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 بسم  هللا الرحمن الرحيم

 

 ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ  اْلقُْرآنَ  يَتََدبَُّرونَ  أَفََل 

ِ  َغْيرِ   َكثِيًرا اْختَِلفًا فِيهِ  لََوَجُدوا هللاَّ

 [ 28: النساء]

 



 ب 

  اإلهداء
 
 

 كل مؤمن يقظ الضمير نقي اإلسرار إلى 

 ن في هذه األمة المتقين األبرار إلى المخلصي

 يمين حفظهما اهلل الكر  دي  إلى وال

 أدام اهلل وصلهم في دار القرار  إلى زوجي وأوالدي

 أحببتهم في اهلل وصحبة المختار  أخواتي وكل منإلى إخوتي و 

 إلى جامعتي وكليتي وأساتذتي الكرام

 هذا العمل المتواضع أهدي إليهم جميعا  



 ت 

 شكر وتقدير

 ,كمددي ب ه ددال لودده   ويدد   انددب   ددم ي   الحمددهلل ا ,الحمددهلل ا الددفض ه تددم  لددهلل   الدد   
 الصدهة  , دهحي   أحدم مدذ بدفكر  بحمدهلل ب دكر, ض أ هغ امب ي   م   نيهرة  هي  د الحمهلل ا الف

 ,الصدديهللم ال اددهلل ا مددبذ , أ ددير هللر ا الحددي ربذ ,الددفض امدد  المل ممددبذ  ال دده  امددن ال هددال ا مددال  
 ... أمي ه هلل  , مذ له   هإح يذ إلن ب   الهللبذ

 االرافدديم ,   [21: لقمدديذ] لِنَْفِسننهِ  يَْشننُررُ  فَإِنََّمننا يَْشننُررْ  َوَمنننْ : نهقدديم مددذ قدد   اا ل دديلا  
_ محمد هلل هي د  ا هدر / فإ ال ألقهلل  هيل كر الوزب    ليفض فتدبم  الدهللكل ر  ؛ه ت  أه  ال ت 
يٍت  امددن مددي لكددر  هدد  مددذ ويدد هلل كهبددرة  ل وبيدد ,لقه لدد  ار ددراى امددن الر دديل _ ح ندد  اا  راددي  

ر يهللات م بهللة  .قبمٍ    صي ح  ا 

 لو   الم يق    ض  كمي  ألقهلل  هيل كر الوزب  إلن ات    

 حفظه اهلل ورعاه     .زهدي محمد أبو نعمة /الدكتور فضيلة 

 حفظه اهلل ورعاه     .سكر رجب ماجد /الدكتور وفضيلة 

 دبهفن   مدذ ويد هلل فدال ل دهللب   لصد با الر ديل    امدن مدي ,لر ديل م يق   هدف  اقه   لل تميمي ه
 .ل يلن هأفت  ص رة  أهين حم حلن لخرج هإفذ اا  ,لل قبح الر يل  ,  تع المهحنيت

رة ال مددد   ال ددكر م صدد   إلدددن ودديم لال ال ددراإل الويم ددد  ار ددهمب  محتددذ ال ممددديإل  م ددي
 ,ال كمبدد  أصدد   الددهللبذ  هخيصدد  ق دد  الل  ددبر أخددب هيلددفكر أ دديلفلال فدد, هكيفدد  هلل ا رهددي  م ممبيددي

 خيصددد  - ألقدددهلل  هيل دددكر الوزبددد   همدددال  , ال ددكر أبتددديم ل مددديهللة الهللرا ددديت ال مبدددي هومبدددع ك اهللرهدددي
المه د  لمهللرا د   الل دوبع حلدن  صدمت   الفبذ كيذ لي  الهلل ر فدال لد فبر الود  الم ي دا   -ز وال

 . فوزاه  اا ا ال خبر الوزاإل  , ييب  الم يى

  



 ث 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المـــقـــدمــــة

رضينا باهلل ربًا وباإلسالم ، ليق بجالِل وجهِه الكريم وعظيِم سلطانهِ الحمدُ هلل رب العالمين حمدًا ي   
، المبعوِث رحمًة وهدى ونورًا للعالمين، والصالة والسالم على رسولِه األمين، نبيًا ورسولً  دينًا وبمحمد 

 : أما بعد، ِه وتابعيهم بإحساٍن إلى يوم الدينوعلى آلِه وصحب

فعلم التفسير من أعظم العلوم وأشرفها فهو كما يقول اإلمام  ؛إن شرف العلم من شرف المعلوم 
، اً وأرقها سر ، وأدقها فكًرا، وأسماها معنى، وأسناها مبنى، وأغالها مهًرا، أعالها قدًرا": األلوسي رحمه اهلل

، وأوضحها سبيالً ، وأجالها بياناً ، وأحالها لساناً ، و أقواها قبياًل ، وأقومها قيالً ، ا أباوأعرفه، وأعرقها نسًبا
ول شك أن من حاز هذا ، أل وهو كالم اهلل سبحانه وتعالى، ألنه متعلق بأصدق الحديث ؛( )"وأصحها دليالً 

 .العلماء ول يشبع منه، فالقرآن الكريم ل تنقضي عجائبه، العلم فقد حاز العلوم كلها

، إلى يوم القيامة أنزله عليه هداية للبشر  الخالد معجزة النبي-تعالى-لذلك فإن كتاب اهلل   
خراجًا لهم من ظلمات الكفر والضاللة إلى نور اإلسالم والهداية ، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وا 

، وتعلم علومه، آياته ومعانيه وتفسيرهوفهم  عباده المؤمنين على تدبر القرآن -تعالى-وقد حث اهلل 
 .والغوص في أعماقه للكشف عن آلئه المكنونة فيه

فهو كالم اهلل تعالى  [42: محمد] أَْقفَالَُهااقُلُوب ااَعلَىاأَمْاااْلقُْرآنَاايَتََدبَُّرونَااأَفََلا: قال تعالى 
واألهداف التي تمثل منهج حياة  فكل سورة في كتاب اهلل تعالى تحتوي على الكثير من المقاصد، المعجز

وتقدم العالج الشافي ، والحركية اإلصالحية وتشخص مشاكلهم وهمومهم المسلمين في مجالتها الدعوية
 .لتلك المشاكل والهموم بما يتفق مع هذه المقاصد واألهداف القرآنية

 : لذلك كانت دراستي بعنوان

 واألربعين من القرآن الكريمالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب السابع 

 ".من سورة غافر 04حتى اآلية ، 23سورة الزمر من اآلية "

                                                           

 (.3/  )روح المعاني  ( )



 ج 

  أهمية الدراسة: أولا 

 .وهو القرآن الكريم، تعلق الدراسة بأشرف الكتب وأجلها . 

 .وتبني قدراته في فهم آيات اهلل تعالى فهمًا دقيقاً ، الدراسة التحليلية تصقل شخصية الباحث .4

 .القرآن الكريم الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها األمة اإلسالمية اليوميقدم  .3

، واإلقبال عليه، والعناية بالقرآن، بيان المقاصد واألهداف لآليات يبعث على رسوخ اإليمان في النفس .2
 .والتحاكم إليه

 :موضوعالأسباب اختيار : ثانياا 

 .ه الكريمابتغاء مرضاة اهلل تعالى وخدمة كتاب . 
رشاد للبشرية جميعاً  .4  .إبراز مقاصد وأهداف آيات الدراسة كون القرآن الكريم كتاب هداية وا 
اَعلَىاأَمْاااْلقُْرآنَاايَتََدبَُّرونَااأَفََلا رغبتي في التدبر والتفكر والتأمل في آيات القرآن الكريم لقوله تعالى .3

 .[42: محمد] أَْقفَالَُهااقُلُوب ا
 .وتحقيق السعادة في الدارين، على معالم الطريق الموصلة إلى مرضاة اهلل رب العالمينالوقوف  .2

 .في هذه السلسلة على الكتابة تشجيع أساتذتي الكرام في قسم التفسير وعلوم القرآن .5

  أهداف البحث وغاياته: ثالثاا 
  للبحث أهداف كثيرة أذكر أهمها

بما يظهر المقاصد ، وشخصيتهما الرئيسية( غافر_ لزمر ا)إظهار الموضوعات األساسية لسورتي  . 
 .العامة واألهداف الحقيقية المراد إرساؤها في المجتمع اإلسالمي

السورتين دراسة  المساهمة في إثراء المكتبة اإلسالمية بدراسة محكمة تتناول مقاصد واهداف آيات .4
 تحليلية 

 .لية المتعمقة والدقيقة آليات الدراسةصقل الخبرة الذاتية من خالل الدراسة التحلي .3
 . ربط مقاصد اآليات وأهدافها بواقع المسلمين المعاصر ومحاولة وضع الحلول المناسبة.2

  الدراسات السابقة: رابعاا 
يعدُّ هذا البحث استكماًل لسلسلة األبحاث التي تم اعتمادها في قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية  

المتنوعة والمختلفة عة اإلسالمية والتي تتناول الدراسة التحليلية للمقاصد واألهداف أصول الدين في الجام
  .الكريم آليات القرآن

 



 ح 

  الباحثة يةمنهج: خامساا 
 : اآلتيةالمنهج التحليلي والموضوعي وذلك من خالل النقاط  الباحثة تبعتا 
إلى فصول ( من سورة غافر 24_ حتى آخر السورة ومن آية  34)آيات سورة الزمر من آية تقسيم . 

 .وكل مبحث إلى مطالب متنوعة جاعلة لكل مطلب آياته المناسبة له، ومباحث مختلفة
 4اإلمكان واستنباط حلوٍل لها قدر، والمشكالت الواقعة في هذا العصر، ربط مدلول اآليات بالمواضيع .4
، والقراءات، واإلعراب والمناسبات، النزول وأسباب، تفسير اآليات تفسيرًا إجماليًا وبيان وجوه البالغة .3

 .ومعانيه، وما ترشد إليه اآليات
 .وذلك في المتن، كتابة اآليات مشكولة بالرسم العثماني وعزوها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية .2
ها إن لم مع ذكر حكم العلماء علي، تخريج األحاديث النبوية في البحث وعزوها إلى المصادر األصلية .5

 .ترد في الصحيحين أو في أحدهما
مع ترك التعريف الكامل للكتاب في ، ورقم الجزء والصفحة، ومؤلفه، ذكر اسم الكتاب في الحاشية. 6

 .الحاشية لوروده في فهرس المصادر
ق سبق اإلشارة إليه أو سب: ُقلتحديث قد سبق ذكره في البحث  عند إحالة القارئ إلى فكرة أو جزئية أو .7

 .رقم الصفحة وذكرت، تخريجه
 4الرجوع الى معاجم اللغة لبيان معاني األلفاظ الغريبة .8
 .الرجوع الى كتب السير واألعالم لترجمة األعالم المغمورة الواردة في البحث .9

 .عمل الفهارس الالزمة للبحث لتسهيل الوصول إلى المعلومة .4 
  خطة البحث: سادساا 

وبيان ذلك فيما  .ومجموعة فهارس ،وخاتمة ،وأربعة فصول ،وتمهيد ،قدمةمن م :تتكون خطة البحث
 : يأتي

 المقدمة
 : اآلتيةوتشتمل على العناصر 

 الدراسةأهمية : أولا 
 أسباب اختيار الموضوع: ثانياا 
 وغاياته أهداف البحث: ثالثاا 
 ةالدراسات السابق: رابعاا 

 ةمنهجية الباحث: خامساا 
 خطة البحث: سادساا 

 



 خ 

 التمهيد
 تعريف الدراسة التحليلية والمقاصد واألهداف

  وفيه ثالثة مباحث

  التعريف بالدراسة التحليلية: ولالمبحث األ 

 وفيه مطلبان

 المقصود بالدراسة التحليلية: المطلب األول 

 متطلبات الدراسة التحليلية: المطلب الثاني

 تعريف المقاصد واألهداف وأهميتها: المبحث الثاني

 : مطالب خمسةه وفي

 مقاصد السور لغًة واصطالحاً تعريف : المطلب األول 

 تعريف األهداف لغًة واصطالحاً : المطلب الثاني

 .الفرق بين المقاصد واألهداف: المطلب الثالث

 عرفة مقاصد وأهداف السور واآلياتأهمية م: المطلب الرابع

 آلياتمقاصد وأهداف السور وا أهم المصنفات في: الخامسالمطلب 

 تعريف عام بسورتي الزمر وغافر: ثالمبحث الثال

  ويشتمل على مطلبين

 تعريف عام بسورة الزمر: ب األولالمطل

 ومكان وزمان نزول السورة، اسم السورة وعدد آياتها: أولا 

 جو نزول السورة: ثانياا 



 د 

 محور السورة وخطوطها الرئيسة: ثالثاا 

 .مناسبة السورة لما قبلها: رابعاا 

 تعريف عام بسورة غافر: لب الثانيالمط

 نزولهاومكان وزمان ، اسم السورة وعدد آياتها: أولا 

 جو نزول السورة: ثانياا 

 محور السورة وخطوطها الرئيسة: ثالثاا 

 مناسبة السورة لما قبلها: رابعاا 

 الفصل األول
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 ذ 
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 ر 
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 (1-6)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر من اآلية : المبحث األول

 وفيه أربعة مطالب

 في القرآن المقطعةالحروف : المطلب األول

 اإلشادة بصفات اهلل سبحانه: المطلب الثاني

 جدال الكفار بالباطل: المطلب الثالث

 لألقوام السابقةالعتبار مما حدث : ب الرابعالمطل

 ( 7-9)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر من اآلية: المبحث الثاني

 وفيه ثالثة مطالب

 الئكة األطهار والمؤمنين األبرارحال الم: المطلب األول

 أدب الدعاء والسؤال: المطلب الثاني

 دعاء المالئكة للمؤمنين: المطلب الثالث

 (10-20)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر من اآلية: المبحث الثالث

 مطالب اربعةوفيه 

 ، وأن الحكم والقضاء هلل وحدهتيقن المجرمين من عذاب النار: المطلب األول

 ى قدرة اهلل الباهرة في مخلوقاتهاآليات الدالة عل: الثانيالمطلب 
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 إخالص العبادة هلل: الثالثالمطلب 

 مشاهد من يوم القيامة: الرابعالمطلب 

 الفصل الرابع

 ((21-40الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر اآليات 
 وفيه مبحثان

 (21-27)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر من اآلية: المبحث األول 
 :وفيه ثالثة مطالب

 عاقبة الظلم والكفر: المطلب األول
 -معجزات سيدنا موسى عليه السالم: المطلب الثاني
 استكبار وظلم فرعون وهامان وقارون: المطلب الثالث

 (28-40)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر من اآلية: المبحث الثاني

 وفيه ثالثة مطالب
 ظهور مؤمن آل فرعون: المطلب األول

 المؤمنين هالك فرعون وقومه ونجاة: المطلب الثاني

 نيا قليل زائل واآلخرة كثير دائممتاع الد: ب الثالثالمطل

 تشتمل على أهم النتائج والتوصياتو : الخاتمة

 :اآلتيةوتشتمل على الفهارس  الفهارس العامة

 فهرس اآليات القرانية: أول

 فهرس األحاديث النبوية: ثانيا

 فهرس األعالم المغمورين: ثالثاا 

 فهرس المصادر والمراجع: ثالثاا 

 فهرس الموضوعات: رابعاا 

 مخلص البحث وترجمته :خامساا 
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 تعريف عام بسورتي الزمر وغافر: المبحث الثالث
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 المقصود بالدراسة التحليلية: المطلب األول 

  تعريف الدراسة لغة: أوال   

ودرس ، ودرس الكتاب ونحوه أي كررر رراتتره ليحف ره ويفهمره، (َدَرَس )هي مصدر الفعل 
وأصرل الدراسرة الريا رة ، وريرل درس تعنري عفرا، ه عنره وتتلمرع علرى يديرهالعلم على فرال  أي تلقرا

 .( )والتعهد للشيت

 تعريف التحليلية لغة: ثانيا   

 .( ) (حلَّل)المصدر م  الفعل الرباعي و ، (َتْحليل) م مؤنَّث منسوب إلىاس(: التحليلية)

، وهو نقيض العقد، حل العقدة: وأصل الحل، مأخوع م  معنى الفتح واإلطالق: "وأصل الفعل
"{72:طه} َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن لَِسانِي: _عليه السالم _ تعالى خبرًا ع  موسى ومنه روله

( .) 
إعا أبْحَته وأوسعته ، كأنه م  َحَلْلت  الشيت، وهو م  األصل العي عكرناه  ، ِ دُّ الحرام: والحالل
  .ألمٍر فيه

 .فإعا نزَل َحّل؛ يقال َحَلْلت  بالقوم، سافر يش ّد وَيعِقدوهو م  هعا الباب أل  الم. نزل: وَحلَّ  
ه: بعلها؛ وحليلة المرت: وحليل المرأة لُّ عند صاحبه. زوج  يا بعلك أل  كّل واحٍد منهما َيح   .وس مِّ

 : تعريف الدراسة التحليلية اصطالحا   : ثالثا   

 وتحليلها، لى اآلية لف ة لف ةتفكيك الكالم عها أنوعلى هعا يمك  تعريف الدراسة التحليلية ب
 .االمراد منهللتوصل لغايتها ومعرفة ، والتعمق في أسرارها، تحليالً يفك ما صعب فهمه

 

                                                           

 (.7 7/ )د مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ألحم(31  / )لسا  العرب، الب  من ور : ان ر ( )
 (.747/ )معجم اللغة العربية المعاصرة، لعمر مختار : ان ر(  )
 (.474/ )معجم المصطلحات واأللفا  الفقهية، لمحمود عبد المنعم (  )
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 متطلبات الدراسة التحليلية: المطلب الثاني

ومنهجيررة علميررة عنررد التعامررل مرر  ، ال بررد للباحررث فرري الررني القرلنرري مرر  التحلرري بصررفات عاتيررة 
  :فوز بالهدف المنشود م  دراسته التحليلية وم  علكاآليات حتى يتسنى له ال

، مقررررررربالً علررررررى الطاعرررررررات، ويكرررررررو  تقيرررررراً ، مقصررررررد لينرررررررال التسررررررديدأ  يكررررررو  مؤمنرررررراً سرررررررليم ال . 
، ويفتح عليه ربه م  بركاته، ليح ى بتوفيق اهلل سبحانه، وراطعاً لعالرته م  المنكرات والمعاصي
 .فهو يعمل في أّجل المجاالت وأع مها

ومرا ، أ  يكو  صحيح العقيدة ؛أل  صحة العقيدة وسالمتها لها أثر كبيرر فري نفرس صراحبها.   
والبرد أ  ترؤثر علرى دراسرته ، يحمله المرت م  أفكار ومعتقدات ت هر فري كالمره منطورراً ومكتوبرا ً 

 .وأهدافه التي يستخلصها أثنات بحثه

ثبات صحتها، عاهبهمالتجرد م  الهوى ؛أل  األهوات تدف  أصحابها إلى نصرة م.   والتعصب ، وا 
 .لها ولو كانت على غير الحق

فلو ، فالصلف والتكبر يحوال  بي  العالم واالنتفاع بعلمه ؛حس  الخلق والتوا   ولي  الجانب. 4
 .كا  علمه نافعاً  لنفعه

ويلم ، فعليه أ  يتأنى حتى يحس  في دراسته ويقويها، أ  يتحلى بالتأني والروية في حديثه. 7
بل عليه  ؛أي اً ليحعر أ  يسرد كالمه سرداً  سريعاً  ال يفهمه القارئ والمتلقي، بكل ناف  ومفيد

 .أ  يفصل الكالم ويبينه ويو حه فيكو  مفهوما ً 

وال ، ال يرتقي م  علم التفسير عروته" :) (األندلسيرال أبو حيا  ، بعلوم اللغة العربية اإللمام .3
 .) ("  متبحرًا في علم اللسا إال م  كا، يمتطي منه صهوته

وهعا يعكس ، اك الحقر َؤدي إلى إدمر الصحيح الكوالف روالن ، قولعرجحا  الو حالم األ نةرزا .7
 .الفطرية لدى الباحث في الني القرلنيالموهبة أهمية 

 

                                                           

محمد ب  يوسف ب  علري بر  حيرا ، اإلمرام العالمرة عو الفنرو  حجرة العررب أبرو حيرا  األندلسري الجيراني ثرم (  )
لم الديار المصرية،وصاحب التصرانيف البديعرة، أخرع عر  علمرات األنردلس والعردوة ومصرر، الغرناطي الشافعي، عا

المعجررم المخررتي بالمحرردثي ، للررعهبي (. ] م44  ه، 747) ترروفي عشرري يرروم السرربت ثررام  عشررري صررفر سررنة 
( / 32.]) 
 (.11 / )البحر المحيط (  )
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والخاي ، والمحكم والمتشابه، المدنيي لها صلة بعلم التفسير كالمكي و الدراية بالعلوم الت .2
وباري العلوم االسالمية كعلم الفقه ، الخ...المقيد والقراتاتوالمطلق و ، وأسباب النزول، لعاماو 

 .( ) وعلم الحديث، وأصوله
، جمل منه في مو   فإنه رد فصل في مو   لخرفما أ  ، أ  يبدأ أواًل تفسير القرل  بالقرل " .1

 .( )"وما اختصر منه في مكا  فإنه رد بسط في مكا  لخر
شارحة للقرل    فإ  سنة النبي،   يفسر م  السنة واألحاديث النبوية الصحيحة منهاأ .1 

والسنة مبينة لما في ، إنما ما يصدر منه هو م  ربه، فالنبي ال ينطق ع  الهوى ؛مو حة له
ْكِر إِْن ُكْنتُْم ََّل تَْعلَُمونَ َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك إَِّلا ِرَجاًَّل نُوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَ  :القرل  الكريم  ْهَل الذِّ

َل إِلَْيِهْم َولََعلاُهْم يَتَفَ *  ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنااِس َما نُزِّ بُِر َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ ،  4: النحل] َّكاُرونَ بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ
واألمثلة على أ  السنة ، السنة: يعني ( )(أال إني أوتيت القرآن ومثله معه):  ورال [44

 (4).وتفسير ال لم بالشرك، مو حة للقرل  كثيرة منها تفسير السبيل بالزاد والراحلة

 الصحابة العي  شهدوا النبي  يرج  إلى أروال، فإعا لم يجد التفسير م  القرل  أو السنة .  
م  أروال التابعي   فإعا لم يجده فيطلب علك، وشهدوا األحوال التي نزلت فيها اآليات، وعايشوه

ورتادة وغيرهم م  التابعي  العي  لقوا أصحاب ، ومسروق، والحس  البصري، كمجاهد ب  جبر
أو يأخع م  األئمة ، وتكلموا بعض األحيا  باالستنباط واالستدالل، وتلقوا منهم النبي 
 (7).ري  العي  برعوا في تفسير القرل المفس

 

 

 

 

 

                                                           

 (.2-7/ )، عبد القادر ب  ماّل حويش "بيا  المعاني: "ان ر(  )
 (.1  )لمناع القطا  ، مباحث في علوم القرل (  )
: ان ررر. )رررال عنرره األلبرراني إنرره حررديث مشررهور صررحيح، 74 7 ح( 1 2/4)مسررند اإلمررام أحمررد برر  حنبررل (  )

 (.7  / )موسوعة األلباني في العقيدة 
 (.1  )لمناع القطا  ، مباحث في علوم القرل : ان ر( 4)
 .(1  )المرج  السابق : ان ر( 7)
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 الثاني المبحث

 

 وأهميتها واألهداف دالمقاص تعريف

 

 مطالب خمسة وفيه

  

 واصطالحا   لغة المقاصد تعريف: األول المطلب 

  

 واصطالحا   لغة األهداف تعريف: الثاني المطلب 

  

 واألهداف المقاصد بين الفرق: الثالث المطلب 

  

 واآليات السور وأهداف مقاصد معرفة أهمية: الرابع المطلب 

  

 .واآليات السور وأهداف مقاصد في نفاتالمص أهم: الخامس المطلب 

 

 

 

 



 7 

 تعريف المقاصد لغة واصطالحا   : المطلب األول

 تعريف المقاصد لغة: أوال   
ورد استعملت كلمة القصد في لغة ، َرَصَد َيْقِصد  َرْصداً  وَمْقَصداً : يقال، جم  مقصد

 :العرب لمعا ٍ  عديدةٍ  منها
والقصد في الشيت هو ما بي  ، صداً  أي طريقاً  معتدال ً يقال را: العدل والوسط بي  الطرفي _ 

 ( ).والقصد في المعيشة االعتدال بينهما، اإلسراف والتقتير
ِ  َوَعلَى :ومنه روله تعالى: استقامة الطريق"_   لََهَداُكمْ  َشاءَ  َولَوْ  َجائِر   َوِمْنَها السابِيلِ  قَْصدُ  ّللاا

 تبي  الطريق المستقيم والدعات إليه بالحجو والبراهي  أي على اهلل، [1: النحل]أَْجَمِعينَ 
 ( )".ومنها طريق غير راصد :أي َجائِر   َوِمْنَها، الوا حة

رصد )مقصد مفرد مقاصد وهو اسم مكا  م  رصد : "وجات في معجم اللغة العربية المعاصر_ 
ي م  فعل كعا فحوى مثل مقصد، وأي اً بمعنى غاية( رصد مثل مقصدي مكة، رصد في، إلى

ومقاصد الكالم أي ما ورات ، ومقاصد الشريعة تعني األهداف التي و عت لها، مساعدته
 ( )".السطور أو ما بينها 

 (4)".تقول َرَصْدت ه وَرَصْدت  له وَرَصْدت  إليه بمعنى واحد: إتيا  الشيت"_4
وارعها في كالم وم"ق ي د ": (7)رال اب  جّني: االعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيت"_7

 (3)".العرب لالعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيت على اعتدال كا  علك أو جور 
ده َرْصَدا ً : يقال :االعتماد واألم"_3  (7)".إعا أمه واتجه إليه، َرَصده َيْقص 
 

                                                           

 (. 34 /7)لسا  العرب،الب  من ور (  )
 .ان ر المرج  السابق(  )
 (.1 2 / )معجم اللغة العربية المعاصر، ألحمد مختار (  )
 (.7/17)مقاييس اللغة، الب  فارس ( 4)
عثما  ب  جني الموصلي، أبو الفتح، م  أئمة األدب والنحو وله شعره ولد بالموصل وتوفي ببغداد ع  نحو ( 7)

 ([.14 /4)األعالم، للزركلي: ان ر.])ًا، م  تصانيفه شرح ديوا  المتنبي، البهيو، الخصائيعام37
 (. 34 /7)لسا  العرب، الب  من ور ( 3)
 .المرج  السابق( 7)
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 تعريف المقاصد اصطالحا   : ثانيا   
ائو والمعاني التي أتت هي الغايات واألهداف والنت":مقاصد الشريعة في اصطالح العلمات

يجادها ،وأثبتتها في األحكام ،الشريعة بها والوصول إليها في كل زما   وسعت إلى تحقيقها وا 
مقاصد الشريعة على األهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى " :وعرفت أي َا بأنها .( )"ومكا 

لتحقيق كل منها حكم  األهداف الخاصة التي شرعوتطلق أي ًا على ، تحقيقها في حياة الناس
أو  ، ة للشارع في جمي  أحوال التشري المعاني والحكم الملحو : "وعرفت أي ًا بأنها. ( )"خاي

  .( )"مع مها بحيث ال تختي مالح تها بالكو  في نوع خاي م  أحكام الشريعة
 

 تعريف األهداف لغة واصطالحا  : المطلب الثاني
 : تعريف األهداف لغة: أوال   

 :كرراآلتييتبرري  المعنررى اللُّغرروي  وبررالرجوع إلررى كتررب اللُّغررة، (هرردف)جمرر  مفرررده : األهررداف
َوِلرَعِلَك ، ك رلُّ َشرْيٍت َعِ ريٍم م ْرَتِفر ٍ : َواْلهَرَدف  . أ َصرْيل  َيرد لُّ َعلَرى اْنِتَصراٍب َواْرِتفَراعٍ : اْلَهات  َوالدَّال  َواْلفَرات  

ل  الشَِّخيي  اْلَجاِفي َهَدًفا  (4).َلِحيَمة  : َواْمَرَأة  م ْهِدَفة  ، اْلَغَرض  : َواْلَهَدف   ،س مَِّي الرَّج 

  .ك لُّ م ْرَتِفٍ  م  بناٍت َأو َكِثيِب َرْمٍل َأو َجَبلٍ (: الَهَدف  )و
 .أي البروز وال هور، الغرض واالرتفاع واالنتصاب: وتلتقي هعه الشروح في مفهوم

 : تعريف األهداف اصطالحا  : ثانيا   
سروات كرا  تحصريلها عر  ، هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنيراهم ولخررتهمأهداف الشارع "

 (7)".طريق جلب المصالح أو درت المفاسد

                                                           

حسرر  : إعررداد الطالررب، أهررداف ومقاصررد ومو رروعات سررورة التوبررة دراسررة تحليليررة: رسررالة ماجسررتير بعنرروا (  )
 (.77:ي)عبد الكريم الدهشا  . إشراف د، عبداهلل الخطيب

 ( : ي)مقاصد الشريعة اإلسالمية (  )
  (.7  : ي)ن رية المقاصد عند اب  عاشور (  )
 (43 /1)، لسا  العرب، الب  من ور (1 /3)مقاييس اللغة، الب  فارس : ان ر( 4)
 (.71: ي)المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ليوسف حامد العلم ( 7)
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  الفرق بين المقاصد واألهداف: المطلب الثالث
 : يأتيالمقاصد تتميز عن األهداف بما 

تحققت األهداف فإ  ، المقاصد هي الحكمة والمبادئ والنتائو التي تسعى األهداف إليها.  
 .فاألعمال شرعت للوصول إلى المقاصد، أصبحت النتائو مقصودة لعاتها

 ودرت المفاسد ودف  الم ار المقصود األساسي ورات، تحقيق مصالح العباد في الدنيا واآلخرة.  
 .أي عمل

وتسعى ، المقاصد هي الغايات التي تهدف إليها النصوي م  األوامر والنواهي واإلباحات.  
 .أفراداً وأسراً  وجماعات، ى تحقيق مفهومها في حياة المكلفي إل

 .المقاصد هي المعاني والحكم الملحو ة م  اآليات. 4

 ،توحيد اهلل: وهي، المقاصد العليا تمثل القيم التي م  أجلها أ ْست ِخلَف اإلنسا  على األرض. 7
  .وعمرا  األرض، وتزكية اإلنسا 

 : يأتيبما واألهداف تتميز عن المقاصد 

 .تتحقق ورد العلمي ؛ألنها رد تتحقق  أ  األهداف تكو  ربل أي نتاج.  

 .يختلف تعريف الهدف تبعًا لنوعية ومستوى عموميته.  

 .مهارية، وجدانية، تطبيقية، سلوكية :الهدف الواحد ينقسم إلى عدة أهداف.  

 .لحياة ردر اإلمكا األهداف العامة والخاصة البد م  ربطها بالوار  التطبيقي ل. 4

الكبرى والعامة تهتم وتعتني في صياغة القيم واالتجاهات والتراث واآلمال األهداف . 7
 .واألهداف
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 أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور واآليات: المطلب الرابع

يجعل كالم اهلل تعالى مؤتلفاً منت ماً على نحو  -باعتباره مقاصد السور-تفسير القرل   إ  . 
 .وكالعقد المتناسق، وتكو  السورة معه كالبنات المرصوي، ل ن مه ومعانيهكما

 م يزيد  في مقصد السورة والتدبر، ربط اآليات بالوار  يتحقق بمعرفة علم مقاصد السور.  
 .على التطبيق ويساعد، تفاعل المفّسر والّدارس

 .هلل تعالى على غير مرادهأ  معرفة مقاصد السور سبيل للسالمة م  الخطأ أو تفسير كالم ا.  

 وهو التدبر والهداية كما، إ  علم مقاصد السور راج  إلى بيا  المقصد م  إنزال القرل  كله. 4
 فاهلل ، [1 : ي] اْْلَْلبَابِ  أُولُو َولِيَتََذكارَ  آيَاتِهِ  لِيَداباُروا ُمبَاَرك   إِلَْيكَ  أَْنَزْلنَاهُ  ِكتَاب   :رال تعالى
وليس المقصود بالتدبر هو الن ر في ، ر لمعرفة مراده تعالى م  كالمه والعمل بهأمرنا بالتدب

فإ  كل عارل يعلم أ  مقصود الخطاب : "رال الشاطبي، عباراته وألفا ه دو  الن ر لمقاصده
نما التفقُّه في المعرفة المراد به، ليس هو التفقُّه في العبارة وي عي  على فهم القرل  الكريم ، ( )"وا 

 .والتّبّحر في لياته وداللته، ماً صحيحا ً فه

إدراك المقاصد يساعد الدعاة والباحثي  على الفهم الصحيح لغايات كالم رب العالمي  . 7
 ( ).ويحف هم م  الزلل واالعوجاج، فال ينشغلو  بالم اهر الفارغة الجوفات، وتحقيق أهدافهم

 فهو أصل في فهم معاني كالم اهلل تعالى ، مقصد السورة هو أصل معانيها التي ترج  إليهإ   .3

ويو ح ما فيه م  روائ  هعا العلم ، به العي وتقّر ، وينير القلب، هعا العلم يرّسخ اإليما  إ . 7
 .الع يم

فتكو  لحمة واحدة ، وت هر المناسبات بي  لياتها بمعرفة مقصد السورة، تنت م ليات السورة .2
 .يجمعها معنى واحد

 

                                                           

 (. 3 /4)قات المواف(  )
 (.  -  :ي)لمحمد عبد اهلل الربيعة ، كتاب علم مقاصد السور: ان ر(   )
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 أهم المصنفات في مقاصد وأهداف السور واآليات: المطلب الخامس

ولك  منهم م  أشار إليه م  غير تصريح ، كتب كثير م  العلمات والمفسري  في علم المقاصد
 : وهعا الصنف  هر في المتقدمي  م  المفسري  مثل، بلف  الغرض أو المقصد

 ".الجام  ألحكام القرل "اإلمام القرطبي صاحب تفسير  _  

 ".تفسير القرل  الع يم"كتاب كثير صاحب اب   - 

 : م  هؤالت، في تفاسيرهم م مقاصد السورة وسلكوا فيه منهجاً وم  المفسري  هؤالت العي  عنوا بعل 

ون م الدرر في تناسب "، "مصاعد الن ر لإلشراف على مقاصد السور"البقاعي في كتابيه _  
 ".اآليات والسور

 ".والتنويرالتحرير "اب  عاشور في كتابه _ 

 ".في  الل القرل "سيد رطب في كتابه _ 

 ".التفسير المنير"وهبة الزحيلي في كتابه _4

 ."بصائر عوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز"لفيروز أبادي في كتابه ا_7 

 .محمد متولي الشعراوي في خواطره_3

 ".كريمسورة ومقاصدها في القرل  ال أهداف كل" عبد اهلل شحاته في كتابه _7
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 المبحث الثالث

 تعريف عام بسورتي الزمر وغافر

 : ويشتمل على مطلبين

 تعريف عام بسورة الزمر: المطلب األول

 تعريف عام بسورة غافر: المطلب الثاني
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 :المطلب األول

 تعريف عام بسورة الزمر

 ومكان وزمان نزول السورة، اسم السورة وعدد آياتها: أوال   

 ول السورةجو نز : ثانيا  

 محور السورة وخطوطها الرئيسية: ا  ثالث

 مناسبة السورة لما قبلها: ا  رابع
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تعريف عام بسورة الزمر: المطلب األول  

 وفضائلها، ومكان وزمان نزولها وعدد آياتها، اسم السورة: أوال   

 : اسم السورة -1

فر  فيهرا دو  غيرهرا مر  وسميت بهعا االسرم لورروع هرعا الل، هو اسم توريفي لهعه السورة: الزمر-أ
 -ر ي اهلل عنها–ة فقد روي الترمعي ع  عائش  ولقد سميت سورة الزمر م  عهد النبي، السور
 .( ) "ال ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل  كان النبي": رالت

المحشروري  وع  سبب تسميتها بالزمر أي اً ألنهرا اشرارة إلرى أنره سربحانه أنرزل كرالً  مر   
عرردالً منره سرربحانه ، بمررا اسرتحقته أعمرالهم موالحكرم بيرنه، نررعارعرعار فري اإلدة لره بعررد اإلداره المعر

 .( ) وف الً على المتقي  األبرار، في أهل النار
 أنره سرماها سرورة الغررف والسربب فري ( )في تفسريره عر  وهرب بر  منبره: عكر القرطبي: الغرف-ب 

 َرباُهومْ  اتاقَوْوا الاِذينَ  لََِّكنِ : ت في روله تعالىالتسمية عكر لف  الغرف أي بهعه الصيغة دو  الغرفا

إلرى  إشرارةوأي را . (4) [1 : الزمرر] اْْلَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري َمْبنِياة   ُغَرف   فَْوقَِها ِمنْ  ُغَرف   لَُهمْ 
 .(7) حكمه سبحانه في الفريقي  أهل ال لل النارية والغرف النورية

 .شاراتهاا  تها أو حقق عباراتها و انزيل لم  تأمل ليكعلك سميت ت: تنزيل -ج
، عدت لياتها عند المكيي  والمدنيي  والبصريي  اثنتي  وسربعي و   :عدد آيات السورة -2

ألرف ومائررة : وكلماتهرا، وعنرد أهررل الكوفرة خمسراً وسربعي ، وعنرد أهرل الشرام ثالثراً وسربعي 
 .(3) ثمانية أحرفأربعة لالف وتس  مئة و : وحروفها، واثنتا  وسبعو  كلمة

                                                           

، وصرححه األلبراني فري السلسرلة 417 : ، حرديث رررم(477/ 7)سن  الترمرعي، كتراب الردعوات، براب منره، (  )
 (.41 /  )الصحيحة 

 (.72 /2)، محاس  التأويل، القاسمي (   /  )التحرير والتنوير، الب  عاشور (  )
تقريررب : ان ررر. ]وهررب برر  منبرره برر  كامررل اليمرراني، أبررو عبررد اهلل األبنرراوي، ثقررة، مررات سررنة ب رر  عشرررة ومائررة ( )

 ([.727: ي)التهعيب 
 (.   /ا7 )جام  أحكام القرل ، للقرطبي ( 4)
 (.3 3/4 )ن م الدرر، للبقاعي ( 7)
 (.4/471 )حدائق الروح والريحا ، لمحمد األمي  ( 3)



 15 

 :مكان وزمان نزول السورة - 

 الاووِذينَ  يَاِعبَوواِييَ  قُوولْ : وعرر  ابرر  عبرراس رولرره تعررالى، سررورة الزمررر سررورة مكيررة عنررد الجمهررور -أ

ِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  تَْقنَطُوا ََّل  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى أَْسَرفُوا َ  إِنا  ّللاا نُوبَ  يَْغفِرُ  ّللاا ِحيمُ  ْلَغفُوورُ ا ُهوَ  إِناهُ  َجِميًعا الذُّ  الورا
وعر  ، اآليات الثالث ريل إلى سب  ليات نزلت بالمدينة في رصة وحشي راتل حمزة. "[ 7:الزمر]

هشررام برر  العرراي برر  وائررل إع تررأخر عرر  فرري عمررر برر  الخطرراب أ  تلررك اآليررات نزلررت بالمدينررة 
نررا تواعرردا علررى وفرري روايررة أ  معرره عيرراش برر  ربيعررة وكا، الهجرررة إلررى المدينررة بعررد أ  اسررتعد لهررا

  ( )".واألصح أنها نزلت في المشركي ، الهجرة إلى المدينة فافتتنا

ُ : وع  اب  عباس روله تعالى -ب لَ  ّللاا  ُجلُويُ  ِمْنهُ  تَْقَشِعرُّ  َمثَانِيَ  ُمتََشابًِها ِكتَابًا اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  نَزا

 .زلت بالمدينةن [  : الزمر]، اآلية ...َرباُهمْ  يَْخَشْونَ  الاِذينَ 

 ََّل  أَْنفُِسووِهمْ  َعلَووى أَْسووَرفُوا الاووِذينَ  يَاِعبَوواِييَ  قُوولْ : فيهررا ثررالث ليررات مرردنيات: رررال بعررض السررلف -ج

ِ  َرْحَمووةِ  ِموونْ  تَْقنَطُوووا َ  إِنا  ّللاا نُوبَ  يَْغفِوورُ  ّللاا ِحيمُ  اْلَغفُووورُ  ُهوووَ  إِناووهُ  َجِميًعووا الووذُّ  مْ َربَُِّّكوو إِلَووى َوأَنِيبُوووا * الوورا

 ِمنْ  َربَُِّّكمْ  ِمنْ  إِلَْيَُّكمْ  أُْنِزلَ  َما أَْحَسنَ  َواتابُِعوا * تُْنَصُرونَ  ََّل  ثُما  اْلَعَذابُ  يَأْتِيََُّكمُ  أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  لَهُ  َوأَْسلُِموا

 ( ).[77 -  7: الزمر] تَْشُعُرونَ  ََّل  َوأَْنتُمْ  بَْغتَةً  اْلَعَذابُ  يَأْتِيََُّكمُ  أَنْ  قَْبلِ 

والررعي ترجحرره الباحثررة أ  سررورة الزمررر مكيررة ،   اآليررات المختلررف فيهررا تسرر  ليرراتوالمالحرر  أ
وابطرال ، بجملتها والدليل على علك أ  أغرا ها الكثيرة تحوم حول اثبات تفرد اهلل تعالى باأللوهية

ب وتنفررري  رررربًا مررر   ررررو ، والرررعي أبطرررل تعلرررالت المشرررركي  إلشرررراكهم وأكررراعيبهم، الشررررك فيهرررا
 .تعالى اهلل عما يقولو ، مهم أ  هلل ولداً اإلشراك وهو زع

الهجرررة  أي فرري سرنة خمررس ربرل، أمرا زمرا  نزولهررا فقرد نزلررت ربرل هجرررة المرؤمني  إلررى الحبشرة
 .وربل سورة غافر وهي السورة التاسعة والخمسو  في ترتيب النزول نزلت بعد سورة سبأ

 

 

 
                                                           

 (.   /   )الب  عاشور ، تحرير والتنويرال(  )
 (.4/7)زاد المسير، الب  الجوزي (  )
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 :فضائل السورة

 كاان رساول اه: رالرت ة ر ي اهلل عنهراشالسورة ما رواه النسائي ع  عائ ورد في ف ل
 وكان يقرأ في كل ليلة بني ، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، يصوم حتى نقول ما يفطر

 .( )اسرائيل والزمر

فليقررأ سرورة الغررف أي فري خلقره  م  أحب أ  يعرف ر رات اهلل ": ورال وهب ب  منبه
ال يناام   كان رساول اه: رالت ر ي اهلل عنها وفي رواية الترمعي ع  عائشة .( )"سورة الزمر

 .( )حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل

 جو نزول السورة: ثانيا  

وهرري تنزيررل القرررل  الكررريم ، تف رل اهلل تعررالى علررى عبرراده برأع م هديررة وأكرررم منحررة خالردة
، والكتابرة إلرى أ  اكتمرل وحفر  حف راً  تامراً فري الصردور، تدريجاً  في مبردأ األمرر والروحي اإللهري

وتعهده تعالى وسي ل محفو اً بكفالة اهلل ، م  غير زيادة وال نقي وال تعديل وال تبديل لشيت فيه
، ي  الوثنيرة ونفرري اتخرراع اهلل ولررداً اهلل بررالحق والميررزا  فأبطرل عقائررد المشرررك وأنزلره، إلرى يرروم القيامررة

 .(4) وأبا  الحالل والحرام، ع الشرائ وشرَّ 

وسرريارها يطرروف بالقلررب . ررل اآلخرررة ي للهررا مرر  أولهررا إلررى لخرهررا إ ": يقررول سرريد رطررب
فرري  ررالل العررالم اآلخررر مع ررم البشررري هنرراك فرري كررل شرروط مرر  أشررواطها القصرريرة ؛ويعرريش برره 

: وم  ثم تتالحق فيها مشاهد القيامة حتى تختم بمشرهد خاشر  يرسرم  رل علرك اليروم وجروه !الورت
اْلَحْمدّلِِلا  َوقِيلَ  بِاْلَحقِّ  بَْينَُهمْ  َوقُِضيَ  َربِِّهمْ  بَِحْمدِ  يَُسبُِّحونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِّينَ  اْلَمََلئََِّكةَ  َوتََرى

                                                           

: ، حررررديث ررررررم( 3 / 1)السررررن  الكبرررررى، للنسررررائي، كترررراب عمررررل اليرررروم والليلررررة، ف ررررل رررررراتة سررررورة تبررررارك (  )
 (.4 4: ي)، وحس  إسناده فاروق حمادة في تحقيقه لكتاب عمل اليوم الليلة للنسائي 1421 

 (. 22/   )القرل  الع يم، الب  أبي حاتم  تفسير ( )
، وصرررححه األلبررراني فررري سلسرررلة 417 : ، حرررديث رررررم(47 / 7)سرررن  الترمرررعي كتررراب الررردعوات، بررراب منررره  ( )

 . 34: ،  حديث ررم(41 /  )األحاديث الصحيحة 
 (.1   / )التفسير الوسيط، للزحيلي ( 4)
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هعا ال ل يتناسرق مر  جرو السرورة ولرو  اللمسرات التري تأخرع القلرب . [27: الزمر]  اْلَعالَِمينَ  َربِّ 
 ( )."الخوف والخشوع والفزع واالرتعاش فهي أررب إلى جو، البشري بها
 محور السورة وخطوطها الرئيسة: ثالثا  

وتناولرت أي راً الق رايا الكبررى األساسرية ألصرولها ، يدور محور السورة حرول العقيردة واإليمرا _ أ
  .األلوهية والوحي والرسالة والبعث والجزات: وهي

حتى لتكاد تكرو  هري ، ورد تحدثت السورة ع  عقيدة التوحيد باإلسهاب": يقول الصابوني
 .( ) وأصل العقيدة السليمة وأصل كل عمل صالح، للسورة ألنها أصل اإليما  الرئيسمحور ال
 .إحباط مكر الكافري  بأنبياتهم في كل زما  ومكا _ ب
ثارة حساسيته_ ت يحاتات إليقا  رلب اإلنسا  واستجاشته وا   .توجيهات وا 
 .العبادةوهو م  يستحق ، مشاهد كونية تثبت أ  اهلل هو خالق هعا الكو _ ث
ره مرر  وتحررعي ،وعرردم الشرررك برره، حرردهوهرري الرردعوة إلررى عبررادة اهلل و ،  بيررا  مهمررة الرسررول" _ج

 .( ) "مجاملة المشركي  في دعوتهم
، وينتهرري بانتهررات المورررف، ختمررت السررورة بمشررهد مرر  مشرراهد يرروم القيامررة يبرردأ بالنفخررة األولررى_ ح

وتفرررد اهلل عي الجررالل واإلكرررام وتوجرره ، نررةوسرروق أهررل النررار إلررى النررار وسرروق أهررل الجنررة إلررى الج
 .الوجود لعاته بالتسبيح والتحميد

 مناسبة السورة لما قبلها: رابعا  

ثرم ختمهرا برأ  القررل  ، أنه سبحانه رادر على ما يريرد" ي"لما تبي  م  التهديد في سورة 
فكرانوا ربمرا ، عجلرةوأ  كل ما فيه البد أ  ي ررى ألنره وارر  ال محالرة لكر  مر  غيرر ، عكر للعالمي 
علررل علررك بأنرره تنزيررل أي بحسررب ، مالرره إعا كررا  رررادراً ال يعجررل مررا يريررده بعررد حرري : رررال متعنررتهم

التررردرج لموافقرررة المصرررالح فررري أوراتهرررا وتقريبررره لافهرررام علرررى مالررره مررر  العلرررو حترررى صرررار عكررررهم 
 . (4) للعالمي 

                                                           

 (44 1 /7)في  الل القرل  (  )
 (.33/ )، للصابوني صفوة التفاسير(  )
 (.12/  )للزحيلي ، التفسير المنير(  )
 (.7 3/4 )ن م الدرر، للبقاعي ( 4)
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م واتخررراعهم األنرررداد لمرررا بينرررت سرررورة ي علرررى عكرررر المشرررركي  وعنرررادهم وسررروت ارتكرررابه"و
 .( )"ناسب علك ما افتتحته سورة الزمر م  األمر باإلخالي العي هو نقيض حالهم، والشركات

 

 

                                                           

 (11 : ي)البرها  فى تناسب سور القرل ، الب  الزبير الغرناطي (  )
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 المطلب الثاني

 تعريف عام بسورة غافر

 

 ومكان وزمان نزول السورة، وترتيبها، اسم السورة وعدد آياتها: أوال   

 جو نزول السورة: ثانيا  

 أغراض السورة: ثالثا  

 فضائل السورة: عا  راب

 مناسبة السورة لما قبلها: خامسا  
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 وزمان نزولهاومكان ، وترتيبها، وعدد آياتها، اسم السورة: أوال   

 :اسم السورة-1

ِفرري [  : َغرراِفرِ ] غووافِِر الووذاْن ِ : َوت َسررمَّى س رروَرة  َغرراِفٍر ِلررِعْكِر َوْصررِفِه َتَعرراَلى: غررافر - أ
ِلَها  .ْشت ِهَرْت ِفي َمَصاِحِف اْلَمْغِربِ َوِبَهَعا ااِلْسِم ا. َأوَّ

ررْؤِم ِ  - ب ررْؤِم ِ )َوَرَدْت َتْسررِمَية  َهررِعِه السُّرروَرِة ِفرري السُّررنَِّة : س رروَرة  اْلم  َرَوى التِّْرِمررِعيُّ ، (حررم اْلم 
ايرم ":  َراَل َرس ول  اللَّهِ : َعْ  َأِبي ه َرْيَرَة َرالَ  مإنإ إإلراى إإلريؤاهإ الؤمرصإ  مان قراررأر حام الؤممانؤ

اا، [3 -1: غرافإر] مر فإا ر بإهإ ُم حم ابإ ينر يمصؤ يِّ حإ َوبِرَعِلَك اْشرت ِهَرْت ِفري ، ( )(ورآيرةر الؤكمرؤسإ
ررْؤِمِ  لِل ِفْرَعررْوَ  َولَررْم ، َمَصرراِحِف اْلَمْشررِرقِ  ررة  م  َوَوْجرره  التَّْسررِمَيِة َأنَّهَررا ع ِكررَرْت ِفيهَررا ِرصَّ

ررْؤِم ِ )وورد ِبِإَ رراَفِتِه ِإلَررى َلْفررِ   .ت ررْعَكْر ِفرري س رروَرٍة أ ْخررَرى ِبَوْجررٍه َصررِريحٍ  : ِبَتْقررِديرِ  (اْلم 
  .س وَرة  حم ِعْكِر اْلم ْؤِمِ  َأْو َلْفِ  اْلم ْؤِم ِ 

ِلهَرا (س روَرة  الطَّرْولِ )ت َسرمَّى َأْيً را : الطرول سَورة - ت  ِذي الطاوْولِ : ِلَقْوِلرِه َتَعراَلى ِفري َأوَّ
  ( ). ْسم  َوَرْد ت ن وِسَي َهَعا ااِل [  : َغاِفر]

 : عدد آيات السورة-2

َعردِّ َأْهرِل الشَّراِم  َوَخْمًسا َوَثَماِنيَ  ِفي، َوَرْد ع دَّْت لي اتَها َأْرَبًعا َوَثَماِنيَ  ِفي َعدِّ َأْهِل اْلَمِديَنِة َوَأْهِل َمكَّةَ 
 .َواْثَنَتْيِ  َوَثَماِنيَ  ِفي َعدِّ َأْهِل اْلَبْصَرةِ ، َواْلك وَفةِ 

 

 
                                                           

، كتراب ف رائل القرررل ، براب مرا جرات فري ف ررل سرورة البقررة، وليرة الكرسري، حررديث (72 / 7)سرن  الترمرعي  ( )
هررعا ويجرروز روايررة الحررديث  (.  2: ي)و ررعفه األلبرراني فرري  ررعيف الجررام  الصررغير وزيادترره  ،271 : ررررم

وأال يتعلررق بررأمور العقائررد واألحكررام  ،روى فرري الترغيررب والترهيررب وف ررائل األعمررالأ  يرر ال ررعيف ،ولكرر  بشررروط
 .  أو بأمور الحالل والحرام الشرعية، 

 (.4/77 )التحرير والتنوير، الب  عاشور : ان ر ( )
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 : سورةترتيب ال -3

وِل السُّررَوِر َنَزلَررْت َبْعررَد  أمررا ترتيررب السررورة فرري المصررحف ررتِّيَ  ِفرري ِعررَداِد َتْرِتيررِب ن ررز  ِعلَررِت السِّ ج 
ررَلْت َوِهررَي أَ  َمررِر َوَرْبررَل س رروَرِة ف صِّ ل  س ررَوِر س رروَرِة الزُّ واًل ( لِل حررم)وَّ َسررْب   س ررَوٍر  (حررم)والسُّررَور  ِبَكِلَمررِة ، ن ررز 

وِل َوي ررْدَعى َمْجم وع هَررا مرتَبررة ِفرري اْلم صررح ( للِ )َجَعل رروا َلهَررا اْسررَم  (لَل حررم)ف َعلَررى َتْرِتيِبهَررا ِفرري النُّررز 
روِد )ت َ اف  ِإلَرى ِعي َشرَرٍف ( للِ )َفَكَأنََّها أ ْسَرة  َواِحَدة  َوَكِلَمة  . ِلَتآِخيَها ِفي َفَواِتِحَها َوي قَرال  ِلَغْيرِر اْلَمْقص 

َلَها ِمنَّا َفِقيه  َوم ْعِرب  .. .َرَرْأَنا َلك ْم ِفي لِل َحاِميَم لَيةً : ( )َراَل اْلك َمْيت  (  ٍ َتْشِريف ه  َأْهل  ف اَل    ( ).َتَأوَّ

 نزول السورةوزمان مكان  -4

وَتًة َعِقَب َوَفاِة َأِبي َطاِلبٍ ، ( )باإلتفاقهي مكية  َل َأْي َسَنَة َثاَلٍث َربْ ، َوَرْد َكاَنْت َهِعِه السُّوَرة  َمْقر 
ُ  رَرَرَأ لَيرةَ  اْلِهْجرَرِة ِلَمرا َسررَيْأِتي َأ َّ َأَبرا َبْكررٍر  ِحرريَ  [ 2 : َغراِفر] أَتَْقتُلُوووَن َرُجووًَل أَْن يَقُوووَل َربِّووَي ّللاا
نََّما اْشَتدَّ َأَعى ر َرْيٍش َرس وَل اللَِّه ، َحْوَل اْلَكْعَبةِ  لَعى َنَفر  ِمْ  ر َرْيٍش َرس وَل اللَِّه  ْعَد َوَفاِة َأِبي بَ  َواِ 

  (4).َطاِلبٍ 

 

 

                                                           

شررراعر الهاشرررميي ، وكرررا  عالمرررا برررآداب العررررب ولغاتهرررا : الكميرررت بررر  زيرررد بررر  خرررنس األسررردي، أبرررو المسرررتهلّ (  )
وهو . وأخبارها وأنسابها، ثقة في علمه، منحازا إلى بني هاشم، كثير المدح لهم، متعصبا للم رية على القحطانية

رصررائد فرري مرردح الهاشررميي ، ترجمررت إلررى  وهرري عرردة" ط  -الهاشررميات " مرر  أصررحاب الملحمررات، أشررهر شررعره 
كرا  خطيرب بنري أسرد، وفقيره الشريعة، وكرا  فارسرا شرجاعا، : األلمانية، واجتمعت فيه خصال لم تجتم  في شاعر

الكميرررت ابررر  ثعلبرررة، ثرررم الكميرررت بررر  : الكميرررت ثالثرررة: وررررال الميرررداني. سرررخيا، راميرررا لرررم يكررر  فررري رومررره أرمرررى منررره
سرريرته " ط  -الكميررت ابرر  زيررد " ولعبررد المتعررال الصررعيدي . هررم مرر  بنرري أسرردمعررروف، ثررم الكميررت برر  زيررد، وكل

 ([.   / 7)األعالم للزركلي : ان ر. ]والهاشميات
 (.4/73 )التحرير والتنوير، الب  عاشور : ان ر ( )
، بصرررررررررررائر عوي التمييرررررررررررز، (37/ 4)لبررررررررررراب التأويرررررررررررل، للخررررررررررراز  ، ( 4/4 )تفسرررررررررررير المراغررررررررررري : ان رررررررررررر ( )

 (.411/ )للفيروزبادي
 (.73/ 4 )التحرير والتنوير، الب  عاشور  (4)
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 جو نزول السورة: ثانيا  

ر رية ، ر رية اإليمرا  والكفرر، هعه السورة تعالو ر رية الحرق والباطرل": يقول سيد رطب
وبأس اهلل العي يأخع العرالي  ، الدعوة والتكعيب وأخيرا ر ية العلو في األرض والتجبر بغير الحق

، تلررم بمورررف المررؤمني  المهترردي  الطررائعي  ونصررر اهلل إيرراهم وفرري ثنايررا هررعه الق ررية.. المتجبررري 
 .وما ينت رهم في اآلخرة م  نعيم، واستجابة اهلل لدعائهم، واستغفار المالئكة لهم

وبرري  ، وهرري المعركررة برري  الحررق والباطررل، كأنرره جررو معركررة -مرر  ثررم -وجررو السررورة كلرره
وبررررأس اهلل الررررعي يأخررررعهم بالرررردمار  وبرررري  المتكبررررري  المتجبررررري  فرررري األرض، اإليمررررا  والطغيررررا 

علرك الجرو ! تنسم خالل هعا الجرو نسرمات الرحمرة والر روا  حري  يجريت عكرر المرؤمني . والتنكيل
وهرعه وتلرك تتنراثر فري  -كما يتمثل فري عررض مشراهد القيامرة، يتمثل في عرض مصارع الغابري 
المخيفررة متناسررقة مرر   وتعرررض فرري صررورها العنيفررة المرهوبررة -سررياق السررورة وتتكرررر بشرركل  رراهر

 .مشتركة في طب  هعا الجو بطاب  العنف والشدة، جو السورة كله

 غوافِِر الوذاْن ِ ): ولعله مما يتفرق مر  هرعه السرمة افتتراح السرورة بإيقاعرات عات رنري  خراي

كأنمرا هري مطرارق منت مرة ف، (إِلَْيوِه اْلَمِصويرُ  َّل إِلوهَ إَِّلا ُهووَ  ِذي الطاوْولِ  َشوِديِد اْلِعقوابِ  َوقابِِل التاوْوبِ 
كرعلك نجرد كلمرة ! ومعانيها كعلك مساندة إليقاعها الموسريقي، مستقرة المقاط ، الجرس ثابتة الور 

وهنرراك غيرهررا مرر  ألفررا  . مكررررة تتررردد فرري موا رر  متفررررة مرر  السررورة، وبأسررنا، وبررأس اهلل، البررأس
 .( )"الشدة والعنف بلف ها أو بمعناها

 أغراض السُّوررةإ : ثالثا  

 : كما يأتيعكر اب  عاشور أغراض السورة 

يَمرا ِ  .  روِل الردَّْعَوِة ِإلَرى اإْلِ َفاْبت رِدَئْت ِبَمرا َيْقَتِ ري َتَحردِّي اْلم َعانِرِديَ  ِفري ِصرْدِق اْلق رْرلِ  ، أ ص 
 .َكَما اْرَتَ اه  اْلَحْرَفاِ  المقّطعا  ِفي فاتحتها

                                                           

 (.137 / 7)في  الل القرل ، لسيد رطب  ( )
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ْرراَلِع َعمَّرا ه رْم أ ْجِرَي َعَلى اْسِم اللَِّه َتَعاَلى ِمْ  ِصفَ  .  اِتِه َما ِفيِه َتْعِريض  ِبَدْعَوِتِهْم ِإلَرى اإْلِ
ْطَبررِة م ِشرريَرًة ِإلَررى اْلَغررَرِض ِمررْ  َتْنِزيررِل َهررِعِه ، ِفيررهِ  َفَكاَنررْت َفاِتَحررة السُّرروَرة ِمْثررَل ِديَباَجررِة اْلخ 

 .السُّوَرةِ 

وَ  ِمررَ  ااِلْعتِررَراِف ِبهَررا  َداَلئِررَل َتْنِزيررِل َهررَعا اْلِكتَرراِب ِمررَ  اللَّررِه َبيَِّنررة   .  اَل َيْجَحررد َها ِإالَّ اْلَكرراِفر 
َر ِعْكر  اْلم َجراِدِليَ  ِفري لَيراِت اللَّرِه َخْمرَس َمررَّاٍت ِفري ، َحَسًدا َوَأ َّ ِجَداَله ْم َتْشِغيب  َوَرْد َتَكرَّ

رررَل اللَّرررِه بِرررِعْكِرِهْم ِإْجَمرررااًل َوَتْمِثيرررل  َحررراِلِهْم ِبَحررراِل اأْل َمرررِم الَّتِررري َكرررعَّبَ ، َهرررِعِه السُّررروَرةِ  ث رررمَّ ، ْت ر س 
رْؤِمِ  لِل ِفْرَعرْوَ  . التَّْنِبيه  َعَلى لثَاِر اْسِتْئَصاِلِهْم َوَ رْرب  اْلَمثَرِل ِبقَرْوِم ِفْرَعرْو َ  َوَمْوِعَ رة  م 

 .َرْوَمه  ِبَمَواِعَ  ت ْشِبه  َدْعَوَة م َحمَّد

ِد اللَّرررِه َتَعررراَلى بِ  .4 َلِهيَّرررِة ِإْجَمرررااًل َداَلئِرررِل َتفَررررُّ ْبَطرررال  ِعَبررراَدِة َمرررا َيْعب رررد وَ  ِمرررْ  د وِ  اللَّرررهِ ، اإْلِ . َواِ 
رروا َعررْ  ش ررْكِرهِ  َوااِلْسررِتْداَلل  َعلَررى . َوالتَّررْعِكير  بِررِنَعِم اللَّررِه َعلَررى النَّرراِس ِلَيْشررك َره  الَّررِعيَ  َأْعَر  

ْنَعار ه ْم ِبَما َيْلَقوْ . ِإْمَكاِ  اْلَبْعثِ  َوَتَوعُّرد ه ْم بِرَأْ  اَل ، َ  ِمْ  َهْوِلِه َوَما َيَتَررَّب ه ْم ِمَ  اْلَعَعابِ َواِ 
ِبَتْحِقيرِق َنْصرِر  َوَتْثِبيرت  اللَّرِه َرس روَله  . َنِصيَر َله ْم َيْوَمِئٍع َوِبَأ  كبرراتهم يتبررؤو  ِمرْنه مْ 

رْؤِمِنيَ  َوَوْصرف  َكرَراَمِتِهْم َوَتَخلَّرَل . َهَعا الدِّيِ  ِفري َحَياتِرِه َوَبْعرَد َوَفاتِرهِ  َعِلرَك الثََّنرات  َعلَرى اْلم 
 ( ).َوثََنات  اْلَماَلِئَكِة َعَلْيِهمْ 

 فضائل السورة: رابعا  

رَراَل َرس رول   :رَرالَ   َوَرَد ِفي َفْ ِل َهِعِه السُّوَرِة اْلَحِديث  الَِّعي َرَواه  التِّْرِمِعيُّ َعْ  َأِبي ه َرْيرَرةَ 
يرم ) :ِِ  اللَّه مإنإ إإلرى إإلريؤهإ الؤمرصإ اافإر)مرنؤ قرررأر حم الؤممنؤ فإا ر ( 3، 1: غر ُم حم ابإ اينر يمصؤ ايِّ حإ ورآيراةر الؤكمرؤسإ

ير  تَّى يممؤسإ مرا حر تَّى يصبُ، بإهإ مرا حر فإ ر بإهإ ي حم ينر يممؤسإ مرنؤ قرررأرهممرا حإ   .( ) (ور

                                                           

 (.72/ 4 )التحرير والتنوير، الب  عاشور  ( )
، 271 : ، كتاب ف ائل القررل ، براب ف رل سرورة البقررة وليرة الكرسري، حرديث رررم(77 / 7)سن  الترمعي (  )

ورررررد عكرنررررا سررررابقاً  حكررررم روايررررة الحررررديث (.  2: ي)الصررررغير وزيادترررره و ررررعفه األلبرررراني فرررري  ررررعيف الجررررام  
 .ال عيف
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الحواميم سبع وأبواب جهنم " ه ورول .( ) "الحواميم ديباج القرل ": ورال اب  مسعود  
فتجيء كل حم منهن يوم القيامة ، سبع جهنم والحطمة ول ى والسعير وسقر والهاوية والجحيم

  ( )."على باب من هذه األبواب فتقول ال يدخل النار من كان ينمن بي ويقرنني

رررال و ، ( )"لكاال شاايء لباااب ولباااب القاارآن الحااواميم": ر رري اهلل عنهمررا ورررال ابرر  عبرراس
ولعل افتتاح هعه السب  بحم وتسميتها بره لكونهرا مصردرة بيرا  الكتراب ": البي اوي في حم السجدة
 .أخعًا مما ريل إ  حم اسم م  أسمات القرل : أي، (4)"متشاكلة في الن م والمعنى

 مناسبة السورة لما قبلها : خامسا  

وتوفيرة كرل ، ى صرنفي االستدالل على لخر التي ربلها م  تصرنيف النراس فري اآلخررة إلر 
ورد بي  ما يغ ربه ، بأ  الفاعل علك له العزة الكاملة والعلم الشامل، ما يستحقه على سبيل العدل

فم  لم يسلم أمره كله إليه وجادل في لياته الدالة على ، وما ير يه غاية البيا  على وجه الحكمة
  .القيامة أو غيرها بقوله أو فعله فإنه يخزيه فيععبه ويرديه

ولمررا كررا  ختررام الترري ربلهررا إثبررات الكمررال هلل صرردره فرري وعررده ووعيررده بررإنزال كررل فريررق داره الترري 
وأنرره تررام العررزة كامررل العلررم جررام  لجميرر  صررفات ، ثبررت أ  الكترراب الررعي فيرره علررك منرره، أعرردها لرره

حتراج كررام لكرل مرا يمر  الحردود واألحكرام والمعرارف واإلالجام   :أي( تنزيل الكتاب): الكمال فقال
والترردريب لالبرراب ، إليرره بإنزالرره بالترردريو علررى حسررب المصررالح والتقريررب لافهررام الجامرردة القاصرررة

وعكرر المراغري فري  (7).أي الجام  لجمي  صفات الكمال، في جو المعاني والطائرة م  اهلل السائرة
 : يأتيتفسيره مناسبة بداية سورة غافر بنهاية سورة الزمر ما 

                                                           

، وال يصررح نسرربة الحررديث للنبرري صررلى 4 3 : ، حررديث ررررم(474/  )للحرراكم ، المسرتدرك علررى الصررحيحي (  )
 (.  / 2)سلسلة األحاديث ال عيفة، لالباني : ان ر. اهلل عليه وسلم

، و ررعفه األلبرراني فرري سلسررلة األحاديررث ال ررعيفة 71  : حررديث ررررم، (17 / 4)شررعب اإليمررا ، للبيهقرري  ( )
(   /417.) 
 (.33/  )التدوي  في أخبار رزوي   ( )
 (.33/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  (4)
 (. 42/ 3)ن م الدرر، للبقاعي  (7)
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، وعكررر هنررا أنرره غررافر الررعنب، ها مررا يئررول إليرره حررال الكررافر وحررال المررؤم إنرره عكررر فرري سررابقت . 
 .ليكو  علك استدعات للكافر إلى اإليما  واإلرالع ع  الكفر

وهررم فرري المحشررر وهررم فرري ، وأحرروال الكفررار فيرره، إنرره عكررر فرري كررل منهمررا أحرروال يرروم القيامررة . 
 ( ).النار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 4/ 4 )تفسير المراغي  ( )
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 الفصل األول

 (22-32)اآليات  وأهداف سورة الزمرلمقاصد  الدراسة التحليلية

 : وفيه ثالثة مباحث

 ((32-37الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزمر من اآلية: المبحث األول

 (38-45)ية الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزمر من اآل: المبحث الثاني

 (46-52)ر من اآليةالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزم: المبحث الثالث
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 (33-32)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزمر من اآلية 

 مطالبوفيه ثالثة 

 افترات الكعب على اهلل م  أكبر ال لم: المطلب األول

 جزات المصدري  المؤمني : المطلب الثاني

 الهداية م  عند اهلل وحده: المطلب الثالث
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 افتراء الكذب على اه من أكبر ال لم: المطلب األول

ويكررعبو  القائررل المحررق ، وهرو أنهررم يكررعبو  اهلل، ربررائح أفعررال الكفررار المشررركي ربيحرة مرر  
ألرريس فرري نررار جهررنم الواسررعة العري ررة مقررام ومررأوى وسرركنى لهررؤالت لكرر  ، وهررو رسرروله الكررريم 

ِ  :وهررعا مررا بينرره سرربحانه وتعررالى فرري رولرره تعررالى، ؟ بلررىالكررافري  ووْن َكووَذَب َعلَووى ّللاا فََمووْن أَْللَووُم ِمما

ْدِق إِْذ جاَءهُ أَلَْيَس فِي َجَهناَم َمْثوًى لِْلَّكافِِرينَ   .[23: الزمر] َوَكذاَب بِالصِّ
 المناسبة: أوال  

وأردفه بعكر مثل يدل علرى فسراد ، بعد أ  بالغ واستقصى اهلل تعالى في بيا  وعيد الكفار
ُ َموثًََل : فري رولره مرعهبهم ورربح طرريقتهم أترى هنرا بأسروأ اعتقرادهم وهرو تكرعيب اهلل   ..َضوَرَب ّللاا
وختمره بوعيردهم ، بعرد إثبرات صردره باألدلرة القاطعرة وتكرعيب الرسرول ، بإثبات ولد له أو شرريك

 .( )في جهنم

 المعاني اللغوية: ثانيا  

 .( )ِه بنسبة الشريك والولد إليهأي ال أحد أ لم ِممَّْ  َكَعَب َعَلى اللَّ : فرمرنؤ أر ؤلرمم -1

دؤقإ -2 كرذَّبر بإالصِّ وهو القرل  العي جات به محمد : ور
 ( ) . 

 .(4)مقامًا ومأوى: مرثؤوى  -3

وعلررك يكفرريهم جررزات ، جميرر  الكفررار: والجررنس، (أي كفررار رررريش)الررالم تحتمررل العهررد : فإرإينر كااالإلؤ -4
 .(7)ألعمالهم

 البالغة: ثالثا  

ثؤااااااااااااوى  لإلؤكااااااااااااا-1 .(3)أي مثرررررررررررروى لهررررررررررررم، فيرررررررررررره إرامررررررررررررة ال رررررررررررراهر مقررررررررررررام الم ررررررررررررمر: فإرإينر مر
                                                           

 ، ( 7  /   )التفسير القرلني للقرل ، للخطيب : ان ر(  )
 (.22 /   )جام  البيا ، للطبري (  )
 (. 7  / 1 )تفسير القرل  الع يم، الب  أبي حاتم (  )
 (.2  3/ 1 )الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب ( 4)
 (. 2 /  )لطائف اإلشارات، للقشيري ( 7)
 (.  7/ 3 )، اللباب، الب  عادل الدمشقي ( 1 / 1)البحر المحيط، الب  حيا  : ان ر (3)
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 التفسير اإلجمالي : رابعا  

ويكعبو  القائل المحق ، وهو أنهم يكعبو  اهلل، نوع لخر م  ربائح أفعال الكفار المشركي 
فرزعم أ  لره ولردًا أو شرريكًا أو ، ال أحد أ لرم ممر  كرعب علرى اهلل: والمعنى ،وهو رسوله الكريم 

مرر  دعرروة النرراس إلررى  وكررعب بمررا جررات برره رسررول اهلل ، وحررّرم وحلررل مرر  غيررر أمررر اهلل، بةصرراح
خبررارهم بالبعررث والنشررور، ونهرريهم عرر  محّرماترره، وأمرررهم بالقيررام بفرررائض الشرررع، التوحيررد فهرررم ، وا 

بعرد ريرام األدلرة القاطعرة  ،وتكرعيب رسرول اهلل ، كعب على اهلل تعرالى: جمعوا بي  طرفي الباطل
 ( ) .كونه صادرا في ادعات النبوةعلى 

أي ألرريس فرري نررار ، ؟ بلررىأَلَووْيَس فِووي َجَهووناَم َمْثوووًى لِْلَّكووافِِرينَ : ثررم أردفرره بوعيرردهم فقررال
وفيرررره تنبيرررره علررررى علررررة كررررعبهم . جهررررنم الواسررررعة العري ررررة مقررررام ومررررأوى وسرررركنى لهررررؤالت الكررررافري 

نم جررزات علررى أعمررالهم؟ وهررو اسررتفهام أال يكفرريهم العررعاب فرري جهرر: والمررراد. وهررو الكفررر، وتكررعيبهم
ثبات  .( )ال نفي، تقرير وا 

 تحقيق المقاصد واألهداف: ا  خامس

وكرّعب برالقرل  الرعي جرات بره ، وشريكاً  فزعم أ  له ولداً ، ال أحد عند اهلل أ لم مم  كعب عليه - 
النبي المصطفى 

 ( ). 

 .(4)وساتت مصيراً ، جهنم ومقاماً  يكفي هؤالت الجاحدي  مقراً  - 

                                                           

، تفسرير القررل  الع ريم، (1 7/ 4)، المحرر الوحيز، البر  عطيرة (22 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر(  )
 (.4/ 4 )، تفسير المراغي (12/ 7)الب  كثير 

، التفسررير البسرريط، (2  3/ 1 )الهدايررة إلررى بلرروغ النهايررة، لمكرري برر  أبرري طالررب، البرر  أبرري طالررب : ان ررر ( )
 (.2 / 4)، زاد المسير، الب  الجوزي ( 73/ 7 )للواحدي 

 (.   /  )مراح لبيد، للجاوي (  )
 (.423/ 4)أيسر التفاسير، للجزائري  (4)
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 جزاء المصدقين المنمنين: المطلب الثاني

هرررم المتقرررو  اهلل حرررق ، وأتباعررره الرررعي  صررردروا بررره، الرررعي جرررات بالصررردق والحرررق النبررري 
وهعا ما بينه ، لهم الثواب على هعه الف يلة تنبيهًا على أهميتها وشرفها لعلك عدد اهلل ، التقوى

وداَق بِوِه أُولَِوَك ُهوُم اْلُمتاقُوونَ َوالاوِذي جواَء بِا سبحانه وتعالى في رولره تعرالى ََ وْدِق َو لَُهوْم موا  * لصِّ

ُ َعوْنُهْم أَْسوَوأَ الاوِذي َعِملُووا َويَْجوِزيَُهْم أَْجوَرُهْم *  يَشاُؤَن ِعْنَد َربِِّهْم ذلِوَك َجوزاُء اْلُمْحِسونِينَ  لِيََُّكفِّوَر ّللاا

 .[7 -  : الزمر] بِأَْحَسِن الاِذي كانُوا يَْعَملُونَ 

 المناسبة: أوال  

بوعد  أتبعه ، يدل على ربح طريقتهم وعكر مثالً ، بعد االستقصات في بيا  وعيد الكفار
ومرررنحهم أف رررل ، مررر  تكفيرررر السررريئات، ووعرررد أتباعررره المصررردري  المرررؤمني ، الصرررادق المصررردوق

 .( )بالوعيد ليكو  الوعد مقروناً ، الثواب

 المعاني اللغوية: ثانيا  

دؤقإ ورالَّذإي جاءر بإ -1 هو النبي : الصِّ
 ( ). 

دَّقر بإهإ -2 صر أ ولِئَك ه م  اْلم تَّق و َ : لعا رال،  كأبي بكر الصديق، هم أتباعه المؤمنو : ور
( ). 

لماوا-3 فإنره إعا كفّرر كرا  غيرره أولرى ، وخري األسروأ للمبالغرة. مرا عملروه مر  المعاصري: الَّذإي عرمإ
 .(4)مه لفرط إخالصهم في أعمالهمويقابلهم باألحس  في زيادة األجر وع . بعلك

 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

ووْدِق : فقررال، عكررر الوعيررد السررابق بوعررد الصررادري  المصرردري  أتبرر   َوالاووِذي جوواَء بِالصِّ

داَق بِهِ  ََ وخاتم  أما العي جات بالصدق والقول الحق وهو رسول اهلل : أي أُولََِك ُهُم اْلُمتاقُونَ  َو
مررام ، والررعي  صرردروا برره ولمنرروا بأنرره رسررول مرر  عنررد اهلل وهررم أتباعرره المؤمنررو ، الرسررل األنبيررات وا 

                                                           

 (.3/ 7 )تفسير حدائق الروح والريحا ، لمحمد األمي  األرمي : ان ر(  )
 (. 7  / 1 )تفسير القرل  الع يم، الب  أبي حاتم (  )
 (.3  / 7)النكت والعيو ، للماوردي (  )
 (. 4/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي ( 4)
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فأولئرك هررم الرعي  اتقرروا ، وأيقنروا أ  القررل  كررالم اهلل تبيرا  كررل شريت وخيررر وسرعادة للبشررية جمعررات
 .( )وتبرؤوا م  األصنام واألوثا ، وتجنبوا الشرك، اهلل

مؤ لرهممؤ ما ير ): وثواب هؤالت ما رال تعالى بِّهإ نؤدر رر نر عإ عِلَك َجزات  اْلم ْحِسِنيَ  أي لهم مرا  ،(شانم
عرر   ف رالً ، وتكفيرر السريئات، ودفر  الم رّرات، مر  رفرر  الردرجات، يطلبرو  عنرد ربهرم فري الجنرا 
وعلرررك جرررزات الرررعي  ، وال خطرررر علرررى رلرررب بشرررر، وال أع  سرررمعت، أ  فررري الجنرررة مرررا ال عررري  رأت

 . ( )أحسنوا في أعمالهم

ُ َعووْنُهْم أَْسووَوأَ الاووِذي َعِملُووواوعرردهم اهلل بمررا سرربق : الجررزات وعلررة هررعا َويَْجووِزيَُهْم ، لِيََُّكفِّووَر ّللاا

ويجزيهم أجرهم كامال بالمحاس  ، عنهم سيت ما عملواليكفر  أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن الاِذي كانُوا يَْعَملُونَ 
عا غفرر لهرم مرا هرو . وال يجزيهم بالمسراوئ، م  أعمالهم غفرر لهرم مرا دونره ، األسروأ مر  أعمرالهموا 
ُ َعوْنُهمْ : ورولره، والحس  العي يعملونه هو األحس  عنرد اهلل تعرالى. بطريق أولى يردل  لِيََُّكفِّوَر ّللاا

 .( )على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه

 تحقيق المقاصد واألهداف: رابعا  

دروا برره كررأبي بكررر وعمررر وعثمررا  وأتباعرره الررعي  صرر، الررعي جررات بالصرردق والحررق إ  النبرري  . 
وتجنبروا ، العي وّحدوه فلم يشركوا به شريئا، هم المتقو  اهلل حق التقوى، وعلي ر ي اهلل عنهم

 .(4)ععابه وعقابه ومعاصيه

كمررا ، أنهررم هررم المتقررو  -األول: أثبرت اهلل تعررالى للررعي جررات بالصرردق وصرردق بره أربعررة أحكررام . 
علررررك جررررزات ، ربهررررم مررر  الكرامررررة والنعرررريم فررري الجنررررة أ  لهررررم مرررا يشرررراتو  عنررررد -الثرررراني. تقررردم

وهررعا الوعررد يرردخل فيرره كررل مررا يرغررب . والثررواب فرري اآلخرررة، المحسررني  وهررو الثنررات فرري الرردنيا
أ  اهلل يكررررمهم وال  -الثالرررث. ويررردل علرررى حصرررول الثرررواب علرررى أكمرررل الوجررروه، اإلنسرررا  فيررره

وهرعا يرردل . أعمررالهم وهري الجنرة ويثيربهم علرى الطاعررات فري الردنيا بأحسر ، يؤاخرعهم بسريئاتهم
                                                           

 (.2  / 7)، حاشية الشهاب علي أنوار التنزيل، للبي اوي (11 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر(  )
، تفسررررير ( 7  /   )، التفسررررير القرلنرررري للقرررررل ، للخطيررررب (77/ 7)البحررررر المديررررد، البرررر  عجيبررررة : ان ررررر ( )

 (.7/ 4 )المراغي 
، فرررتح البيرررا  فررري مقاصرررد (  7/ 4)، فرررتح القررردير، للشررروكاني ( 47/ 3 )مفررراتيح الغيرررب، للررررازي : ان رررر(  )

 (.3  /  )القرل ، لصديق حس  خا  
 (.2 /4)، زاد المسير، الب  الجوزي (417 / 4)درج الدرر في تفسير اآلي والسور، للجرجاني : ان ر (4)
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برردد اهلل كررل تخويفررات المبطلرري  الترري  -الرابرر . علررى سررقوط العقرراب عررنهم علررى أكمررل الوجرروه
سروات أكرا  ، بإثبات كفايته عباده وحمايته لهم م  كل سروت أو شرر، يرددونها ويشيعونها كثيرا

ررال . ال ت رر وال تنفر أو األصنام في زعم عبدتها مر  أنهرا ، الج  أو اإلنس األشرار همصدر 
َوَّل تَخووافُوَن أَناَُّكووْم  َوَكْيووَ  أَفوواُف مووا أَْشووَرْكتُمْ : إبررراهيم عليرره السررالم فيمررا حكررى القرررل  عنرره

ْل بِِه َعلَْيَُّكْم ُسْلطاناً  ِ ما لَْم يُنَزِّ  ( ) [. 2: األنعام] أَْشَرْكتُْم بِاّلِلا

 

 الهداية من عند اه وحده: المطلب الثالث

حقيقرررة المعركرررة بررري  الداعيرررة إلرررى الحرررق وكرررل مرررا فررري األرض مررر  رررروى  يررراتتصرررور اآل
بعرررد وز  هرررعه القررروى بميزانهرررا ، كمرررا تصرررور الثقرررة واليقررري  والطمأنينرررة فررري القلرررب المرررؤم ، م رررادة
وحري  يكرو  هرعا  إنره اهلل.. ال تحتاج إلى جدل وال كد عه ، إنها ر ية بسيطة وا حة، الصحيح

 .ك وال يكو  هناك اشتباههو المورف ال يبقى هنالك ش

رادة اهلل هي النافعة ومشيئته هي الغالبة فري عوات  وهو العي يق ري فري العبراد ر راته، وا 
ومرر  يسررتحق ، وهررو يعلررم مرر  يسررتحق ال رراللة في ررله وفرري حركررات رلرروبهم ومشرراعرهم، أنفسررهم

سبحانه وتعرالى  وهعا ما بينه، فإعا ر ى بق ائه هكعا أو هكعا فال مبدل لما يشات، الهدى فيهديه
ُ فَما لَهُ ِمْن هاٍي في روله  فُونََك بِالاِذيَن ِمْن ُيونِِه َوَمْن يُْضلِِل ّللاا ُ بَِّكاٍف َعْبَدهُ َويَُخوِّ ( 23)أَلَْيَس ّللاا

ُ بَِعِزيٍز ِذي اْنتِقامٍ  ُ فَما لَهُ ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس ّللاا  [2  - 7 : الزمر] .َوَمْن يَْهِد ّللاا

 المناسبة: أوال  

أردف علرك ببيرا  . .ويكفر سيئاتهم، أنه يؤتي المؤمني  ما يشاتو  في الجنة لما عكر 
فرإ  ، وال ي ررهم مرا يخّوفرونهم بره مر  غ رب األوثرا  واألصرنام، أنه يكفريهم فري الردنيا مرا أهّمهرم

لعرّزة المنرتقم وهو عو ا، وم  يهده فال م ّل له، فم  ي لله فال هادي له، األمور كلها بيده تعالى
 .( )الجّبار

 
                                                           

 (.31 /   )ح المعاني، لالوسي ، رو (21 / 2)محاس  التأويل، للقاسمي : ان ر ( )
 (.3/ 7 )تفسير حدائق الروح والريحا ، لمحمد األمي  (  )
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 أسباب النزول: ثانيا  

لرتكّفّ   :_عليره الصرالة والسرالم_ررالوا للنبري : ررال لري رجرل: أخرج عبد الرزاق ع  معمر
ف وَنَك ِبالَِّعيَ  ِمْ  د وِنهِ : فنزلت، ع  شتم للهتنا أو لنأمرنها فلتخّبلّنك  .( )َوي َخوِّ

 المعاني اللغوية: ثالثا  

 .( )وعيد المشركي  وكيدهم أي يكفي عبده النبي : درهم بإكاٍف عربؤ -1

فمونركر -2 وِّ يمخر  .( )والتخويف م  رريش ،الخطاب للنبي : ور

ينر مإنؤ دمونإهإ -3  .(4)بأ  تقتله أو تخبله، أي األصنام: بإالَّذإ

لإلإ اللَّهم -4 مرنؤ يمضؤ  .(7)تركه في ال الل واالعتقاد بما ال ينف  وال ي ر: ور

 . (3)يهديهم إلى الرشاد: هم مإنؤ هادٍ فرما لر -2

مرنؤ يرهؤدإ اللَّهم -6  .(7)يوفقه لإليما : ور

 .(2)غالب مني  روي راهر: بإعرزإيزٍ -3

أي ينتقم مم  عاداه وعادى رسوله : ذإي انؤتإقامٍ -8
 (1). 

 البالغة: رابعا  

لإلإ وهادٍ -1 ل  ، يمضؤ  .(1 )بينهما طباق: ويرهؤدإ وممضإ

                                                           

 (.1  / 7)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (   /  )تفسير عبد الرزاق : ان ر(  )
 (.372/  )تفسير مقاتل ب  سليما  : ان ر(  )
 (.77 / 7)، إرشاد العقل السليم، ألبي السعود (717/  )يجي جام  البيا  في تفسير القرل ، لإل: ان ر(  )
 (. 72/  )التفسير الوسيط، للواحدي : ان ر( 4)
 (. 4/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي ( 7)
 (. 73/ 4)فتح القدير، للشوكاني ( 3)
 (.12/ 7 )تفسير المراغي ( 7)
 (.11/ 4)معالم التنزيل، للبغوي ( 2)
 (.27 /  )رندي بحر العلوم، للسمر ( 1)
 (.7/ 4 )التفسير المنير، للزحيلي  (1 )
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بؤاادرهم لراايؤسر اللَّااأر -2  ،رسررول اهلل : والعبررد، مبالغررة فرري اإلثبررات، اسررتفهام إنكررار للنفرري هم بإكاااٍف عر
، [ : الشرح] أَلَْم نَْشَرحْ : وهكعا كل استفهام إنكاري مثل. وفسر باألنبيات، ويحتمل إرادة الجنس

 ْأَلَوووْم أَْعَهووود [31: يرررس ]فررري النفررري إع ن، يفيرررد معنرررى التقريرررر والتثبيرررت بالررردليل، دخرررل علرررى نفررري
 .( )إثبات

 التفسير اإلجمالي : خامسا  

: فقررال، أنرره يكفرري المررؤمني  فرري الرردنيا مررا أهمهررم ويمنرر  عررنهم مررا يخوفررونهم برره عكررر 
 ُبَِّكوواٍف َعْبووَده ُ فيرردف  عنرره الررويالت ، أي أ  اهلل سرربحانه يكفرري مرر  عبررده وتوّكررل عليرره، أَلَووْيَس ّللاا

ُ : هكقولررر، ويعطيررره جميررر  المرغوبرررات، والمصرررائب وعبرررر بلفررر  ، [7  : البقررررة] فََسووويََّْكفِيََّكُهُم ّللاا
واإلشرارة إلرى كفايتره ، والمرراد تقريرر علرك فري النفروس، مبالغرة فري اإلثبرات، االستفهام إلنكار النفري

، ألنره ثبرت أنره تعرالى عرالم بجمير  المعلومرات، تعالى علرى أبلرغ وجره وأ هرره بحيرث ال ينكرره أحرد
وررادر علرى ، فهرو تعرالى عرالم بحاجرات العبراد، غني عر  كرل الحاجرات، رادر على كل الممكنات

 .( )حتى يمنعه بخله وحاجته ع  إعطات عبده ما يريد وال محتاجاً  وهو ليس بخيالً ، توفيرها

: فقرررال، ثرررم أبرررا  اهلل تعرررالى مررردى ردرتررره وسرررلطانه ليبطرررل توعرررد المشرررركي  ويبررري  جهلهرررم
فَمووا لَووهُ ِموو ُ ُ فَمووا لَووهُ ِمووْن ُمِضوولٍّ  ْن هووايٍ َوَموْن يُْضوولِِل ّللاا مر  حررق عليره الق ررات : أي َوَموْن يَْهووِد ّللاا

ومرر  ، فمرا لره مر  هرراد يهديره إلرى الرشرد ويخرجره مر  ال راللة، لسروئه وفسرقه وعصريانه، ب راللة
فهرو ، والمرراد أ  خلرق المهتردي  وال رالي  بيرد اهلل، يوفقه اهلل إلى السعادة واإليما  الستعداده لهما

لرعا هردد كفرار ررريش ، وال مران  لمرراده، فال راد لف له، وليس لم  عداه أي تأثير في علك، اعلالف
ُ بَِعِزيٍز ِذي اْنتِقامٍ : رائال ينرتقم مر  عصراته ، أي أليس اهلل بغالب لكرل شريت رراهر لره؟ أَلَْيَس ّللاا

فإنره القروي الرعي ، برهولجرأ إلرى با، ال ي ام م  استند إلى جنابه، بععاب شديد؟ فهو مني  الجناب
مم  كفر به وأشرك وعاند رسوله ، منه وال أشد انتقاماً ، ال أروى منه

 ( ). 

: رتررب عليهررا النتيجررة المطلوبررة فقررال، وبعررد أ  عكررر اهلل تعررالى المقدمررة وهرري كفايررة العبرراد
 ِفُونَووَك بِالاووِذيَن ِمووْن ُيونِووه ونك بأصررنامهم ويخوفررك أيهررا الرسررول المشررركو  ويتوعررد: أي، َويَُخوِّ

                                                           

 (.1 / 7 )، الجدول في إعراب القرل ، لمحمود صافي ( 77/ 2)أ وات البيا ، للشنقيطي (  )
 (.77 / 7)إرشاد العقل السليم، ألبي السعود : ان ر(  )
 (.  7/ 4)، فتح القدير، للشوكاني (17 /   )جام  البيا ، للطبري (  )



 35 

فررال تخررف ممررا يخوفونررك برره مرر  للهررتهم ، وللهررتهم الترري يرردعونها مرر  دو  اهلل جهررال مررنهم و ررالال
 .( ). وليس عند للهتهم نف  وال  رر، فإ  اهلل يحميك مما ي رك، وجنودهم

 تحقيق المقاصد واألهداف: سادسا  

ُ بَِّكوواٍف َعْبووَدهُ : رولرره تعررالى .  ال ، إثبررات الرسررالة؛ ألنرره بعثرره وحررده يحررتو بهررا علررى، أَلَووْيَس ّللاا
، وكا  يقرع أسرماعهم بهرعه اآليرات التري يكرهرو  سرماعها، وال نصر له م  البشر، عو  معه

، وفري علرك لطرف مر  اللَّره ع ريم، ثم لرم يقردروا علرى إهالكره؛ برل عصرمه مر  كيردهم ومكررهم
 .( )وداللة على إثبات الرسالة

إع لمرا كرا  ، ويكفيره وأتباعره الردي  والردنيا، مر  السروت واآلية دليل علرى أ  اهلل يحمري نبيره  . 
 .( )كا  التخويف بغيره عبثا باطال، تعالى كافي عبده

ُ : رولره تعرالى .  ُ  ،َوَموْن يُْضولِِل ّللاا رادة الكائنررات ، َوَموْن يَْهوِد ّللاا دليرل علرى خلرق األعمرال وا 
ا على أ  مر  ي رله اهلل بتركره فري ودليل أي . م  اهلل العي ينتقم مم  عاداه أو عادى رسله

فما ، وم  يهديه اهلل إلى الحق والصواب، فما له م  هاد يهديه إلى الخير أبدا، غيه و اللته
 .(4)له م  م ل أبدا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.7/ 4 )، تفسير المراغي (17 / 1)البحر المحيط، الب  حيا   ( )
 (. 32/ 2)تأويالت أهل السنة، للماتريدي (  )
 (.17 / 1)البحر المحيط، الب  حيا  : ان ر(  )
 (.2 3/  )االنتصار للقرل ، للبارالني : ان ر (4)
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 الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزمر: المبحث الثاني

 (42-38)من اآلية 

 وفيه ستة مطالب

 البراهي  اإللهية على تزييف طريقة عبدة األوثا األدلة و : المطلب األول

 عجز األصنام ع  دف  السوت وال ر ع  عبادها: المطلب الثاني

  تسلية الرسول : المطلب الثالث

 أرسام الوفاة: المطلب الرابع

 عبادتهم األوثا  والشفاعة بهم شبهة المشركي  في: المطلب الخامس

 هامعنى الشفاعة وأرسام: المطلب السادس
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 ية على تزييف طريقة عبدة األوثاناألدلة والبراهين اإلله: المطلب األول

ومررا تملررك ، أ  اهلل هررو خررالق السررماوات واألرض -حرري  يسررألو  -كررا  كفررار مكررة يقرررو 
، وما يستطي  عقل أ  يعلل نشأة السماوات واألرض إال بوجود إرادة عليا، فطرة أ  تقول غير هعا

عا كررررا  اهلل هررررو خررررالق و ، بهررررعه الحقيقررررة الفطريررررة الوا ررررحة الت جميعرررراً فهررررو يأخررررعهم ويأخررررع العقرررر ا 
أراد اهلل  السرماوات واألرض أ  يكشرف  رراً  أو شريت فري هرعه فهل يملك أحرد  ، السماوات واألرض
أو شيت في هعه السماوات واألرض أ  يحبس رحمة  م  عباده؟ أم يملك أحد   أ  يصيب به عبداً 

فقررد انتهررى األمررر  ؛متررى اسررتقرت هررعه الحقيقررة فرري رلررب مررؤم  عبرراده؟ مرر  أراد اهلل أ  تنررال عبررداً 
وهعا ما ، إال في جناب اهلل سبحانه، وانقط  الخوف وانقط  األمل، ورد انقط  الجدل، بالنسبة إليه

ُ : بينه سبحانه في روله تعالى ََ لَيَقُوولُنا ّللاا وَماَواِت َواْْلَْر  قُوْل أَفَوَرأَْيتُْم َولََِْن َسأَْلتَُهْم َمْن َفلََق السا

ِه أَْو أََراَينِوي بَِرْحَموٍة َهو ُ بُِضورٍّ َهوْل ُهونا َكاِشوفَاُت ُضورِّ ِ إِْن أََراَينِوَي ّللاا ْل ُهوونا َموا تَوْدُعوَن ِموْن ُيوِن ّللاا

لُونَ  ُل اْلُمتََوكِّ ُ َعلَْيِه يَتََوكا  .[38: الزمر] .ُمْمِسََّكاُت َرْحَمتِِه قُْل َحْسبَِي ّللاا

 المناسبة: أوال  

عرراد إلررى إرامررة الرردليل علررى تزييررف ، بعررد أ  أو ررح اهلل تعررالى وعيررد المشررركي  ووعررد الموحرردي 
 : معتمدا على أصلي ، طريقة عبدة األصنام

 .أ  هؤالت المشركي  م ِقّرو  بوجود اإلله الخالق القادر العالم: األول

 .( )شرأ  هعه األصنام ال ردرة لها على الخير وال: والثاني

 أسباب النزول: ثانيا  

 .( )فنزل علك، فسكتوا، سألهم روي ع  مقاتل أ  النبي : َوَلِئْ  َسَأْلَته مْ 

 
                                                           

 (.477/ 3 )، مفاتيح الغيب، للرازي (  7/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي : ان ر(  )
 (. 4/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  ( )
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 المعاني اللغوية: ثالثا  

لرئإنؤ -1  .( )الالم الم القسم: ور

 .( )تعبدو : وتردؤعمونر -2

 .( )األصنام: مإنؤ دمونإ اللَّهإ -3

 .(4)الشدة والبالت: الضر-4

 .(7)لنعمة والرخاتا: الرحمة-2

بإير اللَّهم -6 سؤ وتقرر بهرعا أ  اهلل هرو القرادر الرعي ال مران  ، في إصابة الخير ودف  ال ر كافياً : حر
 .(3)لما يريده م  خير أو شر

كِّلمونر -3 كَّلم الؤممترور لريؤهإ يرترور  .(7)يثق الواثقو  لعلمهم بأ  الكل منه تعالى: عر

 البالغة: رابعا  

فاتم ومممؤ -1 كاتم كاشإ  .(2)تنبيها على  عفها، لما يصفونها به م  األنوثة: سإ

 

 

 

                                                           

 (.27 / 4 )الجدول في إعراب القرل ، لمحمود صافي (  )
 (. 1 / 2)تأويالت أهل السنة، للماتريدي (  )
 (.27 /  )بحر العلوم، للسمررندي (  )
 (.27 /  )أ وات البيا ، للشنقيطي ( 4)
 (.  7/ 4)فتح القدير، للشوكاني ( 7)
 (.1  / 4)ف، للزمخشري الكشا( 3)
 (. 72/  )التفسير الوسيط، للواحدي ( 7)
 (.477/ 3 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر( 2)
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 اإلعراب ومعانيه: خامسا  

فاتم  كاتم .. كاشإ سإ  ( رّره)فمر  نرّو  نصرب ، وأعربرت برالتنوي  وبتركره، كل منهمرا خبرر المبتردأ: مممؤ
فرري  ألنهررا، وهري ال تفيررد هنررا تعريفرا، ومرر  ترررك التنروي  جرهمررا باإل ررافة، باسررم الفاعرل (رحمتره)و

نمررررا يحررررعف ، واألصررررل هررررو التنرررروي ، أل  اسررررم الفاعررررل لرررريس بمعنررررى الما رررري، نيررررة االنفصررررال وا 
 .( )للتخفيف

 التفسير اإلجمالي: سادسا  

َولَوَِْن َسوأَْلتَُهْم : فقال، أرام اهلل تعالى الدليل على وحدانيته بإررار المشركي  أنفسهم بعلك

 ََ ُ  ن  لَيَقُولُ  َمْن َفلََق الساماواِت َواْْلَْر ، أي إعا سرألت المشرركي  عر  خرالق السرموات واألرض ّللاا
عا اعترفروا. م  عبرادتهم لاوثرا ، اعترفوا بأنه هو اهلل سبحانه فكيرف ربلرت عقرولهم عبرادة غيرر ، وا 

وال  وتشرريك مخلروق مر  خالقره فري العبرادة؟ مر  أ  هرعه المعبرودات ال تملرك ألنفسرها نفعراً ، الخالق
ُ بُِضوورٍّ  قُوولْ : لهررم كمررا رررال موبخرراً ،  ررراً  ِ إِْن أَراَينِووَي ّللاا َهووْل ُهوونا  أَفَووَرأَْيتُْم مووا تَووْدُعوَن ِمووْن ُيوِن ّللاا

ه أي إعا أرررررتم برأ  اهلل تعرالى خلررق  َهوْل ُهوونا ُمْمِسووَّكاُت َرْحَمتِوهِ  أَْو أَراَينِوي بَِرْحَمووةٍ  كاِشوفاُت ُضوورِّ
علرررى كشرررف مرررا أراده اهلل بررري مررر  الشررردة  هرررل تقررردر، فرررأخبروني عررر  للهرررتكم هرررعه، األشررريات كلهرررا

عا كانررت ، وال رررر أو هررل تسررتطي  أ  تمنرر  عنرري مررا أراده اهلل لرري مرر  الخيررر والنعمررة والرخررات؟ وا 
ه ر َّ كاِشرفات  : وأنرث رولره! فكيف تجروز عبادتهرا؟، وال ردرة لها على شيت في الوار  ال تملك شيئاً 

فررإ  األنوثررة م نررة ، مررال  ررعفها وتحقيرهررا وتعجيزهرراوه رر َّ م ْمِسرركات  وهرري األصررنام للتنبيرره علررى ك
 .( )الالت والعزى ومناة: وألنهم كانوا يصفونها بالتأنيث ويسمونها، ال عف

فررال ، اهلل كررافيني أو كررافّي فرري جميرر  أمرروري مرر  جلررب النفرر  ودفرر  ال ررر: رررل أيهررا النبرري
نمررررا أخرررراف اهلل الررررعي عليرررره ، أخرررراف تلررررك األصررررنام الترررري تخوفررررونني بهررررا ال علررررى غيررررره يتوكررررل وا 

إِْن نَقُوووُل إَِّلا اْعتَووراَك بَْعووُ  : وعلررك كمررا رررال هررود عليرره السررالم. ويعتمررد المعتمرردو ، المؤمنررو 

ا تُْشِرُكونَ : قالَ  آلَِهتِنا بُِسوءٍ  َ َواْشَهُدوا أَنِّي بَِريء  ِمما ثُوما  ِمْن ُيونِِه فََِّكيُدونِي َجِميعواً  .إِنِّي أُْشِهُد ّللاا

                                                           

 (.  4/ 2)إعراب القرل  وبيانه، لدرويش (  )
 (.17 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر(  )
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ِ َربِّي َوَربَُِّّكمْ  ِظُرونِ َّل تُنْ  ْلُت َعلَى ّللاا يَتِها إِنِّي تََوكا َِ راٍط  ما ِمْن َياباٍة إَِّلا ُهَو آِفذ  بِنا َِ إِنا َربِّي َعلى 

 .( )[73 -74: هود] ُمْستَقِيمٍ 

 تحقيق المقاصد واألهداف: سابعا  

وثا  مقّرو  بأ  الخرالق إنهم م  عبادتهم األ!! ما أغبى المشركي  وأجهلهم وأحمقهم وأسخفهم . 
عا كررا  اهلل هررو الخررالق القررادر العررالم الحكرريم الرررحيم، هررو اهلل فكيررف يعبرردو  سررواه؟ وكيررف ، وا 

وهررو رسررول مرر  ، بررآلهتهم الخررررات العرراجزة الترري هرري مخلورررة هلل تعررالى وفررو  رسررول اهلل خَ ي  
 يررردركو  أ  هرررعه أال، وبعرررد اعتررررافهم بهرررعا! عنرررد اهلل الرررعي خلقهرررا وخلرررق السرررموات واألرض؟

إنه تعرالى انترزع : والخالصة ال تسم  وال تبصر وال تنف  وال ت ر؟، األصنام جمادات صمات
 هررل ترردف  شررراً : ثررم سررألهم أو اسررتخبرهم عرر  أصررنامهم، مررنهم اإلررررار بررأ  خررالق العررالم هررو اهلل

 .( )؟ لبيا  عدم صالحيتها لالوهية والربوبيةوتجلب خيراً 
زالتررره، شررردة وبرررالتإ  أراد اهلل عبرررده ب .  عا أراد اهلل ، فرررال تسرررتطي  هرررعه األصرررنام دفعررره ورفعررره وا  وا 

مساكها ومنعها، إمداد عبده بنعمة ورخات وترك الجواب لداللة ، فال تتمك  م  حجب رحمته وا 
 .( )ال تكشف وال تمسك: يعني فسيقولو ، الكالم عليه

: فرررررري اآليررررررة السررررررابقةالمررررررؤم  ال يلتفررررررت إلررررررى تخويررررررف المشررررررركي  باألصررررررنام الصررررررمات كمررررررا  . 
 ِفُونََك بِالاِذيَن ِموْن ُيونِوه ويجرب أ  يعتمرد ، متوكرل عليره، ويعلر  أنره معتمرد علرى اهلل، َويَُخوِّ

 .(4)عليه المعتمدو 

 ادهاام عن دفع السوء والضر عن عب  عجز األصن: المطلب الثاني

والم ري فري ، يتزعرزع واليقي  العي ال، والثقة التي ال تقلق، إنها الطمأنينة التي ال تخاف
إنري مراض فري طريقري ، يا روم اعملوا على طريقكم وعلى حالكم، الطريق على ثقة بنهاية الطريق

ويحرل عليره عرعاب ، وسوف تعلمو  م  يأتيه ععاب يخزيره فري الردنيا، ال أميل وال أخاف وال أرلق

                                                           

 (.  7/ 4)فتح القدير، للشوكاني : ان ر(  )
 (.1  /   ) مفاتيح الغيب، للرازي: ان ر(  )
 (.   / 2)روح البيا  : ان ر(  )
 (.7 7: ي)، تيسير الكريم الرحم ، للسعدي ( 4/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي، : ان ر( 4)
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ْعَملُوا َعلَى َمََّكانَتَُِّكْم إِنِّي َعاِمول  قُْل يَاقَْوِم ا: وهعا ما بينه سبحانه في روله تعرالى، مقيم في اآلخرة

 [.44-33: الزمر]، َمْن يَأْتِيِه َعَذاب  يُْخِزيِه َويَِحلُّ َعلَْيِه َعَذاب  ُمقِيم  *  فََسْوَف تَْعلَُمونَ 

 المعاني اللغوية: أوال  

لى مركانرتإكممؤ -1  .( )وهو اسم للمكا  أستعير للحال، على حالكم: عر

 .( )ختصار والمبالغة في الوعيدفحعف لال، أي على حالتي، على مكانتي :إإنِّي عامإل  -2

زإيهإ -3 لرممونر مرنؤ يرأؤتإيهإ عرذاب  يمخؤ فر ترعؤ  .( )ورد أخزاهم اهلل يوم بدر، خزي أعدائه دليل غلبته: فرسروؤ

لريؤهإ عرذاب  ممقإيم  -4 لُّ عر يرحإ  .(4)وهو ععاب النار، ععاب دائم: ور

 إلجماليالتفسير ا: ا  ثاني

إِنِّوي عاِمول  فََسوْوَف  اْعَملُووا َعلوى َمَّكوانَتَُِّكمْ  يوا قَوْومِ  قُلْ : هدد اهلل المشركي  وأوعدهم بقوله

اعملروا مرا ، يرا ررومي: أي ررل أيهرا النبري َويَِحلُّ َعلَْيِه َعذاب  ُمقِيم   َمْن يَأْتِيِه َعذاب  يُْخِزيهِ  تَْعلَُمونَ 
، واعتررداد بررالقوة والشرردة، الترري أنررتم عليهررا مرر  عررداوة رسررالتي اعملرروا علررى حررالتكم وطررريقتكم، شررئتم

فررإني علررى حررالتي ومنهجرري وطريقترري الترري أنررا عليهررا فرري الرردعوة إلررى ، واجتهرردوا فرري أنررواع المكررر
ومر  سريأتيه عرعاب يهينره ويعلره فري ، فسروف تعلمرو  وبرال علرك، توحيد اهلل ونشر دينه بي  الناس

ويحرل عليره عرعاب دائرم ، في هرر عندئرع أنره المبطرل وخصرمه المحرقّ ، الدنيا بعد افتخاره واسرتكباره
 .(7)وهو ععاب النار، مستمر ال محيد له عنه يوم القيامة

 

 

                                                           

 (.1  / 4)الكشاف، للزمخشري (  )
 (. 47/ 2)التفسير البسيط، للواحدي (  )
 (. 2 /  )لنسفي ، مدارك التنزيل، ل(73 / 7)إرشاد العقل السليم، ألبي السعود (  )
 (.44/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي ( 4)
 (.7  /   )، التفسير الوسيط، لطنطاوي ( 3 /   )روح المعاني، لالوسي : ان ر( 7)
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 تحقيق المقاصد واألهداف: ا  ثالث

يصر المؤم  بالبقات على منهجه وطريقتره فري عبرادة اهلل وحرده ويهرزأ بكرل مر   رل عر  هرعا  . 
ويدرك الكفار أنهم ، ما تتمخض عنه األحداث واأليام وتتبي ، وسوف تنجلي الحقائق، المنهو

 .( )وععاب شديد دائم في اآلخرة، وارعو  في ععاب مهي  معل في الدنيا، مهزومو 
 
 

  تسلية الرسول : المطلب الثالث

الحرررق الرررعي تقررروم عليررره السرررماوات واألرض ويلتقررري عليررره ن رررام البشررررية فررري هررررعا 
ليهتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا  للناس هعا الحق نزل، ون ام الكو  كله في تناسق، الكتاب
ومر  نعريم ، وهرم بعرد علرك ومرا يشراتو  ألنفسرهم مر  هردى أو  رالل مبلغ  والنبي، عليه

إنمرا الوكيرل  فكل مورد نفسه ما يشات وما أنت بمسريطر علريهم وال بمسرؤول عرنهم أو ععاب
إِناووا أَْنَزْلنَووا َعلَْيووَك اْلَِّكتَوواَب لِلناوواِس : وهررعا مررا بينرره سرربحانه وتعررالى فرري رولرره، علرريهم هررو اهلل

: الزمرر]، بِاْلَحقِّ فََمِن اْهتََدى فَلِنَْفِسِه َوَمْن َضلا فَإِناَما يَِضولُّ َعلَْيَهوا َوَموا أَْنوَت َعلَوْيِهْم بَِوِكيولٍ 
4 ]. 

 المناسبة: أوال  

ركي  باألدلررررة وتو رررريح فسرررراد مررررعاهب المشرررر، بعررررد بيررررا  أدلررررة وحدانيررررة اهلل وردرترررره
 رريقه وانزعاجرره إلصرررارهم  سررّرى اهلل عرر  رلررب نبيرره ، تباعرره بالوعررد والوعيررداو ، والبررراهي 

فأعلمررره برررإنزال القررررل  الع ررريم عليررره برررالحق لنفررر  النررراس ، وأزال عنررره الخررروف، علرررى الكفرررر
 .( )واهتدائهم به

 

                                                           

 (.174 / 7)في  الل القرل ، لسيد رطب : ان ر(  )
 (.7 7/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي : ان ر(  )
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 المعاني اللغوية: ا  ثاني

لريؤااكر الؤكإتاااابر لإ -1 لؤنااا عر ليحقررق مصرررالحهم ، نزلنررا عليررك القررررل  ألجررل النرراس: لنَّاااسإ إإنَّااا أرنؤزر
 .( )الدنيوية واألخروية

 .( )له بالحق مالزماً  ملتبساً : أي، متعلق بر أنزلنا: بإالؤحرقِّ -2

هإ -3  .أي فاهتداؤه نف  به نفسه: فرمرنإ اهؤتردى فرلإنرفؤسإ

لريؤها-4 لُّ عر  .( )اهاأي فإ  وباله ال يتخط، على نفسه: فرإإنَّما يرضإ

كإيااالٍ -2 لرااايؤهإمؤ بإور ماااا أرنؤاااتر عر برررل عليرررك الررربالغ ، أي بموّكرررل علررريهم لتجبررررهم علرررى الهررردى: ور
 .(4)فحسب

 التفسير اإلجمالي: ا  ثالث

إنررا  :أي إِناووا أَْنَزْلنووا َعلَْيووَك اْلَِّكتوواَب لِلناوواِس بِوواْلَحقِّ : بقولرره  يخاطررب اهلل رسرروله محمررداً 
له الكو  نزّ  ولبيرا  مرا ، أي والج ، ألجل الناس، لنا عليك يا محمد القرل  الع يمنح  رب العزة وا 

نررعارهم برره، كّلفرروا برره رررال . (7)وهررو ديرر  اإلسررالم، بررالحق ملتبسررا برره مصررحوباً  أنزلرره ربررك مقرونرراً ، وا 
فتقررروى دواعررريهم إلرررى اختيرررار ، ليبّشرررروا وينرررعروا، ِللنَّررراِس ألجلهرررم وألجرررل حررراجتهم إليررره": الزمخشرررري

ومر  ، فم  اختار الهدى فقرد نفر  نفسره، وال حاجة لي إلى علك فأنا الغني، المعصيةالطاعة على 
 .(3)"اختار ال اللة فقد  رها

 َوموا أَْنوَت َعلَوْيِهْم بَِوِكيولٍ  َوَمْن َضولا فَإِناموا يَِضولُّ َعلَْيهوا فََمِن اْهتَدى فَلِنَْفِسهِ : رال تعالى
ومر  حراد عر  ، ويعرود نفر  علرك إلرى نفسره، لنفسرهفاهترداؤه ، فم  عرف طريرق الحرق وسرلكها: أي

                                                           

 (. 72/  )التفسير الوسيط، للواحدي (  )
 (.  3: ي)تفسير الجاللي  (  )
 (44/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي (  )
 (.7  / 2)التفسير الم هري : ان ر( 4)
 (13 / 1)البحر المحيط، الب  حيا  : ان ر( 7)
 (.1  / 4)الكشاف ( 3)
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ومرا أنرت أيهرا الرسرول بموكرل أ  ، ويرج  وبال علك علرى نفسره، ف الله على نفسه، طريق الحق
إِناما أَْنَت : كقوله تعرالى، ورد فعلت، بل عليك البالغ، وال بمكلف في حملهم على الهداية، يهتدوا

ُ َعلى ُكلِّ َشْيٍء وَ  نَِذير    فَإِناما َعلَْيَك اْلبََلُغ َوَعلَْينَا اْلِحسابُ : وروله سبحانه[   : هود] ِكيل  َوّللاا
ر    :وروله [ 41: الرعد] ْر إِناما أَْنَت ُمَذكِّ  .( )[   -  : الغاشية] لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَصْيِطرٍ  فََذكِّ

 تحقيق المقاصد واألهداف: ا  رابع

وأخبره أنه أنزل عليه النعمرة ، عليه ويحزنه م  عدم إيما  رومهسّلى اهلل نبيه عما كا  يع م  . 
ويحققرروا ، لينتفرر  برره النرراس، وهررو ديرر  اإلسررالم، وهررو القرررل  المجيررد مصررحوبا بررالحق، الع مرى
 .( )حاجاتهم

، فعقراب  رالله إنمرا هرو عليره، ومر   رل عر  الحرق، فثواب هدايتره إنمرا هرو لره، م  اهتدى . 
 .( )حتى يجبرهم على اإليما ، ال عا سلطا  راهربموكل عليهم و  وليس النبي 

 أقسام الوفاة: المطلب الرابع

وا   لرم تمرت  -وهو يتوفاها كعلك في منامهرا، يستوفي اآلجال لانفس التي تموت  اهلل
والترري لررم يحرر  ، فررالتي حررا  أجلهررا يمسرركها فررال تسررتيق ، ولكنهررا فرري النرروم متوفرراة إلررى حرري  -بعررد

فراألنفس فرري رب رته دائمررا فري صررحوها ، إلررى أ  يحرل أجلهررا المسرمى، حوأجلهرا بعرد يرسررلها فتصر
نهررم إ  يهترردوا فانفسررهم وا   ي ررلوا فعليهررا، ونومهررا نهررم محاسرربو  إع  وليسرروا بمتررروكي . وا  .. وا 

ُ يَتَوَوفاى اْْلَْنفُوَس : وهعا ما بينره سربحانه وتعرالى فري رولره فماعا يرجو  إع  للفكاك والخالي؟ ّللاا

ْوتَِها َوالاتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَها فَيُْمِسُك الاتِي قََضى َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسوُل اْْلُْفوَرى إِلَوى أََجوٍل ِحيَن مَ 

 .[ 4: الزمر]، ُمَسم ًى إِنا فِي َذلَِك ََليَاٍت لِقَْوٍم يَتَفََّكاُرونَ 

 المناسبة: أوال  

 أتبعه بم هري  لخري  للقدرة، القرل  الع يمأول م اهر ردرته بإنزال  بعد أ  بي  اهلل 

                                                           

 (.17 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر(  )
 (.1 / 4 )اغي ، تفسير المر (477/ 3 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر(  )
 (. 4 /  )، صفوة التفاسير، للصابوني (1  / 1 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي : ان ر(  )
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 .( )وكونه مالك الشفاعة، رب ه األرواح بانتهات لجالهاهما 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

رنؤفمسر -1 فَّى األؤ  .( )يقب ها عند انتهات لجالها: اللَّهم يرترور

 ، هي التي لم يح ر أجلهاو ، أي ويتوفى غير الميتة ورت النوم: ورالَّتإي لرمؤ ترممتؤ فإي مرنامإها-2

 .( )يتوفاها في منامها

تر -3 لريؤهرا الؤمروؤ كم الَّتإي قرضى عر سإ  .(4)وال يردها إلى البد  العي خرجت منه: فريممؤ

رى-4 مخؤ لم األؤ يمرؤسإ  .(7)النائمة أجساد األرواح أي: ور

ٍل ممسرمًّى-2  .(3)أي إلى ورت موتها: إإلى أرجر

ياتٍ -6  .(7)ردرة اهلل وحكمتهدالالت على كمال : آلر

 التفسير اإلجمالي: ثالثا  

: فقرال، بعرد إنرزال القررل ، لخر م  أنواع ردرتره وتصررفه فري الوجرود يعكر اهلل تعالى نوعاً 
يَتََوفاى اْْلَْنفَُس ِحيَن َمْوتِها ُ أي إ  اهلل هرو الرعي يقربض األنفرس  َوالاتِي لَوْم تَُموْت فِوي َمناِمهوا ّللاا

بمرا يرسرل مر  المالئكرة الرعي  يقب رونها ، الوفراة الكبررى،   انق رات لجالهرا برالموتأو األرواح حي
وكررعلك يترروفى األنفررس الترري لررم يررأت أجلهررا الوفرراة الصررغرى ، ويقطرر  تعلقهررا باألجسرراد، مرر  األبرردا 
مرر  ، حيررث يمررنعهم مرر  التمييررز والتصرررف كررالموتى بالفعررل، تشرربيها للنررائمي  بررالموتى، عنررد المنررام
إِنا  َويُْرِسوُل اْْلُْفورى إِلوى أََجوٍل ُمَسوم ًى فَيُْمِسُك الاتِي قَضى َعلَْيَها اْلَمْوتَ . واح في أبردانهمبقات األر 

                                                           

 (.  7/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي : ان ر(  )
 (.11 / 7)الكشف والبيا ، للثعلبي (  )
 (.7 /  )معالم التنزيل، للبغوي (  )
 (.44/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي ( 4)
 (.2  / 7)ت والعيو ، للماوردي النك( 7)
 (.31 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي : ان ر( 3)
 (.77 /  )بحر العلوم، للسمررندي : ان ر( 7)
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أي ، أي يمسك األنفس واألرواح التي ر ى عليها الموت الحقيقري فِي ذلَِك ََلياٍت لِقَْوٍم يَتَفََّكاُرونَ 
برأ  يعيرد ، لنائمرة إلرى األجسراد حري  اليق رةويرسرل الرنفس ا، ال يردها إلرى الجسرد الرعي كانرت فيره

 .( )هو ورت الموت، إلى أجل مسمى، إليها إحساسها

واإلرسرال لنفروس أخررى لعالمرات ، إ  في علك المعكور م  التوفي التام واإلمساك لنفروس
ي َوُهوَو الاوذِ : ون يرر اآليرة رولره تعرالى. وحكمتره البديعرة، عجيبة دالة على كمال رردرة اهلل البراهرة

ثُوما  ثُوما إِلَْيوِه َموْرِجُعَُّكمْ  ثُوما يَْبَعوثَُُّكْم فِيوِه لِيُْقضوى أََجول  ُمَسوم ًى َويَْعلَُم ما َجوَرْحتُْم بِالناهوارِ  يَتََوفااُكْم بِاللاْيلِ 

َحتاوى إِذا جوواَء أََحووَدُكُم  َويُْرِسوُل َعلَووْيَُّكْم َحفَظَووةً  َوُهووَو اْلقواِهُر فَووْوَق ِعبوواِيهِ *  يُنَبِّوََُُّكْم بِمووا ُكْنوتُْم تَْعَملُووونَ 

طُوونَ  اْلَمْوُت تََوفاْتهُ ُرُسولُنا ، فرعكر الوفراتي  الصرغرى ثرم الكبررى[  3 -31: األنعرام] َوُهوْم َّل يُفَرِّ
 .( )وفي هعه اآلية هنا عكر الكبرى ثم الصغرى 

 تحقيق المقاصد واألهداف: رابعا  

ويقربض ، س واألرواح عنرد انتهرات لجالهرام  م اهر ردرة اهلل تعرالى الع يمرة أنره يقربض األنفر . 
ويرد األنفس إلرى ، ويمسك أرواح الموتى في الما األعلى، األنفس ع  التصرف في األجسام

: ررال ابر  عبراس وغيرره مر  المفسرري . فيطلقها بالتصرف إلى أجرل موتهرا، األجساد بعد النوم
فررإعا أراد جميعهررا ، اهلل منهررا فتتعررارف مررا شررات، إ  أرواح األحيررات واألمرروات تلتقرري فرري المنررام

 .( )وأرسل أرواح األحيات إلى أجسادها، أمسك اهلل أرواح األموات عنده، الرجوع إلى األجساد
منهرا حرديث ، لمرا دلرت عليره اآلثرار الصرحاح، األ هر أ  النفس والروح شيت واحرد كمرا تقردم . 

 ورد شّق بصرره، لمةعلى أبي س دخل رسول اهلل : رالت ر ي اهلل عنها مسلم ع  أم سلمة
وحرديث مسرلم أي را عر  أبري هريررة ، (4)(إن الروح إذا قبض تبعه البصر): ثم رال، فأغم ه

فااذلك حااين يتبااع بصااره ، ألاام تااروا اإلنسااان إذا مااات شااخ  بصااره) :رررال رسررول اهلل: ررال
 .(7)(نفسه

  وئهصل عبارة ع  جوهر مشرق روحاني إعا تعلق بالبد  ح: النفس اإلنسانية": رال الرازي . 
، ينقطر  تعلقره عر   راهر البرد  وباطنره: ففري وررت المروت. وهرو الحيراة، في جمي  األع ات

                                                           

 (.71 / 7)، التيسير في أحاديث التفسير، لمحمد الناصري (77/  )صفوة التفاسير، للصابوني : ان ر(  )
 (.174 / 7)، في  الل القرل ، لسيد رطب ( 1 / 7)ر تفسير القرل  الع يم، الب  كثي: ان ر(  )
 (.12 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر(  )
 .1 1: ، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت حديث ررم(4 3/  )صحيح مسلم ( 4)
 .  1: المرج  السابق، حديث ررم( 7)
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فثبرت ، عر   راهر البرد  دو  باطنره  روئهوأما في ورت النوم فإنه ينقطر  . وعلك هو الموت
والنروم انقطراع نراري مر  ، إال أ  الموت انقطراع ترام كامرل، أ  الموت والنوم م  جنس واحد

 .( )"بعض الوجوه
يسررّ  ، والمرروت نرروم أكبررر، إع النرروم مرروت أصررغر، ن رررًا لشرربه النرروم بررالموت فرري بعررض األوجرره .4

إعا أوى أحردكم إلرى ): رال رسرول اهلل : رال ورد ع  أبي هريرة ، عند النوم الدعات التالي
باسررمك ربرري و ررعت : ثررم ليقررل، فإنرره ال يرردري مررا خلفرره عليرره، فلينف رره بداخلررة إزاره، فراشرره
وا   أرسررلتها فاحف هررا بمررا تحفرر  برره عبررادك ، إ  أمسرركت نفسرري فارحمهررا، وبررك أرفعرره ،جنبرري

إعا أخع م رجعه مر  الليرل و ر  يرده  كا  رسول اهلل : رال وع  حعيفة ، ( )(الصالحي 
عا استيق  رال (اللهم باسمك أموت وأحيا): ثم يقول، تحت خده الحمد هلل العي أحيانا بعرد ): وا 

ليه ال  (4).( )(نشورما أماتنا وا 

 عبادتهم األوثان والشفاعة بهم شبهة المشركين في: المطلب الخامس

وهرعا مرا ، !سؤال للتهكم والسرخرية مر  زعمهرم أنهرم يعبردو  تماثيرل ليقربروهم إلرى اهلل زلفرى
ِ ُشفََعاَء قُْل أََولَْو َكانُوا ََّل : بينه سبحانه وتعالى في رولره يَْملَُِّكووَن َشوْيًَا َوََّل أَِم اتاَخُذوا ِمْن ُيوِن ّللاا

 .[ 4: الزمر]، يَْعقِلُونَ 

 المناسبة: أوال  

أتبعره برعكر بعرض ، ومنهرا إنرزال القررل  الع ريم، بعرض م راهر ردرتره بعد أ  بي  اهلل 
 .(7)تخاعهم األصنام شفعات م  دو  اهللي  وعيوبهم واربائح المشرك

 

 

                                                           

 (.473/ 3 )مفاتيح الغيب (  )
 . 1  3: دعوات، باب التعوع القراتة عند المنام، ح، كتاب ال( 7/ 2)صحيح البخاري (  )
 .4  3: ، كتاب الدعوات، باب و   اليد اليمنى تحت الخد األيم ، ح(31/ 2)صحيح البخاري (  )
 (.2  / 2)، التفسير الم هري ( 3 /   )روح المعاني، لالوسي : ان ر( 4)
 (.  7/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي : ان ر( 7)
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 المعاني اللغوية: ا  ثاني

ذموا مأر -1  .( )تخعت رريشبل ا: اتَّخر

 ( )تشف  لهم عند اهلل، أي اتخعوا األصنام للهة عند اهلل بزعمهم: مإنؤ دمونإ اللَّهإ شمفرعاءر -2

لإكمونر شريؤئا  -  لروؤ كانموا ال يرمؤ  ( )ولو لم يملكوا الشفاعة وغيرها؟، أيشفعو : رل لهم: قملؤ أرور

 .(4)وال يعقلو  غير علك، أنكم تعبدونهم: ورال يرعؤقإلمونر -4

 البالغة: رابعا  

ذموا مإنؤ دمونإ اللَّهإ شمفرعاءر -1  .(7)وتبكيت، استفهام إنكار: أرمإ اتَّخر

 .وكعا بي  اْهَتدى وَ لَّ ، بينهما طباق: الؤغريؤبإ والشَّهادرةإ -2

مرأرزَّتؤ -3 درهم اشؤ حؤ  .(3)شمئزازوبي  االستبشار واال، مقابلة بي  اهلل تعالى واألصنام: ورا إذا ذمكإرر اللَّهم ور

 التفسير اإلجمالي: ا  ثالث

وهررم األصررنام واألنررداد الترري اتخررعوها ، عم اهلل تعررالى اتخرراع المشررركي  شررفعات مرر  دو  اهلل
إع هري جمرادات ال تعقرل وال ، وهري ال تملرك شريئا مر  األمرر، م  تلقات أنفسهم بال دليل وال برها 

لَِّه ش َفعاَت أي بل هل اتخعوا م  دو  اهلل للهة شرفعات َأِم اتََّخع وا ِمْ  د وِ  ال: فقال، تسم  وال تبصر
َأَولَرْو كران وا ال َيْمِلك روَ  َشرْيئًا : ر رلْ : ورّد اهلل علريهم بقولره، تشف  لهم عند اهلل؟ أي ال ينبغري لهرم علرك

                                                           

 (.   / 4)زمخشري الكشاف، لل(  )
 (.41 /  )الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية، للشيخ علوا  (  )
 (.24/ 7)البحر المديد، الب  عجيبة (  )
 (.371/  )تفسير مقاتل ب  سليما  ( 4)
 (. 7/ 7 )التفسير البسيط، للواحدي : ان ر( 7)
 (. 2/  )صفوة التفاسير، للصابوني : ان ر( 3)
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 وهم ال يملكو ، كيف تتخعو  تلك األصنام شفعات لكم: َوال َيْعِقل وَ  أي رل لهم أيها النبي وأخبرهم
 ( )وال يدركو  أنكم تعبدونهم؟، وال يعقلو  شيئا م  شفاعة أو غيرها، شفاعة وال غيرها

 تحقيق المقاصد واألهداف: ا  رابع

مر  أنهرا ال تملرك شريئا مر  ، برل اتخرعوا األصرنام شرفعات، عدم تفكر الكفرار علرى نحرو صرحيح . 
 .( )ألنها جمادات، الشفاعة وال تعقل

 أقسامهامعنى الشفاعة و : المطلب السادس

فهرل . فهو العي يأع  بها لم  يشات على يد م  شرات؛ تقرير جازم بأ  هلل الشفاعة جميعا
فلرريس هنالرررك خررارج علررى إرادتررره فرري هرررعا ! ممررا يررؤهلهم للشرررفاعة أ  يتخررعوا مرر  دو  اهلل شرررركات؟

رد وفي هعا المورف العي يتف ..فال مهرب وال مفر م  الرجوع إليه وحده في نهاية المطاف..الملك
، فيه اهلل سبحانه بالملك والقهر يعرض كيرف هرم ينفررو  مر  كلمرة التوحيرد ويهشرو  لكلمرة الشررك

ووفَاَعةُ : وهرعا مرا بينره سربحانه وتعررالى فري رولره، الرعي ينكرره كرل مرا حرولهم فرري الوجرود ِ الشا قُوْل ّلِِلا

َِ ثُما إِلَْيِه تُْرَجُعو َماَواِت َواْْلَْر ْت قُلُووُب الاوِذيَن ََّل *  نَ َجِميًعا لَهُ ُمْلُك السا ُ َوْحَدهُ اْشَمأَزا َوإَِذا ُذِكَر ّللاا

 .[47-44: الزمر]، يُْؤِمنُوَن بِاَْلِفَرِة َوإَِذا ُذِكَر الاِذيَن ِمْن ُيونِِه إَِذا ُهْم يَْستَْبِشُرونَ 

 أسباب النزول: أوال  

الررنجم عنررد الكعبررة وفرررحهم عنررد عكررره   عرر  مجاهررد أنهررا نزلررت فرري رررراتة النبرري: ورا إذا ذمكإاارر اللَّااهم 
َت َواْلُعزاى: أي روله تعالى. اآللهة اآليات م  سرورة الرنجم   ..َوَمناةَ الثاالِثَةَ اْْلُْفرى أَفََرأَْيتُُم الَلا

[ 1-    ]( ). 

 

 

                                                           

 (.3 7: ي)، تيسير الكريم الرحم ، للسعدي (473/ 3 )لغيب، للرازي مفاتيح ا: ان ر(  )
 (.1  /   )، التفسير الوسيط، لطنطاوي (11 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر(  )
 (.771: ي)تفسير مجاهد (  )
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 المعاني اللغوية: ا  ثاني

يعاا  -1 مإ ، فرال يشرف  أحرد إال بإعنره، عة كلهراأي هرو مخرتي بهرا ومالرك الشرفا: قملؤ لإلَّهإ الشَّفاعرةم جر
 .( )وال يستقل بها أحد

ررؤضإ -2 ال يملرررك أحرررد أ  يرررتكلم فررري أمرررره دو  إعنررره ، مالرررك الملرررك كلررره: لاااهم مملؤاااكم السَّاااماواتإ وراألؤ
 .( )ور اه

درهم -3 حؤ  .( )أي دو  للهتهم: ورا إذا ذمكإرر اللَّهم ور

مرأرزَّتؤ -4 و ريق ، فيحدث انقبراض فري القلرب، يمتلئ غماً  أ : واالشمئزاز، (4)نفرت وانقب ت: اشؤ
 .(7)ي هر أثره في الوجه، في النفس

ينر مإنؤ دمونإهإ -2  .(3)أي األصنام: ورا إذا ذمكإرر الَّذإ

ونر -6 اارم تربؤشإ ويستبشرررو  هنررا . حتررى تنبسررط لرره بشرررة الوجرره، امررتالت القلررب سرررورا: االستبشررار: يرسؤ
 .(7) تعالىلفرط افتتانهم باألصنام ونسيانهم حق اهلل

 البالغة: ا  ثالث

ووفَاَعةُ َجِميًعووا ِ الشا لكونهررا ، الدالررة علررى الجمرر ، (َجِميًعووا)وهرري مفرررد بقولرره ، عكررر الشررفاعة قُووْل ّلِِلا
والحمررل ، فحمررل جميرر  علررى المعنررى، كمررا يرردل علررى الواحررد، والمصرردر يرردل علررى الجمرر ، مصرردراً 

 .(2)م العربعلى المعنى كثير في كال

                                                           

 (.  3: ي)تفسير الجاللي  (  )
 (.1  / 2)التفسير الم هري (  )
عرابه، للزجاج (  )  (.73 / 4)معاني القرل  وا 
 (. 7 / 1)تفسير المنار، لرشيد ر ا ( 4)
 (.41 3/ 1 )الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب ( 7)
 (.71/ 4)، لباب التأويل، للخاز  (77 / 7)إرشاد العقل السليم، ألبي السعود ( 3)
 (.12 / 1)البحر المحيط، الب  حيا  ( 7)
 (.24 / 4)، الموسوعة القرلنية (27/ 7)البحر المديد، الب  عجيبة : ان ر( 2)



 51 

 سير اإلجماليالتف: ا  رابع

ِللَّرررِه : ر رررلْ : ي ْعِلرررم  اهلل تعرررالى بصرررفة جازمرررة عررر  ملكررره بنفسررره جميررر  أنرررواع الشرررفاعات ررررائال
ْلررك  السَّررماواِت َواأْلَْرضِ ، الشَّررفاَعة  َجِميعرراً  ث ررمَّ ِإَلْيررِه ت ْرَجع رروَ  أي إ  اهلل تعررالى هررو مالررك جميرر  ، لَرره  م 
: كما رال، ف  الشفاعة عنده إال لم  ارت اه وأع  لهوال تن، وليس ألحد منها شيت، أنواع الشفاعة

 ِِعْنووَدهُ إَِّلا بِإِْذنِووه ُْ  َوَّل يَْشووفَُعوَن إَِّلا لَِمووِن اْرتَضووى: ورررال[ 77 : البقرررة] َمووْن َذا الاووِذي يَْشووفَ
وهرررو المتصررررف فررري جميررر  ، والسررربب أ  اهلل تعرررالى هرررو مالرررك السرررموات واألرض، [2 :األنبيرررات]

ل، شررؤونها ومالررك ، تجررب العبررادة لمالررك النفرر  وال ررر فرري الرردنيا، وعليرره. يرره مصرريركم بعررد البعررثوا 
وفري هرعا تهديرد ووعيرد باالعتمراد علرى مر  دو  . الجزات والحساب في اآلخرة على جمي  األعمرال

ُ : فقرررال، ثرررم عكرررر اهلل تعرررالى بعرررض ربررائح المشرررركي  وغررررائبهم.( )اهلل فرري أي شررريت َوإِذا ُذِكوووَر ّللاا

ْت قُلُوُب الاِذيَن َّل يُْؤِمنُووَن بِواَْلِفَرةِ َوحْ  ، َوإِذا ُذِكوَر الاوِذيَن ِموْن ُيونِوِه إِذا ُهوْم يَْستَْبِشوُرونَ  َدهُ اْشَمأَزا
، انقب رروا ونفررروا واغتررا وا، ال إلرره إال اهلل: إ  مرر  سرريئات المشررركي  الكبرررى أنرره إعا ريررل لهررم، أي

عا عكرر الرعي  مر  دونره، د المروتألنهم ال يؤمنو  باهلل وال بالبعث بع أو ، أي األصرنام واألنرداد، وا 
ومدار . إعا هم يفرحو  ويسّرو ، كما ورد في سورة النجم، كالالت والعّزى ومناة، اآللهة المزعومة

أي نفرررروا ، اشرررمأزوا، ولرررم يرررعكر معررره للهرررتهم، َوْحرررَده  أي إعا أفررررد اهلل بالرررعكر: المعنرررى علرررى رولررره
عا عكر ، وانقب وا  .( )ت للهتهم م  اهلل سروا وفرحواوا 

 تحقيق المقاصد واألهداف: ا  خامس

ليره مصرير الخالئرق وحسرابهم ، ومالرك السرموات واألرض، اهلل تعالى هو مالك الشفاعة كلها .  وا 
 .( )يوم البعث والمعاد

وأمرررا عكرررر ، تميرررز المشرررركو  بالجهرررل والحماررررة؛ أل  عكرررر اهلل أسررراس السرررعادة وعنررروا  الخيرررر . 
ولقرد تقابرل االستبشرار ": رال الزمخشرري. فهو رأس الجهالة والحمارة، وهي الجماداتاألصنام 

                                                           

 (.7 7/ 4)، فتح القدير، للشوكاني ( 1 / 7)تفسير القرل  الع يم، الب  كثير : ان ر(  )
 (.73/  )، صفوة التفاسير، للصابوني ( 43/  )التفسير الميسر، لمجموعة م  األساتعة : ان ر(  )
 (.1  /   )التفسير الوسيط، لطنطاوي : ان ر(  )
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أ  يمتلرئ رلبره سررورًا حترى : ال  االستبشار ،   إع كل واحد منهما غاية في بابه، واالشمئزاز
أ  يمتلئ غمًا وغي ًا حتى ي هرر االنقبراض فري : واالشمئزاز . تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل 

 ( ).أديم وجهه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
  .(37 /4)الكشاف  -



 53 

 : المبحث الثالث

 (22-46)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزمر من اآلية

 

  مطالبوفيه أربعة 

  بأسمائه الحسنى وصفاته العليادعات اهلل: المطلب األول

     أموال الدنيا الفتدوا به م  سوت الععاب  لو ملك المشركو : المطلب الثاني
 يوم القيامة

 جحود المشركي  وسوت عاربتهم يوم القيامة: لمطلب الثالثا      

 الرزق وتصريف األمور بيد اهلل: المطلب الرابع
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 دعاء اه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: المطلب األول

كري يعلرم عبراده كيرف ، استخدم القرل  الكريم أسلوبًا متميزًا في عررض أسرمات اهلل وصرفاته
قُوووِل اللاُهوووما فَووواِطَر : رولررره تعرررالى فررريوهرررعا مرررا ي هرررر ، فاته العليرررايدعونررره بأسرررمائه الحسرررنى وصررر

ووَهاَيِة أَْنووَت تَْحَُّكووُم بَووْيَن ِعبَوواِيَك فِووي َمووا َكووانُوا فِيووِه يَْختَلِفُووو َِ َعووالَِم اْلَغْيووِ  َوالشا ووَماَواِت َواْْلَْر  نَ السا

 [.43: الزمر]

 المناسبة: أوال  

رب ررره األرواح بانتهرررات : همرررا،  م ررراهر ردرتررره لنبيررره م هرررري  مررر   بعرررد بيرررا  اهلل 
أردف علرررك برررعكر الررردعات الع ررريم المت رررم  وصرررف اهلل بالقررردرة ، وكونررره مالرررك الشرررفاعة، لجالهرررا
 .( )التامة

  المعاني اللغوية: ثانيا  

ررؤضإ -1 رر السَّماواتإ وراألؤ  .( )مبدئها ومبدعها: فاطإ

 البالغة: ا  لثثا

َِ فاِطَر الساماواِت : روله-   .دليل على صفة اهلل بالقدرة التامة َواْْلَْر

نمرا رردم عكرر القردرة ، دليرل علرى وصرف اهلل برالعلم الكامرل أَْنَت تَْحَُّكوُم بَوْيَن ِعبواِيكَ : وروله-   وا 
 .( )متقدم على العلم بكونه عالما أل  العلم بكونه تعالى رادراً ، على عكر العلم

 - ُووهاَيةِ  اْلَغْيوو ِ  عووالِم  رولرره يكررو  أ  مجموعهمررا مرر  لررزم جرررم فررال العلررم كمررال علررى يرردل َوالشا
 .(4)والباطل والعبث الجور ع  مبرأة ر اياه تكو  وأ ، صدرا حكمه يكو  وأ ، حقا

 
                                                           

 (.71/  )البرها  في علوم القرل ، للزركشي : ان ر ( )
 (.311/ 2)تأويالت أهل السنة، للماتريدي (  )
 (.474/   )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر ( )
 (.2 /   )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر (4)
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 التفسير اإلجمالي : ا  رابع

أمررر اهلل ، بعرد بيرا  معمرة المشرركي  وفسراد عقرولهم فري حربهم للشررك ونفررتهم مر  التوحيرد
َِ : فقرال، يره والردعات المنجري مر  لوثراتهمبااللتجرات إل  نبيره ووماواِت َواْْلَْر  قُوِل اللاُهوما فواِطَر السا

يرا : ادع اهلل ررائال: أي، أَْنَت تَْحَُّكُم بَْيَن ِعبواِيَك فِوي موا كوانُوا فِيوِه يَْختَلِفُوونَ  عالَِم اْلَغْيِ  َوالشاهاَيةِ 
، يررروم المعررراد، أنرررت تفصرررل بررري  عبرررادك ،ويرررا عرررالم السرررر والعالنيرررة، اهلل خرررالق السرررموات واألرض
وترتفرر  ، حتررى ي هررر المحررق مرر  المبطررل، وتعارررب المسرريت بإسرراتته، فتجررازي المحسرر  بإحسررانه

 . ( )خالفاتهم التي كانت بينهم في الدنيا

 تحقيق المقاصد واألهداف: ا  خامس

لحررراكم وا، وعرررالم السرررر والعالنيرررة، اهلل تعرررالى مبررردع السرررموات واألرض علرررى غيرررر مثرررال سررربق . 
 .( )الفصل بي  العباد في خالفاتهم الدنيوية

وتحقيرق االلتجرات ، وابتغات العفو والتف ل، اإلشارة إلى بيا  ما ينبغي على المؤم  م  التعلل . 
 .( )بحس  التوكل

لو ملك المشركون أموال الدنيا الفتدوا به من سوء العذاب : المطلب الثاني
 يوم القيامة

فرأخبر سربحانه ، ف النفس إلى ما سريفعله اهلل بهرم يروم القيامرةوِ شَ شناعة أروال المشركي  ت  
 وهررعا مررا بينرره سرربحانه وتعررالى فرري رولرره، كمررا رررالوا أشررد الكفررر وأشررنعه، أ  لهررم أشررده وأف عرره :
 َْجِميًعا َوِمْثلَهُ َمَعهُ ََّلْفتََدْوا بِوِه ِموْن ُسووِء ال َِ َعوَذاِب يَوْوَم اْلقِيَاَموِة َولَْو أَنا لِلاِذيَن لَلَُموا َما فِي اْْلَْر

ِ َما لَْم يََُّكونُووا يَْحتَِسوبُونَ  َاُت َموا َكَسوبُوا َوَحواَق بِِهوْم َموا َكوانُوا بِوِه *  َوبََدا لَُهْم ِمَن ّللاا َوبَوَدا لَُهوْم َسويَِّ

 [.42 - 47: الزمر] يَْستَْهِزئُونَ 

 

                                                           

، أنرررروار التنزيررررل، للبي رررراوي (   / 4)، الكشرررراف، للزمخشررررري ( 1 /   )جررررام  البيررررا ، للطبررررري : ان ررررر ( )
(7/47.) 
 ، (27 / 4)فتح القدير، للشوكاني : ان ر ( )
 (.27 /  )لطائف اإلشارات، للقشيري  ( )
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 المناسبة: أوال  

 أردف علرررك، واشرررمئزازهم مررر  عكرررر اهلل بعرررض ربرررائح المشرررركي  وعيرروبهم لمررا عكرررر اهلل 
وبرري  أنهررا مرر  لثررار تلررك السرريئات الترري ، بإ هررار أنررواع مرر  العقرراب لررم تكرر  فرري حسرراب المشررركي 

 .( )اكتسبوها

 المعاني اللغوية: ثانيا  

 .( )لهم أعده كا  العي، وععابه اهلل أمر م  يومئع لهم و هر :اه من لهم وبدا-1

بردرا-2  .( )بشمائلهم كتبهم أعطوا إع، الدنيا في األعمال م : كرسربموا مرا تم سريِّئرا لرهممؤ  ور

نر -3 نم ترهؤزإ مؤ ما كانموا بإهإ يرسؤ حاقر بإهإ   اهلل نبري كرا  الرعي اهلل عرعاب فلرزمهم، أحاط بهم جرزاؤه: ور
 .(4)بربهم  كفرهم على يعدهم الدنيا في

 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

 : فقال، في وعيد هؤالت المشركي  عكر اهلل تعالى ثالثة أشيات

 .  َِجِميعواً َوِمْثلَوهُ َمَعوهُ ََّلْفتَوَدْوا بِوه َِ ِموْن ُسووِء اْلَعوذاِب يَوْوَم  َولَْو أَنا لِلاِذيَن لَلَُموا ما فِوي اْْلَْر

ولررررو أ  هررررؤالت الكفررررار المشررررركي  ملكرررروا كررررل مررررا فرررري األرض مرررر  األمرررروال : أي، اْلقِياَمووووةِ 
لجعلرروا الكررل فديررة ألنفسررهم مرر  علررك العررعاب ، إليرره معرره أي من ررماَ  وملكرروا مثلرره، والررعخائر

رناط نهائي م  الخالي، جزات  لمهم، الشديد يوم القيامة  .(7)وهعا وعيد شديد وا 

 .  َمووا لَووْم يََُّكونُوووا يَْحتَِسووبُون ِ و هررر لهررم مرر  أنررواع العقرراب والسررخط : أي، َوبَوودا لَُهووْم ِمووَن ّللاا
وهعا يقابل صرفة الثرواب فري . يك  في حسابهم وال خطر في بالهم ما لم، والععاب المعد لهم

وهرو مرأخوع . (3)(وال خطار علاى قلاب بشار، وال أذن سامعت، فيها ماا ال عاين رأت): الجنرة
 م  

                                                           

 (.771/ 2)التفسير الوسيط، مجم  البحوث : ان ر ( )
 (. 1 /   )جام  البيا ، للطبري (  )
 (. 1 /   )جام  البيا ، للطبري  ( )
عرابه، للزجاج معاني القرل   (4)  (. 4/  )وا 
 (.4 7/ 3 )، اللباب، الب  عادل الدمشقي (472/ 3 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر (7)
 .44  : ، حديث ررم(2  / 4)صحيح البخاري، كتاب بدت الخلق، باب ما جات في صفة الجنة،  (3)
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ِة أَْعيُنٍ : اآلية  ( ) [.7 : السجدة]، فََل تَْعلَُم نَْفس  ما أُْففَِي لَُهْم ِمْن قُرا

 . اُت ما و هر لهم جرزات ولثرار : أي َكَسبُوا َوحاَق بِِهْم ما كانُوا بِِه يَْستَْهِزُؤنَ  َوبَدا لَُهْم َسيَِّ
وأحررراط بهررم مررر  العرررعاب والنكررال مرررا كرررانوا ، تلررك السررريئات والمررآثم التررري اكتسررربوها فرري الررردنيا

 .( )العي كا  ينعرهم به م  إنعار الرسول ، يستهزئو  به في الدار الدنيا

 هدافتحقيق المقاصد واأل: رابعا  

 رخيصرراً  لررو ملررك المكررعبو  المشررركو  جميرر  مررا فرري األرض مرر  أمرروال وثررروات لقرردموه فررداتً  . 
 .( )الفتدات أنفسهم م  سوت ععاب يوم القيامة

 .(4)وال جرى تقديرها في حسابهم، يفاجأ الكفار بأنواع م  العقاب لم تخطر ببالهم . 

ويحريط ، مر  ألروا  العقراب، المعاصريي هر للكفار يوم القيامرة لثرار المحرارم واآلثرار والكفرر و  . 
بهررم وينررزل جررزات مررا كررانوا برره يسررتهزئو  فرري الرردنيا مرر  اإلنررعارات والبعررث والعررعاب والحسرراب 

 .(7)الشديد

 جحود المشركين وسوء عاقبتهم يوم القيامة: المطلب الثالث

 وال، ال يقرررو  بنعمررة ربهررمأنهررم ، متوارثررة عنررد المكررعبي  يخبررر سرربحانه وتعررالى عرر  عررادة
وهرعا مرا بينره سربحانه وتعرالى فري ، جاتهم العرعابو ، دأبهم حتى أهلكوا هعا فلم يزل، يرو  له حقاً 

ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمناا قَاَل إِناَما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم بَلْ : روله ْنَساَن ُضرٌّ َيَعانَا ثُما إَِذا َفوا  ِهَي فِْتنَة  فَإَِذا َمسا اْْلِ

وابَُهْم * قَْد قَالََها الاِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فََما أَْغنَى َعْنُهْم َما َكانُوا يََّْكِسبُوَن * ُهْم ََّل يَْعلَُموَن َولََِّكنا أَْكثَرَ  ََ َ فَأ

َاُت َمووا َكَسووبُوا َوَمووا ُهووْم بُِمْعِجووِزينَ  َاُت َمووا َكَسووبُوا َوالاووِذيَن لَلَُموووا ِمووْن َهووُؤََّلِء َسيُِصوويبُُهْم َسوويَِّ  َسوويَِّ
 [.21 - 43: رالزم]

 

 

                                                           

 (.7 / 4 )، تفسير المراغي (27 /  )مدارك التنزيل، للنسفي : ان ر ( )
 (.72 / 7)إرشاد العقل، ألبي السعود (. 33 / 7 )، للقرطبي ل الجام  ألحكام القر : ان ر ( )
 (.1  /   )التفسير الوسيط، لطنطاوي : ان ر(  )
 (.73/  )صفوة التفاسير، للصابوني : ان ر (4)
 (.747/  )بيا  المعاني، لعبد القادر مال حويش : ان ر (7)
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 المناسبة: أوال  

وهرو ، أتبعه بحكاية نروع لخرر مر  القبرائح، بعد أ  حكى اهلل تعالى بعض ربائح المشركي 
وفي حال النعمة وهي ، أنهم عند الوروع في ال ر العي هو الفقر والمرض يفزعو  إلى اهلل تعالى

وهررعا ، هم وجهرردهم وجررّدهمحصررول علررك بكسررب يزعمررو  أ ، السررعة فرري المررال أو العافيررة فرري الررنفس
وأمرا ، والحقيقة أ  ما أوتوه م  النعمة فتنة واختبار ليعررف شركرهم أو كفررهم. تنارض ربيح صارخ

 .( )مقالتهم فهي رديمة رالها كثير ربلهم كقارو  وغيره

 المعاني اللغوية: ثانيا  

اار  -1 نؤسااانر ضم ااسَّ اإلؤإ وجهررد ، ة فرري معيشررتهأو شررد، أو عاهررة، بررالت فرري جسررده مرر  مرررض: فرااإإذا مر
 .( )و يق

لؤمٍ -2 لى عإ  .( )أو علم م  اهلل بأني له أهل ومستحق، على علم مني بوجوه كسبه: عر

 .(4)أيشكر أم يكفر، أي بل النعمة امتحا  له: برلؤ هإير فإتؤنرة  -3

زإينر -4  .بفائتي  ععابنا: ما هممؤ بإممعؤجإ

 البالغة: ثالثا  

 .(7)وعّكره أل  المراد شيت م  النعمة، لنعمةال مير عائد على ا: أموتإيتمهم -1

، ألنره فري مقابلرة أعمرالهم السريئة، وسماه سريئة، أي جزات أعمالهم: فرأرصابرهممؤ سريِّئاتم ما كرسربموا-2
 .(3)رمزًا إلى أ  جمي  أعمالهم كعلك

 

                                                           

 (. 1/   )هيم األبياري الموسوعة القرلنية، إلبرا ( )
 (. 3 /   )جام  البيا ، للطبري  ( )
 (. 7 3/ 1 )الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب (  )
 (.47/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  (4)
 (.3 7/ 4)المحرر الوجيز، الب  عطية  (7)
 (.47/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  (3)



 59 

 التفسير اإلجمالي : رابعا  

ْنَساَن ُضورٌّ َيَعانَوا ثُوما فَإِ : فيقرول، يخبر اهلل تعالى ع  سوت طب  اإلنسا  وحاله َذا َمسا اْْلِ

ْلنَاهُ نِْعَمةً ِمناا قَاَل إِناَموا أُوتِيتُوهُ َعلَوى ِعْلوٍم بَوْل ِهوَي فِْتنَوة  َولََِّكونا أَْكثَوَرُهْم ََّل يَْعلَ  إعا : أي، ُموونَ إَِذا َفوا
واسرتعا  ،  ت ررع إلرى اهلل ، أصاب اإلنسا  المشرك وغيره  ر م  فقر أو مرض أو غيرهمرا

عا أعطاه اهلل نعمة م  مال أو جاه أو غيرهما، به لكشف ال ر عنه إنمرا : وررال، بغرى وطغرى، وا 
أو لمررا يعلررم اهلل تعررالى مرر  اسررتحقاري وتررأهلي ، أعطيترره علررى علررم ومهررارة منرري بوجرروه المكاسررب

 . ( )له

اختبرار و ، برل هرو محنرة لرك، وليس األمر كمرا زعمرت، ليس اإلعطات لما عكرت: والحقيقة
أتشررركر أم تكفرررر؟ أتطيررر  أم ، وررررد أنعمنرررا عليرررك بهرررعه النعمرررة لنختبررررك فيمرررا أنعمنرررا عليرررك، لحالرررك

، ولكررر  أكثررر النررراس ال يعلمررو  أ  علرررك اسررتدراج لهرررم مررر  اهلل، تعصرري؟ مررر  علمنررا المتقررردم بررعلك
 .( )ويّدعو  ما يّدعو ، فلهعا يقولو  ما يقولو ، وامتحا  لما عندهم م  الشكر أو الكفر

فَموا أَْغنوى  قَْد قالََها الاِذيَن ِمْن قَوْبلِِهمْ : فقال، ثم أو ح اهلل تعالى ردم مقالتهم وسبقهم بها

إِنامووا أُوتِيتُووهُ َعلووى : وهرري رررولهم، رررد رررال هررعه المقالررة أو الكلمررة: أي، َعووْنُهْم مووا كووانُوا يََّْكِسووبُونَ 

فمرا صرح ، كقرارو  وغيرره، سلف مر  األمرموادعى هعه الدعوى كثير مم  ، وزعم هعا الزعم ِعْلمٍ 
لررعا رررال ، وال نفعهررم جمعهررم المررال الكثيررر، ولررم يغرر  عررنهم مررا كسرربوا مرر  مترراع الرردنيا شرريئا، رررولهم
اُت ما َكَسبُوا: تعالى فعوربروا ، فحّل بهم جزات سيئات ما كسبوا م  األعمال: أي، فَأََابَُهْم َسيَِّ

ون يرر اآليرة رولره . وسيعاربو  أشرد العرعاب فري اآلخررة، ضفي الدنيا كالخسف بقارو  وبداره األر 
َ قَووْد أَْهلَووَك ِمووْن قَْبلِووِه ِمووَن  قوواَل إِنامووا أُوتِيتُووهُ َعلووى ِعْلووٍم ِعْنووِدي: تعررالى عرر  رررارو  أََولَووْم يَْعلَووْم أَنا ّللاا

ةً َوأَْكثَُر َجْمعواً  َّل يُْسوََُل َعو اْلقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنهُ قُوا ، [72: القصري] ْن ُذنُووبِِهُم اْلُمْجِرُموونَ ََ
 .( )[7 : سبأ] َوما نَْحُن بُِمَعذابِينَ  َوقالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمواًَّل َوأَْوَّلياً : وروله سبحانه

                                                           

 (.1 / 4 )، تفسير المراغي (7 7/ 4)كاني فتح القدير، للشو : ان ر ( )
 (.17 / 7)، تفسير القرل  الع يم، الب  كثير (33 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي : ان ر ( )
 (.  / 4)، زاد المسير، الب  الجوزي ( 1 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
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َوالاوِذيَن لَلَُمووا ِموْن هووُؤَّلِء : فقررال، ثرم هردد اهلل تعرالى وأوعرد مشرركي مكرة بعقراب مماثرل

والررعي   لمرروا مرر  هررؤالت الموجررودي  مرر  : أي، َومووا ُهووْم بُِمْعِجووِزينَ  اُت مووا َكَسووبُواَسيُِصوويبُُهْم َسوويَِّ
، كما أصاب م  ربلهم، وبال كسبهم األعمال المنكرة سيصيبهم أي اً ، ومنهم مشركو مكة، الكفار

، برل مررجعهم إليرره، يروم القيامرة هربراً ، ومرا هرم بفرائتي  علرى اهلل، مر  القحرط والقترل واألسرر والقهرر
 .( )يصن  بهم ما يشات م  العقوبة

 تحقيق المقاصد واألهداف: خامسا  

فتررراه عنررد الشرردة ، وال ثبررات لديرره علررى المبرردأ، ال وفررات عنررده، إ  حررال اإلنسررا  رلررق م ررطرب . 
وعنررد النعمررة يبغرري ويطغررى ويبطررر ويررزعم أ  ، يسررتجير برراهلل ويسررتغيث برره لينجررو مرر  محنترره

 .( )وأهليته لهاالنعمة بجهده ومهارته واستحقاره 

فقرد يمرنح اهلل المرؤم  ويمنر  ، الحق أ  الثروة والغنرى والفقرر ليسرت ميرزا  رربرى العبرد مر  ربره . 
والنعمررة مرر  الكفررر والمعصررية اسررتدراج ، لحكمررة بالغررة لرره فرري علررك، ورررد يفعررل العكررس، الكررافر

مررررو  أ  ولكرررر  أكثررررر النرررراس ال يعل، أم جاحررررداً  ليعرررررف كررررو  العبررررد شرررراكراً ، وابررررتالت واختبررررار
 .( )إعطاتهم المال اختبار

وعلررم مرر  اهلل ، أ  إعطرراتهم المررال لعلررم ومهررارة لررديهم وحررديثاً  لقررد زعررم كثيررر مرر  النرراس رررديماً  . 
وأصررابهم جررزات سرريئات ، فلررم تغرر  عررنهم أمرروالهم وال أوالدهررم مرر  عررعاب اهلل شرريئا، باسررتحقارهم

م جررزات كسرربهم فرري الرردنيا وهررم كررل األمرر وسيصرريب الررعي  أشررركوا مرر  أمررة النبرري ، أعمررالهم
 .(4)وما هم فائتي  اهلل وال سابقيه، وفي اآلخرة بععاب جهنم، بالجوع والقتل مثال

 

 

                                                           

 (.31/ 4)تأويل، للخاز  ، لباب ال(727/  )التفسير الوسيط، للواحدي : ان ر ( )
 (.47 / 7)التيسير في أحاديث التفسير، لمكي الناصري : ان ر(  )
 (.1 / 4 )تفسير المراغي : ان ر ( )
 (. 33/  )توفيق الرحم  في دروس القرل ، لفيصل الحريملي  (4)
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 الرزق وتصريف األمور بيد اه: المطلب الرابع

، فيبسرررط لمررر  يشرررات الشرررّدة والرخرررات والسرررعة وال ررريق والررربالت بيرررد اهلل دو  كرررّل مررر  سرررواه؟
ويتعكروا أنه ، وأ  علك م  حجو اهلل على عباده ليعتبروا به، عبادهعلك على م  يشات م  َوَيْقِدر  

َ يَْبُسوو ُ : وهررعا مررا بينرره سرربحانه وتعررالى فرري رولرره، ال رغبررة وال رهبررة إال إليرره أََولَووْم يَْعلَُموووا أَنا ّللاا

ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنا فِي َذلَِك ََليَاٍت لِقَْوٍم يُْؤِمنُونَ   .[ 7: الزمر]، الرِّ

 المناسبة: أوال  

ربيحررة المشررركي  الررزاعمي  أ  حصررول النعمررة لهررم إنمررا هررو بكسرربهم  بعررد أ  برري  اهلل 
وي رريقه علررى مرر  ، يوسررعه لمرر  يشررات، أبررا  تعررالى أ  اهلل وحررده مصرردر الرررزق، وجهرردهم وجررّدهم

ولريس جمر  ، سروات مر  المرؤمني  والكرافري ، بدليل اخرتالف النراس فري سرعة الررزق و ريقه، يشات
نما بتوفيق اهلل وتيسيره، أو كياسته وخبرته وغباوته، الثروة أو  عفها بعقل الرجل وجهله  .( )وا 

 البالغة: ثانيا  

رم -1 يرقؤدإ  .( )طباق: يربؤسمطم ور

 المعاني اللغوية: ثالثا  

قر ي-1 زؤ  .( )يوسعه ِلَمْ  َيشات  امتحانا: بؤسمطم الرِّ

رم -2 يرقؤدإ  .(4)بتالتي يقه لم  يشات ا: ور

، أو لررم يررر هررؤالت المشررركو  أ  اهلل يوسرر  الرررزق لمرر  يشررات توسررعته لرره التفسااير اإلجمااالي: رابعااا  
إ  فررري علرررك لررردالالت ع يمرررة وعالمرررات مرررؤّثرة لقررروم ، ويقب ررره لمررر  يشرررات رب ررره وت رررييقه عليررره

 .(7)يؤمنو  باهلل وحده وبسلطانه وبقدرته

                                                           

 (. 1 : ي)البرها  في تناسب سور القرل ، الب  الزبير الغرناطي  :ان ر ( )
 (.37 / 1 )المنير، للزحيلي  التفسير ( )
 (. 1/ 4)معالم التنزيل، للبغوي  ( )
 (.   / 2)التفسير الم هري  (4)
 (.11 / 1)، البحر المحيط، الب  حيا  (17 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر (7)
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 تحقيق المقاصد واألهداف: خامسا  

وفي علك عبرة ، ويمنعه عم  يشات، يمنح منه ما يشات، عالى وحده هو مصدر الرزقإ  اهلل ت . 
 .( )للمؤمني 

ويعلم أ  سعة الررزق ررد تكرو  ، ألنه هو العي يتدبر اآليات وينتف  بها، خي المؤم  بالعكر . 
ع اماً  وتقتيره رفعةً ، استدراجا  .( )وا 

                                                           

 (.27 /  )لطائف اإلشارات، للقشيري  ( )
 (.77/  )صفوة التفاسير، للصابوني (  )
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 الفصل الثاني

رة الزمر اآليات الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سو 
(23-32) 

 : وفيه ثالثة مباحث

 

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزمر م  : المبحث األول
 (71- 7)اآلية 

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزمر م  : المبحث الثاني
 (37-31)اآلية 

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة الزمر م  : المبحث الثالث
 (77-32)ية اآل
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الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة : المبحث األول
 (23-23)الزمر من اآلية 

 

  مطالبوفيه ثالثة 
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 من رحمة اهاليأس دعوة الناس إلى عدم : المطلب األول

نهررا الرردعوة لاوبررة؛ دعرروة ، إنهررا الرحمررة الواسررعة الترري تسرر  كررل معصررية كائنررة مررا كانررت وا 
، العصاة المسرفي  الشاردي  المبعدي  في تيه ال الل؛ دعوتهم إلى األمل والرجات والثقة بعفو اهلل

قُْل يَاِعبَاِيَي الاِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ََّل تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة : وهعا ما بينه سبحانه وتعالى بقوله

ِحيمُ  نُوَب َجِميًعا إِناهُ ُهَو اْلَغفُوُر الرا َ يَْغفُِر الذُّ ِ إِنا ّللاا  .[23: الزمر] ّللاا

 المناسبة: أوال  

أردفرره ببيررا  كمررال رحمترره وف ررله  ،اهلل تعررالى الكررافري  بشررتى أنررواع الوعيررد توعرردبعررد أ  
حسانه في حق عباده المؤمني  لترغيرب ، بغفرا  عنوبهم إعا تابوا وأنابوا إليره وأخلصروا العمرل لره، وا 

ما تأتي ليات الرحمة مر  ليرات النقمرة ليرجرو  وكثيراً ، الكفار في اإليما  باهلل تعالى وترك ال الل
يررا ِعبرراِدَي عامررة فرري كررل كررافر يترروب ومررؤم  : ر ررلْ  :وهررعه اآليررة": رررال أبررو حيررا . ( )العبررد ويخرراف
 .( )"تمحو العنب توبته، عاي يتوب

 أسباب النزول: ثانيا  

ثم ، وزنوا فأكثروا، م  أهل الشرك رتلوا فأكثروا أ  ناساً : ر ي اهلل عنهما ع  اب  عباس
أو أ  لمرا عملنرا  -أو تخبرنا أ  لنا توبرة، إ  العي تقول وتدعو إليه لحس : فقالوا ،أتوا محمدا 

ِ إِلهوواً آَفوورَ : ؟ فنزلررت-كفررارة َْ ّللاا ُ َغفُوووراً َرِحيموواً : إلووى قولووه.. َوالاووِذيَن َّل يَووْدُعوَن َموو  َوكوواَن ّللاا
ِ  قُْل يَا ِعبَاِيَي الاِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسوِهمْ : ونزل[ 71 -32: الفررا ]  َّلَ تَْقنَطُووا ِموْن َرْحَموِة ّللاا
 ( )[. 7: مرالز ]

 

 

 

                                                           

 (.  7/ 3 )، للبقاعي ن م الدرر(  )
 (.   / 1)البحر المحيط، الب  حيا   ( )
، وأسررباب 1 42: ، ح(7  / 3)صررحيح البخرراري، كترراب تفسررير القرررل ، برراب رولرره يررا عبررادي الررعي  أسرررفوا  ( )

 (.7  : ي)النزول للواحدي 
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 المعاني اللغوية: ثالثا  

بادإير -1  .( )هعه اإل افة مخصوصة بالمؤمني  في عرف القرل : عإ

ررفموا-2  .( )باإلسراف أو اإلفراط في المعاصي، أي تجاوزوا الحد في أفعالهم: أرسؤ

  .( )ال تيأسوا م  مغفرته وتف له: ال ترقؤنرطموا-3

 البالغة: رابعا  

بادإ  قملؤ )-1   .(4)وا  افة عباد إليه للتشريف، إرباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم فيها: (ير يا عإ

ااهإمؤ الر ترقؤنرطمااوا)-2 لرااى أرنؤفمسإ ااررفموا عر وال ، تسرررفوا: إع األصررل، إلررى الغيبررة الخطررابالتفررات مرر  : (أرسؤ
 .(7)تقنطوا م  رحمتي

ااااةإ اللَّااااهإ )-3 مر اااانؤ ررحؤ لجميرررر  األسررررمات  الجاللررررة جامعرررراً  إ ررررافة الرحمرررة إلررررى اهلل باعتبررررار لفرررر : (مإ
  .(3)داللة على أع م أنواع الكرم واللطف، والصفات

لداللته على أنه المستغني والمرنعم ، و   فيه االسم ال اهر مو   ال مير: (إإنَّ اللَّهر يرغؤفإرم )-4
 .(7)على اإلطالق

 التفسير اإلجمالي : خامسا  

ال تيأسرروا مرر  ، فرري المعاصري واسررتكثروا منهرا يررا عبراد اهلل الررعي  أفرطروا: ررل أيهررا الرسرول
               . فرررررررإ  اهلل يغفرررررررر كرررررررل عنرررررررب إال الشررررررررك الرررررررعي لرررررررم يترررررررب منررررررره صررررررراحبه، مغفررررررررة اهلل تعرررررررالى

                                                           

 (.71 7/ 2)الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب (  )
 (. 71/ 7)الدمشقي  اللباب الب  عادل ( )
 (.317/ 2)تأويالت أهل السنة، للماتريدي  ( )
 (. 2/  )صفوة التفاسير، للصابوني  (4)
 (.477/  )السراج المنير، للخطيب الشربيني  (7)
 (.1 / 3) للنيسابوريغرائب القرل ، ( 3)
 (.43/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  (7)
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َ َّل يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِهِ : لقوله تعرالى إ  اهلل [ 42: النسرات] َويَْغفُِر ما ُيوَن ذلِوَك لَِموْن يَشواءُ  إِنا ّللاا
 .( )فال يعارب بعد التوبة، مغفرة والرحمةال كثير

هررعه اآليررة الكريمررة دعرروة لجميرر  العصرراة مرر  الكفرررة وغيرررهم إلررى التوبررة ": رررال ابرر  كثيررر 
خبررار بررأ  اهلل تبررارك وتعررالى يغفررر الررعنوب جميعرراً ، واإلنابررة وا   ، ورجرر  عنهررا، لمرر  ترراب منهررا وا 

أل  ، يصرح حمرل هرعه علرى غيرر توبرة وال، وا   كثررت وكانرت مثرل زبرد البحرر، كانت مهما كانرت
 .( )"الشرك ال يغفر لم  لم يتب منه

الشررتمالها علررى أع رررم ، هررعه اآليررة أرجرررى ليررة فرري كترراب اهلل واعلررم أ ": ورررال الشرروكاني
ثم وصفهم باإلسراف فري ، لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم، فإنه أوال أ اف العباد إلى نفسه، بشارة

ثم عّقب علك بالنهي ع  القنوط م  الرحمة لهؤالت المستكثري  ، وبالمعاصي واالستكثار م  العن
ثررم ، فررالنهي عرر  القنرروط للمررعنبي  غيررر المسرررفي  مرر  برراب األولررى وبفحرروى الخطرراب، مرر  الررعنوب

نُوبَ : جات بما ال يبقى بعده شك َ يَْغفُِر الذُّ  ، ( )"...إِنا ّللاا

خررالي العمررل  َوأَنِيبُوووا إِلووى : مررأخوع مرر  اآليررة التاليررة وتقييررد المغفرررة بالتوبررة واإلنابررة وا 

أَلَوْم : كمرا ررال تعرالى، فباب الرحمة واسر ، في سبب النزول الحديث المتقدماآلية وم    ..َربَُِّّكمْ 

َ ُهَو يَْقبَُل التاْوبَةَ َعوْن ِعبواِيهِ  ْو َوَموْن يَْعَموْل ُسووءاً أَ : وررال سربحانه[ 14 : التوبرة] يَْعلَُموا أَنا ّللاا

َ َغفُوراً َرِحيماً  ثُما يَْستَْغفِِر ّللاا  يَْظلِْم نَْفَسهُ   (4).[1  : النسات] يَِجِد ّللاا

ُ َّل إِلووهَ إَِّلا ُهووَو اْلَحوويُّ : إ  أع ررم ليررة فرري كترراب اهلل: رررال  أ  ابرر  مسررعودأخرررج الطبرانرري  ّللاا

َ يَووووووأُْمُر بِاْلَعووووووْدِل : شررررررروا   أجمرررررر  ليررررررة فرررررري القرررررررل  بخيررررررر و  .[77 : البقرررررررة] اْلقَيُّووووووومُ  إِنا ّللاا

ْحسووانِ  يووا  قُوولْ : (أي الزمررر)فرري سررورة الغرررف  وا   أكثررر ليررة فرري القرررل  فرجرراً  .[11: النحررل]َواْْلِ

                                                           

 (.27 /  )، مدارك التنزيل، للنسفي (   / 7)دي النكت والعيو ، للماور : ان ر: ان ر ( )
 (.13 / 7) تفسير القرل  الع يم ( )
 (.2 7/ 4)فتح القدير  ( )
 (.43/ 7)، أنوار التنزيل، للبي اوي (13 /   )جام  البيا ، للطبري ( 4)
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 ِ : وا   أشد لية في كتاب اهلل تفوي ا، ِعباِيَي الاِذيَن أَْسَرفُوا َعلى أَْنفُِسِهْم َّل تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة ّللاا
 ْيَْجَعْل لَهُ َمْخَرجاً  َوَمن َ ( ).[  - : الطالق] َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث َّل يَْحتَِس ُ  يَتاِق ّللاا

 

 تحقيق المقاصد واألهداف: سادسا  

. ويعفررو عرر  الكبررائر منهررا أي ررا، إ  هلل تعررالى أ  يغفررر جميرر  الررعنوب الصررادرة مرر  المررؤمني  . 
 .( )وهعا متروك لمشيئة اهلل وف له

واإلنابررررة والرجررروع إلررررى اهلل ، تعرررالى الررررعنوب بالتوبرررة مرررر  الشررررك والكفررررر والمعاصررري يغفرررر اهلل . 
 .( )والخ وع له والطاعة ألوامره واجتناب نواهيه، باإلخالي والعمل الصالح

أو المنرر  منرره ، وتعررعر الررتخلي منرره، محررل علررك كلرره فرري الرردنيا ربررل مجرريت العررعاب بررالموت . 
  .(4)بناصر أو معي 

إِنا : ويرردل علررى إطالرهررا فيمررا عرردا الشرررك رولرره تعررالى، لتوبررة خررالف ال رراهرتقييررد المغفرررة با .4
َ َّل يَْغفُِر أَْن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر ما ُيوَن ذلَِك لَِمْن يَشاءُ   .(7)[42: النسات] ّللاا

فادة الحصرداللة  {ِإنَّه  ه َو اْلَغف ور  الرَِّحيم  }: التعليل بقوله .7 عد بالرحمة بعد والو ، على المبالغة وا 
 .(3)وليس هو القانو  العام، لك  هعا متروك لمشيئة اهلل وتف له. المغفرة

 .التوبة إلى اه قبل فوات األوان: المطلب الثاني

برال طقروس وال ، هرعا هرو كرل شريت.. اإلنابة والعودة إلى أفيات الطاعة و رالل االستسرالم
مر  أراد األوبرة مر  ، رة بري  المخلروق والخرالقصرلة مباشر، مراسم وال حواجز وال وسطات وال شفعات

وم  أراد االستسرالم مر  العصراة فليستسرلم ، وم  أراد اإلنابة م  ال الي  فلينب، الشاردي  فليؤب
َوأَنِيبُوا إِلَى َربَُِّّكوْم َوأَْسولُِموا : وهعا ما رد بينه اهلل سبحانه وتعالى بقوله، هيا ربل فوات األوا 

                                                           

(: 41/ 7)فوائرد ، ورال الهيثمري فري مجمر  الزوائرد ومنبر  ال2372: ، ح(   / 1)المعجم الكبير، للطبراني  ( )
ِحيحِ  ، َوَبِقيَّة  ِرَجاِلِه ِرَجال  الصَّ  .َوِفيِه َعاِصم  ْب   َبْهَدَلَة َوه َو ِثَقة  َوِفيِه َ ْعف 

 (.21 /  ) فسير القرل  الع يم، الب  كثيرت: ان ر(  )
 (.   / 4)المحرر الوجيز، الب  عطية : ان ر(  )
 (.7  / 2)التفسير الم هري : ان ر (4)
 (.71 / 7)إرشاد العقل السليم، ألبي السعود : ن را (7)
 (. 1/ 7)البحر المديد، الب  عجيبة : ان ر (3)
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َواتابِعُوا أَْحَسَن َموا أُْنوِزَل إِلَوْيَُّكْم ِموْن َربَُِّّكوْم * يَأْتِيََُّكُم اْلَعَذاُب ثُما ََّل تُْنَصُرونَ  لَهُ ِمْن قَْبِل أَنْ 

 .[22-24: الزمر]ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيََُّكُم اْلَعَذاُب بَْغتَةً َوأَْنتُْم ََّل تَْشعُُرونَ 
 المعاني اللغوية: أول  

 .( )لى َربِّك مْ ارجعوا وتوبوا إِ : ورأرنإيبموا-1

لإمموا-2 خالي العمل :االستسالم هو: ورأرسؤ  .( )َله   االنقياد والخ وع هلل، وا 

 التفسير اإلجمالي : ثانيا  

 : عكر اهلل تعالى تقييد المغفرة بشرطي 

مر  ، والخ وع لحكمره، واالستسالم ألمره، واجتناب المعاصيبفعل الطاعات : اإلنابة والتوبة - 
أي ربرل حلرول ، يمنر  ععابره عرنكم وال معينراً  ثرم ال تجردوا نصريراً ، الدنيا برالموتربل مجيت ععاب 

 .( )النقمة

أي اتبعروا أوامرر ، والتزموا طاعته واجتنبوا معاصيه، وحرموا حرامه، أحلوا حالله: القرل  تباعا - 
ال ، و  عنرهوأنرتم غرافل، وعلك م  ربل مجيت الععاب فجأة .والقرل  كله حس ، اهلل واجتنبوا نواهيه

 .(4)وهعا تهديد ووعيد شديد وا ح .تشعرو  به

 

 تحقيق المقاصد واألهداف: ثالثا  

، والترررزام أوامرررره وطاعتررره، وتحرررريم حرامررره، برررإحالل حاللررره، هرررو اتبررراع القررررل  الع ررريم: العمرررل . 
: ويالح  أنه تعرالى لمرا وعرد برالمغفرة أمرر بعرد هرعا الوعرد بشريئي . واجتناب نواهيه ومعصيته

َل أَْحَسوووَن : كمرررا ررررال، وهرررو القررررل ، متابعرررة األحسررر : الثررراني .اإلنابرررة والتوبرررة: األول ُ نَوووزا ّللاا

واجتنرراب ، العمررل بمررا أمررر اهلل فرري كتابرره: واتباعرره، والقرررل  كلرره حسرر [   : الزمررر] اْلَحووِديثِ 
 .(7)معصيته

                                                           

 (. 32/  )تفسير مقاتل ب  سليما   ( )
 (.313/ 2)تأويالت أهل السنة، للماتريدي  ( )
 (. 72/  )، مفاتيح الغيب، للرازي (22 /  )لطائف اإلشارات، للقشيري : ان ر ( )
 (.711/ 4)، أيسر التفاسير، للجزائري (313/ 2)أويالت أهل السنة، للماتريدي ت: ان ر (4)
 (.433/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر (7)
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علرى أنهرا شرررط وللداللرة ، عكرر اإلنابرة بعرد المغفررة لرئال يطمر  طرام  فري حصرولها بغيرر توبرة . 
خرالي فري ، ال تحصل بدونه، فيها الزم أي إ  المغفرة ال تحصرل لكرل أحرد مر  غيرر توبرة وا 

 .( )وهو القانو  العام، العمل

 .الحسرة قرينة المشرك يوم القيامة: المطلب الثالث

وهي فرصرة واحردة ، وها أنتم أوالت في دار العمل، إعا انتهت هعه الحياة فال كرة وال رجوع
: وهرعا مرا بينره سربحانه وتعرالى بقولره. وستسألو  عنهرا مر  التبكيرت والترعيرل، نق ت ال تعودإعا ا
 َواِفِريَن  ىأَْن تَقُوَل نَْفس  يَاَحْسَرت ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن السا ْطُت فِي َجْنِ  ّللاا أَْو  *َعلَى َما فَرا

َ َهَدانِي لََُّكْنُت ِمَن اْلُمتا  ةً  *قِيَن تَقُوَل لَْو أَنا ّللاا أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى اْلَعوَذاَب لَوْو أَنا لِوي َكورا

ْبَت بَِهووا َواْسووتََّْكبَْرَت َوُكْنووَت ِمووَن  *فَووأَُكوَن ِمووَن اْلُمْحِسوونِيَن  بَلَووى قَووْد َجاَءْتووَك آيَوواتِي فَََّكووذا

 .[23-26: الزمر] اْلََّكافِِرينَ 
 المعاني اللغوية: أول  

نؤبإ اللَّ فررَّطؤتم -1  .( )أي طاعته وعبادته وطلب مر اته: هإ فإي جر

رإينر -2  .( )المستهزئي  بدينه وكتابه وأهله: السَّاخإ

 .(4)رجعة إلى الدنيا: كررَّة  -3

نإينر -4 سإ  .(7)المؤمني  العي  أحسنوا العقيدة والعمل: الؤممحؤ

 البالغة: ثانيا  

 .(3)أو للتكثير، تنكير نفس أل  القائل بعض األنفس: نرفؤس  -1

 

                                                           

 (.3  / 4)الكشاف، للزمخشري : ان ر ( )
 (. 2/  )صفوة التفاسير، للصابوني  ( )
 (.324/  )تفسير مقاتل ب  سليما  (  )
 (.  7/  )تفسير يحيى ب  سالم  (4)
 (. 1 /  )، بحر العلوم، للسمررندي (3  /   )جام  البيا ، للطبري ( 7)
 (.   / 1)البحر المحيط، الب  حيا  ( 3)
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نؤبإ اللَّهإ -2  .( )كناية ع  حق اهلل وطاعته: جر

 اإلعراب ومعانيه: ثالثا  

َ َهودانِي لََُّكْنوُت ِموَن اْلُمتاقِوينَ : جواب رولره تعرالى: برلى قردؤ جاءرتؤكر آياتإي والجرواب ببلرى  لَوْو أَنا ّللاا
بَلوى قَوْد : قيل لرهف، ما هداني اهلل وما كنت م  المتقي : أل  المعنى، ألنها تأتي في جواب النفي

ْبَت بِهووا َواْسووتََّْكبَْرتَ  جاَءْتووَك آيوواتِي ال لمررا ورعررت َبلررى فرري ، فلرروال أ  معنررى الكررالم النفرري، فَََّكووذا وا 
 . ( )جوابه

 التفسير اإلجمالي : رابعا  

، حرعر اهلل تعررالى مرر  التعلررل باألمرراني والتحسررر علررى الما رري فرري ورررت ال ينفرر  فيرره علررك
 : تعالى فقال

 -  تَقُوووَل نَْفووس  أَْن  ِ ْطووُت فِووي َجْنووِ  ّللاا وواِفِرينَ  يووا َحْسووَرتى َعلووى مووا فَرا أي ، َوإِْن ُكْنووُت لَِمووَن السا
يررا : واحررعروا أ  تقررول نفررس مجرمررة مفرطررة فرري التوبررة واإلنابررة، بررادروا إلررى التوبررة والعمررل الصررالح

نمرا كرا  عملري ، مرل برهوبرالقرل  والع، وطاعتره، ندامتي وحسرتي على تقصيري في اإليما  باهلل وا 
غيرررر مرررور  وال مصرررّدق ، فررري الررردنيا عمرررل سررراخر مسرررتهزئ بررردي  اهلل وكتابررره وبرسررروله وبرررالمؤمني 

 .( )بشيت م  علك

 -  ََهوودانِي لََُّكْنووُت ِمووَن اْلُمتاقِووينَ  أَْو تَقُووول َ لررو أ  اهلل أرشرردني إلررى : أي أو أ  تقررول، لَووْو أَنا ّللاا
 .(4)ويجتنب الشرك والمعاصي ،لكنت مم  يتقي اهلل، دينه

 -  َةً  أَْو تَقُوووَل ِحوويَن تَووَرى اْلَعووذاب أي أو أ  تقررول حرري  ، فَووأَُكوَن ِمووَن اْلُمْحِسوونِينَ  لَووْو أَنا لِووي َكوورا
، الموّحررردي  لررره، فرررأكو  مررر  المرررؤمني  بررراهلل، ليرررت لررري رجعرررة أخررررى إلرررى الررردنيا: معاينرررة العرررعاب

 .(7)لو أعيدت إلى الدنيا لتحس  العملتود : وبإيجاز، المحسني  في أعمالهم

                                                           

 (.7  / 4)الكشاف، للزمخشري  ( )
عرابه، للزجاج  ( )  (. 71 / 4)معاني القرل  وا 
 (.2  / 2)، التفسير الم هري (17/ 7)البحر المديد، الب  عجيبة : ان ر ( )
 (.4 / 4)، زاد المسير، الب  الجوزي (721/  )التفسير الوسيط، للواحدي : ن را (4)
 (.7  /  )، مختصر تفسير اب  كثير، للصابوني (312/ 2)تأويالت أهل السنة، للماتريدي : ان ر (7)
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بررؤتر ، فركرذَّبؤتر بإها، قردؤ جاءرتؤكر آياتإي برلى : فرد اهلل تعالى بقوله تركؤ كمنؤتر مإنر الؤكاافإرإينر ، وراسؤ أي ، ور
، لقررد جاتتررك أيهررا العبررد النررادم علررى مررا كررا  منرره ليرراتي المنزلررة فرري القرررل  فرري الرردار الرردنيا، نعررم

رد : والمعنى، وكنت م  الجاحدي  لها، اتباعها واستكبرت ع ، فكعبت بها، يكورامت حججي عل
ول  تنفعك الرجعة وال ! فلماعا تطلب الرجعة إلى الدنيا اآل ؟، كنت متمكنا م  التصديق والمتابعة

وا لَعاُيوا لِما نُُهوا َعْنهُ : فائدة منها لقوله سبحانه  ( ).[2 : األنعام] َولَْو ُريُّ

 تحقيق المقاصد واألهداف :خامسا  

 : يأتي المقصر يوم القيامة بثالثة أشيات . 

وأنرررره مررررا كررررا  إال مرررر  المسررررتهزئي  بررررالقرل  ، الحسرررررة علررررى التفررررريط فرررري الطاعررررة -أولهررررا
 .( )وبالرسول وبأوليات اهلل المؤمني  في الدنيا

: عنررره وهرررعا رريرررب مررر  احتجررراج المشرررركي  فيمرررا أخبرررر اهلل، التعلرررل بفقرررد الهدايرررة -ثانيهرررا
ما أَْشَرْكنا َسيَقُوُل الاِذيَن أَْشَرُكوا ُ ْمنا ِمْن َشوْيءٍ  َوَّل آباُؤنا لَْو شاَء ّللاا : األنعرام] َوَّل َحرا

 .( )فهي كلمة حق أريد بها باطل[ 42 

 َربِّ اْرِجُعونِ  َحتاى إِذا جاَء أََحَدُهُم اْلَمْوُت قالَ : كما ررال، تمني الرجعة إلى الدنيا -ثالثها

 (4) [.11 -11: المؤمنو ] إِناها َكلَِمة  ُهَو قائِلُها َكَلا  لََعلِّي أَْعَمُل َالِحاً فِيما تََرْكتُ 

، أل  الهدايرة كانرت حا ررة، التعلل بفقرد الهدايرة باطرل: أجاب اهلل تعالى ع  كالمهم بأ  رال . 
،   مرر  الكررافري  بهرراوكررا، وتكبررر عرر  اتبرراع لياترره، ولكرر  العبررد كررعب بررالقرل ، واألعررعار زائلررة
 .(7)الجاحدي  لها

 

 

                                                           

 (.   / 7)، تفسير القرل  الع يم، الب  كثير (7  /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
 (.2  / 4)للزمخشري الكشاف،  ( )
 (.4 3: ي)، تفسير الجاللي  (21 /  )مدارك التنزيل، للنسفي : ان ر ( )
 (.1  / 2)، روح البيا ، إلسماعيل حقي (  7/  )جام  البيا ، لإليجي : ان ر (4)
 (.2 7: ي)، تيسير الكريم الرحم ، للسعدي (312/ 2)تأويالت أهل السنة، للماتريدي : ان ر (7)
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الدراسااة التحليليااة لمقاصااد وأهااداف سااورة : المبحااث الثاااني
 (63-64)الزمر من اآلية 

  مطالبوفيه أربعة 

 تباي  حال المشركي  والمتقي  يوم القيامة: المطلب األول

 دالئل األلوهية والتوحيد: المطلب الثاني

  اهلل لرسوله  عصمة: المطلب الثالث

 إخالي العبادة هلل وتع يمه: المطلب الرابع
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 والمتقين يوم القيامة المشركينتباين حال : المطلب األول

. وم  لفح الجحيم، وم  الكمد، فريق مسود الوجوه م  الخزي، األخرويهعا هو المصير 
سرود لره فهرم اليروم فري خرزي ت، الرعي  لرم يلبروا هراتف النجراة، وهو فريق المتكبرري  فري هرعه األرض

الرعي  عاشرروا فرري ، هررو فريرق المتقرري ، وفريررق نراج فررائز ال يمسره السرروت وال يخالطرره الحرز ، الوجروه
هرعا  .فهم اليوم يجردو  النجراة والفروز واألمر  والسرالمة، وفي طم  في رحمة اهلل، حعر م  اآلخرة

ِ ُوُجووُهُهْم ُمْسوَوياة  َويَوْوَم اْلقِيَاَموِة تَوَرى الاوِذيَن َكو: مرا بينره اهلل سربحانه وتعرالى بقولره َذبُوا َعلَوى ّللاا

ووُء َوََّل ُهوْم *  أَلَْيَس فِي َجَهناَم َمْثوًوى لِْلُمتَََّكبِّوِرينَ  وُهُم السُّ ُ الاوِذيَن اتاقَوْوا بَِمفَواَزتِِهْم ََّل يََمسُّ وي ّللاا َويُنَجِّ

 .[61، 64: الزمر] يَْحَزنُونَ 

 المناسبة: أوال  

، ووعررد المتقرري  بررالعفو والمغفرررة والنعرريم، سرربق مرر  أهرروال القيامررة بعررد وعيررد المشررركي  بمررا
وحال ، حال المكعبي ، وهو حال الفريقي  يوم القيامة، لخر م  الوعيد والوعد عكر اهلل تعالى نوعاً 

 .( )وتبيّض وجوه الفريق الثاني، فتسوّد وجوه الفريق األول، المتقي 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

لر -1  .( )بنسبة الولد والشريك إليه: ى اللَّهإ كرذربموا عر

 .( )مقام أو مأوى: مرثؤوى  -2

وتفسريرها بالسرعادة والعمرل الصرالح ، برأ  يجعلروا فري الجنرة، بفوزهم بالجنة وفالحهرم: بإمرفازرتإهإمؤ -3
ويجوز أ  يسمى العمل الصالح بنفسه ، العمل الصالح نجاتهمفإ  سبب ، إطالق لها على السبب

 .(4)ه سببهاألن، مفازة

 
                                                           

 .( 74/ 3 ) ، للبقاعيالدررن م (  )
 (.47/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  ( )
 (.  7/  )جام  البيا ، لإليجي  ( )
 (.11 /  )مدارك التنزيل، للنسفي  (4)
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 البالغة: ثالثا  

دَّة  -1 ااور ااوهمهممؤ ممسؤ جم  كيررا  فرري يجرررى مررا عليهررا يبرردو الترري الصررفحة خرري الوجرروه بالررعكر ألنهررا: وم
 كرا  أم، ور روا ، ومسررة، نعريم حرال فري أكرا  سروات، وأحاسريس وعواطرف مشراعر م ، اإلنسا 

 .( )وشقات، ونكد، بالت حال في

 القراءات ومعناها: رابعا  

 بَِمفَواَزتِِهمْ  والبرارو ، الجمر  على تِِهمْ ابَِمفَازَ   عاصم ع  وشعبة والكسائي مزةح ررأ

 أبررو رررال، ( )القرروم وأمررور القرروم أمررر تبرري  الكررالم رررد فرري يقررال إع، صررواب وكالهمررا، التوحيررد علررى
 ولهكق، أجناسها اختلفت إعا تجم  رد المصادر أ  الجم  ووجه للمصدر اإلفراد": ( )الفارسي علي
 .(4)"المفازة ع  لخر نوعا متق لكل أ  شك وال (1 :األحزاب)الظنونا باّلِل وتظنون: تعالى

  اإلعراب ومعانيه: خامسا  

دَّة   اور اوهمهممؤ ممسؤ جم لرى اللَّاهإ وم ينر كرذربموا عر جملرة : وُوُجووُهُهْم ُمْسوَوياة  ، مفعرول تَرَرى: الَّرِعي َ : ترررى الَّذإ
: واسررررررتغني عرررررر  الررررررواو لمكررررررا  ال ررررررمير فرررررري رولرررررره، الحررررررال اسررررررمية فرررررري مو رررررر  نصررررررب علررررررى

 ْوُوُجوُهُهم ، ولو نصب ْوُوُجوُهُهم   على البدل م َالاِذين (7)لكا  جائزا حسنا. 

مؤ   متعلرق ومجررور جرار بَِمفَاَزتِِهمْ  أ  إلى المفّسرو  يعهب": رال عبد الكريم الخطيب: بإمرفازرتإهإ
 ويكررو .. فرروزهم بسرربب أي.. للسررببية والبررات، الفرروز بمعنررى المفررازة أ  تقرردير علررى (ينّجررى) بالفعررل
أعلرم  عنردنا واهلل والررأي ..اآلخررة فري عليه حصلوا العي الفوز بهعا اتقوا العي  اهلل وينجى: المعنى

                                                           

 (.27  /   )، التفسير القرلني للقرل ، لعبد الكريم الخطيب (7  / 2)مفاتيح الغيب، للرازي  ( )
 (.431/ 7 )، مفاتيح الغيب، للرازي (4 3: ي)ة حجة القراتات، الب  زنجل: ان ر ( )
ولرد فري فسرا . أحرد األئمرة فري علرم العربيرة: الحس  ب  أحمد ب  عبرد الغفرار الفارسرّي األصرل، أبرو علري: هو ( )
فري علروم العربيرة، ( الترعكرة)مر  كتبره هر وتجّول في كثير م  البلردا ،  17 ودخل بغداد سنة ( م  أعمال فارس)

وسررئل فرري حلررب وشرريراز وبغررداد والبصرررة أسررئلة ، (األول منرره، فرري علررل القرررالت( ط -الحجررة )وعشرررو  مجلرردا، 
 (.71 /  )األعالم للزركلي : ان ر .كثيرة فصنف في أسئلة كل بلد كتابا

 (.17/ 3)الحجة للقرات السبعة،  (4)
 (. 74/ 4)فتح القدير، للشوكاني ( 7)
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ي ): تعالى روله هو والمجرور الجار متعلق أ   صرار العي معناها على المفازة ولك  تبقى (َويُنَجِّ
 بهرعه ملتبسرو  وهرم اتقروا الرعي  اهلل وينجرى: المعنرى ويكرو .. للمالبسرة والبرات، عليهرا لغويرة حقيقة
، اهلل عناية تحرسهم حيث (السُّوت   َيَمسُّه م   ال) بالمخاطر المحفوف الطريق هعا في سائرو ، المفازة
 واهلل -كرررعلك ويجرروز ..الررردنيا أمررر مررر  فرراتهم فائرررت علررى (َيْحَزن رررو َ  ه ررمْ  َوال).. ألطافررره بهررم وتحررفّ 
 اهلل وينجرررى: المعنررى ويكررو  (السُّرروت   َيَمسُّرره م   ال): تعررالى بقولرره والمجرررور الجررار يتعلررق أ  -أعلررم
 هررم وال، والجررزات الحسرراب مورررف إلررى يجتازونهررا الترري بمفررازتهم وهررم السرروت يمسررهم ال، اتقرروا الررعي 

 السررموات عر ررها جنررة فرري، ور رروا  نعرريم مرر  لهررم اهلل أعرردّ  مررا رأوا هررم إعا، فائررت يحزنررو  علررى
 .( )"للمتقي  أعدت، واألرض

 .( )أو استئناف لبيا  المفازة، حال: ال يرمرسُّهممم السُّوءم 

 التفسير اإلجمالي : سادسا  

هو حري  تررى يروم القيامرة الرعي  كرعبوا علرى اهلل فري دعرواهم  مهماً  عكر أيها الرسول خبراً ا
، لما أحدق بهرم مر  شردة وحرز  وكآبرة، عبهم وافترائهموجوههم مسودة بك، وولداً  وصاحبةً  له شريكاً 

 فري الحاصل السواد كيفية في الكالم": رال الرازي، ( )ولما شاهدوه م  الععاب وغ ب اهلل ونقمته
 والكرعب براهلل الجهرل علرى يردل سرواد وهرو، السواد أنواع لسائر مخالف سواد أنه واألررب، وجوههم

، وجروههم سرواد أوجرب رلروبهم فسرواد سرواد كأنهرا تتخيل ال لمةو ،  لمة الجهل إ  وأرول، اهلل على
 .(4)"القيامة أحوال مباحث م  عميقة أسرار الكالم هعا وتحت

: (والكبرر).الرعي  أبروا االنقيراد للحرق، للمتكبرري  عر  طاعرة اهلل ومقاماً  إ  في جهنم مسكناً 
خرجره أحمرد والترمرعي وفي حديث لخرر أ. كما في الحديث الصحيح، هو بطر الحق وغمط الناس

                                                           

 (.47 /  )إعراب القرل ، للدعاس : ، وان ر(23  /   )الخطيب التفسير القرلني للقرل ، لعبد الكريم  ( )
 (. 3 / 7)إرشاد العقل السليم، ألبي السعود  ( )
 (.   / 7) فسير القرل  الع يم، الب  كثيرت: ان ر ( )
 (.431/ 7 )مفاتيح الغيب  (4)
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يحشاار المتكباارون يااوم القيامااة كأمثااال الااذ ر  فااي صااور ) :عرر  عبررد اهلل برر  عمرررو عرر  النبرري
 .( )(الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم

ُ الاِذيَن اتاقَْوا بَِمفاَزتِِهمْ : قوله تعالى ي ّللاا وءُ  َويُنَجِّ ُهُم السُّ هرعا ، يَْحَزنُوونَ  َوَّل ُهومْ  َّل يََمسُّ
وهررو أ  اهلل ينجرري الررعي  اتقرروا الشرررك ، حررال الفريررق اآلخررر فرري مواجهررة فريررق المشررركي  المكررعبي 

وينفرري ، وفرروزهم بالجنررة، أي بنجرراتهم مرر  النررار، ينجرريهم بفرروزهم، ومعاصرري اهلل مرر  عررعاب جهررنم
 .( )بل هم لمنو  م  كل فزع، السوت والحز  عنهم يوم القيامة

يحشاار اه مااع كاال اماار  ): رررال، زيررد برر  أسررلمهررعه اآليررة فرري حررديث  نبرري ورررد فسررر ال
قاال ، فكلما كان رعب أو خوف، وأطيب ريُ، فيكون عمل المنمن معه في أحسن صورة، عمله
فمن ! فما أحسنك: فإذا كثر ذلك عليه قال، وال أنت بالمعني  به، فما أنت بالمراد به، ال ترع: له

وألدفعان  ، فاو اه ألحملناك، حملتناي علاى ثقلاي، أناا عملاك الصاالُ أماا تعرفناي : أنت  فيقاول
ُ الاِذيَن اتاقَْوا بَِمفاَزتِِهمْ : فهي التي قال اه، عنك ي ّللاا وءُ  َويُنَجِّ ُهُم السُّ َوَّل ُهْم يَْحَزنُونَ  َّل يََمسُّ

( ). 

 تحقيق المقاصد واألهداف: سابعا  

ممرا أحراط بهرم ، بوا علرى اهلل بنسربة الشرريك والولرد إليرهالرعي  كرع المكعبي اسوداد وجوه الكفار  . 
  .(4)في أشد حاالت العل والمهانة والصغار، والزج بهم في نار جهنم، م  غ ب اهلل ونقمته

َّل : وتأكررد هررعا بقررولهم، ال ينررالهم الخرروف والرعررب يروم القيامررةفر، نجراة المتقرري  وفرروزهم بالجنررة . 
 (7).[ 1 : األنبيات] يَْحُزنُُهُم اْلفََزُع اْْلَْكبَرُ 

                                                           

 .، وحس  شعيب األرناؤوط إسناده3377: ، حديث ررم(31 /   )مسند أحمد  ( )
 (.11 /  )دارك التنزيل، للنسفي م ( )
: ، حرررديث رررررم(411/ 1 )، ورواه مطرررواًل اإلمرررام أحمرررد فررري مسرررنده (4  : ي)األهررروال، البررر  أبررري الررردنيا  ( )

 .، وصحح المحقق شعيب األرناؤوط إسناده4 27 
 (.1  /   )جام  البيا ، للطبري  (4)
 (.4 / 4)زاد المسير، الب  الجوزي  (7)
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 َعلوى أَْسوَرفُوا الاوِذينَ  ِعبواِييَ  يوا): الكرريم النردات بهرعا رّبه م  يدعى العي اإلنسا  هعا أشأم ما . 

ِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  تَْقنَطُوا َّل أَْنفُِسِهمْ  َ  إِنا .. ّللاا نُوبَ  يَْغفِرُ  ّللاا ِحيمُ  اْلَغفُوورُ  ُهووَ  إِناوهُ .. َجِميعواً  الذُّ  ثرم. .(الورا
 نفسه على مسرفا، مكانه في جامدا ي لّ  ثم، رّبه إلى الخطا يحثّ  وال، الندات لهعا يستجيب ال
 له لتكو ، جهّنم إلى يساق هو إعا ثم، الدنيا هعه م  صفحته تطوى حتى، ال الل موار  في

 ( ).!وألواناً  طعوماً  الععاب فيه يعوق، مأوى

رروه ه مْ ): تعرالى ورولرره، علميرة ال، صررريةب رؤيرة فالرؤيرة، تبصررر بمعنرى (ترررى): تعرالى رولره .4  و ج 
 ( ).الحال تلك على وهم، القيامة يوم تبصرهم أي، حاالً  ورعت جملة (م ْسَودَّة  

وءُ روله تعالى  .7 ُهُم السُّ  يمسره ال أنره علرم إعا ألنه جامعة كلمة هعه، َوَّل ُهْم يَْحَزنُونَ  َّل يََمسُّ
 ي هرر فحينئرع، الما ري فروات بسربب رلبره فري ورر  عمرا الحرال البرال بحسرب فرارغ كرا  السوت
 .( )"وكرمه بمنه الدرجات بهعه الفوز اهلل ونسأل، اآلفات كل ع  سلم أنه

 دالئل األلوهية والتوحيد: المطلب الثاني

المالرك المتصررف ، عرض لحقيقة التوحيد م  جانب وحدانية الخالق العي خلق كل شيت
ُ َفالُِق ُكلِّ َشوْيٍء َوُهوَو َعلَوى ُكولِّ َشوْيٍء : وتعالى بقولهوهعا ما بينه اهلل سبحانه  .في كل شيت ّللاا

ِ أُولََِوَك ُهوُم اْلَخاِسوُرونَ *  َوِكيل   َِ َوالاوِذيَن َكفَوُروا بِِيَواِت ّللاا وَماَواِت َواْْلَْر : الزمرر] لَوهُ َمقَالِيوُد السا
3  ،3 .] 

 المناسبة: أوال  

 ال فكرا  الكرو  فري مرا لكرل جرامعي  عليه والمحزو  منه المخوف كا  لما": رال البقاعي
: للمقرام تع يمراً  األع رم االسرم م هرراً  معلرالً  أو مسرتأنفاً  ررال، القيروم المبردع إال دفعهمرا على يقدر

 . (4)"وعلماً  ردرة شيت بكل المحيط أي{ اهلل}

                                                           

 (.171 / 7) ، لسيد رطب في  الل القرل ( )
 (.27  /   )التفسير القرلني للقرل ، لعبد الكريم الخطيب  ( )
 (.471/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  ( )
 (. 74/ 3 )ن م الدرر( 4)



 79 

 

 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

كإيل  -1  .( )رّيم يتولى التصرف فيه: ور

ررؤضإ  مرقالإياادم -2 ال يملررك أمرهررا وال ، مفرراتيح خزائنهررا مرر  المطررر والنبررات وغيرهمررا: السَّااماواتإ وراألؤ
 .( )وهو كناية ع  ردرته وحف ه لها، يتمك  م  التصرف فيها غيره

 البالغة: ثالثا  

ررؤضإ -1 ، شررربه الخيرررررات والبركرررات واألرزاق بخررررزائ ، مكنيرررة اسررررتعارة: لراااهم مرقالإياااادم السَّاااماواتإ وراألؤ
أ  : والمعنررى، خرزائ  رحمترره وف رله بيررده تعرالى: والمعنررى، واسرتعار لهررا لفر  المقاليررد أي المفراتيح

  ( ) .والتدبير والحف  هو هلل تعالى، والتصرف في كل شيت، السلطا  والملك

 التفسير اإلجمالي : رابعا

ال فرررق ، رةالموجررودة فري الرردنيا واآلخر، اهلل تعرالى هرو مبرردع األشريات كلهررا وخالقهرا جميعهرا
فهري محتاجرة إليره ، وهو ربهرا ومالكهرا والمتصررف فيهرا والقرائم بحف هرا وتردبيرها، بي  شيت ولخر

 .(4)وهعا دليل على أ  أعمال العباد مخلورة هلل. في وجودها وبقائها معا

 وال منررازع غيررر مرر  وترردبيرها بحف هررا القررائم فهررو إليرره موكولررة كلهررا األشرريات": رررال الرررازي
 .(7)"مشارك

                                                           

 (.1  /   )جام  البيا ، للطبري  ( )
 (.41 / 2)الكشف والبيا ، للثعلبي  ( )
 (.7  / 1)حر المحيط، الب  حيا  ، الب(1 7/ 4)المحرر الوجيز، الب  عطية  ( )
 (.7 7/ 7)تفسير القرل  الحكيم، لمحمد رشيد ر ا : ان ر (4)
 (.471/ 7 )مفاتيح الغيب  (7)
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َِ : رولررره تعرررالى وووماواِت َواْْلَْر وهرررعا ، هرررو مالرررك أمرهرررا وحاف هرررا: أي لَوووهُ َمقالِيوووُد السا
أل  ، أو كناية ع  انفراده تعرالى بحف هرا وتردبيرها وملرك مفاتيحهرا، استعارة لملكه خيراتها وأرزارها

 ( ) .أي مفاتيحها، حاف  الخزائ  ومدبر أمرها هو العي يملك مقاليدها

ا ليررات اهلل فرري القرررل  وبراهينرره فرري األكرروا  الدالررة علررى وحدانيررة اهلل وع رريم والررعي  جحرردو 
وخلرردوا فرري نررار ، أولئررك هررم الررعي  خسررروا أنفسررهم، ردرترره وأنرره مالررك السررموات واألرض ومرردبرهما

 .( )جزات كفرهم، جهنم

 الكررو  حيرراة مرر  متسررقة األرض فرري حيراتهم يجعررل الررعي اإلدراك خسررروا": ررال سرريد رطررب
 اآلخرررة فرري وخسررروا. اليقرري  وحررالوة االعتقرراد وطمأنينررة اإليمررا  وجمررال الهرردى راحررة خسرررواو  كلرره

 الحقيقررة هرعه  روت وعلرى !(الخاسررو ) لفر  علريهم ينطبرق الرعي  الخاسررو  فهرم. وأهلريهم أنفسرهم
 مرا اسرتنكار الرسول  يلق ، الوجود في شيت كل بها ويشهد، واألرض السماوات بها تنطق التي

 صرفقة أمرر األمرر كأ . إلهه معه يعبدوا أ  مقابل في للهتهم عبادة مشاركتهم م  عليه يعر ونه
 الررعي االسررتنكار وهررو (الجوواهلون أيهووا أعبوود تووأمروني ّللا أفغيوور: قوول)! السرروق فرري عليهررا يسرراوم
 المطبررررق المطلررررق الجهررررل عرررر  ينبررررئ الررررعي السررررخيف العرررررض هررررعا وجرررره فرررري الفطرررررة برررره تصرررررخ

 .( )"المطموس

 تحقيق المقاصد واألهداف :خامسا  

 وهرري يريررد مررا وفررق يصرررفها فهررو. (4)ومنهررا أعمررال العبرراد، إ  اهلل تعررالى خررالق األشرريات كلهررا . 
، الفطررة تشرهد مرا على، تصريفها في إرادته غير إرادة تتدخل وما ردره العي ن امه وفق تسير

 .(7) وال مير العقل ويقر، الوار  وينطق

 وهو سبحانه مالك أمر ، ف  األشيات وتدبيرها م  غير مشاركإ  اهلل سبحانه هو القائم بح . 
                                                           

 (.1 7/ 4)المحرر الوجيز، الب  عطية : ان ر ( )
 ( 3/ 4)لباب التأويل، للخاز : ان ر ( )
 (. 13 / 7)في  الل القرل   ( )
 .( 3: ي) ، للسعديقرل القواعد الحسا  لتفسير ال (4)
 (. 13 / 7)في  الل القرل  : ان ر (7)
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 ( ).السموات واألرض وحاف ها

إ  الررعي  كفررروا بررالقرل  والحجررو والرردالالت الدالرررة علررى وجررود اهلل ووحدانيترره وكمررال ع متررره  . 
، كافر إال خاسر ال أنه يقت ي اآلية وصريح، ةوردرته هم الخاسرو  أنفسهم في الدنيا واآلخر 

 . ( ) اهلل رحمة م  ح  له يحصل وأ  بد ال فإنه كافراً  يك  لم م  كل أ  على دلي وهعا

   هلرسولعصمة اه : المطلب الثالث

إلررى مشرراركتهم عبررادة للهررتهم فرري مقابررل أ  يشرراركوه  -  -تبرردو دعرروة المشررركي  للنبرري
المتصرررف فرري وهررو ، كيررف ال واهلل هررو خررالق كررل شرريت، تبرردو هررعه الرردعوة مسررتغربة! عبررادة إلهرره

! وله وحده مقاليد السماوات واألرض؟، فأنى يعبد معه غيره. ملكوت السماوات واألرض بال شريك
ِ تَوأُْمُرونِّي أَْعبُووُد أَيَُّهووا اْلَجواِهلُونَ : وهرعا مرا بينره اهلل سرربحانه وتعرالى بقولره : الزمررر] قُووْل أَفََغْيووَر ّللاا

34] 

 المناسبة: أوال  

نعرى علرى ، لى الوعرد والوعيرد يروم القيامرة ألهرل التوحيرد وأهرل الشرركبعد أ  أبرا  اهلل تعرا
إع لرو عرفروه لمررا ، وأنهرم لررم يعرفروا اهلل حرق المعرفررة، بعبررادة األصرنام الكرافري  أمررهم رسرول اهلل 

استنكار تصرخ به الفطرة في وجره هرعا العررض السرخيف ، جعلوا الجمادات شركات له في العبودية
 .( )المطلق المطبق المطموس العي ينبئ ع  الجهل

 

 أسباب النزول: ثانيا  

: أت رلل لبراتك وأجردادك يرا محمرد؟ فرأنزل اهلل :ررال المشرركو  للنبري: ع  الحس  البصرري ررال
ِ تَأُْمُرونِّي أَْعبُدُ : قُلْ ) (ِمَن الشااِكِرينَ ): إلى روله (أَفََغْيَر ّللاا

 وروى اب  أبي حاتم ع  اب  عباس. (4)

                                                           

 (.1  /   )فتح البيا ، لصديق حس  خا  : ان ر ( )
 (.44 /   )، التفسير الوسيط لطنطاوي ( 47/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  ( )
 .(747/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي (  )
 (.1  : ي)سيرة اب  إسحاق  (4)
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ويعبرردوا معرره ، إلررى عبررادة للهررتهم أ  المشررركي  مرر  جهلهررم دعرروا رسررول اهلل  عنهمررار رري اهلل 
ِ تَأُْمُرونِّي أَْعبُدُ أَ قُْل ): فنزلت، إلهه  .( )اآلية (فََغْيَر ّللاا

 القراءات ومعناها: ثالثا  

ونِّي عنررد وررررأت بنررو  واحرردة مشررددة ، وخلررف، والرردوري، مخففررة عنررد نرراف  ررررأت بنررو  واحرردة: ترااأؤممرم
 .( )عند اب  عامر برواية هشا  واب  عكوا ، وررأت بنوني ، والسوسي، واب  كثير، عاصم

 اإلعراب ومعانيه: رابعا  

ّمررا ، أي أعبررد غيررر اهلل فيمررا تررأمروني برره (أَْعبُوودُ  )بررر إمررا منصرروب: (غيررر): أرفرغريؤاارر اللَّااهإ  وا 
ونِّي ألنه يقت ي مفعولي  أي ، أمرترك الخيرر: كقولرك، رف جررالثاني منهما بح: منصوب ب َتْأم ر 

 (غيررر)فرري مو رر  البرردل مرر  : وأعبررد. مفعررول ثررا : وغيررر، هرري المفعررول األول: فاليررات. بررالخير
 .( )أتأمروني بغير اهلل أ  أعبد: تقديره

 التفسير اإلجمالي : خامسا  

ِ  أَفََغْيووورَ : قُووولْ ): فقرررال، أمرررر اهلل رسررروله بتررروبيخ المشرررركي  علرررى الررردعوة لعبرررادة األصرررنام ّللاا

أي رل أيها الرسول لكفرار رومرك الرعي  دعروك إلرى عبرادة األصرنام  (تَأُْمُرونِّي أَْعبُُد أَيَُّها اْلجاِهلُونَ 
أترأمروني أيهرا الجهلرة بعبرادة غيرر اهلل بعرد أ  رامرت األدلرة القطعيرة علرى : هو دير  لبائرك: رائلي 

 .(4)فال تصلح العبادة إال له سبحانه، فهو خالق األشيات كلها وربها ومدبرها، تفرده باأللوهية

 والقررائلي  األصررنام عبررادة إلررى لررك الررداعي  رومررك لمشررركى رررل ": رررال المراغرري فرري تفسرريره
 سرربحانه تفرررده علررى الدالررة اآليررات مشرراهدتى بعررد الجرراهلو  أيهررا أفتررأمروني: لبائررك هررو ديرر : لررك

 .(7)"اهسو  لشيت تصلح ال والعبادة، غيره أعبد أ  باأللوهية وتعالى

                                                           

 (.13 : ي)وصححه األلباني في صحيح السيرة النبوية (. 44/  )للطبراني المعجم الصغير  ( )
 (. 73: ي)السبعة في القراتات الب  مجاهد  ( )
 (.27 / 4)، الموسوعة القرلنية لإلبياري (1 : ي)أسئلة وأجوبة في إعراب القرل  الب  هشام : ان ر ( )
 (.744/ 4)ر للشوكاني ، فتح القدي(   /  )تفسير مقاتل ب  سليما  : ان ر (4)
(7) ( 4 / 1.) 
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 وبكونرره لاشرريات خالقرراً  بكونرره اإللرره وصررف تقرردم ألنرره بالجهررل وصررفهم إنمررا": ورررال الرررازي
 ومر ، تنفر  وال ت رر ال أنهرا جمرادات األصرنام هعه كو  و اهر، واألرض السموات لمقاليد مالكاً 

 األجسرام هرعه بعبرادة واشرتغل، المقدسرة الشرريفة الصرفات بتلرك اإلله الموصوف عبادة ع  أعرض
 أ  شررك وال الجرراهلو  أيهررا: رررال السرربب فلهررعا، عليرره مزيررد ال مبلغرراً  الجهررل فرري بلررغ فقررد، الخسيسررة
 . ( )"المو   بهعا الئق األمر بهعا وصفهم

لنبيه  وتعالى سبحانه اهلل م  تلقيناً  كا  وا   هو التعقيب وهعا": ورال عبد الكريم الخطيب
 أمرام يجرد ال، بمنطقره فالعقرل !.اهلل أمرر مر  تلتقرى ،العقرل دعروة أنره عليره إال وسرالمه اهلل صلوات

، هلل اإلععرررا  إال يجرررد ال -وحدانيتررره علرررى الدالرررة الررردالئل تلرررك يررردى وبررري ، اهلل لقررردرة العررررض هرررعا
خالي، له والوالت  مر ، وال راللة الجهالرة أهرل إليره يردعو مرا إلرى ملتفت غير، وحده له العبادة وا 
 .( )" الالت م  يعبدو  ما عبادة

 تحقيق المقاصد واألهداف: ادسا  س

. ليعبرردوا معهررا إلهرره، عبررادة أصررنامهم مرر  النبرري  المشررركو  مرر  العجررب العجرراب أ  يطلررب . 
وهررو خررالق ، إع عبرردوا معرره غيررره، ولررم يع مرروه حررق التع رريم، لررم يعرفرروا اهلل حررق المعرفررةفهررم 

  .( )األشيات ومالكها

لمقاليرد  روا بخرالق األشريات وال بكونره مالكراً ألنهرم لرم يتفكر، وصف اهلل تعالى المشركي  بالجهرل . 
ومرر  فعررل مثررل علررك فهررو فرري ، جمررادات ال ت ررر وال تنفرر  وعبرردوا أصررناماً ، السررموات واألرض

  .(4)غاية الجهل

 

 
                                                           

 (. 47/ 7 )مفاتيح الغيب  ( )
 (.22  /   )التفسير القرلني للقرل   ( )
 (.14 / 7 )تفسير حدائق الروح والريحا ، لمحمد أمي  الهرري : ان ر ( )
 (. 1 : ي)البرها ، الب  الزبير الغرناطي : ان ر (4)
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 .إخال  العبادة ه وتع يمه: المطلب الرابع

ال  -صررلوات اهلل علرريهم -وهررم. يبرردأ أول مررا يبرردأ باألنبيررات والمرسررلي ، تحررعير مرر  الشرررك
ولكر  التحرعير هنرا ينبره سرواهم مر  أرروامهم إلرى تفررد عات ، يتطرق إلرى رلروبهم طرائف الشررك أبرداً 

ثررم  .بمررا فرريهم األنبيررات والمرسررلو ، وتوحررد البشررر فرري مقررام العبوديررة، اهلل سرربحانه فرري مقررام العبررادة
ب للبشررر الترري تقررر ، علررى طريقررة التصرروير القرلنيررة، يكشررف لهررم عرر  جانررب مرر  ع مررة اهلل وروترره

وهرعا مرا ررد بينره اهلل سربحانه وتعرالى ، المحردود يتصورها إدراكهرم، الحقائق الكلية في صورة جزئية
ِسِريَن َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الاِذيَن ِمْن قَْبلَِك لََِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنا َعَملَُك َولَتََُّكونَنا ِمَن اْلَخا: بقوله

َ فَ *  وواِكِرينَ بَووِل ّللاا َُ َجِميًعووا قَْبَضووتُهُ يَووْوَم *  اْعبُووْد َوُكووْن ِمووَن الشا َ َحووقا قَووْدِرِه َواْْلَْر َوَمووا قَووَدُروا ّللاا

ا يُْشِرُكونَ  َماَواُت َمْطِوياات  بِيَِمينِِه ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعما  [.37 - 37: الزمر] اْلقِيَاَمِة َوالسا

 المناسبة: أوال  

عرراد إلررى ، اهلل تعررالى الوعررد والوعيررد يرروم القيامررة ألهررل التوحيررد وأهررل الشررركبعررد أ  أبررا  
وأنهرم ، بعبرادة األصرنام ثم نعرى علرى الكرافري  أمررهم رسرول اهلل ، تبيا  دالئل األلوهية والتوحيد

 .( )إع لو عرفوه لما جعلوا الجمادات شركات له في العبودية، لم يعرفوا اهلل حق المعرفة

 ب النزولأسبا: ثانيا  

رإهإ ) اقَّ قرادؤ وا اللَّاهر حر ما قردررم : فقرال مرّر يهرودي برالنبي : ررال ر ري اهلل عنهمرا عر  ابر  عبراس :(ور
 -واألر ري  علرى عه، -أي علرى إصرب  -كيف تقول يا أبا القاسم إعا و   اهلل السموات على عه

فرأنزل ، -ب أي علرى إصر -والجبرال علرى عه، -أي علرى إصرب  -والمات علرى عه، أي على إصب 
وا اللََّه َحقَّ َرْدِرِه اآلية: اهلل  ( ). َوما َرَدر 

 

 

                                                           

 (743/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي(  )
 .، وحسنه شعيب األرناؤوط37  : ، حديث ررم(3  / 4)سند أحمد م ( )
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 المعاني اللغوية: ثالثا  

برطرنَّ عرمرلمكر -1  .( )اإلبطال: واإلحباط، ليعهب  هبات منثورا: لريرحؤ

رإهإ -2 قَّ قردؤ وا اللَّهر حر ما قردررم ه ووصرفو  حيرث جعلروا لره شرريكاً ، ما عّ مروه حرق التع ريم الالئرق بره: ور
 .( )بما ال يليق به

يعا  -3 مإ ررؤضم جر  .( )أي األرا ي السب : وراألؤ

 القراءات ومعناها: رابعا  

 برالنو ، (لنحوبطن)و. للمفعرول البنرات على: (حبطنليُ )و، (عملك ليحبطنا ): ررئ": رال الزمخشري
  .(4)"الشرك أو، اهلل ليحبط : أي، واليات

 اإلعراب ومعانيه: خامسا  

بمادؤ برالإ اللَّاهر فر  زائرردة : والفرات. أي برل اعبرد اهلل فاعبرد، عبرد أو منصروب بتقردير فعرلر أمنصروب بر: اعؤ
 .(7)وغير زائدة عند غيره، عند األخفش

تمهم  يعا  قربؤضر مإ ررؤضم جر  .(3)حال: وَجِميعاً ، خبره: وَرْبَ ت ه  ، مبتدأ: اأْلَْرض  : وراألؤ

 التفسير اإلجمالي : سادسا  

َولَتََُّكوونَنا  وِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الاِذيَن ِمْن قَْبلَِك لََِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنا َعَملُكَ َولَقَْد أُ : قوله تعالى

لرررى مررر  ربلررري مررر  الرسرررل أ  اإللررره ، إ  أمرررركم لعجيرررب: أي، ِموووَن اْلخاِسوووِرينَ  فلقرررد أوحررري إلررري وا 
ليحرربط   -والتقررديرعلررى سرربيل الفرررض  -وأنرره إعا أشرررك نبرري، المعبررود هررو اهلل وحررده ال شررريك لرره

                                                           

 (. 77/  )النكت الدالة على البيا  في أنواع العلوم واألحكام، للقصاب  ( )
 (.743/ 3 )اللباب، الب  عادل الدمشقي  ( )
 (.4  /   )جام  البيا ، للطبري  ( )
 (. 4 / 4)الكشاف، للزمخشري  (4)
 (. 47: ي)يم، لزكريا األنصاري إعراب القرل  الع  (7)
 (.7 / 4)إعراب القرل ، للنحاس  (3)
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عا كرررا  الشررررك . و ررريعوا دنيررراهم ولخررررتهم، وليكرررون  مررر  الرررعي  خسرررروا أنفسرررهم، ويررربطل  عملررره وا 
ًِ  موجبرراً  : كمررا رررال تعررالى، فهررو محرربط عمررل غيرررهم بطريررق األولررى، إحبرراط عمررل األنبيررات فر ررًا

 ََولَْو أَْشَرُكوا لََحبِ َ َعْنُهْم ما كانُوا يَْعَملُون [22: األنعام]( ). 

 تحرربط وال يشررركو  ال رسررله أ  تعررالى اهلل علررم مرر  الكررالم هررعا صررح كيررف": رررال الرررازي
 يلررزم ال الشرررطية والق رية شرررطية ر رية عملررك ليحرربط  أشرركت لررئ  رولره أ  أعمرالهم؟ والجررواب

 بمتسرراويي  منقسررمة لكانررت زوجررا الخمسررة كانررت لررو رولررك أ  ترررى أال جزأيهررا صرردق صرردرها مرر 
 إَِّلا  آلَِهوة   فِيِهَموا َكوانَ  لَووْ : تعرالى اهلل ررال، صادق غير جزأيها م  واحد كل أ  م  صادرة ر ية

 ُ   .( )"فسدتا رد وبأنهما للهة فيهما بأ  القول صدق هعا م  يلزم ولم [  : األنبيات] لَفََسَدتَا ّللاا

 برره إشررراك منررك حصررل إعا بأنرره ربررك مرر  الرروحي عليررك نررزل ": رررال المراغرري فرري تفسرريرهو 
 وال، فقيررر ببررائس وبررر، رحررم كصررلة الخيررر أعمررال مرر  لررك عمررل كررل ليرربطل  وثرر  أو صررنم عبررادةب

 مر  إلرى الرسرل وأوحرى، واآلخرة الدنيا في ح و هم خسروا مم  ولتكون ، جزات وال ثوابا به تنال 
 . ( )"هعا بمثل ربلك

 منره يقر  وال كيشرر  ال أنره اهلل علرم ررد إع، أمتره والمرراد للنبري  الخطراب": ورال القرطبي
، الكفرر علرى بالوفراة مشرروط العمرل الرردة إحبراط ولكر  السرابقة طاعاتره تنفعره لم ارتد فم ، إشراك
 هنرا هرا فرالمطلق" أعمرالهم حبطرت فأولئرك كرافر وهرو فيمرت دينه ع  منكم يرتدد م " : رال ولهعا

 . (4)"المقيد على محمول

 مررر  بالمشرررركي  يحيرررق مرررا علرررىو ، الشررررك علرررى هرررو تشرررني ": وررررال عبرررد الكرررريم الخطيرررب
 وهررو-فرررض  ولررو اهلل حتررى عنررد لرره شررفاعة فررال، أحررد فيرره وررر  إ  أمررر وأنرره، ونقمترره اهلل غ ررب
 أكررم م  كا  أو، اهلل أنبيات وهم، اهلل إلى المقربي  أررب م ، باهلل يشرك العي كا  إ  -مستحيل

                                                           

 (.131 / 7)، في  الل القرل  لسيد رطب ( 1 /  )بحر العلوم، للسمررندي : ان ر ( )
 (. 47/ 7 )مفاتيح الغيب  ( )
( ) ( 4 / 1.) 
 (.77 / 7 )الجام  ألحكام القرل   (4)
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 الخاسرررري ؟ مرر  ولتكررون  رولررره ىمعنرر مررا": ورررال الررررازي. ( )"!اهلل رسررول وهرررو، اهلل علررى اهلل خلررق
 تصردر التري القبرائح فكرعلك، غيررهم طاعرات مر  أف رل والرسرل األنبيرات طاعرات أ  كما والجواب

  اْلَمَماتِ  َوِضْع َ  اْلَحيَاةِ  ِضْع َ  َْلََذْقنَاكَ  إًِذا: تعرالى لقوله أربح تكو  الصدور بتقدير فإنها عنهم

 فري ترأثيره يكرو  منره حصروله وبتقردير، منره لحاصرلا الشررك  رعف المعنرى فكرا  [77: اإلسرات]
 .( )"وأع م أروى اهلل غ ب جانب

َ فَاْعبُودْ  بَولِ : فقرال تعرالى، ثم انتقل م  النهري عر  الشررك إلرى األمرر بعبرادة اهلل وحرده  ّللاا

واِكِرينَ   واعبرده، أي أخلري العبرادة هلل وحرده ال شرريك لره أنرت ومر  اتبعرك وصرّدرك َوُكْن ِمَن الشا
وكرر  مرر  الشرراكري  إنعامرره عليررك بررالتوفيق والهدايررة لإليمررا  برراهلل ، سررواه وال تعبررد معرره أحررداً ، وحررده
 .( )وتشريفك بالرسالة والدعوة إلى دي  اهلل تعالى، وحده

نعررى علرريهم ، وبعررد أ  نعررى اهلل تعررالى مررا أمررر برره المشررركو  نبررّي اهلل مرر  عبررادة األوثررا 
َ َحوووقا قَوووْدِرهِ : فقرررال، أنهرررم لرررم يعرفررروا اهلل حرررق المعرفرررة أي مرررا ع مررروا اهلل حرررق  َوموووا قَوووَدُروا ّللاا

وهو العي ال أع م وال أردر ، غيره وما ردر المشركو  اهلل حق ردره حي  عبدوا معه إلهاً ، تع يمه
، يرا محمرد: فقرال جات حبر م  األحبار إلى رسرول اهلل : رال ع  عبد اهلل ب  مسعود .(4)منه

، والشررجر علررى أصررب ، واألر رري  علررى أصررب ، يجعررل السررموات علررى أصررب   إنررا نجررد أ  اهلل
 ف ررحك رسررول اهلل ، أنررا الملررك: فيقررول، وسررائر الخلررق علررى أصررب ، والمررات والثرررى علررى أصررب 

وا اللَّررَه َحررقَّ رَررْدِرهِ  ثررم ررررأ رسررول اهلل ، لقررول الحبررر تصررديقاً ، حتررى برردت نواجررعه َواأْلَْرض  ، َومررا رَررَدر 
 إ  رسول اهلل : ع  اب  عمر ر ي اهلل عنهما رال يورو . (7)اآلية...َرْبَ ت ه  َيْوَم اْلِقياَمةِ  َجِميعاً 

َ َحووقا قَووْدِرهِ : ررررأ هررعه اآليررة عات يرروم علررى المنبررر َُ َجِميعوواً قَْبَضووتُهُ يَووْوَم  َومووا قَووَدُروا ّللاا َواْْلَْر

وا يُْشوِرُكونَ  َوالساماواُت َمْطِوياوات  بِيَِمينِوهِ  اْلقِياَمةِ  يقرول هكرعا  ورسرول اهلل  ُسوْبحانَهُ َوتَعوالى َعما

                                                           

 (21  /   )التفسير القرلني للقرل   ( )
 (. 47/ 7 )مفاتيح الغيب  ( )
 (.   / 7)تفسير القرل  الع يم، الب  كثير  ( )
 (. 43/  )البحر المديد، الب  عجيبة : ان ر (4)
 .  42: ، كتاب تفسير القرل ، باب وما ردروا اهلل حق ردره، حديث ررم(3  / 3)صحيح البخاري  (7)
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أنا ، أنا العزيز، أنا الملك، أنا المتكبر، أنا الجبار، يمّجد الرب نفسه: يحركها يقبل بها ويدبر، بيده
 .( )(ليخّرّ  به: المنبر حتى رلنا فرجف برسول اهلل . الكريم

رررا ، َم اْلِقياَمرررِة َوالسَّرررماوات  َمْطِويَّرررات  ِبَيِمينِرررهِ َواأْلَْرض  َجِميعرررًا َرْبَ رررت ه  َيررروْ  س رررْبحاَنه  َوَتعرررالى َعمَّ
والسرررموات خا رررعة لقدرتررره وسرررلطانه ، ي ْشرررِرك وَ  أي والحرررال أ  األرض تحرررت تصررررف اهلل وملكررره

رادتره ويررى ، تنرزه وتقردس اهلل عمرا يشرركو  بره مر  المعبرودات التري جعلوهرا شرركات هلل، ومشيئته وا 
أل  األصررل فرري الكررالم حملرره ، واالعتقرراد بالقب ررة واليمرري ، لف وجرروب اإليمررا  بهررعه ال ررواهرالسرر

يقاااابض اه األرض يااااوم ): يقررررول سررررمعت رسررررول اهلل ، أبرررري هريرررررة  عرررر . ( )علررررى الحقيقررررة
 .( )(أين ملوك األرض ، أنا الملك: ثم يقول، ويطوي السماء بيمينه، القيامة

 دافتحقيق المقاصد واأله: سابعا  

َلى الَِّعيَ  ِمْ  َرْبِلرَك لَرِئْ  َأْشرَرْكَت َلَيْحرَبَط َّ َعَمل ركَ  .  ، كرالم علرى سربيل الفررض. َوَلَقْد أ وِحَي ِإَلْيَك َواِ 
رناط الكفرة، والمراد به تهييو الرسل   .(4)وتنبيه األمة، وا 

 ثواب فال، ولو كانت صالحة، إ  الشرك والكفر محبط مبطل لجمي  أعمال الكفار والمشركي  . 
ومرر  ارتررد أي ررا ومررات علررى . بسرربب أر ررية الكفررر الترري رامررت عليهررا، لهررم عليهررا فرري اآلخرررة

َوَموْن يَْرتَوِدْي ِموْنَُّكْم َعوْن : لقوله تعالى، وحبطت أعماله كلها، لم تنفعه طاعاته السابقة، الكفر

نْ   .(7)[7  : البقرة] يا َواَْلِفَرةِ ِيينِِه فَيَُمْت َوُهَو كافِر  فَأُولََِك َحبِطَْت أَْعمالُُهْم فِي الدُّ

                                                           

 .عيب، وصححه ش4 74: ، حديث ررم(14 / 1)مسند أحمد  ( )
، البحررر المحرريط، البرر  (42/ 7)، أنرروار التنزيررل، للبي رراوي (14 /  )تفسررير العررز برر  عبررد السررالم : ان ررر ( )

 (.1  / 1)حيا  
 .  42: ، كتاب التفسير، باب روله تعالى واألرض جميعًا رب ته، حديث ررم(3  / 3)صحيح البخاري  ( )
 (. 4 / 4)الكشاف، للزمخشري  (4)
 (.744/ 4)لقدير، للشوكاني فتح ا: ان ر (7)
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 هرري بررل، ورسررر رهررر عبررادة ليسررت العبررادة هررعه أ  إلررى إشررارة، والشرركر العبررادة برري  الجمرر  فرري . 
، فهرردى رررّدر والررعي، فسررّوى خلررق الررعي، وتعررالى سرربحانه هلل وحرربّ ، ووالت، وشرركر حمررد عبررادة
 .( )أحوى غثات فجعله، المرعى أخرج والعي

وهررعه اآليررة تنبيرره علررى ع مررة اهلل وكمررال ردرترره وحقررارة األجرررام ، يَّررات  ِبَيِمينِررهِ َوالسَّررماوات  َمْطوِ  .4
: ررال القرطبري .( )وفيها داللة على أ  تخريب العالم أهو  شيت عليه، الع ام بالنسبة لقدرته

نما"  تنقطر  الردعاوى أل ، أي را شري لكرل شراملة ردرتره كانرت وا   بالرعكر القيامة يوم خي وا 
" : الحرديث فري ررال ولرعلك" الردي  يروم مالرك" : وررال" هلل يومئرع واألمرر" : ررال كمرا، اليوم علك
 .( )"األرض ملوك أي  الملك أنا يقول ثم

 فري واأللبراب العقرول حرارت الرعي الع ريم القراهر وأنره القرادر، ع مته بي  سبحانه وتعالى لما .7
 فرررري لرررره ركاتشرررر األصررررنام تجعررررل أ  عرررر  التنررررزه والتقرررردس أوجررررب علررررك لرررره، ع مترررره وصررررف

 .(4)المعبودية

 

                                                           

 (.21  /   )التفسير القرلني للقرل ، لعبد الكريم الخطيب  ( )
 (. 2/  )صفوة التفاسير، للصابوني : ان ر ( )
 (.71 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي  ( )
 (.477/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  (4)
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 وبيا  أ  وعد اهلل حق، أنواع النفخ: المطلب األول

 مآل األشقيات والسعدات: المطلب الثاني

 تسبيح المالئكة هلل وحده: المطلب الثالث
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 وبيان أن وعد اه حق، أنواع النفخ: األولالمطلب 

ويخريم علرى سراحة ، حترى تهردأ كرل حركرة، ثم يسير وئيرداً ، يبدأ متحركاً ، مشهد رائ  حافل
وال ، فال حاجة إلى كلمة تقال! بي  يدي اهلل الواحد القهار، ورهبة الخشوع، العرض جالل الصمت
وهررعا الررعي بينرره سرربحانه وتعررالى فرري  .لأل  المقررام هنررا مقررام روعرة وجررال. إلرى صرروت واحررد يرتفرر 

ُ ثُوما نُفِوَخ فِيوِه : روله َِ إَِّلا َموْن َشواَء ّللاا َماَواِت َوَمْن فِوي اْْلَْر وِر فََصِعَق َمْن فِي السا َونُفَِخ فِي الصُّ

َْ ا*  أُْفووَرى فَووإَِذا ُهووْم قِيَووام  يَْنظُووُرونَ  َُ بِنُوووِر َربَِّهووا َوُوِضوو ْلَِّكتَوواُب َوِجوويَء بِووالنابِيِّيَن َوأَْشووَرقَِت اْْلَْر

ووَهَداِء َوقُِضووَي بَْيوونَُهْم بِوواْلَحقِّ َوُهووْم ََّل يُْظلَُمووونَ  َوُوفِّيَووْت ُكوولُّ نَْفووٍس َمووا َعِملَووْت َوُهووَو أَْعلَووُم بَِمووا *  َوالشُّ

 .[71 - 32: الزمر] .يَْفَعلُونَ 

 المناسبة: أول  

عكرر ، وخلقره كرل شريت، في الكو  وتدبيرهبعد بيا  أدلة ع مة اهلل وكمال ردرته بتصرفه 
وهري نفخترا الصرور ، على تمام القردرة وع مرة السرلطا  اهلل تعالى مقدمات يوم القيامة الدالة أي اً 

ثم الفصل بالحق والعدل بي  الخالئرق للحسراب ، والثانية للبعث م  القبور، األولى لإلماتة، مرتي 
يصال الحق إلى كل واحد، والجزات  .( )وا 

 المعاني اللغوية: يا  نثا

ورإ -1 نمفإخر فإي الصُّ وِر بوق أو رر  ينفخ فيه: ور  .( )الصُّ

عإقر -2  .( )مات أو غشي عليه: فرصر

ررقرتإ -3  .(4) وما ر ى به م  الحق فيهم، أنارت بما أرامه اهلل م  العدل بي  أهلها: ورأرشؤ

عر الؤكإتابم -4 ضإ وم   .(7)سابو   كتاب األعمال أو صحائف األعمال للح: ور

                                                           

 (. 77،  77/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي  ( )
 (.11 /  )ر يحيى ب  سالم تفسي ( )
عرابه، للزجاج  ( )  (. 3 / 4)معاني القرل  وا 
 (.747/ 4)فتح القدير، للشوكاني  (4)
 (.47 / 4)الكشاف، للزمخشري  (7)
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 .( )العي  يشهدو  لامم وعليهم م  المالئكة والمؤمني : ورالشُّهرداءإ -2

لرتؤ -6 فِّيرتؤ كملُّ نرفؤٍس ما عرمإ وم   .( )وحصلت على الجزات، وصلت كل نفس إلى حقها: ور

 البالغة: ثالثا  

ونر يم ؤلرممونر يرفؤعرلمونر -1 ا يروحي بروعرة البيرا  ممر، بينها توافق الفواصل في الحرف األخيرر: يرنؤ مرم
 .( )وكمال الجمال

 التفسير اإلجمالي : رابعا  

يخبررر اهلل تعررالى عرر  هررول يرروم القيامررة ومررا فيرره مرر  اآليررات الع يمررة البرراهرة الدالررة علررى 
ور: فيقرول، كمال القدرة وتمام الع مة اإللهية فََصِعَق َمْن فِي الساماواِت َوَموْن فِوي  َونُفَِخ فِي الصُّ

 َِ ُ  اْْلَْر أي هرعه هرري النفخرة األولررى  فَووإِذا ُهوْم قِيووام  يَْنظُووُرونَ  ثُووما نُفِوَخ فِيووِه أُْفوورى إَِّلا َموْن شوواَء ّللاا
فيمروت مر  الفرزع وشردة الصروت ، حيرث يرنفخ إسررافيل فري الصرور الرعي هرو بروق أو ررر ، للموت

حينئرع كجبرائيررل إال مر  شرات اهلل أال يمروت ، المروت فري الحرال: والصرعق، أهرل السرموات واألرض
سرافيل نفسه العي  يموتو  بعد علك  .(4)ال ندري م  هم؟: وريل، وميكائيل وا 

فيقوم الخلق كلهم أحيات على أرجلهرم ين ررو  ، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى للبعث م  القبور
كمرررا ررررال ، بعرررد أ  كرررانوا ع امرررا ورفاترررا، أهرروال القيامرررة ومرررا يقرررال لهرررم أو ينت ررررو  مرررا يفعررل بهرررم

واِهَرةِ  فَإِناما ِهَي َزْجَرة  واِحَدة  : تعرالى يَوْوَم : وررال سربحانه[ 4  -  : النازعرات] فَإِذا ُهْم بِالسا

َوِموْن : وررال جرل وعرال[  7: اإلسررات] َوتَظُنُّووَن إِْن لَبِْثوتُْم إَِّلا قَلِويًَل  فَتَْستَِجيبُوَن بَِحْموِدهِ  يَْدُعوُكمْ 

                                                           

 (.3 / 4)زاد المسير، الب  الجوزي (  )
 (.22 3/ 1 )الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب  ( )
 (. 2/  )ي صفوة التفاسير، للصابون(  )
، مفررررررراتيح الغيرررررررب، (77 / 2)، الكشرررررررف والبيرررررررا ، للثعلبررررررري (1  /   )جرررررررام  البيرررررررا ، للطبرررررررري: ان رررررررر( 4)

 (.7/473 )للرازي
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وووماءُ  َُ بِوووأَْمِرهِ  آياتِوووِه أَْن تَقُووووَم السا َِ  َواْْلَْر  إِذا أَْنوووتُْم تَْخُرُجوووونَ  ثُوووما إِذا َيعووواُكْم َيْعوووَوةً ِموووَن اْْلَْر
 .( )[7 :الروم]

 : ثم عكر اهلل تعالى بعض أحوال يوم القيامة

أ ررراتت أرض المحشرررر وأنرررارت بتجلررري الحرررق جرررل وعرررال : أي، َوَأْشرررَرَرِت اأْلَْرض  ِبن ررروِر َربِّهرررا - 
ومرررا ر رررى بررره مررر  الحرررق بررري  ، وبمرررا أرامررره اهلل مررر  العررردل بررري  أهلهرررا، لق ررراتللخالئرررق لفصرررل ا

 .( )عباده

ِ َ  اْلِكتاب   -  إما باليمي  ، يدي أصحابها و عت كتب وصحائف أعمال بني لدم بي : أي، َوو 
ما بالشمال ِغيَرةً َوَّل َكبِيَرةً إَِّلا : كما رال تعالى، وا  ََ : الكهف] أَْحصاهاماِل هَذا اْلَِّكتاِب َّل يُغاِيُر 

41]( ). 

ليسرررألوا عمرررا أجرررابتهم بررره ، وجررريت باألنبيرررات إلرررى الموررررف: أي، َوِجررريَت بِرررالنَِّبيِّيَ  َوالشُّرررَهداتِ : 4 - 
ووٍة بَِشووِهيدٍ : كمررا رررال تعررالى، أممهررم َْنووا ِمووْن ُكوولِّ أُما َْنووا بِووَك َعلووى هووُؤَّلِء َشووِهيداً  فَََّكْيووَ  إِذا ِج  َوِج

ا بالشررهود الررعي  يشررهدو  علررى األمررم مرر  المالئكررة الحف ررة الترري تقيررد وجرريت أي رر[  4 :النسررات]
يسروق : والسرائق[   : ق] َوجاَءْت ُكلُّ نَْفٍس َمَعها سائِق  َوَشوِهيد  : أعمال العباد كما رال تعالى

الرعي  يشرهدو  علرى األمرم بمرا بلغرتهم بره  وكرعا مر  أمرة محمرد ، والشهيد يشهد عليهرا، للحساب
ةً َوَسطاً لِتََُّكونُوا ُشَهداَء َعلَى النااسِ : ال تعالىكما ر، رسلهم  .[ 4 : البقررة] َوَكذلَِك َجَعْلناُكْم أُما

فيشهدو  يروم القيامرة برالبالغ علرى ، وكعلك يجات بالشهدات المؤمني  العي  استشهدوا في سبيل اهلل
 .(4)فكّعب بالحق، م  بّلغوه

فقال معبرا ع  هعا ، ل إلى كل شخي حقهبّي  تعالى أنه يوص، وبعد فصل الخصومات
 : المعنى بأرب  عبارات

                                                           

 (.41 / 2)، تأويالت أهل السنة، للماتريدي (434/   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
 (.27 / 7)، التفسير الم هري (14 / 7)البحر المديد، الب  عجيبة : ان ر(  )
 (.41/ 7)، أنوار التنزيل، للبي اوي (47 / 4)الكشاف، للزمخشري : ان ر ( )
 ، (4 / 4 )، تفسير المراغي ( 7 / 4)تفسير القرل  الع يم، الب  كثير : ان ر (4)
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 -  َِّور ِ َي َبْيَنه ْم ِباْلَحق ،ور ي بي  العباد بالعدل والصدق: أي( ). 

 -  َ ررو ويكررو  جررزاؤهم علررى ، وال يررزاد فرري عقررابهم، ال ينقصررو  مرر  ثرروابهم: أي، َوه ررْم ال ي ْ َلم 
ُْ اْلَموواِزيَن اْلقِْسو َ لِيَوْوِم اْلقِياَموةِ َونَ : كما رال تعالى، ردر أعمالهم َوإِْن  فَوَل تُْظلَوُم نَْفوس  َشوْيَاً  َضو

َ َّل : وررال سربحانه[ 47: األنبيرات] َوَكفى بِنا حاِسوبِينَ  أَتَْينا بِها كاَن ِمْثقاَل َحباٍة ِمْن َفْرَيلٍ  إِنا ّللاا

ةٍ   .( )[41: النسات] َويُْؤِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجراً َعِظيماً  ْفهاَوإِْن تَُك َحَسنَةً يُضاعِ  يَْظلُِم ِمْثقاَل َذرا

 -  ْفَِّيررْت ك ررلُّ َنْفررٍس مررا َعِملَررت أي وفيررت وأعطيررت كررل نفررس جررزات مررا عملررت مرر  خيررر أو ، َوو 
 .( )شر

4-  َ َوه َو َأْعَلم  ِبما َيْفَعل و ،اترب م  غير حاجرة إلرى ك، أي واهلل عالم بما يفعل العباد في الدنيا
نما و   الكتاب، وال حاسب وال شاهد . ورط  المععرة، وجيت بالنبيي  والشهدات لتكميل الحجة، وا 

فال يحتمل وجود أي خطأ في ، وأتى بهعا الحكم للداللة على أنه تعالى يق ي بالحق ع  علم تام
 .(4)بيا  أ  كل مكلف يصل إلى حقه: والمقصود. علك الحكم

 هدافتحقيق المقاصد واأل: خامسا  

، ويحيررو  فرري الثانيررة، النفخررة األولررى منهمررا يمرروت بهررا الخلررق: نفختررا  يررنفخ فرري يرروم القيامررة - 
ذكر رساول اه ): ع  أبي سعيد الخدري رالف، (7)والعي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السالم

 (3)(وعن يساره ميكائيل، عن يمينه جبرائيل: وقال، صاحب الصور.  

إنهرم : وريرل، هرم الشرهدات متقلّردي  أسريافهم حرول العررش: سرتثنى مر  هرم؟ فقيرلاختلف في الم - 
سرافيل وملك الموت عليهم السالم َونُفَِخ : تال أ  النبي  أبي هريرةلحديث ، جبريل وميكائيل وا 

                                                           

 (.14 /  )بحر العلوم، للسمررندي  ( )
 (.743/ 4)فتح القدير للشوكاني  ( )
 (.713/ 2) التفسير الوسيط، مجم  البحوث ( )
 (.41 /   ) ، لصديق حس  خا فتح البيا ( 4)
 .( 7 / 7) ، للسيوطيالدر المنثور( 7)
 .، و عف إسناده شعيب األرناؤوط131  : ، حديث ررم(   / 7 )مسند أحمد ط الرسالة ( 3)
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ورِ  ُ  فِي الصُّ َِ إَِّلا َمْن شاَء ّللاا يرا نبرّي اهلل مر  هرم : فقال فََصِعَق َمْن فِي الساماواِت َوَمْن فِي اْْلَْر
سارافيل وملاك الماوت هم جبريال وميكائيال): العي  استثنى اهلل تعالى؟ رال ثرم عكرر أنره يرؤمر ، (وا 

إن ): ففري هرعا الحرديث، ثرم يميرت اهلل جبريرل، جبريل بإماتة نفرس إسررافيل وميكائيرل وملرك المروت
 . ( ).استثنائه أي، اهلل أعلم بثنياه: وريل. (آخرهم موتا جبريل عليه وعليهم السالم

أل  ، أولرررى بالصرررحة هرررعا القرررول الرررعي روي فررري علرررك عررر  رسرررول اهلل ": ررررال القرطبررري
والشررهدات وا   كررانوا عنررد اهلل أحيرات كمررا أخبررر اهلل تعررالى عكررره ، المروت: الصرعقة فرري هررعا المو رر 

نمرا عنرى جرل ثنراؤه باالسرتثنات فري هرعا المو ر ، فإنهم رد عاروا الموت ربرل علرك ثنات مر  االسرت، وا 
وعلك أنره لرو ، ال م  العي  رد ماتوا ربل علك بزما  ودهر طويل، العي  صعقوا عند نفخة الصعق

وجررب أ  يكررو  ، وعاق المرروت ربررل ورررت نفخررة الصررعق، جرراز أ  يكررو  المررراد بررعلك مرر  رررد هلررك
ألنه ممر  ال يصرعق فري علرك الوررت إعا كرا  ، فعاق الموت م  ربل علك، المراد بعلك م  رد هلك

 .( )"الميت ال يجدد له موت لخر في تلك الحال

وتعرراد إلرريهم ، بررأ  يبعررث األمرروات مرر  أهررل األرض والسررمات أحيررات مرر  ربررورهم: يكررو  البعررث - 
 .( )أو ينت رو  ما يفعل بهم، ماعا يؤمرو ، فيقومو  ين رو ، أبدانهم وأرواحهم

والعردل ، وال لرم  لمرات، دهتستنير أرض المحشر وت يت بعدل اهلل ور ائه بالحق بري  عبرا -4
 .(4)في يت به األرض، أو إنها تستنير بنور خلق اهلل تعالى، نور

، أ  يو ررر  كتررراب األعمررال بررري  لخرررع بيمينرره ولخرررع بشرررماله: إ  أحرروال الحكرررم والق رررات سررب  -7
ويق رررى بررري  النررراس بالصررردق ، فيسرررألو  عمرررا أجابرررت األمرررم أنبياتهرررا، ويجرررات برررالنبيي  والشرررهدات

                                                           

م  جرررا: ، ورجحررره القرطبررري، ان رررر(  7/  )، شرررعب اإليمرررا ، للبيهقررري (23/  )مسرررند إسرررحاق بررر  راهويررره  ( )
 (.   /   )البيا  

 (.   /   )جام  البيا  (  )
 (.3  / 7)النكت والعيو ، للماوردي (  )
 (.27 3/ 1 )الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب  (4)
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وتروفى كرل نفرس مرا عملرت ، فرال يرنقي مر  حسرناتهم وال يرزاد علرى سريئاتهم، ال ي لمو و ، والعدل
 .( )واهلل أعلم بما فعلت كل نفس في الدنيا، م  خير أو شر

 مآل األشقياء والسعداء: المطلب الثاني

. ركرب المتكبرري ، علك ركب جهنم. ال مورف مخاصمة وال مجادلة، مورف إععا  وتسليم
وهرعا . الخلرود فري النعريمو ، والثنرات المسرتحب، االستقبال الطيب، ركب المتقي ، نةركب الجويقابله 

َوِسيَق الاِذيَن َكفَُروا إِلَى َجَهناَم ُزَمًرا َحتاى إَِذا َجاُءوَها فُتَِحوْت : العي بينه سبحانه وتعالى في روله

ِمْنَُّكْم يَْتلُوَن َعلَْيَُّكْم آيَاِت َربَُِّّكْم َويُْنِذُرونََُّكْم لِقَاَء يَْوِمَُّكْم َهوَذا  أَْبَوابَُها َوقَاَل لَُهْم َفَزنَتَُها أَلَْم يَأْتَُِّكْم ُرُسل  

ََْس *  قَالُوا بَلَى َولََِّكْن َحقاْت َكلَِمةُ اْلَعَذاِب َعلَى اْلََّكافِِرينَ  قِيَل اْيُفلُووا أَْبوَواَب َجَهوناَم َفالِوِديَن فِيَهوا فَبِو

ِسيَق الاِذيَن اتاقَوْوا َرباُهوْم إِلَوى اْلَجناوِة ُزَموًرا َحتاوى إَِذا َجاُءوَهوا َوفُتَِحوْت أَْبَوابَُهوا وَ *  َمْثَوى اْلُمتَََّكبِِّرينَ 

ووَدقَنَا َوْعووَدهُ *  َوقَوواَل لَُهووْم َفَزنَتَُهووا َسووََلم  َعلَووْيَُّكْم ِطْبووتُْم فَاْيُفلُوَهووا َفالِووِدينَ  ََ ِ الاووِذي  َوقَووالُوا اْلَحْمووُد ّلِِلا

أُ ِمَن اْلَجناِة َحْيُث نََشاُء فَنِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِينَ َوأَْوَرثَ  ََ نَتَبَوا  [74 -  7: الزمر] نَا اْْلَْر

 المناسبة: أول  

فَِّيررْت ك ررلُّ َنْفررٍس مررا َعِملَررْت أبررا  اهلل : بقولرره تعررالى، بعررد بيررا  أحرروال أهررل القيامررة مجمررال َوو 
 .( )قي المتوأحوال  الكافري تعالى بالتفصيل أحوال 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

هراانَّمر -1 وا إإلااى جر ينر كرفراارم اايقر الَّااذإ سإ زعرراج: مرر  السرروق: ور ، وهررو الحررث علررى السررير بعنررف وشرردة وا 
 .( )بقصد اإلهانة واالحتقار

 .(4)بمقدار تفاوتهم في ال اللة والشر، جماعات أو أفواجا بع ها إثر بعض: الزمر: زممررا  -2

ينر -3 يقر الَّذإ سإ نَّةإ زممررا   ور بَّهممؤ إإلرى الؤجر ا رر  ، أي أسرع بهم بلطف إلى دار الكرامة جماعات: اتَّقروؤ

                                                           

 (.77/ 4 )التفسير المنير، للزحيلي (  )
 (.737، 734/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي  ( )
 .(23 /   )روح المعاني، لالوسي  ( )
 (.714/  )التفسير الوسيط، للواحدي  (4)
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 .( )تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة على

بؤتممؤ -3  .( )طهرتم م  دنس المعاصي: طإ

ررؤضر -4 ررثرنرااا األؤ رفهم وأطلررق تصرر، أي ملكوهررا وجعلرروا مالكهررا، ورررد أورثوهررا، أي أرض الجنررة: ورأروؤ
 .( )على سبيل االستعارة ، تشبيها بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه، فيها كما يشاتو 

 .(4)ننزل في أي مقام أردنا م  الجنة الواسعة: نرتربروَّأم -2

 القراءات ومعناها: ثالثا  

 َورَررَرأَ ، مشررددتي { تَوفتحرر{ }فتحررت} َعررامر َواْبرر  َعْمرررو َوَأب ررو َوَنرراِف  كثيررر اْبرر  رَررَرأَ  :فُتَِحتت أ بَوأَااوُاَتتا
َ اَفة يخففو  ياتات{ َوفتحت{ }فتحت} والكسائى َوَحْمَزة َعاِصم  .(7)اإْلِ

 البالغة: رابعا  

اارا  )-1 هراانَّمر زممر وا إإلااى جر ينر كرفراارم اايقر الَّااذإ سإ اارا  )، (ور نَّااةإ زممر بَّهماامؤ إإلرااى الؤجر ا رر ينر اتَّقرااوؤ اايقر الَّااذإ سإ مقابلررة : (ور
 . (3)السعدات وحال األشقيات رابل بي  حال، بينهما

ينر -2 لموها خالإدإ  .(7)التعليل بالفات يدّل على كو  علك الدخول معلال بالطيب والطهارة: فرادؤخم

لرى الؤكافإرإينر -3 قَّتؤ كرلإمرةم الؤعرذابإ عر و   ال اهر فيه مو   ال مير للداللة على اختصاي : حر
 .(2)علك بالكفرة

                                                           

 (.37/ 4)لباب التأويل، للخاز  (  )
 (.71/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي (  )
 (.421/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي (  )
 (.   : ي)التصاريف لتفسير القرل  مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه، ليحيى ب  سالم ( 4)
 (734: ي)السبعة في القراتات ( 7)
 (. 2/  )صفوة التفاسير، للصابوني ( 3)
 (.711/ 4)، أيسر التفاسير للجزائري (7 3: ي)تفسير الجاللي   (7)
 (.41/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  (2)



 98 

ررؤضر -4 ررثرنرا األؤ  .( )تشبيها بحال الوارث وتصرفه في إرثه، مكنية استعارة :ورأروؤ

 التفسير اإلجمالي : خامسا  

َوِسريَق الَّرِعيَ  : فيقرول، كيرف يسرارو  إلرى النرار، يخبر اهلل تعالى ع  حال األشقيات الكفار
َمررررًا أي يسررراق الكرررافرو  برررربهم إلرررى النرررار وا ِإلرررى َجهَرررنََّم ز  ، ووعيررردسرررورا عنيفرررا بزجرررر وتهديرررد ، َكفَرررر 

: ون يرر اآليرة. هو رأسهم في الكفر وداعيتهم إليره: لكل جماعة رائد، جماعات بع ها إثر بعض
وا وَن إِلوى نواِر َجَهوناَم َيع ً ، حترى إعا وصرلوا إليهرا .أي يردفعو  إليهرا دفعرا[   : الطرور] يَْوَم يُوَدعُّ

 .( )صوا بنارهاويخت، فتحت لهم أبوابها السبعة سريعا ليدخلوها ولتعجل لهم العقوبة

علرى ، َوراَل َله ْم َخَزَنت ها مر  المالئكرة الزبانيرة األشردات القروى حف رة النرار والقرائمي  عليهرا
ألم يأتكم رسل م  جنسكم وأنفسكم تتمكنرو  مر  مخراطبتهم واألخرع : وجه التقري  والتوبيخ والتنكيل

، ي  علرى صرحة مرا دعروكم إليرهيتلرو  علريكم ليرات ربكرم التري أنزلهرا إلرامرة الحجرو والبرراه، عنهم
أجابهم الكفار معتررفي   .ويخوفونكم لقات هعا اليوم العي صرتم إليه، ويحعرونكم م  شر هعا اليوم

، ولكرر  كررعبناهم وخالفنرراهم، رررد جاتونررا وأنررعرونا وأررراموا علينررا الحجررو والبررراهي ، بلررى: رررائلي  لهررم
َنا َجَهووناَم ِمووَن اْلِجناووِة : ه تعررالىوهرري رولرر، ووجبررت كلمررة العررعاب علررى مرر  كفررر برراهلل وأشرررك ََ َْلَْموو

َ  َسوأَلَُهْم َفَزنَتُهوا: ون يرر اآليرة. [1  : هرود] َوالنااِس أَْجَمِعينَ  أَلَوْم يَوأْتَُِّكْم  ُكلاموا أُْلقِوَي فِيهوا فَوْو

ْبنا َوقُْلنا بَلى قَْد جاَءنا نَِذير   قالُوا نَِذير   ُ ِمْن شَ  فَََّكذا َل ّللاا  َوقوالُوا َضَلٍل َكبِيورٍ  إِْن أَْنتُْم إَِّلا فِي ْيءٍ ما نَزا

حاِب الساِعيرِ  َْ ُْ أَْو نَْعقُِل ما ُكناا فِي أَ  .( )[1  -2: الملك] لَْو ُكناا نَْسَم

: تقررول لهررم المالئكررة الحف ررة علررى النررارف، وبعررد هررعا اإلررررار أجيبرروا بإصرردار حكررم الجررزات
مراكثي  فيهرا ، مقرّدرا لكرم فيهرا مر  ربرل اهلل الخلرود والبقرات، كرمادخلوا في أبرواب جهرنم التري فتحرت ل

بسربب تكبرركم فري ، فبرئس المسرك  الردائم جهرنم، وال زوال لكم عنهرا، ال خروج لكم منها، إلى األبد
نمرا أبهرم القائرل وأطلرق .فهرو الرعي صريركم إلرى مرا أنرتم فيره، الدنيا عر  اتبراع الحرق ولرم ينسرب ، وا 

                                                           

 (.3  /  )التسهيل لعلوم التنزيل، الب  جزي  ( )
 (.731/ 1 )، اللباب، الب  عادل الدمشقي ( 41/ 2 )مفاتيح الغيب، للرازي: ان ر ( )
 (.1 7/ 4)، أيسر التفاسير، للجزائري (3 / 4 )تفسير المراغي : ان ر ( )
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بمررا حكررم العرردل ، علررى أ  الكررو  شرراهد علرريهم بررأنهم يسررتحقو  مررا هررم فيررهليرردل ، إلررى رائررل معرري 
 .( )الخبير عليهم به

حيررث ، ثررم يخبررر اهلل تعررالى عرر  حررال السررعدات المررؤمني  حرري  يسررارو  إلررى الجنررة مكررّرمي 
، المقربرو : جماعرة بعرد جماعرة، تسوق المالئكة المؤمني  بإعزاز وتشريف وتكريم وفدا إلى الجنرة

، األنبيررررات مرررر  األنبيررررات: كررررل طائفررررة مرررر  أمثررررالهم، ثررررم الررررعي  يلررررونهم، ثررررم الررررعي  يلررررونهم ،فرررراألبرار
حتى إعا وصلوا إلى أبرواب  .والعلمات م  أررانهم، والشهدات م  بع هم، والصديقو  م  الصديقي 

وكانرررت ررررد فتحرررت أبوابهرررا ، واررررتي لهرررم مررر  م رررالم الررردنيا، بعرررد مجررراوزة الصرررراط، الجنرررة الثمانيرررة
  .( )لهمالستقبا

طابررت أعمررالكم وأررروالكم ، سررالمة لكررم مرر  كررل لفررة ومكررروه: ورررال خزنررة الجنررة للمررؤمني 
فادخلوا الجنة ، وطاب جزاؤكم في اآلخرة، فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي، وطاب سعيكم في الدنيا

 .( )وال موت وال فنات فيها، ال زوال وال تحول عنها، ماكثي  فيها أبدا

 مقاصد واألهدافتحقيق ال: سادسا  

 .(4)والمؤم  إلى الجنة، فيساق الكافر إلى النار، توفى كل نفس عملها - 

وهرررم حينرررعاك جماعرررات متفرررررة ، إهانرررة لهرررم واحتقرررارا، يسررراق أهرررل النرررار إليهرررا بسررررعة وعنرررف - 
ألرم : وتقول لهم سردنتها تقريعرا وتوبيخرا، وتفتح أبواب جهنم عند وصولهم إليها، بع ها إثر بعض

نعاركم وتخويفكم لقات ورتكم هعا؟، الرسل م  جنسكم لتبليغكم الكتب المنزلة عليكم تأتكم  (7)وا 

 ولك  وجب الععاب على ، نقر ونعترف بقيام الحجة علينا بمجيت الرسل: يجيب أهل النار - 

 

                                                           

 (.   /   )، التفسير الوسيط، لطنطاوي (41/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي : ان ر ( )
 (.1 7: ي)، تيسير الكريم الرحم ، للسعدي (1  / 7)تفسير القرل  الع يم، الب  كثير : ان ر ( )
 (.32 / 7)، التيسير في أحاديث التفسير، لمحمد مكي ( 4 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
 (. 1 /  )لطائف اإلشارات، للقشيري  (4)
 (.4  / 1)البحر المحيط، الب  حيا  ( 7)
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َنا َجَهناَم ِمَن اْلِجناِة َوالنااِس أَْجَمِعينَ : لقوله تعالى، الكفار      ََ  .( )[ 1  : هود] َْلَْم

اانؤكممؤ : دلّررت هررعه اآليررة -4 اال  مإ علررى أنرره ال تكليررف وال إيجرراب لشرريت مرر  الشرررائ  .. أرلراامؤ يرااأؤتإكممؤ رمسم
أل  المالئكرررة بّينررروا أنررره مرررا بقررري للكفرررار علّرررة وال عرررعر بعرررد مجررريت ، واألحكرررام ربرررل مجررريت الشررررع

لمرا بقري فري هرعا ، اسرتحقاق العرعابولو لم يك  مجريت األنبيرات شررطا فري ، األنبيات عليهم السالم
 .( )الكالم فائدة

ل ررروا َأْبرررواَب َجهَرررنَّمَ : تقرررول المالئكرررة بعرررد سرررماع جرررواب الكرررافري  -7 خاِلرررِديَ  ِفيهرررا َفبِرررْئَس َمثْرررَوى ، اْدخ 
َتَكبِِّري َ  اْلم 

( ). 

كرررام -3 عررزاز وا  ممرر  اتقررى ، مرر  الشررهدات والزهرراد والعلمررات والقررّرات وغيرررهم، يقرراد األتقيررات بلطررف وا 
ُمفَتاَحوةً  َجنااِت َعْدنٍ : فيجدو  أبوابها مفتحة لهم، ويؤتى بهم إلى الجنة، اهلل تعالى وعمل بطاعته

 : ويعكر خزنة الجنة ألهل الثواب هعه الكلمات الثالث[ 71: ي] لَُهُم اْْلَْبوابُ 

 .يبّشرونهم بالسالمة م  كل اآلفات، َسالم  َعَلْيك مْ : رولهم -األولى

 .م  دنس المعاصي وطهرتم م  خبث الخطايا، ِطْبت مْ : رولهم -ثانيةال

ل وها خاِلِدي َ : رولهم -الثالثة  .(4)بالطيب والطهارةأي ، َفاْدخ 

حيررث فتحررت أبررواب النررار بغيررر ، سرربب التفررررة برري  أهررل النررار وأهررل الجنررة فرري فررتح األبررواب -7
عررزاز الفريررق ، األول وتخصيصررهم بالنررار هررو احتقررار الفريررق: وفتحررت أبررواب الجنررة بررالواو، الررواو وا 

كرررامهم باالسررتقبال واالسررتعداد وتفررتح ، فررال تفررتح أبررواب النررار إال عنررد دخررول أهلهررا فيهررا، الثرراني وا 
حترى إعا جاتوهرا وررد فتحرت : كأنره ريرل، ولرعلك جريت برالواو، أبواب الجنة ربل وصول أهلها إليهرا

 .(7)أبوابها
                                                           

 (.714/  )التفسير الوسيط، للواحدي  ( )
 (.   : ي)اإلكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي  ( )
 (. 7 /  )، للسمررندي بحر العلوم ( )
 (.711/ 4)، أيسر التفاسير، للجزائري (7 3: ي)تفسير الجاللي   (4)
 (.  4/  )مالك التأويل، الب  الزبير الغرناطي  (7)
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علررك وبعررد دخررول  رررال المتقررو  عنررد، بالكلمررات الررثالث السررابقة إعا خاطبررت المالئكررة المتقرري  -2
فرنعم ثررواب المحسرني  هررعا ، وأورثنررا أرض الجنرة، الحمرد هلل الررعي صردرنا وعرده بنعرريم الجنرة: الجنرة

 .( )العي أعطيتنا

 تسبيُ المالئكة ه وحده: المطلب الثالث

يتسرق مر  جرو المشرهد كلره ومرا ، يخرتم المشرهد بمرا يغمرر الرنفس بالروعرة والرهبرة والجرالل
. وما يختم سورة التوحيد أنسب ختام والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسالم، و له

وهررعا الررعي بينرره سرربحانه وتعررالى فرري : وكلمرة الحمررد ينطررق بهررا كررل حرري وكررل موجررود فرري استسررالم
بُِّحوَن بَِحْموِد َربِِّهوْم َوقُِضوَي بَْيونَُهْم بِواْلَحقِّ َوقِيوَل َوتََرى اْلَمََلئََِّكةَ َحافِّيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش يُسَ : روله

ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ   .[77: الزمر] اْلَحْمُد ّلِِلا

 المناسبة: أول  

علرك الموكرب المهيرب  اهلل تعالى وصف، الكافري  والمتقي  على التفصيلبعد بيا  أحوال 
، ينزهونرره عرر  النقررائي، هالررعي  يسرربحو  بحمررد ،موكررب المالئكررة المحرردري  الحررافي  حررول العرررش

الحمرد هلل رب العرالمي  علرى مرا أنعرم : ويقولرو  بعرد اسرتقرار الفرريقي  فري الجنرة والنرار، ويشكرونه
 .( )ور ى بالحق بي  الخالئق، به

 المعاني اللغوية: ثانيا  

افِّينر -1  . ( )محدري  م  حول العرش ومحيطي  حوله: حر

ونر بإحر -2 مؤ يمسربِّحم بِّهإ دإ رر  .(4)ملتبسي  بحمده، ينزهو  ربهم م  كل نقي: مؤ

 

                                                           

 (.1 / 4 )تفسير المراغي  ( )
 (. 77، 771/ 3 )ن م الدرر، للبقاعي  ( )
عرابه، للزجاج  ( )  (.34 / 4)معاني القرل  وا 
 (.131: ي)للواحدي الوجيز،  (4)
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 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

الصرالحات إعا عراينوا الجنرة ومرا فيهرا مر  نعريم مقريم  المؤمنو  األتقيرات الرعي  عملروايقول 
ه والرعي وعردنا بر، الحمد والشكر هلل الع يم العي أنجزنا وعرده بالبعرث والثرواب بالجنرة: وثواب وافر

َوَّل تُْخِزنوا يَوْوَم  َربانا َوآتِنا موا َوَعوْدتَنا َعلوى ُرُسولِكَ  : كما دعوا في الدنيا، على ألسنة رسله الكرام

ِ الاوِذي أَْذَهوَ  َعناوا اْلَحوَزنَ  َوقالُوا، [14 : لل عمررا ] إِناَك َّل تُْخلُِ  اْلِميعايَ  اْلقِياَمةِ  إِنا  اْلَحْمُد ّلِِلا

ونا فِيهوا لُُغووب   الاِذي أََحلانا ياَر اْلُمقاَمِة ِمْن فَْضلِهِ  ر  َشَُّكور  َربانا لََغفُو نا فِيها نََص   َوَّل يََمسُّ  َّل يََمسُّ
كأنهررا صررارت مرر  ، نرررث أرض الجنررة، وجعلنررا مررالك الجنررة المتصرررفي  فيهررا .[7  -4 : فرراطر]

ْكِر أَنا َولَقَوْد كَ : كمرا ررال تعرالى، فملكوها وتصرفوا فيها، غيرهم إليهم بُووِر ِموْن بَْعوِد الوذِّ تَْبنوا فِوي الزا

الُِحونَ  ََ يَِرثُها ِعباِيَي الصا نتخع في الجنة مر  المنرازل ، وأي  شئنا حللنا. [17 : األنبيات] اْْلَْر
  .( )الجنة: ونعم أجر العاملي ، فنعم األجر أجرنا على عملنا، ما نشات حيث نشات

السرررعيد المرررؤم  يررررى ، لمالئكرررة المحررردري  حرررول العررررشثرررم أخبرررر اهلل تعرررالى عررر  حرررال ا
ينزهررو  اهلل عرر  كررل نقرري )يسررّبحو  اهلل ، جماعررات المالئكررة محيطرري  محرردري  بررالعرش المجيررد

سربحا  : رائلي ، ويحمدونه ويشكرونه على أف اله ونعمه، ويمجدونه ويع مونه ويقدسونه( وجور
، وبع هم النرار، فأدخل بع هم الجنة، د بالعدلوالحال أي ا أنه رد ر ي بي  العبا .اهلل وبحمده

فري ، ونطق المؤمنو  والمالئكة والكو  أجمعره بالحمرد والشركر هلل رّب العرالمي  مر  اإلنرس والجر 
 .( )حكمه وعدله ور ائه بي  المؤمني  وبي  أهل النار بالحق المطلق العي ال خطأ فيه

الخلررق  فررافتتح. ت شررهدت لرره بالحمرردللداللررة علررى أ  جميرر  المخلورررا وأبهررم القائررل وأطلررق
ََ َوَجَعووَل الظُّلُموواِت َوالنُّووورَ : بالحمرد فرري رولرره ووماواِت َواْْلَْر ِ الاووِذي َفلَووَق السا : األنعررام] اْلَحْمووُد ّلِِلا

ِ َربِّ اْلعو َوقِيولَ  َوقُِضَي بَْينَُهْم بِواْلَحقِّ : واختتم بالحمد في روله تبارك وتعرالى، [   الَِمينَ اْلَحْموُد ّلِِلا
يتبّوتو  منها حيرث ، على إنجاز وعده ووراثتهم أرض الجنة ويالح  أ  المؤمني  حمدوا رّبهم أوالً 

 .( )والحكم بالعدل بي  الناس جميعاً ، على الق ات بالحق وحمدوه ثانياً ، يشاتو 

                                                           

 (.11  /   )، التفسير القرلني للقرل ، لعبد الكريم الخطيب ( 1 / 4)معالم التنزيل، للبغوي : ان ر ( )
 (.1  / 7)، النكت والعيو ، للماوردي (44 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
 (.7  / 7)  كثير ، تفسير القرل  الع يم، الب(427/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر ( )
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 تحقيق المقاصد واألهداف: رابعا  

متلرررععي  برررعلك ال ،   اهلل وبحمرردهسررربحا: رررائلي ، يكررو  المالئكرررة فرري جوانرررب العرررش وأطرافررره - 
بعرررد أ  ر ررري بررري  أهرررل الجنرررة والنرررار ، لرررربهم أي يصرررلو  حرررول العررررش شررركراً ، متعبررردي  بررره

حسرررانه: ويقرررول المؤمنرررو  والمالئكرررة ونحررروهم، بالعررردل ، الحمرررد هلل علرررى مرررا أثابنرررا مررر  نعمررره وا 
 .( ). ونصرنا على م   لمنا

ِ َربِّ  َوقِيولَ : في رولره -  ، وهري أنره لرم يبري  أ  علرك القائرل مر  هرو، دريقرة اْلعوالَِمينَ  اْلَحْموُد ّلِِلا
على أ  خاتمة كالم العقالت في الثنات على ح رة الجالل ، والمقصود م  هعا اإلبهام التنبيه

والكبريررات لرريس إال أ  يقولرروا الحمررد هلل رب العررالمي  وتأكررد هررعا بقولرره تعررالى فرري صررفة أهررل 
 .( ) رب العالمي الجنة ولخر دعواهم أ  الحمد هلل

 

                                                           

 (.7 / 3)غرائب القرل ، للنيسابوري  ( )
 (. 42/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  ( )
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 الفصل الثالث

 (24-1)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر اآليات 

 : وفيه ثالثة مباحث

 (3- )الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر م  اآلية : المبحث األول

 (1-7)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر م  اآلية : المبحث الثاني

 (1 -1 )الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر م  اآلية : ث الثالثالمبح
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 (6-1)الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة غافر من اآلية : المبحث األول

  مطالبوفيه أربعة 

 الحروف المقطعة في القرل : المطلب األول

 اإلشادة بصفات اهلل سبحانه: المطلب الثاني

 جدال الكفار بالباطل :المطلب الثالث

 العتبار مما حدث لاروام السابقةا: المطلب الرابع
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 .الحروف المقطعة في القرآن: المطلب األول
 اإليمررررا  وبرررري ، والباطررررل الحررررق برررري  المعركررررة وهرررري. معركررررة جررررو كلرررره كأنرررره السررررورة جررررو

اح برالحروف المقطعرة فجات المبارزة لهرم باالفتتر، األرض في المتجبري  المتكبري  وبي ، والطغيا 
وهرعا ، تعرالى اهلل كرالم ألنره، معار رته يسرتطيعو  ال علرك ومر ، الرنانرة الخطب بها التي يدّبجو 

 .[ : غافر]. حم: ما بينه تعالى في روله
 القراءات ومعناها: أول  

 بفتح، حاميم وررئ، المقطعة الحروف في األصل على المشهور وهو، بالسكو  ررئ: حم
 النصررب عالمررة المرريم فررتح يكررو  أ  أو، الحركررات أخررف ألنرره، السرراكني  اللتقررات إمررا فررتحوال، المرريم
 .( )حم اتل أي، فعل بتقدير

 اإلعراب ومعانيه: ثانيا  

: ورولررره، مبتررردأ حااام فقولررره، للسرررورة اسرررم حرررم يقرررال أ  هنرررا هرررا األرررررب": الررررازي ررررال: حوووم
 ُِموونَ  اْلَِّكتووابِ  تَْنِزيوول  ِ  :فقررول، الكترراب تنزيررل بحررم المسررماة السررورة هررعه إ : والتقرردير، خبررر ّللاا
 ترنؤزإيلم المنزل: منه المراد لك ، مصدر"( ). 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

أطالت عائشة بنت الشاطئ في تناول المراد باالررو  المططةاة التاي ابتادئت : حم-1

 ماا :وخالصاة ماا ركرتا ، وناقشت أقوال الةلماا  فيهاا، بها بةض سور الطرآن الكريم

لوه الكريم الطرآن في رر  ِمن   روه أو زائادا   تأوَّ وه أو مراروفا   قادَّ ، آخار برار  فسارو

ه يتردى ال  البياان فاي با  جاا  الار  الوجا  غيار علا  لتأويل  مراولة كل البياني بسرَّ

 .( ) المةجز

 

 

 
                                                           

 (.1 / 4)إعراب القرل ، للنحاس : ان ر(  )
 (. 42/ 7 )مفاتيح الغيب (  )
 (.12 ، 1  : ي)اإلعجاز البياني للقرل ، عائشة بنت الشاطئ (  )
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 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

 وتحردي القررل  إعجراز علرى هللتنبير السرور بعرض بهرا المبردوت المقطعرة الحروف هعه: حم
 الحرررروف هرررعه أمثرررال مررر  من ررروم المعجرررز القررررل  هرررعا أ  علرررى وللداللرررة، بمثلررره يرررأتوا أ  العررررب
 .( )العربية والجمل الكلمات منها تتركب التي الهجائية

 تحقيق المقاصد واألهداف: رابعا  

 إعجراز لرىوع السرورة م رمو  علرى للتنبيه، السور فواتح في المقطعة الحروف م ، حم 
األشرررعار  بهرررا وين مرررو  العررررب بهرررا ينطرررق التررري العربيرررة اللغرررة حرررروف مررر  ن مررره المكرررو  القررررل 

 .( )تعالى اهلل كالم ألنه، معار ته يستطيعو  ال علك وم ، الرنانة الخطب بها ويدّبجو 

 .اإلشادة بصفات اه سبحانه: المطلب الثاني
تحمرل ، المقاط  مستقرة، الور  ثابتة الجرس منت مة ومطارق، خاي رني  عات إيقاعات

 ِمونَ  اْلَِّكتَابِ  تَْنِزيلُ : ولعل هعا هو العي بينه سبحانه وتعالى في رولره، الشدة في ألفا ها ومعناها

ِ اْلَعِزيوووزِ   إِلَْيوووهِ  ُهووووَ  إَِّلا  إِلَوووهَ  ََّل  الطاوووْولِ  ِذي اْلِعقَوووابِ  َشوووِديدِ  التاوووْوبِ  َوقَابِووولِ  الوووذاْن ِ  َغوووافِرِ * اْلَعلِووويِم  ّللاا

 .[  -  : غافر]، اْلَمِصيرُ 
 المعاني اللغوية: أول  

 .( )بخلقه العليم، ملكه في القوي: الؤعرلإيمإ  الؤعرزإيزإ -1

يرم -2  . (4)والعاصي المطي  فيجازي، المرج : الؤمرصإ

 البالغة: ثانيا  

 أفعالره أ  علرى دالة لكونها ثةالثال األسمات هعه تنزيل روله عقيب عكر إنما: الؤعرلإيمإ  الؤعرزإيزإ اه -1
 وريررل، وصرروابا حقررا التنزيررل هررعا يكررو  أ  لررزم كررعلك األمررر كررا  ومتررى، وصررواب حكمررة سرربحانه

                                                           

 (.23/  )، صفوة التفاسير، للصابوني (71/ 4 )ر التحرير والتنوير، الب  عاشو : ان ر ( )
، المحرررررررر الرررررروجيز، البرررررر  عطيررررررة ( 71 / 4)درج الرررررردرر فرررررري تفسررررررير اآلي والسررررررور، للجرجرررررراني : ان ررررررر ( )
(4/747.) 
 (. 4/ 7)تفسير السمعاني  ( )
 (.17/   )الموسوعة القرلنية، لابياري  (4)
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 الررعي الحرد هررعا علرى القرررل  أنرزل وعلمرره بقدرتره أنرره: أحردهما أمرررا  العلريم العزيررز عكرر فرري الفائردة
 بحف رره تكفررل أنرره: والثرراني علررك صررح لمررا عليمررا عزيررزا كونرره ولرروال، واإلعجرراز المصررالح يت ررم 
 يغلررب ال عزيررزا بكونرره إال يررتم ال وعلررك، التكليررف انقطرراع حرري  إلررى و هرروره فيرره التكليررف وبعمرروم
 .( ) شيت عليه يخفى ال عليما وبكونه

 اإلعراب ومعانيه: ثالثا  

 ُاْلَِّكتابِ  تَْنِزيل والخبرر، مبتدأ  َِمن  ِ  لمبتردأ خبرراً  تَْنِزيولُ   يكرو  أ  ويجروز .اْلَعلِويمِ  اْلَعِزيوزِ  ّللاا
 إ : والمعنررى، خبررره تَْنِزيوولُ و، مبترردأ حووم يكررو  أ  ويجرروز اْلِكتررابِ  َتْنِزيررل   هررعا أي، محررعوف
  .( )به يكّعب أ  يجوز مما وال، منقوالً  وليس اهلل أنزله القرل 

 التفسير اإلجمالي : رابعا  

 أنزلره الرعي واهلل، عليره بكرعب ليس، اهلل عند م  منّزل الما على الناس بي  المتلو القرل 
 يقولونررره ومرررا بخلقررره الترررام العلرررم البرررالغ أي والعلررريم، القررراهر القرررادر القررروي الغالرررب أي العزيرررز هرررو

 .( )وأخفى السر يعلم العي، ويفعلونه

 والترغيرررب والوعيرررد الوعرررد بررري  الجامعرررة الصرررفات مررر  أنرررواع بسرررتة نفسررره اهلل وصرررف ثرررم
ْنِ  َوقابِلِ  غافِرِ : فقال، والترهيب ، اْلَمِصويرُ  إِلَْيوهِ  ُهوَ  إَِّلا  إِلهَ  الطاْوِل َّل ِذي اْلِعقابِ  َشِديدِ  التاْوبِ  الذا

 بعررد كبيرررة أم صررغيرة أكررا  سرروات، ألوليائرره سررلف الررعي الررعنب غررافر هررو القرررل  منررزل اهلل إ : أي
 التف رررل وعو، عدائرررهأل العقررراب وشرررديد، المخلصرررة تررروبتهم ورابرررل، بمشررريئته التوبرررة ربرررل أو التوبرررة
 نردّ  وال لره شرريك ال الرعي الواحرد اإللره وهرو، تعرالى إحسرانه بمحرض يرنعم، والغنرى والسرعة واإلنعام

ليه، ولد وال صاحبة وال  .(4)غيره إلى ال، اآلخر اليوم في والمآب المرج  وا 

                                                           

 ( 42/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي (  )
، التبيا  في (11 / 1)، تأويالت أهل السنة، للماتريدي (11 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي : ان ر(  )

 (.1  / 4 )، الجدول في إعراب القرل ، لمحمود صافي (7   /  )إعراب القرل ، للعكبري 
 (.17 /  )، بحر العلوم، للسمررندي (42 / 3)معاني القرل ، للنحاس : ان ر ( )
 (.   /7)، البحر المديد، الب  عجيبة (7  / 7)سير القرل  الع يم، الب  كثير تف: ان ر (4)
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، عمررر ففقررده،  الخطرراب برر  عمررر إلررى يفررد وكررا ، بررأس عو الشررام أهررل مرر  رجررل كررا 
، كاتبره عمرر فردعا. الشرراب هرعا فري تتاب ، المؤمني  أمير يا: فقالوا فال ؟ ب  فال  فعل ام: فقال
 ال الرعي اهلل إليرك أحمرد فرإني، عليرك سرالم، فال  ب  فال  إلى الخطاب ب  عمر م  اكتب: فقال
 ثم. اْلَمِصير   ِإَلْيهِ ، ه وَ  ِإالَّ  لهَ إِ  ال، الطَّْولِ  ِعي، اْلِعقابِ  َشِديدِ ، التَّْوبِ  َوراِبلِ ، العَّْنبِ  غاِفرِ  هو إال إله
  عمرر كتراب الرجرل بلرغ فلمرا .عليره اهلل ويتروب بقلبره يقبرل أ  ألخيكم اهلل ادعوا: ألصحابه رال
 ووعدني، عقوبته حّعرني رد اْلِعقابِ  َشِديدِ  التاْوبِ  َوقابِلِ  الذاْن ِ  غافِرِ  :ويقول، ويردده يقرؤه جعل
: ررال خبرره عمرر بلغ فلما .النزع فأحس  نزع ثم، بكى ثم، نفسه على رددهاي يزل فلم. لي يغفر أ 

 وال، عليااه يتااوب أن لااه اه وادعااوا، ووث قااوه فسااد دوه، زل ااة زل   لكاام أخااا رأيااتم إذا فاصاانعوا هكااذا
 .( )عليه للشيطان أعوانا   تكونوا

 

 تحقيق المقاصد واألهداف: خامسا  

 .( )به يكّعب أ  يصحّ  مما وال منقوال ليس فهو، العلمو  العزة عي اهلل م  القرل  تنزيل إ  . 

 للعصراة األمل باب وتفتح، والترهيب الترغيب بي  تجم  صفات بستّ  نفسه تعالى اهلل وصف . 
 وتشرررير. ومنهجررره اهلل أمرررر علرررى االسرررتقامة جرررادة والترررزام اإليمرررا  سررراحة إلرررى للمبرررادرة والكفرررار
 .( )البشرية إصالح في القرلني لوباألس هعا فعالية مدى إلى التاليتا  القصتا 

 الكبررائر عرر  أي ررا يعفررو ورررد، توبررة بغيررر أو بتوبررة الصررغائر الررعنوب عرر  تعررالى اهلل يعفررو رررد . 
طررالق، التوبررة بعررد والزنررى والسررررة كالقتررل  للررعنوب غررافرا كونرره علررى يرردل الررعَّْنبِ  غرراِفرِ  اآليررة وا 
 التف رررل سررربيل علرررى يقررر  الرررعنب مررر  التوبرررة ربرررول ولكررر  .وأراد شرررات إعا، التوبرررة ربرررل الكبرررائر

                                                           

رواه أبو ( 7 7/  )، ورال اب  كثير في مسند الفاروق الب  كثير (12/ 4)حلية األوليات وطبقات األصفيات (  )
سناده جيد، وفيه انقطاع  .نعيم، وا 

 (.11 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي  ( )
 (.132 /7)، في  الل القرل ، لسيد رطب (3 4/  ) بصائر عوي التمييز، للفيروزلبادي: ن را ( )
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 سرربيل علررى للترروب رررابالً  كونرره عكررر تعررالى ألنرره، اهلل علررى بواجررب ولرريس، اهلل مرر  واإلحسررا 
 .( )القليل إال المدح معنى م  فيه يبق لم الواجبات م  علك كا  ولو، والثنات المدح

 لمررا تعررالى نرهأل، والعرردل الغ رب جانررب علرى والف ررل الرحمررة جانرب بترررجيح إيمرات اآليررة فري .4
 زوال يقت رررري منهمرررا واحرررد كرررل، أمرررري  ربلررره عكررررر اْلِعقرررابِ  َشرررِديدِ  بأنررره نفسررره يصرررف أ  أراد

 الرحمرررة حصرررول علرررى يررردلّ  مرررا بعرررده وعكرررر التَّرررْوبِ  َورابِرررلِ  الرررعَّْنبِ  غررراِفرِ  كونررره وهرررو، العقررراب
 .( )الطَّْولِ  ِعي: روله وهو، الع يمة

 جدال الكفار بالباطل: المطلب الثالث

 سرررائر عررر  فيشرررعو  كفرررروا الرررعي  إال اهلل ليرررات فررري وال يجرررادل، هلل مستسرررلم كلررره جرررودالو 
 فررري تقلبرروا مهمررا -  -اهلل رسررول لهررم يأبرره أ  يسرررتحقو  ال فهررم ثررم ومرر ، الجرردال بهررعا الوجررود
ِ  آيَاتِ  فِي يَُجاِيلُ  َما: وهعا ما بينة تعالى في روله، والمتاع الخير  يَْغوُرْركَ  فَوََل  ُرواَكفَو الاوِذينَ  إَِّلا  ّللاا

 .[4: غافر]، اْلبََِليِ  فِي تَقَلُّبُُهمْ 

 أسباب النزول: أول  

ِ  آيوواتِ  فِووي يُجوواِيلُ  مووا: تعررالى رولره فرري مالررك أبرري عرر  حرراتم أبرري ابرر  أخررج  الاووِذينَ  إَِّلا  ّللاا

 (4).( )السهمي ريس ب  الحارث في نزلت: رال َكفَُروا

 المعاني اللغوية: ثانيا  

رؤكر  الفراا-1 ربررالهم بإمهررالهم تغترررّ  ال: الؤاابإالدإ  فإااي ترقرلُّاابمهممؤ  يرغؤاارم  الشررام بررالد فرري وتقلرربهم دنيرراهم فرري وا 
 التصرف: البالد في والتقلب. والهالك النار عاربتهم فإ ، المعاش بقصد الرابحة بالتجارات واليم 
 .( )والتنقل

                                                           

 (.17 /  )، بحر العلوم، للسمررندي ( 1 /  )الحجة في بيا  المحجة، لقوام السنة : ان ر ( )
 (. 3: ي)، تفسير أسمات اهلل الحسنى، للزجاج (424/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر ( )
تررراريخ دمشرررق البررر  : ان ررر. ]لحررارث بررر  رررريس السررهمي عكرررر فررريم  استشرررهد بأجنررادي ، وال تعررررف لررره روايرررةا ( )

كمال تهعيب الكمال (431/   )عساكر   ([. 2 / )، وا 
 (.34  / 1 )تفسير القرل  الع يم، الب  أبي حاتم  (4)
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 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

طفرات إبطاله بقصد القرل  في  المجادلي أحوال تعالى عكر  فِوي يُجواِيلُ  موا: فقرال، نروره وا 

ِ  آياتِ   وتكرعيبها اهلل ليرات دفر  فري يخاصرم ما أي اْلبَِليِ  فِي تَقَلُّبُُهمْ  يَْغُرْركَ  فََل َكفَُروا الاِذينَ  إَِّلا  ّللاا
 سرحر أو رشرع بأنره القررل  كوصرفهم، الحرق دحرض بقصرد بالباطرل يجرادلو  فهرم، كفرروا العي  إال
، فيهررا تررراهم الترري الرردنيا رفاهيررة مرر  بشرريت مررؤم  وكررل النبرري أيهررا تغترررّ  فررال، األولرري  أسرراطير أو

 فررري وعررراربتهم، رليررل عمرررا معررراربو  فررإنهم، األمررروال وجمرر ، األربررراح وتحقيرررق، الرربالد فررري كالتجررارة
ناو َّل: تعرالى ررال كما ، للنبي تسلية وهعا، والهالك الدمار النهاية  فِوي َكفَوُروا الاوِذينَ  تَقَلُّو ُ  كَ يَُغرا

َْسَ  َمووأْواُهمْ  قَلِيوول  ثُووما  اْلووبَِلِي َمتوواع   : سرربحانه ورررال، [17 -13 : عمرررا  لل] اْلِمهووايُ  َجَهووناُم َوبِوو
 ُْهمْ  قَلِيًَل ثُما  نَُمتُِّعُهم  .( )[ 4 : لقما ] َغلِيظٍ  َعذابٍ  إِلى نَْضطَرُّ

 الجردال أمرا، الباطرل تقريرر فري وجردال، الحق تقرير في جدال: نوعا  الجدال أ  ويالح 
 األنبيرررات اتخرررعه، مشرررروع جرررائز فهرررو: الحقرررائق فهرررم إلرررى والوصرررول األمرررور غررروامض لبيرررا  برررالحق
 يا: له رالوا أنهم السالم عليه نوح روم ع  حكاية تعالى رال، الحق الدي  إلى دعوتهم في أسلوباً 
 ِهويَ  بِوالاتِي َوجواِيْلُهمْ : محمرد لنبيره تعرالى وررال، [  : هرود] دالَناِجو فَوأَْكثَْرتَ  جاَيْلتَنوا قَدْ  نُوحُ 

 مووا: تعررالى رررال كمررا، مررعموم فهررو هنررا كالمررعكور بالباطررل الجرردال وأمررا .[7  : النحررل] أَْحَسوونُ 
 .( )[ 72: الزخرف] َفِصُمونَ  قَْوم   ُهمْ  َجَدًَّل بَلْ  إَِّلا  َضَربُوهُ لَكَ 

 واألهداف تحقيق المقاصد: رابعا  

بطال الحق لدحض الباطل لتقرير الجدال إ  .   البيرا  بعرد، الشربهات على باالعتماد، اإليما  وا 
 والجرردال، وبراهينرره وحججرره اهلل آليررات وجحررود و ررالل كفررر: اإللهرري البرهررا  و هررور القرلنرري

 أسرراطير أو، الكهنررة رررول مرر  أو شررعر أو سررحر إنرره: القرررل  عرر  مررثال يقررال أ  اهلل ليررات فرري
 إلررى والررّرد اللّرربس ورفرر  الحررق لتو رريح الجرردال أمررا .علررك ونحررو، بشررر يعّلمرره إنمررا أو، ألولرري ا

                                                                                                                                                                      

 ، للشررررهاب الخفرررراجيلرا رررريعنايرررره القا رررري وكفايررررة ا، (73 /  )الفررررواتح اإللهيررررة، للشرررريخ علرررروا  : ان ررررر ( )
(7/ 77). 
 (.  7/ 7 )، مفاتيح الغيب، للرازي (71 / 4)الكشاف، للزمخشري : ان ر ( )
 ، (1 3/ 2)، التفسير الوسيط، مجم  البحوث (423/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر ( )
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 بِوالاتِي إَِّلا  اْلَِّكتابِ  أَْهلَ  تُجاِيلُوا َوَّل: تعالى رال، المتقّربو  به يتقّرب ما أع م م  فهو، الحق

 .( )[43: العنكبوت] أَْحَسنُ  ِهيَ 
 الربالد فري يتررددو  وأمروالهم أبردانهم فري سرالمي  وترركهم ةوالعصرا الكفرة بإمهال أحد يغتر  ال . 

نره، يهمرل وال يمهل اهلل فإ ، المعاش وطلب للتجارة  فعرل كمرا مرنهم سرينتقم فإنره أمهلهرم وا   وا 
 .( )الما ية األمم م  بأمثالهم

 .االعتبار مما حدث لألقوام السابقة: المطلب الرابع
، أخرررعاً  اهلل أخرررعهم وررررد رررربلهم المكرررعبي  بأحرررزا إليررره صرررارت مرررا إلرررى صرررائرو  المكرررعبو 

وهرعا ، هنراك ينت ررهم اآلخررة عرعاب فرإ  الردنيا فري األخرع ومر ! واإلعجراب العجرب يستحق بعقاب
وتْ  بَْعوِدِهمْ  ِمونْ  َواْْلَْحوَزابُ  نُووحٍ  قَْومُ  قَْبلَُهمْ  َكذابَتْ : ما بينه تعالى في رولره وةٍ  ُكولُّ  َوَهما  بَِرُسوولِِهمْ  أُما

 َربِّكَ  َكلَِمتُ  َحقاتْ  َوَكَذلِكَ * ِعقَاِب  َكانَ  فَََّكْي َ  فَأََفْذتُُهمْ  اْلَحقا  بِهِ  لِيُْدِحُضوا بِاْلبَاِطلِ  َوَجاَيلُوا ُذوهُ لِيَأْفُ 

َحابُ  أَناُهمْ  َكفَُروا الاِذينَ  َعلَى َْ  .[3-7: غافر] الناارِ  أَ

 المعاني اللغوية: أول  

 .( )وغيرهما وثمود كعاد بعد روم نوح الجماعات م : بَْعِدِهمْ  ِمنْ  َواْْلَْحزابُ -1

ةٍ  ُكلُّ  َوَهماتْ -3  .(4)عزمت: أُما

 . (7)ويقتلوه ويععبوه ويأسروه فيحبسوه، ورتل تععيب م  أرادوا بما منه ليتمكنوا: لِيَأُْفُذوهُ -2

 . (3)الحق به يزيلوا: لِيُْدِحُضوا-4

 .(7)بالععاب ور اؤه بالهالك حكمه أي كلمته وجبت: َربِّكَ  َكلَِمةُ  َحقاتْ -5

                                                           

، مررراح لبيررد، للجرراوي ( 7 / 2)، روح البيررا ، إلسررماعي لحقرري (37 / 2)الكشررف والبيررا ، للثعلبرري : ان ررر ( )
( / 4 .) 
 (.24/ 4 )، التحرير والتنوير، الب  عاشور ( 4 / 7)أ وات البيا ، للشنقيطي : ان ر ( )
 (. 4/ 4 )تفسير المراغي  ( )
 (.423/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  (4)
 (.141: ي)الوجيز للواحدي  (7)
 (.1 / 4)إعراب القرل  للنحاس  (3)
 (.  / 4)ب  الجوزي زاد المسير، ال (7)
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 اإلعراب ومعانيه: ثانيا  

حابُ  أَناُهمْ  َْ  .( )المعنى م  االشتمال أو اللف  م  الكل بدل َربِّكَ  َكِلَمة   م  بدل: الناارِ  أَ

 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

 نُوحٍ  قَْومُ  لَُهمْ قَبْ  َكذابَتْ : فقال، رسلهم تكعيب في األنبيات أروام تشابه ع  تعالى اهلل أخبر

 عرر  للنهري اهلل بعثره رسرول أول وهرو) نرروح رروم ررريش رروم ربرل كرعبت أي بَْعووِدِهمْ  ِمونْ  َواْْلَْحوزابُ 
 لوط وأصحاب وثمود كعاد، نوح روم بعد م  الرسل على تحزبوا العي  والجماعات( األوثا  عبادة
 .( )العقاب أشد فعوربوا، رسلهم بتكعيب، فرعو  وروم

، أخرررعه علرررى إلرريهم المرسرررل برسررولهم المكعبرررة األمررم تلرررك مرر  أمرررة كررل حرصرررتو  وعزمررت
صابة وتععيبه لحبسه  بالشربهة رسرولهم وخاصرموا، رسوله رتل م  فمنهم، رتله أو منه يريدو  ما وا 

 النبري عر   عبراس اب  ع  .اإليما  وليبطلوا، الجلي الوا ح الحق ليردوا، القول م  وبالباطل
 (رسااوله وذمااة تعااالى اه ذمااة منااه برئاات فقااد، حقااا بااه لياادحض الباااط أعااان ماان): رررال( ). 

 رولرره فرري اإلهررالك بمعنررى األخررع جررات فقررد، وأهلكررتهم، بالعررعاب بالباطررل المجررادلي  هررؤالت فأخررعت
  .(4)[ 44: الحو] نََِّكيرِ  كانَ  فَََّكْي َ  أََفْذتُُهمْ  ثُما : تعالى

 محمرد يرا رومك وليعتبر، مستأصالً  هلكاً م كا  فإنه عاربتهم به؟ العي عقابي كيف فان ر
نهم، مماثل بعقاب أعاربهم فإني، بهعا  ومثرل. علك أثر فيعاينو ، ومساكنهم بالدهم على يمرو  وا 
 الرعي  علرى وجرب، لرسرلهم المكعبة األمم على الععاب وجب وكما: والمعنى، كافر كل ععاب علك
 العرعاب وعلرك، واحردة والعلرة واحرد فالسربب ،عليرك وتحزبروا، بالباطرل وجادلوك، محمد يا بك كفروا
 .(7)النار استحقارهم هو

                                                           

 (.7   /  )، التبيا  في إعراب القرل ، للعكبري ( 7 / 4)الكشاف، للزمخشري : ان ر ( )
 (.171 / 7)، في  الل القرل ، لسيد رطب ( 77/ 4)فتح القدير، للشوكاني : ان ر ( )
هرررعا حرررديث : (   /4)، وررررال الحررراكم فررري المسرررتدرك 1 7  : ، ح(7  /   )المعجرررم الكبيرررر للطبرانررري (  )

 .صحيح اإلسناد
 (.   /7)، البحر المديد، الب  عجيبة (77 / 2)روح البيا ، إلسماعيل حقي : ان ر (4)
 (.32/ 4)، لباب التأويل، للخاز  (423/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر (7)
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 تحقيق المقاصد واألهداف: رابعا  

 جرادلوا الرعي ، برسرلها المكعبرة األمرم أهلرك تعالى اهلل أ  هو: الكريم القرل  في المتكرر المثال . 
، ومسراكنهم همديرار  فري الهرالك علرك لثرار النراس لمس ورد، اإليما  به ليبطلوا بالشرك األنبيات

 .( )!حقا؟ وجدوه رد أليس، إياهم عقابي كا  كيف أي ِعقابِ  كانَ  فَََّكْي َ : تعالى رال لعا

 فري كفرروا العي  على( يحق)يجب ، العقاب م  السالفة األمم على( حق) وجب العي مثل إ  . 
 .( )بهم العقاب نزول وشك على فهم، وغيرهم رريش م  سوات، ومكا  زما  كل

                                                           

 (.11 /  )، مدارك التنزيل، للنسفي (12 /  )بحر العلوم، للسمررندي : ان ر ( )
، فرري  ررالل القرررل ، (22/ 4 )، التحريررر والتنرروير، البرر  عاشررور ( 7/ 7)أنرروار التنزيررل، للبي رراوي :  ررران ( )

 (.171 / 7)لسيد رطب 
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 .منين األبرارحال المالئكة األطهار والمن : المطلب األول

 مرر  المررؤمني  يررعكرو ، الوجررود هررعا فرري المالئكررة برري  مرر  حولرره هررم ومرر  العرررش حملررة
 وبرري  بيررنهم اإليمررا  رابطررة بحكررم إيرراهم اهلل وعررد ويسررتنجزو ، لهررم ويسررتغفرو ، ربهررم عنررد البشررر

 يَُسوبُِّحونَ  َحْولَوهُ  َمونْ وَ  اْلَعوْرشَ  يَْحِملُوونَ  لاوِذينَ : وهعا ما بينه اهلل سبحانه وتعرالى بقولره، المؤمني 

 .[3: غافر] ..آَمنُوا لِلاِذينَ  َويَْستَْغفُِرونَ  بِهِ  َويُْؤِمنُونَ  َربِِّهمْ  بَِحْمدِ 

 المناسبة: أول  

 أشررف أ  هنرا بّي ، للمؤمني  العداوة إ هار في يبالغو  الكفار أ  تعالى اهلل بّي  أ  بعد
 والنصرررررة المحبررررة إ هررررار فرررري يبررررالغو  العرررررش حررررول هررررم والررررعي  العرررررش حملررررة وهررررم المخلورررررات
 ومر  العررش حملرة فرإ ، وزنرا لهرم تقرم وال إلريهم تلتفت وال، الرسول أيها بالكفرة تبال فال، للمؤمني 

 .( )ينصرونك حوله

 البالغة: ثانيا  

 :أشيات ثالثة بالعرش الحافي  وع ، العرش حملة ع  حكى تعالى أنه واعلم": رال الرازي

 (بحمودك نسوب  ونحن) المالئكة ع  حكاية روله ون يره ربهم بحمد يسبحو  روله: لاألو  النوع -
 (ربهووم بحموود يسووبحون العوورش حووول موون حووافين المَلئَّكووة وتوورى): تعررالى ورولرره[ 1 : البقرررة]
 المنعم هو بأنه االعتراف والتحميد، ينبغي ال عما تعالى اهلل تنزيه ع  عبارة فالتسبيح[ 77:الزمر]

 ربهرم بحمرد يسربحو  فقولره، اإلكررام إلى إشارة والتحميد الجالل إلى إشارة فالتسبيح ،اإلطالق على
 .[72: الرحم ] واْلكرام الجَلل ذي ربك اسم تبارك قوله م  رريب

 فائدة فأي ريل فإ  به ويؤمنو : تعالى روله هو المالئكة هؤالت ع  اهلل حكى مما: الثاني النوع -
 رلنرا براهلل؟ اإليمرا  سربق وررد إال يمكر  ال والتحميرد بالتسربيح شرتغالاال فإ  (به ويؤمنو ) روله في

 أ  علرى التنبيره منه المقصود إ  فقال جدا فيه أحس  ورد ،(الكشاف) صاحب عكره ما فيه الفائدة
، ويعاينونره يشراهدونه العررش حرول والحافو  العرش حملة لكا  بالعرش حا را كا  لو تعالى اهلل

                                                           

 (.  / 7 )ن م الدرر  ( )
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 معراي  مشراهد حا رر شريت بوجرود اإلرررار أل  والثنرات للمردح موجبرا اهلل وجرودب إيمانهم كا  ولما
 المررردح/ يوجرررب ال م ررريئة وكونهرررا الشرررمس بوجرررود اإلرررررار أ  تررررى أال، والثنرررات المررردح يوجرررب ال

 برره لمنرروا أنهررم علررم، والتع رريم والمرردح الثنررات سرربيل علررى برراهلل إيمررانهم تعررالى اهلل عكررر فلمررا، والثنررات
 .هناك جالسا حا را شاهدوه ما أنهم بدليل

 أنره اعلرم لمنروا للرعي  ويسرتغفرو : تعرالى رولره المالئكرة هرؤالت عر  اهلل حكرى مما: الثالث النوع -
 يكرو  أ  ويجرب، اهلل خلق على والشفقة، اهلل ألمر التع يم: بأمري  مربوط السعادة كمال أ  ثبت

 مشرعر بره ويؤمنرو  ربهرم بحمرد يسربحو  ولهفق اهلل خلق على الشفقة على مقدما اهلل ألمر التع يم
 .(1) ".اهلل خلق على بالشفقة مشعر لمنوا للعي  ويستغفرو  وروله اهلل ألمر بالتع يم

 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

 نفررري علرررى بررري  التنزيررره الررردال يقرنرررو  المالئكرررة مررر  حولررره ومررر  العررررش حملرررة المالئكرررة
 وال ووحدانيتره اهلل بوجرود ويصردرو ، والتمجيرد لثنراتا صرفات إلثبرات المقت ري والتحميد، النقائي

 أهرل مر  لمنروا للرعي  المغفررة ويطلبرو ، يديره بري  أعالت، لره خاشرعو  فهرم، عبادته ع  يستكبرو 
 ( )بالغيب لم  مم  األرض

 ألخيره المرؤم  دعرات علرى يؤّمنرو  فهرم، السرالم علريهم المالئكرة سرجايا مر  هعا كا  ولما
ااا) :رررال رسررول اهلل: رررال فعرر  أبرري الرردردات  ،الغيررب ب هررر المررؤم  اانؤ  مر بؤاادٍ  مإ االإمٍ  عر  يراادؤعمو ممسؤ
يهإ  لركر : الؤمرلركم  قرالر  إإالَّ ، الؤغريؤبإ  بإ رهؤرإ  ألإرخإ ثؤالٍ  ور  ونتررك، العررش المالئكرة بحمرل نرؤم  ونحر  .( )(بإمإ
 .(4)ورد كما به ونؤم ، المخلورات أع م والعرش،   هلل والعدد الكيف

 

 

                                                           

 (.422/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي (  )
 (.  / 7 )، اللباب، الب  عادل الدمشقي (427/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر ( )
 .  7 : ، كتاب العكر، باب ف ل الدعات للمسلمي  ب هر الغيب، ح(114 / 4)يح مسلم صح ( )
 (.14 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي  (4)
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 تحقيق المقاصد واألهداف: عا  راب

، بالتحميرد المقررو  التسربيح: أشريات بثالثرة العررش حملرة المالئكرة عر  تعرالى اهلل أخبر  - 
. علررريهم شرررفقة للمرررؤمني  واالسرررتغفار، لررره شرررريك ال وحرررده تعرررالى بررراهلل الكامرررل واإليمرررا 
 علررى دممقرر اهلل ألمررر التع رريم أل ، االسررتغفار علررى والتحميررد التسرربيح ررردم أنرره ويالحرر 
  .( )اهلل خلق على الشفقة

 إ هرار هرو: باإليمرا  مسربورا يكرو  والتحميرد التسبيح أ  م ، باإليما  المالئكة وصف - 
 اهلل كتاب م  مو   غير في األنبيات وصف كما، فيه والترغيب وف له اإليما  شرف

 آَمنُوووا نَ الاووِذي ِموونَ  كووانَ  ثُووما : تعررالى بقولرره الخيررر أعمررال عقّررب وكمررا، لررعلك بالصررالح
 .( )اإليما  ف ل بعلك فأبا [ 7 :البلد]

 علرررى المرررنعم هرررو بأنررره االعترررراف: والتحميرررد، يليرررق ال عمرررا تعرررالى اهلل تنزيررره: التسررربيح  - 
 تَباَركَ : تعالى رال كما، اإلكرام إلى إشارة والثاني، الجالل إلى إشارة واألول، اإلطالق

ْكرامِ  اْلَجَللِ  ِذي َربِّكَ  اْسمُ   .( )[72: الرحم ] َواْْلِ

 حصررول وداللررة علررى، والشررفقة النصررح توجررب اإليمررا  فرري المشرراركة أ  علررى تنبيرره فيرره -4
 فري إال ترعكر ال والمغفررة، المغفررة طلرب االسرتغفار أل ، للمرعنبي  المالئكة م  الشفاعة
 يسرررمى ال فإنررره، للمرررؤمني  الثرررواب زيرررادة وهرررو الزائرررد النفررر  طلرررب أمرررا، العقررراب إسرررقاط
 .(4)استغفارا

 ع  اهلل تنزيه يجب لك .   هلل وصفه أمر وندع، به نؤم ، المخلورات أع م العرش -7
 .(7)معي  مكا  في والحصر والتكييف والتجسيم التحديد

                                                           

 (. 4 /  )، مراح لبيد، للجاوي، (422/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر ( )
 (. 1 /  )، تفسير اب  عرفة (11 /  )مدارك التنزيل، للنسفي : ان ر ( )
 (.7  / 1)، البحر المحيط، الب  حيا  ( 7/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي : ان ر ( )
، تفسررررير حرررردائق الررررروح والريحررررا ، لمحمررررد األمرررري  (37 / 7)إرشرررراد العقررررل السررررليم، ألبرررري السررررعود : ان ررررر (4)
( 7/  7.) 
 (.32/ 4)، لباب التأويل، للخاز  (14 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي : ان ر (7)
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 .أدب الدعاء والسنال: المطلب الثاني

 يردعو مرا بخيرر النراس مر  للمرؤمني  الردعات إلرى اهلل تسربيح بعرد يتوجهو  المقربو  العباد
 برري  فيقرردمو  .والسررؤال الرردعات أدب يعلمنررا بررأدب يبرردأ العبرراد المقربررو  دعررائهم .م لمررؤ  مررؤم  برره

، شيت كل وسعت التي اهلل رحمة م  يستمدو  إنما -للناس الرحمة طلب في -بأنهم الدعات يدي
 رحمتره هري إنمرا بشريت اهلل يردي بري  يقردمو  ال وأنهرم شريت كل وس  العي اهلل علم إلى ويحيلو 
ليهما يستمدو  منهما وعلمه  ُكلا  َوِسْعتَ  َربانَا...: وهعا ما بينه سبحانه وتعالى في روله، يلجأو  وا 

 .[7: غافر]، اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوقِِهمْ  َسبِيلَكَ  َواتابَُعوا تَابُوا لِلاِذينَ  فَاْغفِرْ  َوِعْلًما َرْحَمةً  َشْيءٍ 

 المعاني اللغوية: أول  

 .( )اإلسالم دي : سربإيلركر -1

قإهإمؤ -2  .( )عنهم واصرف احف هم: ور

 التفسير اإلجمالي : ثانيا  

 فَواْغفِرْ ، َوِعْلمواً  َرْحَموةً  َشوْيءٍ  ُكولا  َوِسْعتَ  َربانا: هري للمؤمني  استغفارهم المالئكة صيغة

 فاسرتر، يتشر كرل وعلمرك رحمترك وسرعت: أي، اْلَجِحويمِ  َعوذابَ  َوقِِهمْ  َسبِيلَكَ  َواتابَُعوا تابُوا لِلاِذينَ 
 عررعاب مرر  واحف هررم، اإلسررالم ديرر  وهررو اهلل سرربيل واتبعرروا، الررعنوب عرر  تررابوا الررعي  عرر  واصررفح
 .( )النار ععاب -الجحيم

: بلغرررت فلمرررا، عيسرررى بررر  سرررليم علرررى أرررررأ كنرررت: (4)القرررارئ البرررزار هشرررام بررر  خلرررف ررررال
و َ   ، فراشه على نائما، اهلل على مؤم ال أكرم ما! خلف يا: رال ثم، بكى لَمن وا ِللَِّعي َ  َوَيْسَتْغِفر 

 
                                                           

 (.  / 4)زاد المسير، الب  الجوزي  ( )
 (. 7/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  ( )
 (. 7 / 4)، الكشاف، للزمخشري (74 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
خلف ب  هشام ب  ثعلب البزار المقرىت البغدادي، ثقة له اختيار فري القرراتات، مر  العاشررة مرات سرنة تسر    (4)

 (.14 : ي)تقريب التهعيب : ان ر. ومائتي  وعشري 
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 .( )له يستغفرو  والمالئكة

 تحقيق المقاصد واألهداف: ثالثا  

.. َوِسوْعتَ  َربانوا: دعرائهم فري المالئكرة فعرل كمرا (ربنرا) بلفر  يبردأ األحروال أكثرر فري الدعات إ  - 
 .( )(رب يا): بقوله ربه العبد ينادي أ : الدعات أر ى وم .. َوأَْيِفْلُهمْ  َربانا

، اآلية هعه بدليل، عقبه الدعات يعكر ثم، تعالى اهلل على بالثنات فيه يبدأ أ : الدعات في السنة - 
 َوِسوْعتَ  َربانوا: فقرالوا، بالثنرات بردؤوا، للمرؤمني  واالسرتغفار الدعات على عزموا لما المالئكة فإ 

، الرررزاق، الهررادي اهلل علررى أوال بالثنررات الخليررل إبررراهيم برردأ وكررعلك، َوِعْلموواً  َرْحَمووةً  َشووْيءٍ  ُكوولا 
والِِحينَ  َوأَْلِحْقنِي ُحَّْكماً  لِي َه ْ  َربِّ : رال ثم، الغفار، المحيي، الشافي  -72: الشرعرات] بِالصا

2 ]( ). 

 برررثالث َوِعْلمررراً  َرْحَمرررةً  َشرررْيتٍ  ك رررلَّ  َوِسرررْعتَ  َربَّنرررا: بقرررولهم ثنرررائهم فررري تعرررالى اهلل المالئكرررة وصرررف - 
 أ  إلرى إشرارة والرحمرة، واإلبرداع اإليجراد إلى إشارة والربوبية، والعلم والرحمة الربوبية: صفات
 للرحمررة الخلررق خلررق تعررالى وأنرره، ال ررر جانررب علررى راجررح واإلحسررا  والرحمررة الخيررر جانررب
 .(4)والشر لإل رار ال، والخير

 بجميرر  عالمررا سرربحانه كونرره علررى دليررل، َوِعْلموواً  َرْحَمووةً  َشووْيءٍ  ُكوولا  َوِسووْعتَ  َربانووا: سرربحانه رولره -4
 .(7)والجزئيات الكليات م  لها نهاية ال التي المعلومات

                                                           

 (.12: ي)، طبقات القرات السبعة، الب  السَّالر (17 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي : ان ر ( )
 (.411/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  ( )
 (.4 / 3)، غرائب القرل ، للنيسابوري ( 7/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي : ان ر ( )
 (. 41/ 7 )يح الغيب، للرازي مفات (4)
 ، ( 4 / )، مراح لبيد، للجاوي (3 / 7 )اللباب، الب  عادل الدمشقي : ان ر (7)
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 دعاء المالئكة للمنمنين: المطلب الثالث

 سرؤال إلرى، العرعاب مر  والورايرة مر  الغفررا ، يرتقي العباد المقربي  فري دعرائهم للمرؤمني 
 مر  صرحبة إليه وفوز ي اف نعيم الجنة إع أ  دخول، الصالحي  وعد اهلل لعباده واستنجاز الجنة
 الوحرردة م رراهر مرر  م هررر هرري ثررم .مسررتقل لخررر نعرريم وهرري، والررعريات واألزواج اآلبررات مرر  صررلح
 العقرررردة هرررعه ولرررروال، واألزواج واألبنرررات اآلبررررات يلتقررري اإليمرررا  عقرررردة أجمعرررري ؛ فعنرررد المرررؤمني  بررري 

 الترري هرري فالسرريئات، يبالعصرر المورررف فرري األولررى الركيررزة إلررى ثررم لفتررة . األسباب بينهم لتقطعت
 ورررراهم منهرررا المرررؤمني  عبررراده اهلل وررررى فرررإعا، التهلكرررة مرررورد وتررروردهم، اآلخررررة فررري أصرررحابها توبرررق

وهررعا مررا بينرره سرربحانه وتعررالى فرري ، المورررف علررك فرري الرحمررة هرري هررعه وكانررت، وعواربهررا نتائجهررا
ولَ َ  َوَمونْ  َوَعْدتَُهمْ  الاتِي َعْدنٍ  َجنااتِ  َوأَْيِفْلُهمْ  َربانَا: رولره ياواتِِهمْ  َوأَْزَواِجِهومْ  آبَوائِِهمْ  ِمونْ  ََ  إِناوكَ  َوُذرِّ

َاتِ  َوقِِهمُ  * اْلَحَِّكيمُ  اْلَعِزيزُ  أَْنتَ  يَِّ َاتِ  تَقِ  َوَمنْ  السا يَِّ  اْلَعِظيمُ  اْلفَْوزُ  ُهوَ  َوَذلِكَ  َرِحْمتَهُ  فَقَدْ  يَْوَمَِذٍ  السا
 .[3-8: غافر]

 المعاني اللغوية: أول  

مؤ السَّيِّئراتإ - قإهإ  .( )السيئات جزات: أي، ععابها م  احف هم: ور

 التفسير اإلجمالي : ثانيا  

 بهررا وعرردتهم الترري الدائمررة اإلرامررة جنررات وأدخلهررم ربنررا: يسررتمر دعررات المالئكررة للمررؤمني 
 موحردا مؤمنرا كرا  برأ ، وعريراتهم وأزواجهرم لبرائهم مر  صرلح مر  معهرم وأدخل، رسلك ألسنة على
 باألهرل االجتمراع فرإ ، لسررورهم وتمامرا، علريهم لنعمترك تكميال، بينهم اجم ، الصالحات ملع رد

 مرر  وأفعالررك أروالررك فرري الحكرريم، يغالررب ال الررعي الغالررب القرروي أنررت إنررك، واألنررس للبهجررة أكمررل
 .( )وردرك شرعك

ياتُُهمْ  َواتابََعْتُهمْ  آَمنُوا َوالاِذينَ : اآليرة ون ير ياتَُهْم َوما بِِهمْ  أَْلَحْقنا بِإِيمانٍ  ُذرِّ  ِمونْ  أَلَْتناُهمْ  ُذرِّ

  .[  : الطور] َرِهين   َكَس َ  بِما اْمِرئٍ  َشْيٍء ُكلُّ  ِمنْ  َعَملِِهمْ 

                                                           

 (.17 / 4)معالم التنزيل، للبغوي  ( )
 (.3  / 1)، البحر المحيط، الب  حيا  ( 31/  )تفسير مقاتل ب  سليما  : ان ر ( )
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: اآليرة هرعه ترال ثرم، المالئكرة: للمؤمني  اهلل عباد أنصح: ( )الّشخّير اهلل عبد ب  مطّرف رال"
 بر  سرعيد وررال. ( )"الشرياطي : للمرؤمني  عبراده وأغرّش ، اآليرة َوَعرْدَته مْ  الَِّتري َعرْد ٍ  َجنَّراتِ  َوَأْدِخْله مْ  َربَّنا

 طبقتك يبلغوا لم إنهم: فيقال هم؟ أي ، وأخيه وابنه أبيه ع  سأل، الجنة دخل إعا المؤم  إ : ( )جبير
 عههرر جبيررر برر  سررعيد ررررأ ثررم، الدرجررة فرري برره فيلحقررو ، ولهررم لرري عملررت إنمررا إنرري: فيقررول، العمررل فرري

لَ َ  َوَعْدتَهُْم َوَمنْ  الاتِي َعْدنٍ  َجنااتِ  َوأَْيِفْلهُمْ  َربانا: اآليرة ياواتِِهْم إِناوكَ  َوأَْزواِجِهمْ  آبائِِهمْ  ِمنْ  ََ  أَْنوتَ  َوُذرِّ

 . (4)اْلَحَِّكيمُ  اْلَعِزيزُ 

اِت َوَمونْ  َوقِِهومُ ، العقراب ويمنر ، الجنرا  دخرول متكامل يشرمل ودعاؤهم ويَِّ اتِ  تَوقِ  السا ويَِّ  السا

 السريئات وجرزات العرعاب أو العقوبرات مر  واحف هرم: أي، اْلَعِظويمُ  اْلفَوْوزُ  هُوَ  َرِحْمتَهُ َوذلِكَ  فَقَدْ  يَْوَمَِذٍ 
 ومرر ، العررعاب مرر  يسرروؤهم مررا عررنهم وأبعررد، منهررا بشرريت تؤاخررعهم وال، لهررم تغفرهررا بررأ ، عملوهررا الترري
 العي األكبر الساحق الفوز هو وهعا، جنتك وأدخلته، عابكع م  رحمته فقد، القيامة يوم السيئات تقيه
 .(7)منه أف ل فوز ال

 تحقيق المقاصد واألهداف: ثالثا  

م  ، -فيه إخالف ال وعدا- بالمغفرة الموعودي  الصالحي  التائبي  للمؤمني  المالئكة استغفار - 
 .(3)والثواب في الكرامة ربيل الزيادة

: الدعات أكمل خالصتها إ ، للمؤمني  كثيرة أشيات وعلى كله الخير على المالئكة دعات اشتمل - 
 .(7)النار م  والنجاة، الجنة ثواب فيه طلب ما

                                                           

حرشي، أبو عبد اهلل البصري، ثقة عابرد فا رل، مرات سرنة خمرس مطرف ب  عبد اهلل ب  الشخير العامري ال  ( )
 (.4 7: ي)تقريب التهعيب : ان ر. وتسعي 

 (.   / 7)تفسير القرل  الع يم، الب  كثير  ( )
سعيد ب  جبير األسدي موالهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه م  الثالثة، رتل بي  يدي الحجاج سنة خمرس وتسرعي    ( )

 (.4  : ي)تقريب التهعيب :  ران. ولم يكمل الخمسي 
 (.17 / 4)معالم التنزيل، للبغوي : ان ر (4)
 (.11 /  )، بحر العلوم، للسمررندي (77 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر (7)
 (.3 /  )لباب التأويل، للخاز  ( 3)
 (.27/ 4 )التفسير المنير، للزحيلي  (7)
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 ، تيقن المجرمين من عذاب النار: المطلب األول

 وبيان أن الحكم والقضاء هلل وحده

، فتكفررو  اإليمرا  إلرى  وْ عَ دْ ت ر كنرتم يروم لكم اهلل مقت إ ، جانب كل م  ينادى الكافرو 
عرا رها بكفرهرا، ونكرر شرر مر  إليره ررادتكم ما على اليوم تطلعو  وأنتم ألنفسكم مقتكم م  أشد  وا 
 الموررررف علرررك فررري التأنيرررب وهرررعا الترررعكير هرررعا أوجررر  ومرررا.. األوا  فررروات ربرررل، اإليمرررا  دعررروة عررر 

 وحرده هلل المتجره أ  يعرفرو  -وال الل الخداع تغشا عنهم سقط ورد -واآل ! العصيب المرهوب
 ثرم، مررة أول أحييتنا. وينكرو  يكفرو  كانوا ورد. .(َربانَا ).. البائس اليائس فيتجهو  توجه العليل

نرررك. إليرررك فجئنرررا، موتنرررا بعرررد األخررررى أحييتنرررا  اعترفنرررا وررررد. فيررره نحررر  ممرررا إخراجنرررا علرررى لقرررادر وا 
ٍَ  إِلَى فََهلْ  ). بعنوبنا   رل فري -هنرا .المرير واليأس باللهفة الموحي التنكير بهعا .(َسبِيلٍ  ِمنْ  ُفُرو

. الرعليل الموررف علرك إلى يقودكم العي هو فهعا، المصير هعا بسبب يجيبهم -البائس المورف هعا
 َكفَووُروا الاووِذينَ  إِنا }: وهررعا مررا بينرره سرربحانه وتعررالى بقولرره، بالوحدانيررة وكفررركم، بالشررركات إيمررانكم

ِ  لََمْقووتُ  نَوواَيْونَ يُ  يَمووانِ  إِلَووى تُووْدَعْونَ  إِذْ  أَْنفَُسووَُّكمْ  َمْقووتَُِّكمْ  ِموونْ  أَْكبَوورُ  ّللاا  أََمتانَووا َربانَووا قَووالُوا *فَتََّْكفُووُروَن  اْْلِ

ٍَ  إِلَى فََهلْ  بُِذنُوبِنَا فَاْعتََرْفنَا اْثنَتَْينِ  َوأَْحيَْيتَنَا اْثنَتَْينِ  ُ َوْحوَدهُ  َذلَُِّكمْ  *َسبِيٍل  ِمنْ  ُفُرو بِأَناهُ إَِذا ُيِعَي ّللاا

 .[   - 1 : غافر]  ...َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشَرْك بِِه تُْؤِمنُوا

 المناسبة: أول  

 يعترفو  القيامة يوم أنهم تعالى اهلل بّي ، اهلل ليات في المجادلي  الكافري  أحوال بيا  بعد
 .( )منهم فرط ما ليتالفوا، الدنيا إلى الرجوع لو ويسأ، بهم ينزل العي الععاب واستحقارهم بعنوبهم

 المعاني اللغوية: ثانيا  

 .( )البغض أشد المقت: لرمرقؤتم -1

                                                           

 (.2 / 7 )ن م الدرر : ان ر ( )
عرابه، للزجاج معاني ا ( )  (.  /  )لقرل  وا 
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تَّنراااا-2  السرررالم عليررره لدم صرررلب فررري الرررعر المرررراد بالموترررة األولرررى مرررا كرررا  بعرررد حيررراة :اثؤنرترااايؤنإ  أرمر
أما  وموتتا  حياتا  حصل رالتقدي هعا وعلى، [ 7 : األعراف] بربَّكم ألست: ورال استخرجهمحيً 

 .( )اآلجال انق ات عندالموتة الثانية فحاصلة 

يريؤترنرا-3 حياتة األولى اإلحياتة: اثؤنرتريؤنإ  ورأرحؤ  . ( )البعث وا 

كؤمم -4  .( )السرمدي بالععاب تععيبكم في هلل الق ات: لإلَّهإ  فرالؤحم

 البالغة: ثالثا  

وجٍ  إإلى فرهرلؤ -1 رم  .(4)يخرجو  ال أنهم يعلمو  وأنهم، لتمنيا به يراد استفهام: خم

ير  إإذا بإأرنَّهم  ذلإكممؤ -2 درهم  اللَّهم  دمعإ حؤ تممؤ  ور رركؤ  ورا إنؤ ، كرفررؤ نموا بإهإ  يمشؤ مإ  التوحيد بي  رابل، مقابلة بينهما: تمنؤ
 .(7)واإليما  والكفر، والشرك
 اإلعراب ومعانيه: رابعا  

بررم  اللَّهإ  لرمرقؤتم   .(3)لهم يقال: معنى في ألنها ي ناَدْو َ  بعد ورعت، االبتدات الم والالم، وخبر مبتدأ: أركؤ

نر  إإذؤ  ِ  لََمْقووتُ : إمررا: وعاملرره، زمررا   رررف :إِذْ : تماادؤعروؤ  فعررل أو تُووْدَعْونَ  أو َمْقووتَُِّكمْ  أو ّللاا
 إع وااعكرررر : تقرررديره: وريرررل، فكفررررتم اإليمرررا  إلرررى دعيرررتم حررري  أي، تررردعو  إع مقرررتكم: تقرررديره، مقررردر
 .(7)تدعو 

 

 

                                                           

 (.11 /  )، بحر العلوم، للسمررندي (77 / )مفاتيح الغيب، للرازي (  )
 (.47: ي)غريب القرل ، الب  رتيبة (  )
 (.1 34/ 1 )الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب  ( )
 (.73 / 2) التحرير والتنوير، الب  عاشور ( 4)
 (.77 / 7 )وح والريحا ، لمحمد األمي  تفسير حدائق الر  (7)
 (.  / 4)إعراب القرل ، للنحاس  (3)
 (.31 / 7)عناية القا ي وكفاية الرا ي، للشهاب الخفاجي  (7)
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 التفسير اإلجمالي : خامسا  

، أنفسرررهم فيمقترررو ، جهرررنم نرررار فررري يعرررعبو  وهرررم، القيامرررة يررروم الكرررافري  المالئكرررة تنرررادي
 إلررى دخررولهم سرربب كانررت الترري السرريئة األعمررال مرر  أسررلفوا مررا بسرربب، الرربغض غايررة ويبغ ررونها

 علرريكم عرررض حرري  لكررم اهلل بغررض إ  ،الحالررة هررعه فرري أنفسررهم المعررّعبو  أيهررا: لهررم رررائلي ، النررار
 حري  أنفسركم بغ ركم مر  أشد، ربوله وأبيتم وكفرتم فتركتموه، األنبيات طريق م  الدنيا في اإليما 
 مررا حررال إيرراكم اهلل لمقررت أي، وتررأخير وتقررديم حررعف اآليررة ففرري، القيامررة يرروم النررار عررعاب عرراينتم
 .( )أنفسكم مقتكم م  أكبر فتكفرو  اإليما  إلى تدعو 

 بررراهلل واإلشرررراك، الرسرررل تكررعيب مررر ، الررردنيا فررري ارتكبناهررا التررري اعترفنرررا برررعنوبنا: فيجيبررو 
نكار، توحيده وترك  إلى طريق لنا فهل، الندم فيه ينفعهم ال ورت في وندم اعتراف ولكنه، البعث وا 

: أخررى ليرة فري تعرالى ررال كمرا نعمرل؟ كنا العي غير لنعمل، الدنيا إلى والرجوع النار م  الخروج
 َْوالِحاً  نَْعَمولْ  فَاْرِجْعنوا َوَسوِمْعنا أَْبَصوْرنا َربانوا َربِِّهمْ  ِعْندَ  ُرُؤِسِهمْ  ناِكُسوا اْلُمْجِرُمونَ  إِذِ  تَرى َولَو 

 َوَّل نُوَريُّ  لَْيتَنوا يوا فَقالُوا الناارِ  َعلَى ُوقِفُوا إِذْ  تَرى َولَوْ }: سربحانه ورال[   : السجدة] {ُموقِنُونَ  إِناا

 ُعوْدنا فَوإِنْ  ِمْنهوا أَْفِرْجنوا َربانا}:   وررال[ 7 : األنعام] {اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  َونََُّكونَ  َربِّنا بِِياتِ  نََُّكذِّبَ 

 .( )[12 : المؤمنو ] تََُّكلُِّمونِ  َوَّل فِيها اْفَسُؤا: قالَ  لالُِمونَ  فَإِناا

ير  إإذا هم بإأرنَّ  ذلإكممؤ :)تعالى فقال، السبب بيا  م  بالرفض فأجيبوا ادرهم  اللَّهم  دمعإ حؤ تممؤ  ور  ورا إنؤ ، كرفرارؤ
ارركؤ  نمااوا بإااهإ  يمشؤ مإ مم ، تمنؤ كؤ  الرردار إلررى رددترم وا  ، و ررعكم علرى هكررعا أنرتم أي (الؤكربإياارإ  الؤعرلإاايِّ  لإلَّااهإ  فرااالؤحم
وا َولَوووْ : الرردنيا ، العررعاب فرري وت لمررو ، لكررم رجعررة فررال[ 2 : األنعررام] َعْنووهُ  نُُهوووا لِمووا لَعوواُيوا ُريُّ
 وا  ، باسرتمرار توحيرده وترركتم بره كفررتم، الردنيا فري غيرره دو  وحرده اهلل دعري إعا كنتم أنكم بسبب
 .( )إليه وتجيبوا الداعي به باإلشراك تؤمنوا، غيرها أو األصنام م  غيره به يشرك

                                                           

 (.72 /   )، جام  البيا ، للطبري (717/  )تفسير مقاتل ب  سليما  : ان ر ( )
 (.72 /7)سير في أحاديث التفسير، لمحمد المكي ، التي(   / 7)تفسير القرل  الع يم، الب  كثير : ان ر ( )

 (.77 / 4)، الكشاف، للزمخشري ( 3 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
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 عرر  المتعررالي وهررو، الحكمررة وبمقت ررى بررالحق إال يحكررم وال، غيررره دو  وحررده هلل والحكررم
 .( )شريك أو ولد أو صاحبة أو مثل له يكو  أ  م  واألكبر، وصفاته عاته في ماثلالم

 تحقيق المقاصد واألهداف: سادسا  

 فرري للكفررار وبغ رره مقترره كررا  لررعا، لهررم والشررر الكفررر ويكررره لعبرراده الخيررر يحررب تعررالى اهلل إ  . 
 .( )المعاصي في أوبقتهم ألنها، الورت علك في أنفسهم بغ هم م  أشد بالنار تععيبهم ورت

بَّنااا): بآيررة العلمررات أكثررر احررتو .  تَّنرااا رر يريؤترنرااا اثؤنرتراايؤنإ  أرمر  بنررات، القبررر عررعاب إثبررات فرري (اثؤنرتراايؤنإ  ورأرحؤ
نمرا. اآلخررة فري أحيروا ثرم أميتروا ثم، للسؤال القبور في أحياهم ثم، الدنيا في أميتوا أنهم على  وا 
 الثررواب كررا  ولررو. النطفررة علررى العرررف فرري نطلررقي ال الميررت لفرر  أل ، التفسررير هررعا إلررى جررنح

 حصررول علررى اآليررة هررعه ترردل كررعلك .واإلماتررة؟ اإلحيررات معنررى فمررا الجسررد دو  للررروح والعقراب
 .( )القبر في الحياة

 فيه ينفعهم ال لك ، علك على ويندمو ، القيامة يوم العقاب واستحقارهم بعنوبهم الكفار يعترف . 
 .(4)لهم رجعة ال ولك ، والطاعة لإليما  الدنيا إلى الرجوع رالكفا ويطلب .واالعتراف الندم

 دار هري التري الدنيا في وبالرسل وبالبعث باهلل اإليما  ع  إعرا هم بسبب الكفار تععيب إ  .4
 .(7)والمعاصي الشرك واختيارهم، التوحيد وتركهم، والعمل التكليف

 .(3)مةوالع  الكبريات على داللة، اْلَكِبيرِ  اْلَعِليِّ : روله .7

                                                           

 (.11 /  )، بحر العلوم، للسمررندي ( 3 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
 (.43 / 7)النكت والعيو  للماوردي  ( )
 (.72: ي)، حجو القرل ، الب  المختار الرازي (414/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي (  )
 (.71/ 4)، لباب التأويل، للخاز  (11 /  )بحر العلوم، للسمررندي : ان ر (4)
 (.3/ 4)التفسير الوسيط، للواحدي ( 7)
 (.77 / 4)الكشاف، للزمخشري (3)
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 ى قدرة هللا الباهرة في مخلوقاتهاآليات الدالة عل: الثانيالمطلب  

، وكواكررب شررمس مرر  ال ررواهر الكبيرررة فرري. الوجررود هررعا فرري شرريت كررل فرري ترررى اهلل ليررات
 وفري ..والزهررة والورررة والخليرة الرعرة مر  الصرغيرة الردرائق وفري.. ورعرد وبررق ومطرر، ونهرار وليرل
 الكامل التقليد هيهات وهيهات يقلدها أ  اإلنسا  يحاول حي  ع متها ىتتبد، خاررة لية منها كل

 .الوجود هعا في اهلل يد أبدعته ما وأبسط ألصغر، الدريق

 هرعه على للحياة وا   كا  المطر أصالً ، ال يقتصر على المطر، السمات كثير والرزق في
 هررعا علررى حيرراة كانررت مررا الهررالو  الترري المحييررة األشررعة فهررعه. وسررببًا فرري الطعررام والشررراب، األرض
 نحررو البشرررية خطررى رررادت الترري، المنزلررة الرسرراالت تلررك الرررزق هررعا مرر  ولعررل. األر رري الكوكررب
 ويترعكر نعمره يترعكر ربه إلى والمنيب. باهلل الموصولة الحياة مناهو إلى وهدتها، المستقيم الطريق
ُهَو الاوِذي : حانه وتعالى في رولهوهعا ما بينه سب .القلوب غال  ينساها التي لياته ويتعكر ف له

ُر إَِّلا َمْن يُنِي ُ  َماِء ِرْزقًا َوَما يَتََذكا ُل لََُّكْم ِمَن السا  .[  : غافر] يُِريَُّكْم آيَاتِِه َويُنَزِّ

 المناسبة: أول  

، وحكمترره ردرترره كمررال علررى يرردل مررا عكررر، للمشررركي  الشررديد التهديررد يوجررب مررا عكررر بعررد  
نزال، واآليات البّينات بإ هار  .( )السمات م  الرزق وا 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

 .( )وتوحيده ردرته دالئل: آياتإهإ  يمرإيكممؤ  الَّذإي همور -1

لم -2 يمنرزِّ قا   السَّماءإ  مإنر  لركممؤ  ور زؤ  .( )المطر وهو الرزق أسباب: رإ

ما-3  .(4)والعقول الفطر في المستقرة باآليات يتع : يرترذركَّرم  ور

                                                           

 (.  / 7 )ن م الدرر : ان ر ( )
 (.7  / 4)تفسير القرل  العزيز، الب  أبي زمني   ( )
 (.712/  )تفسير مقاتل ب  سليما   ( )
 (. 14: ي)الوجيز، للواحدي  (4)
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 .( )الشرك ع  يرج : يمنإيبم  مرنؤ  الَّ إإ -4

 البالغة: ثالثا  

لم -1 يمنرزِّ قاا   السَّاماءإ  مإنر  لركممؤ  ور زؤ  الرعي المطرر وأراد مسربب هرو الرعي الررزق أطلرق، مرسرل مجراز: رإ
 .( )األرزاق في سبب هو

 التفسير اإلجمالي : رابعا  

 وأر ه سمائه في أودع بما ،ردرته وعالمات توحيده دالئل لكم ي هر العي هو تعالى اهلل  
 لكررم ينررزل الررعي سرربحانه وهررو، ومنشررئها ومبرردعها خالقهررا كمررال علررى الدالررة الع يمررة اآليررات مرر 

 وطعومرره ألوانرره اخررتالف مرر  بررالحس مشرراهد هررو مررا والثمررار الررزروع مرر  برره يخرررج الررعي المطررر
، صرنعه وع مرة درترهر علرى يدل مما، واحد وتراب واحد مات م  أنه م ، وألوانه وأشكاله وروائحه

 ليات في والن ر والتفكر بالتأمل، ربه إلى يرج  م  إال الباهرة اآليات بتلك ويعتبر يتع  ما ولك 
 .( )إليه واإلععا  بالطاعة ثم، اهلل

 تحقيق المقاصد واألهداف: خامسا  

 ليرررات هنرررا ومنهرررا، وحكمتررره وردرتررره وتوحيرررده وجررروده علرررى كثيررررة وأدلرررة ليرررات تعرررالى اهلل أررررام . 
 والسرررحاب والريررراح والنجررروم والقمرررر الشرررمس مررر  بينهمرررا ومرررا فيهمرررا ومرررا واألر ررري  السرررموات
 المطر بإنزال الرزق إنزال ومنها، هلكوا روم ولثار واألشجار والجبال والعيو  واألنهار والبحار
 .(4)والخير والبركة الحياة سبب

 بإ هررار أل ، األبرردا  ومصررالح األديررا  مصررالح رعايررة برري  اآليررة هررعه فرري جمرر  أنرره يالحرر  . 
 .(7)األبدا  روام السمات م  الرزق وبإنزال، األديا  روام اآليات

                                                           

 (.712/  )تفسير مقاتل ب  سليما   ( )
 (.72 / 7 )تفسير حدائق الروح والريحا ، لمحمد األمي   ( )
 (.  / 4)، زاد المسير، الب  الجوزي (7/ 4)التفسير الوسيط، للواحدي : ان ر ( )
 (.73 / 4)ري الكشاف، للزمخش (4)
 (.417/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي ( 7)
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 لمرررس إ ّ : والمعنرررى، اهلل طاعرررة إلرررى ويرجررر  ينيرررب مررر  إال اهلل فيوحرررد، اآليرررات بهرررعه ال يرررتع  . 
دراك  اهلل غيرررر وبعبرررادة بالشررررك واالشرررتغال، العقررول فررري المسرررتقر كالشررريت اهلل توحيرررد دالئررل وا 
، الغطررات زال، اهلل إلررى وأنرراب، الشرررك عرر  العبررد تخلررى فررإعا، والفكررر العقررل أنرروار بيحجرر مرران 

 .( )النجاة سبيل و هرت، التام الفوز فحصل، القلب واستنار

 إخالص العباد هلل: الثالثالمطلب 

، الردي  لره مخلصري ، موحردي ، بالدعات إليه التوجه إلى المقام هعا في اهلل المؤمني  يوجه
 في أمل وال. سواه دو  وحده يدعوه وأ ، هلل دينهم يخلصوا أ  المؤمني  م  لكافرو ا ير ى ول 
. األسررراليب بشرررتى ر ررراهم تلمسررروا أو هرررادنوهم أو المؤمنرررو  الطفهرررم مهمرررا هرررعا عررر  ير ررروا أ 

. رلروبهم لره ويصرغو ، عقيردتهم لره ويخلصرو ، وحرده ربهرم يدعو ، وجهتهم في المؤمنو  فليمض
َ : وهرررعا مرررا بينررره سررربحانه وتعرررالى فررري رولررره، سرررخطوا أم كرررافرو ال يَ ِ ررررَ  علررريهم وال فَووواْيُعوا ّللاا

يَن َولَْو َكِرهَ اْلََّكافُِرونَ   .[4 : غافر] ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ
 المعاني اللغوية: أول  

 .اعبدوه: اللَّهر  فرادؤعموا-1

 التفسير اإلجمالي : ثانيا  

 اهلل علرررى بالكليرررة اإلربرررال وهرررو برررالمطلوب صررررح، توحيرررده يوجرررب مرررا تعرررالى اهلل رررررر لمرررا
يَن َولَْو َكوِرهَ اْلََّكوافُِرونَ : فقرال، اهلل غير ع  واإلعراض، تعالى َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ  أي ،فَاْيُعوا ّللاا

 الكررافرو  كررره ولررو، ومررعهبهم مسررلكهم فرري المشررركي  وخررالفوا، والرردعات العبررادة وحررده هلل فأخلصرروا
 .بغي هم يموتوا ودعوهم، كراهتهم إلى تفتواتل فال، علك منهجكم

 تحقيق المقاصد واألهداف: ثالثا  

 ودعررررات العبررررادة واآليررررة شرررراملة لرررردعات،  ال يقبررررل مرررر  العمررررل إال مررررا كررررا  خالصررررًا هلل  . 
 .( ) إليه به وتتقربو  به تدينونه ما كل في تعالى هلل أخلصوا: أي، المسألة

                                                           

 (. 77/  )بيا  المعاني، لعبد القادر مال حويش  ( )
 (.4 7: ي)، تيسير الكريم الرحم ، للسعدي (11 /  )بحر العلوم، للسمررندي  ( )
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، بف رله إال اسرتحقارا لنفسرك ترى وأال، منه إال اإلجابة ترى أال الدعات في اإلخالي م  . 
 عبررادة عرر  تبررق ال -ح ررك هررو الررعي -مطلوبررك عرر  سررؤالك فرري بقيررت إ  أنرره تعلررم وأ 
 .( )العبادة مخ الدعات فإ  حقه هي التي -ربك

 مشاهد من يوم القيامة: الرابعالمطلب 

 الررعي وهرو. يالمسررتعل المسريطر، العررش صرراحب وهرو، العرالي المقررام صراحب اهلل وحرده 
 اهلل يخترراره لمرر  البررارزة والو يفررة. عبرراده مرر  يخترراره مرر  علررى والقلرروب لررارواح المحيرري أمررره يلقرري
 اليروم تتالررى هرعا وفري ..(الوتاََلقِ  يَوْومَ  لِيُْنِذرَ  ): اإلنرعار هي، أمره م  الروح عليه فيلقي عباده م 

 .التالري معاني لبك التالري يوم فهو الحساب ساعة في بربها كلها الخالئق

 عليره يخفرى ال واهلل، خرداع وال تزييرف وال واق وال ساتر بال فيه يبرزو  العي اليوم هو ثم
 فرري فمررا ويجيررب يسررأل رهيررب جليررل صرروت وينطلررق.. حررال كررل وفرري ورررت كررل فرري شرريت مررنهم

ِ  ). .(اْليَْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ  ): مجيرب وال غيره سائل م  يومئع كله الوجود وهرعا مرا ، (اْلقَهاوارِ  َواِحدِ الْ  ّلِِلا
ُْ : بينه سبحانه وتعالى في رولره وحَ  يُْلقِي اْلَعْرشِ  ُذو الداَرَجاتِ  َرفِي  يََشواءُ  َمونْ  َعلَوى أَْموِرهِ  ِمونْ  الرُّ

ِ  َعلَى يَْخفَى ََّل  بَاِرُزونَ  ُهمْ  يَْومَ  *التاََلِق  يَْومَ  لِيُْنِذرَ  ِعبَاِيهِ  ِمنْ  ِ  اْليَوْومَ  اْلُمْلوكُ  لَِمونِ  َشوْيء   ِمْنُهمْ  ّللاا  ّلِِلا

َ  إِنا  اْليَْومَ  لُْلمَ  ََّل  َكَسبَتْ  بَِما نَْفسٍ  ُكلُّ  تُْجَزى اْليَْومَ * اْلقَهااِر  اْلَواِحدِ  ُْ  ّللاا  َوأَْنوِذْرُهمْ * اْلِحَسواِب  َسوِري

ٍْ  َوََّل  َحِميمٍ  ِمنْ  ينَ لِلظاالِمِ  َما َكاِلِمينَ  اْلَحنَاِجرِ  لََدى اْلقُلُوبُ  إِذِ  اَْلِزفَةِ  يَْومَ   َفائِنَوةَ  يَْعلَومُ * يُطَواُع  َشفِي

ُدورُ  تُْخفِي َوَما اْْلَْعيُنِ  ُ  *الصُّ  إِنا  بَِشوْيءٍ  يَْقُضوونَ  ََّل  ُيونِوهِ  ِمونْ  يَوْدُعونَ  َوالاوِذينَ  بِواْلَحقِّ  يَْقِضي َوّللاا

 َ ُْ  ُهوَ  ّللاا ِمي  .[1  - 7 : غافر] اْلبَِصيرُ  السا

 سبةالمنا: أول  

نرزال، واآليرات البّينرات بإ هرار، وحكمتره ردرتره كمرال علرى يردل مرا عكرر بعد  مر  الررزق وا 
 يوم بالععاب الناس إلنعار، عباده م  يشات م  على الوحي إلقات أتبعها بعكر حكمته في، السمات
 .( )الحساب

                                                           

 (.11 /  )لطائف اإلشارات، للقشيري  ( )
 (.3 / 7 )ن م الدرر، للبقاعي  ( )
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 ليروم ىأخرر  رهيبرة هائلرة بأوصاف أتى، التالق يوم الناس ينعرو  األنبيات كو  بيا  وبعد
 ابقةرررررررررررررررررررررالس األمرم إلهرالك المماثل الدنيا بععاب خوفهم ثم، اآلخرة بععاب الكفار لتخويف، القيامة
 .( )الرسل كعبوا العي 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

 .( )المخلورات مشابهة ع  المنزه، الصفات ع يم: الدَّررجاتإ  ررفإيعم -1

وحر  يملؤقإي-2  .( )للجسد كالروح ألنه، روحا يسم الوحي: الرُّ

رإهإ  مإنؤ -3  .(4)وريل م  روله، ر ائه م : أرمؤ

مر -4  .(7)اهلل أمام للحساب الخالئق وتالري اجتماع يوم: التَّالقإ  يروؤ

ونر -2 زم  .(3)ربورهم م  خارجو  أو، شيت يسترهم ال  اهرو : بارإ

 .(7)ل  واحد في الخلق جمي  يحاسب: الؤحإسابإ  سررإيعم -6

مر يرااا-3 زإفراااةإ  وؤ : أزفرررا يرررأزف الرحيرررل أزف: يقرررال، رربهرررا أي، ألزوفهرررا بهرررا سرررميت، القيامرررة يررروم: اآلؤ
 .(2)ررب

ر-8 ناجإ  .(1)ومعنى لف اً  كحلقوم، الحلوق: أي، حنجرة جم : الؤحر

 
                                                           

 (.  ، 1 / 7 )، للبقاعي ن م الدرر ( )
 (11 : ي)إعجاز القرل ، للبارالني  ( )
 (.712/  )تفسير مقاتل ب  سليما   ( )
 (.12 / 4)معالم التنزيل، للبغوي  (4)
 (. 1 /  )التفسير الوا ح، لمحمد حجازي  (7)
 (.1/ 4)جام  البيا ، لإليجي ( 3)
 (. 7 : ي)م  روائ  القرل ، للبوطي  (7)
 (. 72: ي)جاهد تفسير م (2)
 (.473/  )السراج المنير، للخطيب الشربيني (1)
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مإينر -3  .( )غماً  ممتلئي  :كا إ

يمٍ -14 مإ  .( )محب أو ناف أي رريب : قريب حر

يمنإ  خائإنرةر -11 رعؤ  .( )إليه الن ر واستراق، الحرام إلى الثانية كالن رة، الخائنة لن رةا أي: األؤ

فإي-12 دمورم  تمخؤ  .(4)ال مائر تكتمه ما أي، القلوب: الصُّ

ينر -13  .مكة كفار أي، يعبدو : يردؤعمونر  ورالَّذإ

 البالغة: ثالثا  

وحر  يملؤقإااي-1 اانؤ  الاارُّ اارإهإ  مإ وحَ : أرمؤ وفيرره إشررارة إلررى علرروه ، لجسرردل كررالروح ألنرره، الرروحي عرر  كنايررة الرررُّ
 .(7)فهو األعلى، فيما يلقيبحانه وتعالى س

 علررك اختصرراي علررى للداللررة ال ررمير مو رر  ال رراهر و رر  فيرره، الكفررار أي: لإل َّااالإمإينر  مااا-2
نه، بهم  .(3)ل لمهم وا 

اانؤ -3 ااونر  ال دمونإااهإ  مإ ءٍ  يرقؤضم  فكيررف، يق رري إنرره: فيرره يقررال ال الجمرراد أل ، باألصررنام تهكررم: بإشراايؤ
 .(7)هلل؟ شركات يكونو 

 

 

 

                                                           

 (.777/ 4)فتح القدير، للشوكاني  ( )
 (.11 / 4)معالم التنزيل، للبغوي  ( )
 (.711/ 7)أ وات البيا ، للشنقيطي (  )
 (.71 / 7)النكت والعيو ، للماوردي  (4)
 (.12 /   )روح المعاني، لالوسي  (7)
 (.74/ 7)يل، للبي اوي أنوار التنز  (3)
 (.71 / 4)الكشاف، للزمخشري  (7)
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 اإلعراب ومعانيه: رابعا  

مر  ونر  هممؤ  يروؤ زم  بره مفعرول أنره علرى منصروب وهرعا الوتاَلقِ  يَوْومَ  رولره مر  منصروب بدل: َيْومَ : بارإ
نمرا، الرتالق يروم فري يكرو  ال اإلنرعار أل ، ال ررف ال ،ينذر: لفعرل ، بره رعاررررررررررررررررررررررررررررررراإلن يكرو  وا 

 . فيه ال

 ْباِرُزونَ  وُهم: إليها َيْومَ  بإ افة جر مو   في اسمية جملة( ). 

مَ و، وخبر مبتدأ: اليوم الؤمملؤكم  لإمرنإ  ْلرك   ِلَمر ِ : تعرالى رولره بمردلول متعلرق منصوب الأيَاأ  أي اْلم 
 اليوم: ويبتدأ، ْلك  اْلم   على يورف أو. اْلم ْلك   بنفس متعلق أو، اليوم هعا في الملك استقر لم 
 ِاْلَقهَّارِ  اْلواِحدِ  ِللَّه اليوم هعا في القهار الواحد هلل مستقر هو أي( ). 

رؤهممؤ  مر  ورأرنؤذإ زإفرةإ  يروؤ  أل ،  رف ال (َأْنِعْره مْ )رل به مفعول هو العي اآْلِزَفةِ  َيْومَ  م  بدل ِإعِ : الؤقملموبم  إإذإ  اآلؤ
 .( )اآلزفة يوم يكو  ال اإلنعار

 التفسير اإلجمالي : خامسا  

ُْ : يقرررول تعرررالى، والع مرررة الجرررالل صرررفات مررر  أخررررى صرررفات ثرررالث  ُذو الوووداَرجاتِ  َرفِيووو

وحَ  يُْلقِي اْلَعْرشِ   يرريكم الرعي هرو أي، الوتاَلقِ  يَوْومَ  لِيُْنوِذرَ  ِعبواِيهِ  ِمونْ  يَشاءُ  َمنْ  َعلى أَْمِرهِ  ِمنْ  الرُّ
 يقت رري وعلررك، فيرره والمتصرررف وخالقرره ومالكرره العرررش صرراحب وهررو، الصررفات رفيرر  وهررو، لياترره
 لرسرالته يخترارهم الرعي  عبراده مر  يريرد م  على الوحي ينزل العي وهو، سلطانه وع م شأنه علو

 فري واألرض السرموات أهرل يلتقري يروم بالعرعاب الناس بإنعار ليقوموا، األنبيات وهم، أحكامه وتبليغ
 .(4)واآلخرو  األولو  ويلتقي، المحشر

. براألرواح األبردا  تحيرى كمرا، الكفر موت م  به يحيو  الناس أل ، روحاً  الوحي وسمي
 حيراتهم فري ويسريروا ليمتثلروا أنبيائره إلى بها يوحي التي شرائعه م  أي أَْمِرهِ  ِمنْ : بقوله والمراد

                                                           

 (.7   /  )التبيا  في إعراب القرل ، للعكبري  ( )
 (.2 /  )أنوار التنزيل، للبي اوي  ( )
 (.   / 4 )الجدول في إعراب القرل ، لمحمود صافي  ( )
 (.12 / 7 )رطبي ، الجام  ألحكام القرل ، للق(417/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر (4)
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لُ : تعالى روله مثل، كثيرة اآلية ون ائر .بموجبها وحِ  اْلَمَلئََِّكةَ  يُنَزِّ  يَشواءُ  َمونْ  َعلوى أَْموِرهِ  ِمنْ  بِالرُّ

 َربِّ  لَتَْنِزيولُ  َوإِناهُ : سبحانه روله ونحو[  : النحل] فَاتاقُونِ  أَنَا إَِّلا  إِلهَ  َّل أَناهُ  أَْنِذُروا أَنْ  ِعباِيهِ  ِمنْ 

وحُ  بِهِ  نََزلَ  اْلعالَِمينَ   .( )[17  - 1 : عراتالش] اْلُمْنِذِرينَ  ِمنَ  لِتََُّكونَ  قَْلبِكَ  َعلى اْْلَِمينُ  الرُّ

ِ  َعلَى يَْخفى َّل  باِرُزونَ  ُهمْ  يَْومَ : يأتي ما أي ا القيامة يوم صفات وم   َشوْيء   ِموْنُهمْ  ّللاا

ِ  اْليَْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ   يسرترهم ال  راهرو  فيره هرم العي اليوم هو التالق يوم إ  أي اْلقَهاارِ  اْلواِحدِ  ّلِِلا
 يخفرى ال، العررات فري ربرورهم مر  خرارجو  وهرم، األرض السرتوات، اتبن أو أكمة أو جبل م  شيت
: أخرررى ليررة فرري كمررا، عالنيررة أو سرررا، الرردنيا فرري عملوهررا الترري العبرراد أعمررال مرر  شرريت اهلل علررى
 ٍفافِيَة   ِمْنَُّكمْ  تَْخفى تُْعَرُضوَن َّل يَْوَمَِذ [2 : الحارة]( ). 

 شرريت وكررل عبرراده القرراهر، األحررد الواحررد هلل الشررامل والسررلطا  المطلررق الملررك فيرره ويكررو 
 سرؤال بصرورة األعهرا  في لتقريره المعنى هعا أورد ورد. الشامل بالبعث ثم، بالموت رهرهم، بقدرته
 تعرالى فيجيرب، أحد يجيبه فال، القيامة يوم أي  اْليَْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ : يقول، تعالى الرب فيه يسأل
ِ : فيقول، نفسه  اْلقَهاارِ  اْلواِحدِ  ّلِِلا

( ). 

 بري  حكمره فري اهلل عدل صفات تبينا ، القيامة ليوم وسادسة خامسة صفة تعالى عكر ثم
َ  إِنا   اْليَووْومَ  لُْلوومَ  َّل  َكَسووبَتْ  بِمووا نَْفووسٍ  ُكوولُّ  تُْجووزى اْليَووْومَ : فقررال، ورحمترره وف ررله، خلقرره ُْ  ّللاا  َسووِري

  لرم وال، وشر خير م ، بعمله عامل كل وثواب الجزات يوم هو هعا القيامة يوم إ  أي اْلِحسابِ 
 علرى لعبراده حسرابه سرري  اهلل وا  ، عقابره فري بزيرادة أو ثوابه م  بنقي، أحد على فيه الحكم في

 َفْلقَُُّكومْ  موا: تعرالى ررال كمرا واحردة نفسرا يحاسرب كمرا كلهرم الخالئرق فيحاسرب، الدنيا في أعمالهم

 بِاْلبََصوووورِ  َكلَْموووو ٍ  واِحووووَدة   إَِّلا  أَْمُرنووووا َوموووا: ورررررال[ 2 : لقمرررا ] ةٍ واِحوووودَ  َكوووونَْفسٍ  إَِّلا  بَْعوووثَُُّكمْ  َوَّل
 مثقررال عنرره يغيررب فررال، شرريت بكررل علمرره ويحرريط، تفكررر إلررى يحترراج ال تعررالى وألنرره[ 71:القمررر]

 .(4)عرة

                                                           

 (.4/771)، المحرر الوجيز، الب  عطية (12 / 4)معالم التنزيل، للبغوي : ان ر ( )
 (.71 / 2)، الكشف والبيا ، للثعلبي ( 4 /  )تفسير عبد الرزاق : ان ر ( )
 (.33 /   )، جام  البيا ، للطبري (711/  )تفسير مقاتل ب  سليما  : ان ر ( )
 (. 1 /  )، لطائف اإلشارات، للقشيري( 1 /  )للسمررندي  بحر العلوم،: ان ر (4)
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، الشرك ع  ويقلعوا ليؤمنوا، القيامة م  يوم ويأمر اهلل عز و جل الرسول بتخويف الكفار
، الحلروق إلرى تصرير حترى وترتفر ، الخروف مر  موا رعها مر  ترزول القلروب لكرأ  الرعي اليوم علك
 شفاعته تقبل مشف  شفي  وال، ينفعهم رريب لهم وليس، غما ممتلئي  مكروبي  أصحابها كو  حال
 .( )لهم

 العبرد ين رهرا التري الخائنرة الن ررة بأنره يعلرم، ودرته و بطه علمه بشمول يخبر تعالى ثم
 خررواطر أو الررنفس حررديث حتررى، شررريرة أو خّيرررة أمررور مرر  ال ررمائر تسررّره مررا ويعلررم، المحررّرم إلررى

 دريقها، وكبيرها صغيرها، وحقيرها جليلها األشيات بجمي  محيط تام اهلل علم أ  يعني وهعا. النفس
 مراربرة ويراربوه، تقواه حق ويتقوه، الحيات حق اهلل م  فيستحيوا، فيهم علمه الناس ليحعر، ولطيفها

 خبايرا عليره تنطروي مرا ويعلرم، أمانرة أبردت وا  ، الخائنرة العري  يعلرم تعرالى فإنره، يرراه أنره يعلرم م 
 .( )القلوب م مرات أي، والسرائر ال مائر م  الصدور

 كررل ويجررازي، السرريئة وبالسرريئة، الحسررنة بالحسررنة فيجررازي، العررادل بررالحكم يحكررم واهلل 
 مرر  يتمكنررو  ال، اهلل غيررر مرر  األصررنام مرر  عبدونررهي والررعي ، شررر أو خيررر مرر  يسررتحقه بمررا أحررد

 تجررب فالررعي، شرريت علررى يقرردرو  وال، شرريئا يعلمررو  ال ألنهررم، شرريئا يملكررو  وال، بشرريت الق ررات
 بصررير، خلقرره ألررروال سررمي  اهلل فررإ ، شرريت عليرره يخفررى وال، شرريت كررل علررى القررادر هررو عبادترره
 .( )القيامة يوم عليه فيجازيهم، بأفعالهم

 حقيق المقاصد واألهدافت: سادسا  

 العرش خالق، الصفات رفي  كونه: وهي، والع مة الجالل صفات م  أخرى ثالث صفات هلل . 
 أل ، روحرررا الررروحي وسررمي. عبررراده مررر  يشررات مررر  علررى والنبررروة الررروحي منررزل، ومالكررره ومرردبره
 .(4)باألرواح األبدا  تحيا كما، الكفر موت م  به يحيو  الناس

                                                           

 (.7/717 )، مفاتيح الغيب، للرازي ( 77/ 4)المحرر الوجيز، الب  عطية : ان ر ( )
 (.7  / 7)، تفسير القرل  الع يم، الب  كثير (  / 4)زاد المسير، الب  الجوزي : ان ر ( )
 (.  /4)، جام  البيا  في تفسير القرل ، لإليجي (42 / 1)البحر المحيط، الب  حيا  : ان ر ( )
 (.417/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي ، (  / 4) ، الب  الجوزيزاد المسير( 4)
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 العبرادة لره مخلصري ، لره شرريك ال وحرده اهلل عبادة إال العليا الصفات ههع أمام العباد على ما . 
 .( )غيره المؤمنو  أيها تعبدوا فال، اهلل عبادة الكافرو  كره ولو حتى، والطاعة

 ويروم، المحشرر أرض فري جمريعهم الخالئق تالري يوم البعث يوم إلنعار الرسل اهلل يبعث إنما . 
 يخفررى ال اليرروم وعلررك، األرض السررتوات، شرريت يسررترهم ال، واحررد صررعيد فرري  رراهري  يكونررو 

 والملرك المطلرق السرلطا  فيره ي هرر الرعي اليروم وهرو، أعمرالهم وم  العباد م  شيت اهلل على
 .( )القهار الواحد هلل التام

 فرال، فيره  لرم ال وأنره، شرر أو خير م  كسبت بما نفس كل تجزى أ : اليوم علك صفات م  .4
 ألنرره، واسررتدالل تفكررر إلررى يحترراج فررال، الحسرراب سررري  اهلل وا  ، عملرره مرر  شرريئاً  أحررد يررنقي
 وكمررا، بغيررره لالشررتغال أحررد جررزات يررؤخر فررال، شرريت علمرره عرر  يعررزب ال الررعي العررالم تعررالى
 .( )واحدة ساعة كعلك في يحاسبهم واحدة ساعة في يرزرهم

 : هيو  للخوف موجبة أسباب ثمانية تعالى اهلل عكر ورد، التخويف م  ععاب النار .7

 أعنب لم  الععاب م  القرب يوم أي، اآلزفة يوم اليوم علك سمى أنه -أ 

 .الحنجرة إلى وارتف  الصدر م  القلب زال أ  إلى الخوف علك بلغ أنه -ب 

 القلررررق يوجررررب وعلررررك، والخرررروف الحررررز  مرررر  اعتررررراهم مررررا لشرررردة ينطقرررروا أ  يمكررررنهم ال -ج 
 .واال طراب

 .شفاعته لفتقب، فيهم يطاع شفي  وال، ينفعهم رريب لهم ليس -د 

 شررردة يوجرررب وهرررعا، جليرررل أو دريرررق، كبيرررر أو صرررغير شررريت بكرررل عرررالم سررربحانه أنررره -ه 
 .الخوف

 .الخوف ع م يوجب أي اً  وهعا، التام والعدل المطلق بالحق يق ي اهلل -و 
                                                           

 (.71/ 4)، لباب التأويل، للخاز  (12 / 4)معالم التنزيل، للبغوي (  )
 (.2 / 3)، غرائب القرل ، للنيسابوري (  7/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي (  )
 (.3   /   )، التفسير القرلني للقرل ، لعبد الكريم الخطيب (772/ 4)تح القدير، للشوكاني ف ( )



 138 

 .بشيت يق و  ال فهم، األصنام شفاعة م  المشركو  عليه عول مما فائدة ال -ز 

، الباطلرررة المعبرررودات مررر  ونحوهرررا ماألصرررنا علرررى ثنررراتهم الكفرررار مررر  يسرررم  اهلل إ   -ح 
 ( ).لها وسجودهم خ وعهم ويبصر

                                                           

 (.43 / 1)، البحر المحيط، الب  حيا  ( 71/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  ( )
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 .عاقبة الظلم والكفر: المطلب األول

 السرير إلى ويوجههم ربلهم التاريخ بعبرة مشركي العرب م  اهلل ليات في تعكير للمجادلي 
 األرض فري ولثرارا رروة مرنهم أشرد وكرانوا، مورفهم ورفوا العي ، الغابري  مصارع ورؤية، األرض في

 والعمرل اإليمرا  إال إع ال وارري منره، اهلل برأس أمرام  رعافاً  كرانوا -والعمرارة القروة هرعه م  -ولكنهم
 إلرى فنهايتره وبالبينرات بالرسرل التكرعيب فأمرا، والصالح والحق اإليما  جبهة في والوروف الصالح
َِ  فِي يَِسيُروا أََولَمْ : والنكرال الدمار  َكوانُوا قَوْبلِِهمْ  ِمونْ  َكوانُوا الاِذينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْي َ  فَيَْنظُُروا اْْلَْر

ةً  ِمْنُهمْ  أََشدا  ُهمْ  َِ  فِي َوآثَاًرا قُوا ُ  فَأََفوَذُهمُ  اْْلَْر ِ  ِمونَ  لَُهومْ  َكوانَ  َوَموا بِوُذنُوبِِهمْ  ّللاا  َذلِوكَ * َواٍق  ِمونْ  ّللاا

ُ  فَأََفووَذُهمُ  فَََّكفَووُروا بِاْلبَيِّنَوواتِ  ُرُسوولُُهمْ  تَووأْتِيِهمْ  َكانَووتْ  بِووأَناُهمْ  ،   : غررافر] اْلِعقَووابِ  َشووِديدُ  قَووِويٌّ  إِناووهُ  ّللاا
  ]. 

 المناسبة: أول  

 بعررعاب خرروفهم، اآلخرررة بعررعاب الكفررار لتخويررف، القيامررة بعررد بيررا  األوصرراف الرهيبررة ليرروم
 .( )الرسل كعبوا العي  السابقة األمم إلهالك المماثل الدنيا

 المعاني اللغوية: ثانيا  

نؤهممؤ  أرشردَّ -1  .( )وتمكناً  ردرة: قموَّة   مإ

ررؤضإ  فإي ورآثارا  -2  .( )حصينة ومدائ  ورصور ومصان  رالع م : األؤ

ذرهممم -3  .(4)ودمر عليهم، أهلكهم: اللَّهم  فرأرخر

 

                                                           

 (.44/ 7 )ن م الدرر، للبقاعي : ان ر ( )
 (.71 / 7)النكت والعيو ، للماوردي  ( )
 (.77/ 7)اوي أنوار التنزيل، للبي  ( )
 (..2  / 7)تفسير القرل  الع يم، الب  كثير  (4)
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 .( )الععاب أو السوت عنهم يدف  حاف : واقٍ -4

 البالغة: ثالثا  

لرمؤ -1 وا أرور يرم ررؤضإ  فإي يرسإ  .( )إنكاري استفهام: األؤ

 .( )والتخويف التحعير في مبالغة اْلِعقابِ  َشِديدُ  قَِويٌّ  ناهُ إِ : بقوله الكالم ختم اهلل  . 

 اإلعراب ومعانيه: رابعا  

وا وا على عطفا مجزوم أو، (أ ) بتقدير بالفات االستفهام جواب على منصوب إما: فريرنؤ مرم َيِسير 
(4). 

 ملغرى  رفرا َكْيرفَ  فيكرو ، خبرر إلرى تحتاج فال، تامة كا َ  جعل ويجوز، المرفوع كا  اسم: عاقإبرةم 
 .(7)فيه  مير ال

 التفسير اإلجمالي : خامسا  

 الكفرار مر  م روا الرعي  حرال مرآل فين رروا، محمرد يرا برسرالتك المكعبو  هؤالت يمش أفلم
 الحا رري  هرؤالت مر  روة أشد كانوا أنهم م ، والنكال الععاب م  بهم حل وما، باألنبيات المكعبي 

 وأرراموا، والقصرور الحصرو  مر  فيهرا عمرروا بمرا، األرض فري لثرارا وأبقرى، وأمثالهم مكة كفار م 
 .(3)والح ارات المد  م 

، العررررعاب عرررنهم يررردف  دافررر  مررر  لهرررم كررررا  ومرررا، ومعاصررريهم عنررروبهم بسررربب اهلل فرررأهلكهم
 بعرض ون ير، الغابرة باألمم حل بما زما  كل في للكافري  وا ح تحعير وهعا. أمثالها وللكافري 

                                                           

 (.72/ 4 )تفسير المراغي  ( )
 (. 7 /  )إعراب القرل ، للدعاس  ( )
 (.717/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  ( )
 (.32/ 7)إعراب القرل  وبيانه، لمحي الدي  درويش  (4)
 (.27 / 4)الموسوعة القرلنية، لإلبياري  (7)
 (.11/  )، صفوة التفاسير، للصابوني (2  / 7)تفسير القرل  الع يم، الب  كثير : ن را (3)
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نااُهمْ  َولَقَدْ : لىتعا رال: اآلية ناواُكمْ  إِنْ  فِيما َمَّكا  َوأَثواُروا: سربحانه وررال[ 3 : األحقراف] فِيوهِ  َمَّكا

 ََ ا أَْكثَرَ  َوَعَمُروها اْْلَْر  .( )[1: الروم] َعَمُروها ِمما

 الوا رحة بالحجو يأتونهم كانوا رسلهم أ  وهو، وتدميرهم إهالكهم علة تعالى اهلل عكر ثم
 ع يمررة ررروة عو اهلل إ ، علرريهم ودّمررر اهلل فررأهلكهم، برره جرراتوهم بمررا فيكفرررو ، الحررق اإليمررا  علررى

 فيرا، عصراه مر  لكرل موجر  شرديد ألريم وعقابره، شريت يعجرزه ال، يريرده مرا كرل يفعل، شديد وبطش
 .( )بغيره وع  م  فالسعيد، بغيركم واتع وا اعتبروا والعصاة الكفار أيها

 افتحقيق المقاصد واألهد: سادسا  

 نرزل وررد، رسرلها المكعبرة القديمرة األمرم عرعاب مر  وألروا  نمراعج، للحرق المكرعبي  الكفرار أمام . 
 دمرررارهم لثرررار يشررراهدو  الحا ررررو  وهرررؤالت، الرسرررل وكرررعبوا كفرررروا أنهرررم ألجرررل العرررعاب بهرررم

 .( )الما ي  أولئك أفعال مثل في كل زما  ومكا  أ  يفعلوا الكفار يحعر واهلل، وهالكهم

عراض، صدرهم على الدالة بالمعجزات تأييدهم هي أمور في نبياتاأل يشترك .  ، عنهم أروامهم وا 
 النصرر ولكر ، والتعرعيب القتل أو والتشريد بالطرد والتهديد، والسحر والتمويه بالكعب واتهامهم

 .(4)والمؤمني  لانبيات النهاية في

 .معجزات سيدنا موسى عليه السالم: المطلب الثاني

، بررعنوبهم الررعي  أخررعهم اهلل، ربررل مشررركي العرررب كررانوا الررعي  نمرراعج عرررض لنمرروعج مرر 
 الرعي الحرق مر  المسرتمدة الهيبرة ومعه، اهلل ليات ومعه موسى، األول اللقات ويبدأ العرض بمورف

 عليره يخافو  العي ومركزهم ال اهرة وروتهم الزائف باطلهم ومعهم، ورارو  وهاما  وفرعو ، بيده
 ويجمررل، الحررق برره ليدح رروا بالباطررل الجرردال إلررى لجئرروا عندئررع.. سررلطا ال عي الحررق مواجهررة مرر 

                                                           

 (.3 / 1)، تأويالت أهل السنة، للماتريدي ( 7 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
 (. 2/ 7 )، مفاتيح الغيب، للرازي (1 34/ 1 )الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب : ان ر ( )
 (.4 7/ 4)، أيسر التفاسير، للجزائري (3 7: ي)تيسير الكريم الرحم ، للسعدي  ( )
 (.   / 7)، الجواهر الحسا ، للثعالبي (14 /  )لطائف اإلشارات، للقشيري : ان ر( 4)
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 أعوزتررره كلمرررا، الغلرري  الطغيرررا  ليعقررب ببيرررا  منطررق، الجررردال هرررعا بعررد حررردث مررا تفصررريل السررياق
 وهرررو، وو ررروح وفصررراحة رررروة مررر  فيررره بمرررا، الحرررق يسرررتعلي أ  وخررراف، البرهرررا  وخعلررره، الحجرررة
 أَْرَسووْلنَا َولَقَوودْ : ا بينرره سرربحانه وتعررالى فرري رولررهوهررعا مرر، وتسررتجيب لرره فتصررغي الفطرررة يخاطررب

وا* َكوذااب   َسواِحر   فَقَوالُوا َوقَواُرونَ  َوَهاَمانَ  فِْرَعْونَ  إِلَى* ُمبِيٍن  َوُسْلطَانٍ  بِِيَاتِنَا ُموَسى  َجواَءُهمْ  فَلَما

 فِوي إَِّلا  اْلََّكوافِِرينَ  َكْيودُ  َوَموا نَِسواَءُهمْ  َواْستَْحيُوا هُ َمعَ  آَمنُوا الاِذينَ  أَْبنَاءَ  اْقتُلُوا قَالُوا ِعْنِدنَا ِمنْ  بِاْلَحقِّ 

 .[7  -   : غافر] َضََللٍ 

 المناسبة: أول  

، لثرارهم وبمشراهدة ربلره األنبيرات كرعبوا الرعي  الكفار عاربة بعكر رسوله تعالى اهلل سّلى لما
 فرعررو  كعبرره، معجزاترره ررروة مرر  أنرره علررى دلررت الترري السررالم عليرره موسررى رصررة بررعكر أي رراً  ه  الّ َسرر

 لنبينرا بشرارة وتلك، عليهم انتصر النهاية في ولك ، كعاب ساحر هو: عنه ورالوا، ورارو  وهاما 
  السالم عليه عمرا  ب  لموسى جرى كما، واآلخرة الدنيا في له والنصرة العاربة بأ( ). 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

 .( )الوا حة واألحكام ال اهرات بالمعجزات: بإالؤبريِّناتإ -1

سملؤطانٍ -2  .( )وبرها  حجة: ور

 .(4)وا ح  اهر: ممبإينٍ -3

يموا-4 ترحؤ  .(7)أحيات للخدمة استبقوهم: نإساءرهممؤ  وراسؤ

ما-2 اللٍ  فإي إإالَّ  الؤكافإرإينر  كريؤدم  ور  .(3) ياع وعهاب: ضر

 
                                                           

 (.42/ 7 )ن م الدرر، للبقاعي : ان ر ( )
 (.4 / 7)تفسير السمعاني (  )
 (. 7 : ي)تأويل مشكل القرل ، الب  رتيبة  ( )
عرابه، للزجاج  (4)  (.71 / 4)معاني القرل  وا 
 (.13 /  )مدارك التنزيل، للنسفي (7)
 (.31 / 4)الكشاف، للزمخشري  (3)
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 البالغة: ثالثا  

ما-1 اللٍ  فإي إإالَّ  الؤكافإرإينر  كريؤدم  ور  كيردهم أي ال رمير مو ر  اْلكراِفِري َ  وهرو ال راهر و   فيه: ضر
 .( )الكفر وهي العلة على والداللة الحكم لتعميم

االؤطرانٍ  بإآيراتإنرااا-2 سم  مصررر ملررك ِفْرَعررْو َ  الوصررفي  لتغرراير والسررلطا  اآليررات برري  العطررف: ممبإااينٍ  ور
و َ  فرعو  وزير َوهاما َ   .( )ثريا كا  َورار 

 لي التفسير اإلجما: رابعا  

 إلرى، رروي وبرهرا  وا رحة بينة وبحجة، والعصا كاليد بالمعجزات موسى أرسل اهلل تعالى
 مخرررادع سررراحر إنررره: عنررره فقرررالوا، زمانررره أهرررل أغنرررى وررررارو ، وزيرررره وهامرررا ، مصرررر ملرررك فرعرررو 
 ِمونْ  ِهمْ قَوْبلِ  ِمونْ  الاوِذينَ  أَتَوى ما َكذلِكَ : تعالى رال كما، أرسله اهلل أ  زعم فيما كعاب، مموه مجنو 

ْوا *َمْجنُون أَوْ  ساِحر   قالُوا إَِّلا  َرُسولٍ  ََ  .( )[ 7 - 7: العاريات] طاُغونَ  قَْوم   ُهمْ  بِِه بَلْ  أَتَوا

 وشررأ . لهررم ترراب  وغيرررهم، بموسررى المكررعبي  رؤسررات ألنهررم، بالررعكر الطغرراة هررؤالت وخرري
 وترررك الررعكور رتررل إلررى عررودوا :فقررالوا، القرروة إلررى واللجرروت والمنطررق للحجررة اإلصررغات عرردم الجبررابرة
 بعثررة بعررد بررعلك برراألمر الثانيررة المرررة هرري وهررعه. شررأنهم ي ررعف ولكرري، جمعهررم يكثررر لررئال، النسررات
 ولتقليرل، بنري إسررائيل وإلعالل، وجروده تفادي ألجل، موسى والدة ربل األولى المرة وكانت، موسى
وكمرا أفشرله فري المررة ، خطرتهم شرلوأف كيردهم أحربط تعرالى اهلل ولكر . علريهم ينصرروا لئال، عددهم
 .(4)للمؤمني  النصر وسيكو ، سيفشله في الثانية، األولى

 تحقيق المقاصد واألهداف: خامسا  

 وفرري هررعا، "َكررعَّاب   سرراِحر  ": فقررد ريررل عرر  موسررى عليرره السررالم، لرسررلهمالكررافري  إيررعات األررروام  . 
 .في كل زما  ومكا ، وم  معه على الحق ، اهلل لرسول تسلية

                                                           

 (.77/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  ( )
 .المرج  السابق ( )
 (.13 / 2)، تأويالت أهل السنة، للماتريدي ( 7 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
، القرررررل  ونقررررض مطرررراع  الرهبررررا ، لصررررالح الخالرررردي (177 / 7)فرررري  ررررالل القرررررل ، لسرررريد رطررررب : ان ررررر (4)
( /3 .) 
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حباطه، السالم عليه لموسى تعالى اهلل نصر تحقق .   فري مكررهم وجعرل، ورومره فرعرو  مكائد وا 
 أو فرعرررو  فعرررل مثلمرررا بهرررم فعرررل وا  ، اإليمرررا  مررر  يمتنعرررو  ال النررراس فرررإ ، و رررياع خسررررا 

 .( )أشد

 .استكبار وظلم فرعون وهامان وقارون: المطلب الثالث

 مرر  يررتخلي أ  علررك، التررآمر أثنررات فرري يإ رراف ارتررراح أو، لخررر رأي يبرردو لفرعررو  فيمررا 
 أخراف إنري): موسرى رتل في فرعو  حجة أمام نقف أ  الطريف م  ولعله !نفسه فيستريح موسى

 ال ررال فرعررو  يقررول أ  مرر  أطرررف هنرراك فهررل (الفسرراد األرض فرري ي هررر أ  أو ديررنكم يبرردل أ 
السرالم أمرام علرك  عليه -ىموس وال يجد. هعا القول -السالم عليه -اهلل رسول موسى ع ، الوثني

، الالئررعي  يحمرري الررعي بالجنرراب ويلرروع، الحصرري  والحصرر  الررركي  الرررك  كلرره إال أ  يلتجررئ إلررى
 ُموَسوى أَْقتُولْ  َذُرونِوي فِْرَعوْونُ  َوقَوالَ وهرعا مرا بينره سربحانه وتعرالى فري رولره ، المسرتجيري  ويجير

لَ  أَنْ  أََفافُ  إِنِّي َرباهُ  َوْليَْدعُ  َِ  فِوي يُْظِهورَ  أَنْ  أَوْ  يونََُّكمْ يِ  يُبَودِّ  ُعوْذتُ  إِنِّوي ُموَسوى َوقَوالَ * اْلفََسواَي  اْْلَْر

 .[7 ، 3 : غافر] اْلِحَسابِ  بِيَْومِ  يُْؤِمنُ  ََّل  ُمتَََّكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَربَُِّّكمْ  بَِربِّي

 المعاني اللغوية: أول  

 .( )واستعنت استجرت: عمذؤتم  إإنِّي-1

 .( )يعع  للحق م  لم: ممتركربِّرٍ -2

 البالغة: ثانيا  

 .(4)باهلل العياع هو الشر دف  في المؤكد السبب أ  على والداللة للتأكيد (إ )بر بدأ: عمذؤتم  إإنِّي-1

                                                           

 (.11 /  )التفسير الوا ح، لمحمد حجازي (. 731/ 4)فتح القدير، للشوكاني  ( )
 (. 3/ 4 )تفسير المراغي  ( )
 (. 3 / 4)الكشاف، للزمخشري  ( )
 (.77/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  (4)
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بِّاي-2 بِّكمامؤ  بإرر رر  علررى للحرث َوَربِّك رمْ : ورولره، والتربيرة الحفر  هرو المطلرروب أل ، الررب اسرم خري: ور
 .( )مثله عليه بالتوكل ويعتصموا مثله باهلل فيتعوعوا، به االرتدات

 فرعو  تشمل بحيث االستعاعة لتعميم وغيره يعمه وصفا وعكر، فرعو  يسم لم: ممتركربِّرٍ  كملِّ  مإنؤ -3
 .( )أبلغ هي التي التعريض طريقة والستخدام، الجبابرة م  وغيره

مإنم  ال-4 مإ  يماانؤ سااابإ  بإيرااوؤ  ورلررة بررالجزات والتكررعيب برررالتج الرجررل فرري اجتمرر  إعا ألنرره هررعا عكررر: الؤحإ
 .( )عباده وعلى اهلل على والجرأة القسوة وصف استكمل، بالعاربة المباالة

 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

 علرى العرزم المررة هرعه فري زاد ولكر  فرعرو ، الجمراعي القترل مأساة عزم القوم على تجديد
 مر  فليمنعره، إلينرا أرسرله أنره ميرزع الرعي ربره وليدع، موسى أرتل دعوني: فقال لقومه، موسى رتل
 البراط  وفري، موسرى رب بردعات اسرتهانة ال راهر فري وهرعا. به أبالي وال، علك على ردر إ  القتل
 .(4)منه خوفه فرط على صدق شاهد َربَّه   َوْلَيْدع  : فقوله، دعائه م  يرتعد كا 

 وعبرررادة عبرررادتي مررر  عليررره أنرررتم الرررعي ديرررنكم منهررراج يغيرررر القترررل الخشرررية مررر  أ  وسررربب
، والفتنررة الخررالف النرراس برري  يوررر  أ  أو، وحررده اهلل عبررادة هررو الررعي فرري دينرره ويرردخلكم، األصررنام
 تبررديل مرر  الخرروف إ هررار: والمررراد. واال ررطرابات القالرررل وتثررار، والمنازعررات الخصررومات فتكثررر
 .الدنيا أمر إفساد أو الدي 

عا  إنري: وررال، براهلل اعتصرم لسرالما عليره موسرى فإ ، وروته بجبروته اعتز فرعو  كا  وا 
، للحرق اإلععرا  عر  مسرتكبر متعرال متعا م كل م  أمثاله وشر شره م  به وععت باهلل استجرت

 .(7)والجزات والحساب بالبعث يؤم  ال مجرم كافر

                                                           

 (.74 / 7)إرشاد العقل السليم، ألبي السعود  ( )
 (.2  / 7)البحر المديد، الب  عجيبة  ( )
 (. 2 /   )التفسير الوسيط، لطنطاوي  ( )
 (.2 3/ 2)، التفسير الوسيط، لمجم  البحوث ( 3/ 4 )تفسير المراغي : ان ر (4)
 (.7 / 7 )عادل الدمشقي  ، اللباب، الب (717/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر (7)
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 تحقيق المقاصد واألهداف: رابعا  

 : بإيجاز هي فوائد ثماني ودعائه موسى كلمات م  الفخر الرازي استنبط . 
 للداللرة، التأكيرد علرى الدالرة ِإنِّري لف رة مسرتخدما َوَربَُِّّكومْ  بَِربِّوي ُعوْذتُ  إِنِّوي موسرى رول إ  -لىاألو 
 والتوكرل، اهلل علرى االعتمراد، الرنفس عر  واآلفرات الشررور دفر  فري المفيرد المؤكرد الطريق أ  على
 .تعالى اهلل عصمة على
 براهلل أعروع): المسرلم ررال فرإعا، والجر  إلنرسا شرياطي  مر  اإلنسرا  تصرو  باهلل االستعاعة -الثانية
خالصرره دينرره يصررو  تعررالى فرراهلل (الرررجيم الشرريطا  مر   إعا فكررعلك، الجرر  شررياطي  وسرراوس عرر  وا 
 .والمخافات اآلفات كل ع  يصونه فاهلل، باهلل أعوع: المسلم رال

 كرل دفر  فري العاررل يرجر  أال وجرب، اهلل إال لريس المرولى كرا  لمرا :َوَربَُِّّكمْ  بَِربِّي رولره -الثالثة
 .والحاف  المربي فهو، تعالى اهلل حف  إلى إال اآلفات
 فررري بررره يقتررردوا أ  علرررى السرررالم عليررره موسرررى لقررروم حرررث أو بعرررث فيررره َوَربَُِّّكووومْ  رولررره -الرابعرررة

 .باهلل االستعاعة
 .الصغر في له تربيته لحق رعاية، دعائه في فرعو  موسى يعكر لم -الخامسة
 األولرى برل، بعينره عليره الردعات فري فائردة فرال، موسرى رتل على فرعو  عزم م  غمبالر  -السادسة
 مر  كرل يشرمل حترى، بالبعرث والكفرر التكبرر بصرفة موصروفا كرا  مر  كرل دفر  فري براهلل االستعاعة

حباطرره، السررالم عليرره لموسررى تعررالى اهلل نصررر تحقررق.خفيررا أو  رراهرا عرردوا كررا   فرعررو  مكائررد وا 
 مثلما بهم فعل وا  ، اإليما  م  يمتنعو  ال الناس فإ ، و ياع خسرا  في مكرهم وجعل، ورومه
 .أشد أو فرعو  فعل

 -والثاني، القلب راسي متكبرا اإلنسا  كو  -أحدهما: أمرا  الناس إيعات على الجرأة إ  -السابعة
 .باألمري  فرعو  اتصف ورد، والقيامة للبعث منكرا كونه

 بطريررق فرعررو  يررا عكرترره مررا بررأ : َربَّرره   َوْلَيررْدع  : بقولرره رعررو ف اسررتهزات عرر  موسررى أجرراب -الثامنررة
 ربي أ  كيف وسترى، عني شرك يدف  أ  منه وأطلب، ربي أدعو وأنا، الحق الدي  هو االستهزات

 ( ).وفعلي رولي رد وهو، عليك يسلطني وكيف، يقهرك

                                                           

( )
 (705-72/702)مفاتيح الغيب  
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 (01-02)ة وأهداف سورة غافر من اآليالدراسة التحليلية لمقاصد : المبحث الثاني

  مطالبوفيه ثالثة 

 ظهور مؤمن آل فرعون: المطلب األول

 هالك فرعون وقوم  ونجاة المؤمنين: المطلب الثاني

 واآلخرة كثير دائم، متاع الدنيا قليل زائل: المطلب الثالث
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 ظهور مؤمن آل فرعون: لمطلب األولا

انتررردب يررردف  عررر   ،ولكنررره كرررتم إيمانررره، ورررر  الحرررق فررري رلبررره، انتررردب رجرررل مررر  لل فرعرررو 
إلررى  ليوصررل، ويسررلك فرري خطابرره لفرعررو  وملئرره مسررالك شررتى، ويحتررال لرردف  القرروم عنرره، موسررى

: وهررعا مررا بينرره سرربحانه وتعررالى فرري رولرره، رلرروبهم النصرريحة ويثيررر حساسرريتها بررالتخويف واإلرنرراع
 ََربِّوويَ  يَقُووولَ  أَنْ  َرُجووًَل  أَتَْقتُلُووونَ  إِيَمانَووهُ  يََّْكووتُمُ  فِْرَعووْونَ  آلِ  ِموونْ  ُمووْؤِمن   َرُجوول   َوقَووال  ُ  َجوواَءُكمْ  َوقَوودْ  ّللاا

واِيقًا يَوكُ  َوإِنْ  َكِذبُوهُ  فََعلَْيوهِ  َكاِذبًوا يَكُ  َوإِنْ  َربَُِّّكمْ  ِمنْ  بِاْلبَيِّنَاتِ  َ  إِنا  يَِعوُدُكمْ  الاوِذي بَْعو ُ  يُِصوْبَُّكمْ  ََ  ََّل  ّللاا

َِ  فِي لَاِهِرينَ  اْليَْومَ  اْلُمْلكُ  لََُّكمُ  يَاقَْومِ * َكذااب   ُمْسِرف   ُهوَ  َمنْ  يَْهِدي  بَوأْسِ  ِمونْ  يَْنُصوُرنَا فََمونْ  اْْلَْر

 ِ َشواِي  َسوبِيلَ  إَِّلا  أَْهوِديَُّكمْ  َوَموا أََرى َموا إَِّلا  أُِريَُّكومْ  َموا فِْرَعوْونُ  قَالَ  َجاَءنَا إِنْ  ّللاا  آَمونَ  الاوِذي َوقَوالَ * الرا

 بَْعوِدِهمْ  ِمونْ  َوالاوِذينَ  َوثَُموويَ  َوَعوايٍ  نُووحٍ  قَوْومِ  َيْأبِ  ِمْثولَ * اْْلَْحَزاِب  يَْومِ  لَ ِمثْ  َعلَْيَُّكمْ  أََفافُ  إِنِّي يَاقَْومِ 

ُ  َوَما  ِمونَ  لََُّكومْ  َموا ُموْدبِِرينَ  تَُولُّونَ  يَْومَ * التانَاِي  يَْومَ  َعلَْيَُّكمْ  أََفافُ  إِنِّي َويَاقَْومِ * لِْلِعبَاِي  لُْلًما يُِريدُ  ّللاا

 ِ مٍ  نْ مِ  ّللاا َِ ُ  يُْضلِلِ  َوَمنْ  َعا  فِي ِزْلتُمْ  فََما بِاْلبَيِّنَاتِ  قَْبلُ  ِمنْ  يُوُس ُ  َجاَءُكمْ  َولَقَدْ * َهاٍي  ِمنْ  لَهُ  فََما ّللاا

ا َشكٍّ  ُ  يَْبَعثَ  لَنْ  قُْلتُمْ  َهلَكَ  إَِذا َحتاى بِهِ  َجاَءُكمْ  ِمما ُ  يُِضلُّ  َكَذلِكَ  َرُسوًَّل  بَْعِدهِ  ِمنْ  ّللاا  ُمْسوِرف   ُهوَ  َمنْ  ّللاا

ِ  آيَواتِ  فِوي يَُجواِيلُونَ  الاِذينَ *  ُمْرتَاب   ِ  ِعْنودَ  َمْقتًوا َكبُورَ  أَتَواُهمْ  ُسوْلطَانٍ  بَِغْيورِ  ّللاا  آَمنُووا الاوِذينَ  َوِعْنودَ  ّللاا

ُْ  َكَذلِكَ  ُ  يَْطبَ  [35 - 02: غافر] َجباارٍ  ُمتَََّكبِّرٍ  قَْل ِ  ُكلِّ  َعلَى ّللاا

 ناسبةالم: أول  

 عرزم العي فرعو  شر دف  في زاد ما أنه السالم عليه موسى ع  تعالى اهلل حكى أ  بعد
 لتسركي ، عنره يرداف  فرعو  لل م  رجال له رّيض أنه تعالى أبا ، باهلل االستعاعة على، رتله على
زالة الفتنة  .( )الشر وا 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

 علررررى والدالررررة اهلل وحدانيررررة علررررى الوا ررررحات البرررراهي و  ال رررراهرات بررررالمعجزات: بإالؤبريِّناااااتإ  - 
 .( )صدره

 .( )المفتري: والكعاب، منها المكثر المعاصي على المقيم: المسرف: كرذَّاب   ممسؤرإف  -2

 
                                                           

 (. 7/ 7 )ن م الدرر، للبقاعي  ( )
 (.  3: ي)تفسير الجاللي   ( )
 (. 3/ 4 )تفسير المراغي  ( )
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  .( )إسرائيل بني على عالي  غالبي :  اهإرإينر -3

 .( )أولياته رتلتم إ  اهلل ععاب: برأؤسإ اللَّه-4

ما-2 يكممؤ  ور  .( )الصواب طريق على إال أدلكم ما: الرَّشادإ  سربإيلر  إإالَّ  أرهؤدإ

زابإ -6 رحؤ  .(4)وكعبوهم أنبيائهم على تحّزبوا العي  األروام: األؤ

ثؤلر -3 مإ  درأؤبإ  مإ يعات الكفر م  عليه كانوا ما وجزات عادة مثل: نموحٍ  قروؤ  .(7)الرسل وا 

مر -8  الجنرة أصرحاب نردات فيره ويكثرر، لالسرتغاثة بع را بع رهم فيره ينادي، القيامة يوم: التَّنادإ  يروؤ
 .(3)علك وغير النار ألهل وبالشقاوة، الجنة ألهل بالسعادة فينادى، وبالعكس النار وأصحاب

بإرإينر -3  .(7)النار إلى الحساب مورف ع  منصرفي : ممدؤ

مٍ -14  .(2)ععابه م  مان : عاصإ

 .(1)مات: هرلركر -11

تاب  -12  .(1 )ووعيده ووعده اهلل وحدانية على يناتالب به شهدت فيما شاك: ممرؤ

 

                                                           

 (.14 /  )بحر العلوم، للسمررندي  ( )
 (.74 / 2)الكشف والبيا ، للثعلبي  ( )
 (.74 / 2)التفسير الم هري  ( )
 (.33/ 4 )المراغي  تفسير (4)
 (.77 / 7 )حدائق الروح والريحا ، لمحمد األمي  (7)
 (.3 34/ 1 )الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب  (3)
 (. 7/ 4)لباب التأويل، للخاز   (7)
 (.   / 7)الجواهر الحسا ، للثعالبي  (2)
 (.17 /  )بحر العلوم، للسمررندي  (1)
 (. 7/ 4)خاز  لباب التأويل، لل (1 )
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 .( ) اهر وبرها  روية حجة: سملؤطانٍ -13

 .( )البغض أشد: المقت: مرقؤتا  -14

 .( )المتجبري  رلوب على بال الل يختم اهلل: اللَّهم  يرطؤبرعم -12

 البالغة: ثالثا  

بِّكممؤ  مإنؤ -1  .(4)به االعتراف إلى لهم استدراجا إليهم الرب نسب: رر

اانؤ -2 اارمنا فرمر اانؤ  يرنؤصم   ررميري فرري نفسرره -مررؤم  مرر  لل فرعررو - أدرج: جاءرنااا إإنؤ  اللَّااهإ  برااأؤسإ  مإ
  .(7)معهم أنه موليريه، لهم رريبا كا  ألنه الفعلي 

مراا-3 ياادم  اللَّاهم  ور بااادإ   ملؤماا   يمرإ  وهررو، انتقرام بغيرر مررنهم ال رالم يتررك وال، عنرب بغيررر يعراربهم فرال: لإلؤعإ
مٍ  َربُّكَ  َوما: روله م  أبلغ  .(3)بال لم إرادته تعلق عدم فيه المنفي أل  لِْلَعبِيدِ  بِظََلا

 التفسير اإلجمالي : رابعا  

 اهلل: ررال أ  إال لره عنرب ال رجرال تقتلرو  كيرف: دولتره ورجرال فرعو  أرارب م  رجل رال
 رسرررالته حةوصررر نبوتررره علرررى الدالرررة واألدلرررة الوا رررحات برررالمعجزات جررراتكم ررررد أنررره والحرررال، ربررري

 .(7)الدفاع في صدره بسبب، رتله ع  فرعو  فتورف، القتل يستدعي ال وصدره؟ فهعا

ُ  يَقُوووَل َربِّوويَ  أَنْ  َرُجووًَل  أَتَْقتُلُووونَ : الكلمررة لهررعه كررا  أنرره والحررق  نفررس فرري ع رريم تررأثير ّللاا
رْرَوةَ  فَعر ْ  ، اهلل رسرول خنرق معريط أبري بر  عقبرة محاولرة فري بكرر أبرو كررهرا وررد، فرعو   ْبر ِ  ع 
َبْيرِ  بؤادر  سراأرلؤتم : رَرالَ ، الزُّ اٍرو بؤانر  اللَّاهإ  عر اا أرشرادِّ  عرانؤ ، عرمؤ انرعر  مر ارإكمونر  صر : قراالر  ، اللَّاهإ  بإررسماولإ  الممشؤ

                                                           

 (.7 7: ي)تيسير الكريم الرحم ، للسعدي  ( )
 (. 2 / 2)روح البيا ، إلسماعيل حقي  ( )
 (.  7/  )تفسير مقاتل ب  سليما   ( )
 (. 7 / 1)البحر المحيط، الب  حيا   (4)
 (.73/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  (7)
 (. 42/  )السراج المنير، للخطيب الشربيني  (3)
 ، (73 / 2)، روح البيا ، إلسماعيل حقي (1 / 4)التفسير الوسيط، للواحدي : ن را (7)
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اءر ، ممعريؤطٍ  أربإي بؤنر  عمقؤبرةر  ررأريؤتم  الِّي ورهماور   النَّبإيِّ  إإلرى جر اعر " ، يمصر ضر نرقراهم فر  عمنمقإاهإ  فإاي رإدراءرهم  فرور  بإاهإ  خر
نؤق ا يد ا خر اءر ، شردإ رٍ  أربمو فرجر تَّى بركؤ نؤهم  درفرعرهم  حر ُ َوقَودْ  َربِّيَ  يَقُولَ  أَنْ  َرُجًَل  أَتَْقتُلُونَ : فرقرالر ، عر  َجواَءُكمْ  ّللاا

 َربَُِّّكمْ  ِمنْ  بِاْلبَيِّنَاتِ 
 ( ). 

 : تعالى فقال، رأيه لتأييد مفصلة أخرى حجو ست فرعو  لل مؤم  أورد ثم

ثمررره كعبررره وبرررال كرررا ، دعوتررره فررري كاعبررراً  الرجرررل هرررعا كرررا  إ  -   الررردنيا فررري اهلل يجازيررره عليررره وا 
 مررر  خرررالفتموه إ  بررره يعررردكم الرررعي بعرررض يصررربكم دعرررواه فررري صرررادرا كرررا  وا  ، فررراتركوه، واآلخررررة
 عرعابال كل يصبكم لم إعا أنه والمراد، ويتبعونه يدعوهم ورومه فاتركوه، واألخروية الدنيوية العقوبة
 .( )هالككم علك بعض وفي، بع ه يصيبكم أ  م  أرل فال، به المتوعد

 إلرررى اهلل هرررداه لمرررا، النبررروة دعرررواه فررري كرررعاباً ، حرررده متجررراوزاً ، رولررره فررري مسررررفاً  موسرررى كرررا  لرررو - 
 إلرررى لكرررم حاجرررة فرررال، وأهلكررره اهلل خعلررره، اهلل علرررى كاعبرررا كرررا  ولرررو، برررالمعجزات أيرررده وال، البينرررات

 .( )رتله

 أرض فرري إسرررائيل بنرري علررى العررالو  الغررالبو  وأنررتم، الواسرر  الملررك بهررعا علرريكم اهلل أنعررم رررد - 
 ، رسرروله وتصررديق اهلل بشرركر النعمررة هررعه فراعرروا، العررريض والجرراه النافررعة الكلمررة فلكررم، مصررر
 عنكم تغني وال بنا؟ حل إ  اهلل ععاب م  يمنعنا العي فم  ، رسوله كعبتم إ  اهلل نقمة واحعروا

 .(4)بسوت أرادنا إ  اهلل بأس م  شيئا عنا ترد وال، العساكر وهعه الجنود هعه

 بتخويرررف فبررردأ، واآلخررررة الررردنيا فررري تعرررالى اهلل برررأس رومررره الصرررالح المرررؤم  الرجرررل هرررعا حرررعر -4
 أصرراب مثلمررا يصرريبكم أ  موسررى كررعبتم إ  علرريكم أخشررى إنرري، رررومي يررا: فقررال، الرردنيوي العررعاب
 ومر  وثمرود وعراد نروح كقروم، الما رية األمرم مر  رسرلهم وكرعبوا أنبيرائهم على تحزبوا العي  األروام

                                                           

، كتراب أصرحاب النبري صرلى اهلل عليره وسرلم، براب لرو كنرت متخرعًا خلرياًل، حرديث (1 / 7)صحيح البخاري  ( )
 .372 : ررم
 (.12 /  )، مدارك التنزيل، للنسفي (1  / 4)معالم التنزيل، للبغوي : ان ر ( )
 (.74 / 7)، إرشاد العقل السليم، ألبي السعود ( 3 / 4)الكشاف، للزمخشري : ان ر ( )
 (.   / 4)، معالم التنزيل، للبغوي (74 / 2)الكشف والبيا ، للثعلبي : ان ر (4)
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. يحمرريهم عاصررما وال، ينصرررهم ناصرررا لهررم يجرردوا ولررم، اهلل بررأس بهررم حررل فقررد، لرروط كقرروم بعرردهم
 .( )التكعيب على اإلرامة في عادتهم مثل أو، الععاب في حالهم مثل أي.. َدْأبِ  ِمْثلَ  فقوله

 مر  بره مسرتغيثا بع را بع ركم ينرادي حري ، القيامرة يروم عرعاب علريكم خشرىأ إنري، يا ررومي -7
 َونوايى: تعرالى ررال كمرا، النرار أهرل الجنرة وأهرل، الجنرة أهرل النار أهل ينادي حي  أو، األهوال

حابُ  َْ حابَ  اْلَجناةِ  أَ َْ : َحق ًا قوالُوا َربَُُّّكمْ  َوَعدَ  ما َوَجْدتُمْ  َحق ًا فََهلْ  َربُّنا َوَعَدنا ما َوَجْدنا قَدْ  أَنْ  الناارِ  أَ

ووحابُ  َونووايى: سرربحانه ورررال[ 44: األعررراف] نََعوومْ  َْ  بِِسوويماُهمْ  يَْعِرفُووونَُهمْ  ِرجوواًَّل  اْْلَْعوورافِ  أَ
حابُ  َونايى  : وررال .[42: األعراف] َْ حابَ  الناارِ  أَ َْ  أَوْ  اْلمواءِ  ِمنَ  َعلَْينا أَفِيُضوا أَنْ  اْلَجناةِ  أَ

ا ُ  قََُّكمُ َرزَ  ِمما  .( )[71: األعراف] ّللاا

 يرا آلبرائكم أي لكرم اهلل بعث فلقد، واألجداد اآلبات م  لديكم موروث الرسل تكعيب بأ  أعكركم -3
 برررالمعجزات وجررراتكم، يعقررروب بررر  يوسرررف هرررو السرررالم عليررره موسرررى ربرررل مررر  رسررروال مصرررر أهرررل

 مر  وكرعبتم فكرعبتموه، وشررائعه اهلل لردي  المبينرة الوا رحات واآليرات، صردره علرى الدالرة الباهرات
 بعثررة أنكرررتم مررات إعا حتررى، برره تؤمنرروا ولررم البينررات مرر  شررك فرري زلررتم ومررا، الرسررل مرر  بعررده جررات

 علررى يرردل ممررا، موترره بعررد الرسررل مرر  بعررده بمرر  وكفرررتم، حياترره فرري برره فكفرررتم، بعررده مرر  رسررول
 وسروت ال رالل هرعا ومثرل، تهمبرسراال والكفرر، الرسرل مواجهة في العناد واستمرار، التكعيب توارث
 ديرر  فري رلبره وارتيرراب، منهرا واالسرتكثار المعاصري فرري إلسررافه اهلل ي رله مرر  حرال يكرو ، الحرال

 .( )ووعيده ووعده اهلل وحدانية في وشكه، اهلل

 حجررررة بغيررررر، ليبطلوهررررا اهلل ليررررات فرررري يجررررادلو  المرتررررابي  أنهررررم المسرررررفي  هررررؤالت وصررررفة
 ألنره، والمرؤمني  اهلل عنرد بغ را الجردل علرك كبرر، بالباطرل الحق بو ويحار ، بّي  دليل وال وا حة
 هجررر فهررو المررؤمني  مقررت وأمررا، العصرراة تععيبرره فهررو اهلل مقررت أمررا، لرره أسرراس ال بالباطررل جرردال
 يطبرر  فكررعلك، المسرررفي  المجرادلي  هررؤالت رلرروب علرى اهلل طبرر  وكمررا، معهرم التعامررل وترررك الكفرار

                                                           

 (.1  /   )، روح المعاني، لالوسي ( 73/ 4)فتح القدير، للشوكاني : ان ر ( )
 (.  / 4)، التفسير الوسيط، للواحدي (74 / 7)ي النكت والعيو ، للماورد: ان ر ( )
 (.7 / 1)، تأويالت أهل السنة، للماتريدي ( 2 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
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 علررى ويتجبرررو ، الحررق اتبرراع علررى يتكبرررو  الررعي ، الجبرراري  بررري المتك رلرروب جميرر  علررى ويخررتم
 .( ). حق بغير والقتل واإلهانة، والتسخير باإلعالل ال عفات

 تحقيق المقاصد واألهداف: خامسا  

 غاية في وسلطانه فرعو  مجلس في فرعو  لل م  الصالح المؤم  الرجل هعا دفاع كا  لقد . 
 .( ) للعمل الصالح حتى م  وجود األنبيات هي مبادرة كريمةو ، والمنطق والعقل والجرأة القوة

 يقترل أ  يصرح فكيرف، ويصرادرها الدينيرة الحريرة علرى يعتردي أ  كرا  مهمرا إلنسا  مسوغ ال . 
 .( )اهلل؟ ربي: يقول أنه إال له جرم ال رجل

 واألدلرررة البررراهرات برررالمعجزات يرررأتوهم أ  بعرررد بهرررم والكفرررر الرسرررل تكرررعيب فررري للنررراس عرررعر ال . 
 .(4)صدرهم على الوا حات

 فعليره كاعبراً  كرا  إعا الرسرول فرإ ، أخررق وتفكيرهم أعوج منطقهم فإ  الرسل مكعبي م  عجبا .4
 اآلفررات مرر  وسررلموا، صرردره نفعهررم صررادراً  كررا  وا  ، يتبعرره ال مرر  برره يت رررر وال كعبرره وزر

 .(7)به يهدد العي الععاب وألوا 

 رسرالة صرحة فري منره لشرك ال  ..َكِذبُوهُ  فََعلَْيهِ  كاِذباً  يَكُ  َوإِنْ : األسرلوب هعا المؤم  استخدم .7
 .(3)والمو وعية للتجرد وا  هار، األعى ع  وبعداً ، الدفاع في تلطفاً  ولك ، وصدره موسى

نره، والكرعب المعاصري فري اإلسرراف أهرل الحق إلى أبداً  يهدي ال تعالى اهلل إ  .3  هردى تعرالى وا 
  كعابا مسرفا يكو  ال علك إلى اهلل هداه وم ، الباهرة بالمعجزات اإلتيا  إلى موسى

 
                                                           

 (.  34/ 1 )، الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي ب  أبي طالب (24 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر(  )
 (.171 / 7)في  الل القرل ، لسيد رطب: ان ر ( )
 (.712/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر ( )
 (. 3 / 4)الكشاف، للزمخشري : ان ر (4)
 (.17 / 7 )الجام  ألحكام القرل ، للقرطبي : ان ر (7)
 .(4 / 4) ، لإليجيجام  البيا  في تفسير القرل : ان ر( 3)



 156 

 .( )الكاعبي  م  ليس السالم عليه موسى أ  على يدلهعا  

 الجريش أو الجنرد علرى المعتمردي  والقهرر السرلطا  أصرحاب يخشرى أ  حقاً  المستغرب م  إ  .7
 لريس  الرعي المصلحي  والقادة والرسل األنبيات م ، الفتاكة األسلحة بأنواع المدجو العسكر أو

 القررروة فررروق الحرررق أل  إال عاك ومرررا. المرررؤثرة والكلمرررة، الهادفرررة والحجرررة، القررروي البيرررا  إال لهرررم
 ورروة، األرويرات ببرأس أصرحابها يترأثر وال، الحرق بصروت العرروش تهترز لرعا، وأنفرع منهرا وأثبت

 سرند ال السرالم عليره موسى هو عاديا رجال يحعر مصر ملك الطاغية فرعو  فهعا .الشجعا 
 .( )عسكر أو سالح أو مادية روة م  له

 أي راً  خروفهم ثرم، الردنيا في معجل بهالك رومه المؤم  الرجل هعا فقد خوف، تنوي  التخويف .2
 فري المرؤم  هعا وزاد، فرعو  رلب فاهتز هادٍ  ِم ْ  َله   َفما اللَّه   ي ْ ِللِ  َوَم ْ : بقوله اآلخرة بهالك
 بع ررهم النرراس ينررادي حيررث، التنرراد يرروم -ةالقيامرر يرروم عررعاب مرر  بخوفرره، والتخويررف الرروع 
 .( )النار أهل الجنة وأهل، الجنة أهل النار أهل وينادي، لالستغاثة بع ا

 الجرردال بسرربب، واإلسررراف بالشررك رومرره بقررات مرر  والتحررعير، السررحيق بالما رري أهميررة التررعكير .1
مرررا، المجررررد التقليرررد علرررى بنرررات إمرررا، وبرهرررا  حجرررة بغيرررر ال ررراهرة اهلل حجرررو فررري  علرررى بنرررات وا 

 المؤمنرو  ويبغ رهم، جهرنم فري ويعرعبهم علريهم اهلل يغ رب المجرادلو  وهرؤالت، واهية شبهات
 .(4)الخير إليها ينفع ال مغلقة رلوبهم وتصبح، البغض أشد

 كمررا فهرري!! وبراهينرره حججره بهررا يخررتم فرعرو  لل مررؤم  كررا  التري الكلمررات تلررك أروع مرا .1 
 فرري الحسراب وأسراس، العردل إرامرة وسربيل، اهلل سرنةو ، الحرق دسرتور إررارهرا مر  تعرالى حكاهرا
 .(7)اآلخرة الدار

                                                           

 (.  / 1)تأويالت أهل السنة، للماتريدي : ان ر ( )
 (. 13 / 3)سير القرلني للقرل ، لعبد الكريم الخطيب التف: ان ر ( )
 (.77/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  ( )
 (. 7/ 4)لباب التأويل، للخاز  : ان ر (4)
 (. 12 / 7)، في  الل القرل  (1 7/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي : ان ر (7)
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 هالك فرعون وقومه ونجاة المؤمنين: المطلب الثاني

على الرغم م  هعه الجولة ال خمة التي أخع الرجل المرؤم  بهرا القلروب فقرد  رل فرعرو  
لكنره ، ى موسرىولكنه ت اهر بأنه لخع في التحقق م  دعرو ، مصرًا على التنكر للحق، في  الله

، وال يعترررف برردعوة الوحدانيررة الترري تهررز عرشرره، كرري ال يواجرره الحررق جهرررة، يمرروه ويحرراور ويررداور
ويعقررب السررياق علررى هررعا المكررر والكيررد بأنرره صررائر إلررى ، وتهرردد األسرراطير الترري رررام عليهررا ملكرره

وْرًحا لِوي اْبونِ  َهاَموانُ يَا فِْرَعوْونُ  َوقَوالَ : وهعا مرا بينره سربحانه وتعرالى فري رولره، الخيبة والدمار ََ 

ووَماَواتِ  أَْسووبَابَ * اْْلَْسووبَاَب  أَْبلُوو ُ  لََعلِّووي َْ  السا  ُزيِّوونَ  َوَكووَذلِكَ  َكاِذبًووا َْلَلُنُّووهُ  َوإِنِّووي ُموَسووى إِلَووهِ  إِلَووى فَووأَطالِ

دا  َعَملِهِ  ُسوءُ  لِفِْرَعْونَ  َُ  .[32 - 36: غافر]  ابٍ تَبَ  فِي إَِّلا  فِْرَعْونَ  َكْيدُ  َوَما السابِيلِ  َعنِ  َو

 المناسبة: أول  

 فررري وافترائررره وتمررررده عتررروه عررر  تعرررالى اهلل أخبرررر، جبرررار متكبرررر بأنررره فرعرررو  وصرررف بعرررد
 مر  شراهق منيرف عرال رصرر ببنرات وزيرره أمرر أ  األمرر بره بلغ حتى، السالم عليه موسى تكعيب
، والتمويرررره لتحررررديا بررررعلك راصرررردا، موسررررى إلرررره علررررى لالطررررالع، السررررمات إلررررى برررره ليصررررعد، اآلجررررر

نكار بموسى واالستهزات  .( )رسالته وا 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

رؤحا  -1  .( )اليوم العالية كاألبراج عالياً   خماً  بنات: صر

بابر -2 رسؤ  .( )األبواب: هنا والمراد، المطلوب إلى الموصلة الطرق: األؤ

 .(4)وهالك خسار: تربابٍ -3

 

 

                                                           

 (.32/ 7 )ن م الدرر، للبقاعي  ( )
 (.  34/ 1 )، لمكي ب  أبي طالب الهداية إلى بلوغ النهاية ( )
 (.  3: ي)تفسير الجاللي   ( )
 (.4 7/  )تفسير مقاتل ب  سليما   (4)
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 التفسير اإلجمالي : ثالثا  

، هامررا  يررا: موسررى عرر  المررؤم  الرجررل دفرراع سررماع بعررد هامررا  لرروزيره الملررك رعررو ف رررال
 بحثرت إليهرا وصرلت فرإعا، وطررهرا السرمات أبواب إلى أصل لعلي، عاليا منيفا مشيدا رصرا لي اب 
نكررار، منرره االسررتهزات إال بررعلك يريررد ال وهررو. موسررى إلرره عرر  نرري: بقولرره علررك أّكررد ثررم. رسررالته وا   وا 

 التمويررره برررعلك رصرررد وررررد، إلينرررا أرسرررله وأنررره، غيرررري إلهرررا لررره برررأ  اّدعائررره فررري عبررراكا موسرررى أل ررر 
، بعقرولهم واالسرتخفاف، اإللره هرو بأنره واعتقرادهم، الكفر في إبقائهم أجل م ، رومه على والتلبيس
يهامهم  .( )إليه أرسله اهلل أ  في السالم عليه موسى بتكعيب فرعو  م  تصريح وهعا، يريد بما وا 

، والرشرراد الهرردى سرربيل عرر  فصررده، السرريئ زيرر  لفرعررو  عملرره تعررالى أ  الشرريطا وبرري   
 إال النراس بره يروهم الرعي وعملره واحتيالره كيرده كرا  ومرا، والسرداد والعردل الحرق طريق ع  وحجبه

 فعل أ : والخالصة، أراد مما شيت إلى التوصل دو  سدى نفقته لعهاب، مال و ياع خسار في
، والخسررا  الهرالك وتكرعيبهم و راللهم كفرهم عاربة وأ ، ال الي  مكعبي ال صني  وأمثاله فرعو 

 فائردة ال  رائ  مبّدد السالم عليه بموسى اإليما  ع  الناس ليصرف دّبره العي فرعو  تدبير وأ 
 .( )فيه

 تحقيق المقاصد واألهداف: رابعا  

وهرعا ، الصان  لخالقا اإلله نفي في الناس تشغل شبهة إيراد غرض فرعو  م  هعا الكالم أ  . 
 .( )يشغلو  الناس بالباطل ع  الحق، حال ال الل في كل زما  ومكا 

 سربيل عر  فصرده، والتكرعيب الشررك وهرو عملره لره زّير  الشريطا  أ  فري فرعرو  أمرر يتلخي . 
وكرعا حرال كرل مر  أعررض ، و رالل وخسررا  دمرار فري واحتيالره كيده وأصبح، والرشاد الحق

 .(4)جاتت به الرسلواتباع ما ، ع  عكر اهلل

                                                           

 (.  / 4)، التفسير الوسيط، للواحدي (13 /  )بحر العلوم، للسمررندي : ان ر ( )
 (.73 / 2)، الكشف والبيا ، للثعلبي (22 /   )جام  البيا ، للطبري : ان ر ( )
 (.44 / 7)، تفسير القرل  الع يم، الب  كثير (41 /   )الغيب، للرازي مفاتيح  ( )
 (.13 /  )، لطائف اإلشارات، للقشيري(21 /   )جام  البيا ، للطبري ( 4)
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 واآلخرة كثير دائم، متاع الدنيا قليل زائل: المطلب الثالث

بعرد مرا ، ألقى الرجل المؤم  كلمته األخيررة مدويرة صرريحة، أمام مراوغة فرعو  واستهتاره
وكشرف لهرم عر  ريمرة هرعه الحيراة ، وهرو طريرق الرشراد، دعا القوم إلى اتباعره فري الطريرق إلرى اهلل

وبي  لهم ما في عقيدة الشررك مر  ، وحعرهم ععاب اآلخرة، إلى نعيم الحياة البارية وشورهم، الزائلة
 أَْهوِدُكمْ  اتابُِعوونِ  يَواقَْومِ  آَمونَ  الاِذي َوقَالَ : وهعا ما بينه سبحانه وتعالى في رولره، زيف وم  بطال 

َشاِي  َسبِيلَ  ْنيَا اْلَحيَاةُ  َهِذهِ  إِناَما يَاقَْومِ * الرا َةً  َعِمولَ  َمونْ * اْلقَوَراِر  َيارُ  ِهويَ  اَْلِفوَرةَ  َوإِنا  اع  َمتَ  الدُّ  َسويَِّ

الًِحا َعِملَ  َوَمنْ  ِمْثلََها إَِّلا  يُْجَزى فَََل   يُْرَزقُونَ  اْلَجناةَ  يَْدُفلُونَ  فَأُولََِكَ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  أُْنثَى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  ََ

 [44 - 38: غافر] ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  فِيَها
 

 المناسبة: أول  

 يتمرادو  رلهرم حينمرا أخررى مررة النصرح عليهم أعاد فإنه، فرعو  لل مؤم  كالم بقية هعا
 ربرول إلى السابقة اآليات دعاهم في األولى المرة في، مرات ثالث رومه ونادى، وبغيهم كفرهم في

 .( )تفصيلال سبيل على األخريي  المرتي  وفي، اإلجمال سبيل على، موسى إليه دعا العي الدي 

 المعاني اللغوية: ثانيا  

كممؤ -1  .( )والسداد الصواب طريق على أدلكم: الرَّشادإ  سربإيلر  أرهؤدإ

 . ( )يزول ثم رليال زمنا به يستمت ، زوالها لسرعة، يسير تمت : مرتاع  -2

 .(4)والخلود والدوام البقات دار: الؤقررارإ  دارم -3

سابٍ  بإغريؤرإ -4  .(7)له حدود ال واس  رزق فهو، بالعمل موازنة وال  تقني وال تقدير بغير: حإ

 

                                                           

 (. 7/ 7 )ن م الدرر  ( )
 (.143: ي)الوجيز، للواحدي  ( )
 (.1 / 4)زاد المسير، الب  الجوزي  ( )
 (.2 7/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  (4)
 (.32 / 4)الكشاف، للزمخشري  (7)
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 البالغة: ثالثا  

كممؤ -1  .( )الغي سبيل ورومه فرعو  عليه ما بأ  تعريض فيه: الرَّشادإ  سربإيلر  أرهؤدإ

لمونر  فرأمولئإااكر -2 نَّااةر  يراادؤخم  بالجملررة اإليمررا  مرر  الصررالح العمررل علررى الثررواب جانررب فرري التعبيررر: الؤجر
 .( )عمدة العمل وجعل، الرحمة وتغليب، واالستمرار الثبوت على لةللدال، االسمية

 التفسير اإلجمالي : رابعا  

 أدلكررم، إليرره وأدعرروكم لكررم أرررول فيمررا اتبعرروني، ررروم يررا: رومرره يعرر  فرعررو  لل مررؤم  رررال
 مررر  حرررعرهم ثرررم، موسرررى بررره جرررات الرررعي اهلل ديررر  اتبررراع وهرررو، والسرررداد والخيرررر الرشررراد طريرررق علرررى

 مترراع مجرررد إال الدنيويررة الحيرراة هررعه مررا، ررروم يررا: فقررال، بزخارفهررا واالغترررار الرردنيا نعرريمب االفتتررا 
 فهرري، والخلررود والبقررات االسررتقرار دار هرري اآلخرررة وا  ، بررالموت وينتهرري يررزول ثررم رلرريال برره يسررتمت 
مرررا النعررريم فررري إمرررا والنررراس، منهرررا انتقرررال وال، عنهرررا زوال ال باريرررة دائمرررة  الرررثث وال، الجحررريم فررري وا 

، دائرررم فيهررا النعرريم أل ، الجحررريم إلررى سررعى مرر  والشرررقي، النعرريم إلررى سرررعى مرر  فالسررعيد، غيرهمررا
 .( )دائم فيها والععاب

 جانرررب أ  إلرررى مشررريرا، اآلخررررة فررري المجرررازاة وكيفيرررة العبررراد تقسررريم طريرررق تعرررالى أبرررا  ثرررم
 فرري زىيجرر فررال، المعاصرري مرر  معصررية ارتكررب مرر  فبرري  أ ، العقرراب جانررب علررى غالررب الرحمررة
، اهلل نهري واجتنراب اهلل أمرر اتبراع وهرو الصرالح العمرل عمرل ومر ، اهلل م  عدال، مثلها إال اآلخرة
 أ رعافا ورزرهرا بنعيمهرا يتمتعرو  التري الجنرة أهرل غيرهم ال هم فهؤالت، وبرسله باهلل مصدرا وكا 

 .(4)ورحمة ونعمة اهلل م  ف ال، العمل م  تساو وال تقدير بغير، م اعفة

 

 

                                                           

 (.72/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  ( )
 (.3  / 4 )التفسير المنير، للزحيلي (  )
 (.2 7/ 7 )، مفاتيح الغيب، للرازي(77 / 2)الكشف والبيا ، للثعلبي : ان ر ( )
 (.17 /  )، لطائف اإلشارات، للقشيري (17 /  )بحر العلوم، للسمررندي : ان ر (4)
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 تحقيق المقاصد واألهداف: مسا  خا

مرؤم  لل فرعررو  فري نصررحه لقومره مرر  أشررّد النراس إخالصررا لهرم وحّبررا وحرصرا علررى إنقرراعهم  . 
 .( )وحده ال شريك له والدخول في ساحة اإليما  باهلل ، م  ورطة الكفر

 : م  أساليب الدعوة التي اتبعها مؤم  لل فرعو  . 

مبتدئا بالدعوة إلى اإليما  ، الترغيب والترهيبونّوع الخطاب و ، كّرر الّنصح وأّكده أنه - أ
 .( )ونادى رومه بلطف هنا للمرة الثانية، وسلوك طريق الهدى وهو الجنة، باهلل

وزّهردهم فيهرا بعرد أ  لثروهرا ، حّعر م  االغترار بزخارف الدنيا ولعائعها وشهواتها أنه - ب
يثررار ، الرردنيا الفانيررةوال يسرر  العارررل البصررير إال عرردم التعلررق الشررديد ب، علررى األخرررى وا 

 .( )اآلخرة دار االستقرار والخلود

فرال  -وأكبرهرا الشررك -فم  ارتررف معصرية، أبا  لقومه كيفية المجازاة في اآلخرةأنه  - ت
وم  عمل بما أمر اهلل به واجتنب ما نهرى ، يجزى إال مثلها م  الععاب عدال م  اهلل

، ف رال ورحمرة مر  اهلل، هرل الجنرةفهرو مر  أ، وهو مصدق بقلبه باهلل وباألنبيات، عنه
 .(4)ورزق الجنة دائم واس  ال تقدير فيه

                                                           

 (.72/ 7)أنوار التنزيل، للبي اوي  ( )
 (.2 7/ 7 )مفاتيح الغيب، للرازي  ( )
 (.7 7/ 4)أيسر التفاسير، للجزائري  ( )
 (.737/ 4)فتح القدير، للشوكاني  (4)
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 اخلامتة
وعلى لله  محمد ، والصالة والسالم على الهادي األمي ، الحمد هلل رب العالمي 

 : وصحبه أجمعي  وبعد

أ  أعانني ووفقني ويسر لي ، العي بنعمته تتم الصالحات -وجل عزَّ  –ني أحمد اهلل فإ
، استخالي وبيا  ما فيها م  المقاصد واألهدافتم ، تحليليةٍ بعد دراسٍة ، عا البحثإتمام ه

 : وم  خالل هعه الدراسة لآليات خرجت بالنتائو والتوصيات التالية، واستنباط أهم الهدايات منها

 : النتائج: أوال  

قيادة بأجدر  فهو، فكما أصلح المجتم  الجاهلي، إّ  اإلسالم الع يم جات إلصالح البشرية(  
صالح وتغيير الفساد العي اعترى الفرد والجماعة واألمة، العالم  .وا 

 .على صدودهم العناد والكفر ئهمم  أهم أسباب تعنت المشركي  وبقا(  

ونواحي ، بل تشمل جوانب متنوعة، إّ  مقاصد القرل  الكريم ال تنحصر في جانب واحد(  
 .لتشمل جمي  نواحي الحياة، متعددةً 

 .الصراع بي  الحق والباطل ماٍض إلى أ  يرث اهلل األرض وم  عليها( 4

وا   أهل العبودية لهم خصوصية  عند اهلل ، تشمل جمي  خلقه بما فيهم العصاةسعة رحمة اهلل ( 7
 .بمنحهم الرحمات والكرامات

ّ  اإليما  له أثر  كبير  ، يترتب عليه صالح عقيدة المجتم ، إّ  صالح عقيدة الفرد( 3 في  وا 
 .وبها يتحصلوا على سعادة الدنيا واآلخرة، حياة الناس

، وتطبيق ما فيه م  المقاصد واألهداف، حاجة األمة اإلسالمية إلى فهم منهجها الرباني( 7
 .إلرامة شرع اهلل في األرض

 .وترك اتباع الهوى، وجوب االحتكام لشرع اهلل تبارك وتعالى( 2

فحري  بالعلمات والدعاة ، نهو اإلسالم ببيا  أهدافه ومقاصدهإّ  القرل  الكريم رسم معالم م( 1
 .والمصلحي  اتباعها وتو يحها للناس
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ّ  الغاية م  علك النجاة والرحمة للناس في الدنيا ، إرامة الحجة على الناس بإرسال الرسل( 1  وا 
 .واآلخرة

 : أهم التوصيات: ثانيا  

ة كتاب اهلل وتدبر معانيه وربط علك كله بوار  أوصي الدعاة وطالب العلم بتقوى اهلل وتالو (  
 .المسلمي  سعيًا للمساهمة لحل مشاكلهم

فإ  علك مما ، مقاصد وأهداف سور القرل  بعلمأوصي الباحثي  وطالب العلم باالهتمام (  
 .ويزيده مما يدركه المرت م  حكم ومصالح ورغبات، يعمق اإليما 

عجازهالمقاصد المستنبطة في بيا   إبراز (  هعه المقاصد منطلقًا  لتكو ، ع مة القرل  الكريم وا 
 .-عزوجل  -في الدعوة إلى اهلل
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  فهرس اآليات

 الصفحة اآلية ةاآليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م

 سورة البقرة

1   فرسريركؤفإيكرهممم اللَّهم 133 34 

2   يُّ الؤقريُّومم   222 63اللَّهم ال إإلهر إإالَّ همور الؤحر

3   نإهإ نؤدرهم إإالَّ بإإإذؤ   222 21مرنؤ ذرا الَّذإي يرشؤفرعم عإ

4   لرى النَّاسإ سرطا  لإتركمونموا شمهرداءر عر عرلؤناكممؤ أممَّة  ور كرذلإكر جر   143 33ور

2    ينإهإ فريرممتؤ ورهمور كافإر نؤكممؤ عرنؤ دإ دؤ مإ تردإ مرنؤ يررؤ  88 213  ور

 سورة آل عمران

6   لى رمسملإكر ترنا عر دؤ بَّنا ورآتإنا ما ورعر مر الؤقإيامرةإ  رر زإنا يروؤ   134 142ورال تمخؤ

3  ينر  ترقرلُّبم  كر يرغمرَّنَّ  ال وا الَّذإ   136 111الؤبإالدإ  فإي كرفررم

 سورة النساء

8   ٍثؤقالر ذررَّة سرنرة  يمضاعإ  إإنَّ اللَّهر ال ير ؤلإمم مإ يما   فؤهاورا إنؤ تركم حر را  عر إ يمنؤتإ مإنؤ لردمنؤهم أرجؤ   44 34ور

3   يرغؤفإرم ما دمونر ذلإكر لإمرنؤ يرشاءم  إإنَّ اللَّهر ال يرغؤفإرم أرنؤ يمشؤرركر بإهإ   48 63ور

14   يرغؤفإرم ما دمونر ذلإكر لإمرنؤ يرشاءم   48 68إإنَّ اللَّهر ال يرغؤفإرم أرنؤ يمشؤرركر بإهإ ور

11   ٍيد ئؤنا مإنؤ كملِّ أممٍَّة بإشرهإ يدا   فركريؤفر إإذا جإ لى هنمالءإ شرهإ ئؤنا بإكر عر جإ   41 33ور

12   مرنؤ يرعؤمرلؤ سموءا  أر ترغؤفإرإ اللَّه وؤ ير ؤلإمؤ نرفؤسرهم ور يما   ثممَّ يرسؤ دإ اللَّهر غرفمورا  ررحإ   114 63يرجإ

 سورة األنعام

13   عرلر ال ُّلمماتإ ورالنُّورر جر ررؤضر ور لرقر السَّماواتإ وراألؤ دم لإلَّهإ الَّذإي خر مؤ   1 142الؤحر

14  ينر أرشؤرركموا نا سريرقمولم الَّذإ ءٍ  ورال آبانمنا لروؤ شاءر اللَّهم ما أرشؤرركؤ نا مإنؤ شريؤ رَّمؤ   148 32ورال حر

12   تممؤ كريؤفر أرخافم ما أرشؤرركؤ تممؤ بإاللَّهإ  ور  32 81لم يتم العثور على مصدر ! خطأورال ترخافمونر أرنَّكممؤ أرشؤرركؤ
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 .المرج 

16   بإطر عرنؤهممؤ ما كانموا يرعؤمرلمونر لروؤ أرشؤرركموا لرحر   88 86ور

13   لروؤ قإفموا إإذؤ  تررى ور لرى وم بِّنا بإآياتإ  نمكرذِّبر  ورال نمرردُّ  لريؤترنا يا فرقالموا النَّارإ  عر   23 126رر

18   لروؤ   28 126عرنؤهم  نمهموا لإما لرعادموا رمدُّوا ور

13   فَّاكممؤ بإاللَّيؤلإ ورهمور الَّذإ تممؤ بإالنَّهارإ  ي يرترور ررحؤ لرمم ما جر يرعؤ   64 46 ور

 سورة األعراف

24  لم يتم العثور على مصدر المرج ! خطأ. 48 خطأ !
اإلشارة 
المرجعية 
غير 
 .معّرفة

21  نادى حابم  ور نَّةإ  أرصؤ حابر  الؤجر نا قردؤ  أرنؤ  النَّارإ  أرصؤ دؤ جر درنا ما ور بُّنا ورعر قًّا رر  124 44  حر

22  لم يتم العثور على مصدر المرج ! خطأ. 24 124 

 سورة التوبة

23   هإ بادإ برةر عرنؤ عإ لرمموا أرنَّ اللَّهر همور يرقؤبرلم التَّوؤ   144 63أرلرمؤ يرعؤ

 سورة هود

24   ٍترراكر برعؤضم آلإهرتإنا بإسموء   24 33إإنؤ نرقمولم إإالَّ اعؤ

22    ير ٍء ور  إإنَّما أرنؤتر نرذإ لى كملِّ شريؤ   12 44كإيل  وراللَّهم عر

26   ينر مرعإ نَّةإ ورالنَّاسإ أرجؤ هرنَّمر مإنر الؤجإ رنَّ جر ألر رمؤ   113 38ألر

23   ينر مرعإ نَّةإ ورالنَّاسإ أرجؤ هرنَّمر مإنر الؤجإ رنَّ جر ألر رمؤ   113 144ألر

28  ثررؤتر  جادرلؤترنا قردؤ  نموحم  يا   32 111دالرناجإ  فرأركؤ

 سورة الرعد

23   سابم لريؤنرا الؤحإ لريؤكر الؤبرالغم ورعر   44 44فرإإنَّما عر
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 سورة النحل

34   سانإ حؤ   34 63إإنَّ اللَّهر يرأؤممرم بإالؤعردؤلإ وراإلؤإ

31   لؤهممؤ جادإ سرنم  هإير  بإالَّتإي ور   122 111أرحؤ

32   مؤ ي إإلريؤهإ اال  نموحإ لؤنرا مإنؤ قربؤلإكر إإالَّ رإجر مرا أررؤسر   43 2ور

33   لم وحإ  الؤمرالئإكرةر  يمنرزِّ رإهإ  مإنؤ  بإالرُّ لى أرمؤ هإ  مإنؤ  يرشاءم  مرنؤ  عر بادإ   2 132عإ

 سورة اإلسراء

34  رذرقؤنراكر  إإذ ا عؤفر  ألر يراةإ  ضإ عؤفر  الؤحر ضإ   32 83الؤمرمراتإ  ور

32   مر يردؤعموكممؤ هإ  يروؤ دإ مؤ يبمونر بإحر ترجإ تر منُّونر إإنؤ لربإثؤتممؤ إإالَّ قرلإيال   فرترسؤ   22 32ور

 سورة الكهف

36   َّيررة  ورال كربإيررة  إإال غإ رم صر صاهامالإ هذرا الؤكإتابإ ال يمغادإ   43 33أرحؤ

 سورة األنبياء

33   بررم ركؤ زمنمهممم الؤفرزرعم األؤ   143 33ال يرحؤ

38  ترضى   26 21ورال يرشؤفرعمونر إإالَّ لإمرنإ ارؤ

33   لرقردؤ كر ونر ور الإحم بادإير الصَّ ررؤضر يررإثمها عإ بمورإ مإنؤ برعؤدإ الذِّكؤرإ أرنَّ األؤ   142 142تربؤنا فإي الزَّ

44   نر مإ الؤقإيامرةإ ور عم الؤمروازإينر الؤقإسؤطر لإيروؤ   43 34 فرال تم ؤلرمم نرفؤس  شريؤئا   ضر

 سورة الحج

41   َّتمهممؤ  ثمم ذؤ   44 113نركإيرإ  كانر  فركريؤفر  أرخر

 سورة المنمنون

42   تم قالر درهممم الؤمروؤ تَّى إإذا جاءر أرحر عمونإ  حر   33 32رربِّ ارؤجإ

 سورة الفرقان

43   رر ينر ال يردؤعمونر مرعر اللَّهإ إإلها  آخر   68 62ورالَّذإ
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 سورة الشعراء

44   ِّما   لإي هربؤ  ررب كؤ قؤنإي حم ينر  ورأرلؤحإ الإحإ   38 124بإالصَّ

42   الؤعالرمإينر  رربِّ  لرترنؤزإيلم  ورا إنَّهم 133 132 

 سورة القص 

46  نؤدإي لؤٍم عإ لى عإ  23 38  قالر إإنَّما أموتإيتمهم عر

 سورة العنكبوت

43  لموا ورال سرنم  هإير  بإالَّتإي إإالَّ  الؤكإتابإ  أرهؤلر  تمجادإ   46 112أرحؤ

 سورة الروم

48  وا ررؤضر  ورأرثارم وها األؤ ثررر  ورعرمررم مَّا أركؤ وها مإ   3 143عرمررم

43   مإنؤ آياتإهإ أرنؤ ترقمومر السَّماءم رإهإ  ور ررؤضم بإأرمؤ   22 32وراألؤ

 سورة لقمان

24  لؤقمكممؤ  ما در  كرنرفؤسٍ  إإالَّ  برعؤثمكممؤ  ورال خر   28 132ةٍ واحإ

21   طررُّهممؤ  قرلإيال  ثممَّ  نممرتِّعمهممؤ لإي ٍ  عرذابٍ  إإلى نرضؤ   24 111غر

 سورة السجدة

22   ٍيمن فإير لرهممؤ مإنؤ قمرَّةإ أرعؤ لرمم نرفؤس  ما أمخؤ   13 23فرال ترعؤ

23   لروؤ رإممونر  إإذإ  تررى ور مؤ  ناكإسموا الؤممجؤ هإ نمسإ نؤدر  رم مؤ  عإ بِّهإ  126 12  رر

 سورة سبأ

24    واال  ورأروؤالدا ثررم أرمؤ نم أركؤ قالموا نرحؤ نم بإممعرذَّبإينر  ور ما نرحؤ   32 23ور

 سورة فاطر

22  قالموا نر  ور زر نَّا الؤحر دم لإلَّهإ الَّذإي أرذؤهربر عر مؤ بَّنا لرغرفمو  الؤحر   34 142ر  شركمور  إإنَّ رر

 سورة يس
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26   هردؤ   64 34أرلرمؤ أرعؤ

 سورة  

23   ٍنَّاتإ عردؤن ربؤوابم  جر ة  لرهممم األؤ   24 144ممفرتَّحر

28   َّرلؤبرابإ كإتراب  أرنؤزرلؤنراهم إإلريؤكر ممبراررك  لإيرد لإيرترذركَّرر أمولمو األؤ وا آيراتإهإ ور   23 13بَّرم

 سورة الزمر

23   دؤقإ كرذَّبر بإالصِّ لرى اللَّهإ ور مَّنؤ كرذربر عر   32 28فرمرنؤ أر ؤلرمم مإ

64   برادإير  قملؤ ينر  يراعإ لرى أرسؤررفموا الَّذإ مؤ  عر هإ   23 12أرنؤفمسإ

61   ينر  لركإنإ ا الَّذإ بَّهممؤ  اتَّقروؤ  34 24  غمررف   لرهممؤ  رر

62   لر  اللَّهم سرنر  نرزَّ يثإ  أرحؤ دإ   23 12ممترشرابإه ا كإتراب ا الؤحر

63  ترررى ئإكرةر  ور افِّينر  الؤمرالر لإ  مإنؤ  حر وؤ دإ  يمسربِّحمونر  الؤعررؤشإ  حر مؤ مؤ  بإحر بِّهإ   32 16رر

 سورة الزخرف

64  بموهم لركر  ما رر درال  برلؤ  إإالَّ  ضر م   هممؤ  جر ممونر  قروؤ   28 111خرصإ

 سورة األحقاف

62   لرقردؤ   26 143فإيهإ  مركَّنَّاكممؤ  إإنؤ  فإيما مركَّنَّاهممؤ  ور

 سورة محمد

66   ونر الؤقمرؤآنر أرمؤ لرى قملموٍب أرقؤفرالمهرا أرفرالر يرتردربَّرم  أ  24عر

 سورة ق

63    يد شرهإ جاءرتؤ كملُّ نرفؤٍس مرعرها سائإق  ور   21 33ور

 سورة الذاريات

68   ينر  أرترى ما كرذلإكر مؤ قربؤلإ  مإنؤ  الَّذإ ر   قالموا إإالَّ  ررسمولٍ  مإنؤ  هإ نمون أروؤ  ساحإ   22 142مرجؤ

 سورة الطور
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63   ينر يَّتمهممؤ  وراتَّبرعرتؤهممؤ  آمرنموا ورالَّذإ قؤنا بإإإيمانٍ  ذمرِّ مؤ  أرلؤحر يَّترهممؤ  بإهإ  121 21  ذمرِّ

34  ا هرنَّمر درعًّ مر يمدرعُّونر إإلى نارإ جر   13 38يروؤ

 سورة النجم

31  تر ورالؤعمزَّى رى أرفرررأريؤتممم الالَّ مخؤ مرناةر الثَّالإثرةر األؤ   13 43ور

 سورة القمر

32  ما رمنا ور درة   إإالَّ  أرمؤ ٍُ  واحإ رإ  كرلرمؤ   24 132بإالؤبرصر

 سورة الرحمن

33   بِّكر  اسؤمم  تربارركر اللإ  ذإي رر كؤرامإ  الؤجر   38 118وراإلؤإ

 سورة الطالق

34   مرنؤ ررجا   ور عرلؤ لرهم مرخؤ بم  يرتَّقإ اللَّهر يرجؤ ترسإ يؤثم ال يرحؤ زمقؤهم مإنؤ حر يررؤ   2 68ور

 سورة الملك

32  نرتمها زر ير   كملَّما أملؤقإير فإيها فروؤج  سرأرلرهممؤ خر   8 28أرلرمؤ يرأؤتإكممؤ نرذإ

 سورة الحاقة

36   ٍئإذ مر فى تمعؤررضمونر ال يروؤ نؤكممؤ  ترخؤ   18 132خافإيرة   مإ

 سورة النازعات

33    درة ررة  واحإ ررةإ  فرإإنَّما هإير زرجؤ   13 32فرإإذا هممؤ بإالسَّاهإ

 سورة الغاشية

38    رٍ  فرذركِّرؤ إإنَّما أرنؤتر ممذركِّر يؤطإ مؤ بإممصر لريؤهإ   21 44لرسؤتر عر

 سورة البلد

33   َّي مإنر  كانر  ثمم   13 118آمرنموا نر الَّذإ

  الشرح سورة
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84   أرلرمؤ نرشؤررحؤ 1 34 

 



 172 

 فهرس االحاديث النبوية

 الصفحة الدرجة المصدر اااااااااااااااديثطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارف الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م

 12 صحيُ مسند أحمد  أال إني أوتيت القرآن ومثله معه  1

فاذلك حاين يتباع بصاره ، ألم تروا اإلنساان إذا ماات شاخ  بصاره  2
 نفسه

 46  صحيُ مسلم

 63 فيه ضعف المعجم الكبير إن أع م آية في كتاب اه  3

 46  صحيُ مسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر  4

 82 صحيُ جم الصغيرالمع إلى عبادة آلهتهم أن المشركين من جهلهم دعوا رسول اه   2

ااورإ : تااال أن النبااي   6 نمفإااخر فإااي الصُّ اانؤ فإااي السَّااماواتإ  ور ااعإقر مر فرصر
ررؤضإ  مرنؤ فإي األؤ  ور

رجحه  مسند إسحاق
 القرطبي

34 

وا : قرأ هذه اآلية ذات يوم على المنبر إن رسول اه   3 ما قرادررم ور
قَّ قردؤرإهإ   اللَّهر حر

 83 صحيُ مسند أحمد

 62  صحيُ البخاري وزنوا فأكثروا، من أهل الشرك قتلوا فأكثروا أن ناسا    8

 83  صحيُ البخاري يا محمد: فقال جاء حبر من األحبار إلى رسول اه   3

 24 ضعيف شعب اإليمان الحواميم سبع   14

اااءر ، ممعراايؤطٍ  أربإااي بؤاانر  عمقؤبرااةر  ررأريؤااتم   11 االِّي ورهمااور   النَّبإاايِّ  إإلرااى جر " ، يمصر
عر  ضر نرقرهم فر  عمنمقإهإ  فإي رإدراءرهم  فرور نؤق ا بإهإ  خر يد ا خر  شردإ

 123  صحيُ البخاري

 26  صحيُ البخاري وال خطر على قلب بشر، وال أذن سمعت، فيها ما ال عين رأت  12

سيرة ابن  أتضلل آباءك وأجدادك يا محمد :قال المشركون للنبي  13
 اسحاق

 81 

 14 صحيُ سنن الترمذي ال ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل  كان النبي  14

 84 حسن مسند أحمد كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع اه السموات على ذه  12

بؤدٍ  مإنؤ  مرا  16 لإمٍ  عر يهإ  يردؤعمو ممسؤ لراكم  قراالر  إإالَّ ، الؤغريؤابإ  بإ رهؤارإ  ألإرخإ لراكر : الؤمر  113  صحيُ مسلم ور



 173 

ثؤلٍ   بإمإ

 تعاالى اه ذماة مناه برئات فقاد، حقاا باه ليادحض الباط أعان من  13
 رسوله وذمة

صحيُ  المعجم الكبير
 اإلسناد

113 

يرم   18 مإنإ إإلرى إإلريؤهإ الؤمرصإ  ضعيف سنن الترمذي مرنؤ قرررأر حم الؤممنؤ

 

23 

 143 فيه انقطاع حلية األولياء زل ة زل   لكم أخا رأيتم إذا فاصنعوا هكذا  13

فيكااون عماال الماانمن معااه فااي ، يحشاار اه مااع كاال اماار  عملااه  24
 أحسن صورة

 33 صحيُ مسند أحمد

 33 حسن مسند أحمد يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذ ر  في صور الرجال  21

 88  صحيُ البخاري ويطوي السماء بيمينه، يقبض اه األرض يوم القيامة  22
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  فهرس األعالم المغمورين

 الصفحة اسم العلم م

 أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  األصل   

 
32 

 أبو الفتُ ، عثمان بن جني الموصلي   

 
3 

 4 سف بن علي بن حيان محمد بن يو    

 113  خلف بن هشام بن ثعلب البزار المقر   4

 122  مطرف بن عبد اه الشخير  7

 122  سعيد بن جبير األسدي  3

 21 الكميت بن زيد بن خنس األسدي  7

 14 هب بن منبه بن كامل اليمانيو   2
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 فهرس المصادر والمراجع

أبو السعود العمادي محمد بن : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المنلف-1       
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر( ها382: المتوفى)محمد بن مصطفى 

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي : المنلف أسباب نزول القرآن- 2 
عصام بن عبد المحسن : المحقق( ها468: المتوفى)الشافعي ، النيسابوري، الواحدي

 .م 1332 -ها  1412، الثانية: الدمام الطبعة -دار اإلصالح : الحميدان الناشر

بن عبد اه عبد اه بن يوسف بن أحمد : أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن المنلف -3 
: المحقق( ها361: المتوفى)ابن هشام ، جمال الدين، أبو محمد، ابن يوسف

، المدينة المنورة، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية: محمد نغش الناشر
 .م1383/ها1443، األولى: المملكة العربية السعودية الطبعة

د األمين بن محمد المختار محم: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المنلف -4 
دار الفكر للطباعة : الناشر( ها1333: المتوفى)بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 .ما 1332 -ها  1412: لبنان عام النشر -و النشر و التوزيع بيروت 

زين ، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري: إعراب القرآن الع يم المنلف -2 
موسى على . د: حققه وعلق عليه( ها326: المتوفى)كي الدين أبو يحيى السني

 .م 2441 -ها  1421، األولى: الطبعة( رسالة ماجستير)موسى مسعود 

 -أحمد محمد حميدان  -أحمد عبيد الدعاس: إعراب القرآن الكريم المنلف  -6 
: دمشق الطبعة -دار المنير ودار الفارابي : إسماعيل محمود القاسم الناشر

 .ها 1422، األولى

أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس : إعراب القرآن المنلف -3 
عبد المنعم خليل : وضع حواشيه وعلق عليه( ها338: المتوفى)المرادي النحوي 
: بيروت الطبعة، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون: إبراهيم الناشر

 .ها 1421، األولى

: المتوفى)محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش : رآن وبيانه المنلفإعراب الق -8 
 -دار اليمامة )، سورية -حم   -دار اإلرشاد للشئون الجامعية : الناشر( ها1443
 .ه 1412، الرابعة: الطبعة( بيروت -دمشق  -دار ابن كثير ) ، (بيروت -دمشق 

الزركلي ، علي بن فارسخير الدين بن محمود بن محمد بن : األعالم المنلف -3 
 -الخامسة عشر : دار العلم للماليين الطبعة: الناشر( ها1336: المتوفى)الدمشقي 

 .م 2442مايو / أيار 



 176 

جالل الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر: اإلكليل في استنباط التنزيل المنلف -14 
دار : لنشرسيف الدين عبد القادر الكاتب دار ا: تحقيق( ها311: المتوفى)السيوطي 

 .م 1381 -ها  1441بيروت  -الكتب العلمية 

مغلطاي بن قليج بن عبد اه : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال المنلف -11 
( ها362: المتوفى)عالء الدين ، أبو عبد اه، البكجري المصري الحكري الحنفي

: راهيم الناشرأبو محمد أسامة بن إب -أبو عبد الرحمن عادل بن محمد : المحقق
 .م 2441 -   ها 1422، األولى: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة

، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم: االنتصار للقرآن المنلف -12 
محمد عصام القضاة . د: تحقيق( ها443: المتوفى)القاضي أبو بكر الباقالني المالكي 

 -ها  1422األولى : بيروت الطبعة -دار ابن حزم ، عرمَّان -دار الفتُ : الناشر
 .م 2441

ناصر الدين أبو سعيد عبد اه بن عمر بن : أنوار التنزيل وأسرار التأويل المنلف -13 
محمد عبد الرحمن المرعشلي : المحقق( ها682: المتوفى)محمد الشيرازي البيضاوي 

 .ه 1418 -األولى : بيروت الطبعة -دار إحياء التراث العربي : الناشر

رسالة ماجستير من إعداد ، "دراسة تحليلية"أهداف ومقاصد سورة التوبة  -14 
 .عبد الكريم الدهشان: إشراف الدكتور، حسن عبد اه طه الخطيب: الباحث

أبو بكر عبد اه بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس : المنلف. األهوال -12 
مجدي : المحقق( ها281: المتوفى)روف بابن أبي الدنيا البغدادي األموي القرشي المع

 .ها 1413: عام النشر. مصر -مكتبة آل ياسر : دار النشر. فتحي السيد

جابر بن موسى بن عبد القادر بن : أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير المنلف -16 
المملكة العربية ، ةالمدينة المنور ، مكتبة العلوم والحكم: جابر أبو بكر الجزائري الناشر

 .م2443/ها1424، الخامسة: السعودية الطبعة

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي : بحر العلوم المنلف -13 
 .(ها333: المتوفى)

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن : البحر المحيط في التفسير المنلف -18 
صدقي محمد جميل : المحقق( ها342: المتوفى)يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي 

 ها 1424: بيروت الطبعة -دار الفكر : الناشر

أبو العباس أحمد بن محمد بن : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد المنلف -13 
: المحقق( ها1224: المتوفى)المهدي بن عجيبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي 
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: القاهرة الطبعة -الدكتور حسن عباس زكي : الناشر أحمد عبد اه القرشي رسالن
 ها 1413

أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي : المنلف البرهان فى تناسب سور القرآن -24 
وزارة : دار النشر محمد شعباني: تحقيق (ها348: المتوفى)أبو جعفر ، الغرناطي

 .م 1334 - ها 1414: عام النشر األوقاف والشنون اإلسالمية ا المغرب

أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي : البرهان فى تناسب سور القرآن المنلف -21 
وزارة : محمد شعباني دار النشر: تحقيق( ها348: المتوفى)أبو جعفر ، الغرناطي

 .م 1334 -ها  1414: األوقاف والشنون اإلسالمية ا المغرب عام النشر

أبو عبد اه بدر الدين محمد بن عبد اه بن : فالبرهان في علوم القرآن المنل -22 
، األولى: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: المحقق( ها334: المتوفى)بهادر الزركشي 

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي : م الناشر 1323 -ها  1336
 .وشركائه

مجد الدين أبو طاهر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز المنلف -23 
: محمد علي النجار الناشر: المحقق( ها813: المتوفى)محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 

 .القاهرة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

عبد القادر بن مال  حويش السيد محمود آل غازي العاني : بيان المعاني المنلف -24 
 -ها  1382، األولى: دمشق الطبعة -مطبعة الترقي : الناشر( ها1338: المتوفى)

 .م 1362

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اه المعروف بابن : تاريخ دمشق المنلف -22 
دار الفكر : عمرو بن غرامة العمروي الناشر: المحقق( ها231: المتوفى)عساكر 

 .م 1332 -ها  1412: للطباعة والنشر والتوزيع عام النشر

أبو منصور الماتريدي ، محمد بن محمد بن محمود: تأويالت أهل السنة المنلف -26 
، بيروت -دار الكتب العلمية : مجدي باسلوم الناشر. د: المحقق( ها333: المتوفى)

م تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم  2442 -ها  1426، األولى: لبنان الطبعة
( ها1336: المتوفى)ن بن ناصر بن عبد اه السعدي عبد الرحم: المنان المنلف

األولى : منسسة الرسالة الطبعة: عبد الرحمن بن معال اللويحق الناشر: المحقق
 .م 2444-ها 1424

أبو البقاء عبد اه بن الحسين بن عبد اه : التبيان في إعراب القرآن المنلف -23 
عيسى البابي : البجاوي الناشر علي محمد: المحقق( ها616: المتوفى)العكبري 
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 .الحلبي وشركاه

: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد المنلف -28 
( ها1333: المتوفى)محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 

 .ها 1384: تونس سنة النشر -الدار التونسية للنشر : الناشر

يحيى : صاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه المنلفالت -23 
البصري ثم اإلفريقي القيرواني ، من تيم ربيعة، التيمي بالوالء، بن سالم بن أبي ثعلبة

الشركة التونسية للتوزيع : هند شلبي الناشر: قدمت له وحققته( ها244: المتوفى)
 .م 1333: عام النشر

أبو إسحاق ، إبراهيم بن السري بن سهل: اه الحسنى المنلف تفسير أسماء -34 
 .دار الثقافة العربية: أحمد يوسف الدقاق الناشر: المحقق( ها311: المتوفى)الزجاج 

يؤط المنلف -31  يرم البرسإ ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي: التَّفؤسإ
رسالة ( 12)أصل تحقيقه في : محققال( ها468: المتوفى)الشافعي ، النيسابوري

ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه ، دكتوراة بجامعة اإلمام محمد بن سعود
. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -عمادة البحث العلمي : وتنسيقه الناشر

 .ها 1434، األولى: الطبعة

( ها864: المتوفى)لمحلي جالل الدين محمد بن أحمد ا: تفسير الجاللين المنلف -32 
دار : الناشر( ها311: المتوفى)وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

 .األولى: القاهرة الطبعة -الحديث 

محمد رشيد بن علي رضا بن : المنلف( تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم  -33 
موني الحسيني محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القل

 .م 1334: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: الناشر( ها1324: المتوفى)

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي : تفسير القرآن الع يم المنلف -34 
: محمد حسين شمس الدين الناشر: المحقق( ها334: المتوفى)البصري ثم الدمشقي 

 1413 -األولى : بيروت الطبعة -رات محمد علي بيضون منشو ، دار الكتب العلمية
 .ها

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد : تفسير القرآن الع يم البن أبي حاتم المنلف -32 
( ها323: المتوفى)الرازي ابن أبي حاتم ، الحن لي، بن إدريس بن المنذر التميمي

المملكة العربية  -ز مكتبة نزار مصطفى البا: أسعد محمد الطيب الناشر: المحقق
 .ها 1413 -الثالثة : السعودية الطبعة
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أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي : تفسير القرآن المنلف -36 
( ها664: المتوفى)الملقب بسلطان العلماء ، القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي

: بيروت الطبعة -ار ابن حزم د: الدكتور عبد اه بن إبراهيم الوهبي الناشر: المحقق
 .م1336/ ها1416، األولى

بعد : المتوفى)عبد الكريم يونس الخطيب : التفسير القرآني للقرآن المنلف -33 
 .القاهرة –دار الفكر العربي : الناشر( ها1334

( ها1331: المتوفى)أحمد بن مصطفى المراغي : تفسير المراغي المنلف -38 
، األولى: مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر الطبعةشركة مكتبة و : الناشر
 .م 1346 -ها  1362

غالم نبي : محمد ثناء اه المحقق، الم هري: التفسير الم هري المنلف -33 
 ها 1412: الباكستان الطبعة -مكتبة الرشدية : التونسي الناشر

د وهبة بن مصطفى : فالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج المنل -44 
 .ها 1418، الثانية: دمشق الطبعة -دار الفكر المعاصر : الزحيلي الناشر

مجمع الملك فهد : نخبة من أساتذة التفسير الناشر: التفسير الميسر المنلف -41 
 -ها 1434، مزيدة ومنقحة، الثانية: السعودية الطبعة -لطباعة المصحف الشريف 

 .م2443

 -دار الجيل الجديد : محمد محمود الناشر، الحجازي: واضُ المنلفالتفسير ال -42 
 .ها 1413 -العاشرة : بيروت الطبعة

مجموعة من العلماء بإشراف مجمع : التفسير الوسيط للقرآن الكريم المنلف -43 
: الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية الطبعة: البحوث اإلسالمية باألزهر الناشر

 .(م 1333= ها  1414) -( م 1333= ها  1333)، األولى

دار نهضة : محمد سيد طنطاوي الناشر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم المنلف -44 
ترقيم الكتاب موافق ]األولى : القاهرة الطبعة -الفجالة ، مصر للطباعة والنشر والتوزيع

، دة سنواتطبع على ع: تاريخ النشر[ وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير، للمطبوع
 .1333يناير : 3 - 1أجزاء 

الشيخ العالمة : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن المنلف -42 
الدكتور : محمد األمين بن عبد اه األرمي العلوي الهرري الشافعي إشراف ومراجعة

: عةلبنان الطب -بيروت ، دار طوق النجاة: هاشم محمد علي بن حسين مهدي الناشر
 .م 2441 -ها  1421، األولى
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أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري : تفسير عبد الرزاق المنلف -46 
. د: دار الكتب العلمية دراسة وتحقيق: الناشر( ها211: المتوفى)اليماني الصنعاني 

سنة ، األولى: الطبعة. بيروت -دار الكتب العلمية : محمود محمد عبده الناشر
 . ه1413

أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي : تفسير مجاهد المنلف -43 
: الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل الناشر: المحقق( ها144: المتوفى)المخزومي 

 .م 1383 -ها  1414، األولى: مصر الطبعة، دار الفكر اإلسالمي الحديثة

الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير  أبو: تفسير مقاتل بن سليمان المنلف -48 
دار إحياء : عبد اه محمود شحاته الناشر: المحقق( ها124: المتوفى)األزدي البلخى 

 . ها 1423 -األولى : بيروت الطبعة -التراث 

، التيمي بالوالء، يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة: تفسير يحيى بن سالم المنلف -43 
: تقديم وتحقيق( ها244: المتوفى)يقي القيرواني البصري ثم اإلفر ، من تيم ربيعة

، األولى: لبنان الطبعة -بيروت ، دار الكتب العلمية: الدكتورة هند شلبي الناشر
 .م 2444 -ها  1422

فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن : توفيق الرحمن في دروس القرآن المنلف -24 
: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه (ها1336: المتوفى)حمد المبارك الحريملي النجدي 

المملكة ، دار العاصمة: عبد العزيز بن عبد اه بن إبراهيم الزير آل محمد الناشر
: بريدة الطبعة -القصيم ، دار العليان للنشر والتوزيع، الرياض -العربية السعودية 

 .م 1336 -ها  1416، األولى

: المتوفى)المكي الناصري محمد : التيسير في أحاديث التفسير المنلف -21 
 -ها  1442، األولى: لبنان الطبعة -بيروت ، دار الغرب اإلسالمي: الناشر( ها1414
 .م1382

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن : جامع البيان في تأويل القرآن المنلف -22 
أحمد محمد شاكر : المحقق( ها314: المتوفى)أبو جعفر الطبري ، غالب اآلملي

 م 2444 -ها  1424، األولى: منسسة الرسالة الطبعة: الناشر

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن : جامع البيان في تفسير القرآن المنلف  -23 
يجي الشافعي   دار الكتب : دار النشر( ها342: المتوفى)عبد اه الحسني الحسيني اإلإ

 .م 2444 -ها  1424، األولى: بيروت الطبعة -العلمية 

= وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيُ المختصر من أمور رسول اه  -24 
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: محمد بن إسماعيل أبو عبداه البخاري الجعفي المحقق: صحيُ البخاري المنلف
مصورة عن السلطانية بإضافة )دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر
 . ه1422، ولىاأل : الطبعة( ترقيم ترقيم محمد فناد عبد الباقي

أبو عبد اه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح : الجامع ألحكام القرآن المنلف -22 
أحمد البردوني : تحقيق( ها631: المتوفى)األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

براهيم أطفيش الناشر  -ها 1384، الثانية: القاهرة الطبعة -دار الكتب المصرية : وا 
 .م 1364

محمود بن عبد الرحيم صافي : الجدول في إعراب القرآن الكريم المنلف -26 
: بيروت الطبعة، منسسة اإليمان -دمشق ، دار الرشيد: الناشر( ها1336: المتوفى)

 .ها 1418، الرابعة

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن : الجواهر الحسان في تفسير القرآن المنلف -23 
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل : المحقق( ها832: المتوفى)مخلوف الثعالبي 

 -األولى : بيروت الطبعة -دار إحياء التراث العربي : أحمد عبد الموجود الناشر
 .ه 1418

: المتوفى)أبو زرعة ابن زنجلة ، عبد الرحمن بن محمد: حجة القراءات المنلف -28 
 .يسعيد األفغان: محقق الكتاب ومعلق حواشيه( ها443حوالي 

أبو عبد اه ، الحسين بن أحمد بن خالويه: الحجة في القراءات السبع المنلف -23 
األستاذ المساعد بكلية اآلداب ، عبد العال سالم مكرم. د: المحقق( ها334: المتوفى)
 .ه 1441، الرابعة: بيروت الطبعة -دار الشروق : جامعة الكويت الناشر -

إسماعيل بن محمد : عقيدة أهل السنة المنلف الحجة في بيان المحجة وشرح -64 
الملقب بقوام ، أبو القاسم، بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاني

: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي الناشر: المحقق( ها232: المتوفى)السنة 
 .م1333 -ها 1413، الثانية: الرياض الطبعة/ السعودية  -دار الراية 

، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  األصل: الحجة للقراء السبعة المنلف -61 
بشير جويجابي راجعه  -بدر الدين قهوجي : المحقق( ها333: المتوفى)أبو علي 

دمشق  -دار المأمون للتراث : أحمد يوسف الدقاق الناشر -عبد العزيز رباح : ودققه
 .م1333 -ها  1413، الثانية: بيروت الطبعة/ 

أبو العباس ، أحمد بن محمد بن أحمد الم فر ابن المختار: حجج القرآن المنلف -62 
أحمد عمر المحمصاني : المحقق( ها634بعد : المتوفى)بدر الدين الرازي  الحنفي 
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 .م1382 -ها1442، الثانية: لبنان الطبعة -دار الرائد العربي : األزهري الناشر

أبو نعيم أحمد بن عبد اه بن أحمد : األصفياء المنلف حلية األولياء وطبقات -63 
 -السعادة : الناشر( ها434: المتوفى)بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني 

 .م1334 -ها 1334، بجوار محاف ة مصر

: المتوفى)جالل الدين السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر: الدر المنثور المنلف -64 
 .بيروت –لفكر دار ا: الناشر( ها311

ر المنلف -62  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن : دررؤجم الدُّرر في ترفإسيإر اآليإ والسُّور
: دراسة وتحقيق( ها431: المتوفى)الجرجاني الدار ، بن محمد الفارسي األصل

الإُ الحمسريؤن( الفاتحة والبقرة) ليد بإن أحمد بن صر د إيا(: وشاركه في بقية األجزاء)، ور
 -ها  1423، األولى: بريطانيا الطبعة، مجلة الحكمة: عبد اللطيف القيسي الناشر

 .م 2448

، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي: روح البيان المنلف -66 
 بيروت -دار الفكر : الناشر( ها1123: المتوفى)المولى أبو الفداء 

شهاب الدين : ع يم والسبع المثاني المنلفروح المعاني في تفسير القرآن ال -63 
علي عبد الباري : المحقق( ها1234: المتوفى)محمود بن عبد اه الحسيني األلوسي 

 .ه 1412، األولى: بيروت الطبعة -دار الكتب العلمية : عطية الناشر

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن : زاد المسير في علم التفسير المنلف -68 
دار : عبد الرزاق المهدي الناشر: المحقق( ها233: المتوفى)بن محمد الجوزي علي 

 . ه 1422 -األولى : بيروت الطبعة -الكتاب العربي 

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير  -63 
( ها333: ىالمتوف)محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ، شمس الدين: المنلف
 . ها 1282: القاهرة عام النشر -( األميرية)مطبعة بوالق : الناشر

أبو عبد : المنلف سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة -34 
األشقودري األلباني ، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الرحمن محمد ناصر الدين

 الممكلة العربية السعودية -الرياض ، لمعارفدار ا: دار النشر (ها1424: المتوفى)
 . م 1332/ ها  1412، األولى: الطبعة

رة بن موسى بن الضحاك: سنن الترمذي المنلف -31  ، محمد بن عيسى بن سروؤ
( 2، 1جا )أحمد محمد شاكر : تحقيق وتعليق( ها233: المتوفى)أبو عيسى ، الترمذي
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براهيم( 3جا )ومحمد فناد عبد الباقي  جا )عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف  وا 
، الثانية: مصر الطبعة -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر( 2، 4

 . م 1332 -ها  1332

، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: المنلف السنن الكبرى -32 
أشرف  المنعم شلبي حسن عبد: حققه وخرج أحاديثه (ها343: المتوفى)النسائي 

منسسة : الناشر عبد اه بن عبد المحسن التركي: قدم له شعيب األرنانوط: عليه
 . م 2441 -ها  1421، األولى: الطبعة بيروت -الرسالة 

ردي : السنن الكبرى المنلف -33  جإ وؤ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخمسؤرر
محمد عبد القادر عطا : المحقق( اه428: المتوفى)أبو بكر البيهقي ، الخراساني
 . م 2443 -ها  1424، الثالثة: لبنات الطبعة -بيروت ، دار الكتب العلمية: الناشر

المدني ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالوالء: السير والمغازي المنلف -34 
ى األول: بيروت الطبعة -دار الفكر : سهيل زكار الناشر: تحقيق( ها121: المتوفى)

 . م1338/ها 1338

ردي : شعب اإليمان المنلف -32  جإ وؤ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخمسؤرر
: حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه( ها428: المتوفى)أبو بكر البيهقي ، الخراساني

مختار أحمد : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع : الهند الناشر -لدار السلفية ببومباي صاحب ا، الندوي

 -ها  1423، األولى: بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة
 .م 2443

( ها1424: المتوفى)محمد ناصر الدين األلباني : صحيُ السيرة النبوية المنلف -36 
 .األولى: األردن الطبعة - عمان -المكتبة اإلسالمية : الناشر

دار الصابوني للطباعة : محمد علي الصابوني الناشر: صفوة التفاسير المنلف -33 
 .م 1333 -ها  1413، األولى: القاهرة الطبعة -والنشر والتوزيع 

، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين: المنلف ضعيف الجامع الصغير وزيادته -38 
أشرف  (ها1424: المتوفى)األشقودري األلباني ، بن آدمبن الحاج نوح بن نجاتي 

 .المكتب اإلسالمي: الناشر زهير الشاويش: على طبعه

، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين: المنلف ضعيف الجامع الصغير وزيادته -33 
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أشرف  (ها1424: المتوفى)األشقودري األلباني ، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم
 .المكتب اإلسالمي: الناشر ر الشاويشزهي: على طبعه

، الطبعة األولى، جامعة القصيم، لمحمد عبد اه الربيعة، علم مقاصد السور -84 
 .م2443، ه1423

، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: المنلف عمل اليوم والليلة -81 
 -منسسة الرسالة : رالناش فاروق حمادة. د: المحقق (ها343: المتوفى)النسائي 
 .1446، الثانية: الطبعة بيروت

اوي المنلف -82  لرى تفؤسيرإ البريضر ى عر ى وكإفرايةم الرَّاضإ نرايةم القراضإ شهاب الدين أحمد : عإ
دار : دار النشر( ها1463: المتوفى)بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي 

 .بيروت –صادر 

ن ام الدين الحسن بن محمد بن حسين : ان المنلفغرائب القرآن ورغائب الفرق -83 
دار : الشيخ زكريا عميرات الناشر: المحقق( ها824: المتوفى)القمي النيسابوري 

 . ه 1416 -األولى : بيروت الطبعة -الكتب العلميه 

ُم البيان في مقاصد القرآن المنلف -84  أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن : فت
عني بطبعهإ ( ها1343: المتوفى) الحسيني البخاري القإنَّوجي بن علي ابن لطف اه

اري الناشر: وقد م له وراجعه المركتبة العصريَّة : خادم العلم عربد اه بن إبراهيم األنصر
ر يدرا ، للطبراعة والن شؤ  .م 1332 -ها  1412: بريروت عام النشر -صر

عبد اه الشوكاني اليمني محمد بن علي بن محمد بن : فتُ القدير المنلف -82 
بيروت ، دمشق -دار الكلم الطيب ، دار ابن كثير: الناشر( ها1224: المتوفى)

 .ها 1414 -األولى : الطبعة

الفواتُ اإللهية والمفاتُ الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية  -86 
( ها324: المتوفى) ويعرف بالشيخ علوان، نعمة اه بن محمود النخجواني: المنلف
 .م 1333 -ها  1413، األولى: مصر الطبعة، الغورية -دار ركابي للنشر : الناشر

: المتوفى)سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي : في  الل القرآن المنلف -83 
 1412 -السابعة عشر : لطبعةالقاهرة ا -بيروت -دار الشروق : الناشر( ها1382

 .ه

: د صالح عبد الفتاح الخالدي دار النشر: الرهبان المنلف القرآن ونقض مطاعن -88 
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 .م 2443 -ها  1428: دمشق الطبعة األولى -دار القلم 

عبد الرحمن بن ناصر بن ، أبو عبد اه: القواعد الحسان لتفسير القرآن المنلف -83 
، مكتبة الرشد: الناشر( ها1336: المتوفى)عبد اه بن ناصر بن حمد آل سعدي 

 .م 1333 -ها  1424، األولى: رياض الطبعةال

: الناشر د وهبة بن مصطفى الزحيلي :المنلف التفسير الوسيط للزحيلي :الكتاب -34 
 . ه 1422 -األولى  :الطبعة دمشق -دار الفكر 

أبو ، أحمد بن موسى بن العباس التميمي: كتاب السبعة في القراءات المنلف -31 
دار : شوقي ضيف الناشر: المحقق( ها324: المتوفى)بكر بن مجاهد البغدادي 

 . ه1444، الثانية: مصر الطبعة -المعارف 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المنلف -32 
بيروت  -دار الكتاب العربي : الناشر( ها238: المتوفى)الزمخشري جار اه ، أحمد
 . ه 1443 -الثالثة : الطبعة

، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن المنلف -33 
: اإلمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: تحقيق( ها423: المتوفى)أبو إسحاق 

: لبنان الطبعة -بيروت ، دار إحياء التراث العربي: األستاذ ن ير الساعدي الناشر
 .م 2442 -ها ، 1422األولى 

عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم : لباب التأويل في معاني التنزيل المنلف -34 
تصحيُ : المحقق( ها341: المتوفى)المعروف بالخازن ، بن عمر الشيحي أبو الحسن
 .ه 1412 -األولى : بيروت الطبعة -دار الكتب العلمية : محمد علي شاهين الناشر

أبو حف  سراج الدين عمر بن علي بن عادل : فاللباب في علوم الكتاب المنل -32 
الشيخ عادل أحمد عبد : المحقق( ها332: المتوفى)الحنبلي الدمشقي النعماني 

لبنان / بيروت  -دار الكتب العلمية : الموجود والشيخ علي محمد معوض الناشر
 .م1338-ها  1413، األولى: الطبعة

جمال الدين ابن ، أبو الفضل، لىمحمد بن مكرم بن ع: المنلف لسان العرب -36 
 بيروت -دار صادر : الناشر (ها311: المتوفى)من ور األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

 . ه 1414 -الثالثة : الطبعة

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري : لطائف اإلشارات المنلف -33 
ئة المصرية العامة للكتاب الهي: إبراهيم البسيوني الناشر: المحقق( ها462: المتوفى)
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 .الثالثة: مصر الطبعة -

 (ها1424: المتوفى)مناع بن خليل القطان : المنلف مباحث في علوم القرآن -38 
 .م2444 -ها1421الطبعة الثالثة : الطبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الناشر

علي بن أبي بكر بن  أبو الحسن نور الدين: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المنلف -33 
مكتبة : حسام الدين القدسي الناشر: المحقق( ها843: المتوفى)سليمان الهيثمي 

 .م 1334، ها 1414: القاهرة عام النشر، القدسي

محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق : محاسن التأويل المنلف -144 
دار الكتب : السود الناشر محمد باسل عيون: المحقق( ها1332: المتوفى)القاسمي 
 .ه 1418 -األولى : بيروت الطبعة -العلميه 

أبو محمد عبد الحق بن : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المنلف -141 
( ها242: المتوفى)غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي 

: بيروت الطبعة -الكتب العلمية دار : عبد السالم عبد الشافي محمد الناشر: المحقق
 ها 1422 -األولى 

دار القرآن : محمد علي الصابوني الناشر: مختصر تفسير ابن كثير المنلف -142 
 .م 1381 -ها  1442، السابعة: لبنان الطبعة -بيروت ، الكريم

أبو البركات عبد اه بن أحمد بن : مدارك التنزيل وحقائق التأويل المنلف -143 
يوسف علي : حققه وخرج أحاديثه( ها314: المتوفى)ود حاف  الدين النسفي محم

بيروت ، دار الكلم الطيب: محيي الدين ديب مستو الناشر: بديوي راجعه وقدم له
 .م 1338 -ها  1413، األولى: الطبعة

محمد بن عمر نووي الجاوي : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد المنلف -144 
محمد أمين الصناوي : المحقق( ها1316: المتوفى)التناري بلدا ، يماالبنتني إقل

 .ه 1413 -األولى : بيروت الطبعة -دار الكتب العلمية : الناشر

أبو عبد اه الحاكم محمد بن عبد اه بن : المستدرك على الصحيحين المنلف -142 
المعروف بابن البيع  محمد بن حمدويه بن نمعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري

 -دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا الناشر: تحقيق( ها442: المتوفى)
 .1334 – 1411، األولى: بيروت الطبعة

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن : مسند إسحاق بن راهويه المنلف -146 
عبد . د: المحقق( ها238: المتوفى)إبراهيم الحن لي المروزي المعروف با ابن راهويه 

: المدينة المنورة الطبعة -مكتبة اإليمان : الغفور بن عبد الحق البلوشي الناشر
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 .1331 – 1412، األولى

أبو عبد اه أحمد بن محمد بن حنبل بن : مسند اإلمام أحمد بن حنبل المنلف -143 
، عادل مرشد - شعيب األرننوط: المحقق( ها241: المتوفى)هالل بن أسد الشيباني 

: منسسة الرسالة الطبعة: د عبد اه بن عبد المحسن التركي الناشر: وآخرون إشراف
 .م 2441 -ها  1421، األولى

: المنلف المسند الصحيُ المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اه  -148 
محمد : المحقق( ها261: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : فناد عبد الباقي الناشر

مسند أمير المنمنين أبي حف  عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم  -143 
: المتوفى)أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : المنلف
: المنصورة الطبعة -دار الوفاء : عبد المعطي قلعجي دار النشر: المحقق( ها334
 .م1331 -ها 1411، األولى

عبد اه بن سليمان بن األشعث ، أبو بكر بن أبي داود: المصاحف المنلف -114 
الفاروق : محمد بن عبده الناشر: المحقق( ها316: المتوفى)األزدي السجستاني 

 .م2442 -ها 1423، األولى: القاهرة الطبعة/ مصر  -الحديثة 

أبو محمد الحسين بن ، محيي السنة: معالم التنزيل في تفسير القرآن المنلف -111 
عبد الرزاق : المحقق( ها214: المتوفى)مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

 . ه 1424، األولى: بيروت الطبعة-دار إحياء التراث العربي : المهدي الناشر

عرابه المنلف -112  أبو إسحاق الزجاج ، إبراهيم بن السري بن سهل: معاني القرآن وا 
بيروت  -عالم الكتب : عبد الجليل عبده شلبي الناشر: المحقق( ها311: المتوفى)

 .م1388 -ها  1448األولى : الطبعة

، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي: المعجم الصغير المنلف -113 
محمد شكور محمود الحاج أمرير : المحقق( اه364: المتوفى)أبو القاسم الطبراني 

 – 1442، األولى: عمان الطبعة، بيروت -دار عمار ، المكتب اإلسالمي: الناشر
1382. 

، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي: المعجم الكبير المنلف -114 
لسلفي دار حمدي بن عبد المجيد ا: المحقق( ها364: المتوفى)أبو القاسم الطبراني 

 .الثانية: القاهرة الطبعة -مكتبة ابن تيمية : النشر

د أحمد مختار عبد الحميد عمر : المنلف معجم اللغة العربية المعاصرة -112 
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، األولى: الطبعة عالم الكتب: الناشر بمساعدة فريق عمل( ها1424: المتوفى)
 .م 2448 -ها  1423

أبو عبد اه محمد بن عمر بن : ر المنلفأو التفسير الكبي، مفاتيُ الغيب -116 
: المتوفى)الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 . ه 1424 -الثالثة : بيروت الطبعة -دار إحياء التراث العربي : الناشر( ها646

دار : دار النشر عالء الفاسي: المنلف مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها -113 
 .م1333، الطبعة الخامسة: عام النشر الغرب اإلسالمي

: دار النشر يوسف حامد العلم: المنلف المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية -118 
 .م1334ها 1214، الطبعة الثانية، الرياض، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

أبو ، ني الرازيأحمد بن فارس بن زكرياء القزوي: المنلف مقاييس اللغة -113 
عام  دار الفكر: الناشر عبد السالم محمد هارون: المحقق (ها332: المتوفى)الحسين 
 .م1333 -ها 1333: النشر

مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللف  من آي  -124 
: المتوفى)جعفر أبو ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي: التنزيل المنلف

، دار الكتب العلمية: عبد الغني محمد علي الفاسي الناشر: وضع حواشيه( ها348
 .لبنان –بيروت 

: المنلف، عز وجلتأمالت علمية وأدبية في كتاب اه  -من روائع القرآن  -121 
مد سرعيد ررمضان البوطي الناشر ها  1424: بيروت عام النشر -موسسة الرسالة : مح 

 .م1333 -

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير : المنلف الموافقات -122 
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: المحقق (ها334: المتوفى)بالشاطبي 

 .م1333/ ها1413الطبعة األولى : الطبعة دار ابن عفان: الناشر

( ها1414: المتوفى)ياري إبراهيم بن إسماعيل األب: الموسوعة القرآنية المنلف -123 
 . ها 1442: منسسة سجل العرب الطبعة: الناشر

إسماعيل : المنلف ن رية المقاصد عند اإلمام محمد بن الطاهر عاشور -124 
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، ها 1416 -األولى  :الطبعة، المعهد العالي للفكر اإلسالمي: دار النشر الحسيني
 .م1332

إبراهيم بن عمر بن حسن : المنلفن م الدرر في تناسب اآليات والسور  -122 
، دار الكتاب اإلسالمي: الناشر( ها882: المتوفى)الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 

 .القاهرة

أحمد محمد بن : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم واألحكام المنلف -126 
اب  علي بن : 1زء الج: تحقيق( ها364نحو : المتوفى)علي بن محمد الكرررجي القصَّ

شايع بن عبده : 4إبراهيم بن منصور الجنيدل الجزء : 3 - 2غازي التويجري الجزء 
 -ها  1424األولى : دار ابن عفان الطبعة -دار القيم : بن شايع األسمري دار النشر

 .م 2443

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب : النكت والعيون المنلف -123 
السيد ابن عبد : المحقق( ها424: المتوفى)الشهير بالماوردي ، البصري البغدادي

 .لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية : المقصود بن عبد الرحيم الناشر

وجمل من ، وأحكامه، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره -128 
م وش بن محم: فنون علومه المنلف د بن مختار أبو محمد مكي بن أبي طالب حر

مجموعة : المحقق( ها433: المتوفى)القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي 
: د. بإشراف أ، جامعة الشارقة -رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

كلية الشريعة والدراسات  -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الشاهد البوشيخي الناشر
 .م 2448 -ها  1423، األولى: معة الشارقة الطبعةجا -اإلسالمية 

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المنلف -123 
صفوان عدنان : تحقيق( ها468: المتوفى)الشافعي ، النيسابوري، بن علي الواحدي
، األولى: بيروت الطبعة، دمشق -الدار الشامية ، دار القلم: داوودي دار النشر

 . ه 1412
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 ملخ  الرسالة بالعربية

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب السابع واألربعين من القرآن الكريم لسورة الزمر من )
 (من سورة غافر 44-32ة آي

تناولت الباحثة فيها مقاصد وأهداف الحزب الساب  واألربعي  م  القرل  الكريم لسورة 
وخاتمة ، فصول 4وجات البحث في مقدمة وتمهيد و، م  سورة غافر 41 -  الزمر م  لية 

 :وعلك على النحو اآلتي

، أهداف البحث وغاياته ،وأسباب اختيار مو وع البحث، وتشمل أهمية الدراسة: المقدمة
 .وخطة البحث، منهو الباحثة، الدراسات السابقة

والفرق بي  ، ومقاصد السور وأهميتها، يبي  الدراسة التحليلية ومتطلباتها: التمهيد
، م  حيث اسم السورة، المقاصد واألهداف والعالرة بينهما وفيها تعريف بسورتي الزمر وغافر

 .ر السورةومكا  وزما  نزول السورة ومحو 

اشتمل على ثالثة مباحث تناولت مقاصد وأهداف سورة الزمر م  اآلية : الفصل األول
 . 7إلى اآلية    

اشتمل على ثالثة مباحث تناولت مقاصد وأهداف سورة الزمر م  اآلية : الفصل الثاني
 .77إلى اآلية   7

  غافر م  اآليةاشتمل على ثالثة مباحث تناولت مقاصد وأهداف سورة : الفصل الثالث
 .1 إلى اآلية 

إلى    اشتمل على مبحثي  تناولت مقاصد وأهداف سورة غافر م  اآلية : الفصل الرابع
 .41اآلية 

وتت م  النتائو والتوصيات تالتي توصلت إليها الباحثة خالل البحث ثم عكر : الخاتمة
 .مجموعة فهارس تسهل الوصول للمعلومة بأرل جهد ممك 
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Abstract 

The analytical study of the forty seven he zebus objectives verse in 

surah ALZOMAR the verse 40 in surah GHAFIR from the holy QURAN . 

The researcher deals with goals and objectives in verse from 32 in 

ALZOMAR to 40 in GHAFIR . 

The reseach comes in introduction preface four mains sections and 

finally the end as follows . 

The introduction :contain the study's  necessity the subjects choice 

resons the research goals and objectives the previous studies the 

researchers method and the research plan . 

  The preface :contains the analytical study and its require mentis the 

suars goals and objectives the difference between the goals and 

objectives and the relation between them the definition of both surah 

ALZOMAR and surah GHAFIR whence their names and their fallings 

place and time and what they are about . 

The first section :includes three studies about surah ALZOMAR goals 

and objectives from verse 32 to verse 52 . 

The second section :includes three studies about surah ALZOMAR goals 

and objectives from verse 53 verse 75 . 

The third section :includes three studies about surah GHAFIRS goals 

and objectives from verse 1 to 20 . 

The fourth section :includes two studies about surah GHAFIRS goals 

and objectives from verse 21 to verse 40 . 

The end :includes the results and the recommends that the researcher 

concludes depending on the research and it includes a group of indexes 

that facilities getting the information's in a least possible effort .      
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