بػػػيَّفكأصػػػركا علػػػى ذلػػػؾ التاػػػذيب ،اهلل
  .بهللنَّيـ اانكا قكمان عىميفف العلة في ذلؾ كبيَّ  ،بيفكأغرؽ الافار كالماذَّ  ،المؤمنيف
 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 

ُبوهُ ]: ضمير الجم  في قكلو:األكلىالمطيفة  ذَّ َُ  جميػ  مػف التَّاػذيبي  كقػ  كقػد عائػده إلػى القػكـ، [َؾ
ػػف كمػػف بيتػػو أىػػؿ بعػػضى  عػػدا كدىمػػائيـ، قػػادتيـ، مػػف قكمػػو  فعيطػػؼ نػػكح، قػػكؿ سػػماع عقػػب بػػو آمى
 يبلَّػ  العػالميف ربَّ  مػف رسػكؿه  أنَّػو دعػكل تاػذيب يقتضػي قكؿه  منيـ صدر أٍم: بالفاء، االمو على

أل، ؿ، التَّاذيب مف أعـ تاذيبان  فصار كينصى  على االستمرار معنى إلى يىؤكؿ للمأل بالنَّسبة فيك اوكَّ
. كبيف بينيـ المجادلة كانتياء قادتيـ قكؿ سماع بعد أنيؼ، تاذيبه  للعامة كبالنَّسبة التَّاذيب،  نكحو

َْْٔررٚهُ ]الفػػاء فػػي قكلػػو:المطيفػػة الثانيػػة:  َج ْٕ َٖ ؛ وفَّ التَّاػػذيب حصػػؿ  [َؾ للتعقيػػب، كىػػك تعقيػػبه عيرفػػيه
، بهللنَّو لف يؤمف مف قكمو إال مىف قد  آمف، كال ييرجى زيادة مؤمف آار. بعده الكىحيي إلى نكحو

 مػ  بػاإلغراؽ، اإلابػار علػى باإلنجػاء اإلابػار في ارية تقديـ كتهللاير؛ حيثي قػدـ: المطيفة الثالثة
 المػػؤمنيف بإنجػػاء لالىتمػػاـ اإلنجػػاء فقػػدـ المناػػريف، بػػإغراؽ اإلابػػار تقػػديـ العبػػرة مقػػاـ مقتضػػى أفَّ 

 الرَّسػػػػكؿى  ينجػػػػي أف المرػػػػرايف أىلػػػػؾ إذا اهللً  سػػػػنة بػػػػهللفَّ  المػػػػؤمنيف مػػػػف السَّػػػػامعيف لمسػػػػرة كتعجػػػػيالن 
ال بالنَّػذارة، التَّعػريض يفيػدي  التَّقديـ فلذلؾ كالمؤمنيف،  يظيػر ال إذ اإلنجػاء، قبػؿ كقػ  اإلغػراؽى  فػإفَّ  كا 

 ابتػداء التَّاػذيب بػو فالمعقٌػب بو، يؤمنكا لـ لمف العذابً  حصكؿً  بعد إال معو كمف نكح إنجاء تحٌقؽ
 الجم . لمطلؽ المفيدة بالكاك اإلنجاء عطؼ التَّقديـ ىذا كليتهللتى بعده، كاق  كاإلنجاء ىك اإلغراؽ،

َِ ]قكلػػو: :الرابعػػة المطيفػػة رر ِْ ٍُ ررهُ ]:متعلػػؽ بمعنػػى قكلػػو[ ِِف اف ًَ كا معػػو فػػي تقػػديره: اسػػتقرر  وفَّ ؛ [َم
قيف لػو، فاػاف يػـ اػانكا مصػدَّ ، كأنَّ اهلل أمػره أف يحمػؿ فػي الفلػؾ معرػران  لـ أفَّ عليؽ عي الفلؾ، كبيذا التَّ 

 .بديعان  ىذا التعليؽ إيجازان 
ُبوا بَِآَيٚبَِْررٚ]:قكلػػو فػػي بالمكصػػكؿ اإلتيػػاف :خامسػػةالمطيفػػة ال ررذَّ ـَ : يقػػاؿ أف دكف [َوَأْؽَرْؿَْررٚ افَّررِذيَن 

ػلة بو تيؤذف لما بقيتيـ، أك سائرىـ، كأغرقنا  أٍم: [َوَأْؽَرْؿَْرٚ]:قكلػو فػي الابػر تعليػؿ كجػو مػف الصَّ
 .تاذيبيـ وجؿ أغرقناىـ
ُبوا بَِآَيٚبَِْٚ]:: قكلوسادسةالمطيفة ال ذَّ  . اانت لو آيات كمعجزات ()نكحان  يقتضي أفَّ  [ـَ

                                                           

 (.َُٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)

 .(ُٕٗ/ٖابف عاركر)الطاىر التحرير كالتنكير:  (ِ)
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ُٕوا ]:قكلػو :سػابعةالمطيفة ال رٚ ـَ  ٌْ ُر رغَ إَِنَّ ِّ  دؿَّ  امػا [َوَأْؽَرْؿَْرٚ]لجملػة: العلَّػة منزلػةى  يتنػزؿي [ َؿْوًمرٚ َظ
نَّمػػػا فيػػػو، رػػػؾَّ  ال إذ كالتَّػػػرىدد، الرػػػؾ ردر  بػػػو يقصػػػد ال ىنػػػاو ونَّػػػ ؛(إف)حػػػرؼ عليػػػو  مػػػف المقصػػػكدي  كا 

ـى  تقػػػكـ أف لالىتمػػػاـ جػػػاءت إذا( إف)رػػػهللف كمػػػف بػػػالابر، االىتمػػػاـ علػػػى الدَّاللػػػةي  الحػػػرؼ  فىػػػاءً  مقػػػا
أغرقنػا  :كالمعنػى .فىٍصػؿ اىػالى  الجملػة ىػذه ففصػؿ قبليػا، بػالتَّي الجملػة كربػطى  التَّعليػؿ كتفيػدى  التَّفري ،
 كال يفيدىـ التذاير. ،ال تنجأل فييـ المكعظة ،بيف لاكنيـ عمي القلكبالماذَّ 

 فظيػ ه  كافػره  مػنيـ سفسػطةه  كىػذه ،الطكفػاف كقػكع جيلػةال مػف طائفػةه  أناػرت كقػد :تاسػعةالمطيفة ال
 رسؿ عف الناقلكف اوديافً  أىؿي  أجم  كقد ،العالميف لربَّ  كتاذيبه  للمحسكسات كماابرةه  بلي ه  كجيؿه 
َـّ  كأنَّػو الطركفػاف، كقػكع على اوزماف سائر في النَّاس عند تكاتر ما م  الرحمفً   كلػـ الػبالدً  جميػ ى  عػ
 .(ُ)المحتكـ القدر في سبؽ لما كتنفيذان  نبيو لدعكةً  استجابةن  العىباد؛ افرة مف أحدان  يبؽ اهللي 

 :(ِ)خامسان: بياف المقصد في اآلية
ة ىذه دلَّت قد  الػؽى  اهللى  فػإفَّ : اإلنسػاني الالػؽ تطػٌكرى  اهلل إرادة في عظيـ معنى على القصَّ
، كالحػسَّ  الظػاىرى  الحػػسَّ  لػو كالػؽ تقػكيـ، أحسػف فػي اإلنسػافى   قػػكاه بعػض باسػتعماؿ فػانتف  البػاطفى
، أكائؿ إدراؾ في الحسيَّة ػالؿ، الضػر إليػو جلىػب فيمػا ذلػؾ بعػض استعمؿ كلانَّو العلـك  كذلػؾ كالضَّ

عانتيا حسَّو عف غاب فيما الًحسيَّة القكاعد باستعماؿ  االقػو فػي ففاَّػر كالمايَّلػة، الكىمٌيػة بػالقكل كا 
 مػػ  اإلنسػػاف فػػي ذلػػؾ كتفػػاقـ ميلاػػو، كرػػرااءى فػػي كأبنػػاءن  كعرػػيرةن  كأعكانػػان  أنػػدادان  لػػو ـفتػػكى كصػػفاتو
ـي  يىػػداؿ لػـ إذ ااًلقػػو، بنسػيافً  عليػػو عػػاد حتَّػى اوزمػػاف مػركر  كأقبػػؿ الظَّػػاىرة، حكاسػو تحػػت بػو العلػػ
ػػكران  اٌتاػػذ حيػػثي  المكىكمػػة ارليػػة عبػػادة علػػى  كتيػػذيبى  البرػػر إصػػالحى  اهللي  فػػهللراد محسكسػػةن، ليػػا صي

 انتاػػػػابى  اهللي  فػػػػهللراد جميػػػػكريىـ، بػػػػو كافػػػػرى  قكمػػػػو مػػػػف قليػػػػؿه  بػػػػو فػػػػآمف نكحػػػػان  إلػػػػييـ فهللرسػػػػؿ إدراايػػػػـ،
الحيف  تمٌانػت الػذيف كاستئصػاؿى  بو، آمف كمف نكح كىـ اليدل، عقكلييـ قىًبلىتٍ  الذيف البرر مف الصَّ
ػالحيف مػف ليينرئ عقكًليـ مف الضَّاللةي  ػاليف فسػادى  اإلنسػانٌيةى  كيىٍاًفػيى  صػالحةن  ذٌريػةن  الصَّ  فاانػت ،الضَّ

ػ اهللي  فبػيَّ  كقد .لألٍصلىأل كانتاابان  البرر لصالح تجديدان  علييا طرأى  كما نكحو  بعثةي  و ة أنَّػفػي ىػذه القصَّ
اهلل  ف الاػافريف، كىػذه سػنةي مػانتقـ وكليائو مف أعدائػو، كأنجػى رسػكلو كالمػؤمنيف، كأىلػؾ أعػداءىـ 

بػالغرؽ  كالظفػر كالغلػب ليػـ، امػا أىلػؾ قػكـ نػكح ،العاقبػة للمتقػيف نيا كاراػرة، أفَّ في عباده في الدر 
ىنػاؾ تطػكر كلاػف ال بيػدَّ مػف التنبيػو إلػى ملحػظو ميػـو أنَّػو لػـ ياػف ، كأصحابو المػؤمنيف كنجى نكحان 

إف البرػػرية تبػدأ طريقيػػا ، فػسػػؿ اليػا مػػف عنػد اهللفػي مفيػكـ العقيػػدة اوساسػي، الػػذم جػاءت بػو الرر 
ى جاىلية ضالة مرراة كىنا يهللتييػا رسػكؿ بػذات الحقيقػة التػي ثـ تنحرؼ إل ،ميتدية مؤمنة مكحدة

                                                           

كالبداية  (،َُٔ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ْٖٓ/ٓمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية)ال (ُ)
 .(ُٖٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،َّٔ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ُُٖ/ُكالنياية: ابف اثير)

 .(ُٗٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)، ك(ِِّ/ِتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ِ)
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اانت علييا قبؿ أف تضؿ كتررؾ. فييلؾ مف ييلؾ، كيحيا مف يحيا. كالذيف يحيكف ىـ الذيف آبكا 
ليـ إليان كاحدان، كاستسلمكا باليتيـ إلى ىذا اإللو  ىـ الذيف علمكا أفَّ ، إلى الحقيقة اإليمانية الكاحدة

يقػـك علييػا ديػف  كاحػدةه  فيػي حقيقػةه [ َيٚ َؿْوِم اْظُبرُدوا اهللَ]يف سمعكا قكؿ رسكليـ ليـ:ىـ الذ، الكاحد
 كعلػػى أساسػػيا تػػدكر المعراػػة بػػيف الحػػؽَّ  ،سػػؿ جميعػػان علػػى مػػدار التػػاري اهلل الػػو، كيتعاقػػب بيػػا الرر 

يكحػػد اولفػػاظ كالسػػياؽ القرآنػػي ، بيف بيػػا كينجػػي المػػؤمنيفكعلػػى أساسػػيا يهللاػػذ اهلل الماػػذَّ  ،كالباطػػؿ
ٌْ ِمرْن إَِفرٍه ]:كاحػدو  في نص   م  ااتالؼ لغاتيـ سؿالرر  ر بيا جمي ي التي عبَّ  ر ُُ َيرٚ َؿرْوِم اْظُبرُدوا اهللَ َمرٚ َف

هُ   ؛حتػى فػي صػكرتيا اللفظيػة علػى مػدار التػاري  كذلؾ لتحقيؽ معنػى كحػدة العقيػدة السػماكية [َؽْرُ
 .(ُ)عرضيا في السياؽ بذاتيا يصكر كحدة العقيدة تصكيران حسيان  كوفَّ 

 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
ف اإلنساف أفَّ  .ُ  ينجيػو إنَّمػا مػف عػذاب اهلل؛ ينجيػو ال فيػذا كالرئاسة، كالغنى الملؾ أعطي كا 

 .كالتقكل اإليماف

 تقرير مبدأ العاقبة للمتقيف. .ِ
 ف عمى العيكف على صاحبو.م عمى القلكب أاطر .ّ
 .اإليماف حياة كنجاة، كالافر مكت كىالؾ .ْ
ىالؾ المررايف المعرضيف. .ٓ  مف سينَّة اهلل إنجاء المؤمنيف، كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(َُّْ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)
، كالماتصر في التفسير: (ُٖٗ/ٖتفاسير: أبك بار الجزائرم)أيسر ال ، ك(ِٓٔ/ٔتيمية)مجمكع الفتاكل: ابف  (ِ)

 (.ُٗٓمراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:
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 الفصؿ الرابع

 (ٕٖ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية:)           

 اإلقرار بالنبكات كاجبه 

 كينسبؾ مف أربعة مباحث:

ؿ      (.ِٕ-ٓٔ: الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكَّ

 (.ٕٗ-ّٕ: الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )الثانيالمبحث     

 (.ْٖ-َٖ: الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )المبحث الثالث   

 (.ٕٖ-ٖٓ: الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )المبحث الرابع    
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ؿ                           المبحث األكَّ

 (ِٕ-ٓٔآية )الد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف 

 ىكد رسكؿي اهلل

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

ؿ: الد يف السَّماكم كاحده              .المطمب األكَّ

 .األخبلؽ الحميدة ًسمة المسمميفالمطمب الثاني:            
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ؿ: الد يف السَّماكم كاحده   المطمب األكَّ
 كفيو أربعة مقاصد:

ؿ:         البشًريةالمسممكف قادةي المقصد األكَّ
هُ ]:دؿَّ عليو قكلو          ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ ٌْ ُهوًدا َؿَٚل َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف   .{21 }األعراف[َوإَِػ َظٍٚد َأَخُٚه

 :(ُ)أكالن: المفردات المُّغكية في اآلية
اده أمةه عظيمةه مف العرب العاربة البائدة، كاانكا عررى قبائؿ، كىـ أبناءي عاد  :َظٚدٍ  ،  مف ذريةعى  نكحو

 .عرب بالرٍَّحر مف أرض اليمف كحضرمىكت كعيمىاف كاوحقاؼً كاانت منازؿي عادو ببالد ال
 ٌْ ْٝ ]: أٍم: صاحبيـ كرسكليـ، كالعرب تيسمي صاحب القكـ أخى القكـ، كمنو قكلو:َأَخُٚه ر َِ رََم َدَخ َِّ ـُ

ٚ َٓ ْٝ ُأْخَت َْ ًَ ٌٜ َف : كأرسلنا إلى قكـ عادو أااىـ، أٍم: كالمعنى أٍم: صاحبتيا كربييتيا. {14}األعراف [ ُأمَّ
كاحػدان مػػف قبيلػػتيـ، أك صػػاحبيـ، كسػػماه أاػػان لاكنػو ابػػف آدـ مػػثليـ. أٍم: أاػػاىـ فػػي النسػػب ال فػػي 

ػػػف كلػػده أبػػكاؾى أك ، الػػدَّيف أحػػػديىما، كييسػػتعار اوخي فػػي اػػػؿَّ مرػػارؾو لغيػػره فػػػي كاوخي فػػي اوصػػؿ مى
نعة أك الدَّيف أك المعاملػة أك المػكدَّة أك غيرىػا مػف المناسػبات، اواػكةي إذا اانػت فػي  القبيلة أك الصَّ

 الة كاالجتماع في الفعؿ.اغير الكالدة اانت للمر
، كىي (ِ)عربان يسانكف اوحقاؼ ااف مف قبيلةو يقاؿ ليا عاده، كاانكا ()ىكده مف ذرية نكحو  :ُهوًدا

ػػػٍحر كمػػػا كاالىػػػا، ك ك ، رمػػػؿجبػػػاؿ ال ىػػػي سػػػاحؿ الػػػيمف ممتػػػدان إلػػػى اػػػانكا ينزلػػػكف الرمػػػؿ بػػػهللرض الرَّ
علػػػييـ جعليػػػا مفػػػاكزى  كاانػػػت ديػػػارىـ أاصػػػب الػػػبالد كأاثرىػػػا جنانػػػان، فلمػػػا سػػػاط اهللي  ،حضػػػرمكت
 .(ّ)الضااـ؛ كذلؾ لردة بهللسيـ كقكتيـ كاانكا اثيران ما يسانكف الاياـ ذكات اوعمدة، كصحارل
ـه يجمػ  غايػة الحػب لػو كغايػة الػذَّؿ لػو، فمػف ذؿ لغيػره مػ  بغضػو لػـ ياػف  :اْظُبُدوا اهللَ العبػادة: اسػ

ػب غايػة المحبػة؛ بػؿ  عابدان، كمف أحبو مف غير ذؿو لو لـ ياف عابدان، كاهلل سػبحانو يسػتحؽ أف ييحى
ريء إال لو، كأف يعظـ كيذؿ لو غاية الذؿ؛ بؿ ال يػذؿ ياكف ىك المحبكب المطلؽ الذم ال يحب 

لرػػيءو إال مػػف أجلػػو، كمػػف أرػػرؾ غيػػره فػػي ىػػذا كىػػذا لػػـ يحصػػؿ لػػو حقيقػػة الحػػب كالتعظػػيـ؛ فػػإفَّ 
 .الررؾ يكجب نقص المحبة

                                                           

عمدة الحفاظ في تفسير أررؼ ك  ،(ُُٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم)، ك (ُُْ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ)
: فتأل القديرك  ،(ِٓٔ/ٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارم، ك (ْٕ/ُاولفاظ: السميف الحلبي)

 .(َُٗ/ٖ( كأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ََِ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)، ك (َّٕ/ِ)الركااني

 .(ِٓٔ/ٕنظر: فتأل البارم: ابف حجر)ي( اوحقاؼ جم  حقؼ، كىك المعكج مف الرمؿ. ِ)

(، كالتحرير كالتنكير: ابف َّٕ/ِ): الركاانيفتأل القديرك  ،(ُِٔ/ُٓمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ّ)
 .(َُِ/ُ(، كالبداية كالنياية: ابف اثير)ََِ/ٖعاركر)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثانيان: 
اورض، كىػـ علػى مػا يظيػر أقػدـ مػف قبيلةي عادو قكـ ىكد مف أقدـ اويمـ كجكدان كآثاران في 

َٚء ِمرْن م  قكمو، بدليؿ قكلو: ، لذا ناسب ذارىا بعد قصًة نكح()إبراىيـ ٍَ َِ ٌْ ُخ ُُ َِ ًَ ُروا إِْى َج ـُ ]َواْى

ُٕوٍح[ ِد َؿْوِم  ًْ فهللصػبأل النَّػاسي علػى علػـ بكاقعػة قػكـ نػكح العظيمػة كىػي الطكفػاف العظػيـ؛ لػذا اػاف  َب
َُونَ َأَؾََل ]لقكمو عاد قكؿ ىكد  .إرػارةه إلػى التاكيػًؼ بتلػؾ الكاقعػة المتقدمػة المرػيكرة فػي الػدرنيا[ َبتَّ

فيقػػكؿ اهلل: كامػػا أرسػػلنا إلػػى قػػكـ نػػكح نكحػػان، اػػذلؾ أرسػػلنا إلػػى عػػاد أاػػاىـ ىػػكدان؛ لػػذلؾ فػػإفَّ ألفػػاظ 
فالمناسػػبة بػػيف قصػػة نػػكح ، قصػػة ىػػكد مكافقػػة لأللفػػاظ المػػذاكرة فػػي قصػػة نػػكح إال فػػي أرػػياء يسػػيرة

صػػة ىػػػكد إنَّيػػػا نفػػػس الرسػػػالة، كنفػػػس الحػػػكار، كنفػػػس العاقبػػػة، إنَّيػػػا السرػػػنة الماضػػػية، كالنػػػامكس كق
الجارم، كالقانكف الكاحد؛ فػإفَّ قػكـ عػاد ىػؤالًء مػف ذرارم نػكح، كالػذيف نجػكا معػو فػي السػفينة، كمػا 

إلسػػالـ، اػػانكا مػػف رػػؾ  أفَّ أبنػػاء ىػػؤالًء المػػؤمنيف النػػاجيف فػػي السػػفينة اػػانكا علػػى ديػػف نػػكح كىػػك ا
]َوَفُِْيري َرُشروٌل ِمرْن َربي العالميف، فياذا قػاؿ ليػـ نػكح: ه، كاانكا يعتقدكف أنَّو ربر يعبدكف اهلل كحدى 

ررَٚدَِغ[ ًَ فلمػػا طػػاؿ علػػييـ اومػػد، كتفرقػػكا فػػي اورض، كلعػػب معيػػـ الرػػيطاف لعبػػة  {23}األعللراف  اف
، عاد قكـ ىكد يستناركف أف كريكات المتاع أكليا ريكة الملؾالغكاية، كقادىـ مف ريكاتيـ، كفي 

يدعكىـ نبيريـ إلى عبادة اهلل كحػده مػف جديػد، كقػد سػاركا فػي الطريػؽ الػذم سػار فيػو مػف قبػؿ قػكـ 
 نكح، فلـ يتذاركا كلـ يتدبركا ما حؿَّ بمف ساركا في ىذا الطريؽ.

 :(ِ)لي لآليةاجمالمعنى اإلثالثان: 
ػػة ىػػكدو  بعػػد أفَّ  ػػة نبػػيَّ اهلل نػػكحو أاػػذٍت فػػي بيػػاف قصَّ مػػ  قكمػػو،  أابػػرت السػػكرة الاريمػػة قصَّ

إلى قكمو داعيان إلى التكحيػد أرسػلنا إلػى عػادو كاحػدان مػنيـ، عالقتيػو بيػـ  كاما أرسلنا نكحان  :فقاؿ اهلل
فَّ ذلػؾ سػبيؿي عالقةي اوخ بهللايو كىك ىكده فقاؿ ليـ: يا قكـً اعبدكا اهلل كحدىه، ليس لاـ إلوه غيري  ه، كا 

قػاؿ ابػف  .(ّ)االتقاء مػف الرػرَّ كالعػذاب، كىػك الطريػؽ المسػتقيـ، فيػالَّ سػلاتمكه لتتقػكا الرػرَّ كالفسػادى 
، فبعػث اػانكا أصػحابى أكثػافو يعبػدكنيا عػادان  إفَّ فػ. (ْ)"لقكمػو ()ىذه ارية نًػذىارىةه مػف ىػكد"عطيَّة: 

كأصػػػبحيـ كجيػػػان، فػػػدعاىـ إلػػػى عبػػػادًة اهلل كأمػػػرىـ أف ، كاػػػاف مػػػف أكسػػػطيـ نسػػػبان اهللي إلػػػييـ ىػػػكدان 
دكه، كأف يافكا عف ظ ةً ]كقالكا: لـ النَّاس، فهللىبىٍكا ذلؾ كاذبكهييكحَّ ؾت  [َمْن َأَصدُّ ِمَّْٚ ُؿوَّ  .{31}فصِّ

                                                           

التفسير المنير: كىبة ك  ،(ِِْ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسيرك (، ُُٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
  .(َُُّ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ك  ،(َِٔ/ٖالزحيلي)

 .(ِِٕ/ّ( تفسير المراغي)ِ)
 .(َُّ/ّ( التفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ّ)
 .(ْٗٓ/ٓ)في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية ( المحرر الكجيزْ)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
ٌْ ُهروًداَوإَِػ ]قػدـ المجػركر علػى المفعػكؿ اوصػلي فػي قكلػػو: :المطيفػة األكلػى ليتػػهللتى  [َظرٍٚد َأَخرُٚه

اإليجاز باإلضمار حيثي أريد كصؼ ىكد بهللنَّو مف إاكة عاد كمف صميميـ، مف غير احتياج إلى 
ػػمير علػػى متػػهللار لفظػػان كرتبػػةن، فقيػػؿ:[َظررٚدٍ ]إعػادة لفػػظ ٌْ ]، كمػػ  تجنرػب عػػكد الضَّ َوإَِػ َظررٍٚد َأَخررُٚه

ٌْ ]بدؿه أك بيافه مف [ُهوًدا]، ك[ُهوًدا  .[َأَخُٚه
ٌْ ]اوخ في ارية: :المطيفة الثانية كمنو  ،االتساعالقريب على كجو مستعمؿه في مطلؽ  [َأَخُٚه
ا  نَّما كصؼ ىكد كغيريه العربً قكلييـ: يا أاى ، فالمرادي أفَّ ىكدان ااف مف ذكم نسًب قكمو عاد، كا 

بذلؾ، كلـ ييكصؼ نكحه بهللنَّو أخ لقكمو؛ وفَّ النَّاسى في زمف نكحو لـ ياكنكا قد انقسمكا رعكبان 
، كالعربي يقكلكف: للكاحد مف القبيلة: أاك بني فالف، قصدان لعزكه كنسبتو تمييزان للنَّاس ؛ إذ كقبائؿى

ـى القبائًؿ ما حدث إال بعدى الطركفافً  قد يرتراكف في اوعالـ، كيؤاذ مف  ،ارية كنظائرىا أفَّ نظا
ونَّيـ اتفقكا على أفَّ ىكدان ما ااف أاان ؛ كسماه أاان ليما لاكنو مف قبيلتيـ ال مف جية أاكة الدَّيف

نَّو ااف كاحدان مف تلؾ القبيلة؛ لياكف اك ليـ في الدَّيف،   لفىيـ كاوينس باالمو كأفعالو أامؿ.ا 
؛ وفَّ [ َؿَٚل َيٚ َؿْومِ ]: فيًصؿ قكلو:المطيفة الثالثة كلـ ييعطؼ بالفاء اما عطؼ نظيره في قصة نكحو

ػػة  ػةى ىػػكدو لمػا كردت عقػب قصَّ الحػاؿى اقتضػى ىنػا أف تاػػكف اريػة مسػتهللنفةن اسػػتئنافان بيانيػان؛ وفَّ قصَّ
ػو حيػثي بعثىػوي اهللي نكحو المذاكر فييا دعكتيو قكم و صار السَّام  مترقبان معرفة ما ااطب بو ىػكده قكمى

ػو كبمػاذا أجػابكا؟ فيقػ   إلييـ، فااف ذلؾ مثار سؤاؿ في نفس السَّام  أف يقػكؿ: فمػاذا دعػا ىػكده قكمى
 .مف التَّفنرف في أساليب الاالـ م  ما في ىذا االاتالؼ[ َؿَٚل َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ]الجكابي بهللنَّو:

الحامة في اكف رسكؿ القكـ منيـ؛ أف ييفيميـ كيىٍفيـ منيـ، كأف ياكنكا أقرب إلى  المطيفة الرابعة:
 .إجابة دعكتيـ لمعرفتيـ رمائلو كأاالقو

ما ال يكجد في التكراة كاإلنجيؿ مثػؿ قصػة ىػكد  في القرآف مف قصص اونبياء المطيفة الخامسة:
 كىذا مف أدلة صدؽ النبكة. .(ِ)كرعيب كغير ذلؾكصالأل 

أفَّ العػػػرب اوكائػػػؿ فػػػي جزيػػػرتيـ اػػػانكا أصػػػحاب ديانػػػة  فػػػي اريػػػة دليػػػؿه علػػػى المطيفػػػة السادسػػػة:
، قبػػؿ أف يسػػم  النَّػػاس بالييكديػػة ـيػػ، فقػػد بعػػث اهللي إلػػييـ مػػف بلغيػػـ رسػػالة ربَّ قبػػؿ غيػػرىـسػػماكية 

نبي اهلل ىكدان كنبي اهلل صالحان قد بعثيما اهللي إلى عاد كثمكد قبؿ بعثة مكسى  كالنصرانية؛ ذلؾ أفَّ 

                                                           

: فتأل القديرك  ،(ِٓٔ/ٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم فتأل البارم، ك (ُُٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.َُِ،ََِ/ٖ: ابف عاركر)(، كالتحرير كالتنكيرَّٖ/ِ)الركااني

 ،(َُِ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(ٖٕ/ِ: ابف تيمية)لمف بدؿ ديف المسيأل ( الجكاب الصحيألِ)
 .(ِِٖ/ّتفسير المراغي)ك 
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

غات مـ، كلغتيا مف أقدـ اللر ةه مف أقدـ اوي مَّ فالعرب اوقحاح أي ، يسى، بؿ قبؿ بعثة الاليؿ إبراىيـكع
 .(ُ)فكفي ذلؾ رد  على مزاعـ المستررقيف القائليف بهللفَّ العرب ال عيد ليـ باوديا ،كجكدان 

 :(ِ)خامسان: بياف المقصد في اآلية
  :ادةيقأيمة المسممكف  - أ

ػػة المسػػلمة لتنرػػئ فػػي اورض طريقيػػا علػػى مػػنيج اهلل كحػػدىه، متميػػزة          لقػػد جػػاءت ىػػذه اويمَّ
لقػػػد انبثػػػؽ كجكدىػػػا ابتػػػداء مػػػف مػػػنيج اهلل لتػػػؤدم فػػػي حيػػػاة البرػػػر دكران ااصػػػان ال ك متفػػػردة ظػػػاىرة، 

ينيض بو سكاىا، لقد كجدت إلقرار منيج اهلل في اورض، كتحقيقو فػي صػكرة عمليػة، ذات معػالـ 
كمرػػػػاعر كأاػػػػالؽ، كأكضػػػػاع منظػػػػكرة، تتػػػػرجـ فييػػػػا النرصػػػػكص الرػػػػرعية إلػػػػى حراػػػػات كأعمػػػػاؿ، 

ايػػة كجكدىػػػا، كال تسػػػتقيـ علػػػى طريقيػػا، كال تنرػػػئ فػػػي اورض ىػػػذه كىػػػي ال تحقػػػؽ غ ،كارتباطػػات
ال إذا  الصكرة الكضيئة الفريدة مف الحياة الكاقعية الااصػة المتميػزة، إال إذا تلقػت مػف اهلل كحػدىه، كا 
تكلت قيادة البررية بما تتلقاه مف اهلل كحدىه، قيادة البررية، ال التلقي مف أحدو مف البرر، كال اتبػاع 

ػا الضػالؿ كاالنحػراؼ مف البرر، كال طاعة أحدو مف البرر، إمَّا ىذاأحدو  مَّ ىػذا مػا يؤاػده القػرآف ، كا 
كيارره في رتى المناسبات، كىذا مػا يقػيـ عليػو مرػاعر الجماعػة المسػلمة كأفاارىػا كأاالقيػا المػا 

ىػك قاعػدة حياتيػا، سنحت الفرصة، فيك التكجيو الدائـ ليذه اويمَّة، في اؿَّ جيؿو مف أجياليا؛ ونَّو 
ػػة لقيػػادة البرػػ بػػؿ قاعػػدة كجكدىػػا. لػػيس ف رية. كحػػيف تتالػػى عػػف ميمػػة القيػػادةلقػػد كجػػدت ىػػذه اويمَّ
، لقػػد كجػػػدت للقيػػػادة: قيػػادة التصػػػكر الصػػػحيأل، كاالعتقػػاد الصػػػحيأل، كالرػػػعكر لكجكدىػػا مػػػف غايػػػةو 

ف أف تنمػك كفي ظؿ ىذه اوكضػاع الصػحيحة يماػ، النظاـ الصحيألالصحيأل، كالالؽ الصحيأل، ك 
العقػػػكؿ، كأف تتفػػػتأل، كأف تتعػػػرؼ إلػػػى ىػػػذا الاػػػكف، كأف تعػػػرؼ أسػػػراره، كأف تسػػػار قػػػكاه كطاقاتػػػو 
كمداراتػػو، كلاػػف القيػػادة اوساسػػية التػػي تسػػمأل بيػػذا الػػو كتسػػيطر علػػى ىػػذا الػػو، كتكجيػػو لايػػر 

ل يمػاف،  البرر ال لتيديدىـ بالاراب كالدمار، كال لتسايره في المآرب كالريكات، ينبغػي أف تاػكف
كأف تقكـ علييا الجماعة المسلمة، ميتدية فييا بتكجيػو اهلل مػف اػالؿ الررسػؿ كالرسػاالت. كاإلسػالـ 

إبػػداع الػػذم جػػاء ليقػػكد الحيػػاة بمػػنيج اهلل، ىػػك اإلسػػالـ الػػذم كجػػو العقػػؿ للمعرفػػة كاالنتفػػاع باػػؿ 
مػػف قيػػادة البرػػرية،  إفَّ كظيفػػة اإلسػػالـ ىػػي إقصػػاء أنظمػػة الافػػر، مػػادم فػػي نطػػاؽ منيجػػو للحيػػاة

كتػػػكلي القيػػػادة علػػػى منيجػػػو الاػػػاص المميػػػز، المسػػػتقؿ المالمػػػأل، اوصػػػيؿ الاصػػػائص الرػػػريؼ 
فاإلسػػالـ يمػػزج بػػيف الػػدَّيف كالػػدرنيا، كبػػيف المسػػجد ، الغايػػات؛ ليعبػػد اهلل كحػػدىه، كياػػكف الػػدَّيفي الرػػو هلل

 . (ّ)كالدكلة، فيك ديفه كدكلةه، كعبادةه كقيادةه 

                                                           

 .(َِّػ ُٓٗ( لغة القرآف الاريـ: عبدالجليؿ عبدالرحيـ)ص:ُ)

 .(َْٖ: سليـ الياللي)ص:(، كالجماعات اإلسالميةّْٗػ  ّْٕ/ُ): سيد قطبفي ظالؿ القرآف (ِ)

 .(ٖعكدة)ص: القادر ( اإلسالـ بيف جيؿ أبنائو كعجز علمائو: عبدّ)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 :اهللىكد رسكؿ  - ب
عادان، كىـ عاد اوكلى اانكا أكَّؿ مػف عبػد اوصػناـ بعػد الطكفػاف، فبعػث  المقصكد أفَّ             

كقد جرل ذار عاد فػي القػرآف اثيػران، فعػاده ىػـ ، إلى عبادة اهلل كحدهاهللي فييـ أااىـ ىكدان، فدعاىـ 
جعليػـ أرػد أىػؿ زمػانيـ فػي  بػهللفَّ كااف اهلل قد أنعـ علػييـ  ،اومـ عبدكا اوصناـ بعد الطكفافأكَّؿ 

الالقة كالردة كالبطش. كلاػف عػادان اػانكا عربػان جفػاةن، اػافريف عتػاةن، متمػرديف فػي عبػادة اوصػناـ، 
لى إفراده بالعبادة كاإلاػالص لػو كرغػبيـ فػي طاعتػو  فهللرسؿ اهلل فييـ رجالن منيـ يدعكىـ إلى اهلل كا 

نيا اػػػرة، كتكعػػػدىـ علػػػى ماالفػػػة ذلػػػؾ عقكبػػػة الػػػدر نيا كاركاسػػػتغفاره، ككعػػػدىـ علػػػى ذلػػػؾ ايػػػر الػػػدر 
كاراػػرة، فاػػذبكه كاػػالفكه كتنقصػػكه، كاسػػتبعدكا أف يبعػػث اهلل رسػػكالن برػػريان، كىػػذه الرػػبية أدلػػى بيػػا 

كاسػػتبعدكا المعػػاد كأناػػركا قيػػاـ اوجسػػاد بعػػد صػػيركرتيا ترابػػان  ،مػػف جيلػػة الافػػرة قػػديمان كحػػديثان  اثيػػره 
يلػػة مػػف الزنادقػػة: أرحػػاـه تػػدف ي كأرضه تبلػػ ي. كىػػذا الرػػو اػػذبه كافػػره امػػا يقػػكؿ بعػػض الج ،كعظامػػان 

كجيؿه كضالؿه كأقكاؿه باطلةه كايػاؿه فاسػده بػال برىػافو كال دليػؿو يسػتميؿ عقػؿى الفجػرًة الافػرًة مػف بنػي 
آدـى الذيف ال يعقلكف كال ييتدكف. فهللاػذىـ اهلل كأىلايػـ بػريألو صرصػرو عاتيػة
كىػذا فيػو فائػدة أف  .(ُ)

دفف ىناؾ، كقػد اػاف مػف أرػرؼ  ()بيف عيماف كحضرمكت كأف ىكدان  مسااف عاد اانت باليمف،
قكمػػو نسػػبان؛ وفَّ الررسػػؿ إنَّمػػا يبعػػثيـ اهللي مػػف أفضػػؿ القبائػػؿ كأرػػرفيـ، كلاػػف اػػاف قكمػػو امػػا رػػدد 

اليػػا، اػػانكا قػػد فرػػكا فػػي اورض ك القيػػـ رػػدد علػػى قلػػكبيـ، كاػػانكا مػػف أرػػد اويمػػـ تاػػذيبان للحػػؽَّ؛ 
تيـ التي آتاىـ اهلل، كاانكا أصحابى أكثاف يعبدكنيا مف دكف اهلل فبعث اهلل  ،كقيركا أىليا بفضؿ قكَّ

كدعػاىـ إلػى عبػادة اهلل  نبيان، كىك مف أكسطيـ نسبان، كأفضليـ مكضػعان كحسػبان، فػهللمرىـ إلييـ ىكدان 
لػػى طاعتػػو كتقػػكاه فػػهللبكا عليػػو كاػػذبكه، كعتىػػٍكا،  كأف يافرػػكا عػػف ظلػػـ النَّػػاس، .كحػػده ال رػػريؾ لػػو، كا 

، فرػقكا بػذلؾ حتػى ، فهللىمسػؾ اهلل عػنيـ القطر)المطػر(كاستمر ذلؾ مػنيـ إلػى أفَّ أراد اهلل إنفػاذ أمػره
ػبا، كأيىًلاػٍت عػاده بالػدَّبيكرقاؿ: "  ()عف النبيَّ  عف ابف عباس .جيدىـ ذلؾ كىػذ  .(ِ)"نيًصرتي بالصَّ
 ، فاقتضبت عيكف ذلؾ بحسب اإليجازااتالؼه في تفسير السلؼ مطكالن، كفيو   قصص كق

                                                           

 القرآف العظيـ: تفسيرك (، ّْٓ/ُالبيضاكم) كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ:(، ُُٔ/ِ): البغكممعالـ التنزيؿ (ُ)
 الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: سيريت، ك (َُّػ َُِ/ُالبداية كالنياية: ابف اثير)، ك (ِِْ/ِابف اثير)
 .(َِْص:السعدم)

ٌْ ُهرروًدا َؿررَٚل َيررٚ َؿررْوِم اْظُبررُدوا اهللَ]اتػػاب أحاديػػث اونبيػػاء ػ بػػاب قكلػو: ( صػحيأل الباػػارمِ) حػػديث  [َوإَِػ َظررٍٚد َأَخررُٚه
ػػػ (،ّٕٗ،)ص:(ّّّْ)رقػػػـ لى فػػػي قصػػػة إلػػػى قكلػػػو تعػػػا ()با ىػػػي الػػػريأل الرػػػرقية، كالػػػدىبيكر مقابليػػػا، يرػػػيرالصَّ

ٌْ ِرًُيررٚ َوُجُْرروًدا مَلْ َبَرْوَهررٚ[اوحػزاب ِٓ ْٔ رر َِ َْٚ َظ ِْ َْٖرَشرر فػػي ىػذا الحػػديث تفضػيؿ بعػػض المالكقػات علػػى ك   {5}األحللزاب  ]َؾ
، كفيو إاباري المرء عف نفسو بما فضلو اهلل بو على سبيؿ التحدث بالنعمة ال على الفار، كفيو اإلاباري عف  بعضو

ىالايا.   .(َٗٓ/ٕ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم نظر: فتأل البارمياويمـ الماضية كا 
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 :(ُ)دعكة الرُّسؿ كاحدةه  - ج
ػلكف ؛نكحو قكمىو في الميـ مف االميػا كقد رابيت دعكةي ىكدو قكمىو دعكةى         وفَّ الررسػؿى مرسى

تترػػابو دعػػكاتييـ، فجميػػ  الررسػػؿ يػػدعكف إلػػى  فػػال جػػـر أفَّ  ،مػػف اهلل، كالحامػػة مػػف اإلرسػػاؿ كاحػػدةه 
ف اػػػاف لاػػػؿَّ مػػػف التَّػػػكراة  عبػػػادة اهلل كحػػػده ال رػػػريؾ لػػػو، فػػػديفي اونبيػػػاًء كالمرسػػػليف ديػػػفه كاحػػػده، كا 
التػػي أيمػػر  جميػػ  اونبيػػاء كالمرسػػليف، كىػػك الًملػػة اإلسػػالـ ديػػفي ف ،كاإلنجيػػؿ كالقػػرآف رػػرعةه كًمنيػػاج

ػد ا ابػف يقػكؿ اونبياء جميعان بيػا، ػد الًملػة كتعػدد الرػرائ  كتنكعيػا كتكحر لػدَّيف تيميَّػة:" فصػؿه فػي تكحر
كاونبيػػػاءي الريػػػـ ديػػػنيـ كاحػػػده، كتصػػػديؽ بعضػػػيـ مسػػػتلزـه تصػػػديؽ سػػػائرىـ،  الًملػػػي دكف الرػػػرعي،

كليػذا اػاف مػف صػدَّؽ محمػدان ، ئرىـ، كاػذلؾ التاػذيب كالمعصػيةكطاعة بعضيـ تسػتلـز طاعػة سػا
، كمػف اذبػو فقػد اػذب اػؿَّ نفقد صدَّؽ اؿَّ نبي   ؛ كمػف عصػاه بػي  ، كمف أطاعػو فقػد أطػاع اػؿَّ نبػي 

" ػا الػدَّيف الجػػام   فالمقصػكد أفَّ  فقػد عصػى اػؿَّ نبػػي  اػؿَّ نبػي  إنَّمػػا تعبػده اهلل برػريعةو ااصػة بػػو، أمَّ
ػػد الًملػػة كالػػدَّيف، كتعػػدد  الرػػرائ  كالمنػػاىج كىػػك اإلسػػالـ؛ فإنَّػػو عػػاـ  لجميػػ  اونبيػػاء، كىػػذا معنػػى تكحر

ػػػتَّ  تو لعىػػػال :"اونبيػػػاءي إاػػػكةه ()كليػػػذا قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل ،كتنكعيػػػا ، قػػػاؿ (ِ)ى، كًديػػػنييـ كاحػػػده"أمريػػػاتييـ رى
يـ متفقكف في أصكؿ ، كررائعيـ ماتلفةه، كأنَّ أصؿ إيمانيـ كاحده أفَّ جميكري العلماًء معنى الحديث 

، كىػػك هللصػػؿ ديػػنيـ كاحػػده ف .(ّ)فييػػا االاػػتالؼ التكحيػػد كأصػػؿ طاعػػة اهلل، كأمػػا فػػركع الرػػرائ  فكقػػ 
ف ااتلفت فركع الررائ . فالدَّ  يػف اإلسػالـ الػذم اتفقػت يف الذم بعث اهللي بو رسػلىو كىػك دً التكحيد، كا 

يػي عػف لة اورحػاـ، كالنسؿ جميعان، ااومر بالتكحيد، كالصدؽ، كالعدؿ، كبر الكالديف كصً عليو الرر 
لؾ فقػػد اتفػػؽ المسػػلمكف علػػى مػػا ىػػك معلػػـك باالضػػطرار مػػف ديػػف كلػػذ ،الرػػرؾ، كالظلػػـ، كالفػػكاحش

اإلسالـ كىك أنَّو يجبي اإليمافي بجمي  اونبياًء كالمرسليف، كبجمي  ما أنزلو اهللي مف الاتب اإلليية، 
فيػك اػافره عنػد فمف افر بنبي  كاحدو تيعلـ نبكتيو، مثؿ إبراىيـ كنػكح كلػكط كصػالأل كرػعيب كمكسػى 

ف ااف م ،جمي  المسلميف ال قتؿكا  تؿ كمف سب نبيان كاحدان مف اونبياًء قي ، رتدان استتيب، فإف تاب كا 
؛ امػػػا نبيػػػاء أابػػػر بػػػو فعلػػػييـ التصػػػديؽ بػػػونبيػػػان مػػػف او كمػػػا علػػػـ المسػػػلمكف أفَّ  ،باتفػػػاؽ المسػػػلميف

كحينئػػذو  ،ار اونبيػػاء ال تتنػػاقض كال تاتلػػؼأابػػ كىػػـ يعلمػػكف أفَّ  ()يصػػدقكف بمػػا أابػػر بػػو محمػػد
                                                           

: ابف لمف بدؿ ديف المسيأل الجكاب الصحيألك  ،(ُٖٓ،َُٔ/ُٗمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
 ،(َُِ/ٖابف عاركر) كالتحرير كالتنكير:(، ِِٖ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير، ك (ّْٕ/ِ،ٔٔ/ُتيمية)

     .(َِّ)ص:: الجيزانيمعالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السرنةك 

ْر ]اتاب أحاديث اونبياء، باب قكلو: ( صحيأل الباارمِ) ـُ ٌَ َواْى  (،َُْ)ص:(،ّّْْ)حديث رقػـ[ِِف افَُِتِٚب َمْرَي
العىػػالت الضػػرائر، كأصػػلو أف مػػف تػػزكج امػػرأة ثػػـ تػػزكج أاػػرل اهللنَّػػو عػػؿ منيػػا، كالعلػػؿ الرػػرب بعػػد الرػػرب، كأكالد 

     .(ْٖ/ٖ)البارم: ابف حجر فتألينظر:  العىالت اإلاكة مف اوب، كأمياتيـ رتى. 

: ابف بررح صحيأل الباارم فتأل البارمك  ،(ُُٗ/ُٓ): النككمالحجاجالمنياج ررح صحيأل مسلـ بف  (ّ)
       .(ْٖ/ٖحجر)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

فاونبيػػاءي الريػػـ صػػادقكف مصػػدقكف معصػػكمكف فيمػػا يابػػركف بػػو عػػف اهلل ال يجػػكز أف يثبػػت فػػي 
ال يجكزي أف يابر أحديىـ باالًؼ ما أابر بًو غيريه، ك هلل ابره باطؿه ال عمدان كال اطهلل، ابرىـ عف ا

كتاميليػػا، كتعطيػػًؿ بيعثػػكا بتحصػػيًؿ المصػػالأًل جميعػػان  الرسػػؿي ف. (ُ)يف الجػػام بػػؿ كال يفترقػػكف فػػي الػػدَّ 
، المفاسد كتقليليػا، كتقػديـً ايػًر الايػريًف علػى أدناىمػا حسػب اإًلماػاف، كدفػ  رػًر الرػريف بايرىمػا

نػػزاؿ الاتػػب اإللييػػة قػػكؿ ك ، لػػذلؾ اػػاف أابػػر نعمػػةو مػػفَّ اهللي بيػػا علػػى البرػػر ىػػي إرسػػاؿ الرسػػؿ، كا 
ٌْ الرسؿ اليـ وقكاميـ: ُُ ُه[]َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف ىي حقيقة كاحدةه يقكـ علييا ديػف اهلل  ِمْن إَِفٍه َؽْرُ
الماػذَّبيف بيػا كينجػي  ، كعلػى أساسػيا يهللاػذ اهلللررسؿ جميعان علػى مػدار التػاري الو، كيتعاقب بيا ا

الػػذم دعػػا الررسػػؿ  ، كىػػذا اإللػػو]اْظُبررُدوا اهللَ[:جػػاءت بحقيقػػة كاحػػدة العقيػػدة اإلسػػالمية، فالمػػؤمنيف
، لقد جػاءت الررسػؿي  العالميف ربر اهللي ك اليـ إليو ى رسػكالن بعػد ػػػ  الذم يحاسب النَّاس في يكـو عظيـو

قد جاء إلػى قكمػو، بعػد انحػرافيـ عػف التكحيػد  ، إفَّ اؿَّ رسكؿو مف الررسؿبالتكحيد الاالص ػػ رسكؿ
امػا اانػت  ػػػ ميفالعػال الذم ترايـ عليو رسكليـ الػذم سػبقو، فبنػك آدـ اوكائػؿ نرػهللكا مكحػديف لػربَّ 

 إلػػػى تكحيػػػد ربَّ  ايػػػعادفبعػػػث اهلل نكحػػػان  فػػػي تكحيػػػد اولكىيػػػة ؼاانحػػػر نرػػػهلل  ثػػػـ ػػػػػ قػػػد آدـ كزكجػػػوتعم
 كعمػرت اورض بيػؤالء المكحػديف لػربَّ  ،فاف فيلؾ الماػذبكف كنجػا المؤمنػكفالعالميف ثـ جاء الطك 

إلػػى الجاىليػػة امػػا انحػػرؼ مػػف اػػاف قػػبليـ،  بعضػػيـ حتػػى إذا طػػاؿ علػػييـ اومػػد انحػػرؼ العػػالميف
 .(ِ)حتى إذا جاء ىكد أىلؾ الماذبكف بالريأل العقيـ، ثـ تاررت القصة، كىاذا

 :(ّ)ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو ثالثان: 
نزاؿ الاتب وجؿ أفَّ إرساؿ الرر  دالة على أفَّ ية ار .ُ  ه.يعبد اهلل كحدى  سؿ، كا 
 المادية كالجسدية يصرؼ صاحبيا عف االستجابة وكامر اهلل كنكاىيو.االغترار بالقكة  .ِ
النبي ياكف مف جنس قكمو، لانو أررفيـ نسبان، كأفضليـ حسبان، كأارميـ مىٍعرران، كأرفعيػـ  .ّ

لقان كأدبان.  اي
 أفَّ نتيجة التمررد كالعتك كالطغياف ىي االنييار كالدمار.  .ْ
لػػيفك اإلسػالـ اهلل كاحػػده، كىػػك  دلػت اريػػة علػػى أفَّ ديػػف .ٓ كارًاػػريف مػػف النبيػػيف  ىػػك ديػػف اوكَّ

الريـ دينييـ اإلسالـ، الذم ىػك عبػادة  فاونبياءي  ،عاـ  في اؿَّ زمافو كماافو  ، كىككالمرسليف
                                                           

      .(ّٕٖ،ُّٕ،ّّٔ،ُِٓ/ِ: ابف تيمية)لمف بدؿ ديف المسيأل ( الجكاب الصحيألُ)

     (.ُٖٓ:عبداهلل عزاـ)ص في ظالؿ سكرة التكبة:ك  ،(َُّْ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ِ)

أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف: ك (، ُُٔ)ص:الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيميةالفرقاف بيف أكلياء  (ّ)
التفسير ك  (،ُٗٓ،ٖٓ،ّْٓ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:َْْالرنقيطي)ص:

الاريـ  ير(، كتفسُِٖالفكزاف)ص:صالأل اإلرراد إلى صحيأل االعتقاد: ك (، َُٓ/ّالمنيجي: جماؿ أبك حساف)
 (.ٖٖ)ص: القاضي،أحمد  العقيدة الميسَّرة مف الاتاب العزيز كالسرنة المطيرة:، ك (َُُالسعدم)ص: الرحمف:
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، كىذا ىك اإلسالـ بالمعنى العاـ؛ الذم ىػك االستسػالـ هلل بالتكحيػد، اهلل كحده ال رريؾ لو
طاعة، كالبراءة مف الررؾ. كأمَّا اإلسالـ بالمعنى الااص؛ فيك ما بعث اهلل كاالنقياد لو بال

بػػػو نبيػػػو محمػػػدان مػػػف اليػػػدل كديػػػف الحػػػؽَّ؛ مػػػف عقائػػػد صػػػحيحة، كرػػػرائ  عادلػػػة، كأعمػػػاؿ 
 صالحة، كأاالؽ قكيمة، كجعلو ناساان لما سبقو مف الررائ ، فال يقبؿ دينان سكاه.

ف تنكَّعػػػت رػػػرائعييـ،ديػػػفي اونبيػػػاًء كاحػػػده، كدعػػػكتيـ إلػػػى ا .ٔ فػػػدعكة اونبيػػػاء  لايػػػر كاحػػػدة، كا 
 .الرَّسالةي الربانيةي كاحدةه ، ك كاحدةه 

معناىػػا الػػ  جميػػ   وفَّ  (ال إلػػو إال اهلل)ونبيػػاء اليػػـ داالػػة فػػي ضػػمف معنػػىرػػرائ  ا أفَّ  .ٕ
فراده أنكاع العباداتالمعبكدات غير اهلل في جمي   ، ه بجمي  أنكاع العبػاداتكحدى تعالى ، كا 

 .ؾ جمي  اوكامر كالنكاىي القكلية، كالفعلية، كاالعتقاديةفيداؿ في ذل
 الرساالت اإلليية اليا اتفقت على المة عدؿو كاحدةو، كىي تكحيد اهلل كالنيي عف الررؾ. .ٖ
 التكحيد ملة جمي  اونبياء كدعكتيـ. .ٗ

 : التَّقكل ًجماعي كؿ  خيرو نيالمقصد الثَّا
َُوَن[ اودبي العظيـ قكلو:دؿَّ على ىذا المعنى           ُه َأَؾََل َبتَّ ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ  .{21}األعراف ]َمٚ َف

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ررونَ  َُ الفتػػو كامتثػػاؿ أمػػره التقػػكل لغػػةن: الحجػػز بػػيف الرػػيئيف، كرػػرعان: التحػػرز بطاعػػة اهلل عػػف ما :َبتَّ

الحػػػذر مػػػف عقػػػاب اهلل علػػػى إرػػػراايـ غيػػػرىه فػػػي العبػػػادة كاعتقػػػاًد المػػػراد بػػػالتَّقكل ك  .كاجتنػػػاب نييػػػو
كالحفػظ مػف  بمعنػى الصػيانةالكقايػة ك  مف كقى كقايػةن كأصلو كالمتقي مف اتصؼ باالتقاء،  .اإللييَّة

الماركه، فالمتقي ىك الحًذر المتطلب للنجاة مف رػيء ماػركه مضػر، كالمػراد ىنػا المتقػيف اهلل، أم 
كالتقػكل الرػرعية: ىػي امتثػاؿي ، وكاسػتعدكا لطلػب مرضػاتو كاسػتجابة طلبػ الذيف ىـ اائفكف غضبو

اوكامر كاجتنابي المنييات مف الابائر، كعدـ االسترساؿ على الصػغائر ظػاىران كباطنػان، أٍم: اتقػاءي 
 .ما جعؿ اهللي االقتحاـ فيػو مكجبػان غضػبو كعقابػو، فالابػائري الريػا متكعػده فاعليػا بالعقػاب دكف اللمػـ

، كاجتنػػػػابي اػػػػؿَّ رػػػػرو  لتَّقػػػػكل: لفػػػػظه جػػػػام ه يػػػػراد منػػػػو فعػػػػؿي كا  .كمحػػػػؿ التقػػػػكل ىػػػػك القلػػػػب ،اػػػػؿَّ ايػػػػرو
ررونَ ]كالمعنػػى: َُ كف علػػى الرَّػػرؾ فػػال تتَّقػػكف عػػذابى اهلل باإليمػػاف بػػو كتكحيػػده،  [َأَؾررََل َبتَّ أٍم: أتصػػرر

،  أٍم: ينار علييـ عدـ تقكاىـ هلل.  كاالستفياـ إناارم 

 
 

                                                           

تفسير آيات ك  ،(ِِٔ،َِِ/ُالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(ّٓ/ُ( لكام  اونكار البيية: السفاريني)ُ)
أيسر التفاسير:  (ِٖ/ُاالـ الرباني: أحمد الاكراني)غاية اوماني في تفسير الك  ،(ُُٖ/ِاوحااـ: الصابكني)
        .(َُٗ/ٖأبك بار الجزائرم)
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 :(ُ)اإلجمالي لآليةالمعنى ثانيان: 
ػػصي ىػػكد مػػ  قكمػػو عػػاد اويكلػػى التػػي فػػي السػػكرة ىػػذا ىػػك القصػػص القرآنػػي الثػػاني          ، قىصى

، فقكلػػوأىلايػػا اهلل بػػريألو صرصػػرو عاتيػػة سػػارىا علػػييـ سػػب أٍم:  ]َوإَِػ َظررٍٚد[: ى ليػػاؿو كثمانيػػةى أيػػاـو
أٍم: كحػدكه  ]َؿرَٚل َيرٚ َؿرْوِم اْظُبرُدوا اهللَ[كأرسلنا إلى قبيلة عادو أااىـ مف النسب ىكدان فماذا قاؿ ليػـ

ُه[في العبادة كال تعبدكا معو آلية أارل. كقكلو: ٌْ ِمرْن إَِفرٍه َؽرْرُ ر ُُ أٍم: لػيس لاػـ أمر إلػوو غيػر  ]َمٚ َف
يالػؽ كىػـ ال يالقػكف، كيػرزؽ كىػـ ال اهلل  ، كما عداه فآلية باطلػةه؛ وفَّ اهلل، إذ اهلل ىك اإللو الحؽر 

كال  كيػػدبر الحيػػاةى باػػؿَّ مػػا فييػػا كىػػـ مػػدبَّركف ال يملاػػكف نفعػػان كال ضػػران، كال مكتػػان كال حيػػاةن يرزقػػكف، 
]َأَؾررََل ثػػـ حضػػيـ علػػى التقػػكل كأناػػر علػػييـ تػػرايـ ليػػا فقػػاؿ ليػػـ: ،نرػػكران، فايػػؼ ياكنػػكف آليػػةن 

َُوَن[  .تاكيؼ بالكعيدأٍم: اهلل ربَّاـ فتتراكا الررؾى كتكحدكه، كارية مرعرةه بالتيديد كال َبتَّ
 :(ِ)في اآلية لطائؼ التفسيرثالثان: 

َُوَن[ :: قكلو تعالىالمطيفة األكلى ُه َأَؾََل َبتَّ ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ .]َمٚ َف  مستهللنؼه ابتدائيه
َُونَ ]قكلو: :المطيفة الثانية ٌْ ِمرْن استفياـه إناارمه معطكؼ بفاًء التَّفري  على قكلو:[ َأَؾََل َبتَّ ُُ ]َمٚ َف

ُه[ نَّمػا ابتػدأ باإلناػار علػييـ إغالظػان فػي  إَِفٍه َؽرْرُ كفيػو تعػريضه بكعيػدىـ إف اسػتمركا علػى ذلػؾ، كا 
فاريػػة اسػػتنااران لقلػػة اػػكفيـ ، الػػدَّعكة كتيػػكيالن لفظاعػػة الرَّػػرؾ، إف اػػاف قػػاؿ ذلػػؾ فػػي ابتػػداء دعكتػػو

  مف اهلل، كمف ذلؾ المصير المرىكب.
رونَ ]في قكلو: ة:ثالثالمطيفة ال َُ ، فػالتقكل أمػره يسػعى إليػو اسػتعطاؼه إلػى التقػى كاإليمػاف [َأَؾرََل َبتَّ

؛ لما ليا مف العكاقب الحميدة في الدرنيا كارارة.    اؿر مؤمفو
ٌْ َظرَذاَب  إفَّ اهلل قاؿ في قصة نػكح :رابعةالمطيفة ال ُُ ْٔ ر َِ ُه إِِّني َأَخرُٚف َظ ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ ]اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف

 ] ٌٍ روَن[بينما قاؿ في قصة ىكد: َيْوٍم َظئِ َُ ُه َأَؾرََل َبتَّ ٌْ ِمرْن إَِفرٍه َؽرْرُ ر ُُ كالفػرؽ بػيف  ،]اْظُبرُدوا اهللَ َمرٚ َف
ة العظيمػة، كىػي الطركفػاف العظػيـ، فػال الصكرتيف أفَّ قبؿ نكح لـ يظير فػي العػالـ مثػؿ تلػؾ الكاقعػ

ٌْ عف تلؾ الكاقعة فقاؿ:()جـر أابر نكح ُُ ْٔ َِ فقد اانت مسبكقةن  كأمَّا كاقعة ىكد [..]إِِّني َأَخُٚف َظ
، كااف عنػد النَّػاس علػـ بتلػؾ الكاقعػة قريبػان؛ فػال جػـر ااتفػى ىػكد رونَ ]بقكلػو: بكاقعة نكحو َُ  [َأَؾرََل َبتَّ

                                                           

    .(َُٗ/ٖأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ك (، ُٓٔ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ُ)

، (ُُٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم)ك  ،(ْٗٓ/ٓ): ابف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز (ِ)
كمجالس قرآنية:  ،(َُُّ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ك  ،(َِِ،َُِ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك 

     (.ٖعكيض بف حمكد العطكم)ص:
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ر ابػريه أفَّ قكـ نكح لما لـ يتقػكا هللى كلػـ يطيعػكه نػزؿ بيػـ ذلػؾ العػذابي الػذم ارػتييكالمعنى: تعرفكف 
َُونَ ]في الدرنيا، فااف قكلو:  إرارةن إلى التاكيؼ بتلؾ الكاقعة المتقدمة المريكرة في الدرنيا. [َأَؾََل َبتَّ

 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
ليف          َْْٔٚ افَِّذيَن ُأوُبوا افَُِتَٚب ِمرْن ]كاراريف، قاؿ اهلل تعػالى:التقكل كصيةي اهلل لألكَّ ْد َوصَّ ََ َوَف

رروا اهللَ َُ ٌْ َأِن ابَّ ـُ ررٚ ٌْ َوإِيَّ ُُ مػػة جامعػػة لحقػػكؽ اهلل كحقػػكؽ . فيػػذه الكصػػية كصػػية عظي{313}الـسللاء  [َؿررْبِِ
و كأصؿ التَّقكل أف يجعؿ العبدي بينو كبيف ما ياافو كيحذره كقايةن تقيو منو، فتقكل العبػد لربَّػ ،عباده

ؾ، كىػك فعػؿ و مف غضبو كساطو كعقابو كقاية تقيػو مػف ذلػأف يجعؿ بينو كبيف ما ياراه مف ربَّ 
ذا أضيفت التقكل إلى اسـ اهلل ،طاعتو كاجتناب معاصيو رٚ افَّرِذي]:اقكلػو كا  َ روا اهللََيٚ َأَيُّ َُ  [َن َآَمُْروا ابَّ

نيكم قػػى، كعػػف ذلػػؾ ينرػػهلل عقابػػو الػػدر كغضػػبو، كىػػك أعظػػـ مػػا يتفػػالمعنى: اتقػػكا سػػاطو   {34}احلرشلل 
رَرةِ ]كاواركم، كقػاؿ تعػالى: ٍِ ٌْ َُ اَد رَوى َوَأْهر َْ َُ افتَّ ثر [ ُهرَو َأْهر أىػؿ أف يارػى كييػاب اهلل ، فػ{12}ادلدَّ

كيطيعكه، لما يستحقو مف اإلجػالؿ كاإلاػراـ، كصػفات  كيجؿ كيعظـ في صدكر عباده حتى يعبدكه
كيػػداؿ فػػي التقػػكل الااملػػة فعػػؿ الكاجبػػات، كتػػرؾ ، عظمػػة كقػػكَّة الػػبطش، كرػػدَّة البػػهللسالابريػػاء كال

المحرَّمػػات كالرػػبيات، كربمػػا داػػؿ فييػػا بعػػد ذلػػؾ فعػػؿ المنػػدكبات، كتػػرؾ الماركىػػات، كىػػي أعلػػى 
بهللفَّ يجعؿ بينو كبػيف مػا يارػاه كقايػةن تقيػو، فتقػكل اهلل أفَّ فالتقكل ىي مف الكقاية  ،درجات التقكل

يجعؿ العبد بينو كبيف ما ياراه مف غضب اهلل كساطو كقايةن تقيو بفعؿ اوكامر، كترؾ المناىي، 
أف تعمؿ بطاعة اهلل على نكر مف اهلل ترجك ثكاب اهلل، كأف تترؾ كليذا أفضؿ ما فيسَّرت بو التقكل 

فىػت بػو التقػكل، كمػف تهللمػؿ ر مف اهلل تااؼ عقاب اهللمعصية اهلل على نك  . كىذا مف أحسف مػا عيرَّ
المػػة التقػػكل فػػي اػػالـ اهلل كرسػػكلو علػػـ أفَّ التقػػكل ىػػي أفَّ يهللاػػذ العبػػد مػػف اػػؿَّ مػػا أعطػػاه اهلل ربرػػو 
كقاية لو مف اؿَّ ما ياره، كياػاؼ مػف الايبػة كالاسػراف فػي اوكلػى كاواػرل، كيتحػرل باػؿَّ يقظػةو 

ىدلن كبصيرةو أف يجعؿ منو سببان لفالحو في الدرنيا كارارة، مؤمنان بهللفَّ اػؿَّ مػا آتػاه ربرػو فػي نفسػو ك 
مػػػا زالػػػت التقػػػكل ك  .(ِ)كمالػػػو ككلػػػده كمػػػا سػػػار لػػػو صػػػالأله أف ياػػػكف سػػػببان للفػػػالح كسػػػببان للاسػػػراف

نَّمػػا سػػمكا متقػػيفك  ،بػالمتقيف حتػػى تراػػكا اثيػػران مػػف الحػػالؿ ماافػػةى الحػػراـ  ،ونَّيػػـ اتقػػكا مػػا ال ييتقػػى ؛ا 
كفػػػي  ،كا فػػػي الحػػػراـ، فسػػػماىـ اهلل متقػػػيفالمتقكف تنزىػػػكا عػػػف أرػػػياءى مػػػف الحػػػالًؿ ماافػػػةى أف يقعػػػفػػػ

إذا بعػػث  ()ومتػػو، كاػػاف ()الجملػػة، فػػالتقكل ىػػي كصػػية اهلل لجميػػ  القػػو، ككصػػية رسػػكؿ اهلل
مػػف المسػػلميف ايػػران. فتقػػكل اهلل أميػػران علػػى سػػريةو أكصػػاه فػػي ااصػػة نفسػػو بتقػػكل اهلل، كبمػػف معػػو 

                                                           

     .(ُُِ:جام  العلـك كالًحاـ: ابف رجب الحنبلي)صك  ،(ٕٔاإليماف: أبك بار ابف أبي ريبة)ص: (ُ)

(، كالتحفة السنية ررح منظكمة ُْٖتيذيب مدارج السالايف البف القيـ: عبد المنعـ صالأل العلي العزم)ص: (ِ)
     (.ِٔابف أبي داكد الحائية: عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر)ص:
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

د اراػرة كاوكلػى، فقػد تكاػؿ كلـ يزؿ السلؼ الصالأل يتكاصكف بيػا، فإنَّيػا ايػر زا ،ايرو  اؿَّ  ماعي جً 
 وىليػا بالنجػػاة ممػا يحػػذركف، كالػػرزؽ مػف حيػػث ال يحتسػبكف كفػػي الجملػػة فتقػكل اهلل فػػي السػػرَّ  اهلل

 .(ُ)صاحبو الثناء في قلكب المؤمنيفاء اهلل لىك عالمة اماؿ اإليماف، كلو تهللثير عظيـ في إلق
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفخامسان: 
بالتسػػكية بػػيف المسػػلميف فػػي معظػػـ اوحاػػاـ، كأفَّ التفاضػػؿ الحقيقػػي بيػػنيـ  جػػاء الرػػرعأفَّ  .ُ

 .إنَّما ىك بالتقكل
ذلكلػة فػي يسػرو كفػي ىػكادةو، كبيػذا ماـ القلكب الذم يماف أف تقاد منػو طائعػة التقكل زً  فَّ أ .ِ

 الزماـ يقكد القرآف ىذه القلكب إلى اإلصالح.
تؤىلػػو فػػي اريػػة دليػػؿه علػػى أىميػػة التقػػكل فػػي حيػػاة المسػػلـ؛ فػػالتقكل فػػي القلػػب ىػػي التػػي  .ّ

ىػػي التػػي ك  ،القلػػب لػػو فيػػداؿ كيػػؤدم دكره ىػػي التػػي تفػػتأل مغػػاليؽك  ،لالنتفػػاع باتػػاب اهلل
ال بيػػدَّ لمػػف يريػػد أف يجػػد اليػػدل فػػي ك  كأف يتلقػػى كأف يسػػتجيب. تييػػئ ليػػذا القلػػب أف يلػػتقط

، ثػـ أف يجػيء إليػو بقلػب يارػى كيتػكقى،  ، بقلػبو اػالصو القرآف أف يجيء إليو بقلبو سليـو
كيحػػذر أف ياػػكف علػػى ضػػاللة، أك أف تسػػتيكيو ضػػاللة، كعندئػػذو يتفػػتأل القػػرآف عػػف أسػػراره 

 .يو متقيان، اائفان، حساسان، مييهلل للتلقيكأنكاره، كيسابيا في ىذا القلب الذم جاء إل
التقكل حساسية في الضمير، كرفافية في الرعكر، كارية مستمرة، كحذر دائـ، كتكؽ أفَّ  .ْ

وركاؾ الطريؽ، طريؽ الحياة الذم تتجاذبو أركاؾ الرغائػب كالرػيكات، كأرػكاؾ المطػام  
 كالمطامأل، كأركاؾ المااكؼ كاليكاجس.

 .اوكثاف، كأالصكا هلل بالعبادة ررؾ كعبادةقـك اتقكا ال ىـ المتقكف .ٓ
 .التقكل كاجبةأفَّ   .ٔ
 ،فػال يينسػى، كأف ييرػار فػال ييافػر فػال ييعصػى، كييػذار اهلل أف ييطػاعأفَّ مف معاني التقكل  .ٕ

 .كراره يداؿ فيو جمي  فعؿ الطاعات
 أفَّ التقكل امتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب نكاىيو. .ٖ

 
 
 
 

                                                           

     .(ُِٔ:( جام  العلـك كالًحاـ: ابف رجب الحنبلي)صُ)

، (ُْْٕ/ّ): سيد قطبفي ظالؿ القرآفك  ،(َْٔ/ُّ: ابف حجر)بررح صحيأل الباارم ( فتأل البارمِ)
، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات (َِٗ/ُالفتكحات اإلليية: الجمؿ)ك  ،(ّٗ،ّٖ/ُ)

    (.ُٖٓالقرآنية)ص:
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 كاحدةه في مكاجية النبكة ري ممةه الكف: ثالثالمقصد ال
ِٚىبَِغ[:وقكليو دؿر عل      َُ ََ ِمَن اف ٚ َفَُْيُّْ َّٕ ٍٜ َوإِ َٚه ٍَ ٚ َفََْراَك ِِف َش َّٕ ُروا ِمْن َؿْوِمِه إِ ٍَ ـَ    {22}األعراف   ]َؿَٚل اَدََلُ افَِّذيَن 

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
سيمي الرؤساء بذلؾ ك : المألي اورراؼ؛ سيمكا بذلؾ ونَّيـ يىملؤكف القلكبى ىىيبةن، كالعيكفى جاللةن، اَدََلُ 

ثـ أيطلؽى على  ،على رأمو فيملؤكف القلكبى ىيبةن  المأل: القـك يجتمعكفك ونَّيـ مألل بالرأم كالعىناء، 
 نكف. ونَّيـ اانكا يتىمالؤكف على ما يريدكف، أم: يتعاك  ؛اؿَّ جماعةو 

 ٍٜ َٚه ٍَ ٌْ ِمررْن إَِفررٍه : السَّػػفاىة سػػاافةي العقػػًؿ كًافتيػػو، كقلػػة اإلدراؾ كالحلػػـ؛ حيػػثي جعلػػكا قكلػػو:َشرر رر ُُ ]َمررٚ َف

ُه[ كالسفاىة مصدره عبَّر  ،االمان ال يىصدري إال عف مياتًؿ العقًؿ؛ ونَّو مف قكؿ الميحاؿ عندىـ َؽْرُ
 بو عف الحاؿ الميليلة الرقيقة التي ال ثبات ليا كال جكدة، كالسَّفىوي في الثكب ًافَّة نسجو. 

 ََ ٚ َفَُْيُّْ َّٕ ااف تاذيبيـ إياه على كقد ، ظفه على بابو؛ ونَّيـ لـ ياف عندىـ إال ظنكف كتارصال :َوإِ
حصػػكؿ الرػػؾ، كالتجػػكيز  نػػيف، كىػػذا يػػدؿر علػػى أفَّ الظػػفَّ ال علػػى اليقػػيف، فافػػركا بػػو ظػػانيف ال متيق

 .المراد منو القط  كالجـز :المفسريف قاؿ بعضي ، ك في أيصكؿ الدَّيف يكجب الافر
 ٍٜ َٚه ٍَ ، كضاللة عف الحؽَّ، كحمؽ كجيالة،  :َش   .(ِ)تدعكنا إلى ديف ال نعرفوأٍم: ًافَّة عقؿو
 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
قاؿ الابراء كالسادة مف قكـ ىػكد الػذيف افػركا بػاهلل كاػذبكا رسػكلو: إنَّػا لػنعلـ أنَّػؾ يػا ىػكد فػي       

نَّا لنعتقد جازميف أنَّؾ مف  حمؽو كطيشو حيف تدعكنا إلى عبادة اهلل كحدىه، كترؾ عبادة اوصناـ، كا 
، ف راء مف قكمو أف يدعكىـ كاحػده مػف اهللنَّما اىبير على المأل الابالااذبيف فيما تدعيو مف أنَّؾ مرسؿه

قػكميـ إلػػى اليػدل، كأف يسػػتنار مػػنيـ قلػة التقػػكل، كرأكا فيػو سػػفاىةن كحماقػػةن، كتجػاكزا للحػػدَّ، كسػػكء 
، ىاػػذا  تقػػدير للمقػػاـ، فػػانطلقكا يتيمػػكف نبػػييـ بالسػػفاىة كبالاػػذب جميعػػان فػػي غيػػر تحػػرجو كال حيػػاءو

، فقػد ، كال دليػؿو ، كال تػدبرو زافان بال ترك  نسػبكه إلػى الًافػة كالحمػؽ كالطػيش، كلػـ ياتفػكا بػذلؾ حتػى  جي
أابػرت اريػة أفَّ اوغنيػاء الػذيف افػركا مػف  ، أم:يـ اذبو فيما ادعاه مف الرسػالةمؤاديف لظنَّ  قالكا

نَّػا  ، كا  ، راًساان فييا حيثي ىجرتى ديفى قكمؾ إلى ديفو آارى قكـ ىكدو قالكا لو: إنَّا لنراؾ في ًافَّة عقؿو
 .(ْ)كىذا رد  قبيأله منيـ، لااذبيف في دعكل التبلي  عف اهلللنظنرؾ مف ا

                                                           

عمدة ، ك (ُِٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم)ك  ،(ْٗٓ/ٓ)في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية المحرر الكجيز (ُ)
التحرير ، ك (ِِْ/ِ): ابف اثيرتفسير القرآف العظيـك  ،(َُٔ/ْ): السميف الحلبيفسير أررؼ اولفاظالحفاظ في ت

    .(ِِٕ/ّ(، كتفسير المراغي)َُٗ/ٖ، كأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)(َِِ/ٖكالتنكير: ابف عاركر)

  .(َُِ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ُُٓ/ِ( معالـ التنزيؿ: البغكم)ِ)

    .(َُُّ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ك  ،(َّٖ/ِفتأل القدير: الركااني) (ّ)

 .(َُٗ/ٖأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ك  ،(َُّ/ّ( التفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ْ)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ررُروا]كصػػؼ المػػأل بػػػ المطيفػػة األكلػػى: ٍَ ـَ كٍصػػؼه ااًرػػؼه كلػػيس للتٌقييػػد تىفىنرنػػان فػػي أسػػاليب [ افَّررِذيَن 

؛ [اَدََلُ ]ككصؼ ،الحااية  وفَّ في أرراؼ قكـ ىكد مف ااف قد آمف. ىنا بالافر دكفى مأل قكـً نكحو
ٚ َفََْراكَ ]قكليـ: المطيفة الثانية: َّٕ ؤيةي قلبٌيةه، أٍم: إنَّا لنعلـ أنَّؾ في سفاىةو  [إِ  .الرر
رِٚىبَِغ[ أطلقػكا الظػفَّ علػى اليىقػيف فػي قػكليـ:: المطيفة الثالثة َُ ََ ِمرَن اف رٚ َفَُْيُّْر َّٕ كىػك اسػتعماؿ  ]َوإِ
، قػػكليـ ىػػذا إيمػػاءه إلػػى تاػػذيبيـ اػػؿَّ رسػػكؿ، إذ ىػػـ قػػد عبػػركا عػػف أصػػحاب ىػػذه  كفػػي رػػائ  كاثيػػره
 بيف، كجعلكه كاحدان منيـ.الدعكل بالااذَّ 

ررُروا]تعػريفيـ باالسػػـ المكصػػكؿالمطيفػػة الرابعػػة:  ٍَ ـَ ل رػػعار بعػػراقتيـ فػػي الافػػر، كلبيػػاف  [افَّررِذيَن 
 ييعرفكف، كإليضاح رناعة جيرميـ.ذميـ بيذا الكصؼ)الافر( حيثي إنَّو كصفيـ الذم بو 

ٚ َفََْراَك ِِف َضََلٍل ُمبِغٍ ]أفَّ اهلل أابر عف قكـ نكح أنَّيـ قالكا: :خامسةالمطيفة ال َّٕ كأابر عف قـك  [إِ
ٍٜ ]ىػػػكد أنَّيػػػـ قػػػالكا: َٚه ٍَ رررٚ َفَْرررَراَك ِِف َشررر َّٕ اػػػاف ياػػػكؼ الافػػػار  كالفػػػرؽ بػػػيف الصػػػكرتيف أفَّ نكحػػػان  [..إِ
ررٚ َفَْررَراَك ِِف َضررََلٍل ]، فعنػػد ىػذا، القػـك قػالكا:رػتغالن بإعػداد السػفينةكاػاف أيضػػان مبالطكفػاف العػاـ،  َّٕ إِ

فػازة، أمَّػا ىػكد [ُمبِغٍ  فمػا  كلػـ يظيػر رػيءه مػف العالمػات التػي تػدؿر علػى ظيػكر المػاء فػي تلػؾ المى
فلمػا  ،لػة العقػؿذار ريئان إال أنَّػو زيػؼ عبػادة اوكثػاف، كنسػب مػف ارػتغؿ بعبادتيػا إلػى السػفاىة كقً 

 في ادعاء الرسالة. كالاذب ذار ىكد ىذا الاالـ في أسالفيـ قابلكه بمثلو كنسبكه إلى السفاىة، 
ٍٜ ]ىػكد:ػ القكـ لما قالكا لػ إفَّ  :المطيفة الثانية َٚه ٍَ ٚ َفََْراَك ِِف َش َّٕ فيػك لػـ يقابػؿ سػفاىتيـ بالسػفاىة، [ إِ

ٌٜ ]قكلو:بؿ قابليا بالحلـ كاإلغضاء، كلـ يزد على  َٚه ٍَ َْٔس ِِّب َش كذلؾ يدؿر على أف ترؾ االنتقػاـ [ َف
 .كصدؽو  في بساطةو  لقد نفى عف نفسو السفاىةى ، أكلى

 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
       :الكفري ممةه كاحدةه في مكاجية النبكة - أ

فَّ أىػؿ الباطػؿ اػذلؾإفَّ اونبياء جميعػان أيمػةه كاحػدةه ميمػا ااتلفػت أزمنػتيـ كأمانػتيـ،        كقػد ، كا 
ترػػػابيت أقػػػػكاؿي قػػػػكـ ىػػػػكدو كأقػػػكاؿي قػػػػكـً نػػػػكحو فػػػػي تاػػػذيًب الررسػػػػكؿ؛ وفَّ ضػػػػاللةى الماػػػػذَّبيف متَّحػػػػدةه، 

ٌْ ]اما قاؿ تعالى: ،كربياتيـ متَّحدةه  روُمُ ُِ ْٝ ُؿ ػيـ بعضػان، امػا   {334}البؼلرة  [َبَنَٚمَ فاػهللنَّيـ لىقَّػف بعضي
                                                           

التحرير كالتنكير: ابف ك  ،(ِِٖ/ّتفسير المراغي)ك (، ُّٔ،ُِٔ/ُْالرازم) الابير: تفسيرال (ُ)
الماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات ، ك (ُُُّ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ك  ،(َِِ/ٖعاركر)

        (.ٕٓكمجالس قرآنية: عكيض بف حمكد العطكم)ص: (،ُٖٓالقرآنية)ص:

فقو السنة: السيد ك  ،(َِّ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)، ك (َّ/ّغني المحتاج: الاطيب الرربيني)مي  (ِ)
     .(ّْ:القصص القرآني: فضؿ حسف عباس)صك  ،(ِّّ/ْسابؽ)
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ٌْ َؿررْوٌم َضررُٚؽونَ َأَبَواَصررْوا ]قػاؿ تعػػالى: َْ ُهرر . فامػػا أفَّ ديػػف اونبيػػاء كاحػػده أال كىػػك {11}الللراايات [ بِررِه َبرر
ررٍض إَِلَّ ]اإلسػػالـ، فاػػذلؾ الافػػار يمثلػػكف ملػػة كاحػػدة، قػػاؿ تعػػالى: ًْ َٔررُٚء َب

ٌْ َأْوفِ ُٓ ُورر ًْ ررُروا َب ٍَ ـَ َوافَّررِذيَن 

بِرٌ  ـَ ٌٜ ِِف األَْرِض َوَؾَسٌٚد  ْن ؾِْتَْ ُُ ُِوُه َب ًَ ٍْ وفَّ جمي  ملًؿ الافر في البيطالف االملػة كذلؾ . {31كػال }األ[ َب
ََلُل[ الكاحدة، قاؿ تعػالى: َد احَلقي إَِلَّ افوَّ ًْ : أمَّػا غيػر المسػلميف، فػإفَّ الفقيػاءقػاؿ  .{18}يوكس ]َؾََمَىا َب

 .بعضيـ يرثي بعضان؛ ونَّيـ يعتبركف أىؿ ملةو كاحدةو 
 :التنفير مف الد يفاالستيزاء بالرُّسؿ دأب الممحديف في  - ب
بػػيف الحػػؽَّ كالباطػػؿ، كىػػك مػػا يعػػرؼ فػػي ليغػػة القػػرآف تػػداف  ال نف اهلل فػػي ىػػذا الاػػكفإفَّ مػػف سيػػ      

َسرَدِت األَْرُض[:بػ)سينة المدافعة( قاؿ تعػالى ٍَ ًٍْض َف ٌْ بَِب ُٓ َو ًْ َس َب فمػا   {813}البؼلرة  ]َوَفْوََل َدْؾُع اهللِ افَّْٚ
ػػةو مػػف اوي أي مػػف نبػػيَّ بعثػػو اهللي إلػػى  مػػـ إال اػػاف لػػو أعػػداءه مػػف قكمػػو، يناصػػبكنو العػػداكة، كيصػػدكف مَّ

النَّاس عف دعكتو، يفسدكف في اورض بعػد إصػالحيا، فاػاف مػف صػنكؼ اوذل كصػكر االبػتالء 
علػػػػى مػػػػا عػػػػارض بػػػػو  ـفػػػػي ردىػػػػ أىػػػػؿ التفسػػػػيرللررسػػػػؿ كأتبػػػػاعيـ السػػػػارية كاالسػػػػتيزاء بيػػػػـ، قػػػػاؿ 

كقػػد تضػػمنت معارضػػتيـ مسػػبة مػػف دعػػا إلػػى التكحيػػد كأناػػر مػػاف: "رػػراكف أىػػؿ التكحيػػد كاإليالم
ررٚ َفَْررَراَك ِِف َضررََلٍل ُمبِررٍغ[الرػػرؾ أسػػكة أعػػداء الررسػػؿ اقػػكـ نػػكح إذ قػػالكا: َّٕ ، كقػػاؿ قػػـك {24}األعللراف  ]إِ

رِٚىبَِغ[ىػكد: َُ ََ ِمرَن اف رٚ َفَُْيُّْرر َّٕ ٍٜ َوإِ َٚه ٍَ رٚ َفَْرَراَك ِِف َشرر َّٕ ًء كالػزكر فػي اػالـ ىػػؤال ، فػالظلـ{22}األعللراف  ]إِ
لػيف المناريف للتكحيد أمره ظاىره  ، فقد تناكلت مسبتيـ اؿ مف دعا إلى اإلسالـ، كعمؿ بػو مػف اوكَّ

كاراػػريف، امػػا أفَّ مػػف اػػذب رسػػكالن بمػػا جػػاء بػػو مػػف الحػػؽَّ فقػػد اػػذب المرسػػليف، امػػا ذاػػره اهللي فػػي 
فيػذه العػداكة مػف المجػرميف للررسػؿ  ،ليػـت بو الررسؿ فيك عدك  قصص اونبياء، فمف أنار ما جاء

قالكا ذلؾ تقليدان ربػائيـ، كاقتػداءن رثػارىـ، فقد كأتباعيـ أمره ظاىره للعياف، اهللنَّما ىـ متكاصكف بو، 
إناػػاره كتعجيػػبه مػػف حػػاليـ  ]َأَبَواَصررْوا بِررِه[فمػػكرد جيػػالتيـ مؤتلػػؼ، كمرػػرع تعنػػتيـ متحػػد. فقكلػػو:

جماعيـ على تلؾ الالمػة الرػن يعة التػي ال تاػاد تاطػر ببػاؿ أحػدو مػف العقػالء، فضػالن عػف التفػكره كا 
ػيـ بعضػان حتػى اتفقػكا عليػوبيا، أٍم: أأكصى بيذا القػ بيعػد الػديار، كطػكؿ اوحقػاب مػ   (ُ)كؿ بعضي

ما يقاؿ لؾ يا محمَّد إال ما قيؿ للمرسليف قبلؾ مف الالمات المؤذية، كالمطاعف في الررسؿ،  ،بينيـ
لػة، فػػال ياػكنف ىػذا اوذل، كىػذا االسػػتيزاء دافعػان لػؾ فػي تػػ رؾ تبليػ  رسػالة ربػػؾ، كفػي الاتػب المنزَّ

نذار قكمؾ الررسػؿ رسػليـ فاؿر ىذه اريػات البينػات تػدؿر داللػة كاضػحة علػى مػا كاجػو بػو أعػداء ، كا 
كًبنػػاءن عليػػو فػػإفَّ االسػػتيزاء بالررسػػؿ ، فػػي تاػػذيبيـ، كاسػػتافافان بعقػػكليـباالسػػتيزاء كالسػػارية، إمعانػػان 

 .(ِ)للمجرميف، كالمأل المستابريف ، كىي طريقةه ماضيةه  كأتباعيـ سنةه 
                                                           

 .(ْٓ/ٗ): القاسميالتهللكيؿ ف( محاسُ)

 .(َِٔػ ُٕٗاالستيزاء بالديف: أحمد محمد القرري)ص: (ِ)
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رمف صكر االستيزاء بنكحو ما ذاػر اهلل عػف قكمػو:ك  َّٕ  ٚ َفَْرَراَك ِِف َضرََلٍل ُمبِرٍغ[]َؿرَٚل اَدرََلُ ِمرْن َؿْوِمرِه إِ

سػػب مػػف كىاػػذا يبلػػ  الضػػاؿ مػػف الضػػالؿ أف يح ،كصػػؼ المػػأل المسػػتابريف لنػػكحو  فيػػذا  {24}األعللراف 
 ، ىاػذا تنقلػب المػكازيف، كتبطػؿ الضػكابط، كيحاػـ اليػكل، مػا داـ أفَّ يدعكه إلى اليدل ىػك الضػاؿ

رجعيػةن كتالفػان  ةنظافػالك  الطيػارةكماذا تقكؿ الجاىلية اليكـ إنَّيػا تسػمي ، الميزاف ليس ىك ميزاف اهلل
ك لػـ يبتػدعيا كينفي نكح عف نفسو الضالؿ، كيارؼ ليـ عف حقيقػة دعكتػو كمنبعيػا، فيػ، كجمكدان 

يتلقػػى ىػػذا االتيػػاـ كاإلعػػراض كاالسػػتابار، فػػي سػػماحة النبػػيَّ كفػػي  ان إفَّ نكحػػ، مػػف أكىامػػو كأىكائػػو
و الػػذم أرسػػلو؛ كفػػي كضػػكح طريقػػو الػػذم جػػاء بػػو، كاطمئنانػػو إلػػى ربَّػػ ي ثقتػػو بػػالحؽَّ اسػػتعالئو، كفػػ

الػ  ، كال يحػاكؿ أف ياما رػتمكا، كال يػتيـ امػا اتيمػكاأمامو كاستقامة منيجو في رعكره، فال يرتـ 
بيف المسػػتابريف كاليػػالؾ كالغػػرؽ للماػػذَّ ف، ثػػـ تاػػكف العاقبػػة للمتقػػي، علػػى نفسػػو مظيػػران غيػػر حقيقتػػو

مػػف قكمػػو المسػػتابريف)عاد(، مػػف كصػػفو بالسػػفو،  (ىكدػ)مػػف صػػكر االسػػتيزاء باونبيػػاء مػػا كقػػ  لػػك 
ِٚىبَِغ[كالاذب، كالجنكف، اما قاؿ تعالى: َُ ََ ِمَن اف ٚ َفَُْيُّْ َّٕ ٍٜ َوإِ َٚه ٍَ ٚ َفََْراَك ِِف َش َّٕ أم: إنا  {22}األعراف ]إِ

ىذا االستيزاء مف قكمػو عنػدما دعػاىـ إلػى كااف  ،(ُ)لنراؾ يا ىكد في سفو، أم: حمؽ كافة عقؿو 
فػػراد اهلل كحػػدى  فاػػاف  ،مػػف اسػػتيزائيـ بيػػكد اكىػذ ه بالعبػػادة.التكحيػد، كنبػػذ الرػػرؾ كعبػػادة اوصػناـ، كا 

كمػف صػكر بليغػة،  جكاب نبي اهلل ىكد في مقابلة ىذا السفو كالجيؿ مف قكمو أف كعظيـ مكعظػة
وا  مف قكمو ثمكد، قاؿ تعػالى:االستيزاء باونبياء ما كق  لنبي اهلل صالأل  َزُ ُْ ]َؿَٚل اَدرََلُ افَّرِذيَن اْشرَت

رررِه[...ِمررْن َؿْوِمرررهِ  ٌَ ِمرررْن َربي ٚ ُمْرَشررر ررروَن َأنَّ َصررٚحِلً ُّ َِ ًْ كىػػذا قػػػالكه علػػى سػػبيؿ السػػػارية   {31}األعللراف  َأَب
قػػكليـ ىػػذا اسػػتيزاء،  علػػى أفَّ  علمػػاءكقػػد نػػصَّ ال يـ عػػالمكف بػػذلؾ.يػػـ يعلمػػكف بػػهللنَّ كاالسػػتيزاء، ونَّ 

َٝ ِمرَن اُدْرَشرَِِغ[ : كمف استيزائيـ بصالأل قكليـ:كافقال ْْر ـُ ٚ إِْن  َٕ رُد ًِ  .{33}األعلراف ]َيٚ َصٚفُِح اْ تَِْرٚ بِرََم َب
كمػف صػكر االسػتيزاء باونبيػاء مػا حصػؿ لنبػي اهلل لػكط مػف قكمػو أىػؿ قريػة سىػديكـ عنػدما دعػاىـ 

ٌْ ِمرْن الفاحرػة، فمػا اػاف جػكاب قكمػو إال أف قػالكا:إلى ديف اهلل كتكحيده، كالتطيػر مػف  ]َأْخِرُجروُه

ررُروَن[ َّٓ ررٌٚس َيَتَى َٕ ٌْ ُأ ُرر ٌْ إَِنَّ ُُ سػػارية بيػػـ، كبتطيػػرىـ مػػف الفػػكاحش،  ىػػذا كقػػكليـ ، {48}األعللراف  َؿررْرَيتِ
 ىذا ىك منطؽ المستابريف في اورض يقابلكف الحجج كالبراىيف ،ااران بما اانكا فيو مف القذارةكافت
معراػة يجعػؿ الجكلػة اوكلػى للاػافريف فػي  كمف حامػة اهلل أفَّ ، السارية كاالستيزاء كالسب كالرتـب
نيكم علػػى أىػػؿ الافػػر ، ثػػـ تاػػكف العاقبػػة للمتقػػيف، كيينػػًزؿي اهلل عقابػػو الػػدر بػػيف الحػػؽَّ كالباطػػؿ تػػداف ال

ُٕوا بِرِه ]َؾَحرَٚق بِٚ:كالعناد كاالستابار، الذيف ااذكا دينيـ ىػزكان كلعبػان. قػاؿ رٚ ـَ ٌْ َمرٚ  ُٓ فَّرِذيَن َشرِخُروا ِمرْْ

ِزُ وَن[ ْٓ كمػف  .مميـ مػف العػذاب مػا أىلاػكا بػو جػزاء اسػتيزائيـ بهللنبيػائيـأم: نزؿ بػهللي  {34} األكعا    َيْسَت
المعاصػي سػبب  أفَّ  و فػي اتابػومف آياتو فػي ارفػاؽ كفػي أنفسػنا كبمػا رػيد بػ المعلكـ بما أرانا اهللي 

                                                           

 .(ُّٗ،ُِٕ/ٓ): القاسميمحاسف التهللكيؿ، ك (ّْٗ/ٔ)،(ِّٔ/ٕ): القرطبي( الجام  وحااـ القرآفُ)
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ة، فإحسػػاف عمػػالطاعػػة سػػبب النَّ  المصػػائب؛ فسػػيئات المصػػائب كالجػػزاء مػػف سػػيئات اوعمػػاؿ، كأفَّ 
كقد أابر اهلل بما عاقػب بػو أىػؿ السػيئات مػف اويمػـ؛ اقػكـ نػكح، كعػاد،  ،العمؿ سبب إلحساف اهلل

بػػو فػػي اراػػرة؛  كأابػػر بمػػا يعػػاقبيـ ،كـ لػػكط، كأصػػحاب مػػديف، كقػػكـ فرعػػكف فػػي الػػدرنياكثمػػكد، كقػػ
كليػػذا يػػذار اهللي فػػي عامػػة سػػكر اإلنػػذار مػػا عاقػػب بػػو أىػػؿ السػػيئات فػػي الػػدرنيا كمػػا أعػػدَّه ليػػـ فػػي 

ـ؛ كثكابيػا أعظػـ؛ كىػي دار ارارة، كقد يػذار فػي السػكرة كعػد اراػرة فقػط؛ إذ عػذاب اراػرة أعظػ
نَّمػػا يػػذار مػػا يػػذاره مػػف ا ،القػػرار نيكيػػة فاػػاف مػػف عقكبػػات اهلل الدر  ،لثػػكاب كالعػػذاب فػػي الػػدرنيا تبعػػان كا 

، كقد دعا قكمو إلى التكحيػد كعبػادة اهلل كحػده ال رػريؾ لػو،  التي حلَّت بهللصحابيا ما نزؿ بقكـ نكحو
، مػـ مػف بعػدىـفصػار قػكـ نػكحو مػثالن كعبػرةن لألي فقكبؿ باالستيزاء كالسارية فػهللغرقيـ اهلل بالطكفػاف، 

لعنة كالريأل التػي فييػا عػذاب ما نزؿى بعاد قكـ ىكد مف ال كمف عقكبات اهلل التي حلَّت بالمستيزئيف
كمػػػػف العقكبػػػػات التػػػػي حاقػػػػت ، سػػػػتابريف المسػػػػتيزئيف مػػػػثالن كعبػػػػرةن فصػػػػاركا اغيػػػػرىـ مػػػػف الم ،ألػػػػيـ

، كتػرؾ مػا ييعبػد هبالمستيزئيف السااريف ما نزؿى بثمكد قكـ صالأل حيثي دعاىـ إلى عبػادة اهلل كحػدى 
ليػػػـ آيػػػةن،  ه بالتاػػػذيب كالسػػػارية، كعقػػػركا الناقػػػة التػػػي جعليػػػا اهللي مػػػف دكف اهلل مػػػف اوكثػػػاف فقػػػابلك 

كمف العقكبات التي أحاطت بالمستيزئيف مف أىؿ قرية سىدكـ قكـ لكط، كقد ، بالصيحةفعاقبيـ اهلل 
كمف عقكبػات اهلل للمسػتيزئيف مػف أىػؿ مػديف قػـك أعلنكا بالفاحرة كتاذيب نبي اهلل كرسكلو إلييـ، 

مػػػف الصػػػيحة فهللصػػػبحكا فػػػي ديػػػارىـ جػػػاثميف، فاانػػػت نيايػػػة أليمػػػة للظػػػالميف رػػػعيب مػػػا نػػػزؿ بيػػػـ 
كان كساريةن  ىذه صػكر كنمػاذج لػبعض مػا أكقعػو اهلل  .(ُ)المستابريف، الذيف اتاذكا دينيـ كنبييـ ىيزي

 على المستيزئيف مف عقكبات في الدرنيا، كما ينتظرىـ كأمثاليـ في ارارة أردر كأناى.
   :(ِ)و اآلية مف أىداؼو كىداياتخامسان: ما ترشد إلي

نػزاؿ الاتػب التػي تيػدم للحػؽَّ  .ُ أفَّ اهلل أقاـ الحجة كقط  العذر عف الالؽ بإرساؿ الررسؿ كا 
 كتحذر مف الباطؿ.

يجػػػب  اإلقػػػرار كاإليمػػػاف بجميػػػ  اونبيػػػاء الػػػذيف أرسػػػليـ اهلل، كجميػػػ  مػػػا أنػػػزؿ علػػػييـ مػػػف  .ِ
 الاتب اإلليية.

 .اويمة كالقادة مفالجميكر كالسادة  المأل ىـ .ّ

 .حصكؿ الرؾ، كالتجكيز في أيصكؿ الدَّيف يكجب الافر على أفَّ  ارية دؿر ت .ْ

 االستيزاءي باونبياء كالررسؿ عاقبتيو كايمةه. .ٓ

 اونبياء ككرثتيـ يقابلكف السفياء بالحلـ، كيغضركف عف قكؿ السكء بالصفأل كالعفك.  .ٔ

                                                           

 .(ٕٓٓػ  َٔٓزاء بالديف: أحمد محمد القرري)ص:االستي، ك (ُّٖ/ِٖ): ابف تيميةمجمكع الفتاكل (ُ)

، كالماتصر في التفسير: (ِِْ/ِ): ابف اثيرتفسير القرآف العظيـ، ك (ُِٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
    .(َُٓ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ك  (،ُٗٓ،ُٔمراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 مدح النفس جائزه لمحاجة: رابعالمقصد ال
: اهلل قكؿ كيدؿر على ىذا َٚدِغَ إاباران عف ىكدو ًَ ٌْ ِرَشرََٚلِت . ]َوَفُِْيي َرُشوٌل ِمْن َربي اف ر ُُ ٌُ ِي ُأَب

ِٚصٌح َأِمٌغ[  َٕ  ٌْ ُُ ٚ َف َٕ   {23،24}األعراف َرِّبي َوَأ
 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآلية الكريمةأكَّالن: 

، فقػاؿ:  ارية ترير إلى أفَّ  ىكدان أاذى يداف  عف نفسو، كييبيَّف لقكمو كظيفتىو بهلليسلكبو حاػيـو
يا قكـً ليس في ىذه الدَّعكة أمر قىٍدرو مف ًافًَّة العقؿ، كليس بي سفاىةه أك حماقةه حيثي دعكتياـ إلى 

ة، كىػك ربر ديف التَّكحيد الاالص كالعبادة الصادقة، كأنا رسكؿ اهلل إلياـ ااتارني وداء ىذه المييمػ
االصػان لاػالعالميفى الذم القىاـ كرزقىاـ كدبَّػراـ نػي أاثػرياـ نيصػحان، كا  ـ، كأنػا أمػيفه فيمػا أيابػرياـ ، كا 

، ال أغرػػاـ كال أاػػكناـ  بػػو، ، أمػػيفه علػػى كحػػي اهلل إلػػيَّ لقػػد ف ،كلسػػتي مػػف الاػػاذبيفمريػػده لاػػـ الايػػرى
 .كصدؽو  نفى عف نفسو السفاىة في بساطةو 

 :(ِ)في اآلية لتفسيرلطائؼ اثانيان: 
لرفػ  مػا تكىَّمػكه مػف أنَّػو فػي ضػالؿو  [َوَفُِْيري َرُشروٌل ]االستدراؾ الذم فػي قكلػو: :المطيفة األكلى

حيثي االؼ دينىيـ، أٍم: ىك في حاؿ رسالةو عػف اهلل، مػ  مػا تقتضػي الرَّسػالة مػف التَّبليػ  كالٌنصػأل 
كاإلابػػار بمػػا ال يعلمكنػػو، كذلػػؾ مػػا حسػػبكه ضػػالالن، كرػػهللف )لاػػف( أف تاػػكف جملتيػػا مفيػػدةن معنػػى 

عليػػػو الجملػػػة السَّػػػابقة كذلػػػؾ ىػػػك حقيقػػػةي االسػػػتدراًؾ يغػػػاير معنػػػى الجملػػػة الكاقعػػػة قبليػػػا، كال تػػػدؿر 
المكضكعةي لو )لاف( فال بد مف مناسبة بيف مضمكني الجملتػيف، كأاثػر كقكعيػا بعػد جملػة منفيػةو؛ 

، فيهللتي باالستدراؾ  .وفَّ النَّفي معنى كاس ، فياثر أف يحتاجى المتالَّـ بعده إلى زيادًة بيافو

ررَٚدِغَ ]اإلضػػافة فػػي تعريػػؼ المرًسػػؿ فػػي قكلػػو:ااتيػػار طريػػؽ  المطيفػػة الثانيػػة: ًَ لمػػا  [ِمررْن َربي اف
تيؤذف بو مف تفايـ الميضاؼ كمف كجكب طاعتو على جمي  النَّاس، تعريضان بقكًمو إذ عصكه.

 

غة الذم ؛ ونَّو أليؽ بسياؽ الاالـ، فالرسكؿ في اللر آثر التعبير بالرسكؿ دكف النبيَّ المطيفة الثالثة: 
 للنَّاس.  مف اصائص الرسكؿ الارؼ عف مراد اهلل كتبليغو أابار الذم بعثو، كوفَّ ييتاب  

ٌْ ]فػػي قصػػة نػػكح قػػاؿ: :الرابعػػةالمطيفػػة  رر ُُ َهررُح َف ْٕ بينمػػا فػػي قصػػة ىػػكد  كىػػك صػػيغة الفعػػؿ،[ َوَأ
ِٚصررٌح ]قػػاؿ: َٕ  ٌْ رر ُُ ررٚ َف َٕ كىػػك صػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ، فنػػكحه قػػاؿ مػػا يػػدؿر علػػى أنَّػػو غيػػر ميقلػػ و عػػف [ َوَأ

                                                           

أيسر التفاسير: أبك بار ك  ،(َُّ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ك  ،(ُُُّ/ّفي ظالؿ القرآف) (ُ)
 .(ُُٗ/ٖالجزائرم)

التحرير كالتنكير: ، ك (ّْٓ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)، ك (ُِٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
كعالقتو بمصطلحات دبر حقيقتو التك ، (َُّٓ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ك  ،(َِّ،ُِٗ/ٖابف عاركر)

 (.ُِٕالتهللكيؿ كاالستنباط كالفيـ كالتفسير: عبد اهلل عبد الغني سرحاف)ص:
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

النرصأل؛ حيثي جاء  بالمضارع داللة على تجديد النرصأل ليػـ، كأنَّػو غيػر تاراػو مػف أجػؿ اػراىيتيـ 
و ليػػـ كصػؼه ثابػته فيػو مػتمٌافه منػو، كأفَّ مػا زعمػػكه  أك بػذاءتيـ. كىػكد قػاؿ مػا يػدؿر علػى أفَّ نصػحى

ػػا صػػيغة اسػػـ ، سػػفاىةن ىػػك نصػػأله  الفاعػػؿ فإنَّيػػا  صػػيغة الفعػػؿ تػػدؿر علػػى التجػػدد سػػاعةن فسػػاعةن، كأمَّ
 دالةه على الثبات كاالستمرار على ذلؾ الفعؿ.

ِٚصٌح َأِمرٌغ[: قكؿ اؿَّ رسكؿو لقكمو:لخامسةالمطيفة ا َٕ  ٌْ ُُ ٚ َف َٕ عػف ًثقػؿ التبعػة، كاطػكرة  معبػران  ]َوَأ
 ما يعلمو مف عاقبة ما ىـ فيو مف الجاىلية في الدرنيا كارارة، كرغبتو في ىداية قكمو، كىك منيـ. 

ِٚصٌح َأِمٌغ[: في قكلو:سادسةالمطيفة ال َٕ  ٌْ ُُ ٚ َف َٕ  تنبيوه على أنَّيـ عرفكه باومريف.  ]َوَأ
 :(ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 

َٚدِغَ ]قكلو: ًَ ،  [َوَفُِْيي َرُشوٌل ِمْن َربي اف استدراؾه باعتبار ما يلزمو، كىػك اكنػو علػى ىػدلن
كىك مدحه للنفس بهللعظـ "قاؿ الرازم: ، ي رسكؿه مف اهللالغاية؛ ونَّ و قاؿ: كلاني على ىدلن في اهللنَّ 

نَّما فعؿ ذلؾ؛ ونَّو ااف يجب عليػو إعػالـ القػكـ بػذلؾ، كذلػؾ يػدؿر علػى أفَّ مػدح  صفات المدح؛ كا 
 ."اإلنساف نفسو إذا ااف في مكض  الضركرة جائز

بمػػا أجػػابكا كاإًلعػػراض عػػف مقػػابلتيـ الافػػرةى عػػف المػػاتيـ الحمقػػاء  ()كفػػي إجابػػة اونبيػػاء       
النرصػػػػأل ، ك امػػػػاؿ النرصػػػػأل كالرػػػػفقة، كىضػػػػـ الػػػػنفس كحسػػػػف المجادلػػػػة، كىاػػػػذا ينبغػػػػي لاػػػػؿَّ ناصػػػػألو 

رادة الاير مػف قػكؿو أك عمػؿو كالنَّصيحة المةه جامعةه، ييعبَّر بيا عف حسف النَّيَّ  كياثػر إطػالؽ  ،ة، كا 
 .(ِ)ى ما ينفعو كيدف  عنو الضرطب إلالنرصأل على القكؿ الذم فيو تنبيوي للماا

 :(ّ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
؛ فػإفَّ سػعي اإلنسػاف مرركعية دف  االتياـ، كتبرئة اإلنساف نفسو ممَّا ييتيـ بو مػف الباطػؿ .ُ

، بؿ مف سيماء اوايار.  في دف  أسباب التيمة السيئة عف نفسو ليس بعارو

 البالغ لما أمركا بإبالغو. مف كظائؼ الررسؿأفَّ  .ِ

ليؽ اومانة. .ّ   فضيلة النرصأل، كاي

 اونبياء نصحةه، كالمنافقكف غررةه. .ْ

  على الداعية بذؿ الجيد في الدعكة، كالنتائج بيد اهلل. .ٓ
 
 

                                                           

    .(ّّْ/ُالبيضاكم) :أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿك  ،(ُّٔ/ُْ( التفسير الابير: الرازم)ُ)

     .(ُْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(ّْٓ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ِ)

، (ُِٗ،ُُٗ/ٖأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ك  (،ُٓالمكاىب الربانية مف اريات القرآنية: السعدم)ص:( ّ)
 (.ّٕٓكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 : األخبلؽ الحميدة ًسمة المسمميفالمطمب الثاني
 كفيو ستة مقاصد:   

ؿ:المقصد              األخبلؽ مف اإليماف األكَّ
ِٚصٌح َأِمٌغ[]:دؿَّ على ىذا المقصد اواالقي قكلو إاباران عف ىكدو         َٕ  ٌْ ُُ ٚ َف َٕ  . {24}األعراف  َوَأ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
تعػالى عػف  اؿقػارمفي مف اػؿَّ سػكءو كآفػةو كماػركهو، كىػك الػذم قػد جمػ  صػفات اومػف اليػا،  :َأِمغٌ 

ٍٚم َأِمرٍغ[:أصػحاب الجنَّػة ََ َغ ِِف َم َِ ىػك الػذم قػد جمػ  صػفات اومػف اليػا، أمػيف  {13}اللُدخا:  ]إِنَّ اُدتَّ
. فيػػػك آمػػػف مػػػف الػػػزكاؿ كالاػػػراب كأنػػػكاع الػػػنقص، كأىليػػػو آمنػػػكف فيػػػو مػػػف الاػػػركج كالػػػنغص كالناػػػد

أٍاػًذبياـ، امػا أنَّػي كالمعنى: أميفه ال أاػكناـ كال أغرػاـ كال ، ميف المعركؼ باومانة، كىك الثقةاوك 
 .مهللمكفه على رسالتي، ال أفرط في إبالغيا

 :(ِ)في اآلية لطائؼ التفسيرثانيان: 
ِٚصٌح ]أيتب : المطيفة األكلى: ََ ]كىك المكصكؼ باومانًة، لردَّ قكًليـ لو: ]َأِمٌغ[بػ: [َٕ ٚ َفَُْيُّْ َّٕ َوإِ

ِٚىبِغَ  َُ مقصػكد منػو صؼ ىكد نفسو باكنو أمينػان، ك ك  ،وفَّ اوميفى ىك المكصكؼ باومانة [6ِمَن اف
مدار أمر الرَّسالة كالتبلي  عف  كثانييا: أفَّ  : إنَّؾ مف الااذبيف،في قكليـالرد علييـ أحدىا:  أمكر:

كثالثيا: اهللنَّو قاؿ ليـ: انت قبؿ ، مينان تقريران للرَّسالة كالنبكةاهلل على اومانة، فكصؼ نفسو باكنو أ
 فايؼ نسبتمكني ارف إلى الاذب؟ ان،فياـ، ما كجدتـ مني غدران كال ماران كال اذبىذه الدعكل أمينان 

ٌْ ]:: تقديـ الجار كالمجركرالمطيفة الثانية ُُ  .على عاملو ل يذاف باىتمامو بما ينفعيـ [َف
 :(ّ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
 :األمانة خمؽ المسمميف - أ

؛ فإفَّ الًكاليةى ليا كيىنبغي أف يي : " ابف تيميَّةري  اإلسالـ قاؿ      عرؼ اوصلأل في اؿَّ مىنصبو
ِويُّ األَِمغُ ]رياناًف: القكَّةي كاومانةي، اما قاؿ تعالى: ََ َْٖجْرَت اف . كاجتمػاع {82}الؼصل   [إِنَّ َخْرَ َمِن اْشَت

ىما ذا تعػيف رجػالف أحػدي فػإ ،اوصػلأل بحسػبيا ًكاليػةو  فالكاجبي في اػؿَّ  ،القكًَّة كاومانًة في النَّاس قليؿه 
 كاليػةو  القػكة فػي اػؿَّ ك  ،كأقليمػا ضػرران فييػا ،كارار أعظـ قكةن قدـ أنفعيما لتلػؾ الكاليػة ،أعظـ أمانةن 

لػى الابػرة بػالحركب، كالاادعػة فييػا،  بحسبيا؛ فالقكة في إمارة الحرب ترج  إلى رػجاعة القلػب، كا 

                                                           

فتأل ك  ،(ٖٗ)ص:: ابف قيـ الجكزيةحادم اوركاح إلى بالد اوفراحك (، ُّٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
     .(َُٗ/ٖأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ك  ،(َّٖ/ِالقدير: الركااني)

     .(َِْ،َِّ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(ُّٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)

     .(ُٓػ ُِ/ُ( السياسة الررعية: ابف تيمية)ّ)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

لى القدرة على أنػكاع القتػاؿفإفَّ الحرب ايدع كضػرب كراػكب، كاػر، كفػر،  مػف رمػي كطعػف ،ة، كا 
اس ترجػػ  إلػػى العلػػـ بالعػػدؿ الػػذم دؿَّ عليػػو الاتػػاب كالسرػػنة، كالقػػكة فػػي الحاػػـ بػػيف النَّػػ ،كنحػػك ذلػػؾ

لى ا كاومانػةي حالػةه  ."اس، كتػرؾ ارػية النَّػكاومانةي ترج  إلى ارية اهلل ،لقدرة على تنفيذ اوحااـكا 
لػو لنفػ  عليػو مػف حػؽ  لغيػًره، كتمنعػو مػف إضػاعًتو، أك جعفي اإلنساف تبعثو علػى حفػظ مػا يجػب 

ػػدؽ البرػر، كىػػي مػف أاػػالؽ المسػلميف أكصػػاؼً  كاومانػةي مػػف أعػز، نفسػو، كضػدرىا الًايانػػةي  ، كالصَّ
كالاذبي مف الايانة؛ وفَّ الاذب: الابر بهللمر غير كاق  في صكرة تكىـ السَّام  كاق ،  ،مف اومانة

، فػػذلؾ ايانػػة للسَّػػام ، ك  ػػو المابػػري ػػدؽ: إبػػالغ اومػػر الكاقػػ  امػػا ىػػك، فيػػك أداء ومانػػًة مػػا عًلمى الصَّ
ػػفات التػػي تجعلػػو بمحػػؿَّ [ َأِمررغٌ ] فقكلػػو فػػي اريػػة الثَّقػػة مػػف قكمػػو، كمػػف ذلػػؾ  كصػػؼه يجمػػ  الصَّ

ييحتمػػؿ أف يريػػد علػى الػػكحي كالػػذار النػػازؿ مػػف ًقبىػػًؿ اهلل، كييحتمػػؿ أف ، ك إبطػاؿ اكنػػو مػػف الاػػاذبيف
أنَّػػو أمػػيفه علػػييـ كعلػػى غيػػبيـ كعلػػى إرادة الايػر بيػػـ، كييحتمػػؿ أف يريػػد بػػو أمػػيفه مػػف اومػػف، يريػد 

 .   (ُ)أم: جيتي ذات أىٍمفو مف الاذب كالًغش
  .(ِ)األخبلؽ الحميدة الفاضمة أسُّ الحضارة كالتقدـ كالبناء - ب

إجابة ىؤالًء اونبياًء وقكاميـ بتلؾ اإلجابة الصادرة عف الحامة كاإلغضػاء عمػا قػالكا مػف  في
كصػػفيـ إيػػاىـ بالسػػفاىة كالضػػاللة أدبه حسػػفه كالػػؽه عظػػيـه كتعلػػيـه لعبػػاًده ايػػؼ يقػػابلكف السػػفياء، 

فػػاواالؽ عنصػػر أصػػيؿ فػػي تقػػكيـ رػػؤكف ، كايػػؼ يغضػػكف عػػف قالػػة السػػكء التػػي تصػػدر عػػنيـ
كصالح المجتم ، كال يغني عنيا أم تقدـو في مجاؿ الثقافة كالعلكـ كالصػناعات، كآيػة ذلػؾ الحياة 

ما نراه اليكـ في العالـ المعاصر، فإفَّ اوزمة التي يمرر بيا العالـ المعاصر إنَّما ىي أزمةه أاالقيةه 
الاريمػة، قػاؿ كبنػاء اإلسػالـ يقػكـ أصػالن علػى أسػاسو مػف اواػالؽ الفاضػلة  في أساسيا كجكىرىا.

ٌٍ ]:()تعالى لنبيو ٍق َظئِ ُِ ًَذ ُخ ََ َف َّٕ نَّ أم:   {0}الؼؾم [ َوإِ ، كىك اإلسالـ. كا  ؿ يكقؾ لعلى ديفو عظيـو
 . ْرِف ماػػاـر اواػػالؽ فػػي قكلػػو: ()ونبيػػكقػػد جمػػ  اهللي للعلػػى أدبو عظػػيـو ًُ ررَو َوْأُمررْر بِررٚف ٍْ ًَ ]ُخررِذ اف

بماػاـر اواػالؽ، كلػيس فػي القػرآف آيػةه  ()أمػر اهللي نبيىػو فقػد  {355}األعلراف  َوَأْظِرْض َظِن اجَلِٚهَِِغ[
ليًؽ"رَّ البً  "أفَّ ()كأابر رسكؿ اهلل ،أجم  لمااـر اواالؽ مف ىذه ارية   .(ّ): ىك حيسف الاي

لػػؽ زاد عليػػؾ فػػي الػػدَّ الػػدَّ ك       لػػؽه، فمػػف زاد عليػػؾ فػػي الاي ليػػؽ يقػػكـ علػػى  ،يفيفي الرػػو اي كحسػػف الاي
 كمنرػػهلل جميػػ  ،الصػػبر، كالعفػػة، كالرػػجاعة، كالعػػدؿأربعػػًة أراػػاف ال يتصػػكر قيػػاـ سػػاقو إال علييػػا: 

 كمنرػػهلل جميػػ  اواػػالؽ السػػافلة، كبناؤىػػا علػػى أربعػػة أراػػاف: ،اواػػالؽ الفاضػػلة مػػف ىػػذه اوربعػػة
                                                           

 .(َِْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(َٓٓ/ٓ)عطية: ابف ( المحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيزُ)

 ،الثقافة اإلسالمية: االد ترباف، ك (ِِٖ/ّتفسير المراغي)، ك (َِْ/ْتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ِ)
     .(ُِكمحمكد عجكر)ص:

    .(ِّٓٓ)، حديث رقـالبر كالصلةاتاب ( صحيأل مسلـ في ّ)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

عػػالج اوبػػداف كأرػػد؛ لػػذلؾ فػػإف تزايػػة النفػػكس أصػػعب مػػف  ،الجيػػؿ، كالظلػػـ، كالرػػيكة، كالغضػػب
حيا إال مػػػف طػػػريقيـ، كعلػػػى الرسػػػؿ الاػػػراـ أطبػػػاء القلػػػكب، فػػػال سػػػبيؿ إلػػػى تزايػػػة النفػػػكس كصػػػالك 

 ميدة ىي مف صميـ اإلسالـ العظيـ.فمراعاة قكاعد اواالؽ الح .(ُ)أيدييـ
 في األرض : اإلنساف خميفةه ثانيالمقصد ال

ُروا إِْى :وقكليو دؿَّ عل       ـُ ًٜ ]َواْى ِق َبْسَى ِْ ٌْ ِِف اخَل ـُ ُٕوٍح َوَزاَد ِد َؿْوِم  ًْ َٚء ِمْن َب ٍَ َِ ٌْ ُخ ُُ َِ ًَ  {25}األعراف  [َج

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في النَّص القرآني
ُروا ـُ  . الذار: لفظه عاـ  للمكاعظ كاوىكامر كالنكاىي :َواْى
ررٚءَ  ٍَ َِ الالفػػاءي جمػػ ي اليفػػةو، كىػػك الػػذم يالػػؼ غيػػره فػػي رػػيء، أٍم: يتػػكلى عمػػؿ مػػا اػػاف يعملػػو  :ُخ

 كجعلاـ سااف اورض بعد قـك نكح. ،ارار، فالمراد: جعلاـ الفاء في تعمير اورض

 ٌْ رر ـُ جعلاػػـ أفضػؿ مػنيـ فيمػػا تتفاضػؿ بػػو اومػـ مػػف  المعنػى: كزاداػـ بصػػطة فػي النَّػػاس بػهللفَّ  :َوَزاَد
 .ة البهللس، فيرمؿ رجحاف العقكؿ كقكَّة اوجساـ كسالمتيا مف العاىات كارفات كقكَّ اومكر الَّيا

ِق  ِْ الالؽ في اللرغػة عبػارة عػف التقػدير، فيػذا اللفػظ إنَّمػا ينطلػؽ علػى الرػيء الػذم لػو مقػدار  :ِِف اخَل
علػى كجثة كحجمية، فااف المراد حصكؿ الزيادة فػي أجسػاميـ، كمػف العلمػاء مػف حمػؿ ىػذا اللفػظ 

يا أضعؼ. يا أعظـ كبعضي  الزيادة في القكة؛ كذلؾ وفَّ القيكل كالقيدر متفاكتةه فبعضي
 ًٜ يػػادة فػػي القيػػكل الًجبليػػة، أٍم: ، كرالبصػػطة: الػػكفرة كالسػػعة فػػي أمػػر مػػف اومػػ :َبْسررَى فالبصػػطة الزَّ

لعػرض، كا كالبصػطة الامػاؿ فػي الطػكؿ، كأجسػاًميـ، فالقيػـ عقػالءى أصػحاءى زادىـ قكَّة في عقكًليـ 
 .فَّ الزيادة ىي على جمي  العالـكاللفظ يقتضي أ، كقيؿ زاداـ على أىؿ عصراـ

 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
فَّ ىكدان ذارىـ بنعـ اهلل علييـ لعلَّيا تيحٍدثي ليػـ ذاػران فػي نفكسػيـ فيتراجعػكف أتابر ارية          

صرارىـ فقاؿ: رُروا إِىْ بعد عنادىـ كا  ـُ روٍح[ ]َواْى ُٕ رِد َؿرْوِم  ًْ رَٚء ِمرْن َب ٍَ َِ ٌْ ُخ ر ُُ َِ ًَ أىلايػـ  أٍم: بعػد أفَّ  َج
ًٜ ]بالطكفػػاف إلصػػرارىـ علػػى الرػػرؾ، ررِق َبْسررَى ِْ ٌْ ِِف اخَل رر ـُ أٍم: جعػػؿ أجسػػاماـ قكيػػةن كقامػػاتاـ [َوَزاَد

ُروا َآََلَء اهللِطكيلػػػةن، ىػػػذه نعػػػـ اهلل علػػػياـ ـُ الاـ بػػػهللقك ونَّاػػػـ إف ذارتمكىػػػا بقلػػػكباـ رػػػارتمكىا []َؾرررْٚى
 ، كىك نجاتاـ مف المرىكب كظفراـ بالمحبكب كىك الفكز المطلكب.كأعمالاـ، كبذلؾ يتـ الفالح

 
                                                           

ياؾ نستعيف مدارج السالايف (ُ)      .(َُٕػ  ٔٔ/ّ)الجكزية : ابف قيـبيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

، (ُْٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم)ك  ،(ُٓٓ،َٓٓ/ٓ): ابف عطية( المحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيزِ)
 .(َِٔ،َِٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك 

     .(ُُٗ/ٖ( أيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)ّ)
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 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 
ُروا]يجكز أف ياكف قكلو: ـُ كياػكف مػا   {21}األعلراف  [ اْظُبرُدوا اهللَ]عطفا على قكلػو: [َواْى

كبػػيف قكمػػو مػػػف المحػػاكرة التػػي قػػػاطعكه بيػػا عقػػب قكلػػػو بينيمػػا اعتراضػػان حاػػي بػػػو مػػا جػػرل بينػػػو 
ػػا قػػاطعكا بػػو االمػػو عػػاد إلػػى دعكتػػو، فياػػكف رجكعػػان إلػػى [اْظُبررُدوا اهللَ]ليػػـ: َـّ جػػكابيـ عمَّ ، فلمػػا أتػػ

ٌْ ]الدَّعكل، كيجكز أف ياكف عطفان على قكلو: ُُ ٌر ِمْن َربي ـْ ٌْ ِى ـُ ٌْ َأْن َجَٚء أم: ال تناركا أف [ َأَوَظِجْبُت
  ـ ًذاره مف ربَّاـ، كاذاركا نعمتىو علياـ، فياكف تاملة لالستدالؿ، كأيَّا ما ااف فالمآؿي كاحده.جاءا
 :(ِ)في اآلية لطائؼ التفسيررابعان: 

رُروا إِىْ ]فػي قكلػو: ]إِْى[ المطيفة األكلػى: ـُ ـي زمػافو منصػكب علػى المفعػكؿ بػوا[ َواْى ، كالتَّحقيػؽ سػ
، كالمعنػػى: اذاػػركا الكقػػتى الػػذم ظيػػرت فيػػو ظػػرؼ متصػػرَّؼـز الظرفيػػة، بػػؿ ىػػي ال تػػال [إِىْ ]أف

االفػػتاـ عػػف قػػكـ نػػكح فػػي تعميػػر اورض، كالييمنػػة علػػى اويمػػـ، فػػإفَّ عػػادان اػػانكا ذكم قػػكَّة كنعمػػة 
 الدالة على تذار تلؾ الحاؿ كتصكيرىا. [إِىْ ]كليذا أتى بػ عظيمة

لفظ ارية يدؿر على حصػكؿ الزيػادة كاعتػداد تلػؾ الزيػادة فلػيس فػي اللفػظ البتػة مػا  :الثانية المطيفة
يدؿر عليو إال أفَّ العقؿ يدؿر على أفَّ تلؾ الزيػادة يجػب أف تاػكف زيػادةن عظيمػةن كاقعػةن علػى اػالؼ 

ال لـ ياف لتاصيصيا بالذار في معرض اونعاـ فائدةه.  المعتاد، كا 
ِِْق[:قكلولثة: المطيفة الثا  ظرؼه مستقره في مكض  الحاؿ مف ضمير المااطبيف. ]ِِف اخَل
ُروا َآََلَء اهللِ]في قكلو:: رابعةالمطيفة ال ـُ . [َؾْٚى  تعميـه بعد تاصيصو
 :(ّ)بياف المقصد مف اآليةخامسان: 

ػػةو اضػػطلعت بالحضػػارة  إفَّ  ؿي أمَّ المقصػػكد مػػف اريػػة أفَّ قػػكـ ىػػكد الفػػاء قػػكـ نػػكح، فعػػاده أكَّ
ممان بعد الطركفاف، كااف بنك نكح قد تااثركا كانترركا في اورض، في العراؽ كبالد العرب، كاانكا أي 

أنَّيػـ الفػكا  اثيرةن، أك اانت عاده عظـ تلؾ اومـ كأصحاب السَّيادة على سػائر اومػـ، كلػيس المػرادي 
ػػؤرَّايف، كىػػذا التَّػػذايري تصػػريأله  قػػكـى نػػكحو فػػي ديػػارىـ؛ وفَّ منػػازؿى عػػادو غيػػري منػػازًؿ قػػكـ نػػكح عنػػد المي
بالنَّعمػػػة، كتعػػػريضه بالنَّػػػذارة كالكعيػػػد بػػػهللفَّ قػػػكـ نػػػكح إنَّمػػػا استهللصػػػليـ كأبػػػادىىـ عػػػذابه مػػػف اهلل علػػػى 

يحتمػؿ  مػف المفسػريف كقػاؿ قػكـه ، أيضػان  بررايـ، فمف اتبعيـ في صنعيـ يكرؾ أف يحؿَّ بػو عػذا
ًٜ ]أف ياكف المػراد مػف قكلػو: رِق َبْسرَى ِْ ٌْ ِِف اخَل ر ـُ اػكنيـ مػف قبيلػةو كاحػدةو مترػارايف فػي القػكَّة  [َوَزاَد

                                                           

     .(َِْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (ُ)

كالمكاىب الربانية مف  ،(ّْٓ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)ك  ،(ُْٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)
     .(َِٔ،َِٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ِٓاريات القرآنية: السعدم)ص

     .(َِٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(ُْٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ّ)
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فإفَّ  ؛كالردة كالجالدة، كاكف بعضيـ محبان للباقيف ناصران ليـ، كزكاؿ العداكة كالاصكمة مف بينيـ
 اع مف الفضائؿ كالمناقب فقد قرر ليـ حصكليا.لما اصيـ بيذه اونك  اهلل

 : (ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 .ى العبادارية تعديده للنَّعـ عل .ُ
جػػػكاز البنػػػاء الرفيػػػ  االقصػػػكر كنحكىػػػا؛ وفَّ مػػػف آثػػػار الصػػػنعة البنػػػاء الحسػػػف مػػػ  رػػػار  .ِ

  المنعـ.
 كشكر المنعـ كاجبه شرعان لمنعـ، : نسياف الًنعـ كفره باثالثالمقصد ال
ُِِحوَن[:وكيدؿر على ىذا المقصد العقدم قكل           ٍْ ٌْ ُب ُُ َِّ ًَ ُروا َآََلَء اهللِ َف ـُ  .{25}األعراف  ]َؾْٚى

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ُروا ـُ اهلل يتضػػمف لػػيس المػػراد بالػػذار مجػػرد الػػذار اللسػػاف بػػؿ الػػذار القلبػػي كاللسػػاني، كذاػػر  :َؾررْٚى

ذار أسمائو كصفاتو كذار أمره كنييو، كذاره باالمو، كذلؾ يستلـز معرفتو كاإليمػاف بػو كبصػفات 
امالػػو كنعػػكت جاللػػو كالثنػػاء عليػػو بػػهللنكاع المػػدح، كذلػػؾ ال يػػتـ إال بتكحيػػده فػػذاره الحقيقػػي يسػػتلـز 

حسانو إلى القوذلؾ الو كيستلـز ذار نً   .عمو كآالئو كا 
(  عىـالنَّ  :َآََلءَ  : النَّعمة كالًمنَّةي كاإلجم  )إلىن  أٍم: ًنعـ اهلل علياـ.[ َآََلَء اهللِ]ك ،لىى

 ٌْ ُُ َِّ ًَ ، كمف ثـ قاؿ  :َف رفاؽو، كذلؾ في حؽَّ البارم محاؿه إفَّ السلؼ: "لعؿَّ في اوصؿ حرؼ ترج  كا 
( ىي ك ،المعنى: اي تيفلحكافإفَّ كقد تردي تعليالن  ،لعؿَّ مف اهلل كاجبةه  للتعليؿ  في االـ اهلل)لعؿَّ

 .عنى الترجي إذا اانت مف المالكؽيا إنَّما يقارنيا ممجردة مف معنى الترجي، فإنَّ 
ُِِحررونَ  ٍْ ، كسػػالمة مػػف اػػؿَّ ، تػػدراكف البيغيػػة كارمػػاؿ: ُب ـه جػػام ه لاػػؿَّ مطلػػكبو محبػػكبو كالفػػالح: اسػػ
 ماركهو.
 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

اهلل علػػياـ إذ جعلاػػـ مػػف ذريػػة نػػكح، الػػذم أىلػػؾ اهلل أىػػؿ اورض المعنػػى: كاذاػػركا نعمػػة 
 بدعكتو، لما االفكه كاذبكه؛ لاي يفضي باـ ذار النَّعـ إلى رارىا المؤدم إلى الفالح.

 
                                                           

 (.َُٔ، كالماتصر في التفسير)ص:(َٓٓ/ٓ): ابف عطيةفي تفسير الاتاب العزيز ( المحرر الكجيزُ)

   ،(ُْٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابير، ك (ُٓٓ/ٓ): ابف عطيةفي تفسير الاتاب العزيز المحرر الكجيز (ِ)
التحرير ك  ،(ِٔ/ْعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)ك  ،(ُِٖ)ص:الجكزية الفكائد: ابف قيـك 

 رفاء العليؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحامة كالتعليؿ: ابف قيـك  (،َِٕ/ٖكالتنكير: ابف عاركر)
        (.ِْْ/ٗ)الفكىزافعبد اهلل  كًمٍنحة العالـ في ررح بيلكغ المراـ: ،(َُْٖ/ّ)الجكزية

     .(ِِْ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير، ك (ّْٓ/ُتنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)أنكار ال (ّ)



 

 
          475  

الفصؿ 
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 :(ُ)مناسبة فاصمة اآلية لما قبمياثالثان: 
ٌْ ]القػػػػة ىػػػػذه الفاصػػػػلة القرآنيػػػػة:عى  رررر ُُ َِّ ًَ ُروا َآََلَء اهللِ َف ـُ ُِِحررررونَ َؾررررْٚى ٍْ بمػػػػا قبليػػػػا كىػػػػك [ ُب

َٚء[قكلو: ٍَ َِ ٌْ ُخ ُُ َِ ًَ ُروا إِْى َج ـُ تستكجب  أنَّو مف حؽَّ ىذا االستاالؼ، كىذه القكة كالبسطة، أفَّ  ]َواْى
رار النَّعمة، كالحذر مف البطر، كاتقاء مصير الغابريف، كىـ لـ يهللاذكا علػى اهلل عيػدان أف تتكقػؼ 

كذار النَّعـ يكحي برارىا،  ،كفؽ النامكس المرسكـ، بقدر معلكـسنتيو التي ال تتبدؿ، كالتي تجرم 
 كرار النَّعمة تتبعو المحافظة على أسبابيا كمف ثـ ياكف الفالح في الدرنيا كارارة.

 :(ِ)لطائؼ التفسير في النص  القرآنيرابعان: 
ُروا َآََلَء اهللِ]الفاء في قكلو: المطيفة األكلى: ـُ عىلىاـ اهللي الفاء  [َؾْٚى فصيحةه، أٍم: إف ذارتـ كقتى جى

فػػي اورض ككقػػتى زاداػػـ بصػػطة فػػاذاركا نعمػػو الاثيػػرة تفصػػيالن، فػػالاالـ جػػاء علػػى طريقػػة القيػػاس 
 ة كاضػحة كىػي اػكنيـ الفػاءى كًنعىػـمف االستدالؿ بالجزئي على إثبات حاـ الي؛ فإنَّو ذارىـ بنعم

َـّ ذاَّ   رىـ بقية النَّعـ بلفظ العمكـ كىك الجم  المضاؼ.ميجملة، كىي زيادة بصطتيـ، ث
، كالتقدير: كاذاركا آالءى اهلل كاعملػكا عمػالن يالثانية المطيفة ليػؽ بتلػؾ اإلنعامػات : في ارية إضماره

؛ وفَّ الصػػػالح الػػػذم ىػػػك الظفػػػر بػػػالثكاب ال يحصػػػؿ بمجػػػرد  ،لعلاػػػـ تفلحػػػكف نَّمػػػا أضػػػمر العمػػػؿى كا 
كاستدؿ الطاعنكف في كجكب اوعماؿ الظاىرة بيذه ارية، كقالكا: ، العمؿالتذار، بؿ ال بيدَّ لو مف 

ياكف مجرد التذار اافيػان فػي حصػكؿ  إفَّ اهلل رتَّب حصكؿ الصالح على مجرد التذار؛ فكجب أفَّ 
 سائر اريات القرآنية ناطقةه بهللنَّو ال بيدَّ مف العمؿ. فَّ إالصالح، كجكابيو 

رتػػب علػػى ذاػػر ًنعػػـ اهلل رجػػاء أف يفلحػػكا؛ وفَّ ذاػػر الػػنَّعـ يػػؤدَّم إلػػى فػػي اريػػة  :لثػػةالمطيفػػة الثا
 تارير رار المينعـ، فيحًمؿ المنعىـ عليو على مقابلة النَّعـ بالطَّاعة.

 :(ّ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
مػف أمػرىـ بالتَّكحيػد إلػى تػذايرىـ بنعمػة اهلل علػييـ التػي ال  ()في ىػذه اريػة انتقػؿ ىػكده 

وفَّ الالؽى كاومرى هلًل ال لغيره، تػذايران مػف رػهللنو إيصػاليـ إلػى  ؛ركف أنَّيا مف نعـ اهلل دكف غيرهينا
نَّمػػا أمػرىـ بالػػذار؛ وفَّ الػنَّفس تنسػػى الػنَّعـ فتافػػر المػنًعـ، فػػإذا تػذاَّرت النَّعمػػة  ،بالعبػادةإفػراد اهلل  كا 

كريػاري ، اليؼالمينعـ مف أىـ مسائؿ التَّ رار ترار المينعـ، كلذلؾ اانت مسهلللة  رأٍت حقان علييا أفَّ 
قػراره بػنعـ اهلل علػى جيػة الاضػكع (ْ)المنعـ كاجػبه رػرعنا كاإلذعػاف، كصػرؼ اػؿَّ ، كىػك اعتػراؼ كا 
ؿي ًنعىػػـ اهلل الدَّينيػة علػػى المػؤمف كأعظميػػا أفَّ ، ًنعىػـ اهلل فػػي طاعتػو ؿي نعػػـ اهلل  كأكَّ ىػداه ل يمػػاف، كأكَّ

                                                           

     .(ُُُّ/ّ): سيد قطب( في ظالؿ القرآفُ)

     .(َِٕ،َِٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(ُْٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابير (ِ)

     .(َِٓ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّ)

ُروِن[لقكلو تعالى:( ْ) ٍُ ُْ ُروا ِِل َوََل َب ُُ ٌْ َواْص ـُ ْر ـُ ُروِِّن َأْى ـُ      .{318}البؼرة  ]َؾْٚى
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إدراؾ اللػػػذات كنيػػػؿ المرػػػتييات، التػػػي ال يتعقبيػػػا ضػػػرر فػػػإفَّ الدرنيكيػػػة الحيػػػاة العريػػػة عػػػف ضػػػرر، 
، كلاػػف يقيػػد المالػػؼ بالرػػار، كىػػك اعترافػػو بنً  ػػوجليػػا، كىػػك يعػػـ اػػؿ حيػػكافو نعـ علػػى جيػػة عمػػة المي

ػػ ، فيجػػب علػػى اػػؿَّ نعـ كاجػػبه رػػرعان الاضػػكع كاإلذعػػاف، كصػػرؼ اػػؿ نعمػػةو فػػي طاعػػةو، فرػػار المي
، العلمػاء معنى قكؿك  .(ُ)مالؼو ررعان أف يعرؼ اهلل بصفات الاماؿ أف رػار : رػاري المػنعـ كاجػبه

ىك اعتقاد القلب أف ما بالعبػد مػف نعمػة فمػف اهلل ىػك  ، فالرارأىؿ السنة المنعـ كاجب ررعان عند
، كالتحػػػدث باللسػػػاف بػػػالمنعـ كالاضػػػكع بػػػالجكارح،  الرػػػار: ك المػػػنعـ بػػػذلؾ فضػػػالن مػػػف غيػػػر كجػػػكبو

صرؼ العبد جمي  مػا أنعػـ اهلل بػو عليػو إلػى مػا الػؽ وجلػو؛ فالسػم  الػؽ ليصػرؼ إلػى تلقػي مػا 
لػػى مػػا يػػدؿر بيػػا علػػى يػػرد عليػػو مػػف اوكامػػر كالنػػكاىي اإللييػػة، كالمػػ كاعظ كمػػا ينػػتظـ فػػي سػػلايا، كا 

كالبصػػر ليصػػرؼ إلػػى رؤيػػة المصػػنكعات فيسػػتدؿ بيػػا علػػى  ،متعلقيػػا ليرتاػػب كيجتنػػب كنحػػك ذلػػؾ
كاللسػػاف ليصػػرؼ إلػػى الػػذار كالتػػذاير كالدراسػػة  ،كجػػكب كجػػكد الصػػان  كاتصػػافو بصػػفات الامػػاؿ

و ذلػػؾ، كعلػػى ىػػذا المنػػكاؿ جميػػ  القػػكل كالتعلػػيـ كاومػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المناػػر كمػػا أرػػب
عمػة اضكع فػي مقابلػة النَّ ؛ ونَّو عبادة الرار وفَّ جمي  الطاعات مندرجة فيكالمدارؾ كالجكارح، 

فلقد ااف مف حؽَّ ىذا االستاالؼ، كىذه القكة كالبسطة، أف تستكجب رار النَّعمة،  .(ِ)كاجبه كىك 
كىـ لـ يهللاذكا على اهلل عيدان أف تتكقػؼ سػنتيو التػي ال كالحذر مف البطر، كاتقاء مصير الغابريف، 

تتبدؿ، كالتي تجرم كفؽ النَّامكس المرسكـ، بقدر معلكـ، كذار النَّعـ يكحي برارىا، كرار النَّعمة 
 اكف الفالح في الدرنيا كارارة.تتبعو المحافظة على أسبابيا، كمف ثـ ي

 :(ّ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف سادسان: 
تػػػػذار الػػػػنَّعـ العظيمػػػػة يكجػػػػب الرغبػػػػة كالمحبػػػػة كزكاؿ النفػػػػرة  فَّ المقصػػػػكد مػػػػف اريػػػػة أفَّ أ .ُ

اوكَّؿ: أفَّ اهلل جعليـ الفاء مف بعد قػكـ نػكح؛  نكعيف مف اإلنعاـ: كالعداكة، كقد ذار ىكد
 .في الالؽ بصطةن ـ ىزاد أفَّ اهللكالثاني: ، أكرثيـ أرضيـ كديارىـ كأمكاليـ كذلؾ بهللفَّ 

 أفَّ نعمة اهلل على النَّاس ذريعةه للطاعة، كسببه للتقكل، ككسيلةه للرار. .ِ
 
 
 
 

                                                           

( َّالعيف كاوثر في عقائد أىؿ اوثر: عبدالباقي المكاىبي )ص:ك  ،(ُُْ/ُلكام  اونكار البيية: السفاريني)( 1)
 .(ّٔٓ/ُ)كحارية ابف عابديف الحنفي ،(ٔ/ٕررح العقيدة الكاسطية: عبد الاريـ بف عبد اهلل الاضير)ك 
كمجالس قرآنية:  ،(ُُُّ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)، ك (ُٖٓ/ُحجر الييثمي) ابفالفتاكل الحديثية:  (2)

  (.ٓٔعكيض بف حمكد العطكم)ص:
   (.ُّٖكتصكيبات في فىيـ بعض اريات: صالح الاالدم)ص: ،(ُْٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (3)
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 : االستعجاؿ بالعذاب انحراؼ في الًفطرةالرابع مقصدال
رَٚن :كيدؿر على ىذا المقصد النفسي قكلو         ـَ َذَر َمرٚ  َٕ ُبَد اهللَ َوْحَدُه َو ًْ رٚ]َؿُٚفوا َأِجْئَتَْٚ فَِْ َٕ ُبرُد َآَبُٚؤ ًْ  َي

ِٚدؿِغَ  َٝ ِمَن افهَّ ْْ ـُ ٚ إِْن  َٕ ُد ًِ ْٖبَِْٚ بََِم َب ٌٛ . َؾ ٌْ ِرْجٌس َوَؽَو ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ْٔ َِ   .{34،33}األعراف   [َؿَٚل َؿْد َوَؿَع َظ
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

 .قكمو، أك مف السماء على التياـ معنى المجيء إمَّا المجيء مف مااف اعتزؿ بو عف :َأِجْئَتَْٚ
ػػؽَّ كقيػػدر  :َوَؿررعَ  ػػؽ كثبػػت كنػػزؿ، مػػف قػػكليـ لألمػػر المحقَّػػؽ: ىػػذا كاقػػ ه، فػػالمعنى حى معنػػاه: كجػػبى كحى

، ، ك المتكق  االكاق  علياـ رجس كغضب أك نزؿ علياـ، على أفَّ   الكقكع انحدار الريء مف علكو
بػث البػاطف، أٍم: فسػاد الػنفس  تكسػعان فػي اريػة : الرجس ىك الريء الابيػث، أطلػؽ ِرْجٌس  علػى اي

، كالجميػكر فسػركا يقبلكف الايرى كال يصػيركف إليػو كالمعنى: أصاب اهللي نفكسىيـ بالفساد لافرىـ فال
المضػػي فػػي معنػػى االسػػتقباؿ،  مػػف اسػػتعماؿ صػػيغة [َوَؿررعَ ]الػػرجس ىنػػا بالعػػذاب، فياػػكف فعػػؿ

:، ك إرعاران بتحقيؽ كقكعػو كقػد يػهللتي الػرجسي بمعنػى ، كىػك االضػطراب عػذاب مػف االرتجػاس رجػسه
 النَّتىف كالقىذر، كىذا الرجس ىك المستعار للمحرمات، أم ينبغي أف ييجتنب اما ييجتنب النتف.

 ٌٛ ضراره. َوَؽَو بعاده كا   : حقيقة الغضب: انفعاؿ تنرهلل عنو اراىية المغضكب عليو كا 
 :(ِ)المعنى العاـ لآليةثانيان: 

ناارىـ على ىكد،  اهلليقكؿ  هللنَّيـ اانكا يعبدكف فمابران عف تمرد عاد، كطغيانيـ كعنادىـ كا 
اسػػتبعدكا ، فقػػد بمقػػالتاـ ىػػذه مػػف ربَّاػػـ رجػػس كغضػػبأصػػنامان، كليػػذا قػػاؿ ىػػكد: قػػد كجػػب علػػياـ 

قاؿ ابف ، ااان في التقليد كحبان لما ألفكهااتصاصى اهلل بالعبادة كاوعراض عما أررؾ بو آباؤىـ انيم
 . "أعلميـ ىكده بهللفَّ القضاء قد نفذ، كحؿَّ علييـ الرجس، كىك الساط كالعذاب"طيَّة: ع

 :(ّ)في اآلية لطائؼ التفسيرثالثان: 
قكـ ىكد قد جاكبكا ىكدا بما أنبهلل عف ضػياع حجتػو فػي جنػب ضػاللة عقػكليـ إفَّ  المطيفة األكلى:

، كىػذا الجػكاب أقػؿر جفػكة كغلظػة اإلناػارمتاذيبو بطريؽ االسػتفياـ كماابرة نفكسيـ، كلذلؾ أعادكا 
ؿ، إذ قػالكا: ٍٜ[مف جػكابيـ اوكَّ َٚه ٍَ ٚ َفََْراَك ِِف َش َّٕ اػهللنَّيـ رامػكا اسػتنزؿ نفػس ىػكد كمحاكلػة إرجاعػو  ]إِ

                                                           

أنكار ك (، ُُٔ/ِ): البغكممعالـ التنزيؿ، ك (ٕٓٓ/ٓ): ابف عطيةالكجيز في تفسير الاتاب العزيزالمحرر  (ُ)
    (َُِ،َِٗ/ٖكالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) ،(ّْٓ/ُالتنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)

أنكار ك  ،(ٔٓٓ/ٓ): ابف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيزك (، ُُٔ/ِ): البغكممعالـ التنزيؿ (2)
  .(ِِٓ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: كتفسير، (ّْٓ/ُالتنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)

كمجالس قرآنية: عكيض بف حمكد  .(َِٖ،َِٕ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّ)
   (.ُّٖ،ّٔ،ٕٖالعطكم)ص:
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عمَّا دعاىـ إليو، فلذلؾ اقتصركا على اإلناار، كذاركه بهللفَّ اومر الذم أناره ىك ديفي آباء الجمي  
سفَّو آباءه، كىذا المقصد ىك الذم اقتضى التعبير عف دينيـ بطريؽ المكصػكلية فػي تعريضان بهللنَّو 

َٕٚ[قكليـ: ُبُد َآَبُٚؤ ًْ َٚن َي ـَ لى أنَّو حقيؽه بمتابعة ديف آبائو. ]َمٚ   إيماءن إلى كجو اإلناار عليو، كا 
ُبُد[في قكلو: (ااف) اجتالب المطيفة الثانية: ًْ َٚن َي ـَ عبػادتيـ أمػره قػديـه مىضػت لتدؿر علػى أفَّ  ]َمٚ 
 ، ففي ذار ىذا الفعؿ مف اإلرعار بعراقتيـ في تلؾ اوعماؿ، كقدـ رهللنيـ فييا.عليو العصكر
َٕٚ[: التَّعبير بالفعؿ كاكنو مضارعان فػي قكلػو:المطيفة الثالثة ُبُد َآَبُٚؤ ًْ َٚن َي ـَ فَّ ذلػؾ ليػدؿر علػى أ ]َمٚ 

 . يىفتيركف عنوكأنَّيـ ال مستمر، متارر مف آبائيـ، كمتجدد
أقصػػدتى كاىتممػػتى بنػػا لنعبػػد اهلل كحػػدىه، فاسػػتعير فعػػؿ المجػػيء  [َأِجْئَتَْررٚ]معنػػى :رابعػػةالمطيفػػة ال

، فقصػػػدكا ممػػػا دؿَّ عليػػػو فعػػػػؿ المجػػػيء زيػػػادة اإلناػػػار عليػػػػو عنػػػى االىتمػػػاـ كالتَّحفػػػز كالتصػػػػلبلم
 كتسفييىو على اىتمامو بهللمر مثؿ ما دعاىـ إليو.

ُبرَد اهللَ َوْحرَدُه[ في قكلػو: ]َوْحَدُه[ المة :خامسةالمطيفة ال ًْ حػاؿ مػف اسػـ الجاللػة، كىػك اسػـ ]فَِْ
ده: إذا اعتقده كاحدان، فقياس المصدر اإليجاد، كانتصب ىذا المصدر على الحاؿ، إمَّػا  مصدر أٍكحى
ػػػدان، أٍم: محاكمػػػان لػػػو  مػػػف اسػػػـ الجاللػػػة بتهللكيػػػؿ المصػػػدر باسػػػـ المفعػػػكؿ عنػػػد الجميػػػكر، أٍم: ميكحَّ

مير في ديف لو فيك حاؿ مف الضَّ ُبَد[بالكىحدانية، ىك بمعنى اسـ الفاعؿ، أٍم: مكحَّ ًْ  .]فَِْ
ْٖبَِْٚ بََِم ]الفاء في:  السادسة المطيفة رػعاران  [َؾ لتفري  طلب تحقيؽ ما تكعدىـ بو، كتحدَّيان ليػكد، كا 

 كعدىـ بو مف العذاب.لو بهللنَّيـ مكقنكف بهللٍف ال ًصٍدؽ للكعيد الذم يتكعَّدىـ فال ياركف ما 
ْٖبَِْٚ]اومر في قكليـ: :السابعة المطيفة كاإلتياف بالريء حقيقتيو أف يجػيء مصػاحبان  ،للتَّعجيز [َؾ

 كالمعنػػى فعجػػؿ لنػػا مػػا تعػػدنا بػػو مػػف العػػذاب، أك ،فػػي اإلحضػػار كاإلثبػػات تكسػػعان إيػػاه، كيسػػتعمؿ 
 .فحقَّؽ لنا ما زعمتى مف كعيدنا

ٚ]الفعؿ إلى ضميره في قكليـ:: أسندكا الثامنة المطيفة َٕ ُد ًِ ْٖبَِْٚ بََِم َب تعريضان بهللفَّ مػا تكعػدىـ بػو  [َؾ
؛ ونَّيـ يزعمكف أفَّ اهلل ال يحبر منيـ اإلقػالع عػف مف ماتلقاتو، كليس مف ًقبؿ اهلل ىك ريءه  ىكده 

 عبادة آليتيـ؛ ونَّو ال تتعلؽ إرادتو بطلب الضَّالؿ في زعميـ. 
ٚ]كعػػد الػػذم أرادكه فػػي قػػكليـ:ال :التاسػػعة المطيفػػة َٕ ررُد ًِ ْٖبَِْررٚ بِررََم َب كٍعػػد بالرػػر، كىػػك الكعيػػد، كلػػـ  [َؾ

، فيحتمؿ أف ياكف كعيدان ضمنيان تضمَّنو قكلػو: َُونَ ]يتقدـ ما يفيد أنَّو تكعَّدىـ بسكءو وفَّ ؛ [َأَؾََل َبتَّ
ػػة مػػػا ييحػػذر منػػو، كوجػػؿ  إناػػاره علػػييـ ذلػػػؾ لػػـ ييعىيَّنػػكا كعيػػدان فػػػي انتفػػاء االتقػػػاء دليػػؿه علػػى أفَّ ثمَّ

ٚ]االميـ، بؿ أبيمكه بقكليـ: َٕ ُد ًِ ٌْ ]، كيحتمؿ أف ياػكف الكعيػدي تعريضػان مػف قكلػو:[بََِم َب ر ُُ َِ ًَ إِْى َج
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روٍح  ُٕ ِد َؿرْوِم  ًْ َٚء ِمْن َب ٍَ َِ ، فيكرػؾ أف يستهللصػؿ  [ُخ ، كأالفيػـ بعػادو المػؤذف بػهللفَّ اهلل استهللصػؿ قػكـى نػكحو
ٚ]اف قكليـ:كتم، عادان كيالفيـ بغيرىـ َٕ ُد ًِ  .ذا الكعد مصرَّحان بو في الررَّ لما ااف ى[ َب

رِٚدؿَِغ[عقَّبكا االميـ بالررط فقالكا: :العاشرة المطيفة َٝ ِمرَن افهَّ ْْ ـُ استقصػاء لمقدرتػو قصػدان  ]إِْن 
، كجػػكاب الرػػرط  مػػنيـ إلظيػػار عجػػزه عػػف اإلتيػػاف بالعػػذاب، فػػال يسػػعو إال االعتػػراؼ بهللنَّػػو اػػاذبه

ال فلسػتى بصػادؽو محذكؼه دؿَّ عليو ما قبلو تقػدي بػهللفَّ أابػرىـ بػهللفَّ اهلل  فهللجػابيـ ىػكد، ره: أتيػتى بػو كا 
  .قد غضب علييـ، كأنَّيـ كق  علييـ رجسه مف اهلل

قد أابىر ىكد بذلؾ عف علـو بكحي في ذلؾ الكقت أك مف حيف أرسلو اهلل؛  :الحادية عشر المطيفة
ة، فإفَّ عدـ رجكعيـ عالمةه علػى أفَّ  إٍذ أعلمو بهللنَّيـ إف لـ يرجعكا عف الررؾ بعد أف ييبلَّغيـ الحجَّ

بث قلكبييـ ميتماَّف  اهلل عنػو بهللنَّػو كقػ  ال يجػكز ىذا الػذم أابػرى ، ك ال يزكؿ، كال ييرجى منيـ إيمافه اي
 [َوَؿرعَ ]حمػؿ قكلػو:أفَّ يي  إال ،عػذاب مػا اػاف حاصػالن فػي ذلػؾ الكقػتأف ياكف ىك العػذاب؛ وفَّ ال

أك أنَّػو ، ياـ حصػلت مػف اوزؿ إلػى اوبػدعلى معنى كجد كحصؿ كالمعنى: إرادة إيقاع العذاب علػ
 جعؿ التكق  الذم ال بيدَّ مف نزكلو بمنزلة الكاق .

ٌٛ ]تػػهللاير الغضػػب عػػف الػػرجس فػػي قكلػػو: :الثانيػػة عشػػر يفػػةالمط وفَّ الػػرجس،  ؛[ِرْجررٌس َوَؽَورر
كىػػك ابػػث نفكسػػيـ، قػػد دؿَّ علػػى أفَّ اهلل فطػػرىـ علػػى ابػػث بحيػػثي اػػاف اسػػتمرارىـ علػػى الضػػالؿ 

فكقكع الرجس كالغضب علييـ حاصؿه في الػزمف  ،اهلل غضب علييـ أمران ًجبليان، فدؿَّ ذلؾ على أفَّ 
 .ماضي مف الحاؿللدَّاللة على تقريب زمف ال [َؿْد ]، كاقترانو بػالماضي بالنسبة لكقت قكؿ ىكد

ٌْ ]: تقػػديـ:الثالثػػة عشػػر المطيفػػة رر ُُ ٌْ ِمررْن َربي ُُ ْٔ رر َِ علػػى فاعػػؿ الفعػػؿ لالىتمػػاـ بتعجيػػؿ ذاػػر  [َظ
المغضػػكب كالغاضػػب، إيقاظػػان لبصػػائرىـ لعليػػـ يبػػادركف بالتَّكبػػة، كوفَّ المجػػركريف متعلقػػاف بالفعػػؿ 
فناسػػػب إيالؤىمػػػا إيػػػاه، كلػػػك ذياػػػرا بعػػػد الفاعػػػؿ لتيػػػكىَّـ أنَّيمػػػا صػػػفتاف لػػػو، كقيػػػدـ المجػػػركر الػػػذم ىػػػك 

ؿ بالفعؿضميرىـ، على الذم ىك كصؼ ربيـ؛ ونَّيـ   .(ُ)المقصكد اوكَّ
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
 نيج المعانديف:االستعجاؿ بالعذاب  - أ

دعا قكمىو إلى التَّكحيد كترؾ عبادة اوصناـ بالدليؿ القاط ؛ كذلؾ ونَّو بػيَّف  ()إفَّ ىكدان         
يدؿَّ على أنَّو ليس لألصناـ ريءه مف الػنَّعـ علػى  فطرأفَّ ًنعـ اهلل علييـ اثيرة عظيمة، كصريأل ال

الالػؽ؛ ونَّيػا جمػػادات، كالجمػاد ال قػدرةى لػػو علػى رػػيءو أصػالن، كظػاىر أفَّ العبػػادة نيايػة التعظػػيـ، 

                                                           

 ،(ُٔٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  ،(ٓٓٓ/ٓ)في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية المحرر الكجيز (ُ)
 .(َُِ،َِٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك 

  .(ُٓٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم)و ،(ٓٓٓ/ٓ): ابف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز (2)
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كنيايػػة التعظػػيـ ال تليػػؽ إال بمػػف يصػػدر عنػػو نيايػػة اإلنعػػاـ، كذلػػؾ يػػدؿر علػػى أنَّػػو يجػػب علػػييـ أف 
رػيئان مػف اوصػناـ، كمقصػكد اهلل مػف ذاػر أقسػاـ إنعامػو علػى العبيػد ىػذه  يعبدكا اهلل كأف ال يعبدكا

ػػة التػػي ذارىػػا ثػػـ إفَّ ىػػكدان  جَّ ػػة اليقينيػػة لػػـ ياػػف مػػف القػػكـ جػػكابه عػػف ىػػذه  الحي جَّ لمػػا ذاػػر ىػػذه الحي
ة التي ذارىا إال التمسؾ بطريقػة التقليػد اوعمػى جَّ ظػاىر قػكليـ كحػده أنَّيػـ أناػركا أف يتراػكا ، ك الحي

ناميـ، كيفػػردكا العبػػادة هلل مػػ  إقػػرارىـ باإللػػو الاػػالؽ المبػػدع، كييحتمػػؿ أف ياكنػػكا مناػػػريف هلل، أصػػ
ُبررَد اهللَ َوْحررَدُه[ كياػػكف قػػكليـ: ًْ بَّػػاد ، أم علػػى قكلػػؾ يػػا ىػػكد]فَِْ كالتهللكيػػؿ اوكَّؿ أظيػػر فػػييـ كفػػي عي

ال مػػػف ادعاىػػػا لنفسػػػو اوكثػػػاف اليػػػـ، كال يجحػػػد ربكبيػػػة اهلل مػػػف الافػػػرة إال مػػػف أفرطػػػت غباكتػػػو، ك  ا 
نَّمػػا قػػالكا: ،افرعػػكف كنمػػركد ٚ]كا  َٕ ررُد ًِ ْٖبَِْررٚ بِررََم َب ونَّيػػـ اػػانكا يعتقػػدكف اكنػػو ااذبػػان بػػدليؿ أنَّيػػـ قػػالكا [ َؾ

ِٚىبِغَ ]لو: َُ ََ ِمَن اف ٚ َفَُْيُّْ َّٕ ٚ]فلما اعتقدكا اكنو ااذبان قالكا لو:[ َوإِ َٕ ُد ًِ ْٖبَِْٚ بََِم َب كالغرض أنَّو إذا لـ [ َؾ
نَّمػػا قػػالكا ذلػػؾ؛ ونَّيػػـ ظنػػكا أفَّ الكعػػدى ال يجػػكز أف  يػػهللتيـ بػػذلؾ العػػذاب ظيػػر للقػػكـ اكنػػو ااذبػػان، كا 

ْٖبَِْرٚ]فقػكليـ: ،يتهللار، فال جـر استعجلكه على ىذا الحدَّ  تصػميـه علػى التاػذيب، كاحتقػاره ومػر  [َؾ
كال تتػذار، كىاػذا أاػذت المػأل الًفطرة حيف تنحرؼ ال تتفاػر كال تتػدبر ك  ،النربكة، كاستعجاؿه للعقكبة

، العزة بػاإلثـ، كااتصػركا الجػدؿ، كاسػتعجلكا العػذاب اسػتعجاؿ مػف يسػتثقؿ النرصػأل، كييػزأ باإلنػذار
اهللنَّما ااف يدعكىـ نبيريـ إلى أمرو منارو ال يطيقكف االسػتماع إليػو، كال يصػبركف علػى النظػر فيػو، 

مػػهلللكؼ للقلػػكب كالعقػػكؿ، ىػػذا االسػػتعباد الػػذم يسػػلب إفَّ قػػكليـ ىػػذا مرػػيده بػػائسه السػػتعباد الكاقػػ  ال
يػػة التػػدبر كالنظػػر، كحريػػة التفايػػر، كيدعػػو عبػػدان للعػػادة اإلنسػػاف اصػػائص اإلنسػػاف اوصػػيلة: حر 
كىاػػذا ، ابو للمعرفػػة كاػػؿَّ نافػػذةو للنػػكر، كيغلػػؽ عليػػو اػػؿَّ بػػكالتقليػػد، كعبػػدان لمػػا تفرضػػو عليػػو أىػػكاؤه

مكاجية الحؽَّ، بؿ فراران مف تدبر تفاىػة الباطػؿ الػذم ىػـ لػو عبيػد، استعجؿ القكـ العذاب فراران مف 
َٕٚ[ كقالكا لنبييـ: ُد ًِ ْٖبَِْٚ بََِم َب ]َؿرَٚل َؿرْد َوَؿرَع كمف ثـ ااف الجػكابي حاسػمان كسػريعان فػي ردَّ الرسػكؿ:]َؾ

 ] ٌٛ ٌْ ِرْجٌس َوَؽَو ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ْٔ َِ كالتػي قػد حقػت علػييـ فلػـ  لقد أبلغيـ العاقبػة التػي أنبػهلله بيػا ربرػو،َظ
 .(ُ)يعد عنيا محيص؛ إنَّو العذاب الذم ال داف  لو، كغضب اهلل المصاحب لو

 :الخير كالشر مف اهلل - ب
َٛ ]قػػاؿ تعػػالى فػػي صػػفة أىػػؿ البيػػت: ،الػػرجس ضػػد التزايػػة كالتطييػػر ُٔررْذِه

ررََم ُيِريررُد اهللُ فِ َّٕ إِ

 ٌْ ـُ ررَر ٓي ِٝ َوُيَى ْٔرر ََ افَب ْجَس َأْهرر ٌُ افررري ُُ ررًراَظررْْ ِٓ كالمػػراد التطيػػر مػػف العقائػػد الباطلػػة،  {11}األحللزاب [ َبْى
ذا اػػاف اػػذلؾ كجػػب أف ياػػكف الػػرجسي عبػػارة عػػف ال عقائػػد الباطلػػة كاوفعػػاؿ كاوفعػػاؿ المذمكمػػة، كا 

ذا ثبت ىذا فقكلو:، المذمكمة ٌْ ِرْجٌس ]كا  ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ْٔ َِ يـ بالعقائ[ َؿْد َوَؿَع َظ د يدؿر على أفَّ اهلل اصَّ
يجػػكز أف ياػػكف ، ك الايػػر كالرػػر مػػف اهلل تعػػالى المذمكمػػة كالصػػفات القبيحػػة، كذلػػؾ يػػدؿر علػػى أفَّ 

                                                           

  .(ُُُّ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (1)
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ٌْ ]:بػػالريف علػػى القلػػكب اقكلػػو الػػرجس ىػػك االزديػػاد فػػي الافػػر ٌْ َمررَرٌض َؾررَزاَدِْتُ رروِمِ ُِ ررٚ افَّررِذيَن ِِف ُؿ َوَأمَّ

 ٌْ ِٓ ف اهلل ريػػفه علػػػى قلػػكباـ عقكبػػػةن منػػو لاػػػـ أٍم: قػػد كقػػػ  علػػياـ مػػػ  {381}التوبلللة [ ِرْجًسرررٚ إَِػ ِرْجِسررر
القػـك  حاصػؿ أفَّ الك ، افػرىـ مػف اهلل رية تدؿر على أفَّ ا، ك ف إللفاـ الافر كتمادياـ في الغيبالاذال

يـ بمزيد الغضب  .(ُ)لما أصركا على التقليد كعدـ االنقياد للدليؿ زادىـ اهللي افران، ثَـّ اصَّ
 :(ِ)ىكد مع قكمو مف عبر كعظاتو ما ترشد إليو آيات قصة ان: خامس
حػػده ال فػػي دعػػكة أقػػكاميـ إلػػى عبػػادة اهلل ك  ي بالصػػبر بسػػبب معانػػاة اونبيػػاءضػػركرةي التَّحلَّػػ .ُ

، فقد دعا ىػكد قكمػو إلػى عبػادة اهلل كحػده، كذاَّػرىـ بػًنعـ اهلل رريؾ لو، كرفض اإلرراؾ بو
 كطكؿ القامة.مايف في اورض كزيادة القكة البدنية كأفضالو علييـ مف التَّ 

ناػػػارىـ دعػػػكة نبػػػيَّيـ، فقػػػد   قػػػكـ عػػػادايبػػػة ارمػػػاؿ بػػػالتَّفكؽ حػػػيف اسػػػتمر عنػػػاد  .ِ كتمػػػرردىـ كا 
حمليـ غركرىـ بقكتيـ الجسدية كالمادية في البناء كالمصان  على االستيانة بتيديد النَّبػي 

 ككعيده، فاستعجلكا إنزاؿ العذاب علييـ.
رػػره مػػثليـ، كىػػك أيضػػان كاحػػده مػػف القبيلػػة، لانَّػػو النَّبػػي ياػػكف عػػادةن مػػف جػػنس قكمػػو، فيػػك ب .ّ

لقػػان كأدبػان. كىػػذا الرػػو عرػران، كأرفعيػػـ اي ياػكف مػػف أكسػطيـ نسػػبان كأفضػػليـ حسػبان، كأاػػرميـ مى 
فاىة إجابػة صػادرة عػف ، بدليؿ إجابتو لقكمو الذيف اتيمكه بالس()ااف منطبقان على ىكد

مك كىػػػذا مػػػنيج أصػػػحاب السرػػػ ،اىة كالضػػػاللةرفرػػػ  عٌمػػػا قػػػالكا ككصػػػفكه بالسػػػفالحامػػػة، كالتَّ 
فأل كالعفك كالمغفرة.فعة، يقابلكف السفياء بالحلـ، كيغضكف عف قكؿ السكالرَّ   كء بالصَّ

، كقد دمَّر اهللي عػادان بسػبب تاػذيبيـ تَّمر فَّ نتيجة الأ .ْ د كالعتك كالطرغياف ىي االنيياري كالدَّماري
يأل العاتية.بآيات اهلل، كافرىـ كعدـ إيمانيـ، فعصؼ ب  يـ بالرَّ

أفَّ االسػػتابار يتكلػػد غالبػػان مػػف اثػػرة المػػاؿ كالجػػاه، كقلػػة المػػاؿ كالجػػاه تحمػػؿ علػػى اإليمػػاف  .ٓ
 كاالنقياد غالبان.

نجَّى اهللي ىكدان كجماعةى اإليماًف الستحقاقيـ الرَّحمة بسبب إيماًنيـ، كأنزؿ على عاد عذابى  .ٔ
 .()االستئصاؿ الذم ىك الرَّيأل، معجزةن ليكد

ٕ. .  التعجيؿ بالعذاب مناؼو ل يمافو
 على القو. دليؿه على علك اهلل ارية في .ٖ
 عبادة اهلل كفعؿ الايرات سببه للفالح. .ٗ

 

                                                           

  .(ُٔٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (1)
، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات (ِٔٔ/ٖكىبة الزحيلي) التفسير المنير: (ِ)

 (.ُّْ،َُٔالقرآنية)ص:
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 األسماء مكضكعةه لمميسمَّياتخامس: المقصد ال
َىٍٚن[ قكلو:يو دؿر عل     ِْ ٚ ِمْن ُش َل اهللُ ِمَ زَّ َٕ ٌْ َمٚ  ـُ ٌْ َوَآَبُٚؤ ُت ْٕ وَهٚ َأ ُّ ُْٔت َّّ ِْي ِِف َأْشََمٍء َش َٕ ِٚدُفو   {33}األعراف ]َأَُتَ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ِْي َٕ ِٚدُفو فػي التسػميات  كقػ إنَّما يريد أنَّيـ يااصمكنو فػي أف تيسىػمى آليػة، فالجػدؿ إنَّمػا معناه:  :َأَُتَ

، كاالسػػػـ يىػػػًردي فػػػي اػػػالـ العػػػرب بمعنػػػى التسػػػمية، كىػػػذا بابيػػػو الػػػذم اسػػػتعملو بػػػو ال فػػػي الميسػػػمَّيات
 كيدؿر عليو ما قاربو مف القكؿ.  النحكيكف، كقد ييرادي بو المسمَّى

، كىكَأْشََمءٍ  العلػك مقػارف للظيػكر، المػا اػاف  ، فػإفَّ كىك العلك ،السرميكَّ  مرتؽ مف : أسماء جم  اسـو
الظيػػكر  وفَّ ؛ لعلػػك كالظيػػكر يتضػػمف المعنػػى اراػػرمػػف ا كاحػػدو  الرػػيء أعلػػى اػػاف أظيػػر، كاػػؿر 

 االسـ ىك اللفظ الدَّاؿ على الميسىمَّى.ك ، ى كيعلكفاالسـ يظير بو المسمَّ  ،يتضمف العلك كالفكقية
وَهٚ ُّ ُْٔت َّّ ؿ: سػػـ اهلل، أم ذااػػر اسػػمو، فياػػكف سػػمى بمعنػػى معنػػاه: ذارتمكىػػا بهلللسػنتاـ، امػػا يقػػا: َشرر

 غة أسماء. ذار لفظ االسـ، كاولفاظ اليا أسماء لمدلكالتيا، كأصؿ اللر 
َىٚنٍ  ِْ ، سيػػميت سػػلطانان؛ ونَّيػػا تتسػػلَّط علػػى نفػػػس  :ُشرر ػػة كالبرىػػاف التػػي يصػػدَّؽ بيػػػا الماػػالؼي الحجَّ

ٚ ِمْن ]فقكلو: المعارض كتقنعو، َل اهللُ ِمَ زَّ َٕ َىٚنٍ َمٚ  ِْ ة كالبيَّنة. [ُش جَّ  عبارة عف الك مذاىبيـ عف الحي

 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآلية ثانيان:
فػػي اريػػة الاريمػػة ردَّ جميػػؿ مػػف رسػػكؿ اهلل ىػػكد علػػى قكمػػو بقكلػػو: إفَّ مػػا تعبػػدكف مػػ  اهلل 

يرػرعيا اهلل كلػـ ليس ريئان ذا حقيقة، إنَّيا مجرد أسماء أطلقتمكىا أنتـ كآباؤاـ مف عند أنفساـ، لػـ 
. أف ىػكدان تابػر اريػة فكالمعنػى: أم:  يهللذف بيا، فما ليا إذف مف سلطافو كال لاػـ علييػا مػف برىػافو

أتحاجكني في ىذه اوصناـ التي سميتمكىا آلية، كىي ال تضر كال تنف ، كال جعؿ اهلل  قاؿ لقكمو:
كلػػػيس فييػػػا معنػػػى اإًللييػػػة؛ وفَّ ي أرػػػياء سػػػميتمكىا آليػػػةن يػػػف ،لاػػػـ علػػػى عبادتيػػػا حجػػػةن كال دلػػػيالن 

، كأنَّ  ػا بػإنزاؿ  اهلل يػا لػك اسػتحقت اػاف اسػتحقاقيا بجعػؿالمستحؽ للعبادة بالذات ىك المكجد للاؿَّ إمَّ
ةو، آيةو أك بنصب حي  اوصناـ تسمى آلية مػف غيػر دليػؿو يػدؿر  منتيى حجتيـ كسندىـ أفَّ  بيَّف أفَّ فجَّ

سناد االطالؽ إل  ى مف ال يؤبو بقكلو إظياران لغاية جيالتيـ كفرط غباكتيـ.على تحقؽ المسمى، كا 
 
 

                                                           

المحرر الكجيز في تفسير الاتاب ك  ،(ُُٔ/ِ): البغكممعالـ التنزيؿك ، (ٔٗ/ِ، ُٓٓ/ُالاتاب: سيبكيو) (1)
، (َِٕ/ٔمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)ك  ،(ُٕٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك  ،(ٕٓٓ/ٓ): ابف عطيةالعزيز

 .(ُِِ/ٖابف عاركر)التحرير كالتنكير: ك 
في ظالؿ ، ك (ِِٓ/ِابف اثير) القرآف العظيـ: تفسير، ك (ّْٓ/ُ): البيضاكمأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ (ِ)

 .(ُُِّ/ّ): سيد قطبالقرآف
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 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 
ػػا قىػػدَّـ إنػػذارىـ بغضػػب اهلل عػػاد إلػػى االحتجػػاج علػػييـ بفسػػاد معتقػػدىـ فػػهللنار علػػييـ أف  كلمَّ

  .يجادلكا في رهللف أصناميـ
 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 

ِْي]قكلػػػو: :المطيفػػػة األكلػػػى َٕ رررِٚدُفو اسػػػتفياـ علػػػى سػػػبيؿ اإلناػػػار؛ كذلػػػؾ ونَّيػػػـ اػػػانكا يسػػػمكف  [َأَُتَ
معنػػى اإللييػػة فييػػا معػػدكـه، كسػػمكا كاحػػدان منيػػا بػػالعزل مرػػتقان مػػف العػػز،  اوصػػناـ بارليػػة، مػػ  أفَّ 

ذاػر  ىػكدان  ثػـ إفَّ  ،بالالت كليس لػو مػف اإللييػة رػيءه  كاهلل ما أعطاه عزان أصالن، كسمكا آار منيا
َتيُِروا]فقاؿ: مجددان  ليـ كعيدان  ْٕ  .اوصناـ فانتظركا ما يحصؿ لاـ مف عبادة ىذه [َؾٚ
ػػا الػػذيف يقكلػػكف: إفَّ " ابػػف تيميَّػػة: رػػي  اإلسػػالـ قػػاؿ :الثانيػػة المطيفػػة امػػا يقكليػػو  االسػػـ للميسػػمَّى كأمَّ

 ."كبيانو المسمى االسـ مقصكده إظيار فإفَّ نةى كالمعقكؿى أاثري أىًؿ السرنة فيؤالء كافقكا الاتابى كالسر 
، فيػك مػف اوسػماء المحذكفػة اوعجػاز، اىيىػػدو  :لثػةالمطيفػة الثا ، كىػػك العلػكَّ االسػـ مرػتؽه مػف السرػمكَّ

ة الكصػػػؿ لتعػػػذر االبتػػػداء كدىـو لاثػػػرة االسػػػتعماؿ، بنيػػػت أكائليػػػا علػػػى السػػػاكف، كأداػػػؿ علييػػػا ىمػػػز 
كاالسػػـ إف أيريػػد بػػو اللفػػظ فغيػػر المسػػمى؛ ونَّػػو يتػػهلللؼ مػػف أصػػكات  ،كفيػػو عرػػري لغػػاتو ، بالسػػااف

مقطعػػة غيػػر قػػارَّة، كياتلػػؼ بػػااتالؼ االسػػـ كاوعصػػار، كيتعػػدد تػػارةن، كيتحػػد أاػػرل، كالمسػػمَّى ال 
ف أريد بو ذات الريء فيك المسمَّى.  ياكف اذلؾ، كا 

د أسػماء ليسػت ليػا الحقػائؽ التػي عبَّػر عػف اوصػناـ بهللنَّيػا أسػماء، أٍم: ىػي مجػر  :الرابعػة المطيفة
اعتقػػدكىا ككضػػعكا ليػػا اوسػػماء وجػػؿ استحضػػارىا، فبػػذلؾ اانػػت تلػػؾ اوسػػماء المكضػػكعة مجػػرد 

 .ألفاظ، النتفاء الحقائؽ التي كضعكا اوسماء وجليا
[ قكلو: :الخامسة المطيفة ٌْ ـُ ٌْ ]عطؼ على ضمير المااطبيف]َوَآَبُٚؤ ُت ْٕ ؛ وفَّ مػف آبػائيـ مػف [َأ
عكا، كارترؾ الفريقػاف كض   ليـ تلؾ اوسماء، فالكاضعكف كضعكا كسىمٍَّكا، كالمقلَّدكف سمٍَّكا كلـ يضى

 .في أنَّيـ يذاركف أسماء ال مسمَّيات ليا
َىٍٚن[ :التعبير المتاػرر فػي القػرآف :سادسةالمطيفة ال ِْ رٚ ِمرْن ُشر َل اهللُ ِمَ رزَّ َٕ ىػك تعبيػره مػكحو عػف ]َمرٚ 

حقيقة أصيلة، إف اؿَّ المػةو أك رػرعو أك عػرؼو أك تصػكرو لػـ ينزلػو اهلل، افيػؼ الػكزف، قليػؿ اوثػر، 
، فػإذا جػاءت الالمػة مػف اهلل ثقلػت كاسػتقرت إفَّ الًفطرة تتلقى ىذا الو في استافاؼو فسري  الزكاؿ، 

كاػـ مػف المػاتو براقػةو، كاػـ مػف ، يػاهمف سلطاف اهلل الذم يكدعيػا إكنفذت إلى اوعماؽ، بما فييا 

                                                           

 (ُُِ/ٖابف عاركر) التحرير كالتنكير:( ُ)
ابف  كالتحرير كالتنكير: ،(ِٕ/ُميغني الميحتاج: الاطيب الرربيني)ك  ،(َِٕ/ٔتيمية)مجمكع الفتاكل: ابف  (ِ)

 .(ُُِ/ٖعاركر)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

حرػػػدت ليػػػا اػػػؿر قػػػكل التػػػزييف  مزكقػػػة، كاػػػـ مػػػف أكضػػػاعو  ، كاػػػـ مػػػف تصػػػكراتو كنظريػػػاتو  مػػػذاىبو 
  .(ُ)مف اهلل كالتمايف، كلانيا تتذاكب أماـ المةً 

َىٚنٍ ]في قكلػو: :السابعة المطيفة ِْ ٚ ِمْن ُشر َل اهللُ ِمَ زَّ َٕ ػة منزلػةن مػف اهلل؛ وفَّ  [َمٚ  نىفىػى أف تاػكف الحجَّ
ػػة فػػي مثػػؿ ىػػذا أرػػهللف الحي  ػػا اسػػتهللثر اهلل ف ياػػكف مابىػػران بيػػا مػػف جانػػب اهللجَّ ؛ وفَّ أمػػكر الغيػػب ممَّ

بعلمػو، كأعظػػـ المغيَّبػػات ثبػكت اإللييَّػػة؛ ونَّيػػا قػػد يىقصػر العمػػؿ عػػف إدراايػا فمػػف رػػهللنيا أف تيتلقػػى 
 مف ًقبؿ الكحي اإلليي.

ة؛ إذ لػػك لػػـ ياػػف غػػات تكقيفيَّػػاسػػتدؿ باريػػة علػػى أفَّ االسػػـ ىػػك المسػػمى، كأف اللر  :ثامنػػةمطيفػػة الال
 .(ِ)اترعة لـ ينزؿ اهلل بيا سلطانان اذلؾ لـ يتكجو الذـ كاإًلبطاؿ بهللنَّيا أسماء م

 :(ّ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 
تنػػازع النَّػػاس فػػي ىػػذه المسػػهلللة لتنػػازعيـ فػػي مبحػػث اوسػػماء كالصػػفات اإللييػػة، فػػذىبت           
محققػػك ذىػػب ك ، علػػى قػػكليـ بالػػؽ اوسػػماء كالصػػفات نػػاءن بً  ؛إلػػى أفَّ االسػػـ غيػػر الميسػػمَّىالمعتزلػػة 

، اللفػظ ػ االسػـ ػ المؤلػؼ مػف الحػركؼ لػو حقيقػةه مكجػكدةه فػي اللسػاف أفَّ  إلػى أىؿ السرػنة كالجماعػة
ـي  ػػػا اػػػاف اػػػذلؾ اػػػاف االسػػػ يَّػػػزةه عػػػف الميسػػػمَّى، كمينفًصػػػلةه عنػػػو، فلمَّ  غيػػػرى  مسػػػمكعةه باوصػػػكات، ميتمى

كىػك مػا صػرَّح  ىك الصػكاب، كقكؿ محققي أىؿ السرنة أفَّ االسـ للميسىمَّى،، والميسمَّى مف ىذا الكج
ػػػمَّى. أٍم: أفَّ االسػػػـ د أفَّ مػػػف  علمػػػاء اللرغػػػةبػػػو  ، امػػػا الميسػػػمَّى، ال ىػػػك بعينػػػواؿه علػػػى االسػػػـ للميسى

فَّ ، فػػإأسػػماء اهلل كصػػفاتو غيػػر مالكقػػةو، كأف مػػف يقػػكؿ بالقيػػا فيػػك زنػػديؽه  إلػػى أفَّ  سػػلؼكذىػػب ال
ػػ كاب فػػي المسػػهلللة كىػػك مػػا ذىػػب إليػػو االسػػـ فػػي أصػػؿ الكضػػ  لػػيس ىػػك الميسػػمَّى، كىػػذا ىػػك الصَّ

لىػاال كجميػكر أىػؿ السرػنة مػف أفَّ  الطبرم، كابف تيميَّة، كمػ  ذلػؾ فقػد ، ـ للميسػمَّى، كداؿ  عليػوسػـ عى
، كالػرحمف اػذلؾ،  ييراد باالسـ الميسمَّى، اقكلنا: قاؿ اهلل، كقد ييراد بو االسـ، اقكلنػا: اهلل اسػـه عربػي 
ف أريد بذلؾ  كلذلؾ ال يطلؽ اومر بؿ ييستفصؿ، فإف أريد بالمغايرة أف اللفظ غير المعنى فحؽ ، كا 

ىػك قػكؿ المحققػيف مػف فالقكؿ بهللفَّ االسـ للميسمَّى، . (ْ)ير ذاتو فيك باطؿه اهلل كصفاتو غأسماء  أفَّ 
اولفػػػاظ الريػػػا أسػػػماء لمػػػدلكالتيا، ، فمك؛ ونَّػػػو يعلػػػك صػػػاحبومرػػػتؽ  مػػػف السرػػػ االسػػػـ أفَّ ، أىػػػؿ السرػػػنة

رٚ[، قػاؿ تعػالى:(ٓ)كأصػؿي اللرغػة أسػماء َٓ َِّ ـُ ٌَ َآَدَم األَْشرََمَء  ر َِّ إفَّ اوسػػماء كًبنػاءن عليػو فػ {13}البؼلرة  ]َوَظ

                                                           

 .(ُُِّ/ّ): سيد قطبفي ظالؿ القرآفك  ،(ُِّ،ُِِ/ٖابف عاركر) التحرير كالتنكير: (ُ)
 (ُٖٓ/ُإلسنكم)كنياية السركؿ في ررح منياج الكصكؿ: ا (ّْٓ/ُ): البيضاكم( أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿِ)
 .(ُِِ/ِ): الاللاائي( ررح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعةّ)
مناىج اللرغكييف في ك (، ُٖ/ُتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ك (، ُِِػ  ُٖٔ/ٔمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ْ)

 .(ِّٓ،َِٕ،ُِٕتقرير العقيدة: محمد الري )ص:
 (.ِٕحامة الدعكة كصفة الدرعاة: أبك الحسف الندكم)ص:ك  ،(ُِِ/ٖابف عاركر) التحرير كالتنكير: (ٓ)
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تكض  للميسمَّيات المقصكدة مف التَّسمية، كىـ إنَّما كضعكا ليػا اوسػماء كاىتمرػكا بيػا باعتبػار اػكف 
اإللييَّػػة جػػزءان مػػف الميسػػمَّى المكضػػكع لػػو االسػػـ، كىػػك الػػدَّاعي إلػػى التَّسػػمية، فمعػػاني اإللييَّػػة كمػػا 

ػ  تلػؾ اوسػماء، فلمَّػا اانػت المعػاني المقصػكدة مػف تلػؾ اوسػماء منتفيػةن  يتبعيا مالحظةه لمػف كىضى
اانػػػت اوسػػػماء ال مسػػػمَّيات ليػػػا بػػػذلؾ االعتبػػػار، سػػػكاء فػػػي ذلػػػؾ مػػػا اػػػاف منيػػػا لػػػو ذكات كأجسػػػاـ 
االتَّماثيؿ كاونصاب، كما لـ تاف لو ذات، فلعؿَّ بعض آلية عاد ااف مجردى اسـو يذاركنو باإللييَّة 

أسػماء نَّيػا أسػماء ال حقيقػة ليػا، فيي أسػماء مػف غيػر مسػمَّيات، إ،  نيصبان يجعلكف لو ًتمثاالن كال كال
عنػػد الػػكثنييف، كأسػػماء عنػػد غيػػرىـ مػػف أمثػػاليـ، إفَّ اإلعجػػاز القرآنػػي يامػػف فػػي أنَّػػو أطلػػؽ علييػػا 

فَّ الػذم يقػرأ تػاري  الػدَّيانات يعػرؼ إعجػاز ىػذه اريػة أنَّػو لػيس ىنػاؾ إال أسػماء ك  (اوسماء)المة  ا 
لػػو الحػػربمحضػػ لػػو الحػػبك  ة، أيػػف ارليػػة الباطلػػة؟ أيػػف إلػػو المطػػر، كا  التػػي ال  ؟ أيػػف ىػػذه ارليػػةا 

ال تزاؿ ىذه اريػة معجػزةه إلػى أف يػرث اهللي اورضى كمػف علييػا، كالاياؿ، ف كجكد ليا إال في الذىف
  .[]إِْن ِهَي إَِلَّ َأْشََمءٌ فضأل القرآف الكثنية بقكلو: كليست الكثنية إال أسماء، كقد

 :(ُ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
  .أصؿ اللرغة أسماءتدؿ ارية على أفَّ  .ُ

 مف اهلل، ال اصطالحه اصطلأل عليو العقالء. كتكقيؼه أفَّ اللرغة إلياـه  .ِ

 المراد مف التسمية في اللرغة كض  االسـ للميسمَّى.أفَّ  .ّ

كلألسػػماء تػػهللثيره فػػي المسػػمَّيات، كللمسػػمَّيات تػػهللثره اوسػػماء قكالػػب للمعػػاني، كدالػػةه علييػػا،  .ْ
 عف أسمائيا في الحيسف كالقيبأل، كالًافة كالثَّقؿ.

، لػػيس ليػػا مػػف  .ٓ اػػؿر ارليػػة التػػي تيعبػػد مػػف دكف اهلل مػػا ىػػي إال أسػػماءه علػػى غيػػر مسػػمياتو
.  اولكىية نصيبه

 
 
 
 
 
 

                                                           

حامة الدعكة ك  (،ُّ(، كالمكاىب الربانية في اريات القرآنية: السعدم)ص:ُْٖ/ُنياية السركؿ: اإلسنكم)( ُ)
(، َّٕ/ُ، كزاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ الجكزية)(ِٕكصفة الدرعاة: أبك الحسف الندكم)ص:

 (.َِْ(، كالماتصر في التفسير)ص:ِٓمجلسان في التدبر: اللجنة العلمية بمراز تدبر)ص:كثالثكف 
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 أكالن كأخيران  الثقة باهلل السادس: مقصدال
ٌْ ِمَن قكلو: يودؿر عل          ُُ ًَ َتيُِروا إِِّني َم ْٕ َْْٔٚهُ . اُدَْْتيِِرينَ ]َؾٚ َج ْٕ َٖ ٍٜ ِمَّْٚ َوافَِّذينَ  َؾ ُه بَِرْْحَ ًَ   {33}األعراف  [َم

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َتيُِروا ْٕ أم: ، بالتَّرقػػب فاٍرتقػػبى االنتظػػار افتعػاؿ مػػف النَّظػر بمعنػػى الترقرػػب، اػهللفَّ المااطػػب أيًمػر  :َؾررٚ

 كأنتـ مصركف على العناد نزكؿ العذاب باـ.  فانتىًظركا لما كضأل الحؽر 
ُه: ًَ  .معنكية ىـ مف آمف بو مف قكمو، فالمعيةي ىي المصاحبة في الدَّيف، كىي معيَّة َوافَِّذيَن َم

أرسػؿ اهلل علػييـ  كالمعنػى: ،الفيػـ كيػهللتي ،الدابر ىك آار كاحدو فػي الراػب يتبػ  أدبػار القػكـ َدابَِر:
مػنيـ لػـ ياػف ليػـ  الريأل الدبكر، فهللفناىـ جميعان، كلـ يبؽ منيـ أحده، كالظاىر أفَّ الذيف أنجػاىـ اهللي 
ػػا اريػػة فػػال تقتضػػي إال انقػػراض نسػػًؿ الػػذيف اػػذبكا كنػػزؿ بيػػـ العػػذاب ، كأمَّ استهللصػػلناىـ  :، أمنسػػؿه

مػا أبقػى مػنيـ أحػدان،  اهلل ، فػدؿَّ بيػذا اللفػظ أفَّ الستئصاؿفقط  الدابر: ىك ا، كأىلاناىـ عف آارىـ
 ، فإذا انتيى القط  كاالستئصاؿ إلى ذلؾ لـ يبؽ أحده.دابر الريء آارهك 

ُبوا بَِآَيٚبَِْٚ ذَّ ف لـ تتعيف ليا"قاؿ ابف عطيَّة:  :ـَ  ."داؿ  على المعجزة، كا 
ِمِْغَ  ْٗ ُٕوا ُم ٚ ـَ  عذاب اهلل؛ وفَّ إيماف مرتؽ مف اومف.: معنى نفي اإليماف نفي اوماف مف َوَمٚ 

 :(ِ)في اآلية لطائؼ التفسيرثانيان: 
َتيُِروا[قكلو:المطيفة األكلى:  ْٕ  ىذا تيديده ككعيده مف الرسكؿ لقكمو. ]َؾٚ
َتيُِروا[الفػػاء فػػي: المطيفػػة الثانيػػة: ْٕ لتفريػػ  ىػػذا اإلنػػذار كالتيديػػد السػػابؽ؛ وفَّ كقػػكع الغضػػب  ]َؾررٚ
ة لو، ينرهلل عف ذلؾ التيديد بانتظار العذاب.كالرجس علييـ،   كماابرتيـ كاحتجاجيـ لما ال حجَّ
َتيُِروا[صيغة اومر في قكلو: المطيفة الثالثة: ْٕ  .للتيديد ]َؾٚ
َتيُِروا[مفعكؿ المطيفة الرابعة: ْٕ [ مقدره دؿَّ عليو قكلو: ]َؾٚ ٌٛ  .أٍم: فانتظركا عقابان ]ِرْجٌس َوَؽَو

ٌْ ِمَن اُدَْْتيِرِريَن[قكلو: :خامسةالمطيفة ال ُُ ًَ ؛ وفَّ تيديػده إيػاىـ يثيػر سػؤاالن  ]إِِّني َم اسػتئناؼه بيػاني 
ـ، كىذا مقاـ في نفكسيـ، أف يقكلكا: إذا انَّا ننتظر العذاب فماذا ياكف حاليؾ، فبيَّف أنَّو ينتظر معي

جػكز أف ينػزَّؿ بيػـ يف ،يااؼ أف يرملو العذاب النازؿ بقكمو، كذلػؾ جػائزه  ()فيكد أدب م  اهلل،
                                                           

أنكار ك  (،ُُٔ/ِ): البغكم(، كمعالـ التنزيؿٖٓٓ/ٓ)في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية المحرر الكجيز (ُ)
بررح صحيأل  البارمفتأل ك  ،(ُٕٔ/ُْ): الرازمالتفسير الابيرك (، ّْٓ/ُالبيضاكم): التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ
: سيد في ظالؿ القرآفك  ،(ُِٓ،ُِْ،ُِّ/ٖابف عاركر) ، كالتحرير كالتنكير:(ُْٓ/ُٓ)الباارم: ابف حجر

 .(ُُِّ/ّ)قطب
تفسير ك (، ُٕٔ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ٖٓٓ/ٓ)في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية المحرر الكجيز (ِ)

 .(ُِّ/ٖابف عاركر) تحرير كالتنكير:كال ،(ِِٓ/ِ): ابف اثيرالقرآف العظيـ
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

العػػذاب، كيػػراه ىػػكد كلانَّػػو ال ييصػػيبو، كقػػد ركم ذلػػؾ فػػي قصػػتو، كيجػػكز أف يبعػػده اهلل، كقػػد ركم 
 أيضان في قصتو بهللف يهللمره بمبارحة ديار قكمو قبؿ نزكؿ العذاب.

أار مف القرآف، بهللنَّو أرسؿ علييـ الػريأل  مكاض صفة إىالايـ في  قد ذار اهلل: سادسةالمطيفة ال
ٍٜ ]فقػػاؿ: َٔرر

َسٍ َظٚبِ وا بِررِريٍح َسْ ُُ ُْٖهِِ للة  [َؾرر لمػػا تمػػردكا كعتػػكا أىلايػػـ اهلل بػػريأل عاتيػػة، فاانػػت   {2}احلاقَّ
 .(ُ)تحمؿ الرجؿ منيـ فترفعو في اليكاء ثـ تناسو على رأسو فتثل  رأسو حتى تبينو مف بيف جثتو

َْْٔٚهُ ]الفاء في قكلو: :سابعةالمطيفة ال َج ْٕ َٖ ػى ىػكدان  [َؾ  للتعقيب: أم فعجػؿ اهلل استئصػاؿ عػاد، كنجَّ

 بػو ىػك قطػ  دابػر عػاد، كاػاف مقتضػى الظػاىر أفَّ  ، أٍم المؤمنيف مف قكمػو، فالمعقػبكالذيف معو
 كنجينا ىكدان إل ، كلاف جرل الػنَّظـ علػى اػالؼ، ـ ىاذا: فقطعنا دابر الذيف اذبكا إل ياكف النَّظ

 مقتضى الظاىر لالىتماـ بتعجيؿ اإلابار بنجاة ىكد كمف آمىف معو.
َْْٔٚهُ ]الضمير في قكلو:: منةالمطيفة الثا َج ْٕ َٖ ، أم: أارجػو اهللي سػالمان ناجيػان مػ   [َؾ عائده علػى ىػكدو

 .مف اتَّبعو مف المؤمنيف برحمة اهلل كفضلو
ٍٜ ِمَّْٚ]قكلو: :تاسعةالمطيفة ال ٍٜ ]للسػببية، كتنايػرالباءي فيػو  [بَِرْْحَ ر للتعظػيـ، كاػذلؾ كصػفيا  [بَِرْْحَ

، كيجكز أف تاكف الباءي للمصاحبة أم: فهللنجيناه لالبتداء [ِمن]ك يا مف اهلل للدَّاللة على اماليابهللنَّ 
فاانػػػت الرحمػػػةي مصػػػاحبةن ليػػػـ إذ اػػػانكا بمحػػػؿ اللطػػػؼ كالرفػػػؽ حيثمػػػا حلػػػكا إلػػػى انقضػػػاء  ،كرحمنػػػاه

 ىذا الكجو مكق ه رريؽه جدان ييؤذف بهللفَّ الرحمة غير منقطعة عنيـ.على  [ِمَّْٚ]آجاليـ، كمكق 
َْٚ َدابِرَ ]قكلو: :عاشرةالمطيفة ال ًْ  استعارةه تستعمؿ فيمف ييستهلٍلصؿ باليالؾ. [َوَؿَى
ِمَِْغ[قكلو: :حادية عشرالمطيفة ال ْٗ ُٕوا ُمر رٚ ـَ ُبوا بَِآَيٚبَِْرٚ]عطػؼه علػى ]َوَمٚ  رذَّ ػلة،  [ـَ فيػك مػف الصَّ

لتيف مكجبه لقط  دابرىـعطًفو اإلرارة إلى أفَّ ا كفائدةي  كىما التاذيب كاإلرػراؾ، تعريضػان  ،لتا الصَّ
بمرراي قريش، كًلمكعظتيـ ذارت ىػذه القصػص، كقػد اػاف مػا حػؿَّ بعػادو مػف االستئصػاؿ تطييػران 

ؿ لبالد العرب مف الررؾ، كقطعان لدابر الضالؿ منيا في أكَّؿ عصكر عمرانيا، إعػدادان  لمػا أراد أكَّ
 اهلل مف انبثاؽ نكر الدعكة المحمَّدية فييا.

فإف قيؿ: لما أابر اهللي عنيـ بهللنَّيـ اانكا ماذَّبيف بآيات اهلل لـز القط  بهللنَّيـ  :الثانية عشر المطيفة
ِمِْغَ ]ما اانكا مؤمنيف، فما الفائدة في قكلو بعد ذلؾ: ْٗ ُٕوا ُم ٚ ـَ  معناه أنَّيـ ماذبكف، كعلػـ اهلل [َوَمٚ 

 .(ِ)أنَّيـ سيؤمنكف وبقاىـ لـ يؤمنكا أيضان، كلك علـ  اهللمنيـ أنَّيـ لك بقكا 
 

                                                           

، (ِِٓ/ِ): ابف اثيرتفسير القرآف العظيـ، ك (ٖٓٓ/ٓ): ابف عطيةالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز (ُ)
 (ُِْ/ٖابف عاركر) كالتحرير كالتنكير:

 .(ُِٓ/ٖابف عاركر) كالتحرير كالتنكير: ،(ُٕٔ/ُْ): الرازم( التفسير الابيرِ)
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الفصؿ 
 (ِٕ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية: )المبحث األكؿ:  الرابع

 :(ُ)ثالثان: بياف المقصد في اآلية
  :الثقة باهلل - أ

ٌْ ِمررَن فػػي ثقػػة المطمػػئف، كقػػكة المػػتماف، يكاجػػو ىػػكد قكمػػو بالتحػػدم: رر ُُ ًَ َتيُِروا إِِّني َم ْٕ ]َؾررٚ

إفَّ ىػذه الثقػة ىػي منػاط القػكة التػي يسترػعرىا صػاحب الػدعكة إلػى اهلل، إنَّػو علػى يقػيفو  اُدَْْتيِِريَن[
مف ىزاؿ الباطؿ كضعفو كافة كزنو ميما انتفش كميما استطاؿ، امػا أنَّػو علػى يقػيفو مػف سػلطاف 

َْْٔرُٚه ]:كال يطكؿ االنتظػار فػي السػياؽ، معو كقكتو بما فيو مف سلطاف اهللالحؽَّ الذم  َج ْٕ َٖ َوافَّرِذيَن َؾ

ٍٜ ِمَّْررٚ رر ررُه بَِرْْحَ ًَ ، كىػػك مػػا عبػػر عنػػو بقطػػ  الػػدابر. فيػػك المحػػؽ الاامػػؿ الػػذم ال يتالػػؼ منػػو أحػػده  [َم
 كىاذا طكيت صفحة مف صحائؼ الماذَّبيف، كتحقؽ النذير مرة أارل بعد إذ لـ ينف  التذاير.

  :النجاة لممؤمنيف - ب
ٍٜ ِمَّْٚ]إفَّ اهلل أابر عف عاقبة ىذه الكاقعة فقاؿ:   ُه بَِرْْحَ ًَ َُْْٔٚه َوافَِّذيَن َم َج ْٕ َٖ تحقيف إذ اانكا مس [َؾ

كالمػراد أفَّ اهلل  ،الذيف اذَّبكا باريات التي جعليا معجزةن ليػكددابر  اهلل للرحمة بسبب إيمانيـ كقط 
 أنزؿ علييـ عذابى االستئصاؿ الذم ىك الريأل كقد بيَّف اهلل ايفيتو في غير ىذا المكض . 

 :(ِ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفعان: راب
في ارية تعريضه بمف آمف منيـ، كتنبيوه على أفَّ الفارؽ بيف مف نجػا كبػيف مػف ىلػؾ ىػك  .ُ

 نجاة كرحمة في الدرنيا كارارة. كأنَّو  ،اإليماف
 لعقاب الماذَّبيف. التقطي  سينةه إلييةه  .ِ
 .الررؾ سبب لقط  النسؿ كالذرية .ّ
 مف المؤمنيف. ف ايفية إنجاء ىكد كمف معويعيارية ت ليس مف مقصكد .ْ

                                                           

 .(ُُِّ/ّ): سيد قطبفي ظالؿ القرآف، ك (ُٕٔ/ُْ): الرازمالابيرالتفسير  (ُ)
 .(ّْٓ/ُ): البيضاكم( أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿِ)
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الفصؿ 
 (ٕٗ-ّٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الرابع

 

 

 

 المبحث الثاني

 (ٕٗ-ّٕ)قاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آيةالدراسة التحميمية لم

 قصة صالح

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

ؿ                .: لكؿ  نبيٍّ معجزةه المطمب األكَّ

 .كغمط النَّاس طر الحؽبى  الًكبري : المطمب الثاني              
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الفصؿ 
 (ٕٗ-ّٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الرابع

 المبحث الثاني      
 (ٕٗ-ّٕالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية )

 قصة النبي  صالح
 :(ُ)تمييده كتكطئةه 

 بػػاىرةن  كقػدرةن  ىػائالن  كمنظػػران  عظيمػان  أمػران  الناقػػة رأكا رأكا عنػدما ثمػكد أفَّ  المفسَّػػركف ذاػر قػد         
 ،كعنػػادىـ كضػػالليـ افػػرىـ علػػى أاثػػريىـ كاسػػتمر مػػنيـ، اثيػػره  فػػآمف سػػاطعان، كبرىانػػان  قاطعػػان  كدلػػيالن 

ٚ]قاؿ تعالى: وا ِمَ ُّ َِ ًة َؾَي َٜ ُمْبِكَ َؿ وَد افَّْٚ ُّ َْْٔٚ َث  بسػببيا الحػؽَّ  يتبعكا كلـ بيا جحدكا أم {15}اإلرساء  [َوَآَب
ورض فكا فػػي االً مػػرت ثمػػكد بعػػدىا، كاسػػتي لمػػا ىلاػػت كانقضػػى أمرىػػا عى  ان عػػاد فَّ إ ثػػـ ،أاثػػرىـ أٍم:

، كاػانكا فػي سػعة مػف معارػيـ ، فلمػا رأكا ذلػؾ اتاػذكا مػف الجبػاؿ بيكتػان فدالكا فييػا كاثػركا كعمػركا
، كاػاف صػالأل عربان  كاانكا قكمان  كا غير اهلل، فبعث اهلل إلييـ صالحان فعثكا كأفسدكا في اورض كعبدي 

تبعػػػو مػػػنيـ إال قليػػػؿ  فمػػػا ،اهللعبػػػادة ، فػػػدعاىـ إلػػػى كمكضػػػعان  كأفضػػػليـ حسػػػبان  نسػػػبان مػػػف أكسػػػطيـ 
رييـ عاء كالتبلي  كأاثر ليـ التحذير كالتاكيؼ سػهلللكه أف ييػعلييـ صالأل بالدر  ا ألألَّ مستضعفكف، فلمَّ 

نة اتػب السرػ كقػد أابػرت ،يـأرػراف، افػر بعضيـفآمف بو  ةناقفاانت ال لما يقكؿ تاكف مصداقان  آيةن 
مػػػرَّ بػػػديار ثمػػػكد الًحجػػػر فػػػي مسػػػيره إلػػػى غػػػزكة تبػػػكؾ، فنػػػزؿ بالنَّػػػاس فػػػي ديػػػارىـ،  ()أف الرسػػػكؿ

كاستقى أصػحابو مػف اربػار التػي اانػت ترػرب منيػا ثمػكد، فعجنػكا منيػا، كنصػبكا القػدكر، فػهللمرىـ 
فهللىرقكا القدكر، كعلفكا العجيف اإلبؿ، ثـ ارتحؿ بو حتى نزؿ على البئػر التػي اانػت  ()رسكؿ اهلل

" إنَّػي :تررب منيا النَّاقػة، كنيػاىـ أف يػدالكا علػى القػكـ الػذيف عيػذَّبكا إال بػاايف، معلػالن نييػو بقكلػو
لنَّاقػػة ذم اانػػت تػػرد منػػو اإلػػى الطريػػؽ الػػ ()ثػػـ أرػػار النبػػير  .(ِ)أارػػى أف يصػػيباـ مػػا أصػػابيـ"

كأابرىـ أف النَّاقة اانت تقاسـ قكـ صالأل الماء، فتررب ماء البئػر فػي اليػكـ التػي تػرد فيػو، البئر، 
قكـ صالأل اػانكا يهللاػذكف مػف  كمف عجيب أمرىا أفَّ  كفي اليكـ التالي لـ تاف تذكؽ مف الماء ريئان 

لبنيا بمقدار ما راؤكا، فيستعيضكف عف الماء الذم اانكا يستقكنو في يكـ رربيا بمقداره مف لبنيػا 
كعلػػى الػػرغـ مػػف اسػتفادة ثمػػكد مػػف النَّاقػػة ىػػذه االسػػتفادة العظيمػػة إال أنَّيػػـ ، مػف غيػػر اػػدو كال عنػػاءو 

فلمػػا عقركىػػا كعػػدىـ نبػػييـ صػػالأل العػػذاب بعػػد  ان، كارىػػكا كجكدىػػا بيػػنيـ فعقركىػػا،ضػػاقكا بيػػا ذرعػػ
 ( ّ)كفي اليـك الثالث جاءىـ العذاب، فقد أاذتيـ الصيحة، ثالثو 

 
                                                           

(، كالتفسير الابير: ّْٕ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)ُِِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ)
  (.َْٓ:السعدم)ص الاريـ الرحمف: سير(، كتيُّْ/ُية كالنياية: ابف اثير)البداك  (،ُٗٔ/ُْالرازم)

  (ُِٖٗ(، كصحيأل مسلـ)ح:ّّٖٕصحيأل الباارم)ح:( ِ)

: كالبداية كالنياية (،ِٗ(، كصحيأل القصص النبكم: عمر سلمياف اورقر)ص:ُِٕ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ّ)
  (ُّٕ/ُ)ابف اثير
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 (ٕٗ-ّٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الرابع

 : لكؿ  نبيٍّ معجزةه ؿالمطمب األكَّ 
 كفيو ثبلثة مقاصد:   

ؿ: إفَّ اهلل ييًحبُّ العذر            و ييمًيؿ كال ييٍيًمؿإنَّ لذلؾ ف ؛المقصد األكَّ
ُه َؿرْد ]على ىذا قكلػو:كيدؿر           ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽرْرُ ُُ ٚ َؿَٚل َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف ٌْ َصٚحِلً وَد َأَخُٚه ُّ َوإَِػ َث

وهَ  َْ ِِف َأْرِض اهللِ َوََل ََتَسُّ ـُ ْٖ ًٜ َؾَذُروَهٚ َب ٌْ َآَي ُُ ُٜ اهللِ َف َٚؿ َٕ ٌْ َهِذِه  ُُ ٌٜ ِمْن َربي ٔيَْ ٌْ َب ُُ  .{31األعراف }[ ٚ بُِسوءٍ َجَٚءْب
  :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

ودَ  ُّ  . ٍعلى نكح نا إلى ثمكد أااىـ فيك عطؼه كأرسلٍ أم:   :َوإَِػ َث
ٚ ااف مػف قبيلػة مرػيكرة يقػاؿ ليػا ثمػكدي، كاػانكا عربػان مػف ك  ،صالأله مف العرب مف ذرية نكحو  :َصٚحِلً

، كىػػك ذاىػػب إلػػى ()كقػػد مػػرَّ بػػو رسػػكؿ اهلل الًحٍجػػر، الػػذم بػػيف الحجػػاز كتبػػكؾ، العاربػػة يسػػانكف
 تبكؾ بمف معو مف المسلميف سنة تس . 

ررودَ  ُّ  بػػالًحٍجر بػػيف مسػػاانيـ كاانػػت نػػكح، مػػف ذريػػة كىػػـ البائػػدة، العػػرب مػػف عظيمػػةه  أمػػةه  ثمػػكدي  :َث
ػػداًئف ارف المسػػمَّى الماػػاف كىػػك كالرَّػػاـ، الحجػػاز  ًحٍجػػرى : تبػػكؾ غػػزكة حػػديث فػػي كسيػػمَّي صػػالأل، مى

ـي ونَّػ ؛يت ثمػكدسػمَّ  :كقيػؿ ،كىػك المػاء القليػؿ ،دٍمػة مائيا مف الثَّ لقلَّ  يت ثمكدان مَّ سي ، ك ثىميكدى  أبػييـ  و اسػ
اػانكا بعػد قػـك عػاد، كاػانكا يعبػدكف  قبيلػة عربيػة ثمػكدف، نػكح مػف ذريػةكىػك ثمػكد بػف عػاد  ،اوابر

ه ال رػريؾ لػو، كأف مػنيـ، كىػك صػالأل فػدعاىـ إلػى عبػادة اهلل كحػدى  اوصناـ، فبعث اهلل فػييـ رجػالن 
يالعػػكا اوصػػناـ كال يرػػراكا بػػو رػػيئان، فآمنػػت بػػو طائفػػةه مػػنيـ كافػػر جميػػكرىـ، كنػػالكا منػػو بالمقػػاؿ 

 .ييـ فهللاذىـ اهللي أاذ عزيز مقتدركالفعاؿ، كىمكا بقتلو، كقتلكا الناقةى التي جعليا اهللي حجةن عل
 ٌْ حتمػؿ أف يي ك  ،كاواػكة أاػكة القرابػة، يفسػب، ال فػي الػدَّ م: أرسلنا إلى ثمكد أاػاىـ فػي النَّ أٍ  :َأَخُٚه

 .كىكد كصالأل عربياف ،كىـ قكـ عرب ،عث إلييـأااىـ لما بي ي كسمَّ  ،تاكف أاكة اردمية
ٚ  .فهللقامكا بيا حتى ماتكا و ارتحؿ بمف معو إلى ماةى كلما ىلؾ قكمي  ،نكح مف ذريةصالأل  :َصٚحِلً

و ذتو كفرحػو كسػركره فػي أف يعبػد ربَّػفصالحو كامالو كلى  ،ولؽ لعبادة ربَّ ما اي العبد إنَّ  إفَّ : اْظُبُدوا اهللَ
 .وو كنجاتي العبد التي فييا سعادتي  كالطاعة كالعبادة ىي مصلحةي  ،نيب إليوكيي 
 

                                                           

فسير التك  (،ٗٓٓ/ٓ(، كالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية)ُُٗ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ)
كمجمكع الفتاكل: ابف  (،ّْٔ/ُ: البيضاكم)أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ(، ك ُٖٔ/ُْالابير: الرازم)

التحرير كالتنكير: ابف ك  ،(ُٗٔ/ِفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر)ك  (،ّْػ  ِّ/ُْتيمية)
 (، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف:ُّْ/ُكالنياية: ابف اثير)البداية ، ك (ُِٔ/ٖعاركر)

  (.َْٓ:السعدم)ص
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 (ٕٗ-ّٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الرابع

 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
المسػلميف قصػصى اويمػـ الغػابرة المييلاػة بسػبب تاػذيبيا ما زالًت السكرةي الاريمةي تتلػك علػى         

ػةى نبػيَّ اهلل صػالأل مػ  قكمػو، فػهللابرت  لرسؿ اهلل، كفي ىػذا المقطػ  القرآنػي تقػصر علينػا السػكرة ًقصَّ
اهلل أرسػػؿ إلػػى ثمػػكد أاػػاىـ صػػالحان الػػذم ييرػػارايـ فػػي النَّسػػب كالػػكطف، كاانػػت دعكتػػو اػػدعكة  أفَّ 

ذات اؿ لقكمو: يا قػكـ أالصػكا العبػادةى هلل كحػدىه، مػا لاػـ مػف إلػوو غيػريه، كىػي الررسؿ قبلىو كبعدىه، فق
 كذات المنيج الكاحد في االعتقاد كاالتجاه كالمكاجية كالتبلي . الالمة الكاحدة

 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 
 ةى اودل كأقاـ كربكبيتو، كتكحيًده قدرًتو على الدَّالة آدـى  قصةى  السركرة أكَّؿ اهللي في ذار أف بعد

ةً  على امغةى الد  ليػـ، المعانػديف أقكاميـ كمكقؼ اونبياء بقصص ذلؾ أتب  المكت، بعد البعثً  صحَّ
َـّ  نكحو  قصةى  فذار ، قصةى  ث ، قصةى  ثـ ىكدو  الكجػكًد كالظريػكر في عادو  قكـ يتلكف ثمكد قكـي  كااف ثمكدو
رِد َظرٚدٍ ]:صػالأل عػف تعالى قاؿ اما اويمـ، بيف ًْ َٚء ِمْن َب ٍَ َِ ٌْ ُخ ُُ َِ ًَ ُروا إِْى َج ـُ  المقطػ  ىػذا فَّ إفػ [َواْى

ُٕوًحرٚ[فػالمعنى ،كىػك قصػة صػالأل ،ىك القصة الثالثة  َْٚ ِْ رْد َأْرَشر ََ ٚ[ ]َف ٌْ َصرٚحِلً روَد َأَخرُٚه ُّ  ]َوإَِػ َث

 ،الاتػاب أىػؿ ابرىمػا يعػرؼ ال اومتػيف ىػاتيف إفَّ  كيقػاؿ كثمػكد، عاد ذار بيف اهللي  يقرف ما كاثيران 
 لػـ العػرب مػف اويمتػافً  ىاتػافً  اػاف لمػا كلاػف عنيمػا أابرى  مكسى أفَّ  على يدؿر  ما القرآف في كلاف

ف بحفًظػػػػو، اعتنػػػػكا كال جيػػػػدان  ابرىمػػػػا يضػػػػبطكا  ،مكسػػػػى زمػػػػاف فػػػػي مرػػػػيكران  اػػػػاف ابرىمػػػػا اػػػػاف كا 
 كايػػؼ بػػو، آمػػف كمػػفصػػالحان،  نبيىػػو اهللي  نجػػى كايػػؼ أمػػرىـ مػػف اػػاف كمػػا قصػػتيـ كالمقصػػكد ذاػػر

فحة أاػرل مػف صػحائؼ كىي ص، رسكليـ كماالفتيـ كعتكىـ بافرىـ ظلمكا الذيف القكـ دابر قط 
ة البررية  .(ّ)كمصرع جديد مف مصارع الماذَّبيف مراىد اللقاء بيف الحؽَّ كالباطؿكمريد مف  قصَّ

 :(ْ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
رودَ ]:قكلػوالمة ثمكدى فػي  المطيفة األكلى: ُّ ػرؼ؛ مػف ممنػكعه  [َوإَِػ َث  ال القبيلػة بػو المػراد وفَّ  الصَّ

ػػرؼ مػػف ممنكعػػةه  القبائػػؿ كأسػػماء جػػدَّىا،  فػػي الغالػػب كىػػك العلميَّػػًة، مػػ  التَّهللنيػػث اعتبػػار علػػى الصَّ

                                                           

(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك ُُِّ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ُٖٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.َُٖ/ّحساف)

 (.ٗػ  ٖينظر: سكرة إبراىيـ آية) (ِٗٔ/ٖكىبة الزحيلي) (، كالتفسير المنير:ُٖٔ/ُْبير: الرازم)الاالتفسير ( ِ)
 (،َْْ:السعدم)ص كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف:(، َُّ/ُ( البداية كالنياية: ابف اثير)ّ)

  (.ُُِّ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)

التحرير كالتنكير: (، ك ّْٔ/ُ: البيضاكم)أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ(، ك ُٖٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ْ)
 .(ُِٔ/ٖابف عاركر)
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، اعتبار على ،مصركفان  القرآف آيات بعض في كرد كقد القرآف، ػرؼ؛ من  مكجب فينتفي الحيَّ  الصَّ
، أك باعتبار اوصؿ؛ ونَّو اسـ أبييـ اوابر االسـى  وفَّ   .عربيه

هُ ]:: دؿَّ قكلػػوالمطيفػػة الثانيػػة ٌْ ِمررْن إَِفررٍه َؽررْرُ رر ُُ  أنَّيػػـ كالظَّػػاىر مرػػرايف، اػانكا ثمػػكدى  أفَّ  علػػى [َمررٚ َف
ـى  عبػػدكا ، نسػػبو  أبنػػاءي  كعػػادان  ثمػػكدى، وفَّ  عػػاده؛ عبػػدٍتيا التػػي اوصػػنا  عقائػػديىـ تاػػكف أف فيرػػبو كاحػػدو

، بعػػد قامػػت ثمػػكدى  إفَّ فػػ ،متماثلػػةن  ػػتٍ  عػػادو  كلعلَّيػػـ ميكحػػديف، كاػػانكا حضػػارتييا، كاتسػػعت كعىظيمػػت فنمى
، حؿَّ  بما اتَّعظكا َـّ  بعادو ـى، كعبىدكا اهلًل، عمةى نً  كنسيكا فىعىتكا عيريـ كنعـ مدَّتييـ طالت ث  فهللرسؿ اوصنا

  كابراؤىـ. سادتييـ كعصاه منيـ، قليؿه  إال يتَّبعو فلـ التَّكحيد، إلى يدعكىـصالحان  اهلل إلييـ
ٌٌ ]: قكلو:المطيفة الثالثة ٌْ َظَذاٌب َأفِٔ ـُ ُْٖخَذ َٔ  جكاب للنيي. [َؾ

 :(ُ)خامسان: بياف المقصد في اآلية
ػػو أفَّ  ىػػكد سػػكرة آيػػة فػػي ذاػػر  ىػػكدو  كقػػكـي  نػػكحو  قػػكـي  أغلظػػت امػػا القػػكؿ لػػو ييغلظػػكا لػػـ قكمى

ليػػـ أفَّ  علػػى القىصػػص مػػف بػػوً  رتفيسػػ كمػػا القػػرآف، آيػػات كتػػدؿر  لرسػػكليـ،  للتَّهللمػػؿ، مػػدَّةن  صػػالحان أجَّ
 فػي صػالحان  مجػادلتيـ أرػعرت قػد، ك طػكيالن  زمنػان  ييييجكىػا كلػـ تىارىايكىػا كأنَّيػـ آيةن، ليـ النَّاقة كجعؿ
لػػكاءىـ كأفَّ  البرػػر، نفػػكس فػػي يػػدبر  أاػػذ المجادلػػة فػػي التَّعقػػؿ أفَّ  علػػى الػػدَّيف أمػػر  الماػػابرة فػػي غي

، كقػكـً  نػكحو  قػكـً  جػكاب بػيف الكاضػأل للفػرؽ تلػيف، ابتػدأت بهللسيـ قناة كأفَّ  تقصر، أاذت  كبػيف ىػكدو
 نبػػيريـ، إليػػو يػػدعكىـ فيمػػا كيفاَّػػركا لينظػػركا اهللي كمػػادَّىـ أميليػػـ ذلػػؾ أجػػؿ كمػػف ،صػػالألو  قػػكـً  جػػكاب
 وفَّ  اإلميػػػاؿ؛ امتػػػداد علػػػى عالمػػػةن  بسػػػكءو  النَّاقػػػة مػػػسَّ  عػػػف االنافػػػاؼ ليػػػـ كجعػػػؿ أمػػػرىىـ، كًليىًزنػػػكا
، إيمػػانيـ فرجػػاؤه رسػػكًليـ، علػػى تٍحنػػؽ لػػـ نفكسػػيـ أفَّ  علػػى عالمػػةه  ذلػػؾ انافػػافيـ  كاإلميػػاؿ مسػػتمره

ػة كأنيػض لعػذرىـ، أقطػ ي  ليـ ػر فلػذلؾ علػييـ، بالحجَّ  الحػريص لنبػيَّيـ إارامػان  عػنيـ، اهللي العػذابى  أاَّ
وَهٚ بُِسوءٍ ]قكلػو:، ك الطَّاقة بقدر إيماًنيـ على اإلصػابة  عػف المػس الػذم ىػك مقدمػةي  نيػى   [َوََل ََتَسُّ

زاحة للعذر. ،بالسكء الجام  ونكاع اوذل  مبالغة في اومر كا 
 :(ِ)ىداياتك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسادسان: 
ُ. .  عذاب اهلل إٍف كق  ااف ميؤلمان، كاهلل ييمًيؿي كال ييٍيًمؿي
 أنَّيا هلل تعالى.اوصؿ في العقكبة  .ِ
 ارارة دار الجزاء أصالةن، كالدرنيا دار أجر تبعان. .ّ

 
 
 

                                                           

 (.ُِٕ،ُِٔ/ٖ(، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّْٔ/ُ: البيضاكم)أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ (ُ)
 (.َُُ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)( ِ)
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 المقصد الثاني: الناقةي آيةه ربانيةه 
ًٜ كيدؿر على ىذا المقصد العظيـ قكلو تعالى:          ٌْ َآَي ُُ ُٜ اهللِ َف َٚؿ َٕ ٌْ َهِذِه  ُُ ٌٜ ِمْن َربي ٔيَْ ٌْ َب ُُ  ]َؿْد َجَٚءْب

 ٌٌ ٌْ َظَذاٌب َأفِٔ ـُ ُْٖخَذ َٔ وَهٚ بُِسوٍء َؾ َْ ِِف َأْرِض اهللِ َوََل ََتَسُّ ـُ ْٖ   .{ 31}األعراف [ َؾَذُروَهٚ َب
  :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

 ٌٜ ٔيَْرر ػػة: البيَّنػػة :َب جَّ ، اػػـ علػػى صػػدقيمػػف ربَّ  حجػػةه  كالمعنػػى:، اريػػةىػػي ك  الػػدَّعكل، صػػدؽ علػػى الحي
 . مف ريكدو أك داللةو  : اسـه لاؿَّ ما ييبيف الحؽَّ البينةك ، ظاىرةي الدَّاللة على صحة نبكتيكمعجزةه 

 ٌْ ُُ التربية: بلػكغ الػنفس البرػرية اماليػا المييػهلل ليػا رػيئان الربر المصلأل كالسيد كالقيـ كالمربي، ك  : َربي
كاىػب، فمػف أجػؿ ذلػؾ نسػبت فريئان، كالمربي على الحقيقػة ىػك اهلل؛ ونَّػو اػالؽ الالػؽ، ككاىػب الم

فَّ الطريؽ المؤدم إلى التربية الرباني؛ فقيؿ: التربية الربانية، التربية إلى الربَّ  ة كالتزاية اإليمانية كا 
التربية الربانية تقكـ على استعداد النفس البررية للتركيض كالتكطيف، كمف ثـ ىي العبادة، اما أفَّ 

علػػى الفطػػرة اوكلػػى؛ فطػػرة اإلنسػاف كرعايتيػػا، كمػػف ثػػـ تنميػػة تقػـك التربيػػة الربانيػػة علػػى المحافظػة 
 مكاىب اإلنساف كاستعداداتو اليا، ثـ تكجيو ذلؾ الو نحك اماليا المييهلل ليا.

ُٜ اهللِ َٚؿرر ، حػػيف طلبيػػا قكمػػو للتصػػديؽَٕ ىػػذه ناقػػة  أٍم:، : كىػػي المعجػػزة التػػي صػػاحبت دعػػكة صػػالألو
.ناقةه القى   ، كىيعظيمةه  آيةه ، لاـ فييا إلى اهللرريفة فاضلة إلضافتيا  ٍارو  يا اهللي مف صى

 ًٜ م ىػك التثبػتي كاإلقامػة علػى الرػيء، كقيػؿ : ىي العالمة الظاىرة، كارتقاؽ ارية مف التػهلليي الػذَآَي
 اترياكىا كرهللنىيا. :َؾَذُروَهٚدرة اإلليية، كعجيب قدرة الاالؽ، كالناقة آيةه على الق ،للبناء العالي آية

 .(ِ)كىي أرضي الًحجر بيفى الحجاز كالرَّاـ ،بيا جنس اورض اما تقتضيو اإلضافةمراد  :َأْرضِ 
ـر اإلنسػػافى مػػف اويمػػكًر الدرنيكيػػة، بُِسرروءٍ  ، كالبدىنيػػة، ًسػػيَّةً كاوياركيػػة، كمػػف اوحػػكاًؿ النَّف: اػػؿر مػػا يغيػػ

فىق ، كجاهو، كى . كالسَّيَّئةي: الًفٍعلةي كالاارجًة مف فىكاًت ماؿو سنًة.ًد حًميـو  القبيحةي، ىي ضدر الحى

ٌٌ  َظررَذاٌب  :َأفِررٔ ،  ىػػك اإليجػػاعي الرَّػػًديدي، : العىػػذىابي ػػربي اولػػـ: الكجػػ  الرػػديدي، كعػػذابه التَّعػػًذيبي ىػػك الضَّ
 أليـه، أٍم: مؤلـه مكج ه.

                                                           

عالـ المكقعيف عف ّْٔ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)َُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ) (، كا 
كالجماعات اإلسالمية: سليـ  (،ُِٖ/ٖ(، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ُٖٔ/ِربَّ العالميف: ابف قيـ الجكزية)

الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف:  كتيسير (،ُُّّ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ْٖٓالياللي)ص:
 (.َُٕ/ّكالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (،ََّالسعدم)ص:

كالقصص القرآني إيحاؤه  .(ْٓٓ،ُْْ،ِٖ)ص:،(َُُ،َٖ)ص:ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني مفردات (ِ)
اإلسرائيليات ك  (،ُِٗ،ُِٖ/ٖ(، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّٖٔ،َّٖكنفحاتو: فضؿ حسف عباس)

  (.َُٕ/ّكالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (،ِٖٖكالمكضكعات في اتب التفسير: محمد أبك ريبة)ص:
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
ػػةه كدليػػؿه علػػى بيَّنػػت اريػػة الاريمػػة أفَّ نبػػيَّ اهلل صػػالحان قػػاؿ لقكمػػو           ثمػػكد: قػػد جػػاءتاـ حجَّ

ة، كىي ناقةي اهلل، فاترياكىا حرَّةن طليقةن  جَّ ٍت بو، فييا الحي ٍلؽو ااتصَّ رسالتي مف ربَّاـ ىي ناقةه ذاتي اى
تهللاػؿ فػي أرض اهلل التػي ال يملايػػا أحػده سػكاه، كال تعتػػدكا علييػا بػهللمَّ لػػكفو مػف االعتػداء، ونَّاػػـ إٍف 

يػا، اقػة ناقػة اهلل، فػذركىا تهللاػؿ فػي أرض ربَّ اورض أرض اهلل، كالنَّ فػ، رػديده  فعلتـ ذلؾ نػالاـ عػذابه 
كال تضربكىا كال تطردكىػا  فليست اورض لاـ كال ما فييا مف النبات مف إنباتاـ، كال تمسكىا بسكءو 

 . مف أنكاع اوذل كال تقربكا منيا ريئان 
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثالثان: 

يسػػتيدؼ االسػػتعراض  القرآنػػي فػػي اريػػات السػػابقة اػػاف السػػياؽرتبػػاط اريػػة بمػػا قبليػػا أفَّ ا        
ػػة صػػالأل كعاقبػػة التاػػذيب ،عكة الكاحػػدة، كلعاقبػػة اإليمػػاف بيػػاالسػػري  للػػدَّ  ال يػػذار ك ، مػػف اػػالؿ قصَّ

ة، مبارػر  عكةكجكدىػا عقػب الػدَّ فػي ىػذه اريػة  بػؿ يعلػف  كىػي النَّاقػة، للاارقػة، قكمػو تفصيؿ طلب
ثمػكد مقػاميـ كطػاؿ عمػرىـ إفَّ اهلل لما أىلؾ عػادان قػاـ ، ف()كيجعليا أيةن على صدؽ نبكة صالألو 

  .كااف منيـ إلييـ صالحان  فبعث اهللي  ،كعبدكا اوصناـ ،اهلل ثـ عصكا ،كاثر تنعميـ
 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 

ٌٜ ]:: قكلػوالمطيفة األكلى ٔيَْر ٌْ َب ُُ ٌْ َؿْد َجرَٚءْب ر ُُ  الكقػت غيػري  كقػتو  صػالألو فػي مقػكؿً  مػف ىػي [ِمرْن َربي
 . آيةن  إياه كسيؤالييـ قكًمو جكاب ىنا في ىذه ارية طكم قد ونَّو بالدَّعكة؛ فيو ابتدأ الذم

ٌْ ]:: جملةالمطيفة الثانية ُُ ٌٜ ِمْن َربي ٔيَْ ٌْ َب ُُ  كحػدىه، اعبػدكهي  أٍم: [اْظُبُدوا اهللَ]:لقكلو تعليؿه  [َؿْد َجَٚءْب
 .المالكقات في بالتَّصرؼ انفراده كعلى لاـ، بلغتي  فيما تصديقي على آيةن  لاـ جعؿ ونَّو

ٌْ ]:: قكلػوالثالثػة المطيفة ر ُُ ٌٜ ِمرْن َربي ٔيَْر ٌْ َب ُُ صػالأل، كلػـ  مػذاكرة فػي قصػة جملػةكىػذه ال [َؿرْد َجرَٚءْب
مػػف اػػاف قبلػػػو مػػف اونبيػػاء اػػانكا يػػػذاركف  اػػؿَّ  علػػػى أفَّ  كىػػي تػػدؿر  تػػذار فػػي قصػػتي نػػػكح كىػػكد،

 .لاانت تلؾ البينة ىنا لغكا ه لك ااف اافيان التقليد كحدى  وفَّ  ؛الدالئؿ على صحة التكحيد كالنبكة
ٌٜ ]: قكلػو:المطيفة الرابعػة ٔيَْر كذلػؾ قبػيأل فػي الناػرة أف  ،حػذؼ المكصػكؼ كأقيمػت مقامػو صػفةه  [َب

لاػػف إذا اانػػت الصػػفة اثيػػرة االسػػتعماؿ مرػػتيرة كىػػي المقصػػكد فػػي  ،تحػػذؼ كتقػػاـ صػػفتيا مقاميػػا
 صػػالحان  اس إفَّ النَّػػ كقػػاؿ بعػػضي  ،بينػػةه  أك مكعظػػةه  أك حجػػةه  المعنػػى آيػػةه ك  ،مػػـ زاؿ القػػبألاوابػػار كاوي 

                                                           

 (.َُٖ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)َُٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ُُّّ/ّ(، كفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ُٗٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: َٔٓ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الاتاب العزيز: ابف عطية) (ّ)

 (،ُِٖ،ُِٕ/ٖ(، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ُٖٔ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ّْٔ/ُالبيضاكم)
 .(ُِّ،َِّ/ّتفسير المراغي)ك 
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فػي ارثػار مػف  كىػذا أليػؽ بمػا كردَّ ، بػؿ اانػت مقترحػةن  :كقاؿ الجميكر، لقاء نفسوجاء بالناقة مف تً 
ؾ ياػػرج لنػػا مػػف ىػػذه الصػػارة ربَّػػ عي فػػادٍ  يػػا صػػالأل إف انػػت صػػادقان  :بعضػػيـ قػػاؿ كم أفَّ كري  ،أمػػرىـ
 .عظيمةو  كتنفضت كانرقت عف ناقةو  الصارةفتماضت تلؾ  فدعا اهلل :قاؿ ،راءى رى عي  ناقةن  جربالحً 

ٌْ ٌ ]: قكلػو:خامسةالمطيفة ال ر ُُ ٌٜ ِمْن َربي ٔيَْ  اسػبيو، يناليػا ممػا كال فعلػو، مػف ليسػت أنَّيػا إلػى إيمػاءه  [َب
 .العادات كالسنف اكارؽ مف الرسؿى  اهللي تعالى بو يؤيدي  ما سائر كىاذا

ُٜ اهللِ]:اسػػـ اإلرػػارة فػػي قكلػػو :سادسػػةالمطيفػػة ال َٚؿرر َٕ  عنػػد حاضػػرةن  اانػػت النَّاقػػةى  أفَّ  يقتضػػي [َهررِذِه 
ٌْ ]:قكلو ُُ ٌٜ ِمْن َربي ٔيَْ ٌْ َب ُُ  آيػةن  اهللي  جعليػا التي النَّاقة إلى إرارةه  [َهِذهِ ]اريًة ك نفسي  ونَّيا؛[َؿْد َجَٚءْب

ًٜ ]:جملػةي  اانت البيَّنة ىي النَّاقةي  اانت كلما صالأل، لصدؽ ٌْ َآَير ر ُُ ُٜ اهللِ َف َٚؿر َٕ لػةن  [َهرِذِه   التػي مػف منزَّ
 البياف. عطؼ منزلة قبليا

ًٜ ]قكلػو:: المطيفة السابعة ٌْ َآَير ر ُُ ُٜ اهللِ َف َٚؿر َٕ  لػـ كونَّيػا لرػهللنيا، تعظيمػان اهلل  إلػى الناقػة أضػاؼ [َهرِذِه 
نَّما آية؟ كأمَّ  آيةن، اانت ثـ كمف معيكدة، كأسباب معتاد بًنتاج تهللت  صػحة علػى صػالأل استرػيد كا 
 علػى يترتب ما ذار نبكتو، ثـ كصحة دعكتو صدؽ على دالة آية إياىا سهلللكه ونَّيـ بالناقة؛ نبكًتو
 ليا. التعرض ينبغي ال أنَّو آيةن  اكنَّيا

ًٜ ]:: المةثامنةالالمطيفة  ُٜ اهللِ]:قكلػو فػي اإلرػارة اسػـ مػف حػاؿه  [َآَير َٚؿر َٕ ـى  وفَّ  [َهرِذِه   اإلرػارةً  اسػ
 باالتفػاؽ الحاؿً  في عامالن  ياكف فلذلؾ بالفعؿ، ربيو يقكم التَّنبيو بحرؼ كاقترانىو الفعؿ، معنى فيو
ًٜ ]ك  .(ُ)أرير إلييا في حاؿ اكنيا آيةن  :أمٍ  ،نصب على الحاؿ [َآَي

أكلئػػػؾ اوقػػػكاـ بيػػػا؟  ، فلمػػػاذا اػػػصَّ أحػػػدو  لاػػػؿَّ  فػػػإف قيػػػؿ: تلػػػؾ الناقػػػة اانػػػت آيػػػةن : المطيفػػػة التاسػػػعة
ًٜ ]فقاؿ: ٌْ َآَي ُُ ُٜ اهللِ َف َٚؿ َٕ كغيػرىـ أابػركا عنيػا، كلػيس الابػر  ،يػـ عاينكىػافيو كجكه: أحدىا: أنَّ  [َهِذِه 

القػػـك التمسػػكا منػػو ىػػذه المعجػػزات نفسػػيا  االمعاينػػة. كثانييػػا: لعلػػو يثبػػت سػػائر المعجػػزات، إال أفَّ 
  على سبيؿ االقتراح، فهللظيرىا اهلل ليـ، فليذا المعنى حسف ىذا التاصيص.

 أضػػػافيا إلػػى اهلل ترػػػريفان أنَّػػو  يػػا ناقػػػة اهللالفائػػدة فػػػي تاصػػيص تلػػػؾ الناقػػة بهللنَّ :  العاشػػػرة المطيفػػة
.ونَّ ، ك يا غير اهلليا ال مالؾ لونَّ ك  القيا بال كاسطة اهلل وفَّ ك  ،كتاصيصان    يا حجة اهلل على القـك
ٌٜ ]:: أاَّػدت  جملػةحادية عشػرالمطيفة ال ٔيَْر ٌْ َب ُُ  اقتضػاه مػا إفػادةي  التَّهللايػد علػى كزادت ،[َؿرْد َجرَٚءْب

ٌْ ]:قكلػػو ررر ُُ  لاػػػـ مقًنعػػػةه  آيػػػةه  ىػػػي أٍم: الػػػالـ، معنػػػى كذلػػػؾ آيػػػةه، أنَّيػػػا كتثبيػػػت التَّاصػػػيص مػػػف [َف

                                                           

(، كالتحرير كالتنكير: َُٕ/ُْكالتفسير الابير: الرازم)(، ّْٔ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ُ)
 (.ُِٖ/ٖابف عاركر)
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ٌْ ]:فقكلو .وجلاـ كمجعكلةه  ُُ ًٜ ]:مف الحاؿ مكض  في مستقر   ظرؼه  [َف  فلمَّا صفةه، كأصليو ،[َآَي
 .عنادو  مف فييـ ما على ليـ اافيةه  بهللنَّيا لالىتماـ كتقديميو حاالن، صار مكصكفو على قيدـ

رروَهٚ بُِسرروءٍ ]:النَّيػػي فػػي قكلػػو : أينػػيطثانيػػة عشػػرالمطيفػػة ال  المػػسَّ  وفَّ  بالسرػػكًء، بػػالمس [َوََل ََتَسُّ
 كذلػؾ عنػو، منيػي فيػك السرػكء منػو يػراد ممَّا ينالييا ما فاؿر  بالجسـ، ريءو  صاؿات أقؿ على يصدؽ

 .النَّفسانية المعاني يفقو ال ونَّو لذاتو، ألـ فيو ما إال يسكؤه ال الحيكاف وفَّ 
ٌْ ]:قكلػو : انتصبثالثة عشرالمطيفة ال ـُ ُْٖخَذ َٔ  عنػو، للمنيػي الجػكاب ًلييعتبػر النَّيػي جػكاب فػي [َؾ

 .عذابه  يهللاٍذاـ بسكءو  تمسركىا إف أٍم: لو، أثر ال النَّيي حرؼ وفَّ 
 فاعػػؿ مػػف الحػػاؿ مكضػػ  فػػي كىػػي للمالبسػػة، [بُِسرروءٍ ]:قكلػػو فػػي : البػػاءالمطيفػػة الرابعػػة عشػػر

 .سيكءو  بقصد أٍم: تىمسكىا،
ُٜ اهللِ]:قكلػػو :خامسػػة عشػػرالمطيفػػة ال َٚؿرر َٕ رروَهٚ بُِسرروءٍ َوََل ]:لقكلػػو مقدمػػةه  [َهررِذِه   بسػػكءو  أٍم: [ََتَسُّ

، أك بمكتو  إمَّا الرَّعي عف قيايعك  مَّػا بجرحو  مػف النَّاقػة منػ  رامػكا معجزتػو كاػذبكا بكهاػذَّ  لمػا ونَّيػـ كا 
 .(ُ)الجيالة عف النَّارئ اإللجاء معنى على جكعان  لتمكت الرَّعي

ـزسادسة عشرالمطيفة ال َْ ]:: جي ـُ ْٖ  تهللايؿ. تذركىا إفٍ : بتقدير اومر جكابي  أصلو أفَّ  على [َب
ٍمعىة للناقة انبعث :سابعة عشرالمطيفة ال رجؿه عاًرـه عزيزه مني ه في رىطو مثؿ أبي زى

(ِ). 
 :(ّ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 

 ليػا التَّعػرض كعػدـ إلييػا، باإلحسػاف أمػرى  اهللى  وفَّ  ليػا؛ ترػريؼه  اهلل اسػـ إلػى النَّاقة إضافة
،  فالنتفػاءً  للعػادة، اارقػة بايفيػة كيجػدت ونَّيػا أك اهلًل، بيػتي  الاعبػةي : ييقػاؿ امػا حرمتيػا، كعظَّـ بسكءو

 عيسػػى: ييقػػاؿ امػػا الجاللػػة اسػػـ إلػػى أيضػػيفت أمثاليػػا كجػػكد أسػػباب مػػف إليػػو تضػػاؼ أف الرػػهللفي  مػػا
 مػف اواػؿ فػي حقػان  للنَّاقة أفَّ  منو فالمقصكد اسـ اهلل المعظـ إلى [َأْرضِ ]:إضافة كأمَّا، اهلل المةي 
الحػػػؽر فػػػي االنتفػػػاع بمػػػا يصػػػلأل  فليػػػا مالكقاتًػػػو مػػػف النَّاقػػػةي  كتلػػػؾ هلًل، اورضى  وفَّ  اورض؛ نبػػػات

لحامػػة  االستئصػػاؿ عػػذاب مػػف سػػالمًتيـ علػػى عالمػػةن  النَّاقػػة تلػػؾ اهللي سػػالمةى  جعػػؿ كقػػد النتفاعيػػا.
ارامان لنبييـ، ـ، رػبيو رهللنيا في بو اهللي  أكصى ما كأفَّ  رجاء إيمانيـ، كا  رى  الملػكؾ بحمػى كرػبيو بػالحى

                                                           

(، المراحؿ الثماف لطالب فىيـ ُِٖ/ٖكالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (،َُٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ٓٗ،ِٕالقرآف: عصاـ بف صالأل العكيد)ص:

ٚ]صحيأل الباارم اتاب أحاديث اونبياء ػ باب قكلو:( ِ) ٌْ َصٚحِلً وَد َأَخُٚه ُّ  حديث رقـ، {31}األعراف [ َوإَِػ َث

  (.َِْ،)ص:(ّّٕٕ)

كفي ظالؿ القرآف: سيد  (،ُِٗ،ُِٖ/ٖ(، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ُٗٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
 (.ُُّّ/ّقطب)
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رمػػػة، تلػػػؾ إليػػػو تينسػػػب لمػػػف القػػػكـ نفػػػكس تعظػػػيـ علػػػى الدَّاللػػػة مػػػف فيػػػو لمػػػا  ليػػػـ قػػػاؿ كلػػػذلؾ الحي
وَهٚ بُِسروءٍ ]:صػالأله  َْ ِِف َأْرِض اهللِ َوََل ََتَسُّ ـُ ْٖ ، أحػده  مسَّػيا إذا ونَّيػـ [َؾَذُروَهٚ َب  مػف رضػى عػف بسػكءو
رمػػةى  العػػكا أنَّيػػـ علػػى دلرػػكا فقػػد البىقيَّػػة، ااتلػػؼ العلمػػاء فػػي كجػػو اػػكف ك رسػػكلو،  علػػى كحنقػػكا اهللً  حي

فيػك  ىػذا إف صػألَّ  ،بسػبب اركجيػا باماليػا مػف الصػارة يػا اانػت آيػةن يـ: إنَّ فقاؿ بعضي  ،اقة آيةالنَّ 
 .اماؿ القيػا مػف غيػر تػدريجو ك ، اكنيا ال مف ذار كأنثىك  ،مف جيات: اركجيا مف الجبؿ معجزه 
كاسػػتيفاء  ،كلجميػػ  ثمػػكد رػػرب يػػكـ ،ليػػا رػػرب يػػكـ وجػػؿ أفَّ  ؛مػػا اانػػت آيػػةن يػػا إنَّ الثػػاني: إنَّ كالقػػكؿ 

 الاػأل كالحرػيش. كاانت م  ذلؾ تهللتي بما يليػؽ بػذلؾ المػاء مػف ،مف اومـ عجيبه  مةو ناقة ررب أي 
ـ ليػـ مقػاـ يـ اانكا فػي يػـك رػربيا يحلبػكف منيػا القػدر الػذم يقػك كجو اإلعجاز فييا أنَّ  كالثالث: إفَّ 

يػـك مجيئيػا إلػى المػاء اػاف جميػ   كجػو اإلعجػاز فييػا أفَّ  كالقػكؿ الرابػ : أفَّ الماء في يـك رػربيـ. 
 أفَّ  ، كالاالصػةـ امتناعيػا اانػت الحيكانػات تػهللتيالحيكانات تمتن  مف الكركد علػى المػاء، كفػي يػك 

كالعلػـ  ،مػذاكرو  فيػك غيػري  ،الكجكه مف أمَّ  يا اانت آيةن فييا آية، فهللما ذار أنَّ  على أفَّ  القرآف قد دؿَّ 
ال يػػذار تفصػػيالن عػػف  إفَّ السػػياؽ القرآنػػي، ثػػـ مػػا ال محالػػة مػػف كجػػوو  يػػا اانػػت معجػػزةن بهللنَّ  حاصػػؿه 

يػا كمػف ىػذا اإلسػناد نسػتليـ أنَّ  ،منػو كفييػا آيػةه  ،يػا ناقػة اهللكأنَّ  ،يػـمػف ربَّ  يا بيَّنػةه اقة أاثر مف أنَّ النَّ 
يػـ، كممػا نػة مػف ربَّ ا يجعليا بيَّ ممَّ  ،عادم ارجت ليـ إاراجان غيرى يا أي ، أك أنَّ ديةو عا غيرى  اانت ناقةن 

، علػػى صػػدؽ نبػػك  ، كيجعليػػا آيػػةن يجعػػؿ نسػػبتيا إلػػى اهلل ذات معنػػىن  ػػاة صػػالألو  [َأْرضِ ]:إضػػافة كأمَّ
 هلًل، اورضى  وفَّ  اورض؛ نبػػات مػف اواػؿ فػػي حقػان  للنَّاقػة أفَّ  منػو فالمقصػػكد اسػـ اهلل المعظػـ إلػى
 الحؽر في االنتفاع بما يصلأل النتفاعيا. فليا مالكقاًتو مف النَّاقةي  كتلؾ

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسادسان: 
 التحذير مف نقمة اهلل كغضبو كانتقامو، بتاذيب رسلو كاتبو. .ُ

النَّاقة التي أعطاىا اهلل لنبيَّو صالأل اانت آيةن عظيمةن، على القة جسيمةو، كصكرة بػاىرةو،  .ِ
  .()ىي ميعجزة نبيَّ اهلل صالألك كىي ذات اصائص ال تكجد في غيرىا مف اإلبؿ، 

 .رفؽ بالحيكانات كالدكاب كاإلحساف إلييا عبادة كقربة هللال .ّ

 النَّاقة إلى اهلل على التفضيؿ كالتاصيص. ةضافإيدؿر  ،تاريـالمضاؼ إلى اهلل ترريؼ ك  .ْ

 ،كأسػػباب معيػػكدة ،يػػا جػػاءت مػػف عنػػده بػػال كسػػائطلتعظيميػػا كونَّ  ؛اقػػة إلػػى اهللإضػػافة النَّ  .ٓ
 .كلذلؾ اانت آيةن 

 
 

                                                           

(، كصحيأل القصص ّْٔ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)َُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ)
 (.َُُ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ّّالنبكم: عمر سليماف اورقر)ص:
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 قديـ كانكا أىؿى مدنية كعمراف: العربي في الالثالث المقصد
ُروا إِْى :كيدؿر على ىذا قكلو          ـُ ٌْ ِِف األَْرضِ ]َواْى ـُ َأ ِد َظٍٚد َوَبوَّ ًْ َٚء ِمْن َب ٍَ َِ ٌْ ُخ ُُ َِ ًَ َبتَِّخُذوَن ِمْن  َج

ُٔوًبٚ ٚ ُؿُهوًرا َوَبِْْحُتوَن اجِلَبَٚل ُب وَِلَ ُٓ ًْ  ُش ُروا َآََلَء اهللِ َوََل َب ـُ ِسِدينَ َؾْٚى ٍْ  {30}األعراف  [َثْوا ِِف األَْرِض ُم
 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

ٌْ ِِف األَْرضِ  ـُ َأ كماف لاـ فييا، كسيؿ لاػـ اوسػباب المكصػلة إلػى مػا  ،كأساناـ أنزلاـ معناه: :َوَبوَّ
كالمبػػكأ:  مرػػتؽه مػػف البىػػٍكء، كىػػك الرجػػكع،؛ وفَّ المػػرء يرجػػ  إلػػى منزلػػو كمسػػانو، تريػػدكف كتبتغػػكف،

 .جر بيف الحجاز كالراـفي أرض الحً  :المنزؿ مف اورض، أمٍ 
ٚ وَِلَ ُٓ  السيكؿ جم  سيؿ، كىك المستكم مف اورض، كضده الجبؿ. :ُش

 .ماصكصو  على تقديرو  ب بآلةو رى ر كالاى جى م الحى رٍ حت: بى كالنَّ  :َوَبِْْحُتونَ 
 الجباؿ: جم  جبؿ كىك اورض الناتئة على غيرىا مرتفعة، كالجباؿ: ضد السيكؿ. :اجِلَبَٚل 
ُٔوًبٚ أـ اػاف  مػف حجػرو  انى، سػكاء اػاف مبنيػان اػذ للسيػد المتَّ البيكت: جم  بيت كىك المااف المحػدَّ  :ُب

 يتعلَّػػػؽ بالجبػػػاؿ؛ وفَّ النَّحػػػت يتعلَّػػػؽ بحجػػػارة الجبػػػاؿ. . كفعػػػؿ النحػػػتأك صػػػكؼو  مػػػف أثػػػكاب رػػػعرو 
ىـ كآثػاري يـ اانكا يرػيدكف القصػكر، على أنَّ  كىك المساف، كىذا يدؿر  ،القصكر: جم  قصر :ُؿُهوًرا

 .بنى مف الطيف كاللبف كارجرما تي إنَّ  رالقصك  فَّ إ ، ثـكىك مراىد إلى ارف تنطؽ بذلؾ
ُروا ـُ   .فساني، كىك التذار بالعقؿ كالنظر النَّ صدرمف الم مرتؽه اذار  فعؿ: َؾْٚى

َثْوا ًْ : اإلسراع في الفساد. ،كالعىٍثك بمعنى أفسد أرد اإلفساداه: ال تفسدكا، معن: َوََل َب  كالعىٍيثي
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

ػػػ لمػػػا أىلػػػؾ عػػػادان  فػػػي ىػػػذه اريػػػة أنَّػػػو أابػػػر اهلل  ،ر ثمػػػكد بالدىػػػا، كالفػػػكىـ فػػػي اورضعمَّ
: تػذاَّركا أفَّ اهلل جعلاػػـ كارثػي ،طػػكاالن  كاثػركا كعمػػركا أعمػاران  ، أنػػزلاـ فقػاؿ ليػػـ صػػالأله ف ورض عػػادو

كجعؿ لاـ منازؿى طيبةن تتَّاذكف مف السريكؿ قصػكران فامػةن، كتنًحتػكف الجبػاؿى فتجعلػكفى  في الًحجر،
ـى اهلل إ اػػانكا يسػػانكف السػػيكؿ فػػي كقػػد ذ ماَّػػناـ مػػف اورض ذلػػؾ الػػتَّماف، منيػػا بيكتػػان، فػػاذاركا ًنعػػ

قبكف في الجباؿ اانكا ين، ك مترفيفيـ اانكا متنعميف على أنَّ  ؿر دكالجباؿ في الرتاء، كىذا ي ،الصيؼ
االمتنػػاف ىػػك أف  كمحػػؿر ، يف، كفػػي الرػػتاء بيػػكت الجبػػاؿففػػي الصػػيؼ يسػػانكف بيػػكت الطػػ ،البيػػكت

                                                           

(، كالتحرير كالتنكير: ابف َُٕ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)َُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ)
كفقو اللرغة:  (،ََّ(، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: السعدم)ص:ُِِ،َِِ/ٖركر)عا

 (َُِالثعالبي)ص:
كالتحرير كالتنكير:  ابف (، ُُٕ،َُٕ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)َُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ِ)

 (.َُٖ/ّحساف) كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك(، ُِِ/ٖعاركر)
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ـه  ـه للبً  صػػػالأله  جعػػػؿ منػػػازليـ قسػػػميف: قسػػػ اػػػانكا يسػػػانكف فػػػي ، لنحػػػت البيػػػكت صػػػالأله  نػػػاء فيػػػو، كقسػػػ
 .المنحكتة في الجباؿ الصيؼ القصكر، كفي الرتاء البيكتى 

 :(ُ)لما قبميامناسبة اآلية ثالثان: 
بعػػػد أٍف بػػػيَّف صػػػالأله لقكمػػػو كظيفتىػػػو، كارػػػؼى ليػػػـ عػػػف معجزتًػػػو، كأنػػػذرىـ بسػػػكًء العاقبػػػة إذا        

فكجػو االرتبػاط بػيف اريػة علييـ كبمصػائًر الماضػيفى قػبلىيـ،  االفكا أمرىه، أاذ في تذايرىـ بًنعىـ اهلل
صػأل لقكمػو بالتػدبر كالتػذار، فػي النر  صػالأله هللاػذ يبعد عرض اريػة كاإلنػذار بالعاقبػة، كما قبليا أنَّو 

تفريػػ   فاريػػة، عمػػة االسػػتاالؼ بعػػد ىػػؤالء الغػػابريفكالنظػػر فػػي مصػػائر الغػػابريف، كالرػػار علػػى نً 
ٚءَ ]على قكلػو: [َآََلَء اهللِ]اومر بذار ٍَ َِ ٌْ ُخ ُُ َِ ًَ ُروا إِْى َج ـُ َـّ  تفريػ ي   [َواْى و ونَّػ؛ علػى اواػصَّ  اوعػ

َـّ عمتيفً أمرىـ بذار نً   .ذييؿعـ التي ال يحصكنيا، فااف ىذا بمنزلة التَّ أمرىـ بذار جمي  النَّ  ، ث
 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
ُٔوًبٚ]:انتصب األكلى: المطيفة ، اما حت بيكتان صائرة بعد النَّ  :أم ]اجِلَبَٚل[مف (ّ)على الحاؿ [ُب
الجبؿ ال ياكف  وفَّ  ؛كىي مف الحاؿ المقدرة، لمان ىذه القصبة قى  رً ، كابٍ ىذا الثكب قميصان  طٍ يقاؿ: اً 

 حت.بعد النَّ  حت، كلاف يصير بيكتان النَّ  حالو حاؿ البيكت كقتى 
فػػي أرضػػاـ ىػػذه، كىػػي أرض  :اورض للعيػػد، أمٍ  تعريػػؼي   [ِِف األَْرضِ ]: قكلػػو:الثانيػػة المطيفػػة

 في جانب مف جكانب اورض.أىـ كَّ نة فقد بى و لما بكأىـ في أرض معيَّ ونَّ  ؛جر، كيجكز للجنسالحً 
ٚ]:في قكلو [ِمنْ ]:الثالثة المطيفة وَِلَ ُٓ  .: تتاذكف في سيكليا قصكران للظرفية، أمٍ  [ِمْن ُش

ِسِدينَ ]قكلو: :رابعةالمطيفة ال ٍْ َثْوا]حاؿ مؤادة لمعنى [ُم ًْ ف ااف أعـ مف المؤاد [َب  .كىك كا 
 :(ْ)بياف المقصد في اآلية: خامسان 

 العرب أىؿ عمراف: - أ
إنَّػو فجزيػرة العػرب فػي القػديـ اانػت جنَّػةن فيحػاء اثيػرة اورػجار كاونيػار،  لقد ثبت علميان أفَّ       

مػػف المعلػػكـ أفَّ جزيػػرة العػػرب اانػػت فػػي الماضػػي البعيػػد غابػػة لفػػاء اغابػػات الينػػد كأكاسػػط أفريقيػػا 
ف كافػػػرة النبػػػات رة السػػػااتاترقيػػػا أنيػػػار عديػػػدة ابيػػػرة كصػػػغيرة كتغادييػػػا أمطػػػار غزيػػػرة فاانػػػت اثيػػػ

                                                           

كالتفسير المنيجي: جماؿ  (،ُِِ/ٖكالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (،ُُّّ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)
 (.َُٖ/ّأبك حساف)

(، كالتحرير كالتنكير: ُُٕ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ّْٔ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ِ)
 (.ُِِ/ٖابف عاركر)

(ّ ) ، : ىك كصؼه  (.ُِٗ/ُفىضلةه، مينتصبه للداللة على ىيئةو. ينظر: ررح ابف عقيؿ)الحاؿي
، (ُٓٗ،ُْٗلغة القرآف الاريـ: عبدالجليؿ عبدالرحيـ)ص:ك  (،ُُّّ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ْ)

 (.ُٖٖكمغامرات لغكية: عبد الحؽ فاضؿ)ص:
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إفَّ القػػرآف الاػػريـ ينطػػؽ بيػػذه الحقيقػػة فػػي صػػراحةو كىػػك يتحػػدث عػػف أقػػدـ مػػف سػػاف كالحيػػكاف، فػػ
ٌْ ِِف األَْرِض ]:الجزيرة مف قبائؿ عاد كثمكد كييبيَّف ما اانكا فيو مف الرااء كالنَّعيـ قاؿ تعالى ـُ َأ َوَبوَّ

ٚ ُؿُهرروًرا َوَبِْْحُتررونَ  وَِلَ ُٓ ُروا َآََلَء اهللِ َبتَِّخررُذوَن ِمررْن ُشرر ـُ ُٔوًبررٚ َؾررْٚى فػػالمركج الفيحػػاء   {30}األعلراف  [اجِلَبررَٚل ُب
الجزيػػرة العربيػػة، بػػؿ اانػػت مرػػيكرة بػػالمراعي الكاسػػعة كالبقػػاع الماصػػبة لػػـ تاػػف مجيكلػػة قػػطر فػػي 

 كفػػػي ىػػػذا دحػػػض كرد  علػػػى الػػػذيف يػػػركف أفَّ مطػػػار الغزيػػػرة كالمػػػركج المعرػػػبة، كالعيػػػكف الثػػػرارة كاو
ال رػػػهللف ليػػػـ بالحضػػػارة كمقكماتيػػػا كال علػػػـ ليػػػـ بالزراعػػػة كالصػػػناعة  بدكيػػػةن  ب عارػػػكا حيػػػاةن العػػػر 

عمػػػة ليػػػـ، أثػػػر النَّ  كنلمػػػأل مػػػف تػػػذاير صػػػالأله "يؤاػػػد ذلػػػؾ اوسػػػتاذ سػػػيد قطػػػب حيػػػثي قػػػاؿ:  كأدكاتيػػا.
، كجبػؿه  فيػك سػيؿه  ،مايف في اورض لثمػكد، امػا نلمػأل طبيعػة الماػاف الػذم اػانكا يعيرػكف فيػوكالتَّ 

فيي حضارة عمرانية كاضحة  ،كقد اانكا يتاذكف في السيؿ القصكر، كينحتكف في الجباؿ البيكت
ف يذارىـ استاالؼ اهلل ليـ مػف بعػد عػادو  ()كصالأله ، القصير القرآني صالمعالـ في ىذا النَّ  ، كا 

ي التػاري  الحضػارة العمرانيػة التاليػة فػ يػـ اػانكا أصػحابى لـ ياكنكا في أرضيـ ذاتيا، كلاػف يبػدك أنَّ 
نػيف فػي اورض، مماَّ  كبػذلؾ صػاركا الفػاءى ، جػر أيضػان سػلطانيـ امتػد اػارج الحً  ، كأفَّ لحضارة عادو 
ماػػيف، كأمػػاميـ كىػػك ينيػػاىـ عػػف االنطػػالؽ فػػي اورض بالفسػػاد، اغتػػراران بػػالقكة كالتَّ  ،محامػػيف فييػػا
أابػر أفَّ مػف أرػراط  ()أفَّ النبػيَّ كممػا يؤيَّػد ذلػؾ المعنػى القرآنػي  ."الغػابريف فػي عػادو  العبرة ماثلػةن 

السػػػاعة فػػػي آاػػػػر الزمػػػاف عػػػكد أرض العػػػػرب مركجػػػان كأنيػػػػاران، ففػػػي الحػػػديث الصػػػػحيأل عػػػف أبػػػػي 
 .(ِ)كأنيػػاران" (ُ)رًب مركجػػان قػػاؿ:" ال تقػػكـي السػػاعةي حتػػى تعػػكدى أرضي العػػ ()أفَّ رسػػكؿ اهلل ()ىريػػرة

اانػػت مركجػػان كأنيػػاران، كأنَّيػػا سػػتعكد امػػا  فػػي ىػػذه الحػػديث الصػػحيأل ًداللػػةه علػػى أفَّ أرضى العػػرب
بػػالد العػػرب  تعػػكدقػػديمان، كسػػكؼ بػػالد العػػرب اانػػت بسػػاتيف كأنيػػاران  . فػػإفَّ (ّ)اانػػت مركجػػان كأنيػػاران 

لػذلؾ فػإفَّ القػرآف الاػريـ عنػدما . (ْ)اكف إال بػكحي  بساتيف كأنياران، ىذه حقيقةه علميةه، ال ييماف أف ت
بهللنَّيـ في جاىلية، لـ يقؿ قطر: إفَّ العرب اانكا فػي جاىليػةو؛ ونَّيػـ  كصؼ العرب قبؿ نزكؿ الكحي

ال يعرفػػػػكف الفلػػػػؾ كالطبيعػػػػة كالايميػػػػاء كالطػػػػب، كال ونَّيػػػػـ ال يعرفػػػػكف الػػػػنظـ السياسػػػػية، كال ونَّيػػػػـ 
متهللاركف في ميداف اإلنتاج المادم كالعلمػي، كال ونَّيػـ الػكا مػف بعػض الفضػائؿ كالقػيـ، إنَّمػا قػاؿ 

قرآف الاريـ ليـ إنَّيـ جاىليكف؛ ونَّيـ يحاَّمكف أىكاءىـ، كيرفضكف حاـ اهلل، فالجاىلية مصطلأل ال
 . (ٓ)قرآني ييقصد بو الجيؿ بحقيقة اولكىية

                                                           

 (.ّْٔ/ِالمركج: جم  مرج، كىك الفضاء الكاس ، كيقاؿ لألرض ذات الاأل: مرج. ينظر: لساف العرب) (ُ)
 ( م  ررح النككم.ٕٗ/ٕصحيأل مسلـ في اتاب الزااة ػ باب اؿ نكع مف المعركؼ صدقةه) (ِ)
 (.َُِأرراط الساعة: يكسؼ بف عبداهلل الكابؿ)ص: (ّ)
 (.َُ/ُ(، كالسلسلة الصحيحة: اولباني)ٓٗحسيف العفَّاني)ص: مبررات النَّصر كالتَّمايف: سيد بف (ْ)
 (.ٖحاضر العالـ اإلسالمي: صالأل حسيف الرقب)ص: (ٓ)
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  :(ُ)ذكر الن عـ مدعاةه لشكرىا - ب
ُروا َآََلَء اهللِ]:قكلػو تعػالى        ـُ الػػنعـ، يعنػي قػد ذاػػرت لاػـ بعػض أقسػاـ مػا آتػااـ اهلل مػف  [َؾرْٚى

ِسرِدينَ ]فػاذاركا أنػتـ بعقػكلاـ مػا فييػا ،كذار الاؿ طكيؿ ٍْ َثرْوا ِِف األَْرِض ُم ًْ قيػؿ المػراد منػو:  [َوََل َب
 فػػإفَّ ؛ انػػكاع الفسػػاد النيػػي عػػف عقػػر الناقػػة، كاوكلػػى أف يحمػػؿ علػػى ظػػاىره كىػػك المنػػ  عػػف اػػؿَّ 

ر كتػذار  نيا، كييلػؾ الحػرث كالنسػؿ.يف، كالدر االستمرار على المعاصي، يفسد اودياف، كالعقائد، كالدَّ 
ارالء يبعث على الرار كالطاعة كترؾ الفساد، فلذلؾ عطؼ نيػييـ عػف الفسػاد فػي اورض علػى 

مػداده كنصػره، كأفَّ افػرى الػنَّعـ ، فاومر بذار آالء اهلل إفَّ رار النَّعـ مػف أعظػـً أسػباب عػكف اهلل كا 
رارى اهلل حافظه للنعمة، كداف ه للنقمة ، كأفَّ كنسيافى رارىا مف أعظـ أسباب الاذالف

(ِ). 
 :(ّ)ما ترشد إليو اآلية مف أىداؼو كىداياتو سادسان: 
أنَّػػو ينبغػػػي للعبػػػد المػػػا أحػػػدث اهللي لػػػو نعمػػةن أحػػػدث لػػػذلؾ رػػػاران، كأفَّ أفضػػػؿ أنػػػكاع الرػػػار  .ُ

 اإلاثاري مف ذار اهلل.

 عمة اهلل عليو.مف كسائؿ الدعكة إلى اهلل تذاير العبد بنً  .ِ

 فَّ ذار النَّعـ يدعك إلى الرار.أ  .ّ
 الًكبر بطر الحؽ  كغمط النَّاسالمطمب الثاني: 

 كفيو أربعة مقاصد: 
ؿ: أكثر أتباع ال           رُّسؿ مف الضعفاءمقصد األكَّ
ِذيَن دؿَّ على ذلؾ المقصد الاػريـ قكلػو:         َِّ وا ِمْن َؿْوِمِه فِ َزُ ُْ وا دَِرْن ]َؿَٚل اَدََلُ افَِّذيَن اْشَت ٍُ ًِ اْشُتْور

ٌَ ِمْن َربيِه[ ٚ ُمْرَش وَن َأنَّ َصٚحِلً ُّ َِ ًْ ٌْ َأَب ُٓ   {31}األعراف  َآَمَن ِمْْ
 :(ْ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

اورػػراؼ كالقػػادة الػػذيف بيػػـ عنػػي ك  ،المػػأل عبػػارة عػػف القػػـك الػػذيف تمتلػػئ القلػػكب مػػف ىيبػػتيـ :اَدررََلُ 
 .بصالألمكا عف اإليماف تعظَّ 

                                                           

(، كتيسير الاريـ الرحمف في ُِِ/ٖكالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) (،ُُٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ُ)
 (.َْٕتفسير االـ المناف: السعدم)ص:

 (.ُٔٔ،ُُٓالتدبر: اللجنة العلمية بمراز تدبر لالسترارات التربكية كالتعليمية)ص: ثالثكف مجلسان في( ِ)
كليدبركا  (،َُُكالمكاىب الربانية مف اريات القرآنية: السعدية)ص: (،ُْٗ/ُٔمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ّ)

 (.ُِآياتو: اللجنة العلمية بمراز تدبر لالسترارات التربكية كالتعليمية)ص:
كالتحريػػػػػػػػػر كالتنػػػػػػػػػكير: ابػػػػػػػػػف  (،ُُٕ/ُْ(، كالتفسػػػػػػػػػير الابيػػػػػػػػػر: الػػػػػػػػػرازم)َُِ/ِالـ التنزيػػػػػػػػػؿ: البغػػػػػػػػػكم)معػػػػػػػػػ (ْ)

 (.ِِِ/ٖعاركر)
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وا ٍُ ًِ يػـ عظمػاؤىـ اس الػذيف أذلَّ ة النَّػىـ عامَّ ، ك يعني اوتباع ،يريد المساايف الذيف آمنكا بو :اْشُتْو
ػػػ زعامػػػة الػػػذيف اسػػػتابركا اانػػػت قائمػػػةن  وفَّ  ؛كاسػػػتعبدكىـ اػػػالؿ  نيكيػػػة الاليػػػة عػػػفيادة الدر علػػػى السَّ

طلػػؽ علػػى بالػػذيف اسػػتابركا، كأي  صػػؼ المػػألي اإلصػػالح، فلػػذلؾ كي  دؿ كالرأفػػة كحػػبَّ الفضػػيلة، مػػف العىػػ
 ة كصؼ الذيف استضعفكا.العامَّ 

 :(ُ)ثانيان: المعنى اإلجمالي لآلية
فقػاؿ  ،المسػتابريف سػهلللكا المستضػعفيف عػف حػاؿ صػالأل ىػؤالءً  أفَّ  أابر اهلل في ىذه اريػة

اػػافركف  كقػػاؿ المسػػتابركف: بػػؿ نحػػفي  ،ف مكقنػػكف مصػػدقكف بمػػا جػػاء بػػو صػػالألنحػػ :تضػػعفكفسالم
، أٍم: قػاؿ الميترفػكف المسػتابركف مػف قػكـ صػالألو للمػؤمنيف الميستضػعفيف الػذيف بما جاء بػو صػالأله 

ىداىـي اهلل للحؽَّ، أتعلمكف أفَّ صالحان ميرسىؿه مف ربَّو إلياـ لعبادتػو كحػدىه ال رػريؾ لػو؟ كىػذا سػؤاؿه 
ف أفَّ المػػػؤمنيف يعلمػػػكف أفَّ صػػػالحان قيًصػػػدى منػػػو االسػػػتيزاءي بػػػالمؤمنيف، كتيديػػػديىـ؛ ذلػػػؾ أنَّيػػػـ يعلمػػػك 

المأل ىـ آار مف يؤمف بدعكة تجػردىـ مػف السػلطاف فػي اورض، كتػرده رسكؿي اهلل إلييـ جميعان، ف
المػؤمنيف الػذيف العػكا ربقػة الطػاغكت مػف  أف يحػاكلكا فتنػةى  دَّ كال بيػ ،العػالميف ىػك ربر  كاحدو  إلى إلوو 

كىاػذا نػرل المػأل المسػتابريف مػف  ،بذلؾ مف العبكديػة للعبيػده، كتحرركا أعناقيـ بعبكديتيـ هلل كحدى 
 .قـك صالأل يتجيكف إلى مف آمف مف الضعفاء بالفتنة كالتيديد

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ب الػذيف آمنػكا بػو إلػى ااتبػار تصػلر  الذيف استابركا عف مجادلة صالأل ؿ المألي دى عى  المطيفة األكلى:

بو إفساد دعكة  كمحاكلة إلقاء الرؾ في نفكسيـ، كلما ااف اطابيـ للمؤمنيف مقصكدان في إيمانيـ، 
يـ بمنزلػػة المحػػاكرة مػػ  صػػالأل، فلػػذلؾ فصػػلت جملػػة حاايػػة قػػكليـ علػػى طريقػػة اػػاف اطػػابي  صػػالأل

 . مؿ حااية المحاكراتفصؿ جي 
وا[اهلل تعػػالى بػػػ يـفصػػكى : المطيفػػة الثانيػػة َزُ ُْ ابػػرىـ كتعػػاظميـ علػػى عامػػة لتفظيػػ   ]افَّررِذيَن اْشررَت
 الذيف آمنكا بما جاءىـ بو صالأل ىـ ضعفاء قكمو. كللتنبيو على أفَّ  ،إياىـ قكميـ كاستذالليـ
وا[ا]بر اراريف ااتيار طريؽ المكصكلية في كصفيـ ككصؼً : المطيفة الثالثة ٍُ ًِ لما  فَِّذيَن اْشُتْو

ػ تيكمئ أف اسػتابارىـ ىػك صػارفيـ عػف طاعػة  :لة مػف كجػو صػدكر ىػذا الاػالـ مػنيـ، أمٍ إليػو الصَّ
يـ إيػاىـ إلػى الايػر كاليػدل، كليػذا لػـ س  عنػدىـ سػبقى احتقارىـ المؤمنيف ىك الذم لـ يي  نبييـ، كأفَّ 

 .يكصفكا بالافر اما كصؼ بو قكـ ىكد
                                                           

(، كالتفسػير المنيجػي: جمػاؿ أبػك ُُّّ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطػب) (،ُِٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.َُٗ/ّحساف)

( كالتحرير كالتنكير: ابف ّْٕ/ُيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)كأنكار التنز  (،ُِٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
 (.ُُّّ/ّكفي ظالؿ القرآف: ) (،ِٗكالمراحؿ الثماف لطالب فىيـ القرآف: عصاـ العكيد)ص: (،ِِّ/ٖعاركر)
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كلئػؾ المػػؤمنيف كلئػػؾ الافػار باػكنيـ مسػػتابريف، ككصػؼ أي كصػؼ أي  اهلل تعػالى أفَّ  المطيفػة الرابعػػة:
ـ، كاكف المؤمنيف مستضعفيف معناه: مستضعفيف، كاكنيـ مستابريف فعؿ استكجبكا بو الذَّ  باكنيـ

بػػؿ عػػف غيػػرىـ، فيػػك ال ياػػكف  ،عػػنيـ صػػادران  غيػػرىـ يستضػػعفيـ كيسػػتحقرىـ، كىػػذا لػػيس فعػػالن  أفَّ 
   إلى الذيف يستحقركنيـ كيستضعفكنيـ. ـ عائده حقيـ، بؿ الذَّ  في ذـ   صفةى 

وا[ :ـ في قكلوالال المطيفة الخامسة: ٍُ ًِ ِذيَن اْشُتْو َِّ [:كقكلػو ،فعؿ القكؿلتعدية ]فِ ٌْ ُٓ  ]دَِْن َآَمَن ِمْْ
وا[ مف بدؿه  ٍُ ًِ ِذيَن اْشُتْو َِّ  الذم جر بمثلو المبدؿ منو. بإعادة حرؼ الجرَّ ]فِ

[قكليـ: االستفياـ في المطيفة السادسة: ٌَ ٚ ُمْرَشر روَن َأنَّ َصرٚحِلً ُّ َِ ًْ : مػا كاإلناػار، أمٍ للترػايؾ  ]َأَب
غير مكقنيف، كفػي ذلػؾ  اـ اتبعتمكه عف عمى كضالؿو بصدقو، كلانَّ  عف علـو  اـ آمنتـ بصالألو نظنر 
 كب مف االستيزاء.رى 

وا[كقػػد جػػيء فػػي جػػكاب المطيفػػة السػػابعة: ٍُ ًِ ررِذيَن اْشُتْورر َِّ  اللػػة علػػى أفَّ ة للدَّ بالجملػػة االسػػميَّ  ]فِ
فػػي ترػايايـ، بلػػو صػػرفيـ  الثبػػات، فلػـ يتراػػكا للػػذيف اسػتابركا مطمعػػان زيػػد مػنيـ بمى  فه اإليمػاف مػػتماَّ 

 .عف اإليماف برسكليـ
ررِه[قػػكليـ: المطيفػػة الثامنػػة: ٌَ ِمررْن َربي ٚ ُمْرَشرر رروَن َأنَّ َصررٚحِلً ُّ َِ ًْ قػػاؿ  ،قػػالكه علػػى جيػػة االسػػتيزاء ]َأَب

للتيديػػػد كالتاكيػػػؼ، كالسػػػتناار إيمػػػانيـ بػػػو، كللسػػػارية مػػػف  و سػػػؤاؿه ككاضػػػأل أنَّػػػ"صػػػاحب الظػػػالؿ: 
 ."وتصديقيـ لو في دعكاه الرسالة مف ربَّ 

 :(ُ)رابعان: بياف المقصد في اآلية
ػػا لاػػف صػػادقكف، كأنَّيػػـ معيػػـ، الحػػؽَّ  أفَّ  علمػػكا الررسػػؿى  اػػذَّب مػػف عامػػةي  ػػا لحسػػدىـ إمَّ مَّ  كا 

ػػا كالرياسػػة، العلػػك إلرادتيػػـ مَّ  اوغػػراض مػػف بػػو ليػػـ يحصػػؿ كمػػا عليػػو اػػانكا الػػذم ديػػنيـ لحػػبيـ كا 
 أك إلػييـ المحبكبػة اوىػكاء تػرؾ الررسػؿ اتبػاع فػي فيػركف ذلؾ، كغير أقكاـ كصداقة كرياسة اهللمكاؿ
 علػػى كالررسػػؿ الباطػػؿ، علػػى بػػهللنَّيـ علميػػـ مػػ  كيعػػادكنيـ فياػػذبكنيـ إلػػييـ ماركىػػة أمػػكر حصػػكؿ
 ماالفػػة علػػى يعتمػدكف إنَّمػػا الررسػػؿ، صػدؽ فػػي تقػػدح صػحيحةن  حجػػةن  الافػػاري  يػذار ال كليػػذا ،الحػؽَّ 

ََ األَْرَىُفونَ ]:لنكح اقكليـ أىكائيـ ًَ َب ََ َوابَّ ِمُن َف ْٗ ُٕ  لػو اورذلػيف اتبػاع أفَّ  كمعلػكـ {333}الشعراء  [َؿُٚفوا َأ
 الضعفاء، إبعاد ()النبيَّ  مف المرراكف طلب أكلئؾ، اما مراراة ارىكا لاف صدقو؛ في يقدح ال
 مػػف كضػػعفاؤىـ المػػؤمنيف فقػػراءي  اػػاف كلػػذلؾكنحػػكىـ،  كبػػالؿ ياسػػر بػػف كعمػػار اورت بػػف ابَّػػابا

 رأل فػإذا الررسػؿ، بصػدؽ معرفتيـ بعد اإليماف مف امتنعكا كرؤسائيـ، وغنيائيـ فتنةن  الررسؿ، أتباع
مػػػىى  الرسػػػكؿ كمتابعػػػة اإليمػػػاف إلػػػى سػػػبقو قػػػد الػػػذليؿى  المسػػػايفى  الػػػرئيسي  الرػػػريؼي  ، أف كأنًػػػؼى  حى ـى  ييسػػػًل
 أراذلنا إال الذيف ىـ اتبعؾ نراؾ ما :قالكا لنكحو  ،الاافريف مف كالابراء السادة ىـ كالمألمثلو،  فياكف

                                                           

غاثة الليفاف مف مصائد الريطاف: ابف قيـ الجكزية) (،ُُٗ/ٕمجمكع الفتاكل: ابف تيمية)( ُ)  (.َُِ/ِكا 
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 عػف ياػف لػـ اتبعػكؾ الذيف ىؤالءً  ثـ الرؤساء، كال اورراؼ، يتبعؾ كلـ كأرباىيـ كالحااة، االباعة
، كال فارو  كال منيـ ترك    علػى الاػافريف اعتػراض يػذاف فػاتبعكؾ؛ أجػابكؾ دعكتيـ ما بمجرد بؿ نظرو

 مػػف رذالػػة الحػػؽَّ  علػػى بعػػارو  لػػيس فإنَّػػو كعقليػػـ؛ علميػػـ كقلػػة جيليػػـ علػػى دليػػؿه  كىػػك نػػكحو كأتباعػػو،
، نفسػو فػي الحؽَّ  فإفَّ  اتبعو،  فيػو رػؾ ال الػذم الحػؽر  بػؿ اوراذؿ، أك اورػراؼ اتبعػو سػكاء صػحيأله

 ثػػـ ،أغنيػػاء اػػانكا كلػػك اوراذؿ، ىػػـ يهللبكنػػو كالػػذيف فقػػراء، اػػانكا كلػػك اورػػراؼ، ىػػـ الحػػؽَّ  أتبػػاع أفَّ 
كيرػيد  .(ُ)ماالفتػو كالابػراء اورػراؼ علػى كالغالػب النَّػاس، ضػعفاء الحػؽَّ  يتبػ  ما أف غالبان  الكاق 

: قػاؿ فيمػا لػو قاؿ ،()النبي عف صفات الركـ ملؾ ىرقؿ سهلللو ليذا المعنى حديث أبي سفياف لما
ػػػعفاؤىـ؟ أـٍ  يتَّبعكنىػػػو النَّػػػاس أرػػػراؼي  ػػػعفاؤىـ بػػػؿ: فقلػػػتي  ضي  .(ِ)الررسػػػؿ أتبػػػاعي  ىػػػـ: ىرقػػػؿ فقػػػاؿ. ضي

، ك  أتباع الررسػؿ فػي الغالػب أىػؿ كاورراؼ في الحديث ىـ أىؿ الناكة كالتابر منيـ، ال اؿر رريؼو
اونبيػػاء أف اػػاف  ، كال يعيػػباالسػػتاانة ال أىػػؿ االسػػتابار الػػذيف أصػػركا علػػى الرػػقاؽ بغيػػان كحسػػدان 

نَّمػاك  .(ّ)أتباعيـ مف الضػعفاء  الرياسػة السػتيالءأاثػر أتبػاع الررسػؿ مػف الضػعفاء كالمسػاايف  اػاف ا 
 المكان ، تلؾ عف الي   كالفقير للغير، االنقياد مف كاونفة عنيا، االنفااؾ كصعكبة اورراؼ، على
 .الدرنيا أىؿ أحكاؿ غالب كىذا كاالنقياد، اإلجابة إلى سري  فيك

 :(ْ)ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف أىداؼو كىداياتو خامسان: 
االسػتابار  كذلػؾ وفَّ  ؛نػىمف الغً  الفقر ايره  ىذه ارية مف أعظـ ما يحتج بو في بياف أفَّ  .ُ

تعػالى  اهللي  فمػا يحصػؿ مػف قلتيمػا، فبػيَّ ما يتكلد مف اثػرة المػاؿ كالجػاه، كاالستضػعاؼ إنَّ إنَّ 
اثػػرة المػػاؿ كالجػػاه حمليػػـ علػػى التمػػرد، كاإلبػػاء، كاإلناػػار، كالافػػر، كقلػػة المػػاؿ كالجػػاه  أفَّ 

 نى.مف الغً  الفقر ايره  على أفَّ  حمليـ على اإليماف، كالتصديؽ كاالنقياد، كذلؾ يدؿر 
 الترؼ مان ه مف مكان  االستقامة كسببه في اليالؾ. .ِ
 الابر مان ه مف كصكؿ اليداية إلى القلكب. .ّ
ب في دعكة اونبياء أف يبادر الضعفاء كالفقراء إلى اإلصغاء لالمة الحؽَّ التي جاؤكا الغال .ْ

 بيا، كأمَّا السادة كالزعماء فيتمردكف كيستعلكف علييا.
 
 
 
 

                                                           

 (.ِْْ/ِ(، كتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)ِّ/ٗالجام  وحااـ القرآف: القرطبي) (ُ)
 (.َُ(،)ص:ٕ، حديث رقـ:)()صحيأل الباارم اتاب بدء الكحي ػ باب ايؼ ااف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل( ِ)
 (.ْٕياف)ص:(، كدراسات في السيرة: نزار ر َٕ/ُفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر العسقالني)( ّ)
 (ّْٔ،َُٔ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ُِٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ْ)



 

 
          506  

الفصؿ 
 (ٕٗ-ّٕ) آية مف األعراؼ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية الثاني: الدراسة المبحث الرابع

 المقصد الثاني: اإليمافي قكةه كثقةه كيقيفه 
: قكؿ قكـكيدؿر على ىذا المقصد             ٚ بََِم صالألو َّٕ ِمُْوَن[]َؿُٚفوا إِ ْٗ ََ بِِه ُم   .{31}األعراف  ُأْرِش

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ِمُْرررونَ  ْٗ ـه جػػػام ه للرػػػرائ  الظػػػاىرة كالباطنػػػة :ُم كوقػػػكاؿ اللسػػػاف كأقػػػكاؿ القلػػػب، كأعمػػػاؿ  ،اإليمػػػاف اسػػػ
ػػاع اهلل، برسػػؿ االيمػػاف: كالتقػػكل ىػػك اإليمػػاف أصػػؿك  ،الجػػكارحأعمػػاؿ القلػػكب ك   االيمػػافي : ذلػػؾ كًجمى

، كاإليمػاف ىػك أعلػى كرسػلو اهلل اتػب بجميػ  االيمػاف يتضمف بو فاإليماف ،()محمَّدو  الررسؿ بااتـ
  الاصاؿ كأررؼ المراتب كأامؿ المناقب.

 :(ِ)ثانيان: لطائؼ التفسير في اآلية
ة إيمػانيـ، الذيف استابركا فػي صػحَّ  مكه مف رؾَّ إلزالة ما تكىَّ  [إِ:َّ ] ػد الابر بأاَّ  المطيفة األكلى:

 ؛نعـ إلػػى أف ياػكف بالمكصػكؿ صػػلتوػكالعػدكؿ فػي حاايػة جػػكاب الػذيف استضػعفكا عػػف أف ياػكف بػ
ثبات البعث، كالدَّ  لة تتضمف إدماجان الصَّ  وفَّ  اللػة علػى بتصديقيـ بما جاء بو صالأل مف التكحيد كا 

 .كىذا مف بلي  اإليجاز ،الثبات كالدكاـ مية مفتمانيـ مف اإليماف بذلؾ الو بما تفيده الجملة االس
ِمُْروَن[ :قكليـ :المطيفة الثانية ْٗ ََ بِرِه ُم ٚ بِرََم ُأْرِشر َّٕ  (نعػـ)عػدلكا بػو عػف الجػكاب السػكم الػذم ىػك ]إِ
 .كيافى على ذكم رأم ،إرسالو أظير مف أف يرؾ فيو عاقؿه  تنبييان على أفَّ 

رٚؾُِروَن[بقػكليـ:مراجعة الذيف اسػتابركا  :الثالثة المطيفة ـَ ٌْ بِرِه  ٚ بِٚفَّرِذي َآَمْْرُت َّٕ بيـ علػى تصػلر  تػدؿر  ]إِ
 .دةة المؤاَّ إذ صي  االميـ بالجملة االسميَّ  ؛في افرىـ كثباتيـ فيو

رٚؾُِروَن[المكصػكؿ فػي قػػكليـ: الرابعػة: المطيفػة ـَ ٌْ بِرِه  كىػػذا  ،رسػؿ بػو صػالألىػػك مػا أي  ]بِٚفَّرِذي َآَمْْررُت
ِمُْروَن[ قالكا: عو االـ المستضعفيف حيفلرد ما جمى  جام ه  االـه  ْٗ ََ بِرِه ُم ٚ بََِم ُأْرِش َّٕ فيػك مػف بالغػة ]إِ

ٌْ بِِه[على كجو المقابلة، ككضعكاقالكه  أاباره، كقدالقرآف في  ََ بِِه[مكض  ]َآَمُْْت  .]ُأْرِش
ََ بِِه[تقديـ المجركريف في قكلو: :الخامسة المطيفة ٌْ بِرِه[ك ]بََِم ُأْرِش علػى عاملييمػا  ]بِٚفَِّذي َآَمْْرُت

نَّ  ،يجػكز أف ياػكف مػف نظػـ حاايػة االميػـ ـ تتقػػكَّ مػا ىػك لً كلػيس لػو معػادؿ فػي االميػـ المحاػي، كا 
 .على االىتماـ الفاصلتاف، كيجكز أف ياكف مف المحاي: بهللف ياكف في االميـ ما دؿَّ 

 
 

                                                           

(، كالمكاىب الربانية مف اريات القرآنية: َٔالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص:( ُ)
 (.ٕٖالسعدم)ص:

(، كالمراحؿ ِِْ،ِِّ/ٖ(، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّْٕ/ُ: البيضاكم)أنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ (ِ)
 (.ِٗالثماف لطالب فيـ القرآف: عصاـ بف صالأل العكيد)ص:
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةثالثان: 
ـى  ًل المؤمنكف أفَّ سؤاؿ المستابريف قيًصدى منو االستيزاء بيـ ااف جكابييـ داالن على عندما عى

رجاعًتيـ في الحؽَّ، كعلى قكَّة إيمانيـ، كسالمة يقينيـ إذ قالكا في ميسارعةو منيـ إلى إحقاؽ الحؽَّ 
بطاؿ الباطؿ ِمُْوَن[:كا  ْٗ ََ بِِه ُم ٚ بََِم ُأْرِش َّٕ ًمف الكضكح بحيػثي ال ينبغػي  تنبييان على أفَّ أٍمرى صالألو  ]إِ

نَّما الجديري بالسػؤاؿ عنػو ىػك اإليمػاف بمػا جػاء بػو ىػذا الرَّسػكؿ الاػريـ اػاف  لعاقؿو أٍف يسهللؿى عنو، كا 
لضػػعاؼ لػػـ أاثػػر ىػػؤالء مػػف الضػػعفاء كالمسػػاايف فصػػاركا فػػي النَّػػاس رػػامة، تػػزداف بيػػـ الػػبالد، فا

لقػػػد سػػػاب اإليمػػػاف بػػػاهلل القػػػكة فػػػي قلػػػكبيـ، كالثقػػػة فػػػي نفكسػػػيـ، كاالطمئنػػػاف فػػػي  ،عافان يعػػػكدكا ًضػػػ
مػف  ؟ كمػاذا تجػدم السػارية كاالسػتناارـ، فمػاذا يجػدم التيديػدمػف أمػرى يػـ علػى يقػيفو إنَّ  ،مػنطقيـ

يػا، كتفقػو طريقىيػا، تعػرؼ بهللنَّيػا تمتاز إنَّما المؤمنة الفئة إفَّ ، المأل المستابريف  قػةى حقي كتػدرؾ منيجى
 أف بيػػدَّ  ال اولكىيػػة أفَّ  فتفقػػو العبكديػػة، كحقيقػػةى  اولكىيػػة حقيقػػةى  تفقػػو إنَّيػػا غايًتيػػا، كحقيقػػةى  كجكًدىػػا
 الميتديػػة المسػػلمة اومػػةىػػي  أنَّيػػا كحػػدىه، كتفقػػو هللً  تاػػكف أف يجػػب العبكديػػة كأفَّ  كتسػػتعلي، تنفػػرد
 كحػػدىه، اهلل عبػػادة إلػػى العبػػاد عبػػادة مػػف النَّػػاس إلاػػراج اهلل بػػإذف اورض فػػي المنطلقػػة اهلل، بيػػدل
 المة لتعلي كلاف كتستمت ؛ ىي لتستعلي ال فييا الميمياَّنة اورض في اهلل عف المستالفة ىي كأنَّيا
 يسػاب فقو ذلؾ ، كاؿر بالقسط النَّاس بيف كتحاـ بالحؽَّ  اورض كلتعمر اهلل؛ سبيؿ في كتجاىد اهلل
 قػكة فػي اهلل سػبيؿ فػي الجيػاد إلػى بيػا كيػدف  كاليقيف كالقكَّة كالثقة النكر المسلمة العيصبة قلكب في

 مطمكسػػػة، كبصػػػائرىـ مغلقػػػة، قلػػػكبيـ قػػػكـه  أعػػػداؤىا بينمػػػا القػػػكة، تضػػػاعؼ للعاقبػػػة طمهللنينػػػة كفػػػي
 الابير. اوصؿ عف معزكلة منقطعة قكة إنَّيا ظاىرة، متفكقة تاف ميما عاجزة اليلة كقكتيـ

 ، كالكفر ًعناديجمب النقمات: االعتداء ثالثالمقصد ال
رٚؾُِرونَ قكلػو: كيدؿي عليو          ـَ ٌْ بِِه  ٚ بِٚفَِّذي َآَمُْْت َّٕ وا إِ َزُ ُْ َٜ َوَظَترْوا َظرْن . ]َؿَٚل افَِّذيَن اْشَت َؿر رُروا افَّْٚ ََ ًَ َؾ

 ٚ َٕ رُد ًِ ٌْ َوَؿُٚفوا َيرٚ َصرٚفُِح اْ تَِْرٚ بِرََم َب ِ َٝ ِمرَن اُدْرَشرِِ َأْمِر َرمي ْْر ـُ ٌْ . غَ إِْن  َْٖصرَبُحوا ِِف َداِرِهر ُٜ َؾ ر ٍَ ْج ٌُ افرَّ ََٖخرَذِْتُ َؾ

غَ  ِّ   {34، 32}األعراف [َجٚثِ
 :(ِ)اكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

ررٚؾُِرونَ   الػػػذم الافػػر ىػػك ىػػذا فػػػإفَّ  بػػو، جػػاؤكا كبمػػا بالررسػػػؿ، الافػػر: ىػػك كالنفػػاؽ، الافػػػر أصػػؿ :ـَ
 .الرسالة بلكغ بعد إال أحدان  عذبيي  ال أنَّو أابر اهلل فإفَّ  ارارة، في العذابى  صاحبيو يستحؽ

                                                           

كالتفسير  (،ْٕ، كدراسات في السيرة: نزار رياف)ص:(َُٓٓ،ُُّْ/ّ( في ظالؿ القرآف: سيد قطب)ُ)
 (.َُٗ/ّالمنيجي: جماؿ أبك حساف)

(، َُِ/ِكمعالـ التنزيؿ: البغكم) (،ّْْ،ْٔٓ،َْٗ:صمفردات ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني) (ِ)
كالتحرير  (،َٔكالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (،ُِٕ/ُْكالتفسير الابير: الرازم)
 (،  ْٕٕ/ُكالفقو المنيجي: مصطفى الاف، كآاركف) (،ِِٕ،ِِٓ/ٖكالتنكير: ابف عاركر)
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ُروا ََ ًَ للنحػر أطلػؽ العقػر  عرقكب البعير، كلمػا اػاف العقػر سػببان  )قط (ارؼ :ر عند العربقٍ : العى َؾ
قػر علػى و الجػرح البليػ ، كيطلػؽ العى ر: حقيقتيػٍقػكالعى ، السػـ السػبب علػى المسػبب على النحر إطالقان 
 العقر: جرح الحيكاف، أٍم: ميزًىؽه للركح، في أمَّ مكض و مف جسمو.، فقط  عضك الحيكاف

: النبػػؤ عػػف الطاعػػًة. َوَظَتررْوا ، عػػاتو  كمنػػو يقػػاؿ: جبػػاره  ،إذا اسػػتابر ان كٌ تيػػيقػػاؿ: عتػػا يعتػػك عي : العيتيػػكي
ٌْ ]فقكلػو:، العتكر الغلك في الباطػؿك  ِر أك  ،يػـربَّ معنػاه اسػتابركا عػف امتثػاؿ أمػر  [َوَظَتْوا َظْن َأْمِر َرمي

إقػػداميـ فػػي  يػػـ بترايػػا صػػار سػػببان يػػـ، فاػػهللف أمػػر ربَّ عتػػكىـ عػػف أمػػر ربَّ  رياػػكف المعنػػى كصػػد أفَّ 
 كالمعنى: عصكا اهلل كتراكا أمره في النَّاقة، كاذَّبكا نبيَّيـ.على ذلؾ العتك، 

 ٌُ ََٖخرررَذِْتُ اللػػػزكـ، القػػػة فػػػي ملػػػؾ الرػػػيء، بعى  ان تكسػػػعأصػػػؿ اواػػػذ تنػػػاكؿ رػػػيء باليػػػد، كيسػػػتعمؿ : َؾ
 . كيستعمؿ في القير

 ُٜ ررر ٍَ ْج : االضػػػًطرىابي الرػػػديدي افرَّ  : اضػػػطراب اورض كارتجاجيػػػاجفػػػةي كالرَّ ، الزلزلػػػة الرػػػديدة، ك : الرجػػػؼي
ػػ، فتاػػكف مػػف حػػكادث سػػماكية االرَّ كحراتيػػا ة كاعؽ، كتاػػكف مػػف أسػػباب أرضػػيَّ يػػاح العاصػػفة كالصَّ

ُٜ ]بل في سكرة ىػكد اىاللحالة الحاصلة، كقد سمَّ  االزالزؿ، فالرجفة اسـه  َْٔح ر  أفَّ  لػـفعي  {23}هلود [ افهَّ
ػ ػالذم أصاب ثمكد ىك صاعقة أك صػكاعؽ متكاليػة رجفػت أرضى ، كيحتمػؿ أف قيفعً يـ كأىلاػتيـ صى

حاطتيػػا بيػػـ إحاطػػة اراػػذكأاػػذ الرجفػػة: إىالاي ، تقارنيػػا زالزؿ أرضػػية اهلل  أفَّ  كال رػػؾَّ ، يػػا إيػػاىـ كا 
 مػف يقػكؿ: إفَّ  علػـ، كمػف أىػؿ اللسػطيففً  نزلػكا رملػةى  أنَّيـقد ركم كالذيف آمنكا معو، ك  ى صالحان نجَّ 

انقطػ   ثمػكدان  مػف ذريػة مػف نجػا مػنيـ مػف العػذاب، كلػـ يػذار القػرآف أفَّ  :مػف بقايػا ثمػكد، أمٍ  ثقيفان 
 .فيجكز أف تاكف منيـ بقية ،دابرىـ
 ٌْ َْٖصَبُحوا]قكلو:ك لقكـ، و ا: المااف الذم يحتلَّ اري الدَّ : َداِرِه  .بمعنى صاركا[ َؾ

غَ  ِّ اس الجثػػػكـ للنَّػػػ، ك : اسػػػتعارةه للمقيمػػػيف، مػػػف قػػكليـ: جػػػثىـى الطػػػائري إذا قعػػػد كلطػػىء بػػػاورضَجرررٚثِ
يػـ أصػبحكا جػاثميف اامػديف ال يتحراػكف مػكتى، يقػاؿ: ، كالمعنى: أنَّ كالطير، بمنزلة البركؾ ل بؿ

لما سمعكا الصػيحة العظيمػة تقطعػت  فإنَّيـ، بيـ كال يحسكف بريءو  قعكد ال حراؾى  :اس جثـ أمٍ النَّ 
سػػػقط ك سػػػقطكا علػػػى كجػػػكىيـ عنػػػد نػػػزكؿ العػػػذاب علػػػييـ ك  اػػػب،كمػػػاتكا جػػػاثميف علػػػى الرر  ،يـقلػػػكبي 
غَ ]قكلو:، فيـ على بعضو بعضي  ِّ  . (ُ)أٍم: اامديف ميتيف [َجٚثِ
  .على عدـ االاتراث بالريء ان تكسع، كيطلؽ كغضبو  راؽو االنصراؼ عف فً  ىك كليكالتَّ  :َؾَتَوػَّ 

 

                                                           

 الابير: تفسيركال ،(ُٕٖ)ص:كمفردات ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني (،ُُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ)
 (.ِِٕ/ٖكالتحرير كالتنكير: ابف عاركر) ،(ُّٕ/ُْالرازم)
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 :(ُ)المعنى العاـ لآلية الكريمةثانيان: 
رٚؾُِروَن[قاؿ الميستابركف ردان على الفقراًء مف المػؤمنيف:          ـَ ٌْ بِرِه  ٚ بِٚفَِّذي َآَمُْْت َّٕ كلػـ يقكلػكا:  ]إِ

ِمُْروَن[إنَّا بما أيرسؿ بو اافركف؛ إظياران لماالفتيـ إيَّاىـ، كردان علػى مقػالتيـ: ْٗ ََ بِرِه ُم رٚ بِرََم ُأْرِشر َّٕ  ]إِ
نػػة التػػي علػػى الػػرغـ مػػف البيَّ كفػي إعػػالف المػػأل عػػف مػػكقفيـ ىػذا فػػي صػػراحةو يحمػػؿ طػػاب  التيديػد، 

نػػة ىػػي التػػي تػػنقص المػػأل و ليسػػت البيَّ إنَّػػ ،كالتػػي ال تػػدع ريبػػة لمسػػتريب ،()جػػاءىـ بيػػا صػػالأله 
يػا رػيكة يػا عقػدة الحااميػة كالسػلطاف، إنَّ إنَّ  ،ب الكاحػدللػرَّ  لاضكعو السلطاف الميدد باإنَّ  ،للتصديؽ

لػػػػـ ياتىػػػػًؼ ، ك و الرػػػػيطاف الػػػػذم يقػػػكد الضػػػػاليف مػػػػف ىػػػػذا الاطػػػػاـإنَّػػػػ ،الملػػػؾ العميقػػػػة فػػػػي اإلنسػػػػاف
نَّما أتبعكه بفعؿو أقبألى منػو، فػهللتبعكا القػكؿ  الميستابركف مف قكـ صالأل بالردَّ القبيأل على المؤمنيف، كا 

ئيـ كاستافافيـ بمعجزة نبي اهلل صالأل، فاعتػدكا علػى ناقػة اهلل التػي جػاءتيـ بالعمؿ، كذلؾ باستيزا
فيهللاػذىـ عػذاب  يـ أف يمسػكىا بسػكءو كالتي حذرىـ نبير  آيةن مف عند اهلل على صدؽ نبيو في دعكاه،

ثػـ  .إنَّػو العػذابكال يستهللني السياؽ في إعالف الااتمة،  ،صاحب المعصيةو التبجأل الذم يي إنَّ ، أليـه 
رؾي القػػرآف قػػكـ صػػالأل الػػذيف اسػػتابركا، كمػػا حػػؿَّ بيػػـ، لييحػػدَّثنا عػػف نبػػيَّ اهلل صػػالأل الػػذم اػػذَّبكه يتػػ

، كتػػرايـ للمصػػير الػػذم جلىبػػكه علػػى أنفسػػيـ، أنَّػػو أعػػرضى عػػنيـ كتحػػدكه، فػػهللابر عػػف نبػػيَّيـ صػػالأل
ػػةى أنَّػػو أبلغيػػـ ديػػفى اهلل: يػػا قػػكـ لقػػد أبلغػػتيا جَّ ـ رسػػالةى ربَّػػي ااملػػةن غيػػرى كأاػػذى يقػػكؿ ميقيمػػان علػػييـ الحي

منقكصةو، كنصحتي لاـ بالتَّرغيب تارةن، كبالتَّرىيب أيارل، كلاٍف ااف رهللنياـ االستمرارى علػى بيغػض 
كالبػػراءة مػػف المصػػير الػػذم جلبػػكه  ،اإلرػػياد علػػى أمانػػة التبليػػ  كالنصػػأل النَّاصػػحيف كعػػداكتيـ، إنَّػػو

، كحلًَّت العقكبةي بمػف بيفالماذَّ  ارل مف صحائؼً أي  صفحةه  يتٍ ك كىاذا طي ، اذيبونفسيـ بالعتك كالت
لكنىيا،  .النذير بعد التذاير على المستيزئيف كحؽَّ  اانكا يتعجَّ

 :(ِ)في اآلية لطائؼ التفسيرثالثان: 
َٜ ]الفاء في قكلو: :األكلى المطيفة َؿ ُروا افَّْٚ ََ ًَ رٚ بِٚفَّرِذي ]للتعقيب لحااية قػكؿ الػذيف اسػتابركا: [َؾ َّٕ إِ

ٚؾُِرونَ  ـَ ٌْ بِِه  يػـ كذلػؾ أنَّ  ؛بحسػبو رػيءو  قػالكا ذلػؾ فعقػركا، كالتعقيػب فػي اػؿَّ  :، أمٍ {32}األعراف  [َآَمُْْت
مكا عليػػو، كعجػػزكا عػػف المحاجػػة كاالسػػتدالؿ، اػػذيب، كصػػمَّ حػػيف قػػالكا ذلػػؾ اػػانكا قػػد صػػدعكا بالتَّ 

بو، كرسمكا البتداء عمليػـ أف يعتػدكا  كمف آمفى  ااية كاإلغاظة لصالألفعزمكا على المصير إلى النَّ 
، ضػػيف ليػػا بسػػكءو متعرَّ  مػػا دامػػكا غيػػرى  مكادعػػةن  عالمػػةن  ليػػـ، كأقاميػػا التػػي جعليػػا صػػالأل اقػػةعلػػى النَّ 

مرػاىدة  وفَّ  ؛صػالأل لػئال يزيػد عػدد المػؤمنيف بػو اقػة أف يزيلػكا آيػةى تيـ إىػالؾ النَّ كمقصدىـ مػف نيَّػ
اثير منيـ االستدالؿ على صدقو كاالستئناس لذلؾ بساكت  نفكس آية نبكتو سالمة بينيـ تثير في

                                                           

 (.َُُ،َُٗ/ّ، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)(ُُّْ/ّ)( في ظالؿ القرآف: سيد قطبُ)
كالتحرير كالتنكير:  (،ّْٕ/ُ، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)(ُِٕ/ُْالرازم) الابير: تفسيرال (ِ)

 (.ُُّْ/ّ(، كفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ِِٔ،ِِٓ،ِِْ/ٖابف عاركر)
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مػنيـ بتحفػزىـ ل ضػرار  في اعتدائيـ علييا إيػذانان  كوفَّ  ؛ربياابرائيـ كتقريرىـ ليا على مرعاىا كرً 
 .يـ مستافكف بكعيدهأنَّ  كا صالحان ري كليي  ،ذلؾ كبمف آمف بو بعدى  بصالأل
َٜ ]الضمير في قكلو: :الثانية المطيفة َؿ ُروا افَّْٚ ََ ًَ وا[عائػد إلػى [َؾ َزُ ُْ كقػد أسػند العقػر  ]افَِّذيَن اْشرَت

ف ااف فاعلي    أك للمالبسة.الئ كرضى مف جمي  الابراء، و ااف عف تمونَّ  ؛منيـ و كاحدان إلييـ كا 
يـ، و ما بارره إال بعضي م  أنَّ  ،و ااف برضاىـونَّ ؛ إلى جميعيـ العقرى اهلل  أسند"قاؿ الفار الرازم: 

 ."منيـ و ما فعلو إال كاحده كقد يقاؿ للقبيلة العظيمة: أنتـ فعلتـ اذا م  أنَّ 
  لتضمينو معنى اإلعراض. [َظنْ ]ػر، كتعديتو ببٍ تك تجاكز الحد في الاً العي  الثالثة: المطيفة
ٌْ ]قكلو: :الرابعة المطيفة ِر روَهٚ َوََل ]مػف قكلػو: مػا أمػرىـ بػو علػى لسػاف صػالأل معنػاه [َأْمِر َرمي ََتَسُّ

يي النَّ  إفَّ ف ؛يي عف الريء مقصكد منو اومر بفعؿ ضدهالنَّ  وفَّ  ؛يي باومرر عف النَّ بَّ فعي [ بُِسوءٍ 
 عف المنيي عنو. بضده الذم يحصؿ بو تحقؽ الاؼَّ  عف الريء يستلـز اومرى 

صػكر الرػعكر إلبػراز سػمة التػبجأل فييػا، كلي ]َوَظَترْوا[ػعف عصيانيـ بػ التعبير :الخامسة المطيفة
 .كالذم يعبر عنو اذلؾ ذلؾ التحدم باستعجاؿ العذاب كاالستيتار بالنذير ،النفسي المصاحب ليا

ىاذا باسمو المجرَّد؛ تيكينان لرهللنو، كتعريضان بما يظنركف [ َيٚ َصٚفُِح ]في قكليـ: :السادسة المطيفة
 مف عجزه، كاستافافان بو كتحدَّيان.

ٚ]بقكليـ: أرادكا :السابعة المطيفة َٕ رُد ًِ ػ [بََِم َب كجػيء بالمكصػكؿ  ،جمػالن دىـ بػو مي العػذاب الػذم تكعَّ
كصػيغت  ،فالمراد بمػا تتكعػدنا بػو ،مما يريده مف الكعيد المجمؿ يـ ال ياركف ريئان اللة على أنَّ للدَّ 

  و أاؼ مف مادة الكعد.ونَّ  ؛صلة المكصكؿ مف مادة الكعد
ِمررررَن ]وقػػػد فرضػػػكا اكنىػػػفعلػػػى الرػػػؾ فػػػي حصػػػكؿ الرػػػرط،  [إِنْ ]حػػػرؼدؿَّ  :الثامنػػػة المطيفػػػة

ػ [اُدْرَشرِِغَ ]بػفالمراد  ،سؿ عف اهللإف انت مف الرر  :أمٍ  [اُدْرَشِِغَ  قػب. دؽ علػييـ ىػذا اللَّ مػف صى
تصػػػرفات اهلل اتصػػػرفات الالػػػؽ، فػػػإذا  لجيليػػػـ بحقيقػػػة تصػػػرؼ اهلل كحامتػػػو، يحسػػػبكف أفَّ  كىػػػؤالءً 

ػو قٍ كلـ يصػدَّ  أرسؿ رسكالن   ف  إلػى إنػزاؿ العقػاب إلػييـ، كال يعلمػكف أفَّ ب اهلل كانػدى ًضػؿ إلػييـ غى المرسى
 ميؿ الظالميف ثـ يهللاذىـ متى راء.اهلل يي 

ُٜ ]:جملػػػة :التاسػػػعة المطيفػػػة ررر ٍَ ْج ٌُ افرَّ ََٖخرررَذِْتُ َٜ ]:بػػػيف جملػػػة معترضػػػةه  [َؾ َؿررر رررُروا افَّْٚ ََ ًَ كبػػػيف [ َؾ
[جملة ٌْ ُٓ عقيػب ىـ، فالتَّ قب عتكَّ بالابر عف نفاذ الكعيد فييـ بعى  عجيؿي ريد باعتراضيا التَّ أي  ]َؾَتَوػَّ َظْْ
 .(ُ)اـ، ااف بينيما ثالثة أيَّ طكيؿه  قر كبيف الرجفة زمفه لـ ياف بيف العى  :، أمٍ عرفي  

                                                           

، كالتحرير كالتنكير: ابف (ُّٕ،ُِٕ/ُْالرازم) الابير: تفسيركال (،ُُِ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ)
 (.َُٗ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ِِٔ/ٖعاركر)
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ٚ]قكلػو: :العاشرة المطيفة َٕ ُد ًِ فػي  بيف لػويػـ اػانكا ماػذَّ ونَّ  ؛مػا قػالكا ذلػؾإنَّ [ َوَؿُٚفوا َيٚ َصٚفُِح اْ تَِْٚ بََِم َب
    ما أابر عنو مف الكعد كالكعيد. اؿَّ 

ٌْ ]قكلو:  :الحادية عشر المطيفة ، كجم  فػي د الداركلذلؾ كحَّ  كأرضيـ؛ يعني في بلدىـ [ِِف َداِرِه
ٌْ ]آية أارل فقاؿ:  .منيـ مف منزلو الااص بو كاحدو  و أراد بالدار ما لاؿَّ ونَّ ؛ {23}هود [ِِف ِدَيِٚرِه

ُٜ ]قكلو: الفاءي  :الثانية عشر المطيفة ٍَ ْج ٌُ افرَّ ََٖخَذِْتُ الرجفػة أاػذتيـ  على أفَّ  كىذا يدؿر  ؛للتعقيب [َؾ
ٌْ ]قػاؿ: اهلل وفَّ  ؛كليس اومر اذلؾ ،عقيب ما ذاركا ذلؾ الاالـ ر ـُ روا ِِف َداِر ًُ رَٚل ََتَتَّ ََ رٚمٍ َؾ َٜ َأيَّ  [َثََلَثر

 .و حصؿ عقيبوإنَّ  :قد يقاؿ فيو قليلةو  كالجكاب: أف الذم يحصؿ عقيب الريء بمدةو   {21}هود 
ألفػاظ القػرآف قػد ااتلفػت فػي حاايػة  بهللفَّ  القصةمف الملحديف في  طعف قكـه  :الثالثة عشر المطيفة

الطاغية  كالجكاب:، ذلؾ يكجب التناقض ىذه الكاقعة، كىي الرجفة كالطاغية كالصيحة، كزعمكا أفَّ 
ـه  غلػػب  كىػػك مػػف ،بالطاغيػػة كالطػػاغكت العػػاتي، فالمسػػلمكف يسػػمكف الملػػؾ مػػا تجػػاكز حػػده لاػػؿَّ  اسػ

ا الرجفة فيي الزلزلة في اورض، كىي حراة اارجة عف المعتػاد، فلػـ يبعػد ، كأمَّ كتجاكز عف الحدَّ 
ػػػ الزلزلػػػة ال تنفػػػؾ عػػػف الصػػػيحة العظيمػػػة  ا الصػػػيحة فالغالػػػب أفَّ إطػػػالؽ اسػػػـ الطاغيػػػة علييػػػا، كأمَّ

 كاذلؾ الزجرة فبطؿ ما قاؿ الطاعف. ،زلةيا الزلفالغالب أنَّ  ا الصاعقةكأمَّ  ،اليائلة
تقػرب  قػاىرةه  كذلػؾ معجػزةه  ،اقػة عػف الصػارةأف القػكـ قػد رػاىدكا اػركج النَّ  :الرابعػة عشػر المطيفة

 لاػػؿَّ  ربان المػػاء الػػذم اػػاف ًرػػ حػػاؿ المالفػػيف عنػػد مرػػاىدة ىػػذه المعجػػزة مػػف اإللجػػاء، كرػػاىدكا أفَّ 
، قػاىرةه  لتلؾ الناقة الكاحدة في اليكـ الثاني، كذلػؾ معجػزةه  ربان أكلئؾ اوقكاـ في أحد اليكميف، ااف رً 

قػد تكعػدىـ بالعػذاب إف نحركىػا، فلمػا رػاىدكا بعػد إقػداميـ  القػكـ لمػا نحركىػا، كاػاف صػالأل ثـ إفَّ 
ا نػػزكؿ ك ؿ اومػػر، ثػػـ رػػاىدعلػػى نحرىػػا آثػػار العػػذاب، فمػػ  مرػػاىدة تلػػؾ المعجػػزات القػػاىرة فػػي أكَّ 

 علػى افػره غيػر تائػبو  يحتمؿ أف يبقى العاقؿ م  ىػذه اوحػكاؿ مصػران  العذاب في آار اومر، ىؿ
 ،في نزكؿ العذاب يـ قبؿ أف راىدكا تلؾ العالمات اانكا ياذبكف صالحان الجكاب أف يقاؿ: إنَّ  منو؟

 .يـ مقبكلةن كارجكا عف أف تاكف تكبتي  ،التاليؼ فلما راىدكا العالمات ارجكا عند ذلؾ عف حدَّ 
َِّغ[قكلو: :عشرالخامسة  المطيفة علػى صػدره فػي اورض  بًاػالمي  ىػك الجػاثـانايػةه؛ وفَّ  ]َجرٚثِ

عف اضػطراب اوعضػاء اسػتعمؿ انايػة عػف  كانقطاعان  ا ااف ذلؾ أرد ساكنان ، كلمَّ م  قبض ساقيو
قكا بحالة ة بالمكت، كيجكز أف ياكف المراد تربيو حالة كقكعيـ على كجكىيـ حيف صعً ىمكد الجثَّ 

 ت.يَّ مى على أبر  منظر لً  ميتةن  ىامدةن  يـ أصبحكا جثثان هللنَّ فيتتيـ، لييئة مً  تفظيعان الجاثـ 
[الفاء في قكلو: السادسة عشر المطيفة ٌْ ُٓ َٜ ]على جملة: عاطفةه  ]َؾَتَوػَّ َظْْ َؿ ُروا افَّْٚ ََ ًَ    .[َؾ
ْد ]:عف قكلػو نارئ [َوَفُِنْ ]ػ:االستدراؾ ب :السابعة عشر المطيفة ََ ُٝ َف َهْح َٕ َٜ َرِّبي َو ٌْ ِرَشَٚف ُُ ُت ٌْ َِ َأْب

 ٌْ ُُ ؤذف بػدف  تػكىـ ييػ ؤي لػذلؾ التبػرر ك الجػة افػرىـ، ؤ مػف التقصػير فػي معفػي التبػرر  و مسػتعمؿه ونَّػ [َف
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َوَفُِرْن ََل ]:صيحة، فاسػتدرؾ بقكلػواإلبالغ كالنَّ  صيحة النعداـ ظيكر فائدةتقصير في اإلبالغ كالنَّ 

بُّرروَن 
ِصررِحغَ َُتِ  لمػػف يحػػبر  المحػػبَّ  وفَّ  ؛صػػحيـاصػػحيف فػػال تطيعػػكنيـ فػػي ني تارىػػكف النَّ  :أمٍ  [افَّْٚ

 صيحة.مطي ، فهللراد بذلؾ الاناية عف رفضيـ النَّ 
بُّونَ ]استعماؿ المضارع: :الثامنة عشر المطيفة

اللة و فيك للدَّ إف ااف في حاؿ سماعيـ قكلى [ ََل َُتِ
اػػـ فياػػكف ذلػػؾ آاػػر عػػالج إلقالعيػػـ إف اانػػت فػػييـ لػػـ يػػزؿ ىػػذا دأبى  :اريػػر، أمٍ جديػػد كالتَّ علػػى التَّ 

ف ااف بعد انقضاء سماعيـ فالمضارع لحااية الحاؿ الماضيةة ل قالع عمَّ بقيَّ    .ا ىـ فيو، كا 
كمىف أسلـ معو إلى الراـ، فنزؿ الرملة مف ًفلسطيف نجَّى اهلل صالحان  :التاسعة عشر المطيفة

(ُ) . 
 :(ِ)صد في اآليةبياف المقرابعان: 
 الكفر عناد: - أ

كذبحػػػكا النَّاقػػػةى، كتجػػػاكزكا الحػػػدَّ فػػػي  ()كلػػػجَّ الًعنػػػادي بهللكلئػػػؾ الميسػػػتابريف، فتحػػػدَّكا اهللى كرسػػػكلو
ػػدىـ بػػو اسػػتابارىـ، كأعرضػػكا عػػف أمػػر ربَّ  ػػؿ العػػذاب الػػذم تكعَّ يػػـ، كقػػالكا لصػػالأل علػػى سػػبيؿ تعجر

تكعَّدتىنا بو إف انتى مػف صػاًدقان فػي رسػالًتؾ، كلقػد اػاف ردر اهلل مستافَّيف بو كمتحدَّيف لو: ائتنا بما 
ٌْ ]علػػػييـ كعلػػػى تػػػبجرحيـ كاسػػػتابارىـ سػػػريعان، فقػػػاؿ تعػػػالى: َْٖصرررَبُحوا ِِف َداِرِهررر ُٜ َؾ ررر ٍَ ْج ٌُ افرَّ ََٖخرررَذِْتُ َؾ

غَ  ِّ بالدىػػػػـ أٍم: فهللاػػػػذٍت أيكلئػػػػؾ الميسػػػػتابريف الزَّلزلػػػػةي الرػػػػديدةي، فػػػػهللىلاتيـ، فهللصػػػػبحكا فػػػػي  [َجررررٚثِ
كمساانيـ بارايفى على الرراب، ساًقطيف على كجكىيـ، ىامديف ال يتحرَّاكف، كما ظلمىيـ اهللي كلاٍف 

ػػػيـ يظلمػػػكف. ، جػػػزاء مقابػػؿ للعتػػػك كالتػػػبجأل اػػانكا أنفسى فالرجفػػػة يصػػػاحبيا الفػػػزع،  ،كالرجفػػػة كالجثػػػـك
 ؛معتػدم أف يعجػزكمػا أجػدر العػاتي أف يرتجػؼ، كمػا أجػدر ال ،كالجثكـ مرػيد للعجػز عػف الحػراؾ

 كفي التعبير عف ىذا المصير بالتصكير. ،كفاقان في المصير جزاءن 
   :(ّ)مف ال يىقبؿ ال ييقبؿ؛ بؿ ييعرض عنو - ب

ٌْ ]:تعالى ولك ق ُٓ و تػكلى عػنيـ بعػد أف مػاتكا، كالػدليؿ عليػو ؿ: أنَّ اوكَّ فيو قكالف:  [َؾَتَوػَّ َظْْ
ُٜ ]:ولػك ق ٍَ ْج ٌُ افرَّ ََٖخَذِْتُ غَ َؾ ِّ ٌْ َجرٚثِ َْٖصرَبُحوا ِِف َداِرِهر ٌْ . َؾ ُٓ  فػدؿَّ  ؛علػى التعقيػب كالفػاء تػدؿر  [َؾَترَوػَّ َظرْْ

و نَّػػأتػػكلى عػػنيـ قبػػؿ مػػكتيـ بػػدليؿ:  صػػالأل كالثػػاني: أفَّ جثػػكميـ.  و حصػػؿ ىػػذا التػػكلي بعػػدعلػػى أنَّػػ
َٜ َرِّبي ]ااطب القكـ كقػاؿ: ٌْ ِرَشَٚف ُُ ُت ٌْ َِ ْد َأْب ََ ِصرِحغَ َيٚ َؿْوِم َف بُّروَن افَّْٚ

ٌْ َوَفُِرْن ََل َُتِ ُُ ُٝ َف َهْح َٕ كذلػؾ  [َو

                                                           

 الابير: تفسيركال (،ّْٕ/ُ(، كأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم)ُِٓ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم)( ُ)
 (.ِِٗ،ِِٕ/ٖ، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(ُْٕ/ُْالرازم)

 (.ُُّْ/ّالقرآف: سيد قطب)كفي ظالؿ  (،َُٗ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (ِ)
كالتفسير  (،ِِٖ/ٖ(، كالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّْٖ/ُأنكار التنزيؿ كأسرار التهللكيؿ: البيضاكم) (ّ)

 (.َُُ/ّالمنيجي: جماؿ أبك حساف)
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كاومػكات ال يكصػفكف  [َيرٚ َؿرْومِ ]و قػاؿ ليػـ:أحػدىما: أنَّػ على اػكنيـ أحيػاء مػف ثالثػة أكجػو: يدؿر 
الثػاني: أف ىػذه . الميػت مفقػكده  كذلؾ في حػؽَّ  ،ارتقاؽ لفظ القـك مف االستقالؿ بالقياـ وفَّ  ؛بالقكـ

بُّرررروَن ]و قػػػػاؿ:كالثالػػػث: أنَّػػػػ الميػػػػت ال يجػػػػكز.كاطػػػػاب  ،اطػػػػاب مػػػػ  أكلئػػػؾالالمػػػات 
َوَفُِررررْن ََل َُتِ

ِصِحغَ  ا كالفائػدة فػي ذاػر ىػذا الاػالـ إمَّػ .حصكؿ المحبة فػييـ يصألر  فيجب أف ياكنكا بحيثي  [افَّْٚ
مَّػ ،وف يسمعو بعض اوحيػاء فيعتبػر بػو كينزجػر عػف مثػؿ تلػؾ الطريقػة قلبػو و احتػرؽ ا وجػؿ أنَّػكا 

فإذا ذار ذلؾ الاالـ فرجت تلؾ القضية عف قلبو. كقيؿ: ياؼ عليػو أثػر تلػؾ  ،بسبب تلؾ الكاقعة
اػاطبيـ بعػد اػكنيـ جػاثميف  صػالحان  فَّ إ: ؿ: ااطبيـ لياكف عبػرةن لمػف الفيػـ، كقيػؿ. كقيالمصيبة
دييـ بهللسػمائيـ حػيف ألقػاىـ فػي القىًليػب، فجعػؿى يينػا قتلى بدر المررايف مف ااطب ()انبين اما أفَّ 

ـ ديػار قكمػو حػيف عًلػ و فارؽى فياكف المراد بو أنَّ  ،حقيقةن التكلي يحتمؿ أف ياكف . ك (ُ)كأسماء آبائيـ
َٜ ]بيػػـ، فياػػكف التعقيػػب لقكلػػو: العػػذاب نػػازؿه  أفَّ  َؿرر ررُروا افَّْٚ ََ ًَ [َؾ

كلي عػػنيـ ظػػاىر تعقيػػب التَّػػ وفَّ  
مػػف بػػا كيحتمػػؿ أف ياػػكف  كأصػػبحكا جػػاثميف.جفػػة كاطابػػو إيػػاىـ أف ال ياػػكف بعػػد أف تهللاػػذىـ الرَّ 

ظػػر إلػػى القريػػة بعػػد أصػػابتيا بالصػػاعقة، أك فػػهللعرض عػػف النَّ  :، أمٍ بقرينػػة الاطػػاب أيضػػان التكسػػ  
ٌْ ]ياكف قكلو: :ؿفعلى الكجو اوكَّ  .زف علييـ كارتغؿ بالمؤمنيففهللعرض عف الحى  ُُ ُت ٌْ َِ ْد َأْب ََ َيٚ َؿْوِم َف

َٜ َرِّبي  فػي  ياػكف مسػتعمالن  :سػجيؿ علػييـ، كعلػى الكجػو الثػانيكبي  ليػـ كالتَّ التَّػ فػي مسػتعمالن [ ِرَشَٚف
ف ل ممَّػأصػحاب االسػـ المنػادى  حسػر فػال يقتضػي اػكفى تى  سر أك في التبرم منيـ، فياكف النػداءي التحى 

 .م الحسرة في: يا حسرة، مثؿ ما تنادى يعقؿ النداء حينئذو 
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
َـّ افركا بيا عاجلىيـ اهللي بالعقكبة. .ُ  اؿر قكـو جاءتيـ معجزةي نبي  طلبكىا ث

 الًابر كالميلؾ مان ه مف قىبكؿ الدَّعكات. .ِ

 .الجثـك عبارة عف الساكف كالامكد أفَّ  .ّ

 على منيج اونبياء الذيف قبلىو. ()نبير اهلل صالأله  .ْ

 تىرؾ تيرؾ.مف قكاعد القضاء الررعي في اإلسالـ أفَّ مف  .ٓ

 أىؿ الافر يارىكف النَّصيحة. .ٔ

. ؛مف ال يىقبؿ ال ييقبؿ؛ بؿ ييعرض عنو .ٕ  فإنَّو أصؿه تربكم 

                                                           

(، كفتأل البارم بررح صحيأل َْٕ(،)ص:ّٕٔٗصحيأل الباارم في اتاب المغازم ػ باب قتؿ أبي جيؿ)ح( ُ)
 .(ُْٕ/ُْالرازم) الابير: تفسير(، كالُُِ/ِ(، كمعالـ التنزيؿ: البغكم)ّٗ/ٗجر)الباارم: ابف ح

(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات َُُ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (ِ)
 (.ّْٔالقرآنية)ص:



 

 
          514  

الفصؿ 
 (ْٖ-َٖالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) :المبحث الثالث الرابع

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 (ْٖ-َٖ)قاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آيةالد راسة التحميمية لم

 قصة لكط عميو السبلـ

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

ؿ           .: مف رأل منكـ منكران فميغيرهالمطمب األكَّ

 .: النجاة عمى اهلل كاجبةالمطمب الثاني         
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 المبحث الثالث
 (ْٖ-َٖعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة ا

  ()قصة لكطو 
 تمييده كتكطئةه:

، يقػػاؿ: إفَّ قػػكـ لػػكط لػػـ ياػػف فػػييـ أحػػده يجتمػػ  معػػو فػػي ()إبػػراىيـ أاػػي ابػػفىػػك  لػػكط
ػػػديكـ، كىػػػي مػػػف الرػػػاـ، كاػػػاف أصػػػؿ إبػػػراىيـ كلػػػكط مػػػف العػػػراؽ، فلمػػػا ىػػػاجر  نسػػػبو، ونَّيػػػـ مػػػف سى

ػػرسىػديكـ،  إلػػى الرػاـ ىػػاجر معػو لػػكط، فبعػث اهلل لكطػػان إلػى أىػػؿ ()إبػراىيـ مػػف (ُ)كىػػي بغػكر زيغى
 كالصػافات كالنمػؿ كالرػعراء كىػكد اوعػراؼ في سػكرة قكمو م  قصتىو اهللي  قصَّ  البالد الرامية، كقد

لػػى التكحيػػد إلػػى ()لػػكط فػػدعاىـ الػػذاكر كطء ابتػػدعكا أنيػػـ كحاصػػلييا كغيرىػػا،  عػػف اإلقػػالع كا 
ػػا أحػػده، مػػػنيـ يسػػاعده أف يتفػػؽ كلػػـ االمتنػػػاع، علػػى فهللصػػركا الفاحرػػة،  بعػػػثى  إىالاىيػػـ اهللي  أراد فلمَّ
سػػػرافيؿى  كمياائيػػػؿى  جبريػػػؿى   ثػػػـ ىػػػكد، سػػػكرة فػػػي اهللي  قػػػصَّ  مػػػا فاػػػاف فاستضػػػافكه، ()إبػػػراىيـ إلػػػى كا 
 جػػاءت كقػػد ابػػرىىـ، علػػييـ يافػػي أف كأراد قكمػػو مػػف علػػييـ فاػػاؼ فاستضػػافكه، لػػكطو  إلػػى تكجيػػكا
لى إبراىيـ إلى المالئاةي  ـي  عػرفيـ كلػك ابتػداءن، يعرفػاىـ فلػـ آدميػيف صػكرة فػي لػكطو  كا   قػدـ لمػا إبػراىي

، ليػػػـ ػػػت ،(ِ)قكًمػػػو مػػػف علػػػييـ اػػػاؼى  لمػػػا لػػػكطه  عػػػرفيـ كلػػػك المػػػهللاكؿى  إليػػػو فجػػػاؤكا امرأتيػػػو علػػػييـ فنمَّ
 مدائنىيـ فقلبى  ()جبريؿى  يد على اهللي  فهللىلايـ بيـ، ظفركا أنَّيـ كظنكا أمرىـ، اتمانو على كعاتبكه

 فهللدرايػا لكطو  م  ارجت أك قكًميا، م  تهللارت فإنَّيا امرأتىو، إال بيتو بهللىؿ لكطه  عنيـ ارج أف بعد
 بحيػػرةن  ماانييػػا كصػػار سػػافليا عالييػػا فصػػار جناًحػػو، بطػػرؼً  المػػدائفى  ()جبريػػؿي  فقلػػب العػػذاب،

 .(ّ) حكليا مما بريءو  كال بماًئيا ينتف ي  ال منتنةن 
قكمان قساة القلكب، غالظ الطباع، جمعػكا أحد أنبياء اهلل كرسلو الذيف كاجيكا  () فلكط          

بػػيف انحػػراؼ االعتقػػاد كانحػػراؼ السػػلكؾ، كاػػاف انحػػرافيـ رػػذكذان فػػي التػػاري  اإلنسػػاني، فقػػد اػػانكا 
جيػادان عظيمػان، حتػػى  ()يػهللتكف الػذاراف مػف العػالميف، كيػهللتكف فػي نػادييـ المناػر، فجاىػدىـ لػكطه 

، ()رآني مف سكرة اوعػراؼ طػرؼه مػف أابػار لػكطكفي ىذا المقط  الق .(ْ)أنزؿ اهلل بيـ العذاب
ة لكط  أاباران لـ تذار مف قبؿ. ()جاء ليضيؼ إلى قصَّ

                                                           

د، بليدة مف ( زيغىر: على كزفُ) رى ػري  الراـ بينيا كبيف بيت المقدس ثالثػة فراسػ  صي علػى طريػؽ بحيػرة طبريػة، كزيغى
قاؿ في القامكس: كزيغىري قريػةه بالرػاـ سػمَّيت بػذلؾ؛ وفَّ ابنػة لػكط نزلػت بيػا، قػاؿ: كبيػا عػيف غػكر  ،ابنة لكطاسـ 

 (. ُْ/ّ(، كمقاييس اللرغة: ابف فارس)ُُُ/ِمائيا عالمة اركج الدجاؿ. ينظر: لكام  اونكار البيية: السفاريني)

ْوِمِه[:ارم اتاب أحاديث اونبياء ػ باب قكلوصحيأل البا (2) ََ  (.َِْ(،)ص:ّّٕٓحديث رقـ) ]َوُفوًضٚ إِْى َؿَٚل فِ
 .(ٕ/ٖ،ْٖٔ/ٕ)العسقالني ( فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجرّ)
 (.ّٔصحيأل القصص النبكم: عمر سليماف اورقر)ص: (ْ)
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 : مف رأل منكـ مينكران فمييغيرهالمطمب األكؿ
 ة مقاصد:ثبلثكفيو 

ؿ: إنكار المنكر كاجبه دينيٌّ            المقصد األكَّ
ْوِمِه قكلو: دؿر عليو   ََ َٚدَِغ[]َوُفوًضٚ إِْى َؿَٚل فِ ًَ ٚ ِمْن َأَحٍد ِمَن اف ٌْ ِمَ ُُ ََ َٜ َمٚ َشَب ِٚحَن ٍَ ُْٖبوَن اف  .{44}األعراف  َأَب

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
، آمػف بػإبراىيـ كاىتػدل بيديػو، كتبػ  الاليػؿإبراىيـ  يااسـه علـه للنبيَّ المريكر ابف أ : لكطه َوُفوًضٚ

ـى  اـ، حيثي ، ثـ بالد الرَّ يريفالنَّ إبراىيـ في رحالتو فيما بيف  ـك في دي عمو، كساف في سى  فارؽ إبراىي
لاػػف ال  ،ؽ، كاإللػػزاؽفػػي لسػػاف العػػرب معنػػى: الحػػب، كاإللصػػا طى يحًمػػؿي لفػػظي: لىػػكى ك  ،رػػرقي اوردف

ال  المعنػى ليغػةن  إال أفَّ  ،جػاؿ فػي اودبػارجػاؿ بالرَّ ىػك بمعنػى ااتفػاء الرَّ ( اللكاط) ييعرؼ أف مصدره:
؛ لتػػكفر معانيػػو فػػي ىذه)الًفٍعلػػة( مػػف جيػػة قػػكة الباعػػث: الحػػب كالرػػيكة بي داكلػػو فػػي مرػػمكلويػػهلل

ىػػذا مػف جيػة قػػكة ، : لصػؽ حبػو بالقلػبللػذاراف، كليػذا صػار)ليٍكط( اسػػـ علػـ مػف الط بالقلػػب، أمٍ 
لػػػزاؽ، كلػػػـ يمتنػػػ  ىػػػذا  الباعػػػث علػػػى الفعؿ)الحػػػب( كاػػػذا مػػػف جيػػػة)الفعؿ( الػػػذم فيػػػو إلصػػػاؽ، كا 

 .للكاط( على ىذه الًفعلة الرنعاء،)كاللكطي( على فاعليااإلطالؽ)ا
ْوِمررهِ  ََ  إبػػراىيـ مػػف أرض بابػػؿ سػػافر مػػ  عمػػو رػػاصه  لكطػػان  كذلػػؾ أفَّ  ،كـدي ىػػـ أىػػؿ سىػػط ك قػػـك لػػ: فِ
 .كـدي اوردف، فهللرسلو اهلل إلى أىؿ سى  لسطيف كأنزؿ لكطان ، فنزؿ إبراىيـ فً معو بو مياجران  مؤمنان 

ُْٖبونَ  ، أٍم: أتفعلػػكف السػػيئة المتماديػػة فػػي القػػبأل، كىػػي إتيػػاف عػػف عمػػؿ الفاحرػػة انايػػةه اإلتيػػاف : َأَبرر
 الذاراف.
 َٜ ِٚحَن ٍَ وي مػف اوفعػاؿ كاوقػكاؿ: اف ـى قيبحي الػذميـ، كالمػراد فػي  الػدنيء الفعػؿي : كالفاحرػة رػرعان  ،ما عىظي

ذم  ، كاستفحرػو اػؿر أحػدو  بحيػا لاػؿَّ ىػي مػا ظيػر قي ة: حراالف، ف، كىي: اللركاطمعركفةه  فاحرةه  ارية
بحيمػا، كاػػذلؾ القبػػيأل مػػف لتنػػاىي قي  (فاحرػػة)، كليػػذا فسػرت بالزنػػا كاللػػكاط، كسػماىا اهلل سػػليـو  عقػؿو 

مػػا ارػػتد إناػػار ، فالقبػػيأل، كالقػػذؼ كنحػػكه بَّ مػػف السَّػػ ، كىػػك مػػا ظيػػر قبحػػو جػػدان القػػكؿ يسػػمى فحرػػان 
 .العقكؿ كالفطر لو فيك فاحرة

 ٌْ ُُ ََ ػػػبؽ: َشررَب ـي فػػي السىػػير، ثػػػـ ييتجػػكزي بػػو فػػي غيػػػره مػػف التقػػديـ: أصػػؿي السى : حقيقتيػػػو السػػبؽ، ك التىقػػدي
 فػػي التقػػدـ فػػي تكسػػعان  كييسػػتعمؿ غيػػره، كصػػكؿً  قبػػؿى  كلغيػػًره لػػو مطلػػكبو  ماػػافو  إلػػى المارػػيً  كصػػكؿي 

                                                           

، كعيمدة الحفاظ (َٕٓ،ِٔٔ:صألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني) مفردات(، ك ُِٕ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ُ)
(، كمدارج السالايف بيف ُٕٓ/ُْتفسير الابير: الرازم)الك  (،َٓ/ْفي تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية)  (،ْٕٔ(، كمعجـ المناىي اللفظية: بار أبك زيد)ص:ّْٔ/ُمنازؿ إياؾ نعبد كا 
(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك ٖٖٔ/ُكالتفسير الكسيط: الزحيلي) ،(ُِّ/ٖحرير كالتنكير: ابف عاركر)التك 

 (.ُُِ/ّحساف)
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لية أٍم: الزماف،  إذ الفاحرة، بيذه النَّاسى  سبقكا أنَّيـ كالمقصكدي  المراد في ارية، كىك كاالبتداء، اوكَّ
 ما نزا ذاره ": بعض السلؼقاؿ  .كاحدو  كقتو  في غيًرىـ م  ابتدأكا أنَّيـ التَّرايب ىذا بمثؿ ييقصد ال

 ."لكطو  نيا حتى ااف مف قكـً في الدر  على ذارو 
َٚدِغَ  ًَ ـي :اوثاف ـي بػو الرػيءى : العىلى ـه ًللفىلػؾ كمػا يحًكيػو مػف أرػياء، ري الذم ييعلىػ ـي: اسػ ـي آلػةه ، كالعىػالى كالعػال

اًنعو  . (ُ)في الًداللًة على صى
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبمياثانيان: 

ما زالًت السركرةي الاريمةي تكالي ًذارى قىصًص اونبياء، كفي ىذا المقط  القرآني تيحدَّثنا سكرة 
ة نبيَّ اهلل لكطو  ةي  م  قكمو، أىؿ سىديكـ، كىي ()اوعراؼ عف ًقصَّ ة بعد ذارت الرابعةي، القصَّ  قصَّ

، ، نػػػكحو  نيصػػػأل عػػػف أعرضػػػكا حينمػػػا كالناػػػاؿ العػػػذابً  مػػػف بيػػػـ حػػػؿَّ  مػػػا لبيػػػاف ،()كصػػػالألو  كىػػػكدو
كقػػد تنبَّػػو صػػاحب الظػػالؿ إلػػى ناتػػةو جميلػػةو فػػي علػػـ المناسػػبات، ، اهلل أكامػػر عػػف كعتػػكا اونبيػػاًء،

القرآنػػي فػػي سػػكرة  كلاػػف السػػياؽ ()التػػاري ، فيظلنػػا عيػػد إبػػراىيـ كتمضػػي عجلػػةي "حيػػثي يقػػكؿ: 
بيف متناسقان م  ما جػاء السياؽ يتحرل مصارع الماذَّ  ذلؾ أفَّ ، ك ة إبراىيـال يتعرض لقصَّ  اوعراؼ
ُْٖشرَْٚ]ؿ السػكرة:في أكَّ  ََْٚهٚ َؾَجَٚءَهرٚ َب ُْ َِ ٍٜ َأْه ٌْ ِمْن َؿْرَي ـَ مػا ىػك إنَّ  الػكارد فػي السػكرة كىػذا القصػص[ َو
لػـ  إبػراىيـ وفَّ  ؛يلاكاكقكـ إبراىيـ لـ يي  ،ليذا اإلجماؿ في إىالؾ القرل التي اذبت بالنذير تفصيؿه 

، بمػا ة قػكـ لػكطو إنما تجيء ىنا قصَّ  ،بؿ اعتزليـ كما يدعكف مف دكف اهلل ،و ىالايـيطلب مف ربَّ 
ىالؾو  كتاذيبو  فييا مف إنذارو   ."يتمرى م  ظالؿ السياؽ، على طريقة القرآف ،كا 

 :(ّ)المعنى اإلجمالي لآليةثان: ثال
فػي  لػذا أرسػؿ اهلل لكطػان  ؛رىـينػذرىـ كيبرَّػ مػف غيػر رسػكؿو  ةن أك أمَّػ تعالى قكمػان  لـ يترؾ اهللي 

ػػ()عصػػر إبػػراىيـ ػػتي  ةو ، إلنػػذار أمَّ البحػػر الميػػت، كمػػف أجػػؿ استئصػػاؿ المفاسػػد  ـك قػػربدي سػػمى سى
أرسػؿ لكطػػان إلػػى قكمػو، يػػدعكىـ إلػػى التَّكحيػػد،  فػػهللابرت اريػػة أفَّ اهلل ؛كالمناػرات التػػي رػػاعت فػييـ

كيينػػبَّيييـ إلػػى كجػػكب التَّالػػي عػػف أقػػبأًل جريمػػةو يفعلكنيػػا قػػائالن ليػػـ: أتػػهللتكف تلػػؾ الًفعلػػةى التػػي بلغػػٍت 
نيايتىيا في القيبأل كالفيحش، كالتي تجاكزًت الحدَّ في الاركج على الًفطرة، كقد ابتدعتـي تلؾ الفاحرػةى 

                                                           

التحرير ك  (،ُِٕ/ِكمعالـ التنزيؿ: البغكم) ،(ُٖٓ،ّٓٗ:صألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني) مفردات (ُ)
 .(َِّ/ٖكالتنكير: ابف عاركر)

(، كالتفسير المنيجي: جماؿ ُُّْ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) ،(ُِٖ/ٖكىبة الزحيلي) ( التفسير المنير:ِ)
 (.ُُِ/ّأبك حساف)

(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك ُٕٓ/ُْ(، كالتفسير الابير: الرازم)ُِٕ/ِمعالـ التنزيؿ: البغكم) (ّ)
 (.ٕٖٔ/ُ(، كالتفسير الكسيط: الزحيلي)ُُِ/ّحساف)
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اػػػانكا ال ك  اػػػانكا يناحػػػكف الرَّجػػػاؿ فػػػي أدبػػػارىـ، ، كقػػػدًبٍقاـ بيػػػا أحػػػده مػػػف النَّػػػاسبرػػػذكًذاـ، فلػػػـ يسػػػ
يـ ببعضو كقد ، يناحكف إال الغرباء  .استحاـ ذلؾ فييـ حتى فعؿ بعضي

 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
ُٕوًحرٚ]:قكلػو فػي [ُٕوًحٚ]على[َوُفوًضٚ] عيطؼ :المطيفة األكلى  َْٚ ِْ رْد َأْرَشر ََ  فالتقػدير: كأرسػلنا [َف

ة ابتداء في اوسلكب كتغيير ليكطان، ػة ابتيػدئت امػا [َوُفوًضرٚ]بػذار ابتيػدئت إذ كقكمػو لػكطو  قصَّ  قصَّ
؛ ونَّو بذار  بو. يعرفكف اسـ نكح لقكـ ياف لـ اما بو يعرفكف اسـ لكط لقكـ ياف لـ نكحو

َْٚ]بػػػ متعلٌػػؽه  ظػػرؼه  [إِىْ ]: لفظػػة:المطيفػػة الثانيػػة ِْ  لقكمػػو قػػاؿى  كقػػتى  أىرسػػلناه يعنػػي المقػػدَّر [َأْرَشرر
 التػي كالمقارنػة بػو، اهللي  أرسػلو مػا إلػى قكمػو بػدعكة مبادرتػو إلفػادة ل رساؿً  ظرفان  القكؿ كقت كجعؿ

 مػػا بهللقصػػى القػػرب رػػدَّة بمعنػػى عرفيػػةه  مقارنػػةه  قكلػػو، ككقػػت اإلرسػػاؿ كقػػت بػػيف الظَّرفيػػة تقتضػػييا
 .التَّبلي  مبادرة مف يستطاع

 ونَّيا دالة على تذار تلؾ الحاؿ كتصكيرىا. [إِىْ ]لفظة:ابتداء قكلو: بػالمطيفة الثالثة: 
ٌْ ]لـ يقػؿ اهلل: المطيفة الثالثة:  نػزؿ كممَّػف الانعػانييف مػف اليطػان  اػانكا لػكطو  قػكـى  أل:َّ [ ُفوًضَٚأَخُٚه

نَّمػػا قبػػائليـ، مػػف ياػػف لػػـ إذ أاػػكىـ بهللنَّػػو ييكصػػؼ لػػـ كلػػذلؾ حػػكليـ،  .ديػػارىـ كاسػػتكطف فػػييـ نػػزؿ كا 
ػػكرة سىػػدكـ قريػػة أىػػؿ ىػػـ لػػكط إلػػييـ أيرسػػؿ الػػذيف القػػكـك  مػػف أىػػؿ العػػراؽ لػػكطه  كاػػاف  أرض مػػف كعمر
 الميَّػتي  البحػري  كىػك الًملػأل، بحري  راطئ سىدكـ على بالدكاانت  ،قرىابةه  كبينو بينيـ ياف كلـ ،انعاف
 اسػػتمتاعً  فاحرػػةى  أحػػدثكا معيػػـ كمػػف سىػػدكـ قػػرل كاانػػت بيػػت المقػػدس، بقػػرب( لػػكطو  بيحيػػرة) المػػدعك
 .علييـ ينار كيغلظك  ينياىـ أفَّ  لكطا اهللي  فهللمر بالرَّجاؿ، الرجاؿ

َٜ ]:فػي قكلػو االسػتفياـ المطيفة الرابعة: ِٚحَنر ٍَ ُْٖبوَن اف ، إناػارمه [ َأَبر  عنػو المسػتفيـ كاإلتيػاف تػكبيايه
 كىػي الماصػكص، العمػؿ علػى باإلتيػاف كاينػي الفاحرػةى، أتعملػكف أٍم: كالعمػؿ، سالتَّلػبر  في مجازه 
 .مريكرةه  انايةه 

رَٚدِغَ ]:: قكلوالمطيفة الخامسة ًَ ٚ ِمْن َأَحرٍد ِمرَن اف ٌْ ِمَ ُُ ََ ابتػدائيان فػي  اسػتئنافان  جملػةه ميسػتهللنفةه  [ َمٚ َشَب
 فػي معركفػةن  تاػف كلػـ أحػدثكىا، بػهللنَّيـ كبَّايـ ،الفاحرة إتياف علييـ أنار أفَّ  بعد فإنَّو التكبي  ليـ؛

 .ذلؾ في للفاحريف سيَّئةن  سنةن  سىنركا فقد البرر،
ررٚ]:حػػرؼ البػاء فػػي قكلػػو المطيفػة السادسػػة: ٌْ ِمَ ُُ ََ  بمعنػػى السػػتعمالو( َشررَبَق )فعػػؿ لتعديػة[ َمررٚ َشررَب

 . للتبعيَّة ترريأله  فالباءي ( ابتدأ)

                                                           

التحرير (، ك ِٓ(، كالمكاىب الربانية مف اريات القرآنية: السعدم)ص:ُٕٓ/ُْلرازم)التفسير الابير: ا (ُ)
 .(ُِّ،َِّ،ِِٗ/ٖكالتنكير: ابف عاركر)
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رٚ ]فإف قيؿ: ايػؼ يجػكز أف يقػاؿ: :السادسة المطيفة ٌْ ِمَ ُُ ََ رَٚدِغَ َمرٚ َشرَب ًَ مػ  أف  [ِمرْن َأَحرٍد ِمرَن اف
اس يستقذر ذلؾ العمؿ، فإذا جػاز فػي مف النَّ  اثيران  أفَّ الجكاب:  إلى ذلؾ العمؿ أبدا؟ الريكة داعية

مػف أىػؿ تلػؾ  ال يقػدـ أحػده  انقضػاء اثيػر مػف اوعصػار بحيػثي  الاثير منيـ استقذاره لـ يبعد أيضان 
كاإلقباؿ بالاليػة علػى ذلػؾ  ،باليتيـ أقبلكا على ذلؾ العمؿيـ أف يقاؿ: لعلَّ ، كيماف اوعصار عليو

 العمؿ مما لـ يكجد في اوعصار السابقة. 
 االسػتغراؽ معنػى علػى للدَّاللػة لتكايد النَّفػي [َأَحدٍ ]على الدااؿ [ِمنْ ] حرؼ المطيفة السابعة:

َٚدِغَ ] على الداالة [ِمنْ ]ك النفي، في ًَ  .(ُ)للتبعيض [اف
، بػػال حػػراـه  المؤانسػػة كجػػو علػػى الفسػػقة مجالسػػةي  يؤاػػذ مػػف اريػػة أفَّ  الثامنػػة:المطيفػػة   كقػػد اػػالؼو

 سػػبب كذلػػؾ مناػػر، عػػف ينيػػكنيـ ال ذلػػؾ ارتاػػاب علػػى كىػػـ ،الابػػائر مػػف العلمػػاءً  مػػف جمػػ ه  عػػدَّىا
 .(ِ)اونبياء لساف على كلعنيـ ىالايـ سبب بؿ اومـ، على المصائب إرساؿ

 :(ّ)اآليةبياف المقصد في خامسان: 
اس، كيقطعكف الطريؽ على ، كأماـ النَّ ةو كال عفَّ  حياءو  كـ يعملكف الابائث دكفى دي ااف أىؿ سى 

حيف قاؿ  د لكطان على ىذا النحك: كاذار يا محمَّ   ةابتدأت القصَّ قد  جار، كيهللاذكف بضائعيـ، كالتر 
َٜ ]لقكمػو باسػػتفياـ علػػى جيػة التػػكبي  كالترػػني : ِٚحَنرر ٍَ ُْٖبوَن اف جػػاؿ فػػي اودبػػار! كىػػي إتيػاف الرَّ  [َأَبرر

قػبلاـ فػي أم زمػاف،  قػبليـ، لػذا قػاؿ ليػـ: مػا فعليػا أحػده  و لـ تاف ىػذه المعصػية فػي أمػـو كركم: أنَّ 
ااف عليو  سيئةن  ةن سنَّ  مف سفَّ  وفَّ  ؛مناـ، كعلياـ كزر اؿ مف يفعليا في المستقبؿ بؿ ىي مبتدعةه 

 تلػؾ الفاحرػة أمػر منػاقض للفطػرة. علػى أفَّ  ذا دليؿه كزرىا ككزر مف عمؿ بيا إلى يـك القيامة، كى
ػة لػكطو  دليػؿه قػاط ه علػى كجػكب اومػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المناػر، كقػد أجمعػت  ()ففي قصَّ

عليػػػو الرػػػرائ ، كاتفقػػػت علػػػى كجكبػػػو اوديػػػاف، فعليػػػو قػػػد قامػػػت الػػػدعكة إلييػػػا، كمػػػف ينبكعػػػو تغػػػذت 
اومر بػالمعركؼ كالنيػي عػف فػالنفكس البرػرية غػذاءىا الحضػارم، كمػف ضػكئو اقتبسػت ىػدايتيا، 

يف، كىػك الميػـ الػذم ابتعػث اهلل لػو النبيػيف أجمعػيف، كلػك طػكم الػدَّ  المنار ىك القطب اوعظـ فػي
بسػاطو كأىمػػؿ علمػػو كعملػو، لتعطلػػت النبػػكة، كاضػمحلت الديانػػة، كعمػػت الفتػرة، كفرػػت الضػػاللة، 

رػػػعركا كرػػػاعت الجيالػػػة، كاسترػػػرل الفسػػػاد، كاتسػػػ  الاػػػرؽ، كاربػػػت الػػػبالد، كىلػػػؾ العبػػػاد، كلػػػـ ي
رة فػي الرػريعة يػدلة على لزـك اومر بالمعركؼ، كالنيي عػف المناػر اثكاوباليالؾ إال يكـ التناد، 

  .، كالتناىي عف المناررريعة التكاصي بالحؽَّ  اإلسالمية، حتى لقد عدت بحؽ  
                                                           

 .(ُِّ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُٕٓ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 .(َُِ:( افاية اوايار: أبكبار بف محمد الحيصني)صِ)
(، ُِٓ(، كالاطابة أصكليا كتاريايا: محمد أبك زىرة)ص:َِٔ/ِإحياء علـك الدَّيف: أبك حامد العزالي) (ّ)

 (. ٖٖٔ/ُكالتفسير الكسيط: الزحيلي)
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ذايقكؿ ابف تيميَّة: "   ؛ أمره  ىك الكاليات كجمي  الدَّيف ماعجً  ااف كا   بعث الذم فاومر كنييه
 النبػيَّ  نعػت كىػذا المنار، عف النيي ىك بو بعثو الذم كالنيي بالمعركؼ، اومر ىك رسكلىو بو اهللي 

رْوَن َظرِن ]:تعػالى قاؿ اما كالمؤمنيف؛ َٓ ُروِف َوَيْْ ًْ ُْٖمُروَن بَِٚد ًٍْض َي َُٔٚء َب
ٌْ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ ِمَُْٚت َب ْٗ ِمُْوَن َواُد ْٗ َواُد

رِ  َُ ، مسػلـو  اؿَّ  على كاجبه  كىذا. {33}التوبة  [اُدْْ  عػيف كيصػير فػرض الافايػة علػى فػرضه  كىػك قػادرو
 غيػػرىـ، مػػف أقػػدر السػػلطاف فػػذككا كالكاليػػة السػػلطاف ىػػك كالقػػدرة غيػػريه، بػػو يقػػـ لػػـ الػػذم القػػادر علػػى

 إنسػافو  اػؿَّ  علػى فيجػب القػدرة، ىػك الكجػكب منػاط فػإف غيػرىـ؛ علػى لػيس مػا الكجكب مف كعلييـ
 المناػػر عػػف كالنيػػيي  بػػالمعركؼ اومػػري  مقصػػكديىا إنَّمػػا اإلسػػالمية الكاليػػات كجميػػ ي  ،قدرتػػو بحسػػب
 ككاليػػة الرػػرطة، كاليػػة مثػػؿ كالصػػغرل السػػلطنة، نيابػػة مثػػؿ الابػػرل، الحػػرب كاليػػة ذلػػؾ فػػي سػػكاء
فريضػة اومػر بػالمعركؼ ك  . (ُ)"الحسػبة ككاليػة الماليػة، الػدكاكيف كالية كىي الماؿ، كالية أك الحاـ

، سالمي، كال غرابة فػي أف يعنػى بػويف اإلبعناية الدَّ  جديره  ، كأمره عظيـه  كالنيي عف المنار تاليؼه 
مػـ كحفػاظ الجماعػات مػف التػردم فػي ميػاكم الضػالؿ كالفسػاد، كمػا الػرأم العػاـ الػذم ناء اوي بً  فإفَّ 

مػػػـ بالسػػػلطاف كتجعلػػػو مقيػػػاس الرقػػػي فييػػػا كدليػػػؿ التقػػػدـ أك عالمػػػة التػػػهللار إال كليػػػد تعتػػػرؼ لػػػو اوي 
ف تراػواإلررادات، كثمػرة التكا ثػـ، كضػياع،  صػي بػالاير، كالتنػاىي عػف المناػر، كا  نَّ ميلاػة كا   مػاكا 

 :(ِ)العظيمة المفاسد مف فيو لما للعقكبًة، مكجبان  المنار عف الساكتي  ااف
ف معصػػػػية، فعػػػؿ السػػػػاكت، مجػػػرد أفَّ  .ُ  اجتنػػػػاب يجػػػػب فإنَّػػػػو امػػػا السػػػػاات. يبارػػػرىا لػػػػـ كا 

 .المعصية فعؿ مىفٍ  على اإلناار يجب فإنَّوالمعصية 
 .بيا االاتراث كقلة بالمعاصي، التياكف على يدؿر  أنَّو .ِ
 فيػػزداد عنيػػا، يردعػكا لػػـ إذا المعاصػي، مػػف اإلاثػػار علػى كالفسػػقة العصػاة يجػػرئ ذلػؾ أفَّ  .ّ

 يضعؼ ذلؾ بعد ثـ كالظيكر، الركاة ليـ كياكف نيكية،كالدر  ينيةالدَّ  المصيبة كتعظـ الرر
 .أكَّالن  عليو يقدركف اانكا ما على يقدركف ال حتى الرر، أىؿ مقاكمة عف الاير أىؿ

ـي، ينػػػدرس للمناػػػر اإلناػػػار تػػػرؾ فػػػي أفَّ  .ْ  تاررىػػػا مػػػ المعصػػػية  فػػػإفَّ  الجيػػػؿ، كياثػػػر العلػػػ
 ليسػػت يػػاأنَّ  يظػػف ليػػا كالعلػػـ يفالػػدَّ  أىػػؿ إناػػار كعػػدـ اورػػااص، مػػف اثيػػر مػػف كصػػدكرىا
 حػرَّـ مػا اعتقػاد مػف أعظـ مفسدةو  كأم مستحسنةه، عبادةه  أنَّيا الجاىؿي  ظفَّ  كربما بمعصيةو،

 حقان؟ الباطؿ كرؤية النفكس على الحقائؽ كانقالب حالالن؟ اهلل
 كاقتػدل اس،النَّػ صػدكر فػي المعصػية تزينػت ربمػا العاصػيف، معصػية علػى بالسػاكت أفَّ   .ٓ

ػػ  عػػف السػػاكت اػػاف فلمػػاجنًسػػو،  كبنػػي بهللضػػراًبو باالقتػػداءً  مكلػػ ه  فاإلنسػػاف بػػبعض، يـبعضي

                                                           

 (. ٔٔ/ِٖمجمكع الفتاكل: ابف تيمية) (ُ)
 .(ِّٕ:السعدم)ص تيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: (ِ)
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 كاعتػدائيـ، بمعاصػييـ لعػنيـ مػنيـ الافػار إسػرائيؿ بنػي أف اهللي  نصَّ  المثابة، بيذه اإلناار
 .العظيـ المنار ىذا ذلؾ مف كاص

 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف سادسان: 
رف  التيارج، كرد التكاثب، كقم  المظػالـ، كنصػر المظلػكـ، كقطػ   مقاصد القضاءأفَّ مف  .ُ

 .كاومر بالمعركؼ كالنيي عف المنار الاصكمات،
 إلػػى الػػدرعاء كرأسػػيا المناػػر، عػػف كالنيػػي بػػالمعركؼ اومػػر المػػؤمنيف أكصػػاؼ أاػػصَّ  فَّ أ .ِ

 اإلسالـ.
التحػػػذير مػػػف ارتاػػػاب الفػػػكاحش، كبااصػػػةو التػػػي تىتنػػػافى كالًفطػػػرة اإلنسػػػانية، كأفَّ أصػػػحاب  .ّ

 المىعاصي يىقًلبكفى الحؽَّ باطالن، كالباطؿ حٌقان. 
 مناقض للفطرة. تلؾ الفاحرة أمره  على أفَّ  دليؿه  ارية .ْ
ـر يكال  ،اهلل أكجب اومر بالمعركؼ كالنيى عف المنار أفَّ  .ٓ مارةو  ذلؾ إال بقكةو  ت  .كا 
بىث، كعيدـ فيو اإلناار. .ٔ  قد يعـر عذاب اهلل المجتم  الَّو إذا اثر الاى

ـه كميجرَّ   ـه المقصد الثاني: المُّكاط عمؿي قكـً لكطو ميحرَّ
ُؾوَن[قكلو:دؿر عليو           ٌْ َؿْوٌم ُمْرِ ُت ْٕ َْ َأ َوًة ِمْن ُدوِن افْيَسِٚء َب ْٓ َجَٚل َص ُْٖبوَن افري ٌْ َفَت ُُ َّٕ   {43}األعراف  ]إِ

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ُْٖبونَ  ، كييانػى باإلتيػاف عػف َفَت : يقػاؿي للمجػيء بالػذات كبػاومر كالتػدبير، كفػي الايػر كالرػرَّ : اإلتيػافي

 الكٍطًء، كىك مف أحسًف الانايات. 
َوةً  ْٓ  بػػو مػػرادان  كلػػيس الفىٍعلػػة ًصػػيغة علػػى تجػػاء مرغػػكب، رػػيءو  تحصػػيؿ فػػي الرَّغبػػةي : الرَّػػيكةي  :َصرر
َوًة ِمْن ُدوِن افْيَسٚءِ ]كقكلو: ،المرة ْٓ  يعني: أدبار الرَّجاؿ أريى عنداـ مف فركج النَّساء. [َص

رررُؾونَ  ، كمتجػػػاًكزك الحػػػدَّ اإلليػػػي، مجػػػاكزكف الحػػػالؿ إلػػػى  الباطػػػؿً  فػػػي الميسػػػرفكف أٍم:: ُمْرِ كالجػػػرـً
رُؾونَ ]قكلو:ف الحراـ. ٌْ َؿْوٌم ُمْرِ ُت ْٕ َْ َأ فػال  ،اوعمػاؿ و قػاؿ ليػـ: أنػتـ مسػرفكف فػي اػؿَّ اهللنَّػ معنػاه: [َب

:ف القبيأل،اقداماـ على ىذا  يبعد مناـ أيضان   نكعو. في أمثالو مقدار العمؿ مجاكزةي  اإلسراؼي
 

                                                           

 ،(ٗ)ص:نظرية المقاصد عند اإلماـ الراطبي: أحمد الريسكني(، ك ُِٕة)ص:السياسة الررعية: ابف تيمي (1)
ر المنيجي: جماؿ أبك كالتفسي (،ٖٖٔ/ُكالتفسير الكسيط: الزحيلي) ،(ِٔٗكأصكؿ الدعكة: عبدالاريـ زيداف)ص:

 (.َُٔ(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:ُُْ/ّحساف)

كالتفسير  (،ٓٓ/ُ(، كعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)ُِٕ/ِالبغكم)معالـ التنزيؿ:  (ِ)
كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك  ،(ِِّ،ُِّ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُٖٕ،ُٕٔ/ُْالابير: الرازم)

 (.ُُِ/ّحساف)
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 :(ُ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
على قكمو فاحرةى اللركاط، كفي ىذه ارية أضاؼى  ()في ارية السابقة أنار نبير اهلل لكطه 

إناػػػاران آاػػػرى كتكبياػػػان أرػػػدَّ، فقػػػاؿ ليػػػـ: إفَّ الفاحرػػػة التػػػي تهللتكنيػػػا ىػػػي أنَّاػػػـ أيريػػػا القػػػكـي  ()لػػػكطه 
المىمسػػكاك الطبػػائ  تػػهللتكف الرَّجػػاؿ، كال حامػػؿى لاػػـ علػػى ذلػػؾ إال مجػػرَّد الرػػيكة الابيثػػة القػػذرة، أنػػتـ 

 ييـ.رهللنياـ اإلسراؼ، كلذلؾ ارجتـ على الًفطرة، كفعلتـ ما لـ يفعلو الحيكاف الب
 :(ِ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 

ػػة لػػكطو  بمػا قبليػػا مػػف القصػػص فػػي سػػكرة اوعػػراؼ  ييبػيَّف صػػاحب الظػػالؿ كجػػو ارتبػػاط قصَّ
ػ"بقكلو:  اػرل غيػر كعػف قضػية أي  ،طػرةمػف انحػراؼ الفً  اػاص   عػف لػكفو  ة قػكـ لػكطو كتارؼ لنػا قصَّ

عػػف  يػػا فػػي الكاقػػ  ليسػػت بعيػػدةن كلانَّ  ،القصػػص السػػابؽ قضػػية اولكىيػػة كالتكحيػػد التػػي اانػػت مػػدارى 
كقػػد رػػاء  ،االعتقػػاد فػي اهلل الكاحػػد يقػػكد إلػى اإلسػػالـ لسػػننو كرػرعو إفَّ ؛ فػػقضػية اولكىيػػة كالتكحيػد

كأف يػتـ االمتػداد  ،أف يالؽ البرر ذاران كأنثى، كأف يجعليما رقيف للػنفس الكاحػدة تتاامػؿ بيمػا اهللي 
كمػػف ثػػـ رابيمػػا كفػػؽ  ،كأنثػػى سػػؿ مػػف التقػػاء ذاػػرو سػػؿ كأف ياػػكف النَّ النَّ فػػي ىػػذا الجػػنس عػػف طريػػؽ 

ذة التػػي كجعػؿ اللَّػ ،سػؿ عػف طريػؽ ىػػذا االلتقػاءصػالحيف لاللتقػػاء، صػالحيف للنَّ  الربانيػة نةىػذه السرػ
عميقة، كالرغبة فػي إتيانيػا أصػيلة، كذلػؾ لضػماف أف يتالقيػا فيحققػا مرػيئة اهلل فػي  يناالنيا عندئذو 

ثػػـ لتاػػكف ىػػذه الرغبػػة اوصػػيلة كتلػػؾ اللػػذة العميقػػة دافعػػان فػػي مقابػػؿ المتاعػػب التػػي  ،الحيػػاة امتػػداد
ثػـ لتاػكف اػذلؾ  ،كافالةو  كتربيةو  كمف نفقةو ، ضاعةو كرى  ككض و  مف حمؿو  ،ريةيلقيانيا بعد ذلؾ في الذر 

أطػػكؿ مػػف  ، كيحتػػاجكف إلػػى رعايػػةو تافػػؿ اوطفػػاؿ النارػػئيف  سػػرةو ضػػمانان لبقائيمػػا ملتصػػقيف فػػي أي 
 تضػاىا باالعتقػاد فػي اهلل كحامتػػوىػذه ىػي سػنة اهلل التػي يتصػؿ إدراايػا كالعمػؿ بمق ،الجيػؿ القػديـ

 ."عنيا متصالن باالنحراؼ عف العقيدة، كعف منيج اهلل للحياة كمف ثـ ياكف االنحراؼي ؛ كتقديره
 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 

لى: َجَٚل ]:الجملة القرآنية المطيفة األكَّ ُْٖبوَن افري ٌْ َفَت ُُ َّٕ َٜ ]لجملػةً  مبينةه  [إِ ِٚحَنر ٍَ ُْٖبوَن اف كالتهللايػد  ،[َأَبر
 مسترسػلكف لاػكنيـ ذلػؾ يناػر مػف منزلػةى  تنػزيليـ علػى مبني   ونَّو التَّكبي ؛ عف انايةه  كالالَّـ( بػ )إفَّ 
 .الفاحرة عمؿ عف انايةه  كاإلتياف النَّاىي، لنيي سامعيف غير عليو

َوةً ] انتصب لفظة الثانية:المطيفة  ْٓ  تفظي ي  المفعكؿ ىذا مف كالمقصكدي  وجلو، المفعكؿ على [َص
  .كييستفظ  يياره بهللف حقيؽه  ىك ما يرتيكف بهللنَّيـ كفاعلييا؛ الفاحرةً 

                                                           

 (.ُُّ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (ُ)
 (.ُُّٓ/ّد قطب)في ظالؿ القرآف: سي (ِ)
 .(ُِّ/ٖبف عاركر)الطاىر ا( التحرير كالتنكير: ّ)
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 الفاحرػة، ىػذه فعػؿ فػي للعػذر كقطػ ً  التَّفظيػ  فػي زيػادةه  [ِمرْن ُدوِن افْيَسرٚءِ ]:قكلػو المطيفة الثالثة:
 أفَّ  المػراد كلاػف فظاعػةن، اراػر مػف بهللقػؿٌ  النَّسػاء إتياف م  الرَّجاؿ إتياف فليس ل ناار، قيدان  كليس
 .النَّساء إتياف حقَّيا مف حالةو  في كاق ه  الَّو الرَّجاؿ إتيافى 

َْ ]المػةي  المطيفة الرابعة:  غػرض إلػى اإلناػار غػرض مػف االنتقػاؿ االنتقػالي، أٍم: ل ضػراب [ َبر
 .حاليـ حقيقة إلى كالتَّنبيوي  كالتَّحقير، الذَـّ 

ررُؾونَ  ]:بقكلػػو ()كصػػفيـ ليػػكطه  المطيفػػة الخامسػػة: ٌْ َؿررْوٌم ُمْرِ ررُت ْٕ َْ َأ  الجملػػة بطريػػؽ باإلسػػراؼ [َبرر
، على الدَّالة االسميَّة  ارتيكا فلذلؾ الرَّيكات، في اإلسراؼ منيـ تماَّف قكـه  أنتـ أٍم: الثبات كاللزـك
 المػرءي  يصبألى  حتى الرَّيكات في االسترساؿ رنرنةي  كىذه، المعتادة الريكات سئمكا لما غريبةن  ريكةن 

 ريءه. ريكتو يرفي ال
ًٜ ]الرػني  الفعػؿ ىػذا تسػمية كجو المطيفة السادسة: اًؾرٚ]ك [َؾِٚحَنر  مفاسػدى  علػى يرػتمؿي  أنَّػو[ إرِْسَ

 فػػػي الػػػؽ اهللى  وفَّ  عليػػػو؛ غػػػرزت مػػػا غيػػػر فػػػي المغػػػركزة الحيكانيػػػة الرَّػػػيكة اسػػػتعماؿي  منيػػػا: اثيػػػرةو 
 ينسىػاؽ قيػرم إليػو الػدَّاعي ياػكف ىحتػ التَّناسػؿ، بقػانكف النَّػكع بقػاء إلرادة الحيكانيػة الرَّيكة اإلنسافً 

 اعتػداءه  اهللي وجلػو كضعيا الذم الغرض غير في الرَّيكة تلؾ فقضاءي  بطبعو كفطرتو، اإلنساف إليو
 فػػي يصػػير إذ بػػو، المفعػػكؿ إلػػى بالنَّسػػبة الريجلػػة اصكصػػية يغيػػر كونَّػػو النَّػػكع، كعلػػى الًفطػػرة علػػى
 آلػػػة ييجعػػؿ إذ بػػػو، للمفعػػكؿ محضػػػان  امتيانػػان  فيػػػو كوفَّ  بالقتػػو، فييػػػا اهللي  كضػػعو التػػػي المنزلػػة غيػػر

 معػان، الرَّػيكتيفً  قضػاء مػف كاونكثػة الػذراكرة نظاـ في اهللي  كض  ما االؼ على غيره ريكة لقضاءً 
 بسػػبب كالمفعػػكؿ للفاعػػؿ أضػػراران  يجلػػب الفعػػؿ ذلػػؾ كوفَّ  تقليلػػو، أك النَّسػػؿ قطػػ  إلػػى مفػػضو  كونَّػػو

 .(ُ)لو القا ما غيرً  في محليَّفً  استعماؿ
 فػػي لػػكطو  قػػكـى  ذاػػرى  اهللى  أفَّ  : لػػكال(ِ)الملػػؾ عبػػد بػػف الكليػػدالاليفػػة العباسػػي  قػػاؿ المطيفػػة السػػابعة:

  .قديمان  العرب بيف تعرؼ ال كاانت .(ّ)بذارو  ىذا يفعؿ ذاران  أف ظننتي  ما القرآف
  

                                                           

 .(ِِّ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ُ)
ىك الكليد بف عبدالملؾ بف مركاف بف الحاـ بف أبي العاص بػف أميػة، أبػك العبػاس اومػكم، بكيػ  لػو بالاالفػة ( ِ)

ىػػ(، سػم  سػعيد َٓكلده، كالكلي مف بعده، كااف مكلده سػنة)ىػ(، كااف أابر ٖٔبعد أبيو بعيدو منو في ركاؿ سنة)
حتػػى  ()ىػػػ( كماػػث فػػي بنائػػو عرػػر سػػنيف، ككسػػ  مسػػجد النبػػيَّ ٖٔبػػف المسػػيب، بنػػى الكليػػد جػػام  دمرػػؽ سػػنة)

ىػػ(، كاػاف الػذم صػلى عليػو ٔٗدالت الحجرة التي فييا القبر فيو، كلػو آثػار حسػاف اثيػرة جػدان، اانػت كفاتػو سػنة)
 (.ُٔٔػ َُٔ/ٗعزيز. كاانت االفتو عرر سنيف. ينظر: البداية كالنياية: ابف اثير)عمر بف عبدال

(، كالمراحؿ الثماف لطالب فيـ القرآف: عصاـ بف صالأل ُْٔػُِٔ/ٗالبداية كالنياية: ابف اثير)( ّ)
 (.ُّٓالعكيد)ص:
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كقد اانت ىناؾ دعكل عريضة مف اوجيزة التي يكجييػا يقكؿ صاحب الظالؿ:  :الثامنة المطيفة
احتجػػػاب  أفَّ  ،الييػػػكد فػػػي اورض لتػػػدمير الحيػػػاة اإلنسػػػانية بإرػػػاعة االنحػػػالؿ العقيػػػدم كاواالقػػػي

ففي أكربا كأمرياا لػـ  ،كلاف ريادة الكاق  تارؽ العيكف ؛احرة الراذةالمرأة ىك الذم ينرر ىذه الف
كىػذه الفاحرػة الرػاذة يرتفػ   ،أنثػى كاػؿَّ  ذاػرو  لالاتالط الجنسػي الاامػؿ بػيف اػؿَّ  كاحده  ضابطه  يبؽَّ 

بػؿ يتعػداه إلػى الرػذكذ  ،جػاؿكال يقتصػر علػى الرػذكذ بػيف الرَّ  ،معدليا بارتفاع االاتالط كال ينقص
اذكبػػػة، كتسػػػندىا إلػػػى كلاػػػف ىػػػذه اوجيػػػزة المكجيػػػة مػػػا تػػػزاؿ تػػػردد ىػػػذه اوي  (،)السيػػػحاؽساءبػػػيف النَّ 

 .(ُ)ريفنصلتؤدم ما تريده بركتكاكالت صييكف، ككصايا مؤتمرات الم ؛حجاب المرأة
 :بياف المقصد في اآلية ان:خامس
 المكاط حراـه  - أ

 المفسػػدة الفػػكاحش مػػف كىػػي الجػػرائـ، أابػػر مػػف ػ كىػػي عمػػؿي قػػكـً لػػكطو ػ (ِ)اللرػػكاط جريمػػة إف
 فاسػػؼ بهللقسػػى عقكبػػة، علييػػا اهللي  عاقػػب كقػػد نفسػػيا، كللحيػػاة بػػؿ كالػػدرنيا، كللػػدَّيف كللفطػػرة، للالػػؽ
، بقكـ اورضى  ييتلػى إلػى  قرآنػان  ذلػؾ القذرة، كجعؿ فعلًتيـ جزاءى  ًسجيؿو  مف ًحجارةن  علييـ كأمطرى  لكطو

 ()رسػكؿ أفَّ  عبػاس ابػف فاعلػو، فعػف بقتػؿ ()الرسػكؿي  أمػر درسان كعبػرةن، كقػد لياكف يكـ القيامة؛
كرحـ اهللي الرػكااني؛ فإنَّػو  .(ّ)"بو كالمفعكؿى  الفاعؿى  فاقتلكا لكط، قكـ عمؿ يعمؿ كجدتمكه مف:" قاؿ
 بيػا يصػيري  عقكبػةن  يعاقػب بػهللفَّ  الذميمػة، الرذيلة ىذه كمقارؼ الجريمة، ىذه مرتاب أحؽ كما" :قاؿ
 مػػا قػػكـً  بفاحرػػةً  أتػػى بمػػف المتمػػرديف، فحقيػػؽ الفسػػقةً  رػػيكةى  ياسػػري  تعػػذيبان  كيعػػذبي  للمعتبػػريف، عبػػرةن 

 مرػػابيان  كالرػػناعة الرػػدَّة مػػف ياػػكف بمػػا العقكبػػة مػػف يىٍصػػلىى أفٍ  العػػالميف، مػػف أحػػدو  مػػف بيػػا سػػبقيـ
سىػػؼى  كقػػد لعقػػكبًتيـ، نَّمػػا .(ْ)"كثيػػبيـ باػػرىـ العػػذاب بػػذلؾ كاستهللصػػؿى  بيػػـ، اهللي  اى  فػػي اإلسػػالـي  رػػددى  كا 

 اويمة، منيا: في كأضرارىا السيئة، رثارىا ؛اللكاط جريمة عقكبةً 
 حػػدَّ  إلػػى اومػػر بػػو يبلػػ  كقػػد المػػرأة، عػػف الرجػػؿ صػػرؼي أف ورػػهللن المػػرأًة؛ فمػػف عػػف الرَّغبػػةي  .ُ

 .النسؿ إيجاد كىي الزكاج، كظائؼ مف كظيفةً  أىـي  تتعطؿ كبذلؾ مباررتيا، عف العجز
 الؽ في النفسي باالنعااس كتصيبيا ،النفس تغزك العادة ىذه اوعصاًب؛ فإفَّ  في التَّهللثيري  .ِ

  رذكذ. إلى الرعكر كينقلب رجالن، لياكف الؽ ما بهللنَّو فؤاده صميـ في فيرعر الفرد،

                                                           

   (.ُُّٔ/ّ( في ظالؿ القرآف: سيد قطب)ُ)
نة: فقو السر ينظر: ( ، فتحة الررجبرفي فرج) الدر أٍم: إيالج فرج)حرفة الذار( ، الرجؿى  ( اللركاط: ىك إتياف الرجؿِ)

   .(ُْٖ/ّ)سيد سابؽ
(، كالترمذم ِْْٔ( حديث رقـ)َُٖٗ/ْأارجو أبك داكد في اتاب الحدكد ػ باب فيمف عىًمؿى عىمىؿى قـك لكط)( ّ)

(، كصححو اولباني في" إركاء ُْٔٓرقـ)(حديث ّْٕ/ّفي اتاب الحدكد ػ باب ما جاء في حدَّ اللركطي)
 (.َِّٓ( حديث رقـ)ُٔ/ٖالغليؿ") 

   (.ِٖٖ/ٕ( نيؿ اوكطار ررح منتقى اوابار: الركااني)ْ)
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 فػػػػي غريبػػػػان  كراػػػػكدان  تفايػػػػره، فػػػػي كارتبااػػػػان  المػػػرء، عقػػػػؿ تػػػػكازف فػػػػي ااػػػػتالالن  يسػػػػبب اللػػػكاط .ّ
 .إرادًتو في رديدان  كضعفان  عقلو، في كاضحةن  كبالىة تصكراتو،

 اوصػؿ بعيػدة ونَّيػا كذلؾ الجنسية؛ العاطفة إلرباع اافية غير كطريقة راذةه، علة اللكاط .ْ
 .الراذ للكض  مالءمتو كفقد المكض ، صالحية الطبيعية، كبعدـ المالمسة عف

 الفاسقيف تجد كلذلؾ البرازية، المكاد على السيطرة كفقد كتمزقيو، المستقيـً  عضالتً  ارتااءي  .ٓ
 .رعكرو  أك إرادةو  بغير منيـ تارج بحيثي  المتعفنة، المكاد بيذه التلكث دائمي

 الرجػؿ كراحػة المحػتقىف المػاء اجتػذاب فػي ااصػية لفػرج المػرأة وفَّ  بالرجػاؿ؛ مضػر اللكاط .ٔ
 .المحتقف اؿ يارج كال الماء، جمي  اجتذاب على يعيف ال الدربر في كالكطءي  منو،

 .كيالبسو بكجيو الرَّجؿ فيستقبليو كالنجك، القذر محؿ ونَّ و .ٕ
 .المنافرة غاية ليا منافر الطباع، عف بعيد غريب كارد ونَّو جدان؛ بالنَّساء يضرأنَّو  .ٖ
دي  نَّوأ .ٗ ـي  الكجو، ييسكَّ ، كييظًل  .كحرة الكجو كياسك القلب، نكرى  كيطًمسي  الصدرى
 .بيدَّ  كال كالمفعكؿ، الفاعؿ بيف كالتقاط  الرديد، كالتباغض النرفرةك  كالغـ اليـ ييكجب نَّوأ .َُ
 .كتالعنان  تباغضان  بيا كيبدليما بينيما، المكدة يذىبك  منيما، بالمحاسف يىذىبى  نَّوأ .ُُ
 القبيأل استحسف القلب؛ فقدىا فإذا القلكب، حياة ىك كالحياءي  جملةن، بالحياء يذىب أنَّو اما .ُِ

 .فساده استحاـ فقد كحينئذو  الحسف، كاستقبأل
 عليػو اهلل ييراػبً  لػـ طبػ  إلػى طبعػو عف اإلنساف كييارج اهلل، رابيا عما الطباع يحيؿ نَّوأ .ُّ

، طبػ ه  ىػك بؿ الحيكاف، ًمف ريئان  ذا مناػكسه  كاليػدل، كالعمػؿي  القلػبي  انػتاسى  الطبػ ي  نيًاػسى  كا 
 .ااتياره بغير كاالميو كعمليو حاليو كيفسدي  كالييئات، اوعماؿ مف الابيثى  حينئذو  فيستطيبي 

رأة الكقاحة ًمف ييكرث نَّوأ .ُْ قارة كالسَّفاؿ الميانةك  كالجي  .غيره يكرثو ال ما كالحى
 كاستصغارىـ إياه، كاحتقارىـ لو، النَّاس كازدراء كالبغضاء، المقت حلة مف العبدى  ياسك نَّوأ .ُٓ

 .(ُ)بالًحسَّ  مراىد ىك ما لو
لػؽ، سػيَّئي بػو يتصػفكف مػف جميػ  فتجد اطير، نفسي كمرض أاالقية، لكثة إفَّ اللكاط         الاي
 كجػػػداف ليػػػـ لػػػيس اإلرادة، كالرذائػػػؿ، ضػػػعيفي الفضػػػائؿ بػػػيف يميػػػزكف ياػػػادكف ال الطبػػػاع، فاسػػػدم
 اوطفػػاؿ علػى السػطك عػف نفسػي، رادع يردعػػو كال أحػدىـ، يتحػرج ال يػردعيـ، ضػمير كال يػؤنبيـ،

 الجػرائـ، ممػا ارتاػاب علػى كالتجػرؤ الفاسػدة، عاطفتػو إلرػباع كالردة؛ العينؼ كاستعماؿ كالًصغار،
 بمقترفيػو، التنايػؿ فػي أحاامػو دقػة كتظيػر اللػكاط، تحػريـ فػي اإلسػالمي الترري  حامة يتبيف تقدـ

(ِ)رػركرىـ مػف العػالـ كتالػيص علػييـ، بالقضػاء كاومر
 رػنيعة، قبيحػة اصػلةفػإفَّ فاحرػة اللػكاط  

                                                           

 (.ْْٗ(، الابائر: الذىبي)ص:ُِْ،َِْ/ْزاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ الجكزية)( ُ)

 ( بتصرؼ.ُِٖػ ُٖٕ/ّ( فقو السنة: السيد سابؽ)ِ)
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 لػـ التػي الميػثالت، مػف أنكاعػان  بيػـ كأحػؿَّ  العقكبػات، بػهللنكاع أىلىيػا اهللي  عذَّبى لذلؾ  مذمكمة، فاحرةك 
 كليػذا كالتعػداد، الحصػر يفػكت مػا المفاسد مف اللكاط في فإفَّ  ،السالفات اويمـ مف أحدان  بيا ييعاقب
 ال فسػػادان  يفسػػد فإنَّػػو دبػػره، فػػي يػػؤتى أف مػػف ايػػر بػػو المفعػػكؿ يقتػػؿ كوف فاعليػػو، عقكبػػات تنكعػػت
 صػػاحبيا تاػػذؿ كالرػػيكات كالمعاصػػي الػػذنكبى  فَّ اهللي؛ و يرػػاء أف إال أبػػدان، صػػالح بعػػده لػػو ييرجػػى
 سيػػكء فػػي فيقػػ  االيمػػاف، ضػػعؼ مػػ  الاػػذالف عليػػو فيجتمػػ  لػػو، الرػػيطاف اػػذالف مػػ  المػػكت عنػػد

 كأعمالػو، أقكالػو، في كصدؽ اهلل، م  كباطنو ظاىره صلأل مف فييا يق  ال الااتمة كسيكء الااتمة،
نَّما بو، يسم  لـ ىذا فإفَّ   جػرأة لػو كلمػف عمػالن، كظػاىره عقدان، باطنو فسد لمف الااتمة سيكء يق  كا 

قػػػداـ الابػػػائر، علػػػى ، التكبػػػة قبػػػؿ المػػػكت بػػػو ينػػػزؿ حتػػػى عليػػػو ذلػػػؾ غلػػػب فربمػػػا الجػػػرائـ، علػػػى كا 
نَّما المفاسًد، أعظـي  مف اللكاطً  مفسدةى  أف كالمقصكدي   ونَّو بو؛ كالمفعكؿ الفاعؿ بقتؿ الررع مرى أى قد  كا 

بث طكيتيما، لفساد النَّاس، بيف بقائيما في ايرى  ال  ايػرى  فػال المثابػة بيػذه اػاف فمػف بكاطنيما، كاي
 عاػػس قػػد اللػػكطي، ك كديػػًنيـ معارػػًيـ أمػػري  ليػػـ صػػلأل منيمػػا الالػػؽى  اهللي  أراح فػػإذا بقائػػو، فػػي للالػػؽ
 مػف إال كفالحػو، صػالحو بعػد أمػرىه، عليػو كعاس قلبىو، اهللي  فقلب ذاران، فهللتى اومر، كقلب الًفطرة،

 كجػكب كعلػى الجريمػة، ىػذه حرمػة علػى العلمػاء إجمػاع كمػ  اىتدل. ثـ صالحان  كعمؿ كآمف تاب
مػػذىب  :ثالثػػة مػػذاىبعلػػى  ليػػا المقػػررة العقكبػػة تقػػدير فػػي ااتلفػػكا أنَّيػػـ إال بالرػػدة، مقترفييػػا أاػػذ
كال يراعػػػػػػى فيػػػػػػو كمػػػػػػذىب المالايػػػػػػة حػػػػػػد اللػػػػػػكاط الػػػػػػرجـ، نفيػػػػػػة: ال حػػػػػػدَّ فيػػػػػػو، كفيػػػػػػو التعزيػػػػػػر، الح

 .المحصف البار كيرجـ فيجلد مذىب الرافعي أفَّ حد اللكطي حد الزنا سكاء،، ك اإلحصاف.)القتؿ(
ٍيف أك  ػػػػرَّ ػػػػنىٍيف اانػػػا أك غيػػػػر محصػػػنيف، حي كالػػػراجأل أفَّ اللرػػػكاطي يقتػػػػؿ الفاعػػػؿ كالمفعػػػػكؿ بػػػو، محصى

كف القتػؿ، مملكاٍيف، أك ااف أحدىما مملكاان كارار حران، فإفَّ ااف أحديىما غيرى بال و عكقػب بمػا د
 االثناف؛ يقتؿ أف: بةالصحا عليو اتفقت الذم كىك الصحيأل كزاد:"، ابف تيميةكقتليما بالرجـ، قالو 

مف العلماء أفَّ  كقد قرر بعض المحققيف محصنيف" غير أك محصنيف اانا سكاء ،كاوسفؿ اوعلى
كفي بياف  .(ُ)متفقكف على قتؿ اللكطي، كأفَّ الاالؼ بينيـ إنَّما ىك في ايفيَّة قتلو الصحابة الاراـ

نَّ على  ()رسكؿ اهلل كأطبؽ أصحابي " :ذلؾ يقكؿ ابف القيـ مػا قتلو، لـ ياتلؼ مػنيـ فيػو رجػالف، كا 
مػنيـ فػي قتلػو، فحااىػا مسػهلللة  اس أف ذلػؾ ااتالفػان النَّػ بعػضي  ااتلفت أقكاليـ في صفة قتلػو، فظػف

اللرػػػكاطى مػػػف  علمػػػاءكقػػػد عػػػدَّ ال .(ِ)"نػػػزاع بػػػيف الصػػػحابة، كىػػػي بيػػػنيـ مسػػػهلللة إجمػػػاع ال مسػػػهلللة نػػػزاع
ة قكـ  اهلل قصَّ  قدك الابائر  ، كأنَّو أىلايـ بفعليـ الابيث، كأجم  المسلمكف مف أىػؿ لكطعلينا قصَّ

ـر اللركاط ىػػك الػػداء العضػػاؿفػػ كاللرػػكاط أفحػػش مػػف الزنػػا كأقػػبأل؛ ،مػػف الابػػائر  الملػػؿ أفَّ التلػػكرط ، كالسرػػ

                                                           

(، كالابػػػػائر: ّٕ/ٓزاد المعػػػاد فػػػي ىػػػدم ايػػػر العبػػػاد: ابػػػف القػػػيـ)، ك (ّّْ/ِٖ): ابػػػف تيميػػػةمجمػػػكع الفتػػػاكل (ُ)
 (.ُْٔػُِٔ/ٗكالبداية كالنياية: ابف اثير) (،َِٕالذىبي)ص:

 (.ّّٔ: ابف القيـ)ص:كركضة المحبيف (،ُٖٔالداء كالدكاء: ابف قيـ الجكزية)ص: (ِ)
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 بيػا يعاقػب لػـ عقكبػةن  كعػاقبيـ العػالميف، مػف أحػدان  لػكط قػكـ قبػؿ الابيػرة بيػذه اهللي  يبتػؿً  كلػـالقتَّاؿ، 
 بيػـ، كالاسػؼ علػييـ، ديػارىـ كقلػب اإلىػالؾ، بػيف العقكبػات أنػكاع مػف علػييـ كجمػ  غيػرىـ، أيمةن 

 ىػػػذه مفسػػػدة لعظػػػـ كذلػػػؾ سػػػكاىـ، أمػػػة ينالػػػو لػػػـ ناػػػاالن  بيػػػـ فناػػػؿ السَّػػػماء، مػػػف بالحجػػػارة كرجميػػػـ
 معػػػو الحيػػػاة ترجػػػى ال قػػػتالن  قتلػػػو كطئػػػو إذا فإنَّػػػو كطئػػػو، مػػػف لػػػو ايػػػر بػػػو المفعػػػكؿ كقتػػػؿ ،الجريمػػػة
 .(ُ)آارتو في بو ينتف  كربما رييد، مظلكـ فإنو قتلو باالؼ

 النكاح عبادة: - ب
 فػإفَّ  إفَّ المقصد اوصلي مف النااح ابتغاء الكلد، كال يتحصؿ ىذا م  الػكطء فػي الػدبر ألبتػة؛

نَّمػا لػو، ييالؽ كلـ العمؿ، ليذا يتييهلل لـ الدبر دبػر  إلػى عنػو فالعػادلكف فػرج المػرأة، لػو ىييَّػئى  الػذم كا 
سػػػراؼ ، ك جميعػػػان  كرػػػرعو اهلل ًحامػػػة عػػػف اػػػارجكف الصػػػبياف فػػػي تجػػػاكز مػػػنيج اهلل اللرػػػكاط رػػػذكذ كا 

كىػػبيـ اهلل إياىػػا، وداء دكرىػػـ فػػي امتػػداد  كاإلسػػراؼ فػػي الطاقػػة التػػي ،الممثػػؿ فػػي الفطػػرة السػػكية
 د رػيكةو فيػي مجػرَّ  ،البررية كنمك الحياة، فإذا ىػـ يريقكنيػا كيبعثركنيػا فػي غيػر مكضػ  اإلاصػاب

يا فػي لػذتى  فػإذا كجػدت نفػسه ، ادقة في تحقيؽ سنة اهلل الطبيعيةالفطرة الص ذةى اهلل جعؿ لى  وفَّ  ؛راذةو 
، فيػػػك الرػػػذكذ إذف كاالنحػػػراؼ كالفسػػػاد الفطػػػرم، قبػػػؿ أف ياػػػكف فسػػػاد الربانيػػػة نةنقػػػيض ىػػػذه السرػػػ

الصادقة للذار في ىػذا االلتقػاء، ذة الفطرة ىك الذم يحقؽ لى  التاكيف العضكم لألنثى إفَّ ، اواالؽ
ذة المصاحبة لو رحمة مف اهلل كنعمة، إذ يجعؿ القياـ ما ىذه اللَّ إنَّ  ،الذم ال يقصد بو مجرد الريكةو 

 ا التاػكيف العضػكم للػذارفهللمَّػ ،ذة تعادؿ مرقة التاليؼبتحقيؽ سنتو في امتداد الحياة، مصحكبان بلى 
 : (ّ)اللكاط كحيسف النااحبياف الكجكه المكجبة لقبأل  ىذاك  .(ِ)ذة للفطرة السليمةفال يماف أف يحقؽ لى 

حصػػػكلو يحمػػػؿ اإلنسػػػاف علػػػى طلػػػب  وفَّ  ؛اس يحتػػػرزكف عػػػف حصػػػكؿ الكلػػػدأف أاثػػػر النَّػػػ .ُ
تعػػاب الػػنفس فػػي الاسػػب ذة العظيمػػة لحصػػكؿ اللىػػ جعػػؿ الكقػػاع سػػببان  اهلل إال أفَّ  ،المػػاؿ كا 

 ،يحصػػؿ الكلػػد رػػاء أـ أبػػى كحينئػػذو  ،الكقػػاعحتػػى إف اإلنسػػاف بطلػػب تلػػؾ اللػػذة يقػػدـ علػػى 
فكضػ  اللػذة فػي الكقػاع ارػبو اإلنسػاف الػذم  ،سػؿ كال ينقطػ  النػكعكبيذا الطريػؽ يبقػى النَّ 

و ذلػػػؾ يكأف يضػػػ  فػػػي ذلػػػؾ الفػػػ  رػػػيئا يرػػػتي دَّ و ال بيػػػفإنَّػػػ ؛كضػػػ  الفػػػ  لػػػبعض الحيكانػػػات
لكقػػاع يرػػبو كضػػ  فكضػػ  اللػػذة فػػي ا ،لكقكعػػو فػػي ذلػػؾ الفػػ  الحيػػكاف حتػػى يصػػير سػػببان 

  .كالمقصكد منو إبقاء النكع اإلنساني ،الريء الذم يرتييو الحيكاف في الف 

                                                           

 (.ُِٗ،ُْٖالجكزية)ص:الداء كالدكاء: ابف قيـ ( ُ)

 (.ُُّٓ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)( ِ)

 (.ُٕٔ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ّ)
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فضػي إلػى الكلػد لػـ تحصػؿ الحامػة لك تماػف اإلنسػاف مػف تحصػيؿ تلػؾ اللػذة بطريػؽ ال تي  .ِ
سػػػػؿ كذلػػػػؾ علػػػػى اػػػػالؼ حاػػػػـ اهلل فكجػػػػب الحاػػػػـ ذلػػػػؾ إلػػػػى انقطػػػػاع النَّ  كودل ،المطلكبػػػػة

 .فضي إلى الكلدحتى تحصؿ تلؾ اللذة بالطريؽ المي  ،بتحريمو قطعان 
 كاونثػى فػاعالن  فػإذا صػار الػذار مػنفعالن  ،نة االنفعػاؿظً كاونكثة مى  ،نة الفعؿظً الذاكرة مى  أفَّ  .ّ

 كعلى عاس الحامة اإلليية. ،ااف ذلؾ على االؼ مقتضى الطبيعة
ذا اػاف االرػتغاؿ ب ،بالبييمة االرتغاؿ بمحض الريكة تربوه أفَّ  .ْ الرػيكة يفيػد فائػدة أاػرل كا 

 ،سكل قضاء الريكة فلياف قضاء الريكة مػف المػرأة يفيػد فائػدة أاػرل سػكل قضػاء الرػيكة
بقػػاء النػػكع اإلنسػػانيكىػػك ح ػػ ،صػػكؿ الكلػػد كا  و ال يفيػػد إال ا قضػػاء الرػػيكة مػػف الػػذار فإنَّػػفهللمَّ

 ة.عف الغريزة اإلنساني كاركجان  ،بالبيائـ فااف ذلؾ تربيان  ،مجرد قضاء الريكة
كالعيػػب الاامػػؿ  ،و يبقػػى فػػي إيجػػاب العػػار العظػػيـىػػب أف الفاعػػؿ يلتػػذ بػػذلؾ العمػػؿ إال أنَّػػ .ٓ

كالعاقػػؿ ال يرضػػى وجػػؿ لػػذة  ،بػػالمفعكؿ علػػى كجػػو ال يػػزكؿ ذلػػؾ العيػػب عنػػو أبػػد الػػدىر
 منقضية في الحاؿ إيجاب العيب الدائـ الباقي بالغير اسيسةو 

كربمػػػا يػػػؤدم ذلػػػؾ إلػػػى إقػػػداـ  ،يكجػػػب اسػػػتحااـ العػػػداكة بػػػيف الفاعػػػؿ كالمفعػػػكؿ و عمػػػؿه أنَّػػػ .ٔ
 أك علػى إيجػاب إناائػو باػؿَّ  ،و ينفػر طبعػو عنػد رؤيتػوالمفعكؿ علػى قتػؿ الفاعػؿ وجػؿ أنَّػ

و يكجػب اسػتحااـ اولفػة فإنَّػ ،ا حصكؿ ىذا العمؿ بػيف الرجػؿ كالمػرأةيقدر عليو. أمَّ  طريؽو 
 .لابيرةكالمكدة كحصكؿ المصالأل ا

فػإذا كاقػ  الرجػؿ المػرأة قػكم الجػذب فلػـ  ،أكدع في الرحـ قكة رديدة الجذب للمني اهلل أفَّ   .ٕ
ا إذا كاقػ  الرجػؿ فلػـ يحصػؿ فػي ذلػؾ أمَّػ ،مف المنػي فػي المجػارم إال كينفصػؿ ريءه  يبؽى 

مػف  فيبقػى رػيءه  ،ال يامػؿ الجػذب كحينئػذو  ،العضك المعيف مف المفعػكؿ قػكة جاذبػة للمنػي
كيعفػػػف كيفسػػػد كيتكلػػػد منػػػو اوكراـ الرػػػديدة  ،المنػػػي فػػػي تلػػػؾ المجػػػارم كال ينفصػػػؿأجػػػزاء 

  .اللكاطفيذه ىي الكجكه المكجبة لقبأل  ،كاوسقاـ العظيمة
 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفسادسان: 
 على اإلنساف المسلـ أف يينار الفكاحش، لاف بالطريقة التي تيبيَّف فسادىىا. .ُ
يػـ دكف الػؽ اهلل فييػا، كأنَّ  يػـ بػدعه أنَّ ك ، ة قػكـ لػكطو طرة كاضحان في قصَّ الفً  انحراؼي  لقد ااف .ِ

 .في ىذا االنحراؼ الرني  غير مسبكقيف
 .الركاذ ماالطة يجنبو كأفَّ  بلكغو، كبعد صغره حاؿ في كلده حفظ الرجؿ على .ّ

                                                           

(، كفي ظالؿ القرآف: سيد ُْٓ/ّ(، كميغني المحتاج: الاطيب الرربيني)ُٕٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
(، ّْٔ،َُِىبي)ص:كالابائر: الذ (،ُُْ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ُُّٓ/ّقطب)

 (.ُُٔكالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات القرآنية)ص:
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لػػكؿ الػػنَّعـ، زكاؿ أسػػباب أابػػر مػػف أفَّ اللػػكاط .ْ  اهلل مػػف كالمقػػت اللعنػػة يكجػػب فإنَّػػو الػػنَّقـ، كحي
عراضو  يهللمنيو. ررو  كأمر  ىذا، بعد يرجكه ايرو  فهللمر  إليو، نظره كعدـ فاعلو عف كا 

 لػذةى  تفقػده رػائنة، نفسػية كعلػؿ رػاذةو  عصبية بهللمراض ل صابة اللكاط يجعؿ المرء عرضةن  .ٓ
 .كالرجكلة اإلنسانية صفةى  كتسلبو الحياًة،

 كالمبالغة في المن  منو. ،اللكاطحرمة  اإلسالـ قد ثبت بالتكاتر الظاىر مف ديفً  .ٔ
 .في الطباع مقرره  أمره  اللكاطقبأل  أفَّ  .ٕ
 .الذاكر لكط الذيف غضب اهللي علييـ، كاسؼ بيـ كبدارىـ إتياف قكـ أعماؿ مف أفَّ  .ٖ
 .مف مقاصد النااح طلب الكلد لبقاء النكع اإلنساني .ٗ
 عظيمة، كعقابو رديد.اللكاط فاحرة تدؿر على انتااس الفطرة، كأضراره  .َُ
 .كال فسادو  اواالؽ اإلسالمية ىي اواالؽ الفطرية، بال انحراؼو  .ُُ
 النااح عبادة دينية لما فيو مف عمارة الدرنيا. .ُِ

 : مف صكر االبتبلء كالتمحيص اإلخراج مف الديار ثالثقصد الالم
َٚن َجَواَب َؿْوِمِه إَِلَّ َأْن َؿُٚفوا :وقكلل      ـَ ُروَن[]َوَمٚ  َّٓ ٌٚس َيَتَى َٕ ٌْ ُأ ُ ٌْ إَِنَّ ُُ ٌْ ِمْن َؿْرَيتِ  { 48}األعراف   َأْخِرُجوُه

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 .جزاءن  أك رٌدان، أك تقريران، آار االـ بوً  ييقابؿ الذم الاالـي : الجكابي ررعان : َجَواَب 
 ٌْ ُُ .: ىي سىدكـ، كتق ي جنكبى البحر َؿْرَيتِ  الميَّت باتجاه مىعافى

ُرونَ  َّٓ ، ثػـ الطَّيػارةي ضػرباف: طيػارةي كالتالص مف اودناس حسيَّة أك معنكيػةكالطيارةي: النظافة  :َيَتَى
، كطيػػار  ، جسػػـو ، ةي نىفػػسو ، أك مػػا فػػي معنػػى ذلػػؾ، ك كالطيػػارةي رػػرعان: رفػػ ي حػػدثو زالػػةي نجػػسو  التَّطيػػركا 

 الرذائػؿ، مػف كالحػذر الػنَّفس، تزايػةً  علػى تكسػعان  الطَّيػارة طلؽكت النَّظافة، كحقيقتييا الطَّيارة، تالرؼ
ُرونَ ]:معنى، فاماؿو  صفةي  كتلؾ المراد في ارية، كىي َّٓ أم: المزيليف للنجاسػات، كالمتحػرَّيف [ َيَتَى

 التارايف للذنب، العامليف للصالح.؛ وفَّ الطيارةى أيسر العبادًة، في الطيارات
 :(ِ)لآلية المعنى اإلجماليثانيان: 

إال أٍف المرتابيف ليذه الفاحرة  كما ااف جكاب الطرغاة الميستابريف على نصائأل نبيَّيـ لكطو 
يـ لبعضو  َـّ كأتباعػو مػف قػريًتاـ التػي اسػتكطنتيمكىاأارجكا لكطان  معرضيف عف الحؽَّ: قاؿ بعضي ، ثػ

ؿَّ عمػػؿو مػػف أعمالنػػا كال يىركنىػػو قػػالكا: إفَّ لكطػػان كاتباعػػو أينػػاسه يترفَّعػػكف عػػف إتيػػاف الرَّجػػاؿ كعػػف اػػ

                                                           

 ،(ِّٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُْٖ/ِعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (ُ)
 (.ِٕ/ُ(، كالفقو المنيجي: مصطفى الاف كآاركف)ُُِ/ّفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)التك 
 (ُُّ/ّجماؿ أبك حساف) فسير المنيجي:التك  (،ُُّٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ِ)
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يػا عجبػان! أك ، إنَّيـ أناس يتنزَّىكف عف عملنا ىذا، فال يليػؽ بنػا أف يبقػكا بػيف ظيرانينػا، ميناسبان ليـ
 .، ليبقى فييا الملكثكف المدنسكفمف يتطير يارج مف القرية إاراجان 

 :(ُ)ان: لطائؼ التفسير في اآليةثالث
ررٚنَ ]ابػػري  أنَّػػو علػػى [َجررَواَب ]:قكلػػو انتصػػب :المطيفػػة األكلػػى بعػػد  الكاقػػ ً  اسػػميا علػػى مقػػدَّـ [ـَ

 معمػكلي أحػد اػاف إذا الترايب، ىذا مثؿ في الفصيألي  االستعماؿي  ىك كىذا المفرغ، االستثناء حرؼ
ؿ المعمكؿ نصبً  على القراءاتي  أجمعت كلذلؾ كالفعًؿ،( أفٍ ) مف مينسباان  مصدران  ااف  .اوكَّ

ٌْ ]:قكلو في المنصكب الضمير: المطيفة الثانية لـ محذكؼو  على عائده  [َأْخِرُجوُه  السَّػياؽ، مف عي
 فػػػػي غيػػػػر ىػػػػذه السػػػػكرة قػػػػاؿ اهلل وفَّ  ؛كأتباعػػػػو المراد منػػػػو أارجػػػػكا لكطػػػػان فػػػػ .كأىليػػػػو ()لػػػػكط كىػػػػـ
ٌْ ]:عنيـ ُُ إاػراج مػف نيػاىـ مػا سػعكا فػي يػـ إنَّ الظاىر أنَّ  كوفَّ  {12}الـؿ:  [َأْخِرُجوا َآَل ُفوٍط ِمْن َؿْرَيتِ

 مو.كقك  اىي ليس إال لكطان كذلؾ النَّ  ،عف العمؿ الذم يرتيكنو كيريدكنو
رُرونَ ]:: جملػةلمطيفة الثالثةا َّٓ ٌٚس َيَتَى َٕ ٌْ ُأ ُ  جػاءت إذا( إفَّ ) رػهللف كذلػؾ بػاإلاراًج، لألمػر علَّػةه  [إَِنَّ

 علػى كتػدؿر  التَّفريػً ، فػاءً  ميفػادى  تفيػدي  فإنَّيػا االىتمػاـ لمجػرَّد اانػت بػؿ إناار، كال فيو رؾَّ  ال مقاـ في
 .كالتَّعليؿ الربط

ُرونَ ]قكلو:: رابعةالمطيفة ال َّٓ ٌٚس َيَتَى َٕ ٌْ ُأ ُ  على سبيؿ التيارـ.أم مف أفعالنا، قالكا ذلؾ [إَِنَّ
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
 االبتبلء باإلخراج مف الكطف: - أ

لقػػد اػػاف جػػكاب قػػكـ لػػكطو أبلػػ  مػػا ياػػكف مػػف الػػرد، قػػكـ كصػػلت بيػػـ الحػػاؿ إلػػى ىػػذا اإلناػػار، 
ى، كال نىف  ييٍرتىقىب، فييـ ىذا بعدفليس   أف افاىـ ما ونو مطم ، كال رجاء، فإنَّيـ ال اير فييـ ييٍرجى

 أنفسػيـ، ىإلػ كنسػبكىا ديػارىـ، ككطػنيـ مػف بػاإلاراج تكعػدكا لكطػان كأىلػو بػؿ اليدل، عف أعرضكا
 اورض، إلػػى عبػػاده اهللى أاػػرج فػػإفَّ  الظلػػـ، أعظػػـ مػػف كىػػذا فييػػا، لػػو حػػؽَّ  ال الرسػػكؿ أفَّ  كزعمػػكا
 على بذلؾ استعاف فمف، عبادتو على بيا يستعينكف علييا كما اورض ليـ كسار بعبادتو، كأمرىـ
 ياػف لـ المعاصي، كأنكاع الافر على بذلؾ استعاف كمف التبعة، مف كارج ذلؾ، لو حؿَّ  اهلل عبادة
 التػي اورض مػف رػيءو  ليػـ لػيس الحقيقػة فػي الررسػؿ أعػداء أفَّ  فعلـ لو، يحؿ كلـ لو، االصان  ذلؾ

ف ،منيػػا بػػإاراجيـ الرسػػؿى  تكعػػدكا  بالدىػػـ، أىػػؿ جملػػة مػػف الرسػػؿى  فػػإفَّ  العػػادة، مجػػرد إلػػى رجعنػػا كا 
 كالمػركءة الػديف عدـ مف إال ىذا ىؿ! كاضحان؟ صريحان  ليـ حقان  يمنعكنيـ ريء فألم منيـ، كأفراد

                                                           

(، ُْٗ/ِ( كعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي)ُٖٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 .(ِّٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك 
 (،ُُّٔ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ْْٗ:صالسعدم) الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: سيرتي (ِ)

 (.ْٖكاالبتالء كالمحف في الدعكات: محمد أبك فارس)ص:
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الفصؿ 
 (ْٖ-َٖالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) :المبحث الثالث الرابع

 اهلل يمضػي أف إال حينئػذو  بقػي مػا الحػاؿ، ىػذه إلػى ()بنبيو لكط ماريىـ انتيى لما كليذا بالالية؟
تطػػارد الػػذيف يتطيػػركف، فػػال ينغمسػػكف  الػػدكؿ الظالمػػة إفَّ ، العقكبػػات بػػهللنكاع  أكليػػاءه أمػػره، كينصػػر

كتحطيمػػػان لألغػػػالؿ أليسػػػت تطػػػاردىـ فػػػي أرزاقيػػػـ يػػػة مكتسػػػميو تقد افػػػي الكحػػػؿ الػػػذم تػػػنغمس فييػػػ
يػا ال تتسػ  كال ترحػب إال ونَّ  ؛كأنفسيـ كأمكاليـ كأفاارىـ كتصػكراتيـ كال تطيػؽ أف تػراىـ يتطيػركف

لقػػد أصػػبحت الرذيلػػة عنػػد قػػـك لػػكط ، حػػيف فػػي اػػؿَّ  فجػػكرو منطػػؽ الإنَّػػ ،بػػالملكثيف الدنسػػيف القػػذريف
ضػػكنيا، لقػػد انقلبػػت المػػكازيف، كتغيػػرت القػػيـ، كلقػػد أصػػبأل فضػػيلة يػػداف  عنيػػا، كييػػاجـ الػػذيف يرف

التطيػػر مػػف الفحػػش كالػػتفحش جريمػػة تسػػتكجب النفػػي مػػف الػػكطف، كأصػػبأل التػػدنس كسػػكء الالػػؽ 
، كيطػردكف مػف كانحراؼ الفطرة كالطب  كاللكاط أمػكران عاديػةن، يحػارب الػذيف يسػتيجنكنيا كيناركنيػا

 كابتػدركا رػهللنيا، فػي كالمجادلػة رػنعتيـ تػركيج عػف أيفحمػكا ليػكطو معنػى أفَّ قػكـ الديارىـ كأكطانيـ، ك 
 االسػتراحةى  أرادكا كقػد بيػنيـ، غريبػان  اػاف لكطػان  وفَّ  القريػة؛ مػف كأىلو ()لكط إاراج على بالتَّآمر

 سػيَّئاتيـ، عف اإلقالع عف بريكاتيـ الممنكعيف حالًيـ، بفساد يرعركف مف رهللف علييـ، إنااره مف
ػػػؿ عػػػف تضػػػيؽ صػػػدكرىـ فػػػإفَّ  ذنػػػكبيـ، مداكمػػػة علػػػى المصػػػمَّميف ـر  كأسػػػماعيـ المكعظػػػة، تحمر  تىصػػػ

لكؿ تجيرـ اليكل في المينغمسيف رهللف مف يزؿ كلـ لقىبكليا،  .(ُ)بينيـ يرارايـ ال مف حي
 الد يف طيارة: - ب

 صػفةي  كتلػؾ ، المػراد فػي اريػة كىػي الرَّذائػؿ، مف كالحذر النَّفس تزاية الطيارة على تطلؽ
،  معاررةى  ييطيقكف فال لطباعيـ، منافران  الاماؿى  يعيدركفى  اانكا الفيسكؽ على تمرَّدكا لمَّا القكـى  لاف اماؿو
ػػفيكا كلػػذا ًثقػػالن، فييسػػمركنيا الامػػاالت مػػف ليػػـ مػػا كيػػذمركف الامػػاًؿ، أىػػؿً   تطيرػػران، لػػكطو كآلػػو تنػػزهى  كصى

 مػف كىػذا بلػكطو كآًلػو، التَّيارـ مف االميـ في لما حاايةن  ياكف أف كيجكزي  كالتصنر ، التالرؼ بصيغة
 عػػػف المتعفَّػػػؼ يسػػػمركف كاالناػػػالع، الميجػػػكف كأىػػػؿ الذَّميمػػػة، العكائػػػد مرػػػايعة وجػػػؿ الحقػػػائؽ قلػػػب

ُرونَ ]:فقكليـ ذلؾ، نحك أك بالتَّائب سيرتيـ َّٓ ٌٚس َيَتَى َٕ ٌْ ُأ ُ  ىػذا علمػكا قػد كىيػـ، ذىمَّيػـ بػو قصدكا [إَِنَّ
لػػؽ مػػف التَّطيػػر  جملػػةن  بػػالابر جػػيء كلػػذلؾ ًسػػيرتيـ، كرأكا عارػػركىـ، ونَّيػػـ كأىلػػو، ()لػػكط اي
ره  التَّطير أفَّ  على لداللتيا مضارعيَّةن، فعليَّةن  طبػاعيـ  لمنػاًفرتيـ أدعىػى كذلػؾ كمتجػدَّده، مػنيـ، متاػرَّ

ررُرونَ ]فػػي قكلػػو:ف .(ِ)علػػييـ()لػػكط إناػػار كتجيرػػـ علػػييـ كالغضػػب َّٓ ذلػػؾ  ؿ: أفَّ كجػػكه: اوكَّ [ َيَتَى
ى سػػمَّ البعػػد عػػف اإلثػػـ يي  فمػػف تراػػو فقػػد تطيػػر. كالثػػاني: أفَّ  ،العمػػؿ تصػػرؼ فػػي مكضػػ  النجاسػػة

ُرونَ ]فقكلو: ، طيارة َّٓ ٌْ ]مػا قػالكا:يػـ إنَّ : أنَّ ايريتباعدكف عف المعاصي كارثاـ. او :أمٍ [ َيَتَى ُر إَِنَّ

ُرونَ  َّٓ ٌٚس َيَتَى َٕ   مف الفكاحش.على سبيؿ السارية بيـ كتطيرىـ  [ُأ

                                                           

 .(ِّْ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ُ)
 .(ِّٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُٖٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
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 (ْٖ-َٖالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) :المبحث الثالث الرابع

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفخامسان: 
، إنَّيػػا تىسػػتنًاؼي أٍف يبقػػي معىيػػا  .ُ مػػا أعجػػبى العقػػكؿى حػػيف تىنػػتاسي كاواػػالؽى عنػػدما تػػرتًاسي

نَّػو  ثػكف المىٍمسػكاكف، كا  الطَّيكري المتعفَّؼي عف الفيحش، كتعمؿ على إاراجو ليبقى ليػا الميلكَّ
يتفؽي م  المينحرفيف الذيف انحطٍَّت طبػاعييـ كانقلبػٍت مػكازينييـ، كزيَّػف ليػـ الرػيطافي لىمنطؽه 

 سكءى أعماليـ فرأىكىا حسنةن.
ميـ رحمف التضػييؽ علػييـ كمطػاردتيـ كارغػامف صكر مطػاردة أكليػاء الرػيطاف وكليػاء الػ .ِ

 على ترؾ اوكطاف كالديار.
 .كاإلاراج مف الكطفمف سينف اهلل في الدعكات سنة النفي كالترريد  .ّ
ْ. .  ال جريمة كال عقكبة إال بنص  ررعي 
 اإليماف طير كنقاء، كالافر نجس ك رقاء .ٓ
، كالبغضػػاء لعبػػاد اهلل المػػؤمنيف، كطيػػارة  .ٔ الطيػػارة ضػػرباف: طيػػارة القلػػب مػػف الرػػرؾ كالًغػػؿَّ

 البدف، كال يماف أفَّ تقكـ طيارة البدف م  كجكد نىجىس الررؾ.
 ف اوذل.أفَّ الطيارة تاليةه م .ٕ
أفَّ الطيػػارة مػػف دكاعػػي الفطػػرة، فاإلنسػػاف يميػػؿ إلػػى النظافػػة بفطرتػػو، كينفػػر بطبعػػو مػػف  .ٖ

 الكسااة كالقذارة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُِّكالمحف في الدعكات: محمد أبك فارس)ص: (، كاالبتالءُُّ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)( ُ)
الفقو المنيجي: مصطفى الاف  (،ِٓ/ُالررح الممت  على زاد المستقن : محمد بف صالأل العثيميف)

 (. ِٗ/ُكآاركف)
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 الثاني: النجاة كاجبة عمى اهللالمطمب 
 كفيو ثبلثة مقاصد:

ؿ: اإليماف نجاةه          المقصد األكَّ
َُْْٔٚه :كيدؿر على ىذا المقصد قكلو َج ْٕ َٖ ٚبِِرينَ ]َؾ ٌَ ْٝ ِمَن اف َٕ ٚ ـَ ُه إَِلَّ اْمَرَأَبُه  َِ  .{ 41}األعراف [ َوَأْه

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
هُ  َِ  .ويحتمؿ أف ياكف المراد أنصاره كأتباعو الذيف قبلكا دينى ك  ًباراف، لو ابنتاف ىيـ  لكطو  أىؿي  :َوَأْه
يػا، لػـ اهلل أفَّ  فػي اريػة عنيػا اهللي  أابر فقد ،لكطو  امرأةي  أمَّا :اْمَرَأَبهُ  ، قػكـً  مػ  فيلاػت يينجَّ  كذاػر لػكطو
 أىلػػو مػف أحػده  كال ىػػك يلتفػت ال أف ()لكطػان  اهللي  أمػػر مػا تمتثػؿ لػػـ أنَّيػا ظػاىريه مػػا ىػكد سػكرة فػي

، فهللصػابيا امرأتيػو فالتفتػت العػذاب يصػيبيا حػيف المػدف إلى معو الاارجيف  سػكرة فػي كذاػر العػذابي
، كتيظيػػري  الافػػرى  تيًسػػرر  اانػػت ،اػػافرةن  اانػػت لػػكط امػػرأة أف التحػػريـ  التفاتيػػا؛ سػػبب ذلػػؾ كلعػػؿَّ  اإليمػػافى
، قكـ على العذاب بنزكؿ مكقنةو  غيرى  اانت ونَّيا  .زكجتو :أمٍ  ]إَِلَّ اْمَرَأَبُه[قكلو:ف لكطو

ٚبِِرينَ  ٌَ رٚبِِريَن[المييلىاػيف، فمعنػى :اف ٌَ  كلػذلؾ المنقضػي، علػى يطلػؽي  كالغػابري  اليػالايف، مػف ]ِمرَن اف
بػػر: ييقػػاؿ  أىػػؿ مػػف ىلػػؾ مػػف مػػ  ىلاػػت أم اليػػالايف، مػػف اانػػت أم: المػػراد كىػػك ىلػػؾ، بمعنػػى غى
يا اانت مف الغابريف عف النجاة : أنَّ أيضان  فمعنى ارية ،ر الريء إذا ماث كبقيبغكيقاؿ: ، سىدكـ
 .بؿ تالفت عنو ،كأىلو م  لكطو يا لـ تسر نَّ فإ كلـ يدراكا النجاة ،مف الذيف بقكا عنيا :أمٍ 

 :(ِ)المعنى العاـ لآليةثانيان: 
ػػػى لكطػػػان كأىلىػػػو إال  لقػػػد أابػػػرت اريػػػة أفَّ  ، كأف اهلل نجَّ المػػػة العػػػذاب حقَّػػػت علػػػى قػػػكـ لػػػكطو

بثيا كعدـ إيمانيا، فبقيٍت م ى الذيف كق  علييـ عذابي اهلل كسىاطيو. يا ًلاي  امراتىو؛ فإفَّ اهلل لـ يينجَّ
 :(ّ)لطائؼ التفسير في  اآليةثالثان: 

َُْْٔٚه[قكلو: المطيفة األكلى: َج ْٕ َٖ َٚن َجَواَب َؿْوِمِه[ تعقيبه لجملة ]َؾ ـَ  بػهللفَّ  ييؤذف التَّعقيب كىذا  ]َوَمٚ 
لكؿ قبؿ قكمو إلى أيرسؿ ()لكطا . بزمفو  بيـ العذاب حي  قليؿو

َُْْٔٚه[قكلو: المطيفة الثانية: َج ْٕ َٖ  كأىلىو، كأنجيناه مطران  علييـ فهللمطرنا: كالتَّقديري  تهللاير، مف مقدَّـ ]َؾ
 بػػهللمر االىتمػػاـ إظيػػار لقصػػد العػػذاًب، مطػػرى  بإمطػػارىـ الابػػر علػػى ()لػػكط بإنجػػاء الابػػر فقػػدَّـ

                                                           

كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك  ،(ِّٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُٖٕ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ُُِ/ّحساف)

 (.ُُّ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (ِ)
 .(ِّٔ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّ)
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الفصؿ 
 (ْٖ-َٖالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) :المبحث الثالث الرابع

 مػف أسػالفيـ عكاقػب لحسػف قلػكبييـ فتطمػئفر  المػؤمنيف، مػف للسَّػامعيف المسرَّة كلتعجيؿ ،لكطو  إنجاء
 عباده.  في اهللً  سينَّة تلؾ أفَّ  فيعلمكا الماضية، اويمـ مؤمني
 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
 رأتو مف أىلو؛ لاكنيا لـ تؤمف بو؛أابر اهلل أنَّو أنجى لكطان كأىلو المؤمنيف بو، كاستثنى ام     

 ،القػػـك علػػى أسػػاس العقيػػدة كالمػػنيج يػػا ىػػي الفصػػؿ بػػيفامػػا أنَّ  ،يػػا النجػػاة لمػػف تيػػددىـ العصػػاةإنَّ 
صػلتيا اانػت بالغػابريف الميلاػيف مػف قكمػو  وفَّ  ؛لـ تنج مف اليالؾ اس بوكىي ألصؽ النَّ  فامرأتو

 في المنيج كاالعتقاد.
  :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفخامسان: 
 كالبيراءة منو.الافر كاإلجراـ يحؿ رابطة اواكة كالقرابة بيف أصحابو  .ُ
 ااف سببو ارتاابيـ المعاصي كالظلـ. ىالؾ اومـ السابقة .ِ
 مف مظاىر إاراـ اهلل لعباده الصالحيف نجاة المؤمنيف كعقاب الاافريف. .ّ

 المقصد الثاني: القياسي عمى فعؿ اهلل في الدُّنيا جائزه ما لـ يىرد مانعه 
ٌْ َمَىًرا[كيدؿر على ىذا المقصد الجليؿ قكلو تعالى: ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ  .{40}األعراف  ]َوَأْمَىْر

 :(ّ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ٚ َٕ  قدك  السَّحاب، مفى  النَّازؿ المنساب للماءً  اسـه  كالمطر ررعان: المطر، مف مرتؽ   اإلمطار :َوَأْمَىْر

 للعػذاب، كأمطػر للرَّحمػة ميطػر أف كأٍمًطػر ميًطػرى  بػيف التَّفرقػة هللفَّ فػ العػذاب، معنػى فػي اإلمطار اثر
ٌْ ِحَجرَٚرًة ]:ولػك قمػف السػماء  أمطر علػييـ حجػارةن اهلل  كالمراد أفَّ  .أغلبية كىي تفرقة ِٓ ْٔ ر َِ رٚ َظ َٕ َوَأْمَىْر

 ٍَ ٔ . أىؿ التفسيركقاؿ  .{30}احلجر [ ِمْن ِشجي ( في الررَّ ( يقاؿي في الاير، ك)أىمطرى  : إفَّ )مىطرى
 :(ْ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

ل أياػر  لػكطو نىٍكعػان مػف المطػر العىجيػب، كقػد بيَّنػو اهلل فػي آيػةو أابر اهلل أنَّو أرسؿ علػى قػكـ 
[ :بقكلػو ٍَ ٔ ٌْ ِحَجَٚرًة ِمرْن ِشرجي ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ٚ َوَأْمَىْر َٓ َِ

ٚ َشٚؾِ َٓ َٔ
َْٚ َظٚفِ ِْ ًَ أٍم: جازينػاىـ بالعيقكبػة  {30}احلجلر ]َؾَج

جػاؿى دكفى النَّسػاء، أىلانػاىـ بالعقكبػة التي تيناسبي رىناعةى جيرميـ؛ فإنَّيـ لمَّا قىلبكا اوكضاعى فهللتٍكا الرَّ 
ػػر قػػد ف، التػػي قلبػػٍت علػػييـ قػػريتىيـ فجعلػػت أعالىػػا أسػػفىلىيا، كأمطرنػػا علػػييـ ًحجػػارةن مػػف طػػيفو ميتحجَّ

                                                           

 (.ُُّٔ/ّ(، كفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ُّٓ/ِفتأل القدير: الركااني)( ُ)
(، كالماتصر في التفسير: مراز تفسير للدراسات ََِ/ِأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)( ِ)

 (.َِٗ،ُِٔالقرآنية)ص:
(، كعيمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف َٕٕمفردات في ألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني)ص: (ّ)

 .(ِّٕ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُٕٗ/ُْكالتفسير الابير: الرازم) (،ٕٗ/ْالحلبي)
 .(ُُّ/ّفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)التك  (،ُُّٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ْ)
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 ؛تػرل اػاف ىػذا المطػر المغػرؽ، كالمػاء الػدافؽ ،مطػركا مطػران ميلاػان مػ  مػا صػاحبو مػف عكاصػؼأي 
لقػد  علػى أيػة حػاؿو  لتطيير اورض مف ذلؾ الدنس الذم اانكا فيو، كالكحؿ الذم عاركا كماتكا فيو

 .بيف المجرميفارل مف صحائؼ الماذَّ أي  طكيت صفحةه 
 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 

 اويمػػـ ماػػذبي اهللي  ييلػػؾ لػػـ التػػكراة نػػزكؿ بعػػد أنَّػػومػػف المعػػركؼ عنػػد أىػػؿ العلػػـ المطيفػػة األكلػػى: 
 أمػػرى  بػػؿ كغيػػرىىـ، كفرعػػكفى  لػػكطو  كقػػكـى  كعػػادو كثمػػكد نػػكحو  قػػكـى  أىلػػؾ امػػا يعمريػػـ، السػػماء مػػف بعػػذابو 

 الجبابرة. بقتاؿ ()مكسى لساف على إسرائيؿى  بني أمرى  اما الافَّار، بجياد المؤمنيف
 مػػف يظيػػر الػػدرااف كاػػاف القيػػرل، أعلػػى مػػف حجػػران  لػػكطو  قػػكـ أصػػابى  الػػذم : اػػافالمطيفػػة الثانيػػة

ػػػاًليى  جعػػػؿ اهلل أفَّ  القػػػرآف فػػػي أاػػػرل آيػػػة فػػػي ذاػػػر كقػػػد ،اوتػػػكف داػػػاف مثػػػؿ اورض  القيػػػرل تلػػػؾ عى
ٍسؼي  ىك كذلؾ سافالن،  قػد ىنالػؾ الميَّػتي  البحػري  ياػكف أف الميسػتقرب كمف الزالزؿ، آثار مف كىك الاى
 .الزلزاؿ آثار مف البراايف أك اربار ىذه على طغى

 .القيرل يييلؾ أف رهللنو مف عجيبان  مطران : أمٍ  كالتَّعجيب للتعظيـ [َمَىًرا]: تناير المطيفة الثالثة
ُٜ اُدْجرِرِمغَ ]قكلو: :الرابعة المطيفة رَٚن َظٚؿَِبر ـَ ْٔرَ   ـَ ُيْر  ْٕ ىػك  ةالظػاىر أف المػراد مػف ىػذه العاقبػ [َؾرٚ

ذلػؾ ىػك المػذاكر السػابؽ  وفَّ  ؛كمف المجرميف الػذيف يعملػكف عمػؿ قػكـ لػكطو  ،إنزاؿ الحجر علييـ
فينصػػرؼ إليػػو فصػػار تقػػدير اريػػة: فػػانظر ايػػؼ أمطػػر اهلل الحجػػارة علػػى مػػف يعمػػؿ ذلػػؾ العمػػؿ 

علػى اػكف ذلػؾ الكصػؼ علػة لػذلؾ الحاػـ  الماصكص كذار الحاـ عقيب الكصؼ المناسب يدؿر 
ذا ظير  ت فيذه ارية تقتضي اكف ىذا الجـر الماصكص علة لحصكؿ ىذا الزاجر الماصكص كا 

 .(ِ)العلة كجب أف يحصؿ ىذا الحاـ أينما حصلت ىذه العلة
 :(ّ)بياف المقصد مف اآليةان: رابع
ػػدَّيؽ أبػػي االفػػة فػػي المسػػلميف بػػيف الفاحرػػة ىػػذه حػػدثت    ييسػػػمى رجػػؿو  مػػف( )باػػر الصَّ

اءة، اتب ػدَّيؽ باػر أبػي إلػى ()الكليػد بػفي  االدي  فيو الفيجى ذلػكطو  قػكـً  عمىػؿ عًمػؿ أنَّػو ()الصَّ  لػـ كا 
 فقػػاؿ فيػػو، كاسترػػارىـ ()النبػػيَّ  أصػػحابى  باػػر أبػػك جمػػ ى  معػػركؼه  حػػد   فييػػا ()النبػػيَّ  عػػف ييحفػػظ
 إلػػى ()باػػرو  أبػػك فاتػػب ذلػػؾ، علػػى الصػػحابًة الاػػراـ رأمر  فػػاجتم  بالنَّػػاًر، ييحػػرؽ أف أرل:()علػيه 
بيػػر ابػػف قضػػى كاػػذلؾ فهللحرقػػو، يحرقػػو أف الكليػػد بػػف االػػد  فػػي الفاحرػػةى  عملػػكا جماعػػةو  فػػي ()الزر
 إذا بػو، كالمفعػكؿ الفاعػؿ ييػرجـ: يػةمالاال كقػاؿ، نػاران  علػييـ اهللى أمطػر أفَّ  علػى قيىاسه  كلعلَّو ،زماًنو
ـى  بػػالغيًف، كاانػػا الفاعػػؿى  أطػػاع  إذ لػػكطو  اهلل لقػػكـ عقكبػػةً  علػػى عقػػكبتيـ كاكقاسىػػ ،الميحصػػف الزَّانػػي رىٍجػػ

                                                           

 .(ِّٖ،ِّٕ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (ُِٓ/ِالجكاب الصحيأل لمف بدؿ ديف المسيأل: ابف تيمية) (ُ)
 (.ُٕٗ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ِ)

 .(ِّّ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّ)
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. الػدرنيا فػي اهللي  فعلىػو مػا علػى القيػاسي  يىجػكز أنَّػو مالؾ مذىب مف ييؤاذ كالذم حجارةن، علييـ أمطرى 
 كاوسػفؿ، اوعلػى االثنػاف، يقتػؿ أف: الصػحابةي الاػراـ عليػو اتفقت الذم كالصحيأل"قاؿ ابف تيمية: 

 فػركم ،فيػو تنكعػكا كلاػف قتلػو؛ فػي الصػحابة تاتلػؼ محصػنيف، كلػـ غيػر أك محصػنيف اانػا سكاء
 بقػكـ اهللي  فعؿ اما بالحجارة كيتب  منو، كيرمى القرية، في جدار أعلى على يرف  أنَّو: بعضيـ عف
، قكـى  رجـ اهلل وفَّ  :قاؿ بعض السلؼ لكط،  فيػرجـ لػكط، قػكـ بػرجـ ترػبييان  الزانػي رجػـ كرػرع لػكطو

 ااف فإف بالغيف اانا إذا حران، كارار مملكاان  أحدىما ااف أك مملكايف أك حريف اانا سكاء االثناف
كمك .(ُ)البال  إال يرجـ كال القتؿ دكف بما عكقب بال و  غيرى  أحدىما  مػرَّ  ()الاطػاب بػفى  عمرى  أف ري

، على راابان  كااف امرأةو، على االفًتو الراردة في  طػكيالن، المػرأةي  تلػؾ فاستكقفٍتو معو، كالنَّاسي  ًحمارو
َـّ  عيميػران، تيدعى صغيره  كأنت عمري  يا بؾ عيدم: لو كقالت ككعظٍتو، ، يػا: لػؾ قيػؿ ثػ َـّ  عمػري  قيػؿ ثػ

، أميػػرى  يػػا: لػػؾى  ، اػػاؼ بػػالمكتً  أيقػػفى  مػػف أف كاعلػػـٍ  الرعيَّػػًة، فػػي عمػػرى  يػػا اهللى  فػػاتَّؽً  المػػؤمنيفى  الفىػػٍكتى
، كىػػك اػػاؼ بالًحسػػابً  أىيقػػفى  كمػػف  أىتقػػؼي  المػػؤمنيف أميػػرى  يػػا: لػػو فقيػػؿ االمىيػػا. يسػػم ي  كاقػػؼه  العىػػذابى
كز ليذه ػالة إال ًزلػتي  ال آاػره، إلػى النَّيػار أكَّؿ مػف حبسػتني لػك كاهللً : الكقػكؼ؟ فقػاؿ ىػذا العجي  للصَّ

ػػكز؟ ىػػذه مػػف أىتػػدركف الماتكبػػًة،  سػػب ً  فػػكؽ مػػف قكلىيػػا اهللي  سػػم  التػػي ثعلبػػةى  بنػػتي  اكلػػةي  ىػػذه العجي
، أميػر المػؤمنيف   يا عنؾ اهللي  رىًضيى : أقكؿ .(ِ)!عمر يىسمعيو كال قكلىيا العالميفى  ربر  أىيىسم ي  سمكاتو

دَّيقيف أاالؽ فيذه يا عمري الفاركؽ،  .الصَّ
 :(ّ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسادسان: 
ـى فإفَّ أاذىه أليـه رديده. .ُ  أف اهلل تعالى إذا أاذى الظال

 العقكبة اإللييَّة ىي رادعةه كزاجرةه لما فييا مف التهللنيب كالتهللديب. .ِ

ىػذه  اللكاط، كبياف عظـ العقكبة التي حلت بمرتابػي ىػذه الجريمػة، كأفَّ بياف عظـ جريمة  .ّ
.  العقكبة غير بعيدةو عف الظالميف الذيف يفعلكف فعؿ قكـ لكطو

 رجـ اللكاطي. ()أنَّو ثبت في رريعة لكطو  .ْ

ةه علينا .ٓ  .ما لـ يىرد ناس ه  ىذه ارية تدؿر على أفَّ ررع مف قبلنا حجَّ
 
 

                                                           

 (.ّّٓ/ِٖمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُ)
(، كالدر المنثكر في ُّٖ/ْكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (،ِٗٔ/ُٕالقرطبي) الجام  وحااـ القرآف: (ِ)

، كليدبركا (ّٖٕ/ِركائ  البياف في تفسير آيات اوحااـ: الصابكني)(، ك ِّٔ/ٔالتفسير المهللثكر: السيكطي)
 (.ٖٗآياتو: مراز تدبر لالسترارات التربكية كالتعليمية)ص:

(، كصحيأل القصص ُُْ/ّنيجي: جماؿ أبك حساف)فسير المالت(، ك ُٕٗ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ّ)
 (.ٖٔالنبكم: عمر اورقر)ص:
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 العكاقبً  انتظاري  الرُّسؿً  شأفى  المقصد الثالث: إفَّ 
ُٜ اُدْجِرِمَغ[ كيدؿر على ىذا المقصد العظيـ قكلو تعالى: َٚن َظٚؿَِب ـَ   َْٔ ـَ ُيْر  ْٕ   {40}األعراف ]َؾٚ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
للعقائػػػد كاواػػػالؽ : المفسػػػديف كالمػػػرادئةي، كالسػػػيَّ  المعصػػػيةي  كىػػػي الجريمػػػةى، فػػػاعلكاىػػػـ  :اُدْجرررِرِمغَ 
  كاوعراض.

 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
ة لكطو  ْٔرَ  بالدَّعكة إلى التَّعقرؿ كالتَّدبرر كاالعتبار، فقػاؿ تعػالى: ()ااتتمىًت قصَّ ـَ ُيْر  ْٕ ]َؾٚ

ُٜ اُدْجِرِمَغ[ َٚن َظٚؿَِب أيكلئػؾى الاػافريفى الميقتػًرفيفى أٍم: فػانظيٍر أيريػا العاقػؿي نظػرةى تػدبررو كاتَّعػاظو فػي مػآؿ ـَ
ورنً  الفكاحش، كاحذىٍر أٍف تعمؿى أعمالىيـ حتى ال ييصيبىؾ ما أصابىيـ، كًسٍر في الطَّريؽ الميستقيـ 

 لتناؿى السَّعادةى في الدرنيا كارًارة.
 :(ّ)ثالثان: لطائؼ التفسير في اآلية

 كأفَّ  الفاحرػػػًة، ىػػػذه علػػػى العقػػػاب بػػػذلؾ لػػػكطو اهللى عاقػػػب قػػػكـى  ظػػػاىر القػػػرآف أفَّ  :المطيفػػػة األكلػػػى
 مػا باػالؼ القػرآف فػي لو ييتعرَّض لـ إذ باهلًل، مرراكف ونَّيـ ال عنيا، لنيييـ ليـ أيرسؿ ()لكطان 
 لػػـ أنَّيػػـ علػػى يػػدؿر  إياىػػا كاسػػتحالليـ الفاحرػػة فعػػؿ علػػى تمػػالئىيـ لاػػفَّ  اوياػػرل، عػػف اويمػػـ قيػػصَّ 
َـّ  نفكًسيـ، بتطييرً  ابتداءن  الفاحرة تلؾ بإناار لكطو  إرساؿي  فياكف باهلًل، مؤمنيف ياكنكا  ليػـ يصؼ ث

،  أفَّ  إال اإليمػاًف، إلى دعاىـ أنَّو يتضمَّفي  كذلؾ اهلًل، عف الرَّسالةى  لكطان بلغيـ أفَّ  رؾَّ  ال إذ اإليمافى
 إيػاه كمجػادلتيـ علػييـ إناػاره فػي االقتصػار كقػ  كلػذلؾ الفاحرػة، ىػذه بإبطػاؿ ااف اوكَّؿ اىتمامو

لـ كقد الفاحرة، تلؾ ياصر  ما على  كأنَّيػـ الفاحرػة، تلػؾ علػى عقكبػةن، بالعػذابً  أفَّ اهللى أصػابيـ عي
 .ارًار اليكـً  إلى أك آارى  يكـ إلى الافر على عذابيـ لترؾ عنيا أقلعكا لك

ُٜ اُدْجرِرِمغَ ]قكلػو: المطيفة الثانية: رَٚن َظٚؿَِبر ـَ ْٔرَ   ـَ ُيْر  ْٕ ف اػاف ماصكصػان  [َؾرٚ  ظػاىر ىػذا اللفػظ كا 
فػإف قيػػؿ: ايػؼ يعتبػركف بػػذلؾ  ،المالفػيف ليعتبػركا بػػذلؾ فينزجػركاالمػراد سػػائر  إال أفَّ  ()بالرسػكؿ

فعنػػد سػػماع  ،مػػف ذلػػؾ ـعػػذاب اراػػرة أعظػػـ كأدك  : إفَّ الجػػكاب كقػػد أمنػػكا مػػف عػػذاب االستئصػػاؿ؟
 .كتحذيران  كياكف ذلؾ زجران  ،االستئصاؿة على عذاب بة يذاركف عذاب ارارة مؤنىذه القصَّ 

 
 

                                                           

 (.ُٗٗ/ِكأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم) ،(ِّٖ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ُ)
 (.ُُّ/ّفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)( التِ)
 .(ِّٖ/ٖعاركر)التحرير كالتنكير: ابف (، ك ُٕٗ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)
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الفصؿ 
 (ْٖ-َٖالد راسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة األعراؼ مف آية ) :المبحث الثالث الرابع

 :(ُ)رابعان: بياف المقصد في اآلية
ػة ىذه عف تفرَّعى  ُٜ ]:بقكلػو عػاقبتيـ فػي بػالنَّظر اومػري  العجيبػة القصَّ رَٚن َظٚؿَِبر ـَ ْٔرَ   ـَ ُيْر  ْٕ َؾرٚ

 يتػػهللتَّى مػػف لاػػؿَّ  بػػؿ ميعىػػيَّف لغيػػر ياػػكف أف يجػػكز كالاطػػابي  كاالعتبػػاًر، ل ررػػادً  فػػاومري   [اُدْجررِرِمغَ 
، منو  اػؿر  بالاطػاب المقصػكد وفَّ  المكعظػة، عقػب باالعتبػار التَّػذييؿ إيػراد رػهللف ىػك اما االعتباري
 قكمػو مػف ييالقيػو مػا علػى لػو كتعزيػةن  للنبػيَّ تسػليةن  الاطػابي  ياػكف أف كيجػكز بالمكعظػة، قيصد مف

 لاػؿَّ  عاـ   اطابه ارية ، فالعكاقبً  انتظاري  الررسؿً  رهللف كأفَّ  اهلًل، نصر مف ييهللسي  ال بهللنَّو اذَّبكا الذيف
 راىد عاقبة المجرميف دماران اامالن كعذابان أليمان. حيثي  ؛مف يسم  ىذا القصص ليعتبر بو

 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
اورض كالتفاػػر فػػي أاػػذ العظػػة كالعبػػرة بمػػا حػػؿَّ بػػاويمـ السػػالفة، فقػػد أمػػرَّ اهلل بالسػػير فػػي  .ُ

 مصارع الغابريف، كأاذ العظة كالعبرة مف مصيرىـ.

 الصبر مف ريـ الرجاؿ، كىك ًمفتاح الفرج. .ِ
  

                                                           

 (.ََِ/ِ)قاؿ أبك بار الجزائرم ، كأيسر التفاسير:(ِّٖ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ُ)
 (.ّّصحيأل القصص النبكم: عمر سليماف اورقر)ص:( ِ)



 

 
          539  

الفصؿ 
 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة االمبحث الرابع:  الرابع

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع

 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألالتحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة االدراسة 

 خطيبي األنبياءً  ()شيعيب

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

  اإلسبلـ ديف اإلصبلح. ؿ:األكَّ المطمب       

 .ني: الحفاظ عمى النسؿ مف مقاصد الشريعة الغراءالمطمب الثا      
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الفصؿ 
 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة االمبحث الرابع:  الرابع

 المبحث الرابع
 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألا الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة

  خطيبي األنبياءً  ()شيعيب
 : (ُ)تمييده كتكطئةه 
ػٍديفى مػف ذريَّػة إبػراىيـ  ()ريعيبه  ػدَّىا مى ، سيػمَّيت باسػـ جى ػديفي مف قبيلة معركفة يقاؿ ليػا مى

 البحػػر علػػى( كىجر ) بالدىػػـ ، كقاعػػدة، عنػػد الػػيج العىقبػػةيسػػانكف فػػي أدنػػى ًفلسػػطيفاػػانكا الاليػػؿ، 
عػػػاف حػػػدكد إلػػػى الرَّػػػماؿ مػػػف أرضػػػيـ كتنتيػػػي اوحمػػػر، لػػػى الرَّػػػاـ، بػػػالد مػػػف مى  مػػػف تبػػػكؾ نحػػػك كا 
ػػديف، بػػالد مػػف ىػػي ىػػذا فعلػػى، (اوٍياىػػة) بالديىػػـ كتسػػمَّى الًحجػػاز،  كبػػكادم، قػػرل بالديىػػـ كاانػػت مى

بػػكا كقػػد (اوٍياىػػة) كىػػي القريػػة، مػػف ريػػعيبه  كاػػاف  لرػػعيبو اف يقػػاؿ كاػػالعربيَّػػة،  اويمػػـ بمجػػاكرة تىعرَّ
 .للمااييؿ كالمكازيف باسو  كاانكا أىؿى  ،اطيب اونبياء، لحسف مراجعتو قكمو

، كأصػػحاب اوٍياىػة، كالجميػػكري علػػى أفَّ كقيػؿ إ ػػديفى فَّ ريػػعيبان أيرسػؿ إلػػى أيمتػػيف: أصػحاب مى
ػػديف ىػػـ أصػػحابي اوٍياػػة ، وىػػؿ رسػػكؿه  ىػػك كريػػعيب، أصػػحاب مى ػػديفى أنفسػػيـ، قػػاؿ ابػػف  مػػف كىػػك مى

ػػػديف، بػػػالد نػػػزؿ مصػػػر مػػػف اػػػرج لمػػػا ()مكسػػػى كاػػػاف" عارػػػكر: ػػػو مى  كأقػػػاـ ،ابنتىػػػو ريػػػعيبه  كزكَّجى
؛ ."أجيران  سنيف عررى  عنده ()مكسى : كىذا الرأم مرجكحه  أىلػؾ أنَّػو القػرآف فػي ذاػر اهلل فػإفَّ  قلتي
 كاحػػدو  ببنػػت كتػػزكج أتاىػػا مكسػػى أف القػػرآف فػػي كذاػػر ()ريػػعيبه  جػػاءىـ لمػػا بالظلػػة مػػديفى  أىػػؿ
 أف ذاػركا حيػثي  المسػلميف، علمػاء عنػد غلػط كىػذا ()النبػير  ريعيبه  أنَّو النَّاسً  بعضي  فظفَّ  منيا،
 كلػـ العلماء، مف يعرؼ ال عمف رعيبه  أنَّو كحاي ()النبيَّ  ريعيبان  ىك ليس مكسى صاىره الذم
 ىػػك لػػيس مكسػػى صػػاىره الػػذم بػػهللفَّ  ييقػػركف الاتػػابً  كأىػػؿي  كالتػػابعيف، الصػػحابة مػػف أحػػد عػػف يثبػػت
.في الًعمياف، ك  ()ريعيبان  بعض العلماءكعىدَّ  ،مىديفى  أىؿً  مف رجؿه  بؿ ريعيبان،  ىك ضعيؼه

 .نبياء: ىكد كصالأل كريعيب كمحمَّدأربعةه مف العرب أأفَّ  مرك 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، كفتأل َِٓ،ِْٗ/ِكالجكاب الصحيأل لمف بدؿ ديف المسيأل: ابف تيمية) (،ّٗ/ِ( الاراؼ: الزماررم)ُ)
 الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: سير(، كتيَِ،ُٖ/ٖباارم: ابف حجر)البارم بررح صحيأل ال

 .(ُِْػ ِّٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  ،(َْٕ:السعدم)ص
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الفصؿ 
 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة االمبحث الرابع:  الرابع

 : اإلسبلـ ديف اإلصبلحؿالمطمب األكَّ 
 كفيو ستة مقاصد:

ؿ: التكحيد أكَّالن          المقصد األكَّ
ُه[قكلو:دؿر عليو        ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ  .{41}األعراف  ]َؿَٚل َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف

 :(ُ)أكَّالن: المفرداتي المُّغكية في اآلية
ٍديىفي  :َمْدَينَ  ػدَّىا باسػـ سيمَّيت أيمَّةه  مى ػديف جى  كالػيج الًحجػاز بػيفى  مػكاطنيـ الاليػؿ، إبػراىيـ مػف ذريػة مى
 مػف أرضػيـ كتنتيػي اوحمػر، البحر على( كىجر ) بالدىـ كقاعدة اوحمر، البحر ساحؿ بقرب العىقبة
لػى الرَّػاـ، بػالد مػف مىعػافو  حدكد إلى الرَّماؿ (. اوٍياىػة) بالدىػـ كتسػمى الًحجػاز، مػف تبػكؾ نحػك كا 
 كىػي القريػة ريػعيب مػف كاػاف كبػكادم، قػرل بالدىػـ كاانػت مىديف، بالد مف ىي اوٍياة إفَّ : كييقاؿ

ػػدَّة فػػي كاػػانكا العربيَّػػةً  اويمػػـ بمجػػاكرةً  بػػكاتىعر  كقػػد ،(اوٍياػػة) ، ميلػػكؾ تحػػتى  ()ريػػعيب مي  كقػػد مصػػرى
 العرب. عداد في فهللصبحكا عربيَّةن، كماالطتيـ العرب قبائؿ بمجاكرة ااتسبكا
 ٌْ  .يفسب ال في الدَّ ىذه اواكة اانت في النَّ  فَّ إ :َأَخُٚه
ًْٔبٚ ًَ ، وىؿ رسكؿه  ىك ريعيب :ُص  سب حقيقةن.مف أبناء القبيلة، فيك أاكىـ في النَّ  كىك مىديفى

ػف لػو غايػػةي  :اْظُبرُدوا اهللَ العبكديػةي: إظيػاري التػذلرًؿ، كالعبػادةي أبلػ ي؛ ونَّيػا غايػةي التػذلرًؿ، كال تليػؽي إال بمى
ػيا ، بػؿ اورػياعبػادي اهلل كالنَّػاسي الريػـاهلل، اإلفضاؿ، كىػك  ػيا بالتسػاير، كبعضي ءي الريػا اػذلؾ؛ بعضي

 .كتعظيمو كميابتو كالتكاؿ عليو كالتفكيض إليو هللإجالؿ ا :كالمقصكد مف العبادات ،باالاتيار
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

أابػػرت اريػػة أفَّ اهلل أرسػػؿى إلػػى مػػديفى أاػػاىـ ريػػعيبان فقػػاؿ ميناديػػان ليػػـ علػػى مػػنيج جميػػ  
الػػذيف سػػبقكه فػػي أيمميػػـ: يػػا قػػكـً اعبػػدكا اهللى كحػػدىه، فلػػيس لاػػـ كال لػػي أمر إلػػوو غيػػريه، كقػػد اونبيػػاء 

جػػجي الميبيَّنػػةي للحػػؽَّ مػػف ربَّ  اػػـ، الميثبتػػةي رسػػالتي إلػػياـ، كجػػاءتاـ رسػػالةي ربَّاػػـ باإلصػػالح جػػاءتاـ الحي
ػ رى و أمػأنَّػ فػي ىػذه اريػة عػف رػعيب فقد أابػر اهلل، بيناـ كالمعاملة العادلة و بعبػادة اهلل كنيػاىـ قكمى

 .في ررائ  جمي  اونبياء معتبره  كىذا أصؿه  ،عف عبادة غير اهلل
 
 

                                                           

قكاعد (، ك ِِ/ّكعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (،َُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
التحرير كالتنكير: ابف ك  (،ُّٔ/ِكفتأل القدير: الركااني) ،(ِٕ/ِ): العز ابف عبد السالـاوحااـ
 (،َُِ/ِكأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم) (،ُُٓ/ّ، التفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)(َِْ/ٖعاركر)

 .(ِٓ)ص:نظرية المقاصد عند اإلماـ الراطبي: أحمد الريسكنيك 

 (.ُُٔ/ّالمنيجي: جماؿ أبك حساف)(، كالتفسير َُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
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الفصؿ 
 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة االمبحث الرابع:  الرابع

 :(ُ)مناسبة اآلية لما قبميا مف اآلياتثالثان: 
بعػػد أٍف بػػيَّفى اهلل جػػزاءى المياػػذَّبيف نبػػيَّيـ انتقلػػًت السػػكرةي لتيحػػدَّثنا عػػف قػػكـ رػػعيبو كمػػا أحػػدىثكه 

لصػػػفحة اوايػػػرة مػػػف صػػػحائؼ ا ىػػػيك  الاػػػامس فػػػي سػػػكرة اوعػػػراؼ،مػػػف الجػػػرائـ، ىػػػي القصػػػص 
 .ديفصفحة مى  ،بة في تلؾ الحقبة مف التاري اوقكاـ الماذَّ 

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
اػػالـى  أفَّ  علػى للدَّاللػة أنَّػو يتػرجَّأل فػي اريػػة مػف الفػاء ]َؿررَٚل َيرٚ َؿررْوِم[ تجريػد فعػؿ المطيفػة األكلػى:

ػػا ىػك بػؿ رسػػالًتو، ابتػداءً  فػػي بػو فػاتحيـ الػػذم ىػك لػػيس ىػذا ريػعيب  دعػػاىـ أفَّ  بعػد بًػػو اػاطبيـ ممَّ
 .منيـ آمف مىف بو آمفى  أفَّ  كبعدى  ًمراران،

ًْٔبٚ[قكلو: المطيفة الثانية: ًَ ٌْ ُصر ، وفَّ مػديفى بلػده  ]َوإَِػ َمرْدَيَن َأَخرُٚه ػٍديىفى ػديف ، أك أٍم: إلػى أىػًؿ مى مى
  كسمَّيت القبيلة باسـ أبييـ مديف.  ، كىك أكلى،اسـ قبيلةو 

ؿ: نػػكع بالتَّسػػايرو العبػػادةي نكعػػ  المطيفػػة الثالثػػة ف  اف: اوكَّ كىػػك الػػذم ياػػكفي عابػػدان برػػيادة حالػػو، كا 
ْرًهٚ]تهللبَّى في الصكرة اقكلو: ـَ ََمَواِت َواألَْرِض َضْوًظٚ َو كاراػر: نػكع  {31}الرعلد  [َوهللِ َيْسُجُد َمْن ِِف افسَّ

ٌُ ]:بقكلو كىي التي أمري اهللي بيا الالؽى، كالَّفيـ بيا باالاتيار ُُ ُس اْظُبُدوا َربَّ ٚ افَّْٚ َ  {83}البؼرة  [َيٚ َأَيُّ
 :(ّ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 

زالػػػة كالقلػػػب، االعتقػػػاد صػػػالح بػػػو وفَّ  باإليمػػػاف؛ الػػػدعكةى  ()ابتػػػدأ ريػػػعيبه   مػػػف الزيػػػؼ كا 
ََ ]:قكلػػو فػػي كحػػرؼ الفػػاء، ة التػػي ال تغييػػر فييػػا كال تبػػديؿعك قاعػػدة الػػدَّ فيػػي  العقػػؿ، ْٔرر َُ َْٖوُؾوا اف َؾرر

ٌٜ[معنػى مضػمكف علػى للتَّفريػ  مفيػده  [َوادَِٔزانَ  ٔيَْر  الػدليؿ قػاـ فلمَّػا صػدًقو، علػى تػدؿر  البيَّنػةى  وفَّ ؛]َب
 بالرػرائ  يػهللمرىـ رػرع القلػب، صػالح مػف فيػو لمػا بػدء، بػادئ بالتكحيد أمرىـ قد كااف صدقو على
ِمِْغَ ]:قكلػػو عليػو دؿَّ  امػا اإليمػاف، بعػد اوعمػاؿ مػف ْٗ ٌْ ُمرر ْْرُت ـُ ٌٜ إِْن  ٔيَْر  مػػف آمػف لمػف دعػكة فتلػؾ [َب
بالغه  الفرعيَّة، الررائ  بالتزاـ إيمانيـ ياملكا بهللف قكمو  بػاهلل اإليمػاف بعػد يلػزميـ بمػا يؤمف لـ لمف كا 
ػو ()رػعيب دعػكة كفي كحدىه، التكحيػد مػا إلػى  الػدَّعكة اسػتقرَّت أف بعػد الفرعيَّػة اوعمػاؿ إلػى قكمى

ة، بػػكؿ الرػرائ  الفرعيَّػػهللىـ لقى ىيَّػ ران تطػػكر  كسػػائؿ الحيػاة رتالبرػػر فػي ذلػػؾ العصػر قػػد تطػكَّ  ؤذف بػهللفَّ ييػ
 إذ اػػاف فييػػا ترػػري ي  ؛سػػؿ مػػف قبلػػو ىػػكد كصػػالألمػػف دعػػكة الرر  اانػػت أكسػػ ى  ()دعػػكة رػػعيبو  فػػإفَّ 

                                                           

(، كأيسر التفاسير: ُُٓ/ّجماؿ أبك حساف) (، كالتفسير المنيجي:ُُّٔ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)
 (.َُِ/ِأبك بار الجزائرم)

فتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف (، ك ِِ/ّعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف الحلبي) (ِ)
 .(ِّٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُّٔ/ِالقدير: الركااني)تأل ف، (ُٖ/ٖحجر)

 (.ُُّٕ/ّ، كفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)(ُِْ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ّ)
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 ةو ماسَّػػ عظيمػػةو  الػػذم جػػاء برػػريعةو  مكسػػى عصػػرى  قػػد أظػػؿَّ  رػػعيب كقػػد اػػاف عصػػري  ،ةو فرعيَّػػ أحاػػاـو 
فػراده بدعكتيـ إلػى عبػادة اهلل كحػدى  ()يبدأ رعيبه "يقكؿ صاحب الظالؿ: ، ياالَّ  الحياةً  نكاحيى  ه كا 

لػى الدينكنػػة لػو كحػػدى  فػراده مػػباولكىيػة، كا   بػػدأ ()رػعيبه ، فف ثػـ بالسػػلطاف فػي أمػػر الحيػاة الػػوه كا 
 أكضػاعيا امػا أفَّ  منػاىج الحيػاة كاػؿر  و منيػا تنبثػؽ اػؿر في دعػكتيـ مػف ىػذه القاعػدة التػي يعلػـ أنَّػ
 .(ُ)"كال تستقيـ اليا إال إذا استقامت ىذه القاعدة ،منيا تنبثؽ قكاعد السلكؾ كالالؽ كالتعامؿ

العبػػاد إليػػو كحاجػػة ، ؼ العلػػـ برػػرؼ المعلػػكـإذ رػػر  ؛يف أرػػرؼ العلػػكـأصػػكؿ الػػدَّ  ـى ٍلػػعً  فػػإفَّ 
إال  للقلػكب، كال نعػيـ كال طمهللنينػة و ال حيػاةى ؛ ونَّػضػركرةو  ، كضركرتيـ إليو فػكؽ اػؿَّ حاجةو  اؿَّ  فكؽى 
و أحػب إلييػا ممػا ىا، بهللسمائو كصفاتو كأفعالو، كياكف م  ذلؾ الَّ ىا كفاطرى يا كمعبكدى تعرؼ ربَّ  بهللفَّ 

 العقػػكؿي  كمػػف المحػػاؿ أف تسػػتقؿَّ ، القػػوبيػػا إليػػو دكف غيػػره مػػف سػػائر سػػكاه، كياػػكف سػػعييا فيمػػا يقر 
درااػػو علػػى التفصػػيؿ، فاقتضػػت رحمػػةي  ،بمعرفػػة ذلػػؾ سػػؿ بػػو معػػرفيف، الرر  بعػػثى  العزيػػز الػػرحيـ أفَّ  كا 

ليو داعيف، كلمف أجابيـ مبرريف، كلمف االفيـ مي  يـ، رسػالتً  يـ، كزبػدةى دعػكتً  فتػاحى مً نذريف، كجعػؿ كا 
سالة اليػا مػف أكليػا الرَّ  بنى مطالبي المعبكد بهللسمائو كصفاتو كأفعالو، إذ على ىذه المعرفة تي  معرفةى 

فيػو السػالؾ  يقػكـي  ؿ مقػاـو منػازؿ الطريػؽ، كأكَّ  ؿي سػؿ، كأكَّ دعػكة الرر  ؿي التكحيد أكَّ  فَّ لذلؾ فإ؛ إلى آارىا
ُٕوًحٚ إَِػ َؿْوِمِه ؾَ قاؿ تعالى: ،إلى اهلل  َْٚ ِْ ْد َأْرَش ََ ُه[]َف ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ َٚل َيٚ َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف  {15}األعراف  ََ

هُ ]لقكمو: كقاؿ ىكد ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ اْظُبرُدوا اهللَ َمرٚ ]لقكمػو: . كقػاؿ صػالأل{21}األعلراف [ اْظُبُدوا اهللَ َمٚ َف

هُ  ٌْ ِمْن إَِفٍه َؽْرُ ُُ هُ ]لقكمو: كقاؿ رعيب { 31}األعراف [ َف ٌْ ِمرْن إَِفرٍه َؽرْرُ ر ُُ . {41}األعلراف  [اْظُبرُدوا اهللَ َمرٚ َف
بؿ أئمة السلؼ  ،إال اهللي  ال إلوى  أفٍ  ؼ ريادةي يجب على المالَّ  ؿ كاجبو أكَّ  أفَّ  (ِ)كليذا ااف الصحيألي 

فعؿ ذلؾ قبؿ البلكغ  فٍ مى  فقكف على أفَّ ، كمتَّ الريادتافً  ؤمر بو العبدي ؿ ما يي أكَّ  يـ متفقكف على أفَّ الر 
 أحػػده  بٍ كًجػكلػػـ يي ، زأك ميَّػ ؤمر بالطيػارة كالصػػالة إذا بلػ ى ؤمر بتجديػػد ذلػؾ عقيػػب بلكغػو، بػؿ ييػػلػـ ييػ
ف اػػاف اإلقػػراري  ااطبػػو حينئػػذو و أف يي علػػى كليَّػػ العلمػػاء مػػف  بالرػػيادتيف كاجبػػان  بتجديػػد الرػػيادتيف، كا 

 ؿي أكَّ  فالتكحيدي  ل ىذا الكاجب قبؿ ذلؾ.الصالة، لاف ىك أدَّ  كجكبى  ؽي سبً و يى باتفاؽ المسلميف، ككجكبي 
 :واالًمػ ف اػاف آاػري مى ": ()نيا، اما قاؿ النبيبو مف الدر  جي ارى ما يي  بو في اإلسالـ، كآاري  ؿي داى ما يي 

أعنػػي: ه، كآاػػري  اومػػرً  ؿي التكحيػػد أكَّ ف، كاجػػبو  كآاػػري  كاجػػبو  ؿي يػػك أكَّ ف. (ّ)"ةى الجنَّػػ داػػؿى  ال إلػػو إال اهللي 
 .اإللييػػػة الصػػػفاتاوسػػػماء ك  تكحيػػػدأحػػػدىا:  تكحيػػػد اإللييػػػة، فػػػإف التكحيػػػد يتضػػػمف ثػػػالث أنػػػكاع:

الػػػث: تكحيػػػد اإللييػػػة، كىػػػك كالث .رػػػيءو  اػػػؿَّ  ه اػػػالؽي اهلل كحػػػدى  كالثػػػاني: تكحيػػػد الربكبيػػػة، كبيػػػاف أفَّ 

                                                           

 (.ُُّٕ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)
 (. ِٕػ ِٓررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: (ِ)
(. حديث صحيأل، ينظر: ُُّٔ(،حديث رقـ)ُُّٔ/ّأارجو أبك داكد في اتاب الجنائز ػ باب في التلقيف) (ّ)

 (.ُُّٔ(، حديث رقـ)ِٕٗ/ِصحيأل سنف أبي داكد: اولباني)
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 بعػثى  اهللضػركرية، ك  سػؿاس إلػى اونبيػاء كالرر حاجػة النَّػف، لػو ه ال رػريؾى كحػدى  عبدى أف يي اهلل  استحقاؽ
 ة اهللمػػا يػػدعكف إلػػى معرفػػػ ؿى سػػؿ يػػدعكف أكَّ فتػػاح دعػػكة الرر ليبينػػكا ذلػػؾ التكحيػػد، كجعلػػو مً  اونبيػػاءى 
في أسمائو كصفاتو كأفعالو، كما يسػتحقو علػى العبػاد مػف أنػكاع الطاعػات كالتعبػدات، فػال  كتكحيده

ليس مما يدرؾ بالنظر كالعقكؿ، كلػيس  العظيـ يفىذا الدَّ  وفَّ  ؛بمعرفة ىذا تستقؿ العقكؿ كال تنفرد
ال لك ااف اذلؾ لمػا احتػيج لألنبيػاء إلػى  أبػدان  اإلنسػاف ال يصػؿ، ك مما تنفرد بو اوفياـ كاوذىاف، كا 

 .(ُ)إال مف طريؽ الكحي اليقيف كالحقيقة
 :(ِ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية الكريمة مفسادسان: 
على منيج اونبياء كالمرسليف قبلىو؛ وفَّ دعكة الررسؿ كاحدةه في باب يسير  نبير اهلل ريعيبه  .ُ

 العقيدة؛ إذ الريا تقكـ على أساس التكحيد كالطاعة، فالتكحيد أساس الدعكة إلى اهلل.
إضػػػفاء الصػػػفة اإلسػػػالمية علػػػى فػػػركع المعرفػػػة كالعلػػػـ الزـه حتمػػػي  لجميػػػ  الدراسػػػات، كأف  .ِ

دأ التكحيد، تكحيد اهلل الاالؽ؛ حتى تجلب السػعادة كالينػاء تعيد تنظيـ نفسيا تحت لكاء مب
 للبرر. 

 اإليماف كالتكحيد أساس قىبكؿ اوعماؿ عند اهلل. .ّ
 المقصد الثاني: لكؿ  نبيٍّ آيةه تدؿُّ عمى صدًقو

[ كيدؿر على ىذا المقصد االستداللي قكلو: ٌْ ُُ ٌٜ ِمْن َربي ٔيَْ ٌْ َب ُُ  {41}األعراف ]َؿْد َجَٚءْب
 :(ّ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية

 ٌٜ ٔيَْ  دَّ و ال بيػونَّ  ؛نة ىاىنا المعجزةكيجب أف ياكف المراد مف البيَّ " آيةه كاضحةه، قاؿ الفار الرازم:: َب
 . "لمدعي النبكة منيا

 :لطائؼ التفسير في اآليةثانيان: 
ٌٜ[قكلو: المطيفة األكلى: ٔيَْر ٌْ َب ُُ امػا ذارىػا فػي  نػةنػكع ىػذه البيَّ  القرآنػي يػذار السػياؽال  ]َؿْد َجَٚءْب

ػػ ػػ عػػرؼ ليػػا تحديػػده يي كال  ة صػػالألقصَّ  القرآنػػي الػػنصَّ  كلاػػفَّ  ،اػػرلة فػػي السػػكر اوي مػػف مكاضػػ  القصَّ
كيرتب على ىذه  ، مف عند اهلل ؿه و مرسى جاءىـ بيا، تثبت دعكاه أنَّ  نةه و اانت ىناؾ بيَّ يرير إلى أنَّ 

يػي عػف اإلفسػاد فػي اورض، كالاػؼ عػف يـ مف تكفيػة الايػؿ كالميػزاف، كالنَّ نبير  نة ما يهللمرىـ بوالبيَّ 
 .اس، كعف فتنة المؤمنيف عف دينيـ الذم ارتضكهقط  الطريؽ على النَّ 

                                                           

 .(ُٗ)ص:سفر بف عبد الرحمف الحكالي :العقيدة الطحاكيةررح  (1)
(، كليدبركا آياتو: ُُٕ/ّمنيجي: جماؿ أبك حساف)(، كالتفسير الَِّ/ِأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم) (ِ)

كصياغة العلـك االجتماعية صياغة إسالمية: إسماعيؿ  (،ْٗمراز تدبر لالسترارات التربكية كالتعليمية)ص:
 (.َِالفاركقي)ص:

 (.ُُٓ/ّفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)التك  (،َُٖ/ُْفسير الابير: الرازم)الت (ّ)
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ََ َوادَِٔزانَ ]:قكلو في الفاء :المطيفة الثانية ْٔ َُ َْٖوُؾوا اف ٌٜ[:معنى مضمكف على للتَّفري  [َؾ ٔيَْ  وفَّ ؛ ]َب
، بػادئ بالتَّكحيػد أمػرىـ قػد كاػاف صػدًقو، علػى الػدَّليؿي  قاـ فلمَّا صدقو، على تدؿر  البيَّنة  فيػو لمػا بػدءو
 .(ُ)اإليماف بعد اوعماؿ مف بالرَّرائ  يهللمرىـ ررع القلًب، صالح مف

 :(ِ)بياف المقصد مف اآليةثالثان: 
 لمعجػػػزةو  اريػػػةً  علػػػى أطلقػػػت تاػػػكف أف يجػػػكزي : االمػػػو فػػػي جػػػاءت التػػػي ()ريػػػعيبو  بيَّنػػػةي   

ػػةن  بالبيَّنػػة المػػراد ياػػكف أف كاوظيػػر ،القػػرآف يػػذارىا كلػػـ عىرفكىػػا، لقكمػػو، أظيرىػػا جَّ  علػػى أقاميػػا حي
ػة، علػييـ فقامػت فييػا، مجادلتًػو عػف كعجػزكا الفعػؿ، كسػكء الرَّػرؾ، مػف عليػو ىػـ مػا بيطػالف  الحجَّ

 الدَّعكل، صدؽ ييبيَّف ما على أيطلقت البيَّنة فتاكف ىكد، سكرة في أابر اهللي بيا التي المجادلة مثؿ
وا ]:إليػػو رػػعيبه بقكلػػو أرػػار مػػا بالبيَّنػػة أراد ياػػكف أف أك العػػادة، اػػارؽ اصػػكص علػػى ال َؾْٚصررِزُ

ََْْْٚٔ ٌَ اهللُ َب ُُ  فػي بالماضػي التَّعبير فياكف يؤمنكا، لـ إف بيـ يحؿر  بعذابو  أنذرىـ ياكف أٍم:[ َحتَّى َُيْ
[ :قكلو ٌْ ُُ  عىػرض ياػكف أف أك كقكعػو، تحقيػؽ علػى تنبييػان  القريػب، المسػتقبؿ بػو مػرادان ]َؿرْد َجرَٚءْب

َؿرْد ]:معنػى فياػكف بالتَّاػذيب، كبادركا يسهلللكىا، فلـ ليؤمنكا، معجزة آيةن، أٍم: ليـ يظير أف علييـ

 ٌْ ُُ  البينػػةي  بالبيَّنػػة قصػػدىـ اػػاف إففػػ .مجيئيػػا عنػػد تؤمنػػكف انػػتـ إذا تجيػػئاـ وفَّ  أًعػػدَّت، قػػد [ِجْئررُت
 جػػاء مػا صػحة علػى تػدؿر  بآيػةو  النبػير  يػهللتي أف الػالزـي  بػؿ للحػؽَّ، الزمػةو  غيػر فيػذه يقترحكنيػا، التػي
ف بو،  جػاء مػا فإنَّػو ذلػؾ، في اذبكا فقد بالصحًة، قالو لما تريد ببيَّنةو، يهللتيـ لـ أنَّو قصديىـ ااف كا 
 آيػةه، لػو ياػف لػـ كلػك، البرػر مثلػو علػى ييػؤمف ما ارياتً  مف يديو، على اهللي  كبعث إال لقكًمو، نبير 
، عمػؿو  باػؿ كاومػر لػو، رػريؾى  ال كحػدىه هلًل، الديف إلاالص إياىـ دعكتيو إال ، كالػؽو  صػالألو  جميػؿو

 ىػػػك مػػا مػػػ  المناػػرات، كأنػػػكاع كالظلػػـ، كالفػػػكاحش، بػػاهلل، الرػػػرؾ مػػف ذمػػػيـو  الػػؽو  اػػػؿ عػػف كالنَّيػػي
، عليو مرتمؿه   كأدلػة آيػات بيا لافى كأصدقيـ، الالؽ لايار إال تاكف ال التي الصفات مف رعيبه
 التػػي الاػػكارؽ، مجػرد مػػف أابػػر اريػة ىػػذه أفَّ  يػػركف اولبػاب كأكلػػك العقػػكًؿ، أىػؿي  بػػؿ ،صػػدقو علػى
 كاحػده، راصه  أنَّو صدقو، على الدَّالة كبيناًتو آياًتو، كمف، فقط المعجزات ىي النَّاس، بعضي  يراىا
، كال أنصاره  لو ليس ُد اهللَ ]:ليػـ كيقػكؿ كيعجػزىـ، كينػادييـ، قكمػو، في يصرخ كىك أعكافه ِٓ إِِّني ُأْصر

وَن  ـُ َّٚ ُبْؼِ ُدوا َأِّني َبِريٌء ِِم َٓ ٌَّ ََل ُبْْيُِرونِ . َواْص ٚ ُث ًً ِٔ ََ  الذيف اوعداء كىـ  {10،11}هود [ ِمْن ُدوِِٕه َؾُُِٔدوِِّن 

 مػنيـ، ماتػرثو  غيػري  كىػك اػاف، طريػؽو  بػهللمَّ  النػكر مػف معو ما إطفاءى  كيريدكف ،كالغلبة السطكة ليـ
 لقػػػكـو  ريػػػات ذلػػػؾ فػػػي إفَّ  السػػػكء، مػػػف برػػػيءو  ينػػػالكه أف يقػػػدركف ال عػػػاجزكف كىػػػـ بيػػػـ، مبػػػاؿ كال

حسانو كرحمتو عدلو لاماؿاهلل ؛ فإفَّ يىعقلكفى  قامػة للعيػذر كمحبتو كحامتو كا  ػة كا  جَّ  نبيػان  يبعػث لػـ الحي
                                                           

 .(ُِْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُُّٕ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ُ)

 .(َّْ:السعدم)ص الاريـ الرحمف في تفسير االـ المناف: سيركتي ،(ُِْ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ِ)
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ٔيَْرِٚت ]:تعػالى قػاؿ بو، أابر فيما صدقو على تدؿر  آيةه  كمعو إال َْٚ بِٚفَب َِ َْٚ ُرُشر ِْ ْد َأْرَشر ََ   {81}احلديلد  [َف

ٍٜ ]:قكمػػو لػػو قػػاؿ حتػػى ىػػكد، آيػػات الررسػػؿ آيػػات أافػػى مػػف إف حتػػى ٔيَْرر  [َؿررُٚفوا َيررٚ ُهرروُد َمررٚ ِجْئَتَْررٚ بَِب

إِِّني ]بقكلػػو: إلييػػا أرػػار كقػػد ًلتػػدبرىا، اهللي  كفَّقػػو لمػػف البينػػات أكضػػأل مػػف فبيَّنتيػػو ىػػذا كمػػ  ،{11}هللود 

ونَ  ـُ َّٚ ُبْؼِ ُدوا َأِّني َبِريٌء ِِم َٓ ُد اهللَ َواْص ِٓ ٌَّ ََل ُبْْيِرُرونِ . ُأْص ٚ ُث ًً ِٔ ََ  مػف فيػذا {12ل  10 }هلود[ِمْن ُدوِِٕه َؾُُِٔدوِِّن 
ػػزعو  غيػػرى  الاطػػاب، بيػػذا عظيمػةن  أمػػةن  يااطػػبي  كاحػػدان  رجػػالن  أف: اريػػات أعظػـ ، كال فىػػزعو  كال جى  اػػكَّارو

 كاثػؽو  إرػيادى  عليػو، ىػـ كمػا ديػنيـ، مف براءتو على أكالن  اهلل فهللريدى  بو، جازـه  قالو، بما كاثؽه  ىك بؿ
 مجاىرو  إريادى  أريدىىـ ثـ ،عليو ليـ ميسلَّطو  كغيري  كناصريه كليرو أفَّ اهلل لقكمو معلـو  عليو، معتمدو  بو
 دمػػاءىـ كيبػػذيلكف علييػػا، كييعػػادكف علييػػا ييكالػػكف التػػي كآليػػتيـ ديػػنيـ ًمػػف بػػرمءه  أنَّػػو بالماالفػػة ليػػـ

 يجتمعػكف كلػك كازدرائيػـ، كاحتقػارىـ بيػـ، باالسػتيانة علػييـ ذلػؾ أاَّدى  ثـ ليا، نصرتيـ في كأمكاليـ
ر ثـ ييمًيلكنو، كال يعاًجليكنو ثـ منو، غيظيـ كرفاءً  اىيده على الريـ  كبػيَّف تقريػر، أحسفى  دعكتيـ قرَّ
، صػراطو  على كأنَّو كتهللييده، بنصره القائـ ككايليو كليرو ىك بيده نكاصييـ الذم كربَّيـ ربَّو أفَّ   مسػتقيـو
 آيػػػات مػػػف أحسػػػفي  كبرىػػػافو  آيػػػةو  فػػػهللمر ، أعػػػداءىه بػػو ييرػػػًمتي  كال بػػػو، كأقػػػرَّ  عليػػػو تكاَّػػػؿ مػػػف يىاػػػذيؿي  فػػال

 أسػػماء اهلل كًمػػف، البيػػاف غايػػةى  لعبػػاده بيَّنيػػا ليػػـ، اهلل مػػف رػػيادةه  كىػػي كأدلػػتيـ؟ كبػػراىينيـ اونبيػػاء
ػادقيف ييصػػدَّؽي  الػذم المصػدَّؽ كىػك )المػؤمف( ـي  بمػا الصَّ  أف بيػػدَّ  ال فإنَّػو صػدقيـ، رػكاىد مػػف ليػـ ييقػي

 .(ُ)حػػػػؽ   رسػػػػليو بلَّغتػػػػو الػػػػذم الػػػػكحي أفَّ  ليػػػػـ ييبػػػػيَّفي  مػػػػا كالنفسػػػػية اويفقيػػػػة اريػػػػات مػػػػف العبػػػػادى  ييػػػػًرمى 
 أفَّ  ػػػ دَّ كال بيػ ػػ رقدَّ كني  ،ض لمف يريد النظر كالبحث كالتهللمؿ في المعجزةيتعر  ]َوَفُِْيي َرُشوٌل[فقكلو:
 ،فمػػنيـ مػػف عرفنػػا بمعجزتػػو ،إلػػى الالػػؽ اانػػت لػػو معجػػزة تاػػرؽ العػػادة مبعػػكثه  نبػػي   كاػػؿَّ  ،نكحػػان 

   .(ِ)عرؼيي كمنيـ مف لـ 
 :(ّ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفرابعان: 
 صدقو. على تدؿر  آيةه  كمعو إال نبيان  اهللي  بعث ما .ُ
تلػؾ المعجػزة  ا أفَّ فهللمَّػ ،وعلػى صػدقً  دالػةه  معجزةه  رعيبو و حصلت لعلى أنَّ  ىذه ارية دلتٍ  .ِ

اللػػة الدَّ  امػػا لػػـ يحصػػؿ فػػي القػػرآف ،عليػػو اللػػةه اونػػكاع اانػػت فلػػيس فػػي القػػرآف دً  مػػف أمَّ 
 .()مف معجزات رسكلنا على اثيرو 

 
 
 

                                                           

 (.ّْ( ررح العقيدة الطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص:ُ)
 (.ْٓٓ/ٓالعزيز: ابف عطية)المحرر الكجيز في تفسير الاتاب  (ِ)
 (.َُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ّ)
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 لكزف مف الكبائرمقصد الثالث: الخيانة في الكيؿ كاال
ٌْ المقصد قكلو: يدؿر على ىذا ََٔٚءُه َس َأْص ََ َوادَِٔزاَن َوََل َبْبَخُسوا افَّْٚ ْٔ َُ َْٖوُؾوا اف  {41}األعراف [ ]َؾ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
َْٖوُؾوا ر بيػػػا مػػػف الايػػػؿ كآلػػػة الػػكزف بمقػػػدار مػػػا يقػػدَّ معنػػػى إيفػػػاء المايػػاؿ كالميػػػزاف أف تاػػػكف آلػػة  :َؾررر

 رة.اورياء المقدَّ 
 ََ ْٔ َُ  .: لمقابلتو بالميزافااؿ بو، كىك الماياؿ كىك المرادالايؿ مصدر، كيطلؽ على ما يي  :اف

الػػباس: الػػنقص كىػػك ياػػكف بالتعييػػب للسػػلعة أك التزىيػػد فييػػا أك الماادعػػة لصػػاحبيا  :َوََل َبْبَخُسرروا
 .اس بالباطؿذلؾ مف أاؿ أمكاؿ النَّ  كاؿر كاالحتياؿ عليو، 

: ىك نقصي  .الريًء على سبيؿ الظلـ، كالمعنى كالبىٍاسي  : ال تظلمكىـ أمكاليـ، كاؿر ظالـو باًاسه
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

أمرىـ بإيفاء الايؿ كالميزاف؛ ونَّيػـ اػانكا أىػؿ معاملػة بالايػؿ  ()تابر ارية أف رعيبان           
قػكؽى  كالكزف، كاانكا ال يكفكنيما، فقاؿ ليـ: أكفكا الايؿى كالميزافى فػي بػيًعاـ كًرػرائاـ، كال تينقصػكا حي

 عػادة اونبيػاء فَّ ، ثـ إالنَّاس، بؿ أعطكىـ ما تستحقو بضائعيـ مف الثمف بحسب جكدتيا كرداءتيا
نػكاع المفاسػد أأاثر مف إقباليـ على سائر  مف أنكاع المفاسد إقباالن  يـ مقبليف على نكعو رأكا قكمى إذا 
فليػػذا السػػبب بػػدأ  ؛مرػػغكفيف بػػالباس كالتطفيػػؼ كاػػاف قػػكـ رػػعيبو  ،مػػنعيـ عػػف ذلػػؾ النػػكعب بػػدأكا

ََ َوادَِٔزانَ ]بذار ىذه الكاقعة فقاؿ: ْٔ َُ َْٖوُؾوا اف   .[َؾ
 :(ّ)الجزء مف اآلية لما قبمومناسبة ىذا ثالثان: 

ََ ]:فػػي قكلػػو الفػػاء ْٔرر َُ َْٖوُؾوا اف تكجػػب أف تاػػكف لألمػػر بإيفػػاء الايػػؿ اػػالمعلكؿ كالنتيجػػة  [َؾرر
ٌْ ]عما سبؽ ذاره كىػك قكلػو: ر ُُ ٌٜ ِمرْن َربي ٔيَْ ٌْ َب ُُ الػباس كالتطفيػؼ  :و يقػكؿاهللنَّػ الكجػو فيػوك  [َؿْد َجَٚءْب

نػػػة كمػػػ  ذلػػػؾ قػػػد جػػػاءت البيَّ  ،لفطػػػرةفػػػي ا مسػػػتقبأله  كىػػػك أمػػػره  ،عبػػػارة عػػػف الايانػػػة بالرػػػيء القليػػػؿ
ََ ]لاـ فيو عذره  فلـ يبؽى  ،كالرريعة المكجبة للحرمة ْٔ َُ َْٖوُؾوا اف   .[َؾ

 
 

                                                           

كمف أسرار اللغة في الاتاب  ،(ِْْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُّٕ/ِفتأل القدير: الركااني) (ُ)
 (.ُِٖ/ُكالسنة: محمكد الطناحي)

(، كأيسر التفاسير: أبك بار ُّٕ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ُُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
 (.ُُٔ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)َِِ/ِالجزائرم)

 (.ُُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ّ)
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 :(ُ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 
في ارية ذار الايؿ الذم ىك المصدر، كعطؼ عليو الميزاف الذم ىك اسـ لالة  المطيفة األكلى:

كقيػؿ: المػراد بػالميزاف الػكزف،  لمايػاؿ؛ فتناسػب عطػؼ الميػزاف عليػو،تكجيو ذلؾ أف المراد بالايؿ ا
ُهرو]: الماياؿ كالميزاف امػا فػي سػكرة ىػكد:كلـ يقؿ ،الايؿ كالميزاف :قاؿف فيناسب الايؿ. َُ ا َوََل َبْْ

ََٔٚل َوادَِٔزانَ  ُْ
 .ى ما يااؿ بو بالايؿيسمَّ  ك، أكىك الماياؿ ،أراد بالايؿ آلة الايؿونَّو   {40}هود  [ادِ

َْٖوُؾوا[الفاء في قكلو: المطيفة الثانية:  .]اْظُبُدوا اهللَ[للعطؼ على قكلو: ]َؾ
ٌْ َوََل َبْبَخُسروا افَّْرَٚس ]فائدة النيي في قكلو: :المطيفة الثالثة ََٔٚءُه ، اػانكا قكمػان قػكـ رػعيبو  أفَّ  [َأْصر

مػػا يػػـ مػػا اػػانكا يرجعػػكف فػػي معػػامالتيـ إلػػى رػػرع اهلل العػػادؿ إنَّ كأنَّ  ،همرػػرايف ال يعبػػدكف اهلل كحػػدى 
 ،صػلةمػا اػاف فػي ىػذه الاى رػرايـ إنَّ  كلعػؿَّ  ،اانكا يتاذكف ونفسيـ مف عنػد أنفسػيـ قكاعػد للتعامػؿ

امػػػا اػػػانكا مفسػػػديف فػػػي اورض، يقطعػػػكف  ،المعاملػػػة فػػػي البيػػػ  كالرػػػراء ييػػػـ لػػػذلؾ اػػػانكا سػػػيئكأنَّ 
يفتنػكف الػذيف ييتػدكف كيؤمنػكف عػف ديػنيـ، كيصػدكنيـ عػف سػبيؿ اهلل   ظلمػةن  ،الطريؽ على سكاىـ

 .منحرفةن  عكجاءى  كيريدكف أف تاكف الطريؽي ، ىكف االستقامة التي في سبيؿ اهللكيار 
على أفَّ نقصاف الايؿ كالميزاف جريمةه مف الجرائـ الابرل التي مف في ارية دليؿه : رابعةالمطيفة ال

أجليػػػا أرسػػػؿ اهللي اونبيػػػاءى مبرػػػريف كمنػػػذريف، كلعػػػؿ المػػػرءى يلمػػػأل ذلػػػؾ فػػػي اقتػػػراف اومػػػر بعبػػػادة اهلل 
يفاء الايؿ كالميزاف، ثـ بعد ذلؾ يعتبر عدـ اإليفاء باسان لحقكؽ النَّاس، كافى بيذا ظلمان  كحدىه، كا 

 اءن؛ لذلؾ تعدد اومر بإيفاء الايؿ كالميزاف في القرآف.كافتر 
 :(ِ)بياف المقصد في اآليةخامسان: 

: ىي و، بعد اومر بالتكحيد ينحصر في ثالثة أصكؿو قكمى  () بو رعيبه  حاصؿ ما أمرى 
ؿ فاوكَّ  لحيا، كحفظ حقكؽ حرية االستيداء.ة كمصاة، كحفظ نظاـ اومَّ حفظ حقكؽ المعاملة الماليَّ 

ٌْ ]قكلػو: ََٔٚءُه ََ َوادِٔرَزاَن َوََل َبْبَخُسروا افَّْرَٚس َأْصر ْٔر َُ َْٖوُؾوا اف فإيفػاء الايػؿ كالميػزاف يرجػ  إلػى حفػظ  [َؾ
الاائؿ أك الكازف ىك البائ ، كىك الذم يحملو حب االستفضاؿ على تطفيؼ  وفَّ  ؛حقكؽ المرتريف

يػي ا النَّ كأمَّ  لكافي، اما يحسبو المرترم.اقص بثمف الريء االنَّ  الايؿ أك الكزف، لياكف باع الريءى 
اس رػػيء لمرػػترم ىػػك الػػذم يػػبٍ ا وفَّ  ؛ىـ فيرجػػ  إلػػى حفػػظ حقػػكؽ البػػائ اس أرػػياءى اػػس النَّػػعػػف بى 

مػػف  لتحصػػيؿ ربػػألو  داعه كًاػػ يلػػةه ف فػػي ثمػػف رػػيئو، كاػػال ىػػذيف اومػػريف حً بٍ بػػكؿ الغىػػئػػو لقى البػػائ  ليييَّ 
نَّ ك ، الماؿ ػونَّ  ؛باومر كالنيي المذاكريفليف ىذيف التحير  ما اصَّ ا   ، كوفَّ ديفى يما اانا رػائعيف عنػد مى
فػػػي  ة تنحصػػػر فييمػػػا إذ اػػػاف التعامػػػؿ بػػػيف أىػػػؿ البػػػكادم منحصػػػران الت فػػػي المعاملػػػة الماليَّػػػالتحػػػير 

                                                           

لقرآف: سيد كفي ظالؿ ا (،ُّٕ/ّ(، كفتأل القدير: الركااني)ُُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.َُُكالكصايا العرر في القرآف الاريـ: عبد الحميد ارؾ)ص: (،ُُّٕ/ّقطب)

  .(ِْٓ،ِّْ/ٖ( التحرير كالتنكير: ابف عاركر)ِ)
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 [َوََل َبْبَخُسروا افَّْرَٚس ]يػي فػي قكلػو:النَّ  ظيػر أفَّ كبيذا يى  ،كطلبان  عرضان  المبادالت بهللعياف اورياء
ََ َوادَِٔزانَ ]غير الذم أفاده اومر في قكلو: أفاد معنىن  ْٔ َُ َْٖوُؾوا اف مجرل  يي جاريان كليس ذلؾ النَّ  [َؾ

كاج المعاملػة ر صػكؿ مػف أي  رػري  ىػك أصػؿه كما جاء في ىذا التَّ  لمضمكنو، العلة لألمر، أك التهللايد
نَّ مَّ تبادلة بيف اوي قة المي المعامالت تعتمد الثَّ  وفَّ  ؛ةمَّ بيف اوي  يكع اومانة فييا، فػإذا ما تحصؿ بري ة، كا 

فػي اوسػكاؽ، كالطالػب مػف تػاجر أك  كعرضان  ج يزداد إنتاجان نتً للتعامؿ فالمي  اسي النَّ  طى رً حصؿ ذلؾ نى 
ػػالبػػةن كال اً  يعػػةن دً كال اى  ان بٍنػػال يارػػى غى  علػػى اوسػػكاؽ آمنػػان  ؿي قبًػػمسػػتيلؾ يي  ة، ، فتتػػكفر السػػل  فػػي اومَّ

 المدينػة كالحضػارة علػى أسػاسو  اجػتالب أقكاتيػا كحاجياتيػا كتحسػينياتيا، فيقػكـ نمػاءي كتستغني عػف 
ػػكتػػآخو  حابػػبو كتى  اػػاءو اس فػػي رى ، كيعػػيش النَّػػمتػػيفو   ي ضػػدَّ ة بمقػػدار تفرَّػػ، كبضػػد ذلػػؾ ياتػػؿ حػػاؿ اومَّ
ٚ]:كقكلو .ذلؾ َٓ رَد إِْصرََلِح ًْ ِسرُدوا ِِف األَْرِض َب ٍْ  صػكؿ دعػكة رػعيبو اني مػف أي ىػذا اوصػؿ الثَّػ[ َوََل ُب

ٌْ ]ػ:كاإلرارة بػ، الح في اورضحالة الصَّ  فضي إلى إفساد ما ىك علىما يي  يي عف اؿَّ لنَّ ا ر ُُ  [َىفِ
كالمػػذاكر: ىػػك عبػػادة  ،فػػرد اسػػـ اإلرػػارة، كلػػذا أي ذلػػؾ المػػذاكري  :نو االمػػو، أمٍ إلػػى مجمػػكع مػػا تضػػمَّ 

يفػػاءي اهلل كحػػدى  كقػػد  ،ب الفسػػاد فػػي اورضاس، كتجنرػػب باػػس أرػػياء النَّػػالايػػؿ كالميػػزاف، كتجنرػػ ه، كا 
نَّ  ؛تنتظـ بو أمكرىـ كصالحه  نف ه  :ليـ، أمٍ  و ايره أابر عنو بهللنَّ  و يكجب ونَّ  ؛ار ايران ما ااف ما ذي كا 

ػػػبػػػيف اوي  دَّ ىنػػػاء العػػػيش كاسػػػتقرار اومػػػف كصػػػفاء الػػػكي  صػػػكمات ية إلػػػى الاي فًضػػػالمي  ة كزكاؿ اإلحػػػفً مَّ
َـّ كالمي  حػدكثتيا كاثػر ماليػا بسػبب ت كىابيػا أعػداؤىا كحسػنت أي ة كعزَّ مَّ ذلؾ اثرت اوي  قاتالت، فإذا ت
ذلػؾ  وفَّ  ؛كفيو ايػر اراػرة ؛اس في التجارة كالزراعة ومف صاحب الماؿ مف ابتزاز مالوالنَّ  رغبة
 .كابا مف العذاب، كسانكا دار الثَّ كٍ ومر اهلل أاسبيـ رضى اهلل، فنجى  فعلكه امتثاالن  إفٍ 

 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  إليو اآلية مفما ترشد سادسان: 
 على االحتياط في أمر اومكاؿ لاكنيا سببان لمصالأل المعاش كالمعاد. أفَّ اهلل حثَّ  .ُ
 يانة في الايؿ كالكزف مف الابائر.أفَّ الاً  .ِ
 حرمة التطفيؼ في الايؿ كالميزاف، كيداؿ في ذلؾ الصناعات كالميف كما إلى ذلؾ. .ّ
النَّػاس أرػياءىـ مػف الجػرائـ االجتماعيَّػة الاطيػرة علػى أاػالؽ النَّقص فػي الميػزاف كبٍاػس  .ْ

 المجتم  كاقتصاده.
 كدمرىـ؛ ونَّيا أمةي أتت ذنكبان ااف منيا نقصاف الماياؿ كالميزاف. فَّ اهلل أىلؾ أىؿ مديفأ .ٓ
ٔ.  .  أفَّ المؤمفي ييطب  على الًاالؿ الَّيا إال الايانةى كالاذبى

                                                           

كأيسر التفاسير: أبك بار  (،ِْٗ/ُ(، كحارية الجمؿ على تفسير الجالليف)ُْ( الابائر: الذىبي)ص:ُ)
 (،ٖٓيماف: أبكبار ابف أبي ريبة)ص:اإلك  (،ُُٕ/ّأبك حساف)(، كالتفسير المنيجي: جماؿ َِّ/ِالجزائرم)

 (.َُٗ(، كالكصايا العرر في القرآف الاريـ: عبد الحميد ارؾ)ص:ّْٖ/ْكتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير)
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 ؽ النبكةاإلنصاؼ مف أخبل لمقصد الرابع: ا
[كيدؿر على ىذا المقصد الجميؿ قكلو تعالى:            ٌْ ََٔٚءُه َس َأْص  . {41}األعراف  ]َوََل َبْبَخُسوا افَّْٚ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
عييػػػب كالتزىيػػػد أك الماادعػػػة عػػػف القيمػػػة أك قص بالتَّ الػػػباس فػػػي لسػػػاف العػػػرب ىػػػك الػػػنَّ  :َبْبَخُسررروا
مػف صػفة أك مقػدار ىػك  الػباس ىػك إنقػاص رػيءو ، ك قصػاف منػود فػي الايػؿ كالنر فػي التزيرػاالحتياؿ 

اغب ااس الرَّ اس أف ينتف  البى ، كالمقصكد مف البى ؿففيو معنى الظلـ كالتحير  ،في نكعو باماؿو  حقيؽه 
ػػ إلػػى  علػػى جالبيػػا فيضػػطرر  غبػػة فييػػا فتبقػػى اػػالن اس عػػف الرَّ يصػػرؼ النَّػػ باكسػػة بػػهللفٍ لعة المى فػػي السَّ

ػ ، كقد يقصد منػو إلقػاء الرػؾَّ ىيدو زى  بيعيا بثمفو  ىػك  سػلعتو ىػي دكف مػا لعة بػهللفَّ فػي نفػس جالػب السَّ
اس ىػك بمعنػى علػـ أف الػبى يي كبيػذا ، مػـاس، فيدالػو اليػهللس مػف فكائػد نتاجػو فتاسػؿ اليً رائج بػيف النَّػ

 النػػاقص، فيػػك أاػػصر  قص الػػذم ىػػك صػػفة الرػػيءبػػالمفعكؿ، ال الػػنَّ  قص الػػذم ىػػك فعػػؿ الفاعػػؿً الػػنَّ 
[ظػػاىر قكلػػو:، منػػو فػػي المعنػػى قص فػػي االسػػتعماؿ، كىػػك أاػػصر مػػف الػػنَّ  ٌْ ََٔٚءُه أنَّيػػـ اػػانكا  ]َأْصرر

 يماسكف اؿ ما داؿ إلى أسكاقيـ. (ِ)كقيؿ: اانكا ماَّاسيف يباسكف النَّاس في اؿَّ اورياء.
 :(ّ)مناسبة ىذا الجزء مف اآلية لما قبموثانيان: 

ػػ ()رػػعيبان  أفَّ  بعػػد ذلػػؾ مػػف الػػباس  و مػػف الػػباس فػػي الايػػؿ كالػػكزف مػػنعيـلمػػا منػػ  قكمى
كيػػػداؿ فيػػػو المنػػػ  مػػػف الغصػػػب كالسػػػرقة كأاػػػذ الررػػػكة كقطػػػ  الطريػػػؽ  ،كالتنقػػػيص بجميػػػ  الكجػػػكه

 .ؿ، فيك مف ذار العاـ بعد الااصَّ كانتزاع اومكاؿ بطريؽ الحي
 :(ْ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ػ  ،ل إلى مفعكؿ كاحدو أف يتعدَّ  بىاس فعؿ حؽَّ  إفَّ  :األكلى المطيفة م إلػى مفعػكليف امػا فػي دَّ فػإذا عي

[:قكلػػػو ىنػػػا ٌْ ََٔٚءُه َـّ   ]َوََل َبْبَخُسررروا افَّْرررَٚس َأْصررر  فػػػذلؾ علػػػى معنػػػى التحكيػػػؿ لتحصػػػيؿ اإلجمػػػاؿ ثػػػ
[ فياػػكف قكلػػو: "اسالنَّػػ كال تباسػػكا أرػػياءى "التفصػػيؿ، كأصػػؿ الاػػالـ:  ٌْ ََٔٚءُه ارػػتماؿ مػػف بػػدؿ ]َأْصرر

َس[قكلو:  .طفيؼ فرقان اس كالتَّ بيف البى  علـ أفَّ يي ، كبيذا ]افَّْٚ
ِسُدوا ِِف األَْرِض[قكلو: :الثانية المطيفة ٍْ  يداؿ تحتو قليؿ الفساد كاثيره، كدقيقة كجليلو. ]َوََل ُب

 كارارة. نياو جام  ايرم الدر ونَّ  ؛للتعظيـ كالاماؿ [َخْرٌ ]:التناير في قكلو :ثالثةالمطيفة ال
ِمِْغَ ]:قكلو: رابعةالمطيفة ال ْٗ ٌْ ُم ُْْت ـُ ٌْ ]:د لقكلوقيَّ مي  ررطه  [إِْن  ُُ ٌْ َخْرٌ َف ُُ  .[َىفِ

                                                           

 .(ِِْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُّٕ/ِفتأل القدير: الركااني) (ُ)
 اسة أٍم: طلب منو أف ينقص الثمف.ينقصكف الثمف، مااسو في البي  مما( ِ)
 (.ُُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ّ)
 .(ِْٓ،ِّْ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُّٕ/ِفتأل القدير: الركااني) (ْ)
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 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 
لذلؾ؛ فاواالؽ تؤثر ، إفَّ اواالؽ الفاضلة الحميدة مف عناصر بقاء اويمـ عزيزة قكية          

يجابػػػان؛ وفَّ اواػػػالؽ الحسػػػنة أصػػػؿه تقػػػكـ عليػػػو أكامػػػر اهلل فػػػي الػػػنفس علػػػى قيػػػاـ المجتمػػػ  سػػػلبان  كا 
ليؽ الاريـ كالسلكؾ القكيـ؛ فإنَّيا ال رؾ راغبة في تعظيـ  البررية، فإذا طيكَّعت ىذه النفس على الاي

ٚ ِ ]صػدؽ مػف اهلل حػديثان، فيػك القائػؿ:رعائر اهلل، كالتػزاـ منيجػو، كمػف أ ًَ ٌْ َصر يير ًَ ََ َوَمرْن ُي َر اهللِ َىفِر

ُِوِب  َُ َوى اف َْ َٚ ِمْن َب ػلب الرػريعة، كًجمػاع الػدَّيف الػذم بعػث اهللي فػ {18}احللج [ َؾَِ٘نَّ اواالؽ الاريمػة صي
إفَّ تفلػأل، كتقػكـ علػى أمػر اهلل فتفػكز، فػ مف تحقيقيا فػي الػنفس المسػلمة حتػى ، فالبيدَّ ()بو محمدان 

ػػػػػػليا للنَّػػػػػػاس؛ لتسػػػػػػتقيـ  نفكسػػػػػػيـ علػػػػػػى محاسػػػػػػف اواػػػػػػالؽ كصػػػػػػالحيا؛ فقػػػػػػاؿ اهلل بػػػػػػيَّف آياتػػػػػػو كفصَّ
رونَ ]تعالى: َُ ٌْ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ ِس َف ُ اهللُ َآَيٚبِِه فَِِّْٚ ََ ُيَبغي َذفِ ، كلمػا اانػت ىػذه الحقيقػة سيػنَّة اكنيػة  {343}البؼلرة  [ـَ

إلػػى أىػػؿ اورض  أكَّؿ رسػػكؿو  رػػرعية؛ فػػإفَّ جميػػ  المرسػػليف دعػػكا أقػػكاميـ إلػػى تحقيقيػػا، فيػػذا نػػكح
رروٍح اُدْرَشررِِغَ ]يااطػػب قكمػػو؛ امػػا أابػػر عنػػو تعػػالى: ُٕ ْٝ َؿررْوُم  َب ررذَّ رروٌح َأََل  .ـَ ُٕ  ٌْ ٌْ َأُخرروُه رر إِْى َؿررَٚل ََلُ

ررونَ  َُ ْٝ َظرررٌٚد ]كاػػػذلؾ ىػػكد ينػػذر قكمػػو قػػائالن، امػػا أابػػر عنػػػو تعػػالى: {334للل 341 }الشللعراء[.َبتَّ َب ررذَّ ـَ

ٌْ َأُخ  .اُدْرَشِِغَ  َُونَ إِْى َؿَٚل ََلُ ٌْ ُهوٌد َأََل َبتَّ لأل، كلػكط، كرػعيب، كجميػ  كاػذلؾ صػا {382ل381 }الشعراء[وُه
ػػضي علػػى التقػػكل، المرسػػليف، إفَّ التقػػكل ىػػي معػػيف فػػ ىػػي عنػػكاف التقػػكل؛اواػػالؽ ك  فيػػذه آيػػات تىحي

أحسػػف  ()اواػػالؽ الفاضػػلة تمػػدىا؛ فىتيػػرل غضػػة طريػػة فػػي حيػػاة المسػػلميف؛ فلقػػد اػػاف رسػػكؿ اهلل
ليقان، كأتقاىـ هلل كأعلميـ بو، كبذلؾ تاكف اواالؽ الطيبة ىي التقكل التي يراىا المسلمكف  النَّاس اي
بػاني، كأصػليا ثابػت فػي قلػب المػؤمف الػذم يغػذييا  ايران كنماءن كبراةن كعطاءن في حياة المجتمػ  الرَّ

ػػػر كالعلػػػف كلي قضػػػية  علػػػى بصػػػيرةو أف يػػػلػػػذلؾ ينبغػػػي علػػػى اػػػؿَّ داعو إلػػػى اهلل، بارػػػية اهلل فػػػي السَّ
. (ِ)صػػالأل اواػػالؽ":"إنَّمػػا بعثػػت وتمػػـ ()ييػػة قكلػػودكممػػا يؤاػػد ىػػذه الباواػػالؽ اعتنػػاءن ابيػػران، 

تمػػاـ صػػالحيا،  أفَّ  ()حيػػث بػػيَّف رسػػكؿي اهلل إحػػدل ميماتػػو ىػػي إرسػػاء قكاعػػد  ماػػاـر اواػػالؽ، كا 
لألاػػالؽ دكران ىامػػان فػػي إنرػػاء مجتمػػ  الاالفػػة الرارػػدة،  كبيػػاف معالييػػا؛ أال يػػدؿر ىػػذا الػػو علػػى أفَّ 
 كأثران بارزان الستئناؼ الحياة اإلسالمية. 

  
 
 

                                                           

 (.ِّٕالجماعات اإلسالمية: سليـ الياللي)ص: (ُ)
 بإسناد حسف. ()أارجو الباارم في اودب المفرد مف حديث أبي ىريرة (ِ)
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 :(ُ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
في أمَّػةن كال تيقيػؿ عثػرةن، كال تػنيض حضػارة؛  .ُ في ارية رد  على مف قاؿ: إفَّ اواالؽ ال تياػكَّ

 فاواالؽ ال تؤثر في قياـ المجتم  كال في رقيو أك انحطاطو، 

 .الصالأل اواالؽ مف مقكمات المجتم أفَّ  .ِ

عػػكة جميػػ  وىميػػة اواػػالؽ الحميػػدة فػػي حيػػاة المجتمػػ  المسػػلـ اانػػت رانػػان أصػػيالن فػػي د .ّ
 فس البررية، كىي مف ريعب اإليماف،المرسليف؛ فاواالؽ الحميدة تزاية للن

إفَّ الفضػػائؿ الصػػالحة ااوحاػػاـ الرػػرعية تيعػػدر مػػف دعػػائـ الػػدَّيف اوساسػػية، بػػؿ إنَّيػػا مػػف  .ْ
اوىداؼ السامية التي جاء اإلسالـ لترسػيايا فػي الػنفس اردميػة، كمػف المثػؿ العليػا التػي 

 .()ا الرسكؿبعث مف أجلي

تػػزداد الجػػرائـ زيػػادة مطػػردة فػػي الػػبالد التػػي تطبػػؽ القػػكانيف الكضػػعية، كتضػػعؼ اواػػالؽ  .ٓ
 فييا، كياثر المجرمكف في الطبقات المستنيرة تبعان لزيادة الفساد الالقي في ىذه الطبقات.

   .الباس نقص الريء على سبيؿ الظلـأفَّ  .ٔ
 دميةكالشرؾ مضره باآلالمقصد الخامس: اإليماف شرطه لمخيرية، 

ِمَِْغ[قكلو: دؿر عليو     ْٗ ٌْ ُم ُْْت ـُ ٌْ إِْن  ُُ ٌْ َخْرٌ َف ُُ ٚ َىفِ َٓ َد إِْصََلِح ًْ ِسُدوا ِِف األَْرِض َب ٍْ   {41}األعراف  ]َوََل ُب

 :(ِ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
ٚ َٓ ررَد إِْصررََلِح ًْ  ،بالكىػػا منػػػو بعػػد أف اانػػت فاسػػدةن  بعػػد أف صػػلحت اورض بمجػػيء النبػػيَّ أٍم:  :َب

عـ بتاثيػػر الػػنَّ  كالمػػراد أف ال تفسػػدكا بعػػد أف أصػػلحيا اهللي  ،كقػػد صػػارت صػػالحةن  ،فنيػػاىـ عػػف الفسػػاد
 .، كالتي منيا إرساؿ الررسؿفييـ

 ٌْ ُُ  إرارة إلى العمؿ بما أمرىـ بو، كترؾ ما نياىـ عنو. : َىفِ
فػي عػدـ إيفػاء الايػؿ كالػكزف، كفػي  و ال ايػرى ونَّػ ؛المطلقػة : الزيػادةفػي اريػةالمػراد بالايريػة : َخْرٌ 

 .اس، كفي الفساد في اورض أصالن باس النَّ 
ِمِْغَ  ْٗ ٌْ ُم ُْْت ـُ  : أٍم: ذلؾ ايره لاـ إٍف انتـ تيؤمنكف باهلل كبالحؽَّ الكاضأل البيَّف.إِْن 

 
 
 

                                                           

(، كالجماعات اإلسالمية: سليـ ُُ( اإلسالـ بيف جيؿ أبنائو كعجز علمائو: عبد القادر عكدة)ص:ُ)
 (.ّْٗ،َّٕالياللي)ص:

كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك  (،ُّٕ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،ُُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ِ)
 (.ُُٔ/ّحساف)
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 :(ُ)مناسبة ىذا الجزء مف اآلية لما قبموثانيان: 
كىمػػا  ،اس بغيػػر رضػػاىا يكجػػب المنازعػػة كالاصػػكمةاػػاف أاػػذ أمػػكاؿ النَّػػو لمػػا كذلػػؾ ونَّػػ

ٚ[ال جػػـر قػػاؿ بعػػده: ،يكجبػػاف الفسػػاد َٓ ررَد إِْصررََلِح ًْ ِسررُدوا ِِف األَْرِض َب ٍْ تقػػدمكا علػػى  أٍم: ال ]َوََل ُب
َٔٚكقيؿ: قكلػو: ،ذلؾ يتبعو الفساد وفَّ  ؛الباس في الايؿ كالكزف []َوََل َبْبَخُسوا افَّْرَٚس َأْصر ٌْ  منػ ه  َءُه

ِسُدوا ِِف األَْرِض[نيا كقكلو:مف مفاسد الدر  ٍْ  جامعػةن  حتػى تاػكف اريػةه  ،يفمػف مفاسػد الػدَّ  من ه  ]َوََل ُب
 .يفنيا كالدَّ يي عف مفاسد الدر للنَّ 

 :(ِ)لطائؼ التفسير في اآليةثالثان: 
ِمِْغَ ]قكلػو: المطيفة األكلى: ْٗ ٌْ ُمر ُْْت ـُ ،  اثيػران فػي القػرآف لتقريػر معنػىن  يىػًردي  ىػذا التعقيػب[ إِْن  أصػيؿو

يتجلى فييا، ليثبت كجكده، كيترجـ عف حقيقتو.  ،كاقعيةو  عمليةو  مف صكرةو  ال بيدَّ لو إليمافا كىك أفَّ 
لتعريػػػؼ ذلػػػؾ ك  ،قو العمػػػؿفػػػي القلػػػب كصػػػدَّ  مػػػا كقػػػرى  وكلانَّػػػ ،يي، كال بػػػالتحلَّ بػػػالتمنَّ  لػػػيس اإليمػػػافي ف

اراجو مف أف  .قاؿ باللساف، أك تمنيان ال كاقعية لو في عالـ الكاق تي  ياكف المةن  اإليماف كتحديده كا 
 :(ّ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

 ىمػػػا: رجػػػ  إلػػػى أصػػػليفت تاػػػاليؼ امسػػػةو  أنَّػػػو دعػػػا قكمػػػو إلػػػى ()دعػػػكة رػػػعيبو  حاصػػػؿ
 ،الػػػؽ اهللالرػػفقة علػػى الثػػاني: ك  .كحيػػػد كالنبػػكةكيػػداؿ فيػػو اإلقػػرار بالتَّ  ،التعظػػيـ ومػػر اهللاوكَّؿ: 

يقػػكؿ: إيصػػاؿ  اهلل اػػهللفَّ  ،كحاصػػليا يرجػػ  إلػػى تػػرؾ اإليػػذاء، كيػػداؿ فيػػو تػػرؾ الػػباس كتػػرؾ الفسػػاد
تاػاليؼ  لمػا ذاػر ىػذه الامسػة اهلل ثـ إفَّ ، فممافه  الرر عف الاؿَّ  ا اؼر كأمَّ  ،متعذره  النف  إلى الاؿَّ 

[قاؿ: الررعية، ٌْ ُُ ٌْ َخْرٌ َف ُُ ]إِْن لاػـ فػي اراػرة كىك إرػارة إلػى ىػذه الامسػة كالمعنػى: ايػره  ]َىفِ

ِمَِْغ[ ْٗ ٌْ ُم ُْْت  ؛لاػـ فػي طلػب المػاؿ فػي المعنػى كالمراد: ترؾ الباس كترؾ اإلفسػاد ايػره  .بارارة ـُ
اس إذا علمػػكا مػػناـ الكفػػاء كالصػػدؽ كاومانػػة رغبػػكا فػػي المعػػامالت معاػػـ فاثػػرت أمػػكالاـ النَّػػ وفَّ 

ْْررتُ  ـُ ِمَِْغ[]إِْن  ْٗ  صػػفيفى للمتَّ  لقػػبه  فػػي اريػػة المؤمنكففػػ .ف انػػتـ مصػػدقيف لػػي فػػي قػػكليإ :أمٍ  ٌْ ُمرر
قيف لقكلػو، كنصػحو، المػؤمنيف علػى المصػدَّ  كحمػؿي  ،الرػرائ ً  ه، اما ىك مصطلألي باإليماف باهلل كحدى 

ه، فيػك بػاهلل كحػدى  إف انػتـ مػؤمنيف و ياكف ايػران ، بؿ المعنى، أنَّ ياؽي اه السَّ على ما يهللبى  حمؿه  ،كأمانتو
حصػكؿ الايػر مػف  در في االمو، كمعناه أفَّ العجز على الصَّ  عكة للتكحيد بمنزلة ردَّ رجكع إلى الدَّ 

يػػـ إذا فعلكىػػا كىػػـ مرػػراكف لػػـ يحصػػؿ منيػػا اورػػياء المرػػار إلييػػا ال ياػػكف إال مػػ  اإليمػػاف، ونَّ 
ػا فػي اراػرة فظػاىره رؾ تفسد ما في اوفعاؿ مػف الايػر، أمَّػمفاسد الرَّ  وفَّ  ؛الاير نيا ا فػي الػدر ، كأمَّ

                                                           

 (.ُُٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ُ)
 (.ُْْٕ/ّ(، كفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)ُِّالطحاكية: ابف أبي العز الحنفي)ص: ررح( ِ)
 (.ُِٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ّ)
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تلؾ المصالأل.  رؾ يدعك إلى أضداد تلؾ الفضائؿ أك يدعك إلى مفاسد ال يظير معيا نف ي الرَّ  فإفَّ 
ػػالمػػراد بالتَّ  كالحاصػػؿ أفَّ  الحة إف لػػـ ياػػف فاعلكىػػا قييػػد نفػػي الايػػر الاامػػؿ عػػف تلػػؾ اوعمػػاؿ الصَّ

كفػي اريػة حجػةه  ضػكح.الكي  ييػ ً بيا عف مى  ارية بغير ىذا عدكؿه اإليماف، كتهللكيؿ  مؤمنيف باهلل حؽَّ 
كال يرػرع التػزاـ الفسػاد  ،علػى صػالحو المنيػي عنػو فسػاده راجػأله  علػى أفى  النيي يدؿر  فَّ لمف قاؿ: إ

كأباحػو فػي  ،عنػو كحرمػو فػي بعػض اوحػكاؿ مػا نيػى اهللي  اػؿَّ  كأصػؿ ىػذا أفَّ  ،ممف يررع لو دفعػو
امػػا يترتػػب علػػى  ،اػػالحالؿ يترتػػب عليػػو الحاػػـ نافػػذان  الحػػراـ ال ياػػكف صػػحيحان  فػػإفَّ  ،أاػػرل حػػاؿو 

 ،: النيػي يقتضػي الفسػػادالعلمػاء كىػذا معنػى قػكؿ ،مقصػكد امػا يحصػؿ بػوكيحصػؿ بػو ال ،الحػالؿ
كال ينيػػى  ،كيحػػب الصػػالحى  ،اهلل ال يحػػب الفسػػادى  فػػإفَّ  ؛مػػف الفسػػاد لػػيس مػػف الصػػالح اػػؿر مػػا اػػافف

نَّ  ،عمػػا يحبػػو ف اانػػت فيػػو  ،لػػيس بصػػالألو  ،المنيػػي عنػػو فاسػػده  لػػـ أفَّ فعي  ،ينيػػى عمػػا ال يحبػػو مػػاكا  كا 
مقصكد الررع رف  الفساد كمنعو؛ ال إيقاعو كاإللزاـ بو.  فَّ فإ ،فمصلحتو مرجكحة بمفسدتو مصلحةه 

ِسرُدوا ِِف األَْرِض[:اما قاؿ تعػالى ٍْ ٌْ ََل ُب ر ََ ََلُ  فاػؿر  ،بمعصػية اهلل: ال تعملػكا أمٍ   {33}البؼلرة  ]َوإَِىا ؿِٔر
فالرارع ينيى عنو ليمن  الفساد كيدفعو  ،هلل معصيةه  كالمحرماتي  ،مف عمؿ بمعصية اهلل فيك مفسده 

كمقصػكد  .(ُ)كال إجمػاعو  مػف صػكر النيػي صػكرة ثبتػت فييػا الصػحة بػنص   فػي رػيءو  كال يكجد قط  
كىػي ، كعقليػـ، كنسػليـ، كمػاليـنفسػيـ، أك يـ، الررع مف الالؽ امسة، كىك: أف يحفػظ علػييـ ديػنى 
حفػػظ  فَّ إبعبػػارة جامعػػة حاسػػمة فػػي الرػػريعة، ك  التػػي تػػـ حصػػرىا تحػػت اسػػـ الضػػركريات الامػػس

رػػرائ  التػػي أريػػد بيػػا مػػف الملػػؿ، كرػػريعة مػػف ال يسػػتحيؿ أف ال ترػػتمؿ عليػػو ملػػةه  اوصػكؿ الامسػػة
نػػػى، كالسػػػرقة، كرػػػرب ؿ، كالز كلػػػذلؾ لػػػـ تاتلػػػؼ الرػػػرائ  فػػػي تحػػػريـ الافػػػر، كالقتػػػ ،إصػػػالح الالػػػؽ

معظػـ مقاصػد القػرآف: اومػر بااتسػاب المصػالأل كأسػبابيا،  أفَّ العلمػاء علػى  نػصَّ كقػد  .(ِ)المسار
معللػػة بجلػػب المصػػالأل  الرػػريعة اإلسػػالمية اليػػا أفَّ  ، امػػاكأسػػبابياكالزجػػر عػػف ااتسػػاب المفاسػػد 

فػػػػإذا سػػػػمعت اهلل  ،مفاسػػػػد أك تجلػػػػب مصػػػػالأل تػػػػدرأالرػػػػريعة اليػػػػا مصػػػػالأل: إمػػػػا فكدرء المفاسػػػػد، 
ٚ افَِّذيَن َآَمُْوا]يقػكؿ: َ يحثػؾ عليػو، أك  فتهللمػؿ كصػيتو بعػد ندائػو، فػال تجػد إال ايػران  {311}البؼرة  [َيٚ َأَيُّ
بػػو مػػا فػػي بعػػض اوحاػػاـ مػػف كقػػد أبػػاف فػػي اتا ،بػػيف الحػػث كالزجػػر يزجػػرؾ عنػػو، أك جمعػػان  رػػران 

، على إتياف المصالأل على اجتناب المفاسد، كما في بعض اوحااـ مف المصالأل حثان  حثان  المفاسد
الاؿ، ال تنفعػو  عف عبادةً  كاهلل غني   ،مصالأل العباد في دنياىـ كأاراىـ يا راجعة إلىالتااليؼ الر ك 

 ثبػت أفَّ تؤاػد ك تفتػهلل تال  الرسػالة كالنبػكةلػذلؾ فػإفَّ  .(ّ)لطائعيف، كال تضره معصية العاصيفطاعة ا

                                                           

 .(ِْٔ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ِّٖػ  ُِٖ/ِٗمجمكع الفتاكل: ابف تيميَّة) (ُ)
 .(ّْ)ص:أحمد الريسكني نظرية المقاصد عند اإلماـ الراطبي:(، ك ِٖٖ/ُالمستصفى: العزالي) (2)
نظرية المقاصد عند اإلماـ الراطبي: أحمد نظر: (، كيّٕ/ِ: العز ابف عبد السالـ)قكاعد اوحااـ (3)

 .(ُٓ)ص:الريسكني
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يػا تػرجأل ايػر كأنَّ  ،يػؿ المفاسػد كتقليليػاجاءت بتحصػيؿ المصػالأل كتاميليػا، كتعط الربانية الرريعة
الايػػػرييف كرػػػر الرػػػريف، كتحصػػػؿ أعظػػػـ المصػػػلحتيف بتفكيػػػت أدناىمػػػا، كنػػػدف  أعظػػػـ المفسػػػدتيف 

اوصأل، كاجتنػاب بهللف يبذلكا غاية كسعيـ في التزاـ اوصلأل ف العبادى  كقد أمر اهللي ، باحتماؿ أدناىما
علػػػػػى  عمػػػػػدار الرػػػػػر  فػػػػػإفَّ ؛ (ُ)اوفسػػػػػد فاوفسػػػػػد، كىػػػػػذا ىػػػػػك اوسػػػػػاس اوابػػػػػر للترػػػػػري  اإلسػػػػػالمي

ٌْ ]قكلو: ُت ًْ وا اهللَ َمٚ اْشَتَى َُ ٚبِرهِ ]المفسػر لقكلػو:  {32}التغلابن  [َؾٚبَّ ََ روا اهللَ َحرقَّ ُب َُ  كعلػى أفَّ   {348}آل عؿلرا: [ ابَّ
فإذا تعارضت اػاف تحصػيؿ أعظػـ  ،كتعطيؿ المفاسد كتقليليااميليا، كت الكاجب تحصيؿ المصالأل

 .ىك المرركعىذا المصلحتيف بتفكيت أدناىما، كدف  أعظـ المفسدتيف م  احتماؿ أدناىما، 
 :(ِ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف خامسان: 
 للفظ على عمكمو. حمالن  ما ااف فسادان  المن  مف اؿَّ  دلت ارية على .ُ
 يقتضي الفساد.النيي أفَّ  .ِ

 فييا نكعي ظمـو  الباىظة الضرائبالمقصد السادس: 
َِ اهللِ قكلو:  وَن َظْن َشبِٔ اٍط ُبوِظُدوَن َوَبُهدُّ َي ِسَ ُُ ُدوا بِ ًُ َْ وََنَٚ ِظَوًجٚ[]َوََل َب ٌُ  {42األعراف } َمْن َآَمَن بِِه َوَبْب

 :(ّ)أكَّالن : المفردات المُّغكية في اآلية
اطٍ  ، حيػػثي  ؿ:اوكَّ : قػػكالفً  صػػراطكفػػي ال ،الطريػػؽ :ِسَ يحمػػؿ الصػػراط علػػى الطريػػؽ الػػذم حقيقػػيه

 هللفَّ بػ معنكم   كالثاني:. يـ اانكا يجلسكف على الطرقات كياكفكف مف آمف برعيبهللنَّ ف ؛اسيسلاو النَّ 
فكفى كتييدَّدكف.ُبوِظُدونَ  .يفيحمؿ الصراط على مناىج الدَّ   : تياكَّ

ونَ   فػإفَّ  كمػنعيـ مػف الكصػكؿ إلػى رػعيبو  ،اس عف الطريؽ الػذم قعػدكا عليػوالنَّ  المراد صدر  :َوَبُهدُّ
 .اهلل ىك سلكؾ سبيؿ اهلل اس في ذلؾ السبيؿ للكصكؿ إلى نبيَّ سلكؾ النَّ 
َِ اهللِ إلػى  نظػران يف ياػكف حفظ أصؿ الدَّ ك  ،ريؽ المكصؿ إلى اهللو مثؿ الطَّ ونَّ  ؛يفسبيؿ اهلل الدَّ  :َشبِٔ

 العالميف. مقصكده كثمرتو مف نيؿ السعادة اوبدية في جكار ربَّ 

وََنَٚ ِظَوًجٚ ٌُ  ، باطؿه  ما يدعك إليو رعيبه  إذ اانكا يزعمكف أفَّ  ؛تبغكف لسبيؿ اهلل عكجان  اه: معن :َوَبْب

                                                           

نظرية المقاصد عند اإلماـ الراطبي: أحمد (، ك ِْٖ/ِٖ،ْٖ/َِ: ابف تيمية)مجمكع الفتاكل (1)
 .(ّٓ)ص:الريسكني

 (.ُُٖ/ُْالرازم)فسير الابير: ( التِ)
(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك ُّٕ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،ُِٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم)( ّ)

نظرية المقاصد عند اإلماـ الراطبي: أحمد ، ك (ِْٕ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُُٓ/ّحساف)
 .(ّْ)ص:الريسكني



 

 
          556  

الفصؿ 
 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة االمبحث الرابع:  الرابع

 َوًجرٚ[]ظَ ي المعػاني، كالفػتألفػ ]ِظَوًجرٚ[اسػر العػيفف ج عدـ االستقامة فػي المعػاني،كى العً : ِظَوًجٚ
، كضػػالؿه  يػػا باطػؿه بهللنَّ  المسػتقيمةى  رػػعيبو  فكا دعػكةى ًصػػتى  لكف أفَّ حػاكً كالمعنػػى: تي ، فػي اإلجػػراـ كالػذكات

 .(ُ)مستقيمةو  غيرى  عكجةن تاكف مً  تطلبكف سبيؿ اهلل أفَّ  ، أٍم:مستقيـو  عكدو  ؿ اعكجاجى حاكً امف يي 
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 

دعػػاىـ إلػػى التكحيػػد كاإليمػػاف إلػػى نيػػييـ عػػف رذائػػؿى اػػانكا  بعػػد أفَّ  انتقػػؿى نبػػير اهلل رػػعيبه 
ػٍف آمػفى بػي بالقتػؿ،  ميتلبسيف بيا، فقاؿ ليـ: كال تقعدكا باػؿَّ طريػؽو مػف الطرػرؽ المسػلكاة تييػدَّدكف مى

يريػدي  كتيايفكنىو بهللنكاع اوذل، كتيلصػقكف بػي كأنػا نبػيراـ الػتريـى التػي أنػا بػرمءه منيػا، بػهللٍف تقكلػكا لمػف
، كأنَّو يريدي أٍف يىفتنىاـ عف ديناـ، كتىصػرفكف النَّػاسى عػف ديػف اهلل  اإليمافى برسالتي: إفَّ رعيبان اذَّابه
ػػػيا، مػػػ  أنَّيػػػا ىػػػي الطريػػػؽ  كطاعتًػػػو، كتطلبػػػكف لطريقػػػو الًعػػػكجى بإلقػػػاء الررػػػبو أك بكصػػػفيا بمػػػا يينقصي

 د اػػانكا يجلسػػكف فػػي مػػدااؿ الػػبالد،فقػػبعػػدي مػػا ياػػكفي عػػف رػػائبة االعكجػػاج، المسػػتقيـ الػػذم ىػػك أ
رػػعيب كجلسػػكا إليػػو صػػرفان  المػػارة بالعػػذاب إف ىػػـ اتصػػلكا بػػالنبيَّ  كعلػػى أفػػكاه السػػاؾ، كيتكعػػدكف

عػػػتيـ أك اس ثيػػػابيـ كأمتيػػػـ يقطعػػػكف الطػػػرؽ كيسػػػلبكف النَّػػػاس عػػػف اإليمػػػاف كاالسػػػتقامة، امػػػا أنَّ للنَّػػػ
 .يدفعكف إلييـ ضريبة ااصة

 :(ّ)في اآليةلطائؼ التفسير ثالثان: 
رررُدوافػػػي قكلػػػو: القعػػػكد المطيفػػػة األكلػػػى: ًُ َْ اطٍ  ]َوََل َب َي ِسَ ررر ُُ انايػػػة عػػػف الزمػػػة كىػػػك  مسػػػتعمؿه  [بِ

ٌَ ]قكلو كال تقتدكا بالريطاف في ، أم: المالزمة كاالستقرار ٔ َِ ََ اُدْسَت اَض ٌْ ِسَ َدنَّ ََلُ ًُ   {32}األعراف [ أَلَْؿ

[ لفظػػة المطيفػػة الثانيػػة: َي رر ـُ مبلػػ  إلػػى  صػػراطو  اػػؿر  :رفػػي، أمٍ مػػكـ عي للعمػػكـ كىػػك عي  فػػي اريػػة ]
[ تاكف المة كيجكز أفَّ ، ()القرية أك إلى منزؿ رعيب َي ـُ  .مستعملة في الاثرة ]

اٍط[في قكلو: الباء المطيفة الثالثة: َي ِسَ ُُ ل لصػاؽ، أك ىػي بمعنػى )فػي( ارػهللنيا إذا دالػت  ]بِ
   على أسماء المنازؿ. 

ُدوا[حاؿ مف ضمير ]ُبوِظُدوَن[:جملة الرابعة:المطيفة  ًُ َْ كالمقصػكد ، كاإليعاد: الكعد بالرػر ]َب
وَن[:، فياػػكف عطػؼ جملػةمػف اإليعػاد الصػدر  كعػػدكف ريػد تي ، أك أي علػػى معلػكؿو  علػةو  عطػؼي  ]َوَبُهرردُّ

أم: ال  .علػى اػاص   مكا فيك عطؼ عاـو كف الذيف لـ يصمَّ ميف على اتباع اإليماف، كتصدر المصمَّ 

                                                           

، كأيسر التفاسير: أبك بار (ِْٕ/ٖكالتنكير: ابف عاركر) التحرير(، ك ُّٖ/ِفتأل القدير: الركااني)( ُ)
 (.َِِ/ِالجزائرم)

 (.ُُٔ/ّ(، كالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)َِِ/ِأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)( ِ)
التحرير كالتنكير: ابف (، ك ُّٖ،ُّٕ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ُّٖ،ُِٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ّ)

 .(ِْٕ،ِْٔ/ٖ)عاركر
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رػعيبان  أفَّ  كالحاصػؿ: .مكعديف وىلػو صػاديف عػف سػبيؿ اهلل، بػاغيف ليػا عكجػان  طريؽو  تقعدكا باؿَّ 
 .نياىـ عف القعكد على صراط اهلل حاؿ االرتغاؿ بهللحد ىذه اومكر الثالثة

المػراد  عػف المضػارع، حيػثي  عكضػان  ]َمْن َآَمرَن بِرِه[:التعبير بالماضي في قكلو المطيفة الخامسة:
يػـ اإليماف، فالتعبير عنو بالماضي لتحقيؽ عـز القاصد علػى اإليمػاف فيػك لػكال أنَّ  بمف آمف قاصدي 

وَن[مفعػػكؿ ]َمررْن َآَمررَن بِررِه[ك ،كنو لاػػاف قػػد آمػػفيصػػدر  ػػيتنازى  ]َمررْن َآَمررَن[ك ،]َبُهرردُّ مػػف  و اػػؿر عي
وَن[ك ]ُبوِظُدوَن[ ، أك إلػى سػبيؿ اهلل، أك إلػى يرجػ  إلػى اهلل ]َآَمرَن بِرِه[، فالضػمير فػي ]َبُهردُّ

. ، أك إلى رعيبو    اؿَّ صراطو
 :(ُ)رابعان: بياف المقصد في اآلية

اس دكف ض للنَّ يي عف التعرر كىك النَّ  ،()ة رعيباوصؿ الثالث مف دعك  ه ارية ىيىذ
ػػو بعػػد أف أمػػرىـ باإليمػػاف بػػاهلل كمػػا يتطلَّ اإليمػػاف، فإنَّػػ صػػالح الحة، كفػػي ذلػػؾ بػػو مػػف اوعمػػاؿ الصَّ
كف كفػكد يـ اانكا يصدر رغب في إصالح نفسو ذلؾ أنَّ اـ كال تمنعكا مف يى أصلحكا أنفسى  :أنفسيـ، أمٍ 

ريػؽ راط الطَّ فالمراد بالصَّ  ،لئال يؤمنكا بو ()اكؿ إلى المدينة التي ااف بيا رعيبه اس عف الدر النَّ 
نَّ ك ، ()ة إلى لقاء رعيبلى المكصً  ٌْ َخْرٌ ] عف سبيؿ اهلل، بعد جملػة يي عف الصدَّ النَّ  رى ما أاَّ ا  ُُ َىفِ

ِمِْغَ  ْٗ ٌْ ُم ُْْت ـُ ٌْ إِْن  ُُ ٌْ َخرْرٌ ]بػو بقكلػو:كاىي الماضػية ثػـ يعقَّ سؽ اوكامر كالنَّ و في نى كلـ يجعلٍ [ َف ر ُُ َىفِ

 ٌْ ُُ ػعكة إلى التَّ ب الاالـ على االبتداء بالدَّ و رتَّ ونَّ  ؛[َف  أفَّ الحة لمناسػبة كحيد، ثـ إلى اوعماؿ الصَّ
إلػى  تنبػيييـ اػانكا مػؤمنيف فهللعػادى  ليػـ إفٍ  يػا ايػره ، فهللعقبيػا ببيػاف أنَّ الجمي  فيو صالح الماػاطبيفى 

لػػى أنَّػػ  يػػي عػػف صػػدَّ إلػػى النَّ  فػػي صػػالح اوعمػػاؿ، كبمناسػػبة ذاػػر اإليمػػاف عػػادى  و رػػرطه اإليمػػاف كا 
كجػب حصػكؿ المغػايرة بينيػا  ،لما عطؼ بعض ىذه الثالثػة علػى الػبعض اهلل فَّ إ ، ثـاغبيف فيوالرَّ 

ػ ]ُبوِظُدوَن[فقكلو: وَن[و]فػي قكلػو: ا الصػديحصؿ بذلؾ إنزاؿ المضار بيػـ كأمَّ فقػد ياػكف  َبُهردُّ
الػػذىاب  كقػػد ياػكف بػػهللف ال يمانػو مػػف ،كقػد ياػػكف بالكعػد بالمنػػاف  بمػا لػػك تراػو ،باإليعػاد بالمضػػار

وََنَرٚ ا قكلػو:أمَّػ إلى الرسكؿ ليسم  االمو. ٌُ كالمػراد  .فػالمراد إلقػاء الرػاكؾ كالرػبيات ِظَوًجرٚ[]َوَبْب
 ،بهللحد ىذه الطرؽ الثالثة يف الحؽَّ بكؿ الدَّ اس مف قى مف أف يمنعكا النَّ  من  القكـى  رعيبان  مف ارية أفَّ 

ذا تهللملػػت علمػػت أف أحػػدان  إال بهللحػػد ىػػذه الطػػرؽ  أك مقالػػةو  بػػكؿ مػػذىبو ال يمانػػو منػػ  غيػػره مػػف قى  كا 
 رػػعيبه قكمػػو منػػ  فقػػد اس بالعػػذاب،تكعػػدكف النَّػػ طريػػؽو  أم: ال تقعػػدكا باػػؿَّ  :كمعنػػى اريػػة الثالثػػة.

 ركم أنَّيػـ، فقػد وبكًلػاس عػف قى وجػؿ أف يمنعػكا النَّػ ؛يف كمنػاىج الحػؽَّ مف أف يقعدكا على طػرؽ الػدَّ 
القعػكد علػى أك ، فيتكعدكف مػف أراد المجػيء إليػو، اانكا يقعدكف في الطرقات المفضية إلى رعيبو 

يػػي عػػف قطػػ  الطريػػؽ كأاػػذ السػػلب، كقيػػؿ: المػػراد باريػػة: النَّ  ،يف كمنػػ  مػػف أراد سػػلكاياالػػدَّ طػػرؽ 
                                                           

 .(ِْٕ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُّٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
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اس، فنيكا عػف في الطرؽ مف أمكاؿ النَّ  اريف يهللاذكف الجبايةى يـ اانكا عرَّ إنَّ ف ،كااف ذلؾ مف فعليـ
مػف الابػائر المىاَّػاسف .(ُ)ى جميػ  ىػذه اوقػكاؿيػي علػال مان  مف حمػؿ النَّ ك  ،ذلؾ

؛ فػإفَّ المىاَّػاسى (ِ)
؛ فإفَّ مىف عىسؼى النَّاسى كجدَّد علييـ ضرائب، فيك  فيو رىبىوه مف قاط  الطَّريؽ، كىك رر  مفى اللَّصَّ
 ، ػػف أنصػػؼى فػػي مىٍاسػػو كرفػػؽى برعيَّتػػو، كجػػابي المىاػػس، كااتبيػػو، كآاػػذيه مػػف جنػػدم  ـي ًممَّ ـي كأغرػػ أظلػػ

، كصاحًب زاكيةو ررا  .(ّ)ال يداؿ صاحب مىاسو الجنَّةك الكف للسيحت، اءي في الًكزر، أاَّ كري و
 :(ْ)ىداياتو ك  أىداؼو  ما ترشد إليو اآلية مفخامسان: 
 .قكـ رعيبو  ريؽ كأاذ السلب كااف ذلؾ مف فعؿعف قط  الط نييه  ارية .ُ
 لتلصص، كقط  الطرؽ كتاكيؼ المارة، كزعزعة اومف كاالستقرار.حرمة ا .ِ
المسػػػلميف فػػػي بالدىػػػـ، كالماػػػكس التػػػي فػػػي  حرمػػػة الضػػػرائب الفادحػػػة التػػػي تضػػػرب علػػػى .ّ

 اوسكاؽ كغيرىا مما اقتدل فيو المسلمكف بالاافريف.
 حرمة الصدَّ عف سبيؿ اهلل بمن  النَّاس مف التديف كااللتزاـ بالرريعة ظاىران كباطنان. .ْ
 ررطه في صالح اوعماؿ. باهلل كرسلو اإليماف .ٓ

 يعة الغراءني: الحفاظ عمى النسؿ مف مقاصد الشر لمطمب الثاا
 كفيو أربعة مقاصد:

ؿ: تكثير النسؿ مطمبه شرعيه   المقصد األكَّ
ٌْ :وقكل دؿر عليو        ـُ ثََّر َُ ٌْ َؿًَِِٔل َؾ ُْْت ـُ ُروا إِْى  ـُ ِسِدينَ  ]َواْى ٍْ ُٜ اُد َٚن َظٚؿَِب ـَ   َْٔ ـَ ُيُروا  ْٕ  {42}األعراف  [َوا

 :(ٓ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ٌْ ـُ ثََّر َُ كاثػراـ  ،كاثراـ بالغنى بعد الفقػر ،اثر عدداـ بعد القلة :حتمؿ ثالثة أكجوت لفظةىذا ال :َؾ

و ال فيػػػـ بمنزلػػػة القليػػػؿ فػػػي أنَّػػػ أك ضػػػعفاءى  يػػػـ إذا اػػػانكا فقػػػراءى ذلػػػؾ أنَّ  ككجػػػو ،بالقػػػدرة بعػػػد الضػػػعؼ
كمػػا لحقيػػـ مػػف الاػػزم  ،المفسػػديف تػػذاركا عاقبػػةى  اريػػة: معنػػى .كرػػكاةه  ةه يحصػػؿ مػػف كجػػكدىـ قػػكَّ 
 .لاـ عف العصياف كالفساد كالنااؿ ليصير ذلؾ زاجران 

 
 

                                                           

 (.ُّٕ/ِفتأل القدير: الركااني) (ُ)
المىاَّاس: العىرَّار، أٍم: الذم يهللاذ عيٍررى اومكاؿ، كالمقصكد: جابي الضرائب التي تيٍفرىضي على النَّاس ظلمان. ( ِ)

 (.ٖٗص كالظلـ. ينظر: الابائر: الذىبي)ص:كمف معاني)المىٍاس(: النق
 (.ِّٕٗ(، كسنف أبي داكد اتاب اإلمارة، حديث رقـ)ٖٗالابائر: الذىبي)ص: (ّ)
 (.َِِ/ِأيسر التفاسير: أبك بار الجزائرم)( ْ)
 (.ُّٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ٓ)
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 :(ُ)مناسبة ىذا الجزء مف اآلية لما قبموثانيان: 
ٌْ ]قكلو: ـُ ثََّر َُ ٌْ َؿًَِِٔل َؾ ُْْت ـُ ُروا إِْى  ـُ عـ اهلل علييـ انقػادكا يـ إذا تذاركا نً المقصكد منو أنَّ  [َواْى

ُيررُروا ]كقكلػػو: ،كأطػػاعكا ْٕ ِسررِدينَ َوا ٍْ ُٜ اُد ررَٚن َظٚؿَِبرر ـَ ْٔررَ    عاقبػػةى  يػػـ إذا عرفػػكا أفَّ المقصػػكد منػػو أنَّ [ ـَ
زم كالناػػػػاؿ احتػػػػرزكا عػػػػف الفسػػػػاد كالعصػػػػياف كأطػػػػاعكا فاػػػػاف المفسػػػػديف المتمػػػػرديف ليسػػػػت إال الًاػػػػ

 .كالترىيب ثانيان  ،الن المقصكد مف ىذيف الاالميف حمليـ على الطاعة بطريؽ الترغيب أكَّ 
 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثالثان: 

تبيَّف ارية الاريمة أفَّ ريعيبان ذاَّرىـ ًبًنعـ اهلل علييـ قػائالن ليػـ: اذاػركا ذلػؾ الػذم انػتـ فيػو 
فىيـ فًردكه كحدىه بالعبادة كالطَّاعػة، قليلي العدد، فاثَّرىاـ اهللي بهللف جعلىاـ مىكفكرم العدًد، كأٍف تي  َـّ  اػكَّ ثػ

قائالن ليـ: انظركا نظرى تهللمرؿو كاعتبارو ايؼ اانت عاقبةي المفسديفى مف اويمـ عكاقبى اإلفساًد  رعيبه 
، كقػكـ صػالألو  كف أنَّيػـ قػد ديمَّػركا تػدميران بسػبب  الاالية كالقيركف الماضػية، اقػكـ لػكطو كغيػًرىـ، فسػترى

؛ وفَّ  سػػػيرىاـ علػػػى  إفسػػػاًدىـ فػػػي اورض كتاػػػذيبيـ لريسػػػليـ، فػػػاتَّقكا اهللى كال تيطيعػػػكا أمػػػرى المفسػػػديفى
مـ الماضية، مف اوي  المفسديفى  كانظركا ايؼ ااف عاقبةي فالمعنى: ريقيـ سييؤدَّم باـ إلى الدَّمار، ط

 .اهلل أىلايـ كأنزؿ بيـ مف العقكبات ما ذىب بيـ كمحا أثرىـ فإفَّ 
 :(ّ)لطائؼ التفسير في اآليةرابعان: 

ٌْ  ] في ارية قليؿالمة  المطيفة األكلى: ـُ ثََّر َُ  .اثيرو  ، مثؿي كالتذايرى  اإلفرادى  لزـي يى  كصؼه  [َؿًَِِٔل َؾ
ٌْ َؿِِرًَٔل ]في قكلو: [إِىْ ]: المطيفة الثانية ُْْت ـُ ـي  [إِْى  المفعػكؿ  حػؿَّ فيػك فػي مى  ظػرؼو  ، غيػري زمػافو  اسػ

 .قريبةو  ةو راـ في مدَّ اثَّ  فهللعقبو بهللفَّ  عدداـ فاثراـ بالنَّسؿ انتـ قليالن  زمافى كقت ك  اذاركا :بو أمٍ 
 :(ْ): بياف المقصد في اآليةخامسان 

فػػػي دعكتػػػو قكمػػػو اػػػاف يستصػػػحب بعػػػض المػػػؤثرات المكحيػػػة، فقػػػد اػػػاف  ()إفَّ رػػػعيبان 
، اىـ بعػد أف اػانكا قلػيالن ذلؾ بتاثير اهلل إيَّػ بى قً عى  ()ىـ رعيبه رى ذاَّ عمة اهلل علييـ؛ حيثي يذارىـ نً 
اىـ تيسيره أسباب الاثرة كمعنى تاثير اهلل إيَّ ، عرران اانكا مى  بعد أفٍ  ةن مَّ علييـ، إذ صاركا أي  عمةه كىي نً 

رت فاعػة حتػى اثيػػر لنسػليـ اليً اف، كيسَّػتىػػكى كحفظيػـ مػف أسػباب المى  ناسػؿ،ل فػييـ قػػكة التَّ قػكَّ  ليػـ بػهللفَّ 
إلػػى عػػددىـ،  ةو مَّػعيػػد فػػي مثلػو مصػػير أي ال يي  فػػي زمػفو  اثيػران  اتيـ، فصػػاركا عػػددان ت كفيَّػمكاليػدىـ كقلَّػػ

عمػػػة اهلل لنً  فػػرافه فػػػي تقليػػؿ حػػزب اهلل، كذلػػػؾ اي  اكؿ فػػػي ديػػف اهلل سػػعيان مػػف الػػدر  اسى يـ النَّػػػمػػنعي  عػػدر فيي 
قمتػو تعػالى مػف الػذيف غضػب علػييـ، إذ عمػة باعتبػار نً ىػذه النَّ  رىـ، كليقػابلكا اعتبػاراثَّ  علييـ بهللفَّ 

                                                           

 (.ُّٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
 (.ُُٔ/ّ(، التفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف)ُّٖ/ِفتأل القدير: الركااني) (ِ)
 .(ِْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)(، ك ُّٖ/ِفتأل القدير: الركااني) (ّ)
 .(ِْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُُّٕ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (ْ)
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ُيررُروا فلػذلؾ أعقبػػو بقكلػػو: بهللضػػدادىا.فػػذلؾ مػػف تمػػايز اورػػياء  استهللصػليـ بعػػد أف اػػانكا اثيػػران  ْٕ ]َوا

ِسررِديَن[ ٍْ ُٜ اُد ررَٚن َظٚؿَِبرر ـَ ْٔررَ    ػكالمػػراد بػػ، رىيػػبرغيػػب كالتَّ بػػيف طريقػػي التَّ  كفػػي ىػػذا الاػػالـ جمػػ ه  ـَ
ِسررِدينَ ] ٍْ ػػالػػذيف أفسػػدكا أنفسىػػ [اُد ػػيـ بعقيػػدة الرَّ الؿ، كأفسػػدكا المجتمػػ  بماالفػػة رؾ كبهللعمػػاؿ الضَّ
ػػ اسى النَّػػرائ ، كأفسػػدكا الرَّػ ِسررِدينَ ]ػؤت: لػػىـ عػػف اليػػدل، كلػػذلؾ لػػـ ييػػالؿ كصػػدَّ بإمػػدادىـ بالضَّ ٍْ  [اُد

كىػػذا الاطػػاب  ،الفعػػؿ، أم الػػذيف عرفػػكا باإلفسػػاد ، كقطػػ  عػػف مرػػابيةبػػر صػػفةن و اعتي ونَّػػ ؛ؽو بمتعلَّػػ
ليـ يػػػا ترػػػمنعمػػػة اهلل، فإنَّ للمػػػؤمنيف مػػػنيـ بً  ، كفيػػػو تػػػذايره منػػػو الاػػػافركف مػػػف قكمػػػو ابتػػػداءن  مقصػػػكده 

سػلية ليػـ علػى بالكعػد للمسػلميف كبالتَّ  عيـ، كفي ىذا الاالـ تعريضه و ينفي كا فإنَّ ضى كباالعتبار بمف مى 
 .عيبرؾ النطباؽ حاؿ الفريقيف على حاؿ الفريقيف مف قكـ ري القكنو مف مفسدم أىؿ الرَّ ما يي 

 :(ُ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية الكريمة مف سادسان: 
 النَّاًس بماضييـ مف اومكر التي تيعيفي على تىيذيب سيلكايـ.تذايري  .ُ

ِ. . ركرة تذايًر النَّاس واًذ العبرة مف الماضيفى  ضى

ذلػػؾ يحمليػػـ علػػى الطاعػػة  يػػـ إذا تػػذاركا اثػػرة إنعػػاـ اهلل علػػييـ أفَّ أنَّ  اريػػة المقصػػكد مػػف .ّ
 .كالبعد عف المعصية

 : الصبر أحد دعائـ اإليمافثانيالمقصد ال
ٌٜ كيدؿر على ىذا المقصد اوسػمى قكلػو:         ر ٍَ ُٝ بِِه َوَضٚ ِ ِْ ٌْ َآَمُْوا بِٚفَِّذي ُأْرِش ُُ ٌٜ ِمْْ ٍَ َٚن َضٚ ِ ـَ ]َوإِْن 

وا  ِمُْوا َؾْٚصِزُ ْٗ غَ مَلْ ُي ِّ ََْْْٔٚ َوُهَو َخْرُ احَلٚـِ ٌَ اهللُ َب ُُ   {43}األعراف  [َحتَّى َُيْ
 :(ِ)اآليةأكَّالن: المفردات المُّغكية في 

 ٌٜ ٍَ . ت العػدد الاثيػر، كتقػ  علػى الكاحػد، كيسػمَّى الرجػؿ طائفػةالطائفة: الجماعة مػف النَّػاس ذا: َضٚ ِ
كالطائفػػة فػػي اوصػػؿ الجماعػػة مػػف  .فمػػا فكقػػو، كال ياػػتص بعػػددو معػػيفو طائفػػة يتنػػاكؿ الكاحػػد فلفػػظ 

   النَّاس، كالقطعةي مف الريًء، كىي المرادة في ارية في ىذا المكض .
وا ػػبسي الػػنفًس علػػى مػػا يقتىًضػػيًو العقػػؿي كالرػػرعي. َؾْٚصررِزُ : حى : اإلمسػػاؾي فػػي ًضػػيؽو، كالصػػبري : الصػػبري

 .كليس ىك مف باب اومر بالصبر على الافر، مف باب التيديد كالكعيد الرديد ليـ ه اريةىذك 
كحػػػبس كالصػػػبر يعنػػػي: حػػػبس الػػػنفس عػػػف الجػػػزع كالتسػػػاط، غػػػة الحػػػبس كالاػػػؼ، الصػػػبر فػػػي اللر و

كلاف ميما تنكعت العبارات في بياف الصبر،  ،اللساف عف الراكل، كحبس الجكارح عف التركيش
                                                           

 (.ُُٕ/ّر المنيجي: جماؿ أبك حساف)(، كالتفسيُّٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
، كعمدة الحفاظ في تفسير أررؼ اولفاظ: السميف (ْْٕ:صألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني) مفردات (ِ)

(، كالجماعات ِْٗ/ٖتفسير ابف عاركر) (، كالتحرير كالتنكير:ُّٖ/ِكفتأل القدير: الركااني) (،ِْٓ/ِالحلبي)
 (.َّٓكتيذيب مدارج السالايف: عبد المنعـ صالأل العزم)ص: (،ّٖٔاإلسالمية: سليـ الياللي)ص:
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أظير معاني الصػبر: حػبس الػنفس علػى الماػركه، كعقػؿ اللسػاف  فإنوَّ ال االؼ بيف أىؿ العلـ أفَّ 
، ب ماػركهو أـ ترقرػ ب محبػكبو اػاف ترقرػ ب، سػكاءه فس فػي حػاؿ الترقرػالػنَّ  كالصبر: حبسي . عف الراكل

فس فػي حػاؿ فقػداف اومػر المحبػكب، كقػد جػاء فػي ىػذه يطلػؽ علػى حػبس الػنَّ  كأرير استعمالو أفَّ 
بمػا  اػؿ   كطب بو الفريقاف: المؤمنكف كالاافركف، كصبري و اي ونَّ  ؛في القدر المرترؾ ارية مستعمالن 

ب ىػك فػي منفعػة المػؤمنيف، الحاػـ المترقَّػ بػهللفَّ  فيػو حػاؿ المػؤمنيف، ففيػو إيػذافه  و رجػألى ناسبو، كلعلَّػيي 
  .(ُ)للمؤمنيف ااصةن  و اطابه ريف: إنَّ المفسَّ  كقد قاؿ بعضي 

 :(ِ)المعنى اإلجمالي لآليةثانيان: 
ػػو بػػهللٍف يهللاػػذكا أنفسىػػيـ برػػيءو مػػف العػػدًؿ كسىػػعة  نصػػألى  نبػػيَّ اهللً ريػػعيبان  تيكضػػأل اريػػة أفَّ  قكمى

ػػػو أحػػػراران فػػي عقيػػػدتيـ، فػػػال يفتنػػػكا المػػؤمنيف الػػػذيف ىػػػداىـ اهلل إليػػػو عػػػف  ػػدر، كأٍف يتراػػػكا أتباعى الصَّ
ػػاـ قػػد آمػػفى بمػػا أرسػػلني اهلل بػػو  ديػػنيـ، حتػػى يحاػػـ اهللي بػػيف الفػػريقيف، ثػػـ قػػاؿ ليػػـ: فػػإف اػػاف بعضي

س اـ لـ يؤمف بما أيرسلتي بو بؿ أصرَّ على ًرػراو كعنػاده، إلياـ مف التَّكحيد كحي ف اواالؽ، كبعضي
امػػو العػػادؿ الػػذم يتجلَّػػى فػػي نيصػػرة المػػؤمنيفى  ـى اهلل بينىنػػا كبيػػنىاـ بحي فتربَّصػػكا كانتظػػركا حتػػى يحاػػ

ىػػالًؾ الظػػ لػػى ىنػػا تاػػكف السػػكرةي قػػد بيَّنػػت لنػػا جانبػػان مػػف الميف، كىػػك سػػبحانو ايػػري الحػػااميف، كا  كا 
يىيا رعيبه  حيجج النَّاصعة، كالنَّصائأل الحايمةال  إلى قكمو. ()كالتَّكجييات الرَّريدة التي كجَّ

 :(ّ)في اآلية لطائؼ التفسيرثالثان: 
فػإفَّ  البالغػة؛ أسػاليب أحػد كالتػهللاير ىػك التقػديـ إفَّ حيػثي  في ارية تقديـ كتهللاير؛ المطيفة األكلى:

 القلػكب فػي كلػو ليػـ، كانقيػاده الاػالـ فػي كملىاػتيـ الفصػاحة، فػي تمانيـ على داللة بو أتٍكا العرب
ػػذاؽ كأعػػذبي  مكقػػ و  أحسػػفي  كىػػك أنػػكاع، كلػػو أسػػرار جليلػػة، كًحاػػـ بالغػػة، فمنيػػا مػػا قيػػدَّـ للرػػرؼ،  ،مى
ِمُْروا]اقكلو: ْٗ ٌٜ مَلْ ُي ر ٍَ ُٝ بِرِه َوَضٚ ِ ِْ ٌْ َآَمُْوا بِٚفَِّذي ُأْرِشر ُُ ٌٜ ِمْْ ٍَ َٚن َضٚ ِ ـَ قػدَّـ الػذيف آمنػكا علػى حيػثي [ َوإِْن 

 مكضػػػ و  اػػؿَّ  فػػي الاػػػافريف علػػى المسػػلميف تقػػديـ كاػػػذلؾ الػػذيف لػػـ يؤمنػػكا؛ كذلػػػؾ لرػػرؼ اإليمػػاف،
 .الرماؿ أصحاب عف اليميف كأصحاب العاصي على كالطائ 

ٌٜ ]:الرػػرط فػػي قكلػػو المطيفػػة الثانيػػة: رر ٍَ ررَٚن َضٚ ِ ـَ أفػػاد تعليػػؽ حصػػكؿ مضػػمكف الجػػزاء فػػي  [َوإِْن 
ؽ حصػػكؿ مضػػمكف للمػػؤمنيف، علػػى تحقرػػ للاػػافريف بػػو كالكعػػدي  نو الكعيػػدي عنػػي مػػا تضػػمَّ يسػػتقبؿ، الم

رط للرَّػ معلكـ الحصكؿ، فالماضي الكاقػ  فعػالن  وب حصكؿ مضمكنو، ونَّ رط، ال على ترقر فعؿ الرَّ 
رط بالمسػػتقبؿ، امػػا ىػػك الغالػػب فػػي كقػػكع الماضػػي فػػي سػػياؽ الرَّػػ كلػػيس مػػؤكالن  حقيقػػي   ىنػػا مػػاضو 

                                                           

ياؾ نستعيف: ابف قيـ الجكزية) (ُ) التحرير كالتنكير: ابف ك  (،ّْٔ/ِمدارج السالايف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .(َِٓ/ٖعاركر)

 (.ُُٕ/ّالتفسير المنيجي: جماؿ أبك حساف) (ِ)
 .(ُِٓػ ِْٗ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)، ك (ِّٓ/ّ( البرىاف في علـك القرآف: الزراري)ّ)
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ْ ]بػػ فػياكنو معلكـ الحصكؿ، كبقرينة النَّ  بقرينة ْ ]رط فػإفَّ الرَّػ المعطػكؼ علػى [مَل فػي  صػريحةه  [مَل
افػركا فسػيحاـ اهلل بيننػا فاصػبركا حتػى يحاػـ  آمنػكا كطائفػةن  طائفػةن  ف أفَّ فػالمعنى: إف تبػيَّ  .ضيَّ المي 

 .ي صادؽه الحاـ بهللنَّ  كيؤكؿ المعنى: إف ااتلفتـ في تصديقي فسيظيري 
 .برللصَّ  غايةن  تفيدى  في ارية [َحتَّى] المة  :ثالثةالمطيفة ال
الحاػػػـ  وفَّ  ؛نفسػػػو فػػػي المحاػػػـك بيػػػنيـ بضػػػمير المرػػػاراة ()رػػػعيبه  أداػػػؿ :رابعػػػةالمطيفػػػة ال

 .نفسوً  برسالةً  و مؤمفه ونَّ  ؛لو ؽ بالفريؽ الذيف آمنكا بو يعتبر رامالى المتعلَّ 
 :(ُ)بياف المقصد في اآليةرابعان: 

فٍ التَّ  بهللفَّ  ؤذنةه بر، كىي مي للصَّ  غايةن  تفيدى  في ارية [َحتَّى] المة مػناـ  ااف طائفػةه  قدير: كا 
ـه ، اـ اهلل بيننػا فاصػبركا حتػى يحاػـلـ يؤمنكا فسيح آمنكا كطائفةه  ، نيافػي الػدر  كحاػـ اهلل أريػد بػو حاػ

 اهلل سػيحاـ بينػو كبػيف قكمػو اسػتنادان  بػهللفَّ  رػعيبو  قػةً عػف ثً  مػف المبطػؿ، كىػذا صػدرى  فيظير المحػؽر 
ػأك لعلمػو بسػنَّ  صػر علػى قكمػواه بالنَّ اهلل إيَّ  لكعد اه بػذلؾ، بيـ بإابػار اهلل إيَّػف اػذَّ ة اهلل فػي رسػلو كمى

و ونَّػ ؛بيف الفريقيف إلى يـك الحساب، كليس ىك المراد مف االمػو ر الحاـي كلكال ذلؾ لجاز أف يتهللاَّ 
ػ اػاف اطابػان  فػإفٍ  للفريقيف إذا ااف اطابان [ واَؾْٚصِزُ ] :ناسب قكلوال يي  إرادة  صػألَّ  ةن للمػؤمنيف ااصَّ

طائفػػة آمنػػت، كطائفػػة لػػـ تػػؤمف، ثػػـ جػػاء اومػػر  كضػػأل أفَّ ت اريػػة الاريمػػة ىػػذاك  ،الحامػػيف جميعػػان 
كىػػذه دقػػة  ،ليػػـ الاػػافريف بالصػػبر تيديػػده  ليػػـ، كأمػػري  المػػؤمنيف بالصػػبر تػػهللنيسه اهلل  للطػػائفتيف، فػػهللمري 
وا]فالمػة: كاإلعجػاز؛ كعظمػة البيػاف كالبالغػة ،القرآف في اوداء فػي التعبيػر عػف  أفػادت [َؾْٚصرِزُ

فػػػي ارػػػؼ المصػػػير الػػػذم ينتظػػػر الػػػذيف لػػػـ يؤمنػػػكا، فصػػػبر  أيضػػػان اومػػػر بالصػػػبر للػػػذيف آمنػػػكا، ك 
ػػػػ ػػػػالاػػػػافريف مآلػػػػو كعاقبتػػػػو، إمَّ مَّ  ا أف يجػػػػدكا العػػػػذاب، كصػػػػبرا أف ياجلػػػػكا مػػػػف أنفسػػػػيـ فيؤمنػػػػكا، كا 
، يصػػبر أف المصػػائب عنػػد مػػهللمكره  كالمػػؤمفي  ،ةالمػػؤمنيف يقػػكدىـ إلػػى الجنَّػػ ـى  أف الػػذنكب كعنػػد كيسػػلَّ

ََ ]تعػالى: قاؿ كيتكب، يستغفر بِ ْٕ ْر فَِذ ٍِ ٌْ  علػى بالصػبر فػهللمره {11}غافر [ َؾْٚصِزْ إِنَّ َوْظَد اهللِ َحقٌّ َواْشَت
الصػػػبر مػػػف أىػػػـ صػػػفات ، العلمػػػاء كالصػػػبري كاجػػػبه باتفػػػاؽ ،بالمعايػػػ مػػػف كاالسػػػتغفار المصػػػائب،
كىػي صػفة الزمػةه مػ  التكاصػي بػالحؽَّ، كالبػدَّ منيػا، بذلؾ نػزؿ الاتػاب، كجػاءت السرػنة، المؤمنيف، 

اما أنَّيا صفة المؤمنيف الذيف استثناىـ اهللي مػف الاسػارة فػي سػكرة العصػر، فالصػبر إحػدل دعػائـ 
 اػػاف كليػػذا رآف فػػي نحػػك ًتسػػعيف مكضػػعان،فػػي القػػ الصػػبر اػػركقػػد ذي كمػػف عػػزائـ التقػػكل، اإليمػػاف، 

 الصػبر"أفَّ  الصػحيأل الحػديث فػي ()النبػير  كأابػر، الجسػد مػف الػرأس بمنزلػة اإليمػاف مػف الصبر

                                                           

 ،(َِٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،ُّٖالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الريطاف: ابف تيمية)ص: (ُ)
 (.ِْْْ/ٕكتفسير الرعراكم)
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ػػف:كقػػاؿ. (ُ)"ضػػياء ػػبر ، كمػػا أيعطػػيى أحػػده عىطػػاءن ايػػران كأكسػػ ى مػػفه اهللي ييصػػبَّرٍ  يىتصػػبَّر " مى ، (ِ)"الصَّ
، لو الو أمره إفَّ  ،المؤمف ومر " عجبان :كقكلو  سىػرَّاء أصػابتو إفٍ  ،للمػؤمف إال وحػدو  ذلػؾ كليس ايره
فٍ  ،لو ايران  فااف ،رار رَّاء أصابتو كا  أحدىما:  كالصبر على ضربيف: .(ّ)لو" ايران  فااف ،صبر ضى

كاراػػر:  بػػدني، اتحمػػؿ المرػػاؽ بالبػػدف، كاتعػػاطي اوعمػػاؿ الرػػاقة فػػي أعمػػاؿ دينيػػة أك دنيكيػػة.
كىػػذا الضػػرب إف اػػاف صػػبران عػػف  .(ْ)مرػػتييات الطبػػ  كمقتضػػيات اليػػكلنفسػػاني، االصػػبر عػػف 

ف اػاف فػي اظػـ غػيظو سػمي ريكة البطف سمي عً  ف ااف الصػبر فػي قتػاؿو سػمي رػجاعةن، كا  فةن، كا 
، حً  ف اػاف فػي إافػاء أمػرو سػمي اتمػافى سػرو ، كا  ف اػاف فػي نائبػةو مضػجرةو سػمي سػعةى صػدرو لمان، كا 

ف اػػػاف فػػػي فضػػػكؿ عػػػيشو سػػػمي زىػػػدان  ف اػػػاف صػػػبران علػػػى قػػػدرو يسػػػيرو مػػػف الحظػػػكظ سيػػػكا  ي مَّ ، كا 
ف ااتلفػت اوسػماء بػااتالؼ  كبيذا يظير أفَّ  .(ٓ)قناعة أاثر أاالؽ اإليماف داالة فػي الصػبر، كا 

فإنَّو ماًىيةه مرابةه مف صبر كرار  اإليماف؛ صؼي نً  الصبري ك  مة،اوي  بإجماع كاجب كىكالمتعلقات، 
، ًنصػػػؼه : نصػػػفاف اإليمػػػاف امػػا قػػػاؿ بعػػػضي السػػػلؼ: ؛ كًنصػػػؼه  رػػػاره ار علػػػى فاإلنسػػػاف يرػػػ صػػػبره

بالصػػبر الجميػػػؿ كىػػػك صػػبر بػػػال رػػػاكل،  كقػػػد أمػػرى اهللي فػػػي اتابػػػو السػػراء، كيصػػػبر عنػػد الضػػػراء،
 اإليمػػافي : السػػلؼ بعػػضي  قػػاؿ امػػا كرػػار، صػػبر ًمػػف مرابػػةه  ماًىيػػةه  فإنَّػػو اإليمػػاًف، ًنصػػؼي  الصػػبري ك 

 محارمػو، عػف كالثػاني: صػبره  ييضػيَّعييا، فػال اهلل، فػرائض علػى صػبره اوكَّؿ:  :أنػكاعو  ثالثػةي  كالصبري 
 المراتػػػبى  ىػػػذه اسػػػتامؿ كمػػػفيتسػػػاَّطييا،  فػػػال كأقػػػداره، أقضػػػيتو علػػػى كاوايػػػر: صػػػبره  يرتًابييػػػا، فػػػال

،  إال أحػده  إليػو يصػؿ ال فييما، كالظفري  كالفكزي  كنعيميا، كارارة الدرنيا كلذةي  الصبر، استامؿ الثالثى
ذا الصػػػراًط، علػػػى إال الجنَّػػػة إلػػػى أحػػػده  يًصػػػؿي  ال امػػػا الصػػػبر، جسػػػر علػػػى  مراتػػػبى  تهللمػػػؿ المسػػػلـ كا 

ذا بالصػػبر، منكطػػةن  اليػػا ىػػارأ العػػالـ، فػػي الماتسىػػب الامػػاؿ ـر  الػػذم النرقصػػاف تهللمػػؿ كا   صػػاحبيو ييػػذى
 الرػػو كاإليثػػاري  كالجػػكدي  كالًعفػػةي، فالرػػجاعةي  الصػػبر، عػػدـً  ًمػػف الَّػػو رأيتىػػو قيدرتػػو، تحػػتى  كيػػدايؿ عليػػو،
ًفظىػػت فمػا ،الصػػبر عػدـ عػػف تنرػهلل إنَّمػػا كالقلػب، البػػدف أسػقاـً  كأاثػػري ، سػاعةو  صػبري   ًصػحةي القلػػكب حي

 معيػةي  إال فيػو ياػف لػـ كلػك اوعظػـ، كالتَّرياؽ اوابر، الفاركؽ فيك الصبر، بمثؿ كاوركاح كاوبداف
 فػػإفَّ  وىلػػو، كنصػػريهي  الصػػابريف، ييحػػبر  اهلل فػػإفَّ  ليػػـ، كمحبتػػو الصػػابريف مػػ  اهلل فػػإفَّ  أىلػػو، مػػ  اهللً 

نَّػو الصػبر، مػ  النصػر ررٚبِِرينَ ]وىلػو، ايػػره  كا  ررَو َخرْرٌ فِِهَّ ٌْ ََلُ ُب نَّػو ،{382}الـحل:  [َوَفرئِْن َصررَزْ  سػػبب كا 
 نيايػػةو، بػػال أحيانػػا يبػػدك قػػد الػػذم الرػػائؾ الطكيػػؿ الطريػػؽ فػػي المػػؤمنيف كسػػيلة الصػػبرف .(ٔ)الفػػالح

                                                           

 (.ِِّأارجو مسلـ في اتاب الطيارة ػ باب فضؿ الكضكء، حديث رقـ)( ُ)
 (.ُٖٕ(،)ص:ُْٗٔب الزااة ػ باب االسًتعفاؼ في المسهلللة، حديث رقـ)أارجو الباارم في اتا( ِ)
 (.ِٗٗٗأارجو مسلـ في اتاب الزىد ػ باب المؤمف أمره الو اير، حديث رقـ)( ّ)
 (.ُٗٔمسافر في قطار الدعكة: عادؿ الركي )ص: (ْ)
 (.ْٓ/ُالعسقالني)كفتأل البارم بررح صحيأل الباارم: ابف حجر  (،ٔٔ/ْماتصر منياج القاصديف) (ٓ)
 (.َّٓ/ْزاد المعاد في ىدم اير العباد: ابف قيـ الجكزية) (ٔ)
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 كالثبػػات كالثقػػة الصػػبرف ،رػػاكؾو  كال حيػػرةو  كال زعزعػػةو  كال قلػػؽو  بػػال كالثبػػات الحػػؽَّ، اهلل بكعػػد كالثقػػة
 محجكبػكف أنَّيػـ ذلػؾ اهلل، كعػد فػي كرػايـ للحؽَّ  تاذيبيـ كمف اراريف، اضطراب مف الرغـ على
ا اليقيف، أسباب مف محركمكف العلـ عف   ىك فطريقيـ اهلل بحبؿ الممساكف الكاصلكف المؤمنكف فهللمى

. الضػػػباب كراء نيايتػػػو تحتجػػػب كميمػػػا الطريػػػؽ، ىػػػذا يطػػػؿ ميمػػػا كاليقػػػيف، كالثقػػػة الصػػػبر  كالغيػػػـك
وا]قكلػػو: وفَّ  ؛كزجػػر مػػف لػػـ يػػؤمف ،تسػػلية قلػػكب المػػؤمنيف اريػػة كالمقصػػكد مػػف  ،تيديػػده [ َؾْٚصررِزُ
ََْْْٔٚ]كاذلؾ قكلو: ٌَ اهللُ َب ُُ ظيار ىكاف الاافريف ،إعالء درجات المؤمنيف :كالمراد[ َحتَّى َُيْ كىػذه  ،كا 

 .(ُ)مف ظيكرىا في ارارة دَّ نيا فال بي فإف لـ تظير في الدر  ،نياالحالة قد تظير في الدر 
 :(ِ)ىداياتو أىداؼو ك ما ترشد إليو اآلية مف خامسان: 
 في اإلمامة بيا تستحؽ التي للصفة كبياف كاليقيف، بالصبر للمسلميف في ارية إيحاء .ُ

 كالتمايف، كفييا تقرير بهللنَّو بالصبر كاليقيف تناؿ اإلمامة كالقيادة في الدَّيف. اورض

. ارية إيماء .ِ  بالصبر على ما يلقاه الدعاة إلى اإلسالـ مف ايدو كمف تاذيبو

 ارية أمره للمؤمنيف بالصبر على ما يحؿ بيـ مف أذل الافار حتى ينصرىـ اهلل علييـ.  .ّ

، كبقكة إرادة كمناعة التحلَّي  .ْ بالصبر مف ًريـ اوفذاذ الذيف يتلقكف المااره برحابة صدرو
 .أبيَّة

 أفَّ مف حيسًف التكفيؽ، كأمارات السعادة الصبرى على الميًلمَّات، كالرفؽي عند النكازؿ. .ٓ

 أفَّ الصبر ًستره مف الاركب، كعىكفه على الايطكب، كدف  للييمكـ، كحصفه مف الغيمكـ. .ٔ
 .فقو المآالت معتبره ررعان ية إلى أفَّ أرارت ار .ٕ
 .الثَّقة باهلل أكالن كأايران  .ٖ
 اإليماف: صبر كسماحة.أفَّ  .ٗ
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِٖٕٕ/ٓكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،ُّٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ُ)
كفي ظالؿ القرآف: سيد  (،ُّٖ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ّْٓآداب الدَّيف كالدرنيا: الماكردم)ص: (ِ)

كاإليماف: أبك بار ابف أبي  (،ٓٔ(، كال تحزف: عائض عبد اهلل القرني)ص:ُِْٖ،َِْٖ/ٓقطب)
 (.َْريبة)ص:
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) الحاكـ ىك اهلل(ثالثالمقصد ال  : حكـ اهلل عدؿه مىحضه
َغ[ كيدؿر على ىذا المقصد القرآني الرريؼ قكلو تعالى:           ِّ   {43}األعراف ]َوُهَو َخْرُ احَلٚـِ

 :(ُ)أكَّالن: المفردات المُّغكية في اآلية
 ٌَ رر ُُ ،َُيْ ـى أصػػلو: منػػ ى منعػػان إلصػػالحو ػػ اى ـي مػػف  مػػةي: إصػػابةي الحػػًؽ بػػالعلـ كالعقػػؿ،كالًحا : حى ـي أعػػ اػػ كالحي

. ـى أف ييقضػػػى برػػػيءو علػػػى رػػػيءو اػػػ اػػػـو ًحامػػػةن، فػػػإف الحي ـه، كلػػػيس اػػػؿي حي  الًحامػػػًة، فاػػػؿ ًحامػػػةو حاػػػ
ٍاػػـ، ىػػك المنػػ  مػػف الظلػػـ،ك  مػػف الجيػػؿ،ةي عنػػد العػػرب: مػػا منىػػ ى الحامػػك  كيقػػاؿ: أحامػػتي  اػػذلؾ الحي

كبػػو سيػػمَّي الحػػااـ؛ ونَّػػو يمنىػػ ي الظػػالـ. كاإلحاػػاـ: اإلتقػػاف.  يء: إذا جعلتىػػو ممتنعػػان مػػف العيػػب،الرػػ
أك ىػػك  فعيػؿ بمعنػػى فاعػؿ كفػي أسػماء اهلل: الحاػػيـ، كىمػا بمعنػى الحػػااـ، كىػك القاضػػي. كالحاػيـ

كالحامػة عبػارةي  ميٍفعػؿ. كقيػؿ: الحاػيـ: ذك الحامػة،ء كيتقنيػا، فيػك فعيػؿه بمعنػى الذم ييحاـ اورػيا
عػػف معرفػػًة أفضػػؿ اورػػياء بهللفضػػًؿ العلػػكـ، كيقػػاؿي لمػػف ييحسػػف دقػػائؽ الصػػناعات كييتقنيػػا: حاػػيـه. 

اىـ: ىك القيَّـ بما ييسندي إليو  .يف على المبطليفحقَّ كحاـ اهلل بيف الفريقيف: ىك نصر المي ، كالحى
، َخْرُ  ، كضدهي: الرري : ما يرغبي فيو الاؿي   .تفضيؿو  اسـي  كايره : الايري

 :(ِ)بياف المقصد مف اآليةثانيان: 
 تنػػازعكا إذا المػػؤمنيف اهللي  أمػػرى  فليػػذا المنزلػػة؛ اتبػػو فػػي كحامػػو اهلل ىػػك النَّػػاس بػػيف فالحػػااـ

 اتابػػو إلػػى بػػالردَّ  فػػهللمرىـ اتابػػو إلػػى الػػردر  ىػػك اهلل إلػػى كالػػردر ، كالرسػػكؿ اهلل إلػػى يػػردكه أفَّ  رػػيءو  فػػي
غَ ]قكلو:ك  كرسكلو، اتابو إلى يتحااـ لـ اهلل مف ذَـّ  كقد كرسكلو، ِّ اهلل  يعنػي أفَّ  [َوُهرَو َخرْرُ احَلرٚـِ

كالاػافر  ،المؤمف التقي بالػدرجات العاليػة ياصَّ  كأفَّ  دَّ فال بي  ،كر كالميؿ كالحيؼعف الجى  نزهه مي  حااـه 
فَّ اهللى ىك الحااـي الذم ال ميعقبى لحامو، كال يعترض عليو أحده لعظمتػو فإ ،الرقي بهللنكاع العقكباتً 

فيػك الميرػرَّع ابتػداءن  ؛فإفَّ أصؿ التحليؿ كالتحريـ هلل ،كجاللو كابريائو كعلمو كحامتو كعدلو كلطفو
، كلػػذا نقػػكؿ: إفَّ كلػػيس لسػػكاه حػػؽَّ الترػػري  ه،اػػـ هلل كحػػدى يػػؤمف بػػهللفَّ الحي  فعلػػى المسػػلـ أفَّ  كانتيػػاءن،

نَّمػا بػكحي  مػف اهلل؛ ()النبي ؛ ونَّػو لػـ يرػرٍَّع رػيئان مػف عنػده كا  لػذلؾ فػإفَّ مبػدأ  ميبلَّ ه، كليس بمرػرَّعو
، قػػرره جميػػػ  اوصػػكلييف؛ فقػػػد اتفقػػكا علػػػى أفَّ الحػػااـ ىػػػك اهلل،  الحااميػػة هلل مبػػػدأ إسػػالمي  أصػػػيؿه

، كيحاػـ كيرػرع، كحااميػة اهلل للالػؽ كالنبيَّ ميبل ه ع نو، فاهللي ىك الذم يػهللمر كينيػى، كيحلػؿ كيحػـر

                                                           

كمف أسرار  (،ُّٖ/ِ(، كفتأل القدير: الركااني)ََّ،ِْٖ:صألفاظ القرآف: الراغب اوصفياني) مفردات( ُ)
 .(ُِٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،َْٖ/ُاللرغة في الاتاب كالسنة: محمكد الطناحي)

كتفسير  ،(َِْ/ِ: ابف تيمية)لمف بدؿ ديف المسيأل الجكاب الصحيأل(، ك ُّٖ/ُْالتفسير الابير: الرازم) (ِ)
كالتحقيقات كالتنقيحات السلفيات على متف الكرقات: مريكر بف حسف آؿ  (،ُٕٓ/ّالقرآف العظيـ: ابف اثير)

فقو الدكلة في اإلسالـ: يكسؼ  كمف (،َٔٓ،ُّٖ(، كالجماعات اإلسالمية: سليـ الياللي)ص:ّٖسلماف)ص:
 (.ُُّٖ/ّكفي ظالؿ القرآف: سيد قطب) (،َُْ،ُٔالقرضاكم)ص:
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، كىي نكعػاف: اوكؿ: حااميػةه اكنيػةه قدريػةه، بمعنػى أفَّ اهلل ىػك المتصػرؼ فػي الاػكف،  ثابتةه بيقيفو
 المػػدبر ومػػره الػػذم يجػػرم فيػػو أقػػداره، كيحامػػو بسػػننو التػػي ال تتبػػدؿ، كاراػػر: حااميػػةه ترػػريعيةه 
أمريةه، كىي حاامية التاليؼ كاومر كالنيي، كاإللزاـ كالتايير، كىي التي تجلػت فيمػا بعػث اهلل بػو 

، كأنػػزؿ الاتػػب، كبيػػا رػػرع الرػػرائ ، كفػػرض الفػػرائض، كىػػي التػػي فيػػي  ييػػاإل رػػعيبه  دعػػاىـ الررسػػؿى
نقطػة االنتظػار كالتريػث  ،كلقد كقؼ عند آار نقطة ال يملؾ أف يتراج  كراءىا اطكة ،أعدؿ اطة

كلاػف الطكاغيػت ال يرضػييـ أف ياػػكف ، حتػى يحاػـ اهلل كىػك ايػر الحػااميف كالتعػايش بغيػر أذل،
كجػػكد جماعػػة  إفَّ ، فػػاس ال تػػديف للطػػاغكتمػػف النَّػػ ل يمػػاف فػػي اورض كجػػكد ممثػػؿ فػػي جماعػػةو 

كال تتبػػ  فػػي حياتيػػا  ، كال تحاػػـ فػػي حياتيػػا رػػرعان إال رػػرعو،لمة فػػي اورض، ال تػػديف إال اهللمسػػ
حتػى لػك انعزلػت ىػذه ، كجػكد جماعػة مسػلمة ايػذه ييػدد سػلطاف الطكاغيػت إفَّ  ،منيجان إال منيجػو

الطاغكت يفرض المعراة  إفَّ ، فكاغيت لحاـ اهلل حيف يهللتي مكعدهالجماعة في نفسيا، كترات الط
ىػذا الكجػكد ذاتػو ىػك الػذم ك  ،في ذاتو يزعج الباطػؿ كجكد الحؽَّ  إفَّ ف فرضان على الجماعة المسلمة

َِّغ[:قكلػػوك . أف تجػػرم دَّ يػػا سػػنة اهلل ال بيػػإنَّ  ؿ؛يفػػرض عليػػو المعراػػة مػػ  الباطػػ  ]َوُهررَو َخررْرُ احَلررٚـِ
ػػػػ نػػػػاء علػػػػى اهلل بػػػػهللفَّ بالثَّ  تػػػػذييؿه  ه مػػػػف ، كغيػػػػري كال اطػػػػهللن  لػػػػـ عمػػػػدان الظر  ال يحتمػػػػؿي  حػػػػضه مى  و عػػػػدؿه حامى

 مػػا يبعثػػو برػػرعو إنَّ  نبػػي   عنػػدما يبعػػث أمَّ  تعػػالى كاهلل اومػػريف أك االىمػػا. منػػو أحػػدي  الحػػااميف يقػػ ي 
بػػػو  مػػػا ىػػػي فػػػي القػػػرآف، أحيػػػا اهللي إنَّ  كالحيػػػاة، الحػػػااـ ىػػػك اهللفإليػػػو، كليحامػػػكا بػػػو،  اسي ليتحػػػااـ النَّػػػ

العالميف كأارجيـ مف الظلمات إلى النكر كرحميـ بو، كرفى ما ااف يعػتلج كياػتلج فػي صػدكرىـ 
و رػػبو القػػرآف بالمػػاء فاهللنَّػػ ،فػػإفَّ القػػرآف يػػركم ظمػػهلل القلػػب؛ ةنظريػػات الباطلػػمػػف اوكىػػاـ كالظنػػكف كال

عطرػاف، فيرػرب حتػى يػركم ظمػهلله، فاػذلؾ القػرآف يػركم ظمػهلل القلػكب كيحيييػا  الذم يػرد إليػو اػؿر 
ىػك الحػااـ المتصػرؼ، الػذم يفعػؿ مػا يرػاء، كيحاػـ مػا يريػد، كاهلل  بعد مكتيا كيجلييا مف صدئيا

 .(ُ)لالؽ كاومر، ميما فعؿ فىعىٍدؿه و الحامو، كال ييسهللؿ عما يفعؿ كىـ يسهلللكف، فلي  ال معقبى 
 : أحكاـمف  أىداؼو كمقاصد ك  ()ما ترشد إليو آيات قصة شعيبثالثان: 
 كالعبػػر، الفكائػػد مػػف قصػػًتو كفػػي لقكمػػو، مراجعتػػو لحسػػف اونبيػػاًء، اطيػػب ييسػػمَّى اػػاف رػػعيب    
 منيا: اثيره  ريءه 
 رػعيبان  وفَّ  كفركعػو؛ برػرائعو فاػذلؾ اإلسالـ، بهللصؿ كيااطبكف، يعاقبكف، اما الافار أفَّ  .ُ

يفاء التكحيد، إلى قكمىو دعا  .ذلؾ مجمكع على مرتبان  الكعيد، كجعؿ كالميزاف، الماياؿ كا 

                                                           

كررح العقيدة الطحاكية:  ،(ُِٓ/ٖالتحرير كالتنكير: ابف عاركر)ك  (،َْٖ/ّتفسير القرآف العظيـ: ابف اثير) (ُ)
ر في علـك القرآف: مساعد الطيار)ص: (،ِّسفر الحكالي)ص:  (.ّّٖ/ُالقراء: السااكم)( كجماؿ ِْٓكالمحرَّ
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الفصؿ 
 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة االمبحث الرابع:  الرابع

 مػػػف علػػػى العاجلػػػة، العقكبػػػة كتارػػػى الػػػذنكب، ابػػػائر مػػػف كالمػػػكازيف، المااييػػػؿ نقػػػصى  أفَّ  .ِ
ذا النَّػاس، أمػكاؿ سػرقة مػف ذلؾ كأفَّ  ذلؾ، تعاطى  كالمػكازيف، المااييػؿ فػي سػرقتييـ اػاف كا 
 .كأحرل أكلى باب مف ػ كالغلبة القير كجو على ػ فسرقتييـ للكعيد، مكجبة

 بنقػػيض عكقػػب مالػػو، زيػػادة يريػػد النَّػػاس، أمػػكاؿ باػػس فمػػف العمػػًؿ، جػػنس مػػف الجػػزاءى  أفَّ  .ّ
ٌْ بَِخررْرٍ ]:لقكلػػو الػػرزؽ مػػف عنػػده الػػذم الايػػر لػػزكاؿ سػػببان  كاػػاف ذلػػؾ، رر ـُ  فػػال أٍم:[ إِِّني َأَرا
 .بفعلاـ زكالو إلى تسببكا

 عػف المباحػة كبالمااسػب الحػراـ عػف بػالحالؿ كيقنػ  اهلل، آتػاه بمػا يقن  أفَّ  العبد على أفَّ   .ْ
ٌْ ]:لقكلػػو لػػو ايػػر ذلػػؾ كأفَّ  المحرمػػة، المااسػػب رر ُُ ُٜ اهللِ َخررْرٌ َف َّٔرر

َِ  البراػػة، مػػف ذلػػؾ ففػػي[ َب
 .البراة كضد المحؽ، مف المحرمة اوسباب على التاالب في ليس ما الرزؽ كزيادة

 أنَّػو علػى فدؿَّ  اإليماف، كجكد على بو، العمؿ رتب فإنَّو كآثاره، اإليماف لكاـز مف ذلؾ، أفَّ  .ٓ
، يكجد لـ إذا  .معدكـه  أك ناقصه  فاإليمافي  العمؿي

 عنػػد متقػػرر إنَّػػو حتػػى اوعمػػاؿ، أفضػػؿ مػػف كأنَّيػػا لألنبيػػاًء، مرػػركعة تػػزؿ لػػـ الصػػالةى، أفَّ  .ٔ
 كىػػي كالمناػػر، الفحرػػاء عػػف تىنيػػى كأنَّيػػا اوعمػػاؿ، سػػائر علػػى كتقػػديميا فضػػليا، الافػػار
 .الدينية أحكالو تاتؿ إقامتيا، كبعدـ العبد، أحكاؿ تامؿ فبإقامتيا كررائًعو، ل يمافً  ميزافه 

فٍ  ػ اإلنساف اهللي  يرزقو الذم الماؿى  أفَّ  .ٕ  مػا فيػو يصػن ى  أفَّ  لػو فليسػ  إياه لواكَّ  قد اهللي  ااف كا 
ـى  أفَّ  عليػو عنػدىه، أمانػةه  فإنَّو يراءي،  كاالمتنػاع الحقػكؽ، مػف فيػو مػا بػهللداءً  فيػو، اهللً  حػؽَّ  يقػي
، يزعمػػو امػػا ال كرسػػكليو، اهللي  حرميػػا التػػي المااسػػب مػػف  أمػػكالىيـ أفَّ  أرػػبييـ، كمػػف الافػػاري
، يراءكفى  ما فييا يصنعكا أف ليـ  .االفو أك اهلل، حاـ كافؽ سكاء كياتاركفى

 منتوو  كأكؿى  بو، غيريه يهللمر لما مبادرو  أكؿى  ياكف أفَّ  كتماميا الداعي دعكة تاملة مف أفَّ  .ٖ
ٌْ َظْْهُ ] :رعيب قاؿ اما عنو، غيريه ينيى عما ـُ ٌْ إَِػ َمٚ َأَْنَٚ ُُ ٍَ  .{44}هود  [َوَمٚ ُأِريُد َأْن ُأَخٚفِ

 بتحصػيؿ فيػهللتكف كاإلماػاف القػدرة بحسػب اإلصػالح إرادة كملتيـ كسنتيـ سؿً الرَّ  كظيفةى  أفَّ  .ٗ
 كيراعػػكف كتقليليػػا، المفاسػػد كبػػدف  منيػػا، عليػػو يقػػدر مػػا بتحصػػيؿ أك كتاميليػػا، المصػػالأل
 أحػكاؿ بيػا تصػلأل التػي ىػي المصػلحة: كحقيقػة الااصػة، المصػالأل على العامة المصالأل

 نيكية.كالدر  ينيةالدَّ  أمكرىـ بيا كتستقيـ العباد
 ال مػا فعلػو عػدـ فػي مػذمكمان  كال ملكمػان  ياػف لػـ اإلصػالح مػف عليػو يقػدر بمػا قػاـ مف أفَّ  .َُ

 عليو. يقدر ما غيره كفي نفسو في اإلصالح مف يقيـ أفَّ  العبد فعلى عليو، يقدر
 متػكاالن  وبربَّػ سػتعينان مي  يػزاؿ ال بػؿ ،عػيفو  طرفػةى  نفسػو علػى يتاػؿ ال أفَّ  لو ينبغي العبد أفَّ  .ُُ

ذا التكفيػػؽ، لػػو سػػائالن  عليػػو،  كال كمسػػديو لمكليػػو فلينسػػبو التكفيػػؽ مػػف رػػيءه  لػػو حصػػؿ كا 
[ لقكلو: بنفسو يعجب ُٛ ِْٔه ُإِٔٔ ُٝ َوإَِف ِْ َـّ ِْٔه َبَو َِ َِي إَِلَّ بِٚهللِ َظ  .{ 44}هود ]َوَمٚ َبْوؾِٔ
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الفصؿ 
 (ٕٖ-ٖٓعراؼ مف آية )ألالدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ سكرة االمبحث الرابع:  الرابع

 إيقػاعي  فييػا التػي القصػصي  تػذار أفَّ  ينبغػي كأنَّػو علػييـ، جرل كما اويمـ بهللاذات الترىيبي  .ُِ
 كالزجر. الكعظ سياؽً  في بالمجرميف العقكباتً 

 التَّقكل. على كالحث الترغيًب، عندى  التَّقكل أىؿى  بو اهللي  أاـر ما ذار ينبغي أنَّو اما .ُّ
 عبػرةى  كال كيػكده، ييحبػو اهللى  فػإفَّ عنػو  كيعفػى ذنبػو عػف لػو يسػمأل اما الذنب مف التائب أفَّ  .ُْ

 الػػكد عػػكد كأمػػا بػػالعفك، عليػػو كيعػػكد لػػو ييغفػػر أف فحسػػبو تػػاب إذا التائػػب إف يقػػكؿ: بمػػف
ٌٌ َوُدودٌ ]قاؿ: اهلل فإف" يعكد الف كالحب ِْٔه إِنَّ َرِّبي َرِحٔ ٌَّ ُبوُبوا إَِف ٌْ ُث ُُ ُروا َربَّ ٍِ ٌْ  { 54}هود  [َواْشَت

ػيا يعلمػكف قػد اثيػرةو، بهللسبابو  المؤمنيف عف يدف  اهللى  أفَّ  .ُٓ  منيػا، رػيئان  يعلمػكف ال كقػد بعضى
 قكمػو رجػـ رػعيبو  عف اهلل دف  اما الافار كطنيـ أىؿ أك قبيلتيـ، بسبب عنيـ دف  كربما
 بػػهللس ال كالمسػػلميف اإلسػػالـ عػػف الػػدف  بيػػا يحصػػؿ التػػي الػػركابط ىػػذه كأفَّ  رىطػػو بسػػبب
 كاإلماػػاف. القػػدرة حسػػب علػػى مطلػػكبه  اإلصػػالح وفَّ  ؛ذلػػؾ تعػػيف ربمػػا بػػؿ فييػػا، بالسػػعي
 الكاليػػػػة جعػػػػؿ علػػػػى كعملػػػػكا الافػػػػار كاليػػػػة تحػػػػت الػػػػذيف المسػػػػلمكف سػػػػاعد لػػػػك ىػػػػذا فعلػػػػى

 مػػػف أكلػػػى لاػػػاف نيكيػػػةكالدر  ينيػػػةالدَّ  حقػػػكقيـ مػػػف كالرػػػعكب اوفػػػراد فييػػػا يػػػتماف جميكريػػػة،
 كجعليػػـ إبادتيػػا علػػى كتحػػرص نيكيػػة،كالدر  ينيػػةالدَّ  حقػػكقيـ علػػى تقضػػي لدكلػػة استسػػالميـ

لىػػةن  ػػدىمنا عىمى  كلاػػف فتعػػيَّ المي  فيػػك الحاػػاـ كىػػـ للمسػػلميف الدكلػػة تاػػكف أفَّ  أماػػف إفليػػـ، فػػ كاى
 .(ُ)مقدمةه  كالدرنيا للدَّيف ككقاية دف  فييا التي فالمرتبةي  المرتبة، ىذه إمااف لعدـ

 الػذم يااطػب البرػرى  ، كىػكالحاػيـفَّ اهلل يتصؼ بالحامة البالغة، كمف أسمائو الحسنى أ .ُٔ
ينبػو الغػافليف إلػى تػدبر آيػات اهلل فػي صػفحة الػذم الحايـ ىػك ك بما يناسب طبائ  البرر، 

 ،كفي مصارع القػركف اوكلػى ،كفي الليؿ كالنيار ،في السماء كاورض ،الاكف كتضاعيفو
 .كفي دالئؿ القدرة الاامنة كالظاىرة في ىذا الكجكد ،سؿ فييـكفي قصص الرر 

 ىك العادؿ بمطلؽ العدؿ، كال يظلـ أحدان.فَّ اهلل أ .ُٕ
 كيحؿر ليـ كيحرَّـ علييـ.   لالقو، كىك الذم يهللمرىـ كينياىـ يك المررَّعف الحااـ ىك اهلل، .ُٖ
، كىك  لة؛ فحيثي ذاركبالجم ، كرعيب، كمكسىقصص اونبياء انكحو ؛ فإنَّما ذلػؾ د، كصالأل، كلكطو

كتثبيػػته لفػػؤاده لمػػا اػػاف يلقػػى مػػف عنػػاد الافػػار كتاػػذيبيـ لػػو علػػى أنػػكاع ماتلفػػة،  ()تسػػليةه لمحمػػدو 
ة على النحك الذم يقػ  لػو مثلػوفتذار  بعػد  المرسػليف كاحػدان  قصػصى  ذاػرت كسػكرة اوعػراؼ، القصَّ
براىيـ ،كىي سب : قصة مكسى ،كاحدو   . (ِ)كرعيب ،كلكط ،كصالأل ،كىكد، كنكح ،كا 

                                                           

 (.َُْ،َْٗ(، كتيسير الاريـ الرحمف في تفسير االـ المنَّاف: السعدم)ص:ِْٕ/ْالمكافقات: الراطبي) (ُ)
كمف فقو الدكلة في اإلسالـ: يكسؼ  (،ِْْْ/ٕكتفسير الرعراكم) (،ُٕٗٓ/ّفي ظالؿ القرآف: سيد قطب)

 (.ُٔالقرضاكم)ص:
 (.ُٖ/ُِابف تيميَّة)مجمكع الفتاكل: ري  اإلسالـ  (ِ)



  

 
          569  

 الخاتمة
 أكَّالن: أىـ النتائج

 

 

 الخاتمة
 كتحتكم عمى بنديف:

 أكَّالن: أىـ النتائج.          

 ثانيان: أىـ التكصيات.          



  

 
          570  

 الخاتمة
 أكَّالن: أىـ النتائج

 الخاتمة

ََ افَّتِي ]كفي الاتاـ أقكؿ: َت َّ ًْ
َر ِٕ ُُ ََ َربي َأْوِزْظِْي َأْن َأْص َّ َٝ َظَعَّ َوَظَذ َوافَِديَّ َوَأْن َأْظ ّْ ًَ ْٕ َأ

غَ  ِّ ََ َوإِِّني ِمَن اُدْسِِ ْٔ ُٝ إَِف تِي إِِّني ُبْب يَّ ٚ َبْرَضُٚه َوَأْصِِْح ِِل ِِف ُىري  الذم هلل الحمدف {31}األحؼاف [ َصٚحِلً
 كأفَّ  الاريـ، لكجيو االصان  يجعلو أفَّ  اهلل سائالن  المتكاض  العمؿ ىذا إتماـ إلى ككفقني أعانني
ماـ المجاىديف المرسليف سيد على كالسالـ كالصالة كالمسلميف؛ اإلسالـ بو ينف   محمدنبيَّنا  كا 
 :بعد أمَّا يفيكـ الدَّ  إلى بيديو كاىتدل نيجو على سار كمف كصحبو آلو كعلى عليو
 الن: نتائج البحث: أكَّ 

المقصػػػكد مػػػف ىػػػذا البحػػػث العلمػػػي بيػػػاف معػػػاني القػػػرآف" الحػػػزب السػػػادس عرػػػر" كمػػػا  إفَّ 
اريػات الاريمػات مػف  ىػذه كفػي، كما أراده اهلل تعػالى مػف عبػاده، ارتمؿ عليو مف مقاصد كأىداؼ

ػػو اهلل علينػػا مػػف أابػػار الرر  ػػاوي  ليػػذه التحػػذير سػػؿ مػػ  أقػػكاميـسػػكرة اوعػػراؼ كمػػا قصَّ  العمػػؿ مػػف ةمَّ
تغير، كسنف اهلل ال تحابي  كال تبدؿ ال كاحدةه  اهلل ةنَّ فسي  ليف،اوكَّ  أصاب ما يصيبيـ لئال بالمعاصي

نَّ  ، كفيمػا يلػي أبػرز كأىػـ مػا تسػاير أعمػاليـكال تجامؿ أحدان مػف الالػؽ، كال تجػارم أىػكاء البرػر، كا 
 النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، كىي:

عيف على استاراج ، كيي ان صحيح ان يميـ اتاب اهلل فى عيف على فى أف علـ مقاصد السكر يي  .ُ
في تفسير االـ اهلل، كمقصد السكرة  صكابكتدبررىا، كيكصؿ إلى معرفة ال دقائؽ معانييا

 ىك أصؿ معانييا التي ترج  إليو. 
بيف نظـ السكرة، كالمناسبات بيف آيات السكرة، كاذلؾ بمعرفة معرفة المقصد للسكرة يي  .ِ

 بياف إعجاز القرآف كبالغتو. مقاصد السكر يظير
 ، كاواالؽالررعية العقدية، كاوحااـ حقائؽارتمؿ القرآف الاريـ على العديد مف ال .ّ

للبرر،  عظ، كالقصص، كغيرىا مف مقاصد القرآف، التي جعليا اهلل ىدايةن اك م، كالالحميدة
مف  ي الربانيةنا، كالقرآف يبث ىذا المعكعبادتو كالتي تدكر جميعيا على الدعكة إلى اهلل

 االؿ المقاصد كاوىداؼ، كاوغراض المكزَّعة على اافَّة اريات كالسركر.  
 حامان.مي إيمانيان ناءن ببناء المجتم  اإلسالمي بً  عراؼسكرة او عتنتا .ْ
 االعتقاد اإلسالمي، أسس ًبناء مف االؿ العيش م  سكرة اوعراؼ التي اانت تستيدؼ .ٓ

نراء  راقي، حيثي تااطب النَّاس باستاداـ بهللسلكب القلكب في اإليماني التصكر كا 
 عرفو تصكر كأكس  أدؽ ىك التصكر اإليماني الاكني كالنفسية، كىذا الاكنية المؤثرات
بهلللكىية الاالؽ  اليا الرساالت اإلليية جاءت كلقد العقيدة اإلسالمية، تاري  في المؤمنكف

نرائو ككحدانيتو،  الكجكد. في اائفو  لاؿَّ  ايتو كعنايتوكرع مالكؽ، كلاؿ الكجكد ليذا كا 
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 القيامة مراىد علييـ كتعرض الماذَّبيف، مف الغابريف مصائر تستعرض سكرة اوعراؼ .ٔ
 المناريف مف بو المااطبيف أفَّ  على يدؿر  رديدان، تكايدان  كتكايده البعث، إلثبات

 عاتؽ على كقعت تااليؼ أك مصابو  عف تعزية ياكف قد ما فييا أفَّ  اما الجاحديف،
 .التصكر اوصيؿ ىذا كتثبيت اهلل، قدر إلى فييا اومر كرد المؤمنيف،

إفَّ مف مقاصد القرآف ذار كبياف إىالؾ اويمـ الماذَّبة للررسؿ، كالقرل الظالمة، كأفَّ  .ٕ
فَّ صني  اهلل ىذا  نجاء اهلل لعباده المؤمنيف، كا  أاثرىـ منحرفكف عف أىؿ الاتب اإلليية، كا 

ىالؾ الاافريف فيو آياته كحججه كدالالته كاضحاته على صدؽ كىك إنجاء  المؤمنيف كا 
.نبياء فيما جاءكا بواو ، عليـه باؿَّ ريءو  ، كأفَّ اهلل فاعؿه لما يراء قادره على اؿَّ ريءو

 ليـ، عقكبة ذنكبيـ أجؿ مف ذلؾ أفَّ  المسلميف عرؼ على الافرة تسليط إلى نظر أفَّ مف .ٖ
 .أعدائيـ على كنصرىـ اورض في ليـ ماَّف رسكلو، كسينة اهلل، ابات أقامكا إذا كأنَّيـ

نف اهلل التي مضت في الذيف الكا مف قبؿي تظؿ و، لاف سي إفَّ التاري  البررم ال يارر نفسى  .ٗ
فاعلةن كمييمنةن في حياة النَّاس اليكـى كغدان، كمف االؿ ذلؾ نستطي  صياغة المستقبؿ 

 كاستاالص الًعبر.كاستررافو، كفىيـ الحاضر 
رسػػالعمػػة مػػف اهلل، كفػػي إرسػػاليـ ااتبػػار للعبػػاد، اونبيػػاء نً  .َُ ىػػك مػػف لػػكاـز ربكبيػػة اهلل  يـكا 

 كألكىيتو.

اإليمػاف  كىػك البرػارة، بيػا تنػاؿ التػي اوسػباب كذاػر كالنػذارة، البرارة على مرتمؿه  القرآف .ُُ
يب الافػر بػاهلل، كتاػذَّ ذلػؾ، مػف  ضػد كىػك النػذارة بيػا تسػتحؽ كالتي الصالأل، كالعمؿ باهلل،

 رسلو، كجحد النَّعـ، كفعؿ المنارات، كالمعاصي.

 كجكدان كعدمان. م  مقاصدىا كمصالحيا الدَّينية تدكر اوحااـإفَّ  .ُِ

لػػػى اهلًل، إلػػػى كداعيػػػان  ىاديػػػان، بيًعػػػثى  إنَّمػػػا ()اهلل رسػػػكؿى  إفَّ  .ُّ  كميبينػػػان  بػػػاهلًل، فػػػان كميعرَّ  جنتًػػػو، كا 
ػػػلألي   أابػػػار كمابػػػرىـ عنيػػػا، ليػػػـ كناىيػػػان  سػػػاًطو كمكاقػػػ ى  بيػػػا، ليػػػـ كآمػػػران  رضػػػاه مكاقػػػ ى  ةً مَّ

 كايفيػػة كالمعػػاد، المبػػدأ كأمػػر العػػالـ، تاليػػؽ كأابػػار أيممًيػػـ، مػػ  كأحػػكاليـ سػػؿً كالرر  اونبيػػاءً 
 .ذلؾ كأسباب كسعادًتيا النفكس رقاكة

 أىػػػػؿ مػػػػف كأنَّػػػػو صػػػػاحبو، سػػػػعادة علػػػػى عنػػػػكافه  الصػػػػالأل كالعمػػػػؿ الصػػػػحيأل، أفَّ اإليمػػػػاف .ُْ
 .اهلل عباد مف كالصالحيف الرحمف،

ػػػػيـ بعضػػػػان علػػػػى  .ُٓ إفَّ المعارضػػػػيف للررسػػػػؿ، الماػػػػالفيف ليػػػػـ اػػػػانكا قػػػػد تكاصػػػػكا كحػػػػث بعضي
 الررسؿ. االؼ مف إال يعذب الاتاب العزيز على أفَّ اهلل ال دلت آيات اماك يب، التاذَّ 

 الررسؿ. لو ريدت لمف إال كالجنَّة باإليماف نريد ال .ُٔ

اإلنسػػػاف فػػػي الػػػدرنيا علػػػى ااتسػػػاب مػػػا ىػػػك مػػػف أسػػػباب رحمػػػة اهلل مػػػف القربػػػات أفَّ يعمػػػؿ  .ُٕ
 كالطاعات، كاالبتعاد عف أسباب عذاب اهلل كعقابو، كىي المعاصي كالمنارات.
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 الطائعيف. و طاعةي العاصيف، اما ال تنفعي  ه معصيةي ال تضري  غني  حميده إفَّ اهلل  .ُٖ

 الدَّيف كالدرنيا، كييلؾ الحرث كالنسؿ.ار على المعاصي كالمنارات يفسد إفَّ االستمر  .ُٗ

ىػػك المنفػػرد بػػالحاـ الجزائػػي، كىػػك إثابػػة الطػػائعيف، كرحمػػتيـ، كتعػػذيب العاصػػيف  إفَّ اهلل .َِ
 كالتنايؿ بيـ.

اؿر ما كصؿ كيصؿ إلى الاالئؽ مف الًنعىـ فمف اهلل كحػدىه، كجميػ  مػا انػدف  كينػدف  مػف  .ُِ
 الًنقـ عف الالؽ، فاهللي تعالى الداف  ليا.

 .كأتباعيـ لألنبياء ًنعـه  ىي اوقكاـ الماذَّبة ًنقـ .ِِ

 بػو أىمػركا مػا اػؿَّ  في كطاعتيـ الغيب، مف بو أىابركا ما اؿَّ  في تصديؽ الررسؿ يجب إنَّو .ِّ
 .غيريىـ بو يهللتي ما بجمي  اإليمافى  يكجب كلـ أكتكه، بما اإليمافى  اهللي  أكجب كليذا

 كجػبَّ  نبيػان  سب كمف مرتده، اافره  فيك النبكةً  معلكـ نبيان  اذب مف أفَّ  على المسلمكف اتفؽ .ِْ
 منيـ. أحدو  بيف نفرؽ ال كأفَّ  يـ،النبيكف الر  أكتيو ما بجمي ً  اإليمافي  يجبي  بؿ قتليو،

 كعلـ المقاصد يؤاد ذلؾ. كصدقو، ()داؿ  على نبكة محمدو  ساط ه  برىافه  إفَّ القرآف .ِٓ

 مف آثار عبادة اهلل كتقكاه كتكفيقو. اؿر ايرو يكجد في الدرنيا كارارة، فإنَّو .ِٔ

 النَّفسػػػيَّة التَّزايػػػة فػػػي أثػػػره  التػػػي لػػػو الحقػػػائؽ الابػػػرل لتعلػػػيـ التصػػػدَّم القػػػرآف أغػػػراض مػػػف .ِٕ
 كالمكعظة.

ال ينبغػػي للعبػػد أفَّ يغتػػر بإميػػاؿ اهلل لػػو، بػػؿ عليػػو المبػػادرة إلػػى التكبػػة مػػا داـ فػػي زمػػف  .ِٖ
 المييلة قبؿ فكاتيا.

اوصناـ كاوكثاف مالكقةه ناقصةه، ال تملؾ نفعان كال ضران، كال مكتان كال حياةن كال نركران،  إفَّ  .ِٗ
 مف ىذا كصفو ال يستحؽ أدنى مثقاؿ ذرةو مف العبادة كالتهلللو. كال رزقان، كأفَّ 

حكائجيػػػا، كىػػػك اهلل المسػػػتحؽ  كتسػػػهلللو تهللليػػػو، معبػػػكدان  تطلػػػب أف بيػػػدَّ  ال قلػػػكب العبػػػاد إفَّ  .َّ
 .لأللكىية

لمػػػا ارػػػتمؿ عليػػػو مػػػف البينػػػات  فإنَّػػػو ال بيػػػدَّ أف يػػػؤمف بػػػالقرآف؛اػػػؿر مػػػف لػػػو قصػػػده صػػػحيأله  .ُّ
البػػػاىرات، كالحجػػػج الكاضػػػحات، فيػػػك يمتػػػ  العكاطػػػؼ، كيقنػػػ  العقػػػكؿ، كيػػػكقظ المرػػػاعر، 

 .كييز النفكس، كيثلج الصدكر، كيطمئف القلكب

ر الابػػػار، كالمطالػػػب العاليػػػة، مػػػا ىػػػي لأليمػػػك اومثػػػاؿى التػػػي يضػػػربيا اهللي فػػػي القػػػرآف، إنَّ  إفَّ  .ِّ
 كنحكىا. كاإليماف يفكالمسائؿ الجليلة، كليذا أاثر ما يضرب اهللي اومثاؿى في أيصكؿ الدَّ 

حديث القرآف عف اونبياء جاء في سياقات المدح كالثناء الجميؿ علييـ، ففي القرآف ثنػاءه  .ّّ
فيػـ الػذيف بلغػكا أرفػ  ، ـعطره على أنبياء اهلل، كحث  كتحػريضه علػى التهللسػي كاالقتػداء بيػ

 تب.الدرجات كأعلى المناصب، كأامؿ الرر 
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ى، كال نف  ييٍرتىقىب، فال ينفعيـ تػكالي اريػات إفَّ الافار المعانديف للرر  .ّْ سؿ ال اير فييـ ييٍرجى
 كء قصكدىـ.لفساد مراعرىـ، كسي 

كمػف ىنػا قػاؿ إفَّ أعداء الررسيؿ يحرصكف على تيجيف سبيؿ اهلل كتقبيحيػا؛ للتنفيػر منيػا،  .ّٓ
علمػػػاءي اوصػػػكؿ: إفَّ المالحػػػدةى كضػػػعكا أحاديػػػثى ماالفػػػةن لمقتضػػػى العقػػػؿ، كنسػػػبكىا إلػػػى 

 .كلاف يهللبى اهللي إال أف ييتـ نكرىه، كلك اره الاافركف كؿ تنفيران  للعقالًء عف رريعتو،الرَّسي 

ف، كجميػػ  الاتػػب اإللييػػة سػػؿ، كالصػػالحيرػػتمؿ علػػى تعظػػيـ جميػػ  الرر مي القػػرآف الاػػريـ إفَّ  .ّٔ
 .رااةو كاحدةو، اما قالو النَّجارير الذم جاءت بًو جمي  الررسيؿ يارج مف مً  كأفَّ المنزلة، 

 إال يػػػتـ ال بيػػػا كاإليمػػػافي . كاومػػػر اإلابػػػار،: أصػػػليف تضػػػمنت الاتػػػب اإللييػػػة المنزلػػػة إفَّ  .ّٕ
يجاب أىابرت، فيما بتصديقيا  أكجبتو. فيما طاعتيا كا 

عجازو ىك اليةي الرريعة كينبكع ليا الاريـ إفَّ القرآفى  .ّٖ  .، كىك اتابي عبادةو كىدايةو كا 

 قصص اونبياء في القرآف في ضمنيا تزىيده في الدنيا، كتركيؽه لاارة. .ّٗ

إفَّ الرسػػػكؿ مطالػػػبه بػػػالكعظ كالتػػػذاير، كاإلنػػػذار كالتحػػػذير، كالتبليػػػ  كالنصػػػأل، كالحسػػػاب  .َْ
 على اهلل.

ال يكجد فػي التػكراة كاإلنجيػؿ، مثػؿ قصػة ىػكدو كصػالألو في القرآف مف قصص اونبياًء ما  .ُْ
 .كريعيبو كغير ذلؾ

 .ساالتساالت إلى ااتمة الرَّ اإلقرار بهللفَّ ديف اهلل كاحده منذ أكلى الرَّ  .ِْ

أم: اعبدكا اهلل كحدىه؛  {15}األعراف  [اْظُبُدوا اهللَ]اونبياء الَّيـ اانكا يقكلكف ويمميـ كأقكاميـ: .ّْ
.فيك  مستحؽ  للعبادة، ونَّو  الاالؽ الرزَّاؽ المدبر لجمي  اومكر، كما سكاه مالكؽه ميدبَّره

 بدع التفاسير التي كجدت في دكاكيف التفسير ىي مف االـ مف لـ يفيـ مقاصد الررع. .ْْ

، بػؿ ال بيػدَّ مػف اليقػيف، باػالؼ علػـ علـ القرآف، كعلـ التكحيد ال يافي فييمػا غلبػة الظػفَّ  .ْٓ
 .كقكة القرينة لي، فإنَّو يافي فيو غلبة الظفَّ الفقو العم

القػػرآف الاػػريـ اتػػاب اليػػات ال ينتيػػي عطػػاؤه أبػػدان، فيػػك عطػػاءه متجػػدده بػػيف طياتػػو دليػػؿ  .ْٔ
 صدقو وىؿ العصكر على مرَّ الدىكر.

 كارجػػؿ، العاجػػؿ فػػي العبػػاد مصػػالأل لتحقيػػؽ إال رػػرَّعت مػػا اإلسػػالمية الرػػريعة أفَّ  الكاقػ  .ْٕ
 بعض إفَّ  حتى كارجؿ، العاجؿ في عنيـ كاوضرار المفاسد كدرء كارارة، الدرنيا في: أم

، الَّيا الرريعةى اإلسالمية إفَّ : "قاؿ الفقياء  ."مصالأل جلبي  أك مفاسد درءي  إمَّا مصالأله

 تحقيػػػؽ بػػػهللفَّ  البرػػػر إلعػػػالـ المفسػػػدة كدرء المصػػػلحة بجلػػػب اوحاػػػاـ الرػػػرعية إفَّ تعليػػػؿ .ْٖ
 الغرض.  ليذا إال ررَّعت ما اوحااـ كأفَّ  اإلسالـ، مقصكد ىك المصالأل
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، ماتػػػكبه فػػػي القػػػرآف الاػػػريـ ذك غايػػػاتو كمكاقػػػؼ، محفػػػكظه فػػػي القلػػػكب، مقػػػركءه باولسػػػف .ْٗ
 .المصاحؼ

 مرقؽو. باؿَّ  كاالتعاظ ررو  اؿَّ  كاجتناب ايرو  اؿَّ  امتثاؿعلى المسلـ  .َٓ

مػف لػـ يػتفطف لكقػكع المقاصػد  أفَّ ك أىمية مراعاة المقاصػد،  بيافىذا البحث مف تنبييات  .ُٓ
 .في كض  الرريعة في اوكامر كالنكاىي، فليس على بصيرةو 

 مضػرتيو القلػب إصػالح مػ  البػدف كفسػاد ينفػ ، ال القلػب إصػالحً  بػدكف البدفً  إفَّ إصالحى  .ِٓ
 التامة. الدائمة المنفعة تعقبيا زائلةه  مضرةه  كىي جدان، يسيرة

كذلؾ بامتثاؿ ما يهللمر بو، كاجتناب مػا  لقرآف العظيـ،كحيو كتنزيلو، كىك اباتباع  اهللي  أمرى  .ّٓ
 ينيى عنو، كاالىتداء بيداه، كتصديؽ أاباره، كتدبر معانيو، كتالكة ألفاظو.

 كمف انحرؼ عف طريؽ اونبياء، فيك الرقي. نقاد هلل كاتب  رسلو، فيك السعيد،مف ا إفَّ  .ْٓ

كالزجر عف ااتساب المفاسد  اومر بااتساب المصالأل كأسبابيا، معظـ مقاصد القرآف فَّ إ .ٓٓ
 .كأسبابيا

مقصػػكد الرػػرع مػػف الالػػؽ امسػػة، كىػػك: أف يحفػػظ علػػييـ ديػػنيـ، كنفسػػيـ، كعقليػػـ،  أفَّ  .ٔٓ
 .كنسليـ، كماليـ

ٍانىػيف: .ٕٓ ـي  مف االؿ البحث تبيف للباحث أف الستنباط مقاصػد القػرآف العظػيـ ري أحػدىما: علػ
ـي أسرار الرريعة كمقاصدىا  .لساف العرب. كثانييما: عل

أفَّ مقصػػػد سػػػكرة اوعػػػراؼ الػػػرئيس ىػػػك الترايػػػز علػػػى سيػػػنَّة التػػػداف  بػػػيف اإليمػػػاف كالافػػػر  .ٖٓ
 كعاقبتو مف االؿ عرض ًسير اونبياء م  أقكاميـ.

لتحقيقيػػا ىػػي: كجػػكب إاػػالص العبػػادة هلل  عػػراؼأىػػـ القضػػايا التػػي جػػاءت سػػكرة اومػػف  .ٗٓ
قامة اودلة على صدؽ نبكة محمدو كحدى   .كالجزاء، كعلى البعث ()ه، كا 

 االستمساؾ باتاب اهلل كسينَّة رسكلو أعظـ كسيلة للسعادة في الدرنيا، كالفكز في ارارة. .َٔ

 النظر في أحكاؿ اويمـ السابقة مف أعظـ ما يكرث العبرة كالًعظة. .ُٔ

نػػزاؿ الاتػػب التػػي تيػػدم للحػػؽَّ  .ِٔ ػػة كقطػػ  العػػذر عػػف الالػػؽ بإرسػػاؿ الررسػػؿ كا  جَّ أقػػاـ اهلل الحي
 كتحذر مف الباطؿ.

 أفَّ التكفيؽ كاليداية مف اهلل تعالى. .ّٔ
                 

 في إنزاًؿ الكتاًب مقاصدي كًحكـه كثيرةه كقد أكدَّ البحث كأظير أفَّ 
 

 كاهلل كليُّ التكفيؽ كالمتقيف
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 ثانيان: أىـ التكصيات:

نةي راجعػةن فػي معناىػا إليػو؛ كاانت السرػ لَّة،لما ااف الاتابي العزيزي ىك ايلَّيةى الرريعة، كعمدةى المً 
زىه؛ ااف ال بيدَّ ًلميريد اقتبػاس مقاصػد اريػات القرآنيػة مػف  ؿي مجملو، كتيبيَّف مرًالىو، كتىبسطي مكجى تيفىصَّ

نة، أك إلػى مػا تفػرَّع عنيمػا بطريػؽو قطعػي  مػف اإلجمػاع كالقيػاس، كاإللمػاـ الرجكع إلى الاتاب كالسر 
ػػػفػػػي ك سػػػريف القػػػدامى كالمحػػػدثيف السػػػتنباط مقاصػػػد القػػػرآف العظػػػيـ، الكاسػػػ  بػػػهللقكاؿ المف ىػػػذه  كءضى

 أكصي بمراعاة ما يلي:ك  لت إلييا، فإنَّني أكدر أف أريربيا، كالنتائج التي تكصَّ  راسة التي قمتي الدَّ 
اكانيأكصي نفسي  .ُ  ()، كالعمؿ على مرضاتو، كاتباع ىدم النبيبتقكل اهلل كا 

 .المبيف كالنجاح العظيـ فإفَّ في ذلؾ الفكز ؛الاريـ القرآف آياتكالعمؿ بمقاصد كأىداؼ 
ة؛  أفَّ  .ِ يكجَّو طالب العلـ الررعي عامَّة كالدراسات العليا بقسـ التفسير كعلكـ القرآف ااصَّ

 كطالب العلـ الميسلمة مَّةلدراسة اافَّة مقاصد كأىداؼ القرآف الاريـ، لتستفيد منيا اوي 
ل الررعي  . اإلسالمية سلة الاريمة التي كضعتيا الجامعةمف االؿ السَّ

مة ىذه ؛ نظران لمساىالجيكد ىذه مثؿ جم  على الجاد بالعمؿ كالبحث العلـ طلبة أكصي .ّ
عجازه. حيثي  ؛العلـك في ادمة اتاب اهلل  تظير معانيو كحامو كبالغتو كا 

التي يسيؿ على غير العرب  صكصان اي  حيةو  أارل محاكلة ترجمة ىذه البحكث إلى لغاتو  .ْ
 .في اإلسالـ النَّاسوفَّ ىذا سكؼ ياكف مدعاة ًلداكؿ  ؛يمياإدراايا كفى 

ونَّو ييستثمر في  لعلـ الرريؼ: علـ مقاصد القرآف؛العمؿ على زيادة التهللصيؿ ليذا ا .ٓ
 معرفة غايات جنس اوحااـ القرآنية، كًحاميا، كمقاصدىا، كىداياتيا العملية.

 . الفائقة في اعتبار المقاصد في تفسير القرآف الاريـالعناية  .ٔ
الصياغة، ك  ظـحامة النَّ مي ت قكية سديدة متينةه في ألفاظيا إبراز المقاصد القرآنية في عبارا .ٕ

 حامان ال يقبؿ االناراـ.كسبايا سباان مي 
 ربط الترجيأل كاالاتيار مف أقكاؿ المفسريف بالنظر إلى مقاصد القرآف.العمؿ على  .ٖ
ؿ على ضبط مقاصد القرآف الاريـ، كتحقيؽ ىذه المقاصد، كتحرَّم بسطيا، العم .ٗ

 كاستقصاءي تفاريعيا، كاستثماريىا.
، يحتاج إلى تفاصيؿى كاسعةو، كقكاعدى ايلَّيةو، لتهللصيؿ مباحثو  .َُ علـ مقاصد القرآف بحره ذااره

 كأصكلو، كتهللسيس الياتو المتضمنة لمقاصد الرارع الحايـ.
ني قادره على معالجة قضايا العصر كمراالتو ككقائعو كمستجداتو علـ المقاصد القرآ .ُُ

كنكازلو، كنتحصؿ مف االؿ ىذا على اإليماف العميؽ بصالحية التفسير القرآني في 
.  الدعكة إلى اهلل على بصيرةو كعلـو
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علـ المقاصد القرآني علـه دقيؽه تحتاجو اويمَّةي المسلمةي إذا ادليمت بيا الاطكب كضاقت  .ُِ
 الضكائؽ. بيا 

 العمؿ على زيادة التهللصيؿ لعلـ مقاصد القرآف مف االؿ تدريسو ضمف مساقات الجامعة. .ُّ
 ًبناء نظرية علمية متااملة في علـ المقاصد ااصة بعلـ التفسير.   .ُْ
 العمؿ على إنراء ىيئة علمية عالمية تعتني بالمقاصد القرآنية كترجمتيا إلى كاق  عملي.  .ُٓ

أف أاكف قد ساىمت في ادمة اتابو العزيز، كأف يتقبَّؿ منَّي ىذا الجيد  أسهللؿي  اهللى  ان كاتام
كالزَّلؿ، كحرصت أف  طؿب الاالطَّيَّب، فإنَّني قد تحرَّيت أثناء جم  معلكمات ىذا البحث أف أتجنَّ 

 المطلؽ؛ ونَّي على يقيف بهللفَّ الاماؿ ـماتعلمي المتكاض  إلى أقرب درجات الأصؿ بيذا الجيد ال
ف  ،هلل فإف انت قد كفَّقت للكصكؿ إلى ما انت أصبك إليو كأتمنَّى تحقيقو فما تكفيقي إال باهلل، كا 

ـى  اهللى  ، كأستغفري ف نفسيانت قد أاطهللت أك قصرت أك زللت فم اطهلل كأتكب إليو  على اؿَّ  العظي
زقني ، كأدعكه سبحانو أف يتقبؿ منَّي ما قدَّمت كأف يغفر لي ما قصَّرت كأف ير زلؿو  مف اؿَّ 

 . كالعمؿاإلاالص في السَّرَّ كالعلف كالسَّداد في القكؿ 

 
 كالفبلح كاليادم لمصالحات كالصكاب كاهللي المكفؽ لمخيرات هلل، الحمد أف دعكانا كآخر
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 :القرآنية اآليات فيرس : أكَّالن 
 الرقـ القرآنية اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طرؼ رقميا الصفحة رقـ

 افٍَٚتٜ شورة

َٚدِغَ ] 8 ُِٗ ًَ ُد هللِ َربي اف ّْ   .ُ [احَل
 شورة افبَرة

ُّٛ ادُْحِسَِْغ[  ُٓٗ ّٖ
  .ِ ]َوَأْحِسُْوا إِنَّ اهللَ ُُيِ

هُ ] ُُْ ُُٖ ُّ ٚ اْش َٓ َر ؾِٔ ـَ َّْن َمََْع َمَسِٚجَد اهللِ َأْن ُيْذ ٌُ ِِم َِ   .ّ [ َوَمْن َأْط
ِْٖ ُّ ]ٚ َٓ َِّ ـُ ٌَ َآَدَم األَْشََمَء  َِّ   .ْ  ]َوَظ
َسَدِت األَْرُض[ ُِٓ ّْٔ ٍَ ًٍْض َف ٌْ بِبَ ُٓ َو ًْ َس َب   .ٓ  ]َوَفْوََل َدْؾُع اهللِ افَّْٚ
َِٕ ُّْ [ ٌْ ُُ َٕ َٚن اهللُ فُِِٔؤَع إِيََم ـَ   .ٔ [ َوَمٚ 
ُه ] ُِٔ ِِِ ٌَّ َأْضَىرُّ ُه َؿًَِِٔل ُث ًُ َُٖمتي َر َؾ ٍَ ـَ رِ َوَمْن    .ٕ [ إَِػ َظَذاِب افَّْٚ
ثًِرا] ِٔ َّْ ـَ ثًِرا َوََيِْدي بِِه  ـَ َُّ بِِه    .ٖ  [ُيِو

 شورة آل ظّران

َراَن[  ّّ ٓٗ ّْ ٌَ َوَآَل ِظ ُٕوًحٚ َوَآَل إِْبَراِهٔ ى َآَدَم َو ٍَ   .ٗ ]إِنَّ اهللَ اْصَى
ٖٗ ُُِ [ ُٜ فَّ ٌُ افذي ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب   .َُ [ ُْضِ

 شورة افْسٚء

ْرآَن[  ِٖ ج َُ ُروَن اْف    .ُُ ]َأَؾََل َيَتَدبَّ
ِٓٔ ُُّ  [ ٌْ ـُ ٚ ٌْ َوإِيَّ ُُ َْْٔٚ افَِّذيَن ُأوُبوا افَُِتَٚب ِمْن َؿْبِِ ْد َوصَّ ََ   .ُِ  [َوَف
ََ دَِْن َيَنٚءُ ]  ْٖ ِّٓ ُر َمٚ ُدوَن َىفِ ٍِ ٌْ َك بِِه َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ   .ُّ [ إِنَّ اهللَ ََل َي
ِٗٓ ُٕٓ [ ٌْ ُٓ ُِ ُْٔدِخ ٍَ  َؾَس ٍٜ ِمُْْه َوَؾْو   .ُْ [ ِِف َرْْحَ
ْٓٗ ُُّ [ ٌْ ـُ ٚ ٌْ َوإِيَّ ُُ َْْٔٚ افَِّذيَن ُأوُبوا افُِتََٚب ِمْن َؿبِِْ ْد َوصَّ ََ   .ُٓ  [َوَف

 ادٚ دة شورة

ِٓ َُُ [ ٌْ ـُ ْٗ ٌْ َبُس ُُ ََٔٚء إِْن ُببَْد فَ َُٖفوا َظْن َأْص   .ُٔ [ََل َبْس
ّٓ َُٗ  ََ ُش ُع اهللُ افرُّ َّ ْ َْ []َيْوَم  ٌْ وُل َمَٚىا ُأِجْبتُ َُ َٔ   .ُٕ  َؾ
ْغِ ِمْن ُدوِن[ ُُٔ ّٓ َي إََِلَ ُِذوِِّن َوُأمي ِس اَتَّ َٝ فَِِّْٚ ِْ َٝ ُؿ ْٕ   .ُٖ  ]َأَأ
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ّٓ ُُٗ ] ٌْ ُٓ ِٚدؿَِغ ِصْدُؿ ُع افهَّ ٍَ   .ُٗ  ]َؿَٚل اهللُ َهَذا َيْوُم َيْْ
ُر َمٚ ] ْٖ َّٖ ٍِ ٌْ َك بِِه َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ ََ دَِْن َيَنٚءُ إِنَّ اهللَ ََل َي   .َِ [ ُدوَن َىفِ
هُ ] ْٓ ّٖٔ َٕ ٌْ َوُُيِبُّو ُٓ ْوٍم ُُيِبُّ ََ ِِْٖت اهللُ بِ   .ُِ [َؾَسْوَف َي
َِْسىَِغ[ ِْ ّٕٖ ُّٛ اُد

  .ِِ  ]إِنَّ اهللَ ُُيِ
ْٖ َُٗ ]... ٌْ وُل َمَٚىا ُأِجْبتُ َُ َٔ ََ َؾ ُش ُع اهللُ افرُّ َّ ْ َْ   .ِّ ]َيْوَم 

 شورة  األًٕٚم                                                                                    

ًُوُه[  ُٓٓ ُُ بِ َزْفَُْٚه ُمَبَٚرٌك َؾٚبَّ ْٕ   .ِْ ]َوَهَذا ـَِتٌٚب َأ
ٌْ ؾِِٔه  ُْٔ ُُ ُْْت ـُ ٌْ بََِم  ُُ َُْٔبيُئ ٌْ َؾ ُُ ًُ ٌْ َمْرِج ُُ ٌَّ إَِػ َربي وَن[]ُث ٍُ تَِِ   .ِٓ  ََتْ
ٌْ َخََل َِ  األَْرِض[  ُٓٔ ُُ ُُ َِ ًَ   .ِٔ  ]َوُهَو افَِّذي َج
وَن..] َُّ ِِٔ َُهُّ ٌْ َي ُُ ٌَ ِمْْ ٌْ ُرُش ُُ ْٖبِ ِْٕس َأمَلْ َي َؼَ اجِلني َواإِل ًْ   .ِٕ [ َيٚ َم
َّٔ ِٖ [ ٌُ ََ ََلُ ٌٍ ُأوَفئِ ِْ ٌْ بُِي بُِسوا إِيََمََنُ ِْ   .ِٖ  [األَْمنُ افَِّذيَن َآَمُْوا َومَلْ َي
َُْٚه َرُجًَل[ ٗ ِْْ ِْ ًَ ٚ جَلَ ًُ َِ َُْٚه َم ِْ ًَ   .ِٗ  ]َوَفْو َج
ِزُ وَن[ َُ ْْٔ ْٓ ُٕوا بِِه َيْسَت ٚ ـَ ٌْ َمٚ  ُٓ   .َّ  ]َؾَحَٚق بِٚفَِّذيَن َشِخُروا ِمْْ

 شورة األظراف                                                                                

ََم ِحَجٌٚب َوَظَذ األَْظَراِف ِرَجٌٚل[ ْٔ ْ ُٓ َْْٔ   .ُّ  ]َوَب
ُُ ّ  ] ٌْ ُُ ٌْ ِمْن َربي ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ وا َمٚ ُأ ًُ بِ   .ِّ ]ابَّ
ََٖفنَّ اُدْرَشَِِغ[ ٔ ُُ ٌْ َوَفَْْس ِٓ ََ إَِفْٔ ََٖفنَّ افَِّذيَن ُأْرِش َْْس َِ   .ّّ  ]َؾ
وا فَُه  َِْ ُّ ًُ

ِّ ْرَآُن َؾْٚشَت َُ ٌْ ُبْرَْحُونَ ]َوإَِىا ُؿِرَئ اف ُُ َِّ ًَ ِهُتوا َف ْٕ   .ّْ  [َوَأ
ٖٗ ُْٔ  ] ْرِ احَلقي ٌَ وَن ِِف األَْرِض بِ ُ زَّ َُ ُف َظْن َآَيِِٚتَ افَِّذيَن َيتَ   .ّٓ ]َشَْٖسِ
َبٚدِهِ ] ِّ ُُْ ًِ َٜ اهللِ افَّتِي َأْخَرَج فِ َم ِزيَْ َْ َمْن َحرَّ   .ّٔ  [ُؿ
ًُوُدونَ ] ِٗ ُٖٓ ٌْ َب ـُ ََم َبَدَأ   .ّٕ [ـَ
َي َمْسِجدٍ ] ُّ ُٓٗ ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ   .ّٖ [ َيٚ َبِْي َآَدَم ُخُذوا ِزيَْتَ
َي َمْسِجدٍ ] ُّ ََِ ـُ ٌْ ِظَْْد  ُُ   .ّٗ [ َيٚ َبِْي َآَدَم ُخُذوا ِزيَْتَ
ََلةَ ] َُٕ َِٔ وَن بِٚفُِتَِٚب َوَأَؿُٚموا افهَّ ُُ سي َّ   .َْ [ َوافَِّذيَن ُي
ُؾوا] ُّ ُِّ ُبوا َوََل ُبْرِ ُِوا َواْذَ ـُ   .ُْ [ َو
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ِِْ ٓٔ ]ٚ َٓ َد إِْصََلِح ًْ ِسُدوا ِِف األَْرِض َب ٍْ   .ِْ ]َوََل ُب
ّْٗ َُٖ [ٚ   .ّْ [َوهللِ األَْشََمُء احُلْسَْى َؾْٚدُظوُه ِمَ

 شورة  افتوبٜ

ْٕٗ ُِٓ [ ٌْ ِٓ ٌْ ِرْجًسٚ إَِػ ِرْجِس ٌْ َمَرٌض َؾَزاَدِْتُ ُِوِمِ ٚ افَِّذيَن ِِف ُؿ   .ْْ [ َوَأمَّ
 شورة هود

[]إِْن  ٖٖ ِِٓ ُٝ ًْ   .ْٓ  ُأِريُد إَِلَّ اإِلْصََلَح َمٚ اْشتََى
 شورة احلجر

ُِوِم[ ّٖ ََُ ًْ ِٝ اَد ََ ِمَن اُدْْيَِريَن. إَِػ َيْوِم افَوْؿ َّٕ   .ْٔ ]َؾِ٘
ّّٓ ْٕ  ] ٍَ ٔ ٌْ ِحَجَٚرًة ِمْن ِشجي ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٕ ٚ َوَأْمىَْر َٓ َِ

ٚ َشٚؾِ َٓ َٔ
َْٚ َظٚفِ ِْ ًَ   .ْٕ ]َؾَج

 شورة افْحَ

ٍء َوُهًدى] ٖٗ ٔ َي َرْ ُُ ٚ فِ ًٕ َٚٔ ََ افَُِتَٚب بِْب ْٔ َِ ْفَْٚ َظ زَّ َٕ   .ْٖ  [َو
ِذَب َهَذا َحََلٌل َوَهَذا َحَراٌم[  ُُٔ َِْ َُ ٌُ اف ُُ وُفوا دَِٚ َبِهُ  َأْفِسَْتُ َُ   .ْٗ   ]َوََل َب
ٍٜ َرُشوًَل َأِن ُاْظُبُدوا اهللَ ] ّٔ ِْٗ َي ُأمَّ ـُ ْثَْٚ ِِف  ًَ ْد َب ََ   .َٓ [َواْجَتُِْبوا افىَُّٚؽوَت َوَف

 شورة اإلرساء
َم اهللُ إَِلَّ بِٚحَلقي ] ّّ ِِٖ َس افَّتِي َحرَّ ٍْ ُِوا افَّْ ُت َْ   .ُٓ  [َوََل َب
ى] ِٕ ِّٗ َّ َو ِِف ااَِخَرةِ َأْظ ُٓ ى َؾ َّ َٚن ِِف َهِذِه َأْظ ـَ   .ِٓ   [ َوَمْن 
ْبِدِه َفًَْٔل ] ُ ِْٗ ًَ ى بِ   .ّٓ [ُشبَْحَٚن افَِّذي َأرْسَ

 افُٓ  شورة

ُٔ َُٓ [ًٕٚ ِٜ َوْز ََٔٚم
َِ ٌْ َيْوَم اف ٌُ ََلُ ٔ َِ ُٕ   .ْٓ [ َؾََل 

َّْٚ َفُه ِِف األَْرضِ ] ْٖ ٔٔ َُّ ٚ َم َّٕ   .ٓٓ [إِ
ِٖ َٓ  ] َٚن ِمَن اجِلني ـَ   .ٔٓ ]إَِلَّ إِْبَِِٔس 
ُٖٓ ُٓ [ ٌْ ِٓ ِس ٍُ ْٕ َق َأ ِْ َواِت َواألَْرِض َوََل َخ َّ َق افسَّ ِْ ٌْ َخ ْدُِتُ َٓ   .ٕٓ [ َمٚ َأْص

 مريٌشورة 
ا[ ٕٗ ِّ   .ٖٓ  ]َوُبِْْذَر بِِه َؿْوًمٚ ُفدًّ
ُّٓ ُٕ [ٚ ا َشِويًّ ٚ َبَؼً ََ ََلَ ثَّ َّ   .ٗٓ [َؾَت
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ا] ّٖ ُٕٓ ٌْ َأزًّ ُه زُّ ُٗ ٚؾِِريَن َب َُ َٔٚضَِغ َظَذ اف َْٚ افنَّ ِْ ٚ َأْرَش َّٕ   .َٔ  [َأمَلْ َبَر َأ
 شورة ضه                                                                     

ٍِْز[ ُْ ٕٗ ََ فَِْ ُت ًْ   .ُٔ ]َواْصَىَْ
ُس ُضًحى] ٗٓ ُُْ ِٜ َوَأْن ُُيَْؼَ افَّْٚ يَْ ٌْ َيْوُم افزي ـُ   .ِٔ [َؿَٚل َمْوِظُد
ـِْري[ ُْ َِٖ ََلَة فِِذ ٌِ افهَّ   .ّٔ ]َوَأؿِ

 شورة األٕبٔٚء                                                                
ٚدََِغ[ َُٕ ُٗ ًَ ِْ ًٜ فِ ََْٚك إَِلَّ َرْْحَ ِْ   .ْٔ ]َوَمٚ َأْرَش
ٚدََِغ[  َُٕ ِّٖ ًَ ِْ ًٜ فِ ََْٚك إَِلَّ َرْْحَ ِْ   .ٓٔ ]َوَمٚ َأْرَش
ََ إَِلَّ ِرَجًَٚل ] ٕ ِْْ َِ َْٚ َؿبْ ِْ ٌْ َوَمٚ َأْرَش ِٓ   .ٔٔ [ُٕوِحي إَِفْٔ

 شورة احلٟ                                                                
َٚرى] ِ ِْٓ َُ ٌْ بُِس َٚرى َوَمٚ ُه َُ َس ُش   .ٕٔ [ َوَبَرى افَّْٚ

ََمَواِت َوَمْن ِِف األَْرِض ] ُٖ ِّٕ   .ٖٔ   [َأمَلْ َبَر َأنَّ اهللَ َيْسُجُد َفُه َمْن ِِف افسَّ
 شورة ادٗمْون                                                                

ٔيَبِٚت ] ُٓ ِِِ ُِوا ِمَن افىَّ   .ٗٔ  [ـُ
 شورة افٍرؿٚن                                                                 

ِٔ ِّ [ ٍَ َّ ُِوا ِمْن َظ ِّ َُْٚه َهَبًٚء َمْْثُوًراَوَؿِدْمَْٚ إَِػ َمٚ َظ ِْ ًَ   .َٕ  [َؾَج
وًرا] ْٖ ّّٕ ُٓ ََمِء َمًٚء َض َزْفَْٚ ِمَن افسَّ ْٕ ْٔتًٚ. َوَأ َدًة َم ِْ   .ُٕ [ فُِْْحَِٔي بِِه َب

 شورة افنًراء
ينِ ] ِٖ ُّّ َر ِِل َخىَِٔئتِي َيْوَم افدي ٍِ ٌْ ُع َأْن َي َّ   .ِٕ  [َوافَِّذي َأْض

 شورة افَّْ
َر  َْ ب َُ ِسِه[]َوَمْن َص ٍْ ُر فَِْ ُُ ََم َيْن َّٕ   .ّٕ َؾِ٘

 شورة افَهص
ٌُ اُدْرَشِِغَ ] ٓٔ ْٓ وُل َمَٚىا َأَجبُْت َُ َٔ ٌْ َؾ َيِ

  .ْٕ [ َوَيْوَم ُيَْٚدِ
ََِويُّ األَِمغُ ] ِٔ ْٖٔ َْٖجْرَت اف   .ٕٓ  [إِنَّ َخْرَ َمِن اْشَت

 شورة افروم
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ًُِٔدُه  ِٕ ُٖٓ ٌَّ ُي َق ُث ِْ ِْٔه[]َوُهَو افَِّذي َيْبَدُأ اخَل َِ   .ٕٔ َوُهَو َأْهَوُن َظ
 شورة فََمن

ْحِسِْغَ  ّ َْ ُّ ِْ ًٜ فِ   .ٕٕ [ ]ُهًدى َوَرْْحَ
ََ األَْرَىُفونَ ] ُُُ ٕٓٓ ًَ بَ ََ َوابَّ ِمُن فَ ْٗ ُٕ   .ٖٕ  [َؿُٚفوا َأ
ٌْ بِٚاَِخَرةِ ] ْ ّْ َٚة َوُه ـَ ُبوَن افزَّ ْٗ ََلَة َوُي وَن افهَّ ُّ ٔ

َِ   .ٕٗ [افَِّذيَن ُي
َك ] ُّ َّٔ ْ ٌٌ إِنَّ افؼي ٌٌ َظئِ ِْ   .َٖ [ فَُي

 شورة األحزاب
ْٕٖ ّّ [ ٌْ ـُ َر ٓي ِٝ َوُيَى

ْٔ ََ افَب ْجَس َأْه ٌُ افري ُُ َٛ َظْْ ُْٔذِه
ََم ُيِريُد اهللُ فِ َّٕ   .ُٖ [إِ

َٙ اهللُ َوَرُشوُفُه َأْمًرا...] ّٔ ُْ ٍٜ إَِىا َؿ ِمَْ ْٗ ِمٍن َوََل ُم ْٗ ُ
َٚن دِ ـَ   .ِٖ [َوَمٚ 

 شورة شبٖ
ِِّ ٕ [ ٌْ ُُ ُدفُّ َٕ  َْ ي..َه ٍِ ٌْ َف ُُ َّٕ ٍق إِ ََّ ُِمَزَّ ـُ  ٌْ ْؿتُ ٌْ إَِىا ُمزي ُُ ٍَ ُيَْبيُئ   .ّٖ [َظَذ َرُج

 شورة ؾٚضر
ِّٗ َُ ]َ ٚ َٓ ٚ َوَبَٚرَك ؾِٔ َٓ

ٚ َرَواِدَ ِمْن َؾْوؿِ َٓ ََ ؾِٔ ًَ   .ْٖ ]َوَج
ََمءُ ] ِٖ ّٕٗ َِ ًُ ََم ََيَْنى اهللَ ِمْن ِظَبِٚدِه اف َّٕ   .ٖٓ  [إِ

 شورة يس
ََم  ُُ ّّ َّٕ َر[]إِ ـْ بََع افذي   .ٖٔ ُبِْْذُر َمِن ابَّ
ًَى] َِ ْٓ ٌَ َيْس ِٜ َرُج   .ٕٖ [َوَجَٚء ِمْن َأْؿَل اَدِديَْ

 شورة ص         

َر ُأوُفو األَْفَبِٚب[ ِٗ ٔ َـّ ََٔتَذ
ُروا َآَيٚبِِه َوفِ بَّ َٔدَّ

ََ ُمَبَٚرٌك فِ ْٔ َزْفَُْٚه إَِف ْٕ   .ٖٖ  ]ـَِتٌٚب َأ
ُْٓ ّٓ [ ْٛ ْر ِِل َوَه ٍِ ًِْديَربي اْؽ ٌِي أِلََحٍد ِمْن َب ٚ ََل َيَْْب ًُ ِْ   .ٖٗ  [ِِل ُم

 شورة افزمر

ءٍ ] ِٔ ُِٕ َي َرْ ـُ   .َٗ [ اهللُ َخٚفُِق 
َّٖ ّٓ [ٚ ًً ِٔ ََ ُٕوَب  ُر افذُّ ٍِ ٌْ   .ُٗ  [إِنَّ اهللَ َي
  .ِٗ  [َوَمٚ َؿَدُروا اهللَ َحقَّ َؿْدِرهِ ] ٕٔ ّٗٔ

 شورة ؽٚؾر
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ٍ َوَؿَٚل ُموَشى إِِّني ُظْذُت ] ِٕ ٖٗ زي َُ َي ُمَت ـُ ٌْ ِمْن  ُُ   .ّٗ  [بَِرِّبي َوَربي
ِس[ ٕٓ ُٖٓ ِق افَّْٚ ِْ َزُ ِمْن َخ ـْ ََمَواِت َواألَْرِض َأ ُق افسَّ ِْ   .ْٗ  ]خَلَ

 شورة ؾهِٝ

َواٍت ِِف َيْوَمْغِ َوَأْوَحى ِِف ...] ُِ ِّٕ َّ َوُٚهنَّ َشْبَع َش ََ   .ٓٗ [ َؾ
 شورة افنورى

ٌْ ِمْن ] َّ ِّٖ ُُ ثِرٍ َوَمٚ َأَصَٚب ـَ و َظْن  ٍُ ًْ ٌْ َوَي ُُ ْٝ َأْيِدي َسَب ـَ ٍٜ َؾبََِم    .ٔٗ  [ُمِهَٔب

 شورة افزخرف

َو َفُه َؿِرينٌ ] ّٔ َُٗ ُٓ ٚ َؾ ًٕ َْٔىٚ ٔيْض َفُه َص ََ ُٕ ْْحَِن  ِر افرَّ ـْ ًُْش َظْن ِى   .ٕٗ  [َوَمْن َي
 شورة اجلٚثٜٔ

ََمَواِت َوَمٚ ِِف األَْرِض ] ُّ ُٓٗ ٌْ َمٚ ِِف افسَّ ُُ َر فَ ٚ ِمْْهُ َوَشخَّ ًً ِٔ ََ] ٖٗ.  
 شورة األحَٚف

ٌْ ؾِِٔه[ ِٔ ٔٔ ـُ َّْٚ َُّ ٌْ ؾََِٔم إِْن َم ُه َّْٚ َُّ ْد َم ََ   .ٗٗ ]َوَف
ُِوَن[ ُْ َِٕ َّ ًْ ُٕوا َي ٚ ـَ   .ََُ ]َجَزاًء بََِم 

 شورة ق
ْٔ َُٓ [ًٕٚ ِٜ َوْز ََٔٚم

َِ ٌْ َيْوَم اف ٌُ ََلُ ٔ َِ ُٕ   .َُُ [َؾََل 
ٍٚم  ّٖ ّْٓ  َأيَّ

ِٜ ََم ِِف ِشتَّ ُٓ َْْٔ ََمَواِت َواألَْرَض َوَمٚ َب َْٚ افسَّ َْ َِ ْد َخ ََ   .َُِ []َوَف
 شورة افذاريٚت

ُبُدونِ ] ٔٓ ِِٔ ًْ َٔ
َْٕس إَِلَّ فِ ُٝ اجِلنَّ َواإِل َْ َِ   .َُّ  [َوَمٚ َخ

 شورة افىور

َُونَ ] ّٓ َّٕ ٌُ اخَلٚفِ ٍء َأْم ُه وا ِمْن َؽْرِ َرْ َُ   .َُْ [ َأْم ُخِِ
 شورة احلديد                                                                  

ْ ُّ  ] ُٜ ْْحَ ٌْ بُِسوٍر َفُه َبٌٚب َبٚضُُِْه ؾِِٔه افرَّ ُٓ َْْٔ َب َب   .َُٓ ]َؾُُضِ
ٌُ افَُِتَٚب َوادَِٔزاَن[  ِٓ ٔ ُٓ ًَ َزْفَْٚ َم ْٕ   .َُٔ ]َوَأ

 شورة احلؼ

وا[  ٕ ُْ ُٓ تَ ْٕ ٌْ َظُْْه َؾٚ ـُ ُشوُل َؾُخُذوُه َوَمٚ ََنَٚ ٌُ افرَّ ـُ   .َُٕ ]َوَمٚ َآَبٚ
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 شورة افتٌٚبن
ُروا َوَبَوفَّْوا] ٔ ِْْ ٍَ َُ َْٚ َؾ َٕ   .َُٖ [َأَبَؼٌ ََيُْدو

 شورة افٌَِ 

ّٕٓ ْ [ ٌٍ ٍق َظئِ ُِ ًَذ ُخ ََ َف َّٕ   .345 [َوإِ

 شورة احلٚؿٜ

ْٓ ٓ  ]ِٜ
َٔ وا بِٚفىَِّٚؽ ُُ ُْٖهِِ وُد َؾ ُّ ٚ َث َٖمَّ   .334 ]َؾ

 شورة ٕوح

ا[ ِّ ِّٖ َْٕرً وَق َو ًُ ٌُوَث َوَي ا َوََل ُشَواًظٚ َوََل َي   .333 ]َوََل َبَذُرنَّ َودًّ

 شورة اددثر

ِيَغ[ ِْ َِّ َُ ِمَن اُدَه َٕ َر. َؿُٚفوا مَلْ  ََ ٌْ ِِف َش ُُ َُ َِ   .338 ]َمٚ َش

 شورة اإلٕسٚن

وًرا] ُِ ِٖٖ ُٓ اًبٚ َض ٌْ َذَ ُ ٌْ َرمُّ ُٚه ََ   .331 {83}اإلكسا: [ َوَش

 شورة افْبٖ

  .330 [َجَزاًء ِوَؾًٚؿٚ] ِٔ ِّٖ

 شورة افتُٚثر

َِٕ ٖ [ ٌِ ٔ ًِ َُٖفنَّ َيْوَمئٍِذ َظِن افَّْ ٌَّ َفُتْس   .331 [ُث



 

 
          585  

 النبكية األحاديث فيرس: ثانينا
 الفيارس

 

 :النبكية األحاديث فيرس: ثانيان 

 المسمسؿ النبكم الحديث طرؼ المصنؼ الصفحة رقـ

  .ُ مىف ال يرار النَّاسى ال يرار اهللى  الترمذم ب
  .ِ قرأ رسكؿي اهلل في صالة المغرب اوعراؼ  النسائي ْ
  .ّ تبلغكا القصد القصد الباارم ٔ
ٍرمان  الباارم ِٓ   .ْ إفَّ أعظـى المسلميف في المسلميف جي
  .ٓ دعكني ما تىراتياـ؛ فإنَّما ىلؾى مف قىٍبلىاـ  الباارم ِٓ
  .ٔ المتاًف حبيبتاًف إلى الرَّحمف...  الباارم ٗٓ
؛ فإنَّو يهللتي يكـ القيامة رفيعان  مسلـ َٔ   .ٕ اقرءكا القرآفى
  .ٖ يؤتىى بالقرآف يكـ القيامة كأىلو  مسلـ َٔ
  .ٗ إفَّ اهلل يستالصي رجالن مف أيمتي على رؤكس الترمذم َٔ
  .َُ إنَّو ليهللتي الرجؿي العظيـ السَّميفي يكـ القيامة  الباارم ُٔ
  .ُُ الؽ اهللي آدـى على صيكرتو الباارم ِٕ
  .ُِ ؟ أبي مف اهلل نبي يا : رجؿ قاؿ الباارم ُٕ
  .ُّ  اهلل رسكؿ يسهلللكف قـك ااف الباارم ٗٔ
  .ُْ أرأيًت لك ااف على أيمَّؾ دىيفه أاينًت قاًضيىتىو؟ الباارم ُٗ
  .ُٓ عف فهللرةو سقىطىٍت في سىٍمفو  ()سيًئؿى النبير  الباارم ّٗ
  .ُٔ تهللتي اإلبؿي على صاحًبيا على ايًر ما اانت الباارم ٖٗ
  .ُٕ رىٍرأله اررأًل الًمٍسؾ الباارم ُُٓ
فَّ في الجسد ميضغةن إذا صلىحت الباارم ُْٓ   .ُٖ أال كا 
  .ُٗ إفَّ عفريتان مف الجفَّ تفلَّتى عليَّ البارحةى  الباارم ُْٓ
، جاء بريابو مف نارو  مسلـ ُْٓ   .َِ إفَّ عدكَّ اهلل إبليسى
  .ُِ اؿ ابف آدـ يهللالو التراب إال عىٍجب الذَّنىبً  الباارم ُٕٖ
.. الباارم ُٖٓ   .ِِ يىجتم ي المؤمنكفى يكـى القيامًة فيقكلكفى
  .ِّ اانًت المرأةي تطيكؼي بالبيًت كىي عيٍريىانىةه  مسلـ ُٓٗ
  .ِْ الكاحد ليسال يصلَّي أحدياـ في الثكًب  الباارم ُٖٗ
  .ِٓ عاقدم أيٍزًرىـ ()ااف رجاؿه يصلركف م  النبيَّ  الباارم َِٓ
  .ِٔ يهللاؿي الررطبى بالًقثَّاء ()رأيتي رسكؿ اهلل الباارم َِٔ
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ـي يهللاؿي في ًمعين كاحدو  إفَّ  الباارم َِٖ   .ِٕ المسل
  .ِٖ يهللاؿي الررطبى بالًقثَّاء ()رأيتي رسكؿ اهلل الباارم ُُِ
ٍيًر إسرىاؼو  الباارم ُُِ بيكا، كالبىسيكا كتىصدَّقيكا في غى   .ِٗ ايليكا كاٍررى
  .َّ ال يداؿ الجنَّة مف ااف في قلبو مثقاؿي ذرةو  مسلـ ُِْ
لكىاءي كالعسؿي  ()ااف النبير  الباارم ُِٓ   .ُّ ييعًجبيوي الحى
دى أغيري مف اهلل، كلذلؾ حرَّـ الفكاحشى  الباارم ِِٔ   .ِّ ال أىحى
كه فيؾ جاىليَّةه  الباارم ِِٗ   .ّّ    إنَّؾ امري
  .ّْ مىف سرَّه أٍف ييبسط لو في رزًقو أك يينسهلل لو الباارم ُِْ
  .ّٓ فاًحران  ()لـ ياٍف رسكؿ اهلل الباارم ِْٔ
  .ّٔ لٍف يداؿى أحده الجنَّةى بعمًلو الباارم َِٕ
ـى على نفسي مسلـ ِٖٕ   .ّٕ يا عبادم إنَّي حرَّمتي الظل
كا إلى..ال تىسبكا  الباارم َّٕ ؛ فإنَّيـ قد أفضى   .ّٖ اومكاتى
  .ّٗ ييحرر الجباركف كالمتابَّركف يكـ القيامة  الترمذم ِّٗ
  .َْ .مىف ال يىرحـي ال ييرحـي  الباارم ِّٗ
ؿً  الباارم ّٓٓ ؿى ما نزؿى منوي سيكرةه مف الميفصَّ   .ُْ إنَّما نزؿى أكَّ
  .ِْ إفَّ الرمس كالقمر آيتاف مف آياًت اهلل الباارم ّٓٔ
  .ّْ إنَّا نجدي: أفَّ اهلل يىجعؿي السَّمكاًت على إصب و  الباارم ّٗٔ
  .ْْ ليس ريءه أارـى على اهلل مف الدرعاءً  الترمذم ّْٖ
  .ْٓ إفَّ اهللى الؽى الرحمةى يكـى القىيا ًمائةى رىحمةن  الباارم ّٔٗ
  .ْٔ ال يىميكتىفَّ أحدياـ إال كىك ييحًسفي الظَّفَّ باهلل مسلـ ّٕٗ
  .ْٕ مف الرَّجاًؿ اثيره  اىمىؿى  الباارم ّْٖ
با، كأيىًلاٍت عاده بالدَّبيكر الباارم ْْٓ   .ْٖ نيًصرتي بالصَّ
  .ْٗ اونبياءي إاكةه لعىالتو أمرياتييـ رىتَّى الباارم ْٓٓ
ليؽً  مسلـ ّٕٓ   .َٓ أفَّ الًبر: ىك حيسف الاي
  .ُٓ  رًب مركجان ال تقكـي الساعةي حتى تعكدى أرضي الع مسلـ ُٕٓ
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 :ليـ المترجـ األعبلـ فيرس ثالثان:

 المسمسؿ الرقـ العمـ الصفحة رقـ

  .ُ البقاعي ُِ
  .ِ ابف منظكر ُٔ
  .ّ الزراري ُٔ
  .ْ ابف عاركر ُٔ
  .ٓ ابف جني ُٕ
  .ٔ الراطبي ُٕ
  .ٕ سيد قطب ِِ
  .ٖ ابف تيميَّة ِْ
  .ٗ الرازم ِٓ
  .َُ مجاىد ِٓ
  .ُُ الزَّمىاررم ِٔ
  .ُِ سيفياف الثكرم ّٔ
  .ُّ لرافعيا ّٕ
  .ُْ حساف بف عطية  ّٗ
  .ُٓ الراغب اوصفياني ٗٓ
  .ُٔ الطبرم ٗٓ
  .ُٕ ابف فارس ٕٕ
  .ُٖ التفتازاني ّٖ
  .ُٗ ابف القيـ ُْٓ
  .َِ الصاكم ِِِ
  .ُِ عمر بف عبد العزيز ّٔٓ
  .ِِ ابف أبي العز الحنفي ّٔٗ
  .ِّ ابف عطية َّْ
  .ِْ النككم ِْْ
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 كالمراجع المصادر فيرس :رابعان 

 .القرآف الكريـ: كبلـي رب  العالميف 
 :سػػليماف بػػف محمػػد الػػدبياي، ماتبػػة دار  أحاديػػث العقيػػدة المتػػكىـ إشػػكاليا فػػي الصػػحيحيف

 ق(.ُُّْالمنياج للنرر كالتكزي  ػ المملاة العربية السعكدية ػ الرياض، الطبعة الثانية)
 القاضػي محمػد بػف محمػد بػف مصػطفى العمػادم إرشاد العقؿ السميـ الى مزايػا الكتػاب الكػريـ :

 ـ(.ََُِق ػُُِْوكلى)ق(، دار الفار للطباعة كالنرر كالتكزي ، الطبعة اِٖٗالحنفي)
  :أبػػػك باػػػر جػػابر الجزائػػػرم، دار السػػالـ للطباعػػػة كالنرػػػر أيسػػر التفاسػػػير لكػػػبلـ العمػػػي  الكبيػػػر

  ـ(.ُِٗٗق ػ ُُِْكالتكزي  ػ مصر، الطبعة الرابعة)
  :سػػعيد حػػكل، دار السػػالـ للطباعػػة كالنرػػر كالتكزيػػ ، القػػاىرة ػ مصػػر، األسػػاس فػػي التفسػػير

 ـ(.ََِّق ػُِْْالطبعة السادسة)
 :ق(، ْٔٓأبػػك محمػػد علػػي بػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز الظػػاىرم) اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ

 دار الاتب العلمية ػ بيركت ػ لبناف. 
 :ق(، دار المعرفػة للطباعػة كالنرػر، َٓٓأبك حامد محمد بػف محمػد العزالػي) إحياء عمـك الد يف

 بيركت ػ لبناف، بدكف طبعة.
 :ق(، تحقيػػػؽ: علػػػي عبػػػد َْٓعلػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف حبيػػػب المػػػاكردم)ت: آداب الػػػد يف كالػػػدُّنيا

المقصػػػػػػػكد رضػػػػػػػكاف، دار ابػػػػػػػف الجػػػػػػػكزم ػػػػػػػػػ الػػػػػػػدماـ ػػػػػػػػػ المملاػػػػػػػة العربيػػػػػػػة السػػػػػػػعكدية، الطبعػػػػػػػة 
 ق(.ُّْْاوكلى)

 :ق( ٕٔٔمحيي الدَّيف أبك زاريا يحيي بف ررؼ النككم) األذكار المنتخبة مف كبلـ سيد األبرار
اتبػة المنػار للطباعػة كالنرػر كالتكزيػ  ػ اوردف ػ الزرقػاء، الطبعػة تحقيػؽ: محمػد نػاجي العمػر، م

 ـ(.َُٗٗق ػ َُُْاوكلى)
 :ق(، إرراؼ: َُِْمحمد ناصر الدَّيف اولباني) إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ

 ـ(.ُٖٓٗق ػ َُْٓزىير الراكيش، الماتب اإلسالمي ػ بيركت، الطبعة الثانية)
   أحمد بف محمد بف حاسف القرري، دار ابف الجكزم للنرر  يف أحكامو كآثاره:االستيزاء بالد

 ـ(.ََِٓىػ ػ ُِْٔكالتكزي  ػ المملاة العربية السعكدية، الدماـ، الطبعة اوكلى)
 :يكسؼ بف عبد اهلل بف يكسؼ الكابؿ، دار ابف الجكزم للنرر كالتكزي  ػ المملاػة  أشراط الساعة

 ق(.ُِّْ، الطبعة السابعة عررة)العربية السعكدية ػ الدماـ
 :أحمد محمد علي داكد، النارر: ماتبة دار الثقافة للنرر كالتكزيػ ،  أصكؿ المحاكمات الشرعية

 ق(.ََِْاوردف ػػ عماف، الطبعة اوكلى)
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 :محمد اوميف بف محمد الماتار الجاني  أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف
س الاضراء للنرر كالتكزي ، المملاة العربية السعكدية ػػ ق(، دار اوندلُّّٗالرنقيطي)ت:

 ـ(.ََِّق ػػػ ُِّْجدة، الطبعة اوكلى)
 :(، تحقيػؽ: سػليـ بػف عبػد َٕٗأبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد الرػاطبي)ت: االعتصاـ

 ق(.ُُِْالياللي، دار ابف عفاف للنرر كالتكزي  ػ مصر ػ الجيزة، الطبعة اوكلى)
   محمد بف أبي بار أيكب، المعركؼ بػ) ابف قيَّـ الجكزية(،  عيف عف رب  العالميف:إعبلـ المكق

تعليؽ كتاريج: مريكر بف حسف آؿ سلماف، دار ابف الجكزم للنرر كالتكزي  ػػ المملاة العربية 
 ق(.ُِّْالسعكدية ػػ الدماـ، الطبعة اوكلى)

  :دار التكزي  كالنررػػ مصر، الطبعة  علي محمد الصالبي،أمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيز
  ـ(.ََُِق ػػ ُِْٕالثانية)

 ق(، دار ُٕٗ: القاضػػي عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف محمػػد البيضػػاكم)التأكيػػؿ أنػػكار التنزيػػؿ كأسػػرار
 ـ(. ُٖٖٗق ػ َُْٖالاتب العلمية ػ بيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)

 رابع عشر اليجرييف كآثارىما في االنحرافات العقدية كالعممية في القرنيف الثالث عشر كال
علي بف بايت الزىراني، دار طيبة للنرر كالتكزي ، المملاة العربية السعكدية ػ  حياة األمة:

 ـ(.ُٖٗٗق ػ ُُْٖماة المارمة، الطبعة اوكلى)
 :عبدالرحمف  األنكار الكاشفة لما في كتاب" أضكاء عمى السُّنة" مفى الزلؿ كالتضميؿ كالمجازفة

 ـ(.ُّٖٗق ػ َُّْلميعلمي اليماني ػ عالـ الاتب ػ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة اوكلى)بف يحيى ا
 :ق(، تحقيؽ: محمد ناصر ِّٓالحافظ أبك بار عبداهلل بف محمد بف أبي ريبة)ت: اإليماف

 ـ(.ََُِق ػػ ُُِْالدَّيف اولباني، ماتبة المعارؼ للنرر كالتكزي  ػػ الرياض، الطبعة اوكلى)
 نجػػػػػـ الػػػػػدَّيف محمػػػػػكد بػػػػػف علػػػػػي النيسػػػػػابكرم  فػػػػػي مشػػػػػكبلت معػػػػػاني القػػػػػرآف: بػػػػػاىر البرىػػػػػاف

ق( تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد عثمػػػػػػاف، دار الاتػػػػػػب العلميػػػػػػة، بيػػػػػػركت، لبنػػػػػػاف، الطبعػػػػػػة ّٓٓالقزكينػػػػػػي)
 ق(.َُُِاوكلى)

 :ق(، دار ْٕٗبػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف بيػػادر الزرارػػي) البرىػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف
 ـ(. ُٕٓٗق ػ ُّٕٔطبعة اوكلى)المعرفة ػ بيركت ػ لبناف، ال

 :ق(، تحقيػؽ: عػادؿ أحمػد ْٕٓمحمػد بػف يكسػؼ الرػيير بػهللبي حيػاف اوندلسػي) البحر المحػيط
ق ػ ُِِْعبػػد المكجػػكد كآاػػػركف، دار الاتػػب العلميػػػة ػ بيػػركت ػ لبنػػػاف، الطبعػػة اوكلػػى)

 ـ(.ََُِ
 :ق(، تحقيػؽ: ٓٗٓالحفيػد)محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف ريرػد  بداية المجتيد كنياية المقتصػد

 ق(.ُُْٓمحمد صبحي حسف الحالؽ، النارر: ماتبة ابف تيميَّة ػ القاىرة، الطبعة اوكلى)
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 :ق(، دار الاتػب العلميػة ػ بيػركت َُّأبك جعفر محمد بف جرير الطبرم) تاريخ األيمـ كالممكؾ
 ـ(.ُُٗٗق ػ ُُُْػ لبناف، الطبعة الثالثة)

 اإلماـ محمد أبك ياسة كالعقائد كتاريخ المذاىب الفقيية: تاريخ المذاىب اإلسبلمية في الس
 ىػ(  دار الفار العربي.ُّّٗزىرة)

  :ق( دار الغرب االسالمي ػ بيركت، الطبعة الثانية َُْْمحمد عزت دركزة)التفسير الحديث
 . ـ(َََِق ػ ُُِْ)
  :اتب العلمية ق(، دار الَّٖأبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عرفة الكرغمي)تفسير ابف عرفة

 .ـ(ََِٖػ بيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)
  :ق(، دار ابف حـز ػ للطباعة َٔٔعز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ السرلمي)تفسير القرآف

 ـ(.ََِِق ػُِِْكالنرر كالتكزي  ػ بيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)
  :كالنرر ػ بيركت ػ لبناف، محمد رريد رضا،  دار المعرفة للطباعة تفسير القرآف الحكيـ

  الطبعة الثانية. 
 عبد اهلل رحاتة، دار غريب للطباعة كللنرر كالتكزي  ػ القاىرة. تفسير القرآف العظيـ : 
 أحمد مصطفى المراغي، دار الفار للطباعة كالنرر كالتكزي  ػ بيركت ػ لبناف، تفسير المراغي :

 ـ(.ََُِق ػُُِْالطبعة اوكلى)
 محمد متكلى الرعراكم، الطبعة اوكلى. تفسير الشعراكم : 
 ق( دار الفار للطباعة كالنرر كالتكزي  َٔٔ: فار الديف محمد بف عمر الرازم)التفسير الكبير

 ـ(.ُُٖٗق ػ َُُْػ بيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)
 قُِْٕ: كىبة الزحيلي، دار الفار المعاصر ػ بيركت ػ لبناف، الطبعة الثانية)التفسير الكسيط 

 ـ(.ََِٔػ 
 ق( دار الفار للطباعة كالنرر كالتكزي ، ِٖٕ: أحمد بف عبد الحليـ بف تيميَّة)التفسير الكامؿ

 ـ(.ََِِق ػ ُِّْبيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)
 أبك القاسـ محمد بف أحمد بف جيزم الالبي، دار الاتب العلمية ػ التسييؿ لعمـك التنزيؿ :

 ـ(.ُٓٗٗق ػ ُُْٓبيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)
 كىبة الزحيلي، دار الفار المعاصر ػ بيركت ػ التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج :

 ـ(.ُُٗٗق ػ ُُُْلبناف، الطبعة اوكلى)
 ق ػ ُُّْ: محمد محمكد حجازم، دار الجيؿ ػ بيركت، الطبعة العاررة)التفسير الكاضح

 ـ(.ُّٗٗ
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 ق(، دار سيحنكف للنرر كالتَّكزي  ػ ُّّٗر ابف عاركر): الري  محمد الطاىالتحرير كالتنكير
 ـ(.ُٕٗٗتكنس، الطبعة اوكلى)

 :عبػػد الػػرزاؽ بػػف عبػػد المحسػػف البػػدر،  التحفػػة السػػنية شػػرح منظكمػػة ابػػف أبػػي داكد الحائيػػة
ق ػػػػ ُّّْالميػػراث النبػػكم للنرػػر كالتكزيػػ ، الػػدار البيضػػاء ػػػػ الجزائػػر العاصػػمة، الطبعػػة اوكلػػى)

 ـ(.َُِِ
 أبػك عبيػدة مرػيكر بػف حسػف آؿ سػلماف، حقيقات كالتنقيحات السمفيات عمى مػتف الكرقػاتالت :

 ـ(.ََِٓق ػ ُِْٔدار اإلماـ مالؾ ػ اإلمارات العربية المتحدة ػ أبك ظبي، الطبعة اوكلى)
 :عبػد اهلل عبػد الغنػي  التدبر حقيقتو كعبلقتو بمصطمحات التأكيػؿ كاالسػتنباط كالفيػـ كالتفسػير

 ـ(.َُِّق ػػ ُّْْدار الحضارة للنرر كالتكزي  ػ الرياض، الطبعة الثانية)سرحاف، 
 ق(، ماتبة الصفا ػ القاىرة، ِٖٕ: ري  اإلسالـ أحمد بف عبد الحليـ بف تيميَّة)تزكية النفس

 ـ(.ََِِق ػ ُِّْالطبعة اوكلى)
 :النرػػػر صػػػالح عبػػػد الفتػػػاح الاالػػػدم، دار القلػػػـ للطباعػػػة ك  تصػػػكيبات فػػػي فىيػػػـ بعػػػض اآليػػػات

 ـ(.ُٓٗٗق ػ َُُْٔكالتكزي  ػ دمرؽ، الطبعة الثانية)
 :تحقيؽ: محمد عبد السالـ أبك النيؿ، النارر: دار الفار اإلسالمي  تفسير اإلماـ مجاىد

 ـ(.ُٖٗٗق ػػ َُُْالحديثة ػػ مصر، الطبعة اوكلى)
 بعة اوكلى : جماؿ محمكد أبك حسَّاف، دار المنيؿ ػ عىمَّاف، اوردف، الطالتفسير المنيجي

  ـ(.ََِٔىػ ػ ُِْٕ)
 :إعداد نابة مف علماء التفسير كعلكـ القرآف ػ  التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ

بإرراؼ: مصطفى مسلـ، الية الدَّراسات العليا كالبحث العلمي ػػ جامعة الرارقة ػػ اإلمارات 
 ـ(.ََُِق ػػ ُُّْالعربية المتحدة ػػ الطبعة اوكلى)

 صالح عبد الفتاح الاالدم، دار النفائس للنرر كالتكزي  ػ عىماف ػ لتأكيؿ في القرآفالتفسير كا :
 ـ(.ُٔٗٗق ػ ُُْٔاوردف، الطبعة اوكلى)

 ق(، ماتبة دار ْٕٕ: الحافظ أبك الفداء إسماعيؿ بف اثير الدمرقي)تفسير القرآف العظيـ
 التراث ػ مصر ػ القاىرة، الطبعة اوكلى.

 :ق(، تحقيػػؽ: مصػػطفى عبػػد القػػادر ِٖٓبػف علػػي بػػف حجػػر العسػقالني) أحمػػد تقريػػب التيػػذيب
 ـ(.ُٓٗٗق ػ ُُْٓعطا، دار الاتب العلمية ػ بيركت ػ لبناف، الطبعة الثانية)

 :عبػد الحميػد حمػزة،  االػد فػكزم تقريب كترتيب شرح العقيدة الطحاكية، البف أبي العز الحنفػي
 ـ(.ََِٓق ػ ُِْٔدية ػ الطبعة الثالثة)ماتبة السكادم للتكزي  ػ المملاة العربية السعك 
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 :ق(، تحقيػػػؽ: عبػػػد السػػػالـ محمػػػد َّٕأبػػػك منصػػػكر محمػػػد بػػػف أحمػػػد اوزىػػػرم) تيػػػذيب المُّغػػػة
 ـ(.ُْٔٗق ػ ُّْٖىاركف، الدار المصرية للتهللليؼ كالترجمة ػ القاىرة، الطبعة اوكلى)

 :سسػػػة اقػػػرأ للنرػػػر عبػػػد المػػػنعـ صػػػالأل العلػػػي العػػػزم، مؤ  تيػػػذيب مػػػدارج السػػػالكيف البػػػف القػػػيـ
 ـ(.ََِٖق ػػ ُِْٗكالتكزي  كالترجمة ػػ اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة اوكلى)

 :( دار ابف حـز ِّْالحارث بف أسد المحاسبي)ت: التكىُّـ ػ رحمة اإلنساف إلى عالـ اآلخرة
 ـ(.ُْٗٗق ػ ُُْْللطباعة كالنرر كالتكزي  ػ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة الثانية)

  اللجنػػة العلميػػة بمراػػز تػػدبر لالسترػػارات التربكيػػة كالتعليميػػة، دار  مجمسػػان فػػي التػػدبر:ثبلثػػكف
 ـ(.َُِِق ػػ ُّْْالحضارة للنرر كالتكزي  ػ الرياض، الطبعة اوكلى)

 :ق(، دار الاتػب َُّأبك جعفر محمد بف جرير الطبرم)ت: جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف
 ـ(.ُِٗٗق ػ ُُِْالعلمية ػ بيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)

 :ق(، دار إحيػاء التػراث العربػي ػ بيػركت ػ ٕٔٔمحمػد بػف أحمػد القرطبػي) الجامع ألحكاـ القرآف
 ـ(.ُٓٔٗلبناف، الطبعة اوكلى)

 محمد أحمد لكح، دار ابف القيـ للنرر كالتكزي ،  مية:ًجناية التأكيؿ الفاسد عمى العقيدة اإلسبل
 ـ(. ََِّق ػ ُِْْالمملاة العربية السعكدية ػ الدماـ، الطبعة اوكلى)

 أبك العباس تقي الدَّيف أحمػد بػف عبػد الحلػيـ بػف تيميَّػة الجكاب الصحيح لمف بدَّؿ ديف المسيح :
ر العاصػمة للنرػػر كالتكزيػػ  ػ ق( تحقيػػؽ: علػي بػػف حسػػف بػف ناصػػر كآاػػركف، داِٖٕالحرانػي)

 ـ(.ُٗٗٗق ػ ُُْٗالمملاة العربية السعكدية ػ الرياض، الطبعة الثانية)
 أحمػد بػف أحمػد بػف سػالمة حاشيتا قميكبي كعميرة عمػى شػرح المحمػي عمػى منيػاج الطػالبيف :

ق(، دار إحيػاء الاتػب العربيػة ػػػ ٕٓٗق(، كرياب الديف أحمػد البرلسػي)ت:َُٗٔالقليكبي)ت: 
 ىرة.القا

 ق( دار الفار ُُِْ: أحمد بف محمد الصاكم المصرم)حاشية الصاكم عمى تفسير الجبلليف
 ـ(.ََِٗق ػػَُّْللطباعة كالنرر كالتكزي  ػ بيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)

 :أبك الحسف علي الندكم، دار البرائر اإلسالمية للطباعة كالنرر  حكمة الدَّعكة كصفة الدُّعاة
 ـ(.ُِٗٗق ػػ ُُّْكت ػػ لبناف، الطبعة اوكلى)كالتكزي  ػػ بير 

 :)تراي بف سعد بف فييد اليكيمؿ، دار ابف  خكاص القرآف الكريـ) دراسةه نظريةه تطبيقيةه
 ق(.ُِْٗالجكزم للنرر كالتكزي ، المملاة العربية السعكدية، الدماـ، الطبعة اوكلى)

 :ق(، دار الفار ػ اوردف ػ ُْٕني)عبد القاىر الجرجا درج الدرر في تفسير القرآف العظيـ
 ـ(. ََِٗق ػػ َُّْعماف، الطبعة اوكلى)
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 :ق(، ُُٗجالؿ الػدَّيف عبػد الػرحمف بػف أبػي باػر السػيكطي) الدر المنثكر في التفسير المأثكر
 ـ(.َُٗٗق ػ ُُُْدار الاتب العلمية ػ بيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)

 :ف، الجامعػة اإلسػالمية ػ غػزَّة ػ فلسػطيف، الطبعػة سػالـ أحمػد سػالمة كآاػرك  دراسػات فػي السػيرة
 ـ(. ََِْق ػ ُِْْالثانية)

 :محمػد علػي الصػابكني، دار الصػابكني للطباعػة  ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القػرآف
 ـ(.ُٗٗٗق ػ َُِْكالنرر كالتكزي  ػ القاىرة، الطبعة اوكلى)

 رػػػػػػياب الػػػػػػديف محمػػػػػػكد ثػػػػػػاني: ركح المعػػػػػػاني فػػػػػػي تفسػػػػػػير القػػػػػػرآف العظػػػػػػيـ كالسػػػػػػبع الم
 ق(، دار الفار للطباعة كالنرر كالتكزي  ػ بيركت ػ لبناف. َُِٕاولكسي)

  :ق( دار الفار العربي ػ القاىرة. ُّْٗمحمد أبك زىرة)زىرة التفاسير 
 ق( ٕٗٓ: أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف علػػي بػػف محمػػد الجػػكزم)زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير

 ـ(. ُٕٖٗق ػَُْٕالطبعة الرابعة) الماتب االسالمي ػ بيركت،
  :محمػػػػػػد ناصػػػػػػر الػػػػػػديف ًسمسػػػػػػمة األحاديػػػػػػث الصػػػػػػحيحة كشػػػػػػيءه مػػػػػػف فقييػػػػػػا كفكائػػػػػػدىا

ق ػ ُُْٓق(، ماتبػػػة المعػػػارؼ للنرػػػر كالتكزيػػػ ، الريػػػاض، الطبعػػػة الثانيػػػة)َُِْاولبػػػاني)
 ـ(. ُٓٗٗ

 :ق(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد ِٕٓالحافظ أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني) سينف ابف ماجو
الباقي، كمصطفى محمد حسيف الذىبي، دار الحديث للطباعة كالنرر كالتكزي  ػ القاىرة، الطبعة 

 ـ(.ُٖٗٗق ػ ُُْٗاوكلى)
 :عبػػد ق(، تحقيػػؽ: عبػػد القػػادر ِٕٓأبػػك داكد سػػليماف بػػف اورػػعث السجسػػتاني) سيػػنف أبػػي داكد

الاير، كسيد محمد سيد، كسيد إبراىيـ، دار الحديث للطباعة كالنرػر كالتكزيػ  ػ القػاىرة، الطبعػة 
 ـ(.ُٗٗٗق ػ َُِْاوكلى)

 :(، تحقيؽ: رعيب اورناؤكط، ْٖٕمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي)ت: ًسير أعبلـ النببلء
 ـ(.ُّٗٗق ػػ ُُّْاسعة)مؤسسة الرَّسالة للطباعة كالنرر كالتكزي  ػػ بيركت، الطبعة الت

 :ػالبي، دار التكزيػ  كالنرػر اإلسػالمية ػ مصػر ػ القػاىرة،  السػيرة النبكيػة علػي محمػد محمػد الصَّ
 ـ(.ََِّق ػ ُِْْالطبعة الثانية)

 :نسػػيـ رػػحدة ياسػػيف، الجامعػػة اإلسػػالمية ػ غػػزَّة ػ فلسػػطيف،  شػػرح أصػػكؿ العقيػػدة اإلسػػبلمية
 ـ(.ََِٖق ػ ُِْٗالطبعة الاامسة)

  (، ماتبة عبد المصكر محمد َُِْمحمد بف صالأل العثيميف)ت: األصكؿ الس تة:شرح
 ـ(.ََِّق ػػ ُِّْعبداهلل ػػ مصر، الطبعة اوكلى)
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 :عبدالرحمف بف ناصر البرَّاؾ، النارر: دار  شرح الرسالة التدميريَّة لشيخ اإلسبلـ ابف تيميَّة
ق ػػ َُِْانكز إربيليا للنرر كالتكزي  ػػ المملاة العربية السعكدية ػػ الرياض، الطبعة اوكلى)

 ـ(.ََِْ
 :( تحقيؽ: مصطفى العدكم، النارر: ِٕٗابف أبي العز الحنفي)ت: شرح العقيدة الطحاكية

 ـ(.ََِِق ػ ُِّْكلى)دار ابف رجب، مصر ػ المنصكرة. الطبعة او
 :محمد بف صالأل  شرح ليمعة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد ػ البف قيدامة

( تحقيؽ كتاريج: أررؼ بف عبدالمقصكد ػ ماتبة أضكاء السَّلؼ ػ الرياض ػ َُِْالعثيميف)ت:
 ـ(. ُٓٗٗق ػ ُُْٓالمملاة العربية السعكدية ػ الطبعة الثالثة)

 :ق(، تػرقيـ كترتيػب: محمػد فػؤاد ِٔٓماعيؿ بػف إبػراىيـ الباػارم)محمػد بػف إسػ صحيح البخارم
 ـ(.ََُِعبدالباقي، دار ابف الجكزم للنرر كالتكزي  ػ مصر ػ القاىرة، الطبعة اوكلى)

 :ق(، ماتبة المعارؼ للنرر كالتكزيػ  َُِْمحمد ناصر الديف اولباني) صحيح سنف أبي داكد
 ـ(.ُٖٗٗق ػ ُُْٗػ الرياض، الطبعة اوكلى)

 :ق(، بيػػػت اوفاػػػار ُِٔأبػػػك الحسػػػيف مسػػػلـ بػػػف الحجػػػاج القيرػػػيرم النيسػػػابكرم) صػػػحيح مسػػػمـ
 ـ(.ُٖٗٗق ػ ُُْٗالدكلية للنرر كالتكزي  ػ الرياض، الطبعة اوكلى)

 كء اإلثبات كالتنزيو أبك أحمد محمد أماف  :الصفات اإلليية في الكتاب كالسُّنة النبكية في ضى
رر: المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية ػ المدينة النبكية، ىػ(، النآُُْبف علي جامي علي)

 .ىػ(َُْٖالمملاة العربية السعكدية، الطبعة اوكلى)
  :الطبعة الثالثة )صناعة الحياة ، ىػ ػ َُّْمحمد أحمد الرارد، دار البرير للثقافة كالعلـك

 ـ(.ََِٗ
 :نرر، القاىرة، الطبعة محمد علي الصابكني، دار الصابكني للطباعة كال صفكة التفاسير

 التاسعة. 
 :(، المعيد العالمي َُْٕإسماعيؿ الفاركقي)ت: صياغة العمـك االجتماعية صياغة إسبلمية

 ـ(.ُٖٗٗق ػػ َُْٗللفار اإلسالمي ػػ لندف، طبعة)
  :عمػر سػليماف اورػقر، دار النفػائس للنرػر كالتكزيػ ، عمػاف ػ اوردف،  عػالـ الجػف  كالشػياطيف

 ـ(.ُٗٗٗق ػ ُُْٗالحادية عرر)الطبعة 
 :أحمد بف عبد الرحمف القاضي، النارر:  العقيدة الميسَّرة مف الكتاب العزيز كالسُّنة المطيرة

 ىػ(.ُّّْمجلة البياف ػ الرياض، الطبعة الرابعة)
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 :ق(، ِٖٓالحافظ أحمد بف على بف حجر العسقالني)ت: فتح البارم بشرح صحيح البخارم
ق ػػ ُِّْكزي  ػػ المملاة العربية السعكدية ػػ الرياض، الطبعة الرابعة)دار طيبة للنرر كالت

 ـ(.َُُِ
 :كاية كالد راية مف عمـ التفسير محمد بف على بف محمد  فتح القدير الجامع بيف فني الر 

ق( تحقيؽ: عبدالرحمف عميرة، دار الكفاء للطباعة كالنرر كالتكزي  ػػ َُِٓالركااني)ت:
 ـ(.ََِٓق ػػ ُِْٔالطبعة الثالثة)مصر ػػ المنصكرة، 

 :ق(، دار إحياء َُّٕأبك الطيب صديؽ بف حسف القنكجي) فتح البياف في مقاصد القرآف
 ـ(. ُٖٗٗق ػػ َُُْالتراث االسالمي ػ قطر، الطبعة اوكلى)

 :الري  عبد الحميد ارؾ، النارر الماتب المصرم الحديث.  في رحاب التفسير 
 ىػ(، ماتبة ِٖٕأحمد بف عبدالحليـ بف تيميَّة) ف كأكلياء الشيطاف:الفرقاف بيف أكلياء الرحم

 ىػ(.ُِْٖدار الًمنياج للنرر كالتكزي  ػ المملاة العربية السعكدية، الرياض، الطبعة اوكلى)
 :ق(، دار ْٔٓأبك محمد علػي بػف أحمػد ابػف حػـز اوندلسػي) الًفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالًنحؿ

 ـ(.ََِٕق ػ ُِْٖلبناف، الطبعة الثالثة)الاتب العلمية ػ بيركت ػ 
 :ق( دار الفاػر ػ سػكرية ػ دمرػؽ، ُّّْمحمػد سػعيد رمضػاف البػكطي)ت: فقػو السػيرة النبكيػة

 ـ(. ََِْق ػ ُِْْالطبعة الرابعة عرر)
 محمػػػد بػػػف صػػػالأل العثيمػػػيف، دار الصػػػفكة للنرػػػر كالتكزيػػػ  ػ مصػػػر، الطبعػػػة فقػػػو العبػػػادات :

 ـ(.ََِْق ػػ ُِْٓاوكلى)
  ُّعصاـ بف صالأل العكيد، النارر مراز تػدبر لالسترػارات التربكيػة التدبر في القرآف الكريـ فف :

 ـ(.ََُِق ػػ ُُّْكالتعليمية ػػ  الرياض ػػ المملاة العربية السعكدية، الطبعة الثالثة)
 :ق(، تحقيػؽ: عصػاـ الػديف ُٕٓمحمد بف أبػي باػر الزرعػي الدمرػقي ابػف قػيـ الجكزيػة) الفكائد

 ـ(.ََِّق ػ ُِْْالصبابطي، دار الحديث ػ القاىرة، الطبعة اوكلى)
 :ق(، النارر: دار الرركؽ ػػ القاىرة، الطبعة الثانية ُّٖٓسيد قطب)ت: في ًظبلؿ القرآف

 ـ(.ََِّق ػػ ُِّْكالثالثكف)
 أحمػد بػف مسػفر العيتيبػي، دار  يمية دليؿ المتفقييف إلى ضػبط المعػارؼ الفقييػة:القكاعد التأص

 ـ(.ََِِق ػػ ُِّْابف حـز للطباعة كالنرر كالتكزي ، لبناف ػػ بيركت، الطبعة اوكلى)
 :عمر بف عبد اهلل الميقبؿ، دار الحضارة للنرر كالتكزي  ػ المملاة العربية السعكدية  قكاعد قرآنية

 ـ(.َُُِق ػػ ُِّْػ الرياض، الطبعة الثانية)
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 :أبػك القاسػـ محمػكد بػف عمػر  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ فػي كجػكه التأكيػؿ
ق ػ ُِّٗعػػػة اوايػػػرة)ق(، ماتبػػػة كمطبعػػػة البػػػابي الحلبػػػي ػ مصػػػر، الطبّٖٓالزمارػػػرم)

 ـ(.ُِٕٗ
 :ق ػ ُِّْعائض عبد اهلل القرني، النارػر ماتبػة العبياػاف ػ الريػاض، الطبعػة الثانيػة) ال تحزف

 ـ(.ََِّ
 :صالح عبد الفتاح الاالدم، دار القلـ للطباعة كالنرر كالتكزي  ػ دمرؽ، الطبعة  لطائؼ قرآنية

 ـ(.ُِٗٗق ػ ُُِْاوكلى)
  ىػ(،ُُٖٖ: محمد بف أحمد السفاريني)ت:اطع األسرار األثريةلكامع األنكار البيية كسك 

 .ـ(ُِٖٗىػ ػ َُِْالنارر: مؤسسة الاافقيف كماتبتيا ػ دمرؽ، الطبعة الثانية)
 :اللجنة العلمية بمراػز تػدبر لالسترػارات التربكيػة كالتعليميػة، دار الحضػارة للنرػر  ليدَّبركا آياتو

 ـ(.َُِِق ػػ ُّْْكالتكزي  ػ الرياض، الطبعة اوكلى)
 :زاريا بف طو رحادة، ماتبة سمير منصكر للطباعة  المائة الجياد في الشيادة كالجياد

 ـ(.َُِٓق ػػػ ُّْٔكالنرر كالتكزي  ػػػ ًفلسطيف ػػػ غزة، الطبعة اوكلى)
 مكد العىطكم، دار الحضارة للنرر مجالس قرآنية، كقفاته بيانية كدالالت تربكية : عيكيض بف حي

 ـ(.َُِّق ػػ ُّْْػ الرياض، الطبعة اوكلى)كالتكزي  
 :ق(، جمػػ  كترتيػػب: عبػػد ِٖٕرػػي  اإلسػػالـ أحمػػد بػػف عبػػد الحلػػيـ بػػف تيميػػة) مجمػػكع فتػػاكل

 الرحمف بف محمد بف قاسـ النجدم.
 :أبك محمد عبد الحؽَّ بف غالب بف عبدالرحمف بف  المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز

ق(، تحقيؽ: عبداهلل بف إبراىيـ اونصارم كآاركف، الدكحة، ِْٓت:تماـ ابف عطيَّة الغىرناطي)
 ـ(.ُّٖٗق ػػ َُّْالطبعة اوكلى)

 :ر في عمـك القرآف ميساعد بف سليماف بف ناصر الطيَّار، النارر: مراز الدَّراسات  الميحرَّ
ة كالمعلكمات القرآنية بمعيد اإلماـ الراطبي ػػ جدة، المملاة العربية السعكدية، الطبع

 ـ(.ََِٖق ػػ ُِْٗالثانية)
 :عبدالرزاؽ عبدالمحسف العباد البدر، غراس  المختصر المفيد في بياف دالئؿ أقساـ التكحيد

 ـ(.ََِّق ػػ ُِّْللنرر كالتكزي  ػػ الاكيت، الطبعة اوكلى)
 :مراػز تفسػير للدراسػات القرآنيػة، ماتبػة ركائػ  المملاػة، المملاػة العربيػة  الميختصر في التفسير

 ق(.ُُْْلسعكدية ػ جدة، الطبعة اوكلى)ا
 :دار المنطلؽ للنرر كالتكزي  ػ ىػ( ُُْْعادؿ عبداهلل الركي ) مسافر في قطار الدعكة

 اإلمارات العربية ػ دبي، الطبعة اوكلى.
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 :ق( ٗٔٓأبي إسحاؽ إبراىيـ بف يكسؼ الكىراني ابف قيرقيكؿ) مطالع األنكار عمى ًصحاح اآلثار
 ـ(.َُِِق ػ ُّّْح للبحث العلمي كتحقيؽ التراث ػ قطر، الطبعة اوكلى)تحقيؽ: دار الفال

 ق( دار ُّٕٕ: حػافظ بػف أحمػد الحامػي)معارج القىبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمػـ األصػكؿ
ق ػ ُِّْابػػف القػػيـ للنرػػر كالتكزيػػ  ػ المملاػػة العربيػػة السػػعكدية ػ الػػدماـ، الطبعػػة اوكلػػى)

 ـ(.ََِّ
 ق( دار طيبػػة  للنرػػر كالتكزيػػ  ػ ُٔٓمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعكد البغػػكم): أبػػك محمعػػالـ التنزيػػؿ

 ـ(.ََُُِق ػػُُّْالمملاة العربية السعكدية ػ الرياض، الطبعة الثالثة)
 عبػد الػرحمف حسػف حبناػة الميػداني، دار القلػـ ػ دمرػؽ، الطبعػة معارج التفكير كدقائؽ التػدبر :

 ـ(.َََِق ػػ ُُِْاوكلى) 
 ق( دار الفاػػػػر بيػػػػركت ػ الطبعػػػػة ُِّّجمػػػػاؿ الػػػػدَّيف القاسػػػػمي): محمػػػػد محاسػػػػف التأكيػػػػؿ

 ـ(. ُٖٕٗق ػػ ُّٖٗالثانية)
 أحمػد بػف محمػكد النسػفي، دار القلػـ للطباعػة كالنرػر كالتكزيػ  ػ مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ :

 ـ(.ُٖٗٗق ػػ َُْٖبيركت ػ لبناف، الطبعة اوكلى)
 :( النارر: دار ُِْٗبار عبد اهلل أبك زيد)ت: ميعجـ المناىي المفظية كفكائد في االلفاظ

 ـ(.ُٕٗٗىػ ػ ُُْٕالعاصمة للنرر كالتكزي  ػ  الرياض ػ الطبعة الثالثة)
 محمػد بػف محمػد الاطيػب الرػربيني، تحقيػؽ: ميغني الميحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :

ت ػػػ لبنػاف، الطبعػة علي محمػد معػكض، كعػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد، دار الاتػب العلميػة ػػػ بيػرك 
 ـ(.ََِٗالثانية)

 :)ق( دار الفار َٔٔمحمد بف عمر الرازم)ت: مفاتيح الغيب المشتير بػ)التفسير الكبير
 ـ(.ُُٖٗق ػ َُُْللطباعة كالنرر كالتكزي  ػ لبناف ػ بيركت ػ الطبعة اوكلى)

 :دار القلػـ  ق(، تحقيؽ: صػفكاف عػدناف داككدم،ِْٓالراغب اوصفياني) مفردات ألفاظ القرآف
 ـ(.ُِٗٗق ػ ُُِْللطباعة كالنرر كالتكزي  ػ دمرؽ، الطبعة اوكلى)

 :ق(، تحقيػػؽ: عبػػد السػػالـ محمػػد ّٓٗأبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زاريػػا) مقػػاييس المُّغػػة
 ـ(.ُٗٗٗق ػ َُِْىاركف، دار الجيؿ ػ بيركت، الطبعة اوكلى)

 :عبد الفتاح أبك غيدة، دار السالـ للطباعة كالنرػر كالتكزيػ  كالترجمػة، القػاىرة،  مف أدب اإلسبلـ
 ـ(.ََِّق ػ ُِْْالطبعة الثالثة)

 :ق(،الماتبة الماية ػ ماة ُُْٗمحمكد محمد الطناحي)ت: ًمف أسرار المُّغة في الكتاب كالسُّنة
 ـ(.ََِٖق ػ ُِْٖالمارمة ػ المملاة العربية السعكدية، الطبعة اوكلى)
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 ق ُِِْ: يكسؼ القرضاكم، دار الرركؽ ػػ القػاىرة، الطبعػة الثالثػة)مف فقو الدكلة في اإلسبلـ
 ـ(.ََُِػػ 
 عبداهلل بف صالأل الفكىزاف، دار ابف الجكزم للنرر كالتكزي  ػػػ ًمٍنحة العبلـ في شرح بيمكغ المراـ :

 ق(.ُِْٖالدماـ ػػ المملاة العربية السعكدية، الطبعة اوكلى)
  (، تحقيػػؽ: أبػػك عبيػػدة َٕٗأبػػك إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف مكسػػى بػػف محمػػد الرػػاطبي)ت: افقػػات:المك

ق ػ ُِْْمريكر بف حسف آؿ سػلماف، دار ابػف القػيـ للنرػر كالتكزيػ  ػ الػدمَّاـ، الطبعػة اوكلػى)
 ـ(. ََِّ

 بانيػػػة مػػػف اآليػػػات القرآنيػػػة ق(، دار ُّٕٔ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف ناصػػػر السػػػعدم)المكاىػػػب الرَّ
 ـ(.َُُِق ػػ ُِّْنرر كالتكزي  ػ الرياض، الطبعة اوكلى)الحضارة لل

 :ق( ٕٗٓأبك الفرج عبدالرحمف بف الجكزم)ت: نيزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر
دراسة كتحقيؽ: محمد عبدالاريـ ااظـ الراضي ػ مؤسسة الرسالة ػ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة 

 ـ(.ُْٖٗق ػ َُْْاوكلى)
 كء الكتاب كالسُّنة:نكر التكحيد كظ سعيد بف علي بف كىؼ القحطاني،  ممات الشرؾ في ضى

 ق(.ُُْٗمؤسسة الجريسي ػ الطبعة اوكلى)
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 ـ(.ََُِق ػ ُِِْاوردف، الطبعة اوكلى)
 محمػد مصػطفى الزحيلػي، ماتبػة دار البيػاف ػػػ دمرػؽ، كسائؿ اإلثبات في الشػريعة اإلسػبلمية :
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 382..............................................................................................................انثانثانًثذث

 382..............................................(58-56)آٚحيٍاألػرافضٕرجٔأْذافنًماصذانتذهٛهٛحانذِّراضح

لانًطهة َّٔ ّشر انفطاد:األ  383.......................................................................................كهُّ

 412..........................................................................انٓذاٚحٔضائميٍاأليثال:انثاَٙانًطهة

 420.................................................إًٚاَٛح ٔلِّٛىتارٚخٛح ،دمائكانمرآَٙانمصص:انثاَٙانًمصذ

 422...............................................:)(إًٚاَٛح ٔلِّٛىتارٚخٛح ،دمائكانمرآَٙانمصص -ب

جالجُص:انثاَٙانًطهة ُِّطاءجُصيٍأفضمانرِّ  440............................................................ان
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 652 ................................................................................................................... انرابع انفصم

لانًثذث َّٔ  450...............................................................................................................األ

...............................................................................................................................450 

 411...................................................................انًطهًٍِٛضًحانذًٛذجاألخالق:انثاَٙانًطهة

لانًطهة َّٔ ٙ نكمِّ:األ  482.....................................................................................يؼجسج َث

َُّاشٔغًظانذكِّتطرانكِثر:انثاَٙانًطهة  513....................................................................ان

 501..............................................................................................................انثانثانًثذث

 501..............................................(84-81)آٚحيٍاألػرافضٕرجٔأْذافنًماصذانتذهٛهٛحانذراضح

 508.......................................................................فهُٛغٛرُِيُكرا يُكىرأٖيٍ:األٔلانًطهة

 535...............................................................................هللاػهٗٔاجثحانُجاج:انثاَٙانًطهة

 542..............................................................................................................انراتغذثانًث

 542..............................................(81-85)آٚحيٍاألػرافضٕرجٔأْذافنًماصذانتذهٛهٛحانذراضح

لانًطهة َّٔ  543..............................................................................اإلصالحدٍٚاإلضالو:األ

 561.................................................انغراءانشرٚؼحيماصذيٍانُطمػهٗانذفاظ:انثاَٙانًطهة

 540 .......................................................................................................................... انخاتًت

 511......................................................................................................:انتٕصٛاخأْى:ثاَٛا 

 
  ٕٕٓ..............................................................................    :العامَّة الفيارس     
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 ممخص الرسالة بالمُّغة العربية
 ـعشر مف القرآف الكري سادستحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب الدراسة 

 (ٕٖ-ُ مف اآلية عراؼاأل ةسكر )

ة سكر القرآف الاريـ) عرر مف لسادستناكؿ فييا الباحث مقاصد كأىداؼ الحزب ا
، كؿفصأربعة ، ك ، كتمييدو مقدمةو  مرتمؿ على ، كقد جاء ىذا البحث(ٕٖػ  ُعراؼ مف ارية او

 ، على النحك التالي: كااتمةو 

كأىداؼ البحث كغاياتو، كالدراسات كترمؿ أىمية المكضكع، كأسباب ااتيار المكضكع،  المقدمة:
 السابقة، كمنيج البحث.

عالقتيا بما قبليا مف السركر كما بعدىا، م  بياف ، ك التعريؼ العاـ لسكرة اوعراؼ فى يَّ بى  التمييد:
 مفيـك التفسير المقاصدم للقرآف. 

َـّ ؿ: الفصؿ األكَّ  كدراستيا دراسة (، َّ-ُ)مف ارية اوعراؼ كرةس أىداؼك  كبياف مقاصدإبراز ت
 تحليلية كمكضكعيَّة.

َـّ : ثانيالفصؿ ال (، كدراستيا ْٔ-ُّ)مف ارية اوعراؼ كرةس أىداؼك  كبياف مقاصدإبراز ت
 دراسة تحليلية كمكضكعيَّة.

َـّ : ثالثالفصؿ ال (، كدراستيا ْٔ-ْٕ)مف ارية اوعراؼ كرةس أىداؼك  كبياف مقاصدإبراز ت
 دراسة تحليلية كمكضكعيَّة.

َـّ : رابعالفصؿ ال (، كدراستيا ٕٖ-ٓٔ)مف ارية اوعراؼ كرةس أىداؼك  كبياف مقاصدإبراز ت
 دراسة تحليلية كمكضكعيَّة.

 ما يلي: آيات الدراسةكااف مف أبرز مقاصد كأىداؼ 

عجاز.  القرآف الاريـ اتاب عبادة كىداية كا 

 أعماؿ القلكب ايره مف أعماؿ الجكارح.

 الررع، كالظلـ مؤذفه باراب العمراف. العدؿ أساس الميلؾ كميزاف

 العاصي يعاقب بنقيض قصده ررعان كقدران 

 ترؾ االعتراض على الابراء محمكده.

 .كضمنتيا أىـ النتائج كالتكصيات الخاتمة:ثـ 
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Abstract 

Analytical study of the purposes and principles of the Sixteenth section 
from the Koran(Surah AL-ARAF of verses 1-87) 
The researcher  deals with the aims and objectives of the Sixteenth 
section from the Koran (Surah AL-ARAF of verses 1-87), this research  
includes  an introduction, review, four chapters and a conclusion, as 
follows: 
Introduction: It  includes the importance of the subject, and the reasons 
for choosing the topic, research objectives and goals, and previous 
studies, as well as research methodology. 
preface: it shows the  general definition of Surat AL-ARAF, and its 
relationship with previous surah  and beyond it , with an indication of 
the concept of Makassed interpretation of the Koran. 
Chapter One :It shows the explanation of the purposes and objectives of 
Surat AL-ARAF of verses (1-30), and studied it analytically and 
objectively. 
Chapter II: It shows the explanation of the purposes and objectives of 
Surat AL-ARAF of verses (13-46), and studied it analytically and 
objectively. 
Chapter III : It shows the explanation of the purposes and objectives of 
Surat AL-ARAF of verses (47-64), and studied it analytically and 
objectively. 
Chapter IV It shows the explanation of the purposes and objectives of 
AL-ARAF of verses (65-87), and studied it analytically and objectively. 
The main purposes and objectives of the verses of the study include: 
The Holy Quran is a worship book of guidance and miracles. 

Actions of the heart are  better than the work of senses. 
Justice is the basis of rule  and the balance Surat, and injustice is the 
reason for ruin and destruction. 

Asi should be not  punished according to the opposite of his purpose .  

It is better to leave objections on Supremes.   

Then Conclusion:   It includes the most important findings and 
recommendations. 

 
 


