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 داءــــــــــــــاإلى
 

 كأصحابو الكراـ إلى معمـ البشرية الذم أرسمو اهلل رحمةن لمعالميف محمد 
 إلى ركح كالدم الحبيب صاحب الفضؿ بعد اهلل في كصكلي إلى ما كصمت

 إلى أمي حفظيا اهلل
 ـ في سبيؿ اهللإلى جميع شيداء ىذا الكطف الذم ضحكا بأنفسيـ كأمكالي

               إلى مشرفي األستاذ الدكتكر زكريا الزميمي حفظو اهلل كرفع قدره كشأنو 
 في الدنيا كاآلخرة

 إلى إخكتي األعزاء عمى قمبي حفظيـ اهلل كرعاىـ
 إلى زكجتي كأىميا مف آؿ صالح
 إلى عمي كابنو الفاضؿ حفظيـ اهلل

لى المصمي  ف في مسجد الرحمف الذم أصمي بيـ إمامان إلى جميع األقارب كالمحبيف كا 
 إلى المصميف في مسجد أبي الخير الذم تربيت فيو صغيران بصحبة كالدم الحبيب

 إلى كؿ مسمـ كمسممة حريص كغيكر عمى كتاب اهلل
أف يجعمو في ميزاف  حث المتكاضع إلى ركح كالدم كأسأؿ اهللكأىدم ثمرة ىذا الب

 يجمعنا بو في الفردكس األعمىحسناتو كيجزيو عنا خير الجزاء ك 
 الباحث      

 محمود حمد محمد منون
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 رـــكر وتقديــش
ْٓ ]الحمد هلل الذم ىدانا ليذا، كنسألو أف يجعمنا مف الشاكريف كانطبلقان مف قكلو تعالى:  َِ َٚ

 ِٗ ب ٠َْشُىُش ٌَِْٕفِغ َّ َّ  .(ُ)( هللمن ل يشكر الناس ل يشكر ا: )، كقكلو {ٕٔ}نمًبٌ:[ ٠َْشُىْش فَبِٔ

أتقدـ بالشكر إلى كالدم رحمو اهلل الذم عممني صغيران، كترؾ لي ما أتعمـ كبيران، كالشكر 
 مكصكؿ إلى كالدتي التي ال تترؾ الدعاء لي فيي دائمة الدعاء لي بالتكفيؽ.

الرسالة كأشكره لسعة  كالشكر العميؽ ألستاذم الدكتكر زكريا الزميمي المشرؼ عمى ىذه
 ي في كؿ مرحمة مف مراحؿ ىذه الرسالة.مع صدره كصبره

كالشكر أيضان لمدكتكر محمكد ىاشـ عنبر مناقشان داخميان، كالدكتكر رمضاف يكسؼ الصيفي 
 مناقشان خارجيان، كأشكرىـ لقبكليـ تحكيـ ىذا البحث.

كالشكر مكصكؿ لجامعتي الرائدة، كأساتذتي الكراـ الذيف تمقينا منيـ العمـ بالشدة كالحمـ، 
 ة بكثرة التقارير كاألبحاث، كالحمـ عمينا بأخبلقيـ كمعاممتيـ.الشد

كما أتقدـ بالشكر لؤلخ أ. عبد اهلل أبك مكسى )أبك عامر( سكرتير الكمية عمى ما قاـ بو 
 مف جيد في طباعة كتنسيؽ الرسالة.

دارييف، ككذلؾ عمادة  كالشكر الخاص لكميتي كمية أصكؿ الديف عميدان كأكاديمييف كا 
 ات العميا.الدراس

كالشكر لكؿ أصدقائي كأصحابي خاصة األخ محمد العمي، كصاحبام في المرحمة 
الجامعية البكالكريكس كالماجستير األخ/ ظاىر ربحي قبيا األسير المحرر، كاألخ أسامة السمطاف، 

 كيجمعنا أف كبلن مف غاب عف التعميـ قرابة عشريف سنة، ثـ عاد بفضؿ اهلل كمشيئتو إلى التعميـ.

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف

 

 

                                                           
 (.ُُِِ-ِع الصغير كزيادة، )(، كصححو األلباني في صحيح الجامع مّّٗ/ْسنف الترمذم، )( ُ)



 
 

 

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحر ِمَداًدا لَِكلََِمِت َرِّبي َلنَِفَد اْلَبْحر ]

 [َمَدًداَقْبل َأْن َتنَْفد َكلََِمت َرِّبي َوَلْو ِجْئنَا بِِمْثلِِه 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 المقدمة

يذا ل شيئان أف يقكؿ لو كف فيككف، الحمد هلل الذم ىدانا م إذا أرادالحمد هلل رب العالميف الذ
انفعنا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل، الميـ عممنا ما ينفعنا كانفعنا بما عممتنا كزدنا عممان، الميـ 

كاآلخرة ك الصبلة ك السبلـ عمى سيد المرسميف سيدنا محمد ك آلو  بالقرآف كارفعنا بو في الدنيا
 كصحبو اجمعيف 

البحث في ظبللو، ك ميادينو، فإف القرآف ىك الدستكر ك الحمد هلل الذم شرفنا بدراسة القرآف 
ِْٙذٞ ]قكـ ي أالخالد كىك ييدم لمتي ى َ٠ َْ ََ٘زا اٌمُْشآَ  َّْ َٓ اِ َٓ اٌَِّز٠ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ُش اٌ ٠ُجَشِّ َٚ  َُ َٛ َٟ أَْل ِ٘ ٌٍَِّزِٟ 

ُْ أَْعًشا َوج١ًِشا ُٙ ٌَ َّْ بٌَِؾبِد أَ َْ اٌصَّ ٍُٛ َّ  .{9[ }اإلسساء:٠َْؼ
صحاب أمياتنا كأ آباؤناك جر الكبير نحف ف نحصؿ عمى ىذه البشرل كاألأؿ اهلل العظيـ أسأ

 صمنا الى ىذه المرحمة  أما بعد.أك ك  انمنا كدرسال ننسى مف الدعاء مف عمك الفضؿ بعد اهلل عمينا، 
أال كىك كبلـ اهلل  وكأصدق الحديث عمـ التفسير مف أشرؼ العمكـ ألنو متعمؽ بخيرفإف 

، .كال شؾ أف مف حاز ىذا العمـ فقد حاز العمـك كميا 
 وآياتمعنا النظر كالفكر في أ ذاإ ايرشاد كدستكر ألمكر الحياة كمكا   كتاب ىداية فالقرآف

لتككف لنا نكرا كسط الظبلـ المطبؽ عمى األمة ليككف  ياتاآلكالمقاصد مف ىذه  األىداؼ كعرفنا
 لؼ.آالى الكحدة كالت داعيان  القرآف

جاءت ىذه الدراسة لمقاصد كأىداؼ الحزب السابع كالخمسيف لتمبي حاجاتنا المعاصرة  لذا
 كلنتعمـ أساليب ،ناف  لما أعده اهلل لممؤمنيفمف تعظيـ اهلل كمحاكرة الممحديف بالدليؿ العقمي كاالطمئ

 كأف العذاب كاقع بالكافريف. ،لى اهلل كعدـ اليأس ميما كانت المعاناةإ الدعكة
 أوًل: أسباب اختيار الموضوع:

 في البحث كالتنقيب عف مقاصد السكر كربطيا بالمكضكع الكاحد. خدمة كتاب اهلل  .ُ
أَفاََل ]اط أسراره كفكائده كمقاصده عمبلن لقكلو تعالى: لتدبر في آيات القرآف الكريـ كاستنبا .ِ

َٙب َْ َػٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ أَ َْ اٌمُْشآَ  .{ٕٗ[ }يحًد:٠َزََذثَُّشٚ
رشادات معينة عمى فيـ كحؿ ا  ما فيو مف ىدايات ك  ظيارا  ك  ،الحزب ،ىذا النظرة التحميمية لسكر .ّ

 ليـ الذم نعيشو.مشكبلت الكاقع األ
امتدت  تيكمية اصكؿ الديف" في ىذه السمسمة الب" التفسير كعمكـ القراف ركعمش لمساىمة فيا .ْ

 مف بداية القرآف العظيـ كالتي اشرفت عمى االنتياء.
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العمؿ عمى ربط مكضكعات السكر بالكاقع المعاصر كما تعالجو ىذه السكر مف قضايا ىامة  .ٓ
 .  تفيد المجتمع 

 ثانيًا: أىمية الموضوع:
 .جميا كىك القرءاف العظيـألكتب ك ا بأىـتعمؽ المكضكع   .ُ
ىداؼ ليذه السكر كخاصة التي تبلمس الكاقع بحمكؿ مفيدة ، ليككف معرفة بعض المقاصد كاأل  .ِ

 قعان في حياتنا.اآف ك ءالقر 
لنتفاعؿ مع القرآف  ،ن كبالجكارح تطبيقا ،بالقمب تدبران ك  تفكرا،ن  بالعقؿ . الكقكؼ أماـ  القرآفّ

 تمياـ الحمكؿ المناسبة لبعض المشاكؿ التي ألمت باألمة.، الستنتاج كاسطقونتسكن
براز المقاصد كا   كذلؾ لبياف ،اليكـ ةسبلميإلا األمة تقديـ الحمكؿ المناسبة التي تعاني منيا. ْ

                                          .القرآنيةيات ىداؼ التي تحتكييا اآلكاأل
 قباؿ عميو.كاإل    بالقرآف ةماف في النفس كالعنايإليسخ اىدافيا ير أيات ك معرفة مقاصد اآل. ٓ
 . بياف اإلعجاز الببلغي مف خبلؿ الدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد السكر .ٔ

 ثالثًا أىداف البحث:
 .بتغي بو كجو اهلل ن جر كالثكاب كأفبتغاء األا .ُ
 كضع الحمكؿ المناسبة.ىدافيا بكاقع المسمميف المعاصر كمحاكلة أك  اآلياتربط مقاصد  .ِ
في  برازىاا  تحميميو تشمؿ مقاصد كأىداؼ السكر ك  ةمف خبلؿ دراس ك زيادة الخبرة األثراء العممي .ّ

 لتزداد الخبرة ك يتسع االفؽ. رسالة عممية محكمة
 .اآلياتلمقاصد كأىداؼ  ةعجاز القرءاف الكريـ مف خبلؿ الدراسة التحميميا  بياف عظمة ك  .ْ
 كعدـ التأثر بيـ كتقمبيـ في الببلد. ،ديف بالحجج كالبراىيف العقميةمحاكرة الممح .ٓ
كالتمسؾ بحبؿ  ،كعدـ اليأس ،كبث األمؿ رغـ األلـ ،ف بكعد اهلل كما أعده لممؤمنيفيمااإل تحقيؽ .ٔ

 اهلل المتيف.
 فيي نياية حتمية ليـ ال دافع ليا عنيـ. ،كقكع العذاب عمى الكافريف عمى دي. التأكٕ
نكح( مف مقاصد  –المعارج  –الحاقة  –القمـ  –ز ما تناكلو الحزب السابع كالخمسكف )الممؾ . إبراٖ

 متنكعة تيدؼ إلى تعميؽ التربية اإليمانية، كالتكجييات التشريعية في حياة
 المسمميف. 
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 رابعًا: منيجية البحث:
خدـ ىذا المنيج ، تعددةبما فيو مف أدكات مت المكضكعي االستنباطي المنيج التحميمي اعتماد .ُ

 .كقرءاتعجاز ، ا  ف، كعمـك المغة، ك آمف عمـك قر 
المناسبة لو  اآلياتمف  ةكتحت كؿ مبحث مجمكع لى مباحث،إ في كؿ سكرة اآلياتتقسيـ  .ِ

 .كالمتناسقة في المكضكع
رشادات اآليات ا  ف نضع عينان عمى اآليات كعينان عمى الكاقع حتى يستمر الربط بيف ىدايات ك أ .ّ

 كالكاقع.
 الدراسة.   متفكذلؾ في  ،اآليات القرآنية  بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية كعز  .ْ
 بالرسـ العثماني كما ىي في المصحؼ الشريؼ. اآلياتكتابة  .ٓ
، كنقؿ حسب أصكؿ التخريج الرئيسيةلى مصادرىا إكعزكىا  ،تخريج األحاديث المستشيد بيا .ٔ

   ف كجد عدا أحاديث الصحيحيف.إأقكاؿ العمماء عمى الحديث  
كعند  ،كتكثيقيا حسب األصكؿ المتبعة في الحاشيةألصحابيا،  عزك االقتباسات النصية .ٕ

نذكر المراجع ك نظر" ك يي أصؿ نكتفي بقكؿ "انظر تمخيص المقتبس كعرضو بصكرة غير األ
 التي تـ االستفادة منيا في ىذه القطعة.

 .الترجمة لؤلعبلـ غير المشيكريف .ٖ
مكاصفات قد ذكرت كرقـ الجزء كالصفحة، ك  ومؤلفك لكتاب في الحاشية بذكر اسـ ااالكتفاء  .ٗ

 .اممة في قائمة المصادر كالمراجعالكتاب ك
 ليوإ اإلشارة سبؽ أقكؿ البحث في ذكره سبؽ أك حديث فكرة، أك جزئية، القارئ إلى عند إحالة .َُ

 .الصفحة رقـ كأذكر
 . كسيكلة بيسر مكضكع أم لمكصكؿ إلى فيارس عمؿ .ُُ

 سابقة:خامسًا: الدراسات ال
كبعد سؤاؿ األخكة  اإلسبلميةفي الجامعة  المركزيةكالبحث في المكتبة  االطبلعبعد 

قد تناكلت ىذا  دكتكراهالمختصيف لـ أعثر عمى أم رسالة عممية سكاء كانت رسالة ماجستير أك 
المكضكع ، كما أني سأككف ضمف السمسمة التي أقرىا قسـ التفسير كعمكـ القرءاف مف كمية أصكؿ 

القرءاف  آلياتلممقاصد كاألىداؼ المتنكعة  التحميميةكالتي تناكلت الدراسة  اإلسبلميةلديف بالجامعة ا
 الكريـ.                                                                            

 ككاف نصيبي مف ىذه السمسمة دراسة لمقاصد كأىداؼ الحزب السابع كالخمسيف.
 طة البحث:سادسًا خ
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خطة التي تتككف مف مقدمة، تمييد، ألىداؼ البحث سابقة الذكر كضعت ىذه ال تحقيقا 
 ، كخاتمة كمجمكعة فيارس كبياف ذلؾ فيما يمي:كخمسة فصكؿ

 أوًل: المقدمة وتشمل:
 أىمية المكضكع.. ِ   أسباب اختيار المكضكع .  .ُ
 منيج البحث.. ْ    أىداؼ البحث.. ّ
 خطة البحث.. ٔ    قة.الدراسات الساب. ٓ

 الفصل التمييدي
 مدخل لمقاصد وأىداف السور القرآنية

 كفيو مبحثاف:
 .ول: مفيوم الدراسة التحميمية ومتطمباتياالمبحث األ 

 كفيو مطمباف:
 مفيوم الدراسة التحميمية.المطمب األول: 
 متطمبات الدراسة التحميمية. المطمب الثاني:

 .واألىداف وأىميتياالمبحث الثاني: مفيوم المقاصد 
 كيشتمؿ عمى:

 .  الفرق بين المقاصد واألىداف.ٕ  .  مقاصد السور واآليات.ٔ
 .  طرق معرفة المقاصد واألىداف.ٗ .  أىمية معرفة المقاصد واألىداف.ٖ
 .  أىم المصنفات في مقاصد السور واآليات وأىدافيا.٘

 ولالفصل األ 
 ألىدافتعريف عام بسورة)الممك( وبيان المقاصد وا

 كفيو مبحثاف:  
 .تعريف عام بسورة الممك المبحث األول:

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول :اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.

 المطمب الثاني : زمان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيو .
 المطمب الثالث : فضائل السورة ومحورىا الرئيسي ,

 لسورة لما قبميا وما بعدىا .المطمب الرابع : مناسبة ا
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 المبحث الثاني: مقاصد وأىداف السورة:
 كفيو ثبلث مطالب:

 .طمب األول: مظاىر القدرة والعممالم
 .المطمب الثاني: بعض مظاىر نعمة اهلل وقدرتو وعممو مع تيديد الكفار

 .ت لمبعث وتيديد وبيان لبعض النعمالمطمب الثالث :إثبا
 الفصل الثاني

 وبيان المقاصد واألىداف بسورة )القمم(تعريف عام 
 كفيو مبحثاف: 

 .المبحث األول: تعريف عام لسورة القمم
 كفيو أربعة مطالب: 

 المطمب األول :اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.
 المطمب الثاني : زمان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيو .

 يسي ,المطمب الثالث : فضائل السورة ومحورىا الرئ
 المطمب الرابع : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا .

 .مقاصد السورة وأىدافيا المبحث الثاني:
 كفيو أربعة مطالب:  

 المطمب األول: محمد رسول اهلل أكرم الخمق عمى اهلل.
 المطمب الثاني: قصة أصحاب الجنة والعبرة منيا.

 المطمب الثالث: مناقشة المكذبين وتيديدىم.
 مب الرابع: الدعوة الى الصبر ختام السورة.المط

 الفصل الثالث
 تعريف عام بسورة )الحاقة( وبيان المقاصد واألىداف

 كفيو مبحثاف:
 .ة: تعريف عام بسورة الحاقالمبحث األول

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول: اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.

 والجو الذي نزلت فيو.المطمب الثاني :زمان ومكان نزول السورة 
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 المطمب الثالث: فضائل السورة ومحورىا الرئيسي.
 المطمب الرابع: مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.

 .المبحث الثاني: مقاصد السورة وأىدافيا
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األول: جزاء من كذب بالساعة.
 ر والفجار.المطمب الثاني: يوم الحساب وما فيو من مواقف لألبرا

 .رآن وصدق النبي في تبميغو عن ربوالمطمب الثالث: الق
 الفصل الرابع

 وبيان المقاصد واألىداف تعريف عام بسورة )المعارج(
 كفيو مبحثاف: 

 .المبحث األول: تعريف عام بسورة المعارج
 كفيو أربعة مطالب:

 اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا. المطمب األول:
 زمان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيو. المطمب الثاني:

 .المطمب الثالث: فضائل السورة ومحورىا الرئيسي
 المطمب الرابع: مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.

  .المبحث الثاني: مقاصد السورة وأىدافيا
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األول : تيديد المشركين بالعذاب الواقع عمييم.
 الثاني: طبيعة اإلنسان وعالج القرآن ليا.المطمب 

 .سوء خاتمتيم لمطمب الثالث : المكذبون وا
 الفصل الخامس

 تعريف عام بسورة ) نوح( وبيان المقاصد واألىداف
 كفيو مبحثاف:  

 .المبحث األول: تعريف عام بسورة نوح
 كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األول :اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.
 مطمب الثاني : زمان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيو .ال
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 المطمب الثالث : فضائل السورة ومحورىا الرئيسي ,
 المطمب الرابع : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا .

 .المبحث الثاني: بيان مقاصد السورة وأىدافيا
 كفيو سبعة مطالب:

 (.ٗ-ٔاألنبياء جميعًا )اآليات  المطمب األول: الدعوة إلى التوحيد رسالة
    المطمب الثاني: أساليب الدعوة إلى اهلل وكيف استقبل قوم نوح دعوة رسوليم إلى التوحيد 

 (.ٜ-٘)اآليات 
كثار النسل ونعيم الجنة )اآليات  (.ٗٔ-ٓٔالمطمب الثالث: وعد المطيعين بسعة األرزاق وا 

 (.ٕٓ-٘ٔدرتو عمى البعث بعد الموت )اآلياتالمطمب الرابع: الدليل العقمي عمى نعم اهلل وق
 ( .ٕٗ-ٕٔالمطمب الخامس : مكر قوم نوح برسوليم)اآليات 

 (.ٕٚ-ٕ٘المطمب السادس : دعوة نوح عمى قومو بالستئصال والغرق  )اآليات 
 (.ٕٛالسابع: الدعوة بالمغفرة لموالدين والمؤمنين والدعاء عمى الظالمين باليالك )اآلية المطمب
 : كفييا أىـ النتائج ك التكصيات.مةالخات

 الفيارس
 كتشتمؿ عمى:  

 فيرس اآليات  القرآنية.أوًل: 
 فيرس األحاديث النبوية.ثانيًا: 
 فيرس األعالم المترجم ليم.ثالثًا: 
 فيرس المصادر والمراجع.رابعًا: 
 فيرس الموضوعات.رابعًا: 
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 الفصل التمييدي
 نيةمدخل لمقاصد وأىداف السور القرآ

 وفيو مبحثان:
 .المبحث األول: مفيوم الدراسة التحميمية ومتطمباتيا

 مفيوم المقاصد واألىداف وأىميتيا.المبحث الثاني: 
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 المبحث األول
 يوم الدراسة التحميمية ومتطمباتيامف

 كفيو مطمباف: 
 المطمب األول: مفيوم الدراسة التحميمية.

 حميمية.المطمب الثاني: متطمبات الدراسة الت
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 :راسة التحميميةمفيوم الد: المطمب األول
 .إف مصطمح الدراسة التحميمية مككف مف كممتيف ىما: الدراسة، كالتحميمية

" الداؿ كالراء كالسيف أصؿ كاحد يدؿ عمى خفاء كخفض كعفاء،  أوًل: الدراسة: مصدر الفعؿ "دىرىسى
يا إذا درستيا، فيذا محمكؿ عمى أنيا فالدرس: الطريؽ الخفي: كدرست الحنطىة كغيرىا في سنبم

عمت تحت األقداـ، كالطريؽ الذم ييدرس كييمشى فيو، كمف الباب درست القرآف كغيره، كذلؾ أف  جي
 .(ُ)الدارس يتتبع ما كاف قرأ، كالسالؾ لمطريؽ يتتبعو 

رى ككىتىبى كقيؿ "ادريس"  ى لكثرة دراستو كتاب اهلل تعال كدرس القرآف كنحكه مف باب نىصى
، الدرس: درس الشيء معناه بقي أثره، كمنو درس الكتاب، كدرست (ِ)كيقاؿ دارس الكتب كتدارسيا 
 .(ّ)العمـ أم تناكلت أثره بالحفظ 

"  ثانيًا: التحميمية: ، كتحميؿ الجممة بياف أجزائيا ككظيفة كؿ (ْ)كأصؿ الحؿ حؿ العقدةحمؿ: "حؿَّ
 .(ٓ)شكمة كنحكىا، كالجامد أذابو كالكبلـ المنظكـ نثره، كيقاؿ: حؿ الممنيا كتقسيـ الكؿ إلى أجزائو

 يشذ عنو شيء، يقاؿ: ( الحاء كالبلـ لو فركع كثيرة كمسائؿ كأصميا كميا عندم فتح الشيء الحلّ )
أحميا حبلن، كحؿ الشيء فكو كحؿ أكصالو، كحؿ المشكمة كعقدة الخبلؼ، كالمسألة  حممت العقدة

، كيقكؿ العرب: "يا عاقد  (ٔ)األمر بمعنى أكضحو ككشؼ عنو الحسابية، كاألسير، كالمغز، كحؿ
 .(ٕ)اذكر حبلن" 

                                                           
 (.ِٕٔ/ِمعجـ مقاييس المغة، المؤلؼ: أحمد بف فارس ، ) (ُ)
 (.َُّ/ُمختار الصحاح، المؤلؼ: زيف الديف الحنفي الرازم ، ) (ِ)
 (.ْٗٓ/ِبصائر ذكم التميز، لمفيركز أبادم، ) (ّ)
 (.ّْٗ/ِالمصدر السابؽ، ) (ْ)
 (.ُْٗ/ُالزيت كآخركف، )المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطفى كأحمد  (ٓ)
 (.ْٕٓ/ُمعجـ مقاييس المغة المعاصرة، د. مختار أحمد عبد الحميد عمر بمساعدة فريؽ عمؿ، )( ٔ)
 (.َِ/ِ، ) احمد بف فارس معجـ مقاييس المغة، (ٕ)
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 الدراسة التحميمية:
بالنظر إلى معنى الكممتيف في المعاجـ نستطيع أف نخرج بتعريؼ ليذا المصطمح كىك: 
 تحميؿ اآلية بصكرة مكسعة كمفصمة كًذكر ما يتعمؽ بيا مف مكضكعات كمباحث كمسائؿ سكاء في 

 .(ُ)أك العقيدة أك المغة أك الببلغة كتقديـ ثقافة مكسكعية شاممة حكؿ اآلية  الفقو

معاف النظر فيما  أك الكشؼ عف معاني آيات القرآف الكريـ عف طريؽ تقسيـ اآليات، كا 
تحتكيو مف أسباب النزكؿ، كببلغو، كمعاني، كاستنباطات فقيية، كقراءات، كغير ذلؾ مف األدكات 

 .(ِ)ية كالكصكؿ إلى مقصكدىا التي تساعد فيـ اآل
 :متطمبات الدراسة التحميمية: المطمب الثاني

الدراسة التحميمية لآليات ىي مف أشرؼ العمكـ كأرفعيا فيي تدرس اآليات القرآنية 
كتكضحيا كتبيف مقاصدىا كأىدافيا فيي الترجمة عف اهلل فميذا البد مف تكفر الشركط البلزمة لذلؾ 

 ف تتكافر لمف أراد الخكض في ىذا المجاؿ.فيناؾ متطمبات البد أ
 .(ّ) يقكؿ اإلماـ الزرقاني رحمو اهلل العمـك التي يحتاجيا المفسر كثيرة

 كأكصميا السيكطي في إتقانو إلى خمسة عشر عممان:
كال تكفي المعرفة السطحية بؿ عميو أف يككف عالمان بأسرار المغة كشرح مفردات األلفاظ  المغة: -ُ

الكضع، يقكؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل: كال يكفي في حقو معرفة اليسير منيا كمدلكليا بحسب 
 .(ْ)فقد يككف المفظ مشتركان كىك يعمـ أحد المعنييف كالمراد اآلخر 

 فالمعنى قد يختمؼ باختبلؼ اإلعراب. النحو: -ِ

ألنو بو تعرؼ األبنية كالصيغ، ذكر الزمخشرم في كشافو أف مف بدع التفاسير  التصريف: -ّ
ُْ ]مف قاؿ: أف اإلماـ في قكلو تعالى:  قكؿ ِٙ ِِ ب َِ ِ ًَّ أَُٔبٍط ثِب ََ َْٔذُػٛا ُو ْٛ ، جمع {1ٔ}اإلسساء:[ ٠َ

                                                           
 (  ِٕ)صانظر: التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيؽ، تأليؼ د. صبلح عبد الفتاح الخالدم، (ُ)
، لمباحث: ُْرسالة ماجستير: دراسة تحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب الرابع كالثبلثيف، سكرة الحج، ص انظر: (ِ)

 غساف تيسير قكيدر، تحت إشراؼ أ.د. زكريا إبراىيـ الزميمي.
 .(ْٔ-ِ)انظر: مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، محمد عبد العظيـ الزرقاني، (3)
 .(ْٔ-ِالمرجع السابؽ)انظر: (ْ)
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"أـ" كأف الناس يدعكف يـك القيامة بأسماء أمياتيـ دكف آبائيـ، قاؿ: كىذا غمط فإف أـ ال ييجمع 
 .(ُ)عمى إماـ 

باختبلفيما كالمسيح ىؿ ىك مف إذا كاف لبلسـ مادتيف مختمفتيف، اختمؼ المعنى  الشتقاق: -ْ
 .(ِ)السياحة أك المسح! 

 ييعرؼ بيا خكاص تراكيب الكبلـ مف جية إفادتيا المعنى. المعاني: -ٓ

 ييعرؼ بيا خكاص كضكح الداللة كخفائيا. البيان: -ٔ

 (ّ)يعرؼ بيا كجكه تحسيف الكبلـ، كىذه الثبلثة األخيرة يقكؿ عنيا اإلماـ السيكطي  البديع: -ٕ
إتقانو ىي مف أعظـ أركاف المفسر كىي عمكـ الببلغة التي يدرؾ بيا اإلعجاز رحمو اهلل في 

 القرآني.

 ألنو بالقراءات يترجح بعض الكجكه عمى بعض. عمم القراءات: -ٖ

 .أصول الدين -ٗ

 حتى تتمكف مف الكصكؿ إلى األحكاـ الفقيية ككيفية استنباطيا. أصول الفقو -َُ

ومنسوخ ومكي ومدني وغيرىا من مباحث  الىتمام بعموم القرآن من أسباب نزول وناسخ -ُُ
 .عموم القرآن

 .الفقو -ُِ

 .ينة لتفسير المجمل والمبيناألحكام المب -ُّ

 .(ْ) عمـ يكرثو اهلل تعالى لمف عمؿ بما عمـ: عمم الموىبة -ُْ

بد أف تككف ىذه العمكـ مصاحبة لصحة االعتقاد عمى طريؽ السمؼ الصالح، ألنو مف  كال -ُٓ
كصالح مذىبو ميما يكف  هسيكظؼ ىذه العمكـ لصالح بدعتو كىكاكاف عنده زيغه في العقيدة 
أعناؽ النصكص لتكافؽ مذىبو ككذلؾ المعتزلي كغيرىـ، ككؿه  مييمك مذىبو فاسدان فالشيعي س

 سيكجو ىذه العمـك حسب أىكائو كمذىبو.

                                                           
فسير الكشاؼ عف حقائؽ كغكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم جار اهلل ت (ُ)

 (.ِٖٔ/ِبيركت، الطبعة الثالثة، )-ىػ(، الناشر: دار الكتاب العربيّٖٓ)المتكفى: 
 (.ْٓٔ/ْاإلتقاف، ) (ِ)
 (.ْٓٔ/ْاإلتقاف، ) (ّ)
ما لـ يعمـ" ىذا الحديث أكرده أبك نعيـ في الحمية كضعفو، اإلشارة بحديث "مف عمؿ بما عمـ كرثو اهلل عمـ  (ْ)

 كذكره الدكتكر كىبة الزحيمي في تفسيره كالظاىر أنو ضعيؼ.
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في فااللتزاـ بعقيدة السمؼ كأداء الفرائض، كاالجتياد في السنف كالتجرد عف اليكل، كالزىد 
الدنيا، كالرغبة في اآلخرة، كالتمسؾ بالتقكل كالتزكد بو يجب أف يككف مكازيان ليذه العمكـ، في كؿ 

 .(ُ)صغيرة ككبيرة أثناء الدارسة كحتى نيايتيا 
كال ينسى الدارس لممقاصد كاألىداؼ أف يتمسؾ بحسف الخمؽ كالتكاضع كليف الجانب 

و، كؿ ىذه الصفات مجتمعة تجعؿ العمؿ متكامبلن كالعمؿ بما يعمؿ كأف يقكؿ الحؽ كلك عمى نفس
 كمؤثران كمقبكالن لدل اآلخريف.

فيذه العمكـ الخمسة عشر ىي كاآللة لممفسر كال يسمى مفسران إال بتحصيميا فمف فسر 
ذا فسر مع تحقيقيا يككف مفسران بالرأم الغير منييه عنو بدكنيا كاف مفسران بالرأم المنيي عنو، كا 
(ِ). 

في بصائره كىك الشرط التاسع مف شركط التعمـ كالتعميـ  (ّ)بشرط ذكره الفيركز أبادم ختـأك  -ُٔ
كىك: أال يعتقد في عمـ أنو حصؿ منو عمى مقدار ال تمكف الزيادة عميو، فذلؾ جيؿ يكجب 

 .الحرماف نعكذ باهلل منو

                                                           

 (.َّْ/ُ(، مباحث في عمـك القرآف لمقطاف، )ْٕ/ِانظر: مناىؿ العرفاف، ) (ُ)
ف، لمزركشي، كانظر: مناىؿ ، كانظر: البرىاف في عمـك القرآْٔٔانظر: االتقاف لمسيكطي، الجزء الرابع، ص (ِ)

 كما بعدىا. ْٔالعرفاف، لمزرقاني، الجزء الثاني، ص
، المؤلؼ: مجد الديف أبك الطاىر محمد بف يعقكب ِٓبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، ص (ّ)

مية، ىػ، المحقؽ: محمد عمي النجار، الناشر: المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلُٕٖالفيركز أبادم، المتكفى 
 القاىرة.-لجنة إحياء التراث اإلسبلمي
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 المبحث الثاني
 مفيوم المقاصد واألىداف وأىميتيا

 كفيو أربعة مطالب: 
 طمب األول: مقاصد وأىداف السور واآليات.الم

 المطمب الثاني: الفرق بين المقاصد واألىداف.
 المطمب الثالث: أىمية معرفة المقاصد واألىداف.
 المطمب الرابع: طرق معرفة المقاصد واألىداف.
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 :مقاصد وأىداف السور واآليات: المطمب األول
ة يدؿ أحدىا عمى إتياف الشيء كأمّْو، كاآلخر عمى القاؼ كالصاد كالداؿ، أصكؿ ثبلث المقصد لغًة:

اكتناز في الشيء، فاألصؿ قصدتو قصدان كمقصدان، كمف الباب أقصده السيـ إذا أصابو فقتؿ 
 مكانو، ككاف قيؿ ذلؾ ألنو لـ يحد عنو، قاؿ األعشى:

 (ُ)ألمثاليا مف نسكه الحر قانصان   فأقصدىا سيمي كقد كاف قبميا 
راسة المقاصد ال يحيد عنيا حتى يأتييا كيشتغؿ في دراستيا حتى يحقؽ ككأف الذم يريد د

 ما أراد، كيصؿ إلى ىدفو المنشكد الذم يريد تحقيقو مف ىذه الدراسة.
كيقكؿ الفيركز أبادم: القصد إتياف الشيء، تقكؿ: قصدتو، كقصدت لو، كقصدت إليو 

َعفًَشا لَب]، كقصدت قصده نحكت نحكه، كقكلو كاحد بمعنى أم غير شاؽ كال  {ٕٗ}انتٕبت:[ ِصًذاَٚ
ًِ ] متناىي البعد، كقكلو  ج١ِ َػٍَٝ هللاِ لَْصُذ اٌغَّ أم تبييف الصراط المستقيـ كالدعاء إليو  {9}انُحم:[ َٚ

 .(ِ)بالحجج كالبينات الكاضحات 
  رأي الراجح:ال

مقصد ىك كيرل الباحث بعد النظر في التعريفيف السابقيف البف فارس كالفيركزآبادم أف ال
 التكجو نحك اليدؼ لكشفو كتكضيحو بالبراىيف حتى نصؿ إلى اليدؼ الذم رسمناه كأردناه.

فالمقصد مف الدراسة لآليات كالسكر ىك الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد كىك الفيـ الصحيح 
يتبعو السميـ لمنص القرآني، كأف نعمؿ بيذا الفيـ لتغيير الكاقع إلى األفضؿ؛ ألف الفيـ كالعمـ إف لـ 

 تطبيؽ فما فائدتو؟!
 فالمقصد ىك العمـ كالعمؿ متبلزميف ال يكفي أحدىما، إذ كيؼ نعمؿ بدكف عمـ!؟

رشاد كدستكر كنكر.  فالقرآف كتاب ىداية كا 
َْ ] يقكؿ تعالى: ُْ ٠ُْؾَشُشٚ ِٙ َُّ اٌَِٝ َسثِّ ٍء صُ ْٟ ْٓ َش ِِ ْغَٕب فِٟ اٌِىزَبِة  ب فَشَّ  . {3ٖ}األَعبو:[ َِ

َٓ  *  ُاٌ] كيقكؿ تعالى: زَّم١ِ ُّ ٍْ ًُ٘ذٜ ٌِ  ِٗ  . {ٕ-ٔ:}انبمسة[ َرٌَِه اٌِىزَبُة ََل َس٠َْت ف١ِ
رشاداتو  إف األمة اإلسبلمية تعيش في ظبلـ كحيرة كتفرؽ، فما أحكجنا إلى ىدايات القرآف كا 

بِد ]فييـ  لنككف مف الذيف قاؿ اهلل  َّ َٓ اٌظٍُُّ ِِ  ُْ ُٙ ُٕٛا ٠ُْخِشُع َِ َٓ آَ ُّٟ اٌَِّز٠ ٌِ َٚ [ اٌَِٝ إٌُّٛسِ هللاُ 

 . {1ٕ٘}انبمسة:
                                                           

 (.ٓٗ/ٓمعجـ مقاييس المغة، البف فارس، ) (ُ)
 (.ُِٕ/ْبصائر ذكم التمييز، لمفيركزآبادم، ) (ِ)
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ليو يمجأ، ككؿ بناء  ؼعند ابف منظكر كؿ شيء عظيـ مرتفع، أك الشر  اليدف: مف األرض كا 
جبؿ ىدؼ كأىدؼ عمى التؿ أم  مرتفع مشرؼ ىدؼ، ككؿ شيء مرتفع مف بناء أك كثيب رمؿ أك

 .(ُ)أشرؼ
ريفو شيء يدؿ عمى أف اليدؼ في معظـ تعاالباحث رل يالنظر إلى التعريؼ المغكم بك 

 العمك كاالرتفاع، كىذا يحتاج إلى جيد كىمة عالية لمصعكد كالكصكؿ إليو.
ىك النقطة التي نريد أف نصؿ إلييا كنبذؿ كؿ جيد حتى نحقؽ كنصؿ إلى ىذا المكاف  فاليدف:
 المرتفع.

فاألىداؼ في الغايات كالرغبات التي نسعى لتحقيقيا، كالكصكؿ إلييا، سكاء كانت ىذه 
 .(ِ)ألىداؼ عاجمة أـ آجمة ا

 :الفرق بين المقاصد واألىداف: المطمب الثاني
 مف خبلؿ تعريفات المقاصد كاألىداؼ يتضح بعض الفركؽ منيا:

 :(ٖ)أن األىداف تتميز عن المقاصد عمى النحو التالي 
 دة أىداؼ.عكقد ينقسـ اليدؼ الكاحد ل ،تتحقؽال األىداؼ قد تتحقؽ كقد  -ُ
 بد مف ربطيا بالكاقع قدر اإلمكاف. الخاصة الاألىداؼ العامة ك  -ِ
 األىداؼ الكبرل العامة تيتـ في ترسيخ القيـ كالتراث كاآلماؿ. -ّ
 األىداؼ ىي نقطة البداية ألم عمؿ كتككف قبؿ كضع الخطط ليذا العمؿ. -ْ

 أما المقاصد فيي تتميز بالتالي:
    ـ كجمب المصالح، أف المقاصد تكصمنا إلى األىداؼ فمف المقاصد العامة: حفظ النظا -ُ

قامة المساكاة بيف الناس، كجعؿ الشريعة ميابة مطاعة نافذة، كجعؿ األمة  كدرء المفاسد، كا 

                                                           
لساف العرب، المؤلؼ: محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيقعي  (ُ)

ىػ، حرؼ الفاء، فصؿ ُُْْبيركت، الطبعة الثالثة،  -: دار صادرىػ(، الناشرُُٕاالفريقي )المتكفى: 
 الياء.

 كما بعدىا. ُْانظر: األىداؼ السمككية، د. ميدم محمكد سالـ، ص (ِ)
-ٖٖرسالة ماجستير دراسة تحميمية لمقاصد كأىداؼ الحزب العاشر مف القرآف الكريـ سكرة النساء ) انظر: (ّ)

 يبات، المشرؼ: أ.د. زكريا إبراىيـ الزميمي.(، لمباحث مكسى أحمد عيسى شعُْٕ
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يوشك أن تداعى عميكم األمم من كل ) :قاؿ ، (ُ)اؿػػػة البػػػب، مطمئنػػة الجانػػػة مرىكبػػػقكي
    قمة بنا يكمئذ؟ قاؿ:  ، قاؿ: قمنا يا رسكؿ اهلل: أمف(كمة عمى قصعتياأفق كما تداعى ال 

  أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل تنزع الميابة من قموب عدوكم ويجعل )
 .(ِ)(الموت حب الحياة وكراىيــــة)قاؿ:  ف؟ػػػػكما الكى( قاؿ: قمنا في قموبكم الوىن

دفع المضار، في العاجؿ كاآلجؿ، كدرء المفاسد ك تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة  -ِ
 .(ّ)كالمقصكد األساس مف كراء أم عمؿ 

المقاصد ىي الحكمة المقصكدة كالمبادئ كالنتائج التي تسعى األىداؼ إلييا، فاألعماؿ شيرعت  -ّ
 .(ْ)لمكصكؿ إلى المقاصد 

 المقاصد ىي الحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا. -ْ
مؽ اإلنساف كاستخمؼ عمى األرض  المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف -ٓ ب َخٍَْمُذ ]أجميا خي َِ َٚ

 ِْ َْٔظ اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚ اإِل َٚ  َّٓ َٓ ]،  {ٙ٘}انرازيبث:[ اٌِغ اٌَِّز٠ َٚ  ُْ ُُ اٌَِّزٞ َخٍَمَُى َٙب إٌَّبُط اْػجُُذٚا َسثَُّى ٠َب أ٠َُّ

 َْ ُْ رَزَّمُٛ ُْ ٌََؼٍَُّى ْٓ لَْجٍُِى مقصده كصؿ إلى ىدفو، فالمقصد ، فغذا عرؼ اإلنساف  {ٕٔ}انبمسة:[ ِِ
مف خمقنا ىك عبادة اهلل، كالمقصد مف العبادة أف نصؿ إلى التقكل، فالتقكل ىدؼ يجب أف 
نصؿ إليو مف خبلؿ العبادة، كالعبادة ىدؼ ينبغي عمينا أف نقكـ بيا عمى أحسف كجو مف 

 خبلؿ كجكدنا في ىذه الدنيا.

 :افأىمية معرفة المقاصد واألىد: ثالمطمب الثال
 أىمية إال إذا تحقؽ اليدؼ منو. تلكؿ شيء ىدؼ مف كجكده كال يككف ىذا الشيء ذا

يتدبر اآليات كيفيـ المقصد كاليدؼ منيا  كاحده  فالقرآف قد يقرأه اثناف التدبر آليات القرآن: -ُ
ليما األجر كالثكاب مف اهلل كما  ثنيفكاآلخر فقط يقرأ ليقمب الصفحات، كال أحد ينكر أف اال

من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فمو بو حسنة, والحسنة بعشر : )الحبيب المصطفى  أخبر

                                                           
نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي، المؤلؼ أحمد الريسكني، الناشر: الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي، الطبعة  (ُ)

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْالثانية، 
سناده حسف، مسند الركياني )ِٖ/ّٕمسند اإلماـ أحمد، مف حديث ثكباف ) (ِ) رجو أبك داكد (، كأخِْٕ/ُ(، كا 

 بألفاظ متقاربة، بدؿ حب الحياة، حب الدنيا.
(، َُٗ-ِٔانظر: رسالة ماجستير دراسة تحميمية لمقاصد كأىداؼ الجزء الثاني كالعشريف مف سكرة يكنس ) (ّ)

 ، لمباحثة ريياـ بساـ النعساف، المشرؼ: أ.د. زكريا إبراىيـ الزميمي.ِٕص
 (.َُٗ/ِٔانظر: المصدر السابؽ، ) (ْ)



-ُُ- 

 

، كلكف فرؽ كبير (ُ)( أمثاليا, ل أقول الم حرٌف, ولكن ألف حرٌف, ولٌم حرٌف, وميٌم حرف
َْ َػٍَٝ لٍُُ ] ، يقكؿ تعالى:بيف الذم يتدبر القرآف كالذم ال يتدبره َْ أَ َْ اٌمُْشآَ ٍٛة أَفاََل ٠َزََذثَُّشٚ

َٙب َش أٌُُٚٛ ]، كقكلو تعالى:  {ٕٗ}يحًد:[ أَْلفَبٌُ ١ٌَِزََزوَّ َٚ  ِٗ ثَُّشٚا آ٠ََبرِ جَبَسٌن ١ٌَِذَّ ُِ ٌَْٕبُٖ ا١ٌََِْه  َْٔض ِوزَبٌة أَ

ٌْجَبةِ  بِد اٌَِٝ ]: ، كقكلو تعالى {9ٕ}ص:[ األَ َّ َٓ اٌظٍُُّ ِِ ٌَْٕبُٖ ا١ٌََِْه ٌِزُْخِشَط إٌَّبَط  َْٔض اٌش ِوزَبٌة أَ

١ذِ  إٌُّٛسِ  ِّ ُْ اٌَِٝ ِصَشاِغ اٌَؼِض٠ِض اٌَؾ ِٙ ِْ َسثِّ مف القرآف كثيرة كال   ، فاألىداؼ  {ٔ}إبساْيى:[ ثِبِْر
نستطيع حصرىا لكف ينبغي عمينا أف نحصؿ منيا قدر استطاعتنا، حتى ال نككف مف الذيف 

 عمى قمكبو أقفاليا.
حكـ كمعانييا المتعددة، لنرل كذلؾ معرفة المقاصد كاألىداؼ تجعمنا نتذكؽ اآليات كنظميا الم -ِ

 ؿ بذلؾ إلى فيـ ببلغة القرآف التيالقرآف كالبناء المتكامؿ كالعقد المتناسؽ الحبات، فتص
 أصحاب الببلغة كالبياف أف يأتكا بسكرة مف مثمو. تأعجز 

ا دالالت كىدايات كثيرة ال يكنزداد فيمان لآليات إذا فيمنا مقاصدىا كأىدافيا ألف اآليات ل -ّ
 ييا إال بالتبحر كالغكص في المعاني.نصؿ إل

بمعرفة مقصد السكرة نتعرؼ عمى المناسبات بيف آياتيا فتككف لحمة كاحدة مترابطة المعاني،  -ْ
كتساعدنا عمى ربط المعاني بيذا الكاقع، ألف الفيـ كالتدبر يقكم اليمة كالعزيمة عمى التطبيؽ، 

 التفاعؿ مع اآليات. الىاإلنساف  يدفعك 

 .(ِ)فايا كأسرار اآليات مف خبلؿ التعمؽ في البحث عف المقاصد كاألىداؼ كيظير لنا خ -ٓ

يساعد معرفة المقاصد كاألىداؼ في الدعكة إلى اهلل ألف الدعكة تحتاج أكالن إلى فيـ صحيح  -ٔ
عمى  يعقب ىذا الفيـ العمؿ كالتطبيؽ ثـ ننطمؽ إلى الدعكة الصحيحة، التي يككف ليا تأثير

 نفكس كقمكب السامعيف.

 
 

                                                           
الترمذم )ىذا حديث حسف  سنف الترمذم، باب ما جاء فيمف قرأ حرفان مف القرآف مالو، يركيو ابف مسعكد  (ُ)

(، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، كقاؿ: ىذا حديث صحيح ُٕٓ/ٓصحيح غريب مف ىذا الكجو(، )
 (. ِٕٓ/ُير )(، كحكـ عميو األلباني بالصحة في صحيح الجمع الصغُْٕ/ُاإلسناد كلـ يخرجاه، )

انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، كيسمى: المقصد األسمى في مطابقة اسـ كؿ سكرة  (ِ)
ىػ(، دار ٖٖٓلممسمى، المؤلؼ: إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي ابف أبي بكر البقاعي )المتكفى: 

 ( كما بعدىا.َُْ/ُالنشر، مكتبة المعارؼ الرياض )
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 :طرق معرفة المقاصد واألىداف: المطمب الرابع
 أوًل: اإلخالص هلل:

مف أىـ الطرؽ لمعرفة المقاصد كاألىداؼ ىي اإلخبلص كالتكجو إلى اهلل بصدؽ كالتزكد 
بالتقكل ألنو طريؽ العمـ، كىذا أمر يختمؼ مف إنساف إلى آخر حسب ما يفتح اهلل عمى ىذا كذاؾ، 

عمى الفيـ الدقيؽ كالغكص في المعاني كالتبحر في المطالعة عمى  كاألمر كذلؾ اجتيادم يعتمد
كتب التفسير المتعددة، كالمختمفة في االتجاىات فيذا مفسر ييتـ بالببلغة كذاؾ بالنحك كآخر 

 بعضيا ببعض. ـ بالمناسبات كالربط بيف اآليات بعضيا ببعض، كالسكرػػاؾ مف ييتػػباألحكاـ، كىن

 لمسورة: ثانيًا: فيم الجو العام

كال ننسى أف الفيـ لمجك الذم نزلت فيو السكرة كمناسبة نزكليا إف كاف ليا سبب، كالفترة 
التي نزلت فييا يعيف كثيران عمى معرفة المقصد منيا ككذلؾ ىدفيا، فعمـ المناسبات عمـ شريؼ 

و حاؿ يجعؿ أجزاء الكبلـ بعضيا آخذان بأعناؽ بعض فيقكم بذلؾ االرتباط كيصير التأليؼ حال
 .(ُ)البناء المحكـ المتبلئـ األجزاء 

 ثالثًا: معرفة المكي والمدني:

ككذلؾ معرفة المكي كالمدني يعيف في فيـ المقاصد كاألىداؼ فمعرفتو ىك في آف كاحد 
 .(ِ)ترتيب زماني كتحديد مكاني كتعييف شخصي كتبكيب مكضكعي 

 رابعًا: تتبع النصوص الشرعية:

مف خبلؿ تتبع نصكص الشريعة كأحكاميا كمعرفة عمميا، فإذا  كنستطيع أف نعرؼ المقاصد
، أمكف أف نستخمص منيا حكمة كاحدة فنجـز بأنيا مقصد واستقرينا عمبلن كثيرة متماثمة لحكمة معين

 .(ّ)الشارع 

 خامسًا: الرجوع لبعض كتب التفسير:

                                                           
 كما بعدىا. ٕٓ، صُفي عمـك القرآف، جالبرىاف  (ُ)
 .ُٕٔمباحث في عمـك القرآف، صبحي الصالح، ص (ِ)
كما بعدىا، لمباحثة ريياف بساـ  َّانظر: رسالة ماجستير لدراسة مقاصد كأىداؼ الجزء الثاني كالعشريف، ص (ّ)

 النعساف، المشرؼ: أ.د. زكريا إبراىيـ الزميمي.
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عينيت  كمف الطرؽ لمكصكؿ إلى المقاصد كاألىداؼ الرجكع إلى كتب التفاسير التي
 بمقاصد السكر كالتي مف أىميا:

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، ككتاب مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر  -ُ
    كبلىما لمبقاعي الذم يعد عمدة في عمـ المقاصد، فيك الذم أرسى قكاعده، كألؼ فيو 

 بصكرة مستقمة.

 ادم.لمفيركز أب-بصائر ذكم التميز في لطائؼ الكتاب العزيز -ِ

 في ظبلؿ القراف لسيد قطب.  -ّ

 لمطاىر بف عاشكر. -التحرير كالتنكير -ْ

 .سيد طنطاكم –التفسير الكسيط  -ٓ

 د. كىبة الزحيمي. -التفسير المنير -ٔ

 عبد الحميد كشؾ. –في رحاب التفسير  -ٕ

 كيمي ىذه الكتب في ىذا العمـ أعني عمـ المقاصد:

 لمزمخشرم.-لتأكيؿالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه ا -ُ

 .تفسير المراغي ألحمد بف مصطفى المراغي -ِ

 الشاطبي. -المكافقات لئلماـ -ّ

 التفسير القرآني لمقرآف لعبد الكريـ يكنس الخطيب. -ْ

مف المفسريف  مقاصد لكف دكف تصريح ىـ المتقدمكفلعمـ ال الذيف أشاركا كمف المفسريف
 مثؿ:

 لمطبرم. -جامع البياف في تأكيؿ القرآف -ُ

 البف عطية. -الكجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر -ِ

 ابف كثير. -تفسير القرآف العظيـ -ّ

 لمقرطبي. -الجامع ألحكاـ القرآف -ْ
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 الفصل األول
 تعريف عام بسورة )الممك(
 وبيان المقاصد واألىداف

 كفيو مبحثاف: 
 المبحث األول: تعريف عام بسورة الممك.

 .ةالمبحث الثاني: مقاصد وأىداف السور 
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 المبحث األول
 تعريف عام بسورة الممك

 كفيو أربعة مطالب: 
 المطمب األول: اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.

 المطمب الثاني: زمان ومكان نزول السورة والجو التي نزلت فيو.
 المطمب الثالث: فضائل السورة ومحورىا الرئيس.
 ا.المطمب الرابع: مناسبة السورة لما قبميا وما بعدى
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 األول لمبحثا
 ورة الممك تعريف عام بس

 مقدمة:
كالجزء الذم سبقو كمو مف السكر المدنية كمعركؼ أف  ،جزء تبارؾ كمو مف السكر المكية

 كضكابط يعرؼ مف خبلليا المكي مف المدني. ان مميزان لكؿ مف المكي كالمدني طابع
كفي الكحي كاليكـ اآلخر، إنشاء العقيدة في اهلل  - في الغالب –كالقرآف المكي يعالج 

نشاء التصكر المنبثؽ مف ىذه العقيدة ليذا الكجكد كعبلقتو بخالقو، كالتعريؼ بالخالؽ كقدرتو  كا 
تعريفان يجعؿ الشعكر بو حيان في القمب، فالقرآف المكي يبني أسس ينبغي أف يسير عمييا اإلنساف في 

 .(ُ)عبلقتو مع اهلل 
أمكر الدكلة كاألحكاـ كتطبيؽ العقيدة التي بينيت  -الغالب في–أما القرآف المدني فيك يعالج 

قكاعدىا في القرآف المكي كما يعالج األمكر الحياتية اليكمية كما فييا مف معامبلت كبيع كشراء 
 .(ِ)كخصكمات كأمكر كثيرة أخرل 

 :رة وترتيبيا وعدد آياتيااسم السو : المطمب األول
تقي كتنجي قارئيا مف عذاب القبر، نزلت بعد الطكر ، ألنيا (ّ)كتسمى الكاقية كالمنجية 

، كىي مكية (ْ)كىي ثبلثكف آية كثبلثمائة كثبلث عشرة كممة، كألؼ كثبلثمائة كثبلثة عشر حرفان 
 .(ٓ)بإجماع كما يذكر ابف عطية 

كيذكر صاحب محاسف التأكيؿ أنيا سميت الممؾ الشتماليا عمى كثير مما ينبغي أف يككف 
كثرة الخيرات، كعمكـ القدرة، كاإلحياء كاإلماتة، كاختيار أعماؿ الناس، كالغمبة  عميو الممؾ مف

 كالغفراء، كرفع األبنية لخدامو كعدـ التفاكت في رعاياه، كتزييف ببلده، كالقير عمى األعداء، كالترحـ

 
 .(ُ)عمى األكلياء، كأف ال يقدر أحد عمى نصر مف عاداه، كال عمى رزؽ مف منعو 

                                                           
 .(ِّٖٔص/ٔقطب، )ؿ القرآف، سيد ينظر: في ظبل (ُ)
 (ِّٗٔ/ٔ)ينظر: المرجع السابؽ. (ِ)
، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم، ) (ّ)  (.ّْٕ/ّينظر: بحر العمـك
 (ْٕٓ/ ْنزيؿ،)ينظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض الت (ْ)
فسير القرطبي، (، كتّّٕ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ) (ٓ)

(ُٖ/َِٓ.) 
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سماىا "سكرة تبارؾ الذم بيده الممؾ" في  أف النبي  هىر ابف عاشكر في تفسير كذكر الطا
أف سكرة مف القرآف ثبلثكف آية شفعت لرجؿ حتى  حديث ركاه الترمذم عف أبي ىريرة عف النبي 
 .(ِ)غفر لو كىي "سكرة تبارؾ الذم بيده الممؾ" 

ممؾ الفتتاحيا بتقديس كتعظيـ كيذكر الدكتكر كىبة الزحيمي في تفسيره أنيا سميت سكرة ال
اهلل نفسو الذم بيده الممؾ، كلو كحده مطمؽ السمطاف كالتصرؼ في األككاف كيفما يشاء فيعز مف 

 .(ّ)يشاء كيذؿ مف يشاء كيحيي كيميت، كيغني كيفقر، كيعطي كيمنع 
كيذكر محمد الطاىر ابف عاشكر أنيا تسمى "تبارؾ الممؾ" بمجمكع الكممتيف في عيد 

قاؿ لو: ضربت  ، ففي الحديث الذم يركيو ابف عباس: "إف رجبلن مف أصحاب النبي النبي
عمى قبر كأنا ال أحسب أنو قبر فإذا فيو إنساف )أم دفيف فيو( يقرأ سكرة "تبارؾ الممؾ"  (ْ)خبائي

 .(ٓ)( ىي المنجية تنجيو من عذاب القبر: )حتى ختميا فقاؿ رسكؿ اهلل 
ب التفسير كأكثر المصاحؼ تسميتيا بسكرة "الممؾ" ككذلؾ كالشائع في كتب السنف ككت

ترجميا الترمذم، باب ما جاء في فضؿ سكرة "الممؾ"، ككذلؾ عنكنيا البخارم في كتاب التفسير 
 .(ٔ)مف صحيحو 

فسكرة الممؾ ترتيبيا في المصحؼ سبع كستكف كنزلت بعد سكرة الطكر كليا أسماء غير 
ء تبارؾ، كالكاقية، المنجية، كالمجادلة "كتبارؾ الممؾ" كالمانعة كآييا اسميا التكقيفي، مف ىذه األسما

 .(ٕ)في عد أىؿ الحجاز إحدل كثبلثكف كفي غيرىـ ثبلثكف 
ماـ عبد الحميد كشؾ رحمو اهلل في تفسيره أف مف أسمائيا الشافعة ألنيا تشفع اإلكذكر 

 ا، كالمخمصة ألنياػػف قارئيػػرة عػػػا كعذاب اآلخػػػبلء الدنيػػب عػػػا تدفػػػة ألنيػػػة، كالدافعػػػـك القيامػػا يػػلقارئي
 .(ٖ)تخاصـ زبانية جينـ 

                                                                                                                                                                          
 (.ِْٖ/ٗينظر: محاسف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي، ) (ُ)
 .(ُْ/ٓسنف الترمذم ) (، كقاؿ الترمذم ىذا حديث حسفٖ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، ) (ِ)
 (.ٓ/ِٗالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، ) (ّ)
باء: كاحد كالجمع أخبية، مف كبر أك صكؼ، كىك عمى عمكديف أك ثبلثة، كما فكؽ ذلؾ مف األعمدة فيك الخ( 4)

 (.ٖٖ/ُبيت. مختار الصحاح )
 .( ُْ/ٓ)(، كالحديث عف الترمذم حديث حسف غريبٗ/ِٗالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ) (ٓ)
 (.ُٖٓ/ٔصحيح البخارم ) (ٔ)
 .(َُ/ِٗالتحرير كالتنكير، ) (ْ/ُٓ(، ركح المعاني، لؤللكسي، )ٕٕٓ/َّ)مفاتيح الغيب، لمرازم،  ينظر:(ٕ)
 (.ِٕٕٗ/ِٗفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، ) (ٖ)
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 :نزول السورة والجو الذي نزلت فيوزمان ومكان : المطمب الثاني
 أوًل: زمان نزول السورة:

سكرة الممؾ نزلت في أكاخر العيد المكي فقد ذكر اإلماـ السيكطي رحمو اهلل في إتقانو أنو 
زؿ بعدىا تسع سكر في مكة كىي الحاقة، كالمعارج، كعـٌ يتساءلكف، النازعات، االنفطار، ن

 االنشقاؽ، الركـ، العنكبكت، كالمطففيف.
كنزؿ قبميا في مكة أكثر مف خمس سبعيف سكرة مكية، كما ذكر السيكطي أنيا نزلت بعد 

زلت بعد الطكر، لكننا نرجح قكؿ ، كقبؿ سكرة الحاقة، كليس كما ذكر الزمخشرم أنيا ن(ُ)المؤمنيف 
، كما أخرج البييقي (ِ)اإلماـ الزمخشرم ألف السيكطي في إتقانو أيضان ينقؿ أنيا نزلت بعد الطكر 

 .(ّ) ، كقبؿ الحاقةفي الدالئؿ بسنده أنيا نزلت بعد الطكر
 ثانيًا: مكان نزول السورة:

 (ْ)ع كأخرج ابف الضُّرىيسأما مكاف نزكليا فقد ذكر القرطبي أنيا مكية مف قكؿ الجمي
قاؿ: نزلت بمكة سكرة تبارؾ كالبييقي عف ابف عباس  (ٔ)كابف مردكيو  (ٓ)كالبخارم كالنحاس 

 .(ٕ)الممؾ
 ثالثًا: الجو الذي نزلت فيو السورة:

ظيار عداكتيـ كالكيد لمنبي  كمف آمف،  الجك الذم نزلت فيو السكرة ىك عناد المشركيف كا 
ـ، كالتضييؽ عمييـ بكؿ ما أكتكا مف قكة، ككأف لساف حاؿ المشركيف يقكؿ كتدبير المؤامرات ضدى

                                                           
 .ََُاإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي، الجزء األكؿ، ص (ُ)
 .ُٓ، الجزء األكؿ، صالمرجع السابؽ (ِ)
 (.ُّْ/ٕالسكر التي نزلت بمكة كالتي نزلت بالمدينة، )دالئؿ النبكة لمبييقي، المجمد السابع، باب ذكر  (ّ)
ريس أبك عبد اهلل محمد بف أيكب الرازم، الحافظ، المحدث، الثقة، المصنؼ، صاحب كتاب فضائؿ  (ْ) ابف الضُّ

 (.َْٓ/ُّىػ(، سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، )ِْٗىػ تقريبان، ما يـك عاشكراء بالرم )ََِالقرآف، كلد عاـ 
ىػ، ِٔٓبف محمد بف إسحاؽ أبك عمير ابف النحاس الرممي، مف كبار اآلخذيف عف تبع األتباع، تكفي عيسى  (ٓ)

 كقيؿ بعدىا ركل لو النسائي كأبك داكد كابف ماجو، رتبتو عف ابف حجر ثقة كعف الذىبي حائط.
كيقاؿ لو ابف ـ(، أحمد بف مكسى بف مردكيو األصبياني، أبك بكر َُُٗ-ّٓٗىػ( )َُْ-ِّّابف مردكيو ) (ٔ)

ابف مردكيو الكبير حافظ مؤرخ مفسر مف أىؿ أصبياف لو كتاب في )تفسير القرآف( ك)مسند( ك)مستخرج( في 
 الحديث.

ككاني، فتح القدير لمش (َِّ/ٗ(،الدر المنثكر، لمسيكطي)ّّٕ/ٓالمحرر الكجيز البف عطية، ) ينظر: (ٕ)
(ٓ/َّٕ. ) 
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نحف أصحاب القكة كالسيطرة، فنزلت ىذه السكرة الكريمة بما فييا مف دالالت القدرة كالعظمة هلل 
كما فييما مف ككاكب  ،كخمؽ السمكات كاألرض ،كالحياة ،تعالى، كمف ىذه المظاىر خمقو لممكت

فيو  و المتفرد بالممؾ كمحذران الكفار كالمشركيف عاقبة عنادىـ كأف اتباع الرسكؿكنجكـ كأنو سبحان
 .(ُ) النجاة مف عذاب الدنيا كاآلخرة

 فمكة كأنيـ بغركرىـ كانتفاشيـ يشعركف أنيـ األقكل، أي كليس األمر كما يزعـ مشركك
و؟! بؿ أيف قكتيـ إف قكتيـ إف أمسؾ رزق فقكتيـ إف أرسؿ اهلل عمييـ حاصبان مف السماء؟!! أي

أصبح ماؤىـ غكران؟! إنو فقط غركر كعناد صٌدىـ عف الحؽ كأبعدىـ عف الطريؽ المستقيـ، فتبارؾ 
الذم بيده الممؾ كىك عمى كؿ شيء قدير، لقد كضحت ليـ السكرة الكريمة مظاىر القدرة الحقيقية، 

، فيذا حاؿ الباطؿ كعناده كحذرتيـ مف العاقبة التي تنتظرىـ، كجحدكا بيا كاستيقنتيا أنفسيـ
 .(ِ)كغركره

 :فضائل السورة ومحورىا الرئيس: المطمب الثالث
 أوًل: فضائل السورة:
 كاف ال يناـ حتى يقرأ ألـ تنزيؿ السجدة كتبارؾ الذم بيده قاؿ: "أف النبي  عف جابر 

 .(ّ)الممؾ" 

ميا عف ابف مسعكد كيذكر السيكطي رحمو اهلل في دره المنثكر جممة مف األحاديث في فض
  قاؿ: يؤتى الرجؿ في قبره فئكتي مف قبؿ رجميو فتقكؿ رجبله: ليس لكـ عمى ما قبمي سبيؿ    
  كاف يقـك عمينا بسكرة الممؾ، ثـ يؤتى قبؿ صدره )جكفو( فيقكؿ: ليس لكـ عمى ما قبمي سبيؿ  قد

عمى ما قبمي سبيؿ، قد كاف قد كاف كعى ًفيَّ سكرة الممؾ ثـ يؤتى مف قبؿ رأسو فيقكؿ: ليس لكـ 

                                                           
 (.ِّٕٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف بتصرؼ، )( ُ)
 (.ٔ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ِ)
(، كالحديث ركاه الحاكـ في مستدركو عمى الصحيحيف كقاؿ: ىذا حديث ّّٖ/ٓالمحرر الكجيز البف عطية، ) (ّ)

(، كحكـ ُٗ/ْ(، كركاه البييقي في شعب اإليماف، )ْْٔ/ِحديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه، )
 (.َُّ/ِقكلو صحيح، )عميو األلباني في السمسمة الصحيحة ب
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المانعة تمنع مف عذاب القبر، كىي في التكراة سكرة الممؾ، مف قرأىا في  يقرأ بي سكرة الممؾ، فيي
 .(ُ)ليمو فقد أكثر كأطيب 

أنو قاؿ: قاؿ  كأخرج البييقي في شعب اإليماف فصؿ في فضائؿ السكر، عف أبي ىريرة 
( زاد غيره تبارؾ الذم ة شفعت لصاحبيا حتى غفر لوسورة في القرآن ثالثون آي) :رسكؿ اهلل 
  .(ِ)بيده الممؾ 

خباءىه عمى  قاؿ: ضرب بعض أصحاب النبي  كأخرج الترمذم كغيره عف ابف عباس 
فأخبره  قبر كىك ال يحسب أنو قبر، فإذا قبر إنساف يقرأ سكره، الممؾ حتى ختميا، فأتى النبي 

 .(ّ)( المنجية تنجيو من عذاب القبر ىي المانعة ىي: )فقاؿ رسكؿ اهلل 
 حقيقة الممك و القدرة عمى تدبيرة ثانيًا: محور السورة الرئيس:

يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل: كمفتاح السكرة كميا كمحكرىا ىك مطمعيا الجامع المكصى 
 تتفرع سائر الصكرؾ كالقدرة ػػػة الممػػػف حقيقػر"، فمػػؿ شيء قديػػى كػػك عمػػؾ كىػػ"تبارؾ الذم بيده المم
 .(ْ)التي عرضتيا السكرة 

تقاف كزينيا  فتبارؾ الذم خمؽ المكت كالحياة، كتبارؾ الذم خمؽ سبع سماكات بأحكاـ كا 
بمصابيح، كجعميا رجكمان لمشياطيف كتبارؾ مف أعد لكؿ فريؽ ما يستحؽ أما جنة كأما نار، كتبارؾ 

رض ذلكالن كتبارؾ الذم كىب الطير قدره مف يعمـ السر كما تضمر الصدكر، كتبارؾ مف سخر األ
عمى التحميؽ كعدـ السقكط، كتبارؾ الذم ال غالب لمف ينصره، كال ناصر لمف يغمبو، كتبارؾ مف 

 بالسمع كالبصر كاألفئدة، كتبارؾ الذم أنعـ عمى مخمكقاتو بكؿ ىذه النعـ. اتوأمد مخمكق

                                                           
(، اإلحساف في تقريب صحيح بف حباف، كقاؿ: كىذا سنده حسف، كصححو ُِّ/ٖالدر المنثكر لمسيكطي، ) (ُ)

(، كعنده لفظة جكفو بدؿ صدره، كركاه الحاكـ في مستدركو عمى الصحيحيف ٖٔ/ّالحاكـ ككافقو الذىبي، )
 (.َْٓ/ِكقاؿ: صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، )

(، مسند إسحاؽ بف راىكيو َّٗ/َُ(، كالنسائي في السنف الكبرل )ُِّ/ْالبييقي في الشعب )أخرجو  (ِ)
سنف الترمذم كقاؿ عنو حديث (ُٔٔ/ُ(، مشكاة المصابيح لمتبريزم، كقاؿ عنو حديث حسف )ُْٕ/ُ)

 .(ُْ/ٓحسف)
(، كأبك نعيـ في ُْٕ/ُِ(، الطبراني في الكبير )ُْ/ٓأخرجو الترمذم في سننو، كقاؿ حديث حسف غريب ) (ّ)

(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ُِّ/ّ(، كأكرده األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة )ُٖ/ّالحمية )
 (.ِّ/ٕالمصابيح، لممباركفكرم، )

 (.َّّٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، ) (ْ)
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مكة  يقية ىؿ يستطيع مشرككالقدرة الحقفيذه المكضكعات كميا مرتبطة بصاحب الممؾ ك 
حسب زعميـ بأنيـ أقكياء ىؿ يستطيعكف أك يممككف مف ذلؾ مف شيء؟! أنيـ حتى ال يممككف 

فكؿ حقائؽ السكرة قطب: "الحصكؿ عمى المياه العذبة إف أراد اهلل ذىابيا، ككما يقكؿ سيد 
يحاءاتيا مستمدة مف إيحاء ذلؾ المطمع كمدلكلو ال شامؿ الكبير، كحقائؽ كمكضكعاتيا ككؿ صكره كا 

 .(ُ) "السكرة كمكضكعاتيا تتكالي مفسرة مدلكؿ المطمع المجمؿ الشامؿ

 :أىم الموضوعات التي تناولتيا السورة الكريمة: المطمب الرابع
 كأنو خمؽ المكت كالحياة لبلختبار كاالبتبلء. القدرة المطمقة هلل  -ُ

بار مف ىذا المخمكؽ المحكـ في بنائو كصؼ السماكات السبع كلفت األنظار كالقمكب إلى االعت -ِ
 فبل نستطيع كلف نستطيع أف نرل فيو أم خمؿ.

 كصؼ األرض بأف جعميا مذلمة سيمة لمحياة عمييا كاالستقرار فييا. -ّ

 في نظاـ ىذا الككف فبل اعكجاج فيو كال اختبلؼ. بياف كماؿ قدرتو  -ْ

ينفصؿ بعضيا عف كصؼ حسي لجينـ كغضبيا عمى الكفار كأنيا مف شدة الغضب يكاد  -ٓ
 بعض.

كصؼ بعض ألكاف العذاب المعدة لمكافريف في الدنيا كاآلخرة كفي مقابؿ ذلؾ ما أعده اهلل  -ٔ
 لمذيف يخشكف ربيـ بالغيب كما ينتظرىـ مف مغفرة كأجر كريـ.

 التذكير بخمؽ اإلنساف كما أحاطو اهلل بو مف نعـ التي منيا السمع كالبصر. -ٕ

 عمى كحدانية اهلل ككماؿ قدرتو كعظمتو كفضمو كرحمتو بعباده. السكرة الكريمة زاخرة باألدلة -ٖ

 ليقذفيا في كجكه معانديو. الحديث عف الحجج الباىرة التي أكحى بيا اهلل لنبيو  -ٗ

ْٓ فُطُٛسٍ ]الدعكة إلى التأمؿ كالتدبر في ممككت السمكات كاألرض  -َُ ِِ ًْ رََشٜ  َ٘  *  فَبْسِعغِ اٌجََصَش 

ر١َْ  َٛ َؽِغ١شٌ اْسِعِغ اٌجََصَش َوشَّ ُ٘ َٚ ْٕمٍَِْت ا١ٌََِْه اٌجََصُش َخبِعئًب   . {ٗ-ٖ }انًهك:[ ِٓ ٠َ

 :اسبة السورة لما قبميا وما بعدىامن: خامسالمطمب ال
 أوًل: مناسبة السورة لما قبميا:

 يذكر الدكتكر كىبة الزحيمي أف كجو تعمؽ ىذه السكرة بما قبميا مف كجييف:

                                                           
 (.ُّّٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، ) (ُ)



-ِِ- 

 

د مضمكف السكرة السابقة كىي )سكرة التحريـ( فسكرة كىك أف مضمكف السكرة يؤك وجو عام: -ُ
في مكاجية ظيكر تآمر امرأتيف  التحريـ تبيف مدل قدرة اهلل كىيمنتو كتأييده لرسكلو محمد 

مف نسائو عميو كسكرة )تبارؾ الممؾ( تكضح بصيغة عامة أف بيد اهلل ممؾ السماكات كاألرض 
 .(ُ)كأنو عمى كؿ شيء قدير

ميف كىك قصة امرأتي نكح كلكط خر سكرة التحريـ مث سبحانو في أكاذكر اهلل وجو خاص: -ِ
كقصة مريـ العذراء البتكؿ كامرأة فرعكف كسكرة )تبارؾ الممؾ( تدؿ عمى إحاطة عمـ اهلل كتدبيره 
ظياره ما يشاء مف العجائب، فإف كفر امرأتي نكح كلكط لـ يمنع بزكاجيما مف نبييف كريميف،  كا 

 ف لـ يضر بو اتصاليا بالطاغية فرعكف، كما لـ يزعزع إيماف مريـ حممياكأف إيماف امرأة فرعك 

نجابيا عيسى    .(ِ) مف غير زكج عمى غير المعيكد، كا 

ُذٚسِ ]كلعؿ في قكلو في سكرة تبارؾ  ٌُ ثَِزاِد اٌصُّ ُ َػ١ٍِ ِٗ أَِّٗ َُٙشٚا ثِ ِٚ اْع ُْ أَ ٌَُى ْٛ ٚا لَ أَِعشُّ َٚ ]

ِٗ ]حريـ كبيف اآلية في سكرة الت {ٖٔ}انًهك: ب َٔجَّؤَْد ثِ َّّ ِٗ َؽِذ٠ضًب فٍََ اِع َٚ ُّٟ اٌَِٝ ثَْؼِط أَْص اِْر أََعشَّ إٌَّجِ َٚ

ََ٘زا لَ  ْٔجَؤََن  ْٓ أَ َِ ِٗ لَبٌَْذ  َ٘ب ثِ ب َٔجَّؤَ َّّ ْٓ ثَْؼٍط فٍََ أَْػَشَض َػ َٚ َف ثَْؼَعُٗ  ِٗ َػشَّ ََٙشُٖ هللاُ َػ١ٍَْ أَْظ َٚ َٟ بَي َٔجَّؤَِٔ

ُُ اٌَخج١ِشُ  ، فاآلية في سكرة التحريـ مثاؿ تطبيقي عممي عمى أرض الكاقع حدث  {ٖحسيى:}انت  [ اٌَؼ١ٍِ
كنبأه العميـ الخبير الذم يعمـ السر كالجير، فإف سكرة التحريـ مف أحد األمثمة لتكضيح  مع النبي 

 أف اهلل يعمـ السر كالجير.
 فيو أعظـ عبرة كيذكر البقاعي رحمو اهلل في نظـ درره: أنو لما ذكر في آخر التحريـ ما

آية لمف استبصر كىك ذكر امرأتيف كانتا تحت عبديف صالحيف قد بعثيما اهلل  لمف تذكر كأضح
رحمة لعباده فمـ ينتفع أقرب الناس منيما في الظاىر، كقصة مناقضة ليا تمامان كىي قصة امرأة 

 .(ّ)فرعكف ثـ أعقب بقصة مختمفة تمامان عف القصتيف المتناقضتيف 

حتى يعمـ العاقؿ حيث يضع األسباب، ألف مف بيده  يـ مع ابنيا عيسى كىي قصة مر 
الممؾ كىك عمى كؿ شيء قدير كمف أمره إذا أراد شيئان أف يقكؿ لو كف فيككف، يفعؿ بأسباب كبدكف 

 أسباب ألنو بيده الممؾ كحده.

رأة فالصكر كالمشاىد المتضادة في آخر سكرة التحريـ، امرأة نكح كامرأة لكط ككذلؾ ام
 فرعكف ثـ قصة مريـ التي لـ يتكرر حدكثيا.

                                                           
 (.ٓ/ِٗينظر: التفسير المنير، د. كىبة الزحيمي، ) (ُ)
 (.ٔ/ِٗ، )ينظر: المرجع السابؽ (ِ)
 (.ُِٔ/َِنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي، ) (ّ)
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اٌَؾ١َبحَ ]جاء بعد ىذه الصكر مطمع سكرة تبارؾ قكلو تعالى  َٚ َد  ْٛ َّ [ .....اٌَِّزٞ َخٍََك اٌ

 .(ُ)فالمكت كالحياة صكرة تكضح المشيد فبالضد يتضحي الضدي  {ٕ}انًهك:

 ثانيًا: مناسبة السورة لما بعدىا: 
مؾ تيديد المشركيف بتغكير الماء، كذكر في سكرة القمـ قصة ذكر اهلل في آخر سكرة الم

ىبلؾالبستاف ك  إىبلؾ ثمر البستاف دليؿ القدرة ثمره في ليمة بطائؼ طاؼ عمييا، ككاف قصة  ا 
ىبلؾ ثمر البستافتغكير الماءالمطمقة، كمف ىذه القدرة   .، كا 

ة كعممو، كذكر البعث، كمف جيةو أخرل أنو ذكر سبحانو في سكرة الممؾ أدلة قدرتو الباىر 
في مطمع سكرة  ثـ برأ نبيو  كىدد المشركيف كحثيـ عمى اإليماف باهلل كحده كبرسكلو محمد 

بالسحر تارة كبالجنكف أخرل كبالشعر ثالثة، فجاء  القمـ مف أباطيؿ المشركيف كاتياميـ النبي 
 .(ِ)مطمع سكرة القمـ يثني عميو بالخمؽ العظيـ 

أف سكرة تبارؾ انتيت بكممة )معيف( لتبدأ سكرة القمـ بالحرؼ الذم  كربما نمحظ مناسبة
 انتيت بو سابقتيا.

                                                           
التفسير المنير لمزحيمي  (ُِٕ/َِينظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، إبراىيـ بف عمر البقاعي، ) (ُ)

(ِٗ/ٓ). 
 (.ُِٕ/َِر البقاعي، )ينظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، إبراىيـ بف عم (ِ)
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 المبحث الثاني
      تعذيب الكفار والمغفرة قدرة اهلل في الخمق و 

 واألجر الكبير لمن خشي ربو
 كفيو ثبلثة مطالب:

 .ر القدرة والعمم المطمب األول: مظاى
و مع تيديد اهلل وقدرتو وعمم المطمب الثاني: بعض مظاىر نعمة

 .الكفار 
 .الكافرين بالعذاب وبيان لبعض النعم  وتيديد المطمب الثالث: إثبات البعث
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 :(ٕٔ-ٔمظاىر القدرة والعمم اآليات ): المطمب األول
 مقدمة:

ىذا المقطع مف السكر الكريمة يشتمؿ عمى بعض مظاىر قدرة اهلل سبحانو كتعالى كما 
الكفار كأف مصيرىـ بئيس عندما ييمقكا في جينـ كيسمعكا شييقان كىي تفكر،  ؿ عمى تعذيبتيشم

فيقكلكا لك كنا نسمع أك نعقؿ ما كنا في أصحاب السعير، كالمعنى أنيـ كأنو كمف ال يسمع كال يعقؿ 
قيـ الكاضح كمف مظاىر قدرتو سبحانو ضحاىا فمـ ييسممكا ليذا الديف الألنيـ لـ يركا الشمس في 

 رىا في ىذا المقطع القرآني الكريـ.التي ذك
أنو سبحانو بيده الممؾ، كأنو خمؽ المكت كالحياة، كخمؽ السمكات كتزينيا كجعؿ ىذه 
المصابيح رجكمان لمشياطيف، كأيضان نستطيع القكؿ أف مف مظاىر قدرتو كعممو تعذيب الكفار كأثابتو 

 لممؤمنيف بالمغفرة كاألجر الكبير.
 المقطع األول:
ٍء لَِذ٠شٌ ]لى: قاؿ تعا ْٟ ًِّ َش َٛ َػٍَٝ ُو ُ٘ َٚ ٍُْه  ُّ ِٖ اٌ اٌَؾ١َبحَ  * رَجَبَسَن اٌَِّزٞ ث١َِِذ َٚ َد  ْٛ َّ   اٌَِّزٞ َخٍََك اٌ

َٛ اٌَؼِض٠ُض اٌَغفُٛسُ  ُ٘ َٚ اًل  َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ ٍِْك  * ١ٌَِْجٍُ ب رََشٜ فِٟ َخ َِ اٍد ِغجَبلًب  َٛ َّ اٌَِّزٞ َخٍََك َعْجَغ َع

 َّ ْؽ ْٓ فُطُٛسٍ اٌشَّ ِِ ًْ رََشٜ  َ٘ ٍد فَبْسِعِغ اٌجََصَش  ُٚ ْٓ رَفَب ِِ ْٕمٍَِْت ا١ٌََِْه اٌجََصُش  * ِٓ  َ٠ ِٓ ر١َْ َُّ اْسِعِغ اٌجََصَش َوشَّ صُ

َٛ َؽِغ١ٌش  ُ٘ َٚ  {. ٗ-ٔ: }انًهك [َخبِعئًب 
 أوًل: التحميل المغوي:

كتنزه كتعالى كتعاظـ، كال تككف ب ر ؾ: كالبركة معناىا النماء كالزيادة، كتبارؾ اهلل: تقدس  تبارك:
 .(ُ)ىذه الصفة لغيره، تبارؾ: تفاعؿ مف البركة، كيتبرؾ باسمو في كؿ أمر 

خمؽ: الخمؽ التقدير، كالخميقة الطبيعة، كالجمع الخبلئؽ، يقاؿ: ىـ خميقة اهلل  خمق الموت والحياة:
بؽ إليو، ككؿ شيء خمقو اهلل كىـ خمؽ اهلل، كالخمؽ في كبلـ العرب: ابتداع الشيء عمى مثاؿ لـ ييس

: الخمؽ في كبلـ العرب عمى (ِ)فيك مبتدؤه عمى غير مثاؿ سيبؽ إليو، كقاؿ أبك بكر بف األنبارم

                                                           
 (.ّٔٗ/َُ(، لساف العرب )ّّ/ُمختار الصحاح )( ُ)
ىػ، كتكفي ُِٕمحمد بف القاسـ بف محمد بف بشار أبك بكر بف األنبارم النحكم المغكم العبلمة، كلد سنة ( ِ)

د في ىػ، صنؼ في القراءات كالغريب كالمشكؿ كالكقؼ كاالبتداء، كاف يحفظ ثبلثمائة ألؼ بيت شعر شاىِّٖ
 (.ْٔٓ/ٕ(، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ )ُّْ/ْالقرآف، )كفيات األعياف، )
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كجييف: أحدىما اإلنشاء عمى مثاؿ أبدعو، كاآلخر التقدير، خمؽ اهلل الشيء يخمقو خمقان أحدثو بعد 
 .(ُ) أف لـ يكف

د الحياة. مات يمكت مكتان، كقبيمة طيء تقكؿ: يمات خمؽ مف خمؽ اهلل تعالى، كىك ض الموت:
: (ِ) مكتان، كقيؿ: الميت مخففان: الذم مات، كالميت بالتشديد كالمائت الذم لـ يمت بعد، قاؿ الفراء

، كالمكت ليس (ْ). كالمكت صفة كجكدية خمقت ضد الحياة (ّ)يقاؿ لمف لـ يمت أنو مائت عف قميؿ 
نما انقطاع تعمؽ  .(ٓ)الركح بالبدف كمفارقتو كتبدؿ حالو، كانتقاؿ مف دار إلى دار  بعدـ محض، كا 

 ليختبركـ. ليبموكم:

 أخمصو هلل كأطكعو. أحسن عماًل:

 الغالب: ال يغمبو شيء، الغفكر: كثير المغفرة، كالستر لذنكب عباده. العزيز:

 طبقة بعد طبقة، تفاكت: تبايف كتناقض كعدـ تناسب. طباقًا:

 ة، أك كرة بعدد كرة، ينقمب: يرجع.مرة بعد مر  كرتين:

، كالخاسئ: المبعد كيككف بمعنى الصاغر، كخسأ بصره يخسأ خسأن كخسكءان صاغران ذليبلن  خاسئًا:
إذا سدر ككٌؿ كأعيى، كالخاسئ مف الكبلب البعيد الذم ال ييترؾ أف يدنك مف الناس، الصاغر 

 .(ٔ)الذليؿ

 قميؿ منقطع لـ يدرؾ المطمكب. حسير:

 أقرب السماكات إلى األرض، بمصابيح: بنجكـ كككاكب مضيئة. الدنيا:السماء 

 راجمات أك مراجـ يرجـ بيا الشيب. رجومًا:

 .(ُ)، كالشييؽ أكؿ صكت نييؽ الحمار كىك أقبح األصكات تنفس كتنفس المتغيظ الشييق:
                                                           

 (.ّّ/ُالمختار الصحاح، )( ُ)
الفراء: أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر األزدم، مكالىـ الككفي النحكم، كاف ثقة، قاؿ عنو ( ِ)

طت، ألنيـ خمصيا، كألنيا كانت تتنازع كيدعييا كؿ أحد، ككاف يمقب ثعمب: لكال الفراء لما كانت عربية كال سق
 (.ُُْ/ٓىػ(. تاريخ اإلسبلـ، لمذىبي، )َُِبأمير المؤمنيف في النحك، )ت: 

 (.َُّ/ُ(، مختار الصحاح، )ُٗ/ِلساف العرب، )( ّ)
 (.ُّّ/ُالتكقيؼ عمى ميمات التعريؼ، لمميناكم، )( ْ)
 (.ٗ/ُٓتفسير الكسيط، لطنطاكم، ) (،َِٔ/ُٖتفسير القرطبي، )( ٓ)
 (.ِّّ/ُ(، المعجـ الكسيط، إلبراىيـ مصطفى كأحمد الزيات كآخركف، )ٓٔ/ُلساف العرب، )( ٔ)
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 .(ِ) بعدان ليـ مف رحمة ربيـ سحقًا:
 ًا: التفسير اإلجمالي:نيثا

، ككثر خيره، كعـ إحسانو، كمف عظمتو (ّ)الى بالذات عف كؿ ما سكاه تبارؾ تعاظـ كتع
كتبارؾ تفاعؿ مف البركة، كالبركة النماء كالزيادة الحسف أك  (ْ)أف بيده ممؾ العالـ العمكم كالسفمي 

، كلفظ تبارؾ فعؿ ماض ال ينصرؼ (ٓ)المعنكية، كتعاظـ عف صفات المخمكقيف كتبارؾ تقدس 
ح  سانو كتزايدت بركاتو.بمعنى كثر خيره كا 

 :كذكر صاحب زاد المسير أف تبارؾ فييا أربعة أقكاؿ

تفاعؿ مف البركة كبمعنى تجيء البركة مف ًقبىمو، كقاؿ الفراء: مف البركة كىك في المغة األول: 
 كقكلؾ تقدس ربنا.

 تبارؾ بمعنى تعالى كارتفع، كالمتبارؾ: المرتفع. الثاني:

 رؾ في كؿ شيء.بمعناىا أف اسمو ييت الثالث:

 .(ٔ)تبارؾ: تقدس  الرابع:

كفعؿ تبارؾ يدؿ عمى المبالغة في كفرة الخير، كفي ىذا االفتتاح براعة االستيبلؿ كمثميا 
 سكرة الفرقاف.

ٌَمَْذ ]( كالباء يجكز أف تككف بمعنى في مثؿ الباء التي تدخؿ عمى أسماء األمكنة نحك بيده الممك) َٚ

ُُ هللاُ ثِجَْذسٍ   .(ٕ)، بمعنى في بدر  {ٖٕٔ}آل عًساٌ: [ََٔصَشُو

                                                                                                                                                                          
 (،ٕ/ٕٔتفسير غريب القرآف، لمككارم، ) ينظر:(ُ)
 (،ُُ/ٕٔتفسير غريب القرآف، لمككارم، ) ينظر:(ِ)
 (.ٗ/ِٗالتفسير المنير، د. كىبة الزحيمي، ) ينظر:(ّ)
 .ٕٖٓتفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، العبلمة الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم، ص ينظر:(ْ)
(، كينظر: التفسير الكسيط َّٕ/ٓينظر: فتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني، ) (ٓ)

 (.ٕ/ُٓلمقرآف الكريـ، محمد سيد طنطاكم، )
 .ُْٕٓمسير في عمـ التفسير، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، صزاد ال ينظر:(ٔ)
 (.ٖ/ِٗالتحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، ) ينظر:(ٕ)
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، (ُ)كبيده الممؾ المطمؽ كصاحب السمطاف المتفرد، كنؤمف باليد كما جاء عمى مراد اهلل 
١ُغ اٌجَِص١شُ ]كال يعمـ كيفيتيا إال اهلل  (ِ)ى اليد ػػفثبتت بمعن ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َش ْضٍِ ِّ [ ١ٌََْظ َو

 . {ٔٔ}انشُّٕزٖ:

ِٖ ا] ٍْهُ اٌَِّزٞ ث١َِِذ ُّ بيده ممؾ الدنيا كاآلخرة كسمطانيما، كىي التصرؼ في جميع المخمكقات بما [ ٌ
       يشاء ال معقب لحكمو كال يسأؿ عما يفعؿ لقيره كحكمتو كعدلو، نافذ أمره كقضاؤه كىك عمى 

 .(ّ)ما يشاء فعمو ذك قدرة الغية مانع، كال يحكؿ بينو كما يريد فعمو عجز 

[ َّ اًل اٌَِّزٞ َخٍََك اٌ َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ اٌَؾ١َبحَ ١ٌَِْجٍُ َٚ َد        فأمات مف شاء كما شاء كأحيا مف أراد [ ْٛ
، كقيؿ إنما (ٓ)، ليبمككـ أم: أيكـ أكثر لممكت ذكران، كأحسف استعدادان، كأشد خكفان كحذران (ْ)كما أراد 

ألشياء في االبتداء كانت في حكـ إنما قدـ المكت ألنو إلى القير أقرب، كقيؿ قدمو ألنو أقدـ ألف ا
 .(ٔ)المكت كالنطفة كالتراب كنحكىما، ثـ طرأت عمييا الحياة كألف المكت إلى القير أقرب 

قاؿ ابف كثير: "كاستدؿ بيذه اآلية مف قاؿ: إف المكت أمر كجكدم ألنو مخمكؽ كمعنى 
َْ ثِ ]اآلية: أنو أكجد الخبلئؽ مف العدـ، كما قاؿ:  ُْ َو١َْف رَْىفُُشٚ ارًب فَؤَْؽ١َبُو َٛ ِْ ُْ أَ ْٕزُ ُو َٚ [ بهللِ 

 مكتان كسمى ىذه النشأة حياة". -كىك العدـ–، فسمى الحاؿ األكؿ {3ٕ}انبمسة:

 انقطاع تعمؽ الركح بالبدف كمفارقتيا لو. والموت:
 تعمؽ الركح بالبدف كاتصاليا بو. والحياة:

يجاد الحياة معناىا:  .(ٕ)خمؽ الركح في الكائنات الحية  وا 

                                                           
 (.َُ/ِٗالتفسير المنير، د. كىبة الزحيمي، ) (ُ)
حاطة بالممؾ كاالستيبلء عميو، المعتزلة كعمى رأسيـ الزمخشرم صاحب الكشاؼ، يقكلكف اليد: مجاز عف اإل (ِ)

 ألنيـ ينفكف الصفات الخبرية كالفعمية.
(، كفي رحاب التفسير، الشيخ      َٓٓ/ِّق(ػ، )َُّينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، لمطبرم، )ت:  (ّ)

 (.ِٕٗٗ/ِٗعبد الحميد كشؾ، )
 ( كما بعدىا.ِٕٗٗ/ ِٗينظر: في رحاب التفسير، كشؾ، ) (ْ)
 (.َُّٕ/ِٗالتفسير، الشيخ عبد الحميد كشؾ، ) في رحاب (ٓ)
ينظر: معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، تفسير البغكم، محي السنف أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف  (ٔ)

 (.ٖ/ُٓ(، كالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، محمد سيد طنطاكم، )ُّٕ/ٖبف العزاء البغكم الشافعي، )
(، كينظر: التفسير المنير،      ُٕٔ/ٖلعظيـ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير، )ينظر: تفسير القرآف ا (ٕ)

 (.َُ/ِٗد. كىبة الزحيمي، )
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اًل ]قاؿ الشيخ عبد الحميد كشؾ رحمو اهلل  َّ ُٓ َػ أم أخمصو كأصكبو فإف العمؿ إذا  [أَْؽَغ
ذا كاف صكابان كلـ يكف خالصان: لـ يقبؿ حتى يككف  كاف خالصان، كلـ يكف صكابان: لـ يقبؿ، كا 

رؾ خالصان صكابان، كالخالص: أف يككف هلل، كالصكاب: أف يككف عمى السنة، كالعمؿ األحسف أنما يد
، كيقكؿ السمرقندم، ليختبركـ فينظر (ُ)بالشرع، فما حسنو الشرع فيك الحسف كما قبحو فيك القبيح 

لى طمب رضاه أسرع ثـ ذكر سبحانو  َٛ اٌَؼِض٠ُض اٌَغفُٛسُ ]أيكـ لو أييا الناس أطكع، كا  ُ٘ العزيز [ َٚ
 .(ِ)بالنقمة لمكافر، كالغفكر لمف تاب منيـ 

[ َّ اٍد ِغجَبلًباٌَِّزٞ َخٍََك َعْجَغ َع مطبقان بعضيا فكؽ بعض ما ترل في حميف اختبلفان أك اضطربان [ ...َٛ
أك عيبان أك اعكجاجان أك خمبلن، )كطباقان( تعني طبقة بعد طبقة كىؿ ىف متكاصبلت بعضيـ عمى 
بعض أك متفاصبلت بينيف خبلء، فيو قكالف: أصحيما الثاني أم أنيف متفاصبلت بينيف خبلء 

 .(ّ)حديث اإلسراء كغيره  كما دؿ عمى ذلؾ

دٍ ] ُٚ ْٓ رَفَب ِِ  ِٓ َّ ْؽ ٍِْك اٌشَّ ب رََشٜ فِٟ َخ أم ليس فيو اختبلؼ كال تنافر كال مخالفة كليس في خمقو  [َِ
سبحانو عيب كال خمؿ، كليذا قاؿ فارجع النظر كالتأمؿ مرة بعد مرة ىؿ ترل عيبان أك خمبلن، أك 

، كالتعبير القرآني (ْ)أم لف ترل اختبلؼ كعدـ تناسب  نقصان، أك فطكران؟ يا ابف آدـ لف ترل تفاكت
دٍ ]في قكلو تعالى:  ُٚ ْٓ رَفَب ِِ  ِٓ َّ ْؽ ٍِْك اٌشَّ ب رََشٜ فِٟ َخ نما قاؿ: ما ترل في  [َِ لـ يقؿ: ما ترل فيو، كا 

خمؽ، فيو إشعار بأف جميع المخمكقات جارية عمى ىذا النسؽ ليس في أحد فييا تفاكت، فكؿ 
ميمتو، ال تفاكت كال اضطراب، فأعطى الظاىر كىك ذكر الرحمف بعد كممة مخمكؽ يناسب شكمو ك 

 .(ٓ))خمؽ( مف التعميـ ما لـ يكف يعطيو اإلضمار 

ْٓ فُطُٛسٍ ] ِِ ًْ رََشٜ  َ٘ َٛ َؽِغ١شٌ *  فَبْسِعِغ اٌجََصَش  ُ٘ َٚ ْٕمٍَِْت ا١ٌََِْه اٌجََصُش َخبِعئًب  َ٠ ِٓ ر١َْ َُّ اْسِعِغ اٌجََصَش َوشَّ [ صُ

النظر مرة بعد أخرل لف ترل أييا الرائي تفاكتان أم عدـ تناسب أك نقص أك خمؿ،  أم إف كررت
كميما كررت النظر لف يرجع إليؾ البصر بما طمبتو مف كجكد خمؿ أك عيب، بؿ يرجع إليؾ 

                                                           
ينظر: في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، ينقؿ عف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، كالفضيؿ بف عياض، نظـ  (ُ)

 (.ِِِ/َِالدرر، لمبقاعي، )
، أبك المي (ِ)  (.ْْٕ/ّث السمرقندم، )ينظر: بحر العمـك
(، ُّٕ/ٖ(، كمعالـ التنزيؿ لمبغكم، )ُُُٔ/ُ(، الكجيز لمكاحدم، )ُٕٕ/ٖينظر: تفسير ابف كثير، ) (ّ)

 (.ُُ/ِٗكالتفسير المنير، د. الزحيمي، )
 (.ِٕٗٗ/ِٗ(، كفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، )ُّْ/ٖينظر: تفسير ابف كثير، ) (ْ)
 (.ّّْ/ُاسب سكر القرآف، ألبي جعفر الغرناطي، )ينظر: البرىاف في تن( ٓ)
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مطركدان، صاغران ذليبلن لـ يرل ما ييكل منيما حتى كأنو رجع كىك كميؿ مف طكؿ المعاكدة ككثرة 
ك حسير قد انقطع جد ما يبحث عنو كما يريده كلـ يدرؾ ما طمب فيرجع البصر كىالمراجعة فمـ ي

 .(ُ)رة التكرر مف اإلعياء مف كث

كيقكؿ الزمخشرم رحمو اهلل التثنية لمتكثير )كرتيف( أم ليس المقصكد مرتيف فقط بؿ كثرة 
في أثر بعض، فمك يؾ كسعديؾ يريد إجابات كثيرة بعضيا بالنظر إلى السماء أم كرة بعد كرة مثؿ ل

 .(ِ)كيرر البصر ميما كيرر النقمب كرجع البصر ذليبلن عف أف يرل عيبان أك خمبلن 

 :(ٖ)ًا: وجوه البالغة لثثا
مجاز كيككف قكلو "الممؾ" عمى  (ْ)استعارة تمثيمية، كفي لفظ اليد :بيده الممك قكلو تعالى: -ُ

 الحقيقة.

لمتفخيـ كالتعظيـ، أم لو السمطاف كالتصرؼ كضع المكصكؿ  الذي بيده الممكقكلو تعالى:  -ِ
 المطمؽ.

     استعارة تمثيمية، شبو معاممة اهلل لعباده باالبتبلء كاالختبار  :ليبموكم قكلو تعالى: -ّ
 )المكت كالحياة( طباؽ.

 بينيما طباؽ، فالمكت ضد الحياة.  الموت والحياة قكلو تعالى:  -ْ

إطناب بتكرير   ثم ارجع البصر كرتين لى: كقكلو تعا  فارجع البصر قكلو تعالى:  -ٓ
 .(ٓ)الجممة مرتيف؛ لزيادة التنبيو كالتذكير 

( عمى بيدهالتعريؼ في لفظ الممؾ لمجنس، كقدـ كممة )  الذي بيده الممك قكلو تعالى:  -ٔ
 .(ُ)( إلفادة االختصاص، أم بيده كحده ال بيد أحد سكاه الممككممة )

                                                           

(، كفي رحاب التفسير، عبد الحميد ُْٕ/ٖ(، كمعالـ التنزيؿ لمبغكم، )ُٖٕ/ٖينظر: تفسير ابف كثير، ) (ُ)
 (.ُِٕ/َِ(، كنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي، )َِّٕ/ِٗكشؾ، )

، كينظر: ُِٕ-َِفي تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي، ج ، كنظـ الدررٕٔٓ/ْينظر: الكشاؼ لمزمخشرم، ج (ِ)
 .ُٔ-ِٗ، كالتحرير كالتنكير، محمد الظاىر بف عاشكر، ُِ/ِٗالتفسير المنير، د. كىبة الزحيمي، ج

 .ُِٖ-َِ، كنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، جٖ، صِٗينظر: التفسير المنير، د. كىبة الزحيمي، ج (ّ)
ثبت اهلل لنفسو مف الصفات كينفكف ما نفاه اهلل عف نفسو فتثبت اليد حقيقةن كال يعمـ الكيفية   السمؼ يثبتكف ما أ (ْ)

 .(ُُٔ/ُبالقدرة )شرح العقيدة الكسطية لميراس) إال اهلل، أما المعتزلة فيؤلكنيا
 (.ُِٖ/َِ(، كنظـ الدرر، )ٗ/ِٗانظر: التفسير المنير، )( ٓ)
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 ت والمقاصد من اآليات:رابعًا: استنباط بعض اليدايا
ليتدبر العقؿ كينطؽ المساف بمطمع السكرة  تظير اآليات كتدلؿ عمى القدرة المطمقة لمقادر  -ُ

 تبارك الذي بيده الممك . 
تبرز اآليات أىمية التكجو إلى اهلل لقضاء الحاجات ألف مف بيده الممؾ كحده كليس بيد أحد  -ِ

   قاؿ: كنت خمؼ  ، عف ابف عباس الحقيقيسكاه ىك األحؽ أف ييسأؿ ألنو ىك المالؾ 
يا غالم إني أعممك كممات, احفظ اهلل يحفظك, احفظ اهلل تجده يكمان فقاؿ: ) رسكؿ اهلل 

ذا استعنت فاستعن باهلل, واعمم أن األمة لو اجتمعت عمى  تجاىك, إذا سألت فاسأل اهلل, وا 
لو اجتمعت عمى أن يضروك أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد كتبو اهلل لك, و 

، فما أحكج (ِ)( بشيء لم يضروك إل بشيء قد كتبو اهلل عميك, رفعت األقالم وجفت الصحف
 األمة اإلسبلمية إلى التكجو لمف بيده الممؾ الحقيقي كليس لمف يممؾ ممكان زائبلن.

كالتأمؿ ليزداد تبيف اآليات أىمية النظر في مخمكقات اهلل بعيف البصيرة كالبصر، كتكرار النظر  -ّ
تقاف محكـ، فيذه األنكار المشعة في  اإليماف بالنظر إلى السمكات كما فييا مف دقة عجيبة كا 
الميؿ كالمتناثرة بإحكاـ في السماء، إنيا دعكة ألكلي األلباب لمكقكؼ عمى ىذه اآليات الباىرة 

ٍِْك اٌغَّ ]الكاضحة عمى قدرتو كعظمتو كحكمتو، قاؿ تعالى:  َّْ فِٟ َخ اْخزاَِلِف اِ َٚ األَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ

ٌْجَبةِ  َٙبِس ٠َ٢ََبٍد أِلٌُِٟٚ األَ إٌَّ َٚ  ًِ  . {9ٓٔ}آل عًساٌ:[ ا١ٌٍَّْ

اًل ]تبيف اآليات حقيقة الحياة الدنيا كأنيا دار اختبار  -ْ َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ ، كبعد  {ٕ}انًهك:[ ١ٌَِْجٍُ
َْ ]زيز الغفار ىذا االختبار تككف النتائج التي يظيرىا الع ََل ثَُٕٛ َٚ بٌي  َِ ْٕفَُغ  ََ ََل ٠َ ْٛ َ٠  *  ْٓ َِ اَِلَّ 

 ٍُ ٍٍْت َع١ٍِ ( بشرل العزيز الغفور، كفي ختاـ اآلية جاء بمفظ ){39-33 }انشعساء:[ أَرَٝ هللاَ ثِمَ
َِ ]لممؤمنيف بالمغفرة، كفيو تيديد لمكافريف بالعزة كالقكة، مثالو قكلو تعالى:  َّْ َسثََّه ٌَُزٚ  اِ ْغفَِشٍح َٚ

َّْ َسثََّه ٌََشِذ٠ُذ اٌِؼمَبةِ  اِ َٚ  ُْ ِٙ ِّ ٍْ  . {ٙ}انسعد:[ ٌٍَِّٕبِط َػٍَٝ ظُ
 مصير الكافرين المقطع الثاني:

ُْ ]قاؿ تعالى:  ُٙ أَْػزَْذَٔب ٌَ َٚ  ِٓ ١َبِغ١ ب ٌٍِشَّ ًِ َ٘ب ُسُعٛ ٍَْٕب َعَؼ َٚ َصبث١َِؼ  َّ ١َْٔب ثِ بَء اٌذُّ َّ َّب اٌغَّ ٌَمَْذ َص٠َّٕ َٚ

ِص١شُ  * ١شِ َػَزاَة اٌغَّؼِ  َّ ثِْئَظ اٌ َٚ  َُ ََّٕٙ ُْ َػَزاُة َع ِٙ َٓ َوفَُشٚا ثَِشثِّ ٌٍَِِّز٠ َٙب  * َٚ ُؼٛا ٌَ ِّ َٙب َع ٌْمُٛا ف١ِ اَِرا أُ

َٟ رَفُٛسُ  ِ٘ َٚ ١ِٙمًب  ُْ َِٔز٠شٌ  * َش ُْ ٠َؤْرُِى َٙب أٌََ ُْ َخَضَٔزُ ُٙ ٌط َعؤٌََ ْٛ َٙب فَ َٟ ف١ِ ٌْمِ ب أُ َّ َٓ اٌَغ١ِْع ُوٍَّ ِِ ١َُّض  َّ لَبٌُٛا  * رََىبُد رَ

ُْ اَِلَّ فِٟ َظاَلٍي َوج١ِشٍ  ْٔزُ ْْ أَ ٍء اِ ْٟ ْٓ َش ِِ َي هللاُ  ب َٔضَّ َِ ٍَْٕب  لُ َٚ ْثَٕب  ْٛ ُوَّٕب  * ثٍََٝ لَْذ َعبَءَٔب َِٔز٠ٌش فََىزَّ لَبٌُٛا ٌَ َٚ

                                                                                                                                                                          
 (.ٖ/ُٓ) ينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم،( ُ)
 (.ِْٖ/ْسنف الترمذم، كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح، )( ِ)
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ب ُوَّٕب فِٟ أَْصَؾبِة اٌغَِّؼ١شِ  َِ  ًُ ْٚ َْٔؼمِ ُغ أَ َّ ُْ فَُغْؾمًب أِلَ  * َْٔغ ِٙ ْٔجِ ِؼ١شِ فَبْػزََشفُٛا ثَِز َٓ  * ْصَؾبِة اٌغَّ َّْ اٌَِّز٠ اِ

أَْعٌش َوج١ِشٌ  َٚ ْغفَِشحٌ  َِ  ُْ ُٙ ُْ ثِبٌَغ١ِْت ٌَ ُٙ َْ َسثَّ ْٛ  .{ٕٔ-٘: }انًهك    [ ٠َْخَش
 أوًل: التحميل المغوي:

السماء ييذكر كيؤنث كجمعو أسمية، كسماكات، كالسماء: كؿ ما عبلؾ فأظمؾ، كمنو قيؿ لسقؼ :
 .(ُ)البيت سماء 

دنياال:  كالدنيا مف الدنك، (ِ)دنا مف الدنك، كالدنيا لدنكىا، كالجمع الدُّنا، كالنسبة إلييا دنياكم ،
كىك األنزؿ رتبة، في مقابمة عميا، كلككنيا لزمتيا العاجمة، صارت في مقابمة األخرل البلزمة لمعمك، 

 .(ّ)ففي الدنيا نزكؿ كتعجيؿ، كفي اآلخرة عمك قدر كتأخر 
 ًرجوماالقتؿ، كأصمو الرمي بالحجارة، رجمو يرجمو رجمان فيك مرجكـ كرجيـ، كالرجـ يأتي  : الرجـ

بمعنى اليجراف، الطرد، الظف، السب كالشتـ، كرجكمان لمشياطيف: أم جعمناىا مرامي ليـ ألنيـ 
 .(ْ)يرجمكف بالككاكب أنفسيا ألنيا ثابتة ال تزكؿ كقبس يؤخذ مف نار كالنار ثابتة في مكانيا 

 ًشييقا شيؽ شييقان: تردد النفس في حمقو، كسمع كردد البكاء في صدره، كجذب اليكاء إلى :
دخاؿ النفس إلى الرئتيف   .(ٓ)صدره، كالشييؽ: الصكت الشديد، كا 

نذير نذر بالشيء نذران كنذارة، بمعنى عممو كحذره، كأنذره الشيء: أعممو بو كخٌكفو منو، كتناذر :
نذيرة الجيش: طميعتيـ ينذرىـ أمر عدكىـ، أم يعمميـ، كاإلنذار: القكـ: خٌكؼ بعضيـ بعضان، ك 

اإلببلغ كال يككف إال في تخكيؼ، كالنذير: المحذر، كالجمع نيذير، كمف أمثاؿ العرب: قد أعذر مف 
أنذر، أم مف أعممؾ أنو يعاقبؾ عمى المكركه منؾ فيما يستقبمو، ثـ أتيت المكركه فعاقبؾ، فقد جعؿ 

 .(ٔ)بو الئمة الناس عنو  لنفسو عذران يكؼ

  ضل الضاد كالبلـ أصؿ صحيح يدؿ عمى معنى كاحد، كىك ضياع الشيء كذىابو في غير :
 .(ٕ)حقو، ككؿ جائر عف القصد ضاؿ، كالضبلؿ كالضبللة بمعنى كاحد 

                                                           
 (.ُٓٓ/ُمختار الصحاح، )( ُ)
 (.َُٖ/ُينظر: مختار الصحاح، )( ِ)
 (.ُٕٔ/ُالتكقيؼ عمى ميمات التعريؼ، لمميناكم، )( ّ)
 (،ِِٖ/ُِلساف العرب، )( ْ)
 (.ْٖٗ/ُالمعجـ الكسيط، )( ٓ)
 (.ُِٗ/ِلكسيط، )(، المعجـ اَِِ/ٓلساف العرب، )( ٔ)
 (.ِٔٓ/ّمعجـ مقاييس المغة، )( ٕ)
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 ًسحقا ،س ح ؽ: أصبلف أحدىما البعد، كاآلخر إنياؾ الشيء حتى يبمغ بو إلى حاؿ البمى :
ي: ػػػػؿ الثانػػػ، كاألص {ٔٔ}انًهك:[ فَُغْؾمًب أِلَْصَؾبِة اٌغَِّؼ١شِ ]ى: ػػػو تعالػػػكؿ: ىك البعد كقكلفاألصؿ األ

 .(ُ)سحقت الشيء أسحقتو سحقان، كيقاؿ: سحقو الًبمى فانسحؽ 

السعير سٌعر الناس كالحرب، كسٌعرىا بمعنى أكقدىما كىيجيما. كنار سعير: أم مسعكرة، كيقاؿ :
 .(ِ)ضربتو السمكـ فاستعر جكفو بو سيعار، كالسعير كالساعكرة بمعنى النار، كقيؿ: ليبيا لمرجؿ إذا 

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:
الذم بيده الممؾ، كمف ىذه القدرة خمؽ سبع  ذكرت اآليات السابقة القدرة المطمقة هلل 

، ثـ جاءت ىذه اآليات لتكجو سمكات طباقان لف ترل فييا أم خمؿ عمى اإلطبلؽ ميما كررت النظر
ىذا النظر أيف ينظر، ككأف ىذه اآليات تساعد النظر في البحث عف المخمكقات التي ينبغي أف 

َصبث١ِؼَ ]ييتأمؿ كييتفكر فييا، فجاءت اآليات  َّ ١َْٔب ثِ بَء اٌذُّ َّ َّب اٌغَّ ٌَمَْذ َص٠َّٕ ، إنيا تتراءل  {٘}انًهك:[ َٚ
 تتؤلأل أماـ األعيف لترشد الناظر إلييا. لمف كاف عنده بصر أك بصيرة، إنيا

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
َصبث١ِؼَ ] َّ ١َْٔب ثِ بَء اٌذُّ َّ َّب اٌغَّ ٌَمَْذ َص٠َّٕ أراد السماء األقرب إلى األرض، كىي التي نراىا، كالمصابيح [ ...َٚ

نيا كىي أيضان أم الككاكب جعميا مرامي لمشياطيف، إذا استرقكا السمع، فالككاكب زينة لسماء الد
ف كانت رجكمان لمشياطيف قرجكمان لمشياطيف، فإف قيؿ إذا كانت لمزينة يقتضى ب اؤىا كاستمرارىا، كا 

معنى رجـ الشياطيف بيا أنيـ ييرمكف بأجراـ  زكاليا، كلمجمع بيف القكليف يرجح الباحث اف  يقتضي
مؾ الشعؿ ىي الشيب، مثؿ الككاكب، لكف ينفصؿ مف ىذه الككاكب شيعؿ تيرمى الشياطيف بيا، كت

 .(ّ)القبس يؤخذ مف نار كالنار باقية 

                                                           
 (.َُْ/ّمعجـ مقاييس المغة، )( ُ)
 (.ّٓٔ/ْلساف العرب، )( ِ)
ينظر: التفسير الكبير، مفاتيح الغيب، أبك عبد اهلل محمد بف عمر الحسف بف الحسيف التميمي الرازم، الممقب  (ّ)

 (.ّٖٓ/َّبفخر الديف الرازم خطيب الرم، )
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ب]كىذا يكضحو قكؿ القرطبي رحمو اهلل  ًِ َ٘ب ُسُعٛ ٍَْٕب َعَؼ أم جعمنا شيبيا، فحذؼ [ َٚ
َٙبٌة صَبلِتٌ ]المضاؼ مصداقان لقكلو تعالى:  ْٓ َخِطَف اٌَخْطفَخَ فَؤَْرجََؼُٗ ِش َِ فبث:[ اَِلَّ  ، كال  {ٓٔ}انص 

 .(ُ)ككب نفسو إنما ينفصؿ مف شيء يرجـ بو مف أراد أف يسترؽ السمع يسقط الك
ُْ َػَزاَة اٌغَِّؼ١شِ ] ُٙ أَْػزَْذَٔب ٌَ الضمير يعكد عمى الشياطيف أم اعتدنا ليـ أشد الحريؽ يقاؿ سعرت [ َٚ

 .(ِ)النار فيي مسعكرة كسعير، مثؿ مقتكلة كقتيؿ 
: "إف اهلل جؿ ثناؤه إنما خمؽ ىذه النجـك كيذكر اإلماـ الطبرم رحمو اهلل بسنده عند قتادة

لثبلث خصاؿ: خمقيا زينة لمسماء الدنيا، كرجكمان لمشياطيف، كعبلمات ييتدل بيا، فمف يتأكؿ منيا 
 .(ّ)غير ذلؾ فقد قاؿ برأيو، كأخطأ حظو، كأضاع نصيبو، كتكمؼ ماال عمـ لو بو" 

[ َُ ََّٕٙ ُْ َػَزاُة َع ِٙ َٓ َوفَُشٚا ثَِشثِّ ٌٍَِِّز٠ ِص١شُ  َٚ َّ ثِْئَظ اٌ لكؿ كافر كفر باهلل مف الشياطيف كغيرىـ، كليس [ َٚ
 .(ْ)الشياطيف المرجكميف بالشيب فقط، كبئس المصير المرجع جينـ بئس المآؿ كالمنقمب 

َٟ رَفُٛسُ ] ِ٘ َٚ ١ِٙمًب  َٙب َش ُؼٛا ٌَ ِّ َٙب َع ٌْمُٛا ف١ِ ان إذا ألقى الكفار في ىذه النار سمعكا ليا صكتان منكر [ اَِرا أُ
َٙب َصف١ٌِش ]كيحتمؿ أف يككف عمى حذؼ مضاؼ أم سمعكا ألىميا، كما في قكلو تعالى:  ُْ ف١ِ ُٙ ٌَ

١ِٙكٌ  َش ما لمنار تشبييان لحسيسيا {ٙٓٔ}ْٕد:[ َٚ  .(ٓ)، فالشييؽ إما ألىميا ممف تقدـ طرحيـ فييا، كا 
َٟ رَفُٛسُ ] ِ٘ َٓ ]الكثير، ، كما يغمي الحب القميؿ في الماء (ٔ) تغمي بيـ غمي المرجؿ [َٚ ِِ ١َُّض  َّ رََىبُد رَ

، كالتميز (ُ)أم ينفصؿ بعضيا مف بعض لشدة اضطرابيا كشدة غيظيا عمييـ كحنقيا بيـ [ اٌَغ١ْعِ 
                                                           

: الجامع ألحكاـ القرآف كتفسير القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج األنصارم ينظر (ُ)
(، كتنزيو القرآف عف المطاعف، لمقاضي عبد الجبار اليمداني، َُِ/ُٖالخزرجي شمس الديف القرطبي، )

 .ِْٗص
 .(َُِ/ُٖينظر: الجامع ألحكاـ القرآف "تفسير القرطبي"، ) (ِ)
(، كيذكر البقاعي ذلؾ الحديث في نظـ الدرر، َٕٓ/ِّالبياف في تأكيؿ القرآف، ابف جرير الطبرم، )جامع  (ّ)

 (، كيقكؿ مكجكد عند البخارم.ُِّ/َِ)
ينظر: تفسير النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف  (ْ)

(، كلباب التأكيؿ في معاني التفسير لمخازف، ُٖٕ/ٖف العظيـ، البف كثير، )(، كتفسير القرآُِٓ/ّالنسفي، )
(ْ/ُّٗ.) 

ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف  (ٓ)
(، ُٕٗ/ٖ(، كتفسير القرآف العظيـ، البف كثير، )ُِٗ/َِ(، كنظـ الدرر لمبقاعي، )ِِْ/َُاألندلسي، )

 (.َّّٕ/ِٗكفي رحاب التفسير الشيخ عبد الحميد كشؾ، )
المرجؿ: ىك بالكسر )كسر الميـ( اإلناء الذم يغمي فيو الماء سكاء كاف ىذا اإلناء مف حديد، أك حجارة، أك ( ٔ)

 (.ِّٔ/ُُخزؼ. لساف العرب، )
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، كيجكز أف يراد غيظ الزبانية ألـ يأتكـ نذير؟ (ِ)يعني التفرؽ مف الغيظ تكاد يفارؽ بعضيا بعضان 
 .(ّ)سرتيـ تكبيخ يزدادكف بو عذابان إلى عذابيـ كحسرة إلى ح

كما يقاؿ: فبل ينشؽ مف غيظو، كفبلف غضب فطارت شقو منو في األرض كشقة في 
 .(ْ)السماء، كناية عف شدة الغضب 

ُْ َِٔز٠شٌ ] ُْ ٠َؤْرُِى َٙب أٌََ ُْ َخَضَٔزُ ُٙ ٌط َعؤٌََ ْٛ َٙب فَ َٟ ف١ِ ٌْمِ ب أُ َّ َٓ اٌَغ١ِْع ُوٍَّ ِِ ١َُّض  َّ كمما ألقي جماعة مف [ رََىبُد رَ
جينـ سأليـ خزنتيا مف المبلئكة سؤاؿ تكبيخ كتقريع يزداد بو عذابيـ، ألـ يأتكـ في الدنيا الكفار في 

رسؿ ينذركنكـ كيحذركنكـ مف ىذا اليكـ؟ قالكا بمى قد جاءنا نذير خكفنا كأنذرنا كحذرنا فكذبنا ذلؾ 
 .(ٓ)النذير كقمنا ما نزؿ اهلل مف شيء 

رساؿ الرسؿ، كيذكر اهلل سبحانو عدلو في خمقو كأنو ال يع ذب أحدان إال بعد قياـ الحجة كا 
َٓ َؽزَّٝ َْٔجَؼَش َسُعًَٛل ]كما قاؿ:  ث١ِ َؼزِّ ُِ ب ُوَّٕب  َِ ، كألقي فييا فكج بمعنى طرحكا بدفع  {٘ٔ}اإلسساء:[ َٚ

مف الزبانية الذيف ىـ أغيظ عمييـ مف النار كسؤاؿ الخكنة لمتكبيخ كالتقريع كاإلرجاؼ ليزدادكا عذابان 
 .(ٔ)كحسرةو عمى حسرة فكؽ عذاب 

ُْ اَِلَّ فِٟ َظاَلٍي َوجِ ] ْٔزُ ْْ أَ ٍء اِ ْٟ ْٓ َش ِِ َي هللاُ  ب َٔضَّ َِ ٍَْٕب  لُ َٚ ْثَٕب  ككممة بمى [ ١شٍ لَبٌُٛا ثٍََٝ لَْذ َعبَءَٔب َِٔز٠ٌش فََىزَّ
تكفي لمجكاب، لكنيـ أجابكا بحرؼ الجكاب كنفس الجممة المجاب بيا مبالغة في االعتراؼ بمجيء 

كتحسران عمى ما فاتيـ مف السعادة في تصديقيـ الرسؿ كاتباعيـ، كلك اقتصركا عمى "بمى" النذير 
 لفيـ المعنى لكنيـ صرحكا بالجممة تحسران كزيادة ندـ في تفريطيـ.

، فشيدكا عمى أنفسيـ (ٕ)كقالكا اعترافان منيـ بعد اهلل كاقراران بأف اهلل أزاح عمميـ ببعثو الرسؿ 
 .(ُ)ث لـ يصدقكا المنذريف كلـ يطيعكىـ كقاؿ ما نزؿ اهلل مف شيء بالعناد كاإللحاد حي

                                                                                                                                                                          
 (.َُٓ/ِّينظر: جامع البياف لمطبرم، ) (ُ)
 ىػ(.ُْٕ(، كلباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ لمخازف )ت: ٖٕٓ/ْ، )ينظر: تفسير الكشاؼ لمزمخشرم (ِ)
 (.ِّٕٔ/ٔ(، كغرائب القرآف كرغائب الفرقاف، لمنيسابكرم، )ٕٗٓ/ْينظر: الكشاؼ لمزمخشرم، ) (ّ)
(، كنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، ِّٕ/ٔينظر: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، لمنيسابكرم، ) (ْ)

 (.ُِِ/َِلمبقاعي، )
 .(ّّٓٔص ٔالظبلؿ، لسيد قطب، )(، ك َُّ/ٓينظر: فتح القدير، لمشككاني، ) (ٓ)
(، تفسير أبي السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ِّْ/َِينظر: نظـ الدرر لمبقاعي، ) (ٔ)

(ٗ/ٓ .) 
، لمحمد بف عمر نككم الجاكم (، كمراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيدٔ/ٗينظر: تفسير أبي السعكد، ) (ٕ)

 (.ْٔٓ/ِالبنتني اقميمان التتارم بمدا، )
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كجممة إف أنتـ إال في ضبلؿ كبير، قاؿ الزمخشرم: ىي مف جممة قكؿ الكفار كخطابيـ 
خزنة –لممنذريف كأف الكفار قالكا ذلؾ لمرسؿ كاتيمكىـ بالضبلؿ، كيجكز أف يككف مف خبلـ الخزنة 

 ا، أك أرادكا بالضبلؿ ػػي الدنيػػػـ فػػػي ضبلليػػػو فػػػكا عميػػػة ما كانػػػكؿ حكايػػػالقى إرادة ػػػار عمػػلمكف -النار

 .(ِ)باسمو  -كىك دخكؿ جينـ –اليبلؾ الكاقعكف فيو، أك سمكا عقاب الضبلؿ 

ب ُوَّٕب فِٟ أَْصَؾبِة اٌغَِّؼ١شِ ] َِ  ًُ ْٚ َْٔؼمِ ُغ أَ َّ ْٛ ُوَّٕب َْٔغ لَبٌُٛا ٌَ سمع مف يعقؿ عف اهلل قالكا: لك كنا ن [َٚ
حججو ما كنا مف أصحاب النار فيـ يسمعكف؛ كلكف ال يسمعكف ما ينفعيـ في اآلخرة، ككذلؾ 

ُْ ]يعقمكف لكف ال يعقمكف ما ينفعيـ في اآلخرة، كما قاؿ تعالى:  ِٙ ِؼ ّْ َػٍَٝ َع َٚ  ُْ ِٙ َُ هللاُ َػٍَٝ لٍُُٛثِ [ َخزَ

 {1}انبمسة:
(ّ)

ا يسمعكف سمع مف يعي كيتفكر أك يعقمكف عقؿ مف كىذا اعتراؼ منيـ بأنيـ لك كانك ، 
 .(ْ)ما كانكا في أىؿ النار    يميز كينظر 

كجمع في اآلية بيف السمع كالعقؿ ألف مدار التكميؼ عمى أدلة السمع كالعقؿ فالذم يسمع 
نكارى ـ أك يعقؿ ال يكرد نفسو ىذا المكرد الكبئ كال يسارع باتياـ المرسؿ بالضبلؿ بصكرة متبجحة كا 

 .(ٓ)كتكذيبيـ ال يعتمد عمى دليؿ 

ُْ فَُغْؾمًب أِلَْصَؾبِة اٌغَِّؼ١شِ ] ِٙ ْٔجِ أقركا معترفيف بما صدر عنيـ مف كفر كتكذيب الرسؿ [ فَبْػزََشفُٛا ثَِز
كىذا يستحقكف عميو النار فبعدان ليـ مف اهلل كرحمتو كالسحؽ: البعد كىك دعاء عمييـ مف اهلل بعد 

الذم كانكا يكذبكف بو كينكركف كقكعو، أسحقيـ اهلل سحقان أم باعدىـ مف اعترافيـ في ىذا اليكـ 
رحمتو مباعدة، كربما يككف مف دعاء المبلئكة عمى الضاليف، الذيف استحقكا الجحيـ بكفرىـ 

 .(ٔ)كتكذيبيـ كاتياميـ الرسؿ بالضبلؿ 

                                                                                                                                                                          
 (.ُّٕٗ/ٕينظر: فتح الرحمف في تفسير القرآف، عبد المنعـ أحمد تيعىيمب، ) (ُ)
 .ّّْٔ، كالظبلؿ، لسيد قطب، المجمد السادس، ص(ُّٗ/ْ)، كتفسير الخازف، (ُّٔ/ْ)ينظر: الكشاؼ،  (ِ)
 (.ُٕ/ِٗ(، كالتفسير المنير، د. كىبة الزحيمي، )َِْ/ٓمشنقيطي، )ينظر: أضكاء البياف، ل (ّ)
(، كينظر: زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم، ِّْ/ْينظر: تفسير البغكم، معالـ التنزيؿ، ) (ْ)

 .ُْٕٓص
 (.ّّٓٔ/ٔ(، كالظبلؿ، لسيد قطب، )ُّٔ/ْينظر: تفسير الكشاؼ، لمزمخشرم، ) (ٓ)
(، كزبدة التفاسير، أماـ ّّٓٔ/ٔ(، كالظبلؿ، لسيد قطب، )ُٕ/ِٗنير، د. كىبة الزحيمي، )ينظر: التفسير الم (ٔ)

، كينظر: فتح ُْٕٓ، كزاد المسير، البف الجكزم، صِٓٔالدعاة فضيمة الشيخ محمد متكلي الشعراكم، ص
 (.َِّٕ/ٕالرحمف في تفسير القرآف، عبد المنعـ أحمد تيعىيمب، )
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[ َٚ ْغفَِشحٌ  َِ  ُْ ُٙ ُْ ثِبٌَغ١ِْت ٌَ ُٙ َْ َسثَّ ْٛ َٓ ٠َْخَش َّْ اٌَِّز٠ ثـ تأتي الصفحة المقابمة لمصفحة السابقة [ أَْعٌش َوج١ِشٌ اِ
كىذا مألكؼه في القرآف فيك يعرض صفحة المؤمنيف مقابؿ صفحة الكافريف ليربط ىاتيف الصفحتيف 

اًل ]بصدر السكرة قكلو تعالى:  َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ  .[١ٌَِْجٍُ

، أك خشيتو في خفية عف األعيف حيث كيخشكف ربيـ بالغيب يشمؿ خشية اهلل الذم لـ يركه
 ال يراىـ الناس فيكفكف عف المعاصي، كيقكمكف بالطاعات حيث ال يراىـ أحد إال اهلل كىؤالء جزاؤىـ 

 .(ُ)مغفرة كأجر عظيـ كجنة عرضيا السمكات كاألرض 

كالخشية شدة الخكؼ كمعرفة حؽ اهلل كمراقبتو في السر كالعمف، كىذه الخشية مف اهلل 
اف بالغيب أساس عمؿ المسمـ كمو، كمعامبلتو ألف بالخشية كاإليماف سيعمؿ كؿ عمؿ طمعان كاإليم

 .(ِ)في ثكاب اهلل كسيتجنب كؿ سكء فيسمـ كيتحصؿ عمى المغفرة كاألجر الكبير 

ال لما كاف لئليماف فضؿ إذا كاف  كسر عظمة المؤمنيف أف يخافكف كيؤمنكف بالغيب، كا 
 .(ّ)ك الممس أك الذكؽ، كغير ذلؾ مف الحكاس حسيان يقع تحت حاسة البصر أ

فكاف جزاء المؤمنيف باهلل المغفرة كاألجر الكبير، كأنيـ خالدكف في الجنة برحمتو كفضمو، 
 :(ْ)قاؿ لبيد بف ربيعو 

 ككؿ نعيـ ال محالة زائؿ     اهلل باطؿ أال كؿ ما خبل

 إلى الغاية القصكل فممقبر آيؿ ككؿ ابف أنثى لك تطاكؿ عمره 

 .(ٓ)إال حصمت عند اإللو الحصائؿ  ككؿ امرئ يكمان سيعرؼ سعيو

 ًا: استنباط بعض اليدايات والمقاصد من ىذا المقطع:رابع

                                                           
كفتح الرحمف في تفسير القرآف،       (، ّّٔٔ/ٔ)الظبلؿ، لسيد قطب،  (كَِ/ِٗ)التفسير المنير،  ينظر: (ُ)

 (.ّٖٕ/ٓ(، التفسير الحديث، محمد عزت دركزة، )ُِّٕ،ُِّٕ/ٕلعبد المنعـ تعيمب، )
 (.ِِْ/ٓينظر: أضكاء البياف، لمشنقيطي، ) (ِ)
 عراء المعمقات مشيكر كفد عمى النبي ىػ( مف شَٓلبيد بف ربيعة بف مالؾ أبك عقيؿ اليكازني العامرم )ت:  (ّ)

أصدؽ كممة قاليا الشاعر كممة لبيد: إال كؿ شيء  فأسمـ كحسف إسبلمو كقيؿ ثبت لو صحبو، قاؿ النبي 
ما خبلؿ اهلل باطؿ، قيؿ إف لـ يقؿ شعران بعد إسبلمو، كقاؿ: أبدلني اهلل بو القرآف، قيؿ عاش مائة كخمسيف 

احدان ** الحمد هلل إذا لـ يأتني أجمي... حتى لبست مف اإلسبلـ سرباالن، اإلصابة سنة، قاؿ بعد إسبلمو بيتان ك 
 (.َُٓ/ٓيز الصحابة، البف حجر العسقبلني، )يفي تم

 (.ُّْٕ/ِٗينظر: في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، ) (ْ)
 (.ُِ/ُ، )ىػ(ِٖٓمف كتاب المستطرؼ في كؿ فف مستطرؼ، شياب الديف األبشييي أبك الفتح )ت:  (ٓ)
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اآليات الظاىرة أماـ األعيف كثيرة كىي تدعكنا إلى التفكر في قدرة اهلل كعظمتو، كمع ظيكر  -ُ
ة إلى التفكر كالتدبر فتبارؾ اهلل ىذه الدالئؿ كاآليات إال أف القرآف يعطينا إشارات في سكر كثير 

 بيده الممؾ كىك عمى كؿ شيء قدير.

كما داـ اهلل ىك المالؾ كالقادر لماذا نمجأ إلى غيره، أليس مف الحكمة كاإلبصار أف نعتمد  -ِ
 كنتككؿ كنمجأ إلى مف بيده الممؾ كالقدرة المطمقة.

داـ أنو ىك الذم يحيي  إف الذم خمؽ المكت كالحياة ىك األجدر كاألكلى أف نخاؼ منو ما -ّ
 كيميت.

إف كؿ شيء في الكجكد يدعكنا إلى التفكر كالتدبر في قدرة اهلل كعظمتو فيذه السمكات السبع  -ْ
سماءه فكؽ سماء كالتناسب العجيب المكجكد كعدـ كجكد خمؿ كلك بسيط ميما نظرنا كميما 

، كفي الكقت نفسو ينفصؿ كقعنا النظر، كىذه الككاكب كالنجكـ التي نراىا تزيف السماء الدنيا
 منيا شيب لرجـ الشياطيف.

بمآؿ الكفار كمآؿ المؤمنيف، أال يذكرنا ذلؾ  تذكر اآليات كؿ مف لو قمب يتدبر، كعقؿ يتفكر -ٓ
بيذا اليكـ العظيـ كيدعكنا إلى التعقؿ كالسمع الذم ينفعنا في ذلؾ اليـك المشيكد، حتى نسمـ 

 كنفكز بالجنة كننجك مف النار.

لذم بيده الممؾ كالقدرة المطمقة كالتي نراىا ليبلن كنياران في حياتنا، كمع ذلؾ يرشدنا فتبارؾ ا -ٔ
 القرآف حتى ال ننسى فإف مف طبيعة اإلنساف النسياف.

كبعد عرض ىذه الدالئؿ الباىرة، لماذا ال نككف هلل أطكع كلمقرب منو أسرع، كنككف مف الذيف  -ٕ
 ىـ أحسف عمبلن كأصدقو كأخمصو.

عكنا إلى تعظيـ اهلل كحده، كالمجكء إليو كالتككؿ عميو حؽ التككؿ، كاإلخبلص في فاآليات تد -ٖ
 السر كالعمف.

عمينا كما نخشاه كلـ نره أف نخشاه في السر حيث ال يرانا أحد إال ىك، حتى نككف مف الذيف  -ٗ
 يخشكف ربيـ بالغيب لنتحصؿ عمى المغفرة كاألجر العظيـ.

ف الدعكة إلى تكرار النظر كىي ا -َُ لنظرة الحادة الفاحصة المتأممة المتدبرة، ىي التي يريد كا 
القرآف أف يثيرىا كأف يبعثيا في عقكلنا فببلده األلفة تذىب بركعة النظر إلى ىذا الككف الرائع 

 .(ُ)العجيب الجميؿ الدقيؽ المتناسؽ المتناسب 

                                                           
 (.ّّّٔ/ٔينظر: الظبلؿ، سيد قطب، ) (ُ)
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ي كؿ كالخطاب في التأمؿ كالنظر العميؽ في الككف كعجائبو ىك خطاب لكؿ الناس كف -ُُ
عصر، فيك خطاب لساكف الغابة كساكف الصحراء، كساكف المدينة كخطاب لؤلمي الذم لـ 
يقرأ كلـ يخط، كلمعالـ الفمكي كالعالـ الطبيعي كالعالـ النظرم، فكؿ كاحد مف ىؤالء سيجد في 
القرآف ما يصمو بيذه الككف كسيحرؾ القرآف كيثير في قمبو التأمؿ كاالستجابة كالمتاع كالجماؿ 

 .(ُ)في تصميـ الككف 

اًل ]النظر إلى تعظيـ اهلل العمؿ  تمفت اآليات -ُِ َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ كالقرآف دائمان يركز عمى  [١ٌَِْجٍُ
حثنا عمى العمؿ كبٌيف لنا كيؼ يككف العمؿ لنككف مف الذيف  العمؿ ككذلؾ حبيبنا محمد 

يكجو السائؿ إلى ما  ككاف  ؿ ىـ أحسف عمبلن، ككثيرة ىي األسئمة التي كجيت لمرسك 
ٍَِّ٘خِ ]فيو عمؿ فعندما سئؿ عف األىمة  ِٓ األَ نزؿ القرآف مكجيان  {39ٔ}انبمسة:[ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ

اٌَؾظِّ ]السائؿ لما ينبني عميو عمؿ  َٚ ال١ُِذ ٌٍَِّٕبِط  َٛ َِ  َٟ ِ٘  ًْ ، كىذا األعرابي الذم سأؿ النبي [لُ
  متى الساعة فأجابو ككاف في مقدكر النبي (ِ)يو عمؿ: )كما أعددت ليا( بما ينبني عم ،
  أف يقكؿ: عمميا عند اهلل، لكنو كضح لو معالـ الطريؽ الذم ينبغي أف يسير فيو، كىك

 العمؿ، فتبارؾ الذم خمؽ المكت كالحياة ليبمكنا أينا أحسف عمبلن.

ر، كلمعقؿ أف أحسف عمبلن، دعكة لمقمب أف يتدب - سبع سمكات طباقان  - المكت كالحياة -ُّ
يتفكر، كلمجكارح أف تعمؿ، مف يرخي العناف لمتفكير في اآليات سيجد نفسو بعد التأمؿ 

 العميؽ قائبلن ربنا ما خمقت ىذا باطبلن سبحانؾ فقنا عذاب النار.

دعكة إلى التفكر كالتأمؿ في مخمكقات اهلل كاالستمرار في ىذا التأمؿ، ألف [ فَبْسِعِغ اٌجََصشَ ] -ُْ
خمكقات اهلل سنجد فيو قدرة اهلل كعظمتو التي تزيدنا إيمانان كقربان مف اهلل، لقكؿ كؿ شيء مف م

 .(ّ) (تفكروا في خمق اهلل ول تتفكروا في ذاتو: )حبيبنا المصطفى 

                                                           
 (.ّّْٔ/ٔينظر: المرجع السابؽ، ) (ُ)
فقاؿ يا رسكؿ اهلل  كنصو: "أف رجؿ مف أىؿ البادية أتى النبي  الحديث عند البخارم كمسمـ يركيو أنس  (ِ)

اهلل كرسكلو، قاؿ: )إنؾ  متى الساعة قائمة؟ قاؿ: )كيمؾ، كما أعددت ليا( قاؿ: ما أعددت ليا إال أني أحب
(، كالمفظ لو، صحيح مسمـ ّٗ/ٖمع مف أحببت( فقمنا: كنحف كذلؾ، قاؿ: )نعـ(، صحيح البخارم، )

 (، باب المرء مع مف أحب.َِِّ/ْ)

ىك مف كبلـ ابف عباس، ركاه ابف أبي شيبة في كتاب العرش عف سعيد بف جبير، كركاه أبك نعيـ في الحمية ( ّ)
(، الدرر المنتثرة في األحاديث ُِّ/ُمرفكعان. )التذكرة في األحاديث المشتيرة، ) مف حديث ابف عباس
 (.ِٕٓ/ُ(، صحيح الجامع الصغير كزياداتو، لؤللباني، كقاؿ عنو: حسف، )ٔٗ/ُالمشتيرة، لمسيكطي، )
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 : سعة عمم اهلل وبعض مظاىر قدرتو ونعمو وتيديد الجاحدين ليا:المطمب الثاني
 المقطع األول:

ٚا لَ ] قاؿ تعالى: أَِعشُّ ُذٚسِ َٚ ٌُ ثَِزاِد اٌصُّ ُ َػ١ٍِ َّٗ ِٗ أِ َُٙشٚا ثِ ِٚ اْع ُْ أَ ٌَُى ْٛ *  َٛ ُ٘ َٚ ْٓ َخٍََك  َِ  ُُ أَََل ٠َْؼٍَ

ا١ٌَِِْٗ  * اٌٍَِّط١ُف اٌَخج١ِشُ  َٚ  ِٗ ْٓ ِسْصلِ ِِ ُوٍُٛا  َٚ َٙب  َٕبِوجِ َِ ُشٛا فِٟ  ِْ ُُ األَْسَض َرًٌَُٛل فَب ًَ ٌَُى َٛ اٌَِّزٞ َعَؼ ُ٘

َِ  * إٌُُّشٛسُ   ُْ ْٕزُ ِِ ُّٛسُ أَأَ َٟ رَ ِ٘ ُُ األَْسَض فَبَِرا  ْْ ٠َْخِغَف ثُِى بِء أَ َّ بِء  * ْٓ فِٟ اٌغَّ َّ ْٓ فِٟ اٌغَّ َِ  ُْ ْٕزُ ِِ َْ أَ أَ

َْ َو١َْف َِٔز٠شِ  ٛ ُّ ُْ َؽبِصجًب فََغزَْؼٍَ ًَ َػ١ٍَُْى ْْ ٠ُْشِع  .{1ٔ-ٖٔ:}انًهك[ أَ

 :التحميل المغويأوًل: 
  ًذلول  ،يقاؿ: دابة ذلكؿ، كالذُّؿ كالذّْؿ بمعنى كاحد. ذىؿَّ يذؿُّ : الذُّؿ بالكسر الميف ضد الصعكبة

ذيالن كًذٌلة فيك ذلكؿ، كفي الدعاء: الميـ اسقنا ذيلؿ السحاب، بمعنى: الذم ال رعد فيو كال برؽ، 
 .(ُ)كطريؽ مذلؿ: إذا كاف مكطكئان سيبلن، كطريؽ ذليؿ مف طرؽ ذيليؿ 

 النشور الميت ينشره نشران كنشكران، كأنشره فنشر الميت، أم  : النشر: الريح الطيبة، كنشىر اهلل
أحياه. قاؿ الزجاج: يقاؿ نشرىـ اهلل، أم بعثيـ، كيقاؿ نشر الميت ينشر نشكران، إذا عاش بعد 

 .(ِ)المكت، كأنشره اهلل، أم أحياه كمنو يـك النشكر 

 الخسف  :فيا اهلل. سؤكخ األرض بما عمييا. خيسفت تخسؼ خسفان كخسكفان كانخسفت كخس
كخسؼ اهلل بو األرض خسفان، أم غاب بو فييا. كخسؼ المكاف يخسؼ خسكفان معناه ذىب في 
األرض، كخيسؼ بالرجؿ كبالقكـ إذا أخذتو األرض كدخؿ فييا. كعيف خاسفة ىي التي فقئت حتى 

 .(ّ)غابت حدقتيا في الرأس 
 تمور،يقاؿ: مار الشيء مكران، أم  : المكر ىك المكج كاالضطراب، كالجرياف عمى كجو األرض

تحرؾ كجاء كذىب. كمارت الناقة في سيرىا، ماجت كترددت، كمار يمكر مكران إذا جعؿ يذىب 
ًسا]كيجيء كيتردد، كمنو قكلو تعالى:  ْٛ َِ بُء  َّ ُٛس اٌغَّ ُّ ََ رَ ْٛ  .(ْ)، أم تمكج مكجان  {9}انطُّٕز:[ ٠َ

 ًحاصبالريح الشديدة تثير الحصباء، : ح ص ب: كالحصباء بالمد الحصى، كالحاصب ا
كالحصب كالحصبة الحجارة كالحصى، كقيؿ: حاصبان، أم عذابان يحصبيـ، أم يرمييـ بحجارة، 

                                                           
 (.ََُِ/ُ(، القامكس المحيط، )ِٖٓ/ُُ(، لساف العرب، )ُُّ/ُمختار الصحاح، ) ينظر:(ُ)
 (.ِْٖ/ُ(، القامكس المحيط، )َِٔ/ٓلساف العرب، ) ينظر:(ِ)
 (.ٕٔ/ٗلساف العرب، ) ينظر:(ّ)
 (.ُّٓ/ُْتاج العركس، ) ينظر:(ْ)
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كقيؿ: حاصبان أم ريح تقمع الحصباء لقكتيا، كيقاؿ لمريح التي تحمؿ التراب كالحصى حاصبان، 
كيقاؿ لمسحاب يرمي بالبىرىد كالثمج حاصبان، كقاؿ الفراء 
ب في لغة نجد ما رميت بو في : الحص(ُ)

 .(ِ)النار 

 ًا: مناسبة اآليات لما قبميا:ثاني
بعد ذكر ما أعده اهلل لمكافريف جينـ كما فييا كذكر خزنتيا كغضبيـ عمى الكافريف كذكر 
الصكرة المقابمة لذلؾ كىي ما أعده اهلل لممؤمنيف مف المغفرة كاألجر الكبير جاء تيديد جديد لمكفار 

عيف، كدعكة ليـ إلى مراقبتو لئبل يغتركا بحممو ككرمو فذكرىـ بأنو يعمـ ما تخفي كلمناس أجم
ٌُ ثَِزادِ ]الصدكر كعممو بما يظير مف أفعاليـ، فقاؿ تعالى:  ُ َػ١ٍِ ِٗ أَِّٗ َُٙشٚا ثِ ِٚ اْع ُْ أَ ٌَُى ْٛ ٚا لَ أَِعشُّ َٚ

ُذٚسِ   .{ٖٔ}انًهك:[ اٌصُّ

ٌَ ] سبب نزول اآلية ًا:ثالث ْٛ ٚا لَ أَِعشُّ ُذٚسِ َٚ ٌُ ثَِزاِد اٌصُّ ُ َػ١ٍِ ِٗ أَِّٗ َُٙشٚا ثِ ِٚ اْع ُْ أَ يذكر اإلماـ  [ُى
بذلؾ،  فخبره جبريؿ  في أسباب النزكؿ أف المشركيف كانكا ينالكف مف رسكؿ اهلل  (ّ)الكاحدم

 .(ْ) كانكا يقكلكف أسركا قكلكـ لئبل يسمع إلو محمد 

 :التفسير اإلجمالي التحميميًا: رابع
أَِعشُّ ] ُذٚسِ َٚ ٌُ ثَِزاِد اٌصُّ ُ َػ١ٍِ ِٗ أَِّٗ َُٙشٚا ثِ ِٚ اْع ُْ أَ ٌَُى ْٛ السر كالجير عند اهلل كفي عمـ اهلل سكاء     [ٚا لَ

ألنو عميـ بذات الصدكر كيعمـ خائنة األعيف كما تخفي الصدكر، كيعمـ ما يخطر في القمكب      
أنو ال يعمـ بيا أحد كقدـ السر  كما تخفيو الضمائر كفيو تحذير مف الكقكع في المعاصي لمف يظف

عمى الجير ألنو ما مف أمر إال كيبدأ في النفس ثـ ييجير بو، ثـ يكضح سبحانو الصكرة       
ُذٚسِ ]كيجمييا لمسامع كالناظر كالمتدبر بيذه الفاصمة  ٌُ ثَِزاِد اٌصُّ ُ َػ١ٍِ فيك سبحانو يعمـ السر في  [أَِّٗ

                                                           
ىك أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر األسدم، مكالىـ الككفي، النحكم، صاحب الكسائي، قاؿ ( ُ)

ت ألنو خمصيا، كألنيا كانت تتنازع كيدعييا كؿ ثعمب: )نحكم مشيكر( لكال الفراء لما كانت عربية كسقط
أحد. كقاؿ ابف األنبارم: لك لـ يكف ألىؿ بغداد كالككفة مف النحاة إال الكسائي كالفراء لكفى. كلقب بالفراء ألنو 

 (.ُُِ/َُىػ، كىك في طريقو إلى الحج. )سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، )َِٕكاف يفرم الكبلـ، تكفي سنة 
 (.ْٕ/ُ(، مختار الصحاح، )َِّ/ُعرب، )لساف ال( ِ)
عمي بف أحمد بف محمد بف عمي بف متُّكيو أبك الحسف الكاحدم، مفسر، عالـ باألدب، نعتو الذىبي بإماـ  (ّ)

عمماء التأكيؿ، كاف مف أكالد التجار، أصمو مف ساكه )بيف الرم كىمداف(، مكلده ككفاتو بنيسابكر، األعبلـ، 
 (.ِٓٓ/ْلمزركمي، )

 .ّٕٕأسباب النزكؿ، لمكاحدم، ص (ْ)
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يعمـ القكؿ قبؿ أف يخرج مف األفكاه ليككف جيران كلـ     يتكمـ أقكالكـ ألنو عميـ بذات الصدكر فيك 
 .(ُ)بيا 

: "خكفيـ بعممو، كندبيـ إلى مراقبتو ألنو يعمـ السر كأخفى، كيسمع الجير (ِ) يقكؿ القشيرم
ُذٚسِ ]،(ّ)كالنجكل"  ٌُ ثَِزاِد اٌصُّ ُ َػ١ٍِ ىذه الفاصمة تعميؿ الستكاء السر كالجير، كبذات الصدكر  [أَِّٗ

يراد بيا القمكب التي ىي في الصدكر أم عميـ بالقمكب كأحكاليا كأسرارىا كعميـ بضمائرىا، فكيؼ 
 .(ْ)بما نطؽ بو كجير؟! كىك دعكة إلى التقكل كالخشية منو سبحانو 

بعض األدلة عمى سعة عممو حتى ينتبو الغافمكف كيتكب  كبعد ىذه اآلية يذكر 
َٛ اٌٍَِّط١ُف ]ان مع إيمانيـ، فيأتي قكلو تعالى: المذنبكف، كيزداد الذيف آمنكا إيمان ُ٘ َٚ ْٓ َخٍََك  َِ  ُُ أَََل ٠َْؼٍَ

أال يعمـ مف في الصدكر مف خمقيا كلطيؼه عممو في القمكب كالخبير بما فييا  {ٗٔ}انًهك:[ اٌَخج١ِشُ 
 .(ٓ)مف سر ككسكسة، أال يعمـ السر مف خمؽ السر 

اب "مف" أما بالرفع اسمان لمخالؽ بمعنى أال اختبلؼ العمماء في إعر  (ٔ)كيذكر ابف عطية 
َٛ اٌٍَِّط١ُف ]،(ٕ)يعمـ الخالؽ خمقو! كأما بالنصب اسمان لممخمكؽ بمعنى أال يعمـ اهلل مف خمؽ  ُ٘ َٚ

                                                           

(، كجامع البياف، لمطبرم، ُِ/ِٗ(، كالتفسير المنير، د. لمزحيمي، )ِّْ/ٓينظر: أضكاء البياف، لمشنقيطي، ) (ُ)
 (.َّْ/ٓ(، المحرر الكجيز، البف عطية، )ُُٓ/ِّ)

، شيخ خراساف كأستاذ القشيرم: عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم النيسابكرم، الزاىد الصكفي( ِ)
كآداب الصكفية، أجمع أىؿ عصره  –الجكاىر  –الجماعة كمقدـ الطائفة، لو مؤلفات عديدة منيا: المناجاة 

عمى أنو سيد زمانو كقدكة كقتو، كبركة المسمميف في ذلؾ العصر. طبقات الشافعية الكبرم، لمسبكي، 
(ٓ/ُٓٔ.) 

 .(ُّٔ/ّلطائؼ اإلشارات، تفسير القشيرم، ) (ّ)
(، محاسف التأكيؿ، محمد ِّٖ/ْىػ(، )َُّٕينظر: فتح البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب القنكجي )ت:  (ْ)

 (.ٔ/ٗ(، تفسير أبي السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، )ُِٗ/ٗجماؿ الديف القاسمي، )
مع ألحكاـ القرآف، (، الجأُِ/ٓ(، كمعالـ التنزيؿ، لمبغكم، )َّْ/ٓينظر: المحرر الكجيز، البف عطية، ) (ٓ)

 (.ُِْ/ُٖلمقرطبي، )
عبد الحؽ بف غالب بف عبد الممؾ بف غالب بف تماـ بف عطية، اإلماـ الكبير قدكة المفسريف، أبك محمد ابف  (ٔ)

الحافظ الناقد الحجة أبي بكر المحاربي الغرناطي القاضي، كاف فقييان عارفان باألحكاـ، كلك لـ يكف لو إال 
معاصر لمزمخشرم قيؿ ككتاب ابف عطية انقؿ كاجمع كاخمص ككتاب الزمخشرم الخص التفسير لكفى، كاف 

(، كالتقييد الكبير في تفسير كتاب ِٔٓ/ِكاغكص، فكات الكفيات، لمحمد بف شاكر، الممقب بصبلح الديف، )
 الحؽ المجيد ألبي العباس التكنسي.

(، كفتح القدير ُِْ/ُٖـ القرآف، لمقرطبي، )(، كالجامع ألحكاُّْ/ٓينظر: المحرر الكجيز، ابف عطية، ) (ٕ)
 (.ُِّ/ٓلمشككاني، )
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المطيؼ يعمـ خفايا األمكر فاعؿ األشياء المطيفة التي تخفى كيفية عمميا عمى أكثر  [اٌَخج١ِشُ 
جيب كيراد دقائؽ تدبيره ليـ كفييـ، كالخبير بالسر كما تضمره الفاعميف، يقاؿ لطؼ اهلل بعباده ع

 .(ُ) القمكب، ال تخفى عميو خافية
كبعد ىذا التذكير لنا بعممو تعالى حتى نككف مراقبيف اهلل سبحانو كتعالى في سرنا 
ف السر كالعمف في عممو سبحانو سكاء، جاء النص القرآني يذكرنا ببعض النعـ كيركز  كعبلنيتنا، كا 
عمى ما بدأت بو السكرة الكريمة كىك العمؿ )فامشكا في مناكبيا( أنيا دعكة أخرل لمعمؿ كالسعي 
ال ما فائدة العمـ إف لـ  كمثؿ ىذه الدعكات في القرآف كثير، فالعمؿ ىك ترجمة فعميو لما عممت كا 

نخطئ  تظير آثاره كاضحة جمية فالعمؿ كالعمـ مرتبطاف ال يفترقاف، كيؼ نعمؿ بدكف عمؿ؟ سكؼ
 خطفنا األىكاء عف الطريؽ المستقيـ إف لـ نكف عالميف.تكت

فمك شاء أحد أف يقكؿ إف سكرة "تبارؾ الممؾ" ىي سكرة "الحث عمى العمؿ" لكاف مصيبان 
اًل ]ألـ يذكر فييا  َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ اٌَؾ١َبحَ ١ٌَِْجٍُ َٚ َد  ْٛ َّ ُشٛا]كقكلو تعالى: [ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌ ِْ فِٟ  فَب

َٙب َٕبِوجِ ٌُ ]فنعـ اهلل عمينا كثيرة [ َِ َّْ هللاَ ٌََغفٌُٛس َسِؽ١ َ٘ب اِ خَ هللاِ ََل رُْؾُصٛ َّ ٚا ِْٔؼ ْْ رَُؼذُّ اِ  .{3ٔ}انُحم:[ َٚ
ِٗ إٌُُّشٛسُ ] ا١ٌَِْ َٚ  ِٗ ْٓ ِسْصلِ ِِ ُوٍُٛا  َٚ َٙب  َٕبِوجِ َِ ُشٛا فِٟ  ِْ ُُ األَْسَض َرًٌَُٛل فَب ًَ ٌَُى َٛ اٌَِّزٞ َعَؼ األرض  تذليؿ [ُ٘

ال نعرؼ عدد نعـ –كجعميا مستقرة ال تضطرب كال تمثؿ ىي إحدل نعـ اهلل التي ال تعد كال تحصى 
كجعؿ في األرض الجباؿ كالعيكف ككؿ ما ىي الـز لمحياة عمى كجو  -اهلل كال ندرؾ كذلؾ فكائدىا

رات، كىذا ىذه األرض فامشكا حيث شئتـ في نكاحييا كجكانبيا كجباليا لتحصيؿ المكاسب كالتجا
أنو سمع  السعي كالمشي كالبحث عف األرزاؽ ال ينافي التككؿ عمى اهلل، عف عمر بف الخطاب 

لو أنكم توكمتم عمى اهلل حق توكمو لرزقكم كما يرزق الطير, تغدوا خماصًا يقكؿ: ) رسكؿ اهلل 
ت؟ فالتككؿ ، فيؿ بقيت الطير في أعشاشيا تنتظر الرزؽ، أـ أنيا غدت كراح(ِ)( وتروح بطاناً 

 الحؽ عمى اهلل طريقة األخذ باألسباب التي يضبطيا الشرع.
ذٌلؿ جباليا كسيؿ لكـ السمكؾ فييا، فإذا أمكنكـ السمكؾ في جباليا فيذا  (ّ)كقاؿ الزجاج 

ُُ ]، أبمغ مف التذليؿ، فاألرض مذلمة بمعنى تسييؿ السير فييا كاالستقرار عمى ظيرىا ًَ ٌَُى َعَؼ

                                                           
 (.ُٓ/ِٗينظر: تفسير المراغي، )( ُ)
(، كابف ماجو باب التككؿ كاليقيف، ّْٖ/ُ، )الحديث ركاه اإلماـ أحمد مسند عمر بف الخطاب  (ِ)

 (، كحكـ عميو األلباني صحيح.ُّْٗ/ِ)

الزجاج، كاف في فتكتو يخرط الزجاج، لـز المبٌرد، نحكم مشيكر، ككاف إبراىيـ بف السرم بف سيؿ أبك إسحاؽ  (ّ)
عرابو، االشتقاؽ،  ككاف يعطيو كؿ يـك درىمان مما يكسبو مف الزجاج، لو تصانيؼ كثيرة منيا معاني القرآف كا 
األنكاء، العركض كالقافية، ككتاب فعمت كافعمت، أخذ عنو العربية الفارس كجماعة، تاريخ بغداد، لمخطيب 

 (.َْ/ُ(، األعبلـ، لمزركمي، )َّٔ/ُْ(، سير أعبلـ النببلء، لمذىبي، )ُّٔ/ٔبغدادم، )ال
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قدـ لكـ عمى مفعكلي جعؿ مع أف حقو التأخير لبلىتماـ كاالختصاص بما قدـ  [األَْسَض َرًٌَُٛل 
كىيأ فييا المنافع كأماكف  (ُ)كالتشكيؽ إلى ما أخذ، فيي لينة سيمة يسيؿ السمكؾ فييا كالقرار عمييا 

 الزرع كالثمار، فسافركا حيث شئتـ في نكاحييا كأقطارىا كأرجائيا لمكسب كالتجارات كذلميا لتدرككا
، ككمكا مف رزقو (ِ)كتحصمكا عمى ما تعمقت بو حاجاتكـ، مف بناء كغرس كطرؽ لممشي كالسفر 

ليو تبعثكف لمجزاء كالحساب، إف كممة  الذم أخرجو لكـ مف األرض ثـ إليو نشكركـ مف قبكركـ كا 
اًل ]النشكر تذكرنا بما بدأت بو السكرة الكريمة  َّ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ بعد ذكر الًنعـ مف تذليؿ ف [١ٌَِْجٍُ

األرض كاألكؿ مف رزقو ينبو إلى حقيقة الدنيا كأف نيايتيا بالنسبة لئلنساف مكتو، ثـ تككف الحياة 
البرزخية في القبر، كبعد ذلؾ تبعث مف القبكر لمحساب، فيي دعكة إلى شكر النعـ كالتقكل بيا 

 ، كبعد أف ذكرنا بنعمو (ّ)ف ىذه النعـ عمى أكامر اهلل كنكاىيو فاجتيدكا في الشكر فإنو يسألكـ ع
ْٓ فِٟ ]لكي نشكر كتزداد بيذه النعـ إيمانان جاء التحذير كالتيديد لمف يكفر بيذه النعـ كجحد  َِ  ُْ ْٕزُ ِِ أَأَ

ُّٛسُ  َٟ رَ ِ٘ ُُ األَْسَض فَبَِرا  ْْ ٠َْخِغَف ثُِى بِء أَ َّ إف الذم ذلؿ األرض كجعميا سيمة لسمككيـ كجعميا [ اٌغَّ
لكـ قادر عمى أف يجعميا تضطرب كتمكر فبل يككف لكـ عمى ظيرىا قراره كال استقرار فتمكر قرار 

بكـ كما يمكر التراب المكار كىذا يدلؿ عمى لطفو بعباده فيك قادر عمى تعذيبيـ بسبب كفر بعضيـ 
 .(ْ)بو كعبادة غيره، فيك يصفح كيميؿ كال يعجؿ ليـ العقكبة مع قدرتو عمى إيقاعيا 

نسبة لمعذاب إذا أراده اهلل مف األرض، كقد ينزؿ العذاب مف السماء فيذا يربطنا ىذا بال
ٍء ]بمطمع السكرة الجامع لكؿ ما في السكرة مف معاني  ْٟ ًِّ َش َٛ َػٍَٝ ُو ُ٘ َٚ ٍُْه  ُّ ِٖ اٌ رَجَبَسَن اٌَِّزٞ ث١َِِذ

حصباء يحصبكـ  إف الذم خمؽ سبع سمكات قادر عمى أف يرسؿ مف السماء ريحان مف حجارة[ لَِذ٠شٌ 
 .(ٓ)بيا نككف سببان في ىبلككـ 

َْ َو١َْف َِٔز٠شِ ] ٛ ُّ ُْ َؽبِصجًب فََغزَْؼٍَ ًَ َػ١ٍَُْى ْْ ٠ُْشِع بِء أَ َّ ْٓ فِٟ اٌغَّ َِ  ُْ ْٕزُ ِِ َْ أَ كؿ ىذه اآليات دالئؿ عمى [ أَ
قدرتو المطمقة، فالعذاب إما باضطراب األرض كخسفيا بكـ، أك مف السماء بإرساؿ الحجارة 

صباء فييمككـ فستعممكف حينئذ أييا المفرطكف في كفراف النعـ التي تخرج لكـ مف األرض كالح
ثـ  ،كتنزؿ عميكـ مف السماء كقدـ خسؼ األرض عمى أرسؿ الحاصب ألنو ذكر تذليؿ األرض أكالن 

                                                           
عرابو، لمزجاج، ) (ُ)  (.ُٗٗ/ٓينظر: معاني القرآف كا 
(، تفسير المراغي، ِِٗ/ٗ(، محاسف التأكيؿ لمقاسمي، )ٕ/ٗينظر: تفسير أبي السعكد، إرشاد العقؿ السميـ، ) (ِ)

 (.ٕٕٖ/ُ(، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لمسعدم، )ُّ/ِٗأحمد مصطفى المراغي، )
 (.ُٗٗ/ُينظر: تفسير غاية األماني في تفسير الكبلـ الرباني، أحمد بف إسماعيؿ الحنفي، ) (ّ)
(، فتح القدير، لمشككاني، َُٖ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ُّْ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، المحرر الكجيز، ) (ْ)

(ٓ/ُّّ.) 
 (.ِْٗ/َِينظر: نظـ الدرر، لمبقاعي، ) (ٓ)
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َْ ]ذكر ككمكا مف رزقو فالرزؽ مف السماء كما في قكلو  ب رَُٛػُذٚ َِ َٚ  ُْ بِء ِسْصلُُى َّ فِٟ اٌغَّ َٚ ]

، فستعممكف بعد ىذه الحقائؽ الماثمة أمامكـ ما حاؿ إنذارم كقدرتي عمى إيقاع ىذا {ٕٕ}انرازيبث:
، إف كؿ آية في ىذه السكرة (ُ)العذاب المنذر بو إذا عانيتـ ىذا العذاب كحينئذ ال ينفعكـ العمـ 

درة عمى فعؿ ما الجامع فتبارؾ الذم بيده الممؾ كلو الق يامطمعبمحكر السكرة ك العظيمة تربطنا 
ْٓ رَْؾِذ ]يشاء كقت ما يشاء ككيفما يشاء،  ِِ  ْٚ ُْ أَ لُِى ْٛ ْٓ فَ ِِ ُْ َػَزاثًب  ْْ ٠َْجَؼَش َػ١ٍَُْى َٛ اٌمَبِدُس َػٍَٝ أَ ُ٘  ًْ لُ

 ُْ ، فمنشكر اهلل عمى نعمو، كلنخشى نقمتو كعذابو، حتى نككف مف اآلمنيف في  {٘ٙ}األَعبو:[ أَْسُعٍُِى
 الدنيا كاآلخرة.

 :(ٕ): وجوه البالغة اً خامس
، فاإلسرار يقابمو الجير، ككذلؾ "الصافات" ( طباؽ ككذلؾ "صافات" ك"يقبضف"واجيروا( )أسروا)

 .(ّ)كالمعنى صافات كقابضات 

( سجع كمثميا النشكر، الصدكر، كمثميا نذير كنكير كبصير ككذلؾ غركر الخبير( )كبير)
 .(ْ)ككفكر

نكار، أم كيؼ ال يعمـ ما تكمـ بو مف خمؽ األشياء كأكجدىا ( استفياـ معناه اإلأل يعمم من خمق)
 .(ٓ)، أال يعمـ السر كمضمرات القمكب خالقيا كمكجدىا مف العدـ

 سادسًا: استنباط بعض اليدايات والمقاصد من اآليات الكريمة:
ترشد اآليات إلى تطيير القمكب مف األحقاد كالضغائف ألف المطيؼ الخبير مطمع عمييا فالسر  -ُ

مف إضمار الخير لممسمميف كالمحبة  العبلنية عنده سكاء، فعمينا أف نمؤل قمكبنا بما يحبو ك 
ِٗ َْٔفُغُٗ ]كالنصح ليـ، كاإلحساف إلييـ، قاؿ تعالى:  ُِٛط ثِ ْع َٛ ب رُ َِ  ُُ َْٔؼٍَ َٚ  َْ َْٔغب ٌَمَْذ َخٍَْمَٕب اإِل َٚ

ِس٠ذِ  َٛ ًِ اٌ ْٓ َؽْج ِِ  ِٗ ُٓ أَْلَشُة ا١ٌَِْ َْٔؾ ىذه اآليات تكجو دعكة لممسمميف كافة لمبعد عف . ك  {ٙٔ}ق:[ َٚ
 النفاؽ كالرياء؛ ألف الذم يقبؿ العمؿ ىك الذم يعمـ السر كالعمف.

                                                           
ينظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية لنعمة اهلل بف محمكد النحجكاني،  (ُ)

 (.ُّّ/ٓ(، فتح القدير، لمشككاني، )ُٗ/ُٓ(، ركح المعاني، لؤللكسي، )ِّْ/ِ)
  (.َّ/ِٗير، د. كىبة الزحيمي، )التفسير المن (.ِِٓ/َُاف، )البحر المحيط، ألبي حي ينظر: (ِ)
 (.َّ/ِٗ. كىبة الزحيمي، )التفسير المنير، د (.ِِٓ/َُ، ألبي حياف، )البحر المحيط ينظر: (ّ)
  (.ِِٓ/َُ(، البحر المحيط، )ٗٓ/َّمفاتيح الغيب، ) (ْ)
 (.ّّ/ِٗالتحرير كالتنكير، )( ٓ)
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، فيذه تبرز اآليات أىمية مراقبة اهلل في السر كالعبلنية ماداـ اإلسرار كالجير سكاء عنده  -ِ
 اآليات عنكانيا مراقبة اهلل في أفعالنا كما تخفي صدكرنا مف نكايا.

ُُ األَْسَض ]تبيف اآليات أىمية الخكؼ مف اهلل، قاؿ تعالى:  -ّ ْْ ٠َْخِغَف ثُِى بِء أَ َّ ْٓ فِٟ اٌغَّ َِ  ُْ ْٕزُ ِِ أَأَ

ُّٛسُ  َٟ رَ ِ٘ ، إف الذم بيده الممؾ قادر عمى تحريكو كيؼ يشاء فيضطرب بمف  {ٙٔ}انًهك:[ فَبَِرا 
ـ يرسؿ عمى أقكاـ حاصبان مف عميو فبل تستقر عميو قدـ. ألـ يخسؼ بأقكاـ كذبكا مف قبؿ؟ أل

 فكقيـ؟ فالخكؼ مف عذاب اهلل ىك طريؽ إلى اإليماف باهلل كرسمو.

 :ثانيالمقطع ال
َْ َو١َْف َِٔز٠شِ ]قاؿ تعالى:    ٛ ُّ ُْ َؽبِصجًب فََغزَْؼٍَ ًَ َػ١ٍَُْى ْْ ٠ُْشِع بِء أَ َّ ْٓ فِٟ اٌغَّ َِ  ُْ ْٕزُ ِِ َْ أَ ٌَمَْذ  * أَ َٚ

ْٓ لَْجٍِ  ِِ  َٓ َْ َِٔى١شِ َوزََّة اٌَِّز٠ ُْ فََى١َْف َوب ِٙ *  َّٓ ُٙ ِغُى ّْ ب ٠ُ َِ  َٓ ٠َْمجِْع َٚ ُْ َصبفَّبٍد  ُٙ لَ ْٛ ا اٌَِٝ اٌط١َِّْش فَ ْٚ ُْ ٠ََش ٌَ َٚ أَ

ٍء ثَِص١شٌ  ْٟ ًِّ َش ُ ثُِى ُٓ أَِّٗ َّ ْؽ ِْ  * اَِلَّ اٌشَّ ِٓ اِ َّ ْؽ ِْ اٌشَّ ْٓ ُدٚ ِِ  ُْ ُْٕصُشُو َ٠ ُْ ٌْٕذ ٌَُى َٛ ُع ُ٘ ََ٘زا اٌَِّزٞ   ْٓ َِّ أَ

َْ اَِلَّ فِٟ ُغُشٚسٍ اٌَىبفِ  ُٔفُٛسٍ  * ُشٚ َٚ  ٍّٛ ٛا فِٟ ُػزُ ًْ ٌَغُّ َغَه ِسْصلَُٗ ثَ ِْ ْْ أَ ُْ اِ ََ٘زا اٌَِّزٞ ٠َْشُصلُُى  ْٓ َِّ ْٓ  * أَ َّ أَفَ

 ٍُ ْغزَم١ِ ُِ ٠ًِّٛب َػٍَٝ ِصَشاٍغ  ِشٟ َع ّْ َ٠ ْٓ َِّ َْ٘ذٜ أَ ِٗ أَ ِٙ ْع َٚ ِىجًّب َػٍَٝ  ُِ ِشٟ  ّْ َ٠ *  ُْ َْٔشؤَُو َٛ اٌَِّزٞ أَ ُ٘  ًْ ًَ لُ َعَؼ َٚ
 َْ ب رَْشُىُشٚ َِ األَْفئَِذحَ ل١ٍَِاًل  َٚ األَْثَصبَس  َٚ َغ  ّْ ُُ اٌغَّ َْ  * ٌَُى ِٗ رُْؾَشُشٚ ا١ٌَِْ َٚ ُْ فِٟ األَْسِض  َٛ اٌَِّزٞ َرَسأَُو ُ٘ ًْ [ لُ

  {.ٕٗ-1ٔ: }انًهك
 أوًل: التحميل المغوي:

  ًحاصبا   تثير الحصباء، ح ص ب: الحصباء بالمد معناىا الحصى، كالحاصب الريح الشديدة
 .(ُ)كالحصب بفتحتيف ما تحصد بو النار، أم ترمي بو 

 نكير   النكير اسـ مف اإلنكار الذم معناه التغيير، ككيؼ كاف نكير: أم إنكارم. كقد ذكره
 .(ِ)فتنكر، أم غيره فتغير 

 صافات   ص ؼ ؼ: الصؼ السطر المستكم مف كؿ شيء معركؼ، كالطير الصكاؼ التي
يا كال تحركيا، يقاؿ: صفت الطير في السماء بمعنى أنيا صفت أجنحتيا فبل تحركيا، تصؼ أجنحت

 .(ّ)كالطير صافات: أم باسطات أجنحتيا 
 لجوا   الَّمجاجي كالمجاجى كالمبلجة: التمادم في الخصكمة، كقيؿ: ىك االستمرار عمى المعارضة

ذا تناديت عمى األمر كأبيت أف في الخصاـ، كالمجاج ىك التمادم في األمر كلك تبيف الخطأ ، كا 
 .(ُ)تنصرؼ عنو 

                                                           
 (.ْٕ/ُمختار الصحاح، )( ُ)
 (.ِّْ/ٓلساف العرب، ) (ِ)
 (.ُٓٗ/ٗلساف العرب، )( ّ)
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  ًمكبا  .كبب: كبو اهلل لكجيو مف باب رد، أم صرعو، فأكب عمى كجيو كأكب كانكب بمعنى :
كالفارس يكب الكحش إذا طعنيا فألقاىا عمى كجييا، ككب فبلف البعير إذا عقره، كرجؿ مكباب 

 .(ِ)كثير النظر إلى األرض 
 أنشأكم:أنشأه اهلل، أم خمقو، كأنشأ كذا أم ابتدأه، كأنشأتو أم أحدثتو، كنشأ الشيء نشأن  : نشأ

 .(ّ)حدث كتجدد 
 ذرأكم  :ذرأ: خمؽ، يذرؤىـ ذركان، كمنو اشتقاؽ لفظ الذرية، كذرأ الشيء بمعنى أٌثره، قاؿ تعالى :
١ُغ اٌجَصِ ] ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َش ْضٍِ ِّ ِٗ ١ٌََْظ َو ُْ ف١ِ ، أم يكثركـ بالتزكيج، كالذرية  {ٔٔ}انشُّٕزٖ:[ ١شُ ٠َْزَسُإُو

تطمؽ عمى نسؿ الثقميف اإلنس كالجف، كتطمؽ عمى األبناء كاألصكؿ، كالجمع ذرارم، كيقاؿ: ىـ 
 .(ْ)ذرء النار أم خمقكا ليا 

تحشرون حشر: حشرتيـ حشران جمعتيـ، يقاؿ: الحشر: الجمع مع سكؽ، كالمحشر: مكضع :
ُؽُٛػ ُؽِشَشدْ ]جمعيـ، كقاؿ عكرمة في شرح قكلو تعالى:  ، كحشر الناسالحشر ُٛ اَِرا اٌ َٚ ]

 .(ٓ)حشرىا مكتيا  {٘}انت كٕيس:

 مناسبة اآليات لما قبميا:ثانيًا: 
مثؿ تمكيف الطيكر مف  بعد أف ذكرت اآليات السابقة بعض البراىيف عمى قدرة اهلل   

رزؽ كالخير مف األصناـ، كطمب العكف كالجند السباحة في الفضاء، كتكبيخ المشركيف عمى طمبيـ ال
مف األكثاف، جاءت ىذه اآليات بإعماؿ حكاسيـ كعقكليـ التي منحيا اهلل إياىـ مثؿ السمع كالبصر 

ب رَْشىُ ]كالفؤاد، قاؿ تعالى:  َِ األَْفئَِذحَ ل١ٍَِاًل  َٚ األَْثَصبَس  َٚ َغ  ّْ ُُ اٌغَّ ًَ ٌَُى َعَؼ َٚ  ُْ َْٔشؤَُو َٛ اٌَِّزٞ أَ ُ٘  ًْ َْ لُ [ ُشٚ

َٛ اٌَِّزٞ ]، ثـ كضحت اآليات نياية ىذا اإلنساف، ككيؼ كانت بدايتو، قاؿ تعالى: {ٖٕ}انًهك: ُ٘  ًْ لُ

 َْ ِٗ رُْؾَشُشٚ ا١ٌَِْ َٚ ُْ فِٟ األَْسِض  إنيا دالئؿ كاضحة لمف كاف لو أذف تسمع، أك عيف  {ٕٗ}انًهك:[ َرَسأَُو
 تبصر، أك قمب يفقو، أك عقؿ يتفكر.

 جمالي:ثالثًا: التفسير اإل

                                                                                                                                                                          
 (ُٕٗ/ٔتاج العركس، لمزبيدم، )( ُ)
 (.ِٓٔ/ُ(، مختار الصحاح، )ٔٗٔ/ُلساف العرب، )( ِ)
 (.َٔٔ/ِ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )َُّ/ُمختار الصحاح، )( ّ)
 (.ِّّ/ُ(، تاج العركس، )ُْ/ُالقامكس المحيط، )( ْ)
 (.ُّٔ/ُ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )ّٕ/ُمختار الصحاح، )ال( ٓ)
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َْ َِٔى١شِ ] ُْ فََى١َْف َوب ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ ٌَمَْذ َوزََّة اٌَِّز٠ قد كذب قبؿ مشركيف قريش مف األمـ السابقة رسميـ [ َٚ
ىبلكيـ كبعد ذكر ىذا العرض السريع لؤلـ السابقة  فكيؼ كاف إنكارم عمييـ بالعذاب الشديد كا 

سبحانو برىانان ظاىران كاضحان عمى كماؿ  كتكذيبيـ الرسؿ ككيؼ كاف عقابيـ كاىبلكيـ، يذكر لنا
ُْ ]: (ُ)قدرتو ليككف ىذا البرىاف حجة عمى المعانديف، فجاء قكلو تعالى  ُٙ لَ ْٛ ا اٌَِٝ اٌط١َِّْش فَ ْٚ ُْ ٠ََش ٌَ َٚ أَ

ٍء ثَِص١شٌ  ْٟ ًِّ َش ُ ثُِى ُٓ أَِّٗ َّ ْؽ َّٓ اَِلَّ اٌشَّ ِغُىُٙ ّْ ب ٠ُ َِ  َٓ ٠َْمجِْع َٚ ألنيا تعدت بػ  الرؤية ىنا بصرية[ َصبفَّبٍد 
"إلى" كأما القمبية فتتعدل بػ "في" ككأف ىذا البرىاف المرئي الذم يراه الجميع مراران كال يتدبر معجزتو 
اغفمتـ كلـ تنظركا إلى الطير كىي باسطات أجنحتيف كيضممنيا إذا ضربف بيا جنكبيف، ما 

الجسماني فإنو يمسكيف في الجك مف السقكط عند الصؼ كالقبض عمى خبلؼ مقتضى الطبع 
ما ىك اهلل كحده، فك (ّ)كالكقكع إلى أسفؿ إف الذم أعطاىا ىذه الميزة كالخاصية  (ِ)يقتضي اليبكط

جعمنا نمشي عمى األرض جعؿ ىذه الطيكر تسبح في اليكاء كتجرم، فتبارؾ الذم بيده القدرة عمى 
ٍء ثَِص١شٌ ]كؿ شيء  ْٟ ًِّ َش ُ ثُِى كيكدع فيو أشياء بمقتضى حكمتو  يعطي كؿ مخمكؽ ما يميؽ بو، [أَِّٗ

، إنيا القدرة المطمقة التي (ْ)ثـ ييديو إليو بتكفيقو، فسبحاف الذم أعطى كؿ شيء خمقو ثـ ىدل 
بدأت بيا السكرة، فمطمع السكرة الجامع المكحي يبلحقنا في كؿ آية أفبعد ىذه القدرة الظاىرة لك 

 لعرفكا أنو ال مانع لما أراد اهلل بيـ. سمعكا اآليات سمع مف يعقؿ كيعي كيفكر كيميز كينظر
َْ اَِلَّ فِٟ ُغُشٚسٍ ] ِْ اٌَىبفُِشٚ ِٓ اِ َّ ْؽ ِْ اٌشَّ ْٓ ُدٚ ِِ  ُْ ُْٕصُشُو َ٠ ُْ ٌْٕذ ٌَُى َٛ ُع ُ٘ ََ٘زا اٌَِّزٞ   ْٓ َِّ لكنو الغركر!! [ أَ

دفعيـ إلى البحث عف جند تمنعيـ، كقكة تحمييـ كتدفع عنيـ ما ىك كاقعه بيـ فمف يكسع ما قبضو 
 .(ٓ)اهلل كمف يمحك ما أثبتو أك ييعجؿ ما أخره، أك ييعز مف أذلو 

                                                           

(، مدارؾ التنزيؿ ُّٔ/ْزاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم، ) (،َُٖ/ٖتفسير ابف كثير، ) ينظر: (ُ)
 (،.ُٓٓ/ّكحقائؽ التأكيؿ، لمنسفي، )

 (.ُٗ/َُبياف، إسماعيؿ حقي، )(، ركح الٖ/ٗينظر: إرشاد العقؿ السميـ، ألبي السعكد، ) (ِ)
مف ىذه الخصائص خفة عظاميا، كقكة حركة الجكانح، كما جعؿ ليف مف القكادـ كىي ريشات عشر ىي  (ّ)

 (.َْ/ِٗمقاديـ ريش الجناح، التحرير كالتنكير، لمطاىر بف عاشكر، )
(، ُٗ/َُاعيؿ حقي، )(، ركح البياف، إسمِٔ/َُينظر: التفسير المظيرم، محمد ثناء اهلل المظيرم، ) (ْ)

 (.ِّٗ/ٗمحاسف التأكيؿ، لمقاسمي، )
(، لطائؼ اإلشارات لمقشيرم،      َّٔ/ٗينظر: تفسير الثعمبي، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، ) (ٓ)

(ّ/ُْٔ.) 
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ُٔفُٛسٍ ] َٚ  ٍّٛ ٛا فِٟ ُػزُ ًْ ٌَغُّ َغَه ِسْصلَُٗ ثَ ِْ ْْ أَ ُْ اِ ََ٘زا اٌَِّزٞ ٠َْشُصلُُى  ْٓ َِّ كىذا سؤاؿ آخر عمى المشركيف إف [ أَ
كعقمو، فيؿ ىناؾ رازؽ  يجدكا لو جكابان لك كانكا يعقمكف كينظركف كيتفكركف تفكير مف ينتفع بفكره

غير اهلل؟!، كمف العجيب أنيـ بعد كؿ ىذه اآليات كالدالئؿ كالبراىيف يزدادكا بيعدان عف الحؽ، كعتكان 
كعنادان ككفران، حقان إنيـ لمخدكعيف مغركريف، كيؼ ال يككف ىذا حاليـ كىـ كما قاؿ تعالى عنيـ: 

[ ُ٘ ب ََل ٠َُعشُّ َِ ِْ هللاِ  ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ٠َْؼجُُذٚ َْٕذ هللاِ َٚ َُ٘ئََلِء ُشفََؼبُإَٔب ِػ  َْ ٠َمٌُُٛٛ َٚ  ُْ ُٙ ْٕفَُؼ ََل ٠َ َٚ ىذه  {3ٔ}يَٕس:[ ُْ 
َْ ]تزيؿ العجب في عنادىـ كبعدىـ كما كصفيـ بقكلو تعالى:  اآلية ُْ ٠َِغ١ُشٚا فِٟ األَْسِض فَزَُىٛ أَفٍََ

َٙب فَبَِّٔ  َْ ثِ ُؼٛ َّ ٌْ ٠َْغ ْٚ آََرا َٙب أَ َْ ثِ ُْ لٌٍُُٛة ٠َْؼمٍُِٛ ُٙ ٝ اٌمٍُُُٛة اٌَّزِٟ فِٟ ٌَ َّ ْٓ رَْؼ ٌَِى َٚ ٝ األَْثَصبُس  َّ َٙب ََل رَْؼ

ُذٚسِ  ًُّ َعج١ِاًل ]ككما كصفيـ خالقيـ كىك أعمـ بيـ:  {ٙٗ}انحج:[ اٌصُّ ُْ أََظ ُ٘  ًْ َِ ثَ َْٔؼب ُْ اَِلَّ َوبألَ ُ٘  ْْ [ اِ

 . {ٗٗ}انفسلبٌ:

الشيء كمجاكزة الحد كانظر كيؼ كصؼ القرآف عتكىـ كنفكرىـ بالمجكج كىك اإلغراؽ في 
، فبعد كؿ ىذه الدالئؿ كالقكارع كالزكاجر كالعبر كالعظات مف قكلو تعالى: (ُ)كالعتك العناد الشديد 

اٌَؾ١َبحَ ] َٚ َد  ْٛ َّ متنقميف مف برىاف آلخر حتى كصمنا إلى إمساؾ الرزؽ، فيؿ اعتبركا؟ [ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌ
 إف الجكاب أنيـ لجك في عتكو كنفكر.

[ ْٓ َّ ٍُ  أَفَ ْغزَم١ِ ُِ ٠ًِّٛب َػٍَٝ ِصَشاٍغ  ِشٟ َع ّْ َ٠ ْٓ َِّ َْ٘ذٜ أَ ِٗ أَ ِٙ ْع َٚ ِىجًّب َػٍَٝ  ُِ ِشٟ  ّْ ىذه بديية مف [ ٠َ
البديييات كمثؿ ضربة اهلل لمكافر كالمؤمف فالكافر مثؿ الذم يمشي كال يبصر ال عف يمينو كال 

قدميو يبصر عف يمينو كعف شمالو كال بيف يديو ىؿ ىذا أشد استقامة مف الذم يمشي مستكيان عمى 
المكب الذم ال يبصر مكضع قدميو كىذا مثؿ الكافر  (ّ)، كيقكؿ ابف أبي زمنيف (ِ)شمالو كأمامو

، كقيؿ أنيا نزلت مثبلن ألبي جيؿ، كحمزة عـ (ْ)كمثؿ المؤمف أف يمشي عىٍدالن يبصر حيث يسمؾ 
، كقيؿ ىي مخبرة عف لنبي كقيؿ أبك جيؿ كعمار بف ياسر، كقيؿ مثبلن ألبي جيؿ كا النبي 

حاؿ الكافر كالمؤمف يكـ القيامة فيمشي الكافر عمى كجيو كيمشي المؤمف عمى قدميو معتدالن 

                                                           
(، التحرير كالتنكير، لمطاىر بف َُٔٔ/ُٓينظر: التفسير القرآني لمقرآف، لعبد الكريـ يكنس الخطيب، ) (ُ)

 (.ّْ/ِٗكر، )عاش
 (.ُٓٓ/ٓينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ) (ِ)
محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد الميرم، اإلماـ أبك عبد اهلل األلبيرم المعركؼ بابف أبي زىمىنىيف، نزؿ  (ّ)

ائؽ، قرطبة، ككاف مف الراسخيف في العمـ، متفننان في األدب كالشعر، مف مؤلفاتو، منتخب األحكاـ، الكث
ىػ(، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير، لمذىبي،    ّٗٗالمذىب في الفقو، حياة القمكب، أصكؿ السنة )ت: 

(ٖ/َٖٕ .) 
 (.ُٓ/ٓينظر: تفسير القرآف العزيز، البف أبي زىمىنيف، ) (ْ)
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إف الذم أمشاه عمى رجميو يمشيو في  كيؼ يمشي الكافر عمى كجيو؟ فقاؿ  كعندما سئؿ النبي
 .(ُ)اآلخرة عمى كجيو 

ر عادة العقبلء لخمؿ في أعضائو كأنو يمثؿ الكافر باإلنساف الذم يمشي عمى غي
 كاضطراب في رأيو، فيك يمشي عمى رسـ مجيكؿ، كأثر معكج، فيك داخبلن في الكب بنفسو.

فالكافر يمشي كىك يتخبط في الضبللة كالجيالة، كالمؤمف يمشي رافع رأسو في اليدل 
 .(ِ)قيف يسمؾ كالرشاد، فمينظر اإلنساف بقمبو كعقمو قبؿ عينيو ليقرر مع مف يككف كأم الطري

كبعد عرض ىذيف المثميف ليكضح لنا طريؽ الخير كالشر يذكر سبحانو األدكات التي 
 سخرىا لنا كزكدنا بيا لنسمع كنبصر كنعقؿ الفرؽ بيف مف يمشي مكبان كمف يمشي سكيان.

األَْفئَِذحَ لَ ] َٚ األَْثَصبَس  َٚ َغ  ّْ ُُ اٌغَّ ًَ ٌَُى َعَؼ َٚ  ُْ َْٔشؤَُو َٛ اٌَِّزٞ أَ ُ٘  ًْ َْ لُ ب رَْشُىُشٚ َِ بيو فيذا أمر مف اهلل لن[ ١ٍِاًل 
كتنديدان كتقريران بأنو سبحانو ىك الذم خمقيـ ككىبيـ نعمة السمع  بتكجيو الخطاب لمكفار تذكيرا

كالبصر كالعقؿ، كخص ىذه الجكارح ألنيا أداة العمـ كالفيـ كالمعرفة كرغـ ذلؾ قمما تشكركف ربكـ 
 .(ّ)عمى نعمو التي ال تحصى 

رشاداتيـ لكـ؟ لكنكـ عطمتـ حاسة السمع كلـأل الخير الذم  تسمعكا  ـ تسمعكا كبلـ الرسؿ كا 
 مرضاة اهلل فمـ تشكركا اهلل عمى ىذه النعمة، بؿ سمعتـ ما أمركـ اهلل بعدـ سماعو. وفي

ألـ تنظركا في بدائع ما خمؽ اهلل مف ىذه األشياء حكلكـ، ألـ تتأممكا بقمكبكـ كعقكلكـ في 
 اهلل، كحقائؽ األشياء، أنيا ال تعمى األبصار كلكف تعمى القمكب التي في الصدكر!. مخمكقات

إف ىذه الحكاس لك استخدميا اإلنساف بفطرة سميمة، حتمان سيتعرؼ عمى خالقو الذم كىبو 
ىذه النعـ، كعندىا سيشكره بالعمؿ فيستخدميا فيما يرضي اهلل كرسكلو، لكف كاقع الناس قميبلن        

 .(ْ) ان كقد يككف الشكر معدكم شكركف، فقد يككف الشكر قميبلن ما ت
كتتكالى البراىيف عمى كماؿ قدرة اهلل سبحانو فبعد برىاف الرزؽ كأنو القادر عمى إمساكو 
كحبو، كبعد برىاف الطيكر كتحميقيا أمامكـ، كبرىاف الخمؽ كاإلنشاء كما أعطاكـ مف سمع كبصر 

                                                           
درر، (، ينظر: نظـ الٓٗٓ/َّ(، كينظر: مفاتيح الغيب، لمرازم، )ِّْ/ٓينظر: الكجيز، البف عطية، ) (ُ)

 (.ِٕٓ/َِلمبقاعي، )
 (.ّٕٗ/ْينظر: بياف المعاني )مرتب حسب ترتيب النزكؿ(، لعبد القادر العاني، ) (ِ)
(، ّٔٗ/ّ(، صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني، )ِّٖ/ٓينظر: التفسير الحديث، لمحمد عزت دركزة، ) (ّ)

 (.َِْٕ/ّالتفسير الكسيط، لمزحيمي، )
 (.َِْٕ/ّمزحيمي، )ينظر: تفسير الكسيط، ل (ْ)
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َْ لُ ]كأفئدة يأتي برىاف آخر كىك:  ِٗ رُْؾَشُشٚ ا١ٌَِْ َٚ ُْ فِٟ األَْسِض  َٛ اٌَِّزٞ َرَسأَُو ُ٘  قؿ ليـ يا محمد [ ًْ 
أف اهلل ىك الذم خمقيـ ككزعيـ في األرض لمتكاثر، كبعد ىذا التكزيع كاالنتشار يجمعكـ كما 

 .(ُ)يفرقكـ، كيعيدكـ كما بدأكـ إلى يكـ ال ريب فيو لتحشركف لمحساب كالجزاء 
الجامع المكحي، ففي اآلية السابقة  يامطمعمحكر السكرة ك ية مرتبطة بكىكذا نجد أف كؿ آ

ٍء ]بذكرنا بالحشر كما فيو مف حساب كجزاء كفي المطمع  ْٟ ًِّ َش َٛ َػٍَٝ ُو ُ٘ َٚ ٍُْه  ُّ ِٖ اٌ رَجَبَسَن اٌَِّزٞ ث١َِِذ

 ذا يذكرفالذم نشركـ ككزعكـ عمى األرض لمحياة فييا كبعد المكت جمعكـ ليـك الحساب، كى [لَِذ٠شٌ 
 بمطمع السكرة أيضان، ىك الذم خمؽ المكت كالحياة ليبمككـ أيكـ أحسف عمبلن.

ٚا ]مف ىذه السكرة كالذم بدأ مف قكلو تعالى:  يككذلؾ نرل أف ىذا المقطع القرآن أَِعشُّ َٚ

 ِٗ َُٙشٚا ثِ ِٚ اْع ُْ أَ ٌَُى ْٛ َْ ] إلى آخر المقطع كىك [لَ ِٗ رُْؾَشُشٚ ا١ٌَِْ   لسكرة الجامع مرتبط كمو بمطمع ا[ َٚ
الذم تدكر حكلو جميع الصكر خبلؿ آيات السكرة، فبعد عرض دالئؿ قدرتو سبحانو، كتذكيرنا 

 .ثـ كضح سبحانو كتعالى النياية الحتميو لممخمكقات مف حشر، كجزاء ببعض نعمو

َْ ]كمع ذلؾ فالصكرة الظاىرة  ب رَْشُىُشٚ َِ َٞ اٌ]كمثاليا [ ل١ٍَِاًل  ْٓ ِػجَبِد ِِ  ًٌ ل١ٍَِ [ شَُّىٛسُ َٚ

، كبعد ذلؾ يأتي الجزاء كالحساب، لماذا أىمؿ الكفار ىذه الحكاس كلـ يستخدمكىا لفيـ  {ٖٔ}سبأ:
أَفاََل ]ما عرضتو السكرة مف براىيف كدالئؿ كحجج عمى قدرة اهلل كعممو، لكٌف صكرتيـ كاضحة 

َٙب َْ َػٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ أَ َْ اٌمُْشآَ  . {ٕٗ}يحًد:[ ٠َزََذثَُّشٚ

 ًا: استنباط بعض اليدايات والمقاصد من ىذا المقطع القرآني:رابع
ما نار بعد تظير اآليات الكريمة  -ُ مسيرة الحياة، منذ البداية كحتى النياية كىي إما جنة كا 

ليو يحشركفالحشر كالحساب  .، فيك الذم ذرأ مخمكقاتو كا 

عماؿ السمع المقطع القرآني إلى إعماؿ العقؿ بالفكر كال ترشد اآليات في ىذا -ِ قمب بالتدبر، كا 
ال فمماذا السمع كالبصر  حتى تصؿ المعمكمات إلى العقؿ ليحمميا ثـ إلى القمب ليتدبرىا، كا 

 كالفؤاد؟!

ريد العزة كالنصر أـ نريد الغركر ن، ىؿ نتساءؿ  طرؽ إننا نقؼ أماـ ىذه اآليات عمى مفترؽ -ّ
ف اهلل ميما كاف ظاىر ىذه الجند مف دك كقكة تحمينا فإذا بحثنا عف جنكد تنصرنا  ،كالضبلؿ

مف القكة كالغمبة فيذا ال محالة ىك طريؽ الغركر، بؿ ىك الغركر نفسو، فالنصر الحقيقي يأتي 

                                                           
(، ََٕ/ُ(، أكضح التفاسير، محمد محمد عبد المطيؼ الخطيب، )َِْٕ/ّينظر: الكسيط، لمزحيمي، ) (ُ)

 (.َُٕٔ/ُٓالتفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب، )
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، كلكف ما باؿ األمة اإلسبلمية باالعتصاـ كاالعتماد عمى صاحب القكة الحقيقية أال كىك اهلل
كتغمؽ اآلذاف حتى ال  تغطي عمى القمب حتى ال يفقو، كتغمض األعيف حتى ال تبصر،

 .تسمع، مع أف القرآف يحث دائمان عمى التفكر كالتدبر كالفيـ

ذا  -ْ إف كؿ آية في ىذا المقطع ليي عالـه جديد يفتح أمامنا لننظر عظمة اهلل في ىذا العالـ، كا 
أمعنا النظر كأعممنا الفكر كتركنا العناف لمساف لنطؽ بمطمع السكرة الجامع المكحى، الذم 

مما دخمنا في عالـ مف ىذه العكالـ، فإذا دخمنا عالـ السر كالجير كما تكنو كتضمره يشدنا ك
الصدكر أك عالـ األرض كجباليا كنكاحييا كأرجائيا كأطرافيا أك عالـ الطيكر كعجائبو، أك عالـ 
األرزاؽ كتكزيعيا بحكمةو كقدرة، كؿ ىذه العكالـ تطالبنا بأف نسمع عنيا كننظر فييا، كنتفكر 

ٍء لَِذ٠شٌ ]مؿ بعض أسرارىا، لتقكؿ كنح ْٟ ًِّ َش َٛ َػٍَٝ ُو ُ٘ َٚ ٍُْه  ُّ ِٖ اٌ  . {ٔ}انًهك:[ رَجَبَسَن اٌَِّزٞ ث١َِِذ

ا١ٌَِِْٗ ]ىذه اآليات مدل قصر ىذه الدنيا كفناءىا ألـ يقؿ سبحانو  تبرز -ٓ َٚ ُْ فِٟ األَْسِض  َرَسأَُو

 َْ ( كىذا منبو لنا أف تحشرون - ذرأكمدكف أف يفصؿ بكبلـ بينيما، أمر عجيب ) [رُْؾَشُشٚ
ليـك الحشر القريب، فعبلن مف تأمؿ ىاتيف الكممتيف يممس السرعة العجيبة، نستعد كنتأىب 

ِٗ إٌُُّشٛسُ ]ككذلؾ قكلو تعالى:  ا١ٌَِْ َٚ  ِٗ ْٓ ِسْصلِ ِِ ُوٍُٛا  َٚ َٙب  َٕبِوجِ َِ ُشٛا فِٟ  ِْ منبو آخر يحثنا عمى  [فَب
تأمؿ ىذه الكممات كما بينيا مف كبلـ  (شكرن - أكؿ –)مشى أف نككف حذريف مستعديف، 

محذكؼ، نستطيع أف نكتب بيف كؿ كممة كأخرل كتب كثيرة، فمماذا نمشي ككيؼ كلمف، كلماذا 
 نأكؿ كماذا ككيؼ نأكؿ، لكنيا السرعة العجيبة، إنيا كممح البصر أك أسرع.

مف عند غير اهلل، فيذا  تبيف اآليات أف العزة في ىذه الدنيا هلل كحده، كمف أراد العزة كالنصر -ٔ
ْٓ ]غركر ككىـ، قاؿ تعالى:  ِِ  ُْ ْٓ َرا اٌَِّزٞ ٠َُْٕصُشُو َّ ُْ فَ ٌُْى ْْ ٠َْخُز اِ َٚ  ُْ ُُ هللاُ فاََل َغبٌَِت ٌَُى ُْٕصْشُو َ٠ ْْ اِ

 َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ًِ اٌ وَّ َٛ ١ٍَْزَ َػٍَٝ هللاِ فَ َٚ  ِٖ  . {ٓٙٔ}آل عًساٌ:[ ثَْؼِذ

مـ السابقة حتى ال نقع فيما كقعكا فيو مف عقاب في ترشد اآليات إلى االعتبار مف أحكاؿ األ -ٕ
َْ َِٔى١شِ ]الدنيا، كلعذاب اآلخرة أكبر، قاؿ تعالى:  ُْ فََى١َْف َوب ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ ٌَمَْذ َوزََّة اٌَِّز٠ َٚ ]

 . {3ٔ}انًهك:

تكجو اآليات األمة اإلسبلمية إلى قضية ميمة كخطيرة أال كىي قضية الرزؽ، كأف الرزؽ ىك  -ٖ
 كحده، فمك أمسؾ رزقو فمف يستطيع أف يأتي بو؟! كىذا ما جعؿ األمة تتكجو لمغرب بيد اهلل

ْْ ]تارة كلمغرب أخرل لمبحث عف الرزؽ، كلـ تتفكر في قكلو تعالى:  ُْ اِ ََ٘زا اٌَِّزٞ ٠َْشُصلُُى  ْٓ َِّ أَ

ُٔفُٛسٍ  َٚ  ٍّٛ ٛا فِٟ ُػزُ ًْ ٌَغُّ َغَه ِسْصلَُٗ ثَ ِْ   .{ٕٔ}انًهك:[ أَ

 :(ٖٓ-ٕ٘وبيان لبعض النعم )اآليات  الكافرين إثبات البعث وتيديد: المطمب الثالث
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َٓ ] قاؿ تعالى: ُْ َصبِدل١ِ ْٕزُ ْْ ُو ْػُذ اِ َٛ ََ٘زا اٌ زَٝ  َِ  َْ ٠َمٌُُٛٛ ب أََٔب  * َٚ َّ أَِّ َٚ َْٕذ هللاِ  ُُ ِػ ٍْ ب اٌِؼ َّ ًْ أَِّ لُ

 ٌٓ ج١ِ ُِ ُعُٖٛ اٌَّزِ  * َِٔز٠ٌش  ُٚ ٌْفَخً ِع١ئَْذ  ُٖ ُص ْٚ ب َسأَ َّّ َْ فٍََ ِٗ رَذَُّػٛ ُْ ثِ ْٕزُ ََ٘زا اٌَِّزٞ ُو  ًَ ل١ِ َٚ َٓ َوفَُشٚا  ٠ *  ُْ ًْ أََسأ٠َْزُ لُ

 ٍُ ْٓ َػَزاٍة أ١ٌَِ ِِ  َٓ ْٓ ٠ُِغ١ُش اٌَىبفِِش٠ َّ َٕب فَ َّ ْٚ َسِؽ َٟ أَ ِؼ َِ  ْٓ َِ َٚ َٟ هللاُ  ٍََىِٕ ْ٘ ْْ أَ َّٕب ثِِٗ  * اِ َِ ُٓ آَ َّ ْؽ َٛ اٌشَّ ُ٘  ًْ لُ

 ُّ ٍَْٕب فََغزَْؼٍَ وَّ َٛ ِٗ رَ َػ١ٍَْ َٛ فِٟ َظاَلٍي َٚ ُ٘  ْٓ َِ  َْ ٛ  ٍٓ ج١ِ ُِ *  ُْ ْٓ ٠َؤْر١ُِى َّ ًسا فَ ْٛ ُْ َغ بُإُو َِ ْْ أَْصجََؼ  ُْ اِ ًْ أََسأ٠َْزُ لُ

 ٍٓ ِؼ١ َِ بٍء  َّ  .{ٖٓ-ٕ٘:}انًهك[ ثِ

 مقدمة:
كاف الكفار يجادلكف النبي كثيران، كلـ يكف ىذا الجداؿ ىدفو الكصكؿ إلى الحؽ، كلكف 

كؿ كمف آمف معو، فكانكا يسألكنو عف البعث متى يككف، كيسألكنو لمعناد كاالستيزاء كالسخرية بالرس
عف الساعة، فرٌد عمييـ سبحانو بأف أكحى لمنبي قرآنان، يتمى إلى يكـ القيامة بأف العمـ عند اهلل 

 . (ٔ) الببلغ كحده، كأف ميمة الرسكؿ

 أوًل: التحميل المغوي:
 سيئت وجوه الذين كفروا : .أ: ساءه ضد سره، ساءه يسكؤه سكءان  س ك أم تغيرت مسكدة

 .(ِ)كمساءة: فعؿ بو ما يكره 
  ًغورا : كغكر غائران، مصدر يكصؼ بو االسـ فتقكؿ: ماء غكر، كماءاف غكر، كمياه غكر ،

كالغكر: القعر مف كؿ شيء، كالغؤكر كاإلغارة كالتغكير: الدخكؿ في الشيء،  .يقاؿ ماء غكر كغائر
قاؿ: ماء غائر أم ذىب في األرض، كغارت الشمس غياران، كغؤكران كذىاب الماء في األرض، ي

 .(ّ)كغكرت أم غابت 
 معين :  ،ماء معيف: أم ماء سيؿ، كجارم، كالكادم كثير فيو الماء سيؿ تناكلو فيك معيف

 .(ْ)كاألرض تتابع عمييا المطر فأركاىا فيي ممعكنة، كمعيف: المكضع أك النبت ركم مف الماء 

 ناسبة اآليات لما قبميا:ثانيًا: م

                                                           
(، َِْ/ٓ(، أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، جابر بف مكسى الجزائرم، )ُٗٗ/ٓمعاني القرآف، لمزجاج، ) (ُ)

(، إعراب القرآف كبيانو،      ّْٖ/ُالمنتخب في تفسير القرآف الكريـ، المؤلؼ لجنة مف عمماء األزىر، )
 (.َُٔ/َُمحيي الديف دركيش، )

 (.ٓٗ/ُ(، لساف العرب، )ُٔٓ/ُمختار الصحاح، )( ِ)
 (.ُِّ/ُ(، المختار الصحاح، )ِْٓ/ُالقامكس المحيط، )( ّ)
 (.ٖٕٖ/ِالمعجـ الكسيط، )( ْ)
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بعد أف ذكرت اآليات السابقة تخكيؼ القرآف الكريـ لممشركيف كذكر غركرىـ كبياف قدرة اهلل  
  ،عمى مسؾ الرزؽ، كبعد أف صكرت حاؿ المشركيف كاألعمى الذم يمشي كيتعثر عمى كجيو

ك سؤاليـ عف جاءت ىذه اآليات لتبيف مطالب المشركيف الذم يظير فييا عنادىـ كجحكدىـ كى
ََ٘زا ]معرفة كقت حصكؿ العذاب، كمتى البعث كالحشر كالحساب، قاؿ تعالى:  زَٝ  َِ  َْ ٠َمٌُُٛٛ َٚ

 َٓ ُْ َصبِدل١ِ ْٕزُ ْْ ُو ْػُذ اِ َٛ  . {ٕ٘}انًهك:[ اٌ

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي التحميمي:
[ َٓ ُْ َصبِدل١ِ ْٕزُ ْْ ُو ْػُذ اِ َٛ ََ٘زا اٌ زَٝ  َِ  َْ ٠َمٌُُٛٛ َٛ اٌَِّزٞ ]حانو في اآلية السابقة بعد أف ذكر سب [َٚ ُ٘  ًْ لُ

 َْ ِٗ رُْؾَشُشٚ ا١ٌَِْ َٚ ُْ فِٟ األَْسِض  ما عذاب فيحاسب كؿه  [َرَسأَُو فالحشر لمجزاء كالحساب فإما جنة كا 
عمى عممو، قاؿ الكافركف مستيزئيف كعادتيـ متى ىذا الحشر؟ متى يكـ القيامة؟ متى ىذا الكعد؟ 

ف خسؼ كحاصب، كمتى الحشر يكـ القيامة قؿ ليـ يا محمد إنما متى ما كعدتنا بو في الدنيا م
 عمـ كقت كقكعو ال يعممو إال اهلل.

أما عمـ الكقكع فكؿ مؤمف يعمـ عمـ اليقيف بأنو كاقعه أما عمـ كقتو فيذا الكقت ال يعممو إال 
ككؿ مؤمف   اهلل كحده، فالعمـ بالكقكع غير العمـ بكقكع الكقكع، فالعمـ األكؿ معمكـ لدل الرسكؿ

 .(ُ)بو، أما العمـ الثاني كىك كقت الكقكع فبل يعممو إال اهلل 
كيحتمؿ أف يككف سؤاليـ عند نزكؿ العذاب بيـ في الدنيا مف خسؼ كحاصب، أك يككف 

عف يكـ القيامة كالحشر كيجعمكف سؤاليـ ىذا دليبلن عمى صدؽ الرسكؿ
  كمف معو فيقكلكف ليـ  

[ َٓ ُْ َصبِدل١ِ ْٕزُ ْْ ُو  أم أخبركنا عف ىذا الكعد. [اِ
أف يجيبيـ كال يجارييـ في استيزائيـ كتيكميـ، كىذا  ثـ أمر اهلل سبحانو نبيو كرسكلو

كأنو يتقكؿ  الجكاب مف دالئؿ نبكتو كرسالتو، إذ لك كاف األمر كما يٌدعكف أنو مف عند محمد 
خبرىـ أنو سيحدث بعد ألؼ سنة القرآف ألجابيـ بجكاب بكقت الكقكع كلك بجكاب بعيد الحدكث كأف ي

أك ألفيف، لكنو اسند العمـ هلل كحده كأنو مبمغ ما أرسؿ بو ال يزيد عميو حرفان كاحدان، كأنو يخبرىـ ما 
 .(ِ)ينذر بكقكع المكعكد ال محالة كأما كقتو فميس مف كظائؼ اإلنذار  أخبره اهلل بو، فالرسكؿ 

                                                           

(، مفاتيح الغيب، لمرازم، ُْ/ٔ(، تفسير القرآف، لمسمعاني، )ُُُٗ/ُينظر: الكجيز، لمكاحدم، ) (ُ)
(، التحرير ُِّ/ْ(، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، لمخازف، )ُُّٕ/ِٗ(، في رحاب التفسير، )ٕٗٓ/َّ)

 (.ْٗ/ِٗكالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، )
(، ينظر: مدارؾ َِِ/ُٓ(، الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، )ّّْ/ٓبف عطية، )ينظر: المحرر الكجيز، ال (ِ)

 (.َُ/ٗ(، إرشاد العقؿ السميـ، ألبي السعكد، )ُٔٓ/ّالتنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، لمنسفي، )
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عُ ] ُٚ ٌْفَخً ِع١ئَْذ  ُٖ ُص ْٚ ب َسأَ َّّ َْ فٍََ ِٗ رَذَُّػٛ ُْ ثِ ْٕزُ ََ٘زا اٌَِّزٞ ُو  ًَ ل١ِ َٚ َٓ َوفَُشٚا  كبعد سؤاليـ عف العذاب [ُٖٛ اٌَِّز٠
بصكرة المستيزئ المتيكـ ينتقؿ المشيد مباشرة إلى عذاب يكـ القيامة الذم سألكا عنو، كىذا بمفت 

، يقكؿ اإلماـ الخازف  لعذاب يكـ القيامة عمى رحمو اهلل فمما رأكه يعني ا (ُ)النظر إلى قرب ىذا اليـك
قكؿ أكثر المفسريف، كقيؿ العذاب ببدر زلفة أم قريبان كاقعان حاضران سريعان عمت كغشيت كجكىيـ 

اِْر ]الكآبة كالقتر كالذلة، كقيؿ ليـ ىذا الذم كنتـ تستعجمكف بو كتطمبكف حدكثو كىذا نظير قكليـ  َٚ

 ْٓ ِِ َٛ اٌَؾكَّ  ُ٘ ََ٘زا   َْ ْْ َوب َُّ اِ ُٙ ٍُ  لَبٌُٛا اٌٍ ِٚ اْئزَِٕب ثَِؼَزاٍة أ١ٌَِ بِء أَ َّ َٓ اٌغَّ ِِ ِطْش َػ١ٍََْٕب ِؽَغبَسحً  ِْ َ ِْٕذَن فَؤ [ ِػ

 . {ٕٖ}األَفبل:

( قدـ الجار كالمجركر عمى العامؿ لبلىتماـ كاالختصاص بإخطاره، كالرعاية الفاصمة بو تكذبون)
رأكا ما كانكا يستعجمكف بو  ، فعندما(ِ)كالقائؿ ليـ ىـ خزنة النار عمى سبيؿ التقريع كالتكبيخ 

كا بخكيسألكف النبي متى ىك، كأصبح منيـ قريبان كرأكه عيانان ساءىـ كأفظعيـ، فتغيرت كجكىيـ، كك 
 عمى تكذيبيـ.

( الفاء فصيحة ألنيا اقتضت جممة محذكفة بمعنى فحؿَّ بيـ الكعد فمما رأكه سيئت كجكىيـ، فمما)
     يتيـ الكعد، فيقاؿ ليـ ىذا الذم كنتـ تمتركف ( حرؼ تكقيت أم سيئت كجكىيـ كقت رؤ ولما)

    فيو كتختمفكف كتشككف أنو ال يككف كتستعجمكنو كتدعكف عمى أنفسكـ بإمطار العذاب إف كاف 
 .(ّ)ىذا حؽ

ْٓ َػَزاةٍ ] ِِ  َٓ ْٓ ٠ُِغ١ُش اٌَىبفِِش٠ َّ َٕب فَ َّ ْٚ َسِؽ َٟ أَ ِؼ َِ  ْٓ َِ َٚ َٟ هللاُ  ٍََىِٕ ْ٘ ْْ أَ ُْ اِ ًْ أََسأ٠َْزُ ٍُ  لُ ركل أف كفار  [أ١ٌَِ
( أرأيتمكعمى المؤمنيف باليبلؾ فنزلت اآلية االستفياـ في ) مكة كانكا يدعكف عمى الرسكؿ 

إنكارم كالرؤية عممية بمعنى أرأيتـ أنفسكـ ناجيف مف العذاب األليـ إف ىمكت كمىٍف معي مف 
كالمؤمنيف  فيؿ مكت النبي  المؤمنيف، ف ىبلكنا ال يدفع عنكـ العذاب الذم أعده اهلل لمكافريف،

يجيرىـ مف عذاب اهلل؟، حتى يتمنكا اليبلؾ لو كلمف معو، ككاف الكفار يرددكف في مجالسيـ ىذه 

                                                           
ىك عمي بف محمد بف إبراىيـ الشيحي عبلء الديف المعركؼ بالخازف، عالـ بالتفسير كالحديث مف فقياء  (ُ)

ية، بغدادم األصؿ كلد فييا كسكف دمشؽ، كاف خازف لمكتب بالمدرسة السمياطية بدمشؽ، تكفي بحمب، الشافع
 (.ْ/ٓمف كتبو عمدة األفياـ في شرح عمدة األحكاـ، األعبلـ، لمزركمي، )

اد (، إرشٕٓ/ٔ(، تفسير الماكردم، النكت كالعيكف، )ُِّ/ْينظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، لمخازف، ) (ِ)
(، التحرير كالتنكير، ِّٖ/ٓ(، التفسير الحديث، محمد عزت دركزه، )َُ/ٗالعقؿ السميـ، ألبي السعكد، )

 (.َٓ/ِٗلمطاىر بف عاشكر، )
(، التحرير كالتنكير، لمطاىر بف ٖٕٖ/ُينظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لمسعدم، ) (ّ)

 (.ٕٓ/ٔت كالعيكف، )(، تفسير الماكردم، النكْٗ/ِٗعاشكر، )
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َْ ]األمنيات كىذه الدعكات باليبلؾ لمرسكؿ كمف معو، كما في قكلو تعالى حكايةن عنيـ  َْ ٠َمٌُُٛٛ أَ

 ِْ ُٕٛ َّ ِٗ َس٠َْت اٌ  {ٖٕٓز:}انطُّ [ َشبِػٌش َٔزََشثَُّص ثِ
(ُ). 

أمر بأف  كالمراد باليبلؾ في ىذه اآلية المكت، كالرحمة في الحياة، بمعنى أف الرسكؿ 
 ة إذا أىمكو اهلل بمعنى أماتو أك رحمو بتأخير األجؿػػػدة أك منفعػػػركه عف فائػػػؤاؿ بأف يخبػػيكجو ليـ س

 .(ِ)فمك فرض أف كقع ذلؾ، فيؿ ىذا ينجييـ 
ٍُ ]هلل إلى التعبير في قكلو ت سيد قطب رحمو افمك ي ْٓ َػَزاٍة أ١ٌَِ ِِ  َٓ ْٓ ٠ُِغ١ُش اٌَىبفِِش٠ َّ إنو  ،[فَ

لـ يصرح كينص عمى أنيـ كافركف فمـ يقؿ فمف يجيركـ إنما لٌكح ليـ بالعذاب الذم ينتظر الكافريف 
كىذا أسمكب دعكم حكيـ، يخكفيـ مف ناحية، كيترؾ ليـ فرصة لئليماف كالتراجع عف الكفر، فمك 

اجييـ بأنيـ كافركف فسكؼ يزدادكا جيبلن كحماقة كتأخذىـ العزة باإلثـ كىذا األسمكب في القرآف ك 
ٍٓ ]كثير، كما في اآلية التي تمييا  ج١ِ ُِ َٛ فِٟ َظاَلٍي  ُ٘  ْٓ َِ  َْ ٛ ُّ ، حيث لـ ينص {9ٕ}انًهك:[ فََغزَْؼٍَ

آف كثيرة كما في قكلو: عمى أنيـ في ضبلؿ مبيف، كترؾ األمر بقكلو )فستعممكف( كأمثمتو في القر 
[ ٍٓ ج١ِ ُِ ْٚ فِٟ َظاَلٍي  ًُ٘ذٜ أَ ُْ ٌََؼٍَٝ  ْٚ ا٠َِّبُو أَِّب أَ ، كىذا أسمكب حبذا لك تعممنا منو في  {ٕٗ}سبأ:[ َٚ

التعامؿ مع اآلخريف المعارضيف لنا سكاء في الديف أك الفكر، ففي بعض الحاالت يككف التمميح 
ًِ ]أف يدعكا بالحكمة كالمكعظة الحسنة  أبمغ مف التصريح، ألـ يؤمر حبيبنا محمد  اْدُع اٌَِٝ َعج١ِ

 ًَّ ْٓ َظ َّ ُُ ثِ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َّْ َسثََّه  ُٓ اِ َٟ أَْؽَغ ِ٘ ُْ ثِبٌَّزِٟ  ُٙ ٌْ َعبِد َٚ ِػظَِخ اٌَؾَغَِٕخ  ْٛ َّ اٌ َٚ ِخ  َّ ِٗ  َسثَِّه ثِبٌِؾْى ْٓ َعج١ٍِِ َػ

 َٓ زَِذ٠ ْٙ ُّ ُُ ثِبٌ َٛ أَْػٍَ ُ٘  .(ّ)ؾ سبيمنا فأيف السالكيف؟! ىذه دعكتنا كذا {ٕ٘ٔ}انُحم:[ َٚ
ُذ ]حتى أنزؿ عميو  كالحمد هلل الذم أمٌد في أجؿ النبي ّْ َّ أَْر َٚ  ُْ ُْ ِد٠َُٕى ٍُْذ ٌَُى َّ ََ أَْو ْٛ ا١ٌَ

ََ ِد٠ًٕب ُُ اإِلْعاَل َسِظ١ُذ ٌَُى َٚ زِٟ  َّ ُْ ِْٔؼ وَّ ]، {ٖ}انًبئدة:[ َػ١ٍَُْى َٛ ِٗ رَ َػ١ٍَْ َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ ُٓ آَ َّ ْؽ َٛ اٌشَّ ُ٘  ًْ ٍَْٕب لُ

 ٍٓ ج١ِ ُِ َٛ فِٟ َظاَلٍي  ُ٘ ْٓ َِ  َْ ٛ ُّ ، يطرح صاحب الكشاؼ سؤاالن لـ أخر مفعكؿ آمنا كقدـ مفعكؿ [فََغزَْؼٍَ
تككمنا؟ كأجاب أف في كممة "آمنا" تعريض بالكافريف كأنو قيؿ: آمنا كلـ نكفر كما كفرتـ، كعميو 

 .(ْ)كـ كأمكالكـ تككمنا خصكصان كلـ نتكؿ عمى غيره كما أنتـ متكمكف عميو مف رجال
[ ٍٓ ِؼ١ َِ بٍء  َّ ُْ ثِ ْٓ ٠َؤْر١ُِى َّ ًسا فَ ْٛ ُْ َغ بُإُو َِ ْْ أَْصجََؼ  ُْ اِ ًْ أََسأ٠َْزُ ىذا تذكير أخير في ىذه السكرة بالنعـ [ لُ

كفيو تحذير أيضان مف زكاليا فالذم أمٌدكـ بالنعـ قادر عمى إمساكيا، إف ىذه اآلية األخير لتعيدنا 

                                                           
(، ّّٖ/ٓ(، التفسير الحديث، محمد عزت دركزة، )ِٓ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، لمطاىر بف عاشكر، ) (ُ)

 (.َِٕٔ/ّالتفسير الكسيط، لمزحيمي، )
 (.َّ/ُٓينظر: التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، لمحمد سيد طنطاكم، ) (ِ)
 (.ّْٕٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ) (ّ)
 (.ّٖٓ/ْالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم، ) (ْ)
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الجامع كالذم ترتبط فيو كؿ المشاىد التي عرضتيا السكرة، فالذم بيده  يامطمعمحكر السكرة ك إلى 
 الممؾ كىك عمى كؿ شيء قدير، يعطيو مف يشاء كيمنعو ممف شاء، ألنو صاحب القدرة المطمقة.

        ني أييا الجاحدكف لنعـ اهلل التي ك أف يسأليـ أخبر  كيأمر اهلل سبحانو نبيو محمد 
  ماء الذم بيف أيديكـ غكران بمعنى ال تنالو األيدم كال الدالء، أك ذاىبان ال تحصى لك أصبح ىذا ال

في األرض بالكمية حتى تدخؿ األساليب الحديثة في إخراجو فبل تستطيع ذلؾ ألف الذم رزقكـ إياه 
 .(ُ)يريد أف يمنعو فمف يأتيكـ بماء معيف جارم سيؿ األخذ تنالو األيدم كالدالء بسيكلة؟ 

رحمو اهلل أف ىذه اآلية تميت عمى سماع كاحد المستيزئيف فمما سمع  (ِ)ي كيذكر األلكس
، نعكذ باهلل مف الجرأة عمى اهلل (ّ))فمف يأتيكـ( قاؿ تأتي بو الفئكس كالمعاكؿ، فذىب ماء كجيو 

 كاالستيزاء بنعمو كقدرتو كنسألو الحفظ كالسبلمة مف كؿ سكء كشر في الدنيا كاآلخرة.

    أف يجعميـ مقرّْيف ببعض نعـ اهلل كمنيا إمدادىـ بالماء ليرييـ قبح كالمقصكد مف اآلية 
     ما ىـ فيو مف الكبر كالجحكد كالعناد كالضبلؿ، فإف الجكاب المتكقع عمى سؤاؿ فمف يأتيكـ 
بماء معيف؟ فبل يكجد أماميـ إال جكاب كاحد كىك أف يقكلكا اهلل، فيقاؿ ليـ حينئذ كيؼ تجعمكف مف 

 .(ْ)مى شيء شريكان لو في العبكدية ال يقدر ع

 ًا: وجوه البالغة:رابع
ٍَْٕب] وَّ َٛ ِٗ رَ َػ١ٍَْ َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ    :فيو تقديـ كتأخير، قدـ المفعكؿ في قكلو "كعميو تككمنا" كأخره في قكلو [آَ
" كىذا كما يقكؿ صاحب الكشاؼ تعريضان بالكافريف، كاف قيؿ آمنا كلـ نكفر كما كفرتـ، آمنا بو"
 .(ٓ)( لـ نتككؿ عمى أحد غيره كما أنتـ متككمكف عمى أمكالكـ كرجالكـ عميو توكمنادـ )كق

                                                           

 (، بتصرؼ يسير.ِٓٔ/ٔإحياء عمـك الديف، أبك حامد الغزالي، ) (ُ)
محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي، شياب الديف، أبك الثناء، مفسر محدث أديب، مف المجاىديف، كلد  (ِ)

مؤلفاتو: ركح المعاني، نشكة الشمكؿ في السفر إلى اسبلمبكؿ،  كمات ببغداد، سمفي االعتقاد، مجتيدان، مف
نشكة المداـ في العكد إلى دار السبلـ، كمؤلفات أخرل، كنسبتو األلكسي إلى جزيرة ألكس في كسط نير 

 (.ُٕٕ/ٕالفرات، األعبلـ، لمزكمي، )
 (.ِْ/ُٓينظر: تفسير األلكسي، ركح المعاني، ) (ّ)
 (.ِٓ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ِٓٗ/ٗ(، محاسف التأكيؿ، لمقاسمي، )َِٕٕ/ّمي، )التفسير الكسيط، لمزحي (ْ)
 (.ّٖٓ/ْ(، الكشاؼ، لمزمخشرم، )ُِٔ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، محي الديف دركيش، ) (ٓ)
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َٕب] َّ ْٚ َسِؽ َٟ أَ ِؼ َِ  ْٓ َِ َٚ َٟ هللاُ  ٍََىِٕ ْ٘ ْْ أَ ُْ اِ ًْ أََسأ٠َْزُ استفياـ إنكارم تعجبي أنكر اندفاعيـ إلى أمنيات  [لُ
لحقد كالحسد الذم يمؤل قمكبيـ عمى كرغائب ال يحصمكف مف حدكثيا نفعان لكنيا نفكسيـ الخبيثة كا

 كمف معو. محمد 

[ َٓ ْٓ ٠ُِغ١ُش اٌَىبفِِش٠ َّ  .(ُ)استفياـ إنكارم بمعنى ال يجيرىـ منو أحد  [فَ

 ًا: استنباط بعض اليدايات والمقاصد من ىذا المقطع القرآني:خامس
ؿ عمى اهلل كحده ترشد اآليات الكريمة إلى أف المؤمف ال يتككؿ إال عمى اهلل كحده، ككأف التكك -ُ

ٍَْٕب]دليؿ عمى اإليماف، كقكلو تعالى:  وَّ َٛ ِٗ رَ َػ١ٍَْ َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ ُٓ آَ َّ ْؽ َٛ اٌشَّ ُ٘  ًْ يقكؿ .  {9ٕ}انًهك:[ لُ
رحمو اهلل: قد يظف أف معنى التككؿ ترؾ الكسب بالبدف، كترؾ التدبير  (ِ) اإلماـ الغزالي

نما يظير تأثير الت ككؿ في حركة العبد كسعيو بعمـو إلى بالقمب، بؿ ىذا ظف الجياؿ، كا 
مقاصده، كسعي العبد باختياره إما أف يككف ألجؿ جمب منفعة كالبحث عف الرزؽ كغيره، أك 
لحفظ شيء نافع مكجكد كاالدخار، أك لدفع ضار لـ ينزؿ كدفع الصائؿ كالسباع، أك إزالة 

 .(ّ)ضار كالتداكم 

فر حيف يرل العذاب أمامو قريبان كاقعان بو، ترسـ لنا اآليات صكرتيف متقابمتيف، صكرة الكا -ِ
ككيؼ يساء كجيو فيذا العذاب الذم كاف يستعجمو كيسأؿ عنو، كعف كقت حدكثو، إنيا صكرة 
زاجرة ألىؿ المعاصي إذا قرأكىا كتدبركىا، كالصكرة األخرل التي تقابميا صكرة المؤمف الذم 

 ميو.يجيره اهلل مف تمؾ األىكاؿ؛ ألنو آمف باهلل كتككؿ ع

ٍٓ ]لك أمعنا النظر في السؤاؿ األخير في السكرة الكريمة، قكلو تعالى:  -ّ ِؼ١ َِ بٍء  َّ ُْ ثِ ْٓ ٠َؤْر١ُِى َّ [ فَ

فمك بحثنا عف أجكبة ليذا السؤاؿ لكجدنا أف جميع األجكبة سكؼ ترشدنا كتدلنا  {ٖٓ}انًهك:

                                                           

 (.ِٓ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، لمطاىر بف عاشكر، ) (ُ)
ىػ، الفقيو الشافعي، حجة َْٓحامد الغزالي، الطكسي، كلد سنة محمد بف محمد بف أحمد اإلماـ زيف الديف أبك ( ِ)

اإلسبلـ، لـز إماـ الحرميف أبك المعالي الجكيني، سار أنظر أىؿ زمانو، مف أشير مؤلفاتو: الكجيز ، البسيط، 
حياء عمـك الديف، كلو في أصكؿ الفقو كتاب: المستصفى، كنسبتو الغزالي ألف عمؿ كالده كاف يغزؿ  كا 

(، كفيات ّٔ/ُُىػ. )تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، لمذىبي، )َٓٓيبيعو، تكفي سنة الصكؼ ك 
 (.ُّٗ/ٔ(، طبقات الشافعية الكبرل، لمسبكي، )ُِٕ/ْاألعياف كأنباء أبناء الزماف، البف خمكاف، )

(، ركح المعاني، ُُٖ/ٖ) (، تفسير البغكم )معالـ التنزيؿ(،ٕٓ/ٔينظر: تفسير الماكردم )النكت كالعيكف(، )( ّ)
 (.ِْ/ُٓلؤللكسي، )
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ٍُْه ]عمى محكر السكرة كمطمعيا الجامع  ُّ ِٖ اٌ ٍء لَِذ٠شٌ رَجَبَسَن اٌَِّزٞ ث١َِِذ ْٟ ًِّ َش َٛ َػٍَٝ ُو ُ٘ َٚ ]

، فاهلل ىك الذم يأتي بالماء كليس أحد سكاه، كليس كما يظف بعض الممحديف أف  {ٔ}انًهك:
 الماء تأتي بو المعاكؿ كالفؤكس أك اآلالت الحديثة.

ترشد اآليات إلى عدـ اإلكثار مف األسئمة التي ال يضر الجيؿ بيا، كال ينفع كثيران العمـ بيا،  -ْ
 ؿ ينبغي عمى المؤمف أف ييتـ بما كراءه عمؿ، كال نكثر مف القيؿ كالقاؿ، فمما سئؿ النبي ب

عف  عف األىمة مثبلن نزؿ الجكاب مف السماء بما ينبني عميو عمؿ، كعندما سأؿ رجؿ النبي 
إال بما ينبني عميو عمؿ،  : كما أعددت ليا؟ فمما يجبو النبي فقاؿ لو النبي  (ُ)الساعة 

 اإلعداد لمساعة كالعمؿ بيا. كىك
 سًا: الخالصة: ساد

ينبع مف خمؽ المكت كالحياة كينتيي بيكـ النشكر  سكرة تبارؾ أشبو بنير ممتد متدفؽ إف
كالحشر، إف كؿ آية مف ىذه السكرة تعد جدكالن يخرج مف ىذا النير ليعرؼ العمماء كؿه حسب طاقتو 

رشادات كىناؾ مف يعرؼ مقاصد فيذا يغرؼ أحكامان كذاؾ يغرؼ فقيان كعممان  كآخر يغفر مكاعظ كا 
كاىداؼ كىدايات، لكف األمر العجيب أنو مع كثرة اآلخذيف عمى مر الزماف كاختبلؼ ما يأخذكف 
فإف التدفؽ ال يتغير في ىذا النير الممتد، إف كؿ جدكالن مف ىذا النير سيمان يشير إلى عالـ مستقؿ 

نجـك كما فييا مف عجائب كفكائد، كىذه النار التي تتميز مف في ىذا الككف فالسمكات طباقان، كال
الغيظ، كىذه األفكاج التي تدخميا، كالفريؽ اآلخر الذم لو مغفرة كأجر عظيـ، كىذه األرض كما فييا 
مف أرزاؽ كجباؿ كسيكؿ كغيرىا، كالتذكير بالخسؼ كالحاصب الذم كاف يرسمو اهلل عمى األمـ 

ككيؼ يمشي مستكيان كالكافر المكب عمى كجيو كىذا االنتشار  السابقة كعرض صكره لمميتدم
 ليككف بعده الحشر.

كؿ ىذه الصكر ككؿ ىذه العكالـ تحتاج إلى أدكات لدخكليا كالغكص في أعماقيا، ىؿ 
يعرض لنا سبحانو ىذا كمو، كال يعطينا ما نفتح بو ىذه العكالـ كما تبصر ىذه الصكر كما نبحر بو 

دفؽ، كالجكاب ىذا ليس مجدم إف لـ يعطينا األدكات لمغكص كالتعمؽ كاإلبحار، في ىذا النير المت
كاالنتشار عمى ىذه األرض، لكننا كجدنا ىذه األدكات كفي نفس السكرة الكريمة أنو السمع كالبصر 

                                                           
فقاؿ: يا نبي اهلل متى الساعة؟ فقاؿ: )كما أعددتى ليا(، قاؿ: ما أعددت  أف رجبلن سأؿ النبي  عف أنس ( ُ)

ليا مف كبير إال أني أحب اهلل كرسكلو، فقاؿ: )المرء مع مف أحب(، قاؿ أنس: فما رأيت المسمميف فرحكا بعد 
(، كلفظو أيضان فإنؾ مع َِِّ/ْا فرحكا يكمئذ. )صحيح مسمـ، باب المرء مع مف أحب، )اإلسبلـ أشد مم

 مف أحببت.
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كالفؤاد، فنسمع عف األشياء البعدية عنا كاألحداث التي حدثت بعيدان مف زماننا، كنبصر سماؤنا 
ما فييا، كاألرض كما نستطيع رؤيتو مف جباؿ كأنيار كسيكؿ، ثـ يأتي الفؤاد ليميزنا عف الدنيا ك 

 باقي المخمكقات بالفكر كالتعقؿ.
تحتاج إلى تأمؿ فيي ليست مقصكرة عمى ثبلثيف  أعظـ ىذه السكرة ككـ فييا مف قضاياما 

بكثير، أنيا ممتدة مف آية، كثبلثمائة كثبلث عشرة كممة، أف معانييا كما تحممو أكبر مف ذلؾ 
الخمؽ كبدايتو إلى أف يشاء اهلل، سيظؿ كؿ كارد يأخذ حاجتو كيركم ظمأه كظمأ مف معو، كسيظؿ 

 ماؤىا معينان جاريان.
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 الفصل الثاني
 تعريف عام بسورة القمم وبيان المقاصد واألىداف

 وفيو مبحثان:
 المبحث األول: تعريف عام لسورة "القمم".

 : مقاصد السورة وأىدافيا.المبحث الثاني
 



-ِٔ- 

 

 
 
 
 

 المبحث األول
 سورة "القمم"بتعريف عام 

 وفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول: اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.

 المطمب الثاني: زمان ومكان نزول السورة, والجو الذي نزلت فيو.
 المطمب الثالث: فضائل السورة ومحورىا الرئيس.

 الموضوعات التي تناولتيا السورة الكريمة.المطمب الرابع: أىم 
 : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.خامسالمطمب ال
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 :اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا: المطمب األول
 أوًل: اسم السورة:

كما أقسـ في  سميت سكرة "القمـ" الفتتاحيا بما أقسـ اهلل بو، كىك القمـ، كأقسـ بالقمـ 
اتو مثؿ "الطكر، كالسماء كالطارؽ، كالميؿ، كالضحى... كغير ذلؾ مف مخمكقاتو سكر أخرل بمخمكق

 التي أقسـ بيا.

كىنا أقسـ بالقمـ تعظيمان لو كلما فيو مف منافع كفكائد ، كسميت ىذه السكرة في معظـ 
 .(ُ)التفاسير كفي صحيح اإلماـ البخارم سكرة )نكف كالقمـ( عمى حكاية المفظيف الكاقعيف في أكليا

سكرة )نكف( باالقتصار عمى الحرؼ المفرد الذم افتتحت بو يسمييا كبعض المفسريف 
 .(ِ)السكرة، مثؿ ما سميت بو سكرة ص، ؽ، ككذلؾ سميت سكرة "القمـ" في بعض المصاحؼ 

 ثانيًا: ترتيبيا:
 أوًل: ترتيبيا من حيث النزول: 

 ؿ منيا:ىناؾ اختبلؼ في ترتيب السكرة مف حيث النزكؿ عمى عدة أقكا
إنيا السكرة الثانية مف حيث النزكؿ بعد سكرة "اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ" كاستدلكا  القول األول:

أول ما نزل من القرآن اقرأ بأحاديث منيا، عف عمر بف دينار قاؿ: سمعت عبيد بف عمير يقكؿ: )
ر تذكر كبعض كتب التفسي (، ككذلؾ ركل ىذا المعنى عف مجاىدباسم ربك الذي خمق ثم نون

، كيقكؿ سيد طنطاكم أف الركايات التي تذكر أنيا الثانية مف حيث النزكؿ (ّ) انيا نزلت بعد أقرأ 
 .(ٓ)، كقد رتبيا بدر الديف الزركشي في السكر المكية كجعميا الثانية بعد اقرأ (ْ)كثيرة 

                                                           
 (.ُْ/ِٗينظر: التفسير المنير، )( ُ)
 (.ٕٓ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ِ)
، )التفسير القرآني لمقرآف ، ْٖٓ-ْالكشاؼ،  (، كلـ أجد الحديث إال عنده،ُْٕ/ٔمصنؼ ابف أبي شيبة، )( ّ)

(، كجعميا صاحب التفسير الحديث )محمد ّْ/ِٗ(، التفسير المنير، )ِٔ/ُٓ(، ركح المعاني، )َُْٕ/ُٓ)
عزت دركزة( الثانية بعد اقرأ ألف تفسيره مرتب حسب النزكؿ، كذكر صاحب االتقاف )السيكطي( أنيا الثانية 

 مف حيث النزكؿ.
 (.ّْ/ُٓالتفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ْ)
 (.ُّٗ/ُي عمـك القرآف، )البرىاف ف( ٓ)
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قرأ، المدثر، يرل بعض العمماء أنيا الرابعة مف حيث النزكؿ، نزؿ قبميا سكرة ا القول الثاني:
 .(ُ)كالمزمؿ 

         يرل بعض العمماء أنو ال يمكف تحديد التاريخ الذم نزلت فيو ىذه السكرة،  القول الثالث:
 .(ِ)كما يصعب تحديد ىؿ نزلت جممة أـ عمى مراحؿ 

 إف سكرة القمـ، نزلت بعد ثبلث سنكات عمى األقؿ مف بدء الدعكة، كىذه الفترة ال يعقؿ القول الرابع:
، كأصحاب ىذا القكؿ (ّ)أنيا مرت دكف أف ينزؿ قرآف، فيناؾ سكر كثيرة نزلت قبؿ ىذه السكرة 

، فسياؽ اآلية ف خبلؿ السياؽ عمى ما ذىبكا إليوكعمى رأسيـ سيد قطب رحمو اهلل يستشيدكف م
ييا في يدلؿ أنيا نزلت بعد طائفة مف اآليات تذكر األمـ السابقة كأحكاليـ كأخيارىـ، كالتي ردكا عم

 سياؽ السكرة بقكليـ "أساطير األكليف".

ْوَش ]كذلؾ قكلو تعالى في السكرة  ؼُٛا اٌزِّ ِّ ب َع َّّ ٌَ ُْ ِ٘ َٓ َوفَُشٚا ١ٌَُْضٌِمََُٛٔه ثِؤَْثَصبِس ْْ ٠ََىبُد اٌَِّز٠ اِ َٚ

 ٌْ ْغُٕٛ َّ ٌَ ُ َْ أَِّٗ ٠َمٌُُٛٛ ي كانت في ، فيذا مشيد يصكر الدعكة العامة كليست الفردية الت {ٔ٘}انمهى:[ َٚ
 بداية الدعكة كالتي استمرت عمى األرجح ثبلث سنكات تقريبان.

ٚا ]كىذا في قكلو تعالى:  كرد في سياؽ السكرة عركض المشركيف عمى النبي ككذلؾ  دُّ َٚ

 َْ ُِٕٛ٘ ُٓ ف١َُْذ ِ٘ ْٛ رُْذ لبللتقاء في  ف مع النبيفيذا كأنو عرض مف المشركيف لمتياد،  {9}انمهى:[ ٌَ
 .(ْ)، كىذه العركض ال تككف في الدعكة الفردية بؿ في العمنيةمنتصؼ الطريؽ

كنخرج مف ىذه األقكاؿ أنو مف الصعب تحديد ترتيب ىذه السكرة بالضبط لكثرة األقكاؿ، 
إلى ترجيحو ىي أنيا مف أكائؿ  كرة نزلت في القرآف، ك الذم يميؿ الباحثقؿ أنيا أكؿ سإنو ني حتى 

ِخ َسثَِّه ]لعمنية، حيث جاء في صدر السكرة قكلو تعالى: السكر، كأنيا نزلت في الدعكة ا َّ َْٔذ ثِِْٕؼ ب أَ َِ

 ٍْ ْغُٕٛ َّ  .(ٓ)مف قبؿ الكفار كاف في بداية الدعكة العمنية ، فنفى الجنكف الذم اتيـ بو {ٕ}انمهى:[ ثِ

 ثانيًا: ترتيب السورة في المصحف:
 "الممؾ" كقبؿ سكرة "الحاقة". فترتيبيا الثامف كالستكف، فيي في المصحؼ الشريؼ بعد سكرة

                                                           
 (.ّّ/ُٓالتفسير الكسيط، )( ُ)
 (.َّٓٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، )( ِ)
 (.ّْ/ُٓالتفسير الكسيط، لطنطاكم، ) ينظر:( ّ)
 (.ُّٓٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ْ)
 (.ُّٓٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ٓ)
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 ثالثًا: عدد آياتيا: 
، فعدد آياتيا: اثنتاف كخمسكف آية، (ُ)اتفؽ العادكف عمى عد آياتيا ثنتيف كخمسيف آية 

، كذكر األلكسي (ِ)كعدد كمماتيا ثبلثمائة كممة كعدد حركفيا ألؼ كمائتاف كستة كخمسكف حرفان 
 .(ّ)اإلجماع عمى عدد آياتيا 

 :زمان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيو: انيالمطمب الث
 أوًل: زمان ومكان نزول السورة:

، (ٓ)، كبذكر الماكردم (ْ)مكاف نزكؿ السكرة مكة ال خبلؼ فييا بيف أحد مف أىؿ التأكيؿ 
أنيا مكية في قكؿ الحسف كعكرمة كعطاء كجابر، كقاؿ ابف عباس أف فييا آيات مدنية كىي مف 

 ( يعني قصة أصحاب الجنة.إنا بموناىم ... إلى قولو لو كانوا يعممون) :قكلو تعالى
ككذلؾ اآليات مف قكلو تعالى )فاصبر لحكـ ربؾ( إلى قكلو تعالى )فجعمو مف الصالحيف( 

 .(ٔ)فيك مدني 
 أنيا مكية بإجماعيـ إال أف ما حيكي عف ابف عباس كقتادة أف فييا (ٕ) كيذكر ابف الجكزم

                                                           

 (.ٖٓ/ِٗالتحرير كالتنكير، )( ُ)
(، تفسير ُِٔ/ُٗ(، المباب في عمـك الكتاب، )ِّّ/ٔائب الفرقاف، لمنيسابكرم، )ينظر: غرائب القرآف كرغ( ِ)

(، في رحاب َُْٕ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ٓ/َُالثعمبي= الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، )
 (.ُّّٕ/ِٗالتفسير، )

 (.ِٔ/ُٓركح المعاني، )( ّ)
 (.ُّٖ/ْزاد المسير، )( ْ)
يب أبك الحسف البصرم المعركؼ بالماكردم، كاف مف كجكه الفقياء الشافعييف لو عمي بف محمد بف حب( ٓ)

تصانيؼ عدة في أصكؿ الفقو كفركعو، كمف تصانيفو )أدب الدنيا كالديف(، )األحكاـ السمطانية(، )قانكف 
أثاكؿ لو  الكزارة كسياسة الممؾ(، )اإلقناع في المذىب(، قاؿ أبك عمر بف الصبلح: ىك متيـ باالعتزاؿ، ككنت

كأعتذر عنو، كىك مع بدعو مف كبار العمماء فمك أننا أىدرنا كؿ عالـ زؿ لما سمـ معنا إال القميؿ، تكفي 
 (.ُٕٓ/ٓق، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، )َْٓالماكردم سنة 

 (.ّْٓ/ٓ( المحرر الكجيز البف عطية )ٗٓ/ٔ(النكت ك العيكف )ٔ)
رحمف بف عمي بف محمد، جماؿ الديف، أبك الفرج بف الجكزم التيمي البغدادم، لو تصانيؼ الشيخ اإلماـ عبد ال( ٕ)

ىػ"، كعيرؼ جدىـ بالجكزم لجكزه في كسط دارة بكاسط، كلـ يكف بكاسط جكزه سكاىا، قيؿ َٗٓمشيكرة، كلد سنة "
ر لطيفة منيا قكلو كاف يحضر مجمسو مائة ألؼ نفس، لـ يترؾ فنان مف الفنكف إال كلو في مصنؼ، كلو أشعا

 يركف العجيب كبلـ الغريب*** كقكلو القريب فبل يعجب   يخاطب بغداد:
 كعذرىـ عند تكبيخيـ *** مغنية القدـ ما تطرب

   (ُُْ/ّق ، )كفيات االعياف ٕٗٓتكفى سنة 
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 واـــ)لو كانػػػى قكلػػػو تعالػػى: إل م(ــــا بموناىــ)إنى: ػػػو تعالػػػػف قكلػػة مػػػػاب الجنػػػة أصحػػػي قصػػمف المدن
 .(ٔ)يعممون(

ف كاف فييا بعض اآليات مدنية كىناؾ مف يقكؿ أنيا كميا  فالسكرة في قكؿ األكثريف مكية كا 
 .(ِ)مكية ببل استثناء 

كف عمى أنيا مف السكر المكية الخالية(، ثـ قاؿ: )كالمحقق :يقكؿ سيد طنطاكم رحمو اهلل
 .(ّ)كالذم تطمئف إليو النفس إنيا كذلؾ 

مكية دكف أف يذكركا في ذلؾ  كذكرىا الزمخشرم كابف كثير كاأللكسي كغيرىـ أنيا
 .(ْ)خبلؼ

أف القكؿ بأف قصة أصحاب الجنة ىي آيات مدنية فمستبعد [ :يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل
 .(ٓ) ]ة كميا مكية كيقكؿ ألف طابع ىذه اآليات عميؽ في مكيتوكيرجح أف السكر 

كبعد التأمؿ كالنظر في األقكاؿ نيرجح أف السكرة مكية ببل خبلؼ ألف السياؽ متسؽ مع 
 .(ٔ)المكضكع كمنسجـ معو، ككذلؾ طابع اآليات كالقضايا التي تعالجيا عميؽ في مكيتو 

كأف كقع خبلؼ في تحديد ذلؾ، فمف  أما زمف نزكؿ السكرة فيي مف السكر األكائؿ
بالدعكة،  المفسريف مف جعميا في فترة الدعكة السرية كمنيـ مف جعميا في الفترة التي صدع 

فالقكؿ بأنيا نزلت في فترة الدعكة السرية كجعميا الثانية مف حيث النزكؿ، ىك قكؿ ال يعتمد عمى 
 أ" كتككف نزلت عمى مراحؿ.أحاديث صحيحة، كمنيـ مف قاؿ إف مطمعيا نزؿ بعد "اقر 

كاحتماؿ أف مطمع السكرة نزؿ مبكران بعد سكرة "العمؽ" ألنو كرد فيو نفي الجنكف عف النبي 
: [ ٍْ ْغُٕٛ َّ ِخ َسثَِّه ثِ َّ َْٔذ ثِِْٕؼ ب أَ ف ىذا الجنكف ىك الذم كاف يتخكفو النبي عمى نفسو {ٕ}انمهى:[ َِ ، كا 

فيذا احتماؿ ضعيؼ، ألف مطمع السكرة كختاميا  في أكؿ الكحي مف أف يككف ذلؾ جنكنان أصابو
كاتيامو بالجنكف، فالجنكف المنفي ىك ما  يتحدثاف عف أمر كاحد كىك تطاكؿ الكفار عمى الرسكؿ 

ْوَش ]جاء في آخر السكرة قكلو تعالى:  ُؼٛا اٌزِّ ِّ ب َع َّّ ٌَ ُْ ِ٘ َٓ َوفَُشٚا ١ٌَُْضٌِمََُٛٔه ثِؤَْثَصبِس ْْ ٠ََىبُد اٌَِّز٠ اِ َٚ

 َٚ ٌْ ْغُٕٛ َّ ٌَ ُ َّٗ َْ أِ ، فالسياؽ كمكضكعات السكرة تجعمنا نرجح أنيا نزلت بعد فترة  {ٔ٘}انمهى:[ ٠َمٌُُٛٛ
                                                           

 

 (.ُْ/ِٗ(، التفسير المنير، )ِٔٗ/ٗ(، محاسف التأكيؿ، )َِْ/ٖينظر: الدر المنثكر، )( ِ)
 (.ّّ/ُٓفسير الكسيط، )الت( ّ)
 (.ِٔ/ُٓ(، ركح المعاني، )ُْٖ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ْٖٓ/ْينظر: الكشاؼ، )( ْ)
 (.ُّٓٔ/ٔفي ظبلؿ القرآف، )( ٓ)
 (.ّْ/ُٓ(، كالتفسير الكسيط، لطنطاكم، )ُّٓٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ٔ)
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مف البعثة النبكية قد تككف ثبلث سنيف تقريبان، كىذا ما ماؿ إليو السيداف قطب كطنطاكم رحميما 
 .(ُ)اهلل 

 ثانيًا: الجو الذي نزلت فيو السورة:
لسكر كسكاء كانت في مرحمة الدعكة السرية أـ العمنية فالجك اسكرة "ف" ىي مف أكائؿ 

كدعكتو بكؿ الكسائؿ، فتارة يتيمكنو  السائد كالغالب ىي غطرسة قريش كعنادىا كمحاربة النبي 
بالسحر الذم فرؽ بيف المرء كزكجتو كالعبد كسيده، كفي السكرة قكليـ بأنو مجنكف ليصدكا الناس 

 عف ىذه الدعكة.

أماـ الدعكة، تدفع ىذه الدعكة باالتيامات الباطمة كالتعذيب المميت التباع ىذه  فقريش اآلف
الدعكة، فجاء في سياؽ السكرة حممة عنيفة ضد المكذبيف كالمعانديف، كالتيديد في أكليا كآخرىا، 

 يناسب ىذه األجكاء كىذا التكذيب كالجحكد.

بؿ ىك كاحد مف سخريات   كليس اتيامو بالجنكف ىك التطاكؿ الكحيد عمى شخص النبي
فيك عندىـ الصادؽ  كثيرة لقتؿ ىذه الدعكة في بدايتيا كمع عمـ صناديد قريش بصدؽ النبي

كاف يستمعكف لمقرآف خفية،  (ِ) األميف فيذا أبك جيؿ عمر كأبك سفياف كاألخنس بف شريؽ
عف رأيو فيما  كيتعاىدكف عمى عدـ العكدة حتى ال يراىـ الناس، كعندما سأؿ األخنس أبك جيؿ

ان نحف كبنك عبد مناؼ الشرؼ: أطعمكا فأطعمنا، كحممكا فحممنا، نسمع مف محمد أجابو تنازع
كأعطكا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا عمى الركب ككنا كفرس رىاف قالكا منا نبي يأتيو الكحي مف 

 .(ّ)السماء، فالحسد كالعناد ىي الجك السائد عمى قريش 

ا السكرة كانت فترة قاسية عمى اتباع ىذه الدعكة الجديدة التي تيدد فالفترة التي نزلت فيي
مفاىيـ كمبادئ كعادات متأصمة في نفكس القكـ، فاألمر ليس سيبلن كيحتاج إلى صبر كما أكصت 
في آخر السكرة "فاصبر لحكـ ربؾ"، فاألذل عمى الفئة القميمة شديد كمؤلـ فكعدىـ اهلل بكعد يسمييـ 

ُِ ]ف فكعدىـ بجنات النعيـ كينسييـ ىذه المح ُْ َعَّٕبِد إٌَِّؼ١ ِٙ َْٕذ َسثِّ َٓ ِػ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ َّْ َٓ  * اِ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ًُ اٌ أَفََْٕغَؼ

 َٓ ١ ِِ ْغِش ُّ ََٙزا ]، كما أف سياؽ السكرة فيو تيديد ليؤالء المجرميف المعانديف [ َوبٌ ُة ثِ ْٓ ٠َُىزِّ َِ َٚ فََزْسِٟٔ 

                                                           
 .(ّْ/ُٓ(، التفسير الكسيط، )ُّٓٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ُ)
األخنس بف شريؽ بف كىب بف أبي سممة الثقفي، حميؼ بني زىرة، لقب باألخنس ألنو رجع ببني زىرة مف بدر ( ِ)

لما جاءىـ الخبر أف أبا سفياف نجا بالعير فقيؿ: خنس األخنس ببني زىرة، فسمي بذلؾ، ثـ أسمـ ثـ كاف مف 
 (.ُِٗ/ُتمييز الصحابة، ) المؤلفة قمكبيـ، شيد حنيف كمات في أكؿ خبلفة عمر. اإلصابة في

 (.ّْٓٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ّ)
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ْٓ ؽَ  ِِ  ُْ ُٙ َْ اٌَؾِذ٠ِش َعَْٕغزَْذِسُع ٛ ُّ ٌٓ *  ١ُْش ََل ٠َْؼٍَ ز١ِ َِ َّْ َو١ِْذٞ  ُْ اِ ُٙ ٌَ ٍِٟ ِْ أُ ، فيذا أمؿ يجعؿ الطريؽ [ َٚ
المظممة المكحشة فييا شيئان مف النكر كاألنس حتى ال تيأس ىذه الفئة القميمة أماـ الغطرسة الظالمة 

ْٔ ]كالتي حاليا كما كصفيـ القرآف الكريـ  َٙب أَ اْعز١َْمََْٕز َٚ َٙب  َعَؾُذٚا ثِ ْٔظُْش َو١َْف َٚ ا فَب ًّٛ ُػٍُ َٚ ب  ًّ ٍْ ُْ ظُ ُٙ فُُغ

 َٓ ْفِغِذ٠ ُّ َْ َػبلِجَخُ اٌ كأنو  ، فالجحكد كالظمـ كالتكبر حتى مع يقينيـ بصدؽ محمد  {ٗٔ}انًُم:[ َوب
 .(ُ)مرسؿه مف ربو 

 :فضائل السورة ومحورىا الرئيس: المطمب الثالث
 أوًل: فضائل السورة:

ىي أكؿ سكرة نزلت مفتتحة بالحركؼ المقطعة، كآخر سكرة ىذه السكرة مف أكائؿ ما نزؿ، ك 
 .(ِ) في ترتيب المصحؼ افتتحت بتمؾ الحركؼ

من : )كلكف نذكر حديث في سنف الترمذم عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
قرأ حرفًا من كتاب اهلل فمو بو حسنة, والحسنة بعشر أمثاليا, ل أقول ألم حرف ولكن ألف حرف 

 .(ّ)( لم حرف وميم حرفو 

فسكرة "القمـ" عدد حركفيا كما ذكرنا ألؼ كمائتاف كستكف كخمسكف حرفان فمف قرأىا كاف لو مف 
 الحسنات بعدد حركفيا كالحسنة بعشر أمثاليا.

 ثانيًا: محور السورة الرئيس:
كتكجيو االتيامات  محكر السكر يدكر حكؿ تطاكؿ كفار قريش عمى رسكؿ اهلل 

 ت فاتيمكه بالجنكف.كالسخافا

فتنفي عنو الجنكف، كتثبت لو كتؤكد  فالسكرة تبيف لنا كتكشؼ بكؿ كضكح مف ىك محمد 
الخمؽ العظيـ ليذا النبي الخاتـ كتدعكه إلى الصبر ألف الميمة صعبة كالطريؽ كعر، فالصبر ألف 

حكؿ ىذه النبة  المعاناة ستككف شديدة، كخاصة كنحف في بداية الدعكة، كالغرسة لينة كاألجكاء
 .(ْ)عاصفة، فيذه الغرسة حتى يشتد عكدىا، كتتعمؽ في األرض جذكرىا 

                                                           
 (.ّّٓٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ُ)
 (.ّٔ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ّْ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ِ)
ذم، حديث حسف سنف الترمذم، تحقيؽ بشار معركؼ، باب ما جاء فيمف قرأ حرفان مف القرآف، قاؿ الترم( ّ)

 (.ِٓ/ٓصحيح غريب، )
 (.َّٓٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ْ)
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كما أننا نبلحظ أف محكر السكرة التي تدكر حكؿ أصكؿ العقيدة الصحيحة مف إثبات النبكة 
كالرسالة، كالبعث كاآلخرة، كالمصير الذم ينتظر كبلن مف المؤمنيف كالكافريف، فريؽ في الجنة كفريؽ 

 .(ُ)لسعير في ا

فالرسكؿ كالرسالة محكر السكرة التي تدكر عمييا قضايا السكرة ككأنو تكجيو لمناس عميكـ 
 باإليماف بالرسكؿ كالعمؿ بما جاء بو حتى يككف مصيرنا الجنة ميما كانت الصعكبة كالمشقة.

 :أىم الموضوعات التي اشتممت عمييا السورة الكريمة: الرابعالمطمب 
ٍُ ]ؽ النبكية، قاؿ تعالى: بياف محاسف األخبل -ُ أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١  . {ٗ}انمهى:[ َٚ

لمخير، كالذم ييزأ بالمسمميف، كيمشي بيف  يفعدـ مداىنة الكفار كخاصة الحبلؼ منيـ كالمناع -ِ
 الناس بالنميمة لينشر الفساد.

     ذكر بعض أخبلؽ الكفار السيئة )حبلؼ مييف(، )ىماز مشاء بنميـ(، )مناع لمخير(، -ّ
 )معتد أثيـ(.

ضرب المثؿ لمعبرة كالعظة في قصة أصحاب الجنة، كىذه القصة تقرر بالمعاني كتكضحيا  -ْ
 لمف أراد أف يعتبر كينزجر عف الكفر كالعناد.

ما أعده اهلل لممتقيف ككشؼ مفيكـ خاطئ عند المشركيف بأنيـ متساككف عند اهلل حسب زعميـ  -ٓ
نيـ يظنكف أن  فسيـ أنيـ سيككنكف أفضؿ مف المؤمنيف.إف كاف ىناؾ آخرة، بؿ كا 

َْ اٌَِٝ اٌغُُّغِٛد فاََل ]عرض بعض مشاىد يـك القيامة، قاؿ تعالى:  -ٔ ْٛ ٠ُْذَػ َٚ ْٓ َعبٍق  ََ ٠ُْىَشُف َػ ْٛ َ٠

 َْ َخبِشَؼخً ]، كتصكير حاؿ الكفار بمقطة سريعة في قكلو تعالى:  {ٕٗ}انمهى:[ ٠َْغزَِط١ُؼٛ

ُْ ِرٌَّخٌ  ُٙ َ٘مُ ُْ رَْش ُ٘ َْ  أَْثَصبُس ٛ ُّ ُْ َعبٌِ ُ٘ َٚ ُغِٛد  َْ اٌَِٝ اٌغُّ ْٛ لَْذ َوبُٔٛا ٠ُْذَػ  . {ٖٗ}انمهى:[ َٚ
لمصبر كىذه الدعكة لو كألمتو مف بعده، فالدعكة اإلسبلمية مبنية عمى الصبر  دعكة النبي  -ٕ

 كتحمؿ أذل المشركيف، كعدـ استعجاؿ النتائج.

 :اسبة السورة لما قبميا وما بعدىامن: الخامسلمطمب ا
 سبة السورة لما قبميا:منا

 لتعمؽ السكرة بما قبميا:أكجيان يذكر الدكتكر كىبة الزحيمي 

                                                           
 (.ِْ/ِٗينظر: التفسير المنير، )( ُ)
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كرد في آخر سكرة )الممؾ( تيديد لممشركيف بتغكير الماء، كذكر في ىذه السكرة شيئان عمميان  األول:
عمى أرض الكاقع كىك ىبلؾ ثمر البستاف في ليمو بطائؼ طاؼ عميو، كىك إحراقو كىـ نائمكف 

 .(ُ)دكه كالصريـ، فقد ختـ تمؾ بالتيديد كابتدأ ىذه بو فكج
كذكر البعث كحث المشركيف  في سكرة )تبارؾ( أدلة باىرة عمى قدرتو المطمقة  ذكر  الثاني:

عمى اإليماف باهلل كرسكلو، كفي ىذه السكرة يبرئ نبيو مف التيـ الباطمة التي نسبيا إليو المشرككف 
 .(ِ)كأثنى عميو بالخمؽ العظيـ  مف سحر ككيانة كشعر، كمدحو

 .(ّ)انتيت بو سابقتيا كىك "نكف" الذمكيذكر البقاعي مناسبة كىي ابتدأ ىذه السكرة بالحرؼ 

ْٓ ]كىناؾ مناسبة أخرل ففي آخر سكرة "الممؾ" قكلو تعالى:  َِ َٚ َٟ هللاُ  ٍََىِٕ ْ٘ ْْ أَ ُْ اِ ًْ أََسأ٠َْزُ لُ

ْٓ ٠ُِغ١ُش اٌ َّ َٕب فَ َّ ْٚ َسِؽ َٟ أَ ِؼ َِ ٍُ ْٓ َػَزاٍة أ١ٌَِ ِِ  َٓ ، ىذه اآلية تكضح مدل كراىية  {3ٕ}انًهك:[ َىبفِِش٠
حتى أنيـ يتمنكا ىبلكو كزكالو مف بينيـ، كفي مطمع سكرة "القمـ" يثني عميو  المشركيف لمرسكؿ

ٍُ ]ربو كيصفو بالخمؽ العظيـ  أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١ مؤل كىذا فيو إغاظة لمكفار ألنو ي {ٗ}انمهى:[ َٚ
 .(ْ)قمكبيـ حسرة ككمدان 

كيذكر أبك حياف أف سكرة "تبارؾ الممؾ" فييا ذكر أحكاؿ السعداء كاألشقياء كذكر قدرتو 
المطمقة فمك شاء لخسؼ بيـ األرض، أك أرسؿ عمييـ مف السماء حاصبان فكاف الكفار ينكركف ذلؾ 

" ببراءتو مما نسبكه إليو، بالشعر تارة، كالسحر كالجنكف، فبدأت سكرة "نكف كيتيمكف الرسكؿ 
 .(ٓ)كتعظيـ أجره بصبره عمى أذاىـ، كبالثناء عمى خمقو العظيـ 

 مناسبة السورة لما بعدىا:
ذكر في ىذه السكرة "سكرة نكف" شيئان مف أحكاؿ السعداء كاألشقياء، ذكر في سكرة "الحاقة"  -ُ

في ىذه السكرة يكـ القيامة  ، كما ذكر(ٔ)بعدىا حديث القيامة كما أعده ألىؿ السعادة كالشقاكة 
ب  * اٌَؾبلَّخُ ]نبأ ىذا اليكـ  مجمبلن "يكـ يكشؼ عف ساؽ" كفي السكرة التي بعدىا أكضح  َِ

ب اٌَؾبلَّخُ  * اٌَؾبلَّخُ  َِ ب أَْدَساَن  َِ     مف يكذب بالقرآف كتكعده  ، كما أنو ىدد {ٖ-ٔ:}انحبل ت[ َٚ
ََٙزا اٌَؾذِ ] ُة ثِ ْٓ ٠َُىزِّ َِ َٚ َْ فََزْسِٟٔ  ٛ ُّ ْٓ َؽ١ُْش ََل ٠َْؼٍَ ِِ  ُْ ُٙ َّْ َو١ِْذٞ *  ٠ِش َعَْٕغزَْذِسُع ُْ اِ ُٙ ٌَ ٍِٟ ِْ أُ َٚ

                                                           
 .(ُْ/ِٗر، )ينظر: التفسير المني( ُ)
 (.ُْ/ِٗينظر: المصدر السابؽ، )( ِ)
 (.ِْٕ/َِنظـ الدرر، )( ّ)
 (.َُٕٓ/ُٓينظر: التفسير القرآني لمقرآف، )( ْ)
 (.ِّْ/َُر المحيط، )ينظر: البح( ٓ)
 (.ِْٓ/َُالمصدر السابؽ، )( ٔ)
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 ٌٓ ز١ِ ذكر في السكرة التي بعدىا أحكاؿ األمـ التي كذبت الرسؿ ليتعظ  {٘ٗ-ٗٗ}انمهى:[ َِ
 .(ُ)المعاصريف بمصير المكذبيف 

عف شنيع  كتنزيو النبي لما بينت سكرة القمـ تقريع مشركي قريش كسائر العرب كتكبيخيـ،  -ِ
قكليـ كاتياماتيـ لو بالجنكف، كبياف حسدىـ كعداكتيـ لو، كىذا كاضح في قكلو تعالى:    

[ ٌْ ْغُٕٛ َّ ٌَ ُ َْ أَِّٗ ٠َمٌُُٛٛ َٚ ْوَش  ُؼٛا اٌزِّ ِّ ب َع َّّ ٌَ ُْ ِ٘ َٓ َوفَُشٚا ١ٌَُْضٌِمََُٛٔه ثِؤَْثَصبِس ْْ ٠ََىبُد اٌَِّز٠ اِ َٚ ]

ىا سكرة الحاقة كعيدان ليـ، كتصكير حاليـ السيء لفعميـ القبيح ، ثـ جاءت بعد {ٔ٘}انمهى:
كاتياماتيـ الكاذبة لمنبي 

(ِ). 

 

                                                           
 (.ٕٗ/ِٗالتفسير المنير، )( ُ)
 (.ّْٓ/ُينظر: البرىاف في تناسب سكر القرآف، ألبي جعفر الغرناطي، )( ِ)
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 المبحث الثاني
 مقاصد السورة وأىدافيا

 وفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول: محمد رسول اهلل أكرم الخمق عمى اهلل.

 المطمب الثاني: قصة أصحاب الجنة والعبرة منيا.
 .جزاء المتقين وبيان حال المجرمين والمكذبين يوم القيامةالث: المطمب الث

 المطمب الرابع: الدعوة إلى الصبر في ختام السورة.
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 :(ٙٔ-ٔمحمد رسول اهلل أكرم الخمق عمى اهلل )اآليات : المطمب األول
َْ ]قاؿ تعالى:  ب ٠َْغطُُشٚ َِ َٚ  ُِ اٌمٍََ َٚ ْغُٕ  * ْ  َّ ِخ َسثَِّه ثِ َّ َْٔذ ثِِْٕؼ ب أَ َِ ٍْ َّْ ٌََه أَلَْعًشا َغ١َْش  * ٛ اِ َٚ     

 ٍْ ُٕٛ ّْ َِ *  ٍُ أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١ َٚ *  َْ ٠ُْجِصُشٚ َٚ ُْ  * فََغزُْجِصُش  ْفزُٛ َّ ُُ اٌ ْٓ  * ثِؤ١ِّ٠َُى َّ ُُ ثِ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َّْ َسثََّه  اِ

 َٓ زَِذ٠ ْٙ ُّ ُُ ثِبٌ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َٚ  ِٗ ْٓ َعج١ٍِِ ًَّ َػ  .{1-ٔ:}انمهى[ َظ

 مقدمة:
كؼ المقطعة قيؿ فييا أقكاؿ كثيرة مختمفة كميا أقكاؿ اجتيادية حيث لـ يرد نص الحر 

صحيح مف السنة يبيف معنى ىذه الحركؼ، كذكر اإلماـ الطبرم بسنده أكثر مف عشرة أقكاؿ نختار 
 :(ُ)منيا 

 أف ىذه الحركؼ مف أسماء القرآف. -ُ

 ىي فكاتح يفتتح اهلل بيا القرآف. -ِ

 ىذه الحركؼ أسماء لمسكر. -ّ

 ىي اسـ اهلل األعظـ. -ْ

 ىي قسـ أقسـ اهلل بو كىك مف أسمائو. -ٓ

ىذه الحركؼ المقطعة عبارة عف أسماء كأفعاؿ كؿ حرؼ لو معنى غير معنى الحرؼ اآلخر  -ٔ
 فمثبلن "الـ" قالكا تعني )أف اهلل أعمـ( ك"الر" )أف اهلل أرل(، المص: أف اهلل  .....

 ختمفة.كؿ حرؼ مف ىذه الحركؼ يشتمؿ عمى معاني شتى م -ٕ

 إف ىذه الحركؼ سر مف أسرار اهلل، فمكؿ كتاب سر كسر القرآف فكاتحو. -ٖ

أف المشركيف لما أعرضكا عف سماع القرآف نزلت ىذه الحركؼ ليستغربكىا فينتبيكا ليا كيفتحكا  -ٗ
 ليا أسماعيـ، فتجب عمييـ الحجة بعد سماع القرآف.

أنيـ  معمر بف المثنى كاألخفشعبيدة كينقؿ اإلماـ الزجاج رحمو اهلل قكؿ النحكييف منيـ أبك  -َُ
 قالكا ىي حركؼ الفتتاح الكبلـ.

يقكؿ: ىي حركؼ المعجـ ذكرت لتدؿ عمى أف ىذا القرآف مف ىذه الحركؼ  (ُ)كقطرب 
المقطعة، فجاء بعضيا مقطعة كجاء تماميا مؤلفان ليدؿ القكـ أف القرآف بحركؼ يعقمكنيا فبل     

 .(ِ)ريب فيو 
                                                           

 (.ِٖ/ُ(، تفسير ابف عطية، )ِِٓ-َِِ/ُينظر: جامع البياف، )( ُ)
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 الرأي الراجح:
رل الباحث أف ىذه الحركؼ سره مف أسرار اهلل فيي معجزة تحدل اهلل بيا العرب كىـ ي  

أرباب المغة كالبياف أف يأتكا بمثؿ ىذا القرآف أك حتى بسكرة مف مثمو، فيذه مادة القرآف كحركفو 
أمامكـ فيذه الحركؼ مف لغتكـ، فأتكا بسكرة إف استطعتـ، فإف عجزكا كقد عجزكا فذلؾ لبمكغو مف 

 .(ّ)لفصاحة كالببلغة مرتبة يقؼ فصائحيـ كبمغائيـ دكنيا بمراحؿ شاسعة ا

 كنستطيع أف نقسـ العمماء أماـ ىذه الحركؼ إلى قسميف:
 ة الذم انفرد اهلل بعممو.اهلل في القرآف، كىي مف المتشاب قالكا ال يجب أف نتكمـ فييا ألنيا سر -ُ
نمتمس الفكائد منيا كالمعاني التي نستطيع كقاؿ الجميكر مف العمماء: بؿ يجب أف نتكمـ فييا ك  -ِ

 .(ْ)فيميا منيا، كاختمفكا إلى عدة أقكاؿ في ىذه الحركؼ ذكرناىا في بداية ىذا المبحث 
 إلى القسـ الثاني كىك قكؿ الجميكر. الباحث ميؿكبعد النظر في القسميف ي

                                                                                                                                                                          
التصانيؼ، تمميذ سيبكيو، كاف يبكر عمى سيبكيو قبؿ  ىك أبك عمي محمد بف المستنير البصرم النحكم صاحب( ُ)

التبلميذ فقاؿ لو ما أنت إال قطرب ليؿ، فمزمو المقب، ىك أكؿ مف كضع المثمث في المغة كمعنى المثمث أف 
تككف الكممة بثبلث حركات مثؿ )بىر، ًبر، بير( كلو كتاب في النحك يمقب )بالجماىير( كسبب تصنيفو الرشيد 

: كيؼ تصٌغر الدنيا؟ فأجابو ىي مصغرة يا أمير المؤمنيف، فقاؿ لو صنؼ كتابان كمف كتبو   قاؿ لو يكمان 
)معاني القرآف(، كالنكادر، كاألزمنة كغيرىا، كاف يرل رأم المعتزلة النظامية، كالقطرب: دكيبة تدب كال تفتر، 

اريخ العمماء النحكييف (، تٕٔ/ْ(، تاريخ بغداد كذيكلو، )ُِّ/ْىػ، كفيات األعياف، )َِٔتكفي سنة 
 (.ٓٗ/ٕ(، األعبلـ، لمزركمي، )ْٖ/ُلمتنكخي، )

 (.ٔٓ/ُمعاني القرآف، لمزجاج، )( ِ)
 (.ّٖ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ّ)
 (.ِٖ/ُ)تفسير ابف عطية،  (،ِِْ/ُينظر: جامع البياف، )(ْ)
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 المقطع األول
 كمال الدين والخمق عند النبي 

اٌمٍََ ]قاؿ تعالى:  َٚ  ْ َْ ب ٠َْغطُُشٚ َِ َٚ  ُِ *  ٍْ ْغُٕٛ َّ ِخ َسثَِّه ثِ َّ َْٔذ ثِِْٕؼ ب أَ َّْ ٌََه أَلَْعًشا َغ١َْش  * َِ اِ َٚ     

 ٍْ ُٕٛ ّْ َِ *  ٍُ أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١ َٚ *  َْ ٠ُْجِصُشٚ َٚ ُْ  * فََغزُْجِصُش  ْفزُٛ َّ ُُ اٌ ْٓ  * ثِؤ١ِّ٠َُى َّ ُُ ثِ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َّْ َسثََّه  اِ

ْٓ َعج١ٍِِ  ًَّ َػ َٓ َظ زَِذ٠ ْٙ ُّ ُُ ثِبٌ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َٚ  .{1-ٔ:}انمهى[ ِٗ 

 أوًل: التحميل المغوي:
اف، كالنكف: شفرة نينحرؼ فيو نكناف بينيما كاك، كالنكف: الحكت كالجميع أنكاف ك  ن: نون:

 .(ِ)، كالنكنة: الكممة مف الصكاب، كالنقبة في ذقف الصبي الصغير (ُ)السيؼ
: الصؼ مف الكتاب كالشجر كالنخؿ كنحكىما، كالجمع في كؿ سطر: السٍَّطري كالسَّطى  يسطرون: ري

ذلؾ أسطر، أسطار، أساطير كسطكر، كالسطر: الخط كالكتاب، يقاؿ سىٍطره مف كتب، قاؿ الزجاج 
 في قكلو تعالى: أساطير األكليف إلى سطره األكلكف.

َْ ]كسطر يسطر إذا كتب قاؿ تعالى:  ب ٠َْغطُُشٚ َِ َٚ  ُِ اٌمٍََ َٚ ًُّ ]تنزيؿ أيضان كفي ال[ ْ  ُو َٚ

ْغزَطَشٌ  ُِ َوج١ٍِش  َٚ  .(ّ)، كيقاؿ: سطر فبلفه فبلنان بالسيؼ سطران إذا قطعو  {ٖ٘}انمًس:[ َصِغ١ٍش 
    فتنة يفتنو فتنان كفتكنان فتف: الًفتنةي بالكسر: الًخبرة كالمفتكف كمنو "بأيكـ المفتكف" ك  المفتون:
ذابة الذىب كالفضة، اإلضبلؿ، كالمحنة، كيطمؽ عمى االثـ، الكفر، الفضيحة، اكأفتنة،  لعذاب، كا 

أف الفتنة: إعجابؾ  (ٓ)أبادم، كيذكر الفيركز (ْ)كاألكالد، كاختبلؼ الناس في اآلراء، المفتكف: المجنكف
 بالشر فتنة.

 ًا: أسباب النزول: نيثا

                                                           
 (.ْٗٓ/ُّالعرب، )(، لساف ّّٕ/ٓ(، معجـ مقاييس المغة، )ّٔٗ/ٖكتاب العيف، )( ُ)
 (.ِْٗ/ُّلساف العرب، )( ِ)
 (.ّّٔ/ْلساف العرب، )( ّ)
يز في لطائؼ الكتاب العزيز،       ي(، بصائر كذكم التمُُِِ/ْالقامكس المحيط، باب النكف فصؿ الفاء، ) (ْ)

(ْ/ُٔٔ.) 
ركز أبادم، مف أئمة المغة محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ بف عمر أبك الطاىر، مجد الديف الشيرازم الفي (ٓ)

كاألدب كلد بشيراز كانتقؿ إلى العراؽ كجاؿ في مصر كالشاـ كدخؿ ببلد الرـك كاليند كاف مرجع عصره       
في المغة كالحديث كالتفسير، مف أشير كتبو: القامكس المحيط، المغانـ الطابة مف معالـ طابة، نزىة األذىاف 

 (.ُِْٕ/ٕلحديث كالسيرة . األعبلـ، لمزركمي، )في تاريخ أصبياف، سفر السعادة في ا
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ٍْ ]أسباب نزكؿ اآلية  ْغُٕٛ َّ ِخ َسثَِّه ثِ َّ َْٔذ ثِِْٕؼ ب أَ في  (ُ)ماـ السيكطي ، ذكر اإل {ٕ}انمهى:[ َِ
 .(ِ)إنو مجنكف فنزلت  أسباب النزكؿ أف الكفار كانكا يقكلكف لمنبي 

ٍُ ]أسباب نزكؿ اآلية  أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١ بسنده عف عائشة رضي  (ّ)، أخرج الكاحدم  {ٗ}انمهى:[ َٚ
 ال مف أىؿ بيتو إالما دعاه أحد مف أصحابو ك  اهلل عنيا قالت: ما كاف أحسف خمقان مف رسكؿ اهلل 

ٍُ ]قاؿ: لبيؾ فنزلت  أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١ َٚ] (ْ). 

 ًا: القراءات:ثالث
سكت أبك جعفر عمى نكف سكتة لطيفة مف غير تنفس كادغـ النكف في كاك "كالقمـ" مع  ن والقمم:

كف الغنة ابف عامر الشامي، كشعبة كالكسائي كيعقكب كخمؼ، ككرش يخمؼ عنو، كأظيرىا الباق
 .(ٓ)كىك الكجو الثاني لكرش 

فالحجة لمف ادغـ أنو أتى بو عمى األصؿ، كالحجة لمف أظير أف حركؼ التيجي ليست 
 .(ٔ)كغيرىا ألنيا ينكل بيا الكقؼ عمى كؿ حرؼ منيا، فكأنو منفرد عما بعده 

كقرئت "نكف" في غير العشر بالكسر كالفتح كالضـ، فمف فتحيا كاف اضمىر فعبلن بمعنى 
 .(ٕ)أ "نكف" كالقمـ كمف كسرىا أضمر حرفان، كىك القسـ، كمف ضميا فقد ضميا عمى البناء اقر 

 ًا: التفسير الجمالي: رابع

                                                           
عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد بف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي جبلؿ الديف، إماـ، حافظ، خكرخ أديب ( ُ)

( مصنؼ، نشأ في القاىرة يتيمان مات كالده كعمره خمس سنكات، لما بمغ األربعيف اعتزال لناس ََٔلو نحك )
ة المقياس، عمى النيؿ، مف كتبو االتقاف في عمـك القرآف، األشباه كالنظائر، التمييز لعمـ كخبل بنفسو في ركض

التفسير، تحفة المجالس كنزىة المجالس، الحاكم، جمع الجكامع الذم يعرؼ بالجامع الكبير، الحاكم، كالدر 
 (.َُّ/ّـ(، األعبلـ لمزركمي، )َُٓٓ-ىػُُٗالمنثكر في التفسير المأثكر، تكفي )

 .ِْٖأسباب النزكؿ، لمسيكطي، ص( ِ)
ىك عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم النيسابكرم اإلماـ الكبير، مف أكالد التجار أصمو مف ساكه، لـز ( ّ)

أبا اسحاؽ الثعمبي المفسر كأكثر عنو، صنؼ التصانيؼ الثبلثة في التفسير )البسيط كالكسيط كالكجيز(، 
ديكاف المتنبي، تكفي سنة ثماف كستيف كأربعمائة، طبقات الشافعية الكبرل، كصنؼ في أسباب النزكؿ، كشرح 

 (.َُٔٔ/ْ(، معجـ األدباء، لياقكت الحمكم، )ُِْ/ٓلمسبكي، )
 (.َِٔ/َّ، تفسير الرازم، )ّٖٕينظر: أسباب النزكؿ، لمكاحدم، ص( ْ)
كريـ، إعداد الشيخ محمد كريـ راجح، بية كالدرة في ىامش القرآف الءات العشر المتكاترة عف طريؽ الطالقرا( ٓ)

 .ْٔٓص
 (.ِٕٗ/ُالحجة في القراءات السبع البف خالكيو، )( ٔ)
 (.ْٖٓ/ْ(، الكشاؼ، )ُِِّ/ُٖتفسير القرطبي، )( ٕ)
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ى، فممعمماء في حرؼ "نكف" أقكاؿ المبحث عف الحركؼ المقطعة بما يفقد تكممنا في بداية 
 كثيرة نقطؼ منيا بعض الزىرات.

كالعبلقة بيف الحرؼ كالقمـ كالكتابة كاضحة ال تخفى، بنكف، كبالقمـ، كبالكتابة  يقسـ اهلل 
كهلل أف يقسـ بما يشاء مف مخمكقاتو إما تعظيمان لقيمتيا أك تكجييان ليا، كال غرابة في ذلؾ فقد نزؿ 

ُِ َسثَِّه اٌَِّزٞ َخٍَكَ ]قبؿ ىذه السكرة سكرة  ، فالقراءة كالقمـ كالكتابة عناصر  {ٔ}انعهك:[ اْلَشْأ ثِبْع
 .(ُ)ليذه الميمة الكبرل، كليذه الدعكة الكليدة كلتمؾ الغرسة المينة، كليذه الفئة القميمة أساسية 

    كالكبلـ عف ىذا الحرؼ "نكف" أطاؿ فيو المفسركف فمنيـ مف قاؿ أنو اسـ لمحكت 
  األعظـ الذم عميو األرضكف السبع كقيؿ اسـ لمدكاه، كقيؿ لكح مف نكر، كقيؿ ىك حرؼ مف 

      ف ػػػيء مػػػو ال يصح شػػػو: "لعمػػبقكل (ّ)ب أبك حياف ػػػ، كعق(ِ)نير في الجنة  :ؿػػػف، كقيػػػحركؼ الرحم
      ف ػػػم

 .(ٓ)، كلعؿ أقرب األقكاؿ إلى الصكاب في "نكف" ىي لمتنبيو كالتحدم (ْ)ذلؾ
بف الصامت، قاؿ: حدثني أبي قاؿ: سمعت لترمذم مف طريؽ الكليد بف عبادة ركل اإلماـ ا والقمم:

 .(ٔ)يقكؿ: أف أكؿ ما خمؽ اهلل القمـ فقاؿ لو: اكتب، فجرل بما ىك كائف إلى األبد  كؿ اهلل رس
كعند الحاكـ أكؿ ما خمؽ اهلل القمـ خمقو مف ىجا قبؿ األلؼ كالبلـ فتصكر قممان مف نكر 

اهلل  فقيؿ لو أجر في المكح المحفكظ قاؿ: يا رب بماذا؟ قاؿ: بما يككف إلى يكـ القيامة، فمما خمؽ
الخمؽ، ككَّؿ بالخمؽ حفظو يحفظكف عمييـ أعماليـ فمما قامت القيامة عرضت عمييـ أعماليـ كقيؿ 

[ َْ ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َِ ِْٕغُخ  ُْ ثِبٌَؾكِّ أَِّب ُوَّٕب َْٔغزَ ِْٕطُك َػ١ٍَُْى  {9ٕ}انجبثيت:[ ََ٘زا ِوزَبثَُٕب ٠َ
(ٕ). 

                                                           

 (.ّٓٓٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ُ)
(، تفسير ِّْ/َُ) (، البحر المحيط،ُّٗ/ْينظر: التفسير الكسيط لطنطاكم، زاد المسير في عمـ التفسير، )( ِ)

 (.ِِْ/ُٖالقرطبي، )
ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ الغرناطي األندلسي أثير الديف أبك حياف النحكم، نزيؿ القاىرة سمع  (ّ)

عمى العز الحراني صحيح البخارم، كعمى محمد األغاطي صحيح مسمـ، ككاف كاسع المعرفة بالعربية كالقراءة 
ىػ، ْٕٓك "شرح التسييؿ"، كفي التفسير "البحر المحيط"، تكفي يـك السبت سنة كالتفسير مف تأليفو في النح

 (.ِّٖ/ُبالقاىرة، ذيؿ التقييد في ركاه السنف كاألسانيد، )
 (.ِّْ/َُالبحر المحيط، )( ْ)
 (.ْٓ/ِٗالتفسير المنير، لمزحيمي، )( ٓ)
قاؿ عنو الترمذم ىذا حديث حسف (، ك ُِٖ/ٓسنف الترمذم، تحقيؽ بشار معركؼ، باب كمف سكرة "ف"، )( ٔ)

 صحيح غريب.
 (.ِْٗ/ِالمستدرؾ عمى الصحيحيف، كقاؿ عنو حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، )( ٕ)
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م كتب بو الذكر كقيؿ أنو القمـ الذم في قكلو كالقسـ بالقمـ لتعظيمو فقد قيؿ أنو القمـ الذ
ُِ ]تعالى:  َُ ثِبٌمٍََ ُْ *  اٌَِّزٞ َػٍَّ ُْ ٠َْؼٍَ ب ٌَ َِ  َْ َْٔغب َُ اإِل ، ألف ما تقتضيو اآليات ىك حاؿ  {٘-ٗ}انعهك:[ َػٍَّ

المشركيف المقصكديف بالخطاب الذم ال يعرفكف إال القمـ الذم ىك آلو الكتابة المعركفة عند أىؿ 
كعند مف يعرؼ الكتابة مف العرب، كلعؿ مف فكائد القسـ التأكيد عمى أف ىذا القرآف كتاب  الكتاب

مكتكبة بالقمـ، ، كما يسطركف ىي السطكر ال(ُ)المسمميف سيككف مكتكبان مقركءان بيف المسمميف 
 .(ِ)كيككف القسـ بالقمـ، كما يكتب الناس بو  لمنبي  كالخطاب يككف مكجان 

بتيسير  فَّ مى كف ىك الجنس أم كؿ قمـ يكتب بو أىؿ السمكات كاألرض فى فالقمـ إما أف يك
ما أف  الكتابة بالقمـ كما مىفَّ بالنطؽ فيك الذم عمـ بالقمـ كىك الذم خمؽ اإلنساف كعممو البياف كا 

 .(ّ)عيكد الذم جاء في الخبر إف أكؿ ما خمؽ اهلل القمـ ميككف القمـ ال

ِخ َسثَِّه ] َّ َْٔذ ثِِْٕؼ ب أَ َِ ٍْ ْغُٕٛ َّ ، أم أنؾ يا محمد لست بسبب نعمة النبكة كاإليماف كالخمؽ {ٕ}انمهى:[ ثِ
الرد عمى كفار مكة الذيف اتيمكه  العظيـ بمجنكف كما يتقٌكلكف كيتيمكف كيزعمكف، فقد تكلى ربو 

 .(ْ)نبي ىذه األمة كرسكؿه مف اهلل إلييـ  وبالجنكف عنادان كحسدان، ألن

َّْ ٌََه أَلَْعشً ] اِ َٚ ٍْ ُٕٛ ّْ َِ ، أم غير مقطكع كال محسكب، كىذا األجر ىك الجنة كما  {ٖ}انمهى:[ ا َغ١َْش 
 .(ٓ)فييا مما أعده اهلل لعباده المؤمنيف مما ال عيف رأت كال أذف سمعت كال خطر عمى قمب بشر 

[ ٍُ أََِّه ٌََؼٍٝ ُخٍٍُك َػِظ١ ذم أمره بو في ، عمى أدب القرآف كعمى ديف اإلسبلـ، كالخمؽ ال {ٗ}انمهى:[ َٚ
َٓ ]قكلو تعالى:  ١ٍِِ٘ ِٓ اٌَغب أَْػِشْض َػ َٚ ْش ثِبٌُؼْشِف  ُِ ْأ َٚ  َٛ ، لقد حاز عمى ىذه  {99ٔ}األعساف:[ ُخِز اٌَؼْف

َْ ]، (ٔ)الدرجة مف الخمؽ لما القاه مف قكمو مف عناد كجحكد مع عمميـ بصدقو  ٠ُْجِصُشٚ َٚ  فََغزُْجِصُش 

 َْ ٠ُْجِصُشٚ َٚ  * ُْ ْفزُٛ َّ ُُ اٌ سترل كيركف كستعمـ كيعممكف إذا نزؿ العذاب بيـ سييعمـ  {ٙ-٘}انمهى:[ ثِؤ١ِّ٠َُى
كيعرؼ كيرل مف ىك المجنكف كيعمـ مف ىك الميتدم كمف ىك الضاؿ كمف الناجي مف العذاب 

                                                           
 (.َٔ/ِٗالتحرير كالتنكير، )( ُ)
 (.ّْٓ/ُالتفسير الحديث، )( ِ)
 (.ٗٗٓ/َّمفاتيح الغيب= التفسير الكبير، )( ّ)
 (.ْٓ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ْ)
 (.ُٗ/ٓ(، تفسير القرآف العزيز، البف أبي زمنيف، )ُْٖ/ّينظر: بحر العمـك لمسمرقندم، )( ٓ)
 (.ْٔ/ِٗ(، التفسير المنير، )ُْٖ/ّ(، بحر العمـك لمسمرقندم، )ٖٓٓ/ْينظر: الكشاؼ، )( ٔ)
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ِٓ اٌىَ ]ى: ػػػو تعالػػػذا كقكلػػػار، كىػػي النػػكالمعذب ف َِ َْ َغًذا  ٛ ُّ اُة األَشِ ـــَع١َْؼٍَ ،  {ٕٙ}انمًس:[ شُ ــزَّ
 فػدان مػػغيعمـ ػػس

 .(ُ)يستحؽ لقب المفتكف أفريؽ المؤمنيف أـ فريؽ الكافريف 

كقد يككف المراد ستبصر كيبصركف مف أحكاؿ الدنيا، سترل كيركف عاقبة أمرؾ كعاقبة 
أمرىـ في الدنيا، فتصير معظمان كمحبكبان في القمكب كسيككف لؾ كمف اتبعؾ العزة، كسيككف الذؿ 

 .(ِ)كقيؿ ىذا كعيد بالعذاب الذم كقع بيـ يكـ بدر  كاليكاف نيايتيـ في الدنيا،

[ َٓ زَِذ٠ ْٙ ُّ ُُ ثِبٌ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َٚ  ِٗ ْٓ َعج١ٍِِ ًَّ َػ ْٓ َظ َّ ُُ ثِ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َّْ َسثََّه  ، إف ربؾ يا محمد ىك أعمـ  {1}انمهى:[ اِ
يد كالمعنى بالمجانيف الذيف ضمكا عف سبيمو كىك أعمـ بالعقبلء الميتديف، كاآلية فييا كعيد كعد ككع

 .(ّ)ىك أعمـ بجزاء كؿ فريؽ فيجازم كؿ فريؽ بحسب ما يستحقكف مف الثكاب كالعقاب 

 ًا: وجوه البالغة:خامس
 .(ْ)(، كىك ناقص الختبلؼ الحرؼ الثاني بمجنون وممنونالجناس الناقص بيف ) -ُ

ي إنو لمجنكف نفى اهلل عنو الجنكف بمؤكدات أقكل مما ف عندما قاؿ الكفار عف النبي  -ِ
كبلميـ حيث أقسـ عميو كجيء بعد النفي بالباء التي تزاد بعد النفي لتأكيده كالمعنى استبعاد ما 
كاف ينسبو إليو كفار مكة عداكة كحسدان، ثـ جاء بالجممة االسمية منفية لمداللة عمى ثبات 

 .(ٓ)الخبر أم تأكيد تحققو فيذه ثبلث مؤكدات 

، كالطباؽ يكضح (ٔ)( ىو أعمم بالميتدينك)( ىو أعمم بمن ضل عن سبيموالطباؽ بيف ) -ّ
 المعنى كيظيره فالبضد يتضح الضدي.

                                                           

(، الكشاؼ، ِٔ/ٔعيكف، )(، تفسير الماكردم، النكت كالُٗ/ٓينظر: تفسير القرآف العزيز، البف أبي زمنيف، )( ُ)
(ْ/ٖٓٔ.) 

 (.ْٕ/ِٗ(، التفسير المنير، )َِٔ/َّينظر: تفسير الرازم، ) (ِ)
(، تفسير المراغي، َّٔ/َّ(، تفسير الرازم، )ّْٕ/ٓ(، تفسير ابف عطية، )ٖٔٓ/ْينظر: الكشاؼ، ) (ّ)

 (.ْٖ/ِٗ(، التفسير المنير، )َّ/ِٗ)
 (.ٖٓٓ/ْاؼ، )(، الكشِٔ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، ) (ْ)
 (.ْْ/ِٗالتفسير المنير، لمزحيمي، ) (ٓ)
 (.ْْ/ِٗالتفسير المنير، لمزحيمي، ) (ٔ)
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(ُ)نيا تنتيي بالكاك كالنكف ت يسطركف، بمجنكف، المفتكف، حيث إالسجع المرصع في الكمما -ْ

                                                           

 (.ْْ/ِٗالمصدر السابؽ، ) (ُ)
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 سادسًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا المقطع القرآني:

 :أىمية القمـ كالكتابة كاألخبلؽب ىذا المقطع يذكرنا  

في كؿ تشريع حتى في العبادات ففي الصبلة  عقيدة راسخةالمتأمؿ لمقرآف يجد أف األخبلؽ  -ُ
خشكع كسكينة ككقار، كفي الزكاة مركءة ككـر كتألؼ كعطؼ بيف الغني كالفقير، كالصياـ دعكة 
إلى قمة األخبلؽ "فإف سابو أحد أك شتمو فميقؿ إني صائـ"، كالحج فبل رفث كال فسكؽ كال 

الحج كميا أخبلؽ، ىذا في العبادات أما في المعامبلت كاالجتماعيات فاألخبلؽ مبدأ  جداؿ في
أصيؿ في كؿ معاممة مع اآلخريف بداية مف الكالديف كالجيراف كانتياءان بكؿ إنساف تمقاه حتى 

إنما بعثت ألتمم مكارم : )، ألـ يقؿ (ُ)باألعداء حث القرآف عمى معاممتيـ بالحسنى
 .(ِ)( األخالق

 جاءتو أخبلؽ الكراـ فأقمعا إف الكريـ إذا تمكف مف أذل

  (ّ)ى فبل يبقى لصمح مكضعان يطغ ف أذلكترل المئيـ إذا تمكف م

عمى أىمية العمـ، فالكتابة ىي مقدمات العمـ كمف أىـ لكازمو فيذه نعمة  ينبو األمةالقسـ بالقمـ  -ِ
كغ كتقدـ أم بتاب كالعمـ أساس ني فبالعمـ تنتشر العمكـ كالمعارؼ بيف األمـ كالجماعات، كالك

أمة، فيذا األثر المترتب عمى الكتاب أثر عظيـ كتأثيره خطير في مياديف العمـ كالمعرفة 
كالحضارة كالتقدـ، القمـ الذم جرل بو قدر اهلل كشرعو، ككتب بو الكحي، كقيد بو الديف، 

لح العباد كعيكدىـ كحفظت بو الشريعة، ككصمت لنا عمكـ السابقيف، كقامت كحفظت بو مصا
 .(ْ)كعقكدىـ كأعماؿ كثيرة أخرل يطكؿ ذكرىا 

 ترشد اآليات إلى التحمؿ كالصبر عمى الشدائد في مجاؿ الدعكة إلى اهلل فقدكتنا كأسكتنا  -ّ
الذم كاف قبؿ بعثتو متصؼ بجميع األخبلؽ الحميدة، حتى الكفار كانكف ينعتكنو بالصادؽ 

بالجنكف، فصبر عمى أذاىـ بجميع أنكاعو المادم كالمعنكم  األميف، ىا ىك بعد الدعكة يتيمكنو
 أسكة حسنة. كلنا في رسكؿ اهلل

                                                           
 (.ِْٗ/ٖينظر: أضكاء البياف لمشنقيطي، ) (ُ)
(، تخريج أحاديث كآثار في ظبلؿ القرآف، لعمكم السقاؼ، السنف ّْٔ/ُٓمسند البزار = البحر الزخار، ) (ِ)

 (.َْٕ/ُ(، كحكـ عميو بالحسف، )ِّّ/َُالكبرل، لمبييقي، باب مكاـر األخبلؽ، )
 (.ٖ/ُ(، كتاب السحر الحبلؿ في الحكـ كاألمثاؿ، ألحمد الياشمي، )َِٓ/ٖأضكاء البياف، لمشنقيطي، ) (ّ)
 (.ّّْٕ/ِٗ(، في رحاب التفسير، )ْٖ/ِٗينظر: التفسير المنير، ) (ْ)
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أف مطمع ىذه السكرة كما فييا مف قسـ بالقمـ كالكتابة أم بالقمـ كما يكتب مف السطكر يذكرنا  -ْ
بأكؿ سكرة نزلت مف القرآف أال كىي سكرة "اقرأ" قراءة قمـ، كتابة في سطكر، أليس ىذا ممفت 

الفكر، فبداية القرآف كبداية الدعكة كالرسالة عمـه أال يدلنا ذلؾ عمى أف  ك عقؿلم حرؾ لمنظر، كم
كؿ مشركع ككؿ عمؿ ال يقكـ عمى العمـ فمف يكتب لو الحياة، فبل بداية إال كالعمـ أساسيا 

 كمنطمقيا.

ْٓ ]أف اآلية األخيرة مف ىذا المقطع كىي  -ٓ َّ ُُ ثِ َٛ أَْػٍَ َّْ َسثََّه ُ٘ ُُ اِ َٛ أَْػٍَ ُ٘ َٚ  ِٗ ْٓ َعج١ٍِِ ًَّ َػ َظ

 َٓ زَِذ٠ ْٙ ُّ ، تعطينا أمؿ بما ينتظرنا في اآلخرة كتجعمنا ال نمتفت لمضاليف ميما عبل  {1}انمهى:[ ثِبٌ
شأنيـ كميما كصمت حضارتيـ فبل ننخدع بما كصمكا إليو مف تقدـ كحضارة، لقد كصفيـ لنا 

ََّٔه رَمٍَُّ ]ربنا في قكلو تعالى:  َٓ َوفَُشٚا فِٟ اٌجاَِلدِ ََل ٠َُغشَّ ُُ *  ُت اٌَِّز٠ ََّٕٙ ُْ َع ُ٘ ا َٚ ؤْ َِ  َُّ ًٌ صُ زَبٌع ل١ٍَِ َِ

َٙبدُ  ِّ ثِْئَظ اٌ  ، فمتاعيـ قميؿ كعذابيـ شديد. {91ٔ-9ٙٔ}آل عًساٌ:[ َٚ

إف العبلقة بيف األفراد أك بيف الجماعات إذا كاف رباطيا األخبلؽ الحميدة مف صدؽ في القكؿ  -ٔ
حب الخير لمجميع، سكؼ يتغير حالنا كما غيَّر صاحب الخمؽ العظيـ كصدؽ في المعاممة ك 

العقائد الفاسدة كالعادات السيئة التي كانت متغشية كمنتشرة غيَّرىا إلى صدؽ في المعامبلت 
كحب يمؤل القمكب فأصبحت األمة األمية القميمة سيدة األمـ، فحكمت بالعدؿ كالمساكاة ككؿ 

أساس األخبلؽ الحميدة التي جاء بيا ىذا الديف الحنيؼ التي ذلؾ ألف العبلقات قامت عمى 
جاء بو رسكلنا كىدفو ليتمـ مكاـر األخبلؽ، فمكاـر األخبلؽ ىي صبلح الدنيا كالديف، ركل 

اتق اهلل حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة : )الترمذم عف أبي ذر قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
عف أكثر ما  أبي ىريرة قاؿ: سئؿ رسكؿ اهلل ، كعف (ُ)( تمحيا وخالق الناس بخمق حسن

تقوى اهلل وحسن الخمق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار, يدخؿ الناس الجنة فقاؿ: )
 .(ِ)( فقال: الفم والفرج

                                                           
(، باب ما جاء في معاشرة الناس، مسند اإلماـ أحمد، حديث ْ، ّ/ّشار معركؼ، )سنف الترمذم، تحقيؽ ب( ُ)

ذا عممت سيئة، فاعمؿ حسنةن تمحيا"، سنف ِْٖ/ّٓ، )أبي ذر الغفارم  (، كزاد اإلماـ أحمد فيو "كا 
(، كقاؿ عنو األلباني في ُّٕٖ/ّالدارمي، تحقيؽ حسيف الداراغي كعمؽ المحقؽ بقكلو رجالو ثقات، )

 (.ِّٔ/ّسمة الصحيحة الحديث بمجمكع طرقو صحيح، )السم
(، ّْٓ/ُٓ(، مسند اإلماـ أحمد، مسند أبي ىريرة، )ُّْ/ّسنف الترمذم، كقاؿ عنو حديث صحيح غريب، )( ِ)

 (.ِِْ/ِ(، صحيح ابف حباف، )َُٖ/ُاألدب المفرد باب حسف الخمؽ إذا فقيكا، )
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 المقطع الثاني
 )الكذب, النميمة, العتداء وغيرىا( خالق الذميمة عند الكفاراألمن 

َىزِّ ]قاؿ تعالى:  ُّ َٓ فاََل رُِطِغ اٌ َْ  * ث١ِ ُِٕٛ٘ ُٓ ف١َُْذ ِ٘ ْٛ رُْذ ٚا ٌَ دُّ َٚ *  ٍٓ ١ِٙ َِ ٍف  ًَّ َؽالَّ ََل رُِطْغ ُو َٚ * 

 ٍُ ١ ِّ شَّبٍء ثَِٕ َِ بٍص  َّّ َ٘ *  ٍُ ْؼزٍَذ أَص١ِ ُِ ٍَْخ١ِْش  َّٕبٍع ٌِ َِ *  ٍُ ًٍّ ثَْؼَذ َرٌَِه َص١ِٔ َٓ  * ُػزُ ث١َِٕ َٚ بٍي  َِ َْ َرا  ْْ َوب اَِرا رُْزٍَٝ  * أَ

ِٗ آ٠ََبرَُٕب لَ  َٓ َػ١ٍَْ ١ٌِ َّٚ َِ  * بَي أََعبِغ١ُش األَ ُٗ َػٍَٝ اٌُخْشغُٛ ُّ  .{ٙٔ-3:}انمهى[ َعَِٕغ

 أوًل: التحميل المغوي:
تدىن:  :د ق ف: المداىنة كاإلدىاف المصادفة كالميف، كمنو قكلو تعالى[ ُٓ ِ٘ ْٛ رُْذ ٚا ٌَ دُّ َٚ

 َْ ُِٕٛ٘ : داىف أم كارب كقيؿ المداىنة: إظيار خبلؼ ما ي[ف١َُْذ ضمر، كدىىىف الرجؿ إذا ، كقاؿ قـك
َْ ]نافؽ كاألدىاف: األمطار المينة، قاؿ الفراء في قكلو تعالى:  ُِٕٛ٘ ُٓ ف١َُْذ ِ٘ ْٛ رُْذ ٚا ٌَ دُّ لك تميف  [َٚ
 .(ُ)فيمينكف، كقيؿ اإلدىاف: المقاربة في الكبلـ كالتمييف في القكؿ 

ىماز: ليٌماز: الغٌياب، كرجؿ ىمز: ىمز رأسو ييزه ىزا: غمزه، كاليمز مثؿ الممز، كاليامز كا
ىمزه كامرأة ىمزه، كاليماز كالييمزة: الذم يخمؼ الناس مف كرائيـ كيأكؿ لحكميـ، كالذم ييمز أخاه 

َضحٍ ]في قفاه مف خمفو كفي التنزيؿ  َّ َضٍح ٌُ َّ ُ٘  ًِّ ًٌ ٌُِى ٠ْ  .(ِ)  {ٔ}انًٓصة:[ َٚ
عتل:  األرض كالحيطاف كمنو العتمة: حديدة كأنيا رأس فأس عريضة أسفميا خشبة يحفر بيا

، كقيؿ ىك الجافي المئيـ، قيؿ ىك شديد الغميظ مف الناس اشتؽ القيتيؿ: كىك الشديد الجافي الفظ
 .(ّ)الخصكمة 

زنيم:  نَّـ أم دعٌي ، كرجؿ زنيـ كميزى    ، كيقكؿ (ْ)الزنيـ: المستمحؽ مف قكـ ليس منيـ، كالدَّعيُّ
 .(ٔ)ميـ أصؿ يدؿ عمى تعميؽ شيء بشيء : )ز ف ـ( الزاء كالنكف كال(ٓ)ابف فارس 

                                                           
 (.ُِٔ/ُّ(، لساف العرب، )َُٖ/ُمختار الصحاح، )( ُ)
 (.ِْٔ/ٓلساف العرب، )( ِ)
 (.َُِٗ/ُ(، القامكس المحيط، )ِّْ/ُُلساف العرب، )( ّ)
 (.ِٕٓ/ُ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )ُُُٗ/ُالقامكس المحيط، ) (ْ)
، ابف فارس أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني، اإلماـ، العبلمة، المغكم، المحدث، كاف إماـ في عمـك شتى (ٓ)

ىػ، بالرم، َّٗكخاصة المغة فإنو أتقنيا، ألؼ كتاب المجمؿ في المغة كلو كتاب حمية الفقياء، تكفي سنة 
 (.َُٓ/ُٕسير أعبلـ النببلء، )

 .ِٗ-ّمعجـ مقاييس المغة،  (ٔ)
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سنسمو:  :كسـ( الكاك كالسيف كالميـ: أصؿ كاحد يدؿ عمى أثر كمعمـ ككسمت الشيء كسمان(
 ، أثرت فيو بسمة، كالمكسـ: أثران لكي كالجمع كسكـ، كقد كسمو كسمان كسمةن: إذا أثر فيو بسمة ككيِّ

 .(ُ)ذم يكسـ بو الدكاب كأما تطع في أذنو كالميسـ: المككاة أك الشيء ال

 ثانيًا: أسباب النزول: 
ٍٓ ]أسباب نزكؿ اآليات  ١ِٙ َِ ٍف  ًَّ َؽالَّ ََل رُِطْغ ُو َٚ *  ٍُ ١ ِّ شَّبٍء ثَِٕ َِ بٍص  َّّ ْؼزٍَذ  * َ٘ ُِ ٍَْخ١ِْش  َّٕبٍع ٌِ َِ

 ٍُ ٍُ  * أَص١ِ ًٍّ ثَْؼَذ َرٌَِه َص١ِٔ  .[ُػزُ

عبد يغكث  بف في األسكد ذكر اإلماـ السيكطي أنيا نزلت في األخنس بف شريؽ، كقيؿ
ٍٓ ]: كأخرج بف جرير عف ابف عباس قاؿ: نزؿ عمى النبي  ١ِٙ َِ ٍف  ًَّ َؽالَّ ََل رُِطْغ ُو َِشَّبٍء  * َٚ َّّبٍص  َ٘

 ٍُ ١ ِّ ٍُ ]فمـ نعرفو حتى نزؿ عميو بعد ذلؾ  [ثَِٕ ًٍّ ثَْؼَذ َرٌَِه َص١ِٔ في  مة الشاة، فعرفناه لو زنمة كزن[ُػزُ
بف شريؽ ككانت لو زنمة في أصؿ أذنو، كقاؿ القرطبي األخنس  ر ىك، كزاد ابف كثياصؿ اذنو
 .(ِ)الكليد بف المغيرة كأبي جيؿ   نزلت في 

 ًا: مناسبة اآليات في ىذا المقطع مع اآليات السابقة ليا:ثالث
الحميدة كالعظيمة، ذكر الصكرة المقابمة لذلؾ كىي أخبلؽ الكفار  بعد ذكر أخبلؽ النبي 

المقابمة كثيرة في القرآف مثؿ عرض أحكاؿ المؤمنيف كأحكاؿ الكفار، كصؼ الجنة  الذميمة، كىذه
ذكر أخبلؽ الكفار ليرسـ لنا  كما فييا ثـ كصؼ النار، كفي ىذه السكرة بعد ذكر أخبلؽ النبي

صكرة الحالة السائدة ككأننا ننظر أمامنا إلى الفريقيف كأخبلقيـ كمعامبلتيـ فيذا الصادؽ األميف، 
لمتشديد مع قكمو مع قمة عدد المؤمنيف ككثرة الكفار،  الحبلؼ الزنيـ، ككأنيا دعكة لمنبي كذاؾ

 .(ّ)فنياه عف طاعتيـ بصكرة عامة، ثـ جاء النيي بعدـ طاعة المكذبيف أصحاب األخبلؽ الذميمة 

 ًا: التفسير اإلجمالي:رابع
 عدة صفات ذميمة لمكفار منيا: بينت اآليات 

َٓ ]ٌىزة: اٌصفخ األٌٚٝ: ا * ث١ِ َىزِّ ُّ نييه عف طاعة المكذبيف كأمر بالمداكمة عمى  [فاََل رُِطِغ اٌ
، فقد أنعمنا عميؾ يا محمد بالخمؽ العظيـ، كأعطيناؾ الشرع مخالفة الكفار المكذبيف لرسالة النبي 

                                                           
 (.ّٔٔ/ُِ(، لساف العرب، )َُُ/ٔمعجـ مقاييس المغة، )( ُ)
 (.ّٖٓ/ِّ(، جامع البياف، )ُِّ/ُٖألحكاـ القرآف، )، الجامع ِْٗينظر: أسباب النزكؿ، السيكطي، ص( ِ)
 (.ّٖٕٓ/ِٗ(، في رحاب التفسير، )ُٓ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ّ)
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مف  المستقيـ، كىذا تييج كالياب لبلستمرار كالتعميـ عمى مخالفتيـ كىذا فيو تحذير لمنبي 
 .(ُ)حاتيـ الدنيئة، فقاؿ: كال تطع المكذبيف قتر سالكيـ الخبيثة، كصفاتيـ القبيحة كمم

َْ ]: ضب١ٔخاٌصفخ اٌ * ُِٕٛ٘ ُٓ ف١َُْذ ِ٘ ْٛ رُْذ ٚا ٌَ دُّ يركف إلى آليتيـ كيترؾ  النبي مفكدَّ الكفار كأرادكا  [َٚ
بتؾ إياىـ إلى الرككف ما ىك عميو مف الحؽ فيما لقكمو، بمعنى أف تميف ليـ يا محمد في دينؾ بإجا

، كاإلدىاف المبلينة فيما ال يحؿ، كالمداراة المبلينة فيما (ِ)إلى آليتيـ، فيمينكف لؾ في عبادة اليؾ 
أثناء عركضيـ لو لك عبدت آليتنا كعظمتيا لعبدنا اليؾ كعظمناه  يحؿ، قاؿ كفار قريش لمنبي

 .(ّ) لما قالكا فيميمكف ىـ ككاف يكدكف أف يميؿ كيميف النبي 

عف طاعة المكذبيف، كالنيي عاـ أم  نبيو كبعد أف نيى اهلل  :وضشح اٌؾٍف :اٌضبٌضخاٌصفخ  *
جميع الكفار إال أنو أعاد النيي عف طاعة مف كاف مكصكفان مف الكفار بصفات ذميمة كأكؿ ىذه 

فو أماـ ، كىك كثير الحمؼ الذم يجترئ عمى اهلل بيذه األيماف الكاذبة لينفي ضعالحالفالصفات 
س كؿ شر، كمصدر كؿ سالحؽ، كفيو داللة عمى أنو ال يخاؼ مف اهلل، كبدأ بصفة الكذب ألنيا أ

 .(ْ)معصية 

ككنو ميينان كىي القمة كالحقارة في الرأم كالتمييز ألنو حبلؼ في الكذب اٌصفخ اٌشاثؼخ:  *
 .(ٓ)مف القبيح كالكذَّاب حقير عند الناس، كحقير عند اهلل، كقيؿ الييف: الكضيع إلكثاره

ككنو ىٌماز عمى كزف فعاؿ كىي مف صيغ المبالغة، قيؿ: اليماز الذم ييمز : خبِغخاٌصفخ اٌ *
 .(ٔ)الناس بيده كيضربيـ، كالمماز بالمساف كاليماز الطعاف لممرء إذا غاب، كىك المغتاب 

البيف، مشاء بنميـ ىك الذم يمشي بيف الناس كينقؿ الحديث ليفسد ذات : اٌغبدعخاٌصفخ  *
إنيما بقبريف فقاؿ: ) ، كفي الحديث عف ابف عباس قاؿ: مر رسكؿ اهلل (ُ)كيكقع بينيـ الفتنة 

                                                           

(، التفسير الكسيط، ّْٓ/ِ(، مختصر تفسير ابف كثير، )ُٓ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ُ)
 (.ٖٔٓ/ْ(، الكشاؼ، )ّْ/ُٓلطنطاكم، )

 (.ّْٓ/ِّلبياف، )جامع ا( ِ)
 (.ٖٔٓ/ْ(، الكشاؼ، )ّْٕ/ٓتفسير ابف عطية، )( ّ)
(، تفسير         ّٖٕٓ/ِٗ(، كفي رحاب التفسير، لمشيخ كشؾ، )َْٔ/َّتفسير الرازم= مفاتيح الغيب، )( ْ)

 (.َُٗ/ٖابف كثير، )
 (.َِّ/ٓ(، فتح القدير، )ُِّ/ُٖينظر: تفسير القرطبي، )( ٓ)
 (.ُُٗ/ُٖير، )ينظر: تفسير ابف كث( ٔ)
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ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدىما فكان ل يستتر من البول, وأما اآلخر فكان يمشي 
 .(ّ)( ل يدخل الجنة نمام: )، كقاؿ (ِ)(بالنميمة

اللة عمى البخؿ، أك مناع الناس الخير كىك اإلسبلـ كمناع مناع لمخير، د: اٌغبثؼخاٌصفخ  *
 .(ْ)الناس مف الطاعة كاإلنفاؽ شديد الصد عف الخير يمنع أىمو كعشيرتو مف الدخكؿ في اإلسبلـ 

كنو معتديان كىي الذم جاكز الحد في الظمـ، كيمكف حممو عمى جميع األخبلؽ ك: اٌضبِٕخاٌصفخ  *
 .(ٓ)ميع القبائح كالفضائح الذميمة يعني أنو نياية في ج

أنو أثيـ كقرف بيف ىذه الصفة كسابقتيا ألف االعتداء مبالغة في العدكاف كداللة : اٌزبعؼخاٌصفخ  *
 .(ٔ)عمى الشدة، كاألثيـ كثير اإلثـ، ديدنو ذلؾ 

العتؿ ىك الجاؼ القاس القمب، ال قكؿ الشركب بدكف تمييز بيف حبلؿ كحراـ : اٌؼبششحاٌصفخ  *
       قاؿ:  أنو سمع النبي  كىب، عف حارثة بف (ٕ)خصكمة في الباطؿ كىك الفاحش المئيـ شديد ال

          أل أخبركم بأىل الجنة؟ قالوا: بمى, قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم عمى اهلل ألبره, )
 .(ٗ)( مستكبر (ٛ)أل أخبركم بأىل النار؟ قالوا: بمى, قال: كل عتل جواظ 

أنو زنيـ كىك الممصؽ بالقكـ كليس منيـ كىك كلد الزنا الممحؽ بالقـك : ػشش اٌؾبد٠خاٌصفخ  *
، كقيؿ ىك رجؿ مف قريش لو زنمة كزنمة الشاة، كاف مشيكر بالسكء كشيرة الشاة، ذات الزنمة (َُ)

                                                                                                                                                                          

 .َُْٓ(، التفسير الكاضح الميسر لمصابكني، صُُٗ/ٖتفسير ابف كثير، )( ُ)
(، كباب ٗٗ/ِ(، كباب عذاب القبر مف الغيبة كالبكؿ، )ّٓ/ُصحيح البخارم، باب ما جاء في غسؿ البكؿ، )( ِ)

احدان كعمى ىذا كاحدان (، كفي الحديث زيادة ثـ دعا بعسيب رجب فشقو باثنيف ففرش عمى ىذا ك ُٕ/ٖالغيبة، )
 ثـ قاؿ: )لعمو يخفؼ عنيما مالـ ييبسا(.

 (.ُّٖ/ّٖ(، مسند اإلماـ أحمد، باب حذيفة بف اليماف، )َُُ/ُصحيح مسمـ، باب غمظ تحريـ النميمة، )( ّ)
(، َِّ/ٓ(، فتح القدير، )ُّ/ٗ(، تفسير أبي السعكد، )ّّٕٓ/ٕينظر: فتح الرحمف في تفسير القرآف، )( ْ)

 (.ْٖٓ/ُخب، )المنت
 (.َْٔ/َّينظر: تفسير الرازم، )( ٓ)
 (.ِّ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ْٕ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ٔ)
(، في رحاب التفسير، ُِٕ/ّ(، التفسير الكاضح، )ْْ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ٕ)

(ِٗ/ّٕٖٕ.) 
ير البطيف كقيؿ الفاجر. )إرشاد السارم لشرح صحيح الجكاظ: الكثير المحـ المختاؿ في مشيتو كقيؿ القص (ٖ)

 (.ّٗٗ/ٕالبخارم، )
(، صحيح مسمـ، باب النار يدخميا الجباركف، ُٗٓ/ٔصحيح البخارم، باب عتؿ بعد ذلؾ زنيـ، )( ٗ)

(ْ/َُِٗ.) 
 (.َُِٗ/ْ(، صحيح مسمـ، باب النار يدخميا الجباركف، )ُٗٓ/ٔصحيح البخارم، باب عتيؿ بعد ذلؾ زنيـ، )( َُ)
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مف بيف أخكتيا، كزنيـ كصؼ متأخر في الرتبة كالشناعة عف الصفات السابقة، أم أشنع منيا 
عاران ال  ولحؽ بأكما قاؿ ابف عباس: ال نعمـ أف اهلل كصؼ أحدان بيذه العيكب ف كأقبح كىذا الكصؼ

بك جيؿ، كقيؿ األسكد بف          يفارقو أبدان قيؿ ىك الكليد بف المغيرة، كقيؿ األخنس بف شريؽ، كقيؿ ىك أ
 .(ُ)عبد يغكث

[ َٓ ث١َِٕ َٚ بٍي  َِ َْ َرا  ْْ َوب ر كيعقكب "أف" بيمزتيف "أأف" كقرأ ابف عامر كشعبة كحمزة كأبك جعف [أَ
 .(ِ)كالباقكف كحفص 

كالمعنى أف اهلل أغناه، كأكثر أكالده، فالعقؿ السميـ يعمؿ شكران مقابؿ ىذه النعـ لكنو جحد 
ككفر بالنعمة كقاؿ عف القرآف أنو قصص سطرا األكلكف، كفي سكرة المدثر قاؿ عف القرآف بعد أف 

 .(ّ)هلل كيؼ قدر، قاؿ: إف ىذا إال قكؿ البشر نظر كعبس كبسر كأدبر كاستكبر قاتمو ا

ف يككف االستفياـ لمتكبيخ كالتقريع، أك تقدير الـ التعميؿ بمعنى ألئف يكعمى قراءة اليمزت
كاف ذا ماؿ كبنيف، أم ألنو صاحب ماؿ كبنيف تطيعو عمى كجو التكبيخ لمف أطاعو كقيؿ ألئف 

 فيككف التقريع كالتكبيخ ليذا الحبلؼ اطير األكليفكاف ذا ماؿ كبنيف إذا تتمى عميو آياتنا قاؿ أس
 .(ْ)المييف كىذا ىك األظير 

[ َٓ ١ٌِ َّٚ ِٗ آ٠ََبرَُٕب لَبَي أََعبِغ١ُش األَ إذا تتمى عميو آيات القرآف قاؿ ىذا مما سطره األكلكف  [اَِرا رُْزٍَٝ َػ١ٍَْ
 .(ٓ)كسيٌطر  ان كمنكران أف القرآف مف عند اهلل فيك كبلـ بشر كتب في الكتبئمستيز 

[ َِ ُٗ َػٍَٝ اٌُخْشغُٛ ُّ الكسـ بالسيؼ فيضرب عمى كجيو كأنفو فيجيئ ذلؾ الكسـ عمى األنؼ  [َعَِٕغ
كحؿ ذلؾ بو يكـ بدر، كيـك القيامة يعذب في جينـ بالنار عمى أنفو فيكسـ يكـ القيامة عمى أنفو 

   ؿ لمبالغتو في عداكة بسمة يعرؼ بيا انحطاط قدره كميانتو، كىذه السمة يفرد بيا ىذا الرج
، كفي ىذا إذالؿ كميانة ألف السمة عمى الكجو شيف، كعمى األنؼ أكثر شناعة، ألنو الرسكؿ 

مكاف العزة كالحمية كاألنفة، يقاؿ لمذليؿ جدع أنفو، كرغـ أنفو، كفي التعبير بمفظ الخرطـك استخفاؼ 
ىانة ألنو ال يستعمؿ إلى في الفيؿ كالخنزير كالذ يـ في الدنيا اف سيككف ليذا الحبلؼ الزنؿ كاليك كا 

                                                           
 (.ٕٖٓ/ْينظر: الكشاؼ، )( ُ)
 .ْٔٓالقراءات العشر المتكاترة في ىامش القرآف الكريـ، إعداد الشيخ محمد كرٌيـ راجح، ص( ِ)
 (.ّٕٖٕ/ِٗ، في رحاب التفسير، )ُُْٓينظر: التفسير الكاضح الميسر، لمصابكني، ص( ّ)
في تفسير القرآف، عبد المنعـ أحمد،  (، فتح الرحمفٖٖٓ/ْ(، الكشاؼ، )َْٓ/ِّينظر: جامع البياف، )( ْ)

 .ٕٓٔ(، زبدة التفاسير، محمد متكلي الشعراكم، صّّٕٓ/ٕ)
 (.ِّ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ُْٓ/ِّينظر: جامع البياف، )( ٓ)
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ميـ بالنمة في الدنيا سيكسـ بسمة يـك القيامة  فان ألىؿ أنو بيذه ك يككف معر كيكـ القيامة، كما عي
 .(ُ)السمة

 ًا: وجوه البالغة:خامس
 .(ِ)صيغ المبالغة في حبلؼ، ىماز، مشاء، مناع، عمى كزف فٌعاؿ كزنيـ كأثيـ عمى كزف فعيؿ  -ُ

َِ ]ي قكلو تعالى: االستعارة ف -ِ ُٗ َػٍَٝ اٌُخْشغُٛ ُّ حيث شبو أنؼ اإلنساف بخرطكـ الفيؿ،  [َعَِٕغ
كىذا فيو حقارة كاستيانة كاستخفاؼ بيذا العتؿ الزنيـ كثير الحمؼ كالذم يسعى بيف الناس 

 .(ّ)بالفساد 

َٓ وَ ]: إنو لمجنكف، ذكر في آخر السكرة قكؿ الكفرة عف النبي  -ّ ْْ ٠ََىبُد اٌَِّز٠ اِ       فَُشٚا َٚ

 ٌْ ْغُٕٛ َّ ٌَ ُ َّٗ َْ أِ ٠َمٌُُٛٛ َٚ ْوَش  ُؼٛا اٌزِّ ِّ ب َع َّّ ٌَ ُْ ِ٘     ، كجاء الرد في أكؿ  {ٔ٘}انمهى:[ ١ٌَُْضٌِمََُٛٔه ثِؤَْثَصبِس
ٍْ ]السكرة بنفي ىذه التيمة فقاؿ تعالى:  ْغُٕٛ َّ ِخ َسثَِّه ثِ َّ َْٔذ ثِِْٕؼ ب أَ        ناسب ف {ٕ}انمهى:[ َِ

  ا، ثـ دقؽ النظر كيؼ ناسب التأكيد بالباء الزائدة في النفس عندما نفى آخر السكرة أكلي
  التيمة )بمجنكف(، كالتككيد بالبلـ في اإلثبات )لمجنكف( ألف البلـ لتككيد اإلثبات، كالباء 

 .(ْ)لتككيد النفي 

 سادسًا: استنباط بعض اليدايات والمقاصد من ىذا المقطع القرآني:
كعدـ مداىنتيـ كالنفاؽ ليـ، حتى يرضكا  ،إطاعة المكذبيف بشكؿ عاـ تحذر اآليات األمة مف -ُ

 عنيا كيمينكا لنا.

 تؤكد اآليات كتشدد عمى عدـ إطاعة أصحاب األخبلؽ الذميمة بكجو خاص. -ِ

سكاء كاف حقان  ان الحمؼ باهلل أمر خطير ألف بعض الناس ال يكاد يتكمـ جممتيف إال كحمؼ يمين -ّ
ََل رَْغَؼٍُٛا هللاَ ]ؽ المسمـ الحؽ، لقد أمرنا اهلل في قرآنو بقكلو: ، ىذا ليس مف أخبلأـ باطبلن  َٚ

                                                           

(، تفسير المراغي، ِِّ/ْ(، كينظر: زاد المسير في عمـ التفسير، )ّْٗ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، )( ُ)
(ِٗ/ّّ.) 

 (.َٓ/ِٗالتفسير المنير، )ينظر: ( ِ)
 (.َٓ/ِٗينظر: المصدر السابؽ، )( ّ)
 (.َُٗ/ُلمسات بيانية، فاضؿ صالح السمرائي، )( ْ)
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 ُْ بُِٔى َّ وق الوالدين, ــراك باهلل, وعقــاإلشر: )ػػػث الكبائػػ، كفي الحدي {ٕٕٗ}انبمسة:[ ُػْشَظخً أِل٠َْ
 وقتل 

 .(ِ)((ُ)النفس واليمين الغموس
ميف ألنو عمى الحؽ، كالحؽ كاضح مف اآليات أف الصادؽ ال يحتاج إلى الحمؼ بالي ضحيت -ْ

ذا حمؼ يككف لضركرة أما اإلكثار مف الحمؼ فيي صفة الكذابيف الذيف يجترئكف  جمي قكم، كا 
عمى اهلل كيجدكف الحمؼ مخرج ليـ كنجاة، كنسكا أك تناسكا أف اهلل يعمـ السر كأخفى كأنو عميـه 

 بذات الصدكر.

اؿ كأصحاب النفكذ كالتممؽ إلييـ، كليس ذلؾ في اآليات إشارة إلى عدـ مداىنة أصحاب األمك  -ٓ
التصنع إال ألنيـ أغنياء كأصحاب سمطة، فيذا الشيء قد يصؿ بنا إلى القكؿ أنيـ ينفعكف 
كيضركف كيعطكف كيحرمكف مستقميف بالفعؿ، ىذا المفيكـ خاطئ كيجعمنا نبتعد عف التككؿ 

فاالحتراـ ىك مف خمؽ اإلسبلـ عمى اهلل كأنو ىك الرزاؽ، كىذا خبلؼ أف نحترميـ كنقدرىـ، 
 لكف ال يككف ألجؿ الماؿ كالسمطة.

إلى معرفة ما نحف فيو مف نعـ اهلل، فيذه األمكاؿ كاألكالد  النظر كالفكراآليات الكريمة تمفت  -ٔ
كنعمؿ جاىديف في طاعتو  ىذه النعمة، ىؿ نشكر اهلل عمى  ذلؾأليست نعمة، فما كاجبنا تجاه 

كبقكتي كبأكالدم كمالي كىذه الصكرة  يعممب كتيتونقكؿ: إنما أ ىذه النعمة، أـ حتى تدكـ
صكرىا لنا القرآف في سكرة القصص ككاف نيايتيا كستككف نياية أمثاليا مف القصص الخسؼ 

قكؿ ما قاؿ، نبصاحب الماؿ كالجاه كبكؿ ما يممؾ ألف قاركف كقصتو عبرة كعظة لمجميع فبل 
 .نتكجو بالعمؿ كالقكؿ شاكريف هلل كلكف

 :(ٖٖ-ٚٔقصة أصحاب الجنة والعبرة منيا )اآليات : المطمب الثاني
َٓ ]قاؿ تعالى:  ْصجِِؾ١ ُِ َٙب  َّٕ ُِ ٛا ١ٌََْصِش ُّ َٔب أَْصَؾبَة اٌَغَِّٕخ اِْر أَْلَغ ْٛ ب ثٍََ َّ ُْ َو ُ٘ َٔب ْٛ ََل  * أَِّب ثٍََ َٚ

 َْ َْ  * ٠َْغزَْضُٕٛ ٛ ُّ ُْ َٔبئِ ُ٘ َٚ ْٓ َسثَِّه  ِِ َٙب غَبئٌِف  ُِ  * فَطَبَف َػ١ٍَْ ِش٠ َٓ  * فَؤَْصجََؾْذ َوبٌصَّ ْصجِِؾ١ ُِ ا  ْٚ  * فَزََٕبَد

 َٓ ١ ِِ ُْ َصبِس ْٕزُ ْْ ُو ُْ اِ ِْ اْغُذٚا َػٍَٝ َؽْشصُِى َْ  * أَ ُْ ٠َزََخبفَزُٛ ُ٘ َٚ ْٔطٍََمُٛا  ُْ  * فَب ََ َػ١ٍَُْى ْٛ َٙب ا١ٌَ ْْ ََل ٠َْذُخٍََّٕ أَ

 ٌٓ ْغِى١ ِِ *  َٓ ا َػٍَٝ َؽْشٍد لَبِدِس٠ ْٚ َغَذ ب سَ  * َٚ َّّ َْ فٍََ َ٘ب لَبٌُٛا أَِّب ٌََعبٌُّٛ ْٚ َْ  * أَ ٛ ُِ ْؾُشٚ َِ  ُٓ ًْ َْٔؾ لَبَي  * ثَ

 َْ ََل رَُغجُِّؾٛ ْٛ ٌَ ُْ ًْ ٌَُى ُْ أَلُ ُْ أٌََ ُٙ َعطُ ْٚ َٓ  * أَ ١ ِّ َب أَِّب ُوَّٕب َظبٌِ َْ َسثِّٕ ُْ َػٍَٝ ثَْؼٍط  * لَبٌُٛا ُعْجَؾب ُٙ ًَ ثَْؼُع فَؤَْلجَ

                                                           
اليميف الغمكس: ىك الحمؼ عمى أمر كىك يعمـ أنو كاذب كسيميت غمكس ألنيا تغمس صاحبيا في النار، ( ُ)

 (.ُّٕ/ٖصحيح البخارم، تعميؽ مصطفى البغا، )
ُْ فِٟ ا٢َِخَشِح ]رم، باب صحيح البخا( ِ) ُٙ ًٕب ل١ٍَِاًل أٌَُٚئَِه ََل َخاَلَق ٌَ َّ ُْ صَ ِٙ بِٔ َّ أ٠َْ َٚ ِذ هللاِ  ْٙ َْ ثَِؼ َٓ ٠َْشزَُشٚ َّْ اٌَِّز٠               [ ...اِ

 (.ُّٕ/ٖ)،  {11}آل عًساٌ:
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 َْ ٛ ُِ َٚ ٠ٍََْٕب اِ  * ٠َزاََل َٚ َٓ لَبٌُٛا ٠َب  َْ  * َّٔب ُوَّٕب غَبِغ١ َب َساِغجُٛ َٙب أَِّب اٌَِٝ َسثِّٕ ْٕ ِِ ْْ ٠ُْجِذٌََٕب َخ١ًْشا   * َػَغٝ َسثَُّٕب أَ

 َْ ٛ ُّ ْٛ َوبُٔٛا ٠َْؼٍَ ٌََؼَزاُة ا٢َِخَشِح أَْوجَُش ٌَ َٚ  .{ٖٖ-1ٔ:}انمهى[ َوَزٌَِه اٌَؼَزاُة 

 أوًل: القصة في القرآن:
ص، إذا قٌص الًقصص، كيقاؿ: في رأسو قصة، القص ىك فعؿ القاتعريف القصة لغة: 

َٓ اٌمََصِص ]كيعني الجممة مف الكبلـ كنحكه، قاؿ تعالى:  ُٓ َٔمُصُّ َػ١ٍََْه أَْؽَغ ، {ٖ}يٕسف:[ ...َْٔؾ
 .(ُ)كالقاص ىك الذم يأتي بالقصة 

في  حمو اهلل: "القصة في القرآف عمؿ فني مستقؿيقكؿ سيد قطب ر  تعريف القصة اصطالحًا:
. كالقرآف دستكر شامؿ ليذه األمة اإلسبلمية كيشمؿ كؿ مناحي الحياة (ِ)كطريقة عرضو"  مكضكعو

الدينية كالدنيكية، فيك كتاب دعكة دينية قبؿ كؿ شيء، كالقصة إحدل كسائؿ اإلبداع ليذه الدعكة، 
بار كتثبيتيا كترسيخ معانييا، كالقصة ليا أثرىا العميؽ في النفكس لما فييا مف التشكيؽ كاالعت
 .(ّ)كاالتعاظ، كىي مف أىـ الكسائؿ التي دخؿ منيا المصمحكف كالقادة إلى قمكب الناس كعقكليـ 

القصة في القرآف ىي كسيمة مف كسائؿ القرآف المتعددة لتكضيح األغراض الدينية ك 
كالدعكية فالقرآف كتاب دعكة دينية قبؿ كؿ شيء، كالقصة شأنيا شأف الكسائؿ األخرل مف ترغيب 

يب كعرض أحكاؿ القيامة كعرض أحكاؿ المؤمنيف كما ينتظرىـ كالكافريف كمصيرىـ كمع أف كترى
الغرض الديني ىك اليدؼ مف القصة في القرآف إال أنو لـ يؤثر عمى الجانب الفني لمقصة فالقصة 
في القرآف أدت اليدؼ الديني كامبلن كبرزت الخصائص الفنية في التصكير كالتعبير بصكرة في 

 .(ْ) لركعة كالجماؿغاية ا

فالقرآف يشبو بعضو بعضان في الببلغة كقكة الحبؾ كسبلسة العبارات في جميع مكضكعاتو 
أـ أكامر كنكاىي كغير ذلؾ، فالتعبير القرآني يؤلؼ بيف الغرضيف  ان سكاء كانت قصة أـ تشريع

ُٓ َٔمُصُّ ػَ ]الديني كالفني فيما يعرضو مف صكر كمشاىد كقصص، قاؿ تعالى:  َٓ َْٔؾ ١ٍََْه أَْؽَغ

                                                           
 (.ْٕ/ٕلساف العرب، )( ُ)
 (.ُّْ/ُالتصكر الفني في القرآف، )( ِ)
(، ينظر: التصكر ّ/ُرآف لئلماـ األكبر الدكتكر محمد سيد طنطاكم، شيخ األزىر، )ينظر: القصة في الق( ّ)

 (.ُّْ/ُالفني لمقرآف، )
 (.ْ/ُينظر: القصة في القرآف، لسيد طنطاكم، )( ْ)
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 َٓ َٓ اٌَغبف١ٍِِ ِّ ٌَ ِٗ ْٓ لَْجٍِ ِِ َْٕذ  ْْ ُو اِ َٚ  َْ ََ٘زا اٌمُْشآَ َؽ١َْٕب ا١ٌََِْه  ْٚ ب أَ َّ ، كالقصة تعرض {ٖ}يٕسف:[ اٌمََصِص ثِ
 .(ُ)الحدث ككأنؾ تعيش معو كتشاىده فتنطبع في الذىف كال ينساىا اإلنساف بسيكلة 

 أغراض القصة في القرآن:

 كمتنكعة مف أىميا: كأىداؼ سامية كمقاصد متعددة أغراض لمقصة في القرآف 

أكحى اهلل إليو ىذا القرآف كما فيو مف قصص بداية مف  إثبات الكحي كالرسالة: فالرسكؿ  .أ 
براىيـ كمكسى كعيسى كغيرىا مف قصص األنبياء، كلـ يكف  قصة آدـ  كاتبان    كنكح كا 

بؿ ذلؾ، فكركد ىذه القصص بيذه الصكرة مف الدقة كال قارئان كلـ يتمؽ العمـ كالكتابة مف أحد ق
 .(ِ)دليؿ عمى صدؽ الكحي كالنبكة كأف القرآف كحي مف عند اهلل 

مف أىداؼ القصة كذلؾ بياف أف اهلل تعالى ينصر أنبياءه كرسمو في النياية كيحؿ اليبلؾ  .ب 
تكاجييـ كىذه  كالعقاب عمى الكافريف، كىذا يقكم عزيمة المؤمنيف كيثبتيـ رغـ الشدائد التي

النياية المشجعة لممؤمنيف كالمحبطة لمكافريف نراىا في قصص متعددة مثؿ قصة نكح مع قكمو 
كفرعكف كجنكده كغير ذلؾ  ككيؼ تـ إغراقيـ، كقصة ىكد كقكمو، كما حدث مع مكسى 

 .(ّ)مف القصص 
مف خبلؿ كذلؾ نجد مف أىداؼ القصة ترسيخ قكاعد الديف كنشر المعاني الدينية الكاضحة  .ج 

المناظرات كالمكاعظ، كأكضح مثاؿ قصة إبراىيـ كجدالو مع النمركد ككيؼ بيت الذم كفر في 
 نياية المناظرة.

ب ] (ْ)إيضاح أسس الدعكة إلى اهلل كتكضيح كبياف أصكؿ الشرائع التي بعث بيا األنبياء  .د  َِ َٚ

 َّ ِٗ أَٔ ْٓ َسُعٍٛي اَِلَّ ُِٔٛؽٟ ا١ٌَِْ ِِ ْٓ لَْجٍَِه  ِِ ٍَْٕب  ِْ أَْسَع  . {ٕ٘}األَبيبء:[ ُٗ ََل اٌََِٗ اَِلَّ أََٔب فَبْػجُُذٚ
القصص نكع مف فنكف األدب يصغي إليو السامع بشكؽ، كترسخ القصة في النفس كتتغمغؿ  .ق 

ٌْجَبةِ ]، (ٓ)في قمب السامع فتحصؿ العبرة كالعظة  ُْ ِػْجَشحٌ أِلٌُِٟٚ األَ ِٙ َْ فِٟ لََصِص [ ٌَمَْذ َوب

 رة كالعظة بطرؽ شتى منيا بياف حسف عاقبة المؤمنيف، أك بياف سكء كنأخذ العب .{ٔٔٔ}يٕسف:
 .(ُ) عاقبة المكذبيف

                                                           
 (.ُْْ/ُينظر: التصكير الفني في القرآف، )( ُ)
ي عمـك (، مباحث فَِْ/ُديف عتر، )لقرآف الكريـ، نكر ال(، عمـك آُْ/ُينظر: التصكير الفني لمقرآف، ) (ِ)

 (.ُّٖ/ُالقرآف، لمناع القطاف، )
 (.ِِْ/ُقرآف الكريـ، لنكر الديف عتر، )( عمـك الّ)
 (.ُّٕ/ُي عمـك القرآف، لمناع القطاف، )( مباحث فْ)
 (.ُّٖ/ُي عمـك القرآف، لمناع القطاف، )( ينظر: مباحث فٓ)
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تنبيو أبناء آدـ مف غكاية الشيطاف كأف العداكة خالدة بيننا كبيف الشيطاف، كتحذير الناس مف  .ك 
طرؽ الشر التي يزينيا ىذا العدك، ككؿ طريؽ خير مستقيـ يصد عنيا كيقؼ فييا حتى يبعدنا 

 .(ِ)عنيا 
كتسميتو عمى ما يصيبو مف األذل كتبشيره بأف العاقبة  كمف أىداؼ القصة تثبيت فؤاد النبي  .ز 

ِٗ ]الحسنة ستككف لو كلمف اتبعو، قاؿ تعالى:  ب ُٔضَجُِّذ ثِ َِ  ًِ ُع ْٔجَبِء اٌشُّ ْٓ أَ ِِ ُواّلً َٔمُصُّ َػ١ٍََْه  َٚ

رِ  َٚ ِػظَخٌ  ْٛ َِ َٚ ِٖ اٌَؾكُّ  َِ٘ز َعبَءَن فِٟ  َٚ َٓ فَُئاَدَن  ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ  {ٕٓٔ}ْٕد:[ ْوَشٜ ٌِ
(ّ). 

ألف  بياف أف ىذا القرآف ىك مف عند اهلل كليس كما يزعـ المشرككف أنو مف عند محمد  .ح 
كال قكمو، فيذا دليؿ عمى أنو صادؽ فيما يبمغو عف  قصص السابقيف ما كاف يعمميا محمد

َٙب اِ ]ربو، قاؿ تعالى:  ْٔجَبِء اٌَغ١ِْت ُِٔٛؽ١ ْٓ أَ ِِ ٍَْه  ًِ ََ٘زا رِ ْٓ لَْج ِِ َه  ُِ ْٛ ََل لَ َٚ َْٔذ  َٙب أَ ُّ َْٕذ رَْؼٍَ ب ُو َِ ١ٌََْه 

 َٓ زَّم١ِ ُّ ٍْ َّْ اٌَؼبلِجَخَ ٌِ  {9ٗ}ْٕد:[ فَبْصجِْش اِ
(ْ). 

كىناؾ أىداؼ كمقاصد أخرل يستنبطيا مف يتعمؽ في فيـ فيذه األىداؼ المتعددة لمقصة 
عبرة كالعظة لنككف مف أصحاب العقكؿ عمى أىميتيا فمنأخذ منيا ال القصص القرآني، كىذا يدؿ

سطكر  ، فميست القصة لمتسمية أك لمؿءالصحيحة السممية التي تتعمـ مف خطئيا كأخطاء غيرىا
كآيات كلكف لنستفيد منيا كنحمؿ أحداثيا كننتفع بما فييا مف عبر كمكاقؼ، بؿ لنتأمؿ نياية القصة 

 لح كنتيجة العمؿ الطالح.كنتعرؼ عمى تسمسؿ أحداثيا، لنعرؼ نتيجة العمؿ الصا

 ثانيًا: التحميل المغوي:
 .(ٓ)بمى )ببله( جربو كاختبره، كببله اهلل اختبره يبمكه ببلءن بالمد كيككف بالخير كالشر  بموناىم:

القسـي: بفتح القاؼ كالسيف كضـ الميـ: اليميف باهلل تعالى، أقسـ يقسـ إقسامان، كالجمع  أقسموا:
َٓ ]قاسمكا: تحالفكا، كمنو قكلو تعالى: أقساـ، كأقسمت: حمفت، كت ١ ِّ ْمزَِغ ُّ ٌَْٕب َػٍَٝ اٌ َْٔض ب أَ َّ [ َو

 .(ٔ) أم الذيف تقاسمكا كتحالفكا عمى كيد الرسكؿ {9ٓ}انحجس:

                                                                                                                                                                          
 (.ُّٖ/ُ)مباحث في عمـك القرآف، لمناع القطاف، ( ُ)
 (.ُْٓ/ُ( ينظر: التصكير الفني في القرآف، )ِ)
 (.ٔ/ُينظر: القصة في القرآف، سيد طنطاكم، )( ّ)
 (.ٓ/ُينظر: المصدر السابؽ، )( ْ)
 (.َْ/ُ( مختار الصحاح، )ٓ)
 (.ِْٖ/ُِ(، لساف العرب، )ُُْٗ/ُ( القامكس المحيط، )ٔ)
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: قطع القطع البائف أك القطع أم نكع كاف، صرمو يصرمو صرمان فانصـر كمنو  ليصرمنيا: ـى رى صى
َٓ ]قكلو تعالى  ١ ِِ ُْ َصبِس ْٕزُ ْْ ُو ، أم عازميف عمى صـر النخؿ، كالصريمة: األرض {ٕٕ}انمهى: [اِ

ُِ ]المحصكد زرعيا، كالصريـ: الميؿ النقطاعو عف النيار، كمنو قكلو تعالى:  ِش٠ [ فَؤَْصجََؾْذ َوبٌصَّ

، أم احترقت فصارت سكداء مثؿ الميؿ، كالصريـ: الشيء المصركـ الذم ال شيء فيو، {ٕٓ}انمهى:
، كالصريـ: مف األضداد، فيك اسـ الميؿ كالنيار جميعان ألف كؿ كاحد (ُ)كقيؿ األرض المحصكدة 

 .(ِ)يقطع عف صاحبو 

خفت: الصكت سكف بمعنى أسرار المنطؽ، خفت الصكت خفكتان: بمعنى سكف كتخافت  يتخافتون:
 .(ّ)القكـ إذا تشاكركا سران 

دى يىٍحًرد بالكسر: بمعنى قصد كمنو  حرد: رى ا َػٍَٝ َؽْشٍد ]قكلو تعالى: الحٍرد: الجد كالقصد، حى ْٚ َغَذ َٚ

 َٓ ، كالحرد: المنع، كالقصد، كالغيظ كالغضب، كيجكز أف يككف ىذا كمو معنى  {ٕ٘}انمهى:[ لَبِدِس٠
َٓ ]قكلو  ا َػٍَٝ َؽْشٍد لَبِدِس٠ ْٚ َغَذ : عمى حدو مف أمرىـ [َٚ  .(ْ)، كغدكا عمى حردو

ىك مجاكزة الحد في العصياف، يقاؿ: طغى: الطاء كالغيف كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح، ك  طاغين:
ىك طاغ، كطغى السيؿ: إذا جاء بماء كثير، كطغى البحر ىاجت أمكاجو، كالطغياف: االعتداء في 
حدكد األشياء كمقاديرىا، كالطغياف: مجاكزة الحد في العصياف، كطغى الرجؿ: أسرؼ في المعاصي 

 .(ٓ)كالظمـ، كالطاغية: الجبار، األحمؽ، الظالـ، المتكبر 

     طاؼ بو حاـ حكلو، كأطاؼ بو كعميو، طرقو ليبلن كمنو قكلو تعالى:  فطاف عمييا طائف:

[ َْ ٛ ُّ ُْ َٔبئِ ُ٘ َٚ ْٓ َسثَِّه  ِِ َٙب غَبئٌِف  ، كال يككف الطائؼ إال ليبلن، كالطائؼ  {9ٔ}انمهى:[ فَطَبَف َػ١ٍَْ
يب كالخياؿ ر جنتيـ أمر غ، ككاف ما حدث ل(ٔ)كالطيؼ سكاء كىك ما كاف كالخياؿ كالشيء يمـ بؾ 

 ألف األمر غريب كال يكاد يصدؽ. لقد ضممنا الطريؽ، ىذه ليست جنتناكليذا قالكا عندما رأكىا 

                                                           

 (.ّّٔ/ُِ( لساف العرب، )ُ)
 (.ِْ/ٔ( تفسير السمعاني، )ِ)
 (.ُّ/ِ(، لساف العرب، )ّٗ/ُ( مختار الصحاح، )ّ)
 (.ُِْ/ّ( لساف العرب، )ْ)
 (.ِْٗ/ّٖ(، تاج العركس، )ُِْ/ّ( معجـ مقاييس المغة، )ٓ)
 (.ِِٔ/ٗ( لساف العرب، )ٔ)



-ْٗ- 

 

 ثالثًا: أسباب النزول:
      ذكر اإلماـ السيكطي: أف أبا جيؿ قاؿ يكـ بدر: خذكىـ أخذان فاربطكىـ في الحباؿ، 

    درجة أف اإلمساؾ بالمسمميف ىيف لقمة المسمميف ل كال تقتمكا منيـ أحدان، ككاف األمر سيبلن 
َٔب أَْصَؾبَة اٌَغَّٕخِ ]كضعفيـ الشديد، كقكة قريش عدكان كعدة، فنزلت:  ْٛ ب ثٍََ َّ ُْ َو ُ٘ َٔب ْٛ ، {1ٔ}انمهى:[ أَِّب ثٍََ

 .(ُ)فقدرة قريش عمى المسمميف كقدرة أصحاب الجنة عمى قطؼ ثمار جنتيـ 

 رابعًا: التفسير الجمالي:
نا بمكناىـ أم كفار قريش كما بمكنا أصحاب الجنة ككانكا مؤمنيف مف أىؿ الكتاب فشبو إ

كما امتحف أصحاب الجنة بفعؿ أبييـ، فكما  اهلل تعالى قريشان بيـ، بأف امتحف أىؿ قريش بمحمد 
 حؿَّ العقاب في جنتيـ كذلؾ سكؼ يحؿ بكفار قريش الذيف بطركا كلـ يشكركا النعمة، كعادكا محمدان 

  ف السبع التي ان مف المفسريف عمى أف السني، كيذكر ابف عطية أف كثير (ِ)بدؿ أف يؤمنكا بو
، كأصحاب الجنة قيؿ ىـ مف أصحاب (ّ)أصابت قريشان ىي اختبار ليـ كما اختبر أصحاب الجنة 

اف البستاف نصيبيـ، كقيؿ ك يعطي الفقراء كالمساكيف يـك حصاد الكتاب كقيؿ مف ثقيؼ ككاف أبكىـ
ؽ لؤلكالد فعؿ أبييـ، كتعاىدكا قي، كعندما مات ىذا الرجؿ، لـ ير يدخر ما يكفيو لسنتو كينفؽ البا

كأقسمكا بأف ال يعطكا المساكيف شيئان، كال يستثنكف أكثر المفسريف أف لـ يستثنكا بمشيئة اهلل ألنيـ 
ستثنكف أم أنيـ كانكا كاثقيف مف قدرتيـ عمى حصاد كقطؼ الثمار ال محالة، قيؿ معنى ال ي

، فنادل بعضيـ بعضان في (ْ)سيقطفكف كؿ الثمر كال يستثنكف لممساكيف شيئان كما كاف يفعؿ أبكىـ 
ب لمبستاف لقطع ثمار النخيؿ كقيؿ األعناب كتشاكرا بأف ال يدخمنيا عمييـ مسكيف االصباح لمذى

حرد الحنؽ كالقضب كذىبكا عمى حردو أم عمى قدرة كجد كقصد كعمى أمر مجمعكف عميو كقيؿ ال
 .(ٓ)عمى المساكيف كمنعيـ ما كاف يعطييـ أبكىـ 

ككاف بسبب ىذا العـز منيـ كالنية المخالفة لما كاف يفعؿ أبكىـ كىذا الظف منيـ بأنيـ 
قادركف عمى فعؿ ذلؾ ال يمنعيـ شيء حتى أنيـ لـ يقكلكا إف شاء اهلل، ألنيـ كالكاثقيف مف قدرتيـ 

 ؿ نار مف السماء أحرقت البستاف فأصبح ػػقي ،ف اهللػػذاب مػػػا عػػػاـ حكليػػؼ كحاػػيء طػػؾ الشػػعمى ذل

                                                           
 .ِْٗ( ينظر: أسباب النزكؿ، لمسيكطي، صُ)
 (.ِّٗ/ُٖفسير القرطبي، )(، تّْٗ/ٓ(، تفسير ابف عطية، )ِْٓ/ِّ( ينظر: تفسير الطبرم، )ِ)
 (.ّْٗ/ٓ( ينظر: المحرر الكجيز، تفسير الكتاب العزيز، )ّ)
 (.ِِّ/ْ(، زاد المسير في عمـ التفسير، )َٕٔ/َّ( ينظر: مفاتيح الغيب= التفسير الكبير، )ْ)
 (.ِّْ/ْ( ينظر: زاد المسير في عمـ التفسير، )ٓ)
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 .(ُ)أسكدان مثؿ الميؿ في السكاد 

قد استحالت النضارة  رة البستاف ككثرة ثمره إلى سكادفمما كصمكا إلييا كقد تحكلت نضا
داية أنيـ قد أخطأكا كالبيجة إلى السكاد كالظممة، ككاف الثمار صرمت أك قطعت اعتقدا في الب

الطريؽ فقالكا إنا لضالكف أم تائيكف عف الطريؽ إلى البستاف، كلكف عندما تيقنكا أف ذلؾ البستاف 
المصركـ الخالي مف الثمار ىك بستانيـ قالكا "بؿ نحف محركمكف" أم حيرمنا مف ثمر البستاف 

ـ كأعقميـ رأيان ككاف قد بسبب عزمنا كقصدنا حرماف المساكيف حقيـ عندىا قاؿ أكسطيـ كأعدلي
حذرىـ مف نيتيـ منع الفقراء نصيبيـ، فمـ يسمعكا منو كعصكه، فعندما ذكرىـ بما نصحيـ بو، 
كقاؿ: ألـ أقؿ لكـ لكال تسبحكف بمعنى ىبل تسبحكف اهلل كتشكركنو عمى ما أنعـ عميكـ مف بستاف 

 فتقكلػػػكف إف شػػػاء اهلل، إذا قمتػػػـ لنصرمنيػػػػا فيػػو نخيػػػؿ كعنػػب، كقيػػؿ لكال تسػػػبحكف أم ىبل تستثنػػكف

 .(ِ)مصبحيف 

أكسطيـ نصحيـ بالشكر بأف يعطكا الفقراء حقيـ كال يمنعكىـ ما كاف  كاألكؿ أكلى ألف
يدفعو ليـ أبكىـ، بعد ىذا التذكير ليـ أقبمكا يتبلكمكف فيذا يقكؿ أنت خكفتنا الفقر، كآخر يقكؿ أف 

ا الـ أحدىـ اآلخر كقيؿ عمى ما فرطكا منو مف االستثناء كما أضمركا مف صاحب ىذا الرأم كىكذ
 .(ّ) منع المساكيف مف دخكؿ البستاف كأخذىـ نصيبيـ

كاعترفكا بأنيـ كانكا طاغيف معتديف عمى أمر اهلل، كلـ نشكر كما كاف يشكر أبكنا، ثـ قالكا 
أبدليـ خيران منو  نا، يقاؿ أنو "عسى ربنا أف يعكضنا أفضؿ مف بستاننا في الدنيا كيتكب عمي

لصدؽ تكبتيـ، ككصفكا الجنة الجديدة بأكصاؼ كثيرة مبالغ فييا حيث قالكا أف اسـ البستاف الجديد 
، كذلؾ العذاب أم ما حدث مف عذاب كىبلؾ (ْ)ىك الحيكاف فييا عنب يحمؿ البغؿ عنقكدان كاحدان 

ا في الدنيا، فيذا مثاؿ عمى نكع مف أنكاع لمبستاف في الدنيا يحصؿ لمف خالؼ أمرنا ككذب رسمن
العقاب في الدنيا كىك حرماف الثمر عندما يأتي كقت حصاده كىذا فيو حسرة كبيرة كلعذاب     

                                                           
 (.َٖٔ/َّ( ينظر: مفاتيح الغيب، )ُ)
، زبدة التفاسير، ُّْٓ(، ينظر: التفسير الكاضح الميسر، لمصابكني، صُٕٗ/ٖفسير ابف كثير، )( ينظر: تِ)

 (.ّٖٕٗ/ِٗ، رحاب التفسير، لمشيخ كشؾ، )ٕٓٔلمشعراكم، ص
 (.ِٖ/َُينظر: جامع البياف، لمطبرم، )( ّ)
حات اإلليية، لمجمؿ، ، ينظر: الفتك  (،ٖٖ/ِٗالتحرير كالتنكير، )،(ِٖ/َُالبياف، لمطبرم، ) جامع ( ينظر:ْ)

(ٖ/َٖ.) 
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، كقد ذكر كثير مف المفسريف أف ىذا مثؿ ألىؿ مكة (ُ)اآلخرة أكبر كأشد كأعظـ مف عذاب الدنيا 
دىا يشربكف الخمر كمف معو جميعان كبع  يكـ بدر كتعاىدكا عمى قتؿ محمد عندما خرجكا

كف أحد منيـ يخطر     فكاف األمر أشبو بالخياؿ حيث ىيزمكا شر ىزيمة لـ ي كيضربكف الدفكؼ
كال حتى أف يجدكا مقاكمة مف المسمميف لقمتيـ كضعفيـ ما حدا بأبي بجيؿ أف يقكؿ ببالو ىذا 

عرفة الرتدعكا عف جيميـ ككفرىـ كعنادىـ ، فمك كانكا مف ذكم العقكؿ كالم(ِ)ستربطيـ في الحباؿ 
كتابكا إلى رشدىـ كلك اعتبركا كاتعظكا مف ىذه القصة لما أصٌركا عمى الكفر كالمعصية كالعداء 

 .(ّ) لمحمد 
فكجو المشابية بيف أىؿ مكة كأصحاب الجنة أف كبل الفريقيف قد منحو اهلل نعمة عظيمة 

 .(ْ)لكنيـ قابمكىا بالجحكد كعدـ الشكر 
يخطر بالباؿ مسألة ميمة كىي أنو ىؿ يعاقب اإلنساف عمى نيتو؟ فأصحاب الجنة لـ  مسألة:

يمنعكا المساكيف حقيـ فعبلن؛ لكنيـ عزمكا عمى ذلؾ، قاؿ القرطبي رحمو اهلل في ىذه اآلية دليؿ 
 عمى أف العـز مما يؤاخذ بو اإلنساف ألف أصحاب البستاف عزمكا عمى الفعؿ فعكقبكا قبؿ فعميـ،

ٍُ ]كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى:  ْٓ َػَزاٍة أ١ٌَِ ِِ ٍُ ُِٔزْلُٗ  ٍْ ٌَْؾبٍد ثِظُ ِ ِٗ ثِب ْٓ ٠ُِشْد ف١ِ َِ ، كفي الحديث:  {ٕ٘}انحج:[ َٚ
(، قيؿ يا رسكؿ اهلل ىذا القاتؿ فما باؿ سممان بسيفيما فالقاتل والمقتول في النارمإذا التقى ال)

، فالقرطبي يؤكد عمى أف مف عـز عمى فعؿ (ٓ)( إنو كان حريصًا عمى قتل صاحبوالمقتكؿ؟ قاؿ: )
لعمـ مف الفقياء كالمحدثيف ا ؿ: "ىذا ما عميو عامة السمؼ كأىؿمعصية فإنو يؤاخذ عمييا كيقك 

ف كطف عميو ال يؤاخذ بو"  كالمتكمميف كال يمتفت لمف زعـ أف ما يييـ اإلنساف بو كا 
، كلكف كرد في (ٔ)

قاؿ: قاؿ رسكؿ  ، كعف أبي ىريرة (ٕ)( تكتب عميومن ىم بسيئة ولم يعمميا لم في الحديث: )

                                                           
(، تفسير الجبلليف، ّّٕٗ/ٕ(، فتح الرحمف في تفسير القرآف، )ُّٖٕٗ/ِٗ( ينظر: في رحاب التفسير، )ُ)

 .ُِْٓ(، التفسير الكاضح الميسر، لمصابكني، صٕٗ/ٖ(، الفتكحات اإلليية، لمجمؿ، )ٖٕٓ/ُ)
 (.ُٓٗ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ُٖ/ٖمجمؿ، )(، الفتكحات اإلليية، لِْْ/َُ( ينظر: البحر المحيط، )ِ)
 (.ّٗ/ِٗ( ينظر: تفسير المراغي، )ّ)
 (.َُُّ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ْٕ/ُٓ( ينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ْ)
ف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا، )ٓ) (، صحيح مسمـ، باب إذا تكاجو المسمماف ُٓ/ُ( صحيح البخارم، باب كا 

 (.ُِِْ/ْ، )بسيفيما
" مف سكرة آؿ عمراف )كلـ يصركا عمى ما فعمكا كىـ ُّٓ(، عندما فسر اآلية "ُِٓ/ْ( تفسير القرطبي، )ٔ)

 (.ّٔ/ِٗيعممكف(، ينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )
لـ ( كتاب تخريج األحاديث المرفكعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير لمبخارم، باب مف ىـ بسيئة كلـ يعمميا ٕ)

 (.ِٖٔ/ّ(، مصنؼ ابف أبي شيبة كزاد )حتى يعمميا(، )ُِٕٗ/ُتكتب عميو، )
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ميا كتبت لو عشرًا إلى ممن ىم بحسنة فمم يعمميا كتبت لو حسنة, ومن ىم بحسنة فع: )اهلل 
ن عمميا كتبت  .(ُ)( سبع مائة ضعف, ومن ىم بسيئة فمم يعمميا لم تكتب, وا 

ىم عبدي بسيئة فال  إذا: ): قاؿ اهلل كعف أبي ىريرة أيضان قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
ذا ىم بحسنة فمم يعمميا فاكتبوىا حسنة, فإن عمميا  تكتبوىا عميو, فإن عمميا فاكتبوىا سيئة, وا 

 .(ِ)( فاكتبوىا عشراً 

كاآلف نتساءؿ لماذا عكقب أصحاب الجنة قبؿ أف يعممكا كيحرمكا الفقراء مف حقيـ 
رحمة العمؿ بالفعؿ، فيذا التدبير، كنصيبيـ؟ أف أصحاب البستاف تجاكزكا مرحمة اليـ كبدأكا م

، فانطمقكا، أف ال يدخمنيا، كؿ ىذه أفعاؿ كليس فقط  كاإلصرار عمى حرماف الفقراء، كغدكا عمى حردو
، ليذا عكقبكا عمى الفعؿ كاهلل أعمى كأعمـ. ـٍ  مجرد ىى

 خامسًا: أوجو البالغة:

َٙب غَبئِفٌ ]قكلو تعالى:  -ُ ؼ نكرة لئلبياـ تعظيمان لما أصاب جاءت طائ {9ٔ}انمهى:[ فَطَبَف َػ١ٍَْ
جنتيـ حتى أصبحت كالميؿ األسكد، ككأنيا احترقت، أك أصبحت كالنيار ألنيا خالية مف 

نكع ىذا الطائؼ أك  الثمر، كمنو البياض مف األرض بمعنى الخالية مف الشجر، فمـ يذكر 
ا ىك ىذا الطائؼ كما كيفية نزكلو ألف المقصكد ما ترتب عميو مف آثار تكجب االعتبار، أما م

 .(ّ)نكعو فبل يتعمؽ بذكره ىدؼ أك غرض 

َْ ]قكلو تعالى:  -ِ ََل رَُغجُِّؾٛ ْٛ ٌَ ُْ ًْ ٌَُى ُْ أَلُ ُْ أٌََ ُٙ َعطُ ْٚ استفياـ استنكارم حيث أنكر  {3ٕ}انمهى:[ لَبَي أَ
عمييـ عدـ التسبيح، كما أنكر قكليـ: لنصرمنيا مصبحيف، كالمعنى: ألـ يسبؽ لي أف قمت لكـ 

ذا قمتـ لنصرمنيا مصبحيف، كقمت لكـ ىبل تستثنكف، كأطمؽ لفظ التسبيح عمى االستثناء لما
 .(ْ)ألف كبلن مف التسبيح كاالستثناء تنزيو كتعظيـ هلل تعالى 

                                                           
ذا ىـ بسيئة لـ تكتب، )ُ)  (.ُُٕ/ُ( صحيح مسمـ، باب إذا ىـ العبد بحسنة كتبت كا 
ذا ىـ بسيئة لـ تكتب، )ِ) (، كعند البخارم، باب مف ىـ ُُٕ-ُ( صحيح مسمـ، باب إذا ىـ العبد بحسنة كتبت كا 

 (.َُّ-ٖئة، بألفاظ متقاربة، )بحسنة أك بسي
(، كينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، ُٖٕ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، لمحيي الديف دركيش، )( ّ)

(ُٓ/ْٖ.) 
 (.ُِْ/ٓينظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم، )( ْ)
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حيث قدـ الخبر "كذلؾ" عمى المبتدأ كىك العذاب، كىذا  {ٖٖ}انمهى:[ َوَزٌَِه اٌَؼَزاةُ ]قكلو تعالى:  -ّ
 .(ُ)رة العجيبة مف إحراؽ البستاف في ذىف السامع لبلىتماـ بإحضار تمؾ الصك 

 استنباط بعض اليدايات:
 .انع الزكاة تمؼ مالو ك ندمواآليات أف مصير الشحيح كم تقرر -ُ

تبرأ مف الحكؿ كالقكة فكفار مكة أرادكا القضاء تتذكر قدرة اهلل كقكتو ك تدائمان أف  عمى األمة -ِ
مر ميسكران كسيبلن، ككذلؾ أصحاب الجنة كصحابتو، ككاف في نظرىـ أف األ عمى الرسكؿ

كانكا كاثقيف مف قدرتيـ عمى قطؼ ثمارىـ كقادريف عمى منع المساكيف، دكف أف يذكركا أم 
مانع قد يمنعيـ مف ذلؾ، حتى أنيـ لـ يأخذكا بالحسباف أف يمرض أحدىـ، أك يمكت مثبلن 

نقدـ مشيئة اهلل قبؿ أف ف نا أياإلنساف في أم كقت، فعم يتعرض لياكىذه عكارض طبيعية قد 
 .نعـز عمى فعؿ أم شيء

نفاذ كصيتيما، فقد ذكر بعض المفسريف أف أىمية اآليات  تظير -ّ بر الكالديف كالكفاء بعيدىما كا 
عطاء المساكيف كما كاف يفعؿ فخالفكا  صاحب البستاف أكصى أكالده، بالسير عمى نيجو كا 

 بأىمو، كفي الحديث أف رجؿ مف بني   الكصية، كدبركا كمكركا كال يحيؽ المكر السيء إال
فقاؿ: يا رسكؿ اهلل ىؿ بقي مف بر أبكم شيء أبرىما بعد مكتيما؟ قاؿ:  سممة سأؿ النبي 

كرام صديقيما وصمة الرحم الذي ) نفاذ عيودىما, وا    نعم الصالة عمييما والستغفار ليما وا 
 .(ِ)( ل رحم لك إل من قبميما

ع إلى التكبة كالتسبيح كاالستغفار كعدـ الغضب عندما يذكرنا أحد تبرز اآليات أىمية اإلسرا -ْ
بأخطائنا، فعندما ذكرىـ أكسطيـ بقكلو: )لكال تسبحكف( قالكا: سبحاف ربنا، كاعترفكا بأنيـ كانكا 

ْٔفُ ]ظالميف، كنظيره في القرآف كثير، منو قكلو تعالى:  ُّٛا أَ ْٚ ظٍََ َٓ اَِرا فََؼٍُٛا فَبِؽَشخً أَ اٌَِّز٠ َٚ ُْ َغُٙ

 ُ٘ َٚ ب فََؼٍُٛا  َِ ٚا َػٍَٝ  ُْ ٠ُِصشُّ ٌَ َٚ َُٔٛة اَِلَّ هللاُ  ْٓ ٠َْغفُِش اٌزُّ َِ َٚ  ُْ ِٙ ُْ َرَوُشٚا هللاَ فَبْعزَْغفَُشٚا ٌُِزُٔٛثِ

 َْ ٛ ُّ  . {ٖ٘ٔ}آل عًساٌ:         [٠َْؼٍَ

                                                           

 (.َّٗ/ِينظر: القصة في القرآف، لسيد طنطاكم، )( ُ)
(، األدب ُُٕ/ْ، كقاؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، كتاب البر كالصمة، )( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـِ)

 (، حديث أبي أسيد الساعدم.ِٕ/ُالمفرد، باب بر الكالديف بعد مكتيما، )
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األمر ترشد اآليات كتعمـ التركم كالحكمة عند اتخاذ القرارات، فبل بد مف التعقؿ كالتفكير في  -ٓ
قبؿ القياـ بو، فيؤالء الفتية تعجمكا دكف تفكير في عاقبة األمر، فكانت الندامة كالخسراف نتيجة 

 ىذا التسرع.

شكر النعـ، كتذكر المنعـ، كالشكر يككف بالعمؿ، قاؿ تعالى:  تكضح اآليات كتظير أىمية -ٔ
َٚد ُشْىًشا] ُٚ ٍُٛا آََي َدا َّ بإعطاء المساكيف مف ىذه النعـ ، فالعمؿ لشكر النعـ يككف {ٖٔ}سبأ:[ اْػ

ِٖ ]كىذا الثمر، قاؿ تعالى:  ََ َؽَصبِد ْٛ َ٠ ُ آَرُٛا َؽمَّٗ  .{ٔٗٔ}األَعبو:[ َٚ

القصة األغنياء إلى التكافؿ االجتماعي، كما أحكجنا إليو في أيامنا ىذه، فعطؼ الغني تكجو  -ٕ
حسد كالبغض عمى الفقير مف األسس التي تنشر المحبة بيف أفراد المجتمع، كتقضي عمى ال

 كالكراىية، فبل يتمنى الفقير زكاؿ ماؿ الغني بؿ يدعك لو بالخير كالبركة.
ف فعمو كا قيدّْر لناإضمار النية الحسنة كأف ننكم فعؿ الخير دائمان فإف أىمية إلى  ترشد اآليات -ٖ

ف لـ نستط عف ع ذلؾ فمنا أيضان أجر عمى ىذه النية، ففي الحديث القدسي، لنا أجران عظيمان، كا 
إن اهلل كتب الحسنات قاؿ: ) فيما يركيو عف ربو  ابف عباس رضي اهلل عنيما عف النبي 

والسيئات ثم بين ذلك, فمن ىم بحسنة فمم يعمميا كتبيا اهلل لو عنده حسنة كاممة, فإن ىو 
ىم بيا فعمميا, كتبيا اهلل عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة, ومن 

مم يعمميا كتبيا اهلل عنده حسنة كاممة, فإن ىو ىم  بيا فعمميا كتبيا اهلل لو ىم بسيئة ف
  فمنحرص عمى أف نىيَـّ دائمان عمى فعؿ الحسنات حتى نحصؿ عمى حسنة ، (ُ)( سيئة واحدة

 أك عشرة كال ننكم كال نضمر الشر أبدان.
اف، كاختبار أىؿ مكة رزقيـ اآليات أف الدنيا دار اختبار كابتبلء فكاف اختبار أىؿ البست تبيف -ٗ

فكانت عاقبتيـ الندـ كالخسارة في الدنيا كلـ يشكركا اهلل عمى نعمو، اهلل خيران فبطركا كجحدكا 
 كلعذاب اآلخرة أكبر.

مف اإلشارات التي نستطيع اف نفيميا مف القصة أف اإلنساف ضعيؼ القكة كالتدبير، فمشركك  -َُ
ـ بدر، كلـ يذكركا أم مانع يمنعيـ مف تنفيذ كأصحاب يك  مكة أحكمكا الخطة لقتؿ محمد 

ما عزمكا عميو، ككذلؾ أصحاب الجنة لـ يستثنكا أم شيء بمنعيـ مف حصاد كقطؼ ثمارىـ 
كلـ يذكركا أم مانع يمنعيـ مف حرماف المساكيف حتى األمكر الطبيعية لـ يذكركىا        

، فيككف عائفان لما عزمكا مثؿ المرض فمـ يكف بحسبانيـ أف يمرض أحدىـ أك يمكت مثبلن 

                                                           
 (.َُّ/ٖ( صحيح البخارم، باب مف ىـ بحسنة أك بسيئة، )ُ)
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أصركا عميو، كمكف رأينا أف األمكر لـ تسير حسب ما خططكا كدبركا رغـ أحكاـ التدبير 
 كالتخطيط.

تصكر اآليات النفس اإلنسانية في حاؿ الغنى كالفقر، كفي حاؿ حصكليا عمى النعمة كحاؿ  -ُُ
 فقدانيا.

 بين يوم القيامة:: جزاء المتقين وبيان حال المجرمين والمكذالمطمب الثالث
 كينقسـ إلى مقطعيف: 

 المقطع األول
نكار ال  ين الطائعين والمجرمين العاصينمبين المسم مساواةجزاء المتقين وا 

ُِ ]قاؿ تعالى:  ُْ َعَّٕبِد إٌَِّؼ١ ِٙ َْٕذ َسثِّ َٓ ِػ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ َّْ َٓ  * اِ ١ ِِ ْغِش ُّ َٓ َوبٌ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ًُ اٌ ُْ  * أَفََْٕغَؼ ب ٌَُى َِ

َْ َو١َْف رَ  ٛ ُّ َْ  * ْؾُى ِٗ رَْذُسُعٛ ُْ ِوزَبٌة ف١ِ َْ ٌَُى َْ  * أَ ب رََخ١َُّشٚ َّ ٌَ ِٗ ُْ ف١ِ َّْ ٌَُى ٌْ َػ١ٍََْٕب ثَبٌَِغخٌ  * اِ ب َّ ُْ أ٠َْ َْ ٌَُى أَ

 َْ ٛ ُّ ب رَْؾُى َّ ٌَ ُْ َّْ ٌَُى ِخ اِ َِ َِ اٌم١َِب ْٛ ٌُ  * اٌَِٝ ٠َ ُْ ثَِزٌَِه َصِػ١ ُٙ ُْ أ٠َُّ ُٙ ٍْ ُْ ُشَشَوبُء فٍَْ  * َع ُٙ ٌَ َْ ْْ أَ ُْ اِ ِٙ ١َؤْرُٛا ثُِشَشَوبئِ

 َٓ  .{ٔٗ-ٖٗ:}انمهى[ َوبُٔٛا َصبِدل١ِ

 أوًل: التحميل المغوي:
[ ُِ ُْ َعَّٕبِد إٌَِّؼ١ ِٙ َْٕذ َسثِّ َٓ ِػ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ َّْ ، التقكل في المغة: التقاء كىك (ُ)، فيقكؿ اإلماـ الجرجاني [اِ

النفس عما تسترؽ بو العقكبة كذلؾ في  اتخاذ الكقاية كاالحتراز بطاعة اهلل عند عقكبتو كصيانة
 .(ِ) األكامر أك النكاىي

درس الكتاب يدرسو درسان كدراسةن، كدراسة كأنو عانده حتى انقاد لحفظو كبمعنى ذلمتو  تدرسون:
، كيقاؿ: سمى إدريس لكثرة دراستو كتاب اهلل تعالى، كيقاؿ:  بكثرة القراءة حتى خؼ حفظو عميَّ

 .(ّ)درست الصعب حتى رضتو 

                                                           
   بالعربية، كلد في تاكك  ( عمي بف محمد بف عمي، المعركؼ بالشريؼ الجرجاني فيمسكؼ مف كبار العمماءُ)

)قرب استراباد( كدرس في شيراز، فر الجرجاني إلى سمرقند بعدما دخؿ تيمكر شيراز، كعاد إلى شيراز بعد 
كفاة تيمكر، لو نحك خمسيف مصنفان، منيا التعريفات، شرح مكاقؼ اإليجي، الكبرل كالصغرل في المنطؽ 

 (.ٕ/ٓ، اإلعبلـ لمزركمي، )ُٖٔكغيرىا، تكفي سنة 
 (.ٓٔ/ُالتعريفات، لمجرجاني، )( ِ)
 (.َٖ/ٔ( لساف العرب، )ّ)



-َُُ- 

 

(، زعيـ  زعيم: زعـ يزعـي زعمان أم قاؿ: كزعـ بو: كفؿ، كالزعيـ الكفيؿ كفي الحديث )الزعيـ غاـر
: سيدىـ، كيقاؿ لو الحميؿ كالقبيؿ كالصبير، كالزعيـ في كبلـ العرب: الضامف كالمتكمـ عنيـ،  القـك

 .(ُ)كالقائـ بأمرىـ 

نا لكـ أف نفى بيا، قد انتيت إلى غايتيا، كقيؿ ، معناه مكجبة أبدان قد حمف(ِ)قاؿ ثعمب  أيمان بالغة:
 .(ّ)يميف بالغة أم مؤكدة 

 ًا: مناسبة اآليات لما قبميا:نيثا
حاؿ أىؿ الجنة في الدنيا كما حؿ بيـ مف عقاب بسبب أفعاليـ  بعد أف ذكر اهلل 

ف         المخالفة لما أمر اهلل بو، كجحكدىـ النعمة بدؿ شكرىا ذكر عقب ىذه القصة حاؿ المتقي
كما ينتظرىـ في جنة اآلخرة، ىذه الجنة الدائمة التي ال تفنى كال تبيد، أما جنات الدنيا فيي تفنى    

في نياية قصة  ال محالة كىذه اآليات ىي مقابؿ آيات التيديد لمف كفى كعصى ألـ يقؿ 
ٌََؼَزاُة ا٢َِخَشِح أَْوجَشُ ]أصحاب البستاف  َْٕذ ]ة فجاء مقابمة فيذا تيديد ليـ في اآلخر [ َٚ َٓ ِػ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ َّْ اِ

 ُِ ُْ َعَّٕبِد إٌَِّؼ١ ِٙ ، لمف أطاعو في األمر كالنيي فيذه اآليات ىي صكرة عف أحكاؿ  {ٖٗ}انمهى:[ َسثِّ
السعداء كما ينتظرىـ، كالتي سبقتيا عف أحكاؿ األشقياء كمصيرىـ كىك عذاب أكبر مما يتكىمكنو 

َٓ هللاِ ]في قكلو تعالى: ، كىذا ما نفيـ (ْ)كيحسبكنو  ِِ ْغفَِشحٌ  َِ َٚ فِٟ ا٢َِخَشِح َػَزاٌة َشِذ٠ٌذ  َٚ

 ٌْ ا َٛ ِسْظ ، فمناسبة اآليات لما قبميا ىك التقابؿ في العاقبة كفي المسمؾ كالحقيقة {ٕٓ}انحديد:[ ...َٚ
 .(ٓ)ضيف المذيف اختمفت بيا الطريؽ فكاف االختبلؼ في خاتمة الطريؽ يتقابؿ النق

 فسير اإلجمالي:ًا: التثالث

                                                           
 (.ُٕٕ/ّ(، معاني القرآف لمفراء، )ُّٔ/ُ( مختار الصحاح، )ُ)
   ( إماـ الككفييف في النحك كالمغة، أبك العباس أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار النحكم الشيباني بالكالء ِ)

اني، كاف ثقة حجو صالحان مشيكران بالحفظ كصدؽ الميجة كالمعرفة المعركؼ بثعمب كالؤه لمعف بف زائد الشيع
بالعربية كركاية الشعر القديـ، ككاف مقدمان عند الشيكخ، ككاف ابف األعرابي ذا شؾ في شيء قاؿ لو: ما تقكؿ 

(، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة، َُِ/ُىػ، كفيات األعياف، )ُِٗيا أبا العباس، تكفي سنة 
(ِ/ُِّ.) 

 (.َِْ/ٖ( لساف العرب، )ّ)
(، ينظر: تفسير ُّٕ/َِنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، ) (، ُٖٗ/ٖتفسير ابف كثير، ) ( ينظر:ْ)

(، التفسير ٕٔ/ِٗ(، التفسير المنير، لمزحيمي، )َُُْ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )َْ/ِٗالمراغي، )
 (.َُُْ/ُٓالقرآني لمقرآف، )

 (.ّٔٔٔ/ٔبلؿ القرآف، )( ينظر: في ظٓ)
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، فيؤالء (ُ)كالتقكل في الطاعة يراد بيا اإلخبلص، كفي المعصية يراد بيا الترؾ كالحذر 
عيف الذيف اتقكا عقكبة اهلل بأداء فرائضو كاجتناب معاصيو ليـ بساتيف المتقيف المخمصيف المطي

يشكب بساتيف الدنيا النعيـ الدائـ، كالتي ليس فييا إال النعيـ الخالص، ال يشكبو ما ينغصو كما 
رحمو اهلل، كجنات جمع جنة كىي البستاف الجامع كفي عرؼ  (ّ) ، يقكؿ اإلماـ البقاعي(ِ)الفانية 

الشرع "مكاف اجتمع فيو جميع السركر كانتفى منو جميع الشركر كىك الخالص مف المكدر 
 .(ْ)كالمنغص" 

[ َٓ ١ ِِ ْغِش ُّ َٓ َوبٌ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ًُ اٌ مطيع الخاشع ألمر اهلل كنييو، كالمجـر الذم اكتسب ىؿ يستكم ال [أَفََْٕغَؼ
اآلثاـ، كركب المعاصي، كخالؼ األكامر كالنكاىي، لف يككف حاؿ المسمميف في اليكاف كالذؿ 
كالمشركيف أبدان، كىذا االستفياـ إنكار لما كاف يعتقد كفار مكة أنيـ أفضؿ مف المسمميف في الدنيا 

ناؾ بعث كآخرة، فيذه اآليات تكبيخ مف اهلل ليـ كتقريع كسيككنكف أفضؿ في اآلخرة إف كاف ى
نكار لما يظنكنو   .(ٓ)كا 

َْٕذ ]رحمو اهلل ككثير مف المفسريف أنو عندما نزلت  (ٔ)كذكر اإلماـ الرازم  َٓ ِػ زَّم١ِ ُّ ٍْ ٌِ َّْ اِ

 ُِ ُْ َعَّٕبِد إٌَِّؼ١ ِٙ في الدنيا، فبل بد كأف ، قاؿ كفار مكة: إف اهلل تعالى فضمنا عميكـ أييا المسمميف [َسثِّ
ف لـ يكف فبل أقؿ مف المساكاة، فرد عمييـ رب العزة إف المساكاة بيف  يككف كذلؾ في اآلخرة، كا 

 المطيع المتقي كالمجـر العاصي غير جائزة.
                                                           

 (.ٓٔ/ُ( التعريفات، لمجرجاني، )ُ)
(، تفسير ُُٔ/َّ(، مفاتيح الغيب، )ِٗٓ-ْ(، الكشاؼ، )ِٓٓ/ِّ( ينظر: جامع البياف، لمطبرم، )ِ)

 (.ِْٔ/ُٖالقرطبي، )
حسف بف عمي بف أبي بكر البقاعي، أبك ال -بضـ الراء كتخفيؼ الباء-( ىك إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط ّ)

برىاف الديف، مؤرخ كأديب، أصمو مف البقاع مف سكرية، سكف دمشؽ كرحؿ إلى بيت المقدس كالقاىرة، لو 
مصنفات كثيرة مثؿ تفسيره نظـ الدرر، كلو ديكاف شعر سماه )إشعار الكاعي بأشعار البقاعي( كغيرىا، 

 (.ٔٓ/ُاألعبلـ، لمزركمي، )
 (.ُّٕ/َِ( نظـ الدرر، )ْ)
، لمسمرقندم، )ِٓٓ/ِّبياف، )( ينظر: جامع الٓ) (، مفاتيح ُُِّ/ُ(، الكجيز لمكاحدم، )ْْٖ/ّ(، بحر العمـك

 (.ِْٔ/ُٖ(، تفسير القرطبي، )ُُٔ/َّمفاتيح الغيب، )
ىػ(، ْْٓ( ىك العبلمة الكبير ذك الفنكف فخر الديف بف محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف الرازم، كلد سنة )ٔ)

الرازم المكلد، فريد عصره، كنسيج كحده، لو تصانيؼ مفيدة  ىػ(، الطبرستاني األصؿ،َٔٔىػ(، كتكفي )ْْٓ)
منيا تفسير القرآف الذم جمع فيو كؿ غريب كغريبة، كلو في عمـ الكبلـ: المطالب العالية، كنياية العقكؿ، 

في أصكؿ الفقو: المحصكؿ، كالمعالـ، كلو في الحكمة كلو في النحك كالطب كفنكف كثيرة،   كغيرىا، كلو 
 (.ُّٔ/ٔ(، األعبلـ، لمزركمي، )ِِٓ/ْعياف، )كفيات األ
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قد يككف  ميف( كلـ يقؿ المؤمنيف، فالمسممكفكقد نتساءؿ عف التعبير القرآني بمفظ )المسم
لتعبير بمفظ المسمميف في ىذه السكرة الكريمة التي ىي مف أكائؿ       منيـ عصاة كمجرميف!! إف ا

ما نزؿ تعني أف المسمـ في ىذه المرحمة مف بداية الدعكة دخؿ اإلسبلـ بفطرة سميمة، كنفس مطيرة 
مف كجس الجاىمية، فمـ يكف إسبلـ مف أسمـ عف رىبة أك طمع في شيء مف متاع الدنيا أك نفاؽ 

كتقيان كمطيعان غايتو اآلخرة كما أعده اهلل لممتقيف، فكطنكا أنفسيـ عمى احتماؿ  فكاف مسممان مؤمنان 
 .(ُ)الببلء كالتضحية كالفداء بثبات كيقيف في سبيؿ الحؽ الذم آمنكا بو 

بمفظ )المجرميف( مقابؿ المسمميف، ككما نعمـ أف الخطاب مكجو  يأما التعبير القرآن
ف؟ فيذا كصؼ يمبسيـ مع الشرؾ صفة اإلجراـ كيمبسيـ لباس لممشركيف فمماذا عبر عنيـ بالمجرمي

المجرميف الذم يساقكف إلى المحكمة متمبسيف بجرميـ، كىذا الجـر ىك الكفر كالجحكد لرسالة الحؽ 
كأمانتو كمع ذلؾ كفركا بو كبرسالتو كليس ىذا فحسب بؿ  كىـ أكثر الناس عممان بصدؽ النبي 
، فبلشؾ في إجراميـ كعتكىـ ككما قاؿ تعالى مع محمد  عذبكا كاضطيدكا كؿ مف كاف يسمـ

ا]عنيـ  ًّٛ ُػٍُ َٚ ب  ًّ ٍْ ُْ ظُ ُٙ ْٔفُُغ َٙب أَ اْعز١َْمََْٕز َٚ َٙب  َعَؾُذٚا ثِ  {ٗٔ}انًُم:[ َٚ
(ِ). 

َْ ]ثـ زاد في تكبيخيـ فقاؿ:  ٛ ُّ ُْ َو١َْف رَْؾُى ب ٌَُى مبني عمى أىكائكـ حيث  ، ىذا حكـ[َِ
أك المساكاة عمى األقؿ فيذا حكـ أعكج كأف أمر الجزاء بأيدييـ كـ أفضؿ مف المسمميف حكمتـ إن

، كيؼ تحكمكف ىذا الحكـ )كعمى أم شيء (ْ)، كيذكر صاحب تفسير مراح لبيد (ّ)كتحت تصرفيـ 
شيء يحصؿ لكـ كأم حاؿ يدعككـ إلى ىذا الحكـ ىؿ ىك صادر عف اختبلؿ فكر أك اعكجاج 

ىذا الحكـ أخذتمكه مف كتاب نزؿ عميكـ مف السماء ، فعمى أم شيء تبنكف أحكامكـ؟ كىؿ (ٓ)رأم( 
َْ ]السماء فأنتـ تخيركف عما فيو  ِٗ رَْذُسُعٛ ُْ ِوزَبٌة ف١ِ َْ ٌَُى َْ ] ،[أَ ب رََخ١َُّشٚ َّ ٌَ ِٗ ُْ ف١ِ َّْ ٌَُى ، فيذا الكتاب [اِ

 أف تختاركف ما تشاؤكف، كتككنكف كأنتـ كفار مجرمكف كالمسمميف في الجزاء كالثكاب.
اآليتيف فييا التيكـ كالسخرية بيـ، فبعد أف أنكر عمييـ ظنيـ بالمساكاة كال يخفى أف ىاتيف 

بيف الكافر كالمسمـ، كأنكر عمييـ حكميـ الذم ال يقبمو عقؿ كال عدؿ، سأليـ بسخرية كاستيزاء إف 
كاف ليـ كتاب يستمدكف ىذه األحكاـ منو، فيذا الكتاب يأخذكف منو مف األحكاـ ما يشتيكف! فيـ 

                                                           
 (.َُُٓ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ُِٔ/َّ( ينظر: مفاتيح الغيب، )ُ)
 (.َُُٕ/ُٓ( ينظر: التفسير القرآني لمقرآف، )ِ)
 (.ِْٔ/ُٖ( ينظر: تفسير القرطبي، )ّ)
تصكؼ مف فقياء الشافعيف، ىاجر إلى مكة ( ىك محمد عمر نككم الجاكم النبتي إقميما، التنارل بمدان، مفسر، مْ)

مكة كمات فييا، لو مصنفات كثيرة منيا تفسيره )مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد(، كمراقى العبكدية، 
 ـ(.ُٖٖٗ-ىػُُّٔكشرح لبداية اليداية لمغزالي، كمصنفات أخرل، تكفي سنة )

 (.ْٓٓ/ِ( مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد، )ٓ)
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ذا كانكا كذلؾ، فكيؼ سيككف حكميـ؟! إنو ال يكجد كتاب سماكم أك غير سماكم الخصـ كالحك ـ كا 
 .(ُ)يكافقكـ عمى التسكية بيف المتقيف كالمجرميف كىذا أحكامكـ كاذبة ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف 

ذا لـ يكف لديكـ كتاب تختاركف منو الحكـ الذم تريدكف، ربما يككف لكـ مكاثيؽ عمى اهلل،  كا 
َِ ]لمكاثيؽ مكتكب فييا أنيـ يختاركف كيحكمكف كيفما يشاؤكف ىذه ا ْٛ ٌْ َػ١ٍََْٕب ثَبٌَِغخٌ اٌَِٝ ٠َ ب َّ ُْ أ٠َْ َْ ٌَُى أَ

 َْ ٛ ُّ ب رَْؾُى َّ ٌَ ُْ َّْ ٌَُى ِخ اِ َِ ضينا بأحكامكـ ، فيؿ أقسمنا لكـ إيمانان مكثقة مؤكدة بأننا ر  {9ٖ}انمهى:[ اٌم١َِب
َْ ]جرميف، فقكلو تعالى: يا المسمميف كالمىذه التي يتساكل في ٛ ُّ ب رَْؾُى َّ ٌَ ُْ َّْ ٌَُى يككف جكابان لمقسـ  [اِ
 .(ِ)الذم أقسمناه لكـ 
ُْ ثَِزٌَِه ]كالتأنيب فقاؿ تعالى:  (ّ)رسكلو أف يسأليـ عمى سبيؿ التبكيت  ثـ أمر  ُ ُْ أ٠َُّٙ ٍُْٙ َع

 ٌُ ْْ وَ *  َصِػ١ ُْ اِ ِٙ ١ٍَْؤْرُٛا ثُِشَشَوبئِ ُْ ُشَشَوبُء فَ ُٙ ٌَ َْ َٓ أَ ، فأييـ المتكمـ عف القكـ كالناطؽ [بُٔٛا َصبِدل١ِ
بمسانيـ ككفيميـ، كاسـ اإلشارة )ذلؾ( يعكد عمى الحكـ الذم حكمكه باطبلن كىك المساكاة مف المسمـ 

 .(ْ)كالمجـر 
ف كاف ليـ شركاء، كأرباب يكفمكف ليـ ذلؾ فميحضركىـ لنرل مدل صدقيـ، فميأتكا بيـ  كا 

، كىكذا بييت الذم كفر، فمك كاف ليـ كتاب ألتكا بو (ٓ)دقيف في دعكاىـ لينصركىـ، إف كانكا صا
كأحضره، كلك كاف عندىـ مكاثيؽ كأيماف مغمظة لعرضكىا كلك كاف ليـ شركاء كأرباب تكفمكا ليـ 
بما زعمكا ألخبركا عنيـ، كىذا حاؿ الجاحد المعاند في كؿ مكاف كزماف فيـ بزعميـ ىـ المفكضكف 

 يف خصكميـ.بالحكـ بينيـ كب
 ًا: أوجو البالغة:رابع
 الطباؽ بيف المسمميف كالمجرميف. -ُ

                                                           
في ظبلؿ القرآف،  (َْ/ِٗ)(، ينظر: تفسير المراغي،ْٓ/ُٓالتفسير الكسيط لطنطاكم، )( ينظر: ُ)

(ٔ/ّٕٔٔ). 
 (.َْٓ/ّ(، صفكة التفاسير، )ْٓ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ّٕٔٔ/ٔ( ينظر: في ظبلؿ القرآف، )ِ)
؟ كبكتو بالحجة أم غمبو كبكتو يبكتو ( التبكيت: التقريع كالتكبيخ، يقاؿ لو: يا فاسؽ أما استحييت؟ أما اتقيت اهللّ)

 (.ُُ/ِبكتان: كبلىما استقبمو بما يكره، لساف العرب، )
 (.َْٓ/ّ(، صفكة التفاسير، )ْٓ/ُٓ( ينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ْ)
 (.ُِٕٔ/ّ(، التفسير الكسيط، لمزحيمي، )َْٓ/ّ( ينظر: صفكة التفاسير، لمصابكني، )ٓ)
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َٓ ]التشبيو في قكلو تعالى:  -ِ ١ ِِ ْغِش ُّ َٓ َوبٌ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ًُ اٌ ، يسمى تشبيو مقمكب  {ٖ٘}انمهى:[ أَفََْٕغَؼ
ليككف أبمغ كأركع، ألف األصؿ: )أفنجعؿ المجرميف كالمسمميف في األجر كالثكاب( كاالستفياـ 

 .(ُ)كار أم ال يككف المسمميف كالمجرميف أبدان يفيد اإلن
َْ ]قاؿ تعالى:  -ّ ٛ ُّ ُْ َو١َْف رَْؾُى ب ٌَُى َْ ]، كقكلو تعالى:  {ٖٙ}انمهى:[ َِ ِٗ رَْذُسُعٛ ُْ ِوزَبٌة ف١ِ َْ ٌَُى [ أَ

، استفياـ تقريعي تكبيخي كيؤكد ىذا التقريع كالتكبيخ بالجمؿ التي بعده قكلو تعالى:  {1ٖ}انمهى:
َّْ ٌَىُ ] َْ اِ ب رََخ١َُّشٚ َّ ٌَ ِٗ ِخ ]، كقكلو:  {3ٖ}انمهى:[ ُْ ف١ِ َِ َِ اٌم١َِب ْٛ ٌْ َػ١ٍََْٕب ثَبٌَِغخٌ اٌَِٝ ٠َ ب َّ ُْ أ٠َْ َْ ٌَُى [ ...أَ

 . {9ٖ}انمهى:
أفنجعؿ المسمميف كالمجرميف؟ استفياـ لمتكبيخ كالتقريع كاإلنكار ألف الكفار كاف يقكلكف إف  -ْ

ا أكبر منو كما أنا في الدنيا أفضؿ منيـ، فكبخيـ اهلل كاف ليـ في اآلخرة جنات حقان، فإف لن
َٓ ]فقاؿ:  ١ ِِ ْغِش ُّ َٓ َوبٌ ١ ِّ ْغٍِ ُّ ًُ اٌ َْ ]، كقكلو أيضان: [أَفََْٕغَؼ ٛ ُّ ُْ َو١َْف رَْؾُى ب ٌَُى َِ] (ِ). 

 –أم لكم كتاب  –كيف تحكمون  –مالكم  –أفنجعل اشتممت اآليات عمى سبعة استفيامات ) -ٓ
( ككميا تفيد اإلنكار كالتكبيخ كالتقريع، حيث أم ليم شركاء –زعيم  أييم بذلك –أم لكم أيمان 

زعـ المشرككف أف اهلل فضميـ عمى المؤمنيف في الدنيا، كسيفضميـ في اآلخرة، أك يساكييـ 
بالمؤمنيف، ففٌند اهلل مزاعميـ بيذه االستفيامات المتتالية، كقد انتظمت في أعمى درجة مف 

نكارىا بنفي الدليؿ الفصاحة كالبياف، فيذه اال ستفيامات السبعة اشتممت عمى نفي مزاعميـ كا 
أم لكم كتاب فيو  ككذلؾ نفي الدليؿ النقمي في قكلو:   مالكم كيف تحكمون العقمي لقكلو: 

، كنفي التقميد  أم لكم أيمان ، كنفي أف يككف اهلل كعدىـ بشيء في قكلو:  تدرسون 
 .(ّ)  أم ليم شركاء األعمى 

 لمقطع الثانيا
 مشيد من مشاىد يوم القيامة وتيديد المكذبين

[ َْ ُغِٛد فاََل ٠َْغزَِط١ُؼٛ َْ اٌَِٝ اٌغُّ ْٛ ٠ُْذَػ َٚ ْٓ َعبٍق  ََ ٠ُْىَشُف َػ ْٛ لَْذ  * ٠َ َٚ ُْ ِرٌَّخٌ  ُٙ َ٘مُ ُْ رَْش ُ٘ َخبِشَؼخً أَْثَصبُس

 َْ ٛ ُّ ُْ َعبٌِ ُ٘ َٚ ُغِٛد  َْ اٌَِٝ اٌغُّ ْٛ َٚ  * َوبُٔٛا ٠ُْذَػ ْٓ َؽ١ُْش ََل فََزْسِٟٔ  ِِ  ُْ ُٙ ََٙزا اٌَؾِذ٠ِش َعَْٕغزَْذِسُع ُة ثِ ْٓ ٠َُىزِّ َِ

 َْ ٛ ُّ ٌٓ  * ٠َْؼٍَ ز١ِ َِ َّْ َو١ِْذٞ  ُْ اِ ُٙ ٌَ ٍِٟ ِْ أُ َٚ *  َْ ْضمٍَُٛ ُِ  ٍَ ْغَش َِ  ْٓ ِِ  ُْ ُٙ ُْ أَْعًشا فَ ُٙ َْ رَْغؤٌَُ ُُ اٌَغ١ُْت  * أَ ُ٘ َْٕذ َْ ِػ أَ

 َْ ُْ ٠َْىزُجُٛ ُٙ  . {1ٗ-ٕٗ:}انمهى[ فَ
                                                           

 (.ٔٔ/ِٗزحيمي، )( التفسير المنير، لمُ)
عرابو، لمزجاج، )ِ) ، لمسمرقندم، )َِٗ/ٓ( ينظر: معاني القرآف كا   (.ْْٖ/ّ(، بحر العمـك
 (.ٓٓ/ُٓ(، كالتفسير الكسيط، لطنطاكم، )ُِٖ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، )( ّ)
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 ميل المغوي:أوًل: التح
خشع، الخاء كالشيف كالعيف أصؿ كاحد يدؿ عمى التطامف، يقاؿ خشع إذا تطامف كطأطأ  خاشعة:

   رأسو، كىك قريب المعنى مف الخضكع، كيككف الخشكع في الصكت كالبصر، خشع يخشع 
خشكعان: رمى ببصره نحك األرض كخفض صكتو كخشع لو كتخشع: ذؿ كتطامف، كيقاؿ خشع 

 .(ُ)الكرؽ أم ذبؿ
، ذؿ يذؿ ذالن فيك ذليؿ، كالذُّؿ: الًخسَّة، عزؿ: نقيض الذتغشاىـ كتمحؽ بيـ ذلة، كال ترىقيم ذلة:

 .(ِ)كالمعنى تغشاىـ ذلة شديدة كحسرة كندامة كتقكؿ رجؿ ذليؿ بيّْف الًذؿ كالذَّلة كالمذلة 
، يقاؿ لمرجؿ: لك تركتؾ كرأيؾ لحدث كذا بم فذرني ومن يكذب: عنى: لك ككمتؾ إلى أم ًكٍميـ إليَّ

ِؽ١ًذا]رأيؾ لحدث كذا، كمثمو قكلو تعالى:  َٚ ْٓ َخٍَْمُذ  َِ َٚ  {ٔٔ}انًد ثس:[ َرْسِٟٔ 
(ّ). 

االستدراج: ىك أف نككف بعيدان مف رحمة اهلل تعالى كقريبان إلى العقاب تدريجيان، بمعنى  سنستدرجيم:
رب اهلل العبد إلى العذاب كالشدة كالببلء الدنك إلى عذاب اهلل باإلمياؿ قميبلن قميبلن، كقيؿ ىك أف يق

 في
، كنأخذىـ باغتيـنأخذىـ قميبلن قميبلن كال نكيقاؿ نستدرجيـ كاستدرجو بمعنى خدعو، يكـ الحساب، 

يفتح عمييـ مف النعيـ فيفرحكف بو كيستأنسكف، فبل يذكركف  مف حيث ال يحتسبكف، كذلؾ أف اهلل 
 .(ْ) نكفالمكت فيأخذىـ عمى غرتيـ أغفؿ ما يكك 

طالة العمر، كاالشتقاؽ مف الم وأممي ليم: كه كىي المدة مف الزمف ماإلمبلء: اإلمياؿ كالتأخير كا 
كأمبله اهلل العيش، كأممى اهلل  لو ى ككسع فيو، كأممي لو في غيو أم أطاؿخكأممي لمبعير في القيد أر 

َٓ ]، كقكلو تعالى: (ٓ)لو: أميمو كطكؿ لو  َّٓ اٌَِّز٠ ََل ٠َْؾَغجَ ب  َٚ َّ َّ ُْ أِ ِٙ ْٔفُِغ ُْ َخ١ٌْش أِلَ ُٙ ٌَ ٍِٟ ّْ ب ُٔ َّ َّ َوفَُشٚا أَٔ

 ٌٓ ١ِٙ ُِ ُْ َػَزاٌة  ُٙ ٌَ َٚ ب  ًّ ُْ ١ٌَِْضَداُدٚا اِْص ُٙ ٌَ ٍِٟ ّْ  .{13ٔ}آل عًساٌ:[ ُٔ
 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

ْٓ َعبقٍ ] ََ ٠ُْىَشُف َػ ْٛ القيامة فيي أكثر المفسريف عمى أف الساؽ كناية عف شدة األمر كىكلو يـك [ ٠َ
كالمثؿ لشدة الحاؿ كصعكبة الخطب كاليكؿ، كأصمو أف المرء إذا ىمع أسرع في المشي كشمر ثيابو 

                                                           
 (.ُٕ-ٖ(، لساف العرب، )ِْٖ/ُ(، أساس الببلغة، )ُِٖ/ِ( معجـ مقاييس المغة، )ُ)
 (.ِْٖ/ُ(، كتاب الفصيح لثعمب، )ّْ/ٖٔ(، تفسير غريب القرآف، الككارم، )ِْٕ/ُُالعرب، ) ( لسافِ)
 (.ُٕٕ/ّ( معاني القرآف، لمفراء، )ّ)
 .(ِٖٔ/ِ، لساف العرب، )(ُُْ/ُ(، غريب القرآف، البف قتيبة، )َِ/ُ( التعريفات، لمجرجاني، )ْ)
 (.َِٗ/ُٓ( لساف العرب، )ٓ)
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، كيذكر اإلماـ (ُ)فيكشؼ عف ساقو، كالعرب تقكؿ: قامت الحربي بنا عمى ساؽ، إذا اشتدت الحرب 
ده عف ابف عباس الفراء رحمو اهلل أف القراء مجتمعكف عمى ضـ الياء في نكشؼ، كذكر حديث بسن

، كقد كثرت أقكاؿ المفسريف في معنى (ِ)أنو قرأ "يكـ تكشؼ عف ساؽ" يريد القيامة كالساعة لشدتيا 
الساؽ ألنيا غير مضافة كجاءت نكرة، فقيؿ: ساؽ الشيء أصمو كقكامو كساؽ الشجرة، كساؽ 

العرش، كقيؿ اإلنساف، كقيؿ يكشؼ عف ساؽ األمر فتظير حقائقو، كقيؿ ساؽ جينـ، كقيؿ ساؽ 
 .(ّ)عف نكره  يكشؼ الرب 

أنو يكـ القيامة يكشؼ ربنا عف ساقو، كذلؾ  اآلية بما صح عف النبي كالراجح أف تيفسر 
قاؿ: سمعت  ال يستمـز تجسيمان كال تشبيان فميس كمثمو شيء، كالحديث عف أبي سعيد الخدرم 

منة, فيبقى كل من كان يسجد يكشف ربنا عن ساقو, فيسجد لو كل مؤمن ومؤ يقكؿ: ) النبي 
: ىذا مما (ٓ)، قاؿ الخطابي (ْ)( في الدنيا رياًء وسمعًة فيذىب ليسجد, فيعود ظيره طبقًا واحداً 

تييب القكؿ فيو شيكخنا، كأجركه عمى ظاىر لفظو كلـ يكشفكا عف باطف معناه عمى نحك مذىبيـ 
ضيـ عمى الشدة كالكرب لقكؿ العرب: بع التكقؼ في تفسير كؿ ما ال يحيط العمـ بكنيو، كقد تأكلو

 .(ٔ)كشؼ الحرب عف ساؽ إذا اشتد األمر في الحرب 
كىذا اليكـ ىك يكـ القيامة كقيؿ ىك يكـ الكبر كاليـر كالعجز عف العمؿ، كقبؿ يكـ حضكر 

، كالراجح أنو يكـ القيامة لصحة األحاديث الدالة عمى ذلؾ ككذلؾ سياؽ اآليات، (ٕ)المنية كالمعاينة 
الخبلصة في مسألة الساؽ كىؿ الساؽ صفة مف صفات اهلل كالكجو كاليد؟ كلمساؽ معنى اآليات، ك 

آخر، الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كالتابعيف مف بعدىـ لـ ييجمعكا عمى معنى، ركل عف ابف عباس 
  أنو قاؿ: يكشؼ ربنا عف قدرتو التي تظير بيا الشدة، كالذيف اثبتكا الساؽ صفة اهلل إنما أثبتكىا    

                                                           

(، تفسير بف أبي حاتـ، َُْ/ُ(، غريب القرآف، البف قتيبة، )ْٓٓ/ِّمطبرم، )( ينظر: جامع البياف، لُ)
(، تفسير القرطبي، ِّٓ/ٓ(، تفسير ابف عطية، )ْٖٓ/ّ(، بحر العمـك لمسمرقندم، )ّّٔٔ/َُ)
(، َٕٔ/ُ(، الجبلليف، )ُّٓ/ّ(، تفسير الفر بف عبد السبلـ، )ُٖ/ٗ(، تفسير أبي مسعكد، )ِْٖ/ُٖ)

 (.َُ/ٓر، )التحرير كالتنكي
 (.َُ/ٓ(، إعراب القرآف، لمنحاس، )ُٕٕ/ّ( ينظر: معاني القرآف، لمفراء، )ِ)
 (.ِّٖ/ٓ( ينظر: فتح القدير، لمشككاني، )ّ)
 (.ُٗٓ/ٔ( صحيح البخارم، باب يـك يكشؼ عف ساؽ، )ْ)
ىػ ُِّمد، تكفي ( عبد اهلل بف عمر بف عبد الرحمف بف عبد الحميد بف عبد الرحمف بف زيد بف الخطاب أبك محٓ)

        ىػ، كاف ثقة كمات بالبصرة، كمف شيكخ اإلماـ البغكم رحمو اهلل، تاريخ اإلسبلـ، لمذىبي، ِّٔىػ كقيؿ ُِّ
 (.ُٕٗ/ُُ(، تاريخ بغداد، )ُٖٓ/ٓ)

بَعِت َشْيٌء َعِظيٌى[ }انحج: ( شرح السنة لمبغكم، باب قكؿ اهلل ٔ) ٌ  َشنَْصنَتَ انس   (.ُِْ/ُٓ، ){ٔ]إِ
 (.ِٕ/ٔر الماكردم= النكت كالعيكف، )( تفسيٕ)
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يكشف ربنا عن بدليؿ خارجي كىك الحديث الصحيح الذم يركيو أبك سعيد الخدرم كفيو )
الباحث أف المسألة مف المسائؿ الغيبية التي يرل ، ففي الحديث كرد لفظ الساؽ مضاؼ، ك (ُ)(ساقو

يجب أف ال نختمؼ فييا كثيران كال يتمسؾ كؿ كاحد برأيو، فيذه جمكع المفسريف القدماء كالمحدثيف 
ؤلكف معنى الساؽ بالشدة كأىكاؿ يكـ القيامة كما ينكشؼ في ىذا اليكـ مف أمكر ال يعمـ حقيقتيا ي

يماننا بيا بالمجمؿ كالتفصيؿ ال يعممو أحد إال مف  ؟ فالجكاب إال اهلل، كا  هلل يقكؿ: لمف الممؾ اليـك
ار، كؿ ىذه الكاحد القيار، فيكـ القيامة كما فيو مف صراط كنيراف كحساب كحكض كجنة أك ن

 ى معنى الساؽ، فيذا مجتيده لو أجر كآخر لو أجراف،ػان عمػػا بعضػػئ بعضنػؼ كنخطػػا فبل نختمػػتكحدن

 كاهلل أسرع الحاسبيف.

[ َْ ُغِٛد فاََل ٠َْغزَِط١ُؼٛ َْ اٌَِٝ اٌغُّ ْٛ ٠ُْذَػ كفي ىذا المكقؼ العظيـ يدعكف إلى السجكد عمى سبيؿ [ َٚ
لسجكد في الدنيا حيث ىي دار التكميؼ، أما يكـ القيامة فبل يككف التكبيخ كالتعنيؼ عمى تركيـ ا

، (ِ)فييا عمؿ كال تكميؼ كلكف تكبيخان ليـ كتعنيفان فتصبح ظيكرىـ عظامان ببل مفاصؿ طابقان كاحدان 
يقكؿ: )يكشؼ ربنا عف ساقو فيسيؽ لو كؿ مؤمف  عف أبي سعيد الخدرم قاؿ: سمعت النبي 

 .(ّ)سجد في الدنيا رياء كسمعة، فيذىب ليسجد فيعكد ظيره طبقان كاحدان( كمؤمنة، كيفنى مف كاف ي

[ َْ ٛ ُّ ُْ َعبٌِ ُ٘ َٚ ُغِٛد  َْ اٌَِٝ اٌغُّ ْٛ لَْذ َوبُٔٛا ٠ُْذَػ َٚ ُْ ِرٌَّخٌ  ُٙ َ٘مُ ُْ رَْش ُ٘ خاشعةن ىي حاؿ مف [ َخبِشَؼخً أَْثَصبُس
المنافقيف كالكافريف، فيذه الذلة ىؤالء المكذبيف بيذا القرآف كبيذا اليكـ فنغشاىـ ذلة كتسكدي كجكه 

جراميـ في الدنيا، فكاف الجزاء مف جنس العمؿ جزاءن كفاقان،  كالميانة بسبب تكبرىـ عمى الحؽ كا 
كلعدـ سجكدىـ في الدنيا دار التكميؼ كالعمؿ عندما دعكا إلى ذلؾ مع صحة كعافية منحيـ اهلل 

جكد في الدنيا فعكقبكا بعدـ قدرتيـ في اآلخرة، إياىا فرفضكا شكر ىذه النعمة ككانكا قادريف عمى الس
 .(ْ)فباألمس كانت سبلحو األجساـ كالعمؿ كالتكميؼ كاليكـ الجزاء كالحساب فقط 

[ َْ ٛ ُّ ْٓ َؽ١ُْش ََل ٠َْؼٍَ ِِ  ُْ ُٙ ََٙزا اٌَؾِذ٠ِش َعَْٕغزَْذِسُع ُة ثِ ْٓ ٠َُىزِّ َِ َٚ ٌٓ *  فََزْسِٟٔ  ز١ِ َِ َّْ َو١ِْذٞ  ُْ اِ ُٙ ٌَ ٍِٟ ِْ أُ َٚ] ،
ياىـ ك  ىنا يأتي التحذير كالتخكيؼ لمف يكذب بيذا الرسكؿ كبالقرآف الذم أنزلو اهلل عميو فاتركني كا 

                                                           
 (.ُٗٓ/ٔ( صحيح البخارم، باب يـك يكشؼ عف ساؽ، )ُ)
(، تفسير المراغي، ُٖٗ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ّّٓ/ٓ(، تفسير ابف عطية، )ٓٗٓ/ْ( ينظر: الكشاؼ، )ِ)

 (.ٗٔ/ِٗ(، تفسير المنير لمزحيمي، )ّْ/ِٗ)
 (.ُٗٓ/ٔ( صحيح البخارم، )ّ)
(، التحرير ُّْ/ٔ(، تفسير النيسابكرم، )ََِ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )َِٓ/ُٖر القرطبي، )( ينظر: تفسيْ)

 (.َّٕ/ّ(، كالتفسير الكاضح، )ٗٗ/ِٗكالتنكير، )
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فإني أكفيؾ أمرىـ يا محمد، كأجازييـ كآخذىـ بالعذاب بعد االستدراج درجة فدرجة، فيـ يظنكف أف 
 .(ُ)ما ىـ فيو إنعاـ كال يشعركف أنو استدراج ليـ 

إن اهلل ليممي لمظالم حتى إذا أخذه : )قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ:  عف أبي مكسى األشعرم 
، فيذا اإلمبلء كاإلمياؿ مع إمدادىـ بالنعـ ظنكه خيران ليـ حتى قالكا: إف كاف ىناؾ ثـ (ِ)(لم يفمتو

كعقابو  آخرة، فنحف مفضمكف عنكـ أييا المسممكف كما فضمنا في الدنيا كلـ يعممكا أف كيده 
ضد أىؿ الكفر شديد، ال يخفى عميو مف كذب برسمو، كاجترأ عمى  سيككف عمييـ متيف كتدبيره

معصيتو، فكـ مف ميستدرج باإلحساف إليو، ككـ مف مفتكف بالثناء عميو، ككـ مف مغركر بالستر 
 .(ّ)عميو فيؤالء المكذبيف بالقرآف سيككف حسابيـ شديد كعذابيـ أليـ مديد 

غْ ] َِ  ْٓ ِِ  ُْ ُٙ ُْ أَْعًشا فَ ُٙ َْ رَْغؤٌَُ َْ أَ ْضمٍَُٛ ُِ  ٍَ َْ  * َش ُْ ٠َْىزُجُٛ ُٙ ُُ اٌَغ١ُْت فَ ُ٘ َْٕذ َْ ِػ لئلنكار  ، استفيامات[أَ
كالتكبيخ، فيؿ تسأليـ يا محمد أجران عمى نصيحتؾ ليـ كدعكتيـ في الدخكؿ في اإلسبلـ كىذا 
األجر مثقمكف منو ال يستطيعكف أداؤه لؾ، فبل يستجيبكا لؾ لثقؿ الغـر الذم سألتيـ إياه، كىؿ 

ندىـ المكح المحفكظ فيـ يكتبكف منو كيجادلكنؾ كيزعمكف أنيـ عمى كفرىـ بربيـ أفضؿ مكانةن ع
عند اهلل مف المسمميف، كأنيـ يعممكف ما غاب عف العباد، كيكتبكف مف المكح المحفكظ ما يشاؤكنو 

يعكف ، فإف كاف ىذا األجر الذم تطمبو منيـ يا محمد باىظان ال يستط(ْ)كيختاركنو كيحكمكف بو 
ف كانكا يقرأكف الغيب مف المكح المحفكظ فكجدكا أف ما ىـ  أداؤه، فيذا سبب يمنعيـ مف اإليماف كا 
عميو ىك الصكاب! فذلؾ أيضان يمنعيـ مف اإليماف!، لكفَّ الحاؿ ليس كذلؾ لكنو العناد كالكفر 

 كاإلجراـ الذم يصدىـ عف قبكؿ الحؽ.
 ثالثًا: أوجو البالغة:

                                                           
 (.ُٖٖ/ُ(، تفسير السعدم، )ُِٖٕ/ّ( التفسير الكسيط لمزحيمي، )ُ)
(، ُِٔ/ٖر= البحر الزخار، )(، مسند البزإْ/ٔ( صحيح البخارم، باب ككذلؾ أخذ ربؾ إذا أخذ القرل، )ِ)

كمسند أبي يعمى المكصمي، باب حديث الجامكس األشعرم كزاد فيو أف أبا مكسى قرأ بعد ركاية الحديث قكلو 
ٌ  أَْخَرُِ أَنِيٌى َشِديٌد[ }ْٕد:تعالى:  تٌ إِ ًَ َِْي ظَبنِ َٔ َكَرنَِك أَْخُر َزبَِّك إَِذا أََخَر انمَُسٖ  َٔ [ٕٔٓ}. 

 (،.ّٕ/ِٗالتفسير المنير، لمزحيمي، ) (ِّٗ/ٓر، )فتح القدي ( ينظر:ّ)
(، التفسير الكاضح ُُِٓ/ُ(، الكجيز لمكاحدم، )ُّ/ٔ(، تفسير السمعاني، )ِٔٓ/ِّ( ينظر: جامع البياف، )ْ)

(، فتح الرحمف في تفسير القرآف، ٖٓ-ٖ(، الفتكحات اإلليية، لمجمؿ، )ُْٓٓالميسر، لمصابكني، )
 (.َْٕٕ/ِٗ، )(، في رحاب التفسيرّْٕٓ/ٕ)
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ُْ َخبشِ ]قكلو تعالى:  -ُ ُ٘ نسب الخشكع إلى األبصار، كىذا مجاز عقمي، فالخشكع [ َؼخً أَْثَصبُس
نما نسبو إلى األبصار ألف ما في القمب ييعرؼ مف العيف   .(ُ)يككف لمقمكب، كا 

ْٓ َعبقٍ ]قكلو تعالى:  -ِ ََ ٠ُْىَشُف َػ ْٛ نىٌكر كممة ساؽ إبيامان لممبالغة في الداللة عمى أنو أمر  [٠َ
  .(ِ)ـ حقيقتو إال اهلل فيي شدة خارجة عف المألكؼ كالمعتاد مبيـ في الشدة ال يعم

 ًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا المقطع القرآني:رابع

اآليات أىمية العمؿ في الدنيا ألنو يكـ يكشؼ عف ساؽ ال يككف ثـ عمؿ كال تكميؼ، أـ  تبرز -ُ
لرجؿ  اؿ رسكؿ اهلل يخبرنا الحبيب باغتناـ الحياة قبؿ المكت فعف عمر بف ميمكف قاؿ: ق

 بابك قبل ىرمك, وصحتك قبل سقمك, وغناك قبلــل خمس: شــًا قبــم خمســاغتنو: )ػػكىك يعظ

 .(ّ)( فقرك, وفراغك قبل شغمك, وحياتك قبل موتك

يتيا، فكميا نتشير اآليات الكريمة إلى عدـ االلتفات لما يعطيو اهلل لمكفار مف متاع الدنيا كز  -ِ
في آيات كثيرة بأال نغتر بيذا النعيـ الزائؿ، قاؿ تعالى:  د نبينا كحذرنا فانية ال محالة، كق

َٓ َوفَُشٚا فِٟ اٌجاَِلدِ ] ََّٔه رَمٍَُُّت اٌَِّز٠ ، كرغـ ذلؾ نجد كثيران مف األمة  {9ٙٔ}آل عًساٌ:[ ََل ٠َُغشَّ
 التطكر،مقصر في ىذا الجانب، حيث إنو ينبير كيغتر بما كصؿ إليو أعداء األمة مف التقدـ ك 

كىذه قضية ميمة كىي أف الناس يظنكف أف اهلل يحب الكافريف كيعطييـ أكثر مف المؤمنيف، 
إن اهلل قسم بينكم أخالقكم كما قاؿ: ) ىذا فيـ خاطئ جدان، عف ابف مسعكد عف رسكؿ اهلل 
ول يعطي الدين إل من يحب,  يحب, لقسم بينكم أرزاقكم, فإن اهلل يعطي الدنيا لمن يحب 

 .(ْ)( من أعطاه اهلل الدين فقد أحبوف
   اآليات أىمية السجكد، كبالتالي أىمية الصبلة فالصبلة لكقتيا ىي مف أحب األعماؿ  تبيف -ّ

؟ : أم األعماؿ أحب إلى اهلل إلى اهلل، عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ: سألت رسكؿ اهلل 
    أي؟ قال: ثم الجياد في  الصالة لوقتيا, قمت ثم أي؟ قال: بر الوالدين, قمت ثمقاؿ: )

                                                           
 (.ُّٖ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، )( ُ)
 (.ُّٖ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، )( ِ)
(، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ كتاب الرقاؽ، كقاؿ ََْ/َُ( السنف الكبرل لمنسائي، كتاب المكاعظ، )ّ)

لصغير كزيادتو، كقاؿ عنو (، صحيح الجامع اُّْ/ْىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه، )
 (.ِْْ/ُصحيح، )

(، المسند الشاش، باب مرة اليمداني عف عبد اهلل، َُ/ٖ(، شرح السنة، لمبغكم، )ّٔٔ/ٕ( شعب اإليماف، )ْ)
(، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ كقاؿ ىذا حديث صحيح اإلسناد ُٖٗ/ٔ(، مسند اإلماـ أحمد، )ََّ/ِ)

 (.ْٖٓ/ِكلـ يخرجاه، )
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الذم ىك  ، كاألحاديث كاآلثػػػار عمػػى فضػػػؿ الصػػبلة كأىميتيا كثيرة، أما السجكد(ُ)(سبيل اهلل
       ركػػف مػػف أركػػػاف الصػػبلة فجػػػاء فػػي فضػػػػمو كأىميتػػو أحاديػػث كثيػػػرة أيضان فقػػػػد أخػػػرج 

ثير بف مرة أف أبا فاطمة حدثو قاؿ: قمت يا رسكؿ اهلل، ابف ماجو رحمو اهلل عف طريؽ ك
  عميك بالسجود فإنك ل تسجد هلل سجدة إل رفعك أخبرني بعمؿ استقيـ عميو كأعممو، قاؿ: )

، كفي الصحيح عف معداف بف أبي طمحة اليعمرم، (ِ)( اهلل بيا درجة وحط بيا عنك خطيئة
برني بعمؿ أعممو يدخمني اهلل بو الجنة، أك قاؿ فقمت: أخ قاؿ: لقيت ثكباف مكلى رسكؿ اهلل 

قمت: بأحب األعماؿ إلى اهلل فسكت، ثـ سألتو فسكت، ثـ سألتو الثالثة، فقاؿ: سألت عف ذلؾ   
عميك بكثرة السجود هلل, فإنك ل تسجد هلل سجدة, إل رفعك اهلل بيا فقاؿ: ) رسكؿ اهلل 

ة اإلكثار مف السجكد هلل، لعؿ اهلل ينظر ليا ، لذا عمى األم(ّ)( درجة, وحط عنك بيا خطيئة
 .بعيف الرحمة كالرضا فيتغير حاليا إلى األحسف

شكر اهلل تأف  يايجب عمي األمة ىذه اآليات الكريمة أىمية الشكر، فيذه النعـ التي تغمرتبرز  -ْ
، حتى تدكـ ىذه النعـ، فالصحة التي تتمتع بيا نعمة كشكرىا استغبلليا فيما أمر اهلل ياعمي

     ىذا العمـ بيف الناس بعد فيمنا الصحيح ليذا العمـ كننشر  ثكالعمـ نعمة شكره أف نب
كتطبيقنا لما نعمـ، كلنعمـ أف النعـ لـ يرزقنا إياىا ربنا عبثان، كلكف لمعمؿ كلنفع الناس جميعان، 

في ممذات  ستدرجنا بيذه النعمة كنحف غافمكف غارقكفيفبل تصؿ بنا النعمة إلى مرحمة أف اهلل 
   الدنيا مطمئنيف أف ما عند اهلل في اآلخرة خيره لنا، ككأف مفاتيح الجنة في جيكبنا، فاألجدر 

، كنسأؿ اهلل مقمب القمكب كاألبصار بنا أف نسخر أنفسنا كما أنعـ اهلل بو عمينا في طاعتو 
َِّ ]الصحيح السميـ، يقكؿ تعالى: أف يثبتنا عمى الديف القكيـ كاإليماف  أَ ِخ َسثَِّه َٚ َّ      ب ثِِْٕؼ

حٗ:[ فََؾذِّسْ  َّْ ]، كقكلو تعالى: {ٔٔ}انضُّ ُْ اِ ْٓ َوفَْشرُ ٌَئِ َٚ  ُْ ُْ أَلَِص٠َذَُّٔى ْٓ َشَىْشرُ ُْ ٌَئِ َْ َسثُُّى اِْر رَؤَرَّ َٚ

كيستعمميا فيما  نعـ نجد أف الكثير يجحد بيا، كرغـ كؿ ىذه ال {1}إبساْيى:[ َػَزاثِٟ ٌََشِذ٠ذٌ 
 سكلو.يغضب اهلل كر 

 :هلل وحكمو و عالمية السالماألمر بالصبر عمى قضاء ا: المطمب الرابع

                                                           

(، مسند اإلماـ أحمد كعمؽ عميو شعيب ِٕٗ/ُ(، مصنؼ ابف أبي شيبة، )ْٖ/ُد ابف الجعد، )( مسنُ)
(، صحيح البخارم، باب فضؿ الصبلة َِِ/ّٖاألرناؤكط، المحقؽ بأف إسناده صحيح عمى شرط مسمـ، )

ل (، السنف الكبر ٖٗ/ُ(، صحيح مسمـ باب ككف اإليماف باهلل تعالى أفضؿ األعماؿ، )ُُِ/ُلكقتيا، )
 (.ِِٕ/ِلمنسائي في باب فضؿ الصبلة لكقتيا، )

 (.ْٕٓ/ُ( سنف ابف ماجة، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، كذكر حكـ األلباني عميو بالصحة، )ِ)
 (.ٗٓ/ّٕ(، مسند اإلماـ أحمد، )ّّٓ/ُ( صحيح مسمـ، كتاب الصبلة باب فضؿ السجكد كالحث عميو، )ّ)
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ٌَ ]قاؿ تعالى:  ْىظُٛ َِ  َٛ ُ٘ َٚ ْٓ َوَصبِؽِت اٌُؾِٛد اِْر َٔبَدٜ  ََل رَُى َٚ ُِ َسثَِّه  ْْ *  فَبْصجِْش ٌُِؾْى ََل أَ ْٛ ٌَ

 ٌَ ٛ ُِ ْز َِ  َٛ ُ٘ َٚ ِٗ ٌَُٕجَِز ثِبٌَؼَشاِء  ْٓ َسثِّ ِِ خٌ  َّ َٓ  * رََذاَسَوُٗ ِْٔؼ بٌِِؾ١ َٓ اٌصَّ ِِ ْْ ٠ََىبُد  * فَبْعزَجَبُٖ َسثُُّٗ فََغَؼٍَُٗ  اِ َٚ
 ٌْ ْغُٕٛ َّ ٌَ ُ َّٗ َْ أِ ٠َمٌُُٛٛ َٚ ْوَش  ُؼٛا اٌزِّ ِّ ب َع َّّ ٌَ ُْ ِ٘ َٓ َوفَُشٚا ١ٌَُْضٌِمََُٛٔه ثِؤَْثَصبِس َٛ اَِلَّ ِرْوٌش  * اٌَِّز٠ ُ٘ ب  َِ َٚ

 َٓ ١ ِّ ٍَْؼبٌَ  .{ٕ٘-3ٗ:}انمهى[ ٌِ

 لمغوي:أوًل: التحميل ا
لىؽى زلقان كأزلقو، كأر  ليزلقونك: دـ كأزلقو ببصره بمعنى أحدَّ قبت عمييا ثمزلقة ال ي ضالزلؽ: الزلؿ، زى

ُْ ]النظر إليو كيقاؿ زلقو كأزلقو إذا نحاه عف مكانو كقكلو تعالى:  ِ٘ أم ليصيبكنؾ  [١ٌَُْضٌِمََُٛٔه ثِؤَْثَصبِس
 ؽ األقداـ،ػػػو نظران يزلػػاؿ: نظر إليػؾ، كيقػػو اهلل لػػذم جعمػػؾ الػػؾ عف مقامػػـ فيزلقكنػػبأعيني

 .(ُ)كتقكؿ العرب: كاد يصرعني شدَّه نظره 
درؾ: اإلدراؾ: اليميحكؽ، كصكابو المّْحاؽ، كاستدرؾ ما فات كتداركو بمعنى كاحد، كتدارؾ  تداركو:

: تبلحقكا أم لحؽ آخرىـ أكليـ   .(ِ)القـك
، مكظكـ مف ال مكظوم: اجترعو، كظـ غيظو غـ مثؿ كظيـ، كيقاؿ كظـ غيظو إذا مغمكـ ميمـك
 .(ّ)فيك رجؿ كظيـ كالغيظ مكظكـ، ككظـ السقاء إذا مؤله، ككأنو مممكء غيظان كغمان  كظمان: 

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
[ ٌَ ْىظُٛ َِ  َٛ ُ٘ َٚ ْٓ َوَصبِؽِت اٌُؾِٛد اِْر َٔبَدٜ  ََل رَُى َٚ ُِ َسثَِّه   إلى الصبر لمرسكؿ الدعكة  [فَبْصجِْش ٌُِؾْى

ِذ ]كألمتو مف بعده جاءت في أكثر مف مكضع كتكجيو قرآني  ّْ َعجِّْؼ ثَِؾ َٚ  َْ ب ٠َمٌُُٛٛ َِ فَبْصجِْش َػٍَٝ 

ًَ اٌُغُشٚةِ  لَْج َٚ ِظ  ّْ ًَ غٍُُِٛع اٌشَّ َغ ]، كأم مرتبة أعظـ مف قكلو تعالى: {9ٖ}ق:[ َسثَِّه لَْج َِ َّْ هللاَ  اِ

 َٓ بثِِش٠ ُْ ثَِغ١ِْش ِؽَغبةٍ ]كقكلو تعالى:  ،{ٖ٘ٔ}انبمسة:[ اٌصَّ ُ٘ َْ أَْعَش بثُِشٚ فَّٝ اٌصَّ َٛ ب ٠ُ َّ يس:[ أَِّ ، {ٓٔ}انصُّ
أف ال   ، فيذه دعكة إلى النبي(ْ)( الصبر نصف اإليمان, واليقين اإليمان ُكمُّوكفي الحديث: )

دىـ جحك يتعجؿ كيضيؽ ذرعو كيمتمئ غضبان كغيظان، كيتعجؿ تعذيب قكمو، كيتركيـ لعنادىـ ك 
امتؤل مف قكمو غضبان كغيظان فاستبطأ  يا محمد عف التبميغ كأذاىـ، فيكنس  كتمكؤىـ، فبل يثنيؾ 

                                                           
 (.ُْٓ/َُرب، )(، لساف العُْٗ/ُ( أساس الببلغة، )ُ)
 (.ُْٗ/َُ(، لساف العرب، )َُْ/ُ( مختار الصحاح، )ِ)
 (.ْٗ/ٖٔ(، تفسير غريب القرآف، الككارم، )ِٔٔ/ِ( مجاز القرآف، ألبي عبيدة، )ّ)
(، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كقاؿ عنو صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، ّْ/ٓ( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، )ْ)

 (.َُٓ/ُاف باب زيادة اإليماف كنقصانو، )(، شعب اإليمْْٖ/ِ)
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، ككاف لو في بطف الحكت في قاع البحر في ىذه (ُ)إيمانيـ كفارقيـ مغاضبان كذىب إلى البحر 
 الظممات شأف عظيـ، كتسبيح الحي الذم ال إلو إال ىك.

ْْ رََذاَسَوُٗ ِٔ ] ََل أَ ْٛ ٌَ ٌَ ٛ ُِ ْز َِ  َٛ ُ٘ َٚ ِٗ ٌَُٕجَِز ثِبٌَؼَشاِء  ْٓ َسثِّ ِِ خٌ  َّ َٓ  * ْؼ بٌِِؾ١ َٓ اٌصَّ ِِ    كنداء  [فَبْعزَجَبُٖ َسثُُّٗ فََغَؼٍَُٗ 
كىك مكظكـ كمحبكس في بطف الحكت كىك مغنـ مممكء غيظان مف قكمو، كىك في بطنيا  يكنس 

َٓ  ََل ]فأصبح في الظممات فنادل ربو مستغيثان كقد كظمت عميو  ِِ ُْٕذ  َْٔذ ُعْجَؾبََٔه أِِّٟ ُو اٌََِٗ اَِلَّ أَ

 َٓ ١ ِّ ، فكانت اإلجابة السريعة مف فكؽ سبع سماكات فمكال ىذه الرحمة التي  {31}األَبيبء:[ اٌظَّبٌِ
لحقتو كتداركتو، لنيبذ في أرض خالية مف النبات كىك يذـ كيبلـ بالذنب الذم جعمو يتعجؿ أمر ربو 

 .(ِ)كقضائو 
" أف يكنس  ادر لمذىف سؤاؿكقد يتب  كاف فاعبلن لمذنب  ىؿ يدؿ قكلو تعالى: "كىك مذمـك

أف المذمكمية لـ تحصؿ،  األول:ليككف مذمكمان، كالجكاب عمى ىذا السؤاؿ مف ثبلثة أكجو: 
لعؿ  والثالث:أف المراد مف المذمكمية ترؾ األفضؿ، فإف حسنات األبرار سيئات المقربيف،  والثاني:
 .(ّ)فالفاء لمتعقيب [ فَبْعزَجَبُٖ َسثُُّٗ ]ة كانت قبؿ النبكة لقكلو تعالى معقبان بعد القصة: ىذه الكاقع

[ َٓ َغجِِّؾ١ ُّ َٓ اٌ ِِ  َْ ُ َوب ََل أََّٔٗ ْٛ َْ *  فٍََ َِ ٠ُْجَؼضُٛ ْٛ ِٗ اٌَِٝ ٠َ فبث:[ ٌٍََجَِش فِٟ ثَْطِٕ ، ثـ نبذ في  {ٗٗٔ-ٖٗٔ}انص 
فَبْعزََغْجَٕب ٌَُٗ ]و كنداءه في الظممات أف نجاه اهلل مف الغـ عراء القيامة مذمكمان، فكانت نتيجة تسبيح

 َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ِْٕغٟ اٌ َوَزٌَِه ُٔ َٚ  ُِّ َٓ اٌَغ ِِ ١َْٕبُٖ  َٔغَّ ، لكنو نبذ سقيـ غير مذمكـ فانبت اهلل لو  {33}األَبيبء:[ َٚ
      اؿ: ق ، عف النبي ، كفي الحديث الصحيح عف أبي ىريرة (ْ)شجرة مف يقطيف تستره كتغطيو 

من قال أنا خير من ، كعنو أيضان: )(ٓ)( ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)
 .(ٔ)( يونس بن متى فقد كذب

                                                           
(، في َٕٓ/ُ(، أكضح التفاسير، )َٔ/ُٓ(، التفسير الكسيط لطنطاكم، )َّٗ/ُ( ينظر: التفسير الحديث، )ُ)

 (.ْٕ/ِٗ(، تفسير المراغي، )َّٕٔ/ٔظبلؿ القرآف، )
 (.ِّٓ/ُٖ(، تفسير القرطبي، )َّّ/ٓ(، فتح القدير، )ُٖٖ/ُ( ينظر: تفسير السعدم، )ِ)
 (.ُٔٔ/َّينظر: مفاتيح الغيب، )( ّ)
 (.ِْٓ/ُٖ(، تفسير القرطبي، )َُِ/ٖ( ينظر: تفسير ابف كثير، )ْ)
[ }األنعاـ:ٓ) مىى العىالىًميفى ٍمنىا عى كيبلِّ فىضَّ ليكطنا كى ييكنيسى كى {، صحيح مسمـ، ٖٔ( صحيح البخارم، باب قكلو تعالى: ]كى

 (.ُْٖٔ-ْ، )باب في ذكر يكنس 
ف يكنس لمف المرسميف، )( صحيح أ) (، ُِْٖ/ِ(، سنف بف ماجة، باب ذكر البعث، )ُِْ/ٔلبخارم، باب كا 

 (.ّّٕ/ٓسنف الترمذم، )
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لجعمو مف  كبعد ىذا االمتحاف الصعب الشديد جاء االصطفاء كاالختيار مف اهلل 
 يف.الصالحيف كأرسمو إلى مائة ألؼ أك يزيدكف فأمنكا فمتعيـ اهلل إلى ح

[ ٌْ ْغُٕٛ َّ ٌَ ُ َّٗ َْ أِ ٠َمٌُُٛٛ َٚ ْوَش  ؼُٛا اٌزِّ ِّ ب َع َّّ ٌَ ُْ ِ٘ َٓ َوفَُشٚا ١ٌَُْضٌِمََُٛٔه ثِؤَْثَصبِس ْْ ٠ََىبُد اٌَِّز٠ اِ َٛ اَِلَّ  * َٚ ُ٘ ب  َِ َٚ

 َٓ ١ ِّ ٍَْؼبٌَ بالعيف مف شدة عداكتيـ لو ككاف أمر العيف مشيكر  ، أراد الكفار أف يصيبكا النبي [ِرْوٌش ٌِ
فنظر إليو نفر مف قريش فقالكا ما رأينا مثمو كال مثؿ حججو، كىذا القكؿ ليس عمى إيماف  عندىـ،

 .(ُ)انكنو أم يصيبكه بالعيفتمنيـ؛ لكف فقط ليع
: ، كعف جابر قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل (ِ)( العين حق ونيى عن الوشم: )ثكفي الحدي

 .(ّ)( العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر)
عما جاء بو كذلؾ ال يككف إال بيبلكو       ا الزلؽ بأبصارىـ ىي تنحيتو كاليدؼ مف ىذ

بأبصارىـ تدكر حكؿ       (ْ)ككؿ المعاني الذم ذكرىا المفسركف حكؿ معنى يزلقكنؾ  أك مكتو 
 أنيـ أرادكا إصابتو بالعيف حتى ييمؾ.

رؼ لؾ كلقكمؾ كما بأف ىذا القرآف ذكري لمعالميف، كش ثـ جاء االطمئناف كاألماف لمنبي 
هَ ]في قكلو تعالى:  ِِ ْٛ ٌِمَ َٚ ُ ٌَِزْوٌش ٌََه  أَِّٗ خسف:[ َٚ ، كىك شرؼه لمف يتبع ىذا النبي كلمف  {ٗٗ}انصُّ

 .(ٓ)يعمؿ بالقرآف الذم نزؿ عمى ىذا النبي 
لكنو ذكر كتذكير لمعالميف كبياف  فيذا القرآف الذم أنزلو اهلل إليو جعمكه داللة عمى جنكنو 

 ليـ كفيو اآلداب كالحكـ كسائر العمكـ، فعجبان لكيؼ يتيمكف مف يتمكه بالجنكف.كتنبيو 
ِخ َسثَِّه ]كيكجينا إلى مطمع السكرة قكلو تعالى:  ناذكر يكىذا الجزء مف اآلية  َّ َْٔذ ثِِْٕؼ ب أَ َِ

 ٍْ ْغُٕٛ َّ رنا ، لقد ذكَّ (ٔ)فيذا القرآف نعمة كشرؼ كليس مف عبلمات الجنكف كمقدماتو كما يدعكف [ ثِ

                                                           
( قيؿ كانت العيف في بني أسد حتى أف البقرة السمينة أك الناقة ينظر إلييا أحدىـ فيعاينيا ثـ يقكؿ لجاريتو خذم ُ)

 (.ّْٓ/ُٖ)قع، ينظر: تفسير القرطبي، المكثؿ فأتينا بمحـ ىذه الناقة، فما تبرح أف ت
(، كعند ُُٕٗ/ْ(، صحيح مسمـ، باب الطب كالمرض كالرقى، )ُٔٔ/ٕ( صحيح البخارم، باب العيف حؽ، )ِ)

ذا استيغًسمتـ فاغسمكا.  مسمـ، العيف حؽ، كلك كاف شيء سابؽ القدر سبقتو العيف، كا 
(، صحيح الجامع َِٓ/ّء مف فقييا كفكائدىا، )(، سمسمة األحاديث الصحيحة بشيَٗ/ٕ( حمية األكلياء، )ّ)

 (.ُٕٔ/ِالصغير كزياداتو، كحكـ عميو األلباني حسف، )
( قيؿ يزلقكنؾ: يصرعكنؾ، كقيؿ يصرفكنؾ عما أنت عميو، كقيؿ يفتنكنؾ، كقيؿ ليسمُّكنؾ، كقيؿ ليقتمكنؾ، كقيؿ ْ)

 (.ِٓٓ/ُٖيره، )ينظركف إليؾ بالعداكة حتى يسقطكنؾ، ذكرىا اإلماـ القرطبي في تفس
 (.ِٔٓ/ُٖ( ينظر: تفسير القرطبي، )ٓ)
 (.ُٗٔ/َّ( ينظر: تفسير الرازم= مفاتيح الغيب، )ٔ)
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آخر السكرة بأكليا، كىذا مف مميزات القرآف العظيـ، أنو كالعقد مف المؤلؤ متماسؾ الحبات كالمبنات، 
 كؿ كممة في مكانيا ال نستطيع أف نؤخرىا أك نقدميا أك نضع كممة تضاىييا في المعنى كالداللة.

 ثالثًا: استنباط بعض اليدايات من ىذا المقطع القرآني:
 : "الصبر في كؿ عمؿ (ُ)بر، يقكؿ اإلماـ محمد رشيد رضا ػػػة الصػػػرز أىميػػػكتب اتػػػد اآليػػػترش -ُ

، فالصبر ىك األساس لكؿ عمؿ، كىذه السكرة (ِ)نفسي أك بدني أك ترؾ يشؽ عمى النفس" 
الكريمة نزلت عندما كانت الدعكة في ميدىا، فالغرسة لينة كحكليا رياح عاصفة تريع قمعيا 

مى األمة التمسؾ بالصبر إلقامة الديف كالدفاع عنو، كال بد مع الصبر مف كاجتثاثيا، فيجب ع
َغ ]االتصاؿ باهلل، قاؿ تعالى:  َِ َّْ هللاَ  اَلِح اِ اٌصَّ َٚ ْجِش  ُٕٛا اْعزَِؼ١ُٕٛا ثِبٌصَّ َِ َٓ آَ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 َٓ بثِِش٠  . {ٖ٘ٔ}انبمسة:[ اٌصَّ
مف صبر كىؿ تخمكا قصة نبي أك رسكؿ  كما فييا لقد ذكرت اآليات قصة نبي اهلل يكنس  -ِ

 مف محفو أك صبر؟، كىػػذا يجعمنػػا نثػػؽ باهلل كنزداد إيمانػػان كيقينػػػان، فصبػػر الرسػػػؿ كاألنبياء عمى
 اآلالـ كالمحف كاألذل كالتكذيب كاالستيزاء مف أقكاميـ ماذا يحدث لك لـ يكف صبر؟!

نظر إليو كفار مكة نظرة حقد ككراىية،   أف كؿ ذم نعمة محسكد، فرسكلنا تبيف اآليات -ّ
ككاف يريدكف بحدة نظرىـ إليو أف يقتمكه كييمككه، ليس ذلؾ إال حسدان منيـ كلما أعطاه اهلل مف 
مقاـو كخمؽو عظيـ، فكاف ىذا الحسد سببان في كفرىـ كجحكدىـ مع عمميـ بصدقو كأمانتو كأف 

بلغة كالشعر كالنثر، ىؿ مف يتمكا القرآف ىذا القرآف ليس مف عنده فيـ أرباب الفصاحة كالب
الذم عجزكا أف يأتكا بمثمو أك بعشر سكرو مف مثمو أك بسكرة كاحدة، أك حتى بسكرة مشابية 

 لمقرآف ىؿ مف يتمكه يككف مجنكنان، ال تكجد إجابة لتفكيرىـ كاتياميـ إال إجابة كاحدة! إنو الحسد.
أف اإلسبلـ ديف بفتخر تك مة كترفع رأسيا األتمسؾ بيا تكمف اإلرشادات التي ينبغي أف  -ْ

عالمي، لـ ينزؿ القرآف مف أجؿ الجزيرة كالقبائؿ مف حكليا، لكنو ذكر كقرآف لمعالميف، لمجف 
َٓ ]كاإلنس،  ١ ِّ ٍَْؼبٌَ خً ٌِ َّ ٍَْٕبَن اَِلَّ َسْؽ ب أَْسَع َِ ، فيجب عمينا أف نفيـ القرآف أكالن  {1ٓٔ}األَبيبء:[ َٚ

 ندعكا كنعمـ الناس القرآف ليككف عالميان كما أراده اهلل ذكران لمعالميف. كنعمؿ بو ثانيان كبعدىا
                                                           

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف محمد بياء الديف بف عمي خميفة القممكني الحسيني المتكفى ( ُ)
مف أشير تبلميذه، ككاف مف ألـز  ىػ، نشأ في طرابمس الشاـ، أعجب باإلماـ محمد عبده، ككافُّْٓسنة 

الناس بدركسو، فبل عجب أف يقاؿ أنو الكارث األكؿ لعمـ اإلماـ محمد عبده، لو تفسير اسمو المنار، لكنو ليس 
 (.ِّْ/ِلمقرآف كامبلن بؿ مف أكلو إلى سكرة يكسؼ. التفسير كالمفسركف، )

 (.ِٕ/ِتفسير المنار، )( ِ)
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أف الداعية ال ينبغي أف يتعجؿ ىداية الناس، كال ييأس فيك مبمغ يذكرىـ ترشد اآليات إلى  -ٓ
بآيات اهلل، كاهلل ييدم مف يشاء كيضؿ مف يشاء، إذا كاف حبيبنا المصطفى أخبره اهلل في قكلو 

َّ ]تعالى:  َ٘بدٍ أَِّ  ٍَ ْٛ ًِّ لَ ٌُِى َٚ ِْٕزٌس  ُِ َْٔذ  ُْ ]، كقكلو تعالى:  {1}انسعد:[ ب أَ ُ٘ َُ٘ذا [ ١ٌََْظ َػ١ٍََْه 

، فاليداية مف اهلل كحده كعمى الداعية الببلغ ميما قؿ عدد المستجيبيف ليذه  {1ٕٕ}انبمسة:
ؿ، فيؿ دعا قكمو ألؼ سنة إال خمسيف عامان كما آمف معو إال القمي الدعكة أك زاد، فنكح 

يأس؟! كىؿ ترؾ إببلغيـ كدعكتيـ إلى اليداية؟! إف اهلل تعالى لك شاء ليدل الناس جميعان، 
١ًؼب] ِّ ُْ َع ُٙ ْٓ فِٟ األَْسِض ُوٍُّ َِ  َٓ َِ ْٛ َشبَء َسثَُّه ٢ََ ٌَ ًَ إٌَّبَط ]، {99}يَٕس:[ َٚ ْٛ َشبَء َسثَُّه ٌََغَؼ ٌَ َٚ

ْخزٍَِفِ  ُِ  َْ ََل ٠ََضاٌُٛ َٚ اِؽَذحً  َٚ خً  َِّ َٓ أُ ، فإرادة اهلل كمشيئتو أنو ىك اليادم كييييئ  {3ٔٔ}ْٕد:[ ١
 الدعاة لمتبميغ كاإلنذار.
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 :اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا: المطمب األول
  :(ٔ)أوًل: اسم السورة 

الحاقة كىي مف أسماء يكـ القيامة: فيي الساعة الثابتة الكقكع الكجيو المجيء، فيي آتية   
الستفياـ عنيا، كعظَّـ اهلل أمرىا ال ريب فييا، كسميت السكرة بيذا االسـ الفتتاح السكرة بيا، كا

بالسؤاؿ عنيا كال يكجد ىذا االسـ في القرآف إال في ىذه السكرة كالحاقة بمعنى أف األمكر تحؽ فييا 
 .(ِ)كتستقر كيتحقؽ المكعكد كيتحقؽ لكؿ عامؿ عممو 

َٙب َعْجؼُ ]"السمسمة" لقكلو تعالى فييا:  من أسماء السورة: ٍِْغٍٍَخ َرْسُػ َُّ فِٟ ِع َْ ِرَساًػب فَبْعٍُُىُٖٛ صُ ٛ ]

 {ٕٖ}انحبل ت:
(ّ). 

 ثانيًا: ترتيب السورة:
 ىي السكرة التاسعة كالستكف يسبقيا سكرة القمـ كيمييا سكرة المعارج. ترتيب السورة في المصحف:

نزلت سكرة الحاقة بعد سكرة تبارؾ كنزؿ بعدىا سكرة المعارج، أم  ترتيب السورة من حيث النزول:
في ترتيب  فيذه السكرة ىي السابعة كالسبعكف مف حيث النزكؿ مثؿ ترتيبيا في المصحؼ أف ترتيبيا
 .(ْ)النزكؿ 

 ثالثًا: عدد آيات السورة:
قيؿ إحدل كقيؿ اثنتاف كخمسكف آية، كعدد كمماتيا مائتاف كخمسة كخمسكف كممة، كألؼ 

آية، كالباقكف اثناف  سكفم، البصريكف كالشاميكف عمى أنيا إحدل كخ(ٓ) ان كأربعمائة كثمانكف حرف
 .(ٔ)كخمسكف آية 

                                                           

ُم َعْسَش "حممة العرش الثمانية"، لقكلو تعالى فييا: كنستطيع أف نطمؽ عمييا اسـ ( ُ) ًِ يَْح َٔ هَُك َعهَٗ أَْزَجبئَِٓب  ًَ ان َٔ [

بَِيَتٌ[  ًَ َيئٍِر ثَ ْٕ لَُْٓى يَ ْٕ  ، لـ يرد ىذا العدد إال في ىذه السكرة. {1ٔ}انحبل ت:َزبَِّك فَ
(، ينظر: ّْٖ/ٓسير الحديث، )(، التفَٕٓ/ُ(، أكضح التفاسير، )ٕٗ/ِٗينظر: التفسير المنير لمزحيمي، )( ِ)

 (.ُُُ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ِْٔ/ٖالدر المنثكر، )
 (.َْٕٗ/ِٗينظر: في رحاب التفسير، )( ّ)
 (.ُُُ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ٕٗ/ُينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، )( ْ)
كر، كقاؿ: اتفؽ العادكف مف أىؿ (، التحرير كالتنكير البف عاشُُِِ/ُٓينظر: التفسير القرآني لمقرآف، )( ٓ)

 (.ُُُ/ِٗاألمصار عمى آييا إحدل كخمسكف آية، )
 (.ٖٗ/َُمجمع البياف لمطبرس، )( ٔ)
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 :زمان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيو: المطمب الثاني
 أوًل: زمان ومكان السورة:

 أم أنيا نزلت قبؿ اليجرة النبكية.، (ُ)السكرة مكية باإلجماع 

إلماـ كزماف نزكؿ السكرة نستطيع أف نقكؿ أنيا مف أكاخر ما نزؿ في مكة فقد ذكر ا
السيكطي رحمو اهلل أنو نزؿ بعدىا ثماًف سكر كىي المعارج، النبأ، النازعات، االنفطار، االنشقاؽ، 
، العنكبكت، كالمطففيف، كنزؿ قبميا خمس كسبعكف سكرة أك ست كسبعكف فمف ىذا العدد  الرـك

كر عف عمر ، كمقتضى الخبر المذك(ِ)لمسكر التي نزلت قبميا قمنا أنيا مف أكاخر ما نزؿ بمكة 
فكجده قد سبقو إلى المسجد الحراـ كسمعو يقرأ بالحاقة فادخؿ اهلل في  عندما خرج متعرضان لمنبي 

قمبو اإلسبلـ، أنيا نزلت قبؿ إسبلـ عمر حيث أنو أسمـ بعد ىجرة الحبشة سنة خمس قبؿ اليجرة 
 .(ّ)نة بخمس سنكات إلى المدينة فنزكؿ السكرة يككف قريبان مف ىذا التاريخ أم قبؿ ىجرة المدي

 ثانيًا: الجو الذي نزلت فيو السورة:
      جك السكرة يكحي بالجد كالحـز كالتيكيؿ كالتركيع فيك يشعرنا بالقدرة اإلليية، فيذا 

  ىذه االفتتاحية كما فيو مف صعقة قكية تقرع  ـاليكؿ كالجبلؿ يجعؿ القارئ ييتز ىزة قكية أما
       ياؽ السكرة مف أكليا كحتى الختاـ، تنقؿ السامع كالقارئ الحس، كىذه الصقعة تتكالي في س

مف مكاف إلى مكاف لتمتقى ىذه األماكف عمى أف أمر الديف كالعقيدة أمر خطير ال ىزؿ فيو كال 
   لعب، كلكف كمو جد، فيذا اليكـ كما فيو مف مشاىد تتعرض لو السكرة بأسمكب يصعؽ القمكب، 

  السماء فكؿ مشاىد السكرة تنقمنا مف ىكؿ إلى آخر كمف صاعقة  فيذا مشيد الحساب، كانشقاؽ
   إلى أخرل، فالحاقة، كبعدىا يذكر اسـ القارعة التي تقرع القمكب باليكؿ كتقرع األماكف بالدمار، 
     إف كؿ لفظة في ىذه السكرة تجعؿ القمب ييتز كيخشع خكفان، كتجعؿ الجمد يقشعر مف ىذا 

 .(ْ)اليكؿ كالفزع 

                                                           
(، كابف عاشكر في تفسيره، ّٔٓ/ٓ(، ابف عطية في تفسيره، )ِٔٓ/ُٖنقؿ اإلجماع القرطبي في تفسيره، )( ُ)

 (.ِّٖ/ْالجكزم في زاد المسير، )(، كنقؿ اإلجماع كذلؾ ابف ُُُ/ِٗكقاؿ: مكية باالتفاؽ، )
 (.ٔٗ/ُينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، )( ِ)
 (.ُُُ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ّ)
 كما بعدىا(. ّْٕٔ/ٔينظر: ظبلؿ القرآف، )( ْ)
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 :فضائل السورة ومحورىا الرئيس: لثلمطمب الثاا
 أوًل: فضائل السورة:

ذكر اإلماـ الشككاني في تفسيره، عف فضؿ ىذه السكرة قائبلن كأخرج الطبراني عف أبي بزره 
 .(ُ)( كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوىا أن النبي قاؿ: )

فقد ذكر  ر بف الخطاب كمف فضائؿ ىذه السكرة أف سماعيا أدخؿ اإلسبلـ في قمب عم
كم عف عمر بف الخطاب  قاؿ: خرجت يكمان بمكة متعرضان      ابف عطية في تفسيره أنو ري

فكجدتو قد سبقني لممسجد الحراـ، فجئت فكقفت كراءه، فافتتح سكرة الحاقة، فمما سمع  لرسكؿ اهلل 
ٍُ ]: لوسرد القرآف، قمت في نفسي أنو لشاعر، كما تقكؿ قريش حتى بمغ إلى قك  ُي َسُعٍٛي َوِش٠ ْٛ ُ ٌَمَ  أَِّٗ

 * َْ ُٕٛ ِِ ب رُْئ َِ ِي َشبِػٍش ل١ٍَِاًل  ْٛ َٛ ثِمَ ُ٘ ب  َِ َٚ  * َْ ب رََزوَُّشٚ َِ ٍٓ ل١ٍَِاًل  ِ٘ ِي َوب ْٛ ََل ثِمَ ْٓ َسةِّ *  َٚ ِِ  ًٌ ِْٕض٠ رَ

 َٓ ١ ِّ  .(ِ)سبلـ ثـ مر حتى انتيى آخر السكرة، فأدخؿ اهلل تعالى في قمبي اإل  {ٖٗ-ٓٗ }انحبل ت:[ اٌَؼبٌَ

 ثانيًا: محور السورة الرئيس:
محكر السكرة الرئيس يدكر حكؿ مطمعيا المقكم المدكم كالذم ال يكاد ييسمع حتى تعتبر 

  ير المرعب، فأحداث السكرة كميا مع اآلذاف البعيدة ىذا الصكت المثالعقكؿ كتتدبر القمكب كتس
ألحداث تحدث أمامؾ، فالنفخ في تمتؼ حكؿ ىذا اليـك في مشاىد عنيفة تجعمؾ تشعر ككاف ا

الصكر كحمؿ األرض كالجباؿ لتككف دكان أيف ذىبت قكتيا كصبلبتيا، إف ىذا يثبتيا إلى قدرة اهلل 
  المطمقة، ككذلؾ انشقاؽ السماء كمشيد العرش كحممتو، كىذا العرض لمحساب، كتطاير الكتب 

   اقة، قارعة، كاقعة، ال تكفي لكي فريؽ يؤتى بيمينو كآخر بشمالو، كؿ ىذه المشاىد المثيرة، ح
كالندـ الذم يمؼ الكافريف في  حكاؿ يكـ القيامة كننجك مف الحسرةي ىذه األتقنعتبر كنتذكر حتى ن

.  ىذا اليـك

إف كؿ آية بؿ كؿ كممة في ىذه السكرة تربطنا كتشد أنظارنا إلى ىذا اليكـ الذم ىك ركف 
ا فيذا يكـ الحساب كالجزاء كأحقاؽ الحقكؽ ألىميا، مف أركاف اإليماف، إف محكر السكرة في اسمي

                                                           
يصمي الصمكات كنحك مف صبلتكـ التي تصمكف  كالذم مكجكد عند الطبراني في الكبير، )كاف رسكؿ اهلل ( ُ)

، كلكنو كاف يخفؼ كانت صبلتو أخؼ مف صبلتكـ كاف يقرأ في الفجر الكاقعة كنحكىا مف السكر(      اليـك
كاف يقرأ في الفجر بػ ؽ كالقرآف المجيد كنحكىا(، المعجـ الكبير لمطبراني،  كفي حديث آخر )أف رسكؿ اهلل 

(ِ/ِِٕ.) 
ـ أعثر عمى مدل صحة القصة، ينظر: أيسر (، كلّٔٓ/ٓينظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، )( ِ)

 (.َِْ/ٓالتفاسير لمجزائرم، )
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كفيو تظير الحقائؽ الغيبية التي آمنا بيا سماعان مف القرآف كالسنة الصحيحة، فاآليات تمتؼ حكؿ 
 .(ُ)تيكيؿ يـك القيامة كتيديد المكذبيف بكقكعو 

 :أىم الموضوعات التي تناولتيا السورة: المطمب الرابع
 ينتظر المكذبيف مف عذاب جزاء تكذيبيـ ككفرىـ. أىكاؿ يـك القيامة كما -ُ
َػبٌد ثِبٌمَبِسَػخِ ]مصارع األمـ المكذبة كىبلكيـ  -ِ َٚ ُٛد  ُّ ثَْذ صَ كىبلؾ فرعكف، ككذلؾ  {ٗ}انحبل ت:[ َوزَّ

 كمف معو في الجارية. قصة الطكفاف، كنجاة نكح 
 مصرع قـك لكط ككيؼ انقمبت ديارىـ كأصبح عالييا سافميا. -ّ
حكاؿ السعداء كىـ أصحاب اليميف، ككذلؾ الحديث عف األشقياء أصحاب الحديث عف أ -ْ

 الشماؿ.
إقامة األدلة عمى أف القرآف مف عند اهلل تعالى، كليس بقكؿ شاعر كال كاىف، كأف ىذا الديف  -ٓ

 صادؽ في كؿ ما يقكلو. حؽ، كأف الرسكؿ 
 بالبراىيف القاطعة كأمانتو في تبميغ الكحي. بياف صدؽ النبي  -ٔ
 آف تذكرة كعظة لممتقيف كحسرة عمى الكافريف.القر  -ٕ
ُِ ] كأمتو مف بعده بالتمسؾ بالذكر كتعظيـ الخالؽ  النبي دعكة  -ٖ ُِ َسثَِّه اٌَؼِظ١ [ فََغجِّْؼ ثِبْع

 . {ٕ٘}انحبل ت:
 :مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا: المطمب الخامس

 أوًل: مناسبة السورة لما قبميا: 
ْٓ ]ف كالقمـ" ذكر يـك القيامة بصكرة مجممة في قكلو تعالى: لما كقع في سكرة "نك  -ُ ََ ٠ُْىَشُف َػ ْٛ َ٠

 ـػػػػػـك العظيػػػذا اليػػػاىد ىػػػؿ لبعض مشػػػرح كتفصيػػػة شػػػكرة الحاقػػػس، جاء في  {ٕٗ}انمهى:[ َعبقٍ 
ظيار حقائؽ األمكر   .(ِ)كأىكالو كأحداثو العظيمة مف إحقاؽ الحقكؽ لكؿ عامؿ كا 

إلى الصبر كعدـ العجمة عمى ىداية قكمو، كما  في نياية سكرة "القمـ" دعكة النبي  جاء -ِ
، افتتحت ىذه السكرة بما حكـ اهلل بو بيف بعض األنبياء كأقكاميـ، تعجؿ نبي اهلل يكنس 

                                                           
 (.ّٕٓٔ/ٔ(، في ظبلؿ القرآف، )ُُُ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ُ)
 (.ْٗ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ُْٔ/ُينظر: أسرار ترتيب السكر، )( ِ)
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كقكـ ثمكد، كعاد، ككيؼ كانت عاقبتيـ باألكلى أىمككا بالطاغية كالثانية بريحو صرصرو عاتية، 
 .(ُ)تثبيت لمنبي كاطمئناف أف مصير المكذبيف كالمعانديف اليبلؾ كالدمار  كىذا فيو

ْٓ ]في آكاخر سكرة القمـ ىدد اهلل المكذبيف بيذا القرآف كبيذا الرسكؿ في قكلو تعالى:  -ّ َِ َٚ فََزْسِٟٔ 

ََٙزا اٌَؾِذ٠شِ  ُة ثِ ظة ، كذكر في ىذه السكرة عاقبة مف كذب، كىذا فيو مف الع {ٗٗ}انمهى:[ ٠َُىزِّ
حتى يعتبركا كيعممكا عقكليـ حتى ال تككف نيايتيـ مثؿ مف  كالزجر لممعاصريف لمنبي 

 .(ِ)سبقيـ 

 ثانيًا: مناسبة السورة لما قبميا:
أما مناسبة السكرة لما بعدىا كىي سكرة المعارج فالعبلقة بيف السكرتيف قكية كالمناسبة كاضحة  -ُ

فريف مف ألكاف العذاب الذم ليس لو دافع، فسكرة المعارج ىي تتمة ألكصاؼ ما يمقاه الكا
فالسكرتاف تتكامبلف في عرض أىكاؿ يكـ القيامة، ككذلؾ تصكير الجانب اآلخر كما فيو مف 

 .(ّ)أحكاؿ المؤمنيف، فبل عجب أنو يـك يأخذ كؿ عامؿ أجره كحقو 

كر فييا ما ، فالحاقة ذي بؿ تبلحـ قرابو كمكضكع  التبلحـ بيف السكرتيف أكثر مف تبلحـ الجكار -ِ
مف عذاب يكـ القيامة ككيؼ يسحبكف في سبلسؿ إلى النار، كجاءت سكرة  اه الكافركفيمق

 .(ْ)المعارج مفتتحة بيذا العذاب الكاقع لمكافريف 

                                                           
 (.ٕٗ/ِٗمي، )(، التفسير المنير لمزحيُُِِ/ُٓينظر: التفسير القرآني لمقرآف، )( ُ)
 (.ٕٗ/ِٗينظر: التفسير المنير لمزحيمي، )( ِ)
 (.َُٗ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ّ)
 (.ُُٓٓ/ُٓينظر: التفسير القرآني لمقرآف، )( ْ)
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 مقاصد السورة وأىدافيا
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 .قف لألبرار والفجارفيو من موا المطمب الثاني: يوم الحساب وما
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 :جزاء من كذب بالساعة: المطمب األول
 المقطع األول

 قوم ثمود وقوم عاد وىالكيم اآليات  تكذيب
ب اٌَؾبلَّخُ  * اٌَؾبلَّخُ ]قاؿ تعالى:  ب اٌَؾبلَّخُ  * َِ َِ ب أَْدَساَن  َِ َػبٌد ثِبٌمَبِسَػخِ  * َٚ َٚ ُٛد  ُّ  * َوزَّثَْذ صَ

ُٛد فَ  ُّ ب صَ َِّ َ ٍُِىٛا ثِبٌطَّبِغ١َخِ فَؤ ْ٘ ٍُِىٛا ثِِش٠ٍؼ َصْشَصٍش َػبر١َِخٍ  * ؤُ ْ٘ ُ ب َػبٌد فَؤ َِّ أَ ُْ َعْجَغ ١ٌََبٍي  * َٚ ِٙ َ٘ب َػ١ٍَْ َش َعخَّ

٠َِٚخٍ  ًٍ َخب ُْ أَْػَغبُص َْٔخ ُٙ َّ َٙب َصْشَػٝ َوؤَٔ ََ ف١ِ ْٛ ب فَزََشٜ اٌمَ ًِ ٍَ ُؽُغٛ ب١َِٔخَ أ٠ََّب َّ صَ ْٓ ثَب * َٚ ِِ  ُْ ُٙ ًْ رََشٜ ٌَ َٙ [ ل١َِخٍ فَ

 .{3-ٔ:}انحبل ت

 أوًل: التحميل المغوي:
عطاء الحقكؽ ألىميا، كالحاقة: النازلة  الحاقة: ىي القيامة سميت بذلؾ ألف فييا الثكاب كالجزاء كا 

 فبل كاذبة لياالتي حقت 
قرع القاؼ كالراء كالعيف ضرب الشيء، كالقارعة الشديدة مف شدائد الدىر، تقرع الناس  القارعة:
 .(ُ)ـ لشدتيا كتضربي

القيامة ألنيا تضرب الناس بإقراعيا كقكارع القرآف: اآليات التي مف قرأىا لـ يصبو فزع  القارعة:
 .(ِ)سميت بذلؾ ألنيا تقرع الجف

 .(ّ)طاغية: الصاعقة يعني صيحة العذاببفتح العيف ككسرىا أم جاكز الحد، كال ط غ ل الطاغية:

رةي شدة رُّ بالكسر كالصَّ ٍر: شديد البرد،  صرصر: الصّْ ٍرصى البرد كقيؿ ىك البرد عامة كريح ًصره كصى
 .(ْ)كقيؿ شديدة الصكت

عتا عيتيان كًعتيان كعيتكان: استكبر كجاكز الحد، فيك عات كعتى كريح عاتية بمعنى شديدة قد  عاتية:
 .(ٓ)تجاكزت الحد في عصفيا كىبكبيا

: تقطع الخير أك تمنعو، كقيؿ أم تباعان، كحسـ بمعنى قطع، كالحيسيكـ: الشؤ  حسومًا: ـ، كأياـ حسـك
 ره قيؿ لوػف آخػػو عػػع أكلػـ ينقطػػيء فمػػع الشػػاؿ إذا تتابػػػة، يقػػر خاصػػػي الشػػاألياـ الحسكـ: الدائمة ف

                                                           
 (.ٕ/ّ(، كتاب العيف، )ُٕٗ/ّينظر: معاني القرآف لمفراء، )( ُ)
 (.ِٕ/ٓينظر: مقاييس المغة، )( ِ)
 (.ُُٗ/ُحاح، )ينظر: مختار الص( ّ)
 (.َْٓ/ْينظر: لساف العرب، )( ْ)
 (.ٔ/ٗٔ(، تفسير غريب القرآف، لمككارم، )َُّٗ/ُينظر: القامكس المحيط، )( ٓ)
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 . (ُ)حسكمان 

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
ب اٌَؾبلَّخُ  * اٌَؾبلَّخُ ] مرىا، كفييا ييحؽ لكؿ قكـو أعماليـ مف بمعنى القيامة ما القيامة؟ تعظيمان أل [َِ

 خيرو أك شر، كفييا تحؽ األمكر كتعرؼ عمى حقيقتيا.

ب اٌَؾبلَّخُ ] َِ ب أَْدَساَن  َِ استفياـ لتعظيـ أمرىا كتفخيـ شأنيا كأىكاليا، كالمعنى أنؾ يا محمد ال عمـ  [َٚ
لحاقة أمر عظيـ لؾ بكنييا كمدل عظمتيا كتفصيؿ صفاتيا ككيفما قدرت فيي أعظـ مف ذلؾ، فا

ال تدرككف كنيو، قيؿ أف كؿ شيء في القرآف قاؿ منو "ما أدراؾ" فإنو أخبر بو كأدراه إياه كعممو، 
 .(ِ)ككؿ شيء فيو "ما يدريؾ" فإنو لـ يخبر بو كلـ يعممو 

َػبٌد ثِبٌمَبِسَػخِ ] َٚ ُٛد  ُّ ثَْذ صَ ء يـك كىذا تذكير لما حؿ بثمكد كعاد ألنيـ كذبكا بالبعث كالجزا [َوزَّ
القيامة، فيذا تيديد لكفار مكة أف يحؿ بيـ ما حؿ بأكلئؾ، كالقارعة مثؿ الحاقة مف أسماء يـك 
القيامة كسميت قارعة ألنيا تصيب الناس باألىكاؿ كاإلفزاع كالقرع مثؿ دؾ الجباؿ كخسؼ 

 .(ّ)األرض

معركفة ، ككانت مساكنيـ بيف الحجاز كالشاـ كىي اآلف كثمكد ىـ قكـ نبي اهلل صالح 
ككانت مساكنيـ باألحقاؼ  بقرل صالح بيف األردف كالسعكدية كأما عاد فبعث اهلل إلييـ "ىكد" 

 .(ْ)باليميف 

ثـ كضحت اآليات كيفية ىبلؾ ثمكد كعاد فاألكلى تـ ىبلكيـ بالطاغية بمعنى الصاعقة أك 
كت صشديد أبمغ مف  تك الرجفة أك الصيحة، كالثانية أيىمككا بالريح الشديدة الباردة كالتي ليا ص

ٍُِىٛا ثِبٌطَّبِغ١َخِ ]الرعد  ْ٘ ُ ُٛد فَؤ ُّ ب صَ َِّ َ ٍُِىٛا ثِِش٠ٍؼ َصْشَصٍش َػبر١َِخٍ  * فَؤ ْ٘ ُ ب َػبٌد فَؤ َِّ أَ كىذه الريح سيمطت  [َٚ
ُْ َعْجَغ ]عمييـ سبع لياؿ كثمانية أياـ متكالية متتابعة دكف انقطاع كتسمى ريح الدبكر  ِٙ َ٘ب َػ١ٍَْ َش َعخَّ

ب ١ٌََبيٍ  ًِ ٍَ ُؽُغٛ ب١َِٔخَ أ٠ََّب َّ صَ فتـ استئصاليـ كحسـ أمرىـ كآجاليـ، فأصبحكا مثؿ قرامي النخيؿ  [َٚ

                                                           
 (.َُٖ/ّ(، معاني القرآف لمفراء، )ُّْ/ُِ(، لساف العرب، )ُِْ/ُينظر: غريب القرآف، البف قتيبة، )( ُ)
، لمسمرقندم، )( ِ) (، الكشاؼ،      ِْٔ/ّطائؼ اإلشارات= تفسير القشيرم، )(، لْٖٖ/ّينظر: بحر العمـك

(، التفسير المنير، لمزحيمي،    ُُّ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ّٔٓ/ٓ(، تفسير ابف عطية، )ٖٗٓ/ْ)
(ِٗ/ْٖ.) 

 (.ُُٓ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ّ)
 (.ٗٔ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ْ)
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٠َِٚخٍ ]الفارعة الساقطة  ًٍ َخب ُْ أَْػَغبُص َْٔخ ُٙ َّ َٙب َصْشَػٝ َوؤَٔ ََ ف١ِ ْٛ ًْ رََشٜ ]منيـ أحد  فمـ يبؽى  [فَزََشٜ اٌمَ َٙ فَ

ْٓ ثَبل١َِخٍ  ِِ  ُْ ُٙ  .(ُ)ابعت حتى أتت عف آخرىـ ىذه الريح الصرصر تت [ٌَ

 ثالثًا: وجوه البالغة:
الحاقة ما الحاقة تكرار االسـ لمتيكيؿ كالتعظيـ كيسمى إطناب ما الحاقة كلـ يقؿ ما ىي الحاقة  -ُ

ب ]يدؿ أيضان عمى التيكيؿ كالتعظيـ كالتفخيـ لشأنيا كنظيره قكلو تعالى:  َِ  ِٓ ١ ِّ أَْصَؾبُة ا١ٌَ َٚ

 ِٓ ١ ِّ بيِ ]، كقكلو تعالى: {1ٕالعت:}انٕ[ أَْصَؾبُة ا١ٌَ َّ ب أَْصَؾبُة اٌشِّ َِ بِي  َّ أَْصَؾبُة اٌشِّ َٚ ]

 .(ِ)، ك"ما" اسـ استفياـ مستعمؿ لمتيكيؿ كالتعظيـ، كما تقكؿ زيد، ما زيد؟ {ٔٗ}انٕالعت:

( استفياـ في زيادة في التيكيؿ كالتفخيـ لشأنيا كالمبالغة في الغرض وما أدراك ما الحاقة) -ِ
بمعنى أنؾ ال تدرم ما فييا مف أىكاؿ كشدائد، فإنيا أعظـ مف أف تبمغيا دراية  الذم يساؽ إليو

أحد، أك يبمغ إدراكو اإلحاطة بيا، كتكرير "ما" ثبلث مرات يستعمؿ لمتيكيؿ كالتعظيـ، ككذلؾ 
إعادة المبتدأ في الجممة الكاقعة خبر في قكلو )ما الحاقة( كلـ يقؿ ما ىي فيذا يدؿ عمى 

 .(ّ)إلظيار في مقاـ اإلضمار يقصد بو التيكيؿ كالتعظيـ التيكيؿ ألف ا

َػبٌد ثِبٌمَبِسَػخِ ]قكلو تعالى:  -ّ َٚ ُٛد  ُّ ثَْذ صَ ، ثـ فىصَّؿ ماذا حؿَّ بيـ فيذا يسمى  {ٗ}انحبل ت:[ َوزَّ
، حيث ذكر ما حؿَّ بثمكد أكالن ثـ ما حدث لقكـ (ْ) تفصيؿ بعد إجماؿ كفيو لؼ كنشر مرتب

 .(ٓ)ذم ذكره في اإلجماؿ عاد حسب الترتيب ال
 

                                                           

(،  المكسكعة َٕٔ/ُ(، أكضح التفاسير، )ّٖٓ/ٓ(، التفسير الحديث، )َٓ/ِٗ، )ينظر: تفسير المراغي( ُ)
 (.ِٖٖ/ُ(، تفسير السعدم، )ِّٔ/ُُالقرآنية، )

(، التفسير المنير لمزحيمي،      ُُّ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ٗٔ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ِ)
 (.ِّٖ/ْزاد المسير، )

(، تفسير المراغي، ِّٗ/ٓ(، تفسير البيضاكم، )ّّّ/ْ(، تفسير الخازف، )ِّٖ/ْ) ينظر: زاد المسير،( ّ)
 (.ٖٔ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ُُِْ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ُٓ/ِٗ)

المؼ كالنشر فف في المتعددات التي يتعمؽ بكؿ كاحد منيا أمر الحؽ، فالمؼ يشار إلى المتعدد الذم يؤتى بو ( ْ)
الن، كالنشر يشار إلى المتعدد البلحؽ الذم يتعمؽ كؿ كاحد منو بكاحد مف السابؽ دكف تعييف، مثؿ: عـ أك 

السحاب كالسيؿ السماء كالكادم، فالسحاب كالسيؿ )لؼ(، كجاء النشر مرتبان فالسماء لمسحاب، كالكادم لمسيؿ، 
 (.َْْ/ِداني، )كىذا يسمى المؼ كالنشر المرتب. الببلغة العربية، البف حبنكة المي

 (.ِٖ/ِٗالتفسير المنير، لمزحيمي، )( ٓ)



-ُِٖ- 

 

 رابعًا: استنباط بعض اليدايات من ىذه اآليات:
تبرز اآليات أىمية كخطكرة يكـ القيامة كما ترشد األمة اإلسبلمية بؿ الناس أجمعيف إلى ًعظـ  -ُ

ىذا اليكـ كما فيو فاليـك اآلخر ىك ركف مف أركاف اإليماف، ففي الحديث الذم يركيو        
ذر كعمر كغيرىـ كالحديث معركؼ بحديث جبريؿ عندما سأؿ النبي عف أبك ىريرة كأبك 

أخبرني ما اإليماف؟ قاؿ:  اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف كعف الساعة، كعندما سألو جبريؿ 
 .(ُ)( اإليمان باهلل, ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر)

، كىناؾ إف ذكر يكـ القيامة عمى امتداد القرآف مف أكلو  -ِ إلى آخره فيناؾ سكرة باسـ ىذا اليـك
سكر تحمؿ أسماء ليذا اليكـ، مثؿ القارعة، الحاقة، الغاشية، كىناؾ سكر سيميت بأحداث      
أك بمقدمات ىذا اليكـ مثؿ الزلزلة، االنفطار، الحشر، االنشقاؽ، كؿ ىذه األسماء ترشد      

 ىنو كفؤاده ىذا اليكـ.مف لو عقؿ كقمب ليتفكر كيتدبر، كال يغيب عف ذ

تكضح لنا اآليات أنو ال يستطيع أف يدرؾ تفاصيؿ ىذا اليكـ لعظمتو كما فيو مف أىكاؿ  -ّ
 كشدائد.

كما نزؿ عميو  تحمؿ اآليات تحذير شديد لمف كذب بيذا الديف متمثبلن في شخصية النبي  -ْ
مؤمف ليزداد إيمانو مف القرآف، ففي ذكر ثمكد كعاد كما حؿَّ بيـ ككيؼ كانت نيايتيـ تذكر ال

كثقتو باهلل صاحب القدرة المطمقة عمى قير الطغاة كالمتكبريف، كتحذير لمكافر أف عاقبتو في 
الدنيا اليبلؾ كيكـ القيامة أشد العذاب فقكـ ثمكد كعاد كانت قكتيـ ظاىر، حتى أف القرآف 

ًَ ]كصؼ قكـ عاد بأنو لـ يخمؽ مثميـ في الببلد  ُْ رََش َو١َْف فََؼ بدِ  * َسثَُّه ثِؼَبدٍ  أٌََ َّ ََ َراِد اٌِؼ  * اَِس

َٙب فِٟ اٌجاَِلدِ  ْضٍُ ِِ ُْ ٠ُْخٍَْك  ، كلكف! أم قكتيـ عندما سمطت عمييـ الريح {3-ٙ:}انفجس[ اٌَّزِٟ ٌَ
، فيذه الريح جنده مف جند اهلل  الصرصر؟ كىؿ استطاعكا أف يدافعكا عف أنفسيـ لمدة سبع لياؿو

ُُ ُعَُٕٛد َسثِّ ] ب ٠َْؼٍَ َِ َٚ َٛ ُ٘  .{ٖٔ}انًد ثس:[ َه اَِلَّ 

تكجو اآليات لممسمميف نداءات بعدـ الخكؼ مف الكفار ميما كانت قكتيـ، فيذه نيايتيـ، فقكل  -ٓ
الشر التي نراىا اليكـ تتكاثؼ ضد اإلسبلـ كالمسمميف، سيحؿ بيا ما حؿ بمف كذب ككفر 

غية كىناؾ خسؼ لؤلرض     برسؿ اهلل، فميست الريح الكسيمة الكحيدة لتدميرىـ بؿ ىناؾ الطا
 أك كسفان مف السماء كما يعمـ أساليب محاربتيـ إال اهلل القادر عمى إىبلكيـ.

                                                           
كلفظو )أف تؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كلقائو            صحيح البخارم، باب سؤاؿ جبريؿ النبي ( ُ)

(، صحيح مسمـ باب اإليماف ما ىك كبياف خصالو كزاد لفظو كتؤمف بالبعث اآلخر، ُُٓ/ٔكتؤمف بالبعث(، )
(ُ/ّٗ.) 



-ُِٗ- 

 

 المقطع الثاني
 ىالك فرعون وقوم لوط وقوم نوح

ْئرَفَِىبُد ثِبٌَخبِغئَخِ ]قاؿ تعالى:  ُّ اٌ َٚ ْٓ لَْجٍَُٗ  َِ َٚ  ُْ ْٛ َعبَء فِْشَػ ُْ فَؤََخزَ  * َٚ ِٙ ا َسُعَٛي َسثِّ ْٛ ُْ فََؼَص ُ٘

ُْ فِٟ اٌَغبِس٠َخِ  * أَْخَزحً َساث١َِخً  ٍَْٕبُو َّ بُء َؽ َّ ب غََغٝ اٌ َّّ اِػ١َخٌ  * أَِّب ٌَ َٚ  ٌْ َٙب أُُر رَِؼ١َ َٚ ُْ رَْزِوَشحً  َٙب ٌَُى [ ٌَِْٕغَؼٍَ

 .{ٕٔ-9:}انحبل ت
 أوًل: التحميل المغوي:

ماء كثير، كطغى أم جاكز الحد، كطغى البحر: ىاجت أمكاجو، كطغى السيؿ: جاء ب طغا الماء:
الماء كالبحر: ارتفع كعبل عمى كؿ شيء فاخترقو، ككؿ شيء جاكز القدر فقط طغى كما طغى 

 .(ُ)الماء عمى قـك نكح، ككما طغت الصيحة عمى ثمكد 
جمع مؤتفكة، ائتفكت بيـ األرض أم انقمبت كالمؤتفكات ىي المدف التي قمبيا اهلل  المؤتفكات:

عراضيـ عف الحؽ أم ائت تعالى عمى قـك لكط   .(ِ)فككا بخطئيـ كبسبب ذنكبيـ كا 
َِ ]السفينة، صفة غالبة، في التنزيؿ:  الجارية: َْٕشآَُد فِٟ اٌجَْؾِش َوبألَْػاَل ُّ اِس اٌ َٛ ٌَُٗ اٌَغ َٚ ]

حًٍ: الريح، كالشمس ألنيا تجرم لمستقرو ليا ككذلؾ الخير ألنيا تجرم،  والجارية:،  {ٕٗ}انس 
كنجا  ٍريان، كالماء يجرم ًجريةن، كيقصد بالسفينة ىي التي صنعيا نكح فالرياح كالشمس تجرم جى 

 .(ّ)ىك مف آمف معو
كعى، يعيو كعيان أم حفظو كفيمو كقىبىمو فيك كاع كيقاؿ كعاه يعيو كعيان أم  تعييا أذن واعية:

: جمعو في الكعاء، فالكعى: حفظ القمب الشيء، كفبلف أٍكعى مف فبلف أم أحفظ كأفيـ، كالكعيُّ 
 .(ْ)الحافظ الكيس الفقيو 

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
النياية السيئة ألقكاـ آخريف مثؿ فرعكف كقكـ لكط كقـك  بعد الحديث عف ثمكد كعاد بيف 

ْئرَفَِىبُد ثِبٌَخبِغئَخِ ]نكح  ُّ اٌ َٚ ْٓ لَْجٍَُٗ  َِ َٚ  ُْ ْٛ َعبَء فِْشَػ فكبلن مف فرعكف كقكـ لكط مف قبمو كانكا  [َٚ
سمنا مرتكبيف لمفعبلت الخاطئة كالفكاحش المنكرة فقابمكا رسؿ ربيـ بالكفر كالظمـ كافريف بر 
 كالمعاندة.

                                                           
 (.ٖ/ُٓ(، لساف العرب، )ُُٗ/ُينظر: مختار الصحاح، )( ُ)
 (.َُٖ/ّ(، معاني القرآف لمفراء، )ُّٗ/َُينظر: لساف العرب، )( ِ)
 (.ُِ/ٗٔ(، تفسير غريب القرآف لمككارم، )ُُٖ/ّ(، معاني القرآف لمفراء، )ُُْ/ُْينظر: لساف العرب، )( ّ)
 (.ّٕٗ/ُٓ(، لساف العرب، )ُّْ/َْتاج العركس، )( ْ)



-َُّ- 

 

ُُ األَْػٍَٝ]فكانت نياية فرعكف الذم بمغ في الطغياف ذركتو عندما قاؿ  [ فَمَبَي أََٔب َسثُُّى

ميا، ائتفكت ، كانت نيايتو الغرؽ ىك كجنكده، أما قكـ لكط فجعؿ اهلل عالييا ساف{ٕٗ}انُ بشعبث:
ُْ ] (ُ)كانقمبت عمى ساكنييا كحدث ليـ ىذا بعد معصيتيـ لرسؿ ربيـ  ُ٘ ُْ فَؤََخَز ِٙ ا َسُعَٛي َسثِّ ْٛ فََؼَص

فكانت أخذتيـ أخذة زائدة عمى الحد كالمقدار الذم يحصؿ بو ىبلكيـ فكانت عقكبتيـ [ أَْخَزحً َساث١َِخً 
القبح عف غيرىـ كالمعنى أنيا بالغة في الشدة  زائدة عمى عقكبة سائر الكفار ألف قبائحيـ زادت في

 .(ِ)تزيد عمى األخذات األخرل 

ثـ تأتي اآليات المخبرة عف الطكفاف الكبير الذم حدث لقكـ نكح ككيؼ نجا ىك كمف آمف 
[ ًٌ َؼُٗ اَِلَّ ل١ٍَِ َِ  َٓ َِ ب آَ َِ ُْ فِٟ اٌَغبِس٠َ ]،  {ٓٗ}ْٕد:[ َٚ ٍَْٕبُو َّ بُء َؽ َّ ب غََغٝ اٌ َّّ لما عبل الماء فكؽ [ خِ أَِّب ٌَ

مؿ في السفينة كانكا قبؿ البعثة  كؿ شيء كجاكز الحد في االرتفاع حممناكـ في السفينة كالذم حي
النبكية بآالؼ السنيف فكيؼ يقكؿ حممناكـ، كالمعنى حممناكـ في أصبلب آبائكـ فالمحمكؿ في 

ؾ، فحمؿ آبائيـ منَّة كالقمة المؤمنة، ككؿ مف عمى كجو األرض مف نسؿ أكلئ السفينة نكح 
ٌْ ]، (ّ)عمييـ ككأنيـ ىـ المحممكف، ألف نجاة آباءىـ سبب كالدتيـ  َٙب أُُر رَِؼ١َ َٚ ُْ رَْزِوَشحً  َٙب ٌَُى ٌَِْٕغَؼٍَ

اِػ١َخٌ  غراؽ [ َٚ إف اهلل جعؿ ىذه السفينة تذكرة كعظة ليذه األمة إلى قياـ الساعة فإنجاء المؤمنيف كا 
فيو عبرة كعظة، البد مف حفظيا لمف لو أذف تسمع، كعقؿ يتذكر  الكافريف بيذا الطكفاف العظيـ

 .(ْ)كقمب يتعظ كجكارح تعمؿ بما سمعت كحفظت 

 ثالثًا: أوجو البالغة:
فيو استعارة حيث شبو ارتفاع الماء بطغياف اإلنساف، حيث حذؼ اإلنساف  إنا لما طغى الماء: -ُ

 .(ٓ)مكنية كأبقى عمى صفة لو كىي الطغياف عمى سبيؿ االستعارة ال

                                                           

 (.ُِْ/ٓ(، ينظر: أيسر التفاسير لمجزائرم، )ّٕ/ُٓينظر: التفسير الكسيط لطنطاكم، )( ُ)
(، تفسير أبي السعكد، ّّٔ/ٓ(، فتح القدير، )ِٓ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ِٖٖ/ُينظر: تفسير السعدم، )( ِ)

 (.َّٓ/ّ(، تفسير النسفي، )ِّ/ٗ)
(، تفسير ِٔٓ/َُ(، البحر المحيط في التفسير، )ِّ/ٗسعكد، )(، تفسير أبي الّّٔ/ٓينظر: فتح القدير، )( ّ)

 (.ََٔ/ْ(، الكشاؼ، )ِّٔ/ُٖالقرطبي، )
(، معاني القرآف لمزجاج، ِْٔ/َّ(، مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، )َّٓ/ّينظر: تفسير النسفي، )( ْ)

 (.ََٔ/ْ(، الكشاؼ، )ُِٓ/ٓ)
 (.ِٖ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ٓ)
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    أفرد رسكؿ لمتكزيع عمى الجماعات بمعنى رسكؿ اهلل لكؿ جماعة  فعصوا رسول ربيم: -ِ
منيـ، كىك أجمؿ مف الجمع لرسؿ ربيـ ألف إفراد رسكؿ فيو تفنف في صيغ الكمـ مف جمع 
فراد ألف صيغ الجمع ال تخمكا مف ثقؿ كلتفادم تتابع ثبلث جمكع فرسكؿ مفردة كاقعة       كا 

 .(ُ)ٍمعىٍيف بيف جى 

 رابعًا: استنباط بعض اليدايات:
اِػ١َخٌ ]قكلو تعالى:  -ُ َٚ  ٌْ َٙب أُُر رَِؼ١َ ، ذكر أذف كىي مفرد نكرة، كلـ يقؿ آذاف، ىذا يدلؿ عمى أف [َٚ

الكعاة الذم يعتبركف كيتعظكف قمة، كفيو تكبيخ لمناس بقمة مف يعي منيـ كفيو داللة عمى أف 
     تعظت كاعتبرت ىي السكاد األعظـ عند اهلل، كما سكاىا األذف الكاحدة إذا كعت كعقمت كا

 .(ِ)ال يبالى بيـ عمى كثرتيـ 

      تبرز اآليات أىمية السمع كالذم ىك مف أىـ طرؽ المعرفة فنسمع أخبار األمـ السابقة  -ِ
    كما حدث ليـ ككيؼ كانت نيايتيـ فسمع فنحفظ ذلؾ كال ننسى لنتعظ كنعتبر مف غيرنا 

كفاف العظيـ، ليس لمتسمية كممئ األسطر كلكف لنعتبر فننجكا كنتعظ فنسمؾ طريؽ كىذا الط
 السبلمة، كنعي كنفيـ لنككف مف أكلي األلباب.

تكضح اآليات أف الباطؿ ميما عبل كفشا فإنو ضعيؼ أماـ جند اهلل كقدرتو المطمقة فيذا  -ّ
الماء الذم كاف يتباىى  فرعكف الذم لـ يكف حسب عممو كغركره أف ىناؾ إليان غيره يغرؽ في

بو كيقكؿ ىذه األنيار تجرم مف تحتي كقكـ لكط الذيف فعمكا فاحشة لـ يسبقيـ إلييا أحد كىذا 
كدعكتو لقكمو عشرة قركف مف الزمف تقريبان كلـ يؤمف معو إال قميؿ لشدة  نبي اهلل نكح 

َّٔ ]عنادىـ كطغيانيـ فنياية الطغياف إلى زكاؿ قاؿ تعالى:  َٓ َوفَُشٚا فِٟ اٌجاَِلدِ ََل ٠َُغشَّ  َه رَمٍَُُّت اٌَِّز٠

َٙبدُ *  ِّ ثِْئَظ اٌ َٚ  ُُ ََّٕٙ ُْ َع ُ٘ ا َٚ ؤْ َِ  َُّ ًٌ صُ زَبٌع ل١ٍَِ  . {91ٔ-9ٙٔ}آل عًساٌ:[ َِ

                                                           

 (.ٖٓ/ِٗ(، التفسير المنير لمزحيمي، )ُِِ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ُ)
 (.ََٔ/ْ(، الكشاؼ، )ِْٔ/َّينظر: مفاتيح الغيب، )( ِ)
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 :ما فيو من مواقف لألبرار والفجاريوم الحساب و : المطمب الثاني
 المقطع األول

 اىد يوم الحساب وبعضًا من أحداثومشيد من مش
اِؽَذحٌ ]الى: قاؿ تع َٚ ِٛس َْٔفَخخٌ  اِؽَذحً *  فَبَِرا ُٔفَِخ فِٟ اٌصُّ َٚ اٌِغجَبُي فَُذوَّزَب َدوَّخً  َٚ ٍَِذ األَْسُض  ِّ ُؽ َٚ 

الَِؼخُ *  َٛ لََؼِذ اٌ َٚ ئٍِز  َِ ْٛ ١َِ٘خٌ  * ف١ََ ا َٚ ئٍِز  َِ ْٛ َ٠ َٟ ِٙ بُء فَ َّ َْٔشمَِّذ اٌغَّ ا َٚ *  ًُ ِّ ٠َْؾ َٚ َٙب  ٍَُه َػٍَٝ أَْسَعبئِ َّ اٌ َٚ

ب١َِٔخٌ َػْشَػ  َّ ئٍِز صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ُْ َخبف١َِخٌ  * َسثَِّه فَ ُْٕى ِِ َْ ََل رَْخفَٝ  ئٍِز رُْؼَشُظٛ َِ ْٛ  .{3ٔ-ٖٔ:}انحبل ت[ ٠َ
 أوًل: التحميل المغوي:

، كالجمع ػػره حتػػو ككسػػوي: ضربػػى الدؽ، دكَّ ػػالدؾ بمعن فدكتا دكًة واحدة:  ى سكاه باألرض، أرض دؾه
 .(ُ)ىدـ الجبؿ كالحائط كنحكىما يقاؿ جبؿ ديؾّّ بمعنى ذليؿ دككؾ، كالدؾ أيضان 

كىي: الكىى: الشؽ في الشيء كجمعو كيًىيّّ كأكىية فالكاًه  وانشقت السماء فيي يومئذ واىية:
الضعيؼ، كيقاؿ ألضعؼ شيء أكىاه ككؿ شيء استرخى رباطو فقد كىىىى، كالمعنى أف السماء 

 .(ِ)منشقة ضعيفة 
 آليات لما قبميا:ثانيًا: مناسبة ا

بعد تعظيـ شأف يكـ القيامة كتيكيؿ أحداثيا بيذا المطمع المدكم لؤلذاف "الحاقة ما الحاقة" 
كبعد ذكر القصص عف أحكاؿ المكذبيف كمآليـ ككيؼ كاف عقابيـ الشديد فيذه ثمكد كعاد كبعدىا 

شرع الحؽ تبارؾ في السفينة، بعد كؿ ىذا  قصة فرعكف كقكـ لكط، كقصة الطكفاف كنجاة نكح 
كتعالى في بياف بعض تفاصيؿ يكـ القيامة، فبدأ بمقدماتيا كىي النفخ في الصكر، فيذا بمثابة شرح 

 .(ّ)كبياف نفس الحاقة ككيفية كقكعيا بشيء مف التفصيؿ بعد بياف عظـ شأنيا 
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

اِؽَذحٌ ] َٚ ِٛس َْٔفَخخٌ  المفسريف عمى أف المقصكد بالنفخة ىي األكلى التي أكثر  [فَبَِرا ُٔفَِخ فِٟ اٌصُّ
، كالبعض يقكؿ ىي النفخة (ْ)عندىا خراب العالـ، كالعرض لمحساب يككف عند النفخة الثانية 

                                                           

 (.ِْْ/َُ(، لساف العرب، )َُٔ/ُمختار الصحاح، )( ُ)
، )ُْٕ/ُٓلساف العرب، )( ِ)  (.ُُّٕ/ُُ(، شمس العمـك دكاء كبلـ العرب مف الكمـك
(، الفتكحات اإلليية، لمجمؿ،        ٖٖ/ِٗ(، التفسير المنير، لمزحيمي، )ِْٔ/َّفاتيح الغيب، )ينظر: م( ّ)

 (.ْٓ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ْٗ/ُٓؤللكسي، )(، ركح المعاني لِّ/ٗتفسير أبي السعكد، ) (،ّٗ/ٖ)
 (.ُُِ\ٖ)( تفسير ابف كثيرْٗ\ُٓ( ركح المعاني لبللكسي)َٖٓ/ِّجامع البياف لمطبرم، )ينظر:( ْ)
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، كالرأم كالراجح أننا نؤمف ىناؾ ممؾ مككؿ بالنفخ في (ُ)الثانية، التي تككف لمفصؿ بيف الخبلئؽ 
ؾ نفخة في الصكر أم البكؽ تحدث بعدىا ىذه األحداث الصكر كىك إسرافيؿ كما نؤمف بأف ىنا

اليائمة كانشقاؽ السماء، كاندكاؾ األرض كالجباؿ حتى تصبح الجباؿ في ضعفيا كالصكؼ كأحداث 
عظيمة ال يعمـ تفاصيميا كاممة إال اهلل، ككؿ ىذه التفاصيؿ مف األمكر الغيبية كالتي ال يزيد 

نت دكة كاحدة أك ثنتاف أك ثبلثة ال يزيد التفصيؿ حكمان التفصيؿ فييا حكمو النص شيئان فمك كا
جديدان فبل يستطيع أحد أف يدرؾ بعقمو تفاصيؿ ذلؾ اليكـ العظيـ، كىذا ما أخبرنا بو مطمع السكرة 

ب اٌَؾبلَّخُ  * اٌَؾبلَّخُ ] {ٕ-ٔ:}انحبل ت[ َِ
ؽ ػػة الصعػػزع، كنفخػػػة الفػػة: نفخػػػات ثبلثػػي نفخػػ، كقيؿ ى(ّ) ،(ِ)

 .(ْ)كالمقصكد في ىذه اآلية نفخة الفزع أم األكلى  ة البعثػػكبعد ذلؾ نفخ

كبعد ىذه النفخة تحمؿ األرض كالجباؿ فترفع مف أماكنيا كتكسرت كتفتت كتبدلت األرض 
اِؽَذحً ]غير األرض  َٚ خً  زَب َدوَّ اٌِغجَبُي فَُذوَّ َٚ ٍَِذ األَْسُض  ِّ ُؽ يائمة كىذا الحمؿ ترتب عف تمؾ النفخة ال [َٚ

فحينئذ كقعت الكاقعة أم قامت القيامة كانشقت السماء فصارت ضعيفة غير متماسكة بعد أف كانت 
 .(ٓ)محكمة البناء قكية 

ب١َِٔخٌ ] َّ ئٍِز صَ َِ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ لَ ْٛ ًُ َػْشَػ َسثَِّه فَ ِّ ٠َْؾ َٚ َٙب  ٍَُه َػٍَٝ أَْسَعبئِ َّ اٌ أف  (ٔ)يذكر اإلماـ الماتريدم  [َٚ
مبلئكة يككنكف عمى أطراؼ السمكات كنكاحييا كقيؿ عمى أطراؼ األرض المقصكد بالممؾ ىـ ال

كحقيقة األمر كاإلحاطة بيذه التفاصيؿ كعمميا الدقيؽ ال يعممو إال اهلل فندع تفصيؿ ذلؾ كنؤمف بو 
كما جاء في الكتاب كال تزيد عميو شيئان كيحمؿ عرش الرحمف ثمانية مف المبلئكة كقيؿ ثمانية 

 .(ٕ)ال يعمـ عددىـ إال ىك  صفكؼ مف المبلئكة

                                                           

 (.ّٓ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ّّٔ/ٓ(، فتح القدير، )ِٓٔ/َّ(، مفاتيح الغيب، )َُٔ/ْالكشاؼ، )( ُ)
 (.َٕٔ/ُ(، أكضح التفاسير، )ِٕٔ/ُينظر: تفسير الجبلليف، )( ِ)
 (.ّٕٗٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ّ)
 (.ُُِ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ّٖٓ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، )( ْ)
(، ٕٔ/ُٓ(، التفسير الكسيط لطنطاكم، )ُُِ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ِْٔ/ُٖينظر: تفسير القرطبي، )( ٓ)

 (.ٖٗ/ِٗالتفسير المنير، لمزحيمي، )
(، الدر ٓٓ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ّٗٓ/ٓ(، تفسير ابف عطية، )ُٕٔ/َُينظر: تفسير الماتريدم، )( ٔ)

 (.ُُّٓ/ُٓ، )(، التفسير القرآني لمقرآفِٗٔ/ٖالمنثكر، )
محمد بف محمد بف محمكد أبك منصكر الماتريدم مف أئمة عمماء الكبلـ نسبتو إلى "ماتريد" محمو بسمرقند، مف ( ٕ)

مف كتبو "الرد عمى القرامطة"، "أكىاـ المعتزلة"، كغيرىا كشرح الفقو األكبر المنسكب لبلـ أبي حنيفة، مات 
 (.َِٓ/ُتاج التراجـ البف قيطمكبفا، ) (،ُٗ/ٕىػ، األعبلـ لمزركمي، )ّّّبسمرقند سنة 
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أذن لي أن )قاؿ:  كفي الحديث الذم يركيو جابر بف عبد اهلل األنصارم عف النبي 
ُأحدث عن ممك من حممة العرش رجاله في األرض السفمى وعمى قرنو العرش وبين شحمة أذنيو 

 .(ُ) (وعاتقو خفقان الطير سبعمائة عام
ؽ تبارؾ كتعالى تصكيران يجعؿ العقؿ كالقمب يخفقاف كبعد ىذه المشاىد التي يصكرىا لنا الح

مف شدة اليكؿ ككأننا نعيش مع ىذه األحداث، كنراىا تحدث أمامنا، فيأتي مشيد فيو شيء مف 
 التفصيؿ أال كىك العرض لمحساب.

ُْ َخبف١َِخٌ ] ُْٕى ِِ َْ ََل رَْخفَٝ  ئٍِز رُْؼَشُظٛ َِ ْٛ سيحاسبكف  مف أعماؿ العباد التي ال يخفى عمى اهلل  [٠َ
عمييا صغيرة كال كبيرة كسيجد كؿ عامؿ ما عممو مف خير أك شرو محضران، كفي الحديث عف 

يقكؿ: )مف نكقش الحساب عيٌذب(  عائشة رضي اهلل عنيا كعف أبييا قالت: سمعت رسكؿ اهلل 
ِٗ ]قمت: يا رسكؿ اهلل إف اهلل تعالى يقكؿ:  ِٕ١ ِّ َٟ ِوزَبثَُٗ ث١َِ ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ َ َف ٠َُؾبَعُت ِؽَغبثًب  * فَؤ ْٛ فََغ

 .(ِ)قاؿ: )ذلؾ العرض(  {3-1}االَشمبق:[ ٠َِغ١ًشا
 المقطع الثاني

 ل الناجين من الحساب وسبب نجاتيممشيد يظير حا
ْٗ ]قاؿ تعالى:  َُ اْلَشُءٚا ِوزَبث١َِ َ٘بُإ ِٗ ف١ََمُُٛي  ِٕ١ ِّ َٟ ِوزَبثَُٗ ث١َِ ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ َ ُِ  * فَؤ ُْٕذ أَِّٟٔ  اَلقٍ أِِّٟ ظََٕ

 ْٗ َٛ فِٟ ِػ١َشٍخ َساِظ١َخٍ  * ِؽَغبث١َِ ُٙ َٙب َدا١َِٔخٌ  * فِٟ َعٍَّٕخ َػب١ٌَِخٍ  * فَ ب  * لُطُٛفُ َّ ١َِٕ٘ئًب ثِ اْشَشثُٛا  َٚ ُوٍُٛا 

َِ اٌَخب١ٌَِخِ  ُْ فِٟ األ٠ََّب  .{ٕٗ-9ٔ:}انحبل ت[ أَْعٍَْفزُ
 أوًل: التحميل المغوي:

رب تقكؿ: ىذا ليؿ نائـ، كسر كاتـ، كماء دافؽ بمعنى مرضية، فييا الرضاء كالع :عيشة راضية
فيجعمكنو فاعبلن، كىك مفعكؿ في األصؿ، أك جعؿ الفعؿ لمعيشة مجازان كىك لصاحبيا فالراضي ىك 

 .(ّ)صاحب العيشة ال العيشة 

                                                           
(، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء َِٖ/ُصحيح الجامع الصغير كزيادتو لؤللباني، كحكـ عميو بالصحة، )( ُ)

(، المعجـ ِْٖ/ِ(، األسماء كالصفات، لمبييقي، )ِٖٔ/ِ(، معجـ ابف عساكر، )ِِٖ/ُمف فقييا، )
 (.ّٔٓ/ْاألكسط لمطبراني، )

(، صحيح مسمـ باب اثبات الحسنات،          ُُُ/ٖبخارم، باب مف نكقش الحساب عيذّْب، )صحيح ال( ِ)
قاؿ: )ليس أحد يحاسب إال ىمؾ(  (، كعند اإلماـ مسمـ عف عائشة رضي اهلل عنيا عف النبي َِِٓ/ْ)

 ىمؾ(.قمت: يا رسكؿ اهلل أليس اهلل يقكؿ: حسابان يسيران؟ قاؿ: )ذاؾ العرض كلكف مف نكقش الحساب 
(، التحرير كالتنكير،      َّٔ/ْ(، الكشاؼ، )ُِٖ/ّ(، معاني القرآف لمفراء، )ِٖٔ/ِمجاز القرآف، )( ّ)

(ِٗ/ُِّ.) 
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بمعنى تعاؿ كبمعنى خذ كيقاؿ لمكاحد كلمجماعة ىاؤـ كىي أمر لمجماعة بمنزلة ىاكـ أبدلت  ىاؤم:
ىاؤـ أم خذكا كفييا لفات فتككف فعبلن كتككف اسـ  (ِ)، كيقكؿ السميف الحمبي (ُ)لكاؼ اليمزة مف ا

فعؿ كفي الحاليف بمعنى خذ، كىي في ىذه اآلية اسـ فعؿ كفييا لفتاف المد كالقصر، نقكؿ: ىا 
 درىمان يا زيد كىاءى درىمان، كتككف في األحكاؿ كميا مف إفراد كتثنية كجمع كتذكير كتأنيث، كتتصؿ
بيا كاؼ الخطاب متطابؽ مخاطبؾ، نحك ىاؾ ىاءىؾى ىاًؾ ىاءىًؾ، ىاءى يا زيد، ىاًء يا ىند ىاؤما، 

 .(ّ)ىاؤـ، ىاؤفَّ 

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا: 
بعد ذكر بعض المقدمات ليذا اليكـ العظيـ مف نفخ في الصكر كدؾ األرض كالجباؿ 

ي بعد ذلؾ العرض لمحساب تنقسـ الناس إلى كانشقاؽ السماء كذكر مشيد حممة العرش، يأت
قسميف، تبدأ ىذه اآليات بتفصيؿ ىذيف القسميف مف أكتي كتابو بيمينو كبعد ذلؾ مشيد مف أكتي 
كتابو بشمالو، فيذه اآليات بمثابة تفصيؿ ما حدث بعد العرض لمحساب، فالصمة بيف اآليات 

ؾ المكذبيف في الدنيا كأعدليـ عذابان في اآلخرة، كسابقتيا تحمؿ ىدفان كىك التذكير كاإلنذار فكما أىم
كضح في ىذه اآليات مصير المؤمنيف الصالحيف فبعد العرض في اآليات السابقة لمحساب شرع 

 .(ْ)في تفصيؿ ىذا العرض مبتدأ بأىؿ اليميف 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
َ٘بإُ ] ِٗ ف١ََمُُٛي  ِٕ١ ِّ َٟ ِوزَبثَُٗ ث١َِ ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ َ ْٗ فَؤ يقكؿ ذلؾ ألنو بمغ الغاية في السركر ألنو  [َُ اْلَشُءٚا ِوزَبث١َِ

عمـ أنو مف الناجيف إني ظننت أم عممت كأيقنت في الدنيا أني سأبعث كأحاسب بعد المكت، فيك 
في عيشة يرضاىا مف يعيش فييا كىذه العيشة في جنةو دائـ حبكرىا، رفيعة تصكرىا، ذات ثمار 

                                                           

 (.ُِٕ/ٓ(، معاني القرآف، لمزجاج، )ُّْ/ُ(، غريب القرآف، البف قتيبة، )ِٓٔ/ُِلساف العرب، )( ُ)
سؼ بف عبد اهلل الدائـ الحمبي، نزيؿ القاىرة، تعانى السميف صاحب اإلعراب المشيكر شياب الديف أحمد بف يك ( ِ)

النحك فمير فيو، كالـز أبا حياف إلى أف فاؽ أقرانو، مير في القراءات، ككلى تدريس القراءات بجامع ابف 
ىػ، حسف ٕٔٓطكلكف ككاف عالمان بالعربية، كشرح الشاطبية في القراءات شرحان لـ يسبؽ إلى مثمو، تكفي سنة 

 (.ِْٕ/ُ(، األعبلـ، لمزركمي، )ّٕٓ/ُتاريخ مصر كالقاىرة، لمسيكطي، ) المحاضرة في
 (.ِّْ/َُينظر: الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، )( ّ)
 (.ّٗ/ِٗ(، التفسير المنير، لمزحيمي، )ّٖٖ/ٓينظر: التفسير الحديث، )( ْ)



-ُّٔ- 

 

ي ػػػاع فػػػى االرتفػػػبمعن ،كػػػة بالعمػػػؼ الجنػػككص ،عػػد كالمضطجػػػـ كالقاعػػػا القائػػػية يتناكلػػػقريبة داني
 فػػػمحاس

 .(ُ)الجنات

[ ْٗ اَلٍق ِؽَغبث١َِ ُِ ُْٕذ أَِّٟٔ  َٛ فِٟ ِػ١َشٍخ َساِظ١َخٍ  * أِِّٟ ظََٕ َٙب َدا١َِٔخٌ  * فِٟ َعٍَّٕخ َػب١ٌَِخٍ  * فَُٙ كبعد  [لُطُٛفُ
يعمره السركر بعد الخركج مف ىذا المفترؽ الخطير، كبعد كصؼ لمجنة كبعض  ىذا المشيد الذم

َِ اٌَخب١ٌَِخِ ]ما فييا يقاؿ لمف دخميا  ُْ فِٟ األ٠ََّب ب أَْعٍَْفزُ َّ ١َِٕ٘ئًب ثِ اْشَشثُٛا  َٚ كيقاؿ ليـ ذلؾ امتنانان  [ُوٍُٛا 
حسانان فبل تكدير كال تنغيص ىذا لما قدمتـ مف األعماؿ الص  .(ِ)الحة في الدنيا كانعامان كا 

 المقطع الثالث
 مشيد يظير حال األشقياء وسوء مصيرىم وسبب شقاوتيم

ْٗ ]قاؿ تعالى:  ُْ أَُٚد ِوزَبث١َِ ِٗ ف١ََمُُٛي ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ٌَ بٌِ َّ َٟ ِوزَبثَُٗ ثِِش ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ أَ ب *  َٚ َِ ُْ أَْدِس  ٌَ َٚ

 ْٗ َٙب َوبَِٔذ اٌمَ ٠َب            * ِؽَغبث١َِ ْٗ  * بِظ١َخَ ١ٌَْزَ ب١ٌَِ َِ ب أَْغَٕٝ َػِّٕٟ  َِ *  ْٗ ٍْطَب١َِٔ ُخُزُٖٚ  * ٍَََ٘ه َػِّٕٟ ُع

َُ َصٍُُّٖٛ  * فَُغٍُُّٖٛ  َُّ اٌَغِؾ١ َْ ِرَساًػب فَبْعٍُُىُٖٛ  * صُ َٙب َعْجؼُٛ ٍِْغٍٍَخ َرْسُػ َُّ فِٟ ِع ُٓ ثِبهللِ  * صُ ِِ َْ ََل ٠ُْئ أُِّٗ َوب

 ُِ َِ  * اٌَؼِظ١ ََل ٠َُؾطُّ َػٍَٝ غََؼب َٚ  ِٓ ْغِى١ ِّ ٌُ  * اٌ ١ ِّ َُٕ٘ب َؽ َ٘ب  ََ ْٛ ٍٓ  * ف١ٍَََْظ ٌَُٗ ا١ٌَ ْٓ ِغْغ١ٍِ ِِ ٌَ اَِلَّ  ََل غََؼب َٚ 

*  َْ  .{1ٖ-ٕ٘:}انحبل ت[ ََل ٠َؤُْوٍُُٗ اَِلَّ اٌَخبِغئُٛ

 أوًل: التحميل المغوي:
ح ض ض حضو عمى القتاؿ حثو كحرضو كالتحاض: التحاث،  ول يحض عمى طعام المسكين:

أف يحث كؿ كاحدو منيما صاحبو، كالحض: ضربه مف الحث في السير كالسكؽ ككؿ  كالمحاضة:
: بفتح الحاء كضميا لفتاف كالصحيح أف الحض بالفتح المصد، كبالضـ االسـ   .(ّ)شيء، كالحىضي

كال طعاـ إال مف غسميف، الغسميف: كؿ جرح أك دبر غسمتو فخرج منو شيء فيك غسميف كالغسميف 
مف جمكد أىؿ النار كالقيح كغيره، كقيؿ ما انغسؿ مف لحـك أىؿ النار كدمائيـ  في القرآف ما يسيؿ

 .(ُ)كقيؿ ما انضجت النار مف لحكميـ كسقط أكمكه 
                                                           

، تفسير المراغي،  (،ُّّ/ْسير، )(، زاد المِٖٔ/َّمفاتيح الغيب، ) (ُِْ/ٖتفسير ابف كثير، ) ينظر:( ُ)
 (.ُّّ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ٔٓ/ِٗ)

(، التفسير المنير، لمزحيمي، ٕٗ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ُْٕٕ/ِٗينظر: في رحاب التفسير، )( ِ)
(ِٗ/ٗٓ.) 

 (.ُِٔ/ٕ(، لساف العرب، )ٕٓ/ُمختار الصحاح، )( ّ)



-ُّٕ- 

 

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا: 
في عرض الفئة المقابمة، كىـ  بعد مشيد الفائزيف الناجيف الذم أكتكا كتبيـ بإيمانيـ شرع 

كيف كما ينتظرىـ مف ألكاف العذاب ككيؼ تككف حاليـ في النار بتكضيح أصحاب الشماؿ اليال
مأكميـ كمشربيـ، كتفصيؿ ما سبب كصكليـ إلى ىذا المصير المؤلـ، كالسبب الرئيس في ذلؾ 
الكفر كعدـ اإليماف كىذه المقابمة بيف الفريقيف مكجكدة في القرآف بصكر متعددة كمشاىد متجددة 

 .حتى تكتمؿ الصكرة كتتضح

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
[ ْٗ ُْ أَُٚد ِوزَبث١َِ ِٗ ف١ََمُُٛي ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ٌَ بٌِ َّ َٟ ِوزَبثَُٗ ثِِش ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ أَ عندما تتطاير الصحؼ كييعطى أىؿ  [َٚ

ـ يعرفكا حسابيـ، كيتمنكا أف المكتة لالشقاء كىـ أصحاب الشماؿ كتبيـ يتمنكف أف لـ يعطكا ذلؾ ك 
دنيا كانت القاطعة لما بعدىا مف بعث كحساب، كقيؿ أنو يتمنى المكت، كمؤكده التي كانت في ال

َُٕ٘بٌَِه صُجًُٛسا]قكلو تعالى:  ا  ْٛ َٙب ٠َب ]، (ِ)، يتمنى المكت ككاف أكره شيء عنده  {ٖٔ}انفسلبٌ:[ َدَػ ١ٌَْزَ

ْٗ  * َوبَِٔذ اٌمَبِظ١َخَ  ب١ٌَِ َِ ب أَْغَٕٝ َػِّٕٟ  ٍْطَب١َِٔ  * َِ ، ما أغنى عني ماليو قد تككف "ما" [ْٗ ٍَََ٘ه َػِّٕٟ ُع
استفيامية بمعنى أم شيء أغنى غنى ماليو، أك نافية بمعنى أنو لـ يغف عني شيئان ككذلؾ ىمؾ 
سمطاني كنسبي كجاىي كممكي فمـ يحضرني كما عيدتو، كقيؿ السمطاف الحجة بمعنى حجتي التي 

 .(ّ)كنت احتيج بيا في الدنيا 
ندـ ألىؿ الشقاء الذم بمغ الذركة في التحسر كاأللـ لدرجة تمنييـ كبعد ىذه الحسرة كىذا ال

َُ  * ُخُزُٖٚ فَُغٍُُّٖٛ ]ركف منو يأتي األمر إلى مبلئكة العذاب ىكنو كيفالمكت الذم كانا يكر  َُّ اٌَغِؾ١ صُ

َْ ِرَساًػب فَبْعٍُُىُٖٛ  * َصٍُُّٖٛ  َٙب َعْجُؼٛ ٍِْغٍٍَخ َرْسُػ َُّ فِٟ ِع د كلكف األمر بكضع األمر بع فمـ ينتو [صُ
األغبلؿ في أعناقيـ كأيدييـ فتجمع اليد إلى العنؽ ثـ يأتي األمر بإدخالو النار المكقدة كبعدىا 
ييدخؿ في سمسمة طكليا سبعكف ذراعان تمؼ عمى جميع جسده كالعرب تعبر عف الكثرة بالسبعة 

                                                                                                                                                                          
 (.ْٓٗ/ُُ(، لساف العرب، )ّٔٔ/ُالكميات، )( ُ)
 (.ُّْ/ّ(، صفكة التفاسير، )ُِٕ/ُٖ(، القرطبي، )َّٔ/ْ(، الكشاؼ، )ٕٖٓ/ِّينظر: جامع البياف، )( ِ)
(، التفسير المنير، ِٖٖ/ٓ(، التفسير الحديث، )ُّٔ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ُِٔ/ٖينظر: أضكاء البياف، )( ّ)

 (.ٕٗ/ِٗلمزحيمي، )



-ُّٖ- 

 

ف فر فإلى أيف؟ كقيؿ أنيا  كالسبعيف كالسبعمائة كالمقصد أنيا طكيمة األمد فبل انفبلت منيا، كا 
 .(ُ)سمسمة مف سبلسؿ الجحيـ تدخؿ مف دبره كتخرج مف فمو كييعمؽ فييا 

كتعالى السبب الذم أكصؿ أىؿ الشقاكة ىذا العذاب كتمؾ السبلسؿ  ثـ يكضح الحؽ 
ُِ ]كىاتيؾ النيراف الممتيبة  ُٓ ثِبهللِ اٌَؼِظ١ ِِ َْ ََل ٠ُْئ ََل ٠َُؾطُّ َػٍَٝ غَ  * أُِّٗ َوب َٚ ِٓ ْغِى١ ِّ َِ اٌ ف١ٍَََْظ ٌَُٗ  * َؼب

 ٌُ ١ ِّ َُٕ٘ب َؽ َ٘ب  ََ ْٛ ٍٓ  * ا١ٌَ ْٓ ِغْغ١ٍِ ِِ ٌَ اَِلَّ  ََل غََؼب َٚ *  َْ السبب األكؿ كالرئيس يجعؿ  [ََل ٠َؤُْوٍُُٗ اَِلَّ اٌَخبِغئُٛ
ما كصمكا إليو الكفر باهلل كعدـ الحث عمى إطعاـ المساكيف، كالمقصكد أنو لـ يؤٌد حقكؽ اهلل 

الحض كالحث كلـ يذكر  كعبادتو كعدـ اإلشراؾ بو كما أنو لـ يؤدّْ حقكؽ العباد، كذكر بتكحيده 
اإلطعاـ فيو زيادة في التشنيع، فبل صديؽ لو كال قريب كليس لو طعاـ إال القيح أك الصديد أك ما 

لذنب تساقط مف لحكـ أىؿ النار، كىذا الطعاـ ىك لمكافريف اآلثميف كالخاطئكف ىـ الذيف يعتمدكف ا
المخطئكف بؿ قاؿ  كمفردىـ خاطئ، أما المخطئ فيك الذم يفعؿ الشيء خطأ دكف قصد فمـ يقؿ 

 .(ِ)الخاطئكف

 رابعًا: استنباط بعض اليدايات:
بد مف الكقكؼ بأذف كاعية حافظة ال تنسى ما تسمع، كقمب  كبعد ىذه المشاىد الثبلثة ال

يتدبر اآليات كيستنبط اليدايات ليككف مف  عند رؤية ىذه المشاىد بسماعيا تتمى فيخشع، كعقؿ
 الناجيف كمف فرحتو يقكؿ ىاـؤ اقرؤكا كتابيو.

 فمن ىذه الستنباطات:

تبرز لنا اآليات الكريمة خطكرة ىذا اليكـ حتى إف الكممات تكحي بالشدة كاليكؿ فيذا الدؾ  -ُ
ر الصحؼ كؿ لؤلرض كالجباؿ، كىذه الكاقعة كانشقاؽ السماء، كذكر العرش كحممتو، كتطاي

ىذه األحداث المتبلحقة بعضيا أثر بعض، يجب أف ال تغيب عف أذىاننا، كنحسب ليذا اليـك 
 الحسابات الدقيقة كنيعد لو اإلعداد الجيد.

                                                           

(، تفسير المراغي، ُِٓ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ِِٕ/ُٖالقرطبي، ) (، تفسيرُّٔ/ٓتفسير ابف عطية، )( ُ)
 (.ٗٗ/ِٗ(، التفسير المنير، )ُُْْ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ّٖٖ/ُ(، تفسير السعدم، )ٗٓ/ِٗ)

(، نظـ الدرر، ُْْ/ّ(، صفكة التفاسير، )ّٕٕ/ّ(، التفسير الكاضح، )ٗٗ/ِٗالتفسير المنير لمزحيمي، )( ِ)
 (.ِْٔ-َُ(، البحر المحيط، )ّّٕ/َّ)



-ُّٗ- 

 

ترشد اآليات األمة اإلسبلمية إلى عدـ االنبيار بما كصؿ إليو أعداء اإلسبلـ مف سمطاف كجاهو  -ِ
ممككا السمطاف كالماؿ كالجاه شيء كمف شدة حسرتيـ كأمكاؿ فسكؼ ييمؾ كؿ ذلؾ كال ينفع مف 
 يتمنكا اليبلؾ ليستريحكا مف تمؾ األىكاؿ.

تكضح اآليات كتظير لنا بصكرة جمية أىمية األعماؿ الصالحة التي ىي سبب النجاة في ىذا  -ّ
اليكـ الذم ال ينفع فيو ماؿ كال بنكف فينيئان لكـ نعيـ الجنة يا مف أسمفتـ كقدمتـ األعماؿ 

 لصالحة في األياـ الخالية في الحياة الدنيا.ا

كمف أىـ اليدايات التي يجب أف ال تينسى ىي أداء حؽ اهلل كحؽ العباد، فاإليماف باهلل مقركف  -ْ
 في القرآف بالعمؿ الصالح فالمؤمف الحؽ مف أدل الحقيف معان. 

    تدفعيا بماؿ، إف ىذا اليكـ المشيكد ليس فيو صديؽ حميـ ينفعؾ بشيء فبل ينفع فيو رشكة  -ٓ
 أك قكةو بعدد مف البنيف إنما ينجيؾ كينفعؾ القمب السميـ.

 بالصدق فيما يبمغو عنو شيادة اهلل لمنبي :المقطع الرابع
َْ ]قاؿ تعالى:  ب رُْجِصُشٚ َّ ُُ ثِ َْ  * فاََل أُْلِغ ب ََل رُْجِصُشٚ َِ َٚ *  ٍُ ُي َسُعٍٛي َوِش٠ ْٛ ُ ٌَمَ َٛ  * أَِّٗ ب ُ٘ َِ َٚ

ِي َشبػِ  ْٛ َْ ثِمَ ُٕٛ ِِ ب رُْئ َِ َْ  * ٍش ل١ٍَِاًل  ب رََزوَُّشٚ َِ ٍٓ ل١ٍَِاًل  ِ٘ ِي َوب ْٛ ََل ثِمَ َٚ *  َٓ ١ ِّ ْٓ َسةِّ اٌَؼبٌَ ِِ  ًٌ ِْٕض٠ ْٛ  * رَ ٌَ َٚ
 ًِ ٠ِٚ َي َػ١ٍََْٕب ثَْؼَط األَلَب َّٛ ِٓ  * رَمَ ١ ِّ ُْٕٗ ثِب١ٌَ ِِ َٓ  * أَلََخْزَٔب  ر١ِ َٛ ُْٕٗ اٌ ِِ َُّ ٌَمَطَْؼَٕب  ْٓ  * صُ ِِ  ُْ ُْٕى ِِ ب  َّ ُْٕٗ  فَ أََؽٍذ َػ

 َٓ َٓ  * َؽبِعِض٠ زَّم١ِ ُّ ٍْ ُ ٌَزَْزِوَشحٌ ٌِ أَِّٗ َٚ *  َٓ ث١ِ َىزِّ ُِ  ُْ ُْٕى ِِ  َّْ ُُ أَ أَِّب ٌََْٕؼٍَ َٚ *  َٓ ُ ٌََؾْغَشحٌ َػٍَٝ اٌَىبفِِش٠ أَِّٗ َٚ *  ُ أَِّٗ َٚ
ِٓ ـــٌَؾَ  ُِ َسثَِّه  * كُّ ا١ٌَم١ِ  فََغجِّْؼ ثِبْع

 ُِ  .{ٕ٘-3ٖ:}انحبل ت[ اٌَؼِظ١

 التحميل المغوي:أوًل: 
الكاىف ىك الذم يخبر عف الككائف في مستقبؿ الزماف كيٌدعي معرفة األسرار  ول بقول كاىن:

كمطالعة عمـ الغيب كتكيف تكينان: قضى لو بالغيب فيك كاىف كالجمع كينة ككييَّاف كحرفتو الًكيانة 
 .(ُ)بالكسر 
ٍتفه كأكتنة  نياط القمب، كىك عرؽ يتعمؽ بو القمب إذا انقطعالوتين:   .(ِ)مات صاحبو كالجمع كي

                                                           
 (.ُِِٖ/ُ(، القامكس المحيط، )ُّٖ/ُالتعريفات لمجرجاني، )( ُ)
(، القامكس المحيط،       ْٔ/ٗٔ(، تفسير غريب القرآف، لمككارم، )ُّْ/ُغريب القرآف، البف تيمية، )( ِ)

(ُ/ُِّٕ.) 



-َُْ- 

 

الحسرة: ىي بمكغ النياية في التميؼ حتى يبقى القمب حسيران ال مكضع  نو لحسرة عمى الكافرين:ا  و 
سيكران: كؿَّ كانقطع مف طكؿ  فيو لزيادة التميؼ، كالبصر الحسير ال قكة فيو لمنظر كالبصر يىٍحًسري حى

 .(ُ)ميؼ فيك حسيره مدل كىك حسير كمحسكر كحسرة كحسران: ت

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:
ككأف القرآف قد ذكر لمعالميف  بعد ذكر حساب المحسف كالمسيء حسب قدرتو كحكمتو 

الكعد كالكعيد كالبشارة كالتيديد فبعد أف أقاـ الدليؿ الكاضح عمى إمكاف القيامة كأحكاؿ المؤمنيف 
 اء، شرع في تعظيـ ىذا القرآف كالرسكؿ الكريـ الذم نزؿ عميوالسعداء، كفي المقابؿ الكافريف االشقي

 .(ِ)ىذا القرآف، كأنو كبلـ اهلل المنزؿ عمى نبيو 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
[ َْ ب رُْجِصُشٚ َّ ُُ ثِ َْ  * فاََل أُْلِغ ب ََل رُْجِصُشٚ َِ ىذا أعـ قسـ كقع في القرآف ألنو يعـ ما يرل ما ال  [َٚ

آثار القدرة كما ال تبصركف مف أسرار القدرة ككذلؾ يضـ ما في الدنيا كاآلخرة ييرل ما تبصركف مف 
كىك اقساـ باألشياء كميا عمى الشمكؿ كاإلحاطة، كىذا القسـ متضمف أف كؿ ما ييرل ما ال يرل آية 

 .(ّ)كدليؿ عمى صدؽ رسكلو كأف ما جاء بو ىك مف عند اهلل، فبل كيانة كال شعر كال جنكف 
رحمو اهلل: "فبل األمر كما تقكلكف معشر أىؿ التكذيب بكتاب اهلل كرسمو، أقسـ قاؿ الطبرم 

 .(ْ)باألشياء كميا التي تبصركف منيا كالتي ال تبصركف" 
كبعض المفسريف اعتبر "ال" نافية لمقسـ كالمعنى ال حاجة لمقسـ لظيكر األمر كثبكتو فبل 

ؽ أنو قسـ ك"ال" لمتأكيد كيكضح المعنى قراءة حاجة لتأكيده بالقسـ، كالرأم األقرب لمصكاب كالسيا
كمما جعمنا نرجح ىذا القكؿ أف  (ٓ)ليست مف القراءات العشرة "فؤلقسـ" الـ القسـ مع ألؼ أقسـ 

الكفار كانكا ينكركف البعث فاألمر ليس كاضحان كليس ثابتان بالنسبة ليـ، فالقسـ لتأكيد ذلؾ لعميـ 
 يرتدعكا عف غييـ كعنادىـ.

                                                           
 (.ّٕٓ/ُ(، القامكس المحيط، )ٕٖ/ُالتعريفات لمجرجاني، )( ُ)
(، التفسير المنير لمزحيمي، ُٔ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ّّٕ/ِظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، )ين( ِ)

(ِٗ/َُّ.) 
 (.ِّٔ/ٓ(، تفسير ابف عطية، )َٔٔ/ْ(، الكشاؼ، )ُٕٓ/ُينظر: التبياف في أقساـ القرآف، )( ّ)
 (.ُٗٓ/ِّجامع البياف، )( ْ)
 (.ِّٔ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، )( ٓ)
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أنو ساحر أك كاىف فالمعنى ال  يككف لما تقدـ مف أقكاؿ الكافريف عف النبي فالنفي 
 .(ُ)صحة لما تقكلكف، أقسـ بما تبصركف كما ال تبصركف 

[ ٍُ ُي َسُعٍٛي َوِش٠ ْٛ ُ ٌَمَ َْ  * أَِّٗ ُٕٛ ِِ ب رُْئ َِ ِي َشبِػٍش ل١ٍَِاًل  ْٛ َٛ ثِمَ ُ٘ ب  َِ ب رََزوَّ  * َٚ َِ ٍٓ ل١ٍَِاًل  ِ٘ ِي َوب ْٛ ََل ثِمَ َٚ َْ  [ُشٚ
    كىذا قكؿ أكثر المفسريف كقيؿ الرسكؿ جبريؿ كالسياؽ يؤيد األكؿ  كالرسكؿ الكريـ ىك محمد 

فالقرآف ىك قكؿ الرسكؿ  بالشعر كالكيانة؛ بؿ اتيمكا محمد  ألف الكفار لـ يتيمكا جبريؿ 
كال بكاىف قميبلن ، فبل القرآف شعران كال كيانة ككذلؾ الرسكؿ ليس بشاعر (ِ)رسالة عف ربو  محمد 

َٓ ]ما يككف منكـ تذكر كتأمؿ لمتفريؽ بينيما كلكف القرآف  ١ ِّ ْٓ َسةِّ اٌَؼبٌَ ِِ  ًٌ ِْٕض٠  .[رَ
[ ًِ ٠ ِٚ َي َػ١ٍََْٕب ثَْؼَط األَلَب َّٛ ْٛ رَمَ ٌَ َٚ *  ِٓ ١ ِّ ُْٕٗ ثِب١ٌَ ِِ َٓ  * أَلََخْزَٔب  ر١ِ َٛ ُْٕٗ اٌ ِِ َُّ ٌَمَطَْؼَٕب  ْٓ أََؽٍذ  * صُ ِِ  ُْ ُْٕى ِِ ب  َّ فَ

 َٓ ُْٕٗ َؽبِعِض٠ ألخذنا منو بالقكة كالقدرة  -حاشاه–افترل ككذب بعض األقاكيؿ  كلك أف محمدان  [َػ
كلقطعنا نياط القمب فييمؾ، كالمعنى لعاجمناه بالعقكبة، كليس أحد منكـ يحجزنا عنو كيحميو منا 

 تعبير عف اليبلؾ بقطع الكتيف مف األساليب البديعة التي لـك تقٌكؿ عمينا، كالػػو لػػػف عقكبتػػا مػػكيمنعن

 .(ّ)تعرفيا العرب مف قبؿ القرآف 
[ َٓ زَّم١ِ ُّ ٍْ ُ ٌَزَْزِوَشحٌ ٌِ أَِّٗ َٚ *  َٓ ث١ِ َىزِّ ُِ  ُْ ُْٕى ِِ  َّْ ُُ أَ أَِّب ٌََْٕؼٍَ َٚ *  َٓ ُ ٌََؾْغَشحٌ َػٍَٝ اٌَىبفِِش٠ أَِّٗ ُ ٌََؾكُّ  * َٚ َّٗ أِ َٚ

 ِٓ ُِ فََغجِّ  * ا١ٌَم١ِ ُِ َسثَِّه اٌَؼِظ١ إف ىذا القرآف عظة كتذكرة لمذيف يمتثمكف أكامر اهلل كيجتنبكف  [ْؼ ثِبْع
 نكاىيو كمحارمو كمع كضكح آياتو نجد منكـ مكذبيف بو عنادان ككفران مع قناعتيـ بصدؽ النبي 

 .(ْ)كأف القرآف مف عند اهلل لكنو الكفر كالعناد كالحسد 

معاداة ما جاء بو سكؼ تككف عاقبتو الحسرة كالندامة حيف يقـك إف التكذيب بيذا القرآف ك 
الناس لرب العالميف، حيف يركف ما أعده اهلل مف نعيـ مقيـ كعذاب أليـ، كأف ىذا القرآف لحؽ اليقيف 
ف العذاب عمى الكافريف لحؽ أيضان كىذه دعكة لمتسبيح في نياية السكرة كدعكة لمتقديس كالتنزيو  كا 

 .(ٓ)مر مكجو لمنبي كلنا مف بعده فسبحاف اهلل العظيـ هلل العظيـ فاأل

إف قسـ السكرة بمفظ العظيـ لينبو إلى مطمع السكرة القكم فالحاقة ما الحاقة إف كؿ شيء 
ُِ ]نراه يدعكنا إلى خاتمة السكرة  ُِ َسثَِّه اٌَؼِظ١ ككؿ شيء ال نراه كتسمع عنو يدعكنا إلى  [فََغجِّْؼ ثِبْع

                                                           

 (.ُٗٓ/ِّينظر: جامع البياف، ) (ُ)
 (.ٖٔٓ/ُ(، التفسير الميسر، )ّٕٔ/ُ(، تفسير الجبلليف، )ّّّ/ْينظر: زاد المسير، )( ِ)
(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، ْٖٖ/ُ(، تفسير السعدم، )ُّٓ/ٗينظر: تفسير القاسمي= محاسف التأكيؿ، )( ّ)

 (.َِّٕ/ّ(، التفسير الكسيط، لمزحيمي، )ٖٔ/ُٓ)
 (.ٖٔٓ/ُينظر: التفسير الميسر، )( ْ)
 (.ُّٗ/ٓ(، التفسير الحديث، )َٕٕ/ُينظر: أكضح التفاسير، )( ٓ)
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ـ فنياية السكرة ككؿ مشيد في السكرة سياـ مكجية إلى الحاقة كما فييا كما تمجيد كتسبيح العظي
 ىي النتائج في ىذا اليـك العظيـ.

 رابعًا: وجوه البالغة في ىذا المقطع القرآني:
 .(ُ)كقعت الكاقعة، تخفى منكـ خافية، يسمى ىذا جناس اشتقاؽ، فأصؿ الكاقعة مف كقع  -ُ

اِؽَذحٌ فَبَِرا ُٔ ]الفاء في قكلو تعالى:  -ِ َٚ ِٛس َْٔفَخخٌ  لمتفريع أم بمعنى تفريع ما بعدىا [ فَِخ فِٟ اٌصُّ
عمى ما قبميا فبعد النفخ بدأ الحديث عف أىكاؿ يكـ القيامة المتبلحقة بعد النفخ كالفاء في قكلو 

ِٗ ]تعالى:  ِٕ١ ِّ َٟ ِوزَبثَُٗ ث١َِ ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ َ يترتب عمى العرض كالحساب مف فيي لتفصيؿ ما [ فَؤ
 .(ِ)زاءج

ْٗ ]المقابمة بيف قكلو تعالى:  -ّ َُ اْلَشُءٚا ِوزَبث١َِ َ٘بُإ ِٗ ف١ََمُُٛي  ِٕ١ ِّ َٟ ِوزَبثَُٗ ث١َِ ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ َ كقكلو تعالى: [ فَؤ
[ ْٗ ُْ أَُٚد ِوزَبث١َِ ِٗ ف١ََمُُٛي ٠َب ١ٌَْزَِٕٟ ٌَ بٌِ َّ َٟ ِوزَبثَُٗ ثِِش ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ أَ َٚ ]

(ّ). 

 ات:خامسًا: استنباط بعض اليداي
تيظير اآليات أىمية التأمؿ كالتدبر في مخمكقات اهلل التي نراىا كاألشياء المغيبة عنا، لنصؿ  -ُ

بيذا التدبر كالتأمؿ إلى نياية السكرة كخاتمتيا المعبرة عما تحدث عنو السكرة فسبحاف اهلل 
مؿ العظيـ الذم ال يقدر غيره كال يممؾ سكاه ذلؾ اليكـ العظيـ يكـ ينفخ في الصكر، كتح

ما إلى نار، فكؿ صكرة مف ىذه  األرض كالجباؿ، كىذا العرض كالحساب كنياية إما إلى جنة كا 
 الصكر تجعمنا ننطؽ سبحاف اهلل العظيـ.

تيبرز لنا اآليات بعض أىداؼ القرآف العظيـ كما أكثرىا لكنيا تيركز عمى أنو تذكرة لممتقيف  -ِ
لسكرة بعضان مف مشاىده كنقمت لنا صكران الذيف يؤمنكف باهلل كاليكـ اآلخر الذم عرضت لنا ا

ف كاف في السماع أجران عظيمان.  حية مف أحداثو، فيذا لبلعتبار كاالتعاظ، كليس لمسماع فقط كا 
ُِ ]قاؿ تعالى: إف خاتمة السكرة تنبو األمة إلى التمسؾ بالذكر،  -ّ ُِ َسثَِّه اٌَؼِظ١ [ فََغجِّْؼ ثِبْع

يات كاألحاديث في فضؿ الذكر كما أعده اهلل لمذاكريف ألنو سبلح المؤمف، كاآل {ٕ٘}انحبل ت:
ِْ ]كثيرة، يكفي الذاكريف فخران كرفعة قكلو تعالى:  ََل رَْىفُُشٚ َٚ اْشُىُشٚا ٌِٟ  َٚ  ُْ [ فَبْرُوُشِٟٚٔ أَْرُوْشُو

قاؿ: قاؿ رسكؿ  في الحديث القدسي الذم يركيو أبك ىريرة  كيكفييـ قكلو  {ٕ٘ٔ}انبمسة:

                                                           
 (.ٖٖ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ُ)
 كما بعدىا(. ٕٓ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ِ)
 (.ِٗ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ّ)
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أنا عند ظن عبدي بي وأنا معو حين يذكرني, إن ذكرني في نفسو, ذكرتو : )اهلل يقكؿ اهلل 
ن تقرب مني شبرًا, تقربت إليو  ن ذكرني في مأل, ذكرتو في مأل خيٌر منيم, وا  في نفسي, وا 

ن أتاني يمشي أتيتو ىرولة ن تقرب إلّي ذراعًا, تقربت منو باعًا, وا   .(ُ)( ذراعًا, وا 
َٓ ]لمتقيف في قكلو تعالى: تظير اآليات الكريمة منزلة ا -ْ زَّم١ِ ُّ ٍْ ُ ٌَزَْزِوَشحٌ ٌِ أَِّٗ  {3ٗ}انحبل ت:[ َٚ

فالمتقي هلل يتذكر فيبصر ما ينفعو فيعممو، كما يضره فيتجنبو، فيعرؼ المتقي طريؽ الخير 
كالشر، فاختصاص المتقيف بالذكر ألنيـ المنتفعكف بو إلقباليـ عميو إقباؿ المستفيد الخائؼ مف 

َْ ]، كاآليات في ىذا المكضكع كثيرة كقكلو تعالى: (ِ)القيامة  أىكاؿ يكـ ب ٠َمٌُُٛٛ َّ ُُ ثِ ُٓ أَْػٍَ َْٔؾ

ِػ١ذِ  َٚ ْٓ ٠ََخبُف  َِ  ِْ ْش ثِبٌمُْشآَ ُْ ثَِغجَّبٍس فََزوِّ ِٙ َْٔذ َػ١ٍَْ ب أَ َِ ْٓ ]، كقكلو تعالى:  {٘ٗ}ق:[ َٚ َِ ُش  َع١َزَّوَّ

 . {ٓٔ}األعهٗ:[ ٠َْخَشٝ
 

                                                           
 (.َُِٔ/ْعمى ذكر اهلل تعالى، )صحيح مسمـ، باب الحث ( ُ)
 (.ّٗ/ٖ(، كالفتكحات اإلليية، لمجمؿ، )ِّْٕ/َِينظر: في رحاب التفسير، )( ِ)
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 الفصل الرابع
 يف عام بسورة )المعارج( وبيان المقاصد واألىدافتعر 

 كفيو مبحثاف:
 المبحث األول: تعريف عام بسورة المعارج.
 المبحث الثاني: مقاصد السورة وأىدافيا.
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 المبحث األول
 تعريف عام بسورة المعارج

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول: اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.

 : زمان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيو.المطمب الثاني
 المطمب الثالث: فضائل السورة ومحورىا الرئيس.

 المطمب الرابع: أىم الموضوعات التي تناولتيا السورة الكريمة.
 : مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.خامسالمطمب ال
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 اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا: المطمب األول
 السورة: أوًل: اسم

أسماء كميا مأخكذة مف مطمعيا فاالسـ األكؿ: "سأؿ" أك "سأؿ سائؿ" بيذا  ةلمسكرة ثبلث
الِغٍ ]الفعؿ، كالثاني "الكاقع" لقكلو تعالى:  َٚ  .(ُ)، كالثالث: "ذم المعارج" أك المعارج [ثَِؼَزاٍة 

 ثانيًا: ترتيب السورة وعدد آياتيا:
الثامنة كالسبعكف، نزلت بعد سكرة الحاقة، كنزؿ ترتيب السكرة مف حيث النزكؿ ىي السكرة  -ُ

 .(ِ)بعدىا سكرة "النبأ" أما ترتيبيا مف حيث المصحؼ فيي السكرة السبعكف 
ي ثبلث كأربعكف أسقط معدد آياتيا في عامة المصاحؼ أربع كأربعكف، كفي المصحؼ الشا -ِ

كأحد كستكف، كعدد كعدَّىا الباقكف، كعدد حركفيا ثمانمائة  ،)خمسيف ألؼ سنة( كلـ يعدىا
 .(ّ)كمماتيا مائتاف كست عشرة 

 :السورة والجو الذي نزلت فيو نزول مكانزمان و : المطمب الثاني
سكرة المعارج مف السكر المكية باتفاؽ، نزلت في أكاخر العيد المكي حيث نزؿ بعدىا في 

مف المحظة  مكة سبع سكر، كىي تعالج ما رسب في األذىاف مف جاىمية نصبت الًعداء كالعناد
األكلى لظيكر ىذا الديف كىذا الرسكؿ الخاتـ، فيي تعالج حقيقة اآلخرة، كما فييا مف أمكر كاقعة 
كعذاب ينتظر الكافريف المعانديف، فجك السكرة يظير عناد أىؿ مكة ككفرىـ كاستيزائيـ كاستعجاليـ 

 كركف ليذا البعث كما فيو مف حسابالعذاب سخرية منيـ ألنيـ من

في المرحمة المكية يكاجو ىذه النفكس بأساليب متعددة، تيظير اليكؿ كالرعب لتنزجر  كالقرآف
ىذه النفكس، فتارة يييددىـ بذكر الطكفاف الذم غمر الككف، كتارة يذكرىـ بالسبلسؿ كالسياط 
البلذعة، كتارة بالصرخة المفزعة، كالصعقة المدمرة، كفي النياية ينتصر القرآف عمى تركيض ىذه 

 .(ْ)س العصية العنيدة التي انغمست في الجاىمية كترعرعت فييا النفك 

                                                           

(، محاسف التأكيؿ لمقاسمي، ُٔٗ/ُ(، اإلتقاف في عمـك القرآف، )ِْٕٓ/ِٗينظر: في رحاب التفسير، )( ُ)
(ٗ/ُّٔ.) 

(، جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، ٕٗ/ُفي عمـك القرآف، )(، اإلتقاف ٖٗ/ُٓينظر: التفسير الكسيط لطنطاكم، )( ِ)
(ُ/ْْ.) 

 (.ّّٓ/ْ(، زاد المسير، )ّْٔ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، )( ّ)
 



-ُْٕ- 

 

 :فضائل السورة ومحورىا الرئيس: المطمب الثالث
 فضائل السورة:

مف قرأ ىذه السكرة مخمصان فمو بعدد حركفيا حسنات كحركفيا ثمانمائة ككاحد كستكف حرفان، 
ة, والحسنة بعشر أمثاليا, ل أقول من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فمو بو حسن: )كذلؾ لقكؿ النبي 

، فأبشر يا مف تقرأ سكرة المعارج بثمانمائة (ُ)( ألم حرف ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف
  ككاحد كستكف حسنة بإذف اهلل تعالى.

 
 محور السورة الرئيس

اليكـ اآلخر كما فيو مف حقائؽ ىك محكر السكرة الرئيس، فيذه السماء التي أصبحت 
حت كالصكؼ، كمشيد المجرميف كىـ الجباؿ الصمبة التي كانت تمسؾ األرض أصبكالميؿ ك 

تدكف مف ىذا العذاب بأبنائيـ كأزكاجيـ كحتى فصيمتيـ لكنيا "لظى" التي تدعكا مف أدبر كتكلى يف
كأعرض عف اليداية كأبىى إال الكفر كالعناد، كتختـ السكرة ىذه المشاىد بمشيد الخركج مف القبكر 

خاشعة، كفي ثنايا ىذه المشاىد تعرض اآليات حقيقة اإلنساف المتصؼ باليمع، كالجزع، كاألبصار 
كمنع الخير كتستثني اآليات المصميف المحافظيف عمى الصبلة المؤتكف الزكاة، كالذيف كانكا يؤمنكف 

خائفكف مشفقكف مما في ىذا اليكـ مف عذاب  كابيذا اليكـ الذم تدكر أحداث السكرة حكلو ككان
ٍح َخ١ًْشا ٠ََشُٖ ]حداث مرعبة، كحسابات دقيقة لقكلو تعالى: كأ ْضمَبَي َرسَّ ِِ  ًْ َّ ْٓ ٠َْؼ َّ ْضمَبَي  * فَ ِِ  ًْ َّ ْٓ ٠َْؼ َِ َٚ

ا ٠ََشُٖ  ٍح َشّشً نصنت[ َرسَّ  .{3-1:}انص 

                                                           
(. ينظر: في ظبلؿ القرآف، َُٗ/ِٗالتفسير المنير لمزحيمي، ) (،ٕٗ/ُينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، )(ُ)

(ٔ/ّّٔٗ،)                                                             
(، صحيح الجامع الصغير كزيادتو، لؤللباني كحكـ ُٕٓ/ٓسنف الترمذم كقاؿ عنو حديث حسف غريب، ) (ِ) 

 (.َُُْ/ِعميو بالصحة، )



-ُْٖ- 

 

 :أىم الموضوعات التي تناولتيا السورة الكريمة: المطمب الرابع
مف شدائد كحساب كجزاء كثكاب كعقاب، ككصؼ  التذكير بأىكاؿ يكـ القيامة كبياف ما فيو -ُ

بعض التغييرات التي تحدث في الككف، فالسماء منصيرة كالفضة المذابة، كالجباؿ القكية 
ًِ ]الراسخة تصبح كالصكؼ المتناثر، قاؿ تعالى:  ْٙ ُّ بُء َوبٌ َّ ُْ اٌغَّ ََ رَُىٛ ْٛ ُْ اٌِغجَبُي *  ٠َ رَُىٛ َٚ

 ِٓ ْٙ  . {9-3 }انًعبزج:[ َوبٌِؼ

مشيد مف مشاىد جينـ كما تفعمو بمف أدبر كتكلى عف الحؽ الذم جاء بو الرسؿ، قاؿ تصكير  -ِ
َٙب ٌَظَٝ]تعالى:  ٜ*  َوالَّ أَِّ َٛ اَػخً ٌٍِشَّ  . {ٙٔ-٘ٔ }انًعبزج:[ َٔضَّ

كصؼ طبيعة اإلنساف كأنو متصؼ باليمع كالجزع كمنع الخير، كأعقب ذلؾ ذكر العبلج  -ّ
َْ ُخٍَِك ]دم بصاحبيا إلى النار، قاؿ تعالى: كطرؽ النجاة مف ىذه اآلفات التي تؤ  َْٔغب َّْ اإِل اِ

 . {9ٔ}انًعبزج:[ ًٍَُ٘ٛػب

كتيديد لمكافريف بالفناء كالتبديؿ، كتأكيد ذلؾ بالقسـ، قاؿ  كفي ختاـ السكرة تسمية لمرسكؿ  -ْ
َْ ]تعالى:  َغبِسِة أَِّب ٌَمَبِدُسٚ َّ اٌ َٚ َشبِسِق  َّ ُُ ثَِشةِّ اٌ  . {ٓٗزج:}انًعب[ فاََل أُْلِغ

تعرض اآليات صكرة مف صكر الكافريف عند خركجيـ مف قبكرىـ أذلة في ىذا اليكـ الذم كاف  -ٓ
 يذكرىـ بو، كىـ لو منكركف كمكذبكف. الرسكؿ 

 :اسبة السورة لما قبميا وما بعدىامن: خامسالمطمب ال
    ة فيي تكمؿ مناسبة السكرة لما قبميا: سكرة المعارج ىي كالتتمة لما قبميا كىي سكرة الحاق -ُ

ما بدأت بو سكرة الحاقة مف كصؼ القيامة كما فييا مف أحكاؿ المؤمنيف كالمجرميف فالمناسبة 
بيف السكرتيف كاضحة جمية مف حيث المكضكع ككذلؾ مف حيث النزكؿ فسكرة )سأؿ سائؿ( 

 ، كبيذا يككف التبلحـ بيف السكرتيف تبلحـ جكار كتبلحـ نسب كقرابة فينزلت بعد الحاقة
 .(ُ)المكضكع

مناسبة السكرة لما بعدىا: تشابو السكرتيف في المطمع فسكرة "المعارج" يشير مطمعيا إلى  -ِ
العذاب الذم أعده اهلل لمكفار بصكرة عامة كبكفار مكة بصكرة خاصة، كفي سكرة نكح يذكر 

ُٙ ]العذاب لقكـ نكح، كعندما ذكر في سكرة المعارج  ْٕ ِِ َي َخ١ًْشا  ْْ ُٔجَذِّ ، {ٔٗ}انًعبزج:[ ُْ َػٍَٝ أَ
ب ]كأقسـ عمى ذلؾ ذكر في سكرة نكح قصة اإلغراؽ كالقدرة عمى التبديؿ فقاؿ تعالى:  َّّ ِِ

                                                           
(، التفسير ٓٔ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ُُٓٓ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ِٔ/ُٓينظر: تفسير األلكسي، )( ُ)

 (.َُٗ/ِٗي، )المنير لمزحيم



-ُْٗ- 

 

ُْ أُْغِشلُٛا فَؤُْدِخٍُٛا َٔبًسا ِٙ ، فالقدرة عمى إىبلؾ الكافريف كنصر المؤمنيف أمر {ٕ٘}َٕح:[ َخِط١ئَبرِ
 .(ُ)سيؿ كيسير فبل يدفع العذاب الكاقع عمى الكفار أحد 

                                                           
 (.ُّّ-ِٗينظر: تفسير المنير لمزحيمي، )( ُ)



-َُٓ- 

 

 

 

 

 
 

 المبحث الثاني
 مقاصد السورة وأىدافيا

 كفيو ثبلثة مطالب:
 عذاب الواقع عمييم المطمب األول: تيديد المشركين بال

 وعالج القرآن ليا المطمب الثاني: طبيعة اإلنسان 
 لمكذبين ونيايتيم المطمب الثالث: أحوال ا



-ُُٓ- 

 

 :د المشركين بالعذاب الواقع عمييمتيدي: المطمب األول
الِغٍ ]لى: قاؿ تعا َٚ ًٌ ثَِؼَزاٍة  َٓ ١ٌََْظ ٌَُٗ َدافِغٌ  * َعؤََي َعبئِ ٍَْىبفِش٠ َؼبِسطِ  * ٌِ َّ َٓ هللاِ ِرٞ اٌ ِِ * 

ٌَْف َعَٕخٍ  َٓ أَ ِغ١ ّْ ْمَذاُسُٖ َخ ِِ  َْ ٍَ َوب ْٛ ِٗ فِٟ ٠َ ُٚػ ا١ٌَِْ اٌشُّ َٚ اَلئَِىخُ  َّ ١اًل  * رَْؼُشُط اٌ ِّ ُْ  * فَبْصجِْش َصْجًشا َع ُٙ َّ أِ

َُٔٗ ثَؼِ  ْٚ ََٔشاُٖ لَِش٠جًب * ١ًذا٠ََش َٚ *  ًِ ْٙ ُّ بُء َوبٌ َّ ُْ اٌغَّ ََ رَُىٛ ْٛ َ٠ *  ِٓ ْٙ ُْ اٌِغجَبُي َوبٌِؼ رَُىٛ َٚ *  ٌُ ١ ِّ ََل ٠َْغؤَُي َؽ َٚ
ب ًّ ١ ِّ ِٗ  * َؽ ئٍِز ثِج١َِٕ ِِ ْٛ ْٓ َػَزاِة ٠َ ِِ ْٛ ٠َْفزَِذٞ  ٌَ َُ ْغِش ُّ دُّ اٌ َٛ َ٠ ُْ ُٙ ُشَٚٔ ِٗ  * ٠ُجَصَّ أَِخ١ َٚ  ِٗ َصبِؽجَزِ فَِص١ٍَ  * َٚ زِِٗ َٚ

 ِٗ ٠ِٚ ِٗ  * اٌَّزِٟ رُْئ ِْٕغ١ ُ٠ َُّ ١ًؼب صُ ِّ ْٓ فِٟ األَْسِض َع َِ َٙب ٌَظَٝ * َٚ َّ ٜ * َوالَّ أِ َٛ اَػخً ٌٍِشَّ ْٓ أَْدثََش  * َٔضَّ َِ رَْذُػٛا 

ٌَّٝ َٛ رَ َػٝ * َٚ ْٚ َ َغ فَؤ َّ َع  .{3ٔ-ٔ:}انًعبزج[ َٚ
 أوًل: التحميل المغوي:

 ،عمى العدد والثاني ،عمى الميؿ األول :أصكؿ العيف كالراء كالجيـ ثبلثة ع ر ج: :المعارج
 السمك كاالرتقاء.والثالث: 
العرج مصدر اإلعراج، كيقاؿ لمغراب أعرج ألنو إذا مشى حجؿ كيقاؿ لمطريؽ إذا ماؿ  فاألول:
     العركج كاالرتقاء، عرج  واألصل الثالث:يقاؿ العرج مائة كخمسكف،  واألصل الثاني:انعرج، 

ِٗ ]رجان، كالمعرج: الصعد كمنو قكلو تعالى: يعرج عركجان كمع ُٚػ ا١ٌَِْ اٌشُّ َٚ اَلئَِىخُ  َّ [ رَْؼُشُط اٌ

 .(ُ)، ذم المعارج، الدرجات ترتقي فييا المبلئكة {ٗ}انًعبزج:
 ًِ ْٙ ُّ بُء َوبٌ َّ ُْ اٌغَّ ََ رَُىٛ ْٛ َ٠:  الميؿ: ىك النحاس المذاب كيقاؿ: القبح الصديد كالميؿ كؿ فمز أذم

 .(ِ)ر األرض مف الذىب كالفضة كالنحاس )كالفمز( جكاى
 ِٓ ْٙ ُْ اٌِغجَبُي َوبٌِؼ رَُىٛ َٚ العيف: الصكؼ المصبكغ ألكانان، كقيؿ كؿ صكؼ عيف، كالقطعة منو :

ال فيك صكؼ   .(ّ)ًعينة كالجمع عيكف، كقيؿ العيف إذا كاف مصبكغان كا 
 ِٗ فَِص١ٍَزِ َٚ:  ف أصغر آبائو الذم إليو ينتمي كقيؿ عشيرتو األدنك(ْ). 
ٜ َٛ اَػخً ٌٍِشَّ  : الشكل: جمع شكاة كىي جمدة الرأس، كالشكل يطمؽ أيضان عمى اليداف كالرجبلفَٔضَّ

 .(ٓ)كاألطراؼ 
 ثانيًا: أسباب النزول:

                                                           
 (.ّ/َٕ(، تفسير غريب القرآف، لمككارم، )َّْ/ْمعجـ مقاييس المغة، )( ُ)
 (.ُْْ/ُ(، غريب القرآف البف قتيبة، )ّْٔ/ُُ(، لساف العرب، )ََّ/ُمختار الصحاح، )( ِ)
(، الكميات، ُْْ/ُيب القرآف، البف قتيبة، )(، غر ِٕٗ/ُّ(، لساف العرب، )َِِ/ُمختار الصحاح، )( ّ)

(ُ/ٖٔٓ.) 
 (.ُْْ/ُ(، غريب القرآف، البف قتيبة، )ُْٖ/ّمعاني القرآف، لمفراء، )( ْ)
 (.َُُّ/ُ(، القامكس المحيط، )ُُٕ/ُمختار الصحاح، )( ٓ)



-ُِٓ- 

 

الِغٍ ] َٚ ًٌ ثَِؼَزاٍة  َٛ ]نزلت في النضر بف الحارث عندما قاؿ:  [َعؤََي َعبئِ َْ ََ٘زا ُ٘ ْْ َوب َُّ اِ اِْر لَبٌُٛا اٌٍُٙ َٚ

ٍُ اٌ ِٚ اْئزَِٕب ثَِؼَزاٍة أ١ٌَِ بِء أَ َّ َٓ اٌغَّ ِِ ِطْش َػ١ٍََْٕب ِؽَغبَسحً  ِْ َ ِْٕذَن فَؤ ْٓ ِػ ِِ ، كقد سأؿ العذاب {ٕٖ}األَفبل:[ َؾكَّ 
 .(ُ)استيزاءن كسخرية كعنادان، كدعا عمى نفسو بطران ككبران فقتؿ يكـ بدر ككاف يحمؿ لكاء المشركيف 

 ثالثًا: القراءات:
[ ًٌ "سأؿ" بألؼ بدالن مف اليمزة مثؿ قاؿ،  (ّ)كالشامي  (ِ)سأؿ سائؿ: قرأ المدنياف  [َعؤََي َعبئِ

 .(ٓ)بالتسييؿ فقط  (ْ)كالباقكف بيمزة مفتكحة بعد السيف، كيقؼ عميو حمزة 

كحجة مف قرأ باليمز أنو أتى بو عمى األصؿ، كحجة مف ترؾ اليمز أنو أراد التخفيؼ، 
مف السيؿ فمـ ييمزه، كيككف المعنى بقراءة مف ىمز سأؿ  كيحتمؿ أف يككف أراد الفعؿ الماضي

سائؿ عف عذاب كاقع، الباء بعذاب بمعنى عف، كيككف المعنى بقراء مف ترؾ اليمز، ساؿ سائؿ 
 .(ٔ)بعذاب، أما "سائؿ" فالجميع عمى ىمزىا 

 رابعًا: التفسير الجمالي:
الِغٍ ] َٚ ًٌ ثَِؼَزاٍة  ـ مستفيـ عف العذاب أك دعا داع أف يقع العذاب استخبر مستخبر استفي [َعؤََي َعبئِ

أك طمب طالب ككؿ ىذه المعاني عمى سبيؿ السخرية كاالستيزاء كالتكذيب كالسائؿ كالطالب 
كالمستخبر عف ىذا العذاب ىك النضر بف الحارث، أك أنو أبك جيؿ أك أف السائؿ جماعة مف 

 .(ٕ)قريش 

                                                           
ائي،     ، السنف الكبرل، لمنسُّْ، أسباب النزكؿ لمسيكطي، صَّٖينظر: أسباب النزكؿ لمكاحدم، ص( ُ)

(، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ كقاؿ ىك النضر بف الحارث كقاؿ ىذا حديث صحيح عمى ُِّ/َُ)
 (.ْٓٓ/ِشرط الشيخيف كلـ يخرجاه، )

المدنياف ىـ: نافع بف عبد الرحمف أحد القراء السبعة األعبلـ، كأبك جعفر يزيد بف القعقاع المخزكمي أحد القراء ( ِ)
كشيخ اإلماـ نافع، أيتي بو إلى أـ سممة أـ المؤمنيف كىك صغير فمسحت عمى رأسو  العشرة، تابعي مشيكر

 (.َُُ/ُكدعت لو بالبركة، مقدمات في عمـ القراءات، )
 (.ّٖ/ُالشامي: عبد اهلل بف عامر اليحصبي إماـ أىؿ الشاـ في القرآف، المبسكط في القراءات العشر، )( ّ)
ىػ، الطبقات الكبرل، ٔٓالسبعة كاف يجمب الزيف مف الككفة إلى حمكاف، تكفي حمزة: حمزة الزيات أحد القراء ( ْ)

(ُ/ّٖٓ.) 
 (.ّّٖ/ُالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة، )( ٓ)
 (.ّّٓ/ُينظر: الحجة في القراءات السبعة، البف خالكيو، )( ٔ)
 (.ّْٔ/ٓسير ابف عطية، )(، تفُُُّ/ُ(، الكجيز لمكاحدم، )َٗ/ٔينظر: تفسير الماكردم، )( ٕ)



-ُّٓ- 

 

الِغٍ ] َٚ ككاقع بيـ في الدنيا، ككاف ذلؾ يكـ بدر حيث قيتؿ صناديد الكفر  بالكفار يـك القيامة، [ثَِؼَزاٍة 
 .(ُ)"بعذاب كاقع" كلـ يقؿ سيقع لئلشارة إلى تحقؽ كقكعو في الدنيا كاآلخرة  كعبر 

كمف قرأ بدكف ىمز فإما أف يككف بمعنى سأؿ الميمكزة فتككف لغة كىي لغة قريش يقكلكف 
عمى سبيؿ  ، كسؤاليـ لمنبي (ِ)ز أك بالتخفيؼ لغةن كالصحيح أنو مف السؤاؿ باليم ،سمت تسأؿ

االستيزاء كالسخرية عندما ىددىـ بالعذاب، فسألكه عمى مف يقع كمتى يقع فأجاب اهلل عنو لمكافريف 
 .(ّ)أم كاقع عمييـ ال يستطيع أحد دفعو عنيـ 

َؼبِسطِ ] َّ َٓ هللاِ ِرٞ اٌ العمك، كذا العظمة كذا ىذا العذاب كاقع عمى الكافريف مف عند اهلل ذا  [ِِ
 .(ْ)السمكات كصاحب النعـ كالفضائؿ فيي تككف درجات متفاضمة كمراتب مختمفة 

ٌَْف َعَٕخٍ ] َٓ أَ ِغ١ ّْ ْمَذاُسُٖ َخ ِِ  َْ ٍَ َوب ْٛ ِٗ فِٟ ٠َ ُٚػ ا١ٌَِْ اٌشُّ َٚ اَلئَِىخُ  َّ ىذا اليـك ىك يـك القيامة جعمو  [رَْؼُشُط اٌ
 في ىذا اليـك تصعد المبلئكة كالركح كىك جبريؿ اهلل عمى الكافريف مقدار خمسيف سنة ك 

والذي نفسي أنو قاؿ: ) كأخرج بف جرير بسنده عف النبي  كخصو بالذكر تشريفان لو إلى اهلل 
 .(ٓ)( بيده أنو ليخفف عمى المؤمن حتى يكون أخف عميو من الصالة المكتوبة يصمييا في الدنيا

(ٓ). 
ما من صاحب ذىب ول فضة, ل يؤدي منيا ): قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  كعف أبي ىريرة 

حقيا, إل إذا كان يوم القيامة ُصّفحت لو صفائح من نار, فاحمي عمييا في نار جينم فيكوى بيا 
جنبو وجبينو وظيره, كمما بردت أعيدت لو في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة حتى يقضى 

ما إلى النار ، كقيؿ خمسيف ألؼ سنة ىك عيمر الدنيا (ٔ)( بين العباد, فيرى سبيمو إما إلى الجنة وا 
                                                           

 (.ّٗ/ُٓ(، التفسير الكسيط لطنطاكم، )ّٖٔ/َّينظر: مفاتيح الغيب، )( ُ)
(، تفسير ابف كثير،       ّٕٔ/َّ(، مفاتيح الغيب، )ّٓٔ/ٓ(، ابف عطية، )َٖٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ِ)

(ٖ/َِِ.) 
 (.ِٗ/ُٓالكسيط لطنطاكم، ) (، التفسيرٔٔ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ّٖٔ/َّينظر: مفاتيح الغيب، )( ّ)
(، ُُِ/ِٗ(، التفسير المنير لمزحيمي، )ُِٖ/ُٖ(، تفسير القرطبي، )ََٔ/ِّينظر: تفسير الطبرم، )( ْ)

 (.ٔٔ/ِٗتفسير المراغي، )
(، صحيح ابف حباف، كعمؽ عميو شعيب ٔٓٓ/ُ(، شعب اإليماف لمبييقي، )ِْٔ/ُٖمسند اإلماـ أحمد، )( ٓ)

 (.ِّٗ/ُٔه ضعيؼ. )األرنؤكط بقكلو: إسناد
(، صحيح بف حباف، ُّ/ْ(، صحيح بف خزيمة، )َٖٔ/ِركاه مسمـ في صحيحو، باب إثـ مانع الزكاة، )( ٔ)

(ٖ/ْٓ.) 
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، كالراجح أف ىذا اليكـ ىك (ُ) مف أكليا إلى آخرىا ال يدرم أحد كـ مضى كال كـ بقي إال اهلل 
كؼ لمحساب حتى يستقر أىؿ بيف الخبلئؽ فالمراد الكق يكـ القيامة الذم يقضي فيو اهلل 

ِِ ]:  ، كقد ذكر (ِ)الداريف َش  ِْ ْمَذاُسُٖ ٠َُذثُِّش األَ ِِ  َْ ٍَ َوب ْٛ ِٗ فِٟ ٠َ َُّ ٠َْؼُشُط ا١ٌَِْ بِء اٌَِٝ األَْسِض صُ َّ َٓ اٌغَّ

 َْ ٚ ب رَُؼذُّ َّّ ِِ ٌَْف َعٍَٕخ  َّْ ]، كقكلو تعالى: {٘}انسجدة:[ أَ اِ َٚ ْػَذُٖ  َٚ ْٓ ٠ُْخٍَِف هللاُ  ٌَ َٚ ٠َْغزَْؼِغٍََُٛٔه ثِبٌَؼَزاِة  َٚ

 َّّ ِِ ٌِْف َعٍَٕخ  َْٕذ َسثَِّه َوؤَ ب ِػ ًِ ْٛ َ٠ َْ ٚ ، قيؿ المقصكد بيا يـك القيامة، كقيؿ أف آية سكرة {1ٗ}انحج:[ ب رَُؼذُّ
الحج ىي أحد األياـ السنة التي خمؽ اهلل فييا السمكات كاألرض، كأف سكرة السجدة مقدار سير 

 .(ّ)أما آية المعارج فيي خمسكف ألؼ سنة ىي يـك القيامة  األمر كعركجو إليو 
[١ ِّ َُٔٗ ثَِؼ١ًذا * اًل فَبْصجِْش َصْجًشا َع ْٚ ُْ ٠ََش ُ َّٙ ََٔشاُٖ لَِش٠جًب * أِ ىذه دعكة لمنبي لمصبر عمى أذل قكمو  [َٚ

كالصبر الجميؿ ال جزع فيو كال شككل إال هلل، سؤاؿ المشركيف عف العذاب ساخريف مستيزئيف كاف 
ة كالتمسؾ بالصبر يؤذم النبي نفسيان زيادةن عمى أذاىـ الجسدم لمقمة المؤمنة معو، فمـز األمر الدعك 

ألف عذاب الكفار أمر محقؽ ال دافع لو كال مانع فيـ يركنو بعيدان غير ممكف لكنو غير بعيد 
 .(ْ)كعندىا سيتمنكف أف يككنكا ترابان ييداس عميو لما يعانكه مف ذؿو كىكاف 

[ ًِ ْٙ ُّ بُء َوبٌ َّ ُْ اٌغَّ ََ رَُىٛ ْٛ َ٠ *  ِٓ ْٙ ُْ اٌِغجَبُي َوبٌِؼ رَُىٛ ََل ٠َغْ  * َٚ بَٚ ًّ ١ ِّ ٌُ َؽ ١ ِّ كىذا العذاب سيقع  [ؤَُي َؽ
عند حدكث تغيرات في الككف كمقدمة كبدايات ليكـ القيامة حيث تككف السماء كأنيا عكر الزيت أك 

١َِ٘خٌ ]كمذاب النحاس كالفضة كالمراد يكضحو قكلو تعالى:  ا َٚ ئٍِز  َِ ْٛ َ٠ َٟ ِٙ بُء فَ َّ َْٔشمَِّذ اٌغَّ ا َٚ ]

كة ضعيفة غير متماسكة كتصبح الجباؿ كالصكؼ المصبكغ ألف الجباؿ ، فالسماء متفك{ٙٔ}انحبل ت:
مره كمنيا غرابيب سكد، بعد أف كانت شامخةن شديدة  دد بيض كمنيا حي  .(ٓ)منيا جي
، ألف بكؿ أحد ما يشغمو كال يسأؿ الصديؽ صديقو كال القريب قريبو بكيؼ حالؾ كال بكممة

 .(ٔ)منيـ شأف يغنيو  فمكؿ امرمء
شُ ] ِٗ ٠ُجَصَّ ئٍِز ثِج١َِٕ ِِ ْٛ ْٓ َػَزاِة ٠َ ِِ ْٛ ٠َْفزَِذٞ  ٌَ َُ ْغِش ُّ دُّ اٌ َٛ َ٠ ُْ ُٙ َٔٚ *  ِٗ أَِخ١ َٚ  ِٗ َصبِؽجَزِ ِٗ اٌَّزِٟ  * َٚ فَِص١ٍَزِ َٚ

 ِٗ ٠ِٚ ِٗ  * رُْئ ِْٕغ١ ُ٠ َُّ ١ًؼب صُ ِّ ْٓ فِٟ األَْسِض َع َِ كفي ىذا المكقؼ العظيـ يبصر األصدقاء بعضيـ  [َٚ
كيبصر الكافركف الذيف أضمكىـ في النار، كيبصر المظمـك  البعض كيبصر المؤمنكف الكافركف،

                                                           
 (.ِِِ/ٖينظر: تفسير ابف كثير، )( ُ)
 (.ْٗ/ُٓ(، التفسير الكسيط لطنطاكم، )ِِٖ/ُٖينظر: تفسير القرطبي، )( ِ)
 (.ٓٗ/ُٓينظر: التفسير الكسيط لطنطاكم، )( ّ)
 (.ٕٔ/ِٗينظر: تفسير المراغي، )( ْ)
 (.َٗٔ/ْ(، الكشاؼ، )ِٗ/ٔينظر: تفسير الماكردم، )( ٓ)
 (.ٖٔ/ِٗ(، تفسير المراغي، )َٗٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ٔ)
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ظالمو، كالمقتكؿ قاتمو، كيتمنى الكافر أف يفتدل مف ىذا العذاب بأعز ما كاف يممؾ في الدنيا مف 
أكالد كزكجة كأخكة، كعشيرتو التي كاف يينسب إلييا كيأكم إلييا في خكفو كنكائبو كيتمنى لك كاف 

، ثـ يأتي الرد مف اهلل عمى ىذه الكدادة التي تمناىا (ُ)ذليـ في فداء نفسو ىؤالء جميعان تحت يده كي
 ىذا الكافر.

َٙب ٌَظَٝ] ٜ * َوالَّ أَِّ َٛ اَػخً ٌٍِشَّ ٌَّٝ * َٔضَّ َٛ رَ َٚ ْٓ أَْدثََش  َِ َػٝ * رَْذُػٛا  ْٚ َ َغ فَؤ َّ َع كلظى عمـ لمنار مف  [َٚ
األطراؼ كتقطعيا، ثـ تعكد األطراؼ كجمدة المظى كىك الميب تنزع الشكاة كىي جمدة الرأس، كتنزع 

ُْ ]الرأس بعد القطع مكانيا كيستثمر العذاب كىذا مثؿ قكلو تعالى:  ُ٘ ٌَْٕب ُْ ثَذَّ ُ٘ ب َِٔعَغْذ ُعٍُُٛد َّ ُوٍَّ

َ٘ب ١ٌَُِزٚلُٛا اٌَؼَزاةَ  ، كتنادم النار عمى الكافريف كالمنافقيف إلٌي إلٌي يا مف  {ٙ٘}انُسبء:[ ُعًٍُٛدا َغ١َْش
الماؿ ككنزتمكه في أكعية كلـ تؤدكا الحقكؽ الكاجبة  كتكليتـ عنو، كيا مف جمعتـ  رتـ عف الحؽأدب

 .(ِ)فيو كتشاغمتـ بجمعو عف الديف كنسيتـ ىذا اليـك العظيـ 

 خامسًا: أوجو البالغة:
 .(ّ)الطباؽ بعيدان كقريبان  -ُ
ب عطؼ الخاص عمى المبلئكة مف با عطؼ الركح كىك جبريؿ  تعرج المالئكة والروح: -ِ

 .(ْ)عمى العاـ لمتنبيو عمى شرفو كفضمو 

مف ببلغة القرآف تعدل الفعؿ سأؿ بحرؼ )الباء( في قكلو "بعذاب" ليصمح لمعنى االستفياـ  -ّ
نكار  االنكارم، كأيضان لمعنى الدعاء كاالستعجاؿ، بمعنى أنو سأؿ سائؿ النبي  سؤاؿ تيكـ كا 

 .(ٓ)عف العذاب الذم تكعد الكفار بو 

ًِ ]و تعالى: قكل -ٗ ْٙ ُّ بُء َوبٌ َّ ُْ اٌغَّ ََ رَُىٛ ْٛ َ٠  * ِٓ ْٙ ُْ اٌِغجَبُي َوبٌِؼ رَُىٛ تشبيو  ،{9-3}انًعبزج:[ َٚ
مؿ لحذؼ كجو الشبو، ككجو الشبو بيف تشبيو السماء كالجباؿ أف السماء تككف في مرسؿ مج

، كالجباؿ في جزائيا كضعفيا كعدـ تماسكيا كبقايا الزيت في قعر اإلناءأىذا اليكـ في انحبلؿ 

                                                           
 (.َُٔ/ْ(، الكشاؼ، )ّٗ/ٔينظر: تفسير الماكردم، )( ُ)
 (.ٖٖٔ/ُ(، تفسير السعدم، )ُُٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ِ)
 (.ُُُ/ِٗتفسير المنير لمزحيمي، )ينظر: ال( ّ)
 (.ّٗ/ُٓالتفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ْ)
 (.ِٗ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ٓ)
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، فالتطاير كالتناثر ىك كجو تناثر كتفرؽ أجزائيا كالصكؼ المصبكغ الذم تناثر في الجك
 .(ُ)الشبو

ٌَّٝ]لٕنّ تعبنٗ:  -٘ َٛ رَ َٚ ْٓ أَْدثََش  َِ استعارة مكنية، أك مجاز عقمي حيث شبو  {1ٔ}انًعبزج:[ رَْذُػٛا 
 . (ِ)النار بأنيا تدعكىـ بتحضرىـ 

 دايات من ىذا المقطع:سادسًا: استنباط بعض الي
تظير اآليات الكريمة مدل عناد الكفار كالحقد األعمى ليذا الديف كمف جاء بو كأف أسئمتيـ  -ُ

كاستفساراتيـ لـ تكف مف أجؿ الكصكؿ إلى الحؽ، فمك كاف ىدفيـ الحؽ لكصمكا إليو، كلقالكا 
العذاب مستيزئيف  الميـ إف كاف ىذا ىك الحؽ مف عندؾ فاىدنا إليو، لكنيـ سألكا كاستعجمكا

 كمنكريف ليذا العذاب.

تيبرر اآليات عف حقائؽ عظيمة كأحداث خطيرة قد ال يستطيع العقؿ تصكرىا فيذه األرقاـ  -ِ
خمسيف ألؼ سنة، كفي مكاطف أخرل ألؼ سنة مما تعدكف إنيا أرقاـ تحتاج إلى تدبر عميؽ، 

كاىية، كىذه األكتاد التي  صكر عظمة ىذا اليكـ، الذم تنشؽ فيو السماء كتصبحتيؽ لدقكفكر 
تمسؾ األرض تصبح سرابان، ىذه األحداث البد لمف يقرأىا أف يقشعر جمده، كيخشع قمبو 
كيتصدع فؤاده، مف خشية اهلل، كىذه القشعريرة كتمؾ الخشية كذاؾ التصدع يجب أف يحدث 

اثو، أك أم لمقارئ كالسامع عند ذكر أم اسـ مف أسماء ىذا اليكـ العظيـ، أك أم حدث مف أحد
 مشيد مف مشاىده.

ف كثر كلنا في رسكؿ اهلل أسكة حسنة  -ّ ترشد اآليات الدعاة إلى الصبر كأىميتو كتحمؿ األذل كا 
تحمؿ أذل المشركيف كاستيزائيـ كتكذيبيـ فما أحكج األمة اليكـ إلى الصبر الذم ىك االنطبلقة 

 يتقدـ شيء إلى األماـ. الصحيحة لكؿ أمر، فبدكف الصبر لف يتغير شيء إلى األحسف، كلف

تيبيف اآليات بصكرة جمية فتنة الماؿ الذم يجمعو الناس ففي الحديث الشريؼ أف الماؿ سؤالو  -ْ
  : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  سؤليف كيؼ حصمت عميو؟ كأيف أنفقتو؟ عف أبي بىٍرزىة األسممي 

                                                           

(، إعراب القرآف كبيانو، ُُُ/ِٗ(، التفسير المنير لمزحيمي، )ٓٗ/ُٓينظر: التفسير الكسيط لطنطاكم، )( ُ)
(َُ/ُُِ.) 

 (.ُِّ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو )( ِ)
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ما أفناه, ومالو ل تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربعة: عن جسده فيما أباله, وعمره في)
 .(ُ)( من أين اكتسبو وفيما أنفقو

كىذه األعداد التي ذكرتيا اآليات )خمسيف ألؼ سنة( كفي آيات أخرل )ألؼ سنة( تدؿ عمى  -ٓ
شدة ىذا اليكـ عمى الكافريف، فالعرب تصؼ أياـ الشدة بالطكؿ، كتصؼ أياـ الفرح بالًقصىر 

 كما قاؿ الشاعر: 

 م كتنشر بينيا األعماراتطك   إف الميالي لؤلناـ مناىؿ

 (ِ) اكطكاليف مف السركر قصار  فقصارىف مع اليمـك طكيمة

 :طبيعة اإلنسان وعالج القرآن ليا: المطمب الثاني
ًٍَُ٘ٛػب]قاؿ تعالى:  َْ ُخٍَِك  َْٔغب َّْ اإِل غَُّٗ اٌشَّشُّ َعُضًٚػب * اِ َِ ًُٕٛػب * اَِرا  َِ غَُّٗ اٌَخ١ُْش  َِ اَِرا  َٚ * 

َصٍِّ  ُّ َٓ اَِلَّ اٌ ١ *  َْ ٛ ُّ ُْ َدائِ ِٙ ُْ َػٍَٝ َصاَلرِ ُ٘  َٓ ٌَ  * اٌَِّز٠ ْؼٍُٛ َِ ُْ َؽكٌّ  ِٙ اٌِ َٛ ِْ َٓ فِٟ أَ اٌَِّز٠ َٚ *  ًِ بئِ ٌٍِغَّ

 َِ ْؾُشٚ َّ اٌ َٚ *  ِٓ ٠ َِ اٌذِّ ْٛ َْ ث١َِ لُٛ َٓ ٠َُصذِّ اٌَِّز٠ َٚ *  َْ ْشفِمُٛ ُِ  ُْ ِٙ ْٓ َػَزاِة َسثِّ ِِ  ُْ ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ َٚ *  ُْ ِٙ َّْ َػَزاَة َسثِّ اِ

ٍْ  َغ١ْشُ  ٛ ُِ ؤْ َِ *  َْ ُْ َؽبفِظُٛ ِٙ ُْ ٌِفُُشِٚع ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ ُْ َغ١ُْش  * َٚ ُٙ َّ ُْ فَبِٔ ُٙ بُٔ َّ ٍََىْذ أ٠َْ َِ ب  َِ  ْٚ ُْ أَ ِٙ اِع َٚ اَِلَّ َػٍَٝ أَْص

 َٓ ١ ِِ ٍُٛ َِ *  َْ ُُ اٌَؼبُدٚ ُ٘ َساَء َرٌَِه فَؤٌَُٚئَِه  َٚ ِٓ اْثزََغٝ  َّ ُْ  * فَ ِ٘ ِذ ْٙ َػ َٚ  ُْ ِٙ بَٔبرِ َِ ُْ أِلَ ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ َٚ  َْ  * َساُػٛ

 َْ ٛ ُّ ُْ لَبئِ ِٙ َٙبَدارِ ُْ ثَِش ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ َٚ *  َْ ُْ ٠َُؾبفِظُٛ ِٙ ُْ َػٍَٝ َصاَلرِ ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ َٚ *  َْ ٛ ُِ ْىَش ُِ [ أٌَُٚئَِه فِٟ َعَّٕبٍد 

 .{ٖ٘-9ٔ:}انًعبزج

 أوًل: التحميل المغوي:
يمكع الضجكر الذم اليمع الحرص كقيؿ الجزع كقمة الصبر كقيؿ ىك أسكء الجزء كأفحشو كال ىموعًا:

يفزع كيجزع مف الشر، كرجؿ ىمكع إذا كاف ال يصبر عمى خير كال شر حتى يفعؿ في كؿ كاحد 
 .(ّ)منيما غير الحؽ 

ًزع  جزوعًا: زىع كجيزكعان فيك جازعه كجى  .(ْ)الجزع ضد الصبر، يقاؿ جزع مف الشيء، كأجزعو غيره جى

                                                           
سنف الدارمي باب مف كره الشيرة كالمعرفة، كعمؽ المحقؽ حسيف الداراني عمى الحديث بقكلو إسناده حسف مف ( ُ)

(، شعب اإليماف ّْٖ/ِ(، المعجـ الكسيط لمطبراني، )ِْٓ/ُأجؿ أبي بكر بف عياش، كالحديث صحيح، )
 (.ُُِِ/ِ، كحكـ عميو بالصحة، )(، صحيح الجامع الصغير كزيادتو لؤللبانيِٕٕ/ّبألفاظ متقاربة، )

(، خزانة األدب كغاية اإلرب، ِِٔ/ُالجامع الكبير في صناعة المنظـك مف الكبلـ كالمنثكر، البف األثير، )( ِ)
 (، كالبيتاف لمشاعر عتاب بف كرقاء الشيباني.ّٓٓ/ُالبف حجة الحمكم، )

 (.ِّٕ/ُ(، مختار الصحاح، )ّٕٓ/ٖلساف العرب، )( ّ)
 (.َٕٗ/ُ(، القامكس المحيط، )ٕٓ/ُالصحاح، )مختار ( ْ)
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لخيفة، شفؽ شفقان فيك شفؽ كالجمع شفقكف الشفؽ كالشفقة: ا الذين ىم من عذاب ربيم مشفقون:
 .(ُ)كأشفقت منو بمعنى حذرتو، كالمشفؽ: الخائؼ 

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:
يـك القيامة، ككصؼ ىذه التغيرات العظيمة في السماء كالجباؿ، ذكر  بعد أف كصؼ لنا 

جزع كمنع الخير، ثـ ذكر ليذه في ىذه اآليات طبائع كحقائؽ عف النفس البشرية ككصفيا باليمع كال
األمراض العبلج المناسب لمتغمب عمى الصفات الذميمة، كيتمثؿ العبلج في عشر جرعات حتى 
يككف الشفاء تامان مف اليمع كالجزع كمنع الخير، كسنتحدث عف ىذه الجرعات في التفسير اإلجمالي 

 .(ِ)لآليات 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
إلنساف )كأريد باإلنساف الناس لذلؾ استثنى المصميف فالمقصكد أف ا يبيف لنا الحؽ 

بؿ عمى الضجر كشدة الحرص كالجزع كقمة الصبر فقميؿ ىـ الصابركف ككذلؾ  جنس اإلنساف( جي
، فكصؼ (ّ)الشاكركف، كلكف الذم خمؽ ىذا اإلنساف ىك أعمـ بما يصمحو مف الداخؿ كالخارج 

قكؿ ليذا اإلنساف إذا أردت أف تسمـ اليمع كآثاره كىك العبلج المتمثؿ في عشر صفات، ككأنو ي
 سعة فتمسؾ بيذه األعماؿ العشرة.الضجر كالشح، كمنع الخير عند ال الجزع كتسمـ مف

فقد استثنى مف تمؾ األمراض المصميف الذيف كفقيـ اهلل عمى المداكمة  أداء الصالة: -ُ
ال يشتغمكف عنيا بشيء مف منيا ك  كالمحافظة عمى الصبلة كمكافيتيا كيكثركف مف فعؿ التطكع

 .(ْ)الشكاغؿ
َْ ] :المداومة عمى الصالة -ِ ٛ ُّ ُْ َدائِ ِٙ ُْ َػٍَٝ َصاَلرِ ُ٘  َٓ أم مكاظبكف ال يممكف في كقت مف  [اٌَِّز٠

األكقات فيترككنيا كىذا في المكتكبة، ألف الدكاـ يعني عدـ الترؾ أما النافمة فيكثركف منيا 
 .(ٓ)حسب االستطاعة 

ٌَ ] :اةإخراج الزك -ّ ْؼٍُٛ َِ ُْ َؽكٌّ  ِٙ اٌِ َٛ ِْ َٓ فِٟ أَ اٌَِّز٠ َٚ *  َِ ْؾُشٚ َّ اٌ َٚ  ًِ بئِ الحؽ المعمـك الزكاة  [ٌٍِغَّ
المفركضة، كقيؿ ىي سكل الزكاة، كاألصح أنيا الزكاة ألف ما سكل الزكاة ليس بمعمكـ كلـ 

                                                           
 (.ُُٖ/ُلساف العرب، )( ُ)
 (.ُُِ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ِ)
 (.ُٔٔ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ُِٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ّ)
 (.ُِٔ/ْ(، الكشاؼ، )ٓٗ/ٔينظر: تفسير الماكردم، )( ْ)
 (.ُُٕ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ُُِ/ِٗسير المنير لمزحيمي، )(، التفّٖٔ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، )( ٓ)
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نة كالسائؿ يمنع أف السكرة مكية فقد يككف أصؿ المشركعية في مكة ثـ يأتي التفصيؿ في المدي
 .(ُ)الذم يسأؿ الناس، كالمحرـك الذم ال يسأؿ فيظف أنو غني فبل يتفطف لو كثير مف الناس 

َٓ ]كالذم تصكر لنا السكرة الكريمة بعض أحداثو كمقدماتو  :اإليمان بيوم القيامة -ْ اٌَِّز٠ َٚ

 ِٓ ٠ َِ اٌذِّ ْٛ َْ ث١َِ لُٛ  .(ِ)كالمعنى يكقنكف بالمعاد كالحساب  [٠َُصذِّ
َْ ] :اهلل الخوف من -ٓ ْشفِمُٛ ُِ  ُْ ِٙ ْٓ َػَزاِة َسثِّ ِِ  ُْ ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ خائفكف كجمكف مف تركيـ لمكاجبات،  [َٚ

ُْ َغ١ُْش ]كأقداميـ عمى المحظكرات، فيـ حريصكف عمى القياـ بما كمفكا بو  ِٙ َّْ َػَزاَة َسثِّ اِ

 ٍْ ٛ ُِ ؤْ  .(ّ)فما أحد يدرم ما اهلل صانع بو أىك مف أىؿ الجنة أـ ال  [َِ
َْ ] :د عن الفواحش وحفظ الفروجالبع -ٔ ُْ َؽبفِظُٛ ِٙ ُْ ٌِفُُشِٚع ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ كىذه تمثؿ صفة العفة،  [َٚ

مساؾ الشيكة إال فيما أحمو اهلل ليـ  (ْ)كا 
ُْ َغ١ُْش ] ُٙ َّ ُْ فَبِٔ ُٙ بُٔ َّ ٍََىْذ أ٠َْ َِ ب  َِ  ْٚ ُْ أَ ِٙ اِع َٚ اَِلَّ َػٍَٝ أَْص

 َٓ ١ ِِ ٍُٛ َِ]. 

َْ َٚ ] :أداء األمانات والوفاء بالعيود -ٕ ُْ َساُػٛ ِ٘ ِذ ْٙ َػ َٚ  ُْ ِٙ بَٔبرِ َِ ُْ أِلَ ُ٘  َٓ فإذا ائتمنكا لـ يخكنكا،  [اٌَِّز٠
ذا عاىدكا لـ يغدركا   .(ٓ)كا 

َْ ] :القيام بشيادة الحق -ٖ ٛ ُّ ُْ لَبئِ ِٙ َٙبَدارِ ُْ ثَِش ُ٘  َٓ اٌَِّز٠ القياـ بالشيادة االىتماـ بيا كحفظيا  [َٚ
كتؤدل عمى الكجو الذم ييرضي اهلل كأدائيا، فيي مف ضمف األمانات التي يجب أف تحفظ 

 .(ٔ)كرسكلو فيـ يشيدكف بالحؽ عمى القريب كالبعيد 

، كيكممكىا بسنتيا المحافظة التامة عمى مواقيت الصالة وأركانيا وواجباتيا ومستحباتيا -ٗ
كآدابيا كال يفعمكف بعدىا ما يتناقض أك يتعارض معيا، فتبطؿ ثكابيا كيضيع أجرىا، كذكر في 

ماؿ المداكمة كفي نياية األعماؿ المحافظة ألف الدكاـ يرجع إلى الصبلة نفسيا، أما بداية األع
 .(ٕ)المحافظة فترجع إلى أحكاليا 

                                                           
(، أضكاء البياف، َٕ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ّّ/ٗ(، تفسير أبي السعكد، )ُِٗ/ُٖينظر: تفسير القرطبي، )( ُ)

(ٖ/َِٕ.) 
 (.ِٕ/ِٗينظر: تفسير المراغي، )( ِ)
 (.َُُٖ/ُٓ، )(، التفسير القرآني لمقرآفِٕ/ِٗينظر: تفسير المراغي، )( ّ)
 (.َُِ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ْ)
 (.ّّْٕ/ِٗينظر: في رحاب التفسير، لمشيخ كشؾ، )( ٓ)
 .ُْٗٔ(، التفسير الكاضح الميسر، لمصابكني، صُْٕ/ٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ٔ)
 (.َٕ/ِٗغي، )(، تفسير المراُُِ/ِٗ(، التفسير المنير لمزحيمي، )ُّٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ٕ)
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فمف تمسؾ بيذه األعماؿ كاتصؼ بيا فإنو يطير نفسو مف خمؽ اليمع كالجزع كينجك مف 
نار المكقدة التي تنزع أىكاؿ كعذابات ىذا اليـك العظيـ التي كصفت لنا السكرة بعضان منيا فيذه ال

الصكرة المقابمة صكرة المؤمف يستقر في الجنة خالدان كذلؾ ىك  األطراؼ كالرؤكس، ثـ يظير لنا 
َْ ]الفكز العظيـ،  ٛ ُِ ْىَش ُِ أكرميـ اهلل تعالى برحمتو الستقامتيـ عمى طريؽ الحؽ  [أٌَُٚئَِه فِٟ َعَّٕبٍد 

 .(ُ)ة التي بينتيا اآليات السابقة كتمسكيـ بما أمر كثباتيـ عمى تمؾ الصفات العشر 

 رابعًا: أوجو البالغة:
غَُّٗ اٌشَّشُّ َعُضًٚػب]المقابمة بيف  -ُ َِ ًُٕٛػب] [اَِرا  َِ غَُّٗ اٌَخ١ُْش  َِ اَِرا  كالمقابمة تظير المعنى كتجميو  [َٚ

، فإذا رأيت ثكبان أسكدان بجانب آخر أبيض سكؼ ترل المكنيف بصكرة كتبرزه بصكرة ساطعة
 .(ِ) أكضح

َْ ]قكلو تعالى  -ِ ٛ ُّ ُْ َدائِ ِٙ إضافة )الصبلة( إلى ضمير المصميف تنكيو بشأنيـ  [َػٍَٝ َصاَلرِ
شعار باختصاصيا بيـ، فيـ أصحابيا المبلزمكف ليا ، كفي تكرير الصبلة مبالغة في كا 

االىتماـ بشأنيا كتنكييان بفضميا كتصدير الجممة بالضمير )ىـ( كتقديـ الجار كالمجركر )عمى 
ـ( عمى الفعؿ، فالجممة اإلسمية تفيد الدكاـ كاالستمرار، كتفيد الجممة الفعمية التجدد مع صبلتي

 .(ّ) االستمرار

 خامسًا: استنباط بعض اليدايات والمقاصد: 
بؿ عمييا مف ىمع كجزع كمنع لمخير، كىذه  -ُ مؽ كجي تظير اآليات الكريمة حقيقة اإلنساف التي خي

ِٗ ٌََىُٕٛدٌ ]عاني متقاربة مثؿ قكلو تعالى: الصكر تكررت في القرآف بألفاظ كم َْ ٌَِشثِّ َْٔغب َّْ اإِل [ اِ

 . {ٙ}انعبديبث:

ليا عبلج كضكابط تضبط تصرؼ ىذا  إف ىذه الصفات الذميمة في اإلنساف كضع  -ِ
اإلنساف حتى تنكمش ىذه الصفات الذميمة كتظير صفات حميدة يظير آثارىا عمى اإلنساف، 

لصبلة كآخر جرعة الصبلة، ككاف المصمي الذم يداكـ عمى كأكؿ جرعة في العبلج ىي ا
يماف  صبلتو كيحافظ عمييا البد أف تظير فيو باقي الصفات المذككرة في اآلية مف زكاة كا 

 باليـك اآلخر كالخكؼ مف اهلل، كالعفة، كأداء األمانة كالكفاء بالعيكد، كالصدؽ عند الشيادة.

                                                           
 (.ُُٕٖ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ّٕٓٔ/ٕينظر: فتح الرحمف في تفسير القرآف، )( ُ)
 (.َُِ/ِٗينظر: التفسير المنير لمزحيمي، )( ِ)
 (.ُِٔ/َُ(، إعراب القرآف كبيانو، )ََُ/ُٓينظر: التفسير الكسيط لطنطاكم، )( ّ)
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ا عمى اإلنساف فاإلنساف المصمي مرتبط باهلل كمما تبيف اآليات أىمية الصبلة كمدل تأثيرى -ّ
 شغمتو الدنيا كما فييا نادتو الصبلة ألنو مداكـ عمييا كمحافظ عمى القياـ بيا عمى خير كجو.

تشير اآليات التي استثنت المصميف مف بيف الناس الذيف يتصفكف باليمع كالجزع أنيـ سممكا  -ْ
ـك اآلخر كخكفيـ مف عذاب ربيـ، كىذا ىك محكر مف ىذه الصفات الذميمة بسبب إيمانيـ بالي

السكرة، كما تدكر حكلو مشاىد السكرة، فمك قاؿ قائؿ أف سكرة المعارج ىي سكرة المصميف 
 ألكمئنا برؤكسنا مكافقكف عمى قكلو.

تمفت اآليات النظر كتيز القمب، كترشد العقؿ إلى أف يتذكؽ اآليات ليرل مف ىـ أكلئؾ الذم  -ٓ
مكف في ىذا اليكـ العظيـ الذم ال يسأؿ الصديؽ الحميـ عند صديقو كتتبدؿ ىـ في جنات مكر 

فيو األرض كالسماكات كالجباؿ، كىذه النار التي تتخطؼ الناس مف رؤكسيـ كأطرافيـ، فيـك 
فيو ىذه األىكاؿ كالشدائد كيككف فيو فئة مكرمة، البد مف البحث عف سر ىؤالء المكرمكف 

يتدم القمب إلى سر أكلئؾ الناجكف مف الفزع كاليكؿ، بأف ىذا سيجد العقؿ كسترل العيف كي
 السر ىك الصبلة التي داكمكا كحافظكا عمييا فجعمت صمتيـ باهلل قكية.

 :(ٗٗ-ٖٙلمكذبين ونيايتيم )اآليات أحوال ا: المطمب الثالث
َٓ ] قاؿ تعالى: ِطِؼ١ ْٙ ُِ َٓ َوفَُشٚا لِجٍَََه  بِي اٌَِّز٠ َّ َٚ  * فَ  ِٓ ١ ِّ ِٓ ا١ٌَ َٓ َػ بِي ِػِض٠ َّ ِٓ اٌشِّ ُغ  * َػ َّ أ٠ََْط

 ٍُ ًَ َعَّٕخَ َِٔؼ١ ْْ ٠ُْذَخ ُْ أَ ُٙ ْٕ ِِ ِشٍة  ِْ ًُّ ا َْ  * ُو ٛ ُّ ب ٠َْؼٍَ َّّ ِِ  ُْ ُ٘ َشبِسقِ  * َوالَّ أَِّب َخٍَْمَٕب َّ ُُ ثَِشةِّ اٌ فاََل أُْلِغ

 َْ َغبِسِة أَِّب ٌَمَبِدُسٚ َّ اٌ ب  * َٚ َِ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ َي َخ١ًْشا  ْْ ُٔجَذِّ َٓ َػٍَٝ أَ ْغجُٛل١ِ َّ ُٓ ثِ ٍَْؼجُٛا  * َْٔؾ َ٠ َٚ ُْ ٠َُخُٛظٛا  ُ٘ فََزْس

 َْ ُُ اٌَِّزٞ ٠َُٛػُذٚ ُٙ َِ ْٛ َْ  * َؽزَّٝ ٠اَُللُٛا ٠َ ُْ اٌَِٝ ُُٔصٍت ٠ُٛفُِعٛ ُٙ َّ َٓ األَْعَذاِس ِعَشاًػب َوؤَٔ ِِ  َْ ََ ٠َْخُشُعٛ ْٛ َ٠ * 

َُ اٌَّزِ  ْٛ ُْ ِرٌَّخٌ َرٌَِه ا١ٌَ ُٙ َ٘مُ ُْ رَْش ُ٘ َْ َخبِشَؼخً أَْثَصبُس  .{ٗٗ-ٖٙ:}انًعبزج[ ٞ َوبُٔٛا ٠َُٛػُذٚ

 أوًل: التحميل المغوي:
 و عنو، كالميطع الذم ػػػـ يرفعػػره فمػػيء ببصػػى الشػػػؿ عمػػع: أقبػػع ييطع ىطكعان، كأىطػػىط ميطعين:

 .(ُ)ينظر في ذؿ كخشكع، كميطعيف تعني إدامة النظر مع فتح العينيف 
، كجماعة كجماعة، يقاؿ: عزيف ىي الحمقة المجتمعة مف الناس، العزيف بمعنى حمقان حمقان  عزين:

، كالعزكف حمؽ الرفاؼ كىذه مف (ِ)كأف كؿ جماعة اعتزاؤىا أم انتسابيا كاحد، كأصميا ًعزكة 

                                                           
 (.ِّٕ/ٖينظر: لساف العرب، )( ُ)
 (.ّٓ/ُٓلعرب، )لساف ا( ِ)
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عندما سأؿ نافع ابف عباس كىؿ تعرؼ العرب ذلؾ؟ فأجاب  مسائؿ نافع بف األزرؽ البف عباس 
 ، يقكؿ: (ُ)برص أما سمعت عبيد بف األ ابف عباس 

 (ِ)يككنكا حكؿ منبره عزينا    فجاءكا ييرعكف إليو حتى
خكض: الخاء كالكاك كالضاد أصؿ كاحد يدؿ عمى تكسط شيء كدخكؿ كتخاكضكا  فذرىم يخوضوا:

 .(ّ)في الحديث كاألمر أم تفاكضكا كتداخؿ كبلميـ 
د ُث: -األجداث  .(ْ)بر كجمعو )أىٍجديٍث( ك)أجداث( قال الج 
سكاف الصاد كضميا ىك  إلى نصب يوفضون: كأنيم : بفتح النكف كضميا كا       النىٍصب كالنيٍصبي

 .(ٓ)ما نصب فقبؿ مف دكف اهلل، كالنيٍصب أيضان أحجار تنصب كيذبح عندىا 
 .(ٔ)يسرعكف، كاإليفاض اإلسراع  يوفضون:

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:
ات كالنعيـ المقيـ أردؼ ذلؾ بذكر أحكاؿ الكفار عبارة الذيف أكرميـ بالجن بعد أف كصؼ 

في الدنيا كاآلخرة، فحاليـ في الدنيا اإلسراع إلى الكفر، كالعناد كالصد عف سبيؿ اهلل، كحاليـ في 
اآلخرة حيف يخرجكف مف قبكرىـ مسرعيف إلى ما كانكا يعبدكف، كأبصارىـ الذليمة حيف تغشاىـ 

 .(ٕ)ـك المذلة ألنيـ كانكا يكذبكف بيذا الي

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
[ َٓ ِْٙطِؼ١ ُِ َٓ َوفَُشٚا لِجٍَََه  بِي اٌَِّز٠ َّ ، تصكر اآليات حاؿ )جماعات( عف اليميف كعف الشماؿ عزيف [فَ

نظرةن ال تطرؼ رمكشيـ، كىـ معرضيف  الكفار العجيب كىـ مسرعيف في التكذيب ناظريف لمنبي 
إلعراض كالعناد رغـ شاىدتيـ ما أرسمو اهلل بو مف اليدل عف الحؽ متفرقيف حمقان كجماعات كىذا ا

                                                           
شاعر مف دىاة الجاىمية كحكمائيا، أحد أصحاب المجميرات المعركفة طبقة ثانية بعد المعمقات عاصر      ( ُ)

 (.ُٕٕٔ/ُ(، معجـ الشعراء العرب، )ُٖٖ/ْامرأ القيس كلو معو مناظرات، األعبلـ، لمزركمي، )
ألزرؽ= غريب القرآف في شعر العرب،        (، كتاب مسائؿ نافع بف إٓ/ُالتفسير كالمفسركف لمذىب، )( ِ)

(ُ/ِٖ.) 
 (.ٖٗ/ُ(، مختار الصحاح، )ِِٗ/ِمقاييس المغة، )( ّ)
 (.ْٓ/ُمختار الصحاح، )( ْ)
 (.ُْٓ/ُ(، غريب القرآف البف تثنية، )ُُّ/ُ(، مختار الصحاح، )ٖٕٓ/ُلساف العرب، )( ٓ)
 (.ّْ/َٕلقرآف الككارم، )(، تفسير غريب أُٖ/ّينظر: معاني القرآف لمفراء، )( ٔ)
 (.ْٕ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ُِٖ/ِٗينظر: التفسير المنير لمزحيمي، )( ٕ)
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كما أيده بو مف المعجزات الباىرة الدالة عمى صدقو كصدؽ ما جاء بو، فبدالن مف اإليماف ليذا 
مره كحشية فرَّت مف األسد يمينان كشماالن غير ميتديف  الحؽ فٌركا كتفرقكا كأعرضكا شارديف كأنيـ حي

 .(ُ)لمطريؽ المستقيـ 

ٍُ أَ ] ًَ َعَّٕخَ َِٔؼ١ ْْ ٠ُْذَخ ُْ أَ ُٙ ْٕ ِِ ِشٍة  ِْ ًُّ ا ُغ ُو َّ كاف بعض الكفار يقكلكف إف كانت ثـ آخرة فنحف أىميا  [٠َْط
كفييا، فنزؿ القرآف منكران لمقكلتيـ، كيؼ يطمعكف في دخكؿ الجنة كحاليـ اإلعراض كالفرار عف 

         ي دخكؿ الجنة بؿ مأكاىـ كما جاء بو، فجاء الرد "كبل" ردعه ليـ عف طمعيـ ف الرسكؿ 
 .(ِ)ما يستحقكف مف عذاب إلعراضيـ ككفرىـ، فبل مطمع ليـ في دخكؿ الجنة عمى ما ىـ عميو 

البعث إبطاالن لشبياتيـ التي كبعد إثبات الجزاء ليـ بدأت اآليات في االحتجاج عمى إمكاف 
ُُ إٌَّْشؤَحَ األٌَُٚٝ ]تعالى:  يـ ينكركنو، فاحتج عمييـ بالنشأة األكلى كمثاؿ ذلؾ قكلوجعمت زُ ّْ ٌَمَْذ َػٍِ َٚ

 َْ ََل رََزوَُّشٚ ْٛ ٍْمَُٗ ]، كقكلو أيضان  {ٕٙ}انٕالعت:[ فٍََ َٟ َخ َِٔغ َٚ ضاًَل  َِ َظَشَة ٌََٕب  ، فكما خمقنا  {13}يس:[ َٚ
 .(ّ)اإلنساف مما يعممكنو مف نطفة ثـ أصبحت إنسانان عاقبلن فكذلؾ نعيد خمقو بكيفية ال يعممكنيا

[ َْ َغبِسِة أَِّب ٌَمَبِدُسٚ َّ اٌ َٚ َشبِسِق  َّ ُُ ثَِشةِّ اٌ َٓ  * فاََل أُْلِغ ْغجُٛل١ِ َّ ُٓ ثِ ب َْٔؾ َِ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ َي َخ١ًْشا  ْْ ُٔجَذِّ  [َػٍَٝ أَ
ليس األمر كما يزعمكف أف ال حساب كال معاد كال بعث بؿ كؿ ذلؾ كاقع الشؾ فيو بمجيئو، كىذا 

القيامة كما فييا مف أحداث فاألمر ليس كما يزعمكف أقسـ برب  رد عمى زعميـ الفاسد كىك نفي يكـ
المشارؽ كالمغارب أم بمشارؽ كالقمر كسائر الككاكب إنا لقادركف عمى إىبلكيـ كالمجيء بخير 
منيـ في الفضؿ كالطكع كاإليماف كالتصديؽ كال يفكتنا شيء كال يعجزنا أمر كأقسـ بيذه األشياء 

 .(ْ)ظمة خالقيا كقدرتو تعالى عمى كؿ شيء حتى يمفت النظر لعظمتيا كع
[ َْ ُُ اٌَِّزٞ ٠َُٛػُذٚ ُٙ َِ ْٛ ٍَْؼجُٛا َؽزَّٝ ٠اَُللُٛا ٠َ َ٠ َٚ ُْ ٠َُخُٛظٛا  ُ٘ أم دعيـ في كفرىـ كعنادىـ كباطميـ  [فََزْس

حتى تفاجئيـ القيامة بما فييا مف بعث كحساب فاتركيـ يخكضكا في باطميـ كيمعبكا في دنياىـ 
 .(ٓ)كعدناىـ بو كىذا تيديد ككعيد خفي حتى يبلقكا ما ت

                                                           
(، فتح القدير، ِِٖ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ٔٗ/ٔ(، تفسير الماكردم، )ُٗٔ/ِّينظر: تفسير الطبرم، )( ُ)

 (.َُٓ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ُّٓ/ٓ)
(، تفسير ِِٗ/ٖ(، ينظر: تفسير ابف كثير، )َّٕ/ٓ، تفسير ابف عطية، )(ُْٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ِ)

 (.ُٕٓ/ِٗ(، التحرير كالتنكير، )ٕٔ/ِٗالمراغي، )
 (.ُْٔ/ْ(، الكشاؼ، )ُٖٕ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ّ)
 (.َُٕ/ُ(، أكضح التفاسير، )ّٓٗ/ُٖ(، تفسير القرطبي، )ِِٗ/ٖينظر: تفسير ابف كثير، )( ْ)
 (.َُٕ/ُ(، أكضح التفاسير، )ّْٕ/ُُ(، المكسكعة القرآنية، )ُّٕ/ٓر: تفسير ابف عطية، )ينظ( ٓ)
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[ َْ ُْ اٌَِٝ ُُٔصٍت ٠ُٛفُِعٛ ُٙ َّ َٓ األَْعَذاِس ِعَشاًػب َوؤَٔ ِِ  َْ ََ ٠َْخُشُعٛ ْٛ ُْ ِرٌَّخٌ َرٌَِه  * ٠َ ُٙ َ٘مُ ُْ رَْش ُ٘ َخبِشَؼخً أَْثَصبُس

 َْ َُ اٌَِّزٞ َوبُٔٛا ٠َُٛػُذٚ ْٛ ليكىـ كلعبيـ  اتركيـ يا محمد في كبعد التيديد الخفي في قكلو  [ا١ٌَ
في كصؼ حاليـ في ىذا اليكـ عند خركجيـ مف  كباطميـ حتى يبلقكا يكميـ الذم يكعدكف شرع 

قبكرىـ مسرعيف إلى راية أك عمـ كأبصارىـ ذليمة مف الخكؼ كالفزع تغشاىـ ذلةه عظيمة، ىذا اليـك 
 .(ُ)ذلؾ كانكا يكعدكف بالعذاب فيو كىـ منكركف لو مستيزؤف بو مكذبكف لمف يكعدىـ ب

كىذا ختاـ بديع رائع لمسكرة فبعد الرد عمى سؤاليـ عف العذاب )سأؿ سائؿ( كبعد كصؼ 
لطبيعة اإلنساف كبياف العبلج الذم يصمحيا ختـ السكرة ببياف حاؿ المكذبيف كنيايتيـ، فافتتاح 

بيف  السكرة كختاميا يثبتاف أف يكـ القيامة كما فيو مف بعث كحساب حؽ الريب فيو كال شؾ كما
االفتتاح كالخاتمة بعضان مف ىذه األحداث كالمشاىد كىكذا يمتئـ المطمع كالختاـ في قضية البعث 

 .(ِ)كالجزاء فالعذاب الذم سألكه لو يـك كانكا يكعدكف بو 
 رابعًا: أوجو البالغة: 
َٓ ]قاؿ تعالى:  ِطِؼ١ ْٙ ُِ َٓ َوفَُشٚا لِجٍَََه  بِي اٌَِّز٠ َّ تجمع المشركيف  استفياـ انكارم تعجبي مف [فَ

يسمعكف كعد المؤمنيف بالجنة ككعيد الكفار بالنار كمع ذلؾ يستيزئكف بما يسمعكف  إلى النبي 
 .(ّ)كيشاىدكف، فعجبان ليؤالء الكفار كتصرفاتيـ التي تدؿ عمى منتيى جيميـ كغفمتيـ 

ٍُ ]قكلو تعالى:  ًَ َعَّٕخَ َِٔؼ١ ْْ ٠ُْذَخ ُْ أَ ُٙ ْٕ ِِ ِشٍة  ِْ ًُّ ا ُغ ُو َّ ىذا االستفياـ لمنفي كاإلنكار  [أ٠ََْط
كالتقريع بمعنى أنيـ لف يدخمكىا عمى ما ىـ عميو مف الكفر كالعناد كجاء بعد االستفياـ بػ )كبل( 

 .(ْ)لردعيـ كزجرىـ عند ىذا الطمع 
[ َْ َُ اٌَِّزٞ َوبُٔٛا ٠َُٛػُذٚ ْٛ  د اهلل كا( ليؤكد أف ما كعير عف ذلؾ اليـك بمفظ الماضي )كانعبالت [َرٌَِه ا١ٌَ

 .(ٓ)آتيان ال محالة 
َْ ]قكلو تعالى:  ٛ ُّ ب ٠َْؼٍَ َّّ ِِ  ُْ ُ٘ ى، كىذا فيو نزاىة في التعبير، كناية عف المنٌ  [أَِّب َخٍَْمَٕب

 .(ٔ)كحسف التذكير 

                                                           
 (.ُُّ/ِٗ(، التفسير المنير، لمزحيمي، )ّْٕ/ٓينظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم، )( ُ)
 (َّْٕ/ٔ(، في ظبلؿ القرآف، )َُٕ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ْٕٗ/ّينظر: التفسير الكاضح، )( ِ)
 (.َُْ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ُٕٓ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، ) (ّ)
 (.َُٓ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، ) (ْ)
 (.ُُّ/ِٗينظر: التفسير الميسر، لمزحيمي، ) (ٓ)
 (.ُِٕ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، ) (ٔ)
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 واليدايات من اآليات:استنباط بعض المقاصد خامسًا: 
متناقض عجيب كيؼ ترشد اآليات إلى اعماؿ العقؿ كعدـ الكقكع في التناقض فأمر الكفار  -ُ

يطمعكف في دخكؿ الجنة، كىـ يكفركف بخالقيا، كال يأتمركف بأمره، كأمر رسكلو الذم أرسمو 
 ليدايتيـ.

َغبِسةِ ] فعندما قاؿ  تبرز اآليات عظمة الخالؽ  -ِ َّ اٌ َٚ َشبِسِق  َّ داللة عمى ىذا  [ثَِشةِّ اٌ
ؿ لحظة، ففي كؿ لحظة الككف الفسيح فيذه مشارؽ الشمس كالنجكـ كالككاكب تتكالى في ك

أثناء دكراف األرض حكؿ نفسيا أماـ الشمس يطمع مشرؽ كيختفي مغرب، فيجب عمينا أف 
ب َخٍَْمَذ ]نتفكر في ىذا الككف، الذم ال يعمـ منتياه إال اهلل كالعقؿ يفكر كالمساف ينطؽ،  َِ َب  َسثَّٕ

 .(ُ)  {9ٔٔ:}آل عًساٌ[ ََ٘زا ثَبِغاًل ُعْجَؾبََٔه فَمَِٕب َػَزاَة إٌَّبسِ 

ُْ ٠َُخُٛظٛا ] :تظير اآليات مدل ًقصر ىذه الدنيا فبعد التيديد الخفي في قكلو تعالى -ّ ُ٘ فََزْس

ٍَْؼجُٛا َ٠ َٓ األَْعَذاِس ِعَشاًػب] ، ذكر [َٚ ِِ  َْ ََ ٠َْخُشُعٛ ْٛ فاآليات تكحي بالسرعة كقصر الزمف [ ٠َ
 بيف الخكض كالمعب في الدنيا كبيف الخركج لمحساب.

يي ىذه السكرة الكريمة كما فييا مف قضايا ميمة تدكر حكؿ يكـ القيامة، ككذلؾ كىكذا تنت -ْ
قادر عمى إعادتو، فأحداث يكـ القيامة أحداث  تذكير الناس بقدرة الخالؽ فالذم بدأ الخمؽ 

عظيمة البد ليا مف قدرة كقكة، فالسكرة الكريمة فييا اإلشارات الكافية ليستدؿ بيا كؿ ذم عقؿ 
قدرة كتمؾ العظمة فيذه المبلئكة تعرج في يكـ مقداره خمسيف ألؼ سنة، كأٌم قدرة عمى ىذه ال

تجعؿ السماء المحكمة كالشيء المنصير، كىذه الجباؿ الراسخة التي تمسؾ األرض تصبح 
كالصكؼ المتناثر، فبل يجد العقؿ السميـ جكابان ليذه المشاىد كال يجد طريقان إال االىتداء 

 .كاإليماف بالخالؽ 

 

                                                           
 (.َّّٕ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ُ)
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 الفصل الخامس
 تعريف عام بسورة )نوح( وبيان المقاصد واألىداف

 كفيو مبحثاف:
 المبحث األول: تعريف عام بسورة نوح.

 .السورة وأىدافيا  المبحث الثاني: بيان مقاصد
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 المبحث األول
 تعريف عام بسورة نوح

 مطالب: كفيو خمسة
 تيا.المطمب األول: اسم السورة وترتيبيا وعدد آيا

 المطمب الثاني: زمان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيو.
 المطمب الثالث: فضائل السورة ومحورىا الرئيس.

 أىم الموضوعات التي تناولتيا السورة الكريمة.المطمب الرابع: 
 مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.المطمب الخامس: 
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 :آياتيا اسم السورة وترتيبيا وعدد: المطمب األول
ٍَْٕب ًُٔٛؽب]سميت السكرة بسكرة "نكح" لذكر نبي اهلل نكح في افتتاحيا  -ُ ، ككذلؾ  {ٔ}َٕح:[ أَِّب أَْسَع

َٓ َد٠َّبًسا]في خاتمتيا  َٓ اٌَىبفِِش٠ ِِ لَبَي ٌُٔٛػ َسةِّ ََل رََزْس َػٍَٝ األَْسِض  فيي اشتممت ،  {ٕٙ}َٕح:[ َٚ
نا نستطيع أف نطمؽ عمييا اسـ )أساليب الدعكة كيرل الباحث أن .عمى تفاصيؿ دعكتو كأدعيتو

 كالصبر عمييا(.

قبميا سكرة المعارج كبعدىا سكرة  لمصحؼ ىي السكرة الحادية كالسبعكفترتيب السكرة في ا -ِ
الجف، أما ترتيبيا مف حيث النزكؿ فيي نزلت بعد سكرة النحؿ، كنزؿ بعدىا سكرة الطكر، كىي 

 .(ُ)ا اثنا عشر سكرة مف أكاخر ما نزؿ بمكة حيث نزؿ بعدى

عدد آياتيا ثبلثكف آية كقيؿ إال آية كقيؿ إال آيتيف فيي ثماف كعشركف آية عند الككفييف،  -ّ
، أما عدد كمماتيا فمئتاف (ِ)كتسع كعشركف عند البصرييف كالشامييف كثبلثكف آية عند الباقيف 

 .(ّ)كأربع كعشركف، كحركفيا تسعمائة كتسع كخمسكف 

 :ان ومكان نزول السورة والجو الذي نزلت فيوزم: المطمب الثاني
 ،(ْ)"السكرة مكية بإجماع مف المتأكليفيقكؿ ابف عطية رحمو اهلل: " زمان ومكان نزول السورة:

أما زمانيا فيي مف السكر التي نزلت في ك  ،(ٓ)كيقكؿ ابف الجكزم: "ىي مكية كميا بإجماعيـ" 
 .(ٔ)كرة أكاخر العيد المكي حيث نزؿ بعدىا اثنا عشر س

 الجو الذي نزلت فيو سورة نوح:

إف الذم يتأمؿ آيات السكرة يممس المعاناة كالجيد المرير المضني الذم يبذلو أىؿ الحؽ، 
كيرل اإلصرار كالعناد يقؼ أماـ ىذه الدعكة بكؿ قكاه، فيذه الفترة المكية كاف إيذاء مشركي مكة 

                                                           

(، اإلتقاف في ُُِٗ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ٖٕ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ُٓٔ/ْشاؼ، )ينظر: الك( ُ)
 (.ٕٗ/ُعمـك القرآف، )

(، التفسير الكسيط لطنطاكم، ُُٓ/َُ(، مجمع البياف، لمطبرس، )ِّٖ/ُينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، )( ِ)
(ُٓ/َُٗ.) 

 (.ُُِٗ/ُٓير القرآني لمقرآف، )(، التفسُْْٕ/ِٗينظر: في رحاب التفسير، )( ّ)
 (.ِّٕ/ٓالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، )( ْ)
 (.ُّْ/ْزاد المسير في عمـ التفسير، )( ٓ)
 (.ٕٗ/ُينظر: اإلتقاف، )( ٔ)
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قط ألنيـ قالكا ربنا اهلل، فيذه السكرة الكريمة كأتباعو قد بمغ ذركتو مف تيديد كتعذيب ف لمنبي 
جاءت لتيطمئف القمة المؤمنة ليككنكا عمى ثقة كثبات، كال يغيرىـ الكفر كانتفاشو، كال يستعجمكف 
قطؼ الثمار فبعد ألؼ سنة إال خمسيف عامان مف الدعكة كالثقة بنصر اهلل في ىذا الظبلـ كالظمـ 

 .(ُ) عف الحؽ المتأصؿ في النفكسالمطبؽ، كالعناد المستشرم، كالصد 

 :فضائل السورة ومحورىا الرئيس: المطمب الثالث
ذكر ابف عطية كالزمخشرم في تفسيرىما ككثير مف المفسريف في فضميا  فضائل السورة: -ُ

من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين : )حديث عف أبي بف كعب أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
كلكف لـ أجد الحديث في السنف لكننا نستطيع القكؿ أف مف     ،(ِ)( الذين تدركيم دعوة نوح

قرأ سكرة نكح فمو تسعمائة كتسع كخمسكف حسنة بإذف اهلل، عمى عدد حركفيا، لحديث النبي  
  عف عبد اهلل بف مسعكد  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ( : من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فمو     

          أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولم حرف بو حسنة, والحسنة بعشر أمثاليا ل 
 .(ّ)(وميم حرف

قكمو، كما القاه مف إصرار كاستكبار كعناد كتنكع ىذه الدعكة  دعكة نكح  محورىا الرئيس: -ِ
بالسر كالجير كالميؿ كالنيار لكنيـ أبكا إال الضبلؿ كالعصياف كتستمر الدعكة كأحداثيا ما 

األساليب في الدعكة  كتظيرقكمو كما آمف معو إال القميؿ  يقارب قرف مف الزمف في جداؿ مع
مف ترىيب كترغيب ىذا الترغيب الذم ظير كاضحان عند دعكتو ليـ باالستغفار حتى تنزؿ 

، فالسكرة مف أكليا إلى آخرىا تحكي (ْ)البركة مف السماء كتزداد أمكاليـ كأكالدىـ كبساتينيـ 
لَبَي ]د في خاتمة السكرة دعكتو عمييـ باالستئصاؿ دعكة نكح لقكمو كما رٌدكا بو عميو كنج َٚ

َٓ َد٠َّبًسا َٓ اٌَىبفِِش٠ ِِ  . {ٕٙ}َٕح:[ ٌُٔٛػ َسةِّ ََل رََزْس َػٍَٝ األَْسِض 

 :أىم الموضوعات التي تناولتيا السورة الكريمة: المطمب الرابع

                                                           
 (.َّٕٔ/ٔينظر: في ظبلؿ القرآف، )( ُ)
 .(ِِٔ/ْ(، الكشاؼ، )ِّٕ/ٓينظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، )( ِ)
(، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا ِٓ/ٓسنف الترمذم، باب ما جاء فيمف قرأ حرفان مف القرآف، )( ّ)

 (.ِّٔ/ِكقاؿ عنو األلباني حديث حسف صحيح، )
(، التفسير الكسيط لطنطاكم، ُّْ/ِٗ(، التفسير المنير لمزحيمي، )ُْْٕ/ِٗينظر: في رحاب التفسير، )( ْ)

(ُٓ/َُٗ.) 
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يا   لقكمو، كردىـ عميو، كاشتممت أيضان عمى قضا اشتممت السكرة عمى دعكة نكح 
 ىامة، منيا:

 الترغيب كالترىيب في أساليب الدعكة اليامة التي ينبغي عمى الدعاة االىتماـ بيا. -ُ

التأمؿ كالتفكر في نعـ اهلل تعالى فيذه السماء التي جعميا مدراران، كىذه األرض التي جعميا  -ِ
 بساطان، كىذه األمكاؿ كالبنيف.

مر بيا مف مرحمة تككينو في بطف أمو إلى أف التأمؿ كالتفكر في خمؽ اإلنساف كالمراحؿ التي ي -ّ
 يصبح ذا عقؿ يفكر في ىذه األطكار كالمراحؿ التي مر بيا.

تناكلت السكرة بعض ثمار االستغفار كالتي منيا نزكؿ البركات مف السماء، كاإلمداد بالماؿ  -ْ
 كالبنيف كسعة الرزؽ.

طكيؿ مرير، كصبر  عمى قكمو باليبلؾ كالدمار بعد جياد ختمت السكرة بدعاء نكح  -ٓ
جميؿ في دعكتيـ فمـ يزدىـ ذلؾ إال إصراران كتمسكان بعبادة األصناـ، فكاف عقابيـ شديد في 

 الدنيا كاآلخرة.

 :مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا: المطمب الخامس
 مناسبة السورة لما قبميا:  -ٔ

ُُ ثَِشةِّ ]نيـ، قاؿ تعالى: نذار الكفار بإبداليـ خيران ملما ختمت السكرة السابقة بتيديد كبإ . أ فاََل أُْلِغ

 َْ َغبِسِة أَِّب ٌَمَبِدُسٚ َّ اٌ َٚ َشبِسِق  َّ َٓ *  اٌ ْغجُٛل١ِ َّ ُٓ ثِ ب َْٔؾ َِ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ َي َخ١ًْشا  ْْ ُٔجَذِّ  }انًعبزج:[ َػٍَٝ أَ

جاءت سكرة نكح بأعظـ عذاب في الدنيا كاآلخرة لمف كذب الرسؿ فكما صكرت   {ٔٗ-ٓٗ
ُْ أُْغِشلُٛا ]قاؿ تعالى: الدنيا اغرقكا كفي اآلخرة أدخمكا ناران، الصكرة حاليـ في  ِٙ ب َخِط١ئَبرِ َّّ ِِ

 ُٙ ُْ ٠َِغُذٚا ٌَ ْٔصَ ـــفَؤُْدِخٍُٛا َٔبًسا فٍََ ِْ هللاِ أَ ْٓ ُدٚ ِِ ع ػػػت مكقػػػا كقعػػػفكأني {ٕ٘}َٕح:[ بًساـــُْ 
 تئصاليـ ػدرة السػػػى القػػػتدالؿ عمػػػاالس

بداليـ بمف ىك   .(ُ)خير منيـ كا 

عمى ذكر العذاب الذم كيًعد بو الكفار،  كذلؾ تتشابو سكرة نكح كسابقتيا في المطمع المشتمؿ . ب
ف كاف مكجو لمف كفر بدعكة النبي الخاتـ  في سكرة المعارج ذكر العذاب لمكافريف بشكؿ عاـ كا 

 .(ُ)، كفي سكرة نكح ذكر العذاب المكجو لقكـ نكح محمد 
                                                           

(، تفسير ِّْ/َِ(، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، )َِٖ/َُر: البحر المحيط في التفسير، )ينظ( ُ)
 (.ٖٕ/ِٗالمراغي، )
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مناسبة سكرة نكح بما بعدىا كىي سكرة "الجف" مناسبة كاضحة  عدىا:مناسبة السورة لما ب -ِ
 تظير في عدة مكاضع:

ُْ ]جاء في سكرة نكح الدعكة إلى االستغفار  . أ ٍُْذ اْعزَْغفُِشٚا َسثَُّى كجاء في سكرة الجف صكرة [ فَمُ
ٛا َػٍَٝ اٌطَِّش٠مَِخ أَلَْعم١َْ ]مشابية لثمرة االستغفار كىي  ُِ ِٛ اْعزَمَب ٌَ ْْ أَ بًء َغَذلًبَٚ َِ  ُْ ُ٘ [ َٕب

: ٍّ  {ٙٔ}انج
(ِ). 

ْٓ ]كفي سكرة الجف  {ٕ٘}َٕح: [أُْغِشلُٛا فَؤُْدِخٍُٛا َٔبًسا]ذكر في سكرة نكح عاقبة الكافريف  . ب َِ َٚ

َٙب أَثًَذا َٓ ف١ِ َُ َخبٌِِذ٠ ََّٕٙ َّْ ٌَُٗ َٔبَس َع ِ َسُعٌَُٛٗ فَب َٚ :[ ٠َْؼِص هللاَ  ٍّ  {ٖٕ}انج
(ّ). 

ي السكرتيف الكريمتيف، عالـ اإلنس كعالـ الجف، ففي عالـ اإلنس ىناؾ مقابمة بيف عالميف ف . ت
)في سكرة نكح( شران كاف حريان أف يككف خيران فقد مكث نكح قرابة قرف مف الزمف كلـ يؤمف إال 
القميؿ لتغمغؿ الشر فييـ، كتكريث الكفر جيبلن بعد جيؿ، كفي سكرة الجف تصكير لعالـ الجف 

ظيار جانب الخيرية فيو،  كالذم كاف متكقعان أف يككف شران، ففي سكرة الجف سكرة لمخير ينبت كا 
في منابت الشر، فمف عالـ الجف العاصؼ بالشركر تظير صكرة جماعة مؤمنة آمنت بسماع 

، ثـ انقمبكا إلى أىميـ منذريف، فأصبحكا دعاة ليذا الديف، كيظير ىذا في القرآف مف النبي 
َب أََؽًذا]لقرآف: مطمع سكرة الجف عندما قالكا عف ا ْٓ ُْٔشِشَن ثَِشثِّٕ ٌَ َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ َ ْشِذ فَآ ِْٙذٞ اٌَِٝ اٌشُّ َ٠ ]

: ٍّ  {ٕ}انج
(ْ). 

 

                                                                                                                                                                          
 (.ٖٕ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ُّّ/ِٗينظر: التفسير المنير لمزحيمي، )( ُ)
 (.ُٓٓ/ِٗ(، التفسير المنير لمزحيمي، )ِٗ/ِٗينظر: تفسير المراغي، )( ِ)
 (.ِٗ/ِٗر المراغي، )ينظر: تفسي( ّ)
 (.َُِٖ/ُٓالتفسير القرآني لمقرآف، )( ْ)
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 المبحث الثاني
 بيان مقاصد السورة وأىدافيا

 كفيو سبعة مطالب:
      .المطمب األول: الدعوة إلى التوحيد رسالة األنبياء جميعًا 

 . قومو وموقفيم منوفي دعوة   منيج نوحالمطمب الثاني: 
النسل إكثار  ,سعة الرزقثمار الطاعة والستغفار المطمب الثالث: 

 .ونعيم الجنة 
عد المطمب الرابع: الدليل العقمي عمى نعم اهلل وقدرتو عمى البعث ب

 .الموت 
 .امس: مكر قوم نوح برسوليم المطمب الخ

 .  المطمب السادس: دعوة نوح عمى قومو بالستئصال والغرق 
عمى  المطمب السابع: الدعوة بالمغفرة لموالدين والمؤمنين والدعاء

 .الظالمين باليالك 
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 :جميعاً الدعوة إلى التوحيد رسالة األنبياء : المطمب األول
ُْ َػَزاٌة أٌَِ ]قاؿ تعالى:  ُٙ ْْ ٠َؤْر١َِ ًِ أَ ْٓ لَْج ِِ َه  َِ ْٛ ِْٔزْس لَ ْْ أَ ِٗ أَ ِِ ْٛ ٍَْٕب ًُٔٛؽب اٌَِٝ لَ ٌُ أَِّب أَْسَع لَبَي  * ١

 ٌٓ ج١ِ ُِ ُْ َِٔز٠ٌش  َِ أِِّٟ ٌَُى ْٛ ِْ  * ٠َب لَ أَِغ١ُؼٛ َٚ ارَّمُُٖٛ  َٚ ِْ اْػجُُذٚا هللاَ  ُْ اٌَِٝ  * أَ ْشُو ٠َُئخِّ َٚ  ُْ ْٓ ُرُٔٛثُِى ِِ  ُْ ٠َْغفِْش ٌَُى

 َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٕزُ ْٛ ُو ُش ٌَ ًَ هللاِ اَِرا َعبَء ََل ٠َُئخَّ َّْ أََع ًّّٝ اِ َغ ُِ  ًٍ  .{ٗ-ٔ:}َٕح[ أََع

 أوًل: التحميل المغوي:
" ك"ريسيؿ" بإسكاف السيف كضميا  أرسمنا: أرسمو في رسالة فيك "ميرسىؿ" ك"رسكؿ" كالجمع "ريٍسؿه

 .(ُ)كاإلرساؿ قكؿ في األصؿ كالمعنى قمنا لنكح أنذر قكمؾ مف قبؿ أف يأتييـ عذاب أليـ 

حمكؿ الدَّيف كنحكه األجؿ: مدة الشيء كغاية الكقت في المكت ك  ويؤخركم إلى أجل مسمى:
 .(ِ)كاستأجمو فأجمو إلى مدة كالجمع آجاؿ 

ف ذ ر: اإلنذار: اإلببلغ، كال يككف إال في التخكيؼ، كاالسـ: النيذير بضمتيف، كمنو  أنذر قومك:
ُُٔزسِ ]قكلو تعالى:  َٚ َْ َػَزاثِٟ  بمعنى إنذارم، كالنذير: المنذر، كيقع عمى كؿ  {ٙٔ}انمًس:[ فََى١َْف َوب

 .(ّ)و إنذارشيء في

أصؿ العبكدية الخضكع كالتذلؿ، كتعبد اهلل العبد بالطاعة، أم استعبده، كالعابد  عبدأن اعبدوا اهلل: 
. كيقكؿ أبك البقاء الكفكم: "العبادة جميع ما ذكر في (ْ)ىك الخاضع لربو المستسمـ كالمنقاد ألمره 

 .(ٓ)القرآف مف العبادة فالمراد بو التكحيد" 

 .(ٔ): كالتقكل بمعنى التقى، اتقى تقية كتقاء، كالتقي ىك المتقي، كيقاؿ: ما أتقاه هلل ك ؽ ل واتقوه:
كالتقكل تجنب القبح خكفان مف اهلل، كأصميا الكقاية، كالتقكل أيضان التحرز بطاعة اهلل عف عقكبتو، 

  . (ٕ)كصيانة النفس عما تستحؽ بو العقكبة 

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

                                                           
 (.ُِِ/ُ(، مختار الصحاح، )ُٕٖ/ّ(، معاني القرآف لمفراء، )ِٕٔ/ِّينظر: تفسير الطبرم، )( ُ)
 (.ُُ/ُُ(، لساف العرب، )ُْ/ُمختار الصحاح، )( ِ)
 (.ِّّ/ُ) (، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، لممناكم،َّٖ/ُمختار الصحاح، )( ّ)
 (. ِْٕ/ّلساف العرب، )( ْ)
 (.ٕٗٓ/ُالكميات، )( ٓ)
 (.ّْْ/ُمختار الصحاح، )( ٔ)
 (.َُٔ/ُالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، )( ٕ)



-ُْٕ- 

 

ٌُ أَِّب أَْسعَ ] ُْ َػَزاٌة أ١ٌَِ ُٙ ْْ ٠َؤْر١َِ ًِ أَ ْٓ لَْج ِِ َه  َِ ْٛ ِْٔزْس لَ ْْ أَ ِٗ أَ ِِ ْٛ أرسمناه ليخكفيـ عذاب اهلل [ ٍَْٕب ًُٔٛؽب اٌَِٝ لَ
كبأسو قبؿ أف يفاجئيـ العذاب األليـ في الدنيا بإغراقيـ بالطكفاف، كيكـ القيامة بالنيراف، كبعد 

َِ اِ ]بالميمة  تكميؼ نكح  ْٛ ٌٓ لَبَي ٠َب لَ ج١ِ ُِ ُْ َِٔز٠ٌش  ثـ جاء اآليات تكضح فحكل مضمكف  [ِّٟٔ ٌَُى
إلى خاتـ  ، كىي رسالة جميع األنبياء ألقكاميـ مف لدف آدـ الرسالة التي أرسؿ بيا نكح 

ِْ ]إال كىي  األنبياء محمد  أَِغ١ُؼٛ َٚ ارَّمُُٖٛ  َٚ ِْ اْػجُُذٚا هللاَ  عبادة اهلل كحده كطاعة الرسؿ الذم  [أَ
بالبينات كاليدل ليخرج الناس مف الظممات إلى النكر، فقاؿ ليـ نكح اعبدكا اهلل كحده، كاتقكه أرسميـ 

 .(ِ) (ُ)كاحذركا عصيانو كاترككا محارمو كاجتنبكا مآثمو كأطيعكني فيما آمركـ بو كأنياكـ عنو 
فِْش ٠َغْ ]ثـ تكضح اآليات األمكر المترتبة عمى عبادة اهلل كحده كعمى التقكل كطاعة الرسؿ 

ُْ رَؼْ  ْٕزُ ْٛ ُو ُش ٌَ ًَ هللاِ اَِرا َعبَء ََل ٠َُئخَّ َّْ أََع ًّّٝ اِ َغ ُِ  ًٍ ُْ اٌَِٝ أََع ْشُو ٠َُئخِّ َٚ  ُْ ْٓ ُرُٔٛثُِى ِِ  ُْ َْ ٌَُى ٛ ُّ فيذه ىي  [ٍَ
      ، كالمد ليـ في أعمارىـ كفي ىذه اآلية تذكير بالمبادرة بالطاعة قبؿ الثمرة كىي المغفرة لمذنكب

، كقكلو تعالى: (ّ)ألف أمر اهلل إذا جاء ال يؤخر، كال ييرد عذابو عف القكـ المجرميف حمكؿ النقمة 
[ ُْ ْٓ ُرُٔٛثُِى أم بعض الذنكب، كقيؿ المراد بالبعض ما ال يتعمؽ بحقكؽ العباد، كقيؿ يغفر لكـ  [ِِ

"مف"  ، كذكر الزجاج أف(ْ)الذم استغفرتمكه منيا، كقيؿ بعض الذنكب التي كعدكـ بالعقكبة عمييا
 .(ٓ)تختص الذنكب مف سائر األشياء كلـ تدخؿ لتبعيض الذنكب 

يغفر لكـ ذنكبكـ لعَـّ  أنيا لمتبعيض، ألنو لك قاؿ  القول الراجح واألقرب إلى الصواب
 .(ٔ)ذلؾ جميع ذنكبيـ المتقدمة كالمتأخرة، كاإلسبلـ كاإليماف بالرسؿ يجب ما قبمو 

غَ ] ُِ  ًٍ ُْ اٌَِٝ أََع ْشُو ٠َُئخِّ َٚ َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٕزُ ْٛ ُو ُش ٌَ ًَ هللاِ اَِرا َعبَء ََل ٠َُئخَّ َّْ أََع أف يمدي في أعماركـ إلى  [ًّّٝ اِ
 ة، كالحياة الطيبة، كىذا بمثابةػػاؿ الصالحػػػـ األعمػػا بأف يييئ لكػػارؾ لكـ فييػػػده، كيبػػػف عنػػكقت معي

 .(ٕ)أف يبارؾ ليـ في أعمارىـ كأكقاتيـ  كعده مف اهلل لمف أخمص لو العبادة كاتقاه كأطاع رسمو

                                                           
(، تفسير ُُّٓ/ُ(، الكجيز لمكاحدم، )ٖٗ/ٔ(، تفسير الماكردم، )ِٗٔ/ِّينظر: تفسير الطبرم، )( ُ)

 (.ٕٗ/ِٗالمراغي، )
 (.ُِّ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ُْٓ/ّ، )ينظر: تفسير النسفي( ِ)
 (.ّٔ/ِّ(، تفسير الطبرم، )ُِّ/ٖينظر: تفسير ابف كثير، )( ّ)
(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، ٗٗ/ٔ(، تفسير الماكردم، )ّٔٓ/ٓ(، فتح القدير، )ّٔ/ٗتفسير أبي السعكد، )( ْ)

 (.ُُِ/ُٓلطنطاكم، )
عرابو، لمزجاج، )( ٓ)  (.ِِٖ/ٓينظر: معاني القرآف كا 
(، التفسير المنير، لمزحيمي، ُُُ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ِّٕ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، ) (ٔ)

(ِٗ/ُّٔ.) 
 (.ّٕٓ/ّ(، التفسير الكاضح، )ُُِ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ٕ)



-ُٕٓ- 

 

 اإلعجاز البياني في الفاصمة:
ًّّٝ ]جاء في الفاصمة القرآنية في قكلو تعالى:   َغ ُِ  ًٍ ُْ اٌَِٝ أََع ْشُو ٠َُئخِّ َٚ  ُْ ْٓ ُرُٔٛثُِى ِِ  ُْ ٠َْغفِْش ٌَُى

 َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٕزُ ْٛ ُو ُش ٌَ ًَ هللاِ اَِرا َعبَء ََل ٠َُئخَّ َّْ أََع تمخص لمقارئ كتعمؿ ما جاء قبميا مف   {ٗ}َٕح:[ اِ
عمـ كفيـ لعبدكا اهلل كاتقكه، كأطاعكا رسكلو، فمك أعممكا عقكليـ  معاني، فمك كاف عند قكـ نكح 

بالفكر كالتدبر لتيقنكا أف نكحان مرسؿ مف ربو، لكنيـ حجركا عمى العقؿ كمنعكه مف التفكير، كأحاطكا 
فر، فالفاصمة القرآنية المقصكد بيا بالدرجة األكلى ىك المعنى القمب باالستكبار كاإلصرار عمى الك

 .(ُ)كليس مراعاة الحركؼ ألنيا قد تأتي مغايرة عف غيرىا ألف المقصكد ىك المعنى 
 ثالثًا: استنباط بعض اليدايات:

تظير اآليات رحمة اهلل بعباده بإرساؿ الرسؿ لتذكيرىـ كتخكيفيـ بعذاب اهلل كعقابو قبؿ أف  -ُ
 ـ العذاب.يباغتي

بقكمو حيث ناداىـ بأسمكب رقيؽ: يا قكـً تشعر بالشفقة التي  تبرز اآليات لطؼ نكح  -ِ
كالحرص عمى قكمو مف الكقكع في العذاب األليـ، فما أحكج الدعاة اليـك  كانت عند نكح 

 إلى التمسؾ بيذه الصفة مع الناس عند دعكتيـ.
ل كالطاعة، فكثير مف الناس مف يعبد اهلل، تبيف اآليات ثبلث أمكر ميمة ىي العبادة كالتقك  -ّ

كلكف ىؿ كؿ مف عبد اهلل متمسؾ بالتقكل؟ كىؿ مف يعبد اهلل كيتقيو متمسؾ بالطاعة الكاممة 
هلل كرسكلو؟ إنيا ثبلث قكاعد مترابطة إذا قمنا بيا حصمنا عمى مغفرة لذنكبنا كسعة في أرزاقنا 

 كبركة في آجالنا.
عظيـ كخطير، فكممة )أرسمنا( ترل فييا العظمة كالقكة، فاإلرساؿ  ينبو مطمع السكرة بأف األمر -ْ

ٌٓ ]مف اهلل تعالى، كقكلو تعالى:  ج١ِ ُِ ُْ َِٔز٠ٌش  َِ أِِّٟ ٌَُى ْٛ تأكيد آخر عمى ىذا  {ٕ}َٕح:[ لَبَي ٠َب لَ
 أطيعكف تظير أف األمر خطير كجسيـ. –اتقكا  –اإلرساؿ، ككذلؾ أفعاؿ األمر: اعبدكا 

اهلل يمد أجؿ اإلنساف دليؿ عمى زيادة العمر، إما زيادة حقيقية أك بمعنى أف  تبيف اآليات أف -ٓ
ًّّٝ ]اهلل يبارؾ ليذا اإلنساف في عمره، قاؿ تعالى:  َغ ُِ  ًٍ ُْ اٌَِٝ أََع ْشُو ٠َُئخِّ َٚ  ُْ ْٓ ُرُٔٛثُِى ِِ  ُْ ٠َْغفِْش ٌَُى

 ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٕزُ ْٛ ُو ُش ٌَ ًَ هللاِ اَِرا َعبَء ََل ٠َُئخَّ َّْ أََع َْ اِ  ، كفي الحديث الشريؼ عف أنس  {ٗ}َٕح:[ ٛ

                                                           
رائي، (، لمسات بيانية في نصكص مف التنزيؿ، لفضؿ السامِِّ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، )( ُ)

(ُ/ّٖٓ.) 
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من سره أن يبسط لو في رزقو, أو ينسأ لو في أثره, يقكؿ: ) قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل 
 .(ُ)( فميصل رحمو

ُْ رَؼْ ]قكلو تعالى:  مسألة: ْٕزُ ْٛ ُو ُش ٌَ ًَ هللاِ اَِرا َعبَء ََل ٠َُئخَّ َّْ أََع ًّّٝ اِ َغ ُِ  ًٍ ُْ اٌَِٝ أََع ْشُو ٠َُئخِّ َٚ َْ ٛ ُّ ٍَ ]

يقكؿ ابف بطاؿ رحمو اهلل: "يريد أجبلن قد قضى بو لكـ إف أطعتـ يؤخركـ إليو؛ ألف أجؿ  {ٗ}َٕح:
اهلل إذا جاء في حاؿ معصيتكـ ال يؤخر عنكـ، كىذا كمو مف المكتكب في بطف أمو، أم األجميف 

ب ٠ََشبءُ ]، كيؤيد ذلؾ قكلو تعالى: (ِ)استحؽ ال يؤخر عنو"  َِ ُؾٛا هللاُ  ّْ َُّ اٌِىزَبةِ  ٠َ َْٕذُٖ أُ ِػ َٚ ٠ُْضجُِذ  َٚ ]

 . {9ٖ}انسعد:
 :في دعوة قومو وموقفيم منو منيج نوح : المطمب الثاني

َٙبًسا]قاؿ تعالى:  َٔ َٚ ٟ ١ٌَْاًل  ِِ ْٛ ُد لَ ْٛ ُْ ُدَػبئِٟ اَِلَّ فَِشاًسا * لَبَي َسةِّ أِِّٟ َدَػ ُ٘ ُْ ٠َِضْد أِِّٟ  * فٍََ َٚ

ُْ ٌِزَغْ  ُٙ رُ ْٛ ب َدَػ َّ اْعزَْىجَُشٚا اْعزِْىجَبًساُوٍَّ َٚ ٚا  أََصشُّ َٚ  ُْ ُٙ ا ص١َِبثَ ْٛ اْعزَْغَش َٚ  ُْ ِٙ ُْ فِٟ آََرأِ ُٙ ُْ َعَؼٍُٛا أََصبثَِؼ ُٙ  فَِش ٌَ

َٙبًسا * ُْ ِع ُٙ رُ ْٛ َُّ أِِّٟ َدَػ ُْ اِْعَشاًسا * صُ ُٙ أَْعَشْسُد ٌَ َٚ  ُْ ُٙ ُْٕذ ٌَ َُّ أِِّٟ أَْػٍَ  .{9-٘:}َٕح[ صُ
 أوًل: التحميل المغوي:

ر فراران بمعنى ىرىب، كرجؿه فرّّ أم فارّّ كتقاؿ لبلثنيف كالجمع، كالفر كالفرار: الركغاف فرَّ يف فرارًا:
 .(ّ)كاليرب 
أصر عمى الشيء أقاـ عميو كداـ كثبت عميو، كأصر عمى األمر أم عـز كجد كمضى فيو  إصرارًا:

ذنب االستغفار فميس بميًصر عميو كال يرجع، كأكثر مما يستعمؿ في الشر كالذنكب، يعني مف اتبع ال
 .(ْ)كأف تكرر منو 

أسر الشي كتمو كأخفاه، كأعمنو كىك مف األضداد سررتو كتمتو كأعمنتو كأسر إليو حديثان أم  سرارًا:إ
 ؽ عمى النكاح ألنو يكتـ كيطمؽ أيضان عمى الزنا، كساٌره في أذنو مسارةن ػػر يطمػػػو بو، كالسػػأقضى إلي

 .(ٓ)أم تناجكا  كسراران كتساكران 
    التكبر كاالستكبار: التعظـ، كاستكبار الكفار ىك بمعنى أف ال يقكلكا ال إلو  واستكبروا استكبارًا:

َْ ]إال اهلل، كمنو قكلو تعالى:  ُْ ََل اٌََِٗ اَِلَّ هللاُ ٠َْغزَْىجُِشٚ ُٙ ٌَ ًَ ُْ َوبُٔٛا اَِرا ل١ِ ُٙ َّ فبث:[ أِ   ، {ٖ٘}انص 
                                                           

(، كصحيح مسمـ، باب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا، ٔٓ/ّصحيح البخارم، باب مف أحب البسط في الرزؽ، )( ُ)
(ْ/َُِٖ.) 

 (.َِٕ/ٔشرح صحيح البخارم، البف بطاؿ، )( ِ)
 (.ْٓٓ/ُ(، القامكس المحيط، )ِّٔ/ُينظر: مختار الصحاح، )( ّ)
 (.ّْٓ/ْب، )(، لساف العر ُٕٓ/ُمختار الصحاح، )( ْ)
 (.ّٖٓ/ْ(، لساف العرب، )ُْٔ/ُينظر: مختار الصحاح، )( ٓ)



-ُٕٕ- 

 

   أف يقكلكا  المتناع عف قبكؿ الحؽ معاندة كتكبران، كىذا ما دعاىـ إليو نكح كاالستكبار أيضان: ا
 .(ُ)ال إلو إال اهلل فاستكبركا استكباران 

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:
لينذر قكمو كىذه اآليات  ىذه اآليات تكضح بعض أساليب الدعكة التي سمكيا نكح 

هَ ]منسجمة مع سابقتيا التي جاء فييا  َِ ْٛ ِْٔزْس لَ ْْ أَ ككاف ىذه اآليات إجابة عف سؤاؿ  {ٔ}َٕح:[ أَ
إني لـ أترؾ دعكتيـ ليبلن أك نياران، كلكف قكمو  كيؼ دعا نكح قكمو بعد أف كمفو اهلل بو، فقاؿ 

 .(ِ)كا ىذه الدعكة باإلصرار عمى ما ىـ عميو مف الكفر كاالستكبار مقاب
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

ما أمره اهلل بو كىك عبادة اهلل كحده كأطاعو رسمو كتحذيرىـ مف بأس  غ نكح بعد أف بمَّ 
ٟ ]،(ّ)اهلل كعذابو، ككاف رٌدىـ األدبار كاليرب كاإلعراض عف تمؾ الدعكة  ِِ ْٛ ُد لَ ْٛ لَبَي َسةِّ أِِّٟ َدَػ

َٙبًسا َٔ َٚ ُْ ُدَػبئِٟ اَِلَّ فَِشاًسا * ١ٌَْاًل  ُ٘ ُْ ٠َِضْد عف الحؽ أف يحذر الرجؿ ابنو مف ككاف مف فرارىـ  [فٍََ
دعكة نكح كيقكؿ البنو لقد حذرني أبي كما أحذرؾ، فبل عجب أف يمكث فييـ ىذا الزمف الطكيؿ كلـ 

 .(ْ)يؤمف إال القميؿ 
[ َٚ  ُْ ُٙ ا ص١َِبثَ ْٛ اْعزَْغَش َٚ  ُْ ِٙ ُْ فِٟ آََرأِ ُٙ ُْ َعَؼٍُٛا أََصبثَِؼ ُٙ ُْ ٌِزَْغفَِش ٌَ ُٙ رُ ْٛ ب َدَػ َّ أِِّٟ ُوٍَّ اْعزَْىجَُشٚا َٚ َٚ ٚا  أََصشُّ

يمانيـ لكي يغفر اهلل ليـ، إال أنيـ مف شدة عنادىـ  رغـ حرص نكح  [اْعزِْىجَبًسا عمى ىدايتيـ كا 
حتى ييأس منيـ كيترؾ دعكتيـ، بؿ زادكا في  كانكا يغمقكف آذانيـ حتى ال يسمعكا كبلـ نكح 

كترككا  كأقامكا عميو، ككٌذبكا نكح  اإلعراض بأف غطكا رؤكسيـ كتنكركا كأصركا كتعمدكا الكفر
 .(ٓ)التكبة، كدعكة تكحيد اهلل 

بدأ بدعكتيـ باألىكف  دعكتيـ كنجد أنو  كمع ىذا اإلصرار منيـ لـ يترؾ نكح 
كىي المناصحة بالسر، فمما رفضكا ثنى بالمجاىرة فمما أبكا إال الكفر ثمَّث بالجمع بيف اإلسرار 

َُّ أِِّٟ ]،(ٔ)كاإلعبلف  َٙبًساصُ ُْ ِع رُُٙ ْٛ ُْ اِْعَشاًسا * َدَػ ُٙ أَْعَشْسُد ٌَ َٚ  ُْ ُٙ ُْٕذ ٌَ َُّ أِِّٟ أَْػٍَ فتارةن يدعكىـ  [صُ

                                                           
 (.ُِٖ/ٓلساف العرب، )( ُ)
 (.ّْْٕ/ِٗينظر: في رحاب التفسير، )( ِ)
 (.ُّٔ/ِّينظر: التفسير الطبرم، )( ّ)
 (.ََُ/ٔ(، تفسير الماكردم، )ِّٔ/ِّينظر: تفسير الطبرم، )( ْ)
 (.ّٕ/ٗ(، تفسير أبي السعكد، )ُٓٔ/َّ(، تفسير الرازم، )ََُ/ٔينظر: تفسير الماكردم، )( ٓ)
 (.ُُٔ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ْٗٔ/َُ(، الدر المصكف، )ُٔٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ٔ)
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، كأخرل يدعكىـ بينو كبينيـ، كمع تنكع األساليب كاستمرارىا إال أنيـ أبكا إلى  بصكت عاؿو
 .(ُ)االستمرار في الكفر كالمعاندة 

 : وجوه البالغة:رابعاً 
سراران  الطباؽ بيف ليبلن  -ُ  .(ِ)كنياران، كبيف جياران كا 

ُْ ]قكلو تعالى:  -ِ ِٙ ُْ فِٟ آََرأِ ُٙ المراد رؤكس األصابع كليس األصبع فقد أطمؽ الكؿ  [َعَؼٍُٛا أََصبثَِؼ
كىك األصبع كأراد الجزء كىك طرؼ األصبع، فيذا مجاز مرسؿ عبلقتو بعضية حيث ذكر 

ث لك استطاعكا إدخاؿ األصابع يالمسامع بح الكؿ كأراد البعض، كىذا فيو مبالغة في إرادة سد
 .(ّ)كميا لفعمكا 

كيجكز في إعراضيـ عما دعاىـ إليو، "السيف كالتاء" في استغشكا لممبالغة  :واستغشوا ثيابيم -ّ
أف يككف األمر مف جعؿ األصابع في اآلذاف كاستغشاء الثياب عمى حقيقتو بأف تككف مف 

ة كالبغض الشديد لمف ال يرضكف كبلمو كيجكز أف عادات قكـ نكح فعؿ ذلؾ إلظيار الكراىي
 .(ْ)يككف تمثيبلن ككناية عمى شدة الكراىية كاإلعراض عمف ال يريدكف قبيكؿ دعكتو 

َٙبًسا]قكلو تعالى:  -ْ ُْ ِع رُُٙ ْٛ َُّ أِِّٟ َدَػ حرؼ العطؼ "ثـ" يفيد التراخي، كتكرير الدعكة  {3}َٕح:[ صُ
لدعكة السابقة كانت لئلسرار، كال يخفى التفاكت بيف لمبياف كالتككيد حيث أفادت "ثـ" أف ا

ُْ ]الجير كاإلسرار السابؽ، كأفادت "ثـ" الثانية في قكلو تعالى:  أَْعَشْسُد ٌَُٙ َٚ  ُْ ُٙ ُْٕذ ٌَ َُّ أِِّٟ أَْػٍَ صُ

 .(ٓ)أف الجمع بيف اإلعبلف كاإلسرار أغمظ مف إفراد كؿو منيما   {9}َٕح:[ اِْعَشاًسا
سراران( كىذه المصادر لمتأكيد، حيث تؤكد التعبير القرآني ب -ٓ استخداـ المصادر )استكباران كا 

عف دعكة نبييـ، كتمسكيـ بعبادة األصناـ، كما يؤكد المصدر إسراران  استكبار قكـ نكح 
 . (ٔ)لقكمو كعدـ تركو لدعكتيـ  استمرار دعكة نكح 

                                                           
 (.ٖٖٖ/ُ(، تفسير السعدم، )َِٗ/ٖ(، الدر المنثكر، )ِِّ/ٖينظر: تفسير ابف كثير، )( ُ)
 (.ُّٗ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ِ)
(، التحرير كالتنكير، ُّٗ/ِٗ(، التفسير المنير، لمزحيمي، )ُُْ/ُٓينظر: التفسير الكسيط لطنطاكم، )( ّ)

(ِٗ/ُٗٓ.) 
 (.ُٔٗ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ْ)
 (.ِِْ/َُ(، إعراب القرآف كبيانو، )ُٔٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ٓ)
 (.ُّٗ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ٔ)
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 ًا: استنباط بعض اليدايات من اآليات:خامس
داعية إلى اهلل، كعدـ االىتماـ لمنتائج كعدـ اليأس رغـ كثرة الظمـ تظير اآليات صبر ال -ُ

كالطغياف، فالداعية عميو النصح كاإلرشاد كالتبميغ بالتي ىي أحسف كاهلل ييدم مف يشاء إلى 
 صراط مستقيـ.

اآليات تبرز أف الداعية إلى اهلل عميو أف يتمتع بالذكاء، كالتجديد في دعكتو، كاستحداث  -ِ
لقكمو ليبلن كنياران في السر كفي المحافؿ كالمجالس،  ة كمتنكعة، فدعكة نكح أساليب جديد

 كميا أساليب متنكعة، فبل يظؿ الداعية يدعكا عمى كتيرةو كاحدة، كطريقة ال يغيرىا.

 صدرالحب كالرحمة بالمدعكيف ميما  قمب الداعية إلى اهلل ال يعرؼ إالتكضح اآليات أف  -ّ
الداعية أف يقابؿ ىذا البغض كتمؾ الكراىية بكممات مف المحبة منيـ مف عداكة كبغض، فعمى 

 كالمطؼ فمقد كاف قكـ نكح يغطكا كجكىيـ بالثياب كيغمقكا آذانيـ حتى ال يسمعكا كبلـ نكح 
 .ان عمييـ كشفقة بيـحرصذلؾ لشدة كراىيتيـ كبغضيـ لو، كمع ىذا لـ يترؾ دعكتيـ ك 

كيفية استخدامو فمماذا كاف يغمؽ قكـ نكح آذانيـ؟ لماذا ترشد اآليات الكريمة إلى أىمية العقؿ ك  -ْ
كا عمى م؟ كؿ ذلؾ ألنيـ أىممكا عقكليـ كأقفكانكا يغطكا كجكىيـ كال يريدكف حتى رؤية نكح 

مف سمعو كبصر فيذه التي تدخؿ المعمكمات إلى العقؿ ليحمميا، كينظر كمنافذه أبكاب العقؿ 
 كل بدالن مف العقؿ، كىذا قمة الضبلؿ كالجيؿ.لكنيـ استخدمكا الي قيمياصحيحيا مف س

تكضح اآليات أىمية التدرج في الدعكة فيبدأ الداعية باألىكف كاألسيؿ، ثـ الترقي في األشد  -ٓ
 فاألشد، كىذا مطمكب مف كؿ داعية يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر، حيث بدأ نكح 

ف، فالدعكة جيران أغمظ مف اإلسرار، بالمناصحة سران، ثـ بالمجاىرة، ثـ بالجمع بيف الطريقتي
 . (ُ)كالجمع بيف األمريف أغمظ مف إفراد أحدىما 

عطمكا كسائؿ اإلدراؾ عمدان، كأغمقكىا كلـ ينتفعكا بدعكة الحؽ  تظير اآليات أف قكـ نكح  -ٔ
ف لـ تسمع  فكاف ذلؾ سببان في ىبلكيـ، كاألمة اليكـ يجب عمييا أف تسمع لمعمماء كالدعاة، كا 

نصحيـ فسيككف ذلؾ سببان في ىبلكيـ كتفرقيـ شيعان كأحزابان ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، ليـ كل
 فالدمار كاليبلؾ نتيجة لعدـ اإلصغاء لمحؽ كأىمو.

 :إكثار النسل ونعيم الجنة ,الرزق سعة ثمار الطاعة والستغفار من:المطمب الثالث

                                                           
 (.ِِْ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، )( ُ)
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ُْ أَِّ ]قاؿ تعالى:  ٍُْذ اْعزَْغفُِشٚا َسثَُّى َْ َغفَّبًسافَمُ ْذَساًسا * ُٗ َوب ِِ  ُْ بَء َػ١ٍَُْى َّ ًِ اٌغَّ  * ٠ُْشِع

َٙبًسا ْٔ ُْ أَ ًْ ٌَُى ٠َْغَؼ َٚ ُْ َعَّٕبٍد  ًْ ٌَُى ٠َْغَؼ َٚ  َٓ ث١َِٕ َٚ اٍي  َٛ ِْ َ ُْ ثِؤ ِذْدُو ّْ ُ٠ لَبًسا * َٚ َٚ َْ هللِ  ُْ ََل رَْشُعٛ ب ٌَُى لَْذ  * َِ َٚ

اًسا َٛ ُْ أَْغ  .{ٗٔ-ٓٔ:}َٕح [َخٍَمَُى
 يل المغوي:أوًل: التحم

يقاؿ سماء مدرار أم تيدرُّ إذا كثر مطرىا، كيقاؿ سحابو مدرار كالدُّرة في األمطار: أف يتبع  مدرارًا:
 يا بعضان بعض
،  والد ُر: " الضرع ييًدر بالضـ دركران، كالدّْرَّةي كثرة المبف كسيبلنو كأدرت اناقة فيي ميدرّّ المبف، يقاؿ "دىرَّ

 .(ُ)رُّه أم ال كثر خيره، كيقاؿ في المدح: هلل دىره مف رجؿ كيقاؿ في الذـ: ال دىرَّ دى 
لَبًسا]قكلو تعالى:  َٚ َْ هللِ  ُْ ََل رَْشُعٛ ب ٌَُى كقر الرجؿ أم بجمو، كالتكقير: التعظيـ كالترزيف  وقارًا: [َِ

 .(ِ)كالمعنى ما لكـ ال تخافكف هلل عظمة كال تعظمكنو حؽ عظمتو 

ثـ عمقة، ثـ مضغةن ثـ عظمان، كما يحصؿ في كؿ طكر مف أحكاؿ  حاالن بعد حاؿ، نطفةن، أطوارًا:
 .(ْ)، فإف آفاؽ لقد طالت عمايتو كالمرء يخمؽ طكران بعد أطكاران (ّ)مختمفة، كقكؿ النابغة 

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:
عاىـ زاد بعد مناجاة نكح ربو بأنو دعا قكمو ليبلن كنياران بالسر تارة كالعبلنية أخرل ككمما د

عراضيـ كبالغك في البغض كالكراىية لرسكليـ فاستغشكا ثيابيـ حتى لكأنيـ أرادكا مف  نفكرىـ كا 
الثياب أف تمفيـ بداخميا حتى ال يركنو إطبلقان، كجاءت ىذه اآليات ترغبيـ بأشياء يحبكنيا كىي 

ثـ مف عمقة ثـ مف األمكاؿ كالبنيف لعميـ يستغفركا كيتكبكا كيعظمكا اهلل الذم خمقيـ مف نطفة 
مضغة، ىذه األطكار التي تحيطيا عناية اهلل كرحمتو، لماذا يمتنعكف عف تعظيـ اهلل كيفركف مف 

 .(ٓ)قكؿ ال إلو إال اهلل؟! 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
                                                           

 (.ِٕٗ/ْ(، لساف العرب، )َُّ/ُمختار الصحاح، )( ُ)
 (.ّْٔ/ِّ(، تفسير الطبرم، )ُّٗ/ٓينظر: لساف العرب، )( ِ)
 ىك النابغة الذبياني أحد شعراء المعمقات كاسمو زياد بف معاكية بف ضباب بف جناب، كعندما سئؿ عمر ( ّ)

قاؿ: النابغة كشعره متميز في االعتذار حتى قالكا خير مف قاؿ الشعر إذا رىب، شعراء  مف أشعر الناس،
 (.َْٔ/ٓالنصرانية، )

(، تفسير غريب القرآني الككارم،     ّٓٔ/ِّ(، تفسير الطبرم، )ُٖٖ/ّينظر: معاني القرآف لمفراء، )( ْ)
(ُٕ/ُْ.) 

 (.ُُٓ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ٓ)
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َْ َغفَّبًسا] ُ َوب ُْ أَِّٗ ٍُْذ اْعزَْغفُِشٚا َسثَُّى فر اهلل ليـ، قاؿ ليـ ناصحان مرشدان ىمو ىدايتيـ حتى يغ [فَمُ
غفاران لمف يستغفر كيتكب كرغبيـ  فطمب منيـ أف يتكبكا كيقمعكا عف كفرىـ كمسكقيـ، فإف اهلل 

بنتيجة ىي االستغفار كتمؾ التكبة بأف يرسؿ اهلل عمييـ المطر المتتابع التي تنفعيـ في شئكف 
تابع النافع ألرضيـ حياتيـ فيذا كعده بخير اآلخرة كىك المغفرة، كخير الدنيا كىي المطر المت

 .(ُ)كمزارعيـ 

ْذَساًسا] ِِ  ُْ بَء َػ١ٍَُْى َّ ًِ اٌغَّ َٙبًسا * ٠ُْشِع ْٔ ُْ أَ ًْ ٌَُى ٠َْغَؼ َٚ ُْ َعَّٕبٍد  ًْ ٌَُى ٠َْغَؼ َٚ  َٓ ث١َِٕ َٚ اٍي  َٛ ِْ َ ُْ ثِؤ ِذْدُو ّْ ُ٠ كليس  [َٚ
 اتيف عامرة، كأنيا جاريةػػؾ بسػػػان، ككذلػػؿ أيضػػادة األكالد كالنسػػبؿ كزي ،ارػى األمطػػد مقتصر عمػػالكع

 .(ِ)يكثر حكليا الخصب كالزرع بمختمؼ أشكالو 

لَبًسا] َٚ َْ هللِ  ُْ ََل رَْشُعٛ ب ٌَُى اًسا * َِ َٛ ُْ أَْغ لَْذ َخٍَمَُى قكلو مالكـ ال تخافكف  ما كجو ليـ نكحه  [َٚ
ـ ثـ عمقة ثـ عظمة اهلل كال تعظمكنو كقد خمقكـ عمى أحكاؿ كمراحؿ مختمفة فكنتـ نطفة في األرحا

مضغة ثـ عظامان ثـ كسا العظاـ لحمان، إف ىذه األطكار إذا قابميا العقؿ بالتدبر كالفكر فسكؼ 
، فيا عجبان ألمرىـ كشدة عنادىـ كبعدىـ عف الحؽ، فمكا (ّ)ينطؽ المساف تبارؾ اهلل أحسف الخالقيف 

 و.فكركا لحظةن في ىذه األطكار لرأكا كلعممكا عظمة اهلل كقدرتو كرحمت

 رابعًا: أوجو البالغة:
َْ َغفَّبًسا]قكلو تعالى:  -ُ ُ َوب أفاد ثبكت الصفة هلل بذكر فعؿ "كاف" كما أفاد كماؿ غفرانو  [أَِّٗ

 .(ْ)لصيغة المبالغة "غفاران" 

ْذَساًسا]قكلو تعالى:  -ِ ِِ  ُْ بَء َػ١ٍَُْى َّ ًِ اٌغَّ اإلرساؿ مستعار لئليصاؿ كاإلعطاء، كتعديتو بػ  [٠ُْشِع
، كفيو مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية حيث أراد بالسماء المطر ألنو ألنو إيصاؿ مف عمك"عميكـ" 
 ، كالعرب تقكؿ لممطر سماء، يقكؿ جرير: (ٓ) ينزؿ منيا

ف كانكا غضابا   إذا نزؿ السماء بأرض قكـو   (ُ)رعيناه كا 

                                                           
 (.ُُٔ/ُٓ(، التفسير الكسيط لطنطاكم، )ُٖٗ/ِٗظر: التحرير كالتنكير، )ين( ُ)
 (.ْٖ/ِٗينظر: تفسير المراغي، )( ِ)
 (.ْٖ/ِٗينظر: تفسير المراغي، )( ّ)
 (.ُٕٗ/ِٗينظر: التحرير كالتنكير، )( ْ)
حمد مصطفى البديع(، أل –المعاني  –(، عمـك الببلغة )البياف ِِٗ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، )( ٓ)

 (.ِٔٓ/ُالمراغي، )
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 .(ِ)لمتأكيد ير القرآني باستخداـ المصادر )استكباران، إسراران، إخراجان( ىذه المصادر التعب -ّ

لَبًسا]قكلو تعالى:  -ْ َٚ َْ هللِ  ُْ ََل رَْشُعٛ ب ٌَُى ، استفياـ القصد منو تكبيخيـ كالتعجب مف حاليـ [َِ
نكار ما ىـ عميو مف استيزاء كاستخفاؼ بما يدعكىـ إليو نكح  أف القـك  ، كفيو لفتة لطيفةكا 

رسؿ اهلل فإف ذلؾ فيو  ألف مف يكقر كيحتـر كانكا يبالغكف باالستيزاء برسكؿ اهلل نكح 
 .(ّ) طاعة هلل، كمف يستيزئ برسمو فيذا عصياف ككفر

 خامسًا: استنباط بعض اليدايات من اآليات:
ىذا المدد باألمكاؿ ك تبرز اآليات كتظير أىمية ثمرة االستغفار، فيذه السماء تصبح مدراران  -ُ

الستغفار لـ نكف مبالغيف في ىذه كاألكالد، كىذه الجنات كاألنيار، فمك قمنا نعيـ الدنيا كمو في ا
   العبارة، كلنا أسكة حسنة في رسكلنا الحبيب الذم كاف يستغفر اهلل كيتكب إليو أكثر مف 

  واهلل إني ألستغفر اهلل يقكؿ: ) قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  سبعيف مرة، عف أبي ىريرة 
  لكي  إلى االستغفاريكـ األمة ال ، فما أحكج(ْ)( وأتوب إليو في اليوم أكثر من سبعين مرة

      تنزؿ عمينا بركات مف السماء، كتخرج لنا بركات مف األرض، كنزداد قكة إلى قكتنا، 
ًِ ]فيتغير حاؿ األمة إلى األفضؿ، قاؿ تعالى:  ِٗ ٠ُْشِع َُّ رُٛثُٛا ا١ٌَِْ ُْ صُ َِ اْعزَْغفُِشٚا َسثَُّى ْٛ ٠َب لَ َٚ     

 َٚ ْذَساًسا  ِِ  ُْ بَء َػ١ٍَُْى َّ َٓ اٌغَّ ١ ِِ ْغِش ُِ ا  ْٛ ٌَّ َٛ ََل رَزَ َٚ  ُْ رُِى َّٛ حً اٌَِٝ لُ َّٛ ُْ لُ            إف حاجتنا  {ٕ٘}ْٕد:[ ٠َِضْدُو
     ف كالبساتيف، كاألحاديث بنيإلى االستغفار يجب أف نككف أكثر مف حاجتنا إلى األمكاؿ كال

لسنف، كلكف في االستغفار كفضمو كثمرتو ال يمكف استقصاؤىا لكثرتيا كانتشارىا في كتب ا
     مع قكمو،  حديث سيد االستغفار يىشيٌد االنتباه لما لو مف عبلقة بينو كبيف قصة نكح 

سيد الستغفار: الميم أنت ربي ل إلو إل أنت, قاؿ: ) عف شداد بف أكس، عف النبي 
   خمقتني وأنا عبدك, وأنا عمى عيدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, 

                                                                                                                                                                          
 (.َِٔ/ِمعاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص، ألبي الفتح العباسي، )( ُ)
 (.ُّٗ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ِ)
 (.َِّ/َُ(، إعراب القرآف كبيانو، )ُُٖ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ّ)
 (.ٕٔ/ٖ، )صحيح البخارم باب استغفار النبي ( ْ)
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  . فيذا (ُ)( بنعمتك عمي  وأبوء بذنبي فاغفر لي, فإنو ل يغفر الذنوب إل انت أبوء لك
   إال اهلل" كختـ بطمب المغفرة، كبيف   قكمو كىك قكؿ "ال إلو  الحديث بدأ بما دعا نكح 

  بداية الحديث كنيايتو اعتراؼ بنعمة اهلل كاعتراؼ بالذنكب، كؿ ىذه األمكر كاف يقابميا قـك 
       كرة معككسة عما في الحديث، فرفضكا قكؿ كممة التكحيد، كاصركا كاستكبركا نكح بص

 عف االستغفار.

    تو المطمقة كرحمتو الكاسعة ليذا فالخالؽ بقدر  ،نعـمتكضح اآليات كتنبو عمى شكر ال -ِ
       محفكفة بالعناية التامة بداية مف طكر النطفة كحتى اإلنساف في مراحؿ خمقو كميا ال

   كالدة كما بعدىا، أال تحتاج إلى شكر اهلل؟! أف مف يسدل إليؾ شيئان تشكره عميو، لماذا ال
       تيغمؽ األعيف، كتغفؿ القمكب عف التفكر في ىذه األطكار كىذه المراحؿ مف حياة 

 اإلنساف.

دة مف القضايا الميمة التي تمفت اآليات النظر إلييا أف االشتغاؿ بطاعة اهلل سبب يكجب زيا -ّ
البركة كالنماء كفتح أبكاب الخيرات المتنكعة مف أمطار كثمار كزيادة في األمكاؿ كاألكالد، 

ُٕٛا ]: فتككف بركات السماء كاألرض ألىؿ الطاعة كاإليماف ألـ يقؿ  َِ ًَ اٌمَُشٜ آَ ْ٘ َّْ أَ ْٛ أَ ٌَ َٚ

األَْسضِ  َٚ بِء  َّ َٓ اٌغَّ ِِ ُْ ثََشَوبٍد  ِٙ ا ٌَفَزَْؾَٕب َػ١ٍَْ ْٛ ارَّمَ َٚ  َْ ب َوبُٔٛا ٠َْىِغجُٛ َّ ُْ ثِ ُ٘ ْٓ َوزَّثُٛا فَؤََخْزَٔب ٌَِى َٚ ]

تخرج مف السماء ك تنزؿ مف كاضحة إيماف باهلل كرسمو ثماره بركات  قضية، فال{9ٙ}األعساف:
صكرتيا لنا  قضيةعاقبتو العذاب في الدنيا كاآلخرة، كىذه ال، أما االستكبار كالكفر فاألرض

رأينا القمة المؤمنة تنجكا، كرأينا الطكفاف يغرؽ كييمؾ الظالميف سكرة "نكح" بكضكح تاـ، كقد 
 ألنفسيـ بالكفر.

                                                           

صحيح البخارم، باب أفضؿ االستغفار، كتكممة الحديث قاؿ: )كمف قاليا مف النار مكقنان بيا فمات مف يكمو ( ُ)
قبؿ أف يمسي فيك مف أىؿ الجنة، كمف قاليا مف الميؿ كىك مكقف بيا فمات قبؿ أف يصبح فيك مف أىؿ 

 (.ٕٔ/ٖالجنة، )
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 :اهلل وقدرتو عمى البعث بعد الموتالدليل العقمي عمى نعم : المطمب الرابع
اٍد ِغجَبلًب]قاؿ تعالى:  َٛ َّ ا َو١َْف َخٍََك هللاُ َعْجَغ َع ْٚ ُْ رََش َّٓ ُٔٛسً  * أٌََ ِٙ َش ف١ِ َّ ًَ اٌمَ َعَؼ َٚ ًَ َعَؼ َٚ ا 

َظ ِعَشاًعب ّْ َٓ األَْسِض َٔجَبرًب * اٌشَّ ِِ  ُْ ْٔجَزَُى هللاُ أَ ُْ اِْخَشاًعب * َٚ ٠ُْخِشُعُى َٚ َٙب  ُْ ف١ِ َُّ ٠ُِؼ١ُذُو ُُ  * صُ ًَ ٌَُى هللاُ َعَؼ َٚ

َٙب ُعجاًُل فَِغبًعب * األَْسَض ثَِغبغًب ْٕ ِِ  .{ٕٓ-٘ٔ:}َٕح[ ٌِزَْغٍُُىٛا 
 أوًل: التحميل المغوي: 

كيقاؿ طابؽ الغطاء اإلناء كانطبؽ ، طبقو فكؽ طبقو أك طبؽ فكؽ طبؽ، كالطبؽ الغطاء طباقًا:
عميو كتطبؽ، كمف المجاز مطر طبؽ األرض، كجراء طبؽ الببلد، بمعنى عظاىا كحمميا بكثرتو 

، كالطبؽ أصمو شيء عمى مقدر شيء مطبؽ عميو مف كالسماكات طباؽ، أم بعضيا فكؽ بعض
 .(ُ)لوجميع جكانبو كالغطاء 

نبت، أنبتو اهلل فيك منبكت ككؿ ما أنبت اهلل في األرض فيك نىٍبته  واهلل أنبتكم من األرض نباتًا:
 .(ِ)كجاء المصدر "نباتان" عمى غير كزف الفعؿ "أنبت إنباتان"، كلو نظائر في المغة 

ة، كىك أكسع  سباًل فجاجًا: مف الًشعب أك ىك الفىج الطريؽ الكاسع بيف الجبميف كالجمع ًفجاج كأفجَّ
الًشعب الكاسع بيف الجبميف، كقيؿ الفج ما انخفض مف الطريؽ، كسببلن: السبيؿ الطريؽ كما كضح 

 .(ّ)منو، كالمعنى طرقان كاضحة كاسعة 
، كالخمؽ في كبلـ العرب: ابتداع (ْ)الخمؽ كالخميقة كاحد، كالجمع خبلئؽ، كالخالؽ: الصانع  خمق:

و، ككؿ شيء خمقو اهلل فيك مبتدؤه عمى غير مثاؿ سيبؽ إليو، كال الشيء عمى مثاؿ لـ ييسبؽ إلي
، كخمؽ اهلل الشيء يخمقو خمقان بمعنى أحدثو بعد أف لـ تجكز ىذه الصفة باأللؼ كالبلـ لغير اهلل 

َُّ َخٍَْمَٕب إٌُّْطفَخَ ]يكف، كأصؿ الخمؽ التقدير، فكؿ شيء خمقو اهلل فيك كفؽ تقديره، قاؿ تعالى:  صُ

ٍْمًب َػٍَمَ  َْٔشؤَْٔبُٖ َخ َُّ أَ ب صُ ًّ ََ ٌَْؾ َٔب اٌِؼَظب ْٛ ب فََىَغ ًِ ْعَغخَ ِػظَب ُّ ْعَغخً فََخٍَْمَٕب اٌ ُِ آََخَش فَزَجَبَسَن خً فََخٍَْمَٕب اٌَؼٍَمَخَ 

 َٓ ُٓ اٌَخبٌِم١ِ  {ٗٔ}انًؤيٌُٕ:[ هللاُ أَْؽَغ
(ٓ). 
 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:

                                                           
(، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، ُٖٖ/ُختار الصحاح، )(، مْٗٓ/ُينظر: أساس الببلغة، لمزمخشرم، )( ُ)

(ُ/ِّٓ.) 
 (.َّّ/ُ(، مختار الصحاح، )ٔٗ/ِينظر: لساف العرب، )( ِ)
 (.ِْ/ٔ(، كتاب العيف، )ّّٖ/ِينظر: لساف العرب، )( ّ)
 (.ُُٓ/ْكتاب العيف، لمفراىيدم، )( ْ)
 (.ٖٓ/َُلساف العرب، )( ٓ)
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اآليات ثمرات االستغفار  تكذكر  ،قكمو لبلستغفار عاان دنكحأف اآليات السابقة  ذكرت
السمكات خمؽ جاءت ىذه اآليات كدليؿ عقمي عمى قدرة اهلل المطمقة التي تتجمى لمناظر في ف

الذم فكاألرض كالشمس كالقمر، كالتي تنبو العقؿ إلى قضية خمؽ اإلنساف كمكتو ثـ إخراجو كبعثو 
 ىك الذم خمقيا كما ذكرت ىذه اآليات. يرسؿ السماء مدراران في اآليات السابقة

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
اٍد ِغجَبلًب] َٛ َّ ا َو١َْف َخٍََك هللاُ َعْجَغ َع ْٚ ُْ رََش َظ ِعَشاًعب * أٌََ ّْ ًَ اٌشَّ َعَؼ َٚ َّٓ ًُٔٛسا  ِٙ َش ف١ِ َّ ًَ اٌمَ َعَؼ َٚ]        

التي تراىا بصكرة مستمرة فقد تابع ىذه اآليات دعكة لمتأمؿ كالنظر بالعقؿ كالقمب، في ىذه األشياء 
مخاطبة قكمو محتجان عمييـ بحجج اهلل في كحدانيتو كقدرتو أال تركف ىذه السمكات بعضيا  نكح 

فكؽ بعض فتعتبركا كتتعظكا كتنتيكا عما أنتـ عميو مف كيٍفر كعناد، أال تركف ىذا القمر كتمؾ 
كذلؾ كقيؿ أف ضياء القمر كالشمس  الشمس قمران فيو نكره ألىؿ األرض، كشمس ىي كالمصباح

 .(ُ)ألىؿ األرض كأىؿ السماء 
َٓ األَْسِض َٔجَبرًب] ِِ  ُْ ْٔجَزَُى هللاُ أَ ُْ اِْخَشاًعب * َٚ ٠ُْخِشُعُى َٚ َٙب  ُْ ف١ِ َُّ ٠ُِؼ١ُذُو كاإلنبات مف األرض استعارة مف  [صُ

دة يعني الدفف بعد أبك البشرية مف األرض ثـ صارح الجميع نباتان منو، كاإلعا حيث أخذ آدـ 
المكت في القبكر كاإلخراج ىي البعث يكـ القيامة لمحساب كالتأكيد بالمصدر "إخراجان" كأنو قاؿ: 

 .(ِ)يخرجكـ حقان كال محالة 
ُُ األَْسَض ]ثـ تابع نكح لفت أنظارىـ إلى نعمة األرض التي يعيشكف فكقيا،  ًَ ٌَُى هللاُ َعَؼ َٚ

َٙب * ثَِغبغًب ْٕ ِِ فاألرض كالفراش المبسكط تتقمبكف عمييا كما تتقمبكف عمى  [ُعجاًُل فَِغبًعب ٌِزَْغٍُُىٛا 
 .(ّ)بيسطكـ لتستقركا عمييا كتسمككا فيا أيف شئتـ مف أقطارىا كنكاحييا 

 رابعًا: أوجو البالغة:
ادٍ ]قكلو تعالى:  َٛ َّ ا َو١َْف َخٍََك هللاُ َعْجَغ َع ْٚ ُْ رََش رية االستفياـ لمتقرير كالرؤية بص [أٌََ

   ، يقكؿ تعالى: (ْ)ممكف أنو ىك الخالؽ ليذه األشياءكعممية بمعنى أنيـ يشاىدكف ىذه المخمكقات كيع

َّٓ هللاُ ] األَْسَض ١ٌََمٌُُٛ َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ َخٍََك اٌغَّ َِ  ُْ ُٙ ٌْزَ ْٓ َعؤَ ٌَئِ ُْ ]، كقكلو تعالى: {ٕ٘}نمًبٌ:[ َٚ ُٙ ٌْزَ ْٓ َعؤَ ٌَئِ َٚ

                                                           
 (.ْْٕٓ/ِٗ(، في رحاب التفسير، )َُِ/ٔ، تفسير الماكردم، )(ّٔٔ/ِّينظر: تفسير الطبرم، )( ُ)
(، تفسير َُِ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ُٖٔ/ْ(، الكشاؼ، )ّٕٓ/ٓينظر: تفسير ابف عطية، )( ِ)

 (.ٖٓ/ِٗالمراغي، )
 (.ٖٔ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ّٖٓ/ٓينظر: فتح القدير، لمشككاني، )( ّ)
 (.ُُٗ/ُٓلطنطاكم، ) ينظر: التفسير الكسيط،( ْ)
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األَ  َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ َخٍََك اٌغَّ َِ ُُ َّٓ اٌَؼِض٠ُض اٌَؼ١ٍِ ُٙ َّٓ َخٍَمَ خسف:[ ْسَض ١ٌََمٌُُٛ ْٓ ]، كقكلو تعالى: {9}انصُّ ٌَئِ َٚ

 َْ َّٓ هللاُ فَؤََّٔٝ ٠ُْئفَُىٛ ُْ ١ٌََمٌُُٛ ُٙ ْٓ َخٍَمَ َِ  ُْ ُٙ ٌْزَ خسف:[ َعؤَ  .{31}انصُّ

َٓ األَْسضِ ]قكلو تعالى:  ِِ  ُْ ْٔجَزَُى هللاُ أَ شاء لممشابية بيف استعارة حيث استعير باإلنبات لئلن [َٚ
نشاء اإلنساف حيث أف كؿ مف اإلنساف كالنبات تدالف عمى قدرتو كحكمتو، فاإلنساف  إنبات النبات كا 
يمكت ثـ يبعث إلى حياة جديدة، ككذلؾ النبات يحصد ثـ يعكد إلى الحياة مرة أخرل بعد زراعة 

 .(ُ)بذكره مف جديد 
َٓ األَسْ ]قكلو تعالى:  ِِ  ُْ ْٔجَزَُى هللاُ أَ كلـ يقؿ: أنبتكـ إنباتان، كىذه داللة كاضحة عمى [ ِض َٔجَبرًبَٚ

ف تشابيت في بعض المراحؿ مف حيث القكة  التغاير في كيفية التكاثر بيف اإلنساف كالنبات، كا 
كالضعؼ، فالنبات يبدأ ضعيفان ثـ ينمك بقكة ثـ يككف في نيايتو ضعيفان، كىذه تشبو مراحؿ اإلنساف، 

ٍح َظْؼفًب هللاُ اٌَّ ]قاؿ تعالى:  َّٛ ْٓ ثَْؼِذ لُ ِِ  ًَ َُّ َعَؼ حً صُ َّٛ ْٓ ثَْؼِذ َظْؼٍف لُ ِِ  ًَ َُّ َعَؼ ْٓ َظْؼٍف صُ ِِ  ُْ ِزٞ َخٍَمَُى

ُُ اٌمَِذ٠شُ  َٛ اٌَؼ١ٍِ ُ٘ َٚ ب ٠ََشبُء  َِ َش١ْجَخً ٠َْخٍُُك  ٔو:[ َٚ  {ٗ٘}انسُّ
(ِ). 

ُُ األَْسَض ثَِغبغًب]قكلو تعالى:  ًَ ٌَُى هللاُ َعَؼ شبيو بميغ بمعنى األرض األرض بساطان ت [َٚ
 .(ّ)كالبساط مذلمة سيمة فحذؼ أداة التشبيو ككجو الشبو، كىذا أبمغ مف قكلو األرض كالبساط 

 :من اآليات خامسًا: استنباط بعض المقاصد واليدايات
العقؿ ليتدبر،  ترشدالعقؿ ليتفكر ك  تكجواآليات بكضكح أىمية العقؿ فيذه اآليات تظير  -ُ

ب ]الجكارح كميا لتخرج بعبارة أكلك األلباب، كىي قكلو تعالى:  بوتنكالعينيف لتنظر، ك  َِ َب  َسثَّٕ

ََ٘زا ثَبِغاًل ُعْجَؾبََٔه فَمَِٕب َػَزاَة إٌَّبسِ   .{9ٔٔ}آل عًساٌ:[ َخٍَْمَذ 
البحث في أسرارىا فيذه سبع سماكات اإلعجاز في خمؽ الككف، كترشد إلى اآليات  تبرز -ِ

ج، لماذا عبر بكممة نكر لمقمر، كسراج لمشمس، فيذا إشارة إلى طباقان، القمر نكر كالشمس سرا
نما يستضيء بانعكاس أشعة الشمس عميو،  أف ضكء القمر ليس مف ذاتو فيك جسـ مظمـ كا 

، كىكذا ما كشفو العمـ حقيقة، (ْ)كالشمس جسـ ممتيب أنكارىا ذاتية تضيء األرض كالقمر
لكشؼ أسرارىا كاالستفادة منيا كلؤلسؼ ىذا  فعمينا أف نغكص في أعماؽ الظكاىر كالمخمكقات

 ما يفعمو أعداؤنا فيتقدمكف كنتأخر، كتتبصركف كنتقيقر.

                                                           
 (.َُِ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ُ)
 (.ِِٗ/َُينظر: إعراب القرآف كبيانو، )( ِ)
 (.ُُِ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ّ)
 (.َُِ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ْ)
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ُْ ]اآليات مشيد عظيـ كصكرة رائعة في كيفية الخمؽ  تظير -ّ ْٔجَزَُى هللاُ أَ لكحة فنية ذات ألكف [ َٚ
مكحة األكلى ليكتمؿ بييجة ممكنة بمكف النبات بجميع ألكانو كأزىاره، كلكحةه أخرل مقابمة ليذه ال

َٙب]المشيد  ُْ ف١ِ َُّ ٠ُِؼ١ُذُو لكحة رمادية األلكاف يحيطيا الغمكض كالظبلـ، كلكحة ثالثة  [صُ
ُْ اِْخَشاًعب] ٠ُْخِشُعُى ما نار، فيذه المكحات الثبلثة  [َٚ  ال  لكحة ألكانيا مزدكجة كمتقابمة إما جنة كا 

تأمؿ      العقؿ كالقمب إلى خالقو بمحظة بد مف رؤيتيا كالمركر مف أماميا، أنيا لكحات تشد 
 كتدبر.

 :عميو السالم مكر قوم نوح برسوليم: المطمب الخامس
ٌَُذُٖ اَِلَّ َخَغبًسا]قاؿ تعالى:  َٚ َٚ بٌُُٗ  َِ ُْ ٠َِضْدُٖ  ٌَ ْٓ َِ ارَّجَؼُٛا  َٚ  ِٟٔ ْٛ ُْ َػَص ُٙ َّ  * لَبَي ٌُٔٛػ َسةِّ أِ

ْىًشا ُوجَّبًسا َِ َىُشٚا  َِ لَبٌُٛا ََل  * َٚ َْٔغًشاَٚ َٚ ٠َُؼَٛق  َٚ ََل ٠َُغَٛس  َٚ اًػب  َٛ ََل ُع َٚ ا  ّدً َٚ  َّْ ََل رََزُس َٚ  ُْ َٙزَُى َّْ آٌَِ  *  رََزُس

َٓ اَِلَّ َظاَلًَل  ١ ِّ ََل رَِضِد اٌظَّبٌِ َٚ لَْذ أََظٍُّٛا َوض١ًِشا   .{ٕٗ-ٕٔ:}َٕح[ َٚ
 أوًل: التحميل المغوي:

مَّاؿ كجميؿ فالمثقؿ بالتشديد كبيران كالعرب تحكؿ لفظ كبير إلى كبَّا كرًا كبارًا:م ر ليككف أشد مثؿ جي
 .(ُ)أشد مبالغة، كيقاؿ: رجؿ كبير ككيبار ككيبَّاره 

احتياؿ في خفية كخديعة، كرجؿ مكار كمىكيكره كماكر كأصؿ المكر الخداع  والمكر:
، كالمكر (ِ)
مكار كمككر  إعماؿ الخديعة كالحيمة، فالمكر ىك الخديعة، كىك احتياؿ في خفية كخديعة، كرجؿ

 .(ّ)كأصؿ المكر الخداع، كىك إيصاؿ المكركه كالضرر إلى إنساف كىك ال يدرم  .كماكر
العصياف: خبلؼ الطاعة، عصاه يعصيو عصيان كمعصية، كعصى العبد ربو: إذا خالؼ  عصوني:

يّّ كيقاؿ لمجماعة إذا خرجت عف طاعة السمطاف: قد استعصت  أمره كلـ يطعو فيك عاصو كعىصى
 .(ٓ)، كالعصياف مخالفة األمر قصدان (ْ)عميو 

كضع الشيء في غير مكضعو، يقاؿ: ظمـ الشعر إذا ابيض في غير أكانو.  الظالمين: الظمم لغة:
 .(ٔ)التعدم عمى الحؽ إلى الباطؿ، كىك الجكر  والظمم اصطالحًا:

                                                           
 (.ُِٗ/ٓ(، لساف العرب، )ُٖٗ/ّراء، )(، معاني القرآف لمفُِٕ/ِينظر: مجاز القرآف، ألبي عبيدة، )( ُ)
 (.ُّٖ/ٓينظر: لساف العرب، )( ِ)
 (.ِِٕ/ُالتعريفات، لمجرجاني، )( ّ)
 (.ٕٔ/ُٓ(، لساف العرب، )ُُِّ/ُينظر: القامكس المحيط، )( ْ)
 (.ٕٕ/ُالحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة، لزكريا بف محمد األنصارم، )( ٓ)
 (.ّٕ/ُات الدقيقة، )الحدكد األنيقة كالتعريف( ٔ)
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 مناسبة اآليات لما قبميا:ثانيًا: 

عيـ بصدؽ ما يدعكىـ إليو كحثيـ عمى بعد أف سمؾ نكح مع قكمو مسالؾ متعددة إلقنا
الطاعة، كاإليماف باهلل، لقد دعاىـ سران كعبلنية بالميؿ كالنيار لـ يترد دعكتيـ لحظة كىك مشفؽ 
عمييـ كناصح ليـ، كرغبيـ بخيرم الدنيا كاآلخرة، كذكرىـ بخمقيـ كخمؽ ما يركف مف شمس كقمر 

آدـ منيا، كأنيـ فييا سيقبركف، كؿ ىذه  كسماكات كذكرىـ بعكدتيـ مف األرض التي أنشأ اهلل
المحاكالت بشتى األساليب الحكيمة كالتكجييات السميمة ممفكفة بصبر طكيؿ جميؿ كقمب ناصح 

ِٟٔ ]ليـ، بعد كؿ ىذا  ْٛ ُْ َػَص ُٙ َّ       جاءت اآليات تيبيف مكر قكمو كاتباع  [...لَبَي ٌُٔٛػ َسةِّ أِ
لدنيا كاآلخرة، بإصرارىـ عمى عبادة األكثاف، كسمكؾ طريؽ الطريؽ التي تكصميـ إلى الخسارة في ا

 .(ُ)الشيطاف 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
ٌَُذُٖ اَِلَّ َخَغبًسا] َٚ َٚ بٌُُٗ  َِ ُْ ٠َِضْدُٖ  ٌَ ْٓ َِ ارَّجَُؼٛا  َٚ  ِٟٔ ْٛ ُْ َػَص ُٙ َّ  لقد تكجو نكح  [لَبَي ٌُٔٛػ َسةِّ أِ

الجيد كتمؾ الحقبة الطكيمة لقد قابمكا دعكتو  بالشككل لربو عمى ما القاه مف قكمو بعد ىذا
باإلعراض الشديد، بؿ كاتبعكا الطريؽ المعاكس لدعكتو تمامان، كاستمركا كأصركا عمى عصيانو 
كعدـ طاعتو كأطاعكا رؤساءىـ، كأىؿ الثركة الذيف لـ يزدىـ الماؿ كالكلد إال ضبلالن في الدنيا، 

بيف، فبدالن مف استخداـ نعمة اهلل في طاعتو استعممكىا في كعذابان في اآلخرة كذلؾ ىك الخسراف الم
في أعماؿ قكمو القبيحة مف مكر،  ، ثـ استطرد نكح (ِ)معصيتو بؿ كفي الصدّْ عف سبيمو 

 ترؾ األصناـ.   كاالتفاؽ فيما بينيـ عمى عدـ 
ْىًشا ُوجَّبًسا] َِ َىُشٚا  َِ ََل رَ  * َٚ َٚ  ُْ َٙزَُى َّْ آٌَِ لَبٌُٛا ََل رََزُس َْٔغًشاَٚ َٚ ٠َُؼَٛق  َٚ ََل ٠َُغَٛس  َٚ اًػب  َٛ ََل ُع َٚ ا  ّدً َٚ  َّْ  * َزُس

َٓ اَِلَّ َظاَلًَل  ١ ِّ ََل رَِضِد اٌظَّبٌِ َٚ لَْذ أََظٍُّٛا َوض١ًِشا  كمكر مكران حيث تمثؿ ذلؾ في احتياليـ ككيدىـ  [َٚ
ح بشتى لنكح، كالتدبير في خفاء إلنزاؿ السكء كاألذل بو، كتحريض الناس كصدىـ عف دعكة نك 

ُْ ]قاؿ تعالى: الكسائؿ لدييـ، كىذا المكر ليس كيدان فحسب بؿ درجة فكؽ الكيد،  ْىَشُ٘ َِ َىُشٚا  َِ لَْذ  َٚ

ُْٕٗ اٌِغجَبيُ  ِِ ُْ ٌِزَُضَٚي  ُ٘ ْىُش َِ  َْ ْْ َوب اِ َٚ  ُْ ُ٘ ْىُش َِ َْٕذ هللاِ  ِػ كىذا يدؿ عمى شدة كفرىـ  ،{ٙٗ}إبساْيى:[ َٚ
صرارىـ عمى االست مرار عمى عبادة األصناـ كدان كسكاعان كيعكؽ كنسرا كؿ كجحكدىـ، كتمسكيـ كا 

قبيمة ليا صنـ تعبيده كتقدسو، ككانت ىذه األسماء لرجاؿ صالحيف مف قكـ نكح كبعد مكتيـ زيف 
الشيطاف لقكـ نكح أف انصبكا في مجالسكـ انصابان ليؤالء الصالحيف كسمكىا بأسمائيـ كبعد أف 

                                                           
 (.ُُِ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ُ)
(، التفسير الكسيط، ُٗٔ/ْ(، الكشاؼ، )َُُِ/ُٓ(، التفسير القرآني لمقرآف، )ّٗٓ/ٓينظر: فتح القدير، )( ِ)

 (.ُِِ/ُٓلطنطاكم، )
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د ضؿ بسبب ىذه األصناـ كىؤالء الرؤساء كثير مف الناس تكالت األجياؿ عبدت ىذه األنصاب كق
 الذيف عبدكا ىذه األصناـ قركنان.

َٓ اَِلَّ َظاَلًَل ]ثـ دعا نكح ربو قائبلن  ١ ِّ ََل رَِضِد اٌظَّبٌِ      ألنو رأل أنو لـ يبؽ محؿ لنجاحيـ  [َٚ
ف يؤمف مف قكمؾ أنو ل كال لصبلحيـ فيـ مصممكف عمى الكفر ككقع اليأس مف إيمانيـ كأخبره 

 .(ُ)إال مف قد آمف 

 رابعًا: أوجو البالغة:
َْٔغًشا]قكلو تعالى:  -ُ َٚ ٠َُؼَٛق  َٚ ََل ٠َُغَٛس  َٚ اًػب  َٛ ََل ُع َٚ ا  ّدً َٚ  َّْ ََل رََزُس َٚ  ُْ َٙزَُى َّْ آٌَِ لَبٌُٛا ََل رََزُس ذكر  [َٚ

لخاص بعد كىذا مف باب ذكر افي اآلية اآللية بصكرة عامة ثـ أخذ يذكر أسماء تمؾ اآللية 
 .(ِ)العاـ

ْىًشا ُوجَّبًسا]قكلو تعالى:  -ِ ، مو العبارةمبالغة في شدة المكر فيك مكره كبير جدان ال تحيط بحج [َِ
 .(ّ)فيك مكر عظيـ تكاد تزكؿ مف شدتو الجباؿ

 خامسًا: استنباط بعض اليدايات والمقاصد من اآليات:
فيذه النعـ عبارة عف نفاقيا كتكجيييا،  إتبرز اآليات أىمية الماؿ كالكلد كما تبيف الكيفية في  -ُ

في طاعتو كما يرضيو، كالعجيب الذم ال يقبمو  فاحفظيا كسخرىاأمانة استأمنؾ اهلل عمييا، 
يذاء  العقؿ، استخداـ نعـ اهلل في ما يغضبو، كتسخير الماؿ كالكلد في الصٌد عف سبيؿ اهلل كا 

 المؤمنيف، كىذا قمة الجيؿ كالضبلؿ.

كدعكتو ككانكا  قكـ نكح تمسككا بعبادة األصناـ عنادان ككرىان لنكح تكضح اآليات أف  -ِ
يشجعكف بعضيـ بعضان عمى عدـ ترؾ اآللية كعدـ اتباع دعكة نكح، مف ىنا تبرز أىمية 

، (ْ)( المرء عمى دين خميمو فمينظر أحدكم من يخالل: )الصحبة، ألـ يقؿ حبيبنا المصطفى 

                                                           

(، تفسير السعدم،   ٖٖ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ِّٓ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ُٗٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ُ)
 (.ُِْ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ٖٖٗ/ُ)

 (.ُْٖ/ِٗينظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )( ِ)
 (.ِِّ/َُ(، إعراب القرآف كبيانو، )ُِِ/ُٓينظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )( ّ)
(، ْْ/ُِماف لمبييقي، )(، شعب اإليُٖٗ/ْالمستدرؾ عمى الصحيحيف، كعمؽ عميو بصحيح كلـ يخرجاه، )( ْ)

 (.ّٖٗ/ُّمسند اإلماـ أحمد كعنده )فمينظر أحدكـ مف يخالط(، )



-َُٗ- 

 

فالصحبة الصالحة تعيف عمى الطاعة أما قكـ نكح كأمثاليـ فيذه دعكة إلى اختيار األصدقاء، 
حبتيـ تغمؽ األبكاب كتضع المعكقات في طريؽ الحؽ.  فصي

نكح عمى قكمو كرأفتو بيـ فقاؿ عصكني كلـ يقؿ عصكؾ يا رب كىذا  تبيف اآليات مدل عطؼ -ّ
شاقة، ليتيـ ألنو يحبيـ كيحب ىدايتيـ كعمى أمؿ منو أنيـ يتبعكه، كليذا كانت ميمتو طكيمة ك 

عرفكا مدل حرصو عمى إنقاذىـ مف عذاب اهلل، لكنيـ قابمكه الرحمة بالقسكة، كالمطؼ بالعنؼ 
قبالو عمييـ بالفرار منو ، فما أحكج األمة اليكـ لمتمسؾ بأسمكب القرآف العظيـ في المعاممة مع كا 

 .محبةالناس كدعكتيـ إلى الحؽ، بيذا األسمكب الذم تفيض منو الرحمة كالشفقة كال

لَْذ أََظٍُّٛا َوض١ًِشا ]: تشعر اآليات جكاز الدعاء عمى الظالميف، قاؿ تعالى حكاية عف نكح  -ْ َٚ

َٓ اَِلَّ َظاَلًَل  ١ ِّ ََل رَِضِد اٌظَّبٌِ ، كأنو دعا ، كيرل الباحث أف ذلؾ خاص بنكح  {ٕٗ}َٕح:[ َٚ
 عمى قكمو بعد أف أكحى اهلل إليو أنو لف يؤمف أحد بعد ذلؾ منيـ.

بعبادة األصناـ، كحبيـ ليا، فالمحب لمشيء  تأمؿ في اآليات يرل قكة تمسؾ قكـ نكح الم -ٓ
فيما بينيـ بالتمسؾ بعدـ ترؾ األصناـ التي  دائمان يردد اسمو، كليذا تكاصى قكـ نكح 

سمكىا كدان كسكاعان كيغكث كيعؽ كنسرا، ككاف يكفي أف يقكلكا آليتكـ، لكنيـ مف شدة حبيـ 
 في ذكر أسمائيا.سمكىا كفٌصمكا 

 :نوح عمى قومو بالستئصال والغرق دعوة: المطمب السادس
ِْ هللاِ أََْٔصبًسا]قاؿ تعالى:  ْٓ ُدٚ ِِ  ُْ ُٙ ُْ ٠َِغُذٚا ٌَ ُْ أُْغِشلُٛا فَؤُْدِخٍُٛا َٔبًسا فٍََ ِٙ ب َخِط١ئَبرِ َّّ لَبَي  * ِِ َٚ

َٓ َد٠َّب َٓ اٌَىبفِِش٠ ِِ ََل ٠ٍَُِذٚا اَِلَّ فَبِعًشا  * ًسأٌُٛػ َسةِّ ََل رََزْس َػٍَٝ األَْسِض  َٚ ُْ ٠ُِعٍُّٛا ِػجَبَدَن  ُ٘ ْْ رََزْس أََِّه اِ

 .{1ٕ-ٕ٘:}َٕح[ َوفَّبًسا
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 أوًل: التحميل المغوي:
[ َٓ َٓ اٌَىبفِِش٠ ِِ تذر مف ذرا، يقاؿ ذركت الشيء بمعنى طيرتو كأذىبتو، كمنو  [ََل رََزْس َػٍَٝ األَْسِض 

 .(ُ)كذرت الريح التراب كغيره 
: فسؽ ككذب كالفاجر: المائؿ عف الحؽ، كالساقط عف الطريؽ، كفجر الرجؿ بالمرأة:  فاجرًا: رى فىجى

رو   .(ِ)أم زنا، كفجرت المرأة: زنت، كرجؿ فاجر مف قكـو فجار كفجره، كرجؿ فجكر مف قكـو فيجي

 ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:
بركا كمكركا كألحقكا بو األذل، كاتبعكا اآليات السابقة كيؼ عصى قكـ نكح رسكليـ كدبينت 

، كتمسككا رؤساءىـ أصحاب الماؿ كالجاه، ككيؼ سخركا ىذا الماؿ كالجاه لمكيد لدعكة نكح 
باألصناـ التي ضؿ بسببيا كسبب ىؤالء الرؤساء كثيران مف الناس، بعد كؿ ىذا جاءت دعكة نكح 

قيـ كىبلكيـ كاف بسبب خطيئاتيـ عمييـ باالستئصاؿ كالغرؽ، لكف ىذه اآليات كضحت أف غر 
الشنيعة كجرائميـ الفظيعة، فكاف غرقيـ في الدنيا، كيكـ القيامة عذاب عظيـ، كلف يجدكا أحدان 

 .(ّ)ينصرىـ أك يدفع عنيـ عذاب ربيـ 

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
[ ُْ ُٙ ُْ ٠َِغُذٚا ٌَ ُْ أُْغِشلُٛا فَؤُْدِخٍُٛا َٔبًسا فٍََ ِٙ ب َخِط١ئَبرِ َّّ َْٔصبًساِِ ِْ هللاِ أَ ْٓ ُدٚ أم بسبب خطيئاتيـ  [ِِ

أيغرقكا بالطكفاف، كيكـ القيامة يدخمكف النار، كأكد ىذا المعنى بزيادة "ما" كالمعنى مف كثرة ذنكبيـ 
صرارىـ عمى الكفر أغرقكا في تيارات الطكفاف، فمـ يكف ليـ معيف كال مغيث كال نصير ينقذىـ مف  كا 

 القيامة، ثـ جاءت دعكة نكح باستئصاليـ عف كجو األرض.الطكفاف كال مف عذاب يـك 
َٓ َد٠َّبًسا] َٓ اٌَىبفِِش٠ ِِ لَبَي ٌُٔٛػ َسةِّ ََل رََزْس َػٍَٝ األَْسِض  ََل ٠ٍَُِذٚا اَِلَّ  * َٚ َٚ ُْ ٠ُِعٍُّٛا ِػجَبَدَن  ُ٘ ْْ رََزْس أََِّه اِ

ليو أنو لف يؤمف مف قكمو أحد إال مف قد كقد دعا نكح بيذه الدعكة بعد أف أكحى اهلل إ [فَبِعًشا َوفَّبًسا
ب ]آمف كىذا في قكلو تعالى:  َّ َٓ فاََل رَجْزَئِْظ ثِ َِ ْٓ لَْذ آَ َِ َه اَِلَّ  ِِ ْٛ ْٓ لَ ِِ  َٓ ِِ ْٓ ٠ُْئ ٌَ ُ َٟ اٌَِٝ ُٔٛػٍ أََّٔٗ أُِٚؽ َٚ

 َْ  .(ْ)، فدعا ربو أال يبقي منيـ أحدان عمى كجو األرض  {ٖٙ}ْٕد:[ َوبُٔٛا ٠َْفَؼٍُٛ

                                                           
 (.ُُِ/ُينظر: مختار الصحاح، )( ُ)
 (.ِّْ/ُ(، مختار الصحاح، )ْٕ/ٓينظر: لساف العرب، )( ِ)
 (.ُِْ/ُٓ(، التفسير الكسيط، لطنطاكم، )َِٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ّ)
(، تفسير المراغي، ِّٔ/ٖ(، تفسير ابف كثير، )ُُّ/ُٖفسير القرطبي، )(، تَِٔ/ْينظر: الكشاؼ، )( ْ)

 (.ُْٕٓ/ِٗ(، في رحاب التفسير، )ٖٗ/ِٗ)
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      ، كىناؾ سؤاؿ (ُ)بمعنى أحدان أك مأخكذ مف الدار كالمعنى مف يسكف الدار وديارًا 
    أف أكالدىـ يكفركف كيفجركف؟ كال يمدكا إال فاجران كفاران فكصفيـ بما  كيؼ عرؼ نكح 

      يصيركف إليو كالجكاب أنو لبث فييـ قرف مف الزماف فذاقيـ كأكميـ كعرؼ طباعيـ كأحكاليـ 
       مو يحذر الرجؿ ابنو كىك صغير مف نكح كدعكتو، كيقكؿ البنو لقد حذرني أبي فقد كاف قك 

كأنا صغير، كىكذا تتكالى األجياؿ عمى ذلؾ، ثـ أف ربو أخبره بأنو لف يؤمف منيـ أحد بعد ذلؾ، 
 .(ِ)كقد بيف عمة دعاءه بشيئيف األكؿ: أنيـ يضمكا عبادؾ كالثاني ال يمدكا إال فاجران كفاران 

 عًا: أوجو البالغة:راب
ََل ٠ٍَُِذٚا اَِلَّ فَبِعًشا َوفَّبًسا]قكلو تعالى:   مجاز مرسؿ عبلقتو ما يؤكؿ إليو، حيث إنو      [ َٚ

 .(ّ)ال يككنكا فجاران كقت الكالدة، بؿ بعدىا بزمف، بمعنى أف حاليـ يؤكؿ إلى الفجكر

 ًا: استنباط بعض اليدايات والمقاصد:خامس
لقكمو، فعندما دعا عمييـ تبيَّف ليـ أف ما حدث ليـ ليس  نكح  تبيف اآليات مدل حب -ُ

نما بسبب خطيئاتيـ كذنكبيـ، كقد دعا عمييـ بعد أف أكحى إليو ربو  ،بسبب دعكتو عمييـ كا 
 بعدـ إيماف أم أحد منيـ بعد ذلؾ.

ََل ٠ٍَُِذٚا اَِلَّ ]تبرز اآليات أثر اآلباء كاألىؿ في تربية األكالد، فقكلو تعالى:  -ِ أف  [ فَبِعًشا َوفَّبًساَٚ
قاؿ: قاؿ  بيـ ألؼ سنة جعمتو يتكقع ما يصير عميو األكالد، عف أبي ىريرة  خبرة نكح 
    ما من مولود إل يولد عمى الفطرة, فأبواه ييودانو وينصرانو ويمجسانو : )رسكؿ اهلل 

: بك ىريرة ، ثـ يقكؿ أ(ْ)( كما تنتج البييمة بييمة جمعاء, ىل تحسون فييا جدعاء؟
َٙب] ٔو:[ فِْطَشحَ هللاِ اٌَّزِٟ فَطََش إٌَّبَط َػ١ٍَْ  . {ٖٓ}انسُّ

                                                           
 (.ُُّٖ/ُ(، الكجيز لمكاحدم، )َٔ/ٔينظر: تفسير السمعاني، )( ُ)
 (.َٗ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ُِٔ/ْ(، الكشاؼ، )ِْٔ/ِّينظر: تفسير الطبرم، )( ِ)
 (.ِّْ/َُآف كبيانو، )ينظر: إعراب القر ( ّ)
(، صحيح مسمـ، )باب معنى كؿ ْٗ/َِصحيح البخارم، )باب إذا أسمـ الصبي فمات ىؿ يصمى عميو(، )( ْ)

 (.َِْٕ/ْمكلكد يكلد عمى الفطرة(، )
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 :ين والدعاء عمى الظالمين باليالكالدعوة بالمغفرة لموالدين والمؤمن: المطمب السابع
َٓ ]قاؿ تعالى:  ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ٌِ َٚ ًٕب  ِِ ْئ ُِ  َٟ ًَ ث١َْزِ ْٓ َدَخ َّ ٌِ َٚ  َّٞ اٌَِذ َٛ ٌِ َٚ ََل رَِضِد  َسةِّ اْغفِْش ٌِٟ  َٚ َٕبِد  ِِ ْئ ُّ اٌ َٚ

َٓ اَِلَّ رَجَبًسا ١ ِّ  .{3ٕ}َٕح:[ اٌظَّبٌِ

 أوًل: التحميمي المغوي:
الغفكر كالغفار جؿ ثناؤه، كالمعنى: الساتر لذنكب عباده، المتجاكز عف خطاياىـ  :[َسةِّ اْغفِشْ ]

. (ُ)ذنكبو: أم سترىا كذنكبيـ، كىي مف صيغ المبالغة، كاألصؿ الغفىر: التغطية كالستر، غفر اهلل 
كغفر اهلل لو ذنكبو، كغفر اهلل عنو ذنكبو: الجممة األكلى فصيحة، كالثانية صحيحة، فالفعؿ غفر 
ذا تعدل بحرؼ الجر )عف( فإنو بتضميف  يتعدل بحرؼ الجر )البلـ( عمى معنى غطى كستر، كا 

 .(ِ) الفعؿ غفر معنى الفعؿ )حط أك كضع أك أزاؿ( ككؿه منيا يتعدل بػػػ )عف(

ًٕب] ِِ ْئ ُِ  َٟ ًَ ث١َْزِ ْٓ َدَخ َّ ٌِ : اإليماف: التصديؽ، كمف أسماء اهلل الحسنى )المؤمف( ألنو آمف عباده [َٚ
 ، ف كاف بمعنى التصديؽ فضده التكذيب، يقاؿ: آمف بو قـك مف أف يظمميـ، كاإليماف ضد الكفر، كا 

اؾ، كيرل أف أداء الفرائض ككذب بو آخركف، كالمؤمف ىك المؤمف باهلل كرسكلو غير مرتاب كال ش
 .(ّ)كاجب عميو، كأف الجياد بالنفس كالماؿ كاجب عميو ال يدخمو في ذلؾ ريب 

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
        لنفسو كلكالديو كلمف دخؿ بيتو  دعاء بالعفك كالمغفرة كستر الذنكب بدعكة نكح 
     يف كالمؤمنات، كقيؿ مف دخؿ سفينتوأك مسجده كمصبله مصميان مؤمنان باهلل كبرسمو مف المؤمن

 .(ْ)كال تزد الظالميف أنفسيـ بالكفر إال خساران كىبلكان كبعدان مف رحمتؾ 

كىكذا نرل خاتمة السكرة تمخص كتجسد قصة نكح مع قكمو طمب المغفرة لممؤمنيف كاليبلؾ 
عامان قمةه مؤمنة  لمكافريف، إنيا خاتمة جامعة لكؿ األحداث التي كقعت في ألؼ سنة إال خمسيف

 نجت كفازت في الدنيا كاآلخرة، ككثرة كافرة خسرت كىمكت في الدنيا كاآلخرة.

                                                           
 (.ِٓ/ٓلساف العرب، )( ُ)
 (.ّٔٓ/ُمعجـ الصكاب المغكم، دليؿ المثقؼ العربي، لمدكتكر أحمد مختار عمر بمساعدة فريؽ عمؿ، )( ِ)
 (.ِِ/ُ(، مختار الصحاح، )ِّ/ُّلساف العرب، )( ّ)
 (.َٗ/ِٗ(، تفسير المراغي، )ّْٓ/ْ(، زاد المسير في عمـ التفسير، )ِْٔ/ِّينظر: تفسير الطبرم، )( ْ)
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كتنتيي األلؼ سنة التي قضاىا نكح مع قكمو بما فييا مف عذابات كصكالت كجكالت، 
مع قكمو كصبره عمى آذاىـ، كحبو ليـ، فميما طاؿ الزمف أك قصر  ترسـ لنا صكرة جياد نكح 

 لعكدة إلى األرض كما أنبتنا اهلل منيا، كالبد مف الخركج لمجزاء كالحساب.بد مف ا ال

 اليدايات من اآلية:المقاصد و ثالثًا: استنباط بعض 
ترشد اآلية الكريمة إلى بر الكالديف كالمداكمة عمى الدعاء ليما بالخير لما ليما مف حؽ  -ُ

لََعٝ َسثَُّه أََلَّ رَْؼجُُذٚا ]اؿ تعالى: ، قكفضؿ، فالبر بيما ىي المرتبة الثانية بعد عبادة اهلل  َٚ

 ٌَ ًْ ب فاََل رَمُ َّ ُ٘ ْٚ ِواَل ب أَ َّ ُ٘ َْٕذَن اٌِىجََش أََؽُذ َّٓ ِػ ب ٠َْجٍَُغ َِّ ِٓ اِْؽَغبًٔب اِ اٌَِذ٠ْ َٛ ثِبٌ َٚ ََل اَِلَّ ا٠َِّبُٖ  َٚ ب أُفٍّ  َّ ُٙ
ب ًّ ًَل َوِش٠ ْٛ ب لَ َّ ُٙ ٌَ ًْ لُ َٚ ب  َّ ُ٘ َْٙش ْٕ  . {ٖٕ}اإلسساء:[ رَ

كالتي استمرت ىذا الزمف الطكيؿ كانت لتكحيد اهلل كحده،  أف دعكة نكح  ةآليتكضح ا -ِ
كعبادة اهلل تأتي مقركنة ببر الكالديف في آيات كثيرة، ففي ذكر الدعاء لمكالديف في نياية السكرة 

 دليؿ عمى ىذا االقتراف كاالرتباط بيف عبادة اهلل كبر الكالديف.

كمف آمف معو، كالنجاة مف الطكفاف في  نياية بنكح كيرل ىذه ال ةالذم يتأمؿ في اآلي -ّ
الدنيا، كالنجاة مف العذاب يكـ القيامة يشعر بالسعادة كينسى كؿ الصعاب كالمتاعب التي 
القاىا أثناء دعكتو إلى اهلل ميما بمغت ىذه المتاعب، كميما تعددت تمؾ الصعاب حتى لك 

 استمرت ألؼ سنة.

ٍَْه اٌمَُشٜ ]معتبر أف نياية الظمـ اليبلؾ، قاؿ تعالى: تظير اآلية لكؿ متدبر لمقرآف ك  -ْ رِ َٚ

ِػًذا ْٛ َِ  ُْ ِٙ ٍِِى ْٙ َّ ٍَْٕب ٌِ َعَؼ َٚ ٛا  ُّ ب ظٍََ َّّ ٌَ ُْ ُ٘ ٍَْىَٕب ْ٘ َوَزٌَِه أَْخُز ]، كقكلو تعالى أيضان:  {9٘}انكٓف:[ أَ َٚ

ٌُ َشِذ٠ذٌ  َّْ أَْخَزُٖ أ١ٌَِ خٌ اِ َّ َٟ ظَبٌِ ِ٘ َٚ  . {ٕٓٔ}ْٕد: [َسثَِّه اَِرا أََخَز اٌمَُشٜ 

عمى الظالميف باليبلؾ جاء بعد جياد مرير كزمف طكيؿ مف  تبيف اآلية أف دعاء نكح  -ٓ
العناء، كبعد إيحاء اهلل إليو بعدـ إيماف أحد منيـ بعد ذلؾ، لذلؾ دعا عمييـ، فقد رأل أف 

 حتى تكارثت األجياؿ الكفر كالعناد. كبيرىـ يكصي صغيرىـ كيكرثو التكذيب بدعكة نكح 
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 الخاتمة
مجاؿ الحمد هلل رب العالميف صاحب الفضؿ كالمنة الذم يسر كىيأ لنا الظركؼ لمعكدة إلى   

 التعميـ، كالحمد هلل الذم كفقنا لبللتحاؽ بيذه الجامعة الرائدة كالدراسة فييا.

كبعد دراسة البكالكريكس كحصكلي عمى االمتياز فييا حتى كنت معيدان في الجامعة   
االلتحاؽ ببرنامج الماجستير بفضؿ اهلل كتكفيقو، ككاف حظي أف تككف رسالتي:  شجعني ذلؾ عمى

المعارج  –الحاقة  –القمـ  –)مقاصد كأىداؼ الحزب السابع كالخمسيف المشتمؿ عمى سكر: تبارؾ 
نكح(، كبعد دراسة ىذا الحزب دراسة تحميمية مكضكعية كبياف بعض المقاصد كاألىداؼ تكصؿ  –

 النتائج كالتكصيات.الباحث إلى بعض 

 أوًل: النتائج:
عمـ بياف المقاصد كاألىداؼ كاستنباط بعض اليدايات عمـ يعيف عمى فيـ اآليات فيمان  -ُ

 صحيحان، كاالستفادة منيا في كاقع الحياة.

ْٓ َداثٍَّخ فِٟ ]أف القرآف الكريـ ىك دستكر عالمي يشمؿ كؿ مناحي الحياة، قاؿ تعالى:  -ِ ِِ ب  َِ َٚ

ََل  َٚ ُْ األَْسِض  ِٙ َُّ اٌَِٝ َسثِّ ٍء صُ ْٟ ْٓ َش ِِ ْغَٕب فِٟ اٌِىزَبِة  ب فَشَّ َِ  ُْ ضَبٌُُى ِْ ٌُ أَ َِ ِٗ اَِلَّ أُ  غَبئٍِش ٠َِط١ُش ثَِغَٕبَؽ١ْ

 َْ  . {3ٖ}األَعبو:[ ٠ُْؾَشُشٚ

لنكشؼ الحمكؿ عف كؿ مشكمة، ككؿ مصيبة ألمت  استنطاؽ القرآف الكريـ كقراءتو بفيـ صحيح -ّ
عماؿ بيذه األمة، كىذا يتأتى ب الغكص العميؽ في اآليات، كالفيـ الدقيؽ، كالنظر في اآليات، كا 
 العقؿ بصكرة صحيحة.

عرضت لنا سكرة الممؾ بكؿ كضكح قدرة اهلل كعظمتو في خمؽ ىذا الككف الذم ال يعمـ حدكده  -ْ
تقاف، لـ كلف ترل في أم شيء خمقو مف  كمنتياه إلى اهلل، فيك خالؽ الككف كمدبره بحكمة كا 

 نقص أك عيب أك خمؿ. تفاكت أك

كبعض أقكاؿ الكافريف بحقو كاتيامو بما ىك برئ منو،  عرضت سكرة القمـ أخبلؽ النبي  -ٓ
كعرضت أيضان قصة أصحاب البستاف لمعبرة كالعظة مف أخطاء الغير، كختمت السكرة الدعكة 

 إلى الصبر كعدـ تعجؿ النتائج.
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يامة كاألحداث التي تحدث بيف يدم عرضت سكرة الحاقة كالمعارج صكران عف أىكاؿ يكـ الق -ٔ
كأصحاب الشماؿ، كما الساعة مف تطاير لمصحؼ، كتمايز الناس إلى أصحاب اليميف 

 تيديدان لمكفار باإلىبلؾ كاالستبداؿ. عرضت السكرتاف

إلى قكمو حيث دعاىـ ألؼ سنة كلـ يؤمف معو إال  كأخيران عرضت لنا سكرة نكح دعكة نكح  -ٕ
يع أخرل ميمة مثؿ أىمية االستغفار كثماره، كالدعكة إلى بر الكالديف القميؿ، كما عرضت مكاض

 عمى قكمو باليبلؾ. كالدعاء ليما، كما صكرت لنا في نياية المطاؼ دعكة نكح 

مف النتائج الميمة أيضان التي يراىا الباحث أف عمى المؤمف أف يظؿ مستعدان لمرحيؿ كيتذكر  -ٖ
 عض أحداثو كأىكالو في السكر الكريمة.باستمرار اليـك اآلخر، كالتي شاىد ب

الدعكة إلى إعماؿ العقؿ في كؿ شيء نراه، فسماء تحيط بنا، كأرض نمشي عمييا، كنصكؿ  -ٗ
 كنجكؿ، كككاكب كنجكـ تدعكنا إلى التفكر فييا لنتعرؼ عمى خالقيا كمدبرىا.

مف قكة مف سنف اهلل في خمقو أنو لف يتخمى عف أكليائو، كسكؼ ينصرىـ ميما بمغ عدكىـ  -َُ
 كسيطرة، فالعاقبة لممتقيف، كاليبلؾ كالدمار عمى الظالميف المعتديف.

إف الذم يقرأ القرآف لو بكؿ حرؼ حسنة، كالحسنة بعشر أمثاليا، كىذا ثابت في أحاديث  -ُُ
صحيحة ال مجاؿ إلعادتيا ثانية، كلكف نريد أف يرل الناس القرآف فينا، فإف أسكتنا كقدكتنا 

رآنان يمشي عمى األرض، ال نريد أف نسأؿ إنسانان كـ ختمة قرأت؟ كاف ق كرسكلنا محمد 
 كلكف نريد أف نسألو: كـ ختمة قرأ الناس فيو؟

ال بد أف يظير فينا القرآف كاضحان في أفعالنا، كأقكالنا، كمعامبلتنا لكي نستفيد مف القرآف       -ُِ
مة، كالعمؿ بما في     في كاقعنا كحياتنا، فقراءة القرآف نحصؿ منو عمى حسنات يكـ القيا

اآليات مف أكامر كنكاىي نحصؿ منو عمى تغيير كاقعنا إلى األفضؿ كما ظير ىذا في سمفنا 
الصالح عندما تعممكا القرآف كطبقكه كاقعان عمميان في حياتيـ فأصبحكا قادة لؤلمـ، كفتحكا    

 الشرؽ كالغرب.

ف كالباقيات الصالحات، ماؿ كالبنياآلخرة حيث يجمع بيف الاالستغفار يجمع خيرات الدنيا ك  -ُّ
ِٗ ]كمف أراد أف يزداد قكة فعميو باالستغفار، قاؿ تعالى:  َُّ رُٛثُٛا ا١ٌَِْ ُْ صُ َِ اْعزَْغفُِشٚا َسثَُّى ْٛ ٠َب لَ َٚ

 َٓ ١ ِِ ْغِش ُِ ا  ْٛ ٌَّ َٛ ََل رَزَ َٚ  ُْ رُِى َّٛ حً اٌَِٝ لُ َّٛ ُْ لُ ٠َِضْدُو َٚ ْذَساًسا  ِِ  ُْ بَء َػ١ٍَُْى َّ ًِ اٌغَّ  ، كمف {ٕ٘}ْٕد: [٠ُْشِع
ِٗ ]أراد أف يتمتع متاعان حسنان فعميو باالستغفار، قاؿ تعالى:  َُّ رُٛثُٛا ا١ٌَِْ ُْ صُ ِْ اْعزَْغفُِشٚا َسثَُّى أَ َٚ

ا فَبِِّٟٔ أََخبُف ػَ  ْٛ ٌَّ َٛ ْْ رَ اِ َٚ ًٍ فَْعٍَُٗ  ًَّ ِرٞ فَْع ٠ُْئِد ُو َٚ  ًّّٝ َغ ُِ  ًٍ زَبًػب َؽَغًٕب اٌَِٝ أََع َِ  ُْ زِّْؼُى َّ ُ١ٍَْ ٠ ُْ ُى

ٍَ َوج١ِشٍ  ْٛ  . {ٖ}ْٕد:[ َػَزاَة ٠َ
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القرآف الكريـ لو خصكصية في قراءتو فكمما قرأه اإلنساف أكثر ازداد شكقان كحبان لقراءتو مرة  -ُْ
أخرل بخبلؼ أم كتاب آخر، فمك قرأت كتابان مرة أك مرتيف سكؼ تممو في الثالثة أك الرابعة، 

رأتو مرة بعد مرة، كسكؼ تجد في كؿ مرة لو أما القرآف الكريـ فيزداد اإلقباؿ عميو كمما ق
 حبلكة كطعـ جديد.

المؤمف دائـ الذكر ليكـ القيامة كما فيو مف أحداث كأىكاؿ، كىذا يدفعو إلى العمؿ الصالح  -ُٓ
 كالبعد عما نيى اهلل عنو كرسكلو.

ؿ إف اهلل لـ يأمرنا بشيء ال نستطيعو، كلـ ينيانا عف شيء إال كفيو مصمحة لنا، فإف األعما -ُٔ
 يعكد نفعيا عمى اإلنساف، كاهلل ىك الغني الحميد.

 ثانيًا: أىم التوصيات والمقترحات:
أكصي نفسي أكالن بتقكل اهلل كلزكـ طاعتو كأف يككف العمؿ خالصان هلل تعالى، كبعد نفسي  -ُ

 أكصي إخكاني بذلؾ.

ذم ال تنقضي أكصي بقراءة القرآف قراءة متعمقة حتى نخرج الدرر النفيسة مف قاع ىذا البحر ال -ِ
 عجائبو.

أف نستنطؽ القرآف عند كؿ مشكمة تعرض لنا لنجد الحمكؿ المناسبة ليذه المشكبلت، كىذه  -ّ
المشكبلت التي التفت حكؿ األمة اإلسبلمية مشكبلت اقتصادية كسياسية كفكرية حتمان سنجد 

 حمكالن لكؿ ىذه المشكبلت إذا فيمنا فيمان صحيحان.

باالىتماـ ككثرة المطالعة في الكتب القديمة، كالتي ىي أصؿ  أكصي نفسي كزمبلئي الباحثيف -ْ
 العمـك التي ينيؿ منيا الباحثكف.

أكصي بالتحمي بالصبر لمف أراد اإلقداـ عمى أف عمؿ؛ ألف الصبر أساس كؿ عمؿ ناجح،  -ٓ
ألف اإلنساف خمؽ ضعيفان، كصبره إذا لـ يكف لو مىدىده  كأف نغذم ىذا الصبر باالتصاؿ باهلل 

 عند اهلل سينفد.مف 
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 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع.

 خامسًا: فيرس الموضوعات.
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 أوًل: فيرس اآليات القرآنية
 سورة البقرة

 الصفحة اآليةرقم  اآلية م

َٓ *  اٌُ] -ُ زَّم١ِ ُّ ٍْ ًُ٘ذٜ ٌِ  ِٗ  ٖ ِ-ُ [ َرٌَِه اٌِىزَبُة ََل َس٠َْت ف١ِ

ِ- [... ُْ ِٙ ِؼ ّْ َػٍَٝ َع َٚ  ُْ ِٙ َُ هللاُ َػٍَٝ لٍُُٛثِ  ّٔ ٕ [ َخزَ

ّ- [... ُْ ارًب فَؤَْؽ١َبُو َٛ ِْ ُْ أَ ْٕزُ ُو َٚ َْ ثِبهللِ   ِٖ ِٖ [ َو١َْف رَْىفُُشٚ

ِْ فَبْرُوُشِٟٚٔ أَرْ ] -ْ ََل رَْىفُُشٚ َٚ اْشُىُشٚا ٌِٟ  َٚ  ُْ  ُّٗ ُِٓ [ ُوْشُو

ٓ- [ َٓ بثِِش٠ َغ اٌصَّ َِ َّْ هللاَ   َُُ ُّٓ [ اِ

َغ ] -ٔ َِ َّْ هللاَ  اَلِح اِ اٌصَّ َٚ ْجِش  ُٕٛا اْعزَِؼ١ُٕٛا ثِبٌصَّ َِ َٓ آَ َٙب اٌَِّز٠ ٠َب أ٠َُّ

 َٓ بثِِش٠  [ اٌصَّ
ُّٓ ُُّ 

ٍَِِّ٘خ ...] -ٕ ِٓ األَ  ّٗ ُٖٗ [ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ

ٖ- [... ُْ بُِٔى َّ ََل رَْغَؼٍُٛا هللاَ ُػْشَظخً أِل٠َْ َٚ ] ِِْ ٖٔ 

بِد اٌَِٝ إٌُِّٛس ...] -ٗ َّ َٓ اٌظٍُُّ ِِ  ُْ ُٙ ُٕٛا ٠ُْخِشُع َِ َٓ آَ ُّٟ اٌَِّز٠ ٌِ َٚ  ٖ ِٕٓ [ هللاُ 

َُ- [... ُْ ُ٘ َُ٘ذا  ُُّ ِِٕ [ ١ٌََْظ َػ١ٍََْه 

 سورة آل عمران

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُُ- [ ُْ ُْ أَِرٌَّخٌ فَبرَّمُٛا هللاَ ٌََؼٍَُّى ْٔزُ أَ َٚ ُُ هللاُ ثِجَْذٍس  ٌَمَْذ ََٔصَشُو َٚ
 َْ  [ رَْشُىُشٚ

ُِّ ِٕ 

ُِ- [... ُْ ُٙ ْٔفَُغ ٛا أَ ُّ ْٚ ظٍََ َٓ اَِرا فََؼٍُٛا فَبِؽَشخً أَ اٌَِّز٠ َٚ ] ُّٓ ٗٔ 

ُّ- [... ُْ ُُ هللاُ فاََل َغبٌَِت ٌَُى ُْٕصْشُو َ٠ ْْ  ِٓ َُٔ [ اِ

ُْ- [... ُْ ِٙ ْٔفُِغ ُْ َخ١ٌْش أِلَ ُٙ ٌَ ٍِٟ ّْ ب ُٔ َّ َٓ َوفَُشٚا أََّٔ َّٓ اٌَِّز٠ ََل ٠َْؾَغجَ َٚ] ُٕٖ َُْ 

َٙبِس ] -ُٓ إٌَّ َٚ  ًِ اْخزاَِلِف ا١ٌٍَّْ َٚ األَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍِْك اٌغَّ َّْ فِٟ َخ اِ

ٌْجَبةِ   [ ٠َ٢ََبٍد أِلٌُِٟٚ األَ
َُٗ ُّ 

ب َخٍَْمذَ ] -ُٔ َِ َب  -ُِٔ ُُٗ [ََ٘زا ثَبِغاًل ُعْجَؾبََٔه فَمَِٕب َػَزاَة إٌَّبسِ  َسثَّٕ
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ُِٖ 

َٓ َوفَُشٚا فِٟ اٌجاَِلدِ ] -ُٕ ََّٔه رَمٍَُُّت اٌَِّز٠  ُِٖ ُٕٗ-ُٔٗ [ ََل ٠َُغشَّ

َٓ َوفَُشٚا فِٟ اٌجاَِلدِ ] -ُٖ ََّٔه رَمٍَُُّت اٌَِّز٠ َُّ *  ََل ٠َُغشَّ ًٌ صُ زَبٌع ل١ٍَِ َِ
 ََّٕٙ ُْ َع ُ٘ ا َٚ ؤْ َٙبدُ َِ ِّ ثِْئَظ اٌ َٚ  ُُ ] 

ُٗٔ-ُٕٗ َٖ 

َٓ َوفَُشٚا فِٟ اٌجاَِلدِ ] -ُٗ ََّٔه رَمٍَُُّت اٌَِّز٠  َُٖ ُٔٗ [ ََل ٠َُغشَّ

 سورة النساء

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َ٘ب ...] -َِ ُْ ُعًٍُٛدا َغ١َْش ُ٘ ٌَْٕب ُْ ثَذَّ ُ٘ ب َِٔعَغْذ ُعٍُُٛد َّ  ُِٓ ٔٓ [ ُوٍَّ

 سورة المائدة

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

زِٟ ...] -ُِ َّ ُْ ِْٔؼ ُذ َػ١ٍَُْى ّْ َّ أَْر َٚ  ُْ ُْ ِد٠َُٕى ٍُْذ ٌَُى َّ ََ أَْو ْٛ  ٔٓ ّ [ ا١ٌَ

 سورة األنعام

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِِ- [... ُْ لُِى ْٛ ْٓ فَ ِِ ُْ َػَزاثًب  ْْ ٠َْجَؼَش َػ١ٍَُْى َٛ اٌمَبِدُس َػٍَٝ أَ ُ٘  ًْ  ْٓ ٓٔ [ لُ

آَرُٛا ؽَ ] -ِّ َٚ... ِٖ ََ َؽَصبِد ْٛ َ٠ ُ  ٕٗ ُُْ [ مَّٗ

 األعراف

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُْ ثََشَوبٍد ...] -ِْ ِٙ ا ٌَفَزَْؾَٕب َػ١ٍَْ ْٛ ارَّمَ َٚ ُٕٛا  َِ ًَ اٌمَُشٜ آَ ْ٘ َّْ أَ ْٛ أَ ٌَ َٚ]

  
ٗٔ َُٖ 

ِٓ- [ َٓ ١ٍِِ٘ ِٓ اٌَغب أَْػِشْض َػ َٚ ْش ثِبٌُؼْشِف  ُِ ْأ َٚ  َٛ  ٕٕ ُٗٗ [ ُخِز اٌَؼْف

 األنفالسورة 

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِطْش ] -ِٔ ِْ َ ِْٕذَن فَؤ ْٓ ِػ ِِ َٛ اٌَؾكَّ  ُ٘ ََ٘زا   َْ ْْ َوب َُّ اِ ُٙ اِْر لَبٌُٛا اٌٍ َٚ
 ٍُ ِٚ اْئزَِٕب ثَِؼَزاٍة أ١ٌَِ بِء أَ َّ َٓ اٌغَّ ِِ  [ َػ١ٍََْٕب ِؽَغبَسحً 

ِّ ٓٓ 
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 سورة التوبة

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َعفًَشا لَبِصذً ] -ِٕ  ٖ ِْ [ ا ...َٚ

 سورة يونس

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِٖ- [... ُْ ُٙ ْٕفَُؼ ََل ٠َ َٚ  ُْ ُ٘ ب ََل ٠َُعشُّ َِ ِْ هللاِ  ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ٠َْؼجُُذٚ َٚ] ُٖ ْٖ 

١ًؼب ...] -ِٗ ِّ ُْ َع ُٙ ْٓ فِٟ األَْسِض ُوٍُّ َِ  َٓ َِ ْٛ َشبَء َسثَُّه ٢ََ ٌَ َٚ ] ٗٗ ُُّ 

 سورة ىود

 فحةالص رقم اآلية اآلية م

ْٓ لَْذ ] -َّ َِ َه اَِلَّ  ِِ ْٛ ْٓ لَ ِِ  َٓ ِِ ْٓ ٠ُْئ ٌَ ُ َٟ اٌَِٝ ٍُٔٛػ أََّٔٗ أُِٚؽ َٚ
... َٓ َِ  [ آَ

ّٔ ُٖٖ 

ُّ- [ ًٌ َؼُٗ اَِلَّ ل١ٍَِ َِ  َٓ َِ ب آَ َِ َٚ ] َْ ُِٕ 

َٙب ا١ٌََِْه ...] -ِّ ْٔجَبِء اٌَغ١ِْت ُِٔٛؽ١ ْٓ أَ ِِ ٍَْه   َٗ ْٗ [ رِ

َِ اْعزَْغفُِشٚا ] -ّّ ْٛ ٠َب لَ َٚ... ِٗ َُّ رُٛثُٛا ا١ٌَِْ ُْ صُ  ُٕٗ ِٓ [ َسثَُّى

١ِٙكٌ ] -ّْ َش َٚ َٙب َصف١ٌِش  ُْ ف١ِ ُٙ ٌَ ] َُٔ ّْ 

ِٗ فَُئاَدَن ...] -ّٓ ب ُٔضَجُِّذ ثِ َِ  ًِ ُع ْٔجَبِء اٌشُّ ْٓ أَ ِِ ُواّلً َٔمُصُّ َػ١ٍََْه  َٚ ] َُِ َٗ 

 

َٟ ظَب] -ّٔ ِ٘ َٚ َوَزٌَِه أَْخُز َسثَِّه اَِرا أََخَز اٌمَُشٜ  َٚ ٌُ َّْ أَْخَزُٖ أ١ٌَِ خٌ اِ َّ ٌِ

 [ َشِذ٠ذٌ 
َُِ ُُٗ 

 سورة يوسف

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٓ اٌمََصِص ...] -ّٕ ُٓ َٔمُصُّ َػ١ٍََْه أَْؽَغ  ٖٗ ّ [ َْٔؾ

ٌْجَبِة ...] -ّٖ ُْ ِػْجَشحٌ أِلٌُِٟٚ األَ ِٙ َْ فِٟ لََصِص  ٖٗ ُُُ [ ٌَمَْذ َوب

 سورة الرعد



-َِِ- 

 

 حةالصف رقم اآلية اآلية م

ّٗ- [... ُْ ِٙ ِّ ٍْ ْغفَِشٍح ٌٍَِّٕبِط َػٍَٝ ظُ َِ َّْ َسثََّه ٌَُزٚ  اِ َٚ ] ٔ ُّ 

َ٘بدٍ ] -َْ  ٍَ ْٛ ًِّ لَ ٌُِى َٚ ِْٕزٌس  ُِ َْٔذ  ب أَ َّ  ُُّ ٕ [ أَِّ

 سورة إبراىيم

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُْ- [ َّ َٓ اٌظٍُُّ ِِ ٌَْٕبُٖ ا١ٌََِْه ٌِزُْخِشَط إٌَّبَط  َْٔض بِد اٌَِٝ اٌش ِوزَبٌة أَ

 [ إٌُِّٛس ...
ُ ُُ 

ِْ- [... ُْ ُْ أَلَِص٠َذَُّٔى ْٓ َشَىْشرُ ُْ ٌَئِ َْ َسثُُّى اِْر رَؤَرَّ َٚ ] ٕ َُٗ 

ّْ- [... ُْ ُ٘ ْىُش َِ َْٕذ هللاِ  ِػ َٚ  ُْ ُ٘ ْىَش َِ َىُشٚا  َِ لَْذ  َٚ ] ْٔ ُٖٔ 

 سورة الحجر

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

٠َْغزَْؼِغٍََُٛٔه ثِبٌَؼَزا] -ْْ ْػَذُٖ ...َٚ َٚ ْٓ ٠ُْخٍَِف هللاُ  ٌَ َٚ  ُُٓ ْٕ [ ِة 

ْٓ- [ َٓ ١ ِّ ْمزَِغ ُّ ٌَْٕب َػٍَٝ اٌ َْٔض ب أَ َّ  َٗ َٗ [ َو

 

 سورة النحل

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْٔ- [... ًِ ج١ِ َػٍَٝ هللاِ لَْصُذ اٌغَّ َٚ ] ٗ ٖ 

َّْ هللاَ ٌَغَ ] -ْٕ َ٘ب اِ خَ هللاِ ََل رُْؾُصٛ َّ ٚا ِْٔؼ ْْ رَُؼذُّ اِ َٚ ٌُ  ّْ ُٖ [ فٌُٛس َسِؽ١

ِػظَِخ اٌَؾَغَِٕخ ...] -ْٖ ْٛ َّ اٌ َٚ ِخ  َّ ًِ َسثَِّه ثِبٌِؾْى  ٔٓ ُِٓ [ اْدُع اٌَِٝ َعج١ِ

 سورة اإلسراء

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٓ َؽزَّٝ َْٔجَؼَش َسُعًَٛل ] -ْٗ ث١ِ َؼزِّ ُِ ب ُوَّٕب  َِ َٚ ] ُٓ ّٓ 

لََعٝ َسثَُّه أََلَّ رَْؼجُُذٚا اِ ] -َٓ ِٓ اِْؽَغبًٔب ...َٚ اٌَِذ٠ْ َٛ ثِبٌ َٚ  ُُٗ ِّ [ َلَّ ا٠َِّبُٖ 



-َِّ- 

 

 سورة الكيف

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِػًذا] -ُٓ ْٛ َِ  ُْ ِٙ ٍِِى ْٙ َّ ٍَْٕب ٌِ َعَؼ َٚ ٛا  ُّ ب َظٍَ َّّ ٌَ ُْ ُ٘ ٍَْىَٕب ْ٘ ٍَْه اٌمَُشٜ أَ رِ َٚ ] ٓٗ ُُٗ 

 سورة األنبياء

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ب أَْسَعٍْ ] -ِٓ َِ ُ ََل اٌََِٗ َٚ ِٗ أََّٔٗ ْٓ َسُعٍٛي اَِلَّ ُِٔٛؽٟ ا١ٌَِْ ِِ ْٓ لَْجٍَِه  ِِ َٕب 

 ِْ  [ اَِلَّ أََٔب فَبْػجُُذٚ
ِٓ ٖٗ 

ّٓ- [ ُِ َٓ اٌَىْشِة اٌَؼِظ١ ِِ  ٍَُٗ ْ٘ أَ َٚ ١َْٕبُٖ   ُُُ ٕٔ [فَبْعزََغْجَٕب ٌَُٗ فََٕغَّ

ْٓ- [ َٓ ِِ ُْٕذ  َْٔذ ُعْجَؾبََٔه أِِّٟ ُو ْْ ََل اٌََِٗ اَِلَّ أَ َٓ  أَ ١ ِّ  َُُ ٕٖ [ اٌظَّبٌِ

ٓٓ- [ َٓ ١ ِّ ٍَْؼبٌَ خً ٌِ َّ ٍَْٕبَن اَِلَّ َسْؽ ب أَْسَع َِ َٚ ] َُٕ ُُّ 

 

 سورة الحج

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٙب...] -ٔٓ َْ ثِ ُْ لٌٍُُٛة ٠َْؼمٍُِٛ ُٙ ٌَ َْ ُْ ٠َِغ١ُشٚا فِٟ األَْسِض فَزَُىٛ  ْٖ ْٔ [ أَفٍََ

 سورة المؤمنون

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َُّ َخٍَْمَٕب إٌُّْطفَخَ َػٍَمَخً فََخٍَْمَٕب اٌَؼٍَمَخَ ...] -ٕٓ  ُُٖ ُْ  [صُ

 سورة الفرقان

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َُٕ٘بٌَِه صُجًُٛسا] -ٖٓ ا  ْٛ  ُّْ ُّ [ َدَػ

ٓٗ- [ َْ ُْ ٠ُْؾَشُشٚ ِٙ َُّ اٌَِٝ َسثِّ ٍء صُ ْٟ ْٓ َش ِِ ْغَٕب فِٟ اٌِىزَبِة  ب فَشَّ َِ ] ّٖ ٖ 

ًُّ َعج١ِاًل ] -َٔ ُْ أََظ ُ٘  ًْ َِ ثَ َْٔؼب ُْ اَِلَّ َوبألَ ُ٘  ْْ  ْٖ ْْ [ اِ

 سورة الشعراء

 الصفحة رقم اآلية اآلية م



-َِْ- 

 

ُٔ- [ َْ ََل ثَُٕٛ َٚ بٌي  َِ ْٕفَُغ  ََ ََل ٠َ ْٛ َ٠  * ٍُ ٍٍْت َع١ٍِ ْٓ أَرَٝ هللاَ ثِمَ َِ  ُّ ٖٗ-ٖٖ [ اَِلَّ 

 سورة النمل

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِٔ- [... ُْ ُٙ ْٔفُُغ َٙب أَ اْعز١َْمََْٕز َٚ َٙب  َعَؾُذٚا ثِ َٚ ] ُْ َُُ 

 سورة الروم

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْٓ ثَْؼِذ َظْؼٍف ] -ّٔ ِِ  ًَ َُّ َعَؼ ْٓ َظْؼٍف صُ ِِ  ُْ هللاُ اٌَِّزٞ َخٍَمَُى

حً ... َّٛ  [ لُ
ْٓ ُِٖ 

 

 سورة لقمان

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْٓ َعؤٌَْ ] -ْٔ ٌَئِ َٚ َّٓ األَْسَض ١ٌََمٌُُٛ َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ َخٍََك اٌغَّ َِ  ُْ ُٙ زَ

 [ هللاُ ...
ِٓ ُِٖ 

 سورة السجدة

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٔٓ- [... ِٗ َُّ ٠َْؼُشُط ا١ٌَِْ بِء اٌَِٝ األَْسِض صُ َّ َٓ اٌغَّ ِِ َش  ِْ  ُُٓ ٓ [ ٠َُذثُِّش األَ

 سورة سبأ

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٔٔ- [ ٍُ َّ َٚد ُشْىًشا ...اْػ ُٚ  ٕٗ ُّ [ ٛا آََي َدا

ٕٔ- [ ٍٓ ج١ِ ُِ ْٚ فِٟ َظاَلٍي  ًُ٘ذٜ أَ ُْ ٌََؼٍَٝ  ْٚ ا٠َِّبُو أَِّب أَ َٚ ] ِْ ٓٔ 

 سورة يس

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٍْمَُٗ ...] -ٖٔ َٟ َخ َِٔغ َٚ ضاًَل  َِ َظَشَة ٌََٕب  َٚ ] ٕٖ َُٔ 

 سورة الصافات



-َِٓ- 

 

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٙبٌة صَبلِتٌ ] -ٗٔ ْٓ َخِطَف اٌَخْطفَخَ فَؤَْرجََؼُٗ ِش َِ  ّّ َُ [ اَِلَّ 

َٕ- [ َٓ َغجِِّؾ١ ُّ َٓ اٌ ِِ  َْ ُ َوب ََل أََّٔٗ ْٛ َِ *  فٍََ ْٛ ِٗ اٌَِٝ ٠َ ٌٍََجَِش فِٟ ثَْطِٕ

 َْ  [ ٠ُْجَؼضُٛ
ُّْ-ُْْ ُُُ 

 سورة ص

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

جَب] -ُٕ ُِ ٌَْٕبُٖ ا١ٌََِْه  َْٔض َش أٌُُٚٛ ِوزَبٌة أَ ١ٌَِزََزوَّ َٚ  ِٗ ثَُّشٚا آ٠ََبرِ َسٌن ١ٌَِذَّ

ٌْجَبةِ   [ األَ
ِٗ ُُ 

 سورة الزمر

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُْ ثَِغ١ِْش ِؽَغبةٍ ] -ِٕ َْ أَْعَشُ٘ بثُِشٚ فَّٝ اٌصَّ َٛ ب ٠ُ َّ  َُُ َُ [أَِّ

 سورة الشورى

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ّٕ- [ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َش ْضٍِ ِّ ١ُغ اٌجَِص١شُ ١ٌََْظ َو ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ ] ُُ ِٕ 

١ُغ اٌجَِص١شُ ] -ْٕ ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ َٚ ٌء  ْٟ ِٗ َش ْضٍِ ِّ ِٗ ١ٌََْظ َو ُْ ف١ِ  [ ٠َْزَسُإُو

 

ُُ ْٔ 

 سورة الزخرف

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٕٓ- [ َّٓ األَْسَض ١ٌََمٌُُٛ َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ َخٍََك اٌغَّ َِ  ُْ ُٙ ٌْزَ ْٓ َعؤَ ٌَئِ َٚ
َّٓ اٌَؼضِ  ُٙ ُُ َخٍَمَ  [ ٠ُض اٌَؼ١ٍِ

ٗ ُِٖ 

ٕٔ- [ َْ َف رُْغؤٌَُٛ ْٛ َع َٚ َه  ِِ ْٛ ٌِمَ َٚ ُ ٌَِزْوٌش ٌََه  أَِّٗ َٚ ] ْْ  

ٕٕ- [ َْ َّٓ هللاُ فَؤََّٔٝ ٠ُْئفَُىٛ ُْ ١ٌََمٌُُٛ ُٙ ْٓ َخٍَمَ َِ  ُْ ُٙ ٌْزَ ْٓ َعؤَ ٌَئِ َٚ ] ٖٕ ُِٖ 

 سورة الجاثية

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِْٕطكُ ] -ٖٕ ُْ  ََ٘زا ِوزَبثَُٕب ٠َ ْٕزُ ب ُو َِ ِْٕغُخ  ُْ ثِبٌَؾكِّ أَِّب ُوَّٕب َْٔغزَ  ٕٔ َِٗػ١ٍَُْى



-َِٔ- 

 

 َْ ٍُٛ َّ  [ رَْؼ

 سورة محمد

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٙب] -ٕٗ َْ َػٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ أَ َْ اٌمُْشآَ   {ٕٗ}يحًد:[ أَفاََل ٠َزََذثَُّشٚ

ٔٔ 
ِْ ُُ 

 سورة ق

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٖ- [ ٌَ ِٗ َْٔفُغُٗ َٚ ُِٛط ثِ ْع َٛ ب رُ َِ  ُُ َْٔؼٍَ َٚ  َْ َْٔغب  ْٔ ُٔ [ مَْذ َخٍَْمَٕب اإِل

ًَ غٍُُِٛع ] -ُٖ ِذ َسثَِّه لَْج ّْ َعجِّْؼ ثَِؾ َٚ  َْ ب ٠َمٌُُٛٛ َِ فَبْصجِْش َػٍَٝ 

ًَ اٌُغُشٚةِ  لَْج َٚ ِظ  ّْ  [ اٌشَّ
ّٗ َُُ 

ِٖ- [ ُْ ِٙ َْٔذ َػ١ٍَْ ب أَ َِ َٚ  َْ ب ٠َمٌُُٛٛ َّ ُُ ثِ ُٓ أَْػٍَ  َُْ ْٓ [ ثَِغجَّبٍس ...َْٔؾ

 سورة الذاريات

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ّٖ- [ َْ ب رَُٛػُذٚ َِ َٚ  ُْ بِء ِسْصلُُى َّ فِٟ اٌغَّ َٚ ] ِِ ْٓ 

ْٖ- [ ِْ َْٔظ اَِلَّ ١ٌَِْؼجُُذٚ اإِل َٚ  َّٓ ب َخٍَْمُذ اٌِغ َِ َٚ ] ٓٔ َُ 

 سورة الطور

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُٛس اٌغَّ ] -ٖٓ ُّ ََ رَ ْٛ ًسا٠َ ْٛ َِ بُء  َّ ] ٗ َْ 

ٖٔ- [ ِْ ُٕٛ َّ ِٗ َس٠َْت اٌ َْ َشبِػٌش َٔزََشثَُّص ثِ َْ ٠َمٌُُٛٛ  ٓٓ َّ [ أَ

 سورة القمر

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُُٔزسِ ] -ٕٖ َٚ َْ َػَزاثِٟ   َٕ ُٔ [ فََى١َْف َوب

اُة األَِششُ ] -ٖٖ ِٓ اٌَىزَّ َِ َْ َغًذا  ٛ ُّ  ٕٕ ِٔ [ َع١َْؼٍَ

 سورة الواقعة



-َِٕ- 

 

 الصفحة رقم اآلية آليةا م

ٖٗ- [ َْ ُشٚ ََل رََزوَّ ْٛ ُُ إٌَّْشؤَحَ األٌَُٚٝ فٍََ زُ ّْ ٌَمَْذ َػٍِ َٚ ] ِٔ َُٔ 

 سورة الحديد

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َٗ- [... ٌْ ا َٛ ِسْظ َٚ َٓ هللاِ  ِِ ْغفَِشحٌ  َِ َٚ فِٟ ا٢َِخَشِح َػَزاٌة َشِذ٠ٌذ  َٚ ] َِ ٗٗ 

 سورة التحريم

 الصفحة يةرقم اآل اآلية م

ِٗ َؽِذ٠ضًب ...] -ُٗ اِع َٚ ُّٟ اٌَِٝ ثَْؼِط أَْص اِْر أََعشَّ إٌَّجِ َٚ] ّ ِِ 

 سورة الجن

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

َب أََؽًذا] -ِٗ ْٓ ُْٔشِشَن ثَِشثِّٕ ٌَ َٚ  ِٗ َّٕب ثِ َِ َ ْشِذ فَآ ِْٙذٞ اٌَِٝ اٌشُّ َ٠ ] ِ ُٖٔ 

ٛا َػٍَٝ اٌطَّشِ ] -ّٗ ُِ ِٛ اْعزَمَب ٌَ ْْ أَ بًء َغَذلًبَٚ َِ  ُْ ُ٘  ُٖٔ ُٔ [ ٠مَِخ أَلَْعم١ََْٕب

َٙب ] -ْٗ َٓ ف١ِ َُ َخبٌِِذ٠ ََّٕٙ َّْ ٌَُٗ َٔبَس َع ِ َسُعٌَُٛٗ فَب َٚ ْٓ ٠َْؼِص هللاَ  َِ َٚ
 [ أَثًَذا

ِّ ُٖٔ 

 سورة المدثر

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِؽ١ًذا] -ٓٗ َٚ ْٓ َخٍَْمُذ  َِ َٚ  َُْ ُُ [ َرْسِٟٔ 

ٗٔ- [ ُُ ب ٠َْؼٍَ َِ َٚ ... َٛ ُ٘  ُِٓ ُّ [ ُعَُٕٛد َسثَِّه اَِلَّ 

 سورة التكوير

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُؽُٛػ ُؽِشَشدْ ] -ٕٗ ُٛ اَِرا اٌ َٚ ] ٓ ْٕ 

 سورة النشقاق

 الصفحة رقم اآلية اآلية م



-َِٖ- 

 

ٖٗ- [ ِٗ ِٕ١ ِّ َٟ ِوزَبثَُٗ ث١َِ ْٓ أُٚرِ َِ ب  َِّ َ َف ٠َُؾبَعُت ِؽَغبثًب *  فَؤ ْٛ فََغ

 [ ٠َِغ١ًشا
ٕ-ٖ ُُّ 

 سورة األعمى

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْٓ ٠َْخَشٝ] -ٗٗ َِ ُش   َُْ َُ [ َع١َزَّوَّ

 سورة الفجر

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ًَ َسثَُّه ثَِؼبدٍ ] -ََُ ُْ رََش َو١َْف فََؼ بدِ *  أٌََ َّ ََ َراِد اٌِؼ ُْ *  اَِس اٌَّزِٟ ٌَ

َٙب فِٟ اٌجاَِلدِ  ْضٍُ ِِ  [ ٠ُْخٍَْك 
ٔ-ٖ ُِٓ 

 سورة العمق

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُِ َسثَِّه اٌَِّزٞ َخٍَكَ ] -َُُ  ٕٔ ُ [ اْلَشْأ ثِبْع

َُِ- [ ُِ َُ ثِبٌمٍََ ُْ *  اٌَِّزٞ َػٍَّ ُْ ٠َْؼٍَ ب ٌَ َِ  َْ َْٔغب َُ اإِل  ٕٕ ٓ-ْ [ َػٍَّ

 سورة الزلزلة

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٍح ] -َُّ ْضمَبَي َرسَّ ِِ  ًْ َّ ْٓ ٠َْؼ َّ  ُْْ ٕ [ َخ١ًْشا ٠ََشُٖ فَ

ا ٠ََشُٖ ] -َُْ ٍح َشّشً ْضمَبَي َرسَّ ِِ  ًْ َّ ْٓ ٠َْؼ َِ َٚ ] ٖ ُْْ 

 سورة العاديات

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِٗ ٌََىُٕٛدٌ ] -َُٓ َْ ٌَِشثِّ َْٔغب َّْ اإِل  ُٕٓ ٔ [ اِ

 سورة اليمزة

 الصفحة رقم اآلية اآلية م

ضَ ] -َُٔ َّ َضٍح ٌُ َّ ُ٘  ًِّ ًٌ ٌُِى ٠ْ  ُٖ ُ [ حٍ َٚ



-َِٗ- 

 

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 الصفحة الحكم الكتاب الحديث م

)اتؽ اهلل حيثما كنت كاتبع الحسنة  -ُ
 تمحيا...(

بمجمكع طرقو  سنف الترمذم
 حسف

َٖ 

صحيح البخارم،  )أخبرني ما اإليماف: قاؿ اإليماف باهلل...( -ِ
 مسمـ

 ُِٓ صحيح

 ْٗ  صحيح البخارم سيفييما...()إذا التقى المسمماف ب -ّ

)إذا ىـ عبدم بسيئة فبل تكتبكىا فإف  -ْ
 عمميا فاكتبكىا سيئة...(

 ٓٗ  صحيح مسمـ

صحيح الجامع  )إذف لي أف أحدث عف ممؾ...( -ٓ
 الصغير كزيادتو

 ُُّ صحيح

)اغتنـ خمسان قبؿ خمس: شباب قبؿ  -ٔ
 ىرمؾ...(

السنف الكبرل 
 لمنسائي

 َُٖ صحيح

ما يدخؿ الناس الجنة: تقكل اهلل  )أكثر -ٕ
 كحسف الخمؽ...(

 َٖ صحيح غريب سنف الترمذم

 ْٖ صحيح صحيح البخارم )أال أخبركـ بأىؿ الجنة؟ قالكا بمى...( -ٖ

)الصبر نصؼ اإليماف، كاليقيف اإليماف  -ٗ
 كمو(

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 َُُ صحيح اإلسناد

صحيح الجامع  لقدر()العيف تدخؿ الرجؿ القبر كالجمؿ ا -َُ
 الصغير كزياداتو

 ُُِ حسف

صحيح البخارم  )العيف حؽ كنيى عف الكشـ...( -ُُ
 كمسمـ

 ُُِ صحيح

)الكبائر: اإلشراؾ باهلل كعقكؽ الكالديف  -ُِ
 كقتؿ النفس...(

 ٕٖ  صحيح البخارم



-َُِ- 

 

)المرء عمى ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف  -ُّ
 يخالؿ(

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 ُٕٖ صحيح

)إف اهلل قسـ بينكـ أخبلقكـ كما قسـ بينكـ  -ُْ
 أرزاقكـ...(

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 َُٖ صحيح اإلسناد

)إف اهلل كتب الحسنات كالسيئات ثـ بيف  -ُٓ
 ذلؾ...(

 ٕٗ صحيح صحيح البخارم

 َُٔ صحيح صحيح البخارم )إف اهلل ليممي لمظالـ حتى إذا أخذه...( -ُٔ

دم بي أنا معو حيف )أنا عند ظف عب -ُٕ
 يذكرني...(

 ُّٗ صحيح صحيح مسمـ

السنف الكبرل  )إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ...( -ُٖ
 لمبييقي

 ٕٗ حسف

 ْٖ صحيح صحيح البخارم )أنيما ليعذباف كما يعذباف في كبير...( -ُٗ

)أكؿ ما خمؽ اهلل القمـ فقاؿ لو: اكتب،  -َِ
 فجرل بما ىك كائف إلى األبد...(

 ٕٔ حسف صحيح ف الترمذمسن

صحيح البخارم  )أم األعماؿ أحب إلى اهلل...( -ُِ
 كمسمـ

 َُٖ صحيح

)سكرة في القرآف ثبلثكف آية شفعت  -ِِ
 لصاحبيا حتى غفر لو...(

السنف الكبرل 
 لمنسائي

 َِ حسف

)سيد االستغفار الميـ أنت ربي ال إلو إال  -ِّ
 أنت...(

 َُٖ صحيح صحيح البخارم

ؾ بالسجكد فإنؾ ال تسجد هلل سجدة )عمي -ِْ
 إال رفعؾ اهلل...(

صححو  سنف ابف ماجو
 األلباني

َُٖ 

 َُٗ صحيح صحيح مسمـ )عميؾ بكثرة السجكد...( -ِٓ
 

  صحيحالمستدرؾ عمى )كاف النبي ال يناـ حتى يقرأ ألـ تنزيؿ  -ِٔ



-ُُِ- 

 

 الصحيحيف لمحاكـ السجدة كتبارؾ الذم بيده الممؾ...(

سنف الدارمي،  دما عبد حتى يسأؿ...()ال تزكؿ ق -ِٕ
المعجـ الكسيط 
لمطبراني، صحيح 
 الجامع الصغير

 ُْٓ صحيح

 ْٖ صحيح صحيح مسمـ )ال يدخؿ الجنة نماـ...( -ِٖ

 ّْ صحيح مسند اإلماـ أحمد )لك أنكـ تككمتـ عمى اهلل حؽ تككمو...( -ِٗ

)ما مف صاحب ذىب كال فضة ال يؤدم  -َّ
 حقيا...(

 ُُٓ صحيح صحيح مسمـ

 ُٖٗ صحيح صحيح البخارم )ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة( -ُّ

)ما ينبغي لعبد أف يقكؿ: أنا خير مف  -ِّ
 يكنس ابف متى...(

 ُُُ صحيح صحيح البخارم

)مف قاؿ أنا خير مف يكنس بف متى فقد  -ّّ
 كذب(

 ُُُ صحيح صحيح البخارم

ؾ )مف قرأ حرفان مف كتاب اهلل فمو بذل -ّْ
 حسنة...(

 ُُ حسف صحيح سنف الترمذم

)مف قرأ حرفان مف كتاب اهلل فمو بو  -ّٓ
 حسنة...(

حسف صحيح  سنف الترمذم
 غريب

ٕٔ 

 ُْْ حسف غريب سنف الترمذم )مف قرأ حرفان مف كتاب اهلل...( -ّٔ

 ُٔٔ حسف صحيح سنف الترمذم )مف قرأ حرفان مف كتاب اهلل...( -ّٕ

 ُُّ صحيح صحيح البخارم ذب...()مف نكقش الحساب عي  -ّٖ

)مف ىـ بحسنة فمـ يعمميا كتبت لو  -ّٗ
 حسنة...(

 ْٗ صحيح صحيح مسمـ

 ُٕ حسف سنف الترمذم )ىي المنجية تنجيو مف عذاب القبر...( -َْ



-ُِِ- 

 

)كالذم نفسي بيده إنو ليخفؼ عمى  -ُْ
 المؤمف حتى يككف...(

مسند اإلماـ أحمد، 
 صحيح ابف حباف

 َُٓ إسناده ضعيؼ

)كاهلل إني ألستغفر اهلل كأتكب إليو في  -ِْ
 اليـك أكثر مف سبعيف مرة...(

 ُٕٗ صحيح صحيح البخارم

صحيح البخارم  )يا رسكؿ اهلل متى الساعة...( -ّْ
 كمسمـ

 ّٗ صحيح

)يا رسكؿ اهلل ىؿ بقي مف بر أبكم شيء  -ْْ
 أبرىما بعد مكتيما؟ قاؿ...(

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 ٔٗ ادصحيح اإلسن

)يا غبلـ إني أعممؾ كممات احفظ اهلل  -ْٓ
 يحفظؾ...(

 ُّ حسف صحيح سنف الترمذم

 َُٓ صحيح صحيح البخارم )يكشؼ ربنا عف ساقو، فيسجد...( -ْٔ

)يؤتى الرجؿ في قبره فئكتي مف قبؿ  -ْٕ
 رجميف...(

اإلحساف في تقريب 
 صحيح بف حباف

 َِ حسف

 َُ حسف مسند اإلماـ أحمد ()يكشؾ أف تداعى عميكـ األمـ... -ْٖ

 



-ُِّ- 

 

 ثالثًا: فيرس األعالم
 الصفحة السم م

 ِٓ ابف األنبارم محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار -ُ

 ُٖ ابف الضيريس أبك عبد اهلل محمد بف أيكب الرازم الحافظ المحدث -ِ

ابف عطية عبد الحؽ بف غالب بف عبد الممؾ اإلماـ الكبير قدره  -ّ
 المفسريف

ِْ 

 ُٖ ابف فارس أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني -ْ

 ُٖ ابف مردكيو أحمد بف مكسى بف مردكيو األصبياني -ٓ

 ُْ ابف منظكر األفريقي أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء -ٔ

 ُْٗ أبك جعفر يزيد بف القعقاع المخزكمي أحد القراء العشرة كشيخ اإلماـ نافع -ٕ

 ٕٔ بف عمي الغرناطي األندلسي أبك حياف محمد بف يكسؼ -ٖ

 ََُ اإلماـ البقاعي إبراىيـ بف عمر بف حسف الريباط أبك الحسف برىاف الديف -ٗ

 ٕٓ اإلماـ الكبير الكاحدم النيسابكرم، عمي بف أحمد بف محمد -َُ

 ُْٗ اإلماـ نافع بف عبد الرحمف أحد القراء السبعة األعبلـ -ُُ

 ُْٗ لسبعةحمزة الزيات أحد القراء ا -ُِ

 ّْ الزجاج إبراىيـ بف السرم بف سيؿ أبك إسحاؽ الزجاج -ُّ

السميف الحمبي شياب الديف أحمد بف يكسؼ بف عبد اهلل الحمبي صاحب  -ُْ
 تفسير الدر المصكف

ُِّ 

السيكطي عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد بف سابؽ الديف الخضيرم،  -ُٓ
 جبلؿ الديف

ٕٓ 

الرحمف بف عمي بف محمد جماؿ الديف أبك الفرج بف  الشيخ اإلماـ عبد -ُٔ
 الجكزم

ْٔ 

 َُٓعبد اهلل بف عمر بف عبد الرحمف بف عبد الحميد بف عبد الرحمف بف زيد  -ُٕ



-ُِْ- 

 

 بف الخطاب أبك محمد المشيكر بالخطابي

 ٓٔ عمي بف محمد بف حبيب أبك الحسف البصرم المعركؼ بالماكردم -ُٖ

معركؼ بالشريؼ الجرجاني مف كبار العمماء عمي بف محمد بف عمي ال -ُٗ
 بالعربية

ٖٗ 

 ُٖ عيسى بف محمد بف إسحاؽ أبك عمير النحاس -َِ

فخر الديف الرازم العبلمة الكبير صاحب التفسير الكبير الذم جمع فيو  -ُِ
 كؿ غريب كغريبة

ََُ 

الفيركز أبادم محمد بف يعقكب بف إبراىيـ بف عمر أبك الطاىر مف أئمة  -ِِ
 المغة كاألدب

ْٕ 

 ّٕ قطرب أبك عمي محمد بف المستنير البصرم النحكم صاحب التصانيؼ -ِّ

 ّٕ لبيد بف ربيعة بف مالؾ العامرم أحد سفراء المعمقات -ِْ

محمد بف إبراىيـ الشيحي عبلء الديف المعركؼ بالخازف عالـ بالتفسير  -ِٓ
 كالحديث

ْٓ 

المرم، اإلماـ أبك عبد اهلل  محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد -ِٔ
 األليبرم المعركؼ بابف أبي زمنيف

ْٗ 

محمد بف عمر نككم الجاكم التنارم بمدان مفسر متصكؼ مف فقياء  -ِٕ
 الشافعية صاحب تفسير سماه فراح لبيد

َُُ 

 ٖٓ محمد بف محمد بف أحمد زيف الديف أبك حامد الغزالي الفقيو الشافعي -ِٖ

 َُّ محمكد أبك منصكر الماتريدم مف أئمة عمماء الكبلـ محمد بف محمد بف -ِٗ

 ُُِ محمد رشيد رضا التممكني الحسيني الكارث األكؿ لعمـ اإلماـ محمد عبده -َّ

محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي، شياب الديف مفسر كمحدث  -ُّ
 كأديب

ٕٓ 

 ُٕٕ فراء المعمقاتالنابغة الذبياني زياد بف معاكية بف ضباب بف خباب أحد س -ِّ

 ُْ الكاحدم عمي بف محمد بف أحمد أبك الحسف الكاحدم -ّّ



-ُِٓ- 

 

 



-ُِٔ- 

 

 رابعًا: فيرس قائمة المراجع والمصادر
 .القرآف الكريـ 
 ( ،المحقؽ: ُُٗاإلتقاف في عمكـ القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي ،)ىػ

 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗلمكتاب، الطبعة محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الييئة المصرية العامة 
  :ىػ(، دار المعرفة، َٓٓإحياء عمكـ الديف، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي، )ت

 بيركت.
  :ىػ(، تحقيؽ: ّٖٓأساس الببلغة، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم، )ت

-ىػُُْٗألكلى محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة ا
 ـ.ُٖٗٗ

  أسباب النزكؿ، اإلماـ أبي الحسف عمي بف أحمد الكاحدم النيسابكرم، المحقؽ: أيمف صالح
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔشعباف، دار الحديث القاىرة، الطبعة الثالثة، 

  ،ىػُِّْأسباب النزكؿ، جبلؿ الديف السيكطي، دار الفجر لمتراث، القاىرة، الطبعة األكلى-
 ـ.ََِِ

  ىػ(، دار ُُٗتيب القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، )ت: أسرار تر
 الفضيمة لمنشر كالتكزيع.

  :ىػ(، حققو ْٖٓاألسماء كالصفات لمبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي أبك بكر البييقي، )ت
كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد اهلل بف محمد الحاشدم، مكتبة السكادم، جدة، السعكدية، 

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْالطبعة األكلى، 
  ،أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف بف محمد المختار الجنكي الشنقيطي

-ىػُُْٓىػ(، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، عاـ النشر ُّّٗ)ت: 
 ـ. ُٓٗٗ

  :ىػ(، دار اإلرشاد َُّْإعراب القرآف كبيانو، محي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )ت
 ىػ.ُُْٓلمشئكف الجامعية، حمص، سكرية، الطبعة الرابعة، 

  :ىػ( كضع ّّٖإعراب القرآف، أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد المرادم النحكم،) ت
حكاشيو كعمؽ عميو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب 

 ىػ.ُُِْالعممية، بيركت، الطبعة األكلى 
  :ىػ(، دار ُّٔٗاألعبلـ، خير الديف بف محمكد بف محمد بف فارس الزركمي الدمشقي، )ت

 ـ.ََِِالعمـ لممبلييف، الطبعة الخامسة عشر، 



-ُِٕ- 

 

  ،أنكار التنزيؿ كأشير التأكيؿ، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر الشيرازم البيضاكم
دار إحياء التراث العربي، بيركت، ىػ(، المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، ٖٓٔ)ت: 

 ىػ.ُُْٖالطبعة األكلى، 
  ،ـ.ُٕٗٗاألىداؼ السمككية، ميدم محمكد سالـ، مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة األكلى 
  :ىػ(، المطبعة المصرية َُِْأكضح التفاسير، محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب، )ت

 ىػ.ُْٔٗير فبرا -ىػُّّٖكمكتبتيا، الطبعة السادسة، رمضاف 
  أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، جابر بف مكسى بف عبد القادر أبك بكر الجزائرم، مكتبة

 ـ.ََِّ-ىػُِْْالعمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، السعكدية، الطبعة الخامسة، 
  :ىػ(. ّّٕبحر العمكـ، أبك الميؿ نصر بف محمد السمرقندم، )ت 
 ياف محمد بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي    البحر المحيط في التفسير، أبك ح   

 ىػ.َُِْىػ(، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر، بيركت، الطبعة ْٕٓ)ت: 
     البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية كالدرة، عبد الفتاح بف   

 اب العربي، بيركت، لبناف.ىػ(، دار الكتَُّْعبد الغني بف محمد القاضي، )ت: 
  :ىػ(، تحقيؽ: َٖٕالبرىاف في تناسب سكر القرآف، أحمد بف إبراىيـ الغرناطي أبك جعفر، )ت

 محمد شعباني، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، المغرب.
  :ىػ(، المحقؽ: محمد ْٕٗالبرىاف في عمكـ القرآف، أبك عبد اهلل بدر الديف الزركشي، )ت   

إبراىيـ، دار إحياء الكتب العربية عيسى الحمبي كشركاه، الطبعة األكلى، أبك الفضؿ 
 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٕٔ

  بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب
ىػ(، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية، لجنة إحياء التراث ُٕٖالفيركزآبادم، )ت: 
 اإلسبلمي، القاىرة.

 ىػ(، دار القمـ، ُِْٓغة العربية، عبد الرحمف بف حسف حبنكة الميداني الدمشقي، )ت: الببل
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔدمشؽ، الدار الشامية، بيركت، الطبعة األكلى، 

  :ىػ(، مطبعة ُّٖٗبياف المعاني )مرتب حسب ترتيب النزكؿ(، عبد القادر العاني، )ت
 ـ.ُٓٔٗ-ىػُِّٖالترقي، دمشؽ، الطبعة األكلى، 

 ىػ(، المحقؽ: ٕٖٗاج التراجـ، أبك الفداء زيف الديف أبك العدؿ بف قيطميكنبا السكدكني، )ت: ت
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْمحمد خير رمضاف يكسؼ، دار القمـ لمنشر، الطبعة األكلى، 

  :ىػ(، َُِٓتاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد بف محمد الحسيني الزبيدم، )ت
 ار اليداية.المحقؽ: محمد حسف مف المحققيف، د
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  تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف قايماز
ىػ(، المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة ْٖٕالذىبي، )ت: 

 ـ.ََِّاألكلى 
 ضؿ بف محمد تاريخ العمماء النحكييف مف البصرييف كالككفييف كغيرىـ، أبك المحاسف المف

ىػ(، تحقيؽ: د. عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر ِْْالتنكفي المعرم، )ت: 
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْكالتكزيع كاإلعبلف، القاىرة، الطبعة الثانية، 

  :ىػ(، المحقؽ: ّْٔتاريخ بغداد، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم، )ت
 ـ.ََِِ-ىػُِِْسبلمي، بيركت، الطبعة األكلى، بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإل

   :ىػ(، المحقؽ: ُٔٔالتبياف في إعراب القرآف، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرل، )ت
 .ِعمي محمد البجاكم، عيسى الحمبي كشركاه، عدد األجزاء 

  :ىػ(، ُٕٓالتبياف في أقساـ القرآف، محمد بف أبي بكر شمس الديف ابف قيـ الجكزية، )ت
 المحقؽ: محمد حامد الفقي، دار المعرفة بيركت، لبناف.

  التحرير كالتنكير، "تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد في تفسير الكتاب المجيد"، محمد
ىػ(، الدار التكنسية لمنشر،تكنس، سنة ُّّٗالطاىر بف محمد بف عاشكر التكنسي، )ت: 

 ـ.ُْٖٗالنشر: 
  كتاب في ظبلؿ القرآف لسيد قطب، عمكم بف عبد القادر السَّقَّاؼ، دار تخريج أحاديث كآثار

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔاليجرة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، 
  تخريج األحاديث المرفكعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير لمبخارم، محمد بف إسماعيؿ    

د الكريـ بف عبيد، مكتبة الرشد، ىػ(، إعداد: د. محمد بف عبِٔٓأبك عبد اهلل البخارم، )ت: 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْالرياض، الطبعة األكلى، 

  :ىػ(، دار الشركؽ، الطبعة السابعة عشرة.ُّٖٓالتصكر الفني في القرآف، سيد قطب، )ت 
  ،التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو كشاذه مف محفكظو  

ب: األمير أبك الحسف عمي بف بمباف الفارسي الحنفي، ىػ(، ترتيّْٓابف حباف البستي، )ت: 
ىػ(، دار باكزير َُِْىػ(، مؤلؼ التعميقات: محمد ناصر الديف األلباني، )ت: ّٕٗ)ت: 

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ: ُلمنشر كالتكزيع، جدة، ط
  تفسير أبي السعكد = إرشاد العقؿ السممي في مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد العمادم محمد

 ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت.ِٖٗحمد بف مصطفى، )ت: بف م
  :ىػ(، كجبلؿ الديف      ْٖٔتفسير الجبلليف، جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمى، )ت    

 ىػ(، دار الحديث، القاىرة، الطبعة األكلى.ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، )ت: 
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 )دركزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية، التفسير الحديث )مرتب حسب ترتيب النزكؿ ،
 ىػ.ُّّٖالقاىرة، الطبعة 

      ،تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(، محمد رشيد بف عمي رضا القممكني الحسيني   
 ـ.َُٗٗىػ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، سنف النشر، ُّْٓ)ت: 

 بف عيسى المرم، المعركؼ بابف أبي زمنيف تفسير القرآف العزيز، أبك عبداهلل محمد بف عبداهلل 
ىػ( المحقؽ: أبك عبداهلل حسيف بف عكاشة، محمد بف مصطفى الكنز، ّٗٗالمالكي )ت: 

 .ٓـ، عدد األجزاء ََِِ-ىػُِّْالفاركؽ الحديثة، مصر، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 صرم الدمشقي، تفسير القرآف العظيـ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الب    

ىػ(، المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثامنة، ْٕٕ)ت: 
 .ٖـ، عدد األجزاء ُٗٗٗ-ىػَُِْ

  تفسير القرآف العظيـ، البف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد التميمي، الحنظمي
مد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ىػ(، المحقؽ: أسعد محِّٕالرازم ابف أبي حاتـ، )ت: 

 ىػ.ُُْٗالمممكة العربية السعكدية، الطبعة الثالثة 
  تفسير القرآف، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني التميمي الحنفي ثـ

ىػ(، المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ، كغنيـ بف عباس بف غنيـ: دار الكطف، ْٖٗالشافعي، )ت: 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖكدية، الطبعة األكلى، الرياض، السع

  تفسير القرآف، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ الدمشقي، الممقب بسمطاف
، بيركت، َٔٔالعمماء، )ت:  ىػ(، المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي، دار ابف حـز
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔالطبعة األكلى، 

 ىػ(، دار الفكر العربي، َُّٗالكريـ يكنس الخطيب، )ت:  التفسير القرآني لمقرآف، عبد
 القاىرة.

  ،تفسير الماتريدم )تأكيبلت أىؿ السنة(، محمد بف محمد بف محمكد أبك منصكر الماتريدم
، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، ّّّ)ت:  ىػ( المحقؽ: د. مجدم باسمـك
 .َُـ، عدد األجزاء ََِٓ -ىػُِْٔ

 ماكردم، النكت كالعيكف، أبك الحسف عمي بف محمد البصرم البغدادم الشيير تفسير ال
ىػ( المحقؽ: السيد عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية، َْٓبالماكردم، )ت:

 .ٔبيركت، لبناف، عدد األجزاء 
  :ىػ(، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ُُّٕتفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي، )ت

 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٓٔابي الحمبي كأكالده، مصر، الطبعة األكلى، الب
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  التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكر
 ىػ.ُُْٖالمعاصر، دمشؽ، الطبعة الثانية، 

 ر التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيؽ، د. صبلح عبد الفتاح الخالدم، دار النفائس لمنش
 كالتكزيع، األردف.

  تفسير النسفي = مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد حافظ الديف
ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بدكم، راجعو كقدـ لو: محيي الديف َُٕالنسفي، )ت: 

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗديب مستك، دار الكمـ الطيب، بيركت، الطبعة األكلى، 
  الكاضح الميسر، الشيخ محمد عمي الصابكني، األفؽ لمطباعة كالنشر، الطبعة الثالثة، التفسير

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ
 بيركت، الطبعة العاشرة ، زم محمد محمكد، دار الجيؿ الجديدالتفسير الكاضح، الحجا

 ىػ.ُُّْ
 ى، التفسير الكسيط، لمزحيمي، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكر، دمشؽ، الطبعة األكل

 ىػ.ُِِْ
  التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، محمد سيد طنطاكم، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر

 كالتكزيع، الفجالة، القاىرة، الطبعة األكلى.
  ، تفسير غريب القرآف، كاممة بنت محمد بف حاسـ بف عمي آؿ جياـ الككارم، دار بف حـز

 .ََِٖالطبعة األكلى 
 ـ أبي الفصؿ الطبرسي، المجمع العالمي ألىؿ البيت.تفسير مجمع البياف، أميف اإلسبل 
  :ىػ(، مكتبة كىبة، ُّٖٗالتفسير كالمفسركف، الدكتكر محمد السيد حسيف الذىبي، )ت

 القاىرة.
  ،تنزيو القرآف عف المطاعف، قاضي القضاة عماد الديف أبي الحسف عبد الجبار بف أحمد  

 ىػ(، المكتبة األزىرية لمتراث.ُْٓ)ت: 
 الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف السيكطي،       تنكير    

 ـ.ُٗٔٗ-ىػُّٖٗىػ(، المكتبة  التجارية الكبرل، مصر، دار النشر، ُُٗ)ت: 
  التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف عمي بف زيف

، عبد الخالؽ ثركت، ّٖىػ(، عالـ الكتب َُُّ)ت: العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرل، 
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْالقاىرة، الطبعة األكلى، 
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  ،تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم
ىػ(، المحقؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، ُّٕٔ)ت: 
 ـ.َََِ-ىػَُِْ

         ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد يف كثير بف غالب اآلممي   
ىػ(، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة َُّأبك جعفر الطبرم، )ت: 

 .ِْـ، عدد األجزاء َََِ-ىػَُِْاألكلى، 
 م أبك عيسى          الجامع الكبير )سنف الترمذم(، محمد بف عيسى بف سىٍكرة الترمذ    

 ىػ(، المحقؽ: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت.ِٕٗ)ت: 
  الجامع الكبير في صناعة المنظكـ مف الكبلـ المنثكر، نصر اهلل بف محمد المعركؼ بابف

 ىػ(، المحقؽ: مصطفى جكاد، مطبعة المجمع العممي.ّٕٔاألثير، )ت: 
 ر مف أمكر رسكؿ اهلل الجامع المسند الصحيح المختص  ،كسنتو كأيامو = صحيح البخارم

محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، 
 ىػ.ُِِْدار طكؽ النجاة، الطبعة األكلى 

  الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم الخزرجي
ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردكني، د. إبراىيـ طفيش، دار الكتب ُٕٔيف القرطبي، )ت: شمس الد

 ـ.ُْٔٗ-ىػُّْٖالمصرية، القاىرة، الطبعة الثانية، 
  جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، عمي بف محمد بف عبد الصمد المصرم الشافعي أبك الحسف، عمـ

محسف خرابة، دار المأمكف ىػ(، تحقيؽ: د. مركاف العطية، د. ّْٔالديف السخاكم )ت: 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖلمتراث، دمشؽ، بيركت، الطبعة األكلى، 

  :ىػ(، المحقؽ:         َّٕالحجة في القراءات السبع، الحسيف بف أحمد بف خالكيو، )ت   
، دار الشركؽ، بيركت، الطبعة الرابعة،   ىػ.َُُْد. عبد العاؿ سالـ مكـر

 زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف الحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة ،
ىػ(، المحقؽ: د. مازف المبارؾ، دار الفكر، بيركت، الطبعة األكلى، ِٔٗالسنيكي، )ت: 

 ىػ.ُُُْ
  ،حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي

راىيـ، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األكلى، ىػ(، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبُُٗ)ت: 
 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٕٖ

  :ىػ(، َّْحمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني، )ت
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗالسعادة، بجكار محافظة مصر، 
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  :ر ىػ(، المحقؽ: عصاـ شقيك، دإّٖخزانة األدب كغاية األرب، ابف حجر الحمكم، )ت
 ـ.ََِْكمكتبة اليبلؿ، بيركت، دار البحار، بيركت، الطبعة األخيرة، 

  الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، أبك العباس شياب الديف أحمد بف يكسؼ المعركؼ
 ىػ(، المحقؽ: د. أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ.ٕٔٓبالسميف الحمبي، )ت: 

 ىػ(، دار الفكر، ُُٗبلؿ الديف السيكطي، )ت: الدر المنثكر، عبد الرحمف بف أبي بكر ج
 .ٖبيركت، عدد األجزاء 

          ،دالئؿ النبكة، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخرساني أبك بكر البييقي    
ىػ(، المحقؽ: د. عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية، دار الرياف لمتراث، ْٖٓ)ت: 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُْٖالطبعة األكلى، 
 ؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد، محمد بف أحمد أبك الطيب المكي الحسني الفاسي، ذي   

ىػ(، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة ِّٖ)ت: 
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْاألكلى، 

     ،ركح البياف، إسماعيؿ حقي بف مصطفى األستانبكلي الحنفي، المكلى أبك الفداء       
 ىػ(، دار الفكر، بيركت.ُُِٕ)ت: 

  ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل
ىػ(، المحقؽ: عمي بعد البارم عطية، دار الكتب العممية، َُِٕالحسيني األلكسي، )ت: 
 ىػ.ُُْٓبيركت، الطبعة األكلى 

 الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد الجكزم،       زاد المسير في عمـ التفسير، جماؿ   
        ىػ(، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة    ٕٗٓ)ت: 
 ىػ.ُِِْاألكلى، 

    زبدة التفاسير، إماـ الدعاة فضيمة الشيخ محمد متكلي الشعراكم، أعده كعمؽ عميو كقدـ    
 متكلي الشعراكم، المكتبة التكفيقية. لو: عبد الرحيـ محمد

  :ىػ( ُِّٔالسحر الحبلؿ في الحكـ كاألمثاؿ، أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي، )ت
 دار الكتب العممية، بيركت.

  السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير، شمس الديف
 ػ(، مطبعة بكالؽ )األميرية(، القاىرة.ىٕٕٗمحمد بف أحمد الشربيني الشافعي، )

  سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف
 ىػ(، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، الطبعة األكلى.َُِْاأللباني، )ت: 
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 سـ أبيو يزيد،    سنف ابف ماجو، ابف ماجو أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني كماجو ا   
 ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.ِّٕ)ت: 

  :ىػ(، حققو َّّالسنف الكبرل، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب الخرساني النسائي، )ت
كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي، أشرؼ عميو: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، 

 ـ.ََُِ-ىػُُِْكلى، بيركت، الطبعة األ
          ،سير إعبلـ النببلء، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف قايماز الذىبي   

ىػ(، المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة ْٖٕ)ت: 
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓالرسالة، الطبعة الثالثة، 

  مسعكد الفراء البغكم الشافعي، تحقيؽ: شعيب شرح السنة، محي السنة أبك محمد الحسيف بف
ىػ(، المكتب اإلسبلمي، دمشؽ، بيركت، الطبعة ُٔٓاألرنؤكط، محمد زىير الشاكيش، )ت: 

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْالثانية، 
  ،شرح صحيح البخارم البف بطاؿ، ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ    

راىيـ، مكتبة الرشد، السعكدية، الطبعة الثانية، ىػ(، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبْْٗ)ت: 
 ـ.ََِّ-ىػُِّْ

         ،شعب اإليماف، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخرساني أبك بكر البييقي   
ىػ(، المحقؽ: د. عبد العمي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد لمنشر، الطبعة األكلى، ْٖٓ)ت: 
 ـ.ََِّ-ىػُِّْ

 عو ككقؼ عمى طبعو كتصحيحو، رزؽ اهلل بف يكسؼ شيخك،      شعراء النصرانية، جم   
 ىػ(، مطبعة اآلباء اليسكعييف، بيركت.ُّْٔ)ت: 

            ،نشكاف بف سعيد الحميرم اليمني ،    شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
ف، دار ىػ(، المحقؽ: د. حسيف بف عبد اهلل العمرم، كيكسؼ محمد عبد اهلل كآخرك ّٕٓ)ت: 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْالفكر المعاصر، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى 
  ،صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد التميمي الدارمي البستي   

-ىػُُْْبيركت، الطبعة الثانية، -ىػ(، المحقؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالةّْٓ)ت: 
 ـ.ُّٗٗ

 ىػ(، المحقؽ: ُُّمد بف إسحاؽ بف خزيمة النيسابكرم، )ت: صحيح ابف خزيمة، أبك بكر مح
 د. محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي، بيركت.

          ،صحيح الجامع الصغير كزياداتو، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني   
 ىػ(، المكتب اإلسبلمي.َُِْ)ت: 
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 القاىرة، -ي لمطباعة كالنشر كالتكزيعصفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني، دار الصابكن
 ـ.ُٕٗٗىػ، ُُْٕالطبعة األكلى، 

  :ىػ(، المحقؽ:         ُٕٕطبقات الشافعية الكبرل، تاج الديف عبد الكىاب السبكي، )ت   
د. محمكد محمد الطناجي، د. عبد الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة 

 .ُُّْالثانية، 
 ىػ(.ُُّٕبلغة )البياف، المعاني، البديع(، أحمد بف مصطفى المراغي، )ت: عمـك الب 
  ،عمكـ القرآف الكريـ، نكر الديف محمد عتر الحمبي، مطبعة الصباح، دمشؽ، الطبعة األكلى

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ
  :ىػ(، َٖٓغرائب القرآف كرغائب الفرقاف، نظاـ الديف الحسف بف محمد النيسابكرم، )ت

 ىػ.ُُْٔزكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى المحقؽ: الشيخ 
  :ىػ( ِٕٔغريب القرآف، البف قتيبة، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، )ت

 المحقؽ: سعيد المحاـ.
  ،فتح البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب محمد صديؽ خاف الحسيني النجارم القٌنكجي   

، عني بطبعو كقدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عبد اهلل األنصارم، المكتبة ىػ(َُّٕ)ت: 
 العصرية لمطباعة كالنشر، صيدا، بيركت.

 .فتح الرحمف في تفسير القرآف، عبد المنعـ أحمد تيعىٍيمىب، دار السبلـ لطباعة كالنشر 
  :دار ىػ(َُِٓفتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني، )ت ،   

 ىػ.ُُْْابف كثير، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، بيركت، الطبعة األكلى، 
  الفتكحات اإلليية بتكضيح تفسير الجبلليف لمدقائؽ الخفية، اإلماـ سميماف بف عمر العجيمي

   ىػ(، ضبطو كصححو كخرج أحاديثو: إبراىيـ     َُِْالشافعي الشيير بالجمؿ، )ت: 
 ممية، بيركت، لبناف.شمس الديف، دار الكتب الع

  :ىػ(، تحقيؽ كدراسة: ُِٗالفصيح، أحمد بف يحيى زيد الشيباني بالكالء المعركؼ بثعمب، )ت
 د. عاطؼ مدككر، دار المعارؼ.

  الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية، نعمة اهلل بف حمكد
ىػ(، دار ركامي لمنشر، الغكرية، مصر، الطبعة َِٗ: النخجكاني، كيعرؼ بالشيخ عمكاف، )ت

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗاألكلى، 
 .في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، المكتب المصرم الحديث، القاىرة 
  :ىػ(، دار الشركؽ، بيركت، ُّٖٓفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي، )ت

 ىػ.ُُِْالقاىرة، الطبعة السابعة عشر، 
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 ىػ(، تحقيؽ: ُٕٖالمحيط، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، )ت:  القامكس
 ىػ.ُِْٔمكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

  القصة في القرآف الكريـ، اإلماـ األكبر الدكتكر محمد سيد طنطاكم شيخ األزىر، دار نيضة
 ـ.ُٔٗٗزيع، الطبعة األكلى، مصر لمطباعة كالنشر كالتك 

  :ىػ(، المحقؽ: جماعة مف ُٖٔكتاب التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، )ت
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْالعمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى 

  :ىػ(،َُٕكتاب العيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم البصرم، )ت            
 د. ميدم المخزكمي، د. إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.

  :ىػ(، المحقؽ: كماؿ ِّٓالكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، أبك بكر بف أبي شيبة، )ت
 ىػ.َُْٗيكسؼ الحكت، الناشر: مكتبة الرشيد، الرياض، الطبعة األكلى، 

 سـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القا   
 .ْىػ، عدد األجزاء َُْٕىػ(، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة الثالثة ّٖٓ)ت: 

 :ىػ( ِْٕالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي أبك إسحاؽ، )ت
عدم، دار إحياء التراث تحقيؽ: أبي محمد بف عاشكر، مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير السا

 .َُـ، عدد األجزاء ََِِ-ىػُِِْالعربي، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 
       ،الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم    

ىػ(، المحقؽ: عدناف دركيش، محمد المصرم، مؤسسة الرسالة، َُْٗأبك البقاء الحنفي، )
 بيركت.

 باب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، عبلء الديف عمي بف محمد بف ابراىيـ بف عمر الشيحي ل    
ىػ(، تصحيح: محمد عمي شاىيف دار الكتب ُْٕأبك الحسف، المعركؼ بالخازف)المتكفى

 ىػ.ُُْٓالعممية، بيركت، الطبعة األكلى 
 لدمشقي النعماني المباب في عمكـ الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي الحنبمي ا  

ىػ(، المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كالشيخ عمي محمد معكض، دار ٕٕٓ)ت: 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗالكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 

 ( ،دار ُُٕلساف العرب، محمد بف مكـر أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منطكر اإلفريقي ،)
 ىػ.ُُْْصادر بيركت، الطبعة الثالثة، 

 :ىػ( ْٓٔلطائؼ اإلشارات، تفسير القشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم، )ت
 المحقؽ: إبراىيـ البسيكني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، الطبعة الثالثة.
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  لمسات بيانية في نصكص مف التنزيؿ، فاضؿ بف صالح السامرائي، دار عمار لمنشر
 ـ.ََِّ-ىػُِّْاألردف، الطبعة الثالثة، كالتكزيع، عماف، 

  مباحث في عمكـ القرآف، صبحي الصالح، دار العمـ لممبلييف، الطبعة الرابعة كالعشركف
(َََِ.) 

  :ىػ(، مكتبة المعارؼ لمنشر َُِْمباحث في عمكـ القرآف، مناع بف خميؿ القطاف، )ت
 ـ.َََِ-ىػُُِْكالتكزيع، الطبعة الثالثة، 

  ىػ(، تحقيؽ: ُّٖاءات العشر، أحمد بف حسيف بف ميراف النيسابكرم، )ت: المبسكط في القر
 سبيع حمزة حاكيمي، مجمع المغة العربية، دمشؽ.

  :ىػ(، المحقؽ: محمد فؤاد َِٗمجاز القرآف، أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمي البصرم، )ت
 ىػ.ُّّٖسزكيف، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة 

 ىػ(، المحقؽ: محمد باسؿ ُِّّد جماؿ الديف بف محمد القاسمي، )ت: محاسف التأكيؿ، محم
 ىػ.ُُْٖعيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى 

  المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبدالحؽ بف غالب بف عبدالرحمف بف
د الشافي محمد، دار الكتب ىػ( المحقؽ: عبد السبلـ عبِْٓعطية األندلسي المحاربي، )ت: 
 ىػ.ُِِْالعممية، بيركت، الطبعة األكلى 

  :ىػ(، ٔٔٔمختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر الحنفي الرازم، )ت
المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا، الطبعة 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْالخامسة، 
 ابف كثير، اختصار كتحقيؽ: محمد عمي الصابكني، دار القرآف الكريـ بيركت  مختصر تفسير

 ـ.ُُٖٗ-ىػَُِْلبناف، الطبعة السابعة، 
  :ىػ(، المحقؽ: ُُّٔمراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد، محمد بف عمر الجاكم، )ت

 ىػ.ُُْٕمحمد أميف الصناكم، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
  المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عمي بف محمد أبك الحسف نكر الديف اليررم،    مرقاة   

 ـ.ََِِ-ىػُِِْىػ(، دار الفكر، بيركت، الطبعة األكلى، َُُْ)ت: 
  مسائؿ نافع بف األزرؽ لعبد اهلل بف عباس غريب القرآف في شعر العرب، عف الصحابي =

 ىػ(.ٖٔشمي، )ت: عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب القرشي اليا
           ،المستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل النيسابكرم   

ىػ(، المحقؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة َْٓ)ت: 
 ـ.َُٗٗ-ىػُُُْاألكلى، 
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 أبك الفتح،     المستطرؼ في كؿ فني مستطرؼ، شياب الديف محمد بف أحمد اإلبشيتي   
 ىػ.ُُْٗىػ(، عالـ الكتب، بيركت، الطبعة األكلى، ِٖٓ)ت: 

  :ىػ(، المحقؽ: حسيف َّٕمسند أبي يعمى، أبك يعمى أحمد بف عمي التميمي المكصمي، )ت
 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْدمشؽ، الطبعة األكلى -سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث

 راىيـ المركزم المعركؼ بابف راىكيو، مسند إسحاؽ بف راىكيو، أبك يعقكب إسحاؽ بف إب    
ىػ(، المحقؽ: محمد مختار ضرار المفتي، دار الكتاب العربي، الطبعة األكلى، ِّٖ)ت: 
 ـ.ََِِ-ىػُِّْ

    ،مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار، أبك بكر بف عمرك العتكي المعركؼ بالبزار   
، كعادؿ بف سعد كآخركف، مكتبة العمـك ىػ(، المحقؽ: محفكظ الرحمف زيف اهللِِٗ)ت: 

 ـ.ََِٗكالحكـ، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 
  مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف التميمي

ىػ(، المحقؽ: حسيف سميـ أسد الداراني، دار المغنى لمنشر كالتكزيع، ِٓٓالسمرقندم، )ت: 
 ـ.َََِ-ىػُُِْطبعة األكلى، السعكدية، ال

  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ عف رسكؿ اهلل    مسمـ بف الحجاج ،   
ىػ(، المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ُِٔأبك الحسف القشيرم النيسابكرم، )ت: 

 التراث العربي، بيركت.
 ق(، المحقؽ: محمد ناصر ُْٕزم، )ت: مشكاة المصابيح، محمد بف عبد اهلل الخطيب التبري

 ـ.ُٖٓٗالديف األلباني، المكتب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة الثالثة، 
        ،مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، إبراىيـ بف عمر بف حسف البقاعي    

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٖىػ(، مكتبة المعارؼ الرياض، الطبعة األكلى، ٖٖٓ)ت: 
 ريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد الفيكمي ثـ الحمكم أبك العباس، المصباح المنير في غ

 ىػ(، المكتبة العممية، بيركت.َٕٕ)ت: 
  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، تفسير البغكم، محي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد

ىػ( المحقؽ: محمد عبداهلل النمر، عثماف جمعة ضميرية كآخركف، دار َُٓالبغكم، )ت: 
 .ٖـ، عدد األجزاء ُٕٗٗ-ىػُُْٕبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الرابعة، طي

  :عرابو، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج، )ت ىػ( ، ُُّمعاني القرآف كا 
ـ، ُٖٖٗ-ىػَُْٖالمحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي: عالـ الكتب، بيركت، الطبعة األكلى، 

 .ٓعدد األجزاء 
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  ىػ( َِٕيا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء، )ت: معاني القرآف، أبك زكر
المحقؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كمحمد عمي النجار كآخركف، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، 

 مصر، الطبعة األكلى.
  ،معاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص، عبد الرحيـ بف عبد الرحمف أبك الفتح العباس    

 (، المحقؽ: محمد محي الديف بف عبد الحميد، عالـ الكتب، بيركت.ىػّٔٗ)ت: 
  معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، شياب الديف ياقكت بف عبد اهلل الركمي

ىػ(، المحقؽ: إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي بيركت، الطبعة ِٔٔالحمكم، )ت: 
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْاألكلى، 

 ىػ(، المحقؽ: َّٔاف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ الطبراني، )ت: المعجـ األكسط، سميم
 طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف، القاىرة.

  :ىػ(، ُٕٓمعجـ الشيكخ، ثقة الديف أبك القاسـ عمي بف الحسف المعركؼ بابف عساكر، )ت
 ـ.َََِ-ىػُُِْلبشائر، دمشؽ، الطبعة األكلى، المحقؽ: الدكتكرة كفاء تقي الديف، دار ا

  معجـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ العربي، د. أحمد مختار عمر بمساعدة فريؽ عمؿ، عالـ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗالكتب القاىرة، الطبعة األكلى، 

  :ىػ(، بمساعدة ُِْْمعجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، )ت
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ، ُعالـ الكتب، ط فريؽ عمؿ،

    ،المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات كآخركف    
 دار الدعكة.

  :ىػ(، المحقؽ: عبد السبلـ ّٓٗمعجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس زكريا القزكيني، )ت
 محمد ىاركف، دار الفكر.

 بير، أبك عبد اهلل محمد بف عمر التيمي الرازم الممقب      مفاتيح الغيب = التفسير الك   
ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة َٔٔبفخر الديف الرازم خطيب الرم )ت: 

 ىػ.َُِْالثالثة، 
        ،مقدمات في عمـ القراءات، محمد أحمد مفمح القضاة، كأحمد خالد شكرم كآخركف    

 ـ.ََُِ-ىػُِِْدف، الطبعة األكلى دار عمار، عماف، األر 
  :ىػ(، مطبعة عيسى ُّٕٔمناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف، محمد عبد العظيـ الزرقاني، )ت

 الحمبي كشركاه، الطبعة الثالثة.
  ،المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، نخبة مف عمماء األزىر، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔمصر، الطبعة الثامنة عشر، 
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  :ىػ(، ِْٗالمنتخب مف مسند عبد بف حميد، أبك محمد عبد الحميد بف حميد الكىشىى، )ت
-ىػُِّْالمحقؽ: الشيخ مصطفى العدكم، دار بمنسية لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، 

 ـ.ََِِ
  :ىػ(، مؤسسة سجؿ العرب، ُُْْالمكسكعة القرآنية، إبراىيـ بف إسماعيؿ األبيارم، )ت

 ىػ.َُْٓبعة الط
  نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي، أحمد الريسكني، الدار العممية لمكتاب اإلسبلمي، الطبعة

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْالثانية، 
  ،نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط البقاعي          

 .ِِء ىػ(، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، عدد األجزآٖٖ)ت: 
           ،الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك الحسف عمي بف محمد بف عمي الكاحدم النيسابكرم

ىػ( تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم: دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ، بيركت، عدد ْٖٔ)ت: 
 .ُاألجزاء 

  نباء أبناء الزماف، ابف العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف خمكاف كفيات األعياف كا 
 ىػ(، المحقؽ: إحساف عباس، دار صادر، بيركت.ُٖٔالبرمكي اإلربيمي، )ت: 
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 خامسًا: فيرس الموضوعات
 الصفحة المحتوى

 أ اإلىداء

 ب شكر كتقدير

 د المقدمة

 د أكالن: أىمية المكضكع

 ىػ ثانيان: أسباب اختيار المكضكع

 ق ثالثان: أىداؼ البحث

 ىػ ةرابعان: الدراسات السابق

 ك خامسان: منيج البحث

 ك سادسان: خطة البحث

 الفصل التمييدي
 مدخل لمقاصد وأىداف السور القرآنية

ُ 

 ِ المبحث األول: مفيوم الدراسة التحميمية ومتطمباتيا

 ّ مفيـك الدراسة التحميمية المطمب األول:

 ْ متطمبات الدراسة التحميمية المطمب الثاني:

 ٕ وم المقاصد واألىداف وأىميتياالمبحث الثاني: مفي

 ٖ مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات المطمب األول:

 ٗ الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ المطمب الثاني:

 َُ أىمية معرفة المقاصد كاألىداؼ المطمب الثالث:

 ُِ طرؽ معرفة المقاصد كاألىداؼ المطمب الرابع:
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 الفصل األول
 ن المقاصد واألىدافتعريف عام بسورة "الممك" وبيا

ُْ 

 ُٓ المبحث األول: تعريف عام بسورة الممك

 ُٔ اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا المطمب األول:

 ُٖ زماف كمكاف نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فيو المطمب الثاني:

 ُٗ فضائؿ السكرة كمحكرىا الرئيس المطمب الثالث:

 ُِ تناكلتيا السكرة الكريمةأىـ المكضكعات التي  المطمب الرابع:

 ِِ مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا المطمب الخامس:

 ِْ المبحث الثاني: تعذيب الكفار, والمغفرة واألجر الكبير لمن خشي ربو

 ِٓ (ُِ-ُمظاىر القدرة كالعمـ )اآليات  المطمب األول:

 ِٓ (ٕٗ-ٔالمقطع األول )اآليات 

 ِٓ التحميؿ المغكم أوًل:

 ِٕ التفسير اإلجمالي ثانيًا:

 َّ كجكه الببلغة ثالثًا:

 َّ استنباط بعض اليدايات كالمقاصد مف اآليات رابعًا:

 ُّ (ٕٔ-٘)اآليات  المقطع الثاني

 ِّ التحميؿ المغكم أوًل:

 ّّ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ّّ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ّٕ يات كالمقاصد مف ىذا المقطعاستنباط بعض اليدا رابعًا:

 َْ بعض مظاىر نعمة اهلل كقدرتو كعممو مع تيديد الكفار المطمب الثاني:

 َْ (ٚٔ-ٖٔالمقطع األول )اآليات 
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 َْ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُْ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُْ سبب نزكؿ اآلية ثالثًا:

 ُْ التفسير اإلجمالي التحميمي رابعًا:

 ْٓ كجكه الببلغة خامسًا:

 ْٓ استنباط بعض اليدايات كالمقاصد مف اآليات الكريمة سادسًا:

 ْٔ (ٕٗ-ٚٔالمقطع الثاني )اآليات 

 ْٔ التحميؿ المغكم أوًل:

 ْٕ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ْٕ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُٓ المقطع القرآنياستنباط بعض اليدايات كالمقاصد مف ىذا  رابعًا:

 ِٓ (َّ-ِٓإثبات البعث كتيديد كبياف لبعض النعـ )اآليات  المطمب الثالث:

 ّٓ مقدمة

 ّٓ التحميؿ المغكم أوًل:

 ّٓ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ْٓ التفسير اإلجمالي التحميمي ثالثًا:

 ٕٓ كجكه الببلغة رابعًا:

 ٖٓ مقاصد مف ىذا المقطع القرآنياستنباط بعض اليدايات كال خامسًا:

 ٗٓ الخبلصة سادسًا:

 الفصل الثاني
 تعريف عام بسورة "القمم" وبيان المقاصد واألىداف

َٔ 

 ُٔ المبحث األول: تعريف عام بسورة القمم
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 ِٔ اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا المطمب األول:

 ِٔ ترتيب السكرة مف حيث النزكؿ أوًل:

 ّٔ ب السكرة في المصحؼترتي ثانيًا:

 ْٔ عدد آياتيا ثالثًا:

 ْٔ زماف كمكاف نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فيو المطمب الثاني:

 ْٔ زماف كمكاف نزكؿ السكرة أوًل:

 ٔٔ الجك الذم نزلت فيو السكرة ثانيًا:

 ٕٔ فضائؿ السكرة كمحكرىا الرئيس المطمب الثالث:

 ٕٔ فضائؿ السكرة أوًل:

 ٖٔ محكر السكرة الرئيس :ثانياً 

 ٖٔ أىـ المكضكعات التي اشتممت عمييا السكرة الكريمة المطمب الرابع:

 ٗٔ مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا المطمب الخامس:

 ُٕ المبحث الثاني: مقاصد السورة وأىدافيا

 ِٕ (ُٔ-ُمحمد رسكؿ اهلل أكـر الخمؽ عمى اهلل )اآليات  المطمب األول:

 ِٕ مةمقد

 ْٕ (ٕ-ُ)اآليات  كماؿ الديف كالخمؽ عند النبي  المقطع األول:

 ْٕ التحميؿ المغكم أوًل:

 ٕٓ أسباب النزكؿ  ثانيًا:

 ٕٓ القراءات ثالثًا:

 ٕٔ التفسير اإلجمالي رابعًا:

 ٖٕ كجكه الببلغة خامسًا:

 ٕٗ استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني سادسًا:
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مف األخبلؽ الذميمة عند الكفار )الكذب، النميمة، االعتداء  الثاني: المقطع
 (ُٔ-ٖكغيرىا( )اآليات 

ُٖ 

 ُٖ التحميؿ المغكم أوًل:

 ِٖ أسباب النزكؿ ثانيًا:

 ِٖ مناسبة اآليات لما سبقيا ثالثًا:

 ِٖ التفسير اإلجمالي رابعًا:

 ٖٔ كجكه الببلغة خامسًا:

 ٖٔ ايات كالمقاصد مف ىذا المقطع القرآنياستنباط بعض اليد سادسًا:

 ٕٖ (ّّ-ُٕقصة أصحاب الجنة كالعبرة منيا ) المطمب الثاني:

 ٖٖ القصة في القرآف أوًل:

 ٖٗ أغراض القصة في القرآن

 َٗ التحميؿ المغكم ثانيًا:

 ِٗ أسباب النزكؿ ثالثًا:

 ِٗ التفسير اإلجمالي رابعًا:

 ٓٗ أكجو الببلغة خامسًا:

 ٔٗ استنباط بعض اليدايات  ادسًا:س

 ٖٗ (ْٕ-ّْمناقشة المكذبيف كتيديدىـ )اآليات  المطمب الثالث:

نكار التسكية بيف المسمميف الطائعيف  المقطع األول: جزاء المتقيف كا 
 (ُْ-ّْكالمجرميف العاصيف )اآليات 

ٖٗ 

 ٖٗ التحميؿ المغكم أوًل:

 ٗٗ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ٗٗ التفسير اإلجمالي الثًا:ث

 َُِ أكجو الببلغة رابعًا:
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 مشيد مف مشاىد يـك القيامة كتيديد المكذبيف  المقطع الثاني:

 (ْٕ-ِْ)اآليات 

َُّ 

 َُّ التحميؿ المغكم أوًل:

 َُْ التفسير اإلجمالي ثانيًا:

 َُٕ أكجو الببلغة ثالثًا:

 َُٕ ع القرآنياستنباط بعض اليدايات مف ىذا المقط رابعًا:

األمر بالصبر عمى قضاء اهلل كحكمو كأف اإلسبلـ ديف  المطمب الرابع:
 عالمي

َُٗ 

 َُٗ التحميؿ المغكم أوًل:

 َُُ التفسير اإلجمالي ثانيًا:

 ُُِ استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني ثالثًا:

 الفصل الثالث
 ىدافتعريف عام بسورة الحاقة وبيان المقاصد واأل

ُُْ 

 ُُٓ المبحث األول: تعريف عام بسورة الحاقة

 ُُٔ اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا المطمب األول:

 ُُٕ زماف كمكاف نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فيو المطمب الثاني:

 ُُٖ فضائؿ السكرة كمحكرىا الرئيس المطمب الثالث:

 ُُٗ ا السكرة الكريمةأىـ المكضكعات التي تناكلتي المطمب الرابع:

 ُُٗ مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا المطمب الخامس:

 ُُِ المبحث الثاني: مقاصد السورة وأىدافيا

 ُِِ (ُِ-ُجزاء مف كذب بالساعة ) المطمب األول:

 ُِِ التحميؿ المغكم أوًل:
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 ُِّ التفسير اإلجمالي ثانيًا:

 ُِْ كجكه الببلغة ثالثًا:

 ُِٓ ستنباط بعض اليدايات مف ىذه اآلياتا رابعًا:

 ُِٔ ىبلؾ فرعكف كقـك لكط كقكـ نكح المقطع الثاني:

 ُِٔ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُِٔ التفسير اإلجمالي ثانيًا:

 ُِٕ أكجو الببلغة ثالثًا:

 ُِٖ استنباط بعض اليدايات رابعًا:

 ُِٗ كالفجاريـك الحساب كما فيو مف مكاقؼ لؤلبرار  المطمب الثاني:

 ُِٗ مشيد مف مشاىد يكـ الحساب كبعضان مف أحداثو المقطع األول:

 ُِٗ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُِٗ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُِٗ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُُّ مشيد يظير حاؿ الناجيف مف الحساب كسبب نجاتيـ المقطع الثاني:

 ُُّ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُِّ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُِّ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

مشيد يظير كيؼ يستمـ االشقياء كتبيـ كما ىك مصيرىـ  المقطع الثالث:
 كسبب شقاكتيـ

ُّّ 

 ُّّ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُّّ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُّْ التفسير اإلجمالي ثالثًا:
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 ُّٓ تنباط بعض اليداياتاس رابعًا:

 ُّٔ في تبميغو عف ربو تعظيـ القرآف كصدؽ النبي  المطمب الثالث:

 ُّٔ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُّٔ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُّٕ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُّٖ أكجو الببلغة رابعًا:

 ُّٗ استنباط بعض اليدايات خامسًا:

 الفصل الرابع
 ريف عام بسورة المعارج وبيان المقاصد واألىدافتع

ُُْ 

 ُِْ المبحث األول: تعريف عام بسورة المعارج

 ُّْ اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا المطمب األول:

 ُّْ زماف كمكاف السكرة كالجك الذم نزلت فيو المطمب الثاني:

 ُْْ فضائؿ السكرة كمحكرىا الرئيس المطمب الثالث:

 ُْٓ أىـ المكضكعات التي تناكلتيا السكرة الكريمة الرابع: المطمب

 ُْٓ مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا المطمب الخامس:

 ُْٕ المبحث الثاني: مقاصد السورة وأىدافيا

 ُْٖ (ُٖ-ُتيديد المشركيف بالعذاب الكاقع عمييـ ) المطمب األول:

 ُْٖ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُْٗ النزكؿأسباب  ثانيًا:

 ُْٗ القراءات ثالثًا:

 ُْٗ التفسير اإلجمالي رابعًا:

 ُِٓ أكجو الببلغة خامسًا:



-ِّٖ- 

 

 ُّٓ استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع سادسًا:

 ُْٓ (ّٓ-ُٗطبيعة اإلنساف كعبلج القرآف ليا ) المطمب الثاني:

 ُْٓ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُٓٓ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُٓٓ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُٕٓ أكجو الببلغة رابعًا:

 ُٕٓ استنباط بعض اليدايات خامسًا:

 ُٖٓ (ْْ-ْٔأحكاؿ المكذبيف كنيايتيـ ) المطمب الثالث:

 ُٖٓ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُٗٓ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 َُٔ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُُٔ ببلغةأكجو ال رابعًا:

 ُِٔ بعض اإلرشادات كاليدايات مف اآليات خامسًا:

 الفصل الخامس
 تعريف عام بسورة "نوح" وبيان المقاصد واألىداف

ُّٔ 

 ُْٔ المبحث األول: تعريف عام بسورة نوح

 ُٓٔ اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا المطمب األول:

 ُٓٔ لذم نزلت فيوزماف كمكاف نزكؿ السكرة كالجك ا المطمب الثاني:

 ُٔٔ فضائؿ السكرة كمحكرىا الرئيس المطمب الثالث:

 ُٕٔ أىـ المكضكعات التي تناكلتيا السكرة المطمب الرابع:

 ُٕٔ مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا المطمب الخامس:

 ُٗٔ المبحث الثاني: بيان مقاصد السورة وأىدافيا



-ِّٗ- 

 

 َُٕ سالة األنبياء جميعان الدعكة إلى التكحيد ر  المطمب األول:

 َُٕ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُُٕ التفسير اإلجمالي ثانيًا:

 ُِٕ استنباط بعض اليدايات ثالثًا:

 ُّٕ في دعكة قكمو كمكقفيـ منو منيج نكح  المطمب الثاني:

 ُْٕ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُْٕ مناسبة اآليات لما قبمياثانيًا: 

 ُْٕ جماليالتفسير اإل ًا:لثثا

 ُٕٓ كجكه الببلغة  رابعًا:

 ُٕٔ استنباط بعض اليدايات مف اآليات خامسًا:

ثمار الطاعة كاالستغفار سعة الرزؽ، إكثار النسؿ كنعيـ  المطمب الثالث:
 الجنة

ُٕٕ 

 ُٕٕ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُٕٕ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُٖٕ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُٖٕ أكجو الببلغة بعًا:را

 ُٕٗ استنباط بعض اليدايات مف اآليات خامسًا:

 ُُٖ الدليؿ العقمي عمى نعـ اهلل كقدرتو عمى البعث بعد المكتالمطمب الرابع: 

 ُُٖ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُِٖ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُِٖ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُِٖ أكجو الببلغة رابعًا:



-َِْ- 

 

 ُّٖ استنباط بعض المقاصد كاألىداؼ خامسًا:

 ُْٖ مكر قـك نكح برسكليـ المطمب الخامس:

 ُْٖ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُٖٓ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُٖٓ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُٖٔ أكجو الببلغة رابعًا:

 ُٖٔ استنباط بعض اليدايات كالمقاصد مف اآليات خامسًا:

 ُٕٖ دعكة نكح عمى قكمو باالستئصاؿ كالغرؽ المطمب السادس:

 ُٖٖ التحميؿ المغكم أوًل:

 ُٖٖ مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 ُٖٖ التفسير اإلجمالي ثالثًا:

 ُٖٗ أكجو الببلغة رابعًا:

 ُٖٗ استنباط بعض اليدايات كالمقاصد خامسًا:

مكالديف كالمؤمنيف كالدعاء عمى الظالميف الدعكة بالمغفرة ل المطمب السابع:
 باليبلؾ

َُٗ 

 َُٗ التحميؿ المغكم أوًل:

 َُٗ التفسير اإلجمالي ثانيًا:

 ُُٗ استنباط بعض اليدايات مف اآلية ثالثًا:

 ُِٗ الخاتمة

 ُِٗ النتائج 

 ُّٗ التوصيات
 



-ُِْ- 

 

 ُٓٗ الفيارس

 ُٔٗ أوًل: فيرس اآليات القرآنية

 َِٕ حاديث النبوية الشريفةثانيًا: فيرس األ

 ُُِ ثالثًا: فيرس األعالم

 ُِّ رابعًا: فيرس المصادر والمراجع

 ِِٕ خامسًا: فيرس الموضوعات

 ِّٗ ممخص الرسالة بالمغة العربية

 َِْ ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
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 ممخص الرسالة
المشتمؿ عمى السكر  تناكؿ الباحث دراسة كمقاصد كأىداؼ الحزب السابع كالخمسيف

 (.نوح –المعارج  –الحاقة  –القمم  –الممك الكريمة )

كقد سمؾ الباحث في ىذه الدراسة المنيج التحميمي المكضكعي االستنباطي حيث قاـ 
 باستنباط المقاصد كاألىداؼ مف السكر مكضكع الدراسة.

فقد اشتممت  المقدمةكقد جاء ىذا البحث في مقدمة كتمييد كخمس فصكؿ كخاتمة، أما 
الفصل عمى أىمية المكضكع كأسباب اختياره كالدراسات السابقة كمنيج البحث كخطتو، كأما 

 فقد اشتمؿ عمى مفيـك الدراسة التحميمية كمتطمباتيا، كمفيـك المقاصد كاألىداؼ كأىميتيا. التمييدي

رة فقد اشتمؿ عمى تعريؼ عاـ لسكرة الممؾ كمقاصد كأىداؼ السك  الفصل األولأما 
فقد اشتمؿ عمى تعريؼ عاـ لسكرة القمـ، كمقاصد كأىداؼ السكرة  الفصل الثانيالكريمة، كأما أما 

 الكريمة.
مقاصد كأىداؼ السكرة، كأما وفقد اشتمؿ عمى تعريؼ عاـ لسكرة الحاقة،  الفصل الثالثأما 
الفصل كأما  فقد اشتمؿ عمى تعريؼ عاـ لسكرة المعارج، كمقاصد كأىداؼ السكرة، الفصل الرابع

 فقد اشتمؿ تعريؼ عاـ لسكرة نكح، كمقاصد كأىداؼ السكرة. الخامس

 فقد اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات. الخاتمةأما 
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ABSTRACT 

 

The researcher study the purposes and objectives of the party's seventh 
session containing the Souar (Almolk - Alkalam - Alhagah - Almaarej - Noah). 

The researcher wire in this study, the analytical method of substantive 
deductive, where he devised the purposes and objectives of the souar the 
subject of the study. 

This research in the introduction and preface, five chapters and a 
conclusion came, but provided included the importance of the subject and the 
reasons for his choice and previous studies, methodology, and his plan, and the 
introductory chapter has been included on the concept of analytical and 
requirements of the study, and the concept of objectives and targets and its 
importance. 

The first chapter has been included in the definition of the Almolk and 
the purposes and objectives of the sura precious, and the second chapter has 
been included in the definition of Al-Qalam, and the purposes and objectives of 
the souar. 

The third chapter included a general definition of the Alhagah, and the 
purposes and objectives of the sura, and the fourth chapter included a general 
definition of Surat Almaarej, and the purposes and objectives of the sura, and 
the fifth chapter included in the definition of Nuh, and the purposes and 
objectives of the sura. 

The conclusion included the most important findings and 
recommendations. 

 

 


