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 إهداء
  إىل حبقيب وضدوتي حمؿد دقد اخلؾق أمجعني .

 إىل واظدي اظغاظي , وغور دربي يف ػذا اظزعان, ادلؽان ثوشي, إىل واظدتي خقؿة احلـان

, ا يف أداء رداظةمسؿره اعن غذرإغفؿا واظديَّ احلبقبان, , أرال اهلل سؿره وأحسن سؿؾه

 ..بال صتور أو طؾل, األعل  سؾى دراج, ػا يف زالم اظدػراوررز, ػا عن أوراق اظصربساصن

 ..صشتان بني رداظة ورداظة, ن اظوصاءوطقف ؼؽو, غي صقفا طقف ؼؽون اظعطاءارداظة سؾم

 .امتةاظصحة واظعاصقة وحسن اخل عاورزضك واظديَّ,اهلل خرًيا ؼا  عاجزاك

 حػظؽم ربي ورزضؽم اظتؼوى واظسداد واإلخالص , إىل إخواغي وأخواتي وأضاربي مجقًعا

 .يف اظؼول واظعؿل

 حتػقظ اظؼرآن  إىل روَّاد عسجدي اظطقبني, وذبابه اظعاعؾني, وإىل رالبي يف حؾؼة

 .اظؽرؼم, اظذؼن ميضون أوضاتفم عع خري طتاب, ؼـفؾون عن خريه اظعؿقم

  وبؼقت ذطراه  ,إىل روح عن رحل جسًدا, صدضوا عا ساػدوا اهلل سؾقه اظذؼن  رجالالإىل

أذرف, : ذباب عسجدي اظشفداء األبطالإىل روح , اظطقبة ععؾؼة يف روحي وخارري

مجقعًا,  سطا واآلخرؼن, وإىل أرواح ذفداء ادلسؾؿنيوحمؿد, وسبد احلؿقد, وأمحد, و

 .وأدؽـفم اجلـان ,تؼبؾفم اهلل

 إىل روَّاد اظصحوة اإلدالعقة, وإىل اظؽتؾة اإلدالعقة ادلبارطة. 

 إىل زعالئي وأصدضائي وأحبابي, وإىل رؾبة اظعؾم اظشرسي يف طل عؽان. 

 إىل األدود اظؼابعة خؾف ضضبان اظظُّؾم, وبطش االحتالل. 

 إىل طل اجملاػدؼن واألحرار يف أرض صؾسطني واظؼدس وػذا اظعاملو. 

  إىل ػذا اظصرح "بغزة -اجلاععة اإلدالعقة"إىل عـارة اظعؾم واظعؾؿاء جاععيت اظغراء ,

 .اظشاعخ اظعظقم

      إظقفم مجقًعا أػدي رداظيت    
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كنستعيف, حمدنا يبمغ غاية رضاه,  الحمد هلل الذم ال ننفؾ نستيدم بو, الحمد هلل رب العالميف

كمعمـ الفصحاء كالبمغاء, محمد  ,كالصالة كالسالـ عمى ىادم األدباء, كيعجز الكؿ عف إدراؾ كنيو كمداه
 أما بعد, رسكؿ اهلل كخاتـ األنبياء, كعمى آلو المطيريف النجباء: 

عمى ما أنعـ , الجزيؿبادئ ذم بدء أتكجو إلى المكلى سبحانو كتعالى بالحمد الخالص كالشكر 
لو الحمد كالمنة عمى أف أعانني عمى إتماـ ,  ي األكلى كاآلخرة  مو الحمدي , ؿكامتف بو كتفضَّي , كأجزؿ مَّي عؿى 

مف  ينير دربان  كنكران  كأف يجعمو  بسان , لكجيو الكريـ الذم أسسلو سبحانو أف يجعمو عمالن خالصان  ,ىذا البحث
.   دركب الباحثيف كالمطَّيمعيف

فضيمة : ألستاذي ومشرفيدـ  ي بداية صفحات ىذا البحث بسسمى آيات الشكر كالعر اف أتؽ
شاراتو المباركة، زكريا إبراهيم الزميمي: األستاذ الدكتور كلـ  ,الذم ما بخؿ عميَّي بعممو كمالحظاتو كا 

رشادم كتكجييي كمكاصمة متابعتي إلخراج ىذا البحث عمى أ ضؿ صكرة  . يسؿي جيدنا  ي مساعدتي كا 
: كىما, كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير كاالمتناف إلى عضكم لجنة المنا شة

. منا شنا داخمينا,  إبراىيـ عيسى صيدـ /الدكتور
. منا شنا خارجينا,  ماجد رجب سكر /والدكتور
مف جيدو  ي تحسيف جكىرىا كتصكيبيا كتنقيحيا لتخرج  بذالهكعمى ما , بمنا شة ىذه الرسالةلتفضميما 

. بإذف اهلل سبحانو كتعالى عمى أ ضؿ ما يرتجى
لى الدراسات العميا  كالشكر مكصكؿ إلى أساتذتي  ي كمية أصكؿ الديف  ي الجامعة اإلسالمية كا 

. التي أتاحت لي  رصة إكماؿ الدراسة العميا
كأشكر كؿ مف ساعدني كأعانني كنصحني كلك بكممة كاحدة أك إشارة أك مالحظة ساىمت  ي  كما

الذيف كانكا  أصدقائي وأحبابيكأشكر كؿ  ,بسام: شقيقي الغاليكأخص بالذكر , إثراء البحث كتحسينو
ا كحي  ر يقىي دربي كزميمي : , كأخص منيـ بالذكرمنيـ ان بَّي يستفسركف كيسسلكف عف دراستي كظرك يا حرصن

 . ميـ مني كؿ الحب كالشكر كالتقدير كاالحتراـياسر جاد الحق، وخالد شراب، : دراستي
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 يذا , كأف يتجاكز عف سقطاتي كىفكاتي, ك ي الختاـ أسسؿ اهلل تبارؾ كتعالى أف يغفر لي زالتي
ـي   ما كاف  ي ىذا البحث , ف يعتريو النقص كالخمؿكال شؾ كال ريب أف كؿَّي عمؿ بشرم البد كأ,  ؿجيد ال

ياكـ منو, مف صكاب  مف تك يؽ اهلل كحده , كما كاف مف خطس  مف نفسي كمف الشيطاف أعاذني اهلل كا 
 .اكأسسؿ اهلل لي كلكـ القبكؿ كالرض

  



 و
 

 بسم اهلل  الرمحن الرحيم

: 
إف لمقرآف الكريـ مكانة عظيمة كمنزلة ر يعة عند المسمميف؛  يك كالـ اهلل ككحيو المنزَّيؿ عمى 

, كىك كتاب الرسالة السماكية الخاتمة لخير أمة أخرجت لمناس, كىك أيضان مصدر الديف رسكلو محمد 
ليو تعكد, كىك سر حياة األمة, ك, كالتشريع , سبيؿ رشدىاكىك أصؿ األصكؿ كأساسيا, منو تنطمؽ كا 
 .كتحقيؽ شيادتيا عمى الناس, كعزتيا

كمكانتو العظيمة, , كليذا  قد كصفو اهلل ػتعالى بسكصاؼ عدة تبيف طبيعتو ككظيفتو, كتثبت أىميتو
, كالركح ىي سر الحياة, كال حياة ]ِٓ: الشكرل[ َّحم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ, أنو ركح :منيا

 .لممسمميف  ي أم زماف كمكاف بدكف ىذه الركح
 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱأنو شفاء كرحمة لممؤمنيف, : كمنيا

 .]ِٖ: اإلسراء[ َّ جت هب مب خب

, بو ]ِ -ُ: البقرة[ َّ حن جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل مل خل ٱٹٱٹٱُّ, كمنيا أنو ىدل لممتقيف

 يه ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱتتحقؽ اليداية لمتي ىي أ ـك  ي كؿ أمر مف أمكر المسمميف 

 .]ٗ: اإلسراء]َّجي
ر المتحقؽ المتخمؽ بيا,  يككف بذلؾ مف المبصريف لمحؽ العامميف بو: كمنيا , أنو بصائر تبصٍّ

 رت يب ىب مبنب  زب رب ىئيئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّٹٱٹٱُّٱ

 .]َُْ: األنعاـ[َّزتمت

 ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ, أنو نكر كضياء: كمنيا

 .كتستنير القمكب, بو تستضيء العقكؿ, ]ِٓ: الشكرل[ ٌَّّ ٰى
كالقرآف الكريـ معجز  ي ألفاظو كمعانيو, أ حـ الفصحاء, كأعجز البمغاء أف يستكا بمثمو؛ كمع ذلؾ 
 يك ميسر لمفيـ  يو عف اهلل ما أمر بو كنيى, إذ مف العجب إيراد كالـ مف جنس كالـ البشر  ي المساف 

كلك اجتمعكا ككاف بعضيـ , قكالمعاني كاألساليب, مفيـك معقكؿ, ثـ ال يقدر البشر عمى اإلتياف بسكرة مثؿ
 .لبعض ظييرنا؛  يـ أ در ما كانكا عمى معارضة األمثاؿ, أعجز ما كانكا عف معارضتو
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كالمدركة لمقاصده , كالمبصرة لعبره, ك د أمرنا اهلل بالقراءة المتدبرة آلياتو المستنطقة لمعانيو
ك قو ,المساف باأللفاظ بدكف  يـ كتحريؾ, كليس مجرد التالكة, كالكاشفة عف سننو ك كانينو, كأىدا و
. كاىتداء

الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف الحزب الرابع و الثالثين من "بـكيستي ىذا البحث المكسـك 
, كاستخراج مكنكنات السكرة, كالتعبد بفيمو, إسيامان  ي خدمة كتاب اهلل ،"(الحج سورة)القرآن الكريم 

 .كأثرىا  ي تربية النفكس, كمقاصدىا
 :أهميت املىضىع: ووًال أ

تكمف أىمية الدراسة كالبحث  ي مكضكع مقاصد سكرة الحج عمى الصعيد العممي بحسب ما يراه الطالب, 
 : يما يستي
 .نيا القرآف الكريــر حذمعالجة ما تسرب إلى العقؿ المسمـ مف عمؿ األمـ الماضية التي  .ُ
ف المسمـ, ليتحقؽ بقيـ كىدايات انسلإل عادة صياغةإك ة,دراؾ المقصد, تجديد لالستجابإك ,التدبر .ِ

 .الكحي

يجاد ,درتو عمى العطاء المتجدد لمزمفؽك ,التجديد  ي منيج  يـ القرآف الكريـ .ّ الحمكؿ لممشكالت  كا 
 .التعامؿ معياك اهلل عز كجؿ  ي الككف اكتشاؼ سنفك المستجدة,

 زئ رئ ّٰ ِّ ٹٱُّٱٹٱ, االشتغاؿ بمقاصد القرآف يعتبر اشتغاؿ بما أنزؿ القرآف مف أجمو .ْ

 .]ِٗ: ص[ َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ

 : أسباب اختيار املىضىع: ثاوياًال 
 :يرجع اختيارم ليذا البحث لألسباب اآلتية

 .السير مع كككبة الباحثيف  ي سمسمة المقاصد كاألىداؼ التي كضعتيا كمية أصكؿ الديف .ُ
إف القرآف عمدة الممة, كينبكع الحكمة, كآية الرسالة, كنكر األبصار كالبصائر, كال نجاة بغيره, كبو  .ِ

 .تتحقؽ السعادة  ي الدنيا كاآلخرة
كعرضت عبر آياتيا لجممة مف مقاصده, , التعرؼ عمى مقاصد الحج الذم سميت السكرة بو .ّ

الفئة المنصكرة, ككميا عرضتيا  ككذلؾ التعرؼ عمى مقاصد القتاؿ كأسباب اإلذف بو, كصفات
 .سكرة الحج  ي آياتيا
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 .كاستخراج آللئو, ك قو أسراره, معر ة مقاصد سكر القرآف سبيؿ لفيمو أحسف الفيـ .ْ
البحث  ي المقاصد ال يعني البحث عف العمؿ كالًحكـ مف األمكر  حسب, لكنو مفيكـ أكسع,  .ٓ

 .يشمؿ جميع المصالل كالمفاسد المقصكدة أصالة أك تبعان 
 
ًال
: أهداف البحل: اثالل

 سسسلو  ي عميائو أف يتقبؿ عممي ىذا كأف , عمى ىذا الجيد المتكاضع نيؿ األجر كالثكاب مف اهلل  .ُ
. ا لكجيو الكريـيجعمو خالصن 

. مشاركة زمالئي طالب القسـ  ي إتماـ ىذه المكسكعة المباركة .ِ

بما يظير المقاصد العامة كاألىداؼ , كمحكرىا الرئيس لحجإظيار المكضكعات األساسية لسكرة ا .ّ
 .رالحقيقية التي تخدـ البشرية  ي كا عيا المعاص

. دراسة أىداؼ كمقاصد اآليات دراسة تحميمية .ْ

كتصقؿ شخصياتيـ  الذاتية , إطالع طمبة العمـ الشرعي عمى ىذه الدراسة التي تخدميـ  ي مجاليـ .ٓ
 .ة لممقاصد كاألىداؼمف خالؿ الدراسة التحميمية الشامؿ

كممتع عند  ,ك ي نفس الك ت شيؽ, كخاصة أف ىذا البحث عصرم كجديد, إثراء المكتبة اإلسالمية .ٔ
 .ك يمو بسيكلة ,كيسيؿ عمى طمبة العمـ الشرعي التعامؿ معو ,الخكض  يو

,  يوكالجك الذم نزلت , كمكاف كزماف نزكؿ السكرة, اسميامف  حجالك كؼ عند كؿ ما يتعمؽ بسكرة اؿ .ٕ
. ك ضائميا كمحكرىا كمكضكعاتيا

:  مىهج البحل: رابباًال 
: ككاف العمؿ  ي البحث عمى النحك اآلتي, اتبع الباحث المنيج التحميمي كالمكضكعي  ي التفسير

تقسيـ آيات سكرة الحج إلى  صكؿ كمباحث جاعالن لكؿ مبحث آياتو المناسبة لو, حسب مكضكع  .ُ
 .تحتكيو آيات كؿ مبحث مف مقاصد كأىداؼ كتحميمياآيات البحث نفسو, كتحديد ما 

كتابة اآليات مضبكطة بالحركات ك ؽ مصحؼ المدينة مع عزك اآلية  ي المتف بعدىا مباشرة,  .ِ
 .كلـ تيكتب  ي الحاشية تخفيفان 

 .الرجكع إلى المراجع األصمية كالمعتمدة مف كتب التفسير كغيرىا .ّ
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تخريج األحاديث التي كردت  ي البحث تخريجان عمميان مع إيراد حكـ العمماء عمييا ما أمكف, ما لـ  .ْ
 .تكف  ي الصحيحيف,  إف كانت  ييما أك  ي أحدىما اكتفيت بو

 .الرجكع إلى المعاجـ المغكية مف أجؿ بياف معاني المفردات الغريبة .ٓ
 .لبحثعمؿ تراجـ لألعالـ المغمكريف الذيف ذيًكركا  ي ا .ٔ
 .عزك األ كاؿ المقتبسة ألصحابيا, كذلؾ  ي مكاضع اال تباس, كتكثيقيا حسب األصكؿ .ٕ
اكتفى الباحث بذكر اسـ الكتاب, كمؤلفو, كر ـ المجمد, كر ـ الصفحة, كأترؾ التفاصيؿ األخرل  .ٖ

 .لقائمة المراجع, كذلؾ تخفيفان 
: الدراساث المابقت: خامماًال 

مركزية  ي الجامعة اإلسالمية, كعدد مف المكتبات, كالبحث عبر شبكة بعد االطالع كالبحث  ي المكتبة اؿ
 :االنترنت, لـ أ ؼ عمى أم رسالة عممية سكاء كانت رسالة ماجستير أك دكتكراه بيذا العنكاف

 ".(الحج سورة)الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف الحزب الرابع والثالثين من القرآن الكريم "
حمقة  ي سمسة األبحاث التي تـ اعتمادىا  ي  سـ التفسير كعمـك القرآف بكمية أصكؿ ك د جاء ىذا البحث 

كالتي تتناكؿ الدراسة التحميمية لممقاصد كاألىداؼ المتنكعة كالمختمفة آليات , الديف  ي الجامعة اإلسالمية
 .القرآف الكريـ

 :خطت البحل: سااساًال 
 :ؿ, كخاتمة, ك يارس كما يستييتككف ىذا البحث مف مقدمة, كتمييد, كأربعة  صك

: ةــدمـــالمق
 :كتشتمؿ عمى العناصر اآلتية

  أىمية المكضكع :أوًو .
  ًأسباب اختيار المكضكع :اثااي .
  ًأىداؼ البحث :اثالث .
  ًمنيجية الباحث :ارابع .
  الدراسات السابقة :اخامًس .
  خطة البحث :اسادًس. 
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 الفصل التمهيدي

: احثمبأربعة ك يو 
. بسورة الحجعام تعريف : المبحث األول

 :كيتضمف ثالثة مطالب
 اسـ السكرة, كنزكليا, كعدد آياتيا, ك ضميا :المطمب األول. 
 الجك الذم نزلت  يو السكرة :المطمب الثااي. 
 المحكر األساسي لمسكرة, كاألىداؼ العامة ليا :المطمب الثالث. 

 :المااسبات في سورة الحج: حث الثاايبالم
 :كيتضمف مطمباف

 المناسبة لغة كاصطالحان  :المطمب األول. 
 مناسبة السكرة لما  بميا, كلما بعدىا, كمناسبة أكليا آلخرىا :المطمب الثااي. 

 :تعريف الدراسة التحميمية، ومتطمباتها: المبحث الثالث
 :كيتضمف مطمباف

 المقصكد بالدراسة التحميمية :المطمب األول. 
 ات الدراسة التحميميةمتطمب: المطمب الثاني. 

 :تعريف المقاصد واألهداف وأهميتها: المبحث الرابع
 :كيتضمف أربعة مطالب

 تعريؼ المقاصد لغة كاصطالحان  :المطمب األول. 
 تعريؼ األىداؼ لغة كاصطالحان  :المطمب الثااي. 
 الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ :المطمب الثالث. 
 أىمية معر ة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات :المطمب الرابع. 

 
 
 



 ك
 

 :الفصل األول
 24-الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من ا

 :ك يو أربعة مباحث
 (4-1)اآليات األمر بتقوى اهلل عز وجل: المبحث األول

 :كيحتكم عمى ثالثة مطالب
 كجكب التحمي بالتقكل :المطمب األول. 
 بياف ىكؿ الساعة كزلزلة القيامة :المطمب الثااي. 
 استنكار الجدؿ  ي اهلل بغير عمـ :المطمب الثالث .

 (7-5)اآليات البعث والاشور إثبات: المبحث الثااي
 :كيحتكم عمى ثالثة مطالب

 كمراحؿ حياتو اإلنسافأطكار خمؽ  :المطمب األول. 
 المطر حياة النبات إنزاؿ :المطمب الثااي. 
 حقائؽ ثابتة متصمة بنامكس الككف :المطمب الثالث .

 (16-8)اآليات أحوال الااس واختالفهم في اهلل: المبحث الثالث
 :كيحتكم عمى أربعة مطالب

 الضالؿ رؤكس ذـ :المطمب األول. 
 المضطرب كاإليماف النفاؽ, أىؿ ذـ :الطمب الثااي. 
 جزاء المؤمنيف الجنة :المطمب الثالث. 
 (الكا ريف أنؼ رغـ) كنصره لرسكلو اهلل رعاية :المطمب الرابع .

 (24-17)الفصل اإللهي بين األمم اآليات : المبحث الرابع
 :كيحتكم عمى أربعة مطالب

 اهلل يقضي بيف األمـ :ولالمطمب األ. 
 اهلل لعزة الككف  ي ما كؿ خضكع :ثاايالمطمب ال. 
 الكا ريف عذاب مشاىد مف مشيد :ثالثالمطمب ال. 
 لممؤمنيف النعيـ مشاىد مف مشيد :الرابع المطمب .



 ل
 

: الفصل الثااي
 41-25الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من 

 :كيتضمف مبحثيف
 (37-25)اآليات بيان تعظيم الحرمات والشعائر: المبحث األول

 :كيحتكم عمى خمسة مطالب
 صد الكا ريف عف المسجد الحراـ :المطمب األول. 
 المناسؾ بعض كبياف إليو, بالحج كاألمر الحراـ, البيت مكاف تعييف :المطمب الثااي. 
 األمر بتعظيـ الحرمات كالشعائر :المطمب الثالث. 
 لمطائعيف كبشارة منسؾ, أمة لكؿ :المطمب الرابع. 
 بطاؿ البيدف, تفضيؿ :المطمب الخامس  .الجاىمية أعماؿ كا 

 (41-38)اآليات الماة عمى العباد بدفع فساد المفسدين: المبحث الثااي
 :كيحتكم عمى ثالثة مطالب

 اهلل يدا ع عف المؤمنيف :المطمب األول. 
 لممؤمنيف بالقتاؿ كبياف المبررات اإلذف :المطمب الثااي. 
 المنصكرة الفئة صفات :المطمب الثالث. 

: الفصل الثالث
 57-42الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من 

 :كيتضمف مبحثيف
 (51-42)اآليات اهلل في األمم المكذبةساة : المبحث األول

 :كيحتكم عمى أربعة مطالب
 الدعكات  ي اهلل كسنة لرسميـ, األمـ تكذيب مف نماذج :المطمب األول. 
 لممعتبريف عبرة المكذبيف مصارع :المطمب الثااي. 
 اهلل انتقاـ :المطمب الثالث ,  .المكذبيف  ي اهلل كسنة آتو
 تحديد ميمة النبي :المطمب الرابع .

 



 م
 

 (57-52)اآليات إحكام الوحي وصواه من الشيطان: المبحث الثااي
 :كيحتكم عمى مطمبيف

 الرحمف كىداية الشيطاف, إلقاء :المطمب األول. 
 الساعة تفاجئيـ حتى الكا ريف شقاؽ :المطمب الثااي .

: الفصل الرابع
 78-58الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من 

 :كيتضمف ثالثة مباحث
 (60-58)المهاجرين المدافعين عن أافسهم بالاصر والجاة اآلياتوعد : المبحث األول
 :كيحتكم عمى مطمبيف

 اهلل سبيؿ  ي المياجريف ثكاب :المطمب األول. 
 غي عميونصرة اهلل لمف بي  :المطمب الثااي .

 (66-61)اآليات عرض دوئل القدرة في صفحات الكون: المبحث الثااي
 :كيحتكم عمى ثالثة مطالب

 القيار الكاحد عمى يدؿ كالنيار الميؿ تتابع :المطمب األول .
 كجؿ عز تدبيره إلى مفتقر لمخالؽ, مممكؾ مخمكؽ كؿ :المطمب الثااي .
 كرحمتو  درتو دالئؿ مف :المطمب الثالث .

 (76-67)اآليات، وأوامر الدين ضعف اآللهة التي يركن إليها المشركون: المبحث الثالث
 :كيحتكم عمى خمسة مطالب

 لكؿ أمة شرعة كمنياج :المطمب األول .
 كجيميـ الكا ريف ضالؿ :الثااي المطمب.  
 الذباب بخمؽ األصناـ لعجز المثؿ ضرب :الثالث المطمب. 
 اإلنس كمف المالئكة مف الرسؿ اصطفاء :الرابع المطمب .
 أكامر كأحكاـ :المطمب الخامس. 

 .كتشتمؿ ممخص البحث, كأىـ النتائج كالتكصيات :الخاتمة
 
 



 ن
 

: الفهارس
.  يرس اآليات القرآنية (ُ

 . يرس األحاديث النبكية (ِ

 . يرس األعالـ المترجـ ليـ (ّ

 . يرس المصادر كالمراجع (ْ

 . يرس المكضكعات (ٓ

 .ممخص الرسالة بالمغة العربية
 .ممخص الرسالة بالمغة اإلاجميزية
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 :الفصل التمهيدي
 مدخـل إلى الدراسـة
: ك يو أربعة مباحث

. عاـ بسكرة الحجتعريؼ  :المبحث األول
. المناسبات  ي سكرة الحج :المبحث الثااي
. تعريؼ الدراسة التحميمية :المبحث الثالث
. ىداؼ كأىميتياتعريؼ المقاصد كاأل :المبحث الرابع
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 :المبحث األول
التعريف العام بسورة الحج 

: مطالب ثالثة يو ك
. ك ضميا اسـ السكرة, كنزكليا, كعدد آياتيا :المطمب األول
. الجك الذم نزلت  يو السكرة :المطمب الثااي
. المحكر األساسي لمسكرة, كاألىداؼ العامة ليا :المطمب الثالث
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 :اسم السورة وعدد آياتها وازولها وفضمها: المطمب األول
:  تسميتها: أووً 

ك د سميت سكرة الحج بذلؾ الشتماليا عمى بعض , االسـ التك يفي ليذه السكرة ىك سكرة الحج
كذلؾ بسمر مف اهلل  ,الكعبة  بىنى أفبعد  ,لناس بالحجؿ إبراىيـكدعكة , كتعظيـ الشعائر, مناسؾ الحج

 ,ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثٹٱٹٱُّٱ 

لبيؾ " :ات بإذف اهلل تعالى  مبكا النداءجميع المخمكؽ  بمغ صكتو , إبراىيـ نادل , ]ِٕ: الحج[َّيك

 . (ُ)"الميـ لبيؾ
كليس ليذه السكرة اسـ " :(ِ)يقكؿ الطاىر ابف عاشكر رحمو اهلل, آخركال يكجد لسكرة الحج اسـ 

بالدعكة إلى حج البيت  غير ىذا, ككجو تسميتيا سكرة الحج أف اهلل ذكر  ييا كيؼ أمر إبراىيـ 
لمذيف  بالحج كما  يو مف  ضائؿ كمنا ع, كتقريعان  الحراـ, كذكر ما شرع لمناس يكمئذ مف النسؾ تنكييان 

نما  ,يصدكف المؤمنيف عف المسجد الحراـ ف كاف نزكليا  بؿ أف يفرض الحج عمى المسمميف باالتفاؽ, كا  كا 
 .(ّ)" رض الحج باآليات التي  ي سكرة البقرة ك ي سكرة آؿ عمراف

: ازولها: ثااياً 
 (ْ)آيات ثالث إال كميا مكيةىي :  قاؿ بعضيـمدنية,  أك ي ككف سكرة الحج مكية  تعددت اآلراء

كعف ابف عباس , ]ِِ -ُٗ: الحج[ َّجع مظ حط ُّٱإلى  َّ ري ٰىُّٱٱ :مف  كلو

إلى  كلو  َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ ىي مدنية إال آيات: كالضحاؾ ك تادة كالحسف

                        كعف مجاىد,,  يف مكيات ,]ٓٓ -ِٓ: الحج[ َّهل مل خل حل جل ٱُّٱ :تعالى

 .(ٓ)أنيا مدنية: عف ابف الزبير

                                                           

. (ُِْ /ِ) صفكة التفاسير, الصابكني, ك(ُْٖ /ُٕ) كىبة الزحيمي, التفسير المنير: انظر(ُ) 
  ي عممائيا, ككبير تكنس أشراؼ نقيب: عاشكر بف محمد بف القادر عبد بف الشاذلي محمد بف الطاىر محمد: ىك(ِ) 

 كتك ي ,األشراؼ نقابةك ,(ُِٕٕ سنة) الفتيا ثـ ,(قُِٕٔ سنة)  ضاءىا كلي( .باشا) الصادؽ محمد البام عيد
 القطر عمى حاشية( األريب ىدية) ك البردة, شرح  ي( الجريل القمب شفاء): منيا كتب لو ػ,(قُِِْسنة ) بتكنس
 .(َُُ/ َُ) , عمر كحالةالمؤلفيف معجـ , ك(ُّٕ/ ٔ) لمزركمي األعالـ .كغيرىا ىشاـ, البف

 (.ُٕٗ /ُٕ)التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر, (ّ) 
 .(ِْٕ: ص) ابف  تيبة: غريب القرآف(ْ) 
 (.َُٖ /ُٕ)التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر (ٓ) 
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جار  َّ مل خل ُّٱٱٱػكيشبو أف يككف أكليا نزؿ بمكة  إف ا تتاحيا ب": يقكؿ الطاىر بف عاشكر

كمع  ,ك ي أساليب نظـ كثير مف آياتيا ما يالئـ أسمكب القرآف النازؿ بمكة ,عمى سنف  كاتل السكر المكية
نما  اؿ ابف عباس َّ مل خلُّٱػىذا  ميس اال تتاح ب يا أييا الناس يراد بو : بمعيف أف تككف مكية, كا 

 .(ُ)"المشرككف
 ,كالنيسابكرم ,البغكمك ,كالثعمبي ,السمر ندم (ِ)كيرل بعض المفسريف أنيا مكية, كمنيـ

 .بعض اآليات منيا مدنية أف كفيذكر ىؤالءك, كالبيضاكم ,كالخازف ,كالزمخشرم
لى آيات الشتماليا ع نظران , مشتركة بيف المكي كالمدني أنيا المفسريف إلىكذىب  ريؽ آخر مف 
بالقتاؿ كالعقاب  اإلذفجانب اآليات المدنية التي تحدثت عف  إلى, ثبات البعثإمكية تتحدث عف التكحيد ك

كىذا ىك األصل, ألف , مختمطة, منيا مكي كمنيا مدنيالسكرة :  اؿ الجميكر": بالمثؿ, يقكؿ القرطبي
 .(ّ)"اآليات تقتضي ذلؾ

 ,السكر المكية, كجك السكر المكية كالذم يغمب عمى السكرة ىك مكضكعات": يقكؿ سيد  طب
نكار الشرؾ مكضكعات التكحيد كالتخكيؼ مف الس ثبات البعث, كا  كمشاىد القيامة, كآيات اهلل  ,اعة, كا 

لى جكارىا المكضكعات المدنية مف اإلذف بالقتاؿ, كحماية  ,ثكثة  ي صفحات الككفالمب بارزة  ي السكرة كا 
 .(ْ)"الشعائر, كالكعد بنصر اهلل لمف يقع عميو البغي كىك يرد العدكاف, كاألمر بالجياد  ي سبيؿ اهلل

: عدد آياتها: ثالثاً 
, كالمدني بعكفك ي العد المكي سبع كس,  ي العد الكك ي ثماف كسبعكف: عدد آيات سكرة الحج

 .كسبعكف أربعكالشامي  ,كالبصرم خمس كسبعكف, ست كسبعكف
( الحميـ رؤكسيـ  كؽ مف) عدَّي  كحده الكك ي ي عدد آيات السكرة إلى أف  االختالؼيرجع ذلؾ 

 كعدَّي , آية( كثمكد كعاد) كالبصرم كالمدنياف كالمكي الكك ي كعدَّي , آية( كالجمكد بطكنيـ  ي ما) , كأيضان آية
 .(ٓ)آية( المسمميف سماكـ ىك) كحده المكي كعدَّي  آية,( لكط ك كـ) كالمدنياف كالمكي الكك ي

                                                           

 (.ُُٖ-َُٖ /ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ُ) 
, السمر ندم: انظر(ِ)  , كتفسير معالـ التنزيؿ, )ٓ/ ٕ) كتفسير الكشؼ كالبياف, الثعمبي ,(ْْٕ/ ِ) تفسير بحر العمـك
, )ُُْ/ ّ) , كتفسير الكشاؼ, الزمخشرم)ُٔ/ ٓ) , كتفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف, النيسابكرم)ِِّ/ ّ) البغكم

 .)ْٔ/ ْ) , كتفسير أنكار التنزيؿ, البيضاكم)ِْٕ/ ّ)كلباب التسكيؿ, الخازف 
 (.َُٓ /ٗ)ركح المعاني, األلكسي :انظر, ك(ُ /ُِ) ألحكاـ القرآف, القرطبيالجامع  تفسير(ّ) 
 (.َِْٓ /ْ) ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ْ) 
 .بتصرؼ يسير (ِٓٗ: ص)  نكف األ ناف, ابف الجكزم(ٓ) 
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: فضمها: رابعاً 
, عف كغيرىـ كالترمذم كالحاكـ أحمد  د كرد  ي  ضميا ما أخرجولسكرة الحج  ضائؿ عديدة ؼ

عـ, ف: بسجدتيف؟  اؿيا رسكؿ اهلل أ ضمت سكرة الحج عمى سائر القرآف :  مت":  اؿ (ُ)عقبة بف عامر
 ؿ اهلل أف رسك (ّ)عف خالد بف معداف كأخرج أبك داكد  ي المراسيؿ, (ِ)" مف لـ يسجدىما  ال يقرأىما

 .(ْ)"ت سكرة الحج عمى القرآف بسجدتيف ضؿ":  اؿ
نزلت  ي مكاطف مختمفة كىي مف أعاجيب سكر القرآف ألنيا ": (ٓ) اؿ ىبة اهلل بف سالمة المقرم

 سما المكي  بي كسممي كناسخ كمنسكخ كمحكـ,ك ييا مكي كمدني كسفرم كحضرم كحر ,كنياران  نزلت ليالن 
كأما  ,رأس ثالثيف إلىكأما المدني منيا  مف رأس خمسة عشر  ,آخرىا إلىمنيا  مف رأس الثالثيف منيا 

السفرم  كأما ,رأس تسع إلىخمس  رأسكأما النيارم  مف  ,رأس خمس آيات إلىالميمي منيا  مف أكليا 
 .(ٔ)"المدينة لقرب مدتو إلىكأما الحضرم منيا  إلى رأس العشريف نيسبت  , مف رأس تسع إلى اثنتي عشرة

 كتضمنت منازؿ المسير إلى اهلل بحيث ال": ابف تيمية اإلسالـ اؿ شيخ ك ي  ضؿ السكرة أيضان 
م كالمخبت األعمى كالمريض كالقاس: كيكجد  ييا ذكر القمكب األربعة ,يككف منزلة كال  اطع يقطع عنيا

ك ييا مف التكحيد كالحكـ كالمكاعظ عمى اختصارىا ما ىك بيف لمف تدبره ك ييا  ,الحي المطمئف إلى اهلل
                                                           

 العقبة بيعة كشيد عقب, لو كليس سكف, بنت  كيية كأمو كعب بف حراـ بف زيد بف نابئ بف عامر بف عقبة: ىك(ُ) 
 كأعمـ كأحدان  ,بدران  عقبة كشيد ,أحد  بميـ يكف لـ الذيف األنصار أكؿ بمكة أسممكا الذيف النفر الستة  ي كيجعؿ األكلى,
 اليمامة, يـك كشيد كسمـ, عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مع كميا كالمشاىد ,الخندؽ كشيد مغفره,  ي خضراء بعصابة يكمئذ
الطبقات الكبرل,                           .عميو اهلل رحمة الصديؽ بكر أبي خال ة  ي كذلؾ عشرة اثنتي سنة شييدان  يكمئذ ك تؿ

 .(ٖٔٓ/ ّ) ابف سعد
, كسنف الترمذم, أبكاب السفر, )ّٗٓ/ ِٖ), ُّْٕٔحديث ر ـ  مسند أحمد, مف حديث عقبة بف عامر الجيني,(ِ) 
حديث ر ـ  , كتاب الطيارة,لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ, ك(ُْٕ/ ِ), ٖٕٓ, حديث ر ـ الحج  ي السجدة  ي باب
 .حسف لغيره: ,  اؿ شعيب األرنؤكط(ّّْ/ ُ) ,َٖٓ
اًلد: ىك(ّ)  التاريخ الكبير,  :انظر(. قْ.ُتك ي سنة ), تابعي جميؿ أدرؾ سبعيف مف الصحابة, الكىالىعيٌ  مىعداف, ٍبف خى

 .(ُٕٔ/ ّ) البخارم
رجالو :  اؿ شعيب األرنؤكط, (ُُّ: ص),ٖٕالطيارة, باب ما جاء  ي السجكد حديث ر ـ , كتابداكد ألبي المراسيؿ(ْ) 

 (.ِْٖ /ُ)  ضائؿ القرآف, أبك عبيد :, كانظر(ُّٓ /ّ)  تل القدير, الشككاني: انظر  ي  ضمياثقات, ك
 المنصكر بجامع حمقة لو ككانت ,كالعربية كالنحك لمتفسير ,الناس أحفظ مف كاف ,المفسر الضرير المقرئ ,القاسـ أبك(ٓ) 
نكث اليمياف  ي نكت العمياف, صالح الديف خميؿ . العربية  ي منثكرة مسائؿ كلو كالمنسكخ, الناسخ كتاب كلو ,بغداد  ي

 .(ِٕٖ: ص) الصفدم
                        تل القدير, , ك(َِِ/ّ) زاد المسير, ابف الجكزم :انظر, ك(ُِٔ /ُ) لمقرم, االناسخ كالمنسكخ(ٔ) 

 (.ُّٓ /ّ) الشككاني
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                  د تضمف ذلؾ كمو  ,كصيامان  كحجان  كزكاةن  كصالةن  كالمستحبات كميا تكحيدان  ذكر الكاجبات
                                ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل ُّٱ : كلو تعالى

 .(ُ)]ٕ: الحج[ َّ  ري ٰى

الجو الذي ازلت فيه السورة : ثاايالمطمب ال
 ,تحذيرك, رىبةك ,عنؼك ,شدةك , كةضحة  ي جك السكرة كميا ىي ظالؿ الظالؿ الكاإف "

كىذا ىك الظؿ الشائع  ي جك السكرة كميا,  ,كاالستسالـ ,كالكجؿ ,كاستجاشة مشاعر التقكل ,ترىيبك
 ., كسيظير ذلؾ جميان أثناء ىذا البحث بإذف اهلل تعالى(ِ) "كالذم يطبعيا كيميزىا

اسي لمسورة، واألهداف العامة لها المحور األس: المطمب الثالث
المحور األساسي لمسورة : أووً 
الحث " :(ْ)كما يقكؿ اإلماـ البقاعي مقصكدىا, ؼ(ّ)كتبعث عميياإف سكرة الحج تييج عمى التقكل   

ـي  االستحقاؽ لمحكـ بالعدؿ إلى درجة استئياؿ اإلنعاـ بالفضؿ,  ي يـك  (ٓ)ية عف دركةؿً عٍ عمى التقكل ال
 (ٔ)."الجمع لمفصؿ, كأنسب ما  ييا لذلؾ الحج

األهداف العامة لمسورة : ثااياً 
 :(ٕ)سكرة الحج يمكف محاكلة حصرىا حسب اآلتيىناؾ عدد مف األىداؼ تضمنتيا 

 .كجكب التحمي بالتقكل .ُ
 .بياف ىكؿ الساعة كزلزلة القيامة .ِ

                                                           

 (.ِٔٔ /ُٓ) مجمكع الفتاكل, ابف تيمية(ُ) 
 (.َِْٕ-َِْٔ /ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ِ) 
 (.َِّٓ /ٕ) األساس  ي التفسير, سعيد حكل(ّ) 
 العالمة الحسف, أبك الديف برىاف الشا عي, البقاعي بكر أبي بف عمي بف الرباط, حسف بف عمر بف إبراىيـ: ىك(ْ) 

 كتك ي كالقاىرة, المقدس بيت إلى كرحؿ دمشؽ كسكف سكرية,  ي البقاع مف أصمو ىػ,َٖٗ سنة كلد. الحا ظ المحدث
" العقائد شرح عمى النكت" ك" العرا ي ألفية شرح عمى النكت" كتاب منيا كثيرة تصانيؼ لو ىػ,ٖٖٓسنة  بدمشؽ

 .(ِْ: ص) نظـ العقياف  ي أعياف األعياف, السيكطي. "الركح سر" سماه القيـ بفال الركح كتاب كمختصر
رَّيؾي  ييسىكَّيفي  التَّيًبعةي,: الدَّيرىؾ(ٓ)  ييحى  (.ُْٗ /َُ)لساف العرب, ابف منظكر . كى
 (.ُ /ُّ) نظـ الدرر, البقاعي(ٔ) 
بصائر ذكم التمييز,                    : , كانظر(ُٖٓ -ُّٖ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر: انظر(ٕ) 

 .(ِّْ,ِّّ/ ُ) الفيركزآبادم
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 .استنكار الجدؿ  ي اهلل بغير عمـ .ّ
نبات النبات بإنزاؿ المطر .ْ  .تقرير عقيدة البعث كالجزاء, استدالالن بالخمؽ األكؿ  ي أطكاره, كا 
 ., كترددىـ  ي اتباع الديف التعريض بالمشركيف لتكبرىـ عف ممة إبراىيـ .ٓ
بياف أحكاؿ الناس كاختال يـ  ي اهلل تعالى, كأف اهلل يفصؿ بينيـ يـك القيامة,  منيـ  ائز كمنيـ  .ٔ

 .ىالؾ
 .تعظيـ الحرمات كالشعائر .ٕ
 .بياف سنة اهلل  ي األمـ المكذبة .ٖ
 .إحكاـ الكحي كصكنو مف الشيطاف .ٗ

 .لمدا عيف عف أنفسيـ كدينيـاإلذف بالقتاؿ, كعد بالنصر كالجنة لممياجريف ا .َُ
 .عرض دالئؿ  درة اهلل  ي صفحات الككف .ُُ
 .األكامر كالتكاليؼ, كالعمة منيا .ُِ
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 :المبحث الثااي
المااسبات في سورة الحج 

: فامطمب ك يو
. المناسبة لغة كاصطالحان  :المطمب األول
. مناسبة السكرة لما  بميا, كلما بعدىا, كمناسبة أكليا آلخرىا :المطمب الثااي
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المااسبة لغة واصطالحًا : ب األولالمطل
 :المااسبة في المغةتعريف 

ىك نسيبيو, ك الف يناسب  النان ؼ, (ُ)اتصاؿ شيء بشيء, كمنو النَّيسىب سمي التصالو كاالتصاؿ بو
 .كالمماثمة كالمقاربة, االتصاؿ, :تعني لغة  المناسبة, (ِ)مشاكمةليس بينيما مناسبة, أم : كتقكؿ ,أم  ريبو

  :اوصطالحتعريف المااسبة في 
عمـ مناسبات القرآف عمـ تعرؼ منو عمؿ ترتيب أجزائو, ": كصؼ اإلماـ البقاعي المناسبات  ائالن 

اإلجادة  يو عمى كىك سر البالغة ألدائو إلى تحقيؽ مطابقة المعاني لما ا تضاه مف الحاؿ, كتتك ؼ 
 .(ّ)"معر ة مقصكد السكرة المطمكب ذلؾ  ييا, كيفيد ذلؾ معر ة المقصكد مف جميع جمميا

:  ي تعريفو لممناسبات  ي القرآف (ٓ)كما نقؿ عنو الزركشي (ْ)كيقكؿ القاضي أبك بكر بف العربي
 .(ٔ)"مة المبانيارتباط آم القرآف بعضيا ببعض حتى تككف كالكممة الكاحدة متسقة المعاني منتظ"

المناسبة  ي  كاتل اآلم كخكاتميا مرجعيا كاهلل أعمـ إلى معنى ما رابط بينيا عاـ ":  اؿ الزركشيك
أك خاص عقمي أك حسي أك خيالي أك غير ذلؾ مف أنكاع العال ات أك التالـز الذىني كالسبب كالمسبب 

الكالـ بعضيا آخذا بسعناؽ بعض  يقكل  كالعمة كالمعمكؿ كالنظيريف كالضديف كنحكه, ك ائدتو جعؿ أجزاء
 .(ٕ)"بذلؾ االرتباط كيصير التسليؼ حالو حاؿ البناء المحكـ المتالئـ األجزاء

                                                           

 (.ِّٓ /ٓ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ُ) 
 (.ٕٔٓ /ُ) البف منظكرلساف العرب, , (ِِْ /ُ) الصحاح, الفارابي(ِ) 
 (.ٔ /ُ) نظـ الدرر, البقاعي(ّ) 
 كاف ,المشيكر الحا ظ اإلشبيمي األندلسي المعا رم العربي بابف كؼرالمع أحمد, بف اهلل عبد بف محمد بكر أبك: ىك(ْ) 

 كتاب منيا: مصنفات لو ىػ,ّْٓ سنة  اس بمدينة كد ف بالعدكة كتك ي ىػ,ْٖٔ سنة, كلد العمـك  ي التفنف أىؿ مف
 .(ِٕٗ-ِٔٗ/ ْ) ك يات األعياف, ابف خمكاف .الكتب مف كغيره الترمذم شرح  ي األحكذم عارضة

 أصكلي,  قيو,( ىػ ْٕٗ  -ْٕٓ( )الحسف أبك الديف, بدر) الشا عي الزركشي, بيادر بف اهلل عبد بف محمد: ىك(ٓ) 
, بعض  ي مشارؾ محدث,   ي الديباج: الكثيرة تصانيفو مف الصغرل, بالقرا ة كد ف رجب, ّ  ي بمصر تك ي العمـك
                لداككدما ,المفسريف طبقات. المذىب اصكؿ لمفقيو تضبط  كاعد لمسبكي, الجكامع جمع شرح لمنككم, المنياج تكضيل

( َِّ: ص) كم ألدنوا ,المفسريف طبقات, ك(ُّٔ/ ِ)
 (.ّٔ /ُ) البرىاف, الزركشي(ٔ) 
 (.ّٓ /ُ)مرجع السابؽ اؿ(ٕ) 
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كجو االرتباط بيف الجممة كالجممة  ي اآلية الكاحدة أك بيف ": المناسبة  ائالن  (ُ)كعرَّيؼ مناع القطاف
 .(ّ)مشابيان  تعريفان  مسمـ مصطفى كذكر ,(ِ)"كرةبيف السكرة كالس اآلية كاآلية  ي اآليات المتعددة, أك

معر ة مجمكع األصكؿ الكمية كالمسائؿ المتعمقة بعمؿ ترتيب " :(ْ) يما عرَّي يا الدكتكر محمد بازمكؿ
 .(ٓ)"لعظيـ بعضيا ببعضترتيب أجزاء القرآف ا

أورده  وضوح هو التعريف الذيوأن التعريف الذي يبين المقصود من المناسبات بجالء : ويرى الباحث

 .مناع القطان ومصطفى مسلم

 مااسبة السورة لما قبمها، ولما بعدها، ومااسبة أولها آلخرها: المطمب الثااي

 :(األابياء)لما قبمها ( الحج)مااسبة السورة : أوو
 أنو ختميا بكصؼ الساعة  ي  كلو :كجو المناسبة بيف سكرة الحج كسكرة األنبياء التي تسبقيا ىك

سكرة كا تتل , ]ٕٗ: األنبياء[ َّ ...ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱٱ:تعالى

 .(ٔ)]ِ-ُ:الحج[ َّ ... ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم... ٱُّٱ: بذلؾ,  قاؿ الحج

 

                                                           

بمصر,  ىػُّْٓ, كلد سنة السعكدية  ي لمقضاء العالي لممعيد السابؽ المدير القطاف خميؿ مناع الشيخ القاضي(ُ) 
 انتقؿبفمسطيف,  لمجياد التطكع  يك اإلنجميز, لالستعمار التصدم  يكالتحؽ بجماعة اإلخكاف المسمميف, شارؾ 

 بجامعة العميا لمدراسات مديران  ثـ لمقضاء, العالي لممعيد مديران  العربية, المغة كمية ثـ بالرياض, الشريعة بكمية لمتدريس
 آيات تفسير, كالقرآف عمـك  ي مباحث: ىػ, لو عدة مؤلفات منياَُِْتك ي سنة  اإلسالمية, سعكد بف محمد اإلماـ

, http://www.ikhwanwiki.com: نقالن عف مك ع إخكاف كيكي. كمنيجان  تاريخان  اإلسالـ  ي كالفقو التشريع, كاألحكاـ
 . ـَُِْ/ٗ/ِٓتاريخ اال تباس 

مباحث  ي التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, نخبة مف : , انظرٔٗص مباحث  ي عمـك القرآف, مناع القطاف(ِ) 
 .ٖٓص العمماء, مصطفى مسمـ

 .ٖٓص مباحث  ي التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, نخبة مف العمماء, مصطفى مسمـ: انظر(ّ) 
  ي شارؾ كما, القرل أـ بجامعة تدريس بييئة كعضك حاليان  عمؿم ,المكرمة بمكة كلد بازمكؿ سالـ بف عمر بف محمد(ْ) 

. الكاجب شيداء مؤتمرك ,السنة  يـ ندكةك ,الغمك كد ع الكسطية تحقيؽ  ي القرآف أثر ندكة: منيا عدة كندكات مؤتمرات
 .ـَُِْ/ٗ/ِٓ, /http://www.bazmool.com: نقالن عف مك ع الدكتكر محمد بازمكؿ

 (.ِٕ: ص)محمد بف عمر بازمكؿ. عمـ المناسبات  ي السكر كاآليات, د(ٓ) 
                   البرىاف  ي تناسب سكر القرآف, أحمد بف إبراىيـ: , كانظر(ُُُ:ص) أسرار ترتيب القرآف, السيكطي(ٔ) 

 (.ِٕٓ, ِٔٓص) الغرناطي

http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.bazmool.com/
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لما ختمت التي  بميا بالترىيب مف الفزع ": كىناؾ مناسبة أخرل ذكرىا اإلماـ البقاعي  ائالن 
تياف ما يكعدكف, كالدينكنة بما يستحقكف, ككاف أعظـ ذلؾ يـك الديف, ا تتحت ىذه  األكبر, كطٌي السماء كا 

 .(ُ)"باألمر بالتقكل المنجية مف ىكؿ ذلؾ اليكـ
 ي السكرة المتقدمة بياف  صص أكثر مف عشرة مف األنبياء ": مناسبة أخرل (ِ)كيذكر الزحيمي
مف إثبات تكحيد اهلل, كنبذ الشرؾ, كاإليماف بالبعث, ك ي ىذه السكرة استدالؿ بخمؽ  تدكر عمى ما  امكا بو

اإلنساف بسطكاره المتعددة كبإبداع السمكات كاألرض عمى  درة اهلل عمى إحياء البشر لمبعث, كعمى كجكده 
 .(ّ) "تعالى ككحدانيتو

 :(المؤماون)لما بعدها ( الحج)مااسبة السورة : ثااياً 
بنداء الذيف كجو المناسبة بيف سكرة الحج كسكرة المؤمنكف التي تمييا ىك أنو لما ختـ سكرة الحج 

 ي ا تتاحية  أعمـ ,آمنكا كأمرىـ بسمكر الديف خاصة كعامة, كختـ بالصالة كالزكاة كالعصمة بو سبحانو
المؤمنيف كأطمع بالفالح جزاء بما ينبغي لمراكع كالساجد التزامو مف الخشكع, ككسنو لما أمر  مؤمنكفسكرة اؿ

: المتثالو كاف مظنة لسؤالو عف تفضيؿ ما أمر بو مف العبادة ك عؿ الخير الذم بو يكمؿ  الحو  قيؿ لو
,  قيؿ كيحققو المفمل مف التـز كذا ككذا كذكر سبعة أضرب مف العبادة ك عؿ الخير الذم يكمؿ بو  الحو

اليؼ, ك د بسط حكـ كؿ عبادة منيا كما يتعمؽ بيا  ي لو ىي أصكؿ لما كراءىا كمستتبعة سائر التؾ
 .(ْ)الكتاب كالسنة

 :كمف أكجو المناسبة بيف السكرتيف أيضان اآلتي
 عمى البعث كالنشكر النشسة األكلى كجعؿ ذلؾ دليالن   يكؿ مف السكرتيف   يتكمـ  اهلل  إف. 
 (5)كؿ منيما أدلة عمى كجكد الخالؽ ككحدانية  ينصب  اهلل إف. 

                                                           

 (.ُ /ُّ) البقاعينظـ الدرر, (ُ) 
 أستاذان  ثـ ـُّٔٗ عاـ دمشؽ بجامعة مدرسان  عيٌيف, ـُِّٗ عاـ دمشؽ  ي كلد, الزحيمي مصطفى بف كىبة: ىك(ِ) 

لقاء كالتكجيو كالتسليؼ التدريس كعممو ـُٕٓٗ عاـ أستاذان  ثـ ـُٗٔٗ سنة مساعدان  , مف كالخاصة العامة المحاضرات كا 
: نقالن عف المكتبة الشاممة .اإلسالمي الفقو أصكؿ  ي الكسيط, اإلسالمي الفقو  ي الحرب آثار: كتبو

http://shamela.ws  ,ِٓ/ٗ/َُِْـ. 
 (.ُْٖ /ُٕ)التفسير المنير, الزحيمي (ّ) 
                             نظـ الدرر, , ك(ِٖٓ-ِٕٓ)ص  البرىاف  ي تناسب سكر القرآف, أحمد بف إبراىيـ الغرناطي: انظر(ْ) 

 (.َُٓ /ُّ) البقاعي
 (.ّ /ُٖ) المراغي تفسير(ٓ) 

http://shamela.ws/
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  ذكرت  صص بعض األنبياء المتقدميف لمعبرة كالعظة,  ي كؿ زمف كعصر كلكؿ  السكرتيف ي
 .(1) رد كجيؿ

 

 

 :مااسبة أول السورة آلخرها: ثالثاً 
: بقكلو باإلشارة إلييا بدئت بذكر الساعة, كختمتأنيا : كجو مناسبة ا تتاحية السكرة لخاتمتيا ىك

 .(ِ)يـك القيامة, كذلؾ ]ٖٕ: الحج[ َّ حضخض جض مص خص  حص مس خس حسٱُّٱ

: ذكر  ي أكؿ السكرة البعث, كدلؿ عميو بخمؽ اإلنساف  قاؿأنو : كىي مناسبة أخرلىناؾ ك
, عاد  ي آخر السكرة ]ٓ: الحج[ َّ ... يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىفٱُّٱ

 مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ: كذكر عجز الذيف يدعكف مف دكف اهلل عف الخمؽ,  قاؿ

  ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم

 .(ّ) ] ّٕ: الحج[ َّ ٍّ ٌّ

  

                                                           

 (.ٔ /ُٖ) التفسير المنير, الزحيمي(ُ) 
 (.ٓٓ: ص) مراصد المطالع  ي تناسب المقاطع كالمطالع, جالؿ الديف السيكطي(ِ) 
 ي تعميقو عمى السيكطي  ي تحقيؽ كتاب ( ُُْ: ص) محمد بف عمر بازمكؿ. عمـ المناسبات  ي السكر كاآليات, د(ّ) 

 .مراصد المطالع
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 :المبحث الثالث
 ، ومتطمباتهاتعريف الدراسة التحميمية

: فامطمب  يوك
. المقصكد بالدراسة التحميمية :المطمب األول
. متطمبات الدراسة التحميمية :المطمب الثااي
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المقصود بالدراسة التحميمية : ولالمطمب األ
ك ي البداية ( التحميمية), ك(الدراسة)كصفيان يتككف مف لفظتيف ىما  مصطمل مركب تركيبان ىك 

 .سنعرض المعنى المغكم لكؿ كممة عمى حدة
 :تعريف الدراسة لغةً : أووً 

 ذلؾ كمف محتو؛ أم :درسان  تدرسو الريل كدرستو, عفا: دركسان  يدرس كالرسـ الشيء درس": درس
 لئال ىدكهاكتع كها رء أم :القرآف تدارسكاك", (ُ)"أخمقتو أم :كدريس مدركس  يك ,درسان  أدرسو الثكب درست
 كنحكه الكتابكدرس ", (ِ)"لمشيء كالتعيد الرياضة الدراسة كأصؿ ,كدراسة درسان  يدرس درس :يقاؿ ,تنسكه
 .(ّ)"كالفف العمـ درس كيقاؿ كيفيمو ليحفظو عميو كأ بؿ  رأه :كدراسة درسا

 درَّيس, كمعو قكدرس تبادلو,: العمـ دارسو, كلو تتممذك يديو, عمى تمٌقاه:  الف عمى العمـ درىس"
. (ْ)"كنحكىـ لبةلمط كأ يمو أ رأهك بتدريسو,  اـ: قكنحك الكتاب

الحفظ : ىي معاف أساسية حكؿ يدكر المغكية الناحية مف الكممة أف نقكؿ, أف نستطيع كىكذا
مكؽ كمحك األثر زالة المبس كاإلشكاؿ, إضا ة إلى الخي  .كالمداكمة عمى القراءة, كالتكضيل كاإل ياـ, كا 

 :تعريف كممة التحميمية لغةً : ثااياً 
مىٍمتي : تقكؿىي مصدر مف الفعؿ حٌمؿ, " كالتحميؿ ىك " ,(ٓ)"ت انحؿ ىا تحتي  إذا حالن  ىاأحؿُّل  العيقدة حى

 .(ٕ)"منيا كؿ ككظيفة أجزائيا بياف الجممة تحميؿك", (ٔ)"عناصره إلى مءالش كرد ,أجزائو إلى الكؿ تقسيـ
 :تعريف مصطمح الدراسة التحميمية: ثالثاً 

الكشؼ عف معاني آيات القرآف : يرل الباحث أنو يمكف تعريؼ مصطمل الدراسة التحميمية كاآلتي
ردات, أسباب نزكؿ, كعمكـ, كبالغة, كمؼكيو مف تما تلك كؼ عمى كاؿ ,الكالـ جزئةالكريـ عبر ت

 .كاستنباطات  قيية, ك راءات, كغيرىا مف األدكات التي يحصؿ بيا  يـ اآلية, كالكصكؿ إلى مقصكدىا
 

                                                           

 .(ْْٓ: ص) , كالقامكس المحيط, الفيركزآبادم(ٕٗ/ ٔ) لساف العرب, ابف منظكر(ُ) 
 .(ُُّ/ ِ) النياية  ي غريب الحديث كاألثر, ابف األثير(ِ) 
 .(ِٕٗ/ ُ) المعجـ الكسيط, إبراىيـ مصطفى كآخركف(ّ) 
 .(ّٖٕ,ّٕٕ/ ُ) العربية المعاصرة, أحمد مختارمعجـ المغة (ْ) 
 .(ِٕ/ ّ) العيف, الفراىيدم(ٓ) 
 .(َٓٓ/ ُ) معجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد مختار(ٔ) 
 .(ُْٗ/ ُ) المعجـ الكسيط, إبراىيـ مصطفى كآخركف(ٕ) 
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 التحميمية الدراسة متطمبات: الثااي المطمب
 األكؿ أشيى مف كثمرتو بالنفع, طالبيا عمى تعكد التي الحقة المعر ة أساس النزيو العممي البحث

  طك و, كدنك ثماره نضج  ي اعتباره لو أمر باحث ألم أسبابو تييؤ  إف كلذلؾ العقؿ, كتنمية الفكر لغذاء
 شركطو عمى كالتعرؼ بو االعتناء يجب ما أىـ مف خاصة التفسير ك ي عامة الشرعية العمكـ  ي كالبحث
. (ُ)كجاللو الكحي ركعة كيحفظ مشربو, يصفك حتى كآدابو,

 :(ِ)لكؿ مف يخكض ىذا المجاؿ أف تتك ر  يو متطمبات ىذه الدراسة كىي كاآلتي لذلؾ ينبغي
 :المتطمبات الذاتية: أووً 

 تحريؼ عمى ذكييا تحمؿ ما ككثيرنا صاحبيا, نفس  ي أثرىا ليا العقيدة  إف: االعتقاد صحة  -ُ
 .األخبار نقؿ  ي كالخيانة النصكص

 كلحف الكالـ بميف الناس  يغركف مذىبيـ, نصرة إلى أصحابيا تد ع  األىكاء: اليكل عف التجرد  -ِ
. البياف

 ىدؼ يككف بسف أكلى الشرعية كالعمكـ بالنيات, األعماؿ  إنما: المقصد كصحة النية حسف  -ّ
 .العاـ الخير منيا صاحبيا

ميؽ حسف  -ْ  اآلداب تبمغ كال المؤدٍّب, مك ؼ  ي  المفسٍّر كك اران, ىيبة المفسٍّر ييكسب الذم: الخي
ميؽ  ي ييحتذل مثاالن  المؤدٍّب كاف إذا إال النفس  ي مبمغيا  .كالفضيمة الخي

 كد ة معار و سمك مف يجد ما أضعاؼ العامميف مف  بكالن  يجد العمـ  إف: كالعمؿ االمتثاؿ  -ٓ
 .مباحثو

  ي يككف حتى يركيو لما تثبت عف إال يكتب أك يتكمـ  ال: النقؿ  ي كالضبط الصدؽ تحرم  -ٔ
. كالمَّيحف التصحيؼ مف مسمف

. بعممو كاالنتفاع العاًلـ بيف يحكؿ حصيف حاجز العممي  الصمؼ: الجانب كليف التكاضع  -ٕ
 أعتاب يغشى كال, األمكر سفاسؼ عف يتر ع أف العاًلـ حؽ  مف: بالحؽ الجيرك ,النفس عزة  -ٖ

 .جائر سمطاف عند حؽ كممة الجياد أ ضؿ, كالمتكفؼ كالسائؿ كالسمطاف الجاه
 
 

                                                           

 .(َّْ: ص) مباحث  ي عمـك القرآف, مناع القطاف(ُ) 
 .بتصرؼ كاختصار (ّّْ -َّْ: ص) المرجع السابؽ(ِ) 
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 :متطمبات عممية: ثااياً 
 مفردات شرح عمى  يمو كيتك ؼ عربي, بمساف نزؿ القرآف  إف: ك ركعيا العربية بالمغة العمـ -ُ

 كجكه ناحية مف اإلعراب, ككذلؾ باختالؼ تختمؼ كالمعاني الكضع, بحسب كمدلكالتيا األلفاظ
 إذ المفسٍّر, أركاف أعظـ مف -كالبديع كالبياف المعاني: الثالثة البالغة عمكـ كىي - الكالـ تحسيف

نما اإلعجاز, يقتضيو ما مراعاة مف لو بد ال . العمكـ بيذه اإلعجاز ييدرؾ كا 
 كأصكؿ األصكؿ, كعمـ التكحيد, كعمـالقراءات,  كعمـ بالقرآف, المتصمة العمكـ بسصكؿ العمـ -ِ

. ذلؾ كنحك كالمنسكخ, كالناسخ ,سبب النزكؿ أسباب كمعر ة خاصة, التفسير
 نصكص مع يتفؽ معنى استنباط أك آخر, عمى معنى ترجيل مف المفسر تمكف التي الفيـ د ة  -ّ

. الشريعة
 كما آخر, مكضع  ي  يصؿ  د  إنو مكضع  ي منو أيجمؿ  ما بالقرآف, القرآف بتفسير أكالن  يبدأ أف -ْ

 .آخر مكاف  ي بيسط  د  إنو مكاف  ي منو اختيصر
 .لو مكضحة لمقرآف شارحة  إنيا السٌّنَّية مف التفسير يطمب أف -ٓ
. بذلؾ أدرل  إنيـ الصحابة أ كاؿ إلى رجع السٌّنَّية مف التفسير يجد لـ  إذا -ٔ
  ي األئمة مف كثير رجع  قد الصحابة أ كاؿ  ي كال السٌّنَّية  ي كال القرآف  ي التفسير يجد لـ  إذا  -ٕ

 .كاالستدالؿ باالستنباط ذلؾبعد ك التابعيف, أ كاؿ إلى ذلؾ
 كشرح المفردات معاني ثـ سبب النزكؿ سبب بذكر يبدأ كسف: األداء كطريقة اإلعداد حسف -ٖ

 االستنباط إلى يستي ثـ بالحياة, كيصمو العاـ المعنى يبيف ثـ البالغة, كجكه كبياف التراكيب
  .كاألحكاـ
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 :المبحث الرابع
تعريف المقاصد واألهداف وأهميتها 

: مطالب ك يو أربعة
. تعريؼ المقاصد لغة كاصطالحان  :المطمب األول
. تعريؼ األىداؼ لغة كاصطالحان  :المطمب الثااي
. الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ :المطمب الثالث
  .أىمية معر ة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات :المطمب الرابع
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. تعريف المقاصد لغة واصطالحاً : المطمب األول
 :تعريف المقاصد لغة: أووً 

: عمى عدة معاف منياالمقاصد  ي المغة 

؛ أم عمى اهلل تبييف الطريؽ ]ٗ: النحؿ[ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱ :استقامة الطريق -ُ

أم  ,]ٗ: النحؿ[ َّ ِّ ُّ َّ  ٹٱٹٱُّٱحة, المستقيـ كالدعاء إليو بالحجج كالبراىيف الكاض

سيؿ  ريب, ك ي التنزيؿ : سيؿ مستقيـ, كسفر  اصد: كمنيا طريؽ غير  اصد, كطريؽ  اصد
 .(1) ]ِْ: التكبة[ َّ مي خي حي جي يه ىه مه ٹٱٹٱُّٱز العزم

أم عميكـ بالقصد مف  ,(2)"القصد القصد تبمغكا":  ي الحديث :العدل، والوسط بين الطرفين -ِ
خالؼ اإل راط كىك ما : األمكر  ي القكؿ كالفعؿ, كىك الكسط بيف الطر يف, كالقصد  ي الشيء

 .(3)بيف اإلسراؼ كالتقتير
دنا :إتيان شيء وَأمِّمهِ  -ّ مىٍقصى ٍدتيوي  ىٍصدنا كى  .أم اتجيت إليو كأتيتو, كأممتو  مـ أًحد عنو (4) ىصى

كمكا عيا  ي كالـ [ ؽ ص د]أصؿ : (5) اؿ ابف جني الشيءاوعتزام والتوجه والاهوض احو  -ْ
 .العرب االعتزاـ كالتكجو كالنيكض نحك الشيء, عمى اعتداؿ كاف ذلؾ أك جكر

القطعة مف الشيء إذا تكسر, كرمل  صد ك صيد :  ىصٍدتي الشيء كسرتو, كالًقصدة :رسْس الكَ  -ٓ
 .(ٔ)تكسرت: كتقصَّيدت الرماح. مكسكر

 

                                                           

 (.ّّٓ /ّ) منظكر البف لساف العرب, ابف منظكر(ُ) 
 :كتاب ,مسمـكصحيل  ,(ٖٗ/ ٖ) ّْٔٔالقصد كالمداكمة عمى العمؿ, ر ـ : الر ائؽ, باب: صحيل البخارم, كتاب(ِ) 

 (.ُِٗٔ/ ْ)ُِٖٔر ـ  ,لف يدخؿ أحد الجنة بعممو :باب ,صفات المنا قيف كأحكاميـ
 (.ّْٓ, ّّٓ /ّ) منظكر البفلساف العرب, (ّ) 
 (.ٓٗ /ٓ)معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس (ْ) 
 التمقيف, :منيا كأحسف  ييا أبدع النحك عمـك  ي مصنفة كتب لو, المغكم النحكم المكصمي الفتل أبك جني, بف عثماف(ٓ) 

 يقكؿ ككاف ذلؾ كغير كالخصائص, الصناعة, كسر كالمؤنث, كالمذكر القكا ي, كشرح العربية,  ي كالتعا ب كالممع,
 جني ابف سكف, المكصمي األزدم أحمد بف  يد بف لسميماف مممككا ركميا عبدا كاف جني كأبكه نظمو, كيجيد الشعر,
 تاريخ بغداد, الخطيب البغدادم .كثالثمائة كتسعيف اثنتيف سنة ببغداد ك اتو ككانت, مات أف إلى العمـ بيا كدرس بغداد

 .(ِْْ: ص) , كنزىة األلباء  ي طبقات األدباء, أبك البركات كماؿ الديف األنبارم(َُّ/ ُُ)
 (.ّٓٓ /ّ) منظكر البفلساف العرب, ك ,(ٓٗ /ٓ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ٔ) 
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األىداؼ التي كضعت ليا, كمقاصد : مقاصد الشريعة: "العربية المعاصرةكجاء  ي معجـ المغة 
 .(ُ)"ما كراء السطكر أك ما بينيا: الكالـ

 معاف أساسية حكؿ مدلكليا يتحدد المغكية الناحية مف المقاصد كممة فإ:  كؿاؿ نستطيع كىكذا
. االستقامة االعتداؿ, التحكـ, الغاية, التكجو, :ىي
 :المقاصد اصطالحاً تعريف : ثااياً 

ىي المعاني كالحكـ ": المقاصد العامة  سَّيـ الطاىر بف عاشكر المقاصد إلى عامة كخاصة كعرَّيؼ
الممحكظة لمشارع  ي جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا, بحيث ال تختص مالحظتيا بالككف  ي نكع خاص 

 .(ِ)"مف أحكاـ الشريعة
المقصكدة لمشارع لتحقيؽ مقاصد الناس النا عة, أك لحفظ  الكيفيات": المقاصد الخاصةؼ ثـ عرَّي 

 .(ّ)"مصالحيـ العامة  ي تصر اتيـ الخاصة
المراد بمقاصد الشريعة؛ الغاية منيا؛ ك األسرار التي ":  ائالن  (ْ)كعر يا األستاذ عالؿ الفاسي

 .(ٓ)"كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا
 .(ٕ)"الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا, لمصمحة العباد": (ٔ)كعر يا األستاذ الريسكني

 

                                                           

 (.َُِٖ /ّ)معجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد مختار (ُ) 
 (.ُٓ: ص) عاشكر بف لطاىرا: اإلسالمية الشريعة مقاصد(ِ) 
 (.ُْٓ: ص)المرجع السابؽ (ّ) 
 حرب مسٌعرىػ ,كاف ُِّٖ, مغربي كلد عاـالفيرم الفاسي عالؿ, بف السالـ عبد بف الكاحد عبد بف عالؿ العالمةىك (ْ) 

 مراسالن  عضكان  انتخب, بالمغرب اإلسالمية لمشؤكف كزارة إنشاء  كرة صاحب الدستكر,ىك كتابة لجنة كرئيس االستقالؿ,
 مقاصد كجياد, عقيدة: منيا المؤلفات مف عدد لو ,بالقاىرة العربية المغة كمجمع بدمشؽ, العربية المغة مجمع  ي

 عاصمة بكخارست  ي تك ياإلسالمي كغيرىا,  لمفقو المدخؿ , العصر كتحديات اإلسالـ كمكارميا , اإلسالمية الشريعة
 .ـَُِْ/ٗ/ِٓ, /http://albayan.co.ukنقالن عف مجمة البياف . ىػُّْٗعاـ  ركمانيا

 (.ٔ: ص) الفاسي عالؿ: كمكارميا اإلسالمية الشريعة مقاصد(ٓ) 
 عمؿ, حاصؿ عمى الدكتكراة  ي أصكؿ الفقو, ـُّٓٗ سنة المغربكلد ب الريسكني محمد بف السالـ عبد بف أحمد(ٔ) 

, كعمؿ نائبان لرئيس اإلتحاد العالمي لعمماء المسمميف, مف بجدة الدكلي اإلسالمي الفقو مجمع لدل "أكؿ خبير" بصفة
 التعدد, ك اإلسالمية العمـك  ي كتطبيقاتيا كالتغميب التقريب نظرية, كالشاطبي اإلماـ عند المقاصد نظرية: مؤلفاتو

, /http://www.raissouni.maنقالن عف مك ع األستاذ أحمد الريسكني  .عميو كما لو ما اإلسالمية لمحركة التنظيمي
 .ـَُِْ/ٗ/ِٓ

 (.ٕ:  ص) الريسكني, أحمد الشاطبي, اإلماـ عند المقاصد نظرية(ٕ) 

http://albayan.co.uk/
http://www.raissouni.ma/
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ىي المعاني كاألىداؼ الممحكظة  ي جميع أحكامو أك ": بقكلو كما عر يا األستاذ كىبة الزحيمي
 .(ُ)"معظميا, أك ىي الغاية مف الشريعة, كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا

اعاىا الشارع  ي التي ر ,نحكىاالمقاصد ىي المعاني كالحكـ ك": كؿ يؽ (ِ)اليكبي :أما األستاذ
 .(ّ)", مف أجؿ تحقيؽ مصالل العبادخصكصان ك التشريع عمكمان 

مجمكع األىداؼ كالغايات التي ألجميا كانت الشريعة, كىي تمثؿ  ي الك ت ذاتو  المقاصد ىي 
, اخالليا مقكمات الحياة اإلنسانية  ي مختمؼ مجاالتوالمرتكزات األساسية كالمبادئ العامة التي تتخذ مف 

كالتي يمكف أف نتكصؿ إلى معر تيا, كضبطيا مف خالؿ استنطاؽ كتحميؿ مختمؼ النصكص الشرعية 
 .(ْ)الكاردة  ي القرآف كالسنة

 .تعريف األهداف لغة واصطالحاً : المطمب الثااي
 :تعريف األهداف لغة: أووً 

 ,لؾ سمي الرجؿ الشخيص الجا ي ىد ان كؿ شيء عظيـ مرتفع, كلذ: أىداؼ جمع ىدؼ, كاليدؼ
أىدؼ القـك أم  ربكا, ككؿ شيء  :دنك منؾ كاالستقباؿ لؾ كاالنتصابكاإلىداؼ اؿ, (ٓ)الغرض: كاليدؼ

رأيتو  د استقبمؾ استقباالن  يك ميٍيًدؼه كميٍستىٍيًدؼه 
 .(ٕ)لجس :أسرع, كأىدؼ إليو: كىدؼ إلى الشيء, (ٔ)

 :عريف األهداف اصطالحاً ت: ثااياً 
األىداؼ ىي الغايات كالرغبات التي نسعى لتحقيقيا, منذ نقطة البداية, ألم مخطط, أك منيج, 

 .(ٖ)كانت األىداؼ أـ آجمة كاضحة كانت أـ خفية, معمكمة أـ مجيكلة عاجالن 

                                                           

 (.ٕ: ص) لريسكني, أحمد االشاطبي اإلماـ عند المقاصد نظرية(ُ) 
 بالجامعة , التحؽ-كالمدينة مكة بيف  رية " -األبكاء"  ي كلد اليكبي, مسعكد بف أحمد بف سعد محمد الدكتكر(ِ) 

 آداب: الشريعة, مف مؤلفاتو كمية  ي بالجامعة محاضران  كصار الدكتكراه عمى حصؿ حتى بيا كدرس بالمدينة اإلسالمية
. المقاصد ك كاعد أحكاـ بنظـ القاصد إتحاؼ المعاصر, كمنظكمة اإلجتياد  ي الشريعة مقاصد أعماؿ الحكار, كضكابط

 .ـَُِْ/ٗ/ِٓ, http://www.ta-u.com/vb/showthread.php?t=236593 :المصدر
 (.ّٕ: ص) اليكبي سعد محمد ,الشرعية باألدلة كعال تيا اإلسالمية الشريعة مقاصد(ّ) 
 (.ُّٖ: ص) حسيف محمد ,عاشكر ابف عند المقاصدم التنظير(ْ) 
 (.ّٗ /ٔ)معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس (ٓ) 
 (.ّْٓ /ٗ) منظكر البفلساف العرب, (ٔ) 
 (.ُٖٔ /ُ)القامكس المحيط, الفيركزآبادم (ٕ) 
 (.ُْ: ص) سالـ محمكد ميدم ,السمككية األىداؼ(ٖ) 

http://www.ta-u.com/vb/showthread.php?t=236593
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تحصيميا عف كأىداؼ الشارع ىي المصالل التي تعكد إلى العباد  ي دنياىـ كآخرتيـ, سكاء كاف 
 .(ُ)طريؽ جمب المصالل أك درء المفاسد

 .الفرق بين المقاصد واألهداف: المطمب الثالث
: (ِ)تتميز األهداف عن المقاصد كالتالي: أووً 

 األىداؼ ىي نقطة البداية ألم عمؿ  ي إطارو تعبدم أك تربكم, كتككف  بؿ كضع الخطط. 
  القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿاألىداؼ الكبرل كالعامة تيتـ كتعنى  ي صياغة. 
 األىداؼ تقـك عمى تطكير  مسفة المجتمع الممنيجة ك ؽ سياستيا التربكية. 
 األىداؼ العامة كالخاصة ال بد أف ترتبط بالكا ع التطبيقي لمحياة  در اإلمكاف. 
 األىداؼ منيا ما ىك معمـك التحقيؽ, كمنيا ما ىك مجيكؿ, غير  ابؿ لمتحقيؽ. 
  ىي التي يرغبيا اإلنساف, كيسعى مف خالؿ تحقيقيا إلى تنظيـ سمككو اإلنسانياألىداؼ. 
 إف األىداؼ تككف  بؿ نتاج أم عمؿ, ألنيا  د تتحقؽ ك د ال تتحقؽ. 
  كما أنيا عبارات تحاكؿ أف تعطي شكال كاتجاىا لمجمكعة مف المقاصد التفصيمية  ي المستقبؿ

 .القريب أك البعيد
  لنكعيتو, كمستكل عمكميتو تبعان يختمؼ تعريؼ اليدؼ. 
 األىداؼ تنقسـ إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية, كمعر ية ميارية, ككجدانية عاطفية. 
: (ّ)مميزات المقاصد عن األهداف: ثااياً 

  المقاصد ىي الحكمة المقصكدة كالمبادئ كالنتائج التي تسعى األىداؼ إلييا,  إف تحققت األىداؼ
. لذاتيا,  األعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصدأصبحت النتائج مقصكدة 

 المقاصد ىي الحؽ المقصكد لذاتو. 
  ,تحقيؽ مصالل العباد  ي الدنيا كاآلخرة,  ي العاجؿ كاآلجؿ, كدرء المفاسد كد ع المضار

 .المقصكد األساس مف كراء أم عمؿ
 ت, كتسعى المقاصد ىي الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي كاإلباحا

 .األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا  ي حياة المكمَّيفيف, أ رادان كأسران كجماعات

                                                           

 (.ٕٗ :ص) العالـ, حامد يكسؼ. د ,اإلسالمية لمشريعة العامة المقاصد(ُ) 
 .باختصار( ُٖ-ُْ: ص) سالـ محمكد ميدم :السمككية األىداؼ(ِ) 
 .ـَُِْ/ٗ/ِٓ,  www.islamweb.net: اإلسالمية الشبكة مك ع مف بتصرؼ ,كاختصار ا تباس(ّ) 

http://www.islamweb.net/
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  المقاصد ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع  ي جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا, بحيث ال
تختص مالحظتيا بالككف  ي نكع خاص مف أحكاـ الشريعة,  يدخؿ  ي ىذا أكصاؼ الشريعة 

 .كغاياتيا العامة
  المقاصد ىي المعاني الممحكظة  ي األحكاـ القرآنية كالشرعية المترتبة عمييا, سكاء كانت تمؾ

: المعاني حكما جزئينا أـ مصالل كمية أـ سمات إجمالية, كىي تتجمع ضمف تقرير كنتاج كاحد ىك
 .عبكدية اهلل كمصمحة اإلنساف  ي الداريف

  تخًمؼ اإلنساف مف أجميا عمى األرض, كىي التكحيد, المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أجميا اسي
 .(1)كالتزكية, كالعمراف

 :أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور واآليات: المطمب الرابع
 :(2)تبرز أىمية معر ة المقاصد كاألىداؼ  ي اآلتي

  عمـ مقاصد السكر راجع إلى تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ القرآف كىك اليداية كالتدبر كما                  

,  اهلل أمر بالتدبر ]ِٗ: ص[ َّ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ
 .كالتمعف  ي القرآف, حتى نصؿ إلى مراده, ثـ العمؿ بمقتضاه

نما " :(3) اؿ اإلماـ الشاطبي  إف كؿ عا ؿ يعمـ أف مقصكد الخطاب ليس ىك التفقو  ي العبارة, كا 
القرآف, كاستخراج د ائؽ  عمـ مقاصد السكر يعيف عمى تدبرك, (4)"التفقو  ي المعبر عنو كالمراد بو

 .معانيو
 اهلل,  اؿ  كالـ تفسير  ي الحؽ معر ة إلى كيكصؿ صحيحان,  يمان  اهلل كتاب  يـ عمى يعيف أنو

 تمؾ مف آية كؿ تفسير مف الحؽ معر ة: كغايتو": اإلماـ البقاعي  ي حديثو عف مقاصد السكر
 .(5)"كالتيسير لو التسييؿ يثمر  إنو التفسير, عمـ  ي التبحر: السكرة, كمنفعتو

                                                           

 (.ِٖ: ص): العمكاني جابر طو. د مع حكار المؤلفيف, مف مجمكعة الشريعة, مقاصد(ُ) 
 كعمـك لمتفسير العممي الممتقى: مك ع سمسمة دركس, الخضيرم, عبدالعزيز بف محمد.د المقاصد, عمـ أىمية: انظر(ِ) 

 .ـَُِْ/ُِ/ُٓ, تاريخ  http://vb.tafsir.net/tafsir20436/#.VHW2E9KsWn0 القرآف
 الشيير الغرناطي المخمي مكسى بف إبراىيـ إسحاؽ أبي الجيبذ النظار األصكلي المحدث المتبحر المحدث إلماـا(ّ) 

الفيارس, عبد الحي   يرس .كسبعمائة تسعيف سنة  ي المتك ى ذلؾ, كغير (االعتصاـ)ك ,(المكا قات) صاحب بالشاطبي
 .(ُُٗ/ ُ) الكتاني اإلدريسي

 (.ِِٔ /ْ)المكا قات, الشاطبي (ْ) 
 .(ُٓٓ/ ُ) مصاعد النظر, البقاعي(ٓ) 

http://vb.tafsir.net/tafsir20436/#.VHW2E9KsWn0


23 
 

 منتظمان  مؤتمفان  اهلل كالـ يجعؿ الذم األسمـ المنيج ىك السكر مقاصد باعتبار القرآف تفسير أف 
, يقكؿ البقاعي  ي بياف المرصكص كالبناء معو؛ السكرة كتككف كمعناه, نظمو كماؿ نحك عمى

 المزينة الخالية, األنيقة البييجة كالدكحة العالية, النضيرة كالشجرة السكرة  تككف": أثر المقاصد
 كالدكائر, المقاطع تمؾ إلى منعطفة كأ نانيا الدر, بس ناف الكرؽ أنيؽ بعد المنظكمة الزينة بسنكاع
 كاصؿ  د السكرة كآخر بعدىا, بما ممتحمة كشعبة  بميا, بما متصمة شعبة ليا منيا دائرة ككؿ
 كبرل, دائرة سكرة كؿ  صارت  بميا, ما ابتداؤىا كعانؽ, بعدىا ما انتياؤىا الحـ كما أكليا,
 كحسف أ نانيا, تعاطؼ بميف الضـ, العجيبة النظـ, البديعة الغر, اآليات دكائر عمى مشتممة
 .(1)"كأغصانيا ثمارىا تكاصؿ

 كبالغتو إعجازه مف  إفَّي  نظامو؛ كد ة ككمالو كبالغتو القرآف يبرز إعجاز القرآف مقاصد عمـ أف 
. بسكره العرب تحٌدل كلذلؾ كترابطيا؛ بنائيا ككحدة السكرة نظاـ

  

                                                           

( ُْٗ/ ُ) مصاعد النظر, البقاعي(ُ) 
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 :الفصل األول
 24-الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من ا

 :مباحث أربعةك يو 

 (ْ-ُ)اآليات األمر بتقكل اهلل : المبحث األول
 (ٕ-ٓ)اآليات البعث كالنشكر إثبات: المبحث الثااي
 (ُٔ-ٖ)اآليات أحكاؿ الناس كاختال يـ  ي اهلل: المبحث الثالث
 (ِْ-ُٕ)الفصؿ اإلليي بيف األمـ اآليات : المبحث الرابع
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 :المبحث األول
 (4-1)اآليات من  األمر بتقوى اهلل 

 :كيحتكم عمى ثالثة مطالب

. كجكب التحمي بالتقكل :المطمب األول
. بياف ىكؿ الساعة كزلزلة القيامة :المطمب الثااي
. استنكار الجدؿ  ي اهلل بغير عمـ :المطمب الثالث
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 :وجوب التحمي بالتقوى :المطمب األول
 ]ُ: الحج[ َّ... يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 :المااسبة: أووً 
( األنبياء)لما ختمت التي  بميا كجو المناسبة بيف خاتمة سكرة األنبياء السابقة كىذه اال تتاحية أنو 

تياف ما يكعدكف, كالدينكنة بما يستحقكف, ككاف أعظـ ذلؾ يكـ  بالترىيب مف الفزع األكبر, كطٌي السماء كا 
 .(ُ)باألمر بالتقكل المنجية مف ىكؿ ذلؾ اليكـ سكرة الحجالديف, ا تتحت 

 :معااي المفردات: ثااياً 
ىنا ىي  , كتقكل اهلل (ِ)الحذر كالصكف عف األذل كالك اية يقي, ك ى: المادة كأصؿ التقكل, مف :ىل

 .(ّ)االمتثاؿ ألمره تعالى كالبعد عف عصيانو
أف يجعؿ العبد بينو كبيف ما يخا و كيحذره ك ايةن تقيو منو,  تقكل العبد : شرعان  إف أصؿ التقكل"

كىك  عؿ طاعتو  ,ك ايةن مف ذلؾضبو كسخطو, كعقابو مف غ: أف يجعؿ بينو كبيف ما يخشاه مف ربو: لربو
التقكل أف تعمؿ ": (ٓ),  ظير مف ذلؾ أف حقيقة التقكل كما  اؿ طمؽ بف حبيب(ْ)"كاجتناب معصيتو

 "بطاعة اهلل عمى نكر مف اهلل ترجك ثكاب اهلل, كأف تترؾ معصية اهلل عمى نكر مف اهلل تخاؼ عقاب اهلل
نما كاجب كؿ ترؾ كيتقي محـر كؿ يتقي أف  يو  دخؿ, (ٔ)  ما يتقي إنما المتقي ألف األمراف,  يو دخؿ كا 

 ألف النكا ؿ  يو يدخؿ يكاد كال الكاجب, ألجمو كيفعؿ المحـر ألجمو  يدع تعالى اهلل عذاب مف يخا و
نما العذاب, بتركيا يخاؼ ال المكمؼ إف ترؾ النكا ؿ  د يفضي : كيمكف أف يقاؿ, الثكاب بفعميا يرجك كا 

 .(ٕ) ميذا ال يكاد المتقي يتركيا إلى إخالؿ بالكاجب

                                                           

. (ُ/ ُّ) نظـ الدرر, البقاعي(ُ) 
 .(َِْ/ ُٓ) لساف العرب, ابف منظكر: انظر(2) 
, كالكميات, أبك البقاء أيكب بف                        (ُُّ: ص) التعاريؼ, زيف الديف محمدالتك يؼ عمى ميمات : انظر(3) 
 .(ِٗٗ: ص) مكسى
. (ُُٖ/ ِ) جامع البياف, ابف جرير الطبرم: انظر, ك(ّٖٗ/ ُ) جامع العمـك كالحكـ, ابف رجب(ْ) 
 .ككاف ثقة, زاىد كبير, مف العمماء العامميف ,ان مرجئككاف  ,مف أىؿ البصرة تحكؿ إلى مكة ,ىك طمؽ بف حبيب العنزم(ٓ) 
سير أعالـ النبالء, ك ,(ُّ/ ٓ) تيذيب التيذيب, ابف حجر العسقالني, ك(ُٗٔ/ ٕ)الطبقات الكبرل ط العممية :  انظر

 .(َُٔ/ ْ) شمس الديف الذىبي
. (ََْ/ ُ)جامع العمـك كالحكـ, البف رجب,(ٔ) 
 .(ّٔ/ ٓ) غرائب القرآف كرغائب الفر اف, النيسابكرم, (ُٗٗ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ٕ) 
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 :المعاى اإلجمالي: ثالثاً 
, (ُ)"يسمر تعالى عباده بتقكاه التي ىي مف جكامع الكمـ,  ي  عؿ المسمكرات كاجتناب المنييات"

 .(ّ)"عقكبتو عف بطاعتو احترسكا: كالمعنى", (ِ)"كاإلحساف  ي العمؿ, كاإلخالص  يو"
ليتمقكا األمر كا رىـ, كأىؿ الكتاب منيـ, ككىذا النداء العاـ لمناس كميـ مؤمنيـ ك اجرىـ, مسمميـ "

بتقكل اهلل كخشيتو, أم خشية مخالفة ما يسمرىـ بو عمى لساف رسكلو,  تقكل كؿ  ريؽ بحسب حاليـ مف 
 .(ْ)"التمبس بما نيى اهلل عنو كالتفريط  يما أمر بو, ليستبدلكا ذلؾ بضده

 :المطائف البيااية: بعاً را

نداء كرامة, كبكٌؿ كاحد مف  َّ مت خت حت ٱُّٱنداء عالمة, ك  :َّ مل خل ُّٱٱ:قوله تعالى .1

الٌسكر كذلؾ النقساـ خطابو إلى صفة التحذير مرة, كصفة  مالقسميف يفتتل الحٌؽ خطابو ؼ
الخطاب ىنا عاـ لمناس جميعان, كعادةن ما يستي الخطاب ؼ: كىناؾ لطيفة أخرل, التبصير أخرل

 خت حت ٱُّٱ: الذم يطمب اإليماف عامان لكؿ الناس, إنما ساعة يطمب تنفيذ حكـ شرعي يقكؿ

يريد أٍف يمفتيـ إلى  كة , ]ُ: الحج[ َّ يلجم ىل مل خلُّٱ :لذلؾ يقكؿ ىنا, َّ مت

 .(5)اإليماف
نما تضاؼ التقكل  بمعنى تعالى اتقاء اهلل: َّ يلجم ىلُّٱ:قوله تعالى .ِ اتقاء عذابو كعقابو, كا 

ال  ال يمكف ألحد أف يتقي ذات اهلل تعالى كال تسثير  إلى اهلل تعالى تعظيمان  ألمر عذابو كعقابو, كا 
: , يقكؿ الطاىر ابف عاشكر(6) درتو,  الخكؼ يككف ابتداء مف العذاب ك ي الحقيقة مف مصدره

ال تضاء معنى اتقاء مخالفتو أك عقابو أك نحك ذلؾ كتعميؽ التقكل بذات الرب يقتضي بداللة ا"
كأكؿ تقكاه ىك تنزييو عف النقائص, ك ي . ألف التقكل ال تتعمؽ بالذات بؿ بشسف ليا مناسب لممقاـ

 .(7)"مقدمة ذلؾ تنزييو عف الشركاء باعتقاد كحدانيتو  ي اإلليية

                                                           

. (َِّ/ ٕ) تفسير محاسف التسكيؿ, القاسمي(ُ) 
. (ْٔٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم(ِ) 
 .(ّ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي(ّ) 
 .(ُٖٔ-ُٖٓ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ْ) 
 .بتصرؼ (ٔٔٗٓ: ص) لمشعراكمالخكاطر, (5) 
 .(َُٓ/ ُ) تفسير المنار, محمد رشيد رضا(ٔ) 
 .(ُٖٔ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ٕ) 
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اتقكا اهلل؛ ألف الرب : يقيؿٍ كلـ  اختار  ي ىذا األمر صفة الربكبية,: َّ يلجم ىلُّٱ:قوله تعالى .ّ

ىك المتكلٍّي لمرعاية كلمتربية,  الذم ييحٌذرؾ ىك الذم ييحبؾ كييعطيؾ, كىك الذم خمقؾ كربَّياؾ 
مداد مف عيدـ,  سكٍلى بؾ أف تتقيو, ألنو  دَّيـ لؾ :  الربكبية عطاء, كرعاؾ إيجاد مف عىدـ كا 
ٍ عؿ كال تفعؿ, اهلل معبكد كميطىاع  يما أمر أما صفة األلكىية  تعني التكاليؼ كالعبادة با, الجميؿ

ك يما نىيىى
(1). 

إلى  بصفة الرب مضا ان  اهلل التعبير عف ذاتكىناؾ لطيفة أخرل  ي اختيار صفة الربكبية, ب .ْ
لى جدارة الناس بسف كىي ضمير المخاطبيف  إيماء إلى استحقا و أف يتقى لعظمتو بالخالقية, كا 

, ة ال يسمر كال ينيى إال لمرعي مصالل الناس كدرء المفاسد عنيـيتقكه ألنو بصفة تدبير الربكبي
. (2)ككال األمريف ال يفيده غير كصؼ الرب دكف نحك الخالؽ كالسيد

 :المقاصد واألهداف: خامساً 
ألشكاؾ  ؽٍّق كحذر دائـ, كتكى  حساسية  ي الضمير, كشفا ية  ي الشعكر, كخشية مستمرة, التقكل .1

التقكل  ييا جماع الخير كمو كىي كصية اهلل  ي األكليف , ؼ(ّ) الحياة المتعددة كالكثيرة طريؽ
 .(4)فكاآلخريف كىي خير ما يستفيده اإلنسا

خكؼ العقاب األخركم, كخكؼ العقاب الدنيكم, كرجاء الثكاب : البكاعث عمى التقكل عشرة .2
الدنيكم, كرجاء الثكاب األخركم, كخكؼ الحساب, كالحياء مف نظر اهلل, كىك مقاـ المرا بة, 

 خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱكالشكر عمى نعمو بطاعتو, كالعمـ 

 .(5), كصدؽ المحبةمقاـ الييبة كتعظيـ جالؿ اهلل, كىك, ]ِٖ:  اطر[َّمض

عرؼ بيما ىك مف يحمي نفسو مف العقاب, كال بد  ي ذلؾ أف يككف عنده نظر كرشد مى  المتقي .3
 .(ٔ)أسباب العقاب كاآلالـ  يتقييا

                                                           

 .(ٔٔٗٓ: ص) الخكاطر, لمشعراكم(ُ) 
 .(ُٖٔ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ِ) 
 .(ّٗ/ ُ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ّ) 
 .(َِّ/ ُ) القرآف, القرطبيالجامع ألحكاـ (ْ) 
 .(ٗٔ/ ُ) التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزم(ٓ) 
 .(َُٓ/ ُ) تفسير المنار, محمد رشيد رضا(ٔ) 
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 سما عقاب اآلخرة  يتقى , دنيكم كأخركم: إف العقاب اإلليي الذم يجب عمى الناس اتقاؤه  سماف .4
كالعمؿ الصالل, كاجتناب ما ينا ي ذلؾ مف الشرؾ كالكفر كالمعاصي باإليماف الصحيل الخالص 

 .(1)كأما عقاب الدنيا  يجب أف يستعاف عمى اتقائو بالعمـ بسنف اهلل تعالى  ي ىذا العالـ, كالرذائؿ
, لذا عني القرآف الكريـ الستقامة, كالتحذير مف االنحراؼإف ميمة المربي المخمص الترغيب  ي ا .5

 ي التربية بالحض عمى تقكل اهلل تعالى التي تشمؿ الجانبيف اإليجابي كالسمبي,  مف أجؿ النجاح
, تؤدم إلى الشر كالخسراف بالتزاـ المسمكرات التي تحقؽ الخيرات كالفالح, كاجتناب المنييات التي

  .(ِ)ك د أمر اهلل تعالى صراحة بالتقكل لتنفع صاحبيا  ي عالـ القيامة
تكفي التنظيمات الخاكية مف ال تقكـ شريعة, كال يفمل  انكف, كال يتحرج متحرج, كال  التقكلبغير  .6

كىذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائـ التي أ يمت  ييا  بسط السيطرة عمى تصر ات الناس, الركح
 باعتراؼ الجاني نفسو طائعان  كعيد الخمفاء, كمعظميا كاف مصحكبان  الحدكد عمى عيد النبي 

. (3)مختاران 
 .(ٓ)"الكرع ككماليا العمؿ, كتحقيقيا الصبر, التقكل رأس": (ْ)اهلل عكف ابف عبد اؿ  .7
 كشكر بالقضاء, رضااؿ ك البالء, عمى صبراؿ" :بيا يعر كف مف صفات أىؿ التقكل التيإف  .8

 كرحمة ,الرحـ كصمة ,بالعيد كالك اء ,الحديث صدؽ :كمف عالماتيـ القرآف, لحكـ ذؿاؿك النعماء,
 .(ٔ) "الخمؽ كحسف لمناس, المباىاة ك مة ,المعركؼ كبذؿ ,كالخيالء الفخر ك مة ,الضعفاء

  مئ خئ حئ جئ ٹٱٹٱُّٱطا تو,  حسب عمى امرئ كؿ تقكل القرآف أف  ي ثبت لقد .9

نما  ي ما إلى  ردىـ ,]ُٔ: التغابف[ َّ جب هئ  حسب عمى الخمؽ اهلل تعبد طا تيـ, كا 

 عمى بالتقكل طكلبكا, ]َُِ :آؿ عمراف[ َّيي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ: ليـ  يؿ كالذيف طا اتيـ,

 . عميو  درتـ ما تقاتو حؽ اهلل اتقكا :أم ذلؾ معنى  كاف باهلل, معر تيـ حسب
                                                           

( َُٔ-َُٓ/ ُ) تفسير المنار, محمد رشيد رضا(ُ) 
 .(ُِّٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ِ) 
 .(ُٔٔ/ ُ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ّ) 
: كيقاؿ الميدم, أياـ  ي ببغداد القضاء كليإماـ  دكة عابد,  ,الكك ي مسعكد بف عتبة بف عكف بف اهلل عبد بف عكف(ْ) 
 دمشؽ تاريخك ،(ِّْ/ ُْ) بشار ت بغداد تاريخ: انظر .مات سنة ثالث كتسعيف كمائة ,, ككاف ثقة يرسؿالرشيد أياـ  ي
 .(َُّ/ ٓ) كسير أعالـ النبالء, شمس الديف الذىبي ,(َٔ/ ْٕ) عساكر البف
 .(ِْٓ/ ْ) حمية األكلياء كطبقات األصفياء, أبك نعيـ األصبياني(ٓ) 
 .(ُّْ/ ِ, ّّٔ/ ُ) المرجع السابؽ(ٔ) 
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 :بيان هول الساعة وزلزلة القيامة: المطمب الثااي
 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم ...ٹٱٹٱُّ

 ]ِ-ُ :الحج[ َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي

 :المااسبة: أووً 
 ي ىذا  , ثـ عمؿ ي المقطع السابؽ آدـ بالتقكل بنيأمر مناسبة ىذا المقطع لما سبقو, أنو 

صفة, لينظركا إلى تمؾ الصفة ببصائرىـ   ظاعة الساعة ككصفيا بسىكؿ كجكبيا عمييـ بذكر المقطع
 أنو ال يؤمنيـ مف كيتصٌكركىا بعقكليـ, حتى يبقكا عمى أنفسيـ كيرحمكىا مف شدائد ذلؾ اليكـ, كيعممكا

  .(ُ)كالتدرع بو طمبان لمنجاة امتثاؿ ما أمرىـ بو ربيـ مف التردم بمباس التقكلسكل تمؾ األ زاع 
 :سبب الازول: ثااياً 

 بعض  ي كىك  اؿ  اهلل رسكؿ أف (ِ)حصيف بف عمراف عف: كرد  ي سبب نزكؿ ىاتيف اآليتيف
 حم يلجم ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ صكتو اآليتيف بياتيف ر ع السير أصحابو بيف تفاكت ك د: أسفاره

 سمع  مما:  اؿ اآليتيف آخر بمغ حتى, ]ِ  –ُ: الحج[ َّ... من خن حن جن يم  ىم مم خم

 "ذاؾ؟ يكـ أم أتدركف":  اؿ حكلو (ْ)تسشبكا  مما يقكلو,  كؿ عند أنو كعر كا ,(ّ)المطي حثكا بذلؾ أصحابو
 النار؟ بعث كما رب يا:  يقكؿ ,النار إلى بعثا ابعث آدـ يا:  يقكؿ ربو  يناديو آدـ ينادل يكـ ذاؾ":  اؿ
 ما حتى أصحابو (ٓ) سبمس:  اؿ ,"الجنة  ي ككاحد النار,  ي كتسعيف كتسعة تسعمائة ألؼ كؿ مف":  اؿ

                                                           

تفسير , ك(ِْٔ/ ِ) تفسير مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التسكيؿ, النسفي, ك(ُُْ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم: انظر(ُ) 
 .(ْٔ/ ْ) أنكار التنزيؿ, البيضاكم

 حذيفة بف نيـ عبد بف خمؼ بف عبيد بف حصيف بف عمراف كىك البصرة, سكف الخزاعي نجيد أبك حصيف بف عمراف(ِ) 
 غزكات, كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مع كغزا أسمـ خزاعة, بف عمرك بف كعب بف خشينة بف غاضرة بف جيمة بف

 البصرة, أىؿ يفقو الخطاب بف عمر بعثو الدعكة, مجاب الفتنة, عف نفسو كؼ كالمحية, الرأس أبيض ككاف بالبصرة, كعقبو
 ثالث سنة تك ي الخز, يمبس كاف إليو, عاد ثـ  قده, اكتكل  مما عمتو,  ي بيتو جكانب مف عميو تسمـ المالئكة كانت

 .(َُِٖ/ ْ) أبي نعيـ األصبياني: معر ة الصحابة. كخمسيف اثنتيف: ك يؿ كخمسيف,
ـى  كىاحضُّل : حثُّلكا المىطٌي أم(ّ)  ـى  جمع مُّل طً كال تحفة األحكذم,  .سيرىا  ي كتسرع تجد أم سيرىا  ي تمطك الدابة كىي ةمَّي طً ال

 .(َُ/ ٗ) أبك العال المباركفكرم
 غريب, ك(َٓ/ ُ) النياية  ي غريب الحديث كاألثر, ابف األثير .بو كأحاطكا إليو اجتمعكاك كتضامكا تدانكا: تسشَّيبكا أم(ْ) 

 .(ْٓٔ/ ُ) لخطابي, االحديث
 .(ْٔٔ/ ُ) لخطابي, االحديث غريب .الحزف مف الساكت كالمبمس سكتكا:  سبمس أصحابو أم(ٓ) 
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 ما خميقتيف لمع إنكـ بيده محمد نفس  كالذم كأبشركا اعممكا":  اؿ ذلؾ رأل  مما ,(ُ)بضاحكة أكضحكا
 ثـ عنيـ,  سسرم:  اؿ "إبميس كبني آدـ بني مف ىمؾ كمف كمسجكج, يسجكج كثرتاه إال  ط شيء مع كانتا
 الر مة أك البعير, جنب  ي كالشامة إال الناس  ي أنتـ ما بيده محمد نفس  كالذم كأبشركا, اعممكا":  اؿ
. (ِ)"الدابة ذراع  ي

 :معااي المفردات: ثالثاً 
لىو: , تقكؿ(ّ)كالحركة الشديدة الرجفةىي  :خم ٍلزى لىةن  زى ٍلزى ت  دمو, إذا زالت ؿَّي ز: مف  كليـ, (ْ)كزىلزاالن  كًزلزاالن  زى

. (ٔ)الشدائد: كالزالزؿ, (ٓ)معناه ثـٌ ضكعؼ لفظو ليتضاعؼ, عف الجية سرعةن 
, ليالء ليمة يقاؿ كما ,شديدة :أم سكعاء كساعة, كالساعات الساع كالجمع الحاضر, لك تا :مم

  .(ٕ)لسرعة حسابيا؛ كذلؾ القيامة كاستيعًممت لمداللة عمى يكـ
. (ٖ)كلوكهى  ال يكصؼ لًعظىمو :يم  ىم

, إذا تركتيو: كذىًىٍمت عنو ذىىىٍمت, ,شاغؿ عنو يشغىميؾ أك عىٍمد, عمى تىناساه الشَّييء تىٍركيؾ: الذَّيٍىؿي  :من

مىٍكت عنو كنسيتو  .(ٗ)سى
. (َُ)ترضعو صبي معيا التي األـ: المرضعة, كرضيع كلد ذات :ين

                                                           

 تحفة األحكذم, أبك العال المباركفكرم .التبسـ عند تظير التي األسناف كالضكاحؾ تبسمكا ما :أمما أكضحكا بضاحكة (ُ) 
(ٗ /َُ). 

 ي أبكاب  كأخرجو الترمذم, (ُّٓ-ُّْ/ّّ), َُُٗٗمف حديث عمراف بف حصيف, ر ـ  ركاه أحمد  ي مسنده,(ِ) 
, (ُٖٗ/ َُ), ُُِٕٕكتاب التفسير, سكرة الحج, ر ـ  "الكبرل"كالنسائي  ي , (ِّّ/ ٓ), ُّٗٔتفسير القرآف, ر ـ 

 .حديث صحيل: ,  اؿ شعيب األرنؤكط(َّٕ/ ُٖ), َّٔباب العيف, ر ـ ( الكبير)كالطبراني  ي 
( ُُٓ/ ُّ) تيذيب المغة, اليركم(ّ) 
( ٖ/ ٗ) المحكـ كالمحيط األعظـ, ابف سيده(ْ) 
, السمر ندم, ك(ٗٔٓ/ ِ) إيجاز البياف, النيسابكرم(ٓ)  , (ُْٔ/ ّ)تفسير السمعاني ك, (ْْٕ/ ِ) تفسير بحر العمـك
 .(ِِّ/ ّ) تفسير معالـ التنزيؿ, البغكمك

 .(ُُٕٕ/ ْ) الصحاح, الفارابي(ٔ) 
 .(ُِّّ/ ّ) المرجع السابؽ(ٕ) 
 .(ُٗ/ ِ) العيف, الفراىيدم: , كانظر(ِِِ/ ّ) زاد المسير  ي عمـ التفسير, ابف الجكزم(ٖ) 
تفسير الكشؼ كالبياف, : , كانظر(َِٕ/ ِ) , كجميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف(ّٗ/ ْ) العيف, الفراىيدم(ٗ) 

 .(َُٔ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية, ك(ٔ/ ٕ) الثعمبي
, السمر ندم, ك(ِٗٗ/ ُ) تيذيب المغة, اليركم(َُ)   .(ْْٕ/ ِ) تفسير بحر العمـك
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  .(ُ)اتيسقط كلده :خي حي جي يه ىه

, كىنا ىك الجنيف  ي بطف (ِ)شجرة, كبالكسًر ما كاف عمى ظىيرأك عمى رأًس  ما كاف  ي بىٍطف :حي

 .أمو
  .(ّ)الناس تحسب :ىي مي

 .(ْ)أم مف ىكؿ ذلؾ اليـك عقكليـ ذاىبة, لشدتو كاختالطو العقؿ عمى الكرب غمبة السيكر ىنا :يي

 :القراءات: رابعاً 
 :َّ ... ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي ...ُّ:قوله تعالى

سكاف السيف بفتل (رلؾٍ بسى  ىـ كما رلؾٍ سى ) كالكسائي حمزة  رأ  كزف عمى  ييما ألؼ بغير الكاؼ كا 
 .(ٓ)عالىؼي  كزف عمى باأللؼ الكاؼ ك تل السيف بضـ كالبا كف , ك رأ لىعٍ ؼى 

 حركة يضعؼ الٌسكر كاف لما أنو: األلؼ كأثبت السيف ضـ لمف  الحجة": (ٔ)يقكؿ ابف خالكيو
 عمى داخمة آ ة السكر كاف لما أنو: األلؼ كحذؼ  تل لمف كالحجة, ككسالى بكسالف شٌبو اإلنساف
الجميكر تبيف أثر الساعة عمى العقكؿ, كالثانية تبيف أف األثر ,  قراءة (ٕ)"كىمكى بمرضى شبو اإلنساف

 .عمى األجساد
 :اإلجماليالمعاى : خامساً 

ليذا اليـك العظيـ, كما يقع  يو مف  ضه ٍر عى ك ىذا كٍصؼ ليكـ القيامة كبعض مشاىده أك مقدماتو,
تظير اآليات , حيث يشتد الكرب, كترتجؼ األرض, كأىكاؿ, كما يطمع بو عمى الناس مف مفزعات

تبدأ السكرة الكريمة, منذرة الناس بيذا اليـك العظيـ, يـك القيامة,  المدكمبيذا اإلعالـ الصارخ  الباىرة,
                                                           

 .(ِِّ/ ّ) تفسير معالـ التنزيؿ, البغكم(ُ) 
 .(ٔٔٓ/ ُ) جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف: انظر(ِ) 
 .(ِّْٕ/ ٖ) تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ(ّ) 
 .(ُِٓ/ ِ) مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار, القاضي عياض(ْ) 
 .(ُّٕٔ/ ّ) جامع البياف, أبك عمرك الداني ,(ُٔٓ: ص) التيسير, أبك عمرك الداني(ٓ) 
 مدة, بذمار, كأ اـ اليمف زار ,ىمذاف مف أصمو ,النحاة كبار مف لغكٌم,: اهلل عبد أبك خالكيو, بف أحمد بف الحسيف(ٔ) 
 مجالس المتنبي مع لو ككانت. ر يعة منزلة حمداف بنك  سحمو شيرتو, بيا كعظمت ,حمب  استكطف الشاـ إلى كانتقؿ

 ابف مقصكرة شرح) كتبو مف. ق َّٕحمب  ي كتك ي. أكالده بتسديب الدكلة سيؼ إليو كعيد. الدكلة سيؼ عند كمباحث
معجـ األدباء, يا كت                : انظر. كغيرىا (العزيز القرآف مف سكرة ثالثيف إعراب), ك(القرآف شكاذ  ي مختصر), ك(دريد

 .(ََُّ/ ّ) الحمكم
 .(ِِٓ: ص) الحجة  ي القراءات السبع, ابف خالكيو(ٕ) 
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 ,  في ذلؾ اليـك الشديد(ُ)منبية ليـ مف غفمتيـ, ممفتة ليـ إلى ما ىنالؾ مف أىكاؿ تشيب منيا الكلداف
تذىؿ المرضعة عف كلدىا لغير  طاـ, كتضع أف  يبمغ األمر مف الدىشة كاالضطراب كالحيرة كالذىكؿ

ىيئة يفقد الناس تكازنيـ  تراىـ يكمئذ عمى ", كمف شدة اليكؿ (ِ)ك زعان  رعبان  الحامؿ ما  ي بطنيا لغير تماـ
كصكرة الثمؿ الغا ؿ الحائر مما يشاىد ما يحؿ بو كبغيره  ي ذلؾ المك ؼ العظيـ, إذ تتفتت  يو األكباد, 

ائض, كتتمجمج  يو القمكب,  تبمغ الحناجر ألف ما ىـ  ادمكف عميو ليس بممؾ ظالـ كال كترتعد  يو الفر
ال مخمص منو, لذلؾ  د أرىقيـ خكؼ  َُّّ َّ ٍّ ٌُّّسمطاف غاشـ يؤمؿ الخالص منيما 

لحك ة بيـ كأذىب عقكليـ رؤياه,  س قدىـ رشدىـ, كأضاع تمييزىـ, كأزاؿ معر تيـ حاليـ, كأشغؿ كال 
  .(ّ)"بنفسو

  ييحمؿ, سكاء أكاف ما  شيءكيجكز أف يككف المراد بكضع الحمؿ العمـك كالشمكؿ, أم كؿ "
ا يككف المراد بذات كبيذ ,أمكر يشغمكف بيا, كيحرصكف عمييااألرحاـ مف أجنة, أك ما مع الناس مف 

كنذرىا, إرىاصات الساعة,  كيمكف أف تككف ىذه الصكرة حقيقية, كأف مف يشيد مف الناس, النفس: الحمؿ
  .(ْ)"ساعة نفسيا, حيف ينكشؼ أمرىا كمو كيؼ باؿ , ع ليـ ىذا بؿ أف تقع, م

 .(ٓ)"ىك زلزاؿ  زع كخكؼ, ال زلزاؿ حركة األرض":  اؿ صاحب أضكاء البيافك
اختمف المفسرون في الزلزلة المذكورة هل هي في الدايا عمى القوم الذين تقوم عميهم القيامة، 

عمى جميع العالم؟ أم هي في يوم القيامة 
ٍكنىيىا ىي  ي الدنيا كالضمير  ي" : اؿ الجميكر الرضاع كالحمؿ ؛ ألف عائد عندىـ عمى الزلزلة تىرى

ًة أم الزلزلة  ي القيامة, كالضمير" :ك الت  ر ة, "إنما ىك  ي الدنيا يكـ يركف ابتداءىا  :عائد عمى السَّياعى
كاعمـ أنو ليس  ي المفظ داللة عمى شيء ": , ذىكر الرازم اختال يـ  ي ذلؾ, ثـ عقب  ائالن (ٔ)" ي الدنيا

                                                           

 .(ُٕٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ُ) 
 .(ِِِ/ ّ) زاد المسير  ي عمـ التفسير, ابف الجكزم :انظر(ِ) 
تفسير : انظرك (ُّْ-ُِْ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم: انظر, ك(ُٕٓ/ ٔ) عبد القادر العاني بياف المعاني,(ّ) 

 .(ِْٕ/ ِ) مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التسكيؿ, النسفي
 .(ّٕٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ْ) 
 .(ُِٔ/ ْ) أضكاء البياف, الشنقيطي(ٓ) 
 .(َُٔ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية(ٔ) 
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ف كانت الزلزلة  بميا, كتككف مف أماراتيا كأشراطيا, كتصل  مف ىذه األ ساـ, ألف ىذه اإلضا ة تصل كا 
 .(ُ)"إذا كانت  ييا كمعيا, كقكلنا آيات الساعة كأمارات الساعة

حد أو ألهل الاار خاصة؟ واوم لكل شدة ذلك الي هل تحصل
ف أىؿ الجنة يحشركف كىـ آمنكف كغيره يختص بسىؿ النار, يعيـ, إف الفزع األكبر : اؿ  كـ  ,كا 

  .(ِ)بؿ يحصؿ لمكؿ ألنو سبحانو ال اعتراض ألحد عميو  ي شيء مف أ عالو, كليس ألحد عميو حؽ :ك يؿ
 :المطائف البيااية: سادساً 
تعكد عمى  (الياء)أف  :األولالقول ,  كالف المتصؿ الضمير ي  :َّخن حنُّ: تعالى قوله .1

ألف يـك القيامة ال  ؛ظاىر النصيكـ تركف الزلزلة, كذلؾ مف أشراط الساعة, كىك : أم ,الزلزلة
تركف : )عة أمالسا أنو ضمير :الثاايالقول و ,(ّ)إنما ذلؾ  ي الدنيا ,حامؿ  ييا كال مرضعة

الذىكؿ كالكضع حقيقة ألنو  ي الدنيا, كعمى الثاني يككف عمى سبيؿ  عمى األكؿ يككف , (الساعة
  .(4)ُٕ: المزمؿ[ َّ جع مظ  حط مض ُّٱ :التعظيـ كالتيكيؿ, كىك كقكلو

  يتكٌسع بدليؿ أنو ليس  (شيئان )تسمية المعدـك  :َّٱيم  ىم مم خم حمُّ :قوله تعالى .2

ف كاف مطمؽ المفظ يقتضيو إما ألنيا حاصمة متيقف ك كعيا  (شيئان )كسماىا , العدـ زلزلة باالتفاؽ كا 
ما عمى المآؿ إك ,ىيا بالمكجكداتكىي معدكمة إذ اليقيف بيا يشبٍّ  (شيئان ) يستسيؿ لذلؾ أف تسمى 

بؿ المعنى أنيا إذا كانت  يي حينئذ  , كسنو لـ يطمؽ االسـ اآلف ,أم ىي إذا ك عت شيء عظيـ
 .(ٓ)لمعدـك شيء, ك ي ىذا جكاب عمى المعتزلة  ي ادعائيـ أف اشيء عظيـ

ك ي التعبير عنيا بالشيء إيذاف بسف العقكؿ  اصرة عف ":  اؿ أبك السعكد  ي تفسيره
 .(ٔ)"ال تحيط بيا إال عمى كجو اإلبياـإدراؾ كنييا كالعبارة ضيقة 

 . (ٕ)ذكر لفظ الذىكؿ ىنا دكف النسياف ألنو أدؿ عمى شدة التشاغؿ :َّ منُّ :قوله تعالى .3

                                                           

 .(ََِ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ُ) 
 .(ْٔ/ ٓ) تفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف, النيسابكرم(ِ) 
 .(ّْٕٖ/ ٕ) اليداية إلى بمكغ النياية, مكي بف أبي طالب(ّ) 
 .(ٓ/ ُْ) المباب  ي عمـك الكتاب, ابف عادؿ, (ِِِ/ ٖ) الدر المصكف, السميف الحمبي(ْ) 
 .(ٓ -ْ/ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي, (َُٓ/ ْ) الكجيز, ابف عطيةالمحرر (ٓ) 
 .(ُٗ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ٔ) 
 .(ُٖٗ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ٕ) 
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المرضعة التي ىي  ي حاؿ ؛ عضً ٍر ـي  كلـ يقؿ ميٍرًضعىةو   اؿ :َّٱين ىنُّ: قوله تعالى .4

ف لـ تباشر اإلرضاع  ي حاؿ : كالمرضع الصبي,اإلرضاع ممقمة ثدييا  التي شسنيا أف ترضع كا 
ك د ألقمت الرضيع ثدييا مرضعة, ليدؿ عمى أف ذلؾ اليكؿ إذا  كجئت بو ىذه : كصفيا بو  قيؿ

 إف المرأة  د تذىؿ عف الرضيع إذا كاف غير ": يقكؿ ابف القيـ, (1)لما يمحقيا مف الدىشة نزعتو
 إذا التقـ الثدم كاشتغمت برضاعو لـ تذىؿ عنو إال ألمر ىك أعظـ عندىا مف  ,مباشر لمرضاعة
 . (2)"اشتغاليا بالرضاع

, نفيس عف عمقو عمى طريقة الكناية أطمؽ ذىكؿ المرضع كذات الحمؿ كأريد ذىكؿ كؿ ذم عمؽ .5
لمداللة عمى أف ىذا الذىكؿ يعترم كؿ مرضع كليس ىك لبعض المراضع ( كؿ)كزيادة كممة 

. (3)باحتماؿ ضعؼ  ي ذاكرتيا
  ىي ميُّ : بقكلو باإل رادثـ  (تركنيا) ي  بالجمع  َّٱمن خن حنُّ :قوله تعالى .6

 الثانية ي رائيف ليا, كىي معمقة  عمقت بالزلزلة  جعؿ الناس جميعان  ألٌف الرؤية أكالن ؛ َّيي

لكف مف غير , لسائرىـ بككف الناس عمى حاؿ السكر,  ال بد أف يجعؿ كؿ كاحد منيـ رائيان 
. (ْ)الرائياعتبار اتصا و بتمؾ الحالة  إف المراد بياف تسثير الزلزلة  ي المرئي ال  ي 

لمانع, كلى ليس  ييا ما يمنع مف إسناد الفعؿ إلى الجميع, كالثانية  ييا ابسف األي : كأجاب بعضيـ
كيرل  ريؽ أف الرائي ىك النبي , (ٓ)كىك كصؼ السكر؛ ألف السكراف الى يرل شيئان 

(6).  
ـٍ يستعمؿ التعبير: َّٱحي جيُّ :قوله تعالى .7 الحامؿ  د تطمؽ عمى المييسة  ؛ ألف(كؿ حامؿ) لى

ذات حمؿ لـ يكف إال لمف  د ظير حمميا :  إذا  يؿ ,كعمى مف ىي  ي أكؿ حمميا لمحمؿ,

                                                           

 .(َُِ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازمك, (ُِْ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم(ُ) 
 .(ّّٖ: ص) ابف القيـ التفسير القيـ,(ِ) 
 .(ُٖٗ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ّ) 
 .(ُّْ/ ّ) , كتفسير الكشاؼ, الزمخشرم(ِٗ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ْ) 
 .(ُٕٗ/ ّ) تفسير ابف عر ة(ٓ) 
                  تفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف,, ك(ِْْٖ/ ٕ) اليداية إلى بمكغ النياية, مكي بف أبي طالب: انظر(ٔ) 

 .(ْٔ/ ٓ) النيسابكرم
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 ستى  ي المرضعة بالتاء التي تحقؽ  عؿ , ذات كلد: كما يقاؿ ,, أك سقطان لمكضع كامالن كصمل 
  .(1)كأتى  ي الحامؿ بالسبب الذم يحقؽ كجكد الحمؿ ك بكلو لمكضع, الرضاعة دكف التييؤ ليا

 , حيثعمى كجو التشبيو أثبت السكر أكالن : َّٰى ٰر ٰذ يي  ىي ميُّ :قوله تعالى .8

, كىذه أمارة كؿ مجاز عمى التحقيؽ إذ لـ يشربكا خمران  , كنفاه ثانيان  قدكا التمييز كأضاعكا الرشد
 . (ِ)ان ك ي ىذا التشبيو نجد أف أداة التشبيو كالشبو  د حذ تا  يككف التشبيو بميغ

حيث إف سكرتيـ حاصمة بسبب ما ناليـ ؛ استدراؾ: َُّّ َّ ٍّ ٌُّّ :قوله تعالى .9

. (ّ)لكجكد العذاب, كنفيو باعتبار ذاتو السيٍكر  كجكد مف العذاب,
 :المقاصد واألهداف: سابعاً 
 .(ْ)تقرير عقيدة البعث كالجزاء بذكر أحكاليما كأىكاليماىذا المقطع ىك ؿ اليدؼ األساسإف  .ُ

عمى  كتجيءال يكاد يتصكرىا أحد, ألنيا تخرج عف دائرة التصكر البشرل,  يـك القيامةف أىكاؿ إ .ِ
 . (ٓ)حياتيـ األكلى  يصكرة لـ تقع لمناس 

لى العمؿ لو, كالقيامة يكـ إلى تذكرحاجة دائمة   يالمؤمف  .ّ إنو ميما أكثر ؼ ؛إلى الحياة معو, كا 
ىكؿ ذلؾ اليـك  ك ائدة ذكر": ,  اؿ القرطبي(ٔ)  ميؿ إلى المطمكب منو ليذا اليكـ ذلؾمف عمؿ, ؼ

  .(ٕ)"بالعمؿ الصالل التحريض عمى التسىب لو كاالستعداد
الزلزلة التي ذكر, كمنيا طمكع : إف بيف يدم الساعة آيات تحجبف التكبة ك بكؿ اإليماف, منيا .ْ

 :تعالى الشمس مف مغربيا, كخركج الدجاؿ, كالدابة, كخركج يسجكج كمسجكج, كأمثالو, كىك كقكلو

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين... ُّٱ

  .(8) ] ُٖٓ:األنعاـ[َّّٰ..ِّ
                                                           

 .(ّْٖ-ّّٖ: ص) التفسير القيـ, ابف القيـ(ُ) 
                   إعراب القرآف كبيانو, محيي الديف دركيش :, كانظر(ْٔ/ ٓ) تفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف, النيسابكرم(ِ) 

 .(َِٔ/ ِ) التفاسير, الصابكني, كصفكة (ّٖٖ/ ٔ)
 .(ُِّ/ ٕ) تفسير محاسف التسكيؿ, القاسمي, ك(ُٕٗ/ ّ) تفسير ابف عر ة: انظر(ّ) 
 .(ُْٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ْ) 
 .(ِٕٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ٓ) 
 .(ِٕٗ/ ٗ)لمرجع السابؽ ا(ٔ) 
 .(ْ/ ُِ) القرطبيالجامع ألحكاـ القرآف, (ٕ) 
 .(ّٕٖ/ ٕ) تسكيالت أىؿ السنة, أبك منصكر الماتريدم(ٖ) 
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ف الزالزؿ  ,(ُ)الجميكر عمى أف زلزلة الساعة ىي كالمعيكدة  ي الدنيا إال أنيا  ي غاية الشدة .ٓ كا 
 . (ِ)لبالغ عف اهللمجرد آيات ككنية تثبت صٍدؽ ا مف ىٌزات أرضيةالتي نراىا 

إف ىذه المشاىد كاألىكاؿ التي ذكرىا تمثؿ زلزلة الساعة  قط كىي جزء مف مراحؿ عديدة ليـك  .ٔ
 .القيامة كىذا يدؿ عمى الصعكبة الشديدة, كالفظاعة اليائمة لذلؾ اليكـ

 بمغتمف القال ؿ كالبالبؿ ما تنصدع لو القمكب, ك  ييا يككف, شديدة عظيمة مشاىد يـك القيامة .7
ال يجزم كالد عف كلده, كال مكلكد ىك جاز   ي ذلؾ اليكـؼشخص األبصار, تالقمكب الحناجر, ك

 زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ ,عف كالده شيئان 

 حقيؽ , كتسكد حينئذ كجكه كتبيض كجكه ,]ِٖ  –ِٕ: الفر اف[ َّ حئ جئ  يي ىي ني مي

بالعا ؿ الذم يعرؼ أف كؿ ىذا أمامو أف يعد لو عدتو كأف ال يمييو األمؿ  يترؾ العمؿ كأف تككف 
 . (3)تقكل اهلل شعاره كخك و دثاره كمحبة اهلل كذكره ركح أعمالو

ناس عقكليـ, كأسماعيـ , يسخذ عمى اؿرثير القيامة عمى النفس شديد األثع الساعة كتسؽٍ كى  إفَّي  .ٖ
 مف نفسو,  تتعطؿ  يو األجيزة العاممة شيئان  -مع ىذا البالء -حيث ال يممؾ أحد, كأبصارىـ

 .(ْ)كيصبل مجرد شبل يتحرؾ كما تتحرؾ األشباح, اإلرادية منيا كغير اإلرادية

 استاكار الجدل في اهلل بغير عمم: المطمب الثالث

 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ

 .]ْ  –ّ: الحج[ َّ يث ىث نث مث زث  رث يت ىت

: المااسبة: أووً 
 كدعا كشدتيا, القيامة يكـ أىكاؿ عف تقدـ  يما تعالى أخبرلما  :مناسبة ىذا المقطع لما  بمو ىي

 ,مجادلتيـ عف كأخبر ,األكؿ  ي ذكركا الذيف الناس مف  كمان  المقطعىذا   ي ميَّيز ثـ ,اهلل تقكل إلى الناس
  يىـ يجادلكف  إف كشدائدىا, الساعة زلزلة بذكر الشديد التحذير ىذا مع يذا الصنؼ مف الناس تجدىـ 

                                                           

 .(َُٔ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية(ُ) 
 .(ٕٖٔٗ/ ُٔ) الخكاطر, لمشعراكم(ِ) 
 .باختصار (ِّٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم(ّ) 
 .(ُٓٓ-ُْٓ/ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي, ك(ِٕٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب: انظر(ْ) 
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 السخرية مسخذ عنو حديث كؿ يسخذكف, (ُ), غا ميف عف الجزاء  ي ذلؾ اليكـ بؿ يكذبكف بوعمـ بغير اهلل
 .(ِ)يقع كجو أم عمى بالكالـ  يرمي ليكاه, عقمو  يو المرء لـسً مي  الذم العقيـ, الجدؿ بيذا كالعبث,

: سبب الازول: ثااياً 
 اهلل, بنات المالئكة: يقكؿ  كاف الجداؿ كثير كاف, (ّ)الحارث بف النضر  ي فىاتاف اآليتا نزلت

 النضر  ي ك يؿ نزلت, ترابان  كعاد بمي  د مف إحياء عمى  ادر غير اهلل أف كيزعـ األكليف, أساطير كالقرآف
 .(ْ)ىشاـ بف جيؿ أبيك خمؼ بف كأبي الحارث بف

: معااي المفردات: ثالثاً 
 .(ٓ)الكالـ كمراجعة ،كالًمراء شدة الخصكمة: الجداؿ: ىئ نئ مئ

 .(ٔ)طافشي كؿ بسمر كيعمؿ يطيع :نب  مب زب

 اعت أم الشيء عمى كمىرىدى  كاستعصى, لعص أم تمرَّيد ك د كالجف, ساإلف شياطيف مف المىريدي  :ىب

 ر,شع كجيو  ي يكف لـ إذا أٍمرىد لإًلنساف  كلؾ ذلؾ مف الشيء, اٍمًمسىاسي  المغة  ي كأصمو ,(ٕ)لكطغ
  .(ٖ)الخير مف جردجرداء, كالشيطاف المريد المت ممساء كانت إذا مرداء لمصخرة اؿكيؽ
 .(ٗ)قعمي  يًضي :زت رت

                                                           

, (ّْٖ/ ٕ) البحر المحيط  ي التفسير, أبك حياف أثير الديف األندلسيك ,(َِِ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم: انظر(ُ) 
 .(ُِ/ ُْ) المباب  ي عمـك الكتاب, ابف عادؿك

 (ْٕٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ِ) 
 أيسر ,العبدرم القريشي  صي بف الدار عبد بف مناؼ عبد ابف الكاؼ, بفتل كمدة, بف عمقمة بف الحارث بف النضر ىك(ّ) 
مَّيى  -اهلل رسكؿ بسمر طالب أبى بف عمى  ىتمو كا رنا, ك يتؿ بدر, يـك مىٍيوً  اهللي  صى مَّيـى  عى سى  عمى كالسير المغازم أىؿ كأجمع , -كى
نما كا رنا, بدر يـك  يتؿ أنو ( ُِٔ/ ِ) تيذيب األسماء كالمغات, النككم .كالمسمميف لإلسالـ األذل شديد كاف ألنو  تؿ كا 

كتفسير معالـ التنزيؿ,                     ،(ٔ/ ْ) النكت كالعيكف, الماكردم, ك(ٕ/ ٕ) تفسير الكشؼ كالبياف, الثعمبي(ْ) 
 .(َُٕ/ ْ) كالمحرر الكجيز, ابف عطية ,(ِّْ/ ّ) البغكم
 .(ّّْ/ ُ) , كمعجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ُٕٗ: ص) مجمؿ المغة, ابف  ارس: انظر(ٓ) 
, السمر ندم(ٔ)   .(ْْٗ/ ِ) تفسير بحر العمـك
 .(ّٕ/ ٖ) العيف, الفراىيدم(ٕ) 
عرابو, الزجاج, ك(ُّٕ/ ٓ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس: انظر(ٖ)  إعراب القرآف, ك, (ُُْ-َُْ/ّ) معاني القرآف كا 

 .(ّٖٓ/ ٔ) إعراب القرآف كبيانو, محيي الديف دركيشك, (ُٔ/ ّ) النحاس
 .(ُٗٔ/ ّ) تفسير القرآف العزيز, ابف أبي زمنيف، (ُِٓ/ ِ) معاني القرآف, الفراء(ٗ) 
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 .(ِ)ان كلي كاتخذه, (ُ)بعواتٌ : ىت

 .(ّ)حرىا يزداد اإليقاد بشدة ألنيا؛ شديدان  إيقادان  , المك دةاالشتعاؿ الشديدة النار :ىث نث

: جماليالمعاى اإل: رابعاً 
 يريدكف الحؽ, بالباطؿ يجادلكف كجعمكا الضالؿ, طريؽ سمككا ,مف الناس ك ر ة طائفةىناؾ 

بطاؿ الباطؿ إحقاؽ  عندىـ, ما كغاية شيء, العمـ مف عندىـ ما ,الجيؿ غاية  ي أنيـ كالحاؿ الحؽ, كا 
 الغكاية, طرؽ ـلو يزينكف الذيف كالجف اإلنس شياطيف, (ْ)مريد شيطاف كؿ مف الضالؿ, أئمة تقميد

, (ٓ)النار إلى ـبو تصؿ التي األعماؿ إلى ـكيقكدكنو ,المياكم  ي ـبو تزلؽ التي الطرؽ ـبو كيسمككف

 كما بسىميا, ستعرةالـ جينـ إال اؿلمضَّي  مرجع كال الضالؿ, إال الحؽ بعد ما كتقكدىـ إلى عذاب السعير, إذ
ـي  إلى مصير ال   .(ٔ)بسىميا الناعمة الجنة إال حؽال

: المطائف البيااية: خامساً 
طالؽ ،مستعممة  ي معنى الكثرة( كؿ)كممة " :َّٱنب  مب زبُّ :قوله تعالى .ُ ( كؿ) لفظ كا 

 عمكـ لمجمكع مشابيان  شيء أ راد مف الكثير لجعؿ مجاز كأصمو العرب كالـ  ي شائع الكثرة عمى
 إلى استعمالو يحتاج ال (كؿ) معاني مف معنى  صار الحقيقة ساكل حتى ذلؾ كثر ثـ أ راده,
 .(ٕ)"اعتبار إلى كال  رينة

, لمثبكت مستعارة الكتابة" :َّزت رتُّ :قوله تعالى .ِ  كداللتو متكليو إضالؿ لزمو أم كالمزـك

 إذا العقد أف شاع  قد عميو, كجب أم عميو كتب  عؿ ذلؾ لزكـ عمى  سطمؽ السعير, عذاب عمى
 .(ٖ)"صحيفة  ي تبؾي  بو اإلخالؿ كعدـ ,بو العمؿ تحقيؽ ريدأي 

                                                           

 .(ِْْٕ/ ٖ) تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ(ُ) 
 .(ِّ/ ِ) التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزم(ِ) 
 .(ِّٔ/ ْ) , كأضكاء البياف, الشنقيطي(ّٓٔ/ ْ) ابف منظكرلساف العرب, : انظر(ّ) 
 .(ّّٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم: انظر(ْ) 
 .(ٖٔ/ ُٕ) المراغي تفسير: انظر(ٓ) 
 .(ُٕٓ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني: انظر(ٔ) 
 .(ُِٗ/ ُٕ, ّٔ-ّٓ/ِ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ٕ) 
 .(ُّٗ/ ُٕ) المرجع السابؽ(ٖ) 
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 معنى  ي مشتيران  الضالؿ كاف لما" :َّٱىث نث مث زث  رث يتُّ :قوله تعالى .ّ

, المعنى لظيكر قي ؿُّل ضً مي   عؿ متعمؽ ذكر إلى اآلية ىذه  ي يحتج لـ ,كالصالح الخير عف البعد
 اليدل يككف أف الشسف إذ غريب بو تعمقو ألف السعير عذاب إلى كىك يوً دً قٍ مى   عؿ متعمؽ كذكر
 .(ُ)"كيعذب يضر ما إلى ال ينفع ما إلى

. (ِ)(طباؽ سمب) بالمضادة طباؽ الكممتيف بيف الجمع  ي: َّٱزث  رثُّ :قوله تعالى .ْ

، (ّ)استعارة تمثيمية تيكمية ي التعبير بمفظ ييديو : َّٱىث نث مث زثُّ :قوله تعالى .ٓ

 النار, إلى يكصميـ إغراءىـ  إف الشياطيف, يتبعكف الذيف أما الجنة, إلى ييدكف الرسؿ أف كمؤداه"
 .(ْ)"ىداية تسمى أف صل إف ىدايتيـ كتمؾ

: المقاصد واألهداف: سادساً 
                 منو, يتبرأ اآلخرة  ي إنو ثـ الضالؿ, إلى إالٌ  ييديو ال دكاعيو بمتابعة الشيطاف كا ؽ مف .ُ

  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ٹٱٹٱُّٱٱ,متٌبعيو جممة كيمعف

 جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام

 .]22:إبراهيم[َّهت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ حئخئ

 بالدالئؿ العمـ عدـ مع المجادلة تخصيص ألف الحقة, المجادلة جكاز عمى تدؿ بمفيكميا اآلية .ِ

 خض حض ٹٱٹٱُّٱ:  كلو مف المراد ىي الباطمة  المجادلة جائزة, العمـ مع المجادلة أف عمى يدؿ

:  كلو مف المراد ىي الحقة كالمجادلة , ]ٖٓ: الزخرؼ[ َّ جف مغ جغ مع مظجع حط مض

القسـ الذم  ىك الجداؿ مف  المذمكـ, (5) ] ُِٓ: النحؿ[ َّ جتحت هب مب خبٹٱٹٱُّٱ

 أعداء مع هلل بو, بؿ إف المجادلة مسمكر  محمكد كالتحقيؽ العمـ عف الصادر الجداؿ كأما ذكر,
القربة عند اهلل  مكجبات الديف مف كجاحدم الحؽ

(6). 

                                                           

 .(ُٓٗ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ُ) 
 .(ُُٓ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي: انظر(ِ) 
 .(ْْٖ/ ٕ) البحر المحيط  ي التفسير, أبك حياف أثير الديف األندلسي: انظر(ّ) 
 .(ُْْٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ْ) 
 .(َِِ/ ِّ) الرازممفاتيل الغيب, (ٓ) 
 .(ٖٔ/ ُٕ) المراغي تفسير: بتصرؼ, كانظر (ْٔ/ ٓ) تفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف, النيسابكرم(ٔ) 
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النار, بمعنى أف اهلل  إلى كأنو يقكده  ي اآلخر تكاله  ي الدنيا, مف إضالؿ الشيطاف عمى كيتب .ّ
 الدنيا, بما يكسكس لو, كيزيف لو مف   يأف مف اتبع ذلؾ الشيطاف, كسمؾ سبيمو, أضمو  : ٌدر

 زجر اآلية ك ي, (1)جينـ  يالفجكر, كسمكؾ سبيؿ المعاصي كاآلثاـ التي تكبقو كاتباع الغكاية, 
 .(2)اتباعو عف

 رؤساء أ كاؿ كيتبعكف المبيف, الحؽ مف رسكلو عمى اهلل أنزؿ ما تنعى اآليتاف عمى  ـك يترككف .ْ
 , كىذا(4)لمباطؿ متبعيف الحؽ, عف , معرضيف بذلؾ(3)كاآلراء كاألىكاء البدع إلى الدعاة الضاللة
 كخصكصان  حكليا, يثيركنو عقيـ بجدؿ الحقائؽ يمضغكف عصر, كؿ  ي الناس نراه مف الصنؼ
  تشابيكا الشيطاف, كىك كاحد مميميـ ألف حذكىـ؛ كحذكا كاألمريكاف األكربيكف اتبعيـ الذيف الييكد

  .(5)المصدر لكحدة كتشاكمكا,
بطالو الحؽ إلدحاض بالباطؿ الجداؿ حرمة .ٓ  .(ٔ)كا 
 كاستحقا و الشاممة كربكبيتو اهلل كجكد  ي يجادلكف الذيف إلى تنديدية إشارة: اآليتيف ىاتيف ك ي .ٔ

  .(ٕ)لمعبادة كحده
 .(ٖ)صحيل نبكم كالـ أك إليي كحي مف عمـ بغير كصفاتو اهلل ذات  ي الكالـ حرمة .ٕ

 .(9)كأ عالو اهلل صفات  ي صحيل عمـ كبغير بالباطؿ, يجادؿ الذم ىك باهلل المشرؾ إف .ٖ
  

                                                           

 .(ِْٖ/ ِ) تفسير مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التسكيؿ, النسفي: انظر(ُ) 
 .(ُِ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي(ِ) 
 .(ّْٗ/ ٓ) كثيرتفسير القرآف العظيـ, ابف (ّ) 
 .(ِِٔ/ ْ) أضكاء البياف, الشنقيطي: انظر(ْ) 
 .(َْْٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ٓ) 
 .(ُْٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٔ) 
 .(ُُ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ٕ) 
 .(ُْٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٖ) 
 .(ُٓٓ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ٗ) 
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 :المبحث الثااي

( 7-5)البعث والاشور اآليات  إثبات
 :ك يو ثالثة مطالب

. أطكار خمؽ اإلنساف كمراحؿ حياتو :المطمب األول
 .إنزاؿ المطر حياة النبات :المطمب الثااي
 .حقائؽ ثابتة متصمة بنامكس الككف :المطمب الثالث
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. أطوار خمق اإلاسان ومراحل حياته: المطمب األول
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ  ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث متهت خت حت جت  هب مب خب حب

 ]5: الحج[ َّ جضحض مص خص  حص مس خس حس

 :المااسبة: أووً 
لممعاد,  يف بميا ىي أنو لمَّيا ذكر تعالى  يما سبؽ أحكاؿ المخالفيف لمبعث, المنًكرمناسبة اآلية لما 

 .(ُ)ذكر ىنا الدليؿ عمى  درتو تعالى عمى المعاد, بما يشاىد مف بدئو لمخمؽ
 :معااي المفردات: ثااياً 
 .(ّ)كحيرتيا النفس اضطراب , مع(ِ)البياف إلى كالتُّلٍيمىة, كالحاجة الشَّيؾ: الريب: لك اك

 .(5)القيامة يكـ كاألجساد األركاح ك ياـ المعاد كىك , (4)لممكتى اهلل مف النيكض, كاإلحياء :ىك

  .(6)الصباح حتى مطرت: نطكؼ كليمة ؼ,الصا ي, كجمعيا نيط الماء القميؿ كأصميا المني ىي :رن

مرتو اشتدت ما: الدَّيـ مف كىي عمىؽ, جمعيا: نن   إذا بو, تمر بما كتعمقيا لرطكبتيا عمقة كسميت ,(7)حي

 .(8)عمقة  ميست جفت
يمضغ مف ً طعة :ٰى  .(9) المحـ بقدر ما ي

 

                                                           

 .(ّٓٗ/ ٓ)القرآف العظيـ, ابف كثير  تفسير(ُ) 
 .(ِّّ/ ُ) جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف(ِ) 
 .(ِْٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ّ) 
 .(ْٔ: ص) المغرب  ي ترتيب المعرب, برىاف الديف الخكارزمي: انظر, ك(ُُٕ/ ِ) لساف العرب, ابف منظكر(ْ) 
 .(ّٓٗ/ ٓ) تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير(ٓ) 
 كالتمخيص  ي معر ة أسماء األشياء, أبك ىالؿ العسكرم                 ,(َْْ/ ٓ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس: انظر(ٔ) 

 .(ّّ: ص)
 .(ِِْ/ ُ) معجـ ديكاف األدب, الفارابي(ٕ) 
 .(ِِّ/ ّ) زاد المسير  ي عمـ التفسير, ابف الجكزم(ٖ) 
, نشكاف بف سعيد(ٗ)   .(ْْْٖ/ ٕ) كاليداية إلى بمكغ النياية, مكي بف أبي طالب, (ُِّٔ/ ٗ) شمس العمـك
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 كأما سىًكٌيان  خمقان  كاف  ما المخمقة  سما": (2)أك ىي كما ذكر الطبرم, (1)تمامان كسقطان : مي زي ري

 إنسانان  مصٌكرة المضغة ذلؾ معنى خمقان, يككف أف  بؿ كألقتو النطؼ, مف األرحاـ د عتو  ما مخمقة غير
ذا مخمقة  يي صكرت  إذا مصٌكرة, كغير االختال ات  (4)كجمع الماكردم (3)"مخمقة غير  يي تصٌكر لـ كا 

 األرحاـ د عتو ما مخمقة كغير, خمقان  صار ما المخمقة أف: أحدىا: تسكيالت أربعة  يو":  ي معناىا  قاؿ
 كغير مصكرة معناه: كالثالث. الخمؽ تامة كغير الخمؽ تامة معناه: كالثاني. خمقان  يصير  مـ النطؼ مف

 مف الممساء المسكاة: , كأصؿ كممة المخمقة (5)"التاـ كغير, شيكره  ي التاـ يعني: كالرابع. كالسقط مصكرة
 كانت إذا خمقاء, صخرة:  كليـ مف كممسو, سكاه إذا كالعكد, السكاؾ خمؽ :يقاؿ. كالعيب النقصاف
  .(6)ممساء

  (7)األرحاـ  ي كنثبت :خئ حئ جئ

, كالمعنى ىنا (9)اسمان  لو جعؿ إذا سماه, مف مفعكؿ اسـ: , كالمسمى(8)الشيء ميدة: األجؿ :خب حب

 .(10)الشيكر, كىك ك ت الكضع مف معمكـ ك ت
 .(11)البمكغ إلى الكلد انفصاؿ ك ت مف الطفؿ يطمؽ: جت

 

                                                           

 .(ِْٕ: ص) ابف  تيبة: غريب القرآف: انظر, ك(ُِٓ/ ِ) معاني القرآف, الفراء(ُ) 
 إماـ الشيير, كالتاريخ الكبير التفسير صاحب ,(قَُّ -قِِْ)الطبرم خالد, بف يزيد بف جرير بف محمد جعفر أبك(ِ) 
ك يات . نقمو  ي ثقة ككاف أحدا, يقمد لـ المجتيديف, األئمة مف ككاف ذلؾ, كغير كالتاريخ كالفقو كالحديث التفسير  ي

 .(ُُٗ/ ْ) األعياف, ابف خمكاف
 .(ٖٔٓ-ٕٔٓ /ُٖ) جامع البياف, الطبرم(ّ) 
 بالبصرة, الصيمرم القاسـ أبي عمى تفقو: البصرم الماكردم حبيب بف محمد بف عمي الحسف أبك القضاة أ ضى(ْ) 

 كأصكؿ كالتفسير الفقو  ي كثيرة مصنفات كلو كثيرة, سنيف كبغداد بالبصرة كدرس اإلسفرايني, حامد أبي الشيخ إلى كارتحؿ
 .(ُُّ: ص) الفقياء طبقات .كأربعمائة خمسيف سنة ببغداد كتك ي لممذىب, حا ظان  ككاف كاألدب, الفقو
 .(ٕ/ ْ) النكت كالعيكف, الماكردم(ٓ) 
 .(ُِْٕ/ ْ) الصحاح, الفارابي: انظر(ٔ) 
 .(ُٔٓ/ ّ)  تل القدير, الشككاني(ٕ) 
 .(ٖٖ: ص) مجمؿ المغة, ابف  ارس(ٖ) 
 .(ُُُْ/ ِ) معجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد مختار(ٗ) 

 .(ٓٔ/ ِ) مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد, نككم الجاكم(َُ) 
 .(ِِٗ: ص) الديف الخكارزميالمغرب  ي ترتيب المعرب, برىاف (ُُ) 
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 مف  يو شيء كؿ كتقكم شيء, كؿ اشتداد مف ىك: األشد كأصؿ ,(1)كالتمييز القٌكة  ي الكماؿ :مت

  (2)كغيره العقؿ مف  يو ركب ما ككؿ كاألعضاء, الجكارح
 .(3)كالخرؼ اليـر مف كأخسَّيو أم أرداه كأدناه :حس جس

 :اإلجماليالمعاى : ثالثاً 
 يعتر كف الذيف مف كثيران  إف حتى (البعث) حكؿ يدكر اإليماف  ضية  ي الجدؿ يككف ما أكثر

 ,كك كعو البعث إمكاف  ي يشٌككف أك يكذبكف كاألرض, السمكات ممككت بيده الذم الخالؽ, اإللو بكجكد
 . (ْ)ك يد حد كؿ مف مطمقة كأنيا سبحانو  درتو إدراؾ  ي  صكر عف ناشئ كىذا

 ,عاجزان  شيخان  أصبل أف إلى نطفةن  كاف منذ اإلنساف, خمؽ مراحؿ تبارؾ كتعالى اهلل عرض
 مف  يبعثو يعكد أف عمى  ادر المراحؿ, ىذه  ي كرعاه خمقو الذم أف يدرؾ اإلنساف حياة لتطكر  المتسمؿ
  .(ٓ)جديد

 ي األصؿ ثـ مآلكـ أف تصيركا ترابان, أتستبعدكف أف يبعثكـ  ان كنتـ تراب َّيل ىل ملُّٱ

 ,األكؿ اإلنساف ىي إنسانية, شجرة نبتت التراب ىذا كمف أم َّرن مم امُّ مف التراب مرة أخرل,

 ماء كىى بالنطفة, كالتكالد التناسؿ يبدأ حيث ,الحية الكائنات كتتناسؿ تتكالد كما كتكالدكـ, تناسمكـ كاف ثـ
  .(ٔ)الحي الكائف  ي التناسؿ

  درتنا َّىي نيُّ مصكرة غير أك اإلنساف, معالـ  ييا رةميصكَّي  المحـ مف  طعة جعمناىا ثـ

 ما  ييا كنقر نشاء, ما األرحاـ مف كنسًقط حاؿ, إلى حاؿ مف كالتغيير التككيف,  ي كالتدرج اإلبداع عمى
 العقؿ تماـ لتبمغكا نرعاكـ ثـ أطفاالن, أمياتكـ بطكف مف نيٍخًرجكـ ثـ الحمؿ, مدة تكمؿ حتى نشاء,
  .(ٕ)كالقكة

                                                           

عرابو, الزجاج(ُ)   .(ُّْ/ ّ) معاني القرآف كا 
 .(ُّٗ/ ٕ) تسكيالت أىؿ السنة, أبك منصكر الماتريدم(ِ) 
 .(َِّ/ ُْ) تيذيب المغة, اليركم(ّ) 
 .بتصرؼ كاختصار (ٕٓٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ْ) 
 .(ٖٖ/ ُٕ) محمكد صا يالجدكؿ  ي إعراب القرآف, (ٓ) 
 .(ٕٕٗ-ٕٔٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ٔ) 
 .(ْٖٖ: ص) المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر(ٕ) 
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: أم العمر, أرذؿ إلى  يرد يتجاكزه مف كمنكـ األشد, سف يبمغ أف  بؿ مف َّمج حج مثُّ

. كضعفت القكة, با ي زالت كما كيضمحؿ, العقؿ, يزكؿ بو الذم كالتخريؼ, اليـر سف كىك كأرذلو, قأخسَّي 
 يعممو كاف مما شيئان  رالمعٍـّ  ىذا يعمـ ال أف ألجؿ: أم َّجضحض مص خص  حص مس خسُّ

 اليـر كضعؼ كنقصيا, ةالطفكؿ ضعؼ بضعفيف, محفك ة اآلدمي  قكة عقمو, لضعؼ كذلؾ ذلؾ,  بؿ

 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٹٱٹٱُّٱ كما كنقصو,

 .(ُ) ]ْٓ: الرـك[ َّ  مك لك اك يق يفىق ىف يث نثىث

 :المطائف البيااية: رابعاً 
ـي  أف إلى إشارةعبر بالناس : َّٱيف ىفُّ :قوله تعالى .1 ف  -عممو كالعامؿ رنؾً ال  كاف كا 

 .(ِ)الناس أكثر ىـ  - ان مصدٍّ 
 :فيه من المطائف: َّٱلك اك يق ىقُّ :قوله تعالى .2

 .(ّ) يي لمتكبيخ بو جزميـ الحاؿ يقتضيو الذم أف إلى إشارة( إف)عبر بسداة الشؾ  - أ
كلـ يقؿ مرتابيف, ليدؿ عمى تمكف الريب (  ي ريب: )كلـ يقؿ أنتـ, ك اؿ( كنتـ)عبر بػ - ب

حاطتو بيـ مف جميع الجيات؛ ألنو يقتضي ككنيـ  يو, كالككف مالـز  منيـ, كا 
 الظرؼ بإحاطة إياىـ الريب مالبسة شبَّييت مجازية,(  ي)بػ المفادة , كالظر ية(4)لإلنساف

  .(5)بالمظركؼ
 :فيه من المطائف: َّٱمي زي ريُّ :قوله تعالى .3

 منيا كاحد ككؿ متباينة أعضاء مف اإلنساف  ي خمؽ؛ ًلما مف مبالغة بناء (مخمقة) لفظة - أ
 .(7)الخمؽ تكثير ,  يي داللة عمى(6)بخمؽ,  حسيف  ي جممتو تضعيؼ الفعؿ مختص

 

                                                           

 .(ّّٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم(ُ) 
 .(ٖ/ ُّ) نظـ الدرر, البقاعي(ِ) 
 .(ٗ/ ُّ) المرجع السابؽ(ّ) 
 .(ٗ/ ُّ) نظـ الدرر, البقاعي: انظر, ك(َُٖ/ ّ) تفسير ابف عر ة: انظر(ْ) 
 .(ِٖٕ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم :, كانظر(ُٔٗ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ٓ) 
 .(َُٗ/ ْ) كتفسير الجكاىر, الثعالبي ,(َُٖ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية(ٔ) 
 .(ُِّ/ ٖ) الدر المصكف, السميف الحمبي(ٕ) 
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 .(1) ييا طباؽ سمب - ب
 :المطائففيه من : َّٱىي نيُّ :قوله تعالى .4

 يتبيف ىذه أ عالو بسف إعالـ المفعكؿ؛ لتفخيمو كمَّيان ككيفان,  يك إلى لمعدَّي  غير الفعؿ كركد - أ
, أك كمىا  اؿ صاحب (ِ)الكصؼ بو يحيط كال الذكر يكتنيو ال ما كعممو  درتو مف بيا

 (ّ)"العقكؿ بو يحيط أف يمكف ما كؿ  يو يدخؿ أنو إلى إشارة المفعكؿ كحذؼ": نظـ الدرر
 التصر ات ىذه  ي ما بياف إلى يرجع مما مذىب كؿ تقديره  ي النفس,  حذ و لتذىب 

 .(ْ)كالحكمة القدرة مف
 الغايات غاية بسنو لإليذاف الكؿ بعد بالفعؿ حصكلو أف مع بعده ما عمى التبييف تقديـ - ب

  .(5)بالذات كمقصكد
  ي نقر أم الحمؿ, إلى يرجع ألنو نشاء مف يقؿ لـ: َّٱهئ مئ خئ حئ جئُّ :قوله تعالى .5

 .(ٔ) (ما) بمفظ عنيا  كنى جماد كىي المضغة كمف الحمؿ مف نشاء ما األرحاـ
, (ٕ)مثؿ عدؿ كزكر د الطفؿ, كىك صفة لمجميع, ألنو مصدركحَّي : َّجت هبُّ :قوله تعالى .6

 كاحدة, أـ مف يخرجكا لـ ألنيـ أطفاالن, يقؿ لـ, أك (ٖ)خرج كؿ كاحد منكـ طفالن أك ىي بمعنى ف
 الجمع تسمي العرب ألف, أك (ٗ)ًطٍفالن  طفالن  يخرجكـ:  اؿ  كسنو شتى, أميات مف أخرجيـ كلكنو
 .(ُُ)الجنس اسـ, أك ألنو (َُ)الكاحد باسـ

 

                                                           

 .(َِٔ/ ِ) صفكة التفاسير, الصابكني(ُ) 
: انظر, ك(ٓٔ/ ٓ) تفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف, النيسابكرم: , كانظر(ُْْ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم(ِ) 

 .(ُُِ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي :, كانظر(ْٗ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد
 .(َُ/ ُّ) البقاعينظـ الدرر, (ّ) 
 .(ُٗٗ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ْ) 
 .(ْٗ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ٓ) 
 .(ُْ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي: , كانظر(ُُ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي(ٔ) 
 .(ٗٔٓ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم(ٕ) 
عرابو, الزجاج(ٖ)   .(ُِْ/ ّ) معاني القرآف كا 
, السمر ندم(ٗ)   .(ْْٗ/ ِ) تفسير بحر العمـك

 .(ْْ/ ِ) مجاز القرآف, أبك عبيدة: , كانظر(ٖ/ ٕ) تفسير الكشؼ كالبياف, الثعمبي(َُ) 
 .(ِٓٓ/ ٔ) المظيرم التفسير: , كانظر(َُٖ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية(ُُ) 
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 :فيه من المطائف :َّٱمتهت خت حتُّ :قوله تعالى .7

  ي بسصالة البمكغ لإلشعار عنيا (نخرج)ك (نقر) تجريد مع  ي لتبمغكا الالـ إعادة - أ
 .(ُ)كالشقاكة السعادة إلى المؤدم التكميؼ يدكر عميو إذ إلييما بالنسبة الغرضية

ألنو  ؛جاء البمكغ مسندان إلى المخاطبيف كالتبميغ مسندان إليو تعالى كاأل عاؿ السابقة - ب
  .(2)المناسب لبياف حاؿ اتصا يـ بالكماؿ كاستقالليـ بمبدئية اآلثار كاأل عاؿ

 الدالة األطكار ألحكاؿ استقراء االعتراض كجو عمىجيء بيا  :َّٱمج حج مثُّ :قوله تعالى .8

 كنياية بدءان  اإلنساف أطكار كالعدـ الكجكد تخمؿ عمى التنبيو مع اإلليية كالحكمة القدرة عظيـ عمى
  .(ّ)البعث عمى االستدالؿ مقاـ يقتضيو كما

 بمكغ ألف العمر؛ أرذؿ يبمغ  يقؿ كلـ :َّٱحس جس مخ جخ مح جحُّ :قوله تعالى .9

 إلى رجعة ألنو ؛ َّجخُّ: بقكلو كعبر ذاتيا,  ي كصالحة تيتىغيَّيا غاية بمكغ ليس العمر أرذؿ

 كيضؿ العقؿ, كيضعؼ الظير, كيتقكَّيس العظـ,  ىيىًيف جسمو  ي الضعؼ إلى كعكدة الكراء,
 .(ْ)يعمـ كاف أف بعد كينسى الفكر,

  رب عمى لمداللة االبتدائية (مف) أثبت: َّجض مص خص  حص مس خسُّ :قوله تعالى .10

  عاد  يو كالحذؽ يعمـ لما االستحضار غاية  ي اإلنساف بات  ربما العمـ, زمف مف الجيؿ زمف
 .(ٓ)شيئان  يعمـ ال تدريج كبير غير مف جدان  يسيرة أياـ بعد أك ليمتو صبيحة  ي

 :المقاصد واألهداف: خامساً 
, (ٔ)المقطع, ىك اليدؼ األساسي ليذا القيامة يكـ األعماؿ عمى كالجزاء اآلخر البعث عقيدة تقرير .ُ

 أما الفركع, تبنى كعمييما يدكر, عمييما فكأساسي ,جدان  فميمي فمقصدم حيث إف لديف اإلسالـ
 كالحياة البعث  إثبات: الثاني كأما نقص, كؿ عف كتنزييو كماؿ, بكؿ كاتصا و ,اهلل  تكحيد: األكؿ

                                                           

 .(ُُّ/ ٗ) , كركح المعاني, األلكسي(ْٗ/ ٔ) السميـ, أبك السعكدتفسير إرشاد العقؿ (ُ) 
 .(ُُّ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي(ِ) 
 .(َُِ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ّ) 
 .(ْْٓٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ْ) 
 .(ُُ/ ُّ) نظـ الدرر, البقاعي(ٓ) 
 .(ْٓٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٔ) 
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ثباتيما كالسنة, القرآف  ي تكرارىما  ي غرابة ال إذا كغيره, كعقاب ثكاب مف يتبعيا كما األخرل,  كا 
  .(ُ)كغيرىا الككنية باآليات عمييما كاالستدالؿ

نما ىـ  ي شؾ كحيرة كارتياب  ي أمره .ِ مع  إف المشركيف ال يجزمكف بعدـ إمكاف ك كع البعث, كا 
 .(ِ)أنيـ  ي غاية المكابرة كالعناد

ف الحياة, إنشاء مف أيسر -البشر تقدير  ي -  يك كانت, لحياة إعادة البعث إف .ّ  -يكف لـ كا 
: اإلرادة لتكجو أثر كاإلعادة  البدء أصعب, شيء كال أيسر شيء -اهلل  درة إلى بالقياس
ف مف أنكر , بؿ إ(ّ) ]ِٖ: يس[ َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱ

, إذ ]ٖٕ: يس[ َّام يل ىل  مل يك ٹٱٹٱُّٱ: البعث  يك ناس لإليجاد األكؿ كقكلو
 .(ْ)الحقيقة, لما أمكنو إنكار اإليجاد الثانيلك تذكر اإليجاد األكؿ عمى 

 المحسكسة عناصره ككؿ ,كغذاء كىيكالن  عنصران  التراب مف أصالن   يك ,األرض ىذه ابف اإلنساف .ْ
, كبيف ما (التراب)إلى الفرؽ الكبير كالبكف الشاسع بيف ذلؾ األصؿ  انظر, لكف التراب ذلؾ مف

أبدعو كسكاه اهلل 
(ٓ).  

كعممو كحكمتو, التي ىي مشيكدة معيكدة, تقع  إف أطكار خمؽ اإلنساف مف دالالت  درة اهلل  .ٓ
 ي كؿ لحظة, كتمر بالناس  ي كؿ برىة, كىي مف الخكارؽ, لكف الناس  ؿَّي ما ينظركف إلييا 

  .(ٔ)بتفكير كاعو كانتباه صادؽ
اإلنساف, بيذا اإلبداع كعظيـ إف الفكر الكاعي أماـ عجائب صنع اهلل تعالى  ي خمؽ الككف  .ٔ

  .(ٕ)الخمقة, ال يممؾ إال أف يقؼ مذىكالن خاشعان مف آثار ىذه القدرة
 ,اإلنساف  ي الطفكلة لحياة مقابؿ كجو ىك العمر, أرذؿ يبمغكا حتى الشيكخ ببعض الحياة إمساؾ .ٕ

 مف ككمة يصبلحتى  اإلنساف ينحدرؼ ,مٌما كانت  د أعطتو حيث تسخذ منو الحياة كؿ يكـ شيئان 
 أشبو دائرة, نصؼ  ي دكرة إنيا, منو خرجمؼ ,أمو رحـ لو حيفت حيف كالجنيف, تمامان المحـ, 

                                                           

 .(ٔٔٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم(ُ) 
 .(ُُُ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي: انظر(ِ) 
 .(َِْٖ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ّ) 
 .(ِٓٔ/ ْ) أضكاء البياف, الشنقيطي(ْ) 
 .(َِْٗ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ٓ) 
 .بتصرؼ (َِْٗ/ ْ) المرجع السابؽ(ٔ) 
 .بتصرؼ (َُِْ/ ْ) المرجع السابؽ(ٕ) 
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 الككف نظاـ ىك  يذا كاممة, دائرة لتككف الدكرة ىذه تتـ أف بد ال كغركبيا ثـ شرك يا  ي بالشمس
  .(1)يغرب ثـٌ  يشرؽ األككاف, ىذه مف ككف إال ىك ما كاإلنساف جميعان, أ الكو  ي

لـ المَّيو الذم جاء  ي كعً  أطكار خمؽ اإلنساف لـ يكف ألحد عمـ بيا حتى جاء العمـ مف بعًد بيانيا, .ٖ
 ين ىن من خن  حن  ٹٱٹٱُّٱالقرآف الحكيـ  كؽ كؿ عمـ؛ ألنو العالـ الخبير المنشئ الخالؽ, كما 

  .(2) ]ُْ: الممؾ[ َّ مهىه جه
 .(ّ)ان أك كبير ان إف المكت مطمؽ ال يعرؼ صغير .ٗ

ف تدرج الخمؽ  ي مراحمو المذككرة, كطركء المكت كعكارض األحكاؿ عمى اإلنساف دليؿ إ .َُ
 . (ْ) اطع عمى كجكد الخالؽ القادر المييمف

, ثـ اكتماؿ جسده كعقمو ك كتو  ي سف الشباب نعمة ك ي رعاية اهلل لإلنساف بكالدتو طفالن  .ُُ
 .(ٓ)تستحؽ الشكر كالتقدير كعر اف حؽ الخالؽ

إازال المطر حياة الابات : الثاايالمطمب 
 حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض...  ٹٱٹٱُّٱ

 ]ٓ: الحج[ َّ   مقجك

 :المااسبة: أووً 
حياء المكتى بقدرتو كسمطانو  :مناسبة المقطع لمذم سبقو ىك استمرار  ي الداللة عمى البعث كا 

 حياء األرض, كلما كاف ,  بعد أف استدؿ بسطكار خمؽ اإلنساف, جاء بدليؿ آخر كىك خمؽ النبات كا 
 .(ٔ)الدليؿ األكؿ غير مشاىد  ي بداية تقمبو, جاء الدليؿ الثاني مشاىدان 

 
 
 

                                                           

 .(ِٖٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ُ) 
 .(ْْْٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة: انظر(ِ) 
 .(ُٖٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب: يراجع(ّ) 
 .(ُٗٓ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ْ) 
 .(ُّٔ/ ُٕ) مرجع السابؽاؿ(ٓ) 
 .(ّٗٓ/ ِ) السراج المنير, الخطيب الشربيني, (ُُٓ/ ّ)تفسير مقاتؿ بف سميماف : انظر(ٔ) 
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 :معااي المفردات: ثااياً 
 كنبات, بيا نبات ال: ىامدة كأرض ,البتة طفئت: النار كىمدت ,شيء خمكد عمى يدؿ أصؿ :حط

 (ُ)المكت: اليمكد, كبالمكاف اإل امة: كاإلىماد ,يابس: ىامد
إذا طاؿ, كىزتو الرياح, :  اىتز لمخير, كاىتز النبات ىززت  النان : تقكؿ ,مءتحريكؾ الش: اليز :مغ

. (ِ)إذا أنبتت: كاىتزت األرض
ما : كالرابية ,لماؿ ككؿ شيء يربك ربكا, إذا زادربا الجرح كاألرض كا, (ّ)الزيادة كالنماء كالعمك مف :جف

 .(ْ)أرض مرتفعة: كالربكة ,ارتفع مف األرض
. (ٓ) أم مف كؿ ضرب مف النبات حسف :مق حق

 :المعاى اإلجمالي: ثالثاً 
تعرض اآلية صكرة مف صكر اإلحياء كالبعث, مف حياة متجددة عمى كجو األرض,  يذه األرض 

القبكر الخامدة,  إذا أصابيا الماء اىتزت كما يتحرؾ األحياء, كسرت ؾالمجدبة المقفرة, تراىا ال حياة  ييا 
بسصناؼ النبات الركح  ي أكصاليا, كنمت كما ينمك الطفؿ,  إذا بالمكات  د أصبل حياة مزىرة مثمرة, 

 .(ٔ)تمأل العيف بيجة كمسرةكالزرع, 
 :المطائف البيااية: رابعاً 

 :فيه من المطائف: َّخضُّ: تعالى قوله .ُ

 إنا : , ألنو  اؿ  ي المقطع السابؽمف خطاب جماعة إلى خطاب كاحد الخطابتنكيع  - أ
 .(7)خمقناكـ مف تراب

 
 
 

                                                           

 .(ُّ/ ْ) العيف, الفراىيدم, (ٓٔ/ ٔ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ُ) 
 .(َِّ/ ٓ) تيذيب المغة, اليركم(ِ) 
 .(ّْٖ/ ِ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ّ) 
 .(ِّٖ/ ٖ) العيف, الفراىيدم(ْ) 
 .(َُٓ/ ُُ) تيذيب المغة, اليركم(ٓ) 
 .باختصار (ْٖٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ٔ) 
 .(ُّ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي: انظر, ك(ْْٖٖ/ ٕ) اليداية إلى بمكغ النياية, مكي بف أبي طالب(ٕ) 



52 
 

 مبدأه  إف اإلنساف بخمؽ االستدالؿ عبر ىنا بالرؤية ألنو دليؿ مشاىىد لألبصار, بخالؼ - ب
 .(1)اآلية (تراب مف خمقناكـ  إنا) شسنو  ي  قيؿ مشاىد غير

 .(2)بصرية الرؤية ىناالتجدد كاالستمرار كلداللة عمى صيغة المضارع ؿ - ت

اليمكد كاضل أنو يعترم النبات, ككصفت بو األرض؛ مجاز, ؼ :َّحط مضُّ: تعالى قوله .ِ

رادة محمو  .(ّ)ألنو محؿ ىمكده, كمحؿ حياتو,  يك مف إطالؽ اسـ الشيء كا 

 جم يل ىل..ٹٱٹٱُّٱ ك ي مكضع آخر( ىامدة)كمف المطائؼ أنو  اؿ ىنا  .ّ

كالفارؽ أف سياؽ آية سكرة الحج يتكمـ عف مراحؿ خمؽ اإلنساف, كتطكره, , ]ّٗ: صمت[َّحم

ماتتو, كبعثو,  ناسب أف يقكؿ ىامدة ثـ تدب  ييا الحياة, أما  ي سكرة  صمت  السياؽ  حيائو, كا  كا 
 .يتحدث عف العبادة كالخشكع, كالخضكع هلل رب العالميف,  ناسب أف يقكؿ خاشعة

أضاؼ االىتزاز كالزيادة إلى األرض, كىي ال تيتز كال مجاز, : َّجف مغُّ: تعالى قوله .ْ

تربك, إنما يربك كييتز ما يخرج منيا مف النبات, لكف أضاؼ ذلؾ إلييا لما بيا كاف اىتزاز ذلؾ 
 .(4)إلييا  سضيؼالنبات, كبيا كاف النماء؛ 

 .(5),  يككف الميتز ىك النبات, يتحرؾ إذا نبت عمى الحقيقة ي اآلية تقديـ كتسخير:  يؿ
كاهلل تعالى ىك  ,مجاز ألف األرض ينبت منيا: َّمق حق مف خف حفُّ: تعالى قوله .ٓ

 .(6)المنبت لذلؾ, لكنو يضاؼ إلييا تكسعان 

 :فاهدصد واألاالمق :خامساً 
 .(ٕ)تقرير عقيدة البعث كالجزاء عمى األعماؿ يـك القيامة .ُ

                                                           

كالتحرير  ,(ْٖٔ/ ٕ) التفسير, أبك حياف أثير الديف األندلسيكالبحر المحيط  ي  ,(ُِ/ ُّ) نظـ الدرر, البقاعي(ُ) 
 .(َِّ/ ُٕ) كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر

 .(ِٓٓ/ ٔ) المظيرم التفسير, ك(ٓٗ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ِ) 
 .(ْْٔٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ّ) 
 .(ِْٕٓ/ ٖ) تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ(ْ) 
 .(ْْٖٖ/ ٕ) اليداية إلى بمكغ النياية, مكي بف أبي طالب ,(ِِْ/ ّ) السمعاني تفسير(ٓ) 
 .(ِْٗ/ ّ) لباب التسكيؿ, الخازف ,(َِٓ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ٔ) 
 .(ْٓٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٕ) 
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 ,كة  يوالو معو شر بو, ليس ألحد مف مخمك اتو أف يككف مما استسثر اهلل  ىي عممية الخمؽ .ِ
 .(1) ]ْٓ: األعراؼ[ َّ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ٹٱٹٱُّٱىذا  مكؼ

 .(ِ)كجكده يتصكر لـ كلكاله حصكلو,  ي السبب كىك باهلل, حاصؿ كالنبات اإلنساف خمؽ إف .ّ

 حل ٹٱٹٱُّٱ كأنثى, ذكر مف  يو بيدَّي  ال حيكانان, أك نباتان  أك جمادان  أكانت سكاء المخمك ات, كؿ .ْ

 ال جمادان  نظنو الذم الجماد  ي حتى, ]ْٗ: الذاريات[ َّ مم خم حم  جم هل مل خل
  كؿُّل  المغناطيس, ك ي الذرة, ك ي الكيرباء,  ي كمكجب سالب: زكجيف مف يتكَّيكف  يو, حركةى 
 .(3)زكجٍيف مف  يو بيدَّي  ال شيء

 ونحقائق ثابتة متصمة بااموس الك: المطمب الثالث
 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ]ٕ  -ٔ: الحج[ َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي
 :المااسبة: أووً 

مناسبة المقطع لما  بمو ىي أنو لما ذكر أدلة البعث كالنشكر, كأ اـ عمييا البراىيف, رتب عمييا ما 
 .(ْ)ىك المطمكب, كالنتيجة كحدانيتو ك درتو, كبياف ألكىيتو كحكمتو

 :المعاى اإلجمالي: ثااييً 
 إلى حاؿ مف كتقميبو اإلنساف خمؽ مف ذكر كما كأىكاليا كزلزاليا الساعة مف ذكره تقدـ الذم ذلؾ

حياء كاإلحياء, البعث مف ذكر كما حاؿ, , شاىد بسف اهلل ىك الحؽ, أك (ٓ)ىامدة كانت ما بعد األرض كا 
المتحقؽ  ي الثابت : , كالحؽ أم(ٔ)لتؤمنكا كتصد كا بسف اهلل ىك الحؽ, أك حاصؿ بسبب أف اهلل ىك الحؽ
ف ما سكاه باطؿ ال يقدر عمى شيء مف ذلؾ كلتعممكا : أم َّٱمم خم حمُّ,(ٕ)نفسو الكاجب الكجكد, كا 

                                                           

 .(ٖٓٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ُ) 
 .(ُْٔ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ِ) 
 .(ُِٕٗ/ ُٔ) الخكاطر, لمشعراكم(ّ) 
التفسير الكسيط,  ,(ٓٗ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد ك ,(ِْٗ/ ّ) لباب التسكيؿ, الخازف: انظر(ْ) 

 .(ِِٖ/ ٗ) طنطاكم
 .(ّّٗ/ ٕ) تسكيالت أىؿ السنة, أبك منصكر الماتريدم(ٓ) 
 تفسير الكشاؼ, الزمخشرم, (ّّ/ ِ) , كالتسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزم(ِٕٓ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم: انظر(ٔ) 
(ّ /ُْٓ). 
 .(ْْٖٗ/ ٕ) اليداية إلى بمكغ النياية, مكي بف أبي طالب, ك(ِٔٓ/ ٔ)التفسير المظيرم : انظر(ٕ) 
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 ,(ُ)أف الذم  در عمى ىذه األشياء البديعة ال يتعذر عميو أف يحيي المكتى بعد  نائيا كدركسيا  ي التراب
 مه جه ينُّككذلؾ  ,(ِ)شيء أرادهعمى كٌؿ ما أراد كشاء مف شيء ال يمتنع عميو  ادر كأف  اعؿ ذلؾ 

ذا كاف مف الناس مف يرتابكف,  األدلة  َّٱيه ىه  ال يمتفت إلى شؾ الذيف يشككف  ي إمكاف ك كعيا, كا 

أم يحيييـ كيخرجيـ مف  َّٱيي  ىي مي خي حي جيُّ,(ّ) ائمة مثبتة مكجبة مزيمة لمريب كاشفة لمحؽ
. (ْ) بكرىـ أحياء كما كانكا  بؿ مكتيـ

 :البياايةالمطائف : ثالثاً 

 .(ٓ)استخدـ إشارة البعيد لإليذاف ببعد منزلتو  ي الكماؿ: َّٱخلٱٱُّ: قوله تعالى .ُ

استخداـ صيغة المضارع تفيد التجدد, لتكرار  عؿ  اإلحياء : َّمم خم حمُّ: قوله تعالى .ِ
 .(6)منو تعالى مرة بعد مرة

 .إتيانيا تحقؽ عمى لمداللة استخدـ اسـ الفاعؿ دكف الفعؿ: َّجه ين ىن ُّٱٱ:قوله تعالى .ّ
 :فاهدصد واألاالمق :رابعاً 

إف مف تسمؿ  ي المخمك ات, كنظاـ الككف كتناسقو, عمـ يقينان أف ىناؾ إرادة تد عيا كتنسؽ خطاىا  .ُ
 شسنو, مف كأنيا األمكر, بيذه المتفرد كترتب مراحميا,  يي داللة عمى كجكد الخالؽ ك درتو, كأنو

 .(ٕ)منيا شيء عمى يقدر أنو غيره يدعي ال

 مكجد كأنو , دير يريده ما كؿ عمى كأنو المكتى يحيى أنو سكاه مف دكف الحقة ألكىيتو براىيف مف .ِ
 الثانية لمحياة القبكر مف الناس كسيبعث محالة, ال آتية ساعة  ي ىذه كسيفني ,كاآلخرة الدنيا

 .(ٖ)سعيد كمنيـ شقي منيـ  ييا  يخمدكف
رادتو ا تداره ك ؽ عمى كتسخيرىا إلي اهلل تعالى المكجكدات ا تقار .ّ  .(ٗ)كاختياره كا 

                                                           

 .(َٗ/ ُٕ)تفسير المراغي (ُ) 
 .(ِٕٓ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم(ِ) 
 .(ْْٖٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ّ) 
 .(ّْٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ْ) 
 .(ُُٓ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي ,(ٓٗ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ٓ) 
 .(ُُٓ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي: انظر(ٔ) 
 .(ُُِْ/ ْ) القرآف, سيد  طبك ي ظالؿ , (َٗ/ ُٕ) المراغي تفسير: انظر(ٕ) 
 .(ْٖٗ: ص) المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر: انظر, ك(ْٓٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٖ) 
 .(ُٕٓ/ ّ)  تل القدير, الشككاني(ٗ) 
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 .(ُ)تعالى, كما سكاه زائؿ اهلل يزكؿ ىك كال يتغير ال الذم الثابت المكجكد الحؽ .ْ

حكمة اهلل كعدلو تقتضي أف يبعث الناس ليجازييـ عمى أعماليـ, كيقضي بينيـ  يما كانكا  يو  .ٓ
 .يختمفكف

  

                                                           

 .(ُْ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي(ُ) 
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: المبحث الثالث
 (24-8)اآليات أحوال الااس واختالفهم في اهلل 

 :مطالب أربعة يو ك
 .الضالؿ رؤكس ذـ :المطمب األول
. المضطرب كاإليماف النفاؽ, أىؿ ذـ :الطمب الثااي

 .جزاء المؤمنيف الجنة :المطمب الثالث
. الكا ريف أنؼ رغـ كنصره لرسكلو اهلل رعاية :المطمب الرابع
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الضالل ذم رؤوس : المطمب األول
 يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱ

              َّمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت  مت زت

 ]َُ  -ٖ: الحج[
: المااسبة: أووً 

 أردؼالجيمة المقمديف ,  اليفالض حاؿ األتباع لمَّيا ذكر اهلل  :مقطع لما  بمو ىيمناسبة ىذا اؿ
 .(ُ)الدعاة إلى الضالؿ مف رؤكس الكفر كالبدع المتبكعيف كصؼ حاؿب

 :سبب الازول: ثااياً 
كرد أنيا نزلت  ي النضر بف الحارث لتكذيبو لمرسكؿ, كاعتراضو عمى القرآف, ككاف إذا رأل راغبان  

, (ِ)"ىذا خير لؾ مما يدعكؾ إليو محمد": نة تغني لو, ك اؿ ي اإلسالـ أحضره كجاء لو بطعاـ كشراب ك يٍّ 
 .(ّ)نزلت  ي أبي جيؿ ك يؿ

 :معااي المفردات: ثالثاً 
الكو ر بتو يتبختر ميعرضان متكبران  :زب رب

(ْ). 

. (ٓ)ؿكذي  ؾكىال راانكس :ىت

 .(ٔ)سبت كجنتتؾاما  :يق ىق

 (ٕ)ان ظمـ تعسُّلؼم كؿ ٍـّ أصؿ الظمـ كضعؾ الشيء  ي غير مكضعو, ثـ سي  :ىك
 
 
 

                                                           

 .(ُٗ/ ُٕ) المراغي تفسير ,(ّٗٗ/ ٓ) تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير(ُ) 
 .(ّْٓ/ ِ) السالـ عبد بف العز تفسير(ِ) 
 .(َُٗ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية: انظرك ,(ُُٕ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي(ّ) 
 .(ْٓ/ ِ) مجاز القرآف, أبك عبيدة, ك(ِْٖ: ص) ابف  تيبة: غريب القرآف: انظر(ْ) 
 .(ِِٕ/ ُ) األتبارمالزاىر  ي معاني كممات الناس, أبك بكر (ٓ) 
 (.ِْٓ/ ُٓ) , كلساف العرب, ابف منظكر(ّْٓ/ َْ) تاج العركس, مرتضى الزبيدم: انظر(ٔ) 
 .)ُُّْ: ص) , القامكس المحيط, الفيركزآبادم(ّْٗ/ ِ) جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف(ٕ) 
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 :القراءات: اً رابع
 كالبا كف الياء بفتل (ضؿليى ) عمرك كأبك كثير ابف رأ : َّ...يبرت ىب نب مب...  ُّٱ: قوله تعالى

 .(ُ)بضميا
  يضمو غيره يتبعو لكي التكبر كأظير الجداؿ ؿعى ؼى  المجادؿ ىذا أف عمى داللة الياء بضـ لقراءةا

ضالؿ كالكفر الضالؿ بيف  جمع الحؽ طريؽ عف  ىك ليضؿ:  المعنى الياء بفتل القراءة كأما ,الغير كا 
 .(ِ)غرضو كسنو جعؿ الضالؿ إلى جدالو أدل لماؼ ,اهلل ديف عف

: المعاى اإلجمالي: اً خامس
ة, كال استدالؿ عقمي,  يندد اهلل  بفريؽ مف الناس يخاصمكف  ي ديف اهلل تعالى, بال بياف كحجَّي

رأسو معرضان ال يريد أف يسمع الحؽ تكبران, ليضؿ عف ديف اهلل, كيصدَّي الناس عنو,  كال كحي منزَّيؿ, الكيان 
ـ  ي اآلخرة,  يذا يتكعده اهلل بسكء العا بة بسف يحصؿ لو الذؿ كاليكاف كالقتؿ  ي الدنيا, ثـ مسكاه جيف

ييظمـ عنده  بما كسبت نفسو كما  دمت يداه, كىذا عيف العدؿ, كاهلل سبحانو ال يصطمي بنارىا, جزاءن 
 .(ّ)أحد

: المطائف البيااية: اً سادس
 .(ْ)كالخيالء التكبر عف كناية :َّٱزب رب ُّ: قوله تعالى .1

 :فيه من المطائف: َّٱيق ىق يف ىف ُّ: قوله تعالى .2

 .(ٓ)التيديد كتشديد الكعيد تسكيدالتفات مف الغيبة إلى الخطاب, غرضو  - أ

 .غاية اليكؿ كالفظاعةلإليذاف بككف العذاب  ي أ صى ( ذلؾ)كردت إشارة البعيد  - ب
 
 
 

                                                           

 .)ّْٕ/ ِ) , كالكنز  ي القراءات العشر, أبك محمد الكاسطي(ُّْ: ص) التيسير, أبك عمرك الداني(ُ) 
 .(ِٖ/ ُْ) كالمباب  ي عمـك الكتاب, ابف عادؿ, (َِٕ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ِ) 
 المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر, ك(ُٕٓ-َٕٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم :انظر(ّ) 

 .(ْٖٗ: ص)
 .(َِٔ/ ِ) التفاسير, الصابكني صفكة(ْ) 
 .(ٕٗ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ٓ) 
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ر عف ما اكتسبتو جكارحو, ك دمتو نفسو, باليد ألنيا آلة الكسب,  اليد ىي التي تفعؿ عبَّي  - ت
, كىك مف المجاز المرسؿ (1)كتبطش, كجرت عادة العرب أف تضيؼ األعماؿ إلى اليد

 .(2)ألنو ذكر الجزء كأراد الكؿ

 :فيه من المطائف: َّٱيك ىك مك ُّ: قوله تعالى .3
ـ)استخدـ صيغة المبالغة  - أ لتكثير محميا كا ترانيا بمفظ الجمع الكثير كىـ ذلؾ ( ظالَّي

 .(ّ)العبيد
 .(4)ليدؿ عمى مسكنتيـ ك مة حيمتيـ كانتياء  درتيـ  ي ذلؾ المك ؼ( العبيد)عبَّير بصيغة  - ب

: المقاصد واألهداف: اً بعاس
شارة .1  كال عمـ بدكف كآياتو اهلل  ي كيكابر يجادؿ الناس  ريؽ مف إلى تنديدية  ي اآليات تقبيل, كا 

 .(ٓ)صادؽ كتاب مف برىاف كال ىدل
 .(ٔ)مؤمف مف أك كا ر مف سكاء كالخيالء الكبر ذـ .2
 .(ٕ)إف ما يصيب الكفار  ي الدنيا مف خزم كعذاب, ال يكفر عنيـ ذنكبيـ .3

 الزائفة الكبرياء تمؾ يحطٍّـ حتى المضميف الضاليف المتعجر يف المتكبريف يدع ال إف اهلل  .4
 اآلخرة عذاب أما أك ع, كالتحقير أعظـ, الخزم ليككف أحيانان  يميميـ إنما حيف, بعد كلك كينكسيا

 .(ٖ)كأكجع أشد  يك

ال يعا ب أحدان بالعذاب دكف جـر ا تر و,  يك جؿ كعال ال يعا ب إال بذنب, كيجزم  إف اهلل  .5
 .(ٗ)كؿ كاحد بما يستحؽ

                                                           

 .(َّْ/ ِ) النسفي تفسير مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التسكيؿ,, (ُٔ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي: انظر(ُ) 
 .(َْٓٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ِ) 
 .(ِٕٓ/ ٔ) المظيرم التفسير, (ٔٔ/ ْ) تفسير أنكار التنزيؿ, البيضاكم(ّ) 
 .(َُٗ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية: انظر(ْ) 
 .(ُٓ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ٓ) 
( ْٗٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٔ) 
, السمر ندم(ٕ)   .(َْٓ/ ِ) تفسير بحر العمـك
 .(ِِٖ, ُِٖ/ ْ) الشنقيطيأضكاء البياف, : , كانظر(ُِِْ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ٖ) 
 .(ِٕٗ: ص) التفسير الكجيز, الكاحدم: انظر(ٗ) 
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 إف كالًّ مف أبي جيؿ كالنضر بف الحارث  د  , كاف كما أخبر تعالى , ي ىذه اآلية إخبار بغيب .6
تؿ صبران, كاآلية  طعان نزلت بمكة تؿ كأخذ رأسو, كالنضر ؽي ىما اهلل كأخذىما ببدر,  سبك جيؿ ؽي أذؿَّي 

 .(ُ) يي مف معجزات القرآف الكريـ
 .، واإليمان المضطربذم أهل الافاق: الثاايالمطمب 

 حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل ٹٱٹٱُّٱ

 مس خس حس مخجس جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ

 ]ُّ  -ُُ: الحج[ َّ  جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص
: المااسبة: أووً 

ـي  اهلل  بيفلمَّيا  :مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي أعقب  ,ظيريف لمشرؾ المجادليف  يوحاؿ ال
 .(ِ)فشكف  ي  مؽ كاضطراب كىـ المنا قكذلؾ بذكر  ريؽ آخر مف الضاليف الذيف يعي

 :سبب الازول: ثااياً 
 مف مياجريف المدينة  -  -اهلل رسكؿ عمى يقدمكف كانكا أعراب  ي كرد أف ىذه اآليات نزلت

 ,غالمان  امرأتو ككلدت ,ن حسنا ميران   رسو كنتجت ,جسمو بيا صلٌ   إف المدينة  دـ إذا أحدىـ ككاف باديتيـ,
ف ,خيران  إال ىذا ديني  ي دخمت منذ أصبتي  ما: ك اؿ كاطمسف, عنو رضي ,كماشيتو مالو ككثر  أصابو كا 
 الشيطاف أتاه الصد ة, عنو كتسخرت مالو كذىب, (ّ)رماكو كأجيضت ,جارية امرأتو ككلدت ,المدينة كجع
 .(ٓ( )ْ)دينو عمى  ينقمب ,شران  إال ىذا دينؾ عمى كنت منذ أصبت ما كاهلل:  قاؿ

 
 
 

                                                           

 . ي الحاشية (ْٕٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ُ) 
 .(َّ/ ُْ) المباب  ي عمـك الكتاب, ابف عادؿ(ِ) 
 .(ّْْ/ َُ) لساف العرب, ابف منظكر .كأرماؾ كرمكات رماؾ كالجمع لمنسؿ, تتخذ التي كالبرذكنة الفرس: الرمكة(ّ) 
 يقدـ الرجؿ كاف: )بصيغة حرؼ عمى اهلل يعبد مف الناس كمف: باب القرآف, تفسير كتاب صحيحو  ي البخارم أخرجو(ْ) 

ف صالل, ديف ىذا:  اؿ خيمو, كنتجت غالما, امرأتو كلدت  إف المدينة,  ديف ىذا:  اؿ خيمو, تنتج كلـ امرأتو تمد لـ كا 
 .(ٖٗ/ ٔ)البخارم صحيل(. سكء
/ ِ) المزيني سميماف بف خالد ,القرآف نزكؿ أسباب  ي المحرر, ك(َّٕ: ص) أسباب سبب النزكؿ, الكاحدم: انظر(ٓ) 
ٕٔٗ). 
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 :معااي المفردات: ثالثاً 
 كاحد, كجو عمى :أم حرؼ عمى أمره مف  الف: يقاؿ ,الكجو: كالحٍرؼ, شىفيره: شيء كؿ حرؼ :من
 ينتظر كسنو منو ناحية أم أمره مف حرؼ عمى ك الف ,ناحيتو: أيضان  الشيء كحرؼ, (ُ)كاحدة كطريقة
ال يحب ما رأل  إف كيتك ع, . (ِ)عنو عدؿك غيره, إلى ماؿ كا 
 .(ّ)كرضي سكف :ري

. (ْ)كاختبار ابتالء :يي

 .(ٓ)عقيدتو أك رأيو عف رجع, كارتدك ,تغير: خئ حئ جئ

 .(ٔ)كأىمكو , قدهك أضاعو,: الشيء خسر: مئ

 .(ٕ)الظاىر كالكاضل: جت

 .(ٖ)يستغيث, كيتضرع, كيتكسؿ: خت

  .(ٗ)كالرشاد اليدل ضد ,حقو غير  ي كذىابو ,الشيء ضياع ىك :مس

 .(َُ)عـفً  ضد ذـ كممة: جع

 .(ُُ)كليو  يك آخر أمر كلي مف ككؿالناصر كالقريب, : مع

 .(ُِ)الصاحب :مغ
 

                                                           

, نشكاف بف سعيد(ُ)   .(ِِٔ: ص) مجمؿ المغة, ابف  ارس ,(ُّْٖ/ ّ) شمس العمـك
 .(ِْ/ ٗ) لساف العرب, ابف منظكر(ِ) 
 .(َِٔ/ ٗ) كالمحيط األعظـ, ابف سيدهالمحكـ , (ُِٖٓ/ ٔ) الصحاح, الفارابي(ّ) 
 .(ِْٕ/ ْ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ْ) 
 .(ُْٕٖ/ ّ) معجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد مختار(ٓ) 
 .(ِْٔ/ ُ) المرجع السابؽ(ٔ) 
 .(َِّ: ص) الكميات, أبك البقاء أيكب بف مكسى, (ِٕٗ/ ّْ) تاج العركس, مرتضى الزبيدم: انظر(ٕ) 
 .(ِٖٔ/ ُ) المعجـ الكسيط, إبراىيـ مصطفى كآخركف: انظر(ٖ) 
 .(َّٗ/ ُُ) لساف العرب, ابف منظكر: انظر, ك(ّٔٓ/ ّ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ٗ) 

, نشكاف بف سعيد(َُ)   .(ِٖ: ص) مختار الصحاح, زيف الديف الرازم, (ْٗٔ/ ُ) شمس العمـك
 .(َِّٓ/ ٔ) الصحاح, الفارابي :انظرك, (ُُْ/ ٔ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ُُ) 
 .(َٕٔ: ص) مجمؿ المغة, ابف  ارس(ُِ) 
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: المعاى اإلجمالي: رابعاً 
تتحدث اآليات عف  ريؽ مف الناس مضطربيف  ي إيمانيـ, مذبذبيف  ي دينيـ, ال ثبات ليـ  ي 
عقيدتيـ, دخمكا  ي الديف عمى شؾ كريبة,  يـ عمى تر ب مف أمرىـ,  إف حصؿ ليـ خير عاجؿ مف 
 سعة كصحة  رح بذلؾ كسكنت بو نفسو كارتاح  ؤاده ك رر االستمرار عمى ىذا الديف, لكف إف أصابتو

 كالكرامة العزة ,  خسر  ي الدنيا(ُ)شدة, أك نزلت بو نازلة عزا شؤـ ذلؾ إلى الديف,  رجع عنو كارتد كا ران 
صابة  الثكاب  يفكتو اآلخرة  ي كأما ,مصكنان  كدمو مالو يبقى كال كالقضاء كاإلمامة الشيادة كأىمية الغنيمة كا 
 .(ِ)الكاضل الظاىر لمف تفكر كتدبر الخسراف ىك كذلؾ الدائـ العقاب لو كيحصؿ الدائـ

 المنفي  عبده, إف بنفسو ينفعو كال يعبده, لـ إف بنفسو يضره ال ما اهلل دكف مف يعبدىذا المرتد 
إف ىذا ىك  َّ حص مس خس حس ُّٱ ىنا ىك  درة المعبكدات مف دكف اهلل عمى النفع كالضر بنفسيا,

 .(ّ)التيو الطكيؿ عف جادة الصكاب كىذا جنكف كعتو كبير
نما عبادتو, بسبب اهلل يضره مف يعبد َّ حطمظ مض خض حض  جض مص ُّٱ  إليو الضرر أضاؼ كا 
 اعتقادىـ كىك زعميـ,  ي إليو المنسكب, النفع مفبسبب عبادتو أ رب , كالضرر المتحقؽ بسببو لحصكلو

 .(ْ), كمف كاف ىذا حالو  بئس المكلى الناصر كبئس الر يؽ الصاحبليـ يشفع أنو
: البياايةالمطائف : خامساً 
 اضطراب مف  يو ىـ كما المنا قيف شبو تمثيمية, استعارة :َّٱمننن زن رن مم امُّ :قوله تعالى .1

 .(ٓ)العبادة يريد ىاكية طرؼ عمى يقؼ بمف دينيـ  ي

بيف  (ٔ)مقابمة بديعة: َّٱخئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري ٰى ين ىنُّ :قوله تعالى .ِ
 .اطمئنانو بالخير, كانقالبو بالفتنة

                                                           

 كالمنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر ,(ّّّ/ ُ) التفسير الميسر, نخبة مف أساتذة التفسير: انظر(ُ) 
 .(ّٗ/ ُٕ) المراغي تفسيرك ,(ْٖٗ: ص)

 .بتصرؼ (َِٗ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ِ) 
 .(ِِ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي: انظر(ّ) 
 .بتصرؼ (َّ/ ٔ) المكسكعة القرآنية, إبراىيـ األبيارم خصائص السكر, جعفر شرؼ الديف(ْ) 
 .(ُٓٔ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ٓ) 
 .(ُٓٔ/ ُٕ) المرجع السابؽ(ٔ) 
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أم ابتالء كاختبار, كلـ يقؿ شر بمقابمة  ( تنة)سماىا : َّٱجئ يي  ىي نيُّ :قوله تعالى .3
 .(ُ)الخير؛ ألنو  د ينجل  ي االختبار  ال يككف شران  ي حقو

 :فيه من المطائف: َّٱحص مس خس حسُّ :قوله تعالى .4
 .(ِ)عمـ أف المشار إليو  ي غاية ما يككفليي  (ذلؾ)استعماؿ إشارة البعيد  - أ
أبعد  ي التيو ضاالن  طالت كبعدت مسا ة استعارة حيث شبو مف ضؿ طريؽ اليدل بمف  - ب

 .(3)ضاللو
إضراب عمَّيا  بميا حيث أثبت ىنا الضرر : َّٱحط مض خض حض  جض مصُّ :قوله تعالى .5

 .(ْ)باعتبار معبكديتو, كنفاه  بؿ باعتبار نفسو
: المقاصد واألهداف: سادساً 
 الشخصي بالنفع منكطان  المك ؼ كجعؿ عميو, االستقامة كعدـ الحؽٌ   ي كالتقٌمب النفاؽ تقبيل .1

 عمى كاالستقامة بالحؽٌ  كاالستمساؾ البشع الخمؽ ىذا تجٌنب عمى كالحثٌ  ,كانحرا ان  ثباتان  العاجؿ
 .(ٓ)حاؿ كؿٌ   ي اهلل ديف

 اإليماف, طريؽ عمى رجميو إحدل يضع ,كالكفر اإليماف بيف الطريؽ رؽمفت عمى يقؼ المنا ؽ .2
ف العبادة, عمى أ اـ دنياه لو صمحت إفؼ ,(ٔ)الكفر طريؽ عمى األخرل كيضع  عميو  سدت كا 
مىل لما إال العبادة عمى يقيـ كال انقمب, كتغيرت دنياه ذا ,دنياه مف صى  أك  تنة أك شٌدة أصابتو كا 

 . (ٕ)الكفر إلى كرجع دينو ترؾ ضيؽ, أك اختبار
 ,عقابو مف كالخكؼ اهلل كطاعة الحؽ إصابة منو المرء غرض كاف لكالديف   ي الثباتيتحقؽ  .3

 .(ٖ)الضراء عند عنو كيرجع ,السراء عند يمتـز بالديف  إنو ,المعجؿ الخير غرضو كاف إذا  سما

                                                           

 .(ِٖٕٗ/ ُٔ) الخكاطر, لمشعراكم(ُ) 
 .(ٖٗ/ ٔ) العقؿ السميـ, أبك السعكدتفسير إرشاد (ِ) 
 .(ُْٕ/ ّ) , كتفسير الكشاؼ, الزمخشرم(ِٖٓ/ ٔ) حاشية الشياب عمى تفسير البيضاكم, شياب الديف الخفاجي(ّ) 

 .(ِّٔ/ ٕ) تفسير محاسف التسكيؿ, القاسمي(ْ) 
 .(ُٖ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ٓ) 
 .(ْٗٗ/ ٗ) الخطيبالتفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ (ٔ) 
 .(ِْٖٓ/ ٕ) , اليداية إلى بمكغ النياية, مكي بف أبي طالب(ٕٕٓ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم(ٕ) 
 .(ْٗ/ ُٕ) المراغي تفسير, (َِٖ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ٖ) 
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المؤمف الذم عرؼ ربو حؽ المعر ة يقيـ عمى عبادتو  ي األحكاؿ كميا, ألنو عمـ أنو عبدان لسيده,  .4
كالباليا كليس لمعبد سعة ترؾ العبادة لمكاله  ي كؿ حاؿ, بؿ يرل أف ما يصيبو مف الشدائد 

 .(ُ)بتقصير كاف منو أك تفريط, أك أنو امتحاف كاختبار ال بد أف ينجل  يو
إف المصاب بالمحنة حيف يترؾ التسميـ بقضاء اهلل, كيخرج إلى ما يسخط اهلل تعالى,  قد جمع  .5

ك كع المصيبة ال محالة, كذىاب الثكاب,  المصيبة  د ك عت كالثكاب  د : عمى نفسو محنتيف
 .(ِ)ضاع

  قد اآلخر أحدىما كا ؽ  إذا الديف, حر ا  يما كالمساف القمب معتمده الديف باب  ي المرء إف .6
ذا الديف,  ي تكامؿ   يو يقاؿ أف جاز النفاؽ  مبو ك ي األغراض لبعض الديف بمسانو أظير كا 
 .(3)حرؼ عمى اهلل يعبد الذـ كجو عمى

,  ال جدكل مف عبادتو, كمشركعيتيا بكجكبيا مؤمف غير ,نفعيا  ي إذا كاف صاحب العبادة شاؾ .7
ال  يي مردكدة  .(ْ)كال  بكؿ لعممو,  العبادة البد ليا مف اإلخالص, كا 

 الدنيا تضطرب كىي مصدر سعادة كطمسنينة,  قد المؤمف, حياة  ي األساسية الركيزة ىي العقيدة .8
 متمكفه ,  يك المؤمف حياة  ي العقيدة  يمة ىذه ,الركيزة ىذه عمىمستًندان  ,ىك  يثبت حكلو مف

 .(ٓ)جزاء ذاتيا  ي  يي جزاء, عمييا ينتظر كال  ييا, يتمجمج ال بيا, كاثؽه  منيا,
خالصيـ كاستعدادىـ لقبكؿ  إف اهلل  .9 يعرض عباده لمفتف  يختبرىـ, كيبتمي ثقتيـ كصبرىـ كا 

 عميو  ,  مف صبر كرضي  مو األجر الجزيؿ كالجزاء الحسف, كأما مف جزع كسخط(ٔ) ضائو ك دره
 .الكزر ك كات الثكاب

,  ال نجاة إال االلتجاء لغير اهلل ضالؿ كخسراف؛ إذ ال يممؾ أحد مف األمر شيء غير اهلل  .10
 حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ,بالتكجو الخالص إليو جؿ كعال

 .(ٕ) ]َُٕ: يكنس[ َّ ينجه ىن من خن
                                                           

 .(ّٓٗ/ ٕ) تسكيالت أىؿ السنة, أبك منصكر الماتريدم: انظر(ُ) 
 .(ُْٕ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم: انظر(ِ) 
 .(َِٖ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ّ) 
 .بتصرؼ (ْٗٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ْ) 
 .(ُِِْ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ٓ) 
 .(ُِّْ/ ْ) المرجع السابؽ: انظر(ٔ) 
 .(ٔٗٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ٕ) 
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 العقمية ك كاىـ كحكاٌسيـ, بعقكليـ, الحياة يكاجيكا كأف يعممكا, أف المؤمنيف عمى اإليماف أكجب .11
 خير أصابيـ  إف كثير, أك  ميؿ ثمر مف جيدىـ يعطييـ ما ىذا بعد يتقٌبمكا كأف معان, كالجسدية
ف لو, كشكركا اهلل حمدكا , الضير ككشؼ العا ية مف اهلل كالتمسكا بالصبر, استعانكا ضرٌ  أصابيـ كا 
رِ  َعَجًبا):  اؿ رسكؿ اهلل , (ُ) ضمو غير  ي طامعيف أك غيره, إلى ناظريف غير ِمِن، أِلَمْس  الْسُمؤْس
َر ُ  ِإنَّن  ِمِن، ِإوَّن  أِلََحدٍ  َذاكَ  َوَليْسَس  َخيْسٌر، ُكمَّنهُ  َأمْس نْس  َلُه، َخيْسرًا َفَكانَ  َشَكَر، َسرَّناءُ  َأَصاَبتْسهُ  ِإنْس  ِلمْسُمؤْس  َواِِإ

 .(ِ)(َلهُ  َخيْسرًا َفَكانَ  َصَبرَ  َضرَّناُء، َأَصاَبتْسهُ 

ف الكفر سبب  ي الشقاء كاليالؾ إف اإليماف .12 , سبب  ي سعة الرزؽ كاستمرار الخير, كا 

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ

 .(ّ) ]ٔٔ: المائدة[ َّٰى

 الجاة جزاء المؤماين: المطمب الثالث
 مل حلخل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف ٹٱٹٱُّٱ

 ]ُْ: الحج[ َّ مم خم حم جم هل
: المااسبة: أووً 

حاؿ أىؿ الضالؿ األشقياء, ثـ عطؼ بذكر األبرار  لما سبقو ىي أنو ذكر طع مناسبة ىذا الـ
 ذلؾ  ابؿ ,, كال تضر مف كفر بياعبدىا مف تنفع ال األصناـ أف ذكر أنو لمَّيا: , كمناسبة أخرل(ْ)السعداء

 .(ٓ)الجنة دخكؿ كىك النفع, بسعظـ يعبده كيؤمف بو, مف ينفع اهلل بسف
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ٖٗٗ/ ٗ) الكريـ الخطيبالتفسير القرآني لمقرآف, عبد (ُ) 
 .(ِِٓٗ/ ْ), ِٗٗٗ: , ر ـخير كمو أمره المؤمف :بابالزىد كالر ائؽ, : كتاب ,مسمـ صحيل(ِ) 
 .(َْٓ/ ِ) السراج المنير, الخطيب الشربيني(ّ) 
 .(َُْ/ ٓ) تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير(ْ) 
 .(ّْ/ ِ) التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزم(ٓ) 
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 :معااي المفردات: ثااياً 
, ك اؿ (ُ)بالمساف كاإل رار بالقمب االعتقاد ىك: الشرع ك ي بالقمب, التصديؽ: المغة  ي اإليماف :مق

 لذلؾ كاف إف بمقتضاه, كعمؿ بو, كا  رار ,بالشيء عمـ: أشياء لثالثة اسـ اإليماف": (ِ)الراغب األصفياني
 .(ّ) "كالزكاة كالصالة عمؿ, المعمكـ
 يصمل بعمؿ النية  ي اإلخالص كأصمو الخمؿ, مف المراعى العمؿ ىك الصالل العمؿ :حك جك
 .(ْ)اإليماف بو تعٌمؽ الذم الكجو عمى يككف أف كىك لمثكاب, كيصمل لمقبكؿ,
 .(ٓ)يسترىا أم الشجر يجنيا حتى جنة تسمى كال ,كالنخؿ الشجر ذات األرض ىي الجنة :خك
  :المعاى اإلجمالي: ثالثاً 

 -إليمانيـ تصديقان  - كعممكا ,حقان  إيمانان  آمنكا الذيف عباده يدخؿ ككرمو, بفضمو -تعالى -اهلل إف
,  كاف جزاؤىـ الدرجات (ٔ)اإليماف  ي بثباتيـ الشاىدة الخالصة كالنكا ؿ الفركض مف الصالحات األعماؿ

ٱ, األنيار تحت أشجارىا مف تجرمك كالشجر الزرع بيف تجمع التي  ي ركضات الجنات, ىذه الجنات

 .(ٕ) ]ُّٕ: النساء[ َّجبحب هئ مئ خئ حئٹٱٹٱُّٱ

 يضؿ مف يشاء  ,(ٖ)المطمقة كمشيئتو ك درتو اهلل سمطاف إلى إشارة َّخم حم جم هل ملُّ
 النار كلمكا ريف كبفضمو, كعده بحكـ الجنة  مممؤمنيف يشاء, مف كيعذب يشاء مف يثيبكييدم مف يشاء, ك

 .(ٗ)عدلو مف سبؽ بما
 

                                                           

 .(َْ: ص) الجرجاني التعريفات,(ُ) 
  ي (الكبير التفسير) لو, (قَِٓتك ي سنة ) األصفياني الراغب القاسـ أبك اإلماـ المفضؿ, بف محمد بف الحسيفىك (ِ) 
 ,(الشريعة أسرار إلى الذريعة) كلو ,معناىا  ي لو نظير ال (القرآف مفردات) كلو ,التحقيؽ  ي غاية أسفار, عشرة

 .(ُِِ: ص) البمغة  ي تراجـ أئمة النحك كالمغة, الفيركزآبادم .كغيرىا (كالمقامات المحاضرات)ك
 .(ٕٗ/ ُ) األصفياني الراغب تفسير(ّ) 
 .بتصرؼ (ِْٕ: ص) التك يؼ عمى ميمات التعاريؼ, زيف الديف محمد(ْ) 
 .(ّٗ/ ُ) جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف(ٓ) 
 .(ُْٓ/ ِ) , السراج المنير, الخطيب الشربيني(ِٖٖ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم: انظر(ٔ) 
 .(َُِ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ٕ) 
 .(ٗٗٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ٖ) 
 .(ْٕ/ ّ) تفسير جامع البياف لإليجي: انظر, ك(ُِ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي(ٗ) 



67 
 

: المطائف البيااية: رابعاً 
 األنيار إلى الجرم  إسناد الفائض, الماء مجرل النير :َّحل جل مك لكُّ: قوله تعالى .1

كمي, اإلسناد مف ,  يك مجاز لجرياف النير أكصاؼ مف ال الماء أكصاؼ مف الجرياف إذ الحي
 .الماء  ي النير

: المقاصد واألهداف: خامساً 
المقيـ  ي  , كىك النعيـ(ُ)ما ىك خير مف عرض الحياة الدنيا كمو ,خر لممؤمنيفيدَّي   اهللإف  .1

 .الجنة العالية
لعدـ أىمية ذلؾ لدييـ  ,ا تصر عمى ذكر ما لممؤمنيف مف ثكاب اآلخرة دكف ذكر حاليـ  ي الدنيا .2

 .(ِ)كال  ي نظر الديف
,  مف ىداه اهلل ال يضمو (ّ)يريد مف كييدم يشاء ما يفعؿ تعالى  يك ,كمشيئتو اهلل إرادة تقرير .3

  . ال ىادم لوأحد, كمف كتب اهلل عميو الضاللة 
 (رغم أاف الكافرين)رعاية اهلل لرسوله واصر  : رابعالمطمب ال

 مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن ٹٱٹٱُّٱ

 ]ُٔ  –ُٓ: الحج[ َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هس مس هث مث هت

: المااسبة: أووً 
مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي أنو  يما سبؽ كاف الكالـ عمى مف يجادؿ  ي اهلل بغير عمـ, 

كالتفاؼ الناس حكلو,  جاءت  كمف يعبد اهلل عمى حرؼ, كىؤالء كاف يغيظيـ ما يركف مف حاؿ النبي 
. (ْ)ىذه اآلية لقطع أطماعيـ, كرد كيدىـ  ي نحكرىـ

 
 
 

                                                           

 .(ُِّْ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ُ) 
 .(ُِٕ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ِ) 
 .(ُْٔ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ّ) 
 البحر المحيط  ي التفسير, أبك حياف أثير الديف األندلسي: انظر, ك(ِٕٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم(ْ) 

(ٕ /ِْٗ.) 
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: سبب الازول: ثااياً 
: أسد كغطفاف, تباطؤكا عف اإلسالـ, ك الكا الطبرم  ي سبب نزكؿ ىذه اآلية أنيا نزلت  يأكرد 

, "(ِ)كال ييؤككننا, (ُ),  ينقطع الذم بيننا كبيف حمفائنا مف الييكد  ال يميركننانخاؼ أف ال ينصر محمد "
 .(ّ)كيصل أف يككف ىذا الظف مف ضعاؼ اإليماف أك المشركيف  ي العيد المكي

 :معااي المفردات: ثالثاً 
 .(ْ)يؤيده كيعينو كينجيو: جه

 .(ٓ)بحبؿ: مي

الجية التي تعمك األرض : سقفو ألنو يعمكه, كالسماء: أعاله, كسماء البيت: شيءسماء كؿ  :مئ
 .(ٔ)كالككاكب كتظير  ييا النجكـ
 .(ٕ)قكمكر ق,تدبير: مث

 .(ٗ)كالحنؽ, كىك شدة الغضب (ٖ)كرب يمحؽ اإلنساف مف غيره: الغيظ: مس

 .(َُ)ف طائفة أك جممة منوآمة, كآية مف القراآلية العال: ىل

. (ُُ)ظاىرات كاضحات: يل

 .(ُِ)مف اليدل كىك اإلرشاد كالداللة: خم

                                                           

لساف العرب, ابف ك ,(ُِْ/ ُٓ) تيذيب المغة, اليركم: انظر. جمب الطعاـ لمبيع, كالمعنى ال يبيعكننا الطعاـ: الميرة(ُ) 
 .(ُٖٖ/ ٓ) منظكر
 .(ُُ/ ٕ) تفسير الكشؼ كالبياف, الثعمبي, ك(ّٖٓ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم(ِ) 
 .(ُٗ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة: انظر(ّ) 
 .(ّْٓ: ص) القامكس الفقيي, سعدم أبك حبيبك, (ِٓٗ/ ِ) الكسيط, إبراىيـ مصطفى كآخركفالمعجـ : انظر(ْ) 
(. َِّ/ ٕ) العيف, الفراىيدمك, (ُِٖ/ ِ) معاني القرآف, الفراء(ٓ) 
 .(ّّْ/ ِ) معجـ كتفسير لغكل لكممات القرآف, حسف الجمؿ(ٔ) 
 .(ّّٓ/ ِ) الصحاح, الفارابي, (ُٕٗ/ َُ) تيذيب المغة, اليركم(ٕ) 
 .(َْٓ/ ْ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ٖ) 
 .(َُ/ ٔ) المحكـ كالمحيط األعظـ, ابف سيده(ٗ) 

 .(ُِٓ/ ُ) جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف, (َّ: ص) القامكس الفقيي, سعدم أبك حبيب(َُ) 
 .(ِْٕ/ ُ) معجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد مختار(ُُ) 
 .(ِِٖ/ َْ) تاج العركس, مرتضى الزبيدم(ُِ) 
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  :القراءات: رابعاً 
 احتج ,(ُ)بكسر الالـ, كالبا كف بتسكينيا َّٱمب هئٱٱُّ رأ أبك عمرك كابف عامر ككرش عف نا ع 

,  مما جاءت بعد كممة يمكف السككت عمييا مبتدئةأف األصؿ كسر الالـ إذا كانت بمف  رأ بالكسر 
 .كاالبتداء بما بعدىا كانت الالـ كالمبتدأ  ستكا بيا عمى أصميا

نما تكسر إذا ك عت ابتداء  إذا كاف  الالـ, سككف صؿاألأف : ىيؼكأما حجة مف  رأ بالسككف  كا 
 .(ِ)صؿ, أك أنيا سكنت تخفيفان التصاليا بحرؼ عطؼ بميا حرؼ متصؿ بيا رجعت الالـ عمى األ

: المعاى اإلجمالي: خامساً 
منصكر مؤيد,   ال محالة كيخاطب الحاسديف المغتاظيف مف ككف النبي  إف اهلل ناصر رسكلو 

كف أنفسيـ بسنو لف يظير عمييـ, ناصحان ليـ أف يختنقكا بسف يقطعكا أنفاسيـ بحبؿ معمؽ  ي األعمى فُّل ـى كمي 
ال  عمييـ أف يجمعكا كيدىـ كيمدكا حبالن إلى السماء  يرتقكا إلى حيث يتنزؿ الكحي  أك يمكتكا غيظان, كا 

كينزؿ المدد كالتسييد,  يقطعكه مف مصدره, كأنَّيا ليـ ذلؾ,  يذا ميحاؿ, ال تستطيعو طا تيـ,  سكؼ يبقكا  ي 
 .(ّ)حسرتيـ

 كمو القرآف ىذا أنزلنا ,سبؽ  يما كاضحة حجتنا بيَّينا ما كمثؿ: أم َّٱيل ىل مل خل ُّ   

إلى دينو  ىدايتو َّٱىم مم خم حم جم ُّ الناس, عمى الحيجة لتقكـ كاضحات آيات محمد عمى

. (ْ) القكيـ كصراطو المستقيـ
: المطائف البيااية: سادساً 
ف لـ يتقدـ لو ذكر لشيرة المشار إليو,  الضمير يشير إلى النبي : َّٱمه جهُّ: قوله تعالى .1 كا 

 .(ٓ)كانصراؼ الذىف إليو ألكؿ كىمة

                                                           

                  العنكاف  ي القراءات السبع, ابف خمؼ  ,(َّٓ: ص) اإل ناع  ي القراءات السبع, أحمد بف الباذش(ُ) 
 .(ُّْ: ص) المقرئ
 .(ُٕٔ/ ِ) معاني القراءات, األزىرم, (ّْٕ: ص) حجة القراءات, أبك زرعة(ِ) 
 المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر, ك(ّّّ/ ُ) الميسر, نخبة مف أساتذة التفسيرالتفسير : انظر(ّ) 

عراب القرآف, النحاس, (َْٗ: ص)  .(ّٔ/ ّ) كا 
 .(َْٗ: ص) المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر(ْ) 
 .(ُِّٔ/ ِ) , التفسير الكسيط, الزحيمي(ُُِ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية: انظر(ٓ) 
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ق ال يذىب كيدي : استفياـ إنكارم, بمعنى النفي أم: َّٱمس هث مث هت متُّ: قوله تعالى .2
 .(ُ)قغيظى 

 .(ِ)كغاية حيمتو ,سماه كيدان ألنو أ صى ما يمكنو  عمو: َّٱمثُّ: قوله تعالى .3
: تحقيق المقاصد واألهداف: سابعاً 
ف اهلل ناصر دينو, كمعمي كممتو, كمؤيد نبيو كالذيف ءامنكا, رغـ الحاسديف ككيد بشارة لممؤمنيف بس .1

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٹٱٹٱُّٱ الكائديف,

 .(ّ) ] ُٓ: غا ر[ٍَّّ

ما  سـ اهلل تعالى لو, كالثقة ب الرضا مف لمعبد بد  ال بمشيئتو إال تناؿ ال تعالى اهلل بيد األرزاؽ فإ .2
 .(ْ)اهلل كعكنوبرحمة 

 .(ٓ)إف القرآف العظيـ كامؿ البياف  ي جميع أبكابو ال يستيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو .3
تسييس لمكا ريف الذيف يجيدكف أنفسيـ, كيحشدكف طا اتيـ, كيجمعكف كيدىـ, ليصدكا عف سبيؿ  .4

متـ  كة اإلسالـ,  اهلل هلل بس كاىيـ, ىؤالء ال أمؿ ليـ  ي إحباط دعا يريدكف أف يطفئكا نكر اهلل,
 .(ٔ)نكره كلك كره الكا ركف

 كال اهلل, إلى بالتكجو إال الفرج إلى سبيؿ كال اهلل, نصر  ي بالرجاء إال البالء احتماؿ إلى سبيؿ ال .5
 .(ٕ)باهلل باالستعانة إال لمخالص كالكفاح الضير, عمى االستعالء إلى سبيؿ

 ربو, مف القرب اإلنساف بو يناؿ أف يمكف الذم -غيره سبب كال -السبب ىك باهلل اإليماف إف .6
حسانو لفضمو كالتعرض  السعادة مغالؽ لو يفتل سبب كؿ  طع  قد السبب, ىذا  طع  إذا ,كا 
 .(ٖ)كالرضكاف

  
                                                           

 .(َْٔ/ ّ) , أيسر التفاسير, الجزائرم(ْٕٓٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ُ) 
 .(ّٓ/ ِ) التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزم: انظر(ِ) 
 .(ُّٔ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني: انظر(ّ) 
 .(ُِِ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي(ْ) 
 .(ٖٗ/ ُٕ) المراغي تفسير(ٓ) 
 .(ِٖٗ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم: , كانظر(ّٓٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم(ٔ) 
 .(ُِْْ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ٕ) 
 .(ََُُ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ٖ) 
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 :المبحث الرابع
 (24-17)الفصل اإللهي بين األمم اآليات  

 :ك يو أربعة مطالب
 .اهلل يقضي بيف األمـ :ولالمطمب األ
. اهلل لعزة الككف  ي ما كؿ خضكع :ثاايالمطمب ال
. الكا ريف عذاب مشاىد مف مشيد :ثالثالمطمب ال

. لممؤمنيف النعيـ مشاىد مف مشيد :الرابع المطمب
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 اهلل يقضي بين األمم: ولالمطمب األ
 حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن ٹٱٹٱُّٱ

 ]ُٕ: الحج[ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي  مي خي

: المااسبة: أووً 
أحكاؿ المشركيف كالمنا قيف كالمؤمنيف, الضاليف  بيافبعد : مناسبة ىذه اآلية لما سبؽ ىي

, ليبيف مف ىك عمى حؽ كحده إليو المختمفة الفرؽ بيف كالقضاء الفصؿ مردكالميتديف, عقَّيب ىنا ببياف أف 
 .(ُ)كمف عمى باطؿ

 :معااي المفردات: ثااياً 

 اشتقا ان  الييكد كسميت ,إليؾ بناتي : أم, ]ُٔٓ: األعراؼ َّ حنخن جن  يم  ٹٱٹٱُّٱ ,التكبة: دكى الوى  :ىن

, عربت حيف الداؿ إلى الذاؿ كحكلت يعقكب, كلد أكبر كىك ييكذا إلى نسبكا: كيقاؿ تابكا,: أم ىادكا, مف
 .(ِ), ككتابيـ التكراةكىـ الذيف ينتسبكف إلى مكسى 

بيكءً  كأصؿ ,غيره إلى ديف مف الخارجكف: ىـ :ين  مف خرجت: النجكـ صبست: يقاؿ ج,الخرك الصُّل

كيزعمكف أنيـ عمى ديف نكحكدينيـ عبادة النجـك كالككاكب,  ,(ّ)خرج: البعير نابي  كصبس ,مطالعيا
(ْ). 

 ثـ,  عيسى سكنيا ناصرة, تسمى  ريةأك نسبة إلى  ,لبعض بعضيـ لنصرة نصارل سمكا :جه

 .(ٓ)إليو نسبكا

 مف أكؿ كاف األذنيف, صغير رجؿو  نسبة إلى  كش, منج: أصمو ب,عرَّي ـي  كىك المجكسي, جمع :مه

إليو, كدينيـ عبادة النار كخدمتيا, كيقكلكف إف الخير مف النكر كالشر مف  الناس كدعا المجكس, بديف داف
  .(ٔ)الظممة

                                                           

 .(ُٕٔ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي :انظر(ُ) 
 .)ُٓ/ ِ) , كالممؿ كالنحؿ, الشيرستاني(ٕٔ/ ْ) العيف, الفراىيدم(ِ) 
, كالزاىر  ي معاني كممات الناس, أبك بكر              (ِٓٔ: ص) المطمع عمى ألفاظ المقنع, محمد بف أبي الفتل(ّ) 

 .)ُِٓ/ ِ) األتبارم
 .(ْٕٓ/ ِ) , كالتفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم(ُِْ/ ُ) األصفياني الراغب تفسير: انظر(ْ) 
, نشكاف بف سعيد(ٓ)   .(ُٗٔٔ/ َُ) شمس العمـك
 .)ُِْ/ ٔ) , كلساف العرب, ابف منظكر(ُّٕ/ َُ) تيذيب المغة, اليركم(ٔ) 



73 
 

 .(ُ)ىـ الذيف يعبدكف األكثاف مف العرب: يه ىه

 .(ِ)يقضي كيحكـ بينيـ  يما اختمفكا  يو: مي خي

 .(ّ) اطع, معايف حاضر مطمع عالـ بالشيءشاىد عنده خبر : ُّ

: المعاى اإلجمالي: ثالثاً 
ف اهلل  فمتفر كإف الناس   يحكـ بينيـ يـك القيامة   ي الديانة كالتكجو بالعبادة إلى  رؽ عديدة, كا 

بعدلو,  يظير مف ىك عمى حؽ كمف منيـ عمى باطؿ, كيجزييـ بذلؾ  يدخؿ المؤمنيف الجنة إلحسانيـ 
كيدخؿ الكا ريف النار إلساءتيـ, كىك تعالى العالـ بسحكاليـ المطمع عمى أعماليـ كالخبير بسسرارىـ,  حكمو 

 .(ْ)العدؿ, ال يظمـ كال يجكر تعالى
: المطائف البيااية: رابعاً 

 اإلسالـ ديف بسف لإلشعار ,بالذيف ءامنكا بديف محمد  ابتدأ :َّٱخن حن جنُّ: قوله تعالى .1

 .(ٓ)الحؽ الديف ىك

عمى طر ي الجممة؛ زيادة  ي تسكيد ( إف)تكرار دخكؿ : َّٱمي خي حي جيُّ: قوله تعالى .2

 .(ٔ)الكالـ

 الر ابةالعمك ك معنى إلى إشارة (عمى)بػ التعدية  يو :َّٱُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّ: قوله تعالى .3

 .(ٕ)بيـ كاإلحاطة عمييـ,
: تحقيق المقاصد واألهداف: خامساً 
يحكـ بيف العباد بالقضاء العادؿ بال جكر كال حيؼ؛ ألنو شاىد عمى أعماليـ, عميـ  إف اهلل  .1

 .(ٖ)مطمع عمى أسرارىـ, كما تكنُّلو ضمائرىـ, ال يخفى عميو شيء

                                                           

 .(ِْٖٕ/ ٖ) تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ(ُ) 
 .)ِّٗ/ ٖ) المحكـ كالمحيط األعظـ, ابف سيده(ِ) 
 .)ِٕٓ: ص) أبك البقاء أيكب بف مكسى الكميات,: كانظر, )ِِٓ/ ٖ) تاج العركس, مرتضى الزبيدم(ّ) 
 .(ٗٗ-ٖٗ/ ُٕ) المراغي , كتفسير(َْٗ: ص) المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر: انظر(ْ) 
 .(ُِٗ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ٓ) 
 .(ٗٗ/ ُٕ) كالجدكؿ  ي إعراب القرآف, محمكد صا ي ,(ُْٖ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم(ٔ) 
 .(ْٗٓٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ٕ) 
 .(ّٔٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم ,(ِْ/ ُّ) نظـ الدرر, البقاعي: انظر(ٖ) 
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القيامة, حيث يظير الحؽ كيبطؿ  يكـ يككف  يو اختصمكا  يما األدياف أىؿ بيف الفصؿ إف .2
 .(ُ)ؿالباط

 كالفاصؿ ثكابان, أك عقابان  الجزاء بيا ينالكف التي كىي أعماليـ, تميزىـ القيامة يكـ جميعان  الناس .3
 .(ِ)تقدميـ التي ىي كأعماليـ العالميف رب الحاكميف أحكـ ىك بينيـ

 .لعزة اهللخضوع كل ما في الكون : ثاايالمطمب ال
 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ

 زن رن مم ام ىليل  مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث نثىث  مث زث رث يت

 ]ُٖ: الحج[ َّمن

: المااسبة: أووً 
 ,كاختال يـ  ي اهلل تعالى ,أصناؼ الناس اهلل  لما ذكر :مناسبة ىذه اآلية لما سبقيا ىي 

 يجعمكف معو آلية تيعبد أك يشككف  ي  درتو, أردؼ ذلؾ ببياف أنو ما كاف ليـ أف يختمفكا ألف كؿ ما  ي 
الككف خاضع هلل جؿ كعال, كىي بسبيؿ التدليؿ عمى عظمتو تعالى كشمكؿ حكمتو, كأنو كحده ىك 

 .(ّ)المستحؽ لمعبادة
 :معااي المفردات: ثااياً 

 .ألـ تعمـ: , بمعنىكىنا الرؤية  مبية (ْ)(العقؿ)بالعيف أك القمب المرئي  إدراؾ الرؤية ىي :رئ ّٰ

 عمى ىةالجب كضع كىك الصالة, سجكد كمنو, خضع , كسجد(ٓ)كانحنى رأسو طسطس: أم سجد :نئ

. (ٔ)األرض

 .(ٕ) كؿ ماش عمى األرض دابة ,كافالحي مف دب لما اسـ: الدَّيابَّيةي  :رث

                                                           

(. ِِِ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ُ) 
 .(ْٖٓٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ِ) 
 .(ِٗ/ ٔ) دركزةالتفسير الحديث, , ك(ََُ/ ُٕ) المراغي تفسير: انظر(ّ) 
 .(َُِ/ ّٖ) تاج العركس, مرتضى الزبيدم(ْ) 
 .(ُّّ/ ّ) معجـ مقاييس المغة, ابف  ارس(ٓ) 
 .(ّْٖ/ ِ) الصحاح, الفارابي(ٔ) 
 .(ّٗٔ/ ُ) , كلساف العرب, ابف منظكر(ِٕٗ/ ٗ) المحكـ كالمحيط األعظـ, ابف سيده(ٕ) 
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 .(ُ)حتقاراالك اإلذالؿاإلىانة ىي  :لك

: المعاى اإلجمالي: ثالثاً 
أك كؿ مف تصمل منو الرؤية, باستفياـ تقريرم, يعممو بسجكد أىؿ  يخاطب اهلل تعالى نبيو  

السماء جميعان مف المالئكة, ككذلؾ كؿ مف  ي األرض مف خالئؽ, ثـ أ رد مف المكجكدات الشمس كالقمر 
, ساجدة لو جؿ كعال, كؿه منيا لو كالنجـك ك الجباؿ كالشجر كالدكاب, كميا منقادة خاضعة ذليمة هلل 

عمى  -, ىذه المخمك ات ]ُْ: النكر َّ خصمص حص مس  خس حس ٹٱٹٱُّٱق عممو اهلل لو سجكد خاص ب

 .(ِ)ال تتخمؼ أبدان عف طاعة اهلل تعالى, مسبحة بحمده جؿ كعال -عظيـ خمقتيا
 الفريؽ األكؿ ىك الساجد الطائع لربو, كالفريؽ الثاني  يـ العصاة: أمَّيا الناس  قد انقسمكا إلى  ريقيف 

 .(ّ)لتمردىـ عمى عبادة ربيـ جؿ جاللو ,الذيف استحقكا العقاب كالعذاب

 بالسعادة,  َّ ىليل  مل يك ىك ُّٱ, الشرعي ألمره االنقياد عف الشقاكة صر تو بسف َّمك لك اك ُّٱ

 كييييف بفضمو, يشاء مف ييكـر ممكو  ي َّ من زن رن مم ام ُّٱ كيياف, يذؿ بؿ القيامة, يكـيكرمو  أك

 .(ْ)لحكمو معقب ال بعدلو, يشاء مف
َدةَ  آَدمَ  ابْسنُ  َقرَأَ  ِإَذا: )ىذه اآلية مكضع سجكد,  اؿ النبي  َتَزلَ  َفَسَجدَ  السَّنجْس  َيبْسِكي، الشَّنيْسَطانُ  اعْس

َمُه ُأِمرَ  َيا: َيُقولُ   .(ٓ)(الاَّنارُ  َفِميَ  َفَيَبيْستُ  ِبالسُّسُجودِ  َوُأِمرْستُ  الْسَجاَّنُة، َفَمهُ  َفَسَجدَ  ِبالسُّسُجودِ  آَدمَ  ابْسنُ  َويْس
: المطائف البيااية: رابعاً 

 .(ٔ)عبر عف العمـ بالرؤية إشعاران بظيكر المعمكـ ك كضكحو :َّٱرئ ُّّٰ: قوله تعالى .1

 

                                                           

 .(ٕٔ: ص) التك يؼ عمى ميمات التعاريؼ, زيف الديف محمد(ُ) 
 .(ُٕٓٗ/ ُٔ) الخكاطر, لمشعراكم, ك(ِْٖ/ ّ) السمعاني تفسير :انظر(ِ) 
التفسير الكاضل, محمد محمكد                 , ك(َْٗ: ص) المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر: انظر(ّ) 

 .(ٕٓٓ/ ِ) حجازم
 .(ِِٔ/ ٔ) المظيرم التفسير: انظر(ْ) 
(. ٕٖ/ ُ) ,ُٖ: , ر ـالصالة ترؾ مف عمى الكفر اسـ إطالؽ بياف :باب ,اإليماف :كتاب ,مسمـ ركاه(ٓ) 
 .(ََُ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ٔ) 
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ذكر اؿب أ رد ىذه المخمك ات :َّٱرث يت ىت نت مت زتُّ: قوله تعالى .2

بدت مف دكف لشيرتيا كاستبعاد ذلؾ منيا أك ألنيا  د عي  (كمف  ي األرض) :مع دخكليا تحت  كلو
 .(ُ)اهلل

ذكر الناس ىنا مع دخكليـ تحت  كلو كمف  ي األرض؛ : َّنث  مث زثُّ: ه تعالىقول .3

أحدىما يسجد كاآلخر يسبى السجكد, ك ي ذلؾ د ع أف : كالسبب أنو أراد أف يجعؿ الناس  ريقيف
 .(ِ)يتكىـ سجكد جميع الناس كما المالئكة

 :فيه من المطائف: َّىق يف ىف يثُّ: قوله تعالى .4

 .(ّ)لمسجكد كعصيانو,  استحؽ العذاب كناية عف تركو - أ

مىٍيوً )عبر بقكلو - ب  أبى الذم الناس مف الصنؼ ىذا أف إلى إشارة (عمييـ) مف بدالن  (عى

: األعراؼ َّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ٹٱٹٱُّٱالعقالء  غير ًعداد  ي ىك هلل, السجكد

ف  يـ ,]ُٕٗ  .(4)كالفساد الضالؿ مف كتمة يجمع كاحد بكياف أشبو كثيرة, أعدادان  كانكا كا 
: المقاصد واألهداف :خامساً 
 .(ٓ)اإلعالـ بتسميـ المخمك ات جميعان هلل تعالى, كخضكعيا ألمره, كانقيادىا لمشيئتو .1
 .(ٔ)تقرير ربكبية اهلل تعالى كألكىيتو .2
عمى الطاعة, كيتجرأ عمى العصياف,  استحؽ  كيستكبر مرداإلنساف ىك المخمكؽ المتمرد الذم يت .3

 .(ٕ)بذلؾ العقاب
 مف كىاف ذؿ ك د, اهلل بعزة إال عزة كال اهلل, بإكراـ إال كرامة  ال, كعمـك مشيئتو, نفاذ  درة اهلل  .4

 .(ٖ)افالدمَّي  لغير داف

                                                           

 .(ِٔ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي: انظر, ك(ُِٓ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي(ُ) 
 .(ُِّ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ِ) 
 .(ِِٕ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ّ) 
 .(ََُٕ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ْ) 
 .(َّٕ: ص) التفسير الكجيز, الكاحدم: , كانظر(ُّْٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ٓ) 
 .(ّْٔ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٔ) 
 .(ِٗ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ٕ) 
 .(ُِْْ/ ْ) , ك ي ظالؿ القرآف, سيد  طب(ِّٗ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ٖ) 
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مشهد من مشاهد عذاب الكافرين : ثالثالمطمب ال
 مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي  زي ري ٰى ين ٹٱٹٱُّٱ

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب

 ]ِِ  -ُٗ: الحج[ َّ مع  جع مظ حط مض خض حض

: المااسبة: أووً 
حيث ينقسمكف إلى  -مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي أنو بعد أف ذكر أصناؼ الناس ك ر يـ 

 .(ُ), بدأ بذكر مآؿ كؿ منيـ, ك ي ىذا المقطع مصير الكا ريف مف جحيـ كعذاب أليـ -مؤمنيف ككا ريف
: سبب الازول: ثااياً 

 يقسـ كاف أنو:  ذر أبي عف :األكلى ما ركاه البخارم كمسمـ كغيرىماكرد  ي نزكؿ اآلية  
, كالذيف تبارزكا "بدر يكـ  ي برزكا يكـ كصاحبيو, كعتبة كصاحبيو حمزة  ي نزلت اآلية ىذه إف" : سمان 
عتبة  بف كالكليد ربيعة, بف كعتبة ربيعة, بف كشيبة مف المسمميف, بف الحارث كعبيدة كحمزة, عمي,: ىـ
 الرحمف يدم بيف يجثك مف أكؿ أنا": ذكره البخارم ثـ أكرد  كالن لعمي بف أبي طالب  اؿ, (ِ)المشركيفمف 

 .(ّ) "القيامة يكـ لمخصكمة
 كالطابع كاألسمكب ,بصراحة ذلؾ أحد يرك كلـ مدنية, اآلية تككف أف الشيخيف ركاية كتقتضي

الكا ركف  االمراد بو, كاآلية  ي الكا ع ليست مقصكرة عمى الستة المذككريف بؿ إف (ْ)عمييا بارز المكي
, كالكا ركف يريدكف إطفاء نكر اإليماف كخذالف الحؽ ,  إف المؤمنيف يريدكف نصرة ديف اهلل كالمؤمنكف

 .,  العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب(ٓ)كظيكر الباطؿ
 
 

                                                           

 .(َُّ/ ُٕ) المراغي تفسير(ُ) 
 .(ْٕ: ص) مفحمات األ راف  ي مبيمات القرآف, السيكطي :انظر(ِ) 
, (ٖٗ/ ٔ), ْْْٕ :ر ـ ,..ىذاف خصماف اختصمكا:  كلو تعالى :باب ,تفسير القرآف :كتاب ,البخارم صحيل(ّ) 
 .(ِِّّ/ ْ), َّّّ: ر ـ ,..تصمكاىذاف خصماف اخ:  كلو تعالى :التفسير, باب: , كتابمسمـ صحيلك

 .(ُّ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ْ) 
 نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ, القنكجي: كانظر, (ّٔٓ/ ِ) مختصر تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, الصابكني(ٓ) 

 .(َّٖ: ص)
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 :معااي المفردات: ثالثاً 

 .(ِ)سائر الكفار, كالخصماف ىنا ىما المؤمنكف ك(ُ)المتنازعاف, كالخصكمة الجداؿ: ري

 .(ّ) صمت تفصيالن عمى  در أجساميـ: حئ

 .(ْ)ييسكب بغزارة د عة كاحدة: هب مب خب حب

 .(ٓ)الماء شديد الغمياف  ي منتيى الحرارة: جت

 .(ٔ)يذاب كيحرؽ: خت

, ك ي (ٕ)مقمعة  يك الرأس بو ضربت ما ككؿ , ذؿٌ  :أم  انقمع رأسو ضربت :أم الرجؿ  معت :جخ

 .(ٖ) "الرأس بيا يضرب الحديد أعمدة: المقامع: "المساف

: (ُُ), كجاء  ي ديكاف األدب لمفارابي(َُ) "كىـٌ  كضيؽ ظممة مجازىا": (ٗ)ةعبيد أبك  اؿ الكرب, :حض

ٌـّ, يكـه : يقاؿ"  .(ُِ) "الحر شدة مف بالنَّيفىس يسخذ: أم غى

. (ُّ)ذا و  قد مكركهو  مف باإلنساف نزؿ ما كؿ :حط
                                                           

 .(َْٕ/ ّ) المخصص, ابف سيده(ُ) 
 (.ُْٗ)كممات القرآف, مخمكؼ (ِ) 
 .(ْٕٓ/ ِ) المعجـ الكسيط, إبراىيـ مصطفى كآخركف: انظر(ّ) 
 .(ِٕٗ: ص) كزيادة بترتيب المغكية الفركؽ=  المغكية الفركؽ معجـ(ْ) 
 .(َُْ/ ٔ) إعراب القرآف كبيانو, محيي الديف دركيش(ٓ) 
 .(ٗٔ/ ٔ) تيذيب المغة, اليركم(ٔ) 
 .(ُْٗ/ ِ) جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف(ٕ) 
 .(ِٔٗ/ ٖ) لساف العرب, ابف منظكر(ٖ) 
 كأخبار بالمغة الناس أعمـ مف كاف، (َِٖتك ي سنة ) العالمة النحكم البصرم التيمي عبيدة أبك المثنى بف معمرىك (ٗ) 
 البف دمشؽ تاريخ, ك(ُٔٗ/ ٗ) حباف البف الثقات: انظر .كغيره الفرساف كمقاتؿ مصنفات ذلؾ  ي كلو كأنسابيا, العرب
 .(ٖٓ: ص) , كنزىة األلباء  ي طبقات األدباء, أبك البركات كماؿ الديف األنبارم(ِّْ/ ٗٓ) عساكر
 .(ِٕٗ/ ُ) مجاز القرآف, أبك عبيدة(َُ) 
 ،ذكره الذائع اسمو المشيكر (األدب ديكاف) :كتاب صاحب ,(َّٓتك ي سنة ) إبراىيـ أبك الفارابي إبراىيـ بف إسحاؽ(ُُ) 

ا الكتب مف كلمفارابي             معجـ األدباء, يا كت الحمكم: انظر .(الكاتب أدب شرح: )ككتاب ,(اإلعراب بياف) :كتاب أيضن
 .(ّّّ/ ٖ) , كتاريخ اإلسالـ, الذىبي(ُٖٔ/ ِ)

 .(ُُ/ ّ) معجـ ديكاف األدب, الفارابي(ُِ) 
 .(ِّٔ: ص) ابف  ارسمجمؿ المغة, (ُّ) 
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: المعاى اإلجمالي: رابعاً 

اختمفكا كتنازعكا  ي شسف ربيـ  َّٱني مي  زيُّطائفتاف أك  ريقاف  َّٱري ٰىُّ 

 .كدينو, ككؿ منيـ يعتقد أنو عمى حؽ كأف خصمو عمى باطؿ

 صمت كسكيت ليـ مف النار ثياب عمى  در  َّٱجب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ

كالمعنى أف النار , (ِ)"شبيت النار بالثياب ألنيا لباس ليـ كالثياب": (ُ)أجسادىـ ليمبسكىا  اؿ القرطبي

ىؤالء ليـ أشكاؿ متعددة مف العذاب مع  َّٱجت هب مب خب  حبُّ, تحيط بيـ إحاطة شاممة

إحاطة النار بيـ, يؤتى بالماء شديد الغمياف كيصب مف  كؽ رؤكسيـ,  إذا بسجسادىـ تذكب مف الداخؿ 
إذا صب الحميـ عمى رؤكسيـ كاف تسثيره  ي ": (ّ) اؿ الفخر الرازم كالخارج مف شدة حرارة ذلؾ الحميـ

 .(ْ) "معاءىـ كأحشاءىـ كما يذيب جمكدىـالباطف نحك تسثيره  ي الظاىر  يذيب أ
 ,مع ىذا العذابككمف أحكاؿ عذابيـ أنيـ يقمعكف كيضربكف بمضارب الحديد زيادة  ي إىانتيـ, 

يحاكلكف أف يجدكا مخرجان أمالن  ي النجاة  تضربيـ  ,كشدة اليمـك كالغمـك كالكركب التي تمحؽ بيـ
 .(ٓ)جينـ المحرؽ الذم كنتـ بو تكذبكفالمالئكة ليعكدكا  ي  عرىا, كيقاؿ ليـ ذك كا عذاب 

: المطائف البيااية: خامساً 

ميكا) استخدـ صيغة الجمع :َّزي ريُّ: ه تعالىقول .1  يجمع  ريؽ خصـ كؿ ألف( اٍختىصى

 مراعاة  الجمع , ]ٗ: الحجرات[ َّ نن من زن  رن مم ٱُّٱ:كقكلو تعالى طكائؼ,
 .(ٔ)لممعنى

                                                           

 ,(ىػ ُٕٔ: ت) القرطبي الخزرجي, األنصارم, اهلل عبد أبك العالمة, اإلماـ,  رح, بف بكر أبي بف أحمد بف محمدىك (ُ) 

 األسماء  ي األسنى), ك(تفسير الجامع: ), منيااطالعو كثرة عمى تدؿ مفيدة تصانيؼ لو العمـ,  ي متبحر متفنف إماـ
 .(ِِٗ/ ُٓ) تاريخ اإلسالـ, الذىبي: انظر .كذكائو إمامتو عمى تدؿ كأشياء ,(التذكرة)ك ,(الحسنى

 .(ِٔ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي(ِ) 
 المفسر المتكمـ األديب الحكيـ الفقيو (قَٔٔ –ق ْْٓ) الرازم اهلل عبد أبك الديف  خر الحسيف بف عمر بف محمد(ّ) 

  ي المحصكؿك ,كالطغياف الزيغ أىؿ عمى الرد  ي كالبرىاف البيافك ,كالفقو الديف أصكؿ  ي المعالـ: , مف كتبوالعاٌلمة
 .(ِٖٓٓ/ ٔ) معجـ األدباء, يا كت الحمكم :انظر. كغيرىا الفقو أصكؿ
 .(ُِٓ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ْ) 
 .(ّْٖ/ ِ) السالـ عبد بف العز تفسير, ك(ِِٗ/ ّ) زاد المسير  ي عمـ التفسير, ابف الجكزم: انظر(ٓ) 
 .(ُٗٓ/ ّ) الجالليف عمى الجمؿ حاشية(ٔ) 
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عف إحاطة النار بيـ كإحاطة الثكب  (مكنية استعارة) :َّجب هئ مئ خئ حئُّ: ه تعالىقول .2

 .(ُ)مما يكمئ بشدة عذابيـ كاحتقار شسنيـ ,بالبسو
 .(ِ)محقؽالمكعكد اإلعداد  د ك ع, ؼبمفظ الماضي ألف عبر عف التقطيع  .3

 فإ بحيث الحرارة شدة بغاية ر الجمكد لإلشعارأخٌ  :َّمج  حج مث هت مت ختُّ: ه تعالىقول .4

 .(ّ)العكس عمى مالبستيا أف مع الظاىر  ي تسثيرىا مف أ كل الباطف  ي تسثيرىا

كمما تدؿ عمى تكرار المحاكلة لمخركج مرات عديدة كذلؾ لشدة ما  :َّمس خسُّ: ه تعالىقول .5

 .ىـ  يو

 .(ْ)بإعادة الجار (منيا)بدؿ اشتماؿ مف مف غـ : َّحض جض مص خص حصُّ: ه تعالىقول .6

نما  مف النار, بعدـ خركجيـ إشعار (إلييا)دكف  (ً ييا)اختيار  :َّمض خضُّ: ه تعالىقول .7 كا 

 .(ٓ) يك دليؿ عمى استقرارىـ  ييا ,كف مف أعالىا إلى أسفميايردٌ 
:  المقاصد واألهداف: سادساً 
 باهلل آمنكا األكلكف ككفار, مؤمنكف: صنفاف النياية  ي  إنيـ العقائد,  ي اختمفكا ميما الناس .1

 لمشرع كتنكركا رسمو, عمى أنزؿ بما ككفركا باهلل, جحدكا كاآلخركف كممتو, بشرعو كاىتدكا ربيـ,
 .(ٔ)اإلليي

 أعظـ كما عممو, بحسب معينان  مصيران  ينتظر -المؤمنيف كالكفار – الفريقيف ىذيف مفكاحد  كؿ .2
 .(ٕ)الجزاءيف بيف الفرؽ

 .(ٖ)اإليماف كأىمو, كالكفر كأىمو خصماف مذ كانا إلى  ياـ الساعة, بالعداكة كالجداؿ كالحربف إ .3

                                                           

 .(ِٔٔ/ ِ) , كصفكة التفاسير, الصابكني(َُٖ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ُ) 
 .(ِٓٗ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم, ك(ِٓٓ/ ّ)  تل القدير, الشككاني(ِ) 
 .(َُُ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ّ) 
 .(ِٓٔ/ ٔ) المظيرم التفسيرك ,(ّْْ/ ِ) تفسير مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التسكيؿ, النسفي(ْ) 
 .بتصرؼ (ُِٗ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي(ٓ) 
 .(ُّٓٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ٔ) 
 .(ُّٓٔ/ ِ) المرجع السابؽ(ٕ) 
 .(ْٓٔ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم :انظر(ٖ) 
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 نار مف ثياب ليـ تحضر حيث جدان  رىيب ىـمصير إفؼ ,الدار اآلخرة ي بياف جزاء الكا ريف  .4
 ليـ يعدٌ  كحيث, كالجمكد البطكف  ي ما يذيب الذم الحرارة الشديد الماء رؤكسيـ  كؽ كيصبٌ 
 .(ُ), كىذا مشيد كاحد مف مشاىد العذابأطرا يـ كتحٌطـ أجساميـ تميب التي الحديد مقامع

 .(ِ)تقرير عقيدة البعث كالجزاء بذكر أحكاؿ اآلخرة كما لمناس  ييا .5
التنكيو باستمرار العذاب عمى الكا ريف  ي النار, حيث ال أمؿ ليـ  ي الخركج منيا كالنجاة مف  .6

ف حاكلكا  مف   .(ّ)يستطيعكا إلى ذلؾ سبيالن حرىا, كا 
 .(ْ)منو الحسي كمنو المعنكم: عذاب الكا ريف  ي النار شامؿ .7

. مشهد من مشاهد الاعيم لممؤماين: رابعالمطمب ال
 جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٹٱٹٱُّٱ

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن مم خم جمحم هل مل خل  حل

 ]ِْ  –ِّ: الحج[ َّ يم

: المااسبة: أووً 
عف ما أعد ألىؿ النار مف عذاب كنكاؿ,  اهلل  أخبربعد أف  :المقطع لما سبؽ ىيمناسبة ىذا 

 .(ٓ)ككرامة ذكر ما أعده لممؤمنيف مف ثكاب كنعيـأردؼ ذلؾ بكحريؽ كأغالؿ, 
 :معااي المفردات: ثااياً 

 .(ٔ)الكريمة الحجارة أك المعادف مصكغً  مف بو تزيفم ما :مك

 .(ٕ)المعصـ حكؿ تمبس كالحمقة مستديرة حمية: , كىيكارسً  جمع رةسكً كأى  رة,سكً أى  جمع األساكر :خل

 

                                                           

 .(َّ/ ٔ) دركزةالتفسير الحديث, (ُ) 
 .(ْٓٔ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ِ) 
 .(ّٕٔٗ-ِٕٔٗ/ُٔ) الخكاطر, لمشعراكم: انظر(ّ) 
 .(ََُُ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ْ) 
 .(َُّ/ ُٕ) المراغي تفسير: انظر(ٓ) 
 .بتصرؼ (ُْٗ/ ُْ) لساف العرب, ابف منظكر(ٔ) 
 .(ُُِّ/ ِ) المعاصرة, أحمد مختارمعجـ المغة العربية (ٕ) 
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 إشراؽ كىك قتأللئذلؾ ؿب سمي لجنس الدُّلر, جامع اسـ أك ,رالدُّل  كبار ىك: "(ُ) اؿ القاضي عياض :جم

 .(ِ) "كنكره لكنو
 .(ّ)كالداللة الرشاد: الييدل: خل

 .(ْ)كأحسنو أ ضمو الكالـ مف الطيب :ىل

 (ٓ)الكاضل السبيؿ :مم

 :القراءات: ثالثاً 

 .(ٔ)بالخفض البا كف ك رأ بالنصب, نا ع كيعقكبك عاصـ  رأ :َّٱجمُّ: قوله تعالى

 ذىبو  مف: بمعنى العطؼ عمى بالخفض (كليكليؤو ) , ك راءةلكلؤان  كيحمَّيكف: معنى عمى بالنصب( لكلؤا)  راءة
. (ٕ)لؤلؤو  كمف
 :اإلجماليالمعاى : رابعاً 

المؤمنيف الصالحيف  ي اآلخرة جنات تجرم مف تحت أشجارىا ك صكرىا األنيار  يدخؿ اهلل  

ييمبسيـ خدميـ األساكر الذىبية ليتزينكا  َّٱجم هل مل خل  حل جل مكُّالعظيمة المتنكعة, 

ُم ُ ): يقكؿ سمعت خميمي : , عف أبي ىريرة  اؿبيا, ككذلؾ يحمكف بالمؤلؤ إكرامان مف اهلل ليـ  الْسِحمْسَيةُ  َتبْس

ِمِن، ِمنَ  ُم ُ  َحيْسثُ  الْسُمؤْس يمبسكف ثيابان مصنكعة مف الحرير,  َّٱجن مم خمُّ, (ٖ)(الْسَوُضوءُ  َيبْس

                                                           

 يكنى المجتيد, اإلماـ القاضي,, (ْْٓ -ْٕٔ) اليحصبي مكسى بف عمركف بف عياض بف مكسى بف عياض: ىك(ُ) 
 لمعمـ, طالبان  كالحذؽ, كالفيـ بالٌنبؿ مكصك ا كاأل عاؿ, األ كاؿ محمكد األصؿ, أندلسي كالميالد, الٌدار سبتي الفضؿ, أبا

, خطيبا كاتبا, شاعرا, حا ظا,  قييا متكٌمما, أصكليا ك تو,  ي الحديث أئمة مف ككاف زمانو,  ي برع أف إلى عميو, حريصان 
( ُٖٖ/ ْ) غرناطة أخبار  ي اإلحاطة ., كاإللماع كغيرىاالمدارؾ ترتيبالشفا, كشرح صحيل مسمـ, ك: مف كتبو

 .(ّّٓ/ ُ) مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار, القاضي عياض(ِ) 
 .(ِّّٓ/ ٔ) الصحاح, الفارابي(ّ) 
 .(َّ/ ُْ) تيذيب المغة, اليركم(ْ) 
 .(ّّْ/ ٖ) المحكـ كالمحيط األعظـ, ابف سيده(ٓ) 
 .(ِّٔ/ ِ) النشر  ي القراءات العشر, كماؿ الديف األنبارم(ٔ) 
 .(ِِٓ: ص) خالكيوالحجة  ي القراءات السبع, ابف : كانظر بتصرؼ, (ُٖٕ/ ِ) معاني القراءات, األزىرم(ٕ) 
 .(ُِٗ/ ُ) ,َِٓالكضكء, ر ـ يبمغ حيث الحمية تبمغ :الطيارة, باب :كتاب: ركاه مسمـ(ٖ) 
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 الحرير يمبس لـ كمف": الزبير بف اهلل عبد  اؿ كثير ابف كعند كلكنو أعمى كأر ع مف الذم  ي الدنيا بكثير,
  قط األسماء  ي إال الدنيا أمكر اآلخرة أمكر تشبو ال": عباس ابف , ك اؿ(ُ) "الجنة يدخؿ لـ اآلخرة  ي
 .(ِ) " متباينة الصفات كأما
إذ ليس  ي  القكؿ الحسف,ك ,إلى الكالـ الطيب أرشدىـ اهلل  َّجم يل ىل مل خلُّ  

لى   .(ّ)صراط اهلل كىك الجنة دار المتقيفالجنة لغك كال كذب, كا 
 :المطائف البيااية: خامساً 

 :َّمق  حق مف خف حف جف مغ جغُّ: قوله تعالى .ُ

, كتصدير الجممة بحرؼ التسكيد؛ ليدؿ عمى غير األسمكب بإسناد اإلدخاؿ إلى اهلل  - أ
 . (ْ)المغايرة كاالختالؼ الكبير بيف حاؿ المؤمنيف كحاؿ الكا ريف, كلمعناية بحاؿ المؤمنيف

 ابف  يما سبؽ,  اؿ الكا ريف جزاء يؤكد كلـ  ي ىذه اآلية,( إف)بػ المؤمنيف جزاء أكد - ب
 يالئمو, ما جمب عمى حرصو مف أشد يؤلمو ما د ع عمى اإلنساف حرص ألف": عر ة
 ما كراىة مف  ي النفكس حصمو ما مع الكعد لمجرد العذاب عف التنفير  ي  اكتفى
 .(5) "الدنيا  ي الفساد مشاؽ لحمؿ بالثكاب كعدىا كأكد يؤلميا,

 ,  يك ألنيـ  ي ضيا تو, كدار كرامتو ؛إليو إدخاؿ المؤمنيف الجنة أضاؼ سبحانو - ت
كراـ لممؤمنيف, مما يحث عمى  عؿ الخير(ٔ)يتكلى إدخاليـ الجنة  ., ك ي ذلؾ تشريؼ كا 

 تعالى اهلل كىك المخاطبيف, عند معرك ان  كاف اإليماف متعمؽ ألف آمنكا؛ بماذا يذكر لـ  - ث
 إلييا يدعك كاف التي األصكؿ ىي  يذه كالجزاء, كالبعث بو, جاء كما كالكحي كصفاتو,
  .(ٕ) مؤمنان  كاف  ييا صد يـ  مف  -كالسالـ الصالة عمييـ  -األنبياء

 
                                                           

 .(َْٖ/ ٓ) تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير(ُ) 
 .(ُُٓ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية(ِ) 
 .(ٕٓٔٗ/ ُٔ) الخكاطر, لمشعراكم: انظر(ّ) 
, تفسير أنكار التنزيؿ, (ِٔٔ/ ٔ) المظيرم التفسيرك ,(َُِ/ ٔ) أبك السعكد تفسير إرشاد العقؿ السميـ, :انظر(ْ) 

 .(ٗٔ/ ْ) البيضاكم
 .(ُٖٓ/ ّ) تفسير ابف عر ة(ٓ) 
 .(َُُُ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب: كانظر بتصرؼ, (ْْٔٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ٔ) 
 .(ُِٗ/ ُ) تفسير المنار, محمد رشيد رضا(ٕ) 
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  .(ُ)جاء بصيغة جمع الجمع لمتكثير: َّٱخل  حلُّ: قوله تعالى .ِ

 كيمبسكف - يقؿ لـ حيث األسمكب غير":  اؿ اآللكسي: َّٱجن مم خمُّ: قوله تعالى .3

, (ِ) " قدىـ لو يمكف ال إذ البياف عف غني محقؽ أمر ليـ المباس ثبكت بسف لإليذاف -حريران   ييا
 .(ْ) "الدكاـ عمى يدؿ االسمية الجممة إلى العدكؿ إف": (ّ)ك اؿ القنكجي

 حرير  ييا كلباسيـ ,يمبسكنيا ذىب مف أساكر مف كحميتيـ  ييا يحمكف: احتباؾ بمعنى  ي اآلية .ْ
 .(ٓ)يمبسكنو

 كلـ الفعميف,  ي لممجيكؿ البناءب (كىدكا)ذكر : َّٱ..جم يل ىل مل خلُّ: قوله تعالى .5

 مسالكيا, تتعدد اليداية كألف بو؛ لمعمـ  حذؼ تعالى, المَّيو مف كميا اليداية أف مع الفاعؿ يذكر
 .(ٔ) بيده المَّيو  يسخذ النية, مخمصان  الحؽ إلى يتجو بسف الميدم مف بعمؿ تبتدئ  يي

 :المقاصد واألهداف: سادساً 
ال  في الجنة ما ال عيف  ةنفيـ متاع اآلخرىذا تقريب كتمثيؿ ىد و أف  .ُ المادم كنتصكره بعقكلنا, كا 

رأت كال أذف سمعت كال خطر عمى  مب بشر,  ييا ما تشتييو األنفس كتمذ األعيف, كرضكاف مف 
 .(ٕ)اهلل أكبر

المؤمنيف,  كعدىـ بالنعيـ المقيـ  ي دار الخمد حيث األنيار كالزينة كالمباس الناعـ,  رغَّيب اهلل  .ِ
 .(ٖ) يحسف العمؿ طمعان  ي الجزاء الحسف كاليدؼ أف يتطمع المؤمف لرحمة اهلل 

 

                                                           

 .(ُِّ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر: انظر(ُ) 
 .(َُّ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي(ِ) 
,  اضؿ كا ر (َُّٕ -ُِْٖ) البخارم القنكجي الحسيني اهلل لطؼ بف عمي بف حسف بف الطيب أبك خاف صديؽ(ّ) 

, كعكف البارم, كالطريقة المثمى : , كمف كتبوالشريعة أبكاب مف باب كؿ  ي ألؼالمعر ة, حسف األسكة, كأبجد العمـك
( ّٖٕ: ص) , البيطارعشر الثالث القرف تاريخ  ي البشر حمية .كغيرىا
 .(ِّ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي(ْ) 
 .بتصرؼ يسير (ِّّ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ٓ) 
 .(ْٓٔٗ/ ٗ) التفاسير, أبك زىرةزىرة (ٔ) 
 .بتصرؼ (ٕٕٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم(ٕ) 
 (.ِٗ/ٓ)مف العمماء  نخبة التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, نخبة مف العمماء: انظر(ٖ) 
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نعيـ الجنة شامؿ لمجانب الحسي مف أكؿ كشرب كمتاع, ككذلؾ المعنكم مف جماؿ ككالـ طيب  .ّ
كراـ  .(ُ)كا 

عب كعاش  ي شقاء كضيؽ,  إف ذلؾ ال يعد شيئان أماـ ما أعد اهلل لو مف نعيـ ما تالمؤمف مو .ْ
 .كراحة كىناء ككرامة كسؤدد

ذىب , مثؿ اؿييب لممؤمنيف مف الجزاء كالمتاع ما كانكا محركميف منو  ي الحياة الدنيا إف اهلل  .ٓ
 . م حراـ  ي الدنيا, متاع خالص  ي الجنةكالحرير كالخمر,  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .(ْٓٔٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة: انظر(ُ) 
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: الفصل الثااي 

 41-25الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من 
 :كيتضمف مبحثيف

 (ّٕ-ِٓ)اآليات بياف تعظيـ الحرمات كالشعائر: المبحث األول
 (ُْ-ّٖ)اآليات المنة عمى العباد بد ع  ساد المفسديف: المبحث الثااي
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:  المبحث األول
 (37-25)اآليات والشعائربيان تعظيم الحرمات 

 :كيحتكم عمى ستة مطالب

. صد الكا ريف عف المسجد الحراـ :المطمب األول
. , المقيمكف كالطارئكفالمسجد الحراـ لمناس جميعان  :المطمب الثااي
. طرؼ مف  صة بناء البيت :المطمب الثالث
. بعض شعائر الحج :المطمب الرابع

. األمر بتعظيـ الحرمات كالشعائر :المطمب الخامس
. تحقيؽ التقكل :المطمب السادس
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صد الكافرين عن المسجد الحرام : لالمطمب األو
 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ٹٱٹٱُّٱٱ

 ]ِٓ: الحج[ َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي

: المااسبة: أووً 
ف أعماؿ الكا ريف, ىنا بيَّي ؼأعماؿ المؤمنيف كمآليـ,   فبيَّي  لمَّيا :ىي مناسبة ىذا المقطع لما سبؽ

. (ُ)كجرائميـ التي استحقكا بيا العقاب, كخاصة صدىـ عف سبيؿ اهلل كعف المسجد الحراـ
  :سبب الازول: ثااياً 
 كأصحابو حيف صدكا رسكؿ اهلل (ِ) ي أبي سفياف بف حرب نزكؿ اآلية أنيا نزلت كرد  ي سبب 

عف عمرتو عاـ الحديبية, ك د كره عميو الصالة كالسالـ أف يقاتميـ, ككاف محرمان بعمرة, ثـ صالحكه عمى 
 .(ّ)أف يعكد  ي العاـ المقبؿ

.  (ْ)"كأحسب أف اآلية نزلت  بؿ ذلؾ سكاء نزلت بمكة أـ بالمدينة":  اؿ الطاىر بف عاشكر معمقان  
 :معااي المفردات: ثالثاً 

 .(ٓ)يمنعكف: من

 .(ٔ)اإلسالـ :جه ين

 .(ٕ)لصالتيـ  بمة أم :حي جي

 .(ٖ)العاكؼ المقيـ  يو المالـز لو, كالباد الطارئ غير المقيـ: ىييي مي

 

                                                           

(. ُٖٖ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيميك ,(ٖٕٓ/ ِ) حجازمالتفسير الكاضل, محمد محمكد : انظر(ُ) 
, مف كبار  ريش, أسمـ  بؿ  تل مكة, كشيد حنيف, كذىب مناؼ عبد بف شمس عبد بف أمية بف حرب بف صخرىك (ِ) 

 .(ُّٔ-ِّٓ/ ّ) معجـ الصحابة, البغكم: انظر(. قِّتك ي سنة )بصره آخر عمره, 
 .(َّٓ/ ِ) السالـ عبد بف العز , تفسير(ُٔ/ ْ) النكت كالعيكف, الماكردم(ّ) 
 .(ِّٓ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ْ) 
 .(ُِْٕ/ ّ) جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف(ٓ) 
 .(ّْٗ/ َُ) المكسكعة القرآنية, إبراىيـ األبيارم(ٔ) 
 .(ِْْ: ص) تذكرة األريب  ي تفسير الغريب, ابف الجكزم(ٕ) 
 .(ُْٗص) كممات القرآف, مخمكؼ(ٖ) 
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المىيؿ كالعدكؿ عف الحؽ: َّ ٍّ
 .(ِ)الذنكب كالمعاصي كاآلثاـ: كالمراد, (ُ)

: القراءات: رابعاً 
 راءة حفص  ,(ّ)بالر ع البا كف ك رأ سكاء, بنصب حفص  رأ :َّٱ..ىي مي خيُّ :قوله تعالى

 .(ْ), ك راءة الجميكر الر ع عمى أنو مبتدأ(جعمناه)بالنصب عمى أنو مفعكؿ ثاني لػ
: المعاى اإلجمالي: خامساً 

 بو جاء كما رسكلو ككذب ,اهلل بتكحيد كفر مف لكؿ شديدان  ككعيدان  تيديدان  تحمؿ الكريمة اآلية ىذه 
 دخكؿ كعف اإلسالـ,  ي الدخكؿ عف الناس صرؼ :أم اهلل سبيؿ عف كصدَّي  ,الحؽ كالديف اليدل مف

 كفر مف كؿ  ي عامة كاآلية ,الحراـ المسجد  ي لمتعبد بمكة كاإل امة ,بالبيت لمطكاؼ الحراـ المسجد
 .القيامة يكـ إلى كصدَّي 

 جعمو إذ الحراـ لممسجد كصؼ ىك َّيي ىي مي خي حي جي يهُّ: تعالى ك كلو

  يو المقيـ أم  العاكؼ منو, يخرج ثـ لمعبادة يستيو أك بو كأ اـ أتاه مف لكؿ تنسُّلؾ مكضع تعالى اهلل
. (ٓ)لمتعبد اإل امة حؽ  ي سكاء ىـ إليو القدكـ الطارئ البادمك
 يرتكبو بظمـ  يو الحؽ عف الميؿ يعتـز بمعنى ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّ: تعالى ك كلو 

 ِّ ُُّّ: تعالى ك كلو ,غيره إلى المتعدية أك الفاعؿ عمى القاصرة كالمعاصي الذنكب كسائر كالشرؾ

 .(ٔ)كعف المسجد الحراـ كأراد  يو المعصية اهلل سبيؿ عف كصد كفر مف جزاء ىذا َّٱرئ ّٰ

 
 
 

: المطائف البيااية: سادساً 
                                                           

عرابو, الزجاج: انظر(ُ)   .(ْٗٗ/ ِ) , كباىر البرىاف  ي معاني مشكالت القرآف, بياف الحؽ(ُِْ/ ّ) معاني القرآف كا 
 .(ْٖ/ ِ) مجاز القرآف, أبك عبيدة: انظر(ِ) 
 .(ِّٔ/ ِ) النشر  ي القراءات العشر, كماؿ الديف األنبارم(ّ) 
 .(ْٕٓ: ص) حجة القراءات, أبك زرعة: انظر(ْ) 
ىكد بف محكـ  ,تفسير كتاب اهلل العزيز, ك(ْٗ/ٓ) التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, نخبة مف العمماء,: انظر(ٓ) 

 (.َُٖ/ ّ)اليكارم 
 .(ّٔ-ّٓ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي: انظر(ٔ) 
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صيغة المضارع تدؿ عمى االستمرار, كالتكرار  ي  عؿ : َّٱجه ين ىن منُّ: قوله تعالى .ُ

 .(ُ)الصٌد عف سبيؿ اهلل
 ,اهلل سبيؿ عف الصد شممو مما الحراـ المسجد عف الصد: َّٱىه  مهُّ :قوله تعالى .2

 .(ِ)الحراـ بالمسجد التنكيو إلى منو كلينتقؿ بو, لالىتماـ بالذكر  خص
: العاكؼ ألف ,بينيما طباؽ (الباد)ككممة  (العاكؼ)كممة : َّٱيي ىي ميُّ: قوله تعالى .3

 .(ّ)الباديةالقادـ مف : كالباد المدينة,  ي المقيـ
: واألهدافالمقاصد : سابعاً 
,  إفَّي السيئة  ي الحـر أعظـ منيا  ي غيره,  إنيا تضاعؼ  يو,  كؿ مف  .1 عظيـ شسف الحـر

ف لـ يفعمو, لو يكـ القيامة  يرتكب معصية  ي مكة عدكانان كظممان, أك يعـز  يو عمى الشر, كا 
ف لـ يعممو ,  إف عذاب مؤلـ شديد األلـ,  يعا ب اإلنساف عمى ما ينكيو مف المعاصي بمكة, كا 

ك ع  ي عمؿ المعصية كاف عقابو أشد, كذلؾ ألف المكاف لتطيير النفس كالتكبة كالنقاء كالتخمص 
 .(ْ)مف الذنكب

إفَّي الذم يصدُّل المؤمنيف عف البيت الحراـ كيحكؿ دكف ممارسة الشعائر كالعبادات  يو, ىك ظالـ  .2
نددت كاف مف الكا ريف, ك د  أكبر ظمـ, كآثـ أ دح إثـ, كمف منع الناس مف حج بيت اهلل الحراـ

 .(ٓ)كعيد شديد بالعقاب ليـاآلية بيؤالء ك ييا تيديد ك

إف مف نعـ اهلل الكبرل عمى المسمميف اتخاذ الكعبة الشريفة  بمة كرمزان مكٌحدان التجاىات مسممي  .3
العقيدة العالـ, لترتبط  مكبيـ بإلو كاحد, كتتجو أنظارىـ نحك رب كاحد, كيعممكف مف خالؿ كحدة 

 .(ٔ)عمى بناء كحدة السياسة كالمنياج, كالعمؿ المشترؾ

 المسجد الحراـ مكاف عالمي عاـ لممسمميف جميعا  ,حرية العبادة  ي الحـر المكي لجميع الناس .4
 .(ُ)يستكم  يو المقيـ كالمسا ر
                                                           

, كنيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ, (ْٖٗ/ ٕ) أبك حياف أثير الديف األندلسيالبحر المحيط  ي التفسير,  :انظر(ُ) 
 .(ُّٖ: ص) القنكجي

 .(ِّٔ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ِ) 
 .(ِٔٔ/ ِ) , كصفكة التفاسير, الصابكني(ُٕٖ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ّ) 
 .(ُُٖ: ص) السيكطياإلكميؿ  ي استنباط التنزيؿ, : انظر(ْ) 
 (.ّْ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة, (ْٕٔ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم: انظر(ٓ) 
 .(ُّٕٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ٔ) 



91 
 

ف مف شسنيـ أنيـ يصدكف عف سبيؿ اهلل كيعممكف جيدىـ مف أجؿ منع الناس مف دخكؿ كالكا ر .5
ديف اإلسالـ  ي الماضي كالحاضر, مف خالؿ تشكيو صكرتو, كرسـ صكرة مخيفة مشكىة عف 

 .اإلسالـ
 يذا المكاف يتساكل  يو  ,الناس تحت سقفو سكاء -تعالى -تشريؼ لممسجد الحراـ حيث جعؿ اهلل .6

 .(ِ)عباد اهلل,  ال يممكو أحد منيـ, كال يمتاز  يو منيـ أحد عمى غيره

أحقية المسمميف بالمسجد الحراـ,  يك ميكل  مكب أىؿ اإليماف, كمنزه عف أف يككف مسكل لمشرؾ  .7
 .(ّ)كرجس الظمـ كالعدكاف

, احتراـ كجكب .8  .(ْ)ك عميا  يو المعاصي إرادة مف كالتحذير تعظيمو, كشدة الحـر

 وبيان بعض المااسك ،إليه بالحج واألمر ،الحرام البيت مكان تعيين: المطمب الثااي
 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٹٱٹٱُّٱٱ

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك

 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي نيىي مي زي ري

 ]29  –26: الحج[ َّ مت خت حت جت هب  مب

: المااسبة: أووً 
حاؿ الكفار كصدىـ عف المسجد الحراـ,   بعد أف ذكر :مناسبة ىذا لممقطع لمذم سبقو ىي 

األساس الذم بنا عميو ىذا البيت, ليبيف حيادىـ عف الطريؽ التي ك ,أردؼ ذلؾ بذكر حاؿ أبييـ إبراىيـ
 .(ٓ)كاف عمييا

 
 :معااي المفردات: اً ثااي

                                                                                                                                                                                     

 .بتصرؼ (ٕٗٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم(ُ) 
 .بتصرؼ كاختصار( ََّ-ِٗٗ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ِ) 
 .بتصرؼ (ِّٔ/ ُٕ) كالتنكير, الطاىر ابف عاشكرالتحرير (ّ) 
 .(ّٔٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم(ْ) 
 .(ََٓ/ ٕ) البحر المحيط  ي التفسير, أبك حياف أثير الديف األندلسي: انظر(ٓ) 
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 .(ُ)كالعبادة لمعمارة إليو يرجع مرجعان جعمناه : نئ

 .(ِ)مكناد ـأعؿً  :زث

 .(ّ)شاةـي  :ىف

 .(ْ)بعير ميزكؿ مف بيعد الشُّلقة: يق

 .(ٓ)القعر بعيدة أم عميقة بئر كمنو ,بعيد طريؽ :يك ىك

 .(ٔ)يحضركا كييدرككا: ىل

 كالبقر اإلبؿ كاألنعاـ, بيائـ كالجمع كالماء, البر دكاب مف  كائـ أربع ذات كؿ: البييمة :ني مي

. (ٕ)كالغنـ
 .(ٖ)الفقر شدة كالبؤس بؤس, نالو  د الذم :خئ

زالتو إذىابو ك ضاؤه ,كالشعث كاألظفار الشعر طكؿ مف كالقذارة الكسخ: التفث :خب حب  .(ٗ)كا 

. (َُ)أكجبو :أم, نفسو عمى اإلنساف نذر ما: هب  مب

 .(ُُ), كىنا طكاؼ الزيارةالنية مع الكعبة حكؿ الدكراف: الطكاؼ :جت

. (ُِ)األرض  ي ما أ دـ ألٌنو: ك يؿ يممؾ, لـ ألنو عتيقا كسٌمي الحراـ, اهلل بيت ىك :خت حت

: القراءات: اً ثالث

                                                           

 .(ْٕٓ/ ِ) السراج المنير, الخطيب الشربيني(ُ) 
 .(ُٖٔ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ِ) 
 .(ْٗ/ ِ) مجاز القرآف, أبك عبيدة(ّ) 
 .(ُْٗ ص) كممات القرآف, مخمكؼ(ْ) 
 .(ّٗٗ/ ْ) معاني القرآف, النحاس(ٓ) 
 .(َُِْ/ ِ) معجـ المغة العربية المعاصرة, أحمد مختار: انظر(ٔ) 
 .(ٖٓٓ ,ٔٓ/ ُِ) لساف العرب, ابف منظكر(ٕ) 
عرابو, الزجاج(ٖ)   .(ِّْ/ ّ) معاني القرآف كا 
 .بتصرؼ( ِْٓ: ص) تذكرة األريب  ي تفسير الغريب, ابف الجكزم(ٗ) 

, نشكاف بف سعيد(َُ)   .(ْٗٓٔ/ َُ) شمس العمـك
 .(ِّٗ: ص) معجـ لغة الفقياء, محمد ركاس كحامد صادؽ(ُُ) 
 .(ِّٕ: ص) التبياف  ي تفسير غريب القرآف, شياب الديف ابف اليائـ(ُِ) 
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  رأ كرش: َّ مت خت حت جت هب  مب خب حب جبُّ: قوله تعالى

 الالـ بكسر (يطك كاكؿً )ك ,(يك كاكؿً ) ذككاف كابف الالـ, بكسر (يقضكاؿً  ثـ) عامر كابف عمرك كأبك ك نبؿ
 .(ُ)الالـ بإسكاف كالبا كف  ييما,

 الحرؼ دخكؿ  بؿ ليا كجب ما أصؿ عمى بالالـ أتى أنو: كسر لمف  الحجة: " اؿ ابف خالكيو
 .(ِ) "الكسر لثقؿ التخفيؼ: أراد أنو: أسكف لمف كالحجة. عمييا
: المعاى اإلجمالي: اً رابع

مكاف البيت الحراـ كأرشده إليو, كأمره ببنائو خاصان لعبادتو كحده ال  عيَّيف إلبراىيـ  إف اهلل  
شريؾ لو, أف يجعمو طاىران مف األ ذار كاألصناـ, ليككف ميعدان لمف يتعبد بالطكاؼ كالدعاء كالصالة, كأمره 

لناس الصكت  ي اآل اؽ,  مبى مف شاء اهلل مف ا بسف ينادم ميعًممان الناس بفريضة الحج, كأكصؿ اهلل 
 .(ّ)كجاءكا سعيان عمى أ داميـ مشاة, أك ركبانان عمى ركاحؿ ميزكلة مف بيعد المسا ة كطكؿ السفر

كذلؾ الحج  يو منا ع كثيرة منيا دينية مف أداء المناسؾ كالطاعات, كدنيكية مف تجارات كتعارؼ   
ىدييـ كأضاحييـ عمى اسـ كتبادؿ خبرات كغيرىا, كليذكركا اسـ اهلل  ي أياـ معينة محددة يذبحكف  ييا 

 .(ْ)اهلل,  يسكمكا منيا كيطعمكا الفقراء
بعد ذبل اليدم كاألضاحي يكمؿ الحجاج مناسكيـ  يتحممكا التحمؿ األصغر كيزيمكا األكساخ عنيـ 

 .(ٓ)كيحمقكا رؤكسيـ كيقممكا أظفارىـ, كيك كا ما أكجبكه عمى أنفسيـ مف نذكر, كيطك كا بالبيت القديـ
 :المطائف البيااية: اً خامس
 .(ٔ) يو تشريؼ كتكريـ إضا ة البيت إلى ذاتو : َّمت زت رتُّ :قوله تعالى .ُ

 
 

 :َّيت  ىت نت متُّ :قوله تعالى .ِ

                                                           

 .(ُٔٓ: ص) التيسير, أبك عمرك الداني(ُ) 
 .(ِّٓ: ص) الحجة  ي القراءات السبع, ابف خالكيو(ِ) 
 .(ِّٔ/ ِ) كصفكة التفاسير, الصابكني ,(ُْٗ: ص) المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر: انظر(ّ) 
 .(ّّٓ/ ُ) التفسير الميسر, نخبة مف أساتذة التفسير: انظر(ْ) 
 .(ّٕٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم: انظر(ٓ) 
 .(َْٕٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ٔ) 
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, (ُ) "بالبيت مختصيف إال يشرعاف ال ألنيما بالصالة الطكاؼ  رف: " اؿ ابف كثير - أ
 .(ِ)إليو الطكاؼ عنده كالصالة 

, كلمداللة عمى عظيـ شسف أعماؿ الصالةعبر عف الصالة بالرككع كالسجكد ألنيما أظير  - ب
 .(ّ)ىذه العبادة

, ألنو الداعي كالقدكة, ك يو تشريؼ : َّيثُّ :قوله تعالى .ّ  اؿ يستكؾ مع أف اإلتياف لمحـر

إلبراىيـ 
(ْ). 

 جعميا بسف ليا تشريؼ الركاحؿ إلى اإلتياف إسناد: َّاك يق ىق  يفُّ: قوله تعالى .ْ

 .(ٓ)البيت إلى اإلتياف  ي لمحجيج مشاركة
عبر عف بعيد المسا ة بالبعيد  ي القعر كىذا مجاز مرسؿ, أك : َّيك ىكُّ :قوله تعالى .ٓ

, ك ييا إشارة إلى كركية األرض, (ٔ)استعارة بتشبيو مكة بمكاف مرتفع كالناس يصعدكف إليو
 . العمؽ لمدائرة, كالبعد لمسطكح

 منا ع أراد ألنو المنا ع نكَّير إنما": الرازم الفخر  اؿ :َّام يل  ىلُّ :قوله تعالى .ٔ

أك صيغة التنكير ىنا , (ٕ) "العبادات مف غيرىا  ي تكجد ال دنيكيةك دينية العبادة بيذه مختصة
 اإلمكاف  ي كليس كالدنيا, الديف ألمكر كشاممة متعددة منا ع: أم ,كالتكثير كالتعظيـ لمتعميـ
 .(ٖ)لكثرتيا تحديدىا

 

                                                           

 .(ّٗٓ/ ِ) مختصر تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, الصابكني(ُ) 
 .(َّٓ/ ّ)  تل القدير, الشككاني :انظر(ِ) 
 .(ُُٔ/ ْ) تفسير الجكاىر, الثعالبي ,(ٕٕٗٗ/ ُٔ) الخكاطر, لمشعراكم: انظر(ّ) 
 .(ٕٕ/ ٓ) تفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف, النيسابكرمك ,(ََّ/ ْ) أضكاء البياف, الشنقيطي: انظر(ْ) 
 .(ِْٓ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ٓ) 
 .بتصرؼ( ِْٓ/ ُٕ) المرجع السابؽ(ٔ) 
 .(ُِِ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ٕ) 
 .يسير بتصرؼ( َّّ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ٖ) 
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 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ممُّ :قوله تعالى .ٕ

 بذكر كالذبل النحر عف ككنى: "(ُ)كناية عف ذبل اليدم كاألضاحي,  اؿ الزمخشرم: َّني

 أف عمى تنبيو ك يو ,ذبحكا أك نحركا إذا اسمو ذكر عف ينفككف ال اإلسالـ أىؿ ألف اهلل, اسـ
 .(ِ) "اسمو يذكر أف اهلل إلى بو يتقرب  يما األصمي الغرض

ليؤكد عمى  ,بالخطاب التفات :َّمئ خئ  حئ جئ ييُّ :قوله تعالى .ٖ

 .(ّ)األكؿ كاإلطعاـ
: المقاصد واألهداف: اً سادس
 إشارةك ي اآليات  ,كنو كحده كال يشرككف بو أحد غيرهلمذيف يعبد جعؿ اهلل البيت الحراـ خالصان  .1

 صالتيا, معالـ مف معممان  السجكد سيككف التي اإلسالمية, األمة لتمؾ سيككف البيت ىذا أف إلى
 .(ْ)غيرىا دكف كحدىا

 لممسمميف, الخير  ييا التي اإلسالـ, أركاف أحد: المناسؾ بقية كأداء الحراـ البيت إلى الحج .2
 .(ٓ) كاآلخرة الدنيا كصالح

  اؿ ,نسائكيـ مف يسكمكف ال كانكا الجاىمية ألنيـ ألىؿ كذلؾ مخالفة الذبائل, مف إباحة األكؿ .3
ظيار كمكاساتيـ الفقراء مساكاة مف  يو لما ,ندبان  يككف أف كيجكز": الزمخشرم , (ٔ) "التكاضع كا 

 .(ٕ) فيو جبران لخاطر الفقير

                                                           

 كالمغة كالنحك كالحديث التفسير  ي الكبير اإلماـ الزمخشرم, الخكارزمي عمر بف محمد بف عمر بف محمكد القاسـ أبك(ُ) 
  ي (الكشاؼ) منيا: البديعة التصانيؼ صنؼ, ك نكنو  ي الرحاؿ إليو تشد د ع, ما غير مف عصره إماـ كاف البياف؛ كعمـ
  ي (الفائؽ)ك ,العربية  ي (كالمركب المفرد)ك ,(النحكية بالمسائؿ المحاجاة)ك ,مثمو  بمو يصنؼ لـ العزيز, القرآف تفسير
 كستيف سبع سنة رجب شير مف كالعشريف السابع  ي الزمخشرم كالدة ككانت المغة,  ي (البالغة أساس)ك الحديث, تفسير

( ُٖٔ/ ٓ) ك يات األعياف, ابف خمكاف .مكة مف رجكعو بعد كخمسمائة, كثالثيف ثماف سنة كتك ي ,كأربعمائة

 .(َٕ/ ْ) تفسير أنكار التنزيؿ, البيضاكم: انظرك ,(ُّٓ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم(ِ) 
 .(ِْ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي: انظر(ّ) 
 .بتصرؼ( َُُٓ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ْ) 
 .(َُْٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ٓ) 
 .(ُّٓ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم(ٔ) 
 .(ُّٗ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي: انظر(ٕ) 
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. إباحة المجيء إلى الحـر ألداء مناسؾ الحج بسم كسيمة مكاصالت, سكاء المشي أك الرككب .4
  يف ىف يثُّ: اهلل  سنزؿ يركبكف, ال كانكا":  اؿ مجاىد عف الطبرم جرير ابف أخرج

. (ُ) "كالمتجر الرككب  ي ليـ كرخص بالزاد,  سمرىـ َّيق ىق

إلى مف يشاء  ي أنحاء األرض  مف المعجزات أف اهلل تبارؾ كتعالى أكصؿ صكت إبراىيـ  .5
 .(ِ)كالسماء

تبارؾ كتعالى, ك ي ذلؾ  اسمو يذكر أف اهلل إلى بو يتقٌرب  يما األصمي الغرض أف عمى التنبيو .6
. (ّ)يذبحكف تقربان لمنُّلصب كاألكثاف كامخالفة لممشركيف  إنيـ كاف

 لو تعالى اهلل مف بسمر  الخميؿ إبراىيـ يد عمى الحراـ البيت أك المشر ة الكعبة بناء إف .7
 :ىد اف

ظيار تعالى اهلل كحدانية إعالف :األولالهدف   .الشرؾ شكائب مف الخالص التكحيد كا 
 .(ْ)كالدماء األنجاس كجميع كالبدع الكفر مظاىر جميع مف البيت تطيير :الثاايالهدف 

 كؿ  ي مكجكد الحج أصؿ, كإبراىيـ اآليات  ييا داللة عمى أف الحج كاف مفركضان  ي زمف  .8
 مسثكرة كىيآت  رابيف كمف  يو, اهلل آيات ظيكر مف رأكا لما بو يتبرككف مكضع مف ليـ بد ال أمة
  .(ٓ)يمتزمكنيا أسال يـ عف

 :, كمنياكالدنيا الديف  ي عظيمة منا ع مف  يو كذلؾ لما ,شرع الحج لحكـ جميمة .9
 .كالعبادة كالدعاء الذكر  ي هلل كاإلخالص الخشية مظاىر أعظـ مف الحج  مناسؾ - أ
 بشيكاتيا التعمؽ عدـ عمى كتبعث كزينتيا, الدنيا مفاتف مف التجرد عمى تدؿ كىي - ب

 .كزخار يا
  ي الناس يتعاكف إذ كالتعاكف, كالعدؿ كالمساكاة, كاإلحساف, الرحمة عمى بكاعث أنيا كما - ت

, حاكـ بيف  رؽ ال متساكيف كيككنكف كيتعار كف, كيتراحمكف, أسفارىـ,  بيف كال كمحكـك
 .ك قير غني

                                                           

 .(َٖٔ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم(ُ) 
 .(ُْٗ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ِ) 
 .يسير بتصرؼ( ُِِ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ّ) 
 .(ُٔٗ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ْ) 
 (.ُِْ/ ُ) لدىمكما, البالغة اهلل حجة(ٓ) 



97 
 

  ي يجتمعكف عميؽ  ج كؿ مف المسمميف شتات يضـ الذم األكبر المؤتمر ىك الحج - ث
 الزمف, أعماؽ  ي الضارب العريؽ أصميـ  يو يجدكف معمكمات, أياـ ك ي كاحد صعيد

 .اهلل سبيؿ  ي كاإلخاء ,كاأللفة كاالتحاد, القكة معاني يستميمكفك
ـ - ج , يتبادلكف السمع لمحجاجك الحجاز ألىؿ معيشية لمنا ع محققان  الحج يزاؿ كما كاف إنو ث

 (ُ) .كالمعارؼ كالتجارب
, كمآثرىـ الجميمة, , إبراىيـ كمحمدإف  ي الحج تذكير بسحكاؿ عظماء الرسؿ - ح

متسثر بمقاماتيـ السامية,  الجميمة, كالمتذكر بذلؾ مؤمف بالرسؿ, معظٍّـ ليـ, كتعبداتيـ
 .مقتد بيـ كبآثارىـ الحميدة,  يزداد إيمانان كيقينان 

 .الحج تصفية لمنفس, كتعكيدىا البذؿ كاإلنفاؽ, كتحمؿ المشاؽ, كترؾ الزينة كالخيالء - خ
 .رة ميبط الكحي, كالرسؿ الكراـالتنقؿ  ي البالد كمعر ة أحكاليا, كعادات سكانيا, كزيا - د
, كأيضان يعتاد اإلنساف التككؿ تكطيف النفس عمى  راؽ األىؿ كالكلد, إذ البد مف مفار تيـ - ذ

عمى اهلل 
(ِ) . 

خراجو بالنذر الك اء كجكب .10   المعصية, لقكلو بنذر ك اء غيره, كال أك ىديان  أك دمان  كاف إف كا 
مىفٍ   ىٍمييًطٍعوي, المَّيوى  ييًطيعى  أىفٍ  نىذىرى  مىفٍ ): عائشة عف الجماعة ركاه  يما   ىالى  يىٍعًصيىوي  أىفٍ  نىذىرى  كى

 .(ْ)"(ّ)(يىٍعًصو
, كتشريؼ لممكاف باختياره ليككف محالن ليذا بتكميفو لميمة بناء البيت الحراـ تكريـ إلبراىيـ  .11

 .(ٓ)البيت
 مف  ذر الحراـ, اهلل بيت عند يترؾ أف يجكز ال أنو الكريمة, اآلية ىذه مف العمماء أخذ ك د .12

 كال اهلل, يرضى ماال يرتكب أحد  يو يترؾ  ال الحسية, كال المعنكية األنجاس مف نجس كال األ ذار
 .(ٔ)النجاسات مف بقذر يمكثو أحد

                                                           

كتفسير آيات األحكاـ,  ,(َِِْ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طبك ,(ُُْٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي: انظر(ُ) 
 .(ِْٗ: ص) السايس

 .(ّٕٔ/ ٔ) , عبد العزيز السممافالزماف لدركس الظمآف مكارد: انظر(ِ) 
 .(ُِْ/ ٖ), ٔٗٔٔ: النذر  ي الطاعة, ر ـ: األيماف كالنذكر, باب: صحيل البخارم, كتاب(ّ) 
 .(َْٕ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم: انظر(ْ) 
 .(ٕٗٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم: انظر(ٓ) 
 .(َُّ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ٔ) 
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إف الحج يعممنا االلتزاـ كاالنضباط, كذلؾ مف خالؿ أداء مناسكو المتعددة  ي أك اتيا  .13
 .(ُ)المحددة

ف العرب  ي شائعة راسخة الحج تقاليد كانت لقد .14  مف تجريده بعد التقميد ىذا عمى اإلبقاء, كا 
 الدعكة  ي الميـ أف : يو  ائدة كىي العرم, حالة  ي كالطكاؼ القبل كمشاىد الشرؾ شكائب

 ,كاآلخرة الدنيا  ي كسعادتيـ كمصالحيـ الناس خير كفالة  يو ما ككؿ التكحيد, ىك اإلسالمية
 األصمل ىك بما ىدمو  يجب الميـ ذلؾ مع متنا ضان  كاف  ما ,مطمقان  القديـ ىدـ ىك الميـ كليس

 ينتفع  كائد بقائو  ي كاف إذا ذلؾ مع يتنا ض ال  ديـ بقاء  ي حرج مف كليس ,كاألكجب كاأل ضؿ
 .(ِ)لمنفكس إثارة ىدمو  ي كاف إذا أك المسممكف بيا

 لبناءؿ المشاىدة بطريؽ اهلل تكحيد عقيدة تمقي مشركعيتو حكمة كمف: " اؿ الطاىر ابف عاشكر .15
 لكَّي ليتؽى  المحسكسات إلى ميالن  لمنفكس ألف ؛النفكس  ي التكحيد معنى يرسخ حتى ,لذلؾ أ يـ الذم

 .(ّ) "المحسكس بمشاىدة العقمي اإلدراؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ٖٖٕٗ/ ُٔ) الخكاطر, لمشعراكم: انظر(ُ) 
 .(ّٗ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ِ) 
 .(ِّْ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ّ) 
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 والشعائر الحرمات بتعظيم األمر: المطمب الثالث
 خص حص  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمثٱٹٱٹٱُّ

 ىل مل خل خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

 ]33  –30: الحج[ َّىب نب

: المااسبة: أووً 
ستمرار  ي الحديث عف مناسؾ الحج كثكاب تعظيميا, االمناسبة ىذا المقطع لمذم سبقو, ىي  

 .(ُ)ك يو بياف لما يجب الحفاظ عميو مف الحنيفية, كالتنبيو عمى أف اإلسالـ بني عمى أساسيا
: معااي المفردات: ثااياً 
  .(ِ)مف التفخيـ كالتبجيؿ: مج

  .(ْ) يو كالتفريط تركو كحـر بو القياـ كجب ما كالحرمة, (ّ)تكاليفو مف مناسؾ الحج كغيرىا: مح جح

 .(ٓ)ابتعدكا كال تقربكا:مظ

 .(ٔ)القذر الشيء :جع

كتعبدىا, كالكثف ىك الشيء المقيـ  تنصبيا العرب كانت معدف, أك حجارة أك خشب مف تماثيؿ: جغ

 .(ٕ)الراكد  ي مكانو
 .(ٖ)الكذب كالباطؿ كالتدليس: حف جف

                                                           

 .(ِِٓ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ُ) 
 .(ُٖٖٗ/ ٓ) الصحاح, الفارابي(ِ) 
 .(ُٓٗص) كممات القرآف, مخمكؼ(ّ) 
عرابو, الزجاج(ْ)   .(ِْْ/ ّ) معاني القرآف كا 
 .(ِٖٕ/ ُ) ابف منظكرلساف العرب, (ٓ) 
 .(ِّْ: ص) المفردات, الراغب األصفياني(ٔ) 
 .(َُٓ/ ُٓ) تيذيب المغة, اليركم(ٕ) 
 .(ُّّ/ ُ) مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار, القاضي عياض(ٖ) 
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 .(ِ)اهلل أمر عمى الطريقة , مستقيمي(ُ)لو مائميف غيره, عف عادليف مخمصيف, :مل خل

 .(ّ)اضطرب كسقط: جن

 .(ٓ)بسرعة اختطفو أخذهك, (ْ)بمخالبيا تقٌطعو أم :ىن من

 .(ٔ)أسفؿ إلى  كؽ مف سقط :مه جه

 .(ٕ)بعيد بحيث ال يرجى خالصو: حي

 .(ٖ) حديدة: أم ًبشىًعيرة, تيدمى بسف تيعىمَّيـي : أم تيٍشعىر, ألنيا بذلؾ كسٌمي اهلل, بيت إلى ييدل ما :ٰى ٰر

 .(ٗ)منتياىا: رب

 :القراءات: ثالثاً 

 ك رأ الطاء, كتشديد الخاء بفتل (نا ع كأبك جعفر) المدنياف  رأ :َّىن منُّ :قوله تعالى

. (َُ)الطاء كتخفيؼ الخاء بإسكاف البا كف
 ,لذلؾ  شٌدد الطاء  ي التاء كأدغـ الخاء إلى التاء  تحة  نقؿ(  تختطفو: )أراد أنو شدد لمف  الحجة
, ]َُ:الصا ات[َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت ٱُّٱ :تعالى  كلو مف أخذه أنو: خفؼ لمف كالحجة

 .(ُُ) صيحتاف لغتاف كىما
 
 

                                                           

 .(َُٕ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ُ) 
 .(ٕٕٓ/ ِ) إيجاز البياف, النيسابكرم(ِ) 
 .(ُْٗ/ ِ) المغة, ابف  ارسمعجـ مقاييس (ّ) 
 .(ٖٔ/ ّ) إعراب القرآف, النحاس(ْ) 
 .(َْٕ/ ْ) معاني القرآف, النحاس(ٓ) 
 .(ِّٕ/ َْ) تاج العركس, مرتضى الزبيدم(ٔ) 
 .(َٓ/ ِ) مجاز القرآف, أبك عبيدة: انظرك ,(ِْٔ/ ٔ) إعراب القرآف كبيانو, محيي الديف دركيش(ٕ) 
 .(ْٔٓ: ص) األصفيانيالمفردات, الراغب (ٖ) 
 .(ُٓٗص) كممات القرآف, مخمكؼ(ٗ) 

 .(ِّٔ/ ِ) النشر  ي القراءات العشر, كماؿ الديف األنبارم(َُ) 
 .(ِّٓ: ص) الحجة  ي القراءات السبع, ابف خالكيو(ُُ) 
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: المعاى اإلجمالي: رابعاً 
أشار إلى ما أمىر بو  يما سبؽ مف مناسؾ الحج, كطمب  َّمح جح مج حج هتمثُّ 

يحصؿ عمى خير  -كحـر التفريط  يو أم ما كجب القياـ بو– تعظيمو, حيث إف مف يعظـ حرمات اهلل 
 .(ُ)كبير لو  ي الدنيا كاآلخرة

كىك  ي القرآف  َّمضحط خض حض جضُّأف تسكمكىا إذا ذكيتمكىا  َّمص خص حصُّ

كأحمت لكـ األنعاـ  ي حاؿ إحرامكـ إال ما يتمى : ك يؿتحريـ الميتة كأخكاتيا, كما لـ يذكر اسـ اهلل عميو, 
 .(ِ)اإلحراـعميكـ مف الصيد  إنو حراـ  ي حاؿ 

 َّحف جف مغُّ ابتعدوا عن األوثان فإنها نجس َّجغ مع جع مظُّ

 .كاترككا  كؿ الكذب كالباطؿ كالتدليس

 يككف ال أشرؾ كمف الشرؾ, بترؾ يتـ إنما الحنيفة أف يعني َّجم يل ىل مل خلُّ

شبو تارؾ اإليماف كالتكحيد بالسا ط مف السماء,  َّخن  حن جن يم ىم مم خمُّ, (ّ)حنيفان 

 تتناكلو الطير الجارحة, تنيش مف جسمو,  تمز و  طعة  طعة, أك يسقط مف ىذا العمك إلى مكاف بعيد, 
 .(ْ) ال يبقى لو أثر

ذلؾ ما أكضحو اهلل لكـ مف األحكاـ كاألمثاؿ, كمف يعظـ أمكر  َّٰى ٰر ٰذ يي ميىيُّ

 نئ مئ زئ رئ ُّّٰ, كاألضاحي كاليدايا,  إف تعظيميا مف أ عاؿ المتقيفالديف كمنيا أعماؿ الحج 

 .(ٓ)لكـ أف تنتفعكا مف اليدايا بنسميا كصك يا كلبنيا كرككبيا إلى ك ت نحرىا َّىئ

 
 
 
 

                                                           

 .(ِّٓ/ ّ) زاد المسير  ي عمـ التفسير, ابف الجكزم: انظر(ُ) 
 .بتصرؼ( ُِ/ ٕ) تفسير الكشؼ كالبياف, الثعمبي(ِ) 
 .(ّْٕ/ ّ) السمعاني تفسير(ّ) 
 .(ُٕٗ/ ّ) تفسير القرآف العزيز, ابف أبي زمنيفك ,(ّْٖ: ص) التفسير القيـ, ابف القيـ: انظر(ْ) 
 .(ٔٗ/ ٓ) التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, نخبة مف العمماء(ٓ) 
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: المطائف البيااية: خامساً 
 :َّٱ...مج حج هتمثُّ :قوله تعالى .1

 منو كالقصد كاحد, كالـ مف كجييف بيف أك كالميف بيف لمفصؿ ىنا مستعمؿ اإلشارة اسـ - أ
 .(ُ) بعده سيذكر بما االىتماـ عمى التنبيو

شعاران ببعد منزلتو كر عتيا - ب  .(ِ)استخدـ إشارة البعيد لتعظيـ شسف المتحدث عنو, كا 
 صيانتيا عمى حضان  لفظ الجاللة إلى مضا ة الحرمات ذكر :َّمح جحُّ :قوله تعالى .2

 .(ّ)رعايتيا حؽ كمراعاتيا كتكريميا
 .(ْ)كبية لمتشريؼ, كاإلشعار بعمَّية الحيكـبإضا ة الر: َّخس حسُّ :قوله تعالى .3

مع سبؽ ( ييتمى)استخدـ صيغة المضارع  ي  كلو : َّمض خض حض جضُّ :قوله تعالى .4

 .(ٓ)نزكلو, أراد التنبيو إلى اتحضاره كااللتفات إليو
 :َّحف جف مغ جغ مع جع مظُّ :قوله تعالى .5

 .(ٔ)منيما, لمعناية كبياف استقالؿ كؿ (كاجتنبكا)إطناب بإعادة الفاصؿ - أ
 تعمؽ بمنزلة النفكس  ي إلييتيا اعتقاد لككف معنكم رجس ألنيا بالرجس األكثاف كصؼ - ب

 .(7)بميغ تشبيو عمييا الرجس  إطالؽ باألجساد الخبث
 عبادة  إف تخصيص, بعد تعميـ": اآللكسى  اؿ :َّحف جف مغُّ:  ي  كلو - ت

 .(ٖ) "الزكر رأس األكثاف

                                                           

 البحر المحيط  ي التفسير, أبك حياف أثير الديف األندلسي: انظرك( ُِٓ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ُ) 
(ٕ /َْٓ). 

 .(ِّٗ/ ٔ) حاشية الشياب عمى تفسير البيضاكم, شياب الديف الخفاجي: انظر(ِ) 
 .(ْٖٕٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ّ) 
 .(َُٓ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ْ) 
 .(َّٔ/ ٗ) كالتفسير الكسيط, طنطاكم ,(ََٓ: ص) , السايستفسير آيات األحكاـ: انظر(ٓ) 
 .(َِْ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ٔ) 
. (ّْٔٓ/ ٕ) كاألساس  ي التفسير, سعيد حكل ,(ُْٓ/ ّ) تفسير الكشاؼ, الزمخشرم: انظر(ٕ) 
 .(ُِْ/ ٗ) ركح المعاني(ٖ) 
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تشبيو تمثيمي ألف كجو الشبو منتزع  :َّٱ...خن  حن جن يم ىم مم خمُّ :قوله تعالى .6

 .(ُ) تشبيو حالة بحالة: أم مف متعدد

 حقيقة ألف القمكب؛ إلى التقكل كأضاؼ: " اؿ القرطبي :َُّّ  َّ ٍّ ٌُّّ: قوله تعالى .7

 (ّ)(ىاىنا التقكل): الحديث صحيل  ي كالسالـ الصالة عميو  اؿ كليذا ,(ِ) "القمب  ي التقكل
. صدره إلى كأشار

: المقاصد واألهداف: سادساً 
 بمنزلة القيامة يكـ  يك اآلخرة, خاسر  ي حتمان, ىالؾ  المشرؾ تقبيل حاؿ الشرؾ كالتنفير منو, .1

 .(ْ)ضران  نفسو عف يد ع كال نفعان, لنفسو يممؾ ال مف
الحث عمى تعظيـ أكامر اهلل بشكؿ عاـ كمناسؾ الحج بشكؿ خاص, لما  ي ذلؾ مف جزيؿ  .2

 .(ٓ)اهلل تعالىالثكاب كالتكريـ عند 
 المحٌرمات, مف القرآف  ي المذككر إال كالغنـ, كالبقر اإلبؿ كىي األنعاـ لحكـ مف األكؿ إباحة .3

 .(ٔ)كأخكاتيا كالمك كذة الميتة كىي
األمر باجتناب األكثاف  يي رأس الزكر كعنكاف البيتاف, كألف عبادة األصناـ  ذارة كنجاسة يجب  .4

 .(ٕ)اجتنابيا كالبعد عنيا
 أىؿ خمط يشمؿ كىك  كؿ الزكر بعمكمو مف الكذب كاال تراء الباطؿ كتغيير الحقائؽ,حرمة  .5

 كيشمؿ ممؾ, كما تممكو لؾ, ىك شريكا إال لؾ, شريؾ ال لبيؾ:  ييا ك كليـ تمبيتيـ  ي الجاىمية
ف حراـ, إنيا: كالسكائب البحائر  ي  كليـ أيضان   الزكر شيادة يشمؿ ككذلؾ اهلل, مف تحريميا كا 

 عمى الكعيد تضمنت اآلية ىذه: "الزكر,  اؿ القرطبي شيادة عمى كعيد اآلية  في الباطمة,

                                                           

 .(ِْٖ/ ٔ) كبيانو, محيي الديف دركيش إعراب القرآف( ِٔٔ/ ِ) صفكة التفاسير, الصابكني: انظر(ُ) 
 .(ْٓ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي: انظرك( ٔٓ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف(ِ) 
 كعرضو, كدمو, كاحتقاره كخذلو, المسمـ, ظمـ تحريـ :البر كالصمة كاآلداب, باب: ركاه مسمـ  ي صحيحو, كتاب(ّ) 
 .(ُٖٔٗ/ ْ) ,ِْٔٓ: , ر ـكمالو
 .(ُِّ ,َِٖ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي: انظر(ْ) 
 .(ّْٕ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم: انظر(ٓ) 
 .(ْْ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة: انظر(ٔ) 
 .(ْٖٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم: انظر(ٕ) 
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 لئال ليعرؼ عميو كينادم يعززه أف بالزكر الشاىد عمى عثر إذا لمحاكـ كينبغي بالزكر, الشيادة
 .(ُ) "أحد بشيادتو يغتر

 .(ِ)تعظيـ شعائر اهلل تعالى مف عالمات التقكل, كدعائميا .6
 .(ّ)الذبل ك ت إلى الصكؼ, كأخذ كالحمب بالرككب بالبدف االنتفاع جكاز .7
 إف مف يعظـ شعائر اهلل  د جمع بيف مظير الخشية كحقيقتيا؛ لما  ي تعظيمو مف إخالص, ليس .8

 اإلخالص, مف شيء  مكبيـ  ي يككف أف غير مف األعماؿ بصكر يستكف الذيف المنا قيف, كعمؿ
 ما غاية ىي كالخشية كالتقكل اإلخالص أف شؾ كال القمكب, إلى التقكل إضا ة ىذا عمى يدؿ

 .(ْ)اآلخرة سعادة إلى بو ليصؿ الدنيا, ىذه  ي يدركو أف اإلنساف يتمنى
 عمى كيبعثيـ الناس, يحرؾ أف شسنو مف الشعائر تمؾ عٌظـ لمف التقكل بثبكت تعالى اهلل إخبار .9

 .(ٓ)بسك يا كالفرح بتخيرىا, كالعناية بسمرىا, االىتماـ
المشرٍّع ىك اهلل, كىك كحده الذم يحدد الحالؿ كالحراـ, لذلؾ أبطؿ إدعاءات المشركيف  ي  .10

 .(ٔ)تحريميـ البحيرة كالسائبة كالكصيمة كالحاـً 
 المناسؾ كشعائره, كىذه الحج مناسؾ مف الغاية ىي التقكل: "ذكر الشييد سيد  طب أف .11

 .(ٕ)" كطاعتو البيت رب إلى التكجو عف تعبيرية رمكز إال ىي إف كالشعائر
 .(ٖ) "اإلخالص العبادة مف يستيو بما ينكم أف المكمؼ عمى إف الكاجب: " اؿ الرازم .12

 
 
 
 

                                                           

 .(ٓٓ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف(ُ) 
 .(ُْٓ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي: انظر(ِ) 
 .(ٖٕ/ ٓ) أحكاـ القرآف, الجصاصك ,(َُٗ/ ُٕ) المراغي تفسير: انظر(ّ) 
 .(َّٓ: ص) تفسير آيات األحكاـ, السايس(ْ) 
 .(َّٓ: ص) المرجع السابؽ(ٓ) 
 .(ُِِْ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف: انظر(ٔ) 
 .(ِِِْ/ ْ) المرجع السابؽ(ٕ) 
 .(ِِّ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ٖ) 
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 لكل أمة ماسك، وبشارة لمطائعين :المطمب الرابع
 يثىف ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ٹٱٹٱُّٱ

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك  يق ىق يف

 ]35  –34: الحج[ َّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن

: المااسبة: أووً 
 ما ككف مناسبة ىذا المقطع لما  بمو ىي استمرار  ي سياؽ الحديث عف مناسؾ الحج, ك ييا بياف

نما بدعان  ليس ككاجبات حدكد مف السابقة اآليات  ي اهلل أكجبو  كأكجبيا أمة لكؿ اهلل سٌنيا سٌنة ىك كا 
. (ُ)لكجيو خالصة كممارستيا التزاميا عمى الحثٌ  عمييـ, ك ييا

: المفردات معااي: ثااياً 

 .(ِ)نيسكان كعبادة كىي الذبل  ربة هلل: مت

 .(ّ) ي المكاف المنخفض سبب النزكؿالمطيعيف المتكاضعيف الخاضعيف, كاإلخبات : يك

 .(ْ), كخا تخشعت لذكره: زن رن

: القراءات: ثالثاً 

 .(ٓ)لفتلكخمؼ بكسر السيف, ك رأ البا كف با ,كالكسائي , رأىا حمزة: َّٱمتُّ: قوله تعالى

: اإلجمالي المعاى: رابعاً 
, كيذكركا يخبر اهلل تعالى أنو جعؿ لكؿ جماعة مؤمنة  رابيف  رضيا عمييـ ليتقربكا بيا إليو 

 .ذبحيا شكرا لو عمى ما أنعـ عمييـاسمو كيعظمكه عند 
ٱ

                                                           

 .(َٓ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ُ) 
 .(ُٓٗص) كممات القرآف, مخمكؼ(ِ) 
الصحيل المسبكر مف التفسير بالمسثكر, حكمت بف : انظرك ,(ِّْ/ ٔ) إعراب القرآف كبيانو, محيي الديف دركيش(ّ) 

 .(ُْٔ/ ّ) بشير بف ياسيف
 .(ّّٓ/ َُ) المكسكعة القرآنية, إبراىيـ األبيارمك ,(َْٖ: ص) غريب القرآف, السجستاني: انظر(ْ) 
(. ّٔ/ ُ) الكنز  ي القراءات العشر, أبك محمد الكاسطي: انظر(ٓ) 
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كحده كانقادكا ألمره, كأخمصكا لكـ كليـ,  سسممكا لو  الديف ىك الذم شرع َّٱيق ىق يفُّ

بشارة بالفضؿ الجزيؿ كالجزاء الحسف لمخاضعيف  َّٱيك ىكُّ, (ُ)لو العمؿ, كال تشرككا معو أحد

, كالصبر عمى هلل بالطاعة, المذعنيف لو بالعبكدية, الذيف صفاتيـ كعالماتيـ الخشكع كالخشية مف اهلل 
 .(ِ)الصمكات, كاإلنفاؽ  ي سبيؿ اهلل نكائب الدىر كالمحف كالشدائد, كالمحا ظة عمى إ امة

: المطائف البيااية: خامساً 

 .(ّ) دـ الجار كالمجركر عمى  عؿ األمر لمقصر كالحصر: َّٱلك اكُّ: قوله تعالى .1

, أك لتيكيمو (ْ)عميو المقاـ لداللة محذكؼ التبشير متعمؽ :َّٱيك ىكُّ: قوله تعالى .2

 .(ٓ)كتعظيمو أم بشرىـ بالثكاب العظيـ كاألجر الكبير

 مف شسنان  صارت الصالة أف  يو بياف الفاعؿ باسـ التعبير :َّٱري ٰىُّ :قوله تعالى .3

 .(ٔ)عنيا يتخمفكف ال شئكف المخبتيف
: المقاصد واألهداف: سادساً 
التقرب إلى اهلل تعالى بالذبائل كالقرابيف مشركع  ي كؿ أمة, كطريؽ لتخمص اإلنساف مف ىكاجس  .ُ

 .(ٕ)الذنكب كالمعاصي
الذبل لكؿ األمـ  يو تحريؾ النفكس نحك المسارعة إلى التضحية بالذبائل,  اإلخبار بجعؿ نسؾ .ِ

كاالىتماـ بيذه القربة, ك يو إشعار بسف أىؿ الجاىمية الذيف كانكا يذبحكف ألصناميـ, كيخمطكف 
تباعان لمحض شيكاتيـ   ي التسمية عمى ذبائحيـ, إنما كانكا يفعمكف ذلؾ مف عند أنفسيـ, كا 

 .(ٖ)كأىكائيـ

                                                           

 التفسير الميسر, نخبة مف أساتذة التفسيرك ,(ّْٗ: ص) المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر: انظر(ُ) 
(ُ /ّّٔ .)

(. ُُّ/ ُٕ) المراغي تفسير: انظر(ِ) 
 .(ُْٕ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي: انظر(ّ) 
 .(ِٖٓ/ ٓ) أضكاء البياف, الشنقيطي(ْ) 
 .(ُُّ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ٓ) 
 .(ْٖٓٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ٔ) 
 .(ْٗ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة: انظرك ,(ُْْٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ٕ) 
(. َُّ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم: انظر(ٖ) 
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التقكل كالخشية كالصبر عمى المكاره, كالمحا ظة عمى الصالة, كالرحمة بالفقراء كاإلحساف إف  .ّ
 .(ُ)إلييـ مف أعظـ مكجبات نيؿ رضا اهلل تعالى

 .(ِ)البشرل لمف أذعف هلل, كأخمص لو العمؿ كاالعتقاد,  إف لو أحسف الجزاء .ْ
اعتقاد أٌف اهلل كاحد, ككجكب كجكب الذكر عمى الذبيحة, حيث ىك المقصكد مف الذبل, ككجكب  .ٓ

 .(ّ)اإلسالـ بمعنى اإلخالص هلل  ي العمؿ
مف صفات المؤمنيف الصاد يف استشعار الخكؼ كالييبة لجالؿ اهلل تعالى, كالصبر عمى المكاره,  .ٔ

 .كالمحا ظة عمى الصالة, كاإلحساف إلى الفقراء
  يعكة ألىؿ الكتاب أف يدخمكا دعكة لممؤمنيف أف يسممكا كجكىيـ هلل, كأف ينقادكا لو, ثـ ىك د .ٕ

 ما اإلسالـ إال ديف اهلل, الذم اجتمع  يو ما .. ديف اهلل, كىك اإلسالـ, إف كانكا مؤمنيف باهلل حقا
 .(ْ)األمـ السابقة  يتفرؽ منو 

 .(ٓ)  المصدر كاحد, كا  راده بالعبكدية, اهلل  ةالشرائع عمى ألكىي اتفاؽ .ٖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ُِٓ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ُ) 
 .(ْٗ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة: انظرك ,(َٕٓ: ص) تفسير آيات األحكاـ, السايس(ِ) 
(. ّٕ/ ِ) مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد, نككم الجاكم: انظرك ,(ْٕٕ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم: انظر(ّ) 
(. ْٗ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي: انظرك ,(َُّٕ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ْ) 
(. ّٖٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم: انظر(ٓ) 
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بطال أعمال الجاهمية :المطمب الخامس  تفضيل الُبدن، واِإ
 مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ

 مض خض حض جض مص خص حص  مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج  حج

 جل لكمك خك حك جك  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط

 ]37  –36: الحج[ َّ خل حل

: المااسبة: أووً 
 كميا, باألنعاـ اهلل إلى التقرب عمى كالحث مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي أنو بعد الترغيب 

منا عيا, كالتسكيد عمى ذكر اسمو تعالى عند الذبل, ككجكب شكره  ككثرة لعظميا اإلبؿ, تعالى اهلل خص
 .(ُ)عمى نعمو

: سبب الازول: ثااياً 
كفعؿ الجاىمية بتمطيخ الكعبة بدماء  ىداياىـنزكليا أف المسمميف أرادكا أف يفعمكا بسبب كرد  ي 

 .(ِ)كلحـك البدف  ربة إلى اهلل,  نزلت اآلية تبطؿ ىذه الفعمة
: المفردات معااي: ثالثاً 

: , كسميت بدنة ألنيا تبدَّيف أم(ّ)جمع بىدىنىة, كىي خاصة  ي اإلبؿ أك ىي تشمؿ اإلبؿ كالبقر: يي

 .(ْ)تسمَّيف

 .(ٓ)مصطفة  ائمة عمى ثالث  كائـ: مت

 .(ٔ)سقطت عمى جنكبيا مذبكحة: مج حج

 .(ٕ)سائالن  يستيؾ مف كىاٍلميٍعتر اليدية, ينتظر الذم القاًنع :جس مخ

                                                           

 .(ُِّ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم: انظر(ُ) 
 .(ِّْ/ ّ) تفسير معالـ التنزيؿ, البغكم: انظر(ِ) 
 .(ِّْ/ ٔ) إعراب القرآف كبيانو, محيي الديف دركيش(ّ) 
 .(ِٕٓ/ ٖ) الدر المصكف, السميف الحمبي(ْ) 
 .(ُْٕ/ ّ) الصحيل المسبكر مف التفسير بالمسثكر, حكمت بف بشير بف ياسيف: انظر(ٓ) 
 .(ّّٓ/ َُ) المكسكعة القرآنية, إبراىيـ األبيارم(ٔ) 
 .(ٖٕٓ/ ِ) إيجاز البياف, النيسابكرم(ٕ) 
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 .(ُ)ذلمناىا  صارت منقادة لكـ: مس

: اإلجمالي المعاى: رابعاً 
عمى العباد بجعؿ ذبل البدف كىي اإلبؿ كالبقر مف أعالـ الشريعة بسف تيدل إلى  يمتف اهلل  

كأمر بذكر اسمو جؿ كعال   ي الدنيا كأجر  ي اآلخرة, نفعالبيت الحراـ, بؿ ىي أ ضؿ ما يييدل, ك ييا 
اؿ  األمر لمندب كؽ عند ذبحيا كىي  ائمة,  إذا سقطت عمى األرض كسكنت حركتيا  كمكا منيا إف شئتـ

ىذه البدف سخرىا اهلل تعالى كذلميا  يي منقادة  ,, كأطعمكا الفقراء كالمساكيف(ِ)الشا عية ىك لمكجكب
 .(ّ)ىذه النعمة اهلل عمى لإلنساف, حتى يشكر

لف يصؿ إلى اهلل تعالى شيء مف لحكميا كال دمائيا, كلكف  َّٱجع مظ حط مض خض حضُّ

كرر  َّٱجك  مق حق مف خفُّ ,(ْ)يصؿ إليو التقكل منكـ بامتثالكـ أكامره, كطمبكـ رضكانو

 .(ٓ)المنة بتسخير البدف لمعباد لمتسكيد, كبشر المحسنيف  ي أعماليـ بالسعادة كالفكز بدار النعيـ
: المطائف البيااية: خامساً 

 يو جناس نا ص؛ ألنيا تسقط عند الذبل عمى األرض جميعيا : َّٱمج حجُّ: قوله تعالى .1

 .(ٕ), كىك كناية عف المكت كخركج الركح(ٔ)كليس جنكبيا  قط

 .(ٖ)السائؿ: المتعفؼ, كالمعتر:  يو طباؽ؛ ألف القانع: َّٱجس مخُّ: قوله تعالى .2

 
 
 
 

                                                           

 .(ُِٕ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ُ) 
 .(ّّٖ: ص) نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ, القنكجي(ِ) 
 .(ّْٕٓ/ ٕ) األساس  ي التفسير, سعيد حكل: انظر(ّ) 
 .(ْٕ/ ِ) مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد, نككم الجاكم: انظر(ْ) 
 .(َْ/ ِ) التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزمك ,(ِٖٓ/ ّ) الخازفلباب التسكيؿ, : انظر(ٓ) 
 .(ِٔٔ/ ِ) صفكة التفاسير, الصابكني: انظر(ٔ) 
 .(ِْٕ/ ٕ) تفسير محاسف التسكيؿ, القاسمي(ٕ) 
 .(ُِٔ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ٖ) 
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: المقاصد واألهداف: سادساً 
 مف يقٌدمو  ما ذاتو, اإلنساف عمى يعكد النفع كلكف بشيء, العباد أعماؿ مف ينتفع ال اهلل إف .1

 كشكر كاجبو كأداء اإلنساف, تربية بو يقصد  إنما نذكر, أك أضاحي أك المكي لمحـر كىدايا  رابيف
 .(ُ)عميو اهلل نعمة

 التيذيبي الغرض كىذا الصالحة, األعماؿ كأداء كاإلخالص, التقكل تحقيؽ الغاية مف ذبل القرابيف .2
 كسائر كجسده كصحتو,  مبو لو يصمل  بصالحو ذاتو, اإلنساف عمى الحياة مدل  ي نفعو يعكد

 .(ِ)حكاسو
القكائـ, كحرمة األخذ منيا  بؿ مكتيا, كالندب إلى  إحدل معقكلة  ائمة كىي اإلبؿ نحر الندب إلى .3

 .(ّ)األكؿ منيا كالحث عمى إطعاـ الفقراء
 بزكاة كيتمتع بالخير, ينعـ الفقير  ييا العامة المسمميف أعياد تككف مقاصد اإلسالـ أف أحد .4

 النفكس كؿ تككف كحتى العيد معنى يتحقؽ الحج, حتى  ي تنحر التي كالبدف كاألضحية, الفطر,
 .(ْ)مرضية راضية

 ال التي الشرعية المطالب أىـٌ  مف شسنو, جؿٌ  لو العمؿ  ي كاإلحساف تعالى اهلل كشكر إف التقكل .5
 .(ٓ) ييا التياكف أك إغفاليا ألحد يجكز

, حتى كالقرل المدف يؤخذ مف ىذا المقطع حرمة ما يفعمو بعض الجيالء  ي .6  عند أنيـ كذلؾ اليـك
 باب يمطخكف بزعميـ شكران  إكمالو عند أك تبركان  البناء إرادتيـ عند أك خيران  أك نذران  يذبحكف ما

 ىذا بسف عمييـ اهلل  رد المعظمة, بالكعبة الجاىمية لفعؿ تقميدان  يذبحكنو ما بدـ كالجدراف الٌدار
 لف كالٌدماء الٌمحكـ ألف  عميا, عمى العبد يثاب كالتي اهلل كجو بيا المراد القربة مف ليس العمؿ
 .(ٔ)شرعي كجو عمى كانت إذا ثكابيا ير ع بؿ تعالى اهلل إلى تر ع

 

  

                                                           

 .(ُٓ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة: انظر(ُ) 
 .(ُْٖٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ِ) 
 .(ْٕٕ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم: انظر(ّ) 
 .(ٕٖٓ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم(ْ) 
 .(ُّٓ: ص) تفسير آيات األحكاـ, السايس(ٓ) 
 .(ُّٕ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ٔ) 
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 :المبحث الثااي
 (41-38)اآليات المفسدينالماة عمى العباد بدفع فساد 

 :ثالثة مطالب  يوك
. اهلل يدا ع عف المؤمنيف :المطمب األول
. لممؤمنيف بالقتاؿ كبياف المبررات اإلذف :المطمب الثااي
 .بالنصر كالتمكيف اإللييالكعد  :المطمب الثالث
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ٱاهلل يدافع عن المؤماين: المطمب األول

 ]ّٖ:الحج[ َّٱحي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم  جم هل ملٹٱٹٱُّٱ

: المااسبة: أووً 
منعيـ  صد المشركيف عف المسجد الحراـ ك لما بيف اهلل  :ناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىيـ 

 .(ُ)طمسنيـ بسنو مؤيد ليـ كناصرىـشعائر, أردؼ ذلؾ بما يزيؿ الصٌد, ؼإ امة اؿ
: المفردات معااي: اً ثااي

. (ّ)المؤمنيف أذل يقصد مف كبيف تعالى اهلل بيف تككف المدا عة, (ِ)يحمي كينصر كيؤيد: حم

: اإلجمالي المعاى: اً ثالث
بكعده لممؤمنيف بو, كبشارة منو المصد يف برسكلو, أنو يدا ع عنيـ كيحمييـ مف  يخبر اهلل  

يمانيـ, كيكره عدكىـ لخيانتو ككفره  .أعدائيـ, ألنو تعالى يحبيـ ألمانتيـ كا 
: المطائف البيااية: اً رابع

 .(ْ)أك داللة عمى تكرره ,صيغة المفاعمة إما لممبالغة  ي الد ع: َّٱحمُّ :تعالىقوله  .1

 .(5)كناية عف بغضو ليـ: َّٱجي ٰه مه جه هن من خنُّٱ :قوله تعالى .2

: المقاصد واألهداف: اً خامس
 يككنكا أف عمى كيريدكنيـ ليـ, يكيدكف الذيف اهلل, أعداء مف لالبتالء معرضكف ف المؤمنيفإ .ُ

 أ داميـ كيثبت  مكبيـ, عمى يدا ع عنيـ,  يربط  اهلل كلكف ,طريقيـ عف يخرجكا كأال معيـ,
 جبية بانحسار األمر ينتيي ثـ المكركه, احتماؿ عمى بالصبر كيمدىـ اليدل, طريؽ عمى

 مثهث هت مت هب مب ٹٱٹٱُّٱٱٱالمؤمنيف كانتصار اإليماف كغمبة أىمو, كاندحار الضالؿ,

 .(6) ]ُِ: المجادلة[ َّ  لك هش مش هس مس

                                                           

 .(ِٕٔ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر: انظر(ُ) 
 .(ّْٓ/ َُ) المكسكعة القرآنية, إبراىيـ األبيارم(ِ) 
 .(ّْٗ/ ِ) التبياف  ي إعراب القرآف, أبك البقاء العكبرم(ّ) 
( ْٓ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي(ْ) 
 .(َُٖ/ ٔ) تفسير إرشاد العقؿ السميـ, أبك السعكد(ٓ) 
 .تصرؼب( َُِْ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ٔ) 
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 .(1)اآليات نييان عف الخيانة كالغدر, كأف اهلل ال يحب الغادريف ك رنيـ بالكفار كتتضمف .ِ
. المبررات وبيان بالقتال لممؤماين اإلذن: المطمب الثااي

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّ

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي  يه ىه مه جه ين

  زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ]َْ  -ّٗ: الحج[ َّٱنت مت

: المااسبة: أووً 
يبغض الكفار أنو يدا ع عف المؤمنيف كأنو  لما بيف اهلل  :مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي 

 .النفس كالديف كالمقدسات الخائنيف, أردؼ ببياف اإلذف بالقتاؿ د اعان عف
: سبب الازول: ثااياً 
 أبك  اؿ مكة, مف  النبي أخرج لما":  اؿ كرد  ي نزكؿ ىذه اآليات ما ركم عف ابف عباس  

  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّ :تعالى اهلل  سنزؿ ,"لييمكف نبييـ أخرجكا": بكر

. (ِ)" تاؿ سيككف أنو عممت لقد": بكر أبك  قاؿ ]ّٗ: الحج[ َّٱحنجن

 مف محزكنيف يزالكف  ال  -  -اهلل رسكؿ أصحاب يؤذكف مكة أىؿ مشركك كاف: "كعند البغكم
 بالقتاؿ مرأيؤ لـ  إني اصبركا: ليـ  يقكؿ  -  -المَّيو رسكؿ إلى ذلؾ كيشككف كمشجكج, مضركب بيف
 .(ّ)"اآلية ىذه  -  -اهلل  سنزؿ  -  -المَّيو رسكؿ ىاجر حتى
 :المفردات معااي: ثالثاً 
  صد دالمتعبٍّ  أك الراىب يسكنو مرتفع مكاف أك جبؿ كىك ,كصكمع صكمعة جمع الصكامع :َّ

 .(ْ)الدير عمى الكممة أطمقت ثـ ,االنفراد
 .(ُ)كنائس النصارل: ُّ

                                                           

 .(ُِْ/ ْ) المحرر الكجيز, ابف عطية: انظر(ُ) 
 .اإلسناد صحيل: األلباني  اؿ, (ِّٓ/ ٓ), ُُّٕ: ر ـ الحج, سكرة كمف: باب القرآف, تفسير :أبكاب الترمذم, سنف(ِ) 

 .(َّٗ: ص) أسباب سبب النزكؿ, الكاحدم: انظرك( ّّْ/ ّ) تفسير معالـ التنزيؿ, البغكم(ّ) 
 .(ّْٕ/ ٔ) إعراب القرآف كبيانو, محيي الديف دركيش(ْ) 
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 .(ِ)الييكد كنائس :ِّ

 :اإلجمالي المعاى: رابعاً 
 الكفار,  تاؿ مف ممنكعيف اإلسالـ أكؿ  ي كاف المسممكف َّٱجم يل ىل مل خلُّ

 ليـ أذف ك كة, منعة ليـ كحصؿ كأكذكا, المدينة, إلى ىاجركا  مما إليية, لحكمة عمييـ, بالصبر كمسمكريف
ف اهلل ناصرىـ, بالقتاؿ  ين ىن من خنُّ, كالسبب أنيـ ظيممكا كأكذكا كأخرجكا مف ديارىـ, كا 

: أجبركا عمى الخركج مف ديارىـ بغير ذنب ا تر كه؛ بؿ ألنيـ  الكا َّٱخي حي جي  يه ىه مه جه

 اهلل شرعو ما لكال: " اؿ القرطبي َّٱٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ, (ّ)ربنا اهلل كحده

 مف الديانات أرباب بناه ما كعطمكا الشرؾ أىؿ الستكلى األعداء,  تاؿ مف كالمؤمنيف لألنبياء تعالى
 لكال, ؼالشرائع صمحت كبو األمـ,  ي متقدـ أمر  الجياد, القتاؿ أكجب بسف د ع كلكنو العبادات, مكاضع
. (ْ) "أمة كؿ  ي الحؽأىؿ  عمى أىؿ الباطؿ لتغمب كالجياد القتاؿ

ف اهلل ناصر دينو كأكلياءه الصالحيف, ك  المياجريف سمط حيث كعده تعالى اهلل أنجز  دكا 
 ادر  لىقىًكمٌّ  المَّيوى  ًإفَّي  كديارىـ أرضيـ كأكرثيـ ,الركـ ك ياصرة العجـ كأكاسرة العرب صناديد عمى كاألنصار

 .(ٓ)يدا عو كال شيء يمانعو ال عىًزيزه  يريده ما كؿ إنفاذ عمى
 :المطائف البيااية: خامساً 
حذؼ المسذكف بو لداللة المىقاـ عميو كىك القتاؿ: َّٱىل مل خلُّ :قوله تعالى .ُ

(6). 

 :المقاصد واألهداف: سادساً 
عالف مشركعيتو, .ُ  الكفار أذل لد ع ,لو يصمل لمف القتاؿ تعالى اهلل أباححيث  اإلذف بالقتاؿ كا 

 .(ٕ)الكريمة العزيزة الحياة كحؽ النفس عف كد اعان  كاعتدائيـ,

                                                                                                                                                                                     

 .(ُْٕ/ ْ) معاني القرآف, النحاس(ُ) 
 .(َٖٓ/ ِ) إيجاز البياف, النيسابكرم(ِ) 
 .(ّٗٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم: انظر(ّ) 
 .باختصار (َٕ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي(ْ) 
 .بتصرؼ( ُٕٓ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي(ٓ) 
 .(ُٕٓ: ص) تفسير آيات األحكاـ, السايس(ٔ) 
 .بتصرؼ( ِِّ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ٕ) 
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ؿ اإلذف بقتاؿ المشركيف بؿ صبر عمييـ مدة خمسة عشر عامان, كىذا غاية  .ِ إف اهلل تعالى لـ ييعىجٍّ
عماؿ الرأم كاإل ناع, كليتسنى لألمة أف يشتد  الحكمة كاالعتداؿ, ليفتل مجاالن لمعقؿ كالفكر كا 

إلى التدرج كالحكمة  قد كاف  انظر, ؼ(1)عكدىا كتجتمع  كتيا, حتى ال تباد بيضتيا  ي ضعفيا
ٱالمشركيف لجميع بو مسمكران  ثـ بالقتاؿ, بدأىـ لمف بو مسمكران  ثـ  يو, مسذكنان  القتاؿ ممنكع, ثـ

 مع جع مظ حط مض حضخض جض  مص خص حص مس ٹٱٹٱُّٱ

 . (2) ]36: التوبة[ َّ  جغ

الطرد مف األكطاف بغير حؽ, كد ع : ىناؾ أسباب لمشركعية الجياد كالقتاؿ  ي اإلسالـ منيا .ّ
 الظمـ كاإليذاء, كالد اع عف حرية العبادة  ي األرض, كحماية المقدسات, كإلعالء كممة اهلل 

 الناس إكراه اإلسالـ  ي القتاؿ مف الغرض كليس" :,  اؿ اإلماـ حسف البنا رحمو اهلل(3) ي األرض

 هن  من خن حن ممجن خم حم جم ٹٱٹٱُّٱ الديف,  ي  سرا إدخاليـ أك عقيدة عمى

 مغانـ أك دنيكية منا ع عمى الحصكؿ كذلؾ القتاؿ مف الغرض ليس أنو كما, ] ِٔٓ:البقرة[َّجه

 نفسو عف يخرج الذم المسمـ المقاتؿ أىداؼ مف ليست كالمطاط كالقمل كالفحـ  الزيت مادية,
 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هتٹٱٹٱُّٱٱ الجنة لو بسف هلل كدمو كمالو

  مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس

 حم جم هل مل حلخل جل مك لك  خك جكحك مق حق مف خف جفحف

 مع سبيمو  ي لممقاتميف اهلل يسك يا دنيكية كمكا سة خير ذلؾ بعد كالغنيمة ,]ُُُ: التكبة[ َّ  خم

  .(4)"أىدا يـ مف كال مقاصدىـ مف كليست كاألجر, النصر
 بقيرىـ لممشركيف كتيديد شديد, كعيد ضمنو ك ي بالنصر كالتمكيف, كعد أكيد مف اهلل  .ْ

كخذالنيـ,  قىدىري اهلل نا ذ كأىٍمره تعالى غالب
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱ, (5)

                                                           

 .(ِّٔ/ ٓ) أضكاء البياف, الشنقيطيك ,(ُْٗٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي: انظر(ُ) 
 (.َِٔ/ ِ) , عبد العزيز بف حمد آؿ معمرالصميب عباد عمى الرد  ي المجيب القريب منحة(ِ) 
. (ِٖ -ِٓص )  طب سيد, كاإلسالـ العالمي السالـ: يراجع بتكسع(ّ) 
 (.ِٕٓ: ص) حسف البنا: , اإلماـاهلل كتاب  ي نظرات(ْ) 
 .(ُّٓ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم: انظر(ٓ) 



116 
 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 .]ٓٓ: النكر[ َّيت ىت نت مت زت  رت يب

 بكادر كظيرت التكحيد, راية بو كارتفعت الشرائع, صمحت كبو األمـ,  ي  ديـ أمر إف الجياد .ٓ
 القكيمة األخالؽ معالـ كبرزت الديف, حرية معالـ كأرسيت كالحضارة, التقدـ كنكاة الصالح,
 .(1)البشرم كالتيذيب

 المسمميف عمى كلقضكا مسمـ, كؿ مف المشرككف لتمكف المسممكف كتركو الجياد اهلل يشرع لـ لك .ٔ
 .(2)كدينيـ

 الحرية أجؿ مف بتضحياتيا كتتباىى العالمية, حركبيا  ي بذلتو بما تحتفؿ المعاصرة األمـ إف .ٕ
 كؿ  ي بيـ كتشيد التماثيؿ, ليـ تصنع أبطاال الحركب ىذه خالؿ  تالىا كتجعؿ كالديمك راطية,

  إف كتطبيقاتو كأىدا و, بكسائمو ربطو مع الناس ىؤالء زاكية مف الجياد إلى نظرنا  إذا, مجاؿ
 الجياد بيف الفرؽ كضكح مع الناس لخير استمراره كحتمية ضركرتو, عمى برىاننا يعد ذلؾ

 .(3)كنتائجو الجياد أخال يات ناحية مف الحركب كىذه اإلسالمي
 :إف لمجياد  ي سبيؿ اهلل, ك تاؿ أعداء الديف, محاسف ك ضائؿ كمقاصد منيا .ٖ

عالء أكليائو, كنصر اهلل, أعداء  مع  يو - أ  .اإلسالـ كممة كا 
ف اهلل, ديف أعمى  قد  تؿ إف  إنو األبد, حياة اكتساب - ب ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ نفسو, أحيا  قد  تؿ كا 

 ]ُٗٔ: آؿ عمراف[ َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ

 كتقميؿ المسمميف, تكثير كمنيا الجزيؿ الثكاب مف اهلل سبيؿ  ي لممجاىد يحصؿ ما كمنيا - ت

 ىئ نئ مئ ُّٱ: تبارؾ كتعالى يقكؿ حيث اهلل أمر امتثاؿ أعالىا كىك كمنيا الكفرة,

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ: ك كلو  ,]ُّٗ: البقرة[ َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب  زب رب يئ

 من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 .]ُِّ: التكبة[ َّ  مه جه ين ىن

                                                           

 .(َْٖ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم: انظر(ُ) 
 .(ّٓٔ: ص) غمكش أحمد ,المدني العيد  ي كالدعكة النبكية السيرة(ِ) 
 .(ّٔٔ: ص) المرجع السابؽ(ّ) 
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 َتَبايعْسُتمْس  ِإَذا):  اهلل رسكؿ  اؿ:  اؿ عمر ابف عف كرد ماؿً  لمذؿ, سبب الجياد ؾٍر تى  - ث
ُتمْس  ِبالْسِعيَاِة، َاابَ  َوَأَخذْس رْسِع، َوَرِضيُتمْس  الْسَبَقِر، َأذْس ُتمُ  ِبالزَّن  َو  ُذواًّل  َعَميْسُكمْس  اهللُ  َسمَّنطَ  الْسِجَهاَد، َوَتَركْس
ِجُعوا َحتَّنى َعاْسُكمْس  َياْسزُِعهُ   .(1)(ِديِاُكمْس  ِإَلى َترْس

 َيغْسُز، َوَلمْس  َماتَ  َمنْس ):  اؿ عف النبي  أبي ىريرة  لحديث النفاؽ, مف سالمة الجياد - ج
ٍو، َافْسَسهُ  ُيَحدِّمثْس  َوَلمْس   (3).(2)(ِاَفاق ُشعْسَبةِ  َعَمى َماتَ  ِبَغزْس

 صفات الفئة الماصورة: المطمب الثالث
 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتٹٱٹٱُّ

 ]ُْ  -ّٖ: الحج[ َّ ىل مل يك ىك  لكمك اك

: المااسبة: أووً 
لما بيف جؿ كعال اإلذف بالقتاؿ كدكا عو, أردؼ ببياف أسباب  :ىذا المقطع لما سبقو ىيمناسبة  

 ., كصفات الفئة التي ينصرىا اهللالنصر
 :المفردات معااي: اً ثااي
  .(ْ)ما عرؼ بسدلة الشرع أنو مف أعماؿ البر, أك ما كا ؽ الكتاب كالسنة :ىق

 .(ٓ)تحريمو عمى المجتيدكف أجمع ما أك عنو, كنيى الشرع أنكره ما :لك

 :اإلجمالي المعاى: اً ثالث
ىذه صفات الذيف يستحقكف التمكيف,  يـ الذيف إف  َّٱ..نث مث زث رث يت ىتُّ

جعمنا ليـ سمطانان  ي األرض عبدكا اهلل كحا ظكا عمى الصالة كأداء الزكاة, كدعكا إلى الخير كنيكا عف 
 .(ٔ)الشر, كمرجع األمكر إلى حكـ اهلل كتقديره

                                                           

: كتاب الكبرل,  ي البييقي كأخرجو ,(ِْٕ/ ّ) ,ِّْٔ: ر ـ ,العينة عف النيي: باب البيكع,: كتاب داكد, أبي سنف(ُ) 
. صحيل: األلباني  اؿ ,(ُٔٓ/ ٓ) ,ََُّٕ: ر ـ العينة,ب التبايع كراىية  ي كرد ما: باب البيكع,
. صحيل: األلباني  اؿ ,(ٖ/ ٔ) ,َّٕٗ: ر ـ الجياد, ترؾ  ي التشديد: باب الجياد,: كتاب النسائي, ركاه(ِ) 
حجة اهلل البالغة,                  : يراجع كلمتكسع ,(ّٖٕ/ ٔ) مكارد الظمآف لدركس الزماف, عبد العزيز السمماف: انظر(ّ) 

(. ِٖٔ-ِّٔ/ ِ) الدىمكم
 .(ِْٗ: ص) حبيب القامكس الفقيي, سعدم أبك(ْ) 
 .(ْٓٔ: ص) معجـ لغة الفقياء, محمد ركاس كحامد صادؽ(ٓ) 
(. َُُ/ ٓ) التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, نخبة مف العمماء(ٔ) 
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 :المقاصد واألهداف: اً رابع
صالح كحضارة, كمجد بناء دعاة جيادىـ  ي المسمميف إف .ُ  ليـ السمطة كانت إف  يـ كتقكيـ, كا 

يتاء الصالة, إ امة ىي: أربعة أكصا ان  الزمكا الدنيا  ي  ىك الذم بالمعركؼ كاألمر الزكاة, كا 
 .شر ىك الذم المنكر عف كالنيي خير,

 ك د  إنيـ ,عظمى نتائج مف األرض  ي ليـ كتمكينو لممؤمنيف اهلل نصر عمى يترتب لما بياف .ِ
 ,األرض  ي ليـ اهلل مٌكف إذاؼ ,ليـ شٌرع لما ك قا ىد يـ كالخير كالعدؿ الحؽٌ  كجعمكا باهلل آمنكا
 يقيمكف بما كميا, لإلنسانية رحمة, كينابيع ىدل, مصابيل كانكا  ييا كالسمطاف القٌكة ليـ كجعؿ
 أ امكاؼ ,كاإلحساف الخير مغارس مف آ ا يا  ي يغرسكف كما كالعدؿ, الحؽ, مكازيف مف  ييا

  .(ُ)المنكر عف كنيكا بالمعركؼ كأمركا الزكاة كآتكا الصالة
 ىدـ منع, كمستي  كال ىدـتي  ال العبادة أماكف ببقاء عبادتيـ مف ديف كؿ أىؿ تمكيف: كاآليات تفيد .ّ

 .(ِ)جديدان  يحدثكا أال عمى الذمة أىؿ معابد
 أف باهلل مؤمف كؿ مف كمطمكب المنكر, كجكه مف منكرة كجكه كميا ,كالعدكاف كالظمـ البغي إف .ْ

 .جيده ككسع يده, ممكت ما بكؿ المنكر يد ع
 أف عمى دليؿ ييا إشارة إلى أساس النقد الحير مف خالؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر,  .ٓ

 اإلسالمي بالطابع كمطبكعة الديف, بركح مشكبة حرية كلكنيا المطمقة, الحرية ألبنائو يريد اإلسالـ
  .(ّ)الخالص

 اهلل كسمط األمـ بيفعندما  رَّيط المسممكف  ي الخصاؿ األربعة المقترنة بالتمكيف, ضاعت ىيبتيـ  .ٔ
 أعدائيـ, ألف المسمميف أعزاء بعزة اهلل تعالى  مما تىرىككا تيًرككا, كأبطس النصر عمييـ, أعدل عمييـ
  .(ْ)نييو كاجتناب أمره كامتثاؿ كحكمو, بالقرآف التمسؾ إال ليـ طريؽ كال

يؤخذ مف اآليات أف المؤمف الطامع  ي د اع اهلل عنو, عميو أال يمقي السالح, ألف الد اع مف اهلل  .ٕ
 يستي لممؤمنيف الذيف  ي ميداف المعركة كليس لمذم يتخاذؿ كيقعد منتظران الفرج بقعكده(ٓ). 

                                                           

 .(ٓٓ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة: انظر(ُ) 
 .بتصرؼ( ّْٗٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ِ) 
 .بتصرؼ( ُٗٓ/ ِ) حجازمالتفسير الكاضل, محمد محمكد (ّ) 
 .(ُٕٕ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني: انظر(ْ) 
 .(َُِْ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب: انظر(ٓ) 
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ف الباطؿ جامل مسمَّيل, كىك يبطش بال الصراع بيف الحؽ كالباطؿ سنة مف سنف اهلل  .ٖ , كا 
تحرُّلج, كيممؾ أف يفتف الناس عف الخير,  كاف ال بد لإليماف كالخير كالحؽ مف  كة تحمييا مف 

 .(ُ)ىذا البطش, كتحرسيا مف  تنة الباطؿ

  

                                                           

 .(ِِْْ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب: انظر(ُ) 
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: الفصل الثالث
 57-42وأهداف اآليات  من الدراسة التحميمية لمقاصد 

 :كيتضمف مبحثيف
 (ُٓ-ِْ)اآليات سنة اهلل  ي األمـ المكذبة: المبحث األول
 (ٕٓ-ِٓ)اآليات إحكاـ الكحي كصكنو مف الشيطاف: المبحث الثااي
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:  المبحث األول
 (51-42)اآليات ساة اهلل في األمم المكذبة

 :أربعة مطالب  يوك
. الدعكات  ي اهلل كسنة لرسميـ, األمـ تكذيب مف نماذج :المطمب األول
. لممعتبريف عبرة المكذبيف مصارع :المطمب الثااي
, اهلل انتقاـ :المطمب الثالث . المكذبيف  ي اهلل كسنة آتو
. تحديد ميمة النبي :المطمب الرابع
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. ساة اهلل في الدعواتو ،اماذج من تكذيب األمم لرسمهم: ولالمطمب األ
  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ

 ]ْْ  -ِْ: الحج[ َّ مت خت حت جت مبهب خب  حب جب مئهئ خئ جئحئ يي

: المااسبة: أووً 
َّـي  :ناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىيـ  بالقتاؿ لد ع أذل أعداء الدعكة,  اهلل تبارؾ كتعالى فا أذً ل

بسف سنتو  ي األمـ المكذبة ثابتة,  قد  كلحماية العقيدة, كاعدان بالنصر كالمعية, أنشس ىنا يطمئف النبي 
 .(ُ)كذب الرسؿ مف  بمو  صبركا حتى تدخمت يد القدر اإلليي  يمؾ الظالمكف, كنجا المؤمنكف

: معااي المفردات: ثااياً 
 . ـك نبي اهلل ىكد : ىن

 . ـك نبي اهلل صالل : ين

 . ـك نبي اهلل شعيب : جئ يي

 .(ِ)أميمت :جب

  .(ّ), كأىمكتيـعا بتيـ: مب

. (ْ)يردعو  عالن  بو  عمت إذا: كأنكرت  الف عمى نكرت :خت

: المعاى اإلجمالي: اً ثالث
 عف األمـ السابقة تكذيبيـ لرسميـ كصدىـ عف ديف اهلل,  قد كذب  ـك نكح  يخبر اهلل 

كعاد  كـ ىكد كثمكد  ـك صالل, ككذب  ـك إبراىيـ كلكط, كأصحاب مديف  ـك شعيب, ككذب  رعكف 
 ك كمو لنبي اهلل مكسى عمى ما جاءىـ مف البينات,  سميميـ اهلل تعالى كأخرىـ حتى جاء األمر منو 

 .(ٓ)ة خرابان عمى الظالميف,  يبدليـ بالنعمة نقمة, كبالعمار  سخذىـ العذاب, ككذلؾ إنكار اهلل 
 

                                                           

 .(ِِْٗ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب: انظر(ُ) 
 .(ُٔٓ/ ّٗ) تاج العركس, مرتضى الزبيدم(ِ) 
 (.ِّٕ/ ُ) بصائر ذكم التمييز, الفيركزآبادمو, (ّْٕ/ ّ) لساف العرب, ابف منظكر(ّ) 
 .(ِْٖ: ص) المفردات, الراغب األصفياني(ْ) 
 .(ِْٕ/ ّ) التفسير الكسيط, الكاحدم: انظر(ٓ) 
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  :المطائف البيااية: خامساً 
 .(ُ) ي مكضع إضمار لزيادة التشنيع عمييـ( الكا ريف)أظير : َّٱحب جبُّ :قوله تعالى .1

 .(ِ)االستفياـ لمتيكيؿ كالتعجيب: َّٱخت حت جتُّ :قوله تعالى .2

: المقاصد واألهداف: سادساً 
 . (ّ)إف األمـ السابقة كذبت رسميا, كتعرضت ليـ باإليذاء .1
إف الرسؿ  د صبركا عمى ما كذبكا كأكذكا, حتى جاء نصر اهلل ليـ, كىمؾ عدكىـ, ك ي ىذا  .2

اإلخبار تسمية لمنبي 
 كما أعدائو, كلخذالف لنصره ستتدخؿ اإلليية القدرة, كتطميف لو بسف يد (ْ)

, كىذا األجياؿ مدار عمى المكذبيف كأخذ -السالـ عمييـ -الرسؿ إخكانو لنصرة  بؿ مف تدخمت
 كينيضكا كاجبيـ, أصحابيا يؤدم أف بعد الدعكة, سير  ي تتدخؿ كىي القدرة يد آلثار بيافكمو 

 .(ٓ)بتكاليفيـ
, كما كرد عف أبي مكسى األشعرم أف النبي إف اهلل يممي لمظالـ كيميمو, حتى إذا أخذه لـ يفمتو .3

 ِمي المَّنهَ  ِإنَّن ":  اؿ  مك لك اك يق ىق يف ُّٱٱ:ثـ  رأ "ُيفْسِمتْسهُ  َلمْس  َأَخَذ ُ  ِإَذا َحتَّنى ِلمظَّناِلمِ  َلُيمْس

 .(ٔ) ]َُِ: ىكد[ َّ رن مم ام  يل ىل يكمل ىك

نذار لمكا ريف بسف اليالؾ سيحؿ بيـ كما حؿَّي بمف  بميـ .4  .تيديد كا 

 
 
 
 
 

                                                           

(. ُِّ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ُ) 
(. ُِّ/ ٗ) المرجع السابؽ(ِ) 
 .(ّْٖ/ ّ) التفاسير, الجزائرمأيسر : انظر(ّ) 
 .(ّٕ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي: انظر(ْ) 
 .(ِِْٗ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب: يراجع(ٓ) 
, (ْٕ/ ٔ), ْٖٔٔ: , ر ـ.."ككذلؾ أخذ ربؾ: " كلو تعالى: تفسير القرآف, باب: ركاه البخارم  ي صحيحو, كتاب(ٔ) 
 (.ُٓٗٗ/ْ), ِّٖٓ :ر ـ ,تحريـ الظمـ :باب ,البر كالصمة كاآلداب :كتاب ,أخرجو مسمـك
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مصارع المكذبين عبرة لممعتبرين : المطمب الثااي
 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ٹٱٹٱُّٱ

 لك خك حك جك مق  حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

 ]ْٔ  -ْٓ: الحج[ َّ  مل خل حل جل مك

: المااسبة: أووً 
عف تكذيب األمـ ألنبيائيـ  اهلل تبارؾ كتعالى بعد أف أخبر :ناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىيـ

نكاره تعالى عمييـ, أردؼ ببياف ىذا النكير كنزكؿ بسسو بالظالميف  .(ُ)كا 
: معااي المفردات: ثااياً 
 .(ِ)أحد  ييا ليس خالية :حس جس مخ

. (ّ)ىيستيا عمى مترككة: مس خس

 .(ْ)مبني بالشيد أك محصف مرتفع: خص حص

: القراءات: ثالثاً 
 رأ أبك عمرك كيعقكب أىمكتيا بالتاء, ك رأ البا كف أىمكناىا : َّمج  حج ُّ :قوله تعالى

 .(ٓ)باأللؼ كالنكف
: المعاى اإلجمالي: رابعاً 

 جح مج  حج مث هتُّإىالؾ القرل العاتية المكذبة برسميا  :إف مف سنة اهلل 

 إذا حؿَّي بيا العذاب صارت خرابان  د ىمؾ أىميا كبقيت كراءىـ آثار بيكتيـ الميدمة, كآبارىـ  َّٱمح

ىذا حث عمى السفر, ليركا : " اؿ النسفي َّٱمض خض حض جضُّالمعطمة, ك صكرىـ المشيدة شكاىد, 

يعقمكف : أم َّجغ مع جع مظ حط ٱُّ (ٔ)"كيشاىدكا آثارىـ  يعتبركامصارع مف أىمكيـ اهلل بكفرىـ, 
                                                           

 .(َُُٓ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب: انظر(ُ) 
 .(َِْ/ ْ) معاني القرآف, النحاس(ِ) 
 .(ْْٓ: ص) غريب القرآف, السجستاني(ّ) 
عرابو, الزجاج(ْ)   (.ِّْ/ ّ) معاني القرآف كا 
 .(َّٖ: ص) القراءات العشر, ابف ميرافالمبسكط  ي (ٓ) 
 .(ْْٓ/ ِ) تفسير مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التسكيؿ, النسفي(ٔ) 
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نما  ما يجب أف يعقؿ مف أسباب ما حؿَّي باألمـ المكذبة مف النٍّقـ كالنَّيكاؿ, ليس العمى عمى البصر, كا 
 .(ُ)العمى عمى البصيرة,  ما عميت أبصارىـ عف اإلبصار بؿ  مكبيـ عف االعتبار

: المطائف البيااية: خامساً 
 أضاؼ اليالؾ إلى المكاف ألنو تخرب كتيدـ,: َّٱمح جح مج  حجُّ :تعالىقوله  .1

 تحت  يدخؿ: " اؿ الرازم ,المظير  ي أصابيا اليالؾ  كسف كخكل, جدرانو عمى عركشو كسقطت
 بيالكيا حصؿ ىدمةمت  تصير القرية ييمؾ أف بمغ إذا النازؿ العذاب ألف  ييا مف إىالؾ إىالكيا
 .(ِ) " ييا مف ىالؾ

ف ,إلى القرية الظمـ نسب .2  .(ّ)كيانيا ككؿ ربكعيا, كؿ  ي الظمـ لعمكـ كذلؾ أىميا؛ مف كاف كا 
: المقاصد واألهداف: سادساً 
دعكة لمنظر  ي آثار األمـ البائدة, كالك كؼ عمى أطالليا, كاإلطالع عمى أخبارىا, لعؿ القمب  .1

 .(ْ)يميف, كالنفس تتعظ, كالعقؿ يعي
, كيظير إف استشراء الظمـ, كانتشار الفساد سبب ليالؾ األمـ, كك كع العقاب األليـ مف اهلل  .2

 .(ٓ)ىنا سكء عا بة المخالفيف ألكامر اهلل كنكاىيو, كسينَّية اهلل  ي إىالؾ الظالميف
 .إف آثار األمـ الغابرة كأطالليا مكجكدة كبا ية, مف السيؿ الكصكؿ إلييا, لمف أراد أف يتدبر .3
نما البصر, عمى العمى ليس": العبرة بالبصيرة القمبية ال بالبصر,  اؿ ابف كثير .4  عمى العمى كا 

ف البصيرة,  مف ككـ ,(ٔ)"الخبر ما تدرم كال العبر إلى تنفذ ال  إنيا سميمة الباصرة القكة كانت كا 
ف, (ٕ)حديد حاد بصر ذم مف النجاة كطيرؽ لمحقائؽ أبصر ىك أعمى  لـ ثـ كسمع عايف مف كا 
 .(ٖ)النتفع سمع  يما تفكر كلك ينتفع,  لـ يعتبر كلـ يتدبر

 

                                                           

 .(ّْٕٓ/ ٕ) , سعيد حكلالتفسير  ي األساس(ُ) 
 .(ِِّ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ِ) 
 .(ْٕٗٗ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ّ) 
 .(ِّٖ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي: انظر(ْ) 
 .(ُِٓ/ ُٕ) المراغي تفسير(ٓ) 
 (.ّْٖ/ ٓ) تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير(ٔ) 
 .(ّْٖ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٕ) 
 .(ِّّ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ٖ) 
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 ساة اهلل في المكذبينو ااتقام اهلل آٍت،: المطمب الثالث
 ىن من خن حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ]ْٖ  -ْٕ: الحج[ َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

: المااسبة: أووً 
َّـي  :مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي إىالكو لمظالميف المكذبيف كنكيره عمييـ,  حؿَّي  اهلل  ا بيفل

بيـ العذاب  سصبحكا ال ييرل إال مساكنيـ, أشار ىنا إلى استعجاؿ كفار  ريش بمجيء العذاب, استبعادان 
  .(ُ)منيـ لك كعو, كاستيزاءن بحمكلو

: القراءات: اً ايثا
يعدكف بالياء,  كخمؼ كالكسائي كحمزة كثير ابف  رأ: َّٱىن من خن حنٱُّ :قوله تعالى

 .(ِ)ك رأ البا كف تعدكف بالتاء
: المعاى اإلجمالي: اً ثالث

 عمى ىك لو  استعجاليـ ىـ ينكركف ك كعو أشد إنكار,العذاب, ألفمشركيف يستعجمكف ك كع إف اؿ
ف يكما  ي  ,  تكعدىـ اهلل بسف العذاب كا ع ال محالة,  اهلل كالسخرية االستيزاء طريقة ال يفكتو شيء, كا 

تقديره كسلؼ سنة مما يحسبو البشر,  يك يميؿ جؿ كعال لكنو ال ييمؿ أبدان,  إذا جاء المكعد المقدر نزؿ 
 .(ّ)العذاب المحتكـ, ثـ المرجع إلى اهلل

: المطائف البيااية: اً رابع
تجديدان جاءت صيغة المضارع داللة عمى تكرار االستعجاؿ, : َّخلُّ :قوله تعالى .1

 .(ْ)لالستيزاء
 كائف إليو المصير أف يقتضي كىك لمحصر, المجركر تقديـ: َّٱٰذ ييُّ :قوله تعالى .2

 .(ٓ)اإل الت عدـ عف كناية ىكك المحالة,
 

                                                           

 .(ُِٓ/ ُٕ) المراغي تفسير(ُ) 
 .(َّٖ: ص) المبسكط  ي القراءات العشر, ابف ميراف(ِ) 
 بتصرؼ يسير (ْٔ-ّٔ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي(ّ) 
 .(ُِٗ/ ُٕ) التحرير كالتنكير, الطاىر ابف عاشكر(ْ) 
 .باختصار (ِّٗ/ ُٕ) المرجع السابؽ(ٓ) 
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: المقاصد واألهداف: سادساً 
إف المشركيف يستعجمكف العذاب ألنيـ يستبعدكف ك كعو, كيستيزئكف بالنبي  ي طمبيـ أف يستييـ  .1

 .(ُ)بالعذاب
نو تعالى عمى  إف كعد اهلل ال يتخمؼ, بؿ ىك كا ع ال محالة, .2 لكف لو أجؿ مسمى كك ت معمكـ, كا 

نو تعالى  كاحد كيكـ خمقو عند سنة ألؼ مقدار  إف ,يعجؿ ال االنتقاـ  ادر, ال يفكتو شيء, كا 
  .(ِ)حكمو إلى بالنسبة عنده

 مستمرة الظمـ, عمى  ائمة أنيا مع كاليالؾ, العذاب عنيا رأخَّي إف كثير مف القرل أميميا اهلل, ك .3
  .(ّ)لظمميـ بسىميا العذاب  سنزؿ اهلل أخذىا ثـ التسخير, بذلؾ  اغتركا كالعصياف, الكفر عمى

 .(ْ)خالية خرابان  :أم بال ع الديار يترؾ الظمـ :الخبر ك ي ,كخيمة الظمـ عا بة .4
 مهمة الابي  تحديد: المطمب الرابع

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹٱٹٱُّٱ

: الحج[ َّ زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب

49-  51[ 
: المااسبة: أووً 
استعجاؿ المشركيف لمعذاب  اهلل تبارؾ كتعالى بعد أف ذكر: ما سبقو ىيمناسبة ىذا المقطع ؿ 

استيزاءن منيـ, بيف ىنا أف ميمة النبي ىي اإلنذار كالبالغ  قط, كالعذاب أمره إلى اهلل كحده, ككذلؾ 
الثكاب كالعقاب إليو كحده 

(ٓ). 
: معااي المفردات: ثااياً 
 .(ٔ)اجتيدكا: رت

                                                           

 .(ُٔ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة: انظر(ُ) 
/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازمك ,(ْٗٓ/ ِ) مختصر تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, الصابكني: انظر(ِ) 
ْٓٗ). 
 .(ُْٓٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ّ) 
 .(ْٖٔ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ْ) 
 .(ََِٓ/ ٗ) زىرة التفاسير, أبك زىرة(ٓ) 
 .(ّٗٓ/ َُ) المكسكعة القرآنية, إبراىيـ األبيارم(ٔ) 
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 .(ُ)مثبطيفأك  معانديف :نت

: المعاى اإلجمالي: اً ثالث
 ٍّ ٌّ ٰىُّ عمـ بغير اهلل  ي يجادلكنؾ لذيفؿ محمد يا  ؿ:  محمد لنبيو ذكره تعالى يقكؿ

 ي آخرة,  مف ءامف كعمؿ  كعذابو الدنيا,  ي بكـ ينزؿ أف اهلل عقاب أنذركـ َّٱرئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 رت يبُّ,(ِ)صالحان  مو الجزاء الحسف كالفضؿ الجزيؿ مف غفراف الذنكب كالثكاب عمى الطاعات

 معانديف ليا, مشا يف سماعيا, عف مانعييـ بيا, اإليماف عف الٌناس مثبطيف َّٱنت مت زت

  ميفعمكا َّٱرث يت ىتُّ, اآلخرة  ي كتعذيبيـ الٌدنيا  ي صدىـ نطيؽ الأننا  ظانيف لقدرتنا,

,  سيمقكف جزاءىـ كعقابيـ األليـ البا ية اآلخرة  ي إلينا كمرجعيـ الفانية, الٌدار ىذه  ي يشاؤكف ما
 .(ّ)الشديد

 :القراءات: اً رابع
 البا كف ك رأ ألؼ, غير مف الجيـ بتشديد عمرك كأبك كثير ابف  رأ: َّٱنتُّ:  كلو تعالى

  .(ْ)كاأللؼ بالتخفيؼ
: المقاصد واألهداف: خامساً 
 .(ٓ)بالجنة أطاعو مف كتبشير بالنار عصاه مف إنذار كالتبشير, اإلنذار ىي  الرسكؿ كظيفة إف .ُ
 .(ٔ)القيامةبياف مصير المؤمنيف كالكا ريف يـك  .ِ
 .(ٕ)إف المشركيف يستفرغكف جيدىـ  ي الصد عف ديف اهلل, ك ي سعييـ لمباطؿ كالضالؿ .ّ

  

                                                           

 .(ِِٗ/ ِ) معاني القرآف, الفراء(ُ) 
 .(َٔٔ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم: انظر(ِ) 
 .(ّٗٓ/ ِ) السالـ عبد بف العز تفسير: انظرك بتصرؼ,( ُِٖ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ّ) 
( ِّٕ/ ِ) النشر  ي القراءات العشر, كماؿ الديف األنبارم(ْ) 
 .(ِْْ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ٓ) 
 .(ْٖٔ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٔ) 
 .(َُٗٓ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب: انظر(ٕ) 
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: المبحث الثااي
 (57-52)اآليات إحكام الوحي وصواه من الشيطان

 :مطمباف  يوك
. الرحمف كىداية الشيطاف, إلقاء :المطمب األول
. الساعة تفاجئيـ حتى الكا ريف شقاؽ :المطمب الثااي
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 .إلقاء الشيطان، وهداية الرحمن: المطمب األول
 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٹٱٹٱُّٱ

 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من  زن رن مم ام يل

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ

  مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح

 ]54  -52: الحج[ َّ مغ جغ

: المااسبة: أووً 
ببيانو عف سنة تكذيب األنبياء كعا بة  مناسبة ىذا المقطع لما سبقو أنو بعد تسميتو لمنبي 

 . (ُ)المكذبيف أعقبو بتسمية ثانية تبيف الصراع المستمر بيف الحؽ كالباطؿ كأف العا بة لمتقكل
: معااي المفردات: ثااياً 
 .(ِ)التمني حديث النفس أك التالكة: مك

  .(ّ)الشيءاإللقاء ىك طرح  :يك ىك

  .(ْ)ير ع كييبطؿ كيمحك :يل

  .(ٓ)ييثبت :نن

  .(ٔ)أىؿ النفاؽ :حب جب هئ مئ

 . (ٕ)الحؽ  بكؿ عف  مكبيـ الجا ية فالمشركك :مب  خب

  .(ٖ)عداكة شديدة :هت مت

                                                           

 .(ْٕٖ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم: انظر(ُ) 
 .(ّٕ/ ّ) إعراب القرآف, النحاس ,(ِِٗ/ ِ) معاني القرآف, الفراء(ِ) 
 .(ْٕٓ: ص) المفردات, الراغب األصفياني(ّ) 
 .(ْْ/ ِ) جزمالتسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف (ْ) 
 .(ّٓ/ ْ) النكت كالعيكف, الماكردم(ٓ) 
 .(ّٖٕ: ص) التفسير الكجيز, الكاحدم(ٔ) 
( ُّٖ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ٕ) 
عرابو, الزجاج(ٖ)   .(ّْْ/ ّ) معاني القرآف كا 



131 
 

 . (ُ)كتطمئف تخضع :مص خص حص

: المعاى اإلجمالي: اً ثالث
بمو مف الرسؿ, ف ؽى جديد, ككؿ نبي جاء مذكران كمجددان لشرع ـى  كؿ رسكؿ جاء مف اهلل بشرع

ييبطؿ عمؿ  يتمنكف اليداية كالصالح لمناس,  يقؼ الشيطاف  ي طريقيـ بالكساكس كالعقبات, لكف اهلل 
بما كاف  َّزي ريُّ الشيطاف كيمحكه  ال يبقى لو أثر, كييثبت اهلل آياتو كيحفظيا  ي  مكب المخمصيف,

 .(ِ)يضع األشياء  ي مكاضعيا َّميُّكيككف, ال تخفى عميو خا ية, 

 النفاؽ, كلمذيف مف مرض  مكبيـ  ي الذيف بو يختبر اختباران  َّخئ حئ جئ يي  ىيُّ

باهلل, ىؤالء المنا قكف كالمشرككف  ي  المشرككف كىـ ترعكم, كال تميف  ال باهلل, اإليماف عف  مكبيـ  ست
عداء شديد مع اهلل 

(ّ). 
 عند اهلل؛ مف القرآف حؽ أف العمـ أكتكا الذيف عمـ َّمخ جخ مح جح مج  حجُّ

كا عميو, كاإل باؿ كالخضكع كالقبكؿ كالتبجيؿ بالتعظيـ إليو نظركا ألنيـ  كرحمة ىدل بذلؾ ليـ  زاد بو,  س رُّل
 . (ٓ)الكاضل كالحؽ القاصد الطريؽ إلى المؤمنيف  اهلل ميرشد, (ْ)كشفاء

ركل العديد مف المفسريف  ي ىذا المكضع  صة الغرانيؽ, كىي  صة غير ثابتة, كمستبعدة 
 . (ٔ)شرعان 
: المطائف البيااية: رابعاً 

عف  لمبالغة  ي ضاللو كشدة عدائو كبعدهكصؼ الشقاؽ بالبعيد ؿ :َّهت متُّ: قوله تعالى .ُ

 .(ٕ)الخير
  

                                                           

( ِّٗ: ص) التبياف  ي تفسير غريب القرآف, شياب الديف ابف اليائـ(ُ) 
( ُّٖٓ/ ٕ) األساس  ي التفسير, سعيد حكل: انظر(ِ) 
( ٗٔٔ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم: انظر(ّ) 
( ّّْ/ ٕ) تسكيالت أىؿ السنة, أبك منصكر الماتريدم(ْ) 
( ُْٖٗ/ ٕ) اليداية إلى بمكغ النياية, مكي بف أبي طالب(ٓ) 
              : العربي ابف ,القرآف كأحكاـ ,(ُّْ: ص) , محمد أبك شيبةالتفسير كتب  ي كالمكضكعات اإلسرائيميات: انظر(ٔ) 

(ّ /ُِٖٖ-َُِٗ )
 بتصرؼ( ُٔٔ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي(ٕ) 
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 . (ُ)بينيما طباؽ :َّننُّ :وقوله َّيلُّ: قوله تعالى .ِ

: المقاصد واألهداف: خامساً 
  يو معصكـ أنو البالغ طريقو كاف  يما األمة أجمعت لقد": الشفاء كتاب  ي عياض القاضي  اؿ .ُ

, ك اؿ (2) "غمطان  كال سيكان  كال عمدان  كال  صدان  ال عميو, ىك ما بخالؼ منيا شيء عف اإلخبار مف
 أف كالشرائع األحكاـ مف كاحد كؿ  ي كجكزنا شرعو عف األماف ارتفع ذلؾ جكزنا لك: "الرازم

 رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ٱُّٱ:  كلو تعالى كيبطؿ كذلؾ يككف

 بيف العقؿ  ي  رؽ يبقى ال حينيا  إنو ]67: المائدة[ َّيف ىف  يث ىث مثنث زث

 . (3) " يو الزيادة كبيف الكحي عف النقصاف
 . (ْ) أمنيتو تحقيؽ طريؽ  ي الشيطاف ك ؼ إالٌ  أمران  تمٌنى ما مف رسكؿ كال نبي .ِ
 .ككساكسو الشيطاف دسائس كيحبط آياتو كيحكـ نبٌيو أك رسكلو يؤيد تعالى إف اهلل .ّ
ما يضعو الشيطاف  ي طريؽ دعكة اإلسالـ مف كساكس, كمكائد, كعقبات, الحكمة منيا أنيا  تنة  .ْ

كابتالء لفئتيف ىما المنا قكف, كالمشرككف,  الشيطاف ال يستطيع إغكاء إال مرضى القمكب 
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٹٱٹٱُّٱك ساتيا, كليس لو سمطاف عمى المؤمنيف, 

 ]42: الحجر[ َّىي ني مي زي

ف يخضعكف كينقادكف ألكامر اهلل المنزلة  ي كتابو, ألنيـ يك نكف أنيا حؽ ال ريب إف المؤمني .ٓ
 . (ٓ) يو

 
 
 
 

                                                           

(. ُِٕ/ ِ) صفكة التفاسير, الصابكني(ُ) 
( ِٖٓ/ ِ) القاضي عياض: الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى(ِ) 
(. ِّٖ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ّ) 
( ْٔ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ْ) 
 بتصرؼ( َِٓ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ٓ) 
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 شقاق الكافرين حتى تفاجئهم الساعة: المطمب الثااي
  جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ

 ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم جمحم يل ىل مل خل

 ]57  -55: الحج[ َّ  خي حي جي يه ىه مه جه  ين

: المااسبة: أووً 
ا تتاف الكا ريف كالمنا قيف بإلقاء الشيطاف  ي طريؽ   بيف :مناسبة ىذا المقطع لما سبؽ ىي

 تستييـ حتى القرآف  ي شكيـ عمى سيستمركف الكا ريف بيف أف الديف, كتصديؽ المؤمنيف كثباتيـ, ثـ
 الذيف كيجازل. عممكا بما أساءكا الذيف  يجازل القيامة, يكـ الناس بيف سيحكـ -تعالى -كأنو الساعة,
  .(ُ)بالحسنى أحسنكا

: معااي المفردات: ثااياً 
  .(ِ)شٌؾ, كريب: مق

  .(ّ) جسة: مك

  .(ٓ)مثمو يكمان  بعده يعقب ليسأك  ,(ْ)خير  يو يستي ال الذم ىك: هل مل
: المعاى اإلجمالي: اً ثالث

 تفاجئيـ, أك  َّمك لك خك ُّ أف إلى القرآف أمر شٌؾ مف  ي باهلل كفركا الذيف يزاؿ ال

 ي ذلؾ اليكـ يحكـ اهلل بينيـ, ال أحد ينازعو,  َّٱىل مل خلُّ، (ٔ)يستييـ عذاب يكـ ال ليمة بعده

 . (ٕ)كحكمو أف المؤمنيف  ي جنات النعيـ, كالكا ريف ليـ اإلىانة  ي جينـ
 
 

                                                           

 .(َّّ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ُ) 
 .(ُّٖ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ِ) 
 (.ّٖٕ: ص) التفسير الكجيز, الكاحدم(ّ) 
عرابو, الزجاج(ْ)   .(ّْْ/ ّ) معاني القرآف كا 
 .(ْٕ/ ّ) إعراب القرآف, النحاس(ٓ) 
 .باختصار( َٕٔ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم(ٔ) 
, السمر ندم: انظر(ٕ)   .(ْٕٔ/ ِ) تفسير بحر العمـك
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: المطائف البيااية: رابعاً 
 نيار كال بعده ليؿ ال الذم القيامة يكـ شبو استعارة مكنية, حيث: َّٱهل ملُّ: قوله تعالى .1

  يي الميالي, تعقبيا التي األياـ مف  بمو ما بعكس الزماف, النقضاء تمد, ال التي العقيـ بالمرأة
  .(ُ)لميالي الكلداف بمنزلة

: المقاصد واألهداف: خامساً 
  ي  ائمان  القرآف كتنزيؿ اإليماف أصكؿ  ي الشؾ يظؿ القمب,  ي االعتقاد كسكء الكفر داـ ما .ُ

  .(ِ)الكفار نفكس
بيف العباد يـك القيامة,  يجازييـ بما عممكا بالجنات كالنعيـ لممؤمنيف, كالعذاب  يقضي اهلل  .ِ

 .(ّ)المييف لمكا ريف المكذبيف
المؤمنكف العاممكف يجازييـ اهلل بالكرامة  ي دار النعيـ, كالكا ركف الجاحدكف ليـ اإلىانة  ي دار  .ّ

  .العذاب األليـ
 

 

  

                                                           

إعراب القرآف  ,(ُّْ/ ُٕ) الجدكؿ  ي إعراب القرآف, محمكد صا يك ,(ُٕٔ/ ٗ) ركح المعاني, األلكسي: انظر(ُ) 
 .(ْٗٔ/ ٔ) كبيانو, محيي الديف دركيش

 .(ُٗٓٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ِ) 
 .(َْٗ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرمك ,(ِٓٓ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي: انظر(ّ) 
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: الفصل الرابع
 78-58الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من 

 :ة مباحثثالثكيتضمف 

 (َٔ-ٖٓ)اآلياتبالنصر كالجنة لممياجريف المدا عيف عف أنفسيـ كعد  :المبحث األول
 (ٔٔ-ُٔ)اآليات عرض دالئؿ القدرة  ي صفحات الككف :المبحث الثااي
 (ٖٕ-ٕٔ)اآليات الديف, كأكامر ضعؼ اآللية التي يركف إلييا المشرككف :المبحث الثالث
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:  المبحث األول
 (60-58)اآلياتبالاصر والجاة لممهاجرين المدافعين عن أافسهم وعد 

 :فالبمط ك يو
. اهلل سبيؿ  ي المياجريف ثكاب :المطمب األول
. غي عميونصرة اهلل لمف بي  :المطمب الثااي

  



137 
 

 .ثواب المهاجرين في سبيل اهلل: المطمب األول
 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ

 ]59 -58 :الحج[ ىت نت مت زت  رت ىبيب نب مب زب رب  يئ ىئ

: المااسبة: أووً 
بعد أف ذكر جمت  درتو أف الممؾ لو يـك القيامة, كأنو يحكـ : مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي

ذكر كعده الكريـ لممياجريف بأردؼ ذلؾ , بيف عباده المؤمنيف كالكا ريف, كأنو يدخؿ المؤمنيف جنات النعيـ
  .(ُ)يرضكنو سبيمو بسنو يرز يـ الرزؽ الحسف كيدخميـ مدخالن   ي
: المفردات معااي: اً اايث

 . (ِ)الجنة, أك درجات ر يعة  ييا :نب مب

: اإلجمالي المعاى: اً ثالث
 األكطاف كترؾ عنده لما كطمبان  مرضاتو, ابتغاء اهلل سبيؿ  ي مياجران  خرج عمف تعالى يخبر

  ي  تمكا: أم َّ..َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ اهلل لديف كنصرة كرسكلو اهلل  ي بالده ك ارؽ كالخالف, كاألىميف

, (ّ)الجميؿ كالثناء الجزيؿ األجر عمى حصمكا  قد  رشيـ, عمى  تاؿ غير مف أنفيـ حتؼ ماتكا أك الجياد
 الجزاء  يجزييـ بسحكاليـعميـ  َّٱنت مت زت  رتُّ بيا, كيسعدكف يرضكنيا درجات الجنة  ي كلينزلنيـ

 .(ْ)ىفكاتيـ عف يتجاكز حميـ الحسف,
: المقاصد واألهداف: اً رابع

يتساكل جميع المياجريف  ي سبيؿ اهلل  ي الرزؽ الحسف كىك الجنة, سكاءن المقتكؿ أك مف مات  .ُ
 لك حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٹٱٹٱُّٱٱحتؼ أنفو, 

, لكف الجنة درجات, كالمقتكؿ  ي الجياد أ ضؿ  ي ]100: الاساء[ َّ خل حل جل مك
  .(ٓ)الدرجة

                                                           

( ُّّ/ ُٕ) المراغي تفسير(ُ) 
( ُٕٗص) كممات القرآف, مخمكؼ(ِ) 
 .(ِٓٓ/ ِ) مختصر تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, الصابكني(ّ) 
(. ْٕٗ: ص) األزىرالمنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء (ْ) 
 .(ُِٔٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي(ٓ) 
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, ركل البييقي (1)د, كالرباط كاليجرة كالجيادإنيا تعدؿ الجيابياف  ضؿ اليجرة  ي سبيؿ اهلل حتى  .ِ
 سبيؿ  ي مرابطان  مات مف):  اهلل رسكؿ  اؿ:  اؿ ,(2)الباىمي أمامة  ي شعب اإليماف عف أبي

, كذكر ابف أبي عاصـ ركاية أخرل  ي كتاب الجياد باب ذكر (3) (القبر  تنة مف اهلل أمنو اهلل
 رباط): يقكؿ  اهلل رسكؿ مف سمعتو بسمر أخبرؾ أال: الفارسي  اؿالرباط ك ضمو عف سمماف 

 عذاب مف أجير اهلل سبيؿ  ي مرابطان  مات كمف ك يامو, شير صياـ مف خير اهلل سبيؿ  ي يكـ
 .(4) (القيامة يكـ إلى عممو صالل عميو كجرل القبر,

 .غي عميهاصرة اهلل لمن بُ  :المطمب الثااي
 ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث رثزث يت ٹٱٹٱُّ 

 ]60: الحج[ َّ ام يل

: المااسبة: أووً 
, بالرزؽ لما ذكر كعده الكريـ لممياجريف ىربان بدينيـ كعقيدتيـ :مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي

 اضطر إلى اليجرة كمفار ة الكطف أف عميو بسف ثـ ذكر كعده لمف  اتؿ مبغيان الحسف كالمدخؿ المرضي, 
 . دير عمى ذلؾ اهللي ينصره كس اهلل 
: سبب الازول: ثااياً 

بعث سرية  ي ليمتيف  أف النبي  َّٱ..يف ىف يث ىث  نث مث رثزثُّكرد  ي نزكؿ آية 

,  مقكا المشركيف,  قاؿ المشرككف بعضيـ لبعض  اتمكا أصحاب محمد,  إنيـ يحرمكف : بقيتا مف المحـر
 استحؿ الصحابة  تاليـ عند  ,ك اتمكىـ  سبكا ناشدىـ المسممكف بسف ال يقاتمكا القتاؿ  ي الشير الحراـ, 

 .(ٓ)ذلؾ,  قاتمكىـ كنصرىـ اهلل عمييـ
 

 

                                                           

 .(ِْٗ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ُ) 
, ابف الصحابة تمييز  ي اإلصابةق, ٖٔصدٌم بف عجالف بف الحارث, صحابي جميؿ, سكف الشاـ, كمات سنة : ىك(ِ) 

 .(َّْ/ ّ) حجر العسقالني
 ., كحكـ عميو األلباني بالصحة(ُْٓ/ ٔ), كجؿ عز اهلل سبيؿ  ي المرابطة باب ,اإليماف شعب(ّ) 
,                ِِّٕٕ: , ر ـ, كأخرجو اإلماـ أحمد  ي مسنده, مف حديث سمماف (َّٕ/ ِ) عاصـ أبي ابف, الجياد(ْ) 

,  اؿ األلباني, ككذلؾ (ّٗ/ ٔ) ,ُّٕٔ:  ضؿ الرباط, ر ـ: الجياد, باب: , كأخرجو النسائي  ي سننو, كتاب(َُّ/ ّٗ)
 .حديث صحيل:  اؿ شعيب األرنؤكط

 .(َِْٓ/ ٖ) تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ(ٓ) 
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: المفردات معااي: ثالثاً 
 .(ُ)ظيمـ بمعاكدة العقاب :يق

: اإلجمالي المعاى: رابعاً 
 ىف يث ىث  نث مث رثزثُّٱالجنة, المياجريف إدخاؿ مف عميؾ  صصنا الذم األمر ذلؾ

 الجاني عاد  إذا عميو, حرج كال  عمتو, بمثؿ الجاني يقابؿ أف لو أيًذف  قد كظيمـ عميو اعتيًدم مف َّ..يف

 لنفسو انتصا و بسبب عميو ييٍعتىدل أف يجكز ال إذ؛ عميو المعتدل المظمكـ ينصر اهلل  إف كبغى, إيذائو إلى

. (ِ)ذنكبيـ كيغفر بالعقكبة, يعاجميـ  ال المذنبيف عف يعفك َّيل ىل مل  يكُّ

: واألهدافالمقاصد : اً خامس
  .(ّ)كعدان مؤكدان  ,بسف ينصر المظمكـ كعىد اهلل  .ُ
  .(ْ)تشجيع عمى الد اع عف النفس كد ع الظمـ, كمقابمة العدكاف بالمثؿ .ِ
 .إف مقابمة العدكاف بالمثؿ معفي عنو عند اهلل .ّ

  

                                                           

 (.ُٕٗص)كممات القرآف, مخمكؼ (ُ) 
(. ّّٗ/ ُ) التفسير الميسر, نخبة مف أساتذة التفسير(ِ) 
 .بتصرؼ( ّّْ/ ٗ) التفسير الكسيط, طنطاكم(ّ) 
 .بتصرؼ( ٗٔ/ ٔ) التفسير الحديث, دركزة(ْ) 
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:  المبحث الثااي
 (66-61)اآليات عرض دوئل القدرة في صفحات الكون

 :ثالثة مطالب  يوك
. القيار الكاحد عمى يدؿ كالنيار الميؿ تتابع: األكؿ المطمب :المطمب األول
.  تدبيره إلى مفتقر لمخالؽ, مممكؾ مخمكؽ كؿ :المطمب الثااي
. كرحمتو  درتو دالئؿ مف :المطمب الثالث
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 .تتابع الميل والاهار يدل عمى الواحد القهار: المطمب األول
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ٱُّٱٱٹٱٹ

 َّ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ

 ]62  -61 :الحج[
: المااسبة: أووً 

بعد أف ذكر كعده الكريـ لممياجريف بالرزؽ الحسف كالمدخؿ : مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي
تصريؼ أمكر الككف مف المرضي, ككعد المدا عيف عف أنفسيـ بالنصر, شرع ببياف  درتو كعظمتو  ي 

  .(ُ)تتابع الميؿ كالنيار كغير ذلؾ
: المفردات معااي: اً ايثا

 دخؿ إذا الميؿ ألف  يو, المدخكؿ اضمحالؿ مع باآلخر الٌشيء إدخاؿ اإليالج :ين  ىن نن من

 . (ِ)ضياءن  ظالمو صٌير الٌميؿ عمى دخؿ إذا الٌنيار ككذلؾ ظالمان, ضياءه صار الٌنيار عمى
: اإلجمالي المعاى: ثالثاً 

 َّٱمي زي ري ٰى ين  ىن نن منُّ أنو إف اهلل  ادر عمى ما يشاء, كمف  درتو

: ك يؿ ىذا, ظممة مكاف ىذا ضكء كيدخؿ ىذا, ضكء مكاف  ي ىذا ظممة يدخؿ أنو ىنا اإليالج كمعنى
 يقكلكف بما سميع َّٱجئ يي ىي نيُّ اآلخر,  ي كيزيد أحدىما مف ينقص ما ىك اإليالج

 .يفعمكف بما بصير
 حج مث هتُّ ىك اإللو الحؽ, كما يعبدكنيـ مف دكنو ىك الباطؿ, َّٱحب جب هئ مئ خئُّ

  .(ّ)كسمطانو  درتو  ي العظيـ :أم الكبير ,شيء كؿ عمى العالي :أم َّٱجح مج

: المقاصد واألهداف: اً رابع
ـي تشيد بقدرتو الحكيمة, كتصرُّل إلى التفكر  ي الظكاىر الككنية التي  يكجينا اهلل  .ُ ٍطمؽ,  و ال

 . (ْ)الدالة عمى كحدانيتو كألكىيتو

                                                           

 .بتصرؼ( ُّّ/ ُٕ) المراغي تفسير(ُ) 
 .(ُٖٖ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ِ) 
( ِْٖ/ ّ) زاد المسير  ي عمـ التفسير, ابف الجكزم: انظرك بتصرؼ,( ْٓ/ ِ) التسييؿ لعمـك التنزيؿ, ابف جزم(ّ) 
( ِّْٗ/ ْ)  ي ظالؿ القرآف, سيد  طب: انظر(ْ) 
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 .ىك الحؽ المستحؽ لمعبادة, اآللية التي تيعبد مف دكنو باطمة اهلل  .ِ
تشير اآلية إلى أف نظاـ الكجكد  ائـ عمى التدا ع بيف الخير كالشر, تمامان كما يد ع الميؿ النيار,  .ّ

 يدع ال ثـ كابتالء,  تنة باألخيار, األشرار غرممي  أف الحياة  ي اهلل ةفَّي سي   مف كيد ع النيار الميؿ,
 حتى عنيـ, يد عكىـ كأف منيـ, بحٌقيـ يسخذكا أف إلى يدعكىـ بؿ ,ليتخطفيـ األشرار األخيار
 ذكرىـ كيبقى يبقكف السنة أىؿ لكف: "خ اإلسالـ ابف تيميةم,  اؿ ش(1)كجكدىـ كيبرز كجييـ, يسفر
  .(2)"ذكرىـ كيمكت يمكتكف البدع كأىؿ

 .كل مخموق ممموك لمخالق، مفتقر إلى تدبير  : المطمب الثااي
 جغ مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخٹٱٹٱُّ

 ]64  -63:الحج[ َّٱجل مك لك خك حك جك حقمق مف خف  حف جف مغ

: المااسبة: أووً 
,  بعد الحديث ما زاؿ السياؽ يتحدث عف دالئؿ  درة اهلل : مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي

عف تتابع الميؿ كالنيار, يتحدث ىنا عف نزكؿ المطر  تصبل األرض خضراء بالنبات الذم ينتفع بو 
 .(ّ)اإلنساف

: اإلجمالي المعاى: اً ثااي
مطران ينزؿ عمى األرض  ينبت منيا بسببو النبات,  تصبل  َّٱخص حص مس خس حس جس مخ جخُّ

  يييئو ينفعيـ بما خبير بعباده, المطؼ كثير َّٱجع مظ حط مضُّ األرض خضراء تنبعث  ييا الحياة

 تدبيره إلى محتاج كؿ شيء كلو سبحانو ما  ي السمكات كاألرض خمقان كميمكان كعبكدية,, بقدرتو ليـ
ف كتفضمو,   .(ْ)حاؿ كؿ  ي المحمكد شيء, إلى يحتاج ال الذم الغني ليك اهلل كا 

 
 
 

                                                           

 كاختصار بتصرؼ( َُٖٖ/ ٗ) القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب التفسير(ُ) 
 .(ُّٕ/ ُّ) مجمكع الفتاكل, ابف تيمية(ِ) 
 المباب  ي عمـك الكتاب, ابف عادؿك ,(ُّٓ/ ٕ) البحر المحيط  ي التفسير, أبك حياف أثير الديف األندلسي: انظر(ّ) 

(ُْ /ُّٓ )
 يسير بتصرؼ( ّّٗ/ ُ) التفسيرالتفسير الميسر, نخبة مف أساتذة (ْ) 



143 
 

: المطائف البيااية: ثالثاً 
إل ادة بقاء أثر المطر (  تصبل)بالمضارع  ي  عبر: َّٱحض  جض مصُّ :قوله تعالى .ُ

 . (ُ)زمنان بعد زمف
: المقاصد واألهداف: اً رابع

 . (ِ)ككمالو كحدانيتو, عمى الداالت ياتوآل النظر  ي كيرغٍّب ,اهلل  يحث .ُ
 أرضيـ, مكات يحيى ماء السماء مف إلييـ ينزؿ حيث بيـ, كرحمتو بعباده, اهلل لطؼ إلى إشارة .ِ

 صفاء كتحفظ  مكبيـ, مكات تحيى بينات, آيات السماء مف إلييـ ينزؿ كما أجساميـ, حياة كيحفظ
  .(ّ)أركاحيـ

. قدرته ورحمته من دوئل: ثالثالمطمب ال
 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٹٱٹٱُّ

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي حيخي جي يه ىه

 ]66  -65: الحج[ َّ  يئ ىئ

: المااسبة: أووً 
 يتحدث عف تسخير  ما زاؿ السياؽ يعرض دالئؿ  درة اهلل : مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي

مساكو السماء بال أعمدة  ما  ي السماء كاألرض لخدمة اإلنساف كتطكيعو ليا, كالسفف التي تقطع البحر, كا 
 . ال تقع عمى األرض, كؿ ذلؾ مف دالئؿ عظمتو جؿ كعال

: اإلجمالي المعاى: اً ثااي
 لكـ كسخر أم َّٱيمُّ لمنا عكـ معدة جعميا أم َّٱىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 جي يه ىه مه جه ين ىنُّ لمنا عكـ بتيسيره أم بسمره البحر  ي تجرم الفمؾ فإ حتى البحر,

  .(ْ)آالءه  اشكركا بكـ, رحمة ذلؾ, إال كيحفظيا يمسكيا ما ,ك درتو بمشيئتو أم َّٱحي

                                                           

 .(ٓٗ/ ٓ) تفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف, النيسابكرمك ,(ِٖٗ/ ٖ) الدر المصكف, السميف الحمبي: انظر(ُ) 
 بتصرؼ( ْْٓ: ص) تيسير الكريـ الرحمف, السعدم(ِ) 
( ََُٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ّ) 
( ِِٕ/ ٕ) تفسير محاسف التسكيؿ, القاسمي(ْ) 
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 انقضاء عند َّٱِّ ُُّّ شيئان  تككنكا لـ بؿ جمادان, كنتـ فأ بعد َّ  َّ ٍّ ٌُّّ

 اهلل لنعـ الجحكد لكثير :أم َّٱىئ نئ مئُّ كالعقاب لمحساب البعث عند َّٱرئ ُّّٰ أعماركـ

 .(ُ)مستترة غير ظاىرة ككنيا مع عميو
: المقاصد واألهداف: اً ثالث
 الخمؽ ىذا ىـ إذا ثـ التراب, ىذا  ي ترابان  أك عدمان, الناس كاف  قد الحياة, بنعمة لمناس تذكير .ُ

 مكت ال حياة يمبسكف ىـ إذا ثـ أخرل, مرة تراب ىـ إذا ثـ الصانع, المدٌبر, العا ؿ, السكم
 . (ِ)بعدىا

 .نعمة تسخير ما  ي األرض لخدمة اإلنساف .ِ
 .اإلنساف ظىمكـ, كفَّيار .ّ

  

                                                           

( ٕٗ/ ٗ)  تل البياف  ي مقاصد القرآف, القنكجي(ُ) 
( َُُٗ/ ٗ) التفسير القرآني لمقرآف, عبد الكريـ الخطيب(ِ) 
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:  المبحث الثالث
 (76-67)اآليات ضعف اآللهة التي يركن إليها المشركون

 :مطالب خمسةك يو 

. ان كمنياج عةشر أمة لكؿ :األول المطمب
. كجيميـ الكا ريف ضالؿ :الثااي المطمب
. الذباب بخمؽ األصناـ لعجز المثؿ ضرب :الثالث المطمب
 .اإلنس كمف المالئكة مف الرسؿ اصطفاء :الرابع المطمب

  .أكامر كأحكاـ :المطمب الخامس
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 اً عة وماهاجلكل أمة شرْس : المطمب األول
 يث ىث مثنث زث رث ىتيت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب ٹٱٹٱُّٱ

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف

 َّ هت مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين

 ]70  –67: الحج[
: المااسبة: أووً 

 بعباده, رحيـ رؤكؼ أنو كأباف نعمو, تعالى اهلل عدد أف بعد :مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي
ف عىٍمنا أيمَّيةو  ًلكيؿٍّ ):  قاؿ كٌمؼ, بما نعمو بذكر أتبعو النعمة, يشكر كال باهلل يكفر مف منيـ كاف كا  ٍنسىكان  جى  مى
 ثـ الشرائع, مف شرعكا بما بتمسكيـ , النبي نازع مف زجر ك يو خاصة, شريعة أمة لكؿ أم (ناًسكيكهي  ىيـٍ 
  .(ُ)المعاد يكـ العباد بيف يحكـ  اهلل الحؽ, دينو عمى بالثبات أمره
 :معااي المفردات :اً ايثا

  .(ِ)شريعة خاصة, أك نسيكان كعبادة: نب

  .(ّ)يجادلنؾ ال :مت زت

  .(ْ)سيؿ: مت

 :المعاى اإلجمالي: اً ثالث
 يمتزمكف بو, كعمالن   رائضي, ك ضاء  يو, لعبادتي يعتادكنو مكانان  جعمنا  ـك  بمؾ, جماعة لكؿ

 أف مف تمكنيـ كال  كليـ إلى تمتفت ال ,كمنسكؾ ذبحؾ  ي محمد يا باهلل المشرككف ىؤالء ينازعنؾ  ال
 ي  أييا النبي استمر َّمث زث رثُّ, ميبطمكف كىـ ميًحؽٌّ  ألنؾ منيـ, بالحؽٌ  أكلى إنَّيؾ  ,ينازعكؾ

ف جادلؾ ىؤالء  يك ىك مك لكُّ نسكؾ  ي باهلل المشرككف دعكتؾ  إنؾ عمى الحؽ المبيف, كا 

يقضي كيحكـ بيف الناس  يما  َّٱزن رن مم  ام يلُّمطَّيمع عمى جميع أعمالكـ,  َّمل

                                                           

 بتصرؼ( ِْٖ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ُ) 
( ُٕٗص) كممات القرآف, مخمكؼ(ِ) 
عرابو, الزجاج(ّ)  ( ّْٕ/ ّ) معاني القرآف كا 
( ُُٗ/ ٔ) بياف المعاني, عبد القادر العاني(ْ) 
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عالـ غيب السمكات كاألرض, ال  اختمفكا   يو مف أمر الديف, كحينيا يبيف الحؽ مف الباطؿ, ألف اهلل 
  .(ُ)تخفى عميو خا ية, ككؿ شيء مسجؿ عنده  ي كتاب, كذلؾ ليس بصعب كال بعيد مف اهلل جؿ جاللو

: المقاصد واألهداف: اً رابع
تؤكد اآليات عمى أف اهلل جعؿ لكؿ أمة منيجان كمسمكان مف الشرائع, كاهلل جعؿ لممسمميف منسكان ال  .ُ

 . (ِ)يجكز مخالفتو؛ ألف الحؽ ظير, كرسالة اإلسالـ ىي الخاتمة التي يجب إتٍّباعيا كااللتزاـ بيا
 مكُّ : ؿ ليـاآليات تعممنا األدب  ي اإلعراض عف الجاىميف,  إذا خاصـ الناس بالباطؿ,  مف .ِ

 مف عمى الرد  ي عباده اهلل عٌممو حسف أدب اآلية ىذه  ي": القرطبي  اؿ , َّٱمل يك ىك

  .(ّ) " لنبيو اهلل عممو الذم القكؿ بيذا كيد ع يناظر, كال يجاب أالَّي  كمراء تعنتا جادؿ
ف  يو, مختمفكف ىـ كبما الناس بسحكاؿ عميـ اهلل .ّ   ي اهلل عند مكتكب ىك العالـ  ي يجرم ما كؿ كا 

ف المحفكظ, المكح كىك الكتاب أـ  المختمفيف بيف كالفصؿ كاألرض, السماء  ي بما الشامؿ العمـ كا 
 رسكؿ  اؿ:  اؿ عمرك بف اهلل عبد عف مسمـ صحيل  ي ثبت, (ْ)تعالى اهلل عمى جدا يسير
ُمقَ  َأنْس  َقبْسلَ  الْسَخاَلِئقِ  َمَقاِديرَ  اهللُ  َكَتبَ ): اهلل َرْسَض  السَّنَماَواتِ  َيخْس ِسينَ  َواألْس : َقالَ  َسَاٍة، أَلْسفَ  ِبَخمْس

ُشهُ   . (5) (الْسَماءِ  َعَمى َوَعرْس
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( ّّ/ ٕ) تفسير الكشؼ كالبياف, الثعمبي: انظرك كاختصار, بتصرؼ( ُٖٔ-ٕٗٔ/ ُٖ) جامع البياف, الطبرم(ُ) 
( ُُٕ/ ٓ) التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, نخبة مف العمماء(ِ) 
( ْٗ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي(ّ) 
( ِِٕ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ْ) 
(. َِْْ/ ْ) ,ِّٓٔ :ر ـ ,السالـ عمييما كمكسى آدـ حجاج :باب ,القدر :كتاب ,مسمـ ركاه(ٓ) 
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 :ضالل الكافرين وجهمهم :المطمب الثااي
 حط مض  خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مثٹٱٹُّ

 خلمل حل جل مك  لك خك جكحك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 ]72 – 71 :الحج[ َّ  حي جي ٰه جهمه هن من خن حن ممجن  خم حم جم هل

: المااسبة: أووً 
بجداؿ المشركيف كتبيينو الحؽ, كأنو يحكـ  اهلل  لمَّيا أخبر :مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي

بيف العباد, مرىبان مف تماـ عممو كشمكؿ  درتو, ذكر ىنا عدـ انتفاعيـ بالمكعظة, بؿ ما زالكا يعبدكف آلية 
 . (ُ)ال بيٍّنة كال دليؿ عمى أحقيتيا بالعبادة, بؿ يستاءكف كيغضبكف مف سماع القرآف

 :معااي المفردات: اً ايثا
  .(ِ)كبرىانان  حجة :حس

يُّلـ :جك  . (ّ)األمر المستقبل مف العيبكس كالتَّيجى

  .(ْ)يبطشكف: لك

: المعاى اإلجمالي: اً ثالث
 جح  مج حج مثُّ إف الكا ريف يصركف عمى كفرىـ كشركيـ, مع كؿ النٍّعـ, كمع كؿ الحجج

بال حجة كال برىاف, بؿ يعبدكنيا بمحض الجيؿ, إنيـ لـ يتمسككا  ي عبادتيـ ليا  َّٱحس جس مخ جخ مح

 حضُّ ببرىاف سماكم مف جية الكحي, كال دليؿ عقمي, كىذا غاية الظمـ أف يعبدكا غير اهلل بال دليؿ

  .(ٓ)حيف نزكؿ بسس اهلل بيـ أحد ينصرىـلف  َّٱحط مض  خض

                                                           

( ِٗ/ ُّ) نظـ الدرر, البقاعي: انظر(ُ) 
( َْٕ: ص) التفسير الكجيز, الكاحدم(ِ) 
( ُٕٗص) كممات القرآف, مخمكؼ(ّ) 
 (ْٕٕ/ ٔ) الديف دركيشإعراب القرآف كبيانو, محيي (ْ) 
 يسير بتصرؼ( ّْٗٓ/ ٕ) األساس  ي التفسير, سعيد حكل(ٓ) 
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ا, كىمُّلكا أف إذا عيًرض عمييـ القرآف, اغتمُّلكا كاغتاظك: يعني َّٱجف مغ جغ مع جعُّ

أشد كأسكأ مف  َّٱمم  خم حم جم هلُّكف عمييـ القرآف,  يددىـ كأكعدىـ بالعقاب يبطشكا بالذيف يقرأ

  .(ُ)ضربكـ كبطشكـ, النار التي أعدىا اهلل لمكا ريف أسكأ مصير يصيركف إليو
: المطائف البيااية: اً رابع

 كجكىيـ مف تستدؿ أم ,مكنية استعارة  يو: َّٱجك مق حق مف  خف حفُّ :قوله تعالى .1

رادة المكركه عمى   .(ِ)القبيل الفعؿ كا 
: المقاصد واألهداف: اً خامس
بدة األكثاف ليس ليـ دليؿ سمعي نقمي أك عقمي,  يـ يستمدُّلكف شرعيـ مف أىكائيـ إف عى  .ُ

 . (ّ)كأمزجتيـ
 .باآليات كذكركىـ التكحيد إلى دعكىـ إذا لممكحديف المشركيف بغض شدة بياف .ِ
  .(ْ)الحؽ القكؿ مف يغيظو بما الظالـ إغاظة مشركعية يو  .ّ

 :المثل لعجز األصاام بخمق الذباب ضرب: لثالمطمب الثا
 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلٹٱٹُّ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي  ىهيه مه جه

 ]74 -73 :الحج[ َّ زب رب يئ ىئ  نئ زئمئ

: المااسبة: أووً 
 عمـ, كال بو ليـ حجة ال ما اهلل دكف مف يعبدكف أنيـ اهلل  بيف لما :مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي

  .(ٓ) كليـ إبطاؿ عمى يدؿ ما ىاىنا ذكر
 
 

                                                           

, السمر ندم(ُ)  ( ِْٗ/ ّ) زاد المسير  ي عمـ التفسير, ابف الجكزم: انظرك بتصرؼ,( َْٕ/ ِ) تفسير بحر العمـك
( ِْٕ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ِ) 
( ُُٕ/ ٓ) نخبة مف العمماءالتفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, (ّ) 
( ْٖٗ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ْ) 
( ُِٓ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازمك ,(ُْٗ/ ُْ) المباب  ي عمـك الكتاب, ابف عادؿ(ٓ) 
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 :معااي المفردات: اً ايثا
  .(ُ)ينتزع منيـ كيختمس :حي

 . (ِ)ما عظَّيمكه, أك ما عر كه: ّٰ ِّ ُّ

: المعاى اإلجمالي: اً ثالث
 : اؿ ابف القيـ رحمو اهلل مثالن عمى ضعؼ, كبطالف اآللية التي يعبدىا المشرككف, يضرب اهلل

 يقدر أف درجاتو أ ؿ المعبكد أف تدبره, كذلؾ حؽ كيتدبره المثؿ, ليذا  مبو يستمع أف عبد كؿ عمى حقيؽ"
عداـ عابده ينفع ما إيجاد عمى  خمؽ عمى تقدر لف اهلل دكف مف المشرككف يعبدىا التي كاآللية ,يضره ما كا 

 إذا الذباب مف االنتصار عمى يقدركف ال بؿ منو, أكبر ىك بما  كيؼ لخمقو, كميـ اجتمعكا كلك الذباب,
 أضعؼ مف ىك الذم الذباب خمؽ عمى  ادركف ىـ  ال ,منو  يستنقذكه كنحكه, ىـطيب مف شيئان  سمبيـ

 أضعؼ كال اآللية, ىذه مف أعجز  ال ,إياه سمبيـ ما كاسترجاع منو, االنتصار عمى كال الحيكانات,
  .(ّ)"منيا

ما عر كا  در اهلل كعظمتو حيف عبدكا معو غيره, كىك القكم الذم  َّٱزئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ

  .(ْ)بقدرتو ك كتو خمؽ كؿ شيء, العزيز الذم ال يغالب كال يمانع لعظمتو كسمطانو
: المقاصد واألهداف: اً رابع

 كاف  إذا ككثرتو, كالستقذاره كضعفو لميانتو: تخصو أمكر ألربعة الذباب خص":  اؿ القرطبي .ُ
 كد ع مثمو خمؽ عمى  اهلل دكف مف عبدكه مف يقدر ال كأحقره الحيكاف أضعؼ ىك الذم ىذا
 كأكضل حجة أ كل مف كىذا ,مطاعيف كأربابان  معبكديف آلية يككنكا أف يجكز  كيؼ أذيتو
  .(ٓ)"برىاف

 كتقبيل أىمو, كتجييؿ الشرؾ, بطالف  ي سبحانو اهلل أنزلو ما أبمغ مف المثؿ ىذا":  اؿ ابف القيـ .ِ
 . (ٔ) "بالكرة الصبياف تالعب مف أعظـ بيـ تالعب  د الشيطاف أف عمى كالشيادة عقكليـ,

                                                           

( ُٖٕ: ص) القامكس الفقيي, سعدم أبك حبيب(ُ) 
( ُٕٗص) كممات القرآف, مخمكؼ(ِ) 
( ّٖٓ: ص) التفسير القيـ, ابف القيـ(ّ) 
 بتصرؼ( ْْٓ/ ٓ) تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير(ْ) 
( ٕٗ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف, القرطبي(ٓ) 
( ّٖٓ: ص) التفسير القيـ, ابف القيـ(ٔ) 
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. اصطفاء الرسل من المالئكة ومن اإلاس: رابعالمطمب ال
 يث ىث  نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب ٹٱٹُّ

 ]76  –75: الحج[ َّ  يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف

: المااسبة: أووً 
عف اإللييات, انتقؿ لمحديث عف  اهلل  بعد أف تحدث: مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي

 لك حكخكٹٱٹٱُّٱٱكاألك ؽ  األكفس أنو يعمـ ممف كالناس المالئكة مف الرسؿ يختار أنو كأباف النبكات

 ]124: األاعام[ َّ  مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك

 :معااي المفردات: اً ايثا
  .(ُ)يارهتخا كىي صفكتو يسخذ أم يصطفي :نب

  .(ِ)أكؿ أعماليـ: ىف يث ىث

  .(ّ)آخر أعماليـ: ىق يف

: المعاى اإلجمالي: اً ثالث
 رسال المالئكة مف يختار أنو تعالى يخبر َّٱمت زت رت  يب ىب نب مبُّ

 عباده, أل كاؿ سميع َّٱزث رث يت ىتُّ رساالتو, إلبالغ الناس كمف ك دره, شرعو مف يشاء  يما

,  يك سبحانو ر يب عمييـ, شييد عمى ما يقاؿ ليـ, ثـ كؿ بصير بيـ, ال يخفى عميو مف أمكرىـ شيء
  .(ْ)األمكر مرجعيا كحكميا إليو كحده

: المقاصد واألهداف: اً رابع
 . يي ال تقتصر عمى اإلنسييف ,إثبات الرساالت لكؿ مف المالئكة كالرسؿ .ُ
 كالعزة, القكة :كىى ,أللكىيتو كالمكجبة ,لربكبيتو المقتضية تعالى هلل كالكماؿ ,الجالؿ صفات ذكر .ِ

  .(ٓ)شيء بكؿ كالعمـ ,شيء لكؿ كالبصر كالسمع
                                                           

( ِّٔ/ ٔ) لساف العرب, ابف منظكر(ُ) 
( ّٖٓ/ ِ) إيجاز البياف, النيسابكرم(ِ) 
( ٓٔٗ/ ِ) باىر البرىاف  ي معاني مشكالت القرآف, بياف الحؽ(ّ) 
 باختصار( ْْٓ/ ٓ) تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير(ْ) 
( ََٓ/ ّ) أيسر التفاسير, الجزائرم(ٓ) 
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 .أوامر وأحكام: المطمب الخامس
 ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ

 مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى

 مض حضخض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث

 ]ٖٕ  -77: الحج[ َّ  جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط

: المااسبة: أووً 
  ي بالكالـ أتبعو النبكات,  ي ثـ اإللييات  ي اهلل  تكمـ لما: مناسبة ىذا المقطع لما سبقو ىي

  .(ُ)الشرائع
: المفردات معااي: اً ثااي

 . (ِ)اختاركـ :مئ

 . (ّ)ضيؽ :جت

: اإلجمالي المعاى: اً ثالث
 امُّ أف التكجييات كاألكامر مف رب العزة جؿ كعالنداء لممؤمنيف بمجمكعة مف 

 ننُّ النكاىي, جميع كاجتناب األكامر, جميع بامتثاؿ ربكـ كاعبدكا صمكا صالتكـ, َّمم

 الفالح رجاء َّٰى ينُّ الديف, عمييا حث  ضيمة لكؿ كامؿ عاـ كصؼ ىذا َّٱىن

 .كالفكز
 اهلل, كأمرنا لكجو خالصان  حقان  جيادان  اهلل, ألجؿ أك اهلل ذات أك اهلل ديف  ي: أم َّٱىي ني ميُّ

 بالمعركؼ باألمر الجادة إلى لرده مجتمعنا  ي كالجياد السكء,  رناء كجياد عدكنا, كجياد أنفسنا, بجياد

                                                           

( ِّٓ/ ِّ) مفاتيل الغيب, الرازم(ُ) 
عرابو, الزجاج(ِ)  ( ّْٗ/ ّ) معاني القرآف كا 
( ُِٓ: ص) ابف  تيبة: غريب القرآف(ّ) 
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 يينسى  ال كييذكر ييعصى  ال ييطاع أف: ",  اؿ العز بف عبد السالـ(ُ)المنكر, كؿ ذلؾ جياد عف كالنيى
  .(ِ)"رييكؼ  ال كييشكر
  جب هئُّ كسطان, أمة كجعمكـ دينو, لنصرة كاختاركـ إليو,  ربكـ سبحانو َّٱمئ خئُّ

 , عميكـ كيسر تحتممكنيا, ال عميكـ مشقة  يو ما لكـ شرعو  يما يكمفكـ لـ َّٱجت هب مب خب حب

 جح  مج حج هتمث مت ختُّ كأحكاميا, تكاليفيا  ي تشديد كال تضييؽ  ي الشريعة  ميس

 اهلل شرعو لما كبإذعانكـ السابقة, المنزلة الكتب  ي المسمميف سمَّياكـ الذم سبحانو ىك َّٱجس مخ جخ مح

  تسعدكا, بو, بمغكـ بما كعممتـ بمغكـ, بسنو رسكلكـ يشيد أف عا بتكـ  تككف المَّيو, سمَّياكـ كما تككنكف لكـ,
 تعر كا أف  عميكـ, (ّ)كتابو  ي بو اهلل أخبركـ بما بمَّيغتيـ  د رسميـ أف السابقة األمـ عمى شيداء كتككنكا
خراج الصالة, بسداء اهلل ديف معالـ عمى كتحا ظكا ا, تشكرك  درىا, النعمة ليذه  إلى كاتمجس كأف الزكاة, كا 
ـى   يك عميو, كتتككمكا سبحانو, اهلل   .(ْ) استنصره لمف النصير كنعـ تكاله, لمف المكلى ًنٍع
: المطائف البيااية: اً رابع

 امُّ :,  ي  كلو تعالىالخاص بشسف العناية مع العمكـ إًل ادة الخاص بعد العاـ ذكر 

  .(5)بسعـ ثـ بعاـ, ثـ بخاص, بدأ  َّٱىن نن من زن  رن مم

: المقاصد واألهداف: اً خامس
 ,كاالعتقادية ,الدينية التكاليؼ أنكاع جمعت أنيا الحج سكرة بيا ختمت التي اآليات ىذه ظاىر .ُ

 . (ٔ)الشريعة بفركع كأحاطت كاالجتماعية,
 ذكر ىي التي الصالة إلى :أكالن  المؤمنيف دعا الطاعات مف غيره عمى مزية لمذكر كاف لما .ِ

 . (ٕ)خالص,  قدميا ألنيا أىـ العبادات

                                                           

 كاختصار بتصرؼ( َٖٔ/ ِ) التفسير الكاضل, محمد محمكد حجازم(ُ) 
( ّٔٔ/ ِ) السالـ عبد بف العز تفسير(ِ) 
زاد المسير  ي عمـ التفسير, : انظرك يسير, بتصرؼ( َُٓ: ص) المنتخب  ي تفسير القرآف, لجنة مف عمماء األزىر(ّ) 

( ِّٓ/ ّ) ابف الجكزم
 بتصرؼ (ُّْ/ ُ) التفسير الميسر, نخبة مف أساتذة التفسير(ْ) 
( ِٕٓ/ ِ) تفاسير, الصابكنيصفكة اؿ(ٓ) 
( ُّٕٔ/ ِ) التفسير الكسيط, الزحيمي: انظر(ٔ) 
( ْٔٓ/ ِ) تفسير مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التسكيؿ, النسفي(ٕ) 
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  .(ُ)شرعان  كجكبيا صل التي الكاجبات عدا  يما الخير  عؿ إلى الندب .ّ
عزاز اهلل ديف  ي بالجياد األمر .ْ   .(ِ)النفس كجياد كالمبتدعة الكفار جياد كىك يشمؿ كممتو كا 
 زث رث يت  ىت نت مت ٹٱٹٱُّٱالديف ييسر, يراعي مصالل العباد, كال يضيؽ عمييـ,  .5

, ]6: المائدة[ َّ لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

 يما  ك اؿ النبي ، ]185: البقرة[ َّمخ  جخ مح جح مج حج مث هتٹٱٹٱُّٱك
ٌر، الدِّمينَ  ِإنَّن ) :يركيو أبك ىريرة   َوَقاِرُبوا، َفَسدِّمُدوا َغَمَبُه، ِإوَّن  َأَحدٌ  الدِّمينَ  ُيَشادَّن  َوَلنْس  ُيسْس

 .(ّ)(..َوَأبْسِشُروا
اختار اهلل أمة اإلسالـ لنصرة دينو, ك ربيا إليو, كجعميا أمة كسطان, كىذه مف أعظـ التشريفات,  .ٔ

كأعمى الريتب
(ْ) . 

 .أمة اإلسالـ بمزية,  قد جعميا يـك القيامة شاىدة عمى األمـ السابقة شٌرؼ اهلل .ٕ
  

                                                           

( ُِٗ/ ُٕ) التفسير المنير, الزحيمي(ُ) 
( ّٗٓ/ ٕ) البحر المحيط  ي التفسير, أبك حياف أثير الديف األندلسي(ِ) 
 .(ُٔ/ ُ), ّٗ: الديف يسر, ر ـ: اإليماف, باب: صحيحو, كتابأخرجو البخارم  ي (ّ) 
( ُٕٓ/ ُْ) المباب  ي عمـك الكتاب, ابف عادؿ: انظر(ْ) 



155 
 

 :ةــمــــاتــالخ
اهلل عز كجؿ إذ يسَّير كأعاف عمى إتماـ ىذا البحث بفضمو, كبعد بياف مقاصد كأىداؼ  أحمدي 

 قد تكصؿ الباحث إلى نتائج , تحميالن  آياتو , كدراسة(سكرة الحج)الحزب الرابع كالثالثيف مف القرآف الكريـ 
 :كتكصيات أىميا

: الاتائج: أووً 
جؿ  يمان صحيحان, كاستخراج د ائؽ معانييا, إف عمـ مقاصد السكر يعيف عمى  يـ كتاب اهلل عز ك .1

 .مما يكصؿ إلى معر ة الحؽ كميراد اهلل عز كجؿ
, كاالجتماعية, كاألىداؼ اإليمانية, كالعقائدية اشتممت سكرة الحج عمى مجمكعة مف المقاصد .2

 .كغيرىا
مدار آيات سكرة الحج حكؿ الحث عمى تقكل اهلل عز كجؿ,  المؤمف يتقي أسباب العقاب,  .3

 .كال يفمل  انكف ,باإليماف الصحيل كالعمؿ الصالل, كبدكف التقكل ال تقكـ شريعة
 يي تجيء عمى صكرة لـ تقع  ي حياة  ,إف أىكاؿ يـك القيامة خارجة عف دائرة التصكر البشرم .4

الناس,  مشاىد يـك القيامة شديدة عظيمة, يككف  ييا مف القال ؿ كالبالبؿ ما تنصدع لو القمكب, 
 .لقيامة يسخذ عمى الناس عقكليـ كأسماعيـ كأبصارىـ تسثير ا

لى العمؿ لو .5 لى الحياة معو, كا   .المؤمف  ي حاجة دائمة إلى تذكر يكـ القيامة, كا 
 .إف مىف كا ؽ الشيطاف بمتابعة دكاعيو ال ييديو إاٌل إلى الضالؿ, ثـ إنو  ي اآلخرة يتبرأ منو .6
 :أما األوللييما يدكر, كعمييما تبنى الفركع, ف عمف جدان, كأساسمف ميـمإف لديف اإلسالـ مقصد .7

 إثبات البعث كالحياة  :وأما الثااي تكحيد اهلل, كاتصا و بكؿ كماؿ, كتنزييو عف كؿ نقص, 
 .األخرل, كما يتبعيا مف ثكاب كعقاب كغيره

ؽ نسٍّ كتي  ,إف مف تسمؿ  ي المخمك ات, كنظاـ الككف كتناسقو, عمـ يقينان أف ىناؾ إرادة تد عيا .8
 .رتب مراحميا,  يي داللة عمى كجكد الخالؽ ك درتو, كأنو المتفرد بيذه األمكركتي  ,طاىاخي 

 .إف اهلل ناصر دينو, كمعز أكلياءه الصالحيف,  يك معيـ, يدا ع عنيـ, كيؤيدىـ بمدده .9
شرع اهلل  ريضة الحج إلى بيتو الحراـ لمقاصد عظيمة, منيا إظيار التجرد مف الدنيا كاإل باؿ  .10

 .الكثير مف المقاصدعمى اهلل جؿ جاللو, كجمع شتات المسمميف  ي مشيد يكحدىـ كغيرىا 
إف اهلل عز كجؿ ال ينتفع مف أعماؿ العباد بشيء, كلكف النفع يعكد عمى اإلنساف ذاتو, كالمقصد  .11

 .كشكر نعمة اهلل عميو ,العبادات المفركضة تربية اإلنساف, كأداء كاجبو مف
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إف الجياد أمر  ديـ  ي األمـ, كبو صمحت الشرائع, كارتفعت بو راية التكحيد, كظيرت بكادر  .12
الصالح, كنكاة التقدـ كالحضارة, كأرسيت معالـ حرية الديف, كبرزت معالـ األخالؽ القكيمة 

, ٖفلجياد ييقمع أعداء اهلل, كييعز أكلياؤه, كبو ييد ع الظمـ, كتىعكد الحقكؽكالتيذيب البشرم,  با
 .كتيحمى الديار, كتىعمك كممة اهلل عز كجؿ

 كجعميا  ي اآلخرة شاىدة عمى األمـ, اختار اهلل أمة اإلسالـ لنصرة دينو, كجعميا أمة كسطان, .13
 .كىذه مف أعظـ التشريفات, كأعمى الريتب

: ات والمقترحاتأهم التوصي: ثااياً 
خكاني بتقكل اهلل عز كجؿ كلزكـ طاعتو, كاإلخالص  ي العمؿ لكجيو,؛ ألف مف  .ُ أكصي نفسي كا 

 .أخمص دينو هلل أرشده اهلل إلى حيسف العمؿ
أكصي بالك كؼ عند أىداؼ القرآف الكريـ تدبران كاتعاظان, كميراعاة تنفيذ أكامره, كزكاجره  ي الكا ع  .ِ

 .العممي
بالعمؿ الجاد عمى جمع مثؿ ىذه الجيكد؛ نظران لمساىمة ىذه العمكـ  ي خدمة  أكصي طمبة العمـ .ّ

عجازه  .كتاب اهلل عز كجؿ, حيث تيظير معانيو كًحكىمو كبالغتو كا 
أتمنى عمى المؤسسات التربكية إعطاء القرآف حقو مف الحصص الدراسية  ي العممية التعميمية,  .ْ

 .بتعمُّلـ تالكتو إتقانان ك يمو تدبُّلران 
كصى بمكاصمة العمؿ كالكتابة  ي الدراسات التحميمية لمقاصد كأىداؼ القرآف؛ لما لو مف أىمية أ .ٓ

 .كالنتائج طيبة
البد مف تنشئة الجيؿ عمى العقيدة الصحيحة بمعر ة اهلل عز كجؿ حؽ المعر ة, كتقديسو جؿ  .ٔ

 .كعال, كتربيتيـ عمى المرا بة كالخكؼ كالرجاء كالتككؿ عميو عز كجؿ
ترسيخ مفيكـ الجياد  ي نفكس المسمميف, باعتباره أساس عزتيـ, كسياج أمنيـ, حارس البد مف  .ٕ

 .كرامتيـ, كمركز سيادتيـ
ختامان أسسؿ اهلل عز كجؿ أف يتقبؿ مني ىذا الجيد كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ, كأف يجزيني عنو خير 

 .الثكاب, كأف يعفك عني كيغفر لي كؿ خطس أك سيك أك تقصير
 .انا أف الحمد هلل رب العالميف, كصمى الميـ عمى نبينا محمدكآخر دعك

  



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

: الفهارس
 :كتشمؿ خمسة  يارس

.  يرس اآليات القرآنية :أووً 
 . يرس األحاديث النبكية :ثااياً 
 . يرس األعالـ المترجـ ليـ :ثالثاً 
 . يرس المصادر كالمراجع :رابعاً 

 . يرس المكضكعات :خامساً 
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 :-اآليات القرآنية الكريمة فهرس:  أوًال 

 رقم الصفحة رقمها طرف اآلية الرقم

 البقرةسورة 

 و ِ -ُ  جن  يم ممىم حمخم جم يل ىل   خل ٱ  .ُ

 154 185ٱمخ  جخ مح جح مج حج مث هت  .ِ

 115 ُّٗ ...نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ  .ّ

آل عمران 
 29 َُِ ...يي ىي مي خي ٱ  .ْ

 115 ُٗٔ ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك  .ٓ

 الاساء سورة

 136 100 ...خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱ  .ٔ

 65 ُّٕ  جبحب هئ مئ خئ حئٱ  .ٕ

 المائدة سورة

 154 ٔ ...يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت  .ٖ

 64 ٔٔ ... خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من  .ٗ

 131 ٕٔٱ ... زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب  .َُ

 األاعام سورة

 و َُْ ... ىئيئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ  .ُُ

 150 ُِْ ...هل مل خل حل جل  مك لك خك  .ُِ

 36 ُٖٓ  ...مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  .ُّ

 األعراف سورة

 52 ْٓ  جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ٱ  .ُْ

 71 ُٔٓ  حنخن جن  يم    .ُٓ

 التوبة سورة
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 114 ّٔ ... حضخض جض  مص خص حص مس  .ُٔ

 18 ِْ  مي خي حي جي يه ىه مه ٱ  .ُٕ

 114 ُُُ ...خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  .ُٖ

 115 ُِّ ... مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ  .ُٗ

 يواس سورة

 63 َُٕ ... خم حم جم يل ىل مل خل ٱ  .َِ

هود  سورة
 122 َُِ مم ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف  .ُِ

 إبراهيمسورة 

 40 ِِ  ... مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف  .ِِ

 الحجرسورة 

 131 ِْ  ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  .ِّ

 الاحلسورة 

 18 ٗ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  .ِْ

 40 ُِٓ  جتحت هب مب خبٱ  .ِٓ

 سراءاإلسورة 

 و ٗ ...جي يه ىه مه جه ين ىن ٱ  .ِٔ

 و ِٖ  ... هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ٱ  .ِٕ

 األابياءسورة 

 10 ٕٗ ...ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  .ِٖ

 الحجسورة 

 26،27 1 ... يل ىل مل خل  .ِٗ

 10،30 ِ  –ُ  ...ين ىن من خن حن يم  ىم مم خم حم  .َّ

 37 ْ  –ّ ...ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  .ُّ
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 43،12،50 5 ... مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱ  .ِّ

 53 ٕ  -ٔ ...خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ  .ّّ

 56 َُ  -ٖ ...ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  .ّْ

 59 ُّ  –ُُ ...زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل  .ّٓ

 64 ُْ ... خك حك جك مق حق مف خف حف  .ّٔ

 66 ُٔ  –ُٓ  ... حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن  .ّٕ

 71 ُٕ ...مه  جه ين ىن من خن حن جن  .ّٖ

 73 18 ...رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱ  .ّٗ

 76،3 ِِ  –ُٗ َّجع مظ حط ُّٱإلى  َّ ري ٰىٱُّٱ  .َْ

 80 ِْ  –ِّ ...جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ  .ُْ

 87 ِٓ  ...ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  .ِْ

 90،3 ِٗ  –ِٔ  ...يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  .ّْ

 98 ّّ  –َّ  ... حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث  .ْْ

 104 ّٓ  –ّْ ...مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب  .ْٓ

 107 ّٕ  –ّٔ ... حت جت هب خبمب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي  .ْٔ

 111 ّٖ  جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم  جم هل  .ْٕ

 112 َْ  -ّٗ  ... جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  .ْٖ

 116 ُْ ...ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت  .ْٗ

 121 ْْ-ِْ ... ين ىن نن من زن  رن مم ام يل  .َٓ

 123 ْٔ  -ْٓ ...حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت  .ُٓ

 125 ْٖ  -ْٕ  ... حمخم جم يل ىل مل خل  .ِٓ

 126 ُٓ  -ْٗ  ... رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  .ّٓ

 3،129 ٓٓ -ِٓ َّهل مل خل حل جل ٱُّٱإلى  َّ يث ىث نث مث ُّٱ  .ْٓ

 132 ٕٓ  -ٔٓ  ...ىم  مم خم جمحم يل ىل مل خل  .ٓٓ
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 136 ٗٓ -ٖٓ ... َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  .ٔٓ

 137 َٔ ..لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث رثزث  .ٕٓ

 140 62  -ُٔ ...ين  ىن نن من زن رن مم  .ٖٓ

 141 ْٔ  -ّٔ ...حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  .ٗٓ

 142 ٔٔ  -ٓٔ ...خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  .َٔ

 145 70  –ٕٔ ... ىتيت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  .ُٔ

 147 ِٕ  –ُٕ ... حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث  .ِٔ

 150،12 ْٕ -ّٕٱ ... حمخم جم يل ىل مل خل  .ّٔ

 151 ٕٔ  –ٕٓ  ...متنت زت رت  يب ىب نب مب  .ْٔ

 152،11 ٖٕ  -77  زن  رن مم ام يل ىل مل  .ٓٔ

 الاورسورة 

 114 ٓٓ  ...ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  .ٔٔ

 الفرقانسورة 

 37 ِٖ  –ِٕ ..ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل  .ٕٔ

 الرومسورة 

 46 ْٓ ... مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ  .ٖٔ

 فاطرسورة 

 28 ِٖ مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس  .ٗٔ

 يسسورة 

 49 ٖٕ  ام يل ىل  مل يك  .َٕ

 49 ِٖ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  .ُٕ

 الصافاتسورة 

 99 َُ  نث مث زث رث  يت ىت نت  .72

 صسورة 
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 ،ز22 ِٗ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  .ّٕ

 غافرسورة 

 69 ُٓ ...ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  .ْٕ

 الشورىسورة 

 و ِٓ  حم جم يل ىل مل خل ٱ  .ٕٓ

 الزخرفسورة 

 40 ٖٓ  جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض  .ٕٔ

 الحجراتسورة 

 78 ٗ  نن من زن  رن مم  .ٕٕ

 الذارياتسورة 

 52 ْٗ خم حم  جم هل مل خل حل  .ٖٕ

 المجادلةسورة 

 111 ُِ هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب ٱ  .ٕٗ

 التغابنسورة 

 29 ُٔ  جب هئ  مئ خئ حئ جئ  .َٖ

 الممكسورة 

 50 ُْ  مه جه ين ىن من خن  حن  .ُٖ

 المزملسورة 

 34 ُٕ جع مظ  حط مض  .ِٖ
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:- األحاديث الابوية الشريفة فهرس: ثااياً 

طرف الحديث  الرقم
ورود الحديث 

وحكمه 
رقم الصفحة 

ُ.  
ٍكتيـي  تىرى ٍرًع, كى ٍذتيـٍ أىٍذنىابى اٍلبىقىًر, كىرىًضيتيـٍ ًبالزَّي ًإذىا تىبىايٍعتيـٍ ًباٍلًعينىًة, كىأىخى

... اٍلًجيىادى 
, سنف أبي داكد

صحيل  ,البييقي
ُُٔ 

دى اٍعتىزىؿى الشَّيٍيطىافي يىٍبًكي  .ِ ـى السَّيٍجدىةى  ىسىجى  ْٕصحيل مسمـ  ...ًإذىا  ىرىأى اٍبفي آدى

ّ.  
اعممكا كأبشركا  كالذم نفس محمد بيده إنكـ لمع خميقتيف ما كانتا 

... مع شيء  ط إال كثرتاه يسجكج كمسجكج

 ,مسند أحمد
, كسنف الترمذم
, كسنف النسائي
 صحيل

ُّ 

ده   .ْ لىٍف ييشىادَّي الدٍّيفى أىحى , كى مىبىوي ًإفَّي الدٍّيفى ييٍسره  ُْٓصحيل البخارم  ...ًإالَّي غى

تَّيى   .ٓ ـٍ ييٍفًمٍتوي ًإفَّي المَّيوى لىييٍمًمي ًلمظَّياًلـً حى ذىهي لى  .ًإذىا أىخى
, صحيل البخارم
كصحيل مسمـ 

ُِِ 

... القيامةأنا أكؿ مف يجثك بيف يدم الرحمف لمخصكمة يـك   .ٔ
, صحيل البخارم
كصحيل مسمـ 

ٕٔ 

كءي   .ٕ ٍيثي يىٍبميغي اٍلكىضي  ُٖصحيل مسمـ ... تىٍبميغي اٍلًحٍميىةي ًمفى اٍلميٍؤًمًف, حى
 َُِصحيل مسمـ ... التقكل ىاىنا  .ٖ

ٗ.  
دو ًإالَّي  لىٍيسى ذىاؾى أًلىحى , كى ٍيره بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف, ًإفَّي أىٍمرىهي كيمَّيوي خى عىجى

 ...ًلٍمميٍؤًمفً 
 ْٔ صحيل مسمـ

 ... ضمت سكرة الحج عمى القرآف بسجدتيف  .َُ
المراسيؿ ألبي 

 صحيل, داكد
ٓ 

... القصد القصد تبمغكا  .ُُ
, صحيل البخارم
صحيل مسمـ 

ُٖ 

ًئًؽ  ىٍبؿى أىٍف يىٍخميؽى السَّيمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى   .ُِ الى قىاًديرى اٍلخى  ُْٔصحيل مسمـ ... كىتىبى اهللي مى
 ُُِ, سنف الترمذمأخرجكا نبييـ : "مف مكة,  اؿ أبكبكر لما أخرج النبي   .ُّ



164 
 

صحيل ".. لييمكف

... مف مات مرابطان  ي سبيؿ اهلل أمنو اهلل مف  تنة القبر  .ُْ
 ,مسند أحمد

, سنف النسائيك
صحيل 

ُّٕ 

دٍٍّث نىٍفسىوي   .ُٓ ـٍ ييحى لى , كى ـٍ يىٍغزي لى ... ًبغىٍزكو  مىٍف مىاتى كى
, سنف النسائي
صحيل 

ُُٔ 

ُٔ.  
مف نذر أف يطيع اهلل  ميطعو, كمف نذر أف يعصي اهلل  ال 

. يعصو
 ٔٗ صحيل البخارم

ُٕ.  
كاهلل ما أصبت منذ كنت عمى دينؾ ىذا إال شران,  ينقمب عمى 

... دينو
 ٗٓ صحيل البخارم

ُٖ.  
يا رسكؿ اهلل أ ضمت سكرة الحج عمى سائر القرآف بسجدتيف؟ 

... نعـ:  اؿ

 ,مسند أحمد
 ,كسنف الترمذم
 حسف لغيره

ٓ 
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 -:األعالم المترجم لهمفهرس : ثالثاً 
رقم الصفحة العمم الرقم 

 ّ الطاىر ابف عاشكر  .ُ

 ٓ ىبة اهلل بف سالمة المقرم  .ِ

 ٓ عقبة بف عامر  .ّ

 ٓ خالد بف معداف  .ْ

 ٗ القاضي أبك بكر بف العربي  .ٓ

 ٗ الزركشي  .ٔ

 َُ مناع القطاف  .ٕ

 َُ الدكتكر محمد بازمكؿ  .ٖ

 ُُ الزحيمي  .ٗ

 ُٖ ابف جني  .َُ

 ُٗ عالؿ الفاسي  .ُُ

 ُٗ الريسكني  .ُِ

 َِ اليكبي  .ُّ

 ِِ اإلماـ الشاطبي  .ُْ

 ِٔ طمؽ بف حبيب  .ُٓ

 ِٗ عكف ابف عبد اهلل  .ُٔ

 َّ عمراف بف حصيف  .ُٕ

 ِّ ابف خالكيو  .ُٖ

 ْْ الطبرم  .ُٗ

 ْْ الماكردم  .َِ

 ٔٓ النضر بف الحارث  .ُِ

 ٓٔ الراغب األصفياني  .ِِ

 ٕٕ عبيدةمعمر بف المثنى أبك   .ِّ
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 ٕٕ لمفارابي  .ِْ

 ٖٕ القرطبي  .ِٓ

 ٖٕ الرازم  .ِٔ

 ُٖ عياض  .ِٕ

 ّٖ القنكجي  .ِٖ

 ٕٖ سفياف بف حرب كأب  .ِٗ

 ْٗ الزمخشرم  .َّ

 ُّٕ الباىميأبك أمامة   .ُّ
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 :فهرس المصادر والمراجع: رابعاً 
دار الكتب العممية,  ,(قٕٕٔ: ت)لساف الديف ابف الخطيب  :اإلحاطة  ي أخبار غرناطة .ُ

. قُِْْ, ُبيركت, ط
دار إحياء التراث العربي,  ,(قَّٕ:ت)أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص  :أحكاـ القرآف .ِ

. قَُْٓبيركت, 
دار الكتب العممية,  ,(قّْٓ: ت)القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي  :أحكاـ القرآف .ّ

. قُِْْ, ّبيركت, ط
. سعيد حكل, دار السالـ: األساس  ي التفسير .ْ
, دار (قْٖٔ:ت)أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم  :لنزكؿأسباب ا .ٓ

. قُُِْ, ِالدماـ, ط –اإلصالح 
, دار الفضيمة (قُُٗ:ت)عبد الرحمف بف أبي بكر, جالؿ الديف السيكطي : أسرار ترتيب القرآف .ٔ

. لمنشر كالتكزيع
أبك شييبة  محمد بف محمد بف سكيمـ :اإلسرائيميات كالمكضكعات  ي كتب التفسير .ٕ

. ْ, مكتبة السنة, ط(قَُّْ:ت)
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني  :اإلصابة  ي تمييز الصحابة .ٖ

. قُُْٓ, ُبيركت, ط –دار الكتب العممية  ,(ىػِٖٓ: المتك ى)
الجكني محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر  :أضكاء البياف  ي إيضاح القرآف بالقرآف .ٗ

. قُُْٓلبناف,  –دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت  ,(ُّّٗ: ت)الشنقيطي 
اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم  :إعراب القرآف لمنحاس .َُ أبك جعفر النَّيحَّي

. قُُِْ, ُدار الكتب العممية, بيركت, ط ,(قّّٖ:ت)
, دار (قَُّْ: ت) ى دركيش محيي الديف بف أحمد مصط :إعراب القرآف كبيانو .ُُ

. قُُْٓ, ْسكرية, ط –اإلرشاد لمشئكف الجامعية حمص 
, (قُّٔٗ: ت)خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف  ارس, الزركمي : األعالـ .ُِ

. ـََِِ, ُٓدار العمـ لممالييف, ط
: ت)أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارم الغرناطي  :اإل ناع  ي القراءات السبع .ُّ

. , دار الصحابة لمتراث(قَْٓ
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: ت)عبد الرحمف بف أبي بكر, جالؿ الديف السيكطي : اإلكميؿ  ي استنباط التنزيؿ .ُْ
 .قَُُْبيركت,  –, دار الكتب العممية (قُُٗ

. ـُٕٗٗ, ُميدم محمكد سالـ, مكتبة العبيكاف, الرياض, ط: األىداؼ السمككية .ُٓ
: ت)ف بف الحسيف النيسابكرم محمكد بف أبي الحس :إيجاز البياف عف معاني القرآف .ُٔ

. قُُْٓ, ُبيركت, ط –دار الغرب اإلسالمي  ,(قَٓٓ
مكتبة العمـك  جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم, :أيسر التفاسير .ُٕ

. ـََِّ, ٓكالحكـ, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية, ط
بف الحسيف ( عمي)محمكد بف أبي الحسف  :باىر البرىاف  ي معاني مشكالت القرآف .ُٖ

. قُُْٗمكة المكرمة,  -جامعة أـ القرل  ,(قّٓٓ:ت)النيسابكرل بياف الحؽ 
أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير  :البحر المحيط  ي التفسير .ُٗ

. قَُِْبيركت,  –دار الفكر  ,(قْٕٓ: ت)الديف األندلسي 
, كزارة األك اؼ (قَٖٕ: ت)أحمد بف إبراىيـ الغرناطي : فالبرىاف  ي تناسب سكر القرآ .َِ

. قَُُْكالشؤكف اإلسالمية ػ المغرب, 
مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب  :بصائر ذكم التمييز  ي لطائؼ الكتاب العزيز .ُِ

لجنة إحياء التراث اإلسالمي,  -, المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية (قُٕٖ: ت)الفيركزآبادل 
. قُِٗٗ القاىرة,

مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل  :البمغة  ي تراجـ أئمة النحك كالمغة .ِِ
. قُُِْ, ُدار سعد الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط ,(قُٕٖ: ت)
, (قُّٖٗ:ت)عبد القادر بف ماٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني  :بياف المعاني .ِّ

. قُِّٖ, ُدمشؽ, ط –مطبعة التر ي 
محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني, أبك الفيض,  :مف جكاىر القامكس تاج العركس .ِْ

. دار اليداية ,(قَُِٓ: ت)الممٌقب بمرتضى, الزَّيبيدم, 
كى يات المشاىير كىاألعالـ .ِٓ شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف : تاريخ اإلسالـ كى

 .ـََِّ,  ُالغرب اإلسالمي, طدار  ,(ىػْٖٕ: ت)عثماف بف  ىاٍيماز الذىبي 
. الدكف –دائرة المعارؼ العثمانية, حيدر آباد  ,(قِٔٓ: ت) البخارم: التاريخ الكبير .ِٔ
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: ت)أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم : تاريخ بغداد .ِٕ
. قُُْٕ, ُبيركت, ط –, دار الكتب العممية (قّْٔ

: ت)بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر أبك القاسـ عمي  :تاريخ دمشؽ .ِٖ
. قُُْٓدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  ,(قُٕٓ

: ت)أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم  :التبياف  ي إعراب القرآف .ِٗ
. عيسى البابي الحمبي كشركاه ,(قُٔٔ

الديف بف عمي, أبك العباس,  أحمد بف محمد بف عماد: التبياف  ي تفسير غريب القرآف .َّ
. قُِّْ, ُبيركت, ط –, دار الغرب اإلسالمي (قُٖٓ: ت)شياب الديف 

, (قُّّٗ: ت)محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر : التحرير كالتنكير .ُّ
. ـُْٖٗتكنس,  –الدار التكنسية لمنشر 

بف عبد الرحيـ أبك العال محمد عبد الرحمف  :تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم .ِّ
 .بيركت –دار الكتب العممية  ,(ىػُّّٓ: ت)المباركفكرل 

جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  :تذكرة األريب  ي تفسير الغريب .ّّ
. ـََِْ, ُلبناف, ط –, دار الكتب العممية, بيركت (قٕٗٓ: ت)الجكزم 

, دار الكتب (قُٖٔ: ت)م عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاف :التعريفات .ّْ
. قَُّْ, ُلبناف, ط–العممية بيركت 

 ,(قَّٖ: ت)محمد بف محمد ابف عر ة الكرغمي التكنسي المالكي  :تفسير ابف عر ة .ّٓ
. ـََِٖ, ُلبناف, ط –دار الكتب العممية, بيركت 

دار طيبة  ,(قْٕٕ: ت)أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  :تفسير ابف كثير .ّٔ
. قَُِْ, ِكالتكزيع, ط لمنشر

أبك السعكد العمادم محمد بف محمد  :تفسير إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ .ّٕ
. بيركت –دار إحياء التراث العربي  ,(قِٖٗ: ت)بف مصطفى 

محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد : تفسير اإليجي جامع البياف  ي تفسير القرآف .ّٖ
, ُبيركت, ط –, دار الكتب العممية (قَٓٗ: ت)يجي الشا عي اهلل الحسني الحسيني اإلً 

 .قُِْْ
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أبك القاسـ, محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل, ابف  :تفسير التسييؿ لعمـك التنزيؿ .ّٗ
.  قُُْٔ, ُبيركت, ط –, شركة دار األر ـ بف أبي األر ـ (قُْٕ: ت)جزم 

أحمد بف أبي بكر بف  رح األنصارم أبك عبد اهلل محمد بف : تفسير الجامع ألحكاـ القرآف .َْ
. قُّْٖ, ِالقاىرة, ط –, دار الكتب المصرية (قُٕٔ: ت)الخزرجي شمس الديف القرطبي 

. قُّّٖالقاىرة,  –دار إحياء الكتب العربية  دركزة محمد عزت, :التفسير الحديث .ُْ
أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب : تفسير الراغب األصفياني .ِْ

. قُِْْ, ُالرياض, ط –, دار الكطف (قَِٓ: ت)األصفيانى
. , مطابع أخبار اليكـ(قُُْٖ: ت)محمد متكلي الشعراكم : تفسير الشعراكم .ّْ
أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي  :تفسير العز بف عبد السالـ .ْْ

 –دار ابف حـز  ,(ىػَٔٔ: ت)القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي, الممقب بسمطاف العمماء 
 .قُُْٔ, ُبيركت, ط

: ت)أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم : تفسير القرآف العزيز .ْٓ
 .قُِّْ, ُالقاىرة, ط/ مصر -, الفاركؽ الحديثة (قّٗٗ

أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف  :تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ .ْٔ
 -, مكتبة نزار مصطفى الباز (قِّٕ: ت), الحنظمي, الرازم ابف أبي حاتـ المنذر التميمي

 .قُُْٗ, ّالمممكة العربية السعكدية, ط
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف  يـ : تفسير القرآف الكريـ البف القيـ .ْٕ

. قَُُْ, ُبيركت, ط –, دار كمكتبة اليالؿ (ُٕٓ: ت)الجكزية 
أبك المظفر, منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد : سمعانيتفسير القرآف لؿ .ْٖ

. قُُْٖ, ُالسعكدية, ط –, دار الكطف, الرياض (قْٖٗ: ت)المركزل السمعاني 
أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي القاسـ بف الحسف : تفسير القرآف .ْٗ

. قُُْٔ ,ُبيركت, ط –, دار ابف حـز (قَٔٔ: ت)السممي الدمشقي 
 .القاىرة –عبد الكريـ يكنس الخطيب, دار الفكر العربي : التفسير القرآني لمقرآف .َٓ
أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, : تفسير الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ .ُٓ

. قَُْٕ, ّبيركت, ط –, دار الكتاب العربي (قّٖٓ: ت)الزمخشرم 



171 
 

ف محمد بف إبراىيـ الثعمبي أحمد ب :تفسير الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف .ِٓ
. قُِِْ, ُلبناف, ط –دار إحياء التراث العربي, بيركت  ,(قِْٕ:ت)
محمد بف محمد بف محمكد, أبك منصكر الماتريدم : تفسير الماتريدم تسكيالت أىؿ السنة .ّٓ

. ُِْٔ, ُبيركت, لبناف, ط -, دار الكتب العممية (قّّّ: ت)
لحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم أبك ا: تفسير الماكردم  النكت كالعيكف .ْٓ

. لبناف/ بيركت  -, دار الكتب العممية (قَْٓ: ت)البغدادم 
أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد  :تفسير المحرر الكجيز  ي تفسير الكتاب العزيز .ٓٓ

, ُبيركت, ط –, دار الكتب العممية (قِْٓ: ت)الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي 
 .قُِِْ

. ُّٓٔ, ُ, ط(ُُّٕ: ت)أحمد بف مصطفى المراغي : ير المراغيتفس .ٔٓ
. ُُِْالباكستاف,  –المظيرم, محمد ثناء اهلل, مكتبة الرشدية : التفسير المظيرم .ٕٓ
محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف  (:تفسير القرآف الحكيـ) تفسير المنار .ٖٓ

. َُٗٗىيئة المصرية العامة لمكتاب, اؿ ,(ىػُّْٓ: ت)بف محمد بياء الديف القممكني الحسيني 
كىبة بف مصطفى الزحيمي, دار الفكر . د: التفسير المنير  ي العقيدة كالشريعة كالمنيج .ٗٓ

. قُُْٖ, ِدمشؽ, ط -المعاصر
, ُنخبة مف العمماء, جامعة الشار ة, ط: التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ .َٔ

. ـََُِ
التفسير, مجمع الممؾ  يد لطباعة المصحؼ الشريؼ نخبة مف أساتذة : التفسير الميسر .ُٔ

. قَُّْ, ِالسعكدية, ط –
أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد  :تفسير النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التسكيؿ .ِٔ

. قُُْٗ, ُ, دار الكمـ الطيب, بيركت, ط(قَُٕ: ت)حا ظ الديف النسفي 
, َُبيركت, ط –جيؿ الجديد الحجازم, محمد محمكد, دار اؿ: التفسير الكاضل .ّٔ

. قُُّْ
أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي : التفسير الكسيط  ي تفسير القرآف المجيد .ْٔ

. قُُْٓ, ُلبناف, ط –, دار الكتب العممية, بيركت (قْٖٔ: ت)الكاحدم, النيسابكرم 
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, ُدمشؽ, ط –د كىبة بف مصطفى الزحيمي, دار الفكر : التفسير الكسيط لمزحيمي .ٓٔ
. قُِِْ

محمد سيد طنطاكم, دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر : التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ .ٔٔ
. ُالقاىرة, ط –كالتكزيع, الفجالة 

ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد  :تفسير أنكار التنزيؿ كأسرار التسكيؿ .ٕٔ
. قُُْٖ, ُطبيركت,  –دار إحياء التراث العربي  ,(قٖٓٔ: ت)الشيرازم البيضاكم 

محمد عمي السايس األستاذ باألزىر الشريؼ, المكتبة العصرية : تفسير آيات األحكاـ .ٖٔ
. لمطباعة كالنشر

: ت)أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمر ندم : تفسير بحر العمكـ .ٗٔ
(. قّّٕ

عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل : تيسير الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف تفسير .َٕ
 . قَُِْ, ُ, مؤسسة الرسالة, ط(قُّٕٔ: ت)السعدم 

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, : تفسير جامع البياف  ي تسكيؿ القرآف .ُٕ
. قَُِْ, ُ, مؤسسة الرسالة, ط(قَُّ: ت)أبك جعفر الطبرم 

 ,(قَُِٕ: ت)شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي  :ر ركح المعانيتفسي .ِٕ
. قُُْٓ, ُبيركت, ط –دار الكتب العممية 

نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي : تفسير غرائب القرآف كرغائب الفر اف .ّٕ
. قُُْٔ, ُبيركت, ط –, دار الكتب العمميو (قَٖٓ: ت)النيسابكرم 

 .ـَُٗٗ, ُىكد بف محكـ اليكارم, دار المغرب اإلسالمي, ط: هلل العزيزتفسير كتاب ا .ْٕ
عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر  :تفسير لباب التسكيؿ  ي معاني التنزيؿ .ٕٓ

. قُُْٓ, ُبيركت, ط –, دار الكتب العممية (قُْٕ: ت)الشيحي أبك الحسف الخازف 
: ت)محمد سعيد بف  اسـ الحالؽ القاسمي محمد جماؿ الديف بف : تفسير محاسف التسكيؿ .ٕٔ

. قُُْٖ, ُبيركت, ط –, دار الكتب العمميو (قُِّّ
محيي السنة , أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف  :تفسير معالـ التنزيؿ  ي تفسير القرآف .ٕٕ

, ُبيركت, ط–دار إحياء التراث العربي  ,(قَُٓ: ت)محمد بف الفراء البغكم الشا عي 
 . قَُِْ
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أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف : يل الغيب أك التفسير الكبيرتفسير مفات .ٖٕ
 –, دار إحياء التراث العربي (قَٔٔ: ت)الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم 

. قَُِْ, ّبيركت, ط
: ت)أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخى : تفسير مقاتؿ بف سميماف .ٕٗ

. ُِّٓ, ُبيركت, ط –ء التراث , دار إحيا(قَُٓ
أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى : التمخيص  ي معر ة أسماء األشياء .َٖ

. ِ, دار طالس لمدراسات كالترجمة كالنشر, دمشؽ, ط(قّٓٗ: ت)بف ميراف العسكرم 
 محمد حسيف, أطركحة دكتكراه, جامعة الجزائر,: التنظير المقاصدم عند ابف عاشكر .ُٖ

. ـََِٓنك شت 
, (قٕٔٔ: ت)أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم : تيذيب األسماء كالمغات .ِٖ

. لبناف –دار الكتب العممية, بيركت 
: ت)أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني : تيذيب التيذيب .ّٖ

. قُِّٔ, ُ, مطبعة دائرة المعارؼ النظامية, اليند, ط(قِٖٓ
, دار إحياء (قَّٕ: ت)محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر : تيذيب المغة .ْٖ

. ُبيركت, ط –التراث العربي 
زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العار يف : التك يؼ عمى ميمات التعاريؼ .ٖٓ

, ُالقاىرة, ط-عبد الخالؽ ثركت ّٖ, عالـ الكتب (قَُُّ: ت)بف عمي بف زيف العابديف 
. قَُُْ

: ت)عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني : التيسير  ي القراءات السبع .ٖٔ
. قَُْْ, ِبيركت, ط –, دار الكتاب العربي (قْْْ

عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني : جامع البياف  ي القراءات السبع .ٕٖ
 .قُِْٖ, ُاإلمارات, ط –, جامعة الشار ة (قْْْ: ت)
زيف الديف عبد الرحمف بف : جامع العمـك كالحكـ  ي شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ .ٖٖ

. قُِِْ, ٕبيركت, ط –, مؤسسة الرسالة (قٕٓٗ: ت)أحمد بف رجب بف الحسف, السىالمي 
, دار الرشيد, (قُّٕٔ: ت)محمكد بف عبد الرحيـ صا ي : الجدكؿ  ي إعراب القرآف .ٖٗ

. قُُْٖ, ْط مؤسسة اإليماف, بيركت, -دمشؽ 
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, دار العمـ (قُِّ: ت)أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم : جميرة المغة .َٗ
. ُبيركت, ط -لممالييف

أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف : الجياد البف أبي عاصـ .ُٗ
. قَُْٗ, ُالمدينة المنكرة, ط -, مكتبة العمـك كالحكـ (قِٕٖ:ت)مخمد الشيباني 

شياب الديف أحمد : الشياب عمى تفسير البيضاكم عناية القاضي ككفاية الراضيحاشية  .ِٗ
. بيركت –, دار صادر (قَُٗٔ: ت)بف محمد بف عمر الخفاجي المصرم الحنفي 

(. ىػَّْ: ت)عبد الرحمف بف محمد, أبك زرعة ابف زنجمة : حجة القراءات .ّٗ
ديف بف معظـ بف منصكر أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو اؿ: حجة اهلل البالغة .ْٗ

. قُِْٔ, ُلبناف, ط –, دار الجيؿ, بيركت (ىػُُٕٔ: ت)المعركؼ بػ الشاه كلي اهلل الدىمكم 
, دار (ىػَّٕ: ت)الحسيف بف أحمد بف خالكيو, أبك عبد اهلل : الحجة  ي القراءات السبع .ٓٗ

. قَُُْ, ُبيركت, ط –الشركؽ 
بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف  أبك نعيـ أحمد: حمية األكلياء كطبقات األصفياء .ٔٗ

. بيركت –, دار الكتاب العربي (ىػَّْ: ت)مكسى بف ميراف األصبياني 
أبك العباس, شياب الديف, أحمد بف يكسؼ بف : الدر المصكف  ي عمـك الكتاب المكنكف .ٕٗ

. , دار القمـ, دمشؽ(ىػٕٔٓ: ت)عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي 
شياب الديف محمكد بف عبد اهلل : القرآف العظيـ كالسبع المثانيركح المعاني  ي تفسير  .ٖٗ

. قُُْٓ, ُبيركت, ط –, دار الكتب العممية (ىػَُِٕ: ت)الحسيني األلكسي 
جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد : زاد المسير  ي عمـ التفسير .ٗٗ

. قُِِْ, ُبيركت, ط –, دار الكتاب العربي (ىػٕٗٓ: ت)الجكزم 
محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار, أبك بكر األنبارم : الزاىر  ي معاني كممات الناس .ََُ
. قُُِْ, ُبيركت, ط –, مؤسسة الرسالة (ىػِّٖ: ت)
: ت)محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بسبي زىرة : زىرة التفاسير .َُُ

. , دار الفكر العربي(ىػُّْٗ
شمس : ض معاني كالـ ربنا الحكيـ الخبيرالسراج المنير  ي اإلعانة عمى معر ة بع .َُِ

 ( –األميرية), مطبعة بكالؽ (ىػٕٕٗ: ت)الديف, محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشا عي 
. قُِٖٓالقاىرة, 
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. ـُّٗٗ, ُِسيد  طب, دار الشركؽ, ط: السالـ العالمي كاإلسالـ .َُّ
بف عمرك  أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد: سنف أبي داكد .َُْ

. بيركت –, المكتبة العصرية, صيدا (ىػِٕٓ: ت)األزدم السًٍّجٍستاني 
محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك عيسى : سنف الترمذم .َُٓ
. قُّٓٗ, ِمصر, ط –, شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي (ىػِٕٗ: ت)
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر : السنف الكبرل .َُٔ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

. قُِْْ, ّلبنات, ط –, دار الكتب العممية, بيركت (ىػْٖٓ: ت)البييقي 
: ت)أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي : سنف النسائي .َُٕ

. قَُْٔ, ِحمب, ط –, مكتب المطبكعات اإلسالمية (ىػَّّ
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  ىاٍيماز : سير أعالـ النبالء .َُٖ

. قَُْٓ, ّ, مؤسسة الرسالة, ط(ىػْٖٕ: ت )الذىبي 
أحمد أحمد غمكش, مؤسسة الرسالة لمطباعة : السيرة النبكية كالدعكة  ي العيد المدني .َُٗ

. قُِْْ, ُكالنشر كالتكزيع, ط
أحمد أحمد غمكش, مؤسسة الرسالة لمطباعة : دعكة  ي العيد المدنيالسيرة النبكية كاؿ .َُُ

 .ـََِْ, ُكالنشر كالتكزيع, ط
ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر : شعب اإليماف .ُُُ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

. قُِّْ, ُ, مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض, ط(ىػْٖٓ: ت)البييقي 
عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي : الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى .ُُِ

. قَُْٕ, ِعماف, ط –, دار الفيحاء (ىػْْٓ: ت)السبتي, أبك الفضؿ 
: ت)نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني : شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ .ُُّ

. قَُِْ, ُ, ط(لبناف -بيركت ), دار الفكر المعاصر (ىػّٕٓ
: ت)أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي : اح تاج المغة كصحاح العربيةالصل .ُُْ

. قَُْٕ, ْبيركت, ط –دار العمـ لممالييف  ,(ىػّّٗ
محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, دار طكؽ النجاة, : صحيل البخارم .ُُٓ
. قُِِْ, ُط
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شير بف ياسيف, دار المآثر حكمت بف ب. د. أ: الصحيل المسبكر مف التفسير بالمسثكر .ُُٔ
. قَُِْ, ُالمدينة النبكية, ط -لمنشر كالتكزيع كالطباعة

, دار (ىػُِٔ: ت)مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم : صحيل مسمـ .ُُٕ
. بيركت –إحياء التراث العربي 

 –محمد عمي الصابكني, دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع : صفكة التفاسير .ُُٖ
. قُُْٕ, ُرة, طالقاه
, دار الرائد العربي, (ىػْٕٔ: ت)أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم : طبقات الفقياء .ُُٗ

. ُلبناف, ط –بيركت 
أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء, : الطبقات الكبرل ط العممية .َُِ

, ُبيركت, ط –, دار الكتب العممية (ىػَِّ: ت)البصرم, البغدادم المعركؼ بابف سعد 
. قَُُْ

محمد بف عمي بف أحمد, شمس الديف الداككدم المالكي : طبقات المفسريف لمداككدم .ُُِ
. بيركت –, دار الكتب العممية (ىػْٓٗ: ت)
 –, مكتبة العمـك كالحكـ (ىػُُؽ : ت)أحمد بف محمد األدنو كم : طبقات المفسريف .ُِِ

. قُُْٕ, ُالسعكدية, ط
, ُمحمد بف عمر بازمكؿ, المكتبة المكية, ط. د :عمـ المناسبات  ي السكر كاآليات .ُِّ

. قُِّْ
أبك طاىر إسماعيؿ بف خمؼ بف سعيد المقرئ األنصارم : العنكاف  ي القراءات السبع .ُِْ

. قَُْٓ, عالـ الكتب, بيركت, (ىػْٓٓ: ت)السر سطي 
: ت)البصرم  أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم: العيف .ُِٓ

. , دار كمكتبة اليالؿ(ىػَُٕ
أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ : غريب الحديث .ُِٔ

. قَُِْ, دار الفكر, (ىػّٖٖ: ت)بالخطابي 
(. ىػِٕٔ: ت)أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف  تيبة الدينكرم : غريب القرآف البف  تيبة .ُِٕ
 –, دار  تيبة (ىػَّّ: ت )السجستاني, أبك بكر العيزيرم  محمد بف عيزير: غريب القرآف .ُِٖ

. قُُْٔ, ُسكريا, ط
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أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ :  تل البياف  ي مقاصد القرآف .ُِٗ
يدىا (ىػَُّٕ: ت)اهلل الحسيني البخارم الًقنَّيكجي   –, المىكتبة العصريَّية لمطبىاعة كالٌنٍشر, صى

. قُُِْبىيركت, 
, دار (ىػَُِٓ: ت)محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني : القدير  تل .َُّ

. قُُْْ, ُدمشؽ, بيركت, ط -ابف كثير, دار الكمـ الطيب 
أبك عيبيد القاسـ بف ساٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم :  ضائؿ القرآف ألبي عبيد .ُُّ
 .قُُْٓ, ُ, ط(بيركت -دمشؽ ), دار ابف كثير (ىػِِْ: المتك ى)
جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف :  نكف األ ناف  ي عيكف عمـك القرآف .ُِّ

. قَُْٖ, ُلبناف, ط –بيركت  -, دار البشائر (ىػٕٗٓ: ت)محمد الجكزم 
ٌي بف : كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت  يرس الفيارس .ُّّ ٍبد الحى محمد عى

, دار (ىػُِّٖ: ت)ريسي, المعركؼ بعبد الحي الكتاني عبد الكبير ابف محمد الحسني اإلد
. ِبيركتف ط –الغرب اإلسالمي 

 -بيركت -دار الشركؽ  ,(ىػُّٖٓ: ت)سيد  طب إبراىيـ حسيف :  ي ظالؿ القرآف .ُّْ
. قُُِْ, ُٕالقاىرة, ط

, ِسكرية, ط –دمشؽ . الدكتكر سعدم أبك حبيب, دار الفكر: القامكس الفقيي .ُّٓ
. قَُْٖ

, (ىػُٕٖ: ت)مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل : القامكس المحيط .ُّٔ
. قُِْٔ, ٖلبناف, ط –مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 

. قُُْٖبيركت,  -حسنيف محمد مخمكؼ, دار ابف حـز: كممات القرآف تفسير كبياف .ُّٕ
ب بف مكسى الحسيني القريمي أيك: معجـ  ي المصطمحات كالفركؽ المغكية الكميات .ُّٖ

. بيركت –, مؤسسة الرسالة (ىػَُْٗ: ت)الكفكم, أبك البقاء الحنفي 
أبك محمد, عبد اهلل بف عبد المؤمف بف الكجيو بف عبد اهلل بف : الكنز  ي القراءات العشر .ُّٗ

, مكتبة (ىػُْٕ: ت)عمى ابف المبارؾ التٌاجر الكاسطٌي المقرئ تاج الديف كيقاؿ نجـ الديف 
. قُِْٓ, ُالقاىرة, ط –لثقا ة الدينية ا
أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي : المباب  ي عمـك الكتاب .َُْ

. قُُْٗ, ُلبناف, ط/ بيركت  -, دار الكتب العممية (ىػٕٕٓ: ت)الدمشقي النعماني 
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محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم : لساف العرب .ُُْ
. قُُْْ, ّبيركت, ط –, دار صادر (ىػُُٕ: ت)لركيفعى اإل ريقى ا
, مكتبة المعارؼ لمنشر (ىػَُِْ: ت)مناع بف خميؿ القطاف : مباحث  ي عمـك القرآف .ُِْ

. قُُِْ, ّكالتكزيع, ط
: ت)أحمد بف الحسيف بف ًمٍيراف النيسابكرٌل, أبك بكر : المبسكط  ي القراءات العشر .ُّْ

. دمشؽ –ية , مجمع المغة العرب(ىػُّٖ
, مكتبة الخانجى (ىػَِٗ: ت)أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمى البصرم : مجاز القرآف .ُْْ
. قُُّٖالقاىرة,  –
: ت)أحمد بف  ارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف : مجمؿ المغة البف  ارس .ُْٓ

. قَُْٔ, ِبيركت, ط –, مؤسسة الرسالة (ىػّٓٗ
: ت)تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني : مجمكع الفتاكل .ُْٔ

. قُُْٔ, مجمع الممؾ  يد لطباعة المصحؼ الشريؼ, المدينة النبكية, (ىػِٖٕ
خالد بف سميماف المزيني, دار : المحرر  ي أسباب نزكؿ القرآف مف خالؿ الكتب التسعة .ُْٕ

. قُِْٕ, ُبية السعكدية, طالمممكة العر -ابف الجكزم, الدماـ 
, (ىػْٖٓ: ت)أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي : المحكـ كالمحيط األعظـ .ُْٖ

. قُُِْ, ُبيركت, ط –دار الكتب العممية 
زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم : مختار الصحاح .ُْٗ
. قَُِْ, ٓصيدا, ط –لنمكذجية, بيركت الدار ا -, المكتبة العصرية (ىػٔٔٔ: ت)
لبناف,  –محمد عمي الصابكني, دار القرآف الكريـ, بيركت : مختصر تفسير ابف كثير .َُٓ
. قَُِْ, ٕط
, دار إحياء (ىػْٖٓ: ت)أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي : المخصص .ُُٓ

. قُُْٕ, ُبيركت, ط –التراث العربي 
محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إ ميمان, : يدمراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المج .ُِٓ

. قُُْٕ, ُبيركت, ط –, دار الكتب العممية (ىػُُّٔ: ت)التنارم بمدان 
أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم : المراسيؿ .ُّٓ

. قَُْٖ, ُبيركت, ط –, مؤسسة الرسالة (ىػِٕٓ: ت)السًٍّجٍستاني 
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عبد الرحمف بف أبي بكر, جالؿ الديف : الع  ي تناسب المقاطع كالمطالعمراصد المط .ُْٓ
. قُِْٔ, ُ, مكتبة دار المنياج لمنشر كالتكزيع, الرياض, ط(ىػُُٗ: ت)السيكطي 

أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو : المستدرؾ عمى الصحيحيف .ُٓٓ
بيركت,  –, دار الكتب العممية (ىػَْٓ: ت)كرم بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيساب

. قُُُْ, ُط
: ت)أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني : مسند أحمد .ُٔٓ

. قُُِْ, ُ, مؤسسة الرسالة, ط(ىػُِْ
عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي : مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار .ُٕٓ

. , المكتبة العتيقة كدار التراث(ىػْْٓ: ت)السبتي, أبك الفضؿ 
إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي : مصاعد النظر لإلشراؼ عمى مقاصد السكر .ُٖٓ

. قَُْٖ, ُالرياض, ط –, مكتبة المعارؼ (ىػٖٖٓ: ت)بف أبي بكر البقاعي 
محمد بف أبي الفتل بف أبي الفضؿ البعمي, أبك عبد اهلل, : المطمع عمى ألفاظ المقنع .ُٗٓ

. قُِّْ, ُمكتبة السكادم لمتكزيع, ط ,(ىػَٕٗ: ت)س الديف شـ
, مركز (ىػَّٕ: ت)محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر : معاني القراءات .َُٔ

. قُُِْ, ُجامعة الممؾ سعكد, ط -البحكث  ي كمية اآلداب 
عرابو .ُُٔ , (ىػُُّ: ت)إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ الزجاج : معاني القرآف كا 

. قَُْٖ, ُبيركت, ط –عالـ الكتب 
مكة,  -, جامعة أـ القرل (ىػّّٖ: ت)أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد : معاني القرآف .ُِٔ
. َُْٗ, ُط
: المتك ى)أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء : معاني القرآف .ُّٔ

. ُمصر, ط –, دار المصرية لمتسليؼ كالترجمة (ىػَِٕ
شياب الديف أبك عبد اهلل يا كت بف : إرشاد األريب إلى معر ة األديب= األدباء معجـ  .ُْٔ

. قُُْْ, ُ, دار الغرب اإلسالمي, بيركت, ط(ىػِٔٔ: ت)عبد اهلل الركمي الحمكم 
أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز بف المىٍرزيباف بف سابكر بف : معجـ الصحابة .ُٓٔ

. قُُِْ, ُالككيت, ط –مكتبة دار البياف  ,(ىػُّٕ: ت)شاىنشاه البغكم 
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أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف : معجـ الفركؽ المغكية .ُٔٔ
. قُُِْ, ُ, مؤسسة النشر اإلسالمي, ط(ىػّٓٗنحك : ت)ميراف العسكرم 

, عالـ (ىػُِْْ: ت)د أحمد مختار عبد الحميد عمر : معجـ المغة العربية المعاصرة .ُٕٔ
. قُِْٗ, ُ, طالكتب

: ت)عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشقي : معجـ المؤلفيف .ُٖٔ
. بيركت, دار إحياء التراث العربي بيركت -, مكتبة المثنى (ىػَُْٖ

. مجمع المغة العربية بالقاىرة, إبراىيـ مصطفى, كآخركف, دار الدعكة: المعجـ الكسيط .ُٗٔ
, (ىػَّٓ: ت)إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي, أبك إبراىيـ : معجـ ديكاف األدب .َُٕ

. قُِْْمؤسسة دار الشعب لمصحا ة كالطباعة كالنشر, القاىرة, 
محمد ركاس  معجي, كحامد صادؽ  نيبي, دار النفائس لمطباعة : معجـ لغة الفقياء .ُُٕ

. قَُْٖ, ِكالنشر كالتكزيع, ط
القزكيني الرازم, أبك الحسيف  أحمد بف  ارس بف زكريا: معجـ مقاييس المغة ابف  ارس .ُِٕ
. قُّٗٗ, دار الفكر, (ىػّٓٗ: ت)
حسف عز الديف بف حسيف بف عبد الفتاح أحمد : معجـ كتفسير لغكل لكممات القرآف .ُّٕ

. ُالجمؿ, الييئة المصرية العامة لمكتاب, مصر, ط
أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف : معر ة الصحابة .ُْٕ

. قُُْٗ, ُ, دار الكطف لمنشر, الرياض, ط(ىػَّْ: ت)بياني األص
ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى, أبك الفتل, برىاف : المغرب  ي ترتيب المعرب .ُٕٓ

ًزٌل  . , دار الكتاب العربي(ىػَُٔ: ت)الديف الخكارزمي الميطىرٍّ
الديف السيكطي عبد الرحمف بف أبي بكر, جالؿ : مفحمات األ راف  ي مبيمات القرآف .ُٕٔ
. قَُّْ, ُبيركت, ط –, مؤسسة عمـك القرآف, دمشؽ (ىػ ُُٗ: ت)
أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى : المفردات  ي غريب القرآف .ُٕٕ
. قُُِْ, ُدمشؽ بيركت, ط -, دار القمـ, الدار الشامية (ىػَِٓ: ت)
محمد سعد بف أحمد بف مسعكد : يةمقاصد الشريعة اإلسالمية كعال تيا باألدلة الشرع .ُٖٕ

. اليكبي
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, ٓعالؿ الفاسي, دار الغرب اإلسالمي, ط: مقاصد الشريعة اإلسالمية كمكارميا .ُٕٗ
. ـُّٗٗ

ـ بدكف ُٖٕٗالطاىر بف عاشكر, الشركة التكنسية لمتكزيع, : مقاصد الشريعة اإلسالمية .َُٖ
. ر ـ
العمكاني, دار الفكر طو جابر . مجمكعة مف المؤلفيف, حكار مع د: مقاصد الشريعة .ُُٖ

. ـََِِ, ُبيركت, ط
يكسؼ حامد العالـ, المعيد العالمي لمفكر . د: المقاصد العامة لمشريعة اإلسالمية .ُِٖ

. ـُْٗٗ, ِاإلسالمي, الرياض, ط
, (ىػّٓٗ: ت)أحمد بف  ارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف : مقاييس المغة .ُّٖ

. قُّٗٗدار الفكر, 
: ت)الفتل محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني أبك : الممؿ كالنحؿ .ُْٖ

. , مؤسسة الحمبي(ىػْٖٓ
لجنة مف عمماء األزىر, المجمس األعمى لمشئكف : المنتخب  ي تفسير القرآف الكريـ .ُٖٓ

. قُُْٔ, ُٖمصر, طبع مؤسسة األىراـ, ط -اإلسالمية 
بف حمد بف ناصر بف عبد العزيز : منحة القريب المجيب  ي الرد عمى عباد الصميب .ُٖٔ

 (.ىػُِْْ: ت)عثماف آؿ معمر 
: ت)عبد العزيز بف محمد بف عبد المحسف السمماف : مكارد الظمآف لدركس الزماف .ُٕٖ

. قُِْْ, َّ, ط(قُِِْ
: ت)إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي : المكا قات .ُٖٖ

. قُُْٕ, ُ, دار ابف عفاف, ط(ىػَٕٗ
جعفر شرؼ الديف, دار التقريب بيف المذاىب : القرآنية خصائص السكرالمكسكعة  .ُٖٗ

 .قَُِْ, ُبيركت, ط –اإلسالمية 
, مؤسسة سجؿ العرب, (ىػُُْْ: ت)إبراىيـ بف إسماعيؿ األبيارم : المكسكعة القرآنية .َُٗ

 .قَُْٓ
أبك القاسـ ىبة اهلل بف سالمة بف نصر بف عمي البغدادم : الناسخ كالمنسكخ لممقرم .ُُٗ

. قَُْْ, ُبيركت, ط –, المكتب اإلسالمي (ىػَُْ: ت)رم المؽ
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عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل األنصارم, أبك : نزىة األلباء  ي طبقات األدباء .ُِٗ
 .قَُْٓ,  ّاألردف, ط –, مكتبة المنار, الزر اء (ىػٕٕٓ: ت)البركات, كماؿ الديف األنبارم 

بف عبيد اهلل األنصارم, أبك البركات,  عبد الرحمف بف محمد: النشر  ي القراءات العشر .ُّٗ
 .قَُْٓ, ّاألردف, ط –, مكتبة المنار, الزر اء (ىػٕٕٓ: ت)كماؿ الديف األنبارم 

دار  ,(ىػُّٖٔ: ت)حسف أحمد عبد الرحمف محمد البنا الساعاتي : نظرات  ي كتاب اهلل .ُْٗ
 .قُِّْالقاىرة,  –التكزيع كالنشر اإلسالمية 

الشاطبي, أحمد الريسكني, الدار العالمية لمكتاب اإلسالمي,  نظرية المقاصد عند اإلماـ .ُٓٗ
. قُُِْ, ّط
إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي : نظـ الدرر  ي تناسب اآليات كالسكر .ُٔٗ

. , دار الكتاب اإلسالمي, القاىرة(ىػٖٖٓ: ت)بكر البقاعي 
: ت)الديف السيكطي  عبد الرحمف بف أبي بكر, جالؿ: نظـ العقياف  ي أعياف األعياف .ُٕٗ

. بيركت –, المكتبة العممية (ىػُُٗ
, دار (ىػْٕٔ: ت)صالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم : نكث اليمياف  ي نكت العمياف .ُٖٗ

 .قُِْٖ, ُلبناف, ط –الكتب العممية, بيركت 
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد : النياية  ي غريب الحديث كاألثر .ُٗٗ

بيركت,  -, المكتبة العممية (ىػَٔٔ: ت)ف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير بف محمد اب
. قُّٗٗ

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي : نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ .ََِ
. , دار الكتب العممية(ىػَُّٕ: ت)ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّيكجي 

ٌمكش بف محمد بف مختار أب: اليداية إلى بمكغ النياية .َُِ ك محمد مكي بف أبي طالب حى
, مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة, (ىػّْٕ: ت)القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي 

 .قُِْٗ, ُط
أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم, النيسابكرم, : الكجيز لمكاحدم .َِِ

. قُُْٓ, ُدمشؽ, بيركت, ط -شامية الدار اؿ, , دار القمـ (ىػْٖٔ: ت)الشا عي 
أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف : ك يات األعياف .َِّ

 .ـُْٗٗ, ُبيركت, ط –, دار صادر (ىػُٖٔ: ت)خمكاف البرمكي اإلربمي 
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 :المواقع اإللكترواية والشبكة العاكبوتية
 .http://www.ikhwanwiki.com( إخكاف كيكي)ف مك ع مكسكعة اإلخكا .ُ
 . /http://www.bazmool.com: مك ع الدكتكر محمد بازمكؿ .ِ
 . /http://shamela.ws: مك ع المكتبة الشاممة .ّ
 . /http://albayan.co.ukمجمة البياف مك ع  .ْ
 . /http://www.raissouni.maمك ع األستاذ أحمد الريسكني  .ٓ
 .http://www.ta-u.com/vb/showthread.php?t=236593مك ع مركز اإلرشاد الجامعي  .ٔ
 . www.islamweb.net: اإلسالمية الشبكة مك ع .ٕ
 . http://vb.tafsir.net/tafsir20436/#.VHW2E9KsWn0 :القرآن وعموم لمتفسير العممي موقع الممتقى .ٖ

  

http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.bazmool.com/
http://shamela.ws/
http://albayan.co.uk/
http://www.raissouni.ma/
http://www.ta-u.com/vb/showthread.php?t=236593
http://www.islamweb.net/
http://vb.tafsir.net/tafsir20436/#.VHW2E9KsWn0


184 
 

:- الموضوعات فهرس: خامساً 
رقم الصفحة  الموضوع

 ج إهداء
 د شكر وتقدير

 كة ــدمـــالمق
 الفصل التمهيدي

 ِ. بسورة الحجعام تعريف : المبحث األول
 ّ .اسـ السكرة, كنزكليا, كعدد آياتيا, ك ضميا :المطمب األول

 ٔ .الجك الذم نزلت  يو السكرة :الثاايالمطمب 
 ٔ .المحكر األساسي لمسكرة, كاألىداؼ العامة ليا :المطمب الثالث

 ٖ :المااسبات في سورة الحج: حث الثاايبالم
 ٗ .المناسبة لغة كاصطالحان  :المطمب األول
 َُ .مناسبة السكرة لما  بميا, كلما بعدىا, كمناسبة أكليا آلخرىا :المطمب الثااي

 ُّ :تعريف الدراسة التحميمية، ومتطمباتها: المبحث الثالث
 ُْ .المقصكد بالدراسة التحميمية :المطمب األول
 ُٓ .متطمبات الدراسة التحميمية :المطمب الثااي

 ُٕ :تعريف المقاصد واألهداف وأهميتها: المبحث الرابع
 ُٖ .تعريؼ المقاصد لغة كاصطالحان  :المطمب األول
 َِ .تعريؼ األىداؼ لغة كاصطالحان  :المطمب الثااي
 ُِ .الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ :المطمب الثالث
 ِِ .أىمية معر ة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات :المطمب الرابع

 24-الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من ا :الفصل األول
 ِٓ (4-1)اآليات األمر بتقوى اهلل عز وجل: المبحث األول

 ِٔ .كجكب التحمي بالتقكل :المطمب األول
 َّ .بياف ىكؿ الساعة كزلزلة القيامة :المطمب الثااي
 ّٕ. استنكار الجدؿ  ي اهلل بغير عمـ :المطمب الثالث

 ِْ (7-5)اآليات البعث والاشور إثبات: المبحث الثااي
 ّْ .كمراحؿ حياتو اإلنسافأطكار خمؽ  :المطمب األول
 َٓ .المطر حياة النبات إنزاؿ :المطمب الثااي
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 ّٓ. حقائؽ ثابتة متصمة بنامكس الككف :المطمب الثالث
 ٔٓ (16-8)اآليات أحوال الااس واختالفهم في اهلل: المبحث الثالث

 ٕٓ .الضالؿ رؤكس ذـ :المطمب األول
 َٔ .المضطرب كاإليماف النفاؽ, أىؿ ذـ :الطمب الثااي

 ٓٔ .جزاء المؤمنيف الجنة :الثالثالمطمب 
 ٕٔ. (الكا ريف أنؼ رغـ) كنصره لرسكلو اهلل رعاية :المطمب الرابع

 ُٕ (24-17)الفصل اإللهي بين األمم اآليات : المبحث الرابع
 ِٕ .اهلل يقضي بيف األمـ :ولالمطمب األ
 ْٕ .اهلل لعزة الككف  ي ما كؿ خضكع :ثاايالمطمب ال
 ٕٕ .الكا ريف عذاب مشاىد مف مشيد :ثالثالمطمب ال

 ُٖ. لممؤمنيف النعيـ مشاىد مف مشيد :الرابع المطمب
 41-25الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من : الفصل الثااي
 ٕٖ (37-25)اآليات بيان تعظيم الحرمات والشعائر: المبحث األول

 ٖٖ .صد الكا ريف عف المسجد الحراـ :المطمب األول
 بعض كبياف إليو, بالحج كاألمر الحراـ, البيت مكاف تعييف :المطمب الثااي

 .المناسؾ
ُٗ 

 ٗٗ .األمر بتعظيـ الحرمات كالشعائر :المطمب الثالث
 َُٓ .لمطائعيف كبشارة منسؾ, أمة لكؿ :المطمب الرابع

بطاؿ البيدف, تفضيؿ :المطمب الخامس  َُٖ .الجاىمية أعماؿ كا 
 ُُُ (41-38)اآليات الماة عمى العباد بدفع فساد المفسدين: المبحث الثااي

 ُُِ .اهلل يدا ع عف المؤمنيف :المطمب األول
 ُُّ .لممؤمنيف بالقتاؿ كبياف المبررات اإلذف :المطمب الثااي
 ُُٕ .المنصكرة الفئة صفات :المطمب الثالث

 57-42الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من : الفصل الثالث
 ُُِ (51-42)اآليات ساة اهلل في األمم المكذبة: المبحث األول

 ُِِ .الدعكات  ي اهلل كسنة لرسميـ, األمـ تكذيب مف نماذج :المطمب األول
 ُِْ .لممعتبريف عبرة المكذبيف مصارع :المطمب الثااي
, اهلل انتقاـ :المطمب الثالث  ُِٔ .المكذبيف  ي اهلل كسنة آتو

 ُِٕ. تحديد ميمة النبي :الرابعالمطمب 
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 ُِٗ (57-52)اآليات إحكام الوحي وصواه من الشيطان: المبحث الثااي
 الرحمف كىداية الشيطاف, إلقاء :المطمب األول. َُّ 
 الساعة تفاجئيـ حتى الكا ريف شقاؽ :المطمب الثااي .ُّّ 

 78-58الدراسة التحميمية لمقاصد وأهداف اآليات  من : الفصل الرابع
    اآلياتوعد لممهاجرين المدافعين عن أافسهم بالاصر والجاة : المبحث األول

(58-60) ُّٔ 

 ُّٕ .اهلل سبيؿ  ي المياجريف ثكاب :المطمب األول
 ُّٖ. غي عميونصرة اهلل لمف بي  :المطمب الثااي

 َُْ (66-61)اآليات عرض دوئل القدرة في صفحات الكون: المبحث الثااي
 ُُْ. القيار الكاحد عمى يدؿ كالنيار الميؿ تتابع: األكؿ المطمب :المطمب األول
 ُِْ. كجؿ عز تدبيره إلى مفتقر لمخالؽ, مممكؾ مخمكؽ كؿ :المطمب الثااي
 ُّْ. كرحمتو  درتو دالئؿ مف :المطمب الثالث

، وأوامر الدين ضعف اآللهة التي يركن إليها المشركون: المبحث الثالث
 ُْٓ (76-67)اآليات

 ُْٔ. ان عة كمنياجلكؿ أمة شر :المطمب األول
 ُْٖ  .كجيميـ الكا ريف ضالؿ :الثااي المطمب
 ُْٗ .الذباب بخمؽ األصناـ لعجز المثؿ ضرب :الثالث المطمب
 ُُٓ. اإلنس كمف المالئكة مف الرسؿ اصطفاء :الرابع المطمب

 ُِٓ .أكامر كأحكاـ :المطمب الخامس
 ُٓٓ .كتشتمؿ ممخص البحث, كأىـ النتائج كالتكصيات :الخاتمة

 ُٕٓ: الفهارس
 ُٖٓ.  يرس اآليات القرآنية: أكالن 
 ُّٔ . يرس األحاديث النبكية: ثانيان 
 ُٓٔ . يرس األعالـ المترجـ ليـ: ثالثان 
 ُٕٔ . يرس المصادر كالمراجع: رابعان 

 ُْٖ . يرس المكضكعات: خامسان 
 ُٕٖ .الرسالة بالمغة العربيةممخص 

 ُٖٖ .ممخص الرسالة بالمغة اإلاجميزية
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 :ممخص البحث

ىداؼ الحزب مف القرآف سكرة الحج, ك د جاء ىذا البحث  ي أتناكؿ الباحث دراسة مقاصد ك
: مقدمة كتمييد كأربعة  صكؿ كخاتمة

المكضكع, كالدراسات السابقة, كمنيج  اختيارتحدث  ييا عف أىمية المكضكع, كأسباب  :أما المقدمة
. البحث, كخطة البحث
احتكل التعريؼ العاـ بسكرة الحج, كالمناسبات  ييا, كتعريؼ الدراسة  قد  :وأما الفصل التمهيدي

  .التحميمية, كمتطمباتيا, كتعريؼ المقاصد كاألىداؼ, كأىميتيا
األمر بتقكل : , كتضمف(ِْ-ا)اآليات  مف   فيو الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ :وأما الفصل األول

 ., كالفصؿ اإلليي بيف األمـ ي اهلل اهلل عز كجؿ, إثبات البعث كالنشكر, أحكاؿ الناس كاختال يـ
بياف تعظيـ : , كتضمف(ُْ-ِٓ)ك يو الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ اآليات  مف  :الفصل الثااي

. بد ع  ساد المفسديفالحرمات كالشعائر, المنة عمى العباد 
سنة اهلل  ي : , كتضمف(ٕٓ-ِْ)كيتناكؿ الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ اآليات مف  :الفصل الثالث

حكاـ الكحي كصكنو مف الشيطاف . األمـ المكذبة, كا 
كعد مف اهلل : , كيتضمف(ٖٕ-ٖٓ)كيتناكؿ الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ اآليات مف  :الفصل الرابع

ر كالجنة لممياجريف المدا عيف عف أنفسيـ, عرض دالئؿ القدرة  ي صفحات الككف, ضعؼ اآللية بالنص
. التي يركف إلييا المشرككف, كأكامر كأحكاـ إليية

. كتحتكم عمى أىـ النتائج كالتكصيات :الخاتمة
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Research Summary: 
The researcher studying the purposes and goals of the party from the Holy Al-Hajj, 
came at the forefront of this research and pave the four chapters and a conclusion: 
The introduction: he talked about the importance of the subject, and the reasons for 
choosing the topic, and previous studies, and research methodology, and research 
plan. 
The introductory chapter: general definition Surat Hajj was contained, and occasions 
where, the definition of the analytical study, and requirements, the definition of 
objectives and targets, and its importance. 
The first chapter: provides an analytical study of the purposes and objectives of the 
verses (a -24), and included: it's fear God Almighty, to prove the Resurrection, the 
conditions of the people and their differences in God, and the separation between the 
divine Nations. 
Chapter II and the analytical study of the purposes and objectives of the verses (25-
41), and included: a statement to maximize privacy and rituals, worshipers pay 
gratitude to the corruption of spoilers. 
Chapter III deals with the analytical study of the purposes and objectives of the 
verses (42-57), and included: Year of God in Almkzbh Nations, the provisions of 
Revelation and the safeguarding of the devil. 
Chapter IV deals with the analytical study of the purposes and objectives of the 
verses (58-78), and includes: the promise of God's victory and a paradise for 
immigrants defenders themselves, the power in the universe pages of evidence, the 
weakness of the gods that lulled the polytheists, orders and provisions of the divine. 
Conclusion: It contains the most important findings and recommendations. 

 


