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ػززةػ-اإلدالطغظاضجاططظػ
ػرطادةػاضدرادـاتػاضطضغــا

ػنــــدغــولػاضـــظػأصـــصضغ
ػشدمػاضتغدغرػورضومػاضػرآن

اضدرادظػاضتحضغضغظػضطػاصدػوأعدافػاضحزبػاضدابعػواضثالثغنػطنػػ"
ػاضػرآنػاضصرغم"
ػ(ػ88ػ–ػ32دورةػاضغرشانػطنػاآلغظػ)
ػ(221ػ–ػ2دورةػاضذطراءػطنػاآلغظػ)

Analytical study of the purposes and goals of the party Thirty-seventh 
 of the Koran 

From Sura Al-Furqan ( 21-77 ) 
and Sura Al-Shoara ( 1-110 )ػ

ػ
 

ػإردادػاضطاضب
ػأحطدػطحطودػزصيػذراب

ػ

ػاضدصتورسضغضظػإذرافػ
ػصغدمػإبراعغمػإبراعغمػرغدى

ذ

سيػاضتغدغرػػاضطاجدتغردرجظػػاضحصولػرضىػطػدطظػالدتصطالػطتطضباتػرداضظ
ػورضومػاضػرآن
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نػاضثوابػوجزغلػاضططاءػبطظهػإضغؼمػجطغطًاػأعديػرداضتي،ػواضضَهػادألػحد
ػػوصرطه.



 

 ب 
 

 
 
 
 

الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عمى من ال نبيَّ بعده، أما بعد: فال يسُعني إال أن أتوجو إلى 
َل، فمو الحمد متنَّ بو وتابالحمد الخالص والشكر الجزيل، عمى ما أنعم وأجزل، و  المولى  فضَّ

وأسبَل من الّنعم  وَيسََّر، وما لطف بو وقدَّر، لو الحمد  خرة، عمى ما أعاَن وسيلَ في األولى واآل
أن يجعمو عماًل خالصًا لوجيو الكريم،  عمى أن أعانني عمى إتمام ىذا البحث الذي اسأل اهلل 

 وأن يجعمو قبسًا ينير دربًا من دروب الباحثين والمطمعين.
ػ  چپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀچ  :  واظطالشًاػطنػشوضه ػضػطانػ: وطنػشولػ ػ[23]

سإظظيػأتػدمػسيػبداغظػبحثيػ. (ُ) « هانْ َلا ياشْكُرُ النَاسا  َلا ياشْكُرُ اّلَلا  «:  اضظبي
سضغضظػبأدطىػآغاتػاضذصرػواضطرسانػألعلػاضغضلػرضىػسضضؼمػألدتاذيػوطذرسيػ

رضىػطاػأصرطظيػبهػطنػرضٍمػوظصٍحػ ،حغظهػاضضهػورراه ،،،صيدمعيسى الدكتور/ إبراهين 
ػووتوجغ ػخغرػإٍه ػاضضه ػسجزاه ػطعػتواضعػوحدنػخضق، ػاإلذراف، ػطوالػسترة رذاٍد؛

ػاضجزاء،ػوجطلػذضكػسيػطغزانػحدظاته.
ػصطاػأذصرػأدتاذٌيػاضصرغطغنػرضويػضجظظػاضطظاشذظ:

 حفظه اّلل.عبدالكرين محدي الدهشان /    فضيلة الدكتور
 حفظه اّلل.ضهري  متين ضيف اّلل/     فضيلة الدكتور
 .ؼمػطظاشذظػعذهػاضرداضظػ،ػوضجؼدعمػضرسعػطدتواعاوذضكػضػبوض

ثمػأتوجهػباضذصرػواضتػدغرػإضىػجاططظػاضطؼرػواضظػاءػاضجاططظػاإلدالطغظػ؛ػاضتيػ
ػأتاحتػضيػسرصظػاضدرادظػسغؼا،ػططثضظػسيػرطادةػاضدراداتػاضطضغا.

                                                           

 (، ُْٓٗ( رقم حديث )ّّٗ/ْء في الشكر لمن أحسن إليك )سنن الترمذم: كتاب البر كالصلة ، باب ما جا (ُ)
 كقاؿ الترمذم : حديث حسن صحيح. 
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ػغغوتظيػتدجغلػذصريػودرائيػضجطغعػأداتذتيػاضذغنػأسادوظيػصثغرًا،ػ وال
ػإخوا ػشدمػوضجطغع ػطن ػوطظؼم ػطذورة ػأو ػرأغًا ػضي ػأبدى ػطن ػسطظؼم ػاضزطالء، ظي

ػػ.تذجغطًاػزادظيػطداردًة،ػأوػأرارظيػصتابًا،ػأوػأددىػإضىَّػظصغحًظػأو
ػ ػاضختام ػأوسي ػاضضه ػسؼذاػػدأل ػعغواتي، ػرن ػوغتجاوز ػتػصغري، ػضي ػغعغر أن

أصبتػػاضجؼدػاضطتواضعػالػذٌكػسيػأظهػضمػغخُلػطنػاضخطأػواضظػصػواضتػصغر،ػسإن
ػ ػاضضه ػسطظػسطن ػأخطأت ػوإن ػوطنوحده، ػوػي ػطعغرتهػأواضذغطان، ػاضضه دأل

أنػغظغطظيػبطاػرضطظي،ػوأنػغوسػظيػضطاػغحبػوغرضى،ػػدأضهػأورضواظه،ػصطاػو
وأنػغجطلػأرطاضيػخاضصظػضوجؼهػاضصرغم،ػوأنػغتػبضؼاػطظي،ػإظهػبيػوباضطؤطظغنػ

ػ رؤوًفػرحغًم.
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ػبدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم

ُمةدُ قُ مُ ال
اهللي عمى مف أرسمو  كالصبلة كالسبلـ الذم أنزؿ الفرقاف عمى عبده ليككف لمعالميف نذيران،الحمد هلل 

 :ىاديان كميبشَّران، كنذيران، صبلةن كسبلمان متبلزميف أبدان إلى يكـ الديف، أما بعد

غتو البمػػغاء، فإف القرآف الكريـ ىك كبلـ اهلل الذم أنزلو في أكجز لفظ، كأعجز أسمكب، فأعيت ببل
ڀ   ڀ  چ كأعجزت حكمتو الحكماء، كأبكمت فصاحتو الخطباء، كتحدل اهلل بو اإلنس كالجف قاؿ 

 .[ ٛٛاإلسراء: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ

فكاف بذلؾ حجة عمى الناس في كؿ عصر كمصر، إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا، كمف 
ڳ  چ المعجزة أف اهلل تكفؿ بحفظو مف التغيير كالتبديؿ، كمف الزيادة كالنقصاف، قاؿ  تماـ ىذه

يجد أنو ال تخمك آيةه  إف المتدبر كالمتأمؿ لكتاب اهلل  [ٜ: الحجر]  چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ 
، أك مف آياتو إال كتحمؿ بيف طياتيا معنى جميبلن، كىدفان أسمى، أك فائدة عظيمة، أك حكمة بميغة
لتي إف تشريعان سماكيان، سكاء اىتدينا ليا أـ ال، ككؿ آية منو تحتكم عددان مف المقاصد كاألىداؼ، ا

ظيرت ككيًشفت كانت عبلجان شافيان كسببان ناجحان في تشخيص المشاكؿ كاليمـك لؤلمة جميعيا 
بداعو أف جعؿ كتابو الكريـ معجزان في ألفاظو كت يعجزي راكيبو كمعانيو، كألفرادىا، كمف إحكاـ اهلل كا 

 مؽ أسميت بحثي ىذاعف اإلتياف بمثمو كيؿي مخمكؽ. كمف ىذا المنط
سورتي الفرقان من الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب السابع والثالثين من القرآن الكريم 

 (ٓٔٔ-ٔ( والشعراء من اآلية )ٚٚ-ٕٔمن اآلية )
كؿ الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ كقد فتح قسـ التفسير كعمـك القرآف مشركعان ح

كمو، " مشركع األىداؼ كالمقاصد " كسكؼ تككف ىذه الدراسة حمقة مف حمقات المشركع التي أقرَّىا 
 قسـ التفسير كعمـك القرآف، بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 العمـ الشرعي. الباحثيف في مجاؿ في خدمة مني عسى أف تككف مساىمة
ػ  
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 أواًل: أسباب اختيار املوضوع:

، الذم يتناكؿ مقاصد المشاركة في مشركع كمية أصكؿ الديف، قسـ التفسير كعمكـ القرآف -ُ
 كأىداؼ سكر القرآف الكريـ في إطار دراسةو تحميميةو.

اقبة كشركطيا، كع إف دراسة سكرتي الفرقاف كالشعراء تبيف لنا كسائؿ الدعكة إلى اهلل  -ِ
 المطيعيف كعاقبة المعانديف في الدنيا كاآلخرة.

 .إظيار كجو اإلعجاز في القرآف الكريـ مف خبلؿ ىذه الدراسة -ّ
 إضافة دراسة جديدة لممكتبة اإلسبلمية ليستفيد منيا طبلب العمـ. -ْ
 .ابتغاء مرضاة اهلل  -ٓ

 ثانيًا: أهمية املوضوع:

باؿ عمى رسكخ اإليماف في القمب، كالعناية بالقرآف، كاإلقمعرفة مقاصد اآليات كأىدافيا يبعث  -ُ
 ظاىران كباطنان، كقكيـ السمكؾ في الحياة. إليو، مما يجعؿ العبد صالحان االحتكاـ ك  عميو،

إبراز جماؿ القرآف الكريـ كببلغتو، ككحدة بنائو كترابطو، مف خبلؿ التعرؼ عمى مقاصد السكر  -ِ
 مؤتمفان منتظمان. م يجعؿ معنى كبلـ اهلل كفؽ المنيج السميـ الذ كاآليات

 .استفادة الداعية المسمـ مف أسمكب القرآف في الدعكة إلى اهلل  -ّ
 أنيا شؾ المعًجز، كال الكريـ القرآف آيات مف مجمكعة كأىداؼ بمقاصد متعمقة الدارسة ىذه -ْ

 .  الكريـ الرسكؿ كيصٌدؽ، العالميف رب كبلـ أنو يؤكد بما القرآف إعجاز تكشؼ عف
 ثالجًا: أهـداف البحح:

 في الدنيا كاآلخرة، مف خبلؿ خدمة كتاب اهلل تعالى. ابتغاء األجر كالثكاب مف اهلل  -ُ
إظيار المكضكعات األساسية لمحزب السابع كالثبلثيف بما يظير المقاصد العامة كاألىداؼ  -ِ

 الحقيقية المراد إرساءىا في المجتمع اإلسبلمي.
صد اآليات كأىدافيا بالمحكر األساسي بكاقع المسمميف المعاصر،  كمحاكلة كضع ربط مقا -ّ

 الحمكؿ المناسبة.
 التنقيب عف مقاصد السكر كربطيا بمكضكع كاحد. -ْ
إثراء المكتبة اإلسبلمية بمبحث عممي محكـ يتناكؿ دراسة تحميمية شاممة لممقاصد كاألىداؼ  -ٓ

 سيؿ كميسر. المستنبطة مف ىذا الحزب بأسمكب عممي
بياف الجانب اإلعجازم في القرآف الكريـ ما أمكف، كذلؾ مف خبلؿ الدراسة التحميمية ألىداؼ  -ٔ

 آيات الدراسة.
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 رابعًا: الدراسات السابقة:

بعد البحث كالمطالعة في الدراسات السابقة، تبيف لي أنو لـ ييكتب في ىذا المكضكع بشكؿ مستقؿ، 
ية تناكلت ىذا المكضكع في إطار دراسة عممية متخصصة محكمة. كلـ أعثر عمى أم رسالة عمم

كقد فتح قسـ التفسير كعمـك القرآف مشركعان حكؿ الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ 
عمى الحزب السابع كالثبلثيف مف القرآف الكريـ مف ىذا  مف التفسير قد كقع كاف نصيبيكمو، كقد 

اؼ كالمقاصد " كسكؼ تككف ىذه الدراسة حمقة مف حمقات المشركع التي المشركع " مشركع األىد
 أقرَّىا قسـ التفسير كعمكـ القرآف، بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 

 خامسًا: منهج الباحح:

المنيج االستقرائي التحميمي في الدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد  اعتمدت في بحثي ىذا عمى -ُ
 ت القرآنية.اآليا
 .يف إلى مقاطع متناسبة في المعانيتقسيـ الحزب السابع كالثبلث -ِ
الدراسة التحميمية لكؿ مقطع عمى حدة، كيشتمؿ عمى مناسبة المقاطع مع بعضيا، كالتحميؿ  -ّ

، كبياف أسباب النزكؿ، كالقراءات عراب ما يمـز ظيار المطائؼ الببلغية، كا  ، ككؿ ما المغكم، كا 
 ث .يحتاجو البح

 عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا، بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية، كذلؾ كمو في متف الدراسة. -ٓ
تخريج األحاديث النبكية الكاردة في البحث مف مصادرىا األصمية، فإف كجد في الصحيحيف أك  -ٔ

ال خرَّجتو مف مظانو مع نقؿ رأم العمماء في الحكـ عم  .إف كجد يوأحدىما اكتفيت بتخريجو منو، كا 
 ، كذلؾ في حكاشي الصفحات.بياف معاني المفردات الغريبة في البحث -ٕ
 ألصحابيا، كمناقشتيا عند الحاجة.المكضكعية في النقؿ، كذلؾ بعزك األقكاؿ  -ٖ
 الترجمة لؤلعبلـ المغمكرة الكاردة في البحث . -ٗ

 ـ الجزء كالصفحة.، كرقفي التكثيؽ في الحكاشي بذكر اسـ الكتاب، كمؤلفو اكتفيت -َُ
إعداد الفيارس البلزمة الخاصة بالبحث، كذلؾ لتسييؿ عممية الرجكع إلى المكضكعات عند  -ُُ

 الحاجة.
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 سادسًا: خطة البحث:

عمى ىو ، و سوفيار  وخاتمةٍ  صولٍ فُ  َأرَبعةِ و  يدٍ ميِ وتَ  ةٍ مَ قدِ يتكون ىذا البحث من مُ 
 النحو التالي:

 المقدمة

 ة:كتشتمؿ عمى العناصر اآلتي

 أواًل: أسباب اختيار الموضوع.

 ثانيًا: أىمية الموضوع.

 ثالثًا: أىداف البحث.

 رابعًا: الدراسات السابقة.

 خامسًا: منيج الباحث.

 سادسًا: خطة البحث.
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ُالتمييد
 يتألؼ مف أربعة مباحث:ك 

 األول: تعريف سورة الفرقان:المبحث 
 :مطمبافكفيو 

 وترتيبيا وعدد آياتيا. الفرقانسورة  المطمب األول: اسم
 وجو نزوليا. الفرقان المطمب الثاني: زمن نزول سورة

 
 ومناسبتيا لما قبميا وما بعدىا:الفرقان  سورة المبحث الثاني: محور

 كفيو مطمباف:
 وخطوطيا الرئيسة. الفرقان المطمب األول: محور سورة

 المطمب الثاني: مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.
 

 :الثالث: تعريف سورة الشعراء المبحث
 :مطمبافكفيو 

 وترتيبيا وعدد آياتيا.الشعراء المطمب األول: اسم سورة 
 وجو نزوليا. الشعراء المطمب الثاني: زمن نزول سورة

 
 ومناسبتيا لما قبميا وما بعدىا: الشعراء المبحث الرابع: محور سورة

 كفيو مطمباف:
 طوطيا الرئيسة.وخ الشعراء ل: محور سورةالمطمب األو

 لما قبميا وما بعدىا. الشعراء المطمب الثاني: مناسبة سورة
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 الفصل األول
 (٘٘-ٕٔالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية )

 
 يشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:

 (ٖٗ-ٕٔ) ف سورة الفرقان من اآليةالمبحث األول: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىدا
 مطالب: كفيو خمسة

 المطمب األول: تعنت الكافرين واستكبارىم وبيان مآليم يوم القيامة.
 المطمب الثاني: ندم الظالمين بعد فوات األوان.

 من ىْجِر القرآن. المطمب الثالث: شكوى الرسول 
 المطمب الرابع: معاداة المجرمين لرسل اهلل.

 جممة واحدة وبيان عاقبتيم.المطمب الخامس: اعتراض المشركين عمى عدم نزول القرآن 
 

 ف سورة الفرقان من اآليةالمبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىدا
(ٖ٘-ٗٗ) 

 كفيو مطمباف:
 المطمب األول: أمثمة ليالك المكذبين.

 المطمب الثاني: استكبار المشركين وتوبيخيم.
 

 من اآليةف سورة الفرقان المبحث الثالث: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىدا
(ٗ٘-٘٘) 

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول: بعض الدالئل الكونية عمى قدرة اهلل.

 المطمب الثاني: االعتبار بآيات اهلل وتحريم طاعة الكافرين.
 المطمب الثالث: بعض اآليات الكونية عمى قدرة اهلل.

 المطمب الرابع: التعجيب من حال المشركين مع آيات اهلل.
 
 
 



 

3 
 

 نيالفصل الثا
 (ٚٚ-ٙ٘من اآلية )الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 صد وأىداف سورة الفرقان من اآليةالمبحث األول: الدراسة التحميمية لمقا

(٘ٙ-ٕٙ) 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 ناس وتعبيدىم لمحي الذي ال يموت.ىداية ال المطمب األول: ميمة الرسول 
 باستيتار. اني: مقابمة المشركين لدعوة الرسول المطمب الث

 الكونية عمى قدرة اهلل وتقديسو. المطمب الثالث: من المظاىر
 

 صد وأىداف سورة الفرقان من اآليةالمبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقا
(ٖٙ-ٚٚ) 

 ، كفيو اثنا عشر مطمبان:صفات عباد الرحمف كعاقبتيـ
 .مموالح المطمب األول: التواضع
 المطمب الثاني: التيجد.

 المطمب الثالث: الخوف من اهلل.
 مب الرابع: االعتدال في اإلنفاق.المط

 .التوحيد الخالص المطمب الخامس:
 المطمب السادس: تجنب القتل.
 المطمب السابع: التنزه عن الزنا.
 المطمب الثامن: التوبة إلى اهلل.

 لباطل.جنب شيادة الزور والكالم االمطمب التاسع: ت
 المطمب العاشر: قبول الموعظة.

 عاء.المطمب الحادي عشر: الد
 المطمب الثاني عشر: بيان عاقبة المطيعين وتيديد المخالفين.
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 الفصل الثالث

 (ٛٙ-ٔمن اآلية )الدارسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء 
 يشتمؿ عمى مبحثيف:

 (ٜ-ٔأىداف سورة الشعراء من اآلية )المبحث األول: الدراسة التحميمية لمقاصد و 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 من إعراض قومو. المطمب األول: تسمية الرسول 
 المطمب الثاني: وعيد المكذبين بعذاب الدنيا وعذاب اآلخرة.

 المطمب الثالث: دعوة إلى النظر في آيات اهلل.
 

 من اآلية صد وأىداف سورة الشعراءالمبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقا
(ٔٓ-ٙٛ) 

 كفيو أحد عشر مطمبان:
 المطمب األول: خطاب تكميف موسى وىارون عمييما السالم بالرسالة.

 وفرعون. المطمب الثاني: المواجية بين موسى 
 المطمب الثالث: سياسة اإلعالم التحريضي والموجو.

 المطمب الرابع: تآمر الباطل في مواجية الحق واستعمال أساليب اإلغراء.
 المطمب الخامس: المبارزة بين الحق والباطل ونتيجتيا.
 المطمب السادس: عنجيية فرعون وتمرده عمى الحق.

 المطمب السابع: ثبات المؤمنين أمام غطرسة المتمردين.
 بالسَّري لياًل. المطمب الثامن: وحي اهلل لموسى 

 المطمب التاسع: إصرار فرعون عمى االنتقام من الذين آمنوا.
 مب العاشر: معية اهلل مع  المؤمنين.المط

غراق فرعون وجنده المطمب الحادي عشر: نجاة موسى   .وقومو وا 
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 الفصل الرابع
 (ٓٔٔ-ٜٙالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية )

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 يةالمبحث األول: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآل

(ٜٙ-ٔٓٗ) 
 كفيو سبعة مطالب:

 و وقومو إلى التوحيد ونبذ الشرك.ألبي المطمب األول: دعوة إبراىيم 
 ب الثاني: بيان صفات اإللو الحق.المطم

 لثالث: التقرب إلى اهلل بالدعاء.المطمب ا
 اىد يوم القيامة الحساب والجزاء.المطمب الرابع: من مش

 الميالك. شرك مْوِردالمطمب الخامس: عقيدة ال
 خاصم أىل النار وأمانيِّيم فييا.المطمب السادس: ت

 .المطمب السابع: العبرة في قصة إبراىيم 
 المبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية 

(ٔٓ٘-ٔٔٓ) 
 :افكيشتمؿ عمى مطمب

 .قومو إلى تقوى اهلل وطاعتو  المطمب األول: دعوة نوح 
 ب الثاني: القصص في سورة الشعراء ال تتبع التسمسل التاريخي.المطم

 الخاتمة:
 كتحتكم عمى أىـ النتائج كالتكصيات.

 الفيارس العممية لمبحث وىي:
 أواًل: فيرس اآليات القرآنية.

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية.
 ثالثًا: فيرس األعالم المترجم ليم.

 المصادر والمراجع. ثبترابعًا: 
 ًا: فيرس الموضوعات.خامس

ُالتوفيقُوالسدادُوالرشاد ُالمولىُالقدير ُسائال
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ُ

ُ

ُالتمييد
ُبسورتيُالفرق  الشعراء،ُومحورُخطوطيماُُانُُوتعريفُعام

ُالرئيسة،ُومناسبتيما
 يتألؼ مف أربعة مباحث:ك 

 األول: تعريف سورة الفرقانالمبحث 
 

 ومناسبتيا لما قبميا وما بعدىا المبحث الثاني: محور السورة
 

 المبحث الثالث: تعريف سورة الشعراء
 

 ومناسبتيا لما قبميا وما بعدىا المبحث الرابع: محور السورة
ذ  
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ذ

ذ

 
 
 
 
 

 األولالمبحث 
 سورة الفرقانبتعريف  

 : افكفيو مطمب
 

 سم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.المطمب األول: ا
 

 المطمب الثاني: زمن نزول السورة وجو نزوليا.
ذ  
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ذلاططلبذاألو

ذاَهآقاِتذاذوعدُدتوبَهِروَتذورِةاؾدُّذُماِد

 السورة:اسم 
سمعت  قال: » عن عمر بن الخطاب سكرة الفرقاف، لما كرد في الصحيحيف ىذه السكرة بتسمى 

فاستمعت القراءة، فإذا ىو يقرأ عمى  يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اهلل  ىشام بن حكيم
يت كقد سمٌ  (ٔ) الحديث« فكدت أساوره في الصالة.....،  حروف كثيرة لم يقرئنييا رسول اهلل

  .(ِ) [1]الفرقان:(ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ) ٹ  ٹ ىذه السكرة بيذا االسـ،

 

  :مكية السورة
 سكرة الفرقاف : مكية كميا في قكؿ الجميكر. كقاؿ ابف عباس كقتادة: إال ثبلث آيات منيا نزلت

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  )  قوله بالمدينة، كىي:

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٿٺ

 (ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

 .(ّ) [ 07: 6٦الفرقان]  

 

 :ترتيبياعدد آيات السورة و 
،  كعدد كمماتيا ثمانمائة كاثنتاف (ْ)ف آية في قكؿ جميع القراءعدد آيات سكرة الفرقاف سبع كسبعك 

كيكجد في القرآف سكرتاف ، (ٓ)كسبعكف كممة كحركفيا ثبلثة آالؼ كسبعمائة كثبلثة كثبلثكف حرفا
كىي السكرة الثانية كاألربعكف في ترتيب النزكؿ، نزلت ، (ٔ)تبارؾ ىذه كسكرة الممؾمبدكءتاف بمفظ 

 . كىي السكرة الخامسة كالعشركف في ترتيب المصحؼ (ٕ)كرة فاطربعد سكرة يس كقيؿ س

 
 
 

                                                           

كاإلماـ مسلم، كتاب  (َْٕٔ) رقم ،حديث َُٗٗ/ ْ أحرؼ سبعة على القرآف أنزؿ باب ٓ باب القرآف فضائل كتابركاه البخارم،   (ُ)
 (.ُِٕرقم) ،حديث ُٔٓ/ ُحرؼ باب بياف اف القرآف على سبعة أ ْٖباب (.ُٖٖباب الحديث رقم )

 (.ُُُ/ ٔ) براىيم بن إسماعيل ابأبيارمإلنظر: الموسوعة القرآنية، ي(ِ) 
 (.ُ/ُّ) ، كتفسير القرطبي( َُّ/ْ) ظر: تفسير الماكردمين(ّ) 
 .(َْٓ/ٔ ) ، كحاشية الشهاب على البيضاكم( ُٖٗ :ص ) نظر: منار الهدل لألشمونيي(ْ) 
 (.ُٖٗ:ص) شمونيمنار الهدل لأل :نظري (ٓ)
 (.ٓٔ/ِ ) عبد القادر بن مٌّل حويش العاني ل بياف المعاني (ٔ)
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم، المكتبة العصرية، بيركت. ،(ِٕ/ُ )نظر: اإلتقاف في علـو القرآف للسيوطيي (ٕ)
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 اططلبذاؾثـاـي

 زؿنذـزولذاؾدورةذوذجوذـزوهلا

نزلت سكرة الفرقاف بعد سكرة يس، كنزلت سكرة يس بعد سكرة الجف، ككاف نزكؿ سكرة الجف في 
ثتو، فيككف نزكؿ سكرة مف الطائؼ، ككاف قد سافر إلييا في السنة العاشرة مف بع رجكع النبي 

 .(ُ)اليجرة إلى الحبشة كبيف اإلسراءالفرقاف في السنة نفسيا، كتككف مف الٌسكر التي نزلت بيف 
لو بعد  حيث اشتد إيذاء قريش محمد حبيبنا العصيبة عمى كانت ىذه الفترة مف أشد الفترات لقد 
، القى فييا مف اإليذاء ما القى بعد ىجرتو إلى الطائؼ التيزكجتو خديجة كعمو أبي طالب، ك  كفاة

لتطمئف قمبو كتشد عمى أزره   لعصيب تسمية لمنبي الشديد افنزلت سكرة الفرقاف في ىذا الجك 
يذائيا لو  كىك يكاجو عناد قريش كتكذيبيا كا 

(ِ). 
ذ

ذ  

                                                           

 .(ُُُ/ٔ) براىيم بن إسماعيل ابأبيارمإلنظر: الموسوعة القرآنية ، ي (ُ)
 .(ّْٔٔ/ٗ)فسير القرآف الكريم ، د .عبداهلل شحادة نظر: تي (ِ)
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 المبحث الثاني
 السورة ومناسبتيا لما قبميا وما بعدىا محور 

 
 :افكفيو مطمب

 
 ل: محور السورة وخطوطيا الرئيسة.المطمب األو

 
 المطمب الثاني: مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.

 
ذ  
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ذاألوُلذاططلُب

 حمورذاؾدورةذوذخطورهاذاؾرئودةذ

كأف اهلل قد  ،بشيران ك نذيران  محمد  كميا تدكر حكؿ ككفكمقطعيف، ك  ،تتألؼ السكرة مف مقدمة -ُ
كاف  ؛ميات القضاياما ىي أكما ىك الرد عميو، ك  ،افريفككيؼ كاف مكقؼ الك ،أنزؿ عميو الكتاب

ذا كانت السكرة اسميا سكرة الفرقاف فقد كاف ك  ،فييا التبشير كاإلنذار، كما ىك مكقؼ الناس منيا ا 
ما بو تظير الحجة ظيكران  كامبلن، ك يتـ فييا مف المعجزات الزائدة عمى اإلعجاز العاـ في القرآف 

 .الفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ
ؼ ينبغي أف تككف بيف السكرة كيالنذير تي ك  لمكاقؼ الكافرة مف ىذا الفرقاف كمف ىذا البشيرأماـ اك 

ؿ ىذه المعاني تجدىا في كالمكاقؼ ما ىي المعاني التي يجابو بيا ىذه البشير كالنذير، ك مكاقؼ 
 .(ُ)السكرة

المنيج ككفؽ يؿ صدقو، كدل إف محكر سكرة الفرقاف ىك القرآف باعتباره معجزة رسكؿ اهلل  -ِ
التعرؼ عمى المحكر مف خبلؿ اسـ السكرة، أك مف لمتعرؼ عمى محكر السكرة كىك  المتبع عادة

بلؿ القضايا خبلؿ المناسبات في السكرة، أك مف خبلؿ المرحمة الزمنية لنزكؿ السكرة، أك مف خ
 لكجدناهى محكرىا سكرة الفرقاف لمتعرؼ عم لك طبقنا ىذا المنيج عمى المعركضة في السكرة.
 مف خبلؿ معجزة القرآف. رسكؿ اهلل  االستدالؿ عمى صدؽ

نشاء  البتداًء بتحميد اهلل اشتممت ىذه السكرة عمى ا -ّ بصفات اإلليية ك  ككصفو الثناء عميو،كا 
عريضه تكما فيو مف اليدل، ك  ،منزلتوجبلؿ ك  ،أيدمجى في ذلؾ التنكيو بالقرآف الكحدانية فييا.

 .و بشأف النبي التنكيإرشاده إلى اتقاء الميالؾ، ك  بيديوعمى الناس  باالمتناف
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ّّٖٓ/ ْجلدم) لسعيد حول نظر: ابأساس في التفسيري (ُ)
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 دعائـ :يمت ىذه السكرة عمى ثبلث كقد أق 
 :الدعامة األولى 

مف عند اهلل، ك  ثباتإ شأنو  رفعةكدالئؿ صدقو، ك  ؿ المنزؿ عميو التنكيو بالرسك أف القرآف منزؿ ه
، ك مف ذلؾ تمقى قكمو دعكتو طريقة غيره مف الرسؿعف أف تككف لو حظكظ الدنيا، كأنو عمى 

 .تكذيببال
 الدعامة الثانية : 

نذار  إثبات البعث كالجزاء، كاإلنذار بالجزاء في اآلخرة، كالتبشير بالثكاب فييا لمصالحيف، كا 
المشركيف بسكء حظيـ يكمئذ، كتككف ليـ الندامة عمى تكذيبيـ الرسكؿ، كعمى إشراكيـ، كاتباع أئمة 

 ىـ.كفر 
 الدعامة الثالثة :
، ك تنز كتفرده بالخمؽ، ك  ،كحدانية اهللاالستدالؿ عمى  بطاؿ ما ييو عف أف يككف لو كلده أك شريؾه ا 

ڭ  ) كؿ دعامةو مف ىذه الثبلث بجممة افتتحت في آياتك . مف بينكًة المبلئكة هلل زعمكه 

ما خمفيـ؛ ما بيف أيدىـ ك ىـ كافةن ينذر إلى الناس  مبعكثا مدار ىذه السكرة عمى ككنو ك  .(...ڭ
 (ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ) ا بقكلو تعالىكليذا جعؿ براعة استيبللي

 جمعان بيف االستدالؿ كالتذكير. كأعقب ذلؾ بتثبيت الرسكؿ  نعو ئع مف صذكر بداك  [1]الفرقان:
قـك أقكاميـ مثؿ  فما لقكا مك  ،ببعثة الرسؿ السابقيفف يمثاؿ لمحاليب األضر كمقاكمتو الكافريف. ك 

كمدح  ،كالثناء عمى المؤمنيف بو ، عمى اهللكالتككؿ  قكـ لكط.نكح كعاد كثمكد كأصحاب الرس ك 
 .(ُ)ب يحؿ بالمكذبيفاإلشارة إلى عذاب قريخصاليـ كمزايا أخبلقيـ، ك 

  

                                                           

 .(ٓٓ/ْٓص) عاشور البن كالتنوير التحرير تفسير في السور أغراض ينظر:(1) 
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ذاططلبذاؾثاـي

ذبةذاؾدورةذطاذؼبلهاذوذؿاذبعدفاؿناد

 من وجوه، أىميا:رة الفرقان لسورة النور تظير مناسبة سو 
مالؾ جميع ما في السمكات كاألرض، كبدئت سكرة الفرقاف  ف سكرة النكر ختمت بأف اهلل أ

في  كأكجب اهلل ض مف غير كلد كال شريؾ في الممؾ. كاألر بتعظيـ اهلل الذم لو ممؾ السمكات 
ىك ىذا القرآف ، كأباف مطمع الفرقاف كصؼ دستكر الطاعة، ك عة أمر النبي أكاخر سكرة النكر إطا

 يـ الذم يرشد العالـ ألقكـ طريؽ.العظ
كتضمنت سكرة النكر القكؿ في اإللييات، كأبانت ثبلثة أنكاع مف دالئؿ التكحيد: أحكاؿ السماء 

في كاألرض، كاآلثار العمكية مف إنزاؿ المطر ككيفية تككف الثمج كالبرد، كأحكاؿ الحيكانات، كذكر 
دالة عمى تكحيد اهلل، كمٌد الظؿ، كالميؿ كالنيار، كالرياح كالماء، الفرقاف جممة مف المخمكقات ال

كاألناسي، كمرج البحريف، كخمؽ اإلنساف كالنسب كالصير، كخمؽ السمكات كاألرض في  كاألنعاـ،
تفصيؿ لقكلو  ك ذلؾ مما ىكستة أياـ، كاالستكاء عمى العرش، كبركج السماء، كالسراج كالقمر كنح

 (وئ   ۇئ     ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ) 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ) كقاؿ في الفرقافى  [43:النور ](  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ)فقاؿ في النكر [ 2 : الفرقان]

كقاؿ في  [ 45 :النور] ( ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ) كقاؿ في النكر   [ 4٦]الفرقان/(    کژ  ژ  ڑ  ڑ
في كمتا السكرتيف كصؼ أعماؿ  [54 :لفرقانا](  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئەئ  ەئ   وئ  ) الفرقاف

 (  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ( ككف ميدرة باطمة، فقاؿ في النكرالكافريف كالمنافقيف يكـ القيامة كأنيا ت

كشمؿ آخر  [33:]الفرقان ) ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ) كقاؿ في الفرقاف [33:النور]
كافتتحت  [ 64/:النور] (  ھہ   ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ) ضاءكرة النكر الكبلـ عمى فصؿ القس

  .(ُ)لؾ الممؾ، كصاحب السمطاف المطمؽما لفرقاف بالثناء عمى اهلل سكرة ا
 بعدىا:لما مناسبتيا 
في تمؾ بيف الديف الحؽ كالمذىب الباطؿ، كبيف ذلؾ غاية البياف، كفصؿ الرحمف مف  لما فرؽ 

ائ  ەئ    )  جميع الخبلئؽ، كختـ بشديد اإلنذار، قاؿ  توعباد الشيطاف، كأخبر أنو عـ برسال

ككاف حيف نزكليا لـ يسمـ منيـ إال القميؿ، ككاف ذلؾ ربما أكىـ قرب    (ەئ  وئ  وئ  
نزاؿ البطش بيـ، كما كاف في آخر سك  عة إلى مثؿ ذلؾ، ة مريـ، كأشارت األحرؼ المقطر إىبلكيـ كا 

 متيـ باإليماف، كالحفظ عف نكازؿ الحدثاف، ككاففكات ما كاف يرجى مف رح فأكجب األسؼ عمى
                                                           

 .(ٔ-ٓ/ُٗ)لزحيلي لالتفسير المنير ينظر:  (ُ)
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أكؿ ىذه  ذلؾ  أف عدـ إسبلميـ لنقص في البياف، أزاؿ ذلؾ أيضان ربما أكجب أف يظف ظاف
أم اآليات العالية المراـ، الحائزة أعمى مراتب التماـ، المؤلفة مف ىذه الحركؼ التي  (ٻ) فقاؿ

أم الكاضح في  (پ) ،مع لكؿ فرقافأم الجا (ٻ ٻ)، تتناطقكف بيا ككممات لسانكـ
نفسو أنو معجز، كأنو مف عند اهلل، كأف فيو كؿ معنى جميؿ، الفارؽ لكؿ مجتمع ممتبس بغاية 
البياف، فصح أنو كما ذكر في التي قبميا، فإف اإلبانة ىي الفصؿ كالفرؽ، فصار اإلخبار بأنو 

 .لتي قبميا كآخرىافرقاف مكتنفان اإلنذار أكؿ السكرة ا
الكفرة المعانديف، كختمت بما ذكر  بً كى تى رٍ لما عرفت سكرة الفرقاف بشنيع مي  ":(ُ)البقاعي اإلماـ قاؿ

كتأسفو عمى فكات إيمانيـ، لما جبؿ عميو مف الرحمة   مظنة إلشفاقومف الكعيد، كاف ذلؾ 
ى إلر ما أشي سكرة  الشعراء بسطت كفصمت، (ِ) "وؽ، فافتتحت السكرة األخرل بتسميتكاإلشفا
 ة الفرقاف إلى إىبلؾ اهلل فقد كردت اإلشارة في سكر  .في سكرة الفرقاف مف قصص األنبياء ذكره

رتب ذكرىا في كرسمو ك   بسبب تكذيبيـ ككفرىـ باهلل  لقكـ مكسى  كىاركف كنكح كعاد كثمكد
رة كانت سك   ككما كانت سكرة الفرقاف تسمية لمنبي (ّ)راء عمى ترتيب ذكرىا في الفرقافالشع

يذاء ك مف أقكاميـ مف تكذيب  القكه كما صيؿ قصص األنبياء الشعراء كذلؾ الشتماليا عمى تف ا 
 اكختمت الكريـ القرآف يفيد مدح بما السكرتيف افتتحتا أف كما.  في ذلؾ تسمية لمرسكؿ ماكتعذيب ك 

 .كالعذاب الكافريف باليبلؾ بتكعد
  

                                                           

بىاط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برىاف الدين: مؤرخ أديب. أصلو من برىاف الدين إبراىيم بن عمر بن حسن الر   (ُ)
)نظم الدرر في تناسب من مؤلفاتو . ك (ىػَٖٗ)البقاع في سورية، كسكن دمشق كرحل إلى بيت المقدس كالقاىرة، كتوفي بدمشق

( ينظر: النظر لإلشراؼ على مقاصد السور  اآليات كالسور( )مصرع التصوؼ( ك ) )القوؿ المفيد في أصوؿ التجويد( ك )مصاعد
 .(ّّٗ/ٕ)ذىب  من أخبار في الذىب شذرات

 .( ّ-ِ/ُْ)نظم الدرر من تناسب اآليات كالسور  (ِ)
 .(َُٕ-َُٔص)، تناسق الدرر ( ٖٓ/ َُ)نظر: ركح المعاني ي(ّ) 
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 المبحث الثالث
 سورة الشعراءبتعريف  

 
 :مبافمطكفيو 
 

 المطمب األول: اسم السورة وترتيبيا وعدد آياتيا.
 

 المطمب الثاني: زمن نزول السورة وجو نزوليا.
 
 

 

ذ  
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ذططلبذاألولا

ذادمذاؾدورةذوترتوبهاذوعددذآقاتها

 أواًل: اسم السورة:
 راء يطمؽ عمييا عدة أسماء منيا :سكرة الشع

بو مف المقارنة بيف الشعراء الضاليف كالشعراء  سميت سكرة الشعراء بيذا االسـ لما ختمت -ُ
پ  پ  ڀ   ڀ  )قكلوإلى  [ٕٕٗ:] الشعراء(ۇ  ۆ  ۆ ) المؤمنيف في قكلو 

، كما جاء بو مف قبيؿ كاف شاعران  بقصد الرد عمى المشركيف الذيف زعمكا أف النبي  (ڀ
 .(ِ)فييا كىي في القرآف الكريـ تسمى سكرة الشعراء لكركد لفظ الشعراء (ُ)الشعر

 .(ّ)الفتتاحيا بيذه األحرؼ (ٱ  )سكرةيطمؽ عمييا اسـ ك  -ِ
 ثانيًا: ترتيبيا وعدد آياتيا:
ربعكف في ترتيب نزكؿ السكر، نزلت بعد سكرة الكاقعة كقبؿ سكرة النمؿ ىي السكرة السابعة ك األ

لؼ كمائتاف كىي مائتاف كسبع كعشركف آية كأ. (ْ)كالسكرة السادسة كالعشركف في ترتيب المصحؼ
كىي ثاني : "(ٔ)قاؿ محمد دركزة. (ٓ)مسة آالؼ كخمسمائة كأربعكف حرفاكتسع كسبعكف كممة كخ

سكرة مف القرآف مف حيث عدد اآليات. كفصكليا مترابطة منسجمة كأكاخر آياتيا متكازنة. كمع أف 
 .(ٕ)"التكازفأسمكبيا مسجع بشكؿ ما فيك أقرب إلى الترسؿ المطمؽ مع 

يا مائتيف كستا كعشريف، اتكقد جعؿ أىؿ المدينة كأىؿ مكة كأىؿ البصرة عدد آي :كرقاؿ ابف عاش
 .(ٖ)أىؿ الككفة مائتيف كسبعا كعشريفكجعمو أىؿ الشاـ ك 

 
 

                                                           

 (.ُُٖ/ ُٗ)التفسير المنير للزحيلي  (ُ)
 (.ِٗ/ ْ)للشوكاني  فتح القدير : نظري (ِ)
 (.ِٗ/ ْ) المرجع السابق  :نظري (ّ)
 .(ِْٗ/ ُ)للزركشي البرىاف في علـو القرآف  :نظري (4)
 .(َٖٓ/ ّ). مدارؾ التنزيل (ٖٓ/َُ) ركح المعانيك (. ُِّ/ ّتفسير الخازف لباب التأكيل في معاني التنزيل ) :نظري (5)

فكر ككاتب كمناضل قومي عربي، إضافة إلى نضالو السياسي،  ـ، مُٖٖٖ( محمد عزة بن عبد الهادم دركزة، كلد غي نابلس سنة ٔ)
كاف أديبان كصحفيان ك مترجمان ك مفسران للقرآف، كمن مؤلفاتو" الجهاد في سبيل اهلل في القرآف الكريم ك الحديث" ك"التفسير الحديث" 

 (.ُٖٗ-ُٔٗ/ِـ. ينظر: "تتمة ابأعّلـ"، )ُْٖٗك"االسّلـ كاالشتراكية" توفي 
 .(ُِْ/ ّ)لمحمد دركزة  ير الحديث التفس(0) 
 .(َٗ/ ُٗ) البن عاشور التحرير كالتنويرينظر: (ٖ) 
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ذاططلبذاؾثاـي

ذجوذـزوهلازؿنذـزولذاؾدورةذو

 مكية إال أربع آيات أكبعض العمماء قاؿ إنيا ذىب بعض العمماء إلى أف سكرة الشعراء مكية، ك 
 في آخرىا.خمس آيات 

ما نيقؿ إلى  استنادان  ،، كغيرىـاأللكسيكاإلماـ  ،(ِ)بف كثير، ك ا(ُ)مف قاؿ بمكيتيا: اإلماـ القرطبي
 . (ّ)"إطبلؽ القكؿ بمكيتيا" عبداهلل بف الزبير ابف عباس ك عف 
كغيرىـ،  (ٓ)ماإلماـ البغك ك  ،(ْ)ماـ الزمخشرماإل ،بمكيتيا إال أربع آيات أك خمس :مف الذيف قالكاك 

الشعراء،  لتي يذكر فييامدنية اآلية ا -أم سكرة الشعراء -" منيا مقاتؿ:ك  ،استنادان إلى قكؿ قتادة
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   )كىي قكلو

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ

 [ 130:الشعراء]    (﮲ ﮳   ﮴    ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ )  كقكلو  [ِٕ-ِْ:الشعراء ] (ی  ی ی   

، حجتيـ أف الشعراء كانكا يات التي يذكر فييا لفظ الشعراءإف الذيف قالكا بمدنية اآل: الرأم الراجح
عراء الغاكيف ىـ مف مكة المكرمة. يقكؿ في المدينة كليس في مكة، فيذا قكؿه فيو نظر، ألف الش

ر لفظ عمى القائميف بأف آخر السكرة مدنية لذك "سكرة الشعراء مكية كميا"، كردَّ  :(ٔ)عاشكراإلماـ ابف 
" كأقكؿ: كاف شعراء  :قاؿف كعب بف مالؾ ك  ،كابف ركاحو ،لفظ الشعراء، مثؿ حساف بف ثابت

منيـ النضر بف الحارث، كالعكراء بنت حرب زكج أبي ليب كنحكىما، كىـ  بمكة ييجكف النبي 
يات كالشعراء يتبعيـ الغاككف. ككاف شعراء المدينة قد أسممكا قبؿ اليجرة، ككاف في مكة المراد بآ
    (  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ       ﮲  ﮳   ﮴  )كعف مقاتؿ: أف قكلو  ىاجركا،مسلمون من الذٌن  شعراء

ت بعد نزؿ بالمدينة. ككاف الذم دعاه إلى ذلؾ أف مخالطة عمماء بني إسرائيؿ كان [130:الشعراء]
إسرائيؿ فقد ذكر القرآف مثؿ اليجرة. كال يخفى أف الحجة ال تتكقؼ عمى كقكع مخالطة عمماء بني 

                                                           

 (.ٖٔ/ ُّ) للقرطبي نظر: الجامع بأحكاـ القرآفي ((ُ
 (.ُّٓ/ٔ)البن كثير   نظر: تفسير القرآف العظيمي(ِ) 
 (.ٕٓ/ ُٗ) لأللوسي نظر: ركح المعانيي (ّ)
 (.َّٓ/ّ)نظر: الكشاؼ ي (ْ)
 (.َُٔ /ٔ)للبغوم  تنزيل معالم النظر: ي (ٓ)

 محمد الطاىر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس كشيخ جامع الزيتونة كفركعو بتونس. مولده ككفاتو كدراستو بها. عين( ٔ)
بوعة، لو مصنفات مط ،ـُّٕٗكتوفي  ( شيخا لإلسّلـ مالكيا. كىو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق كالقاىرة.ُِّٗ)عاـ 

ك )أصوؿ  رير كالتنوير( في تفسير القرآف،من أشهرىا )مقاصد الشريعة اإلسّلمية( ك )أصوؿ النظاـ االجتماعي في اإلسّلـ( ك )التح
 .(ُْٕ/ٔ) للزركلي "ابأعّلـينظر: " اإلنشاء كالخطابة( ك )موجز البّلغة( ككتب كثيرا في المجّلت.
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پ  پ  پ     پٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ )الحجة في آيات نزلت بمكة، مف ذلؾىذه 

پ   ڀ  ڀ چ  كىي مكية، كقكلو [43 :الرعد] ( ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

 .(ُ)" لنزكؿكىي مكية ا [52:القصص] چڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ
كشأف عمماء بني إسرائيؿ مشيكر بمكة ككاف ألىؿ مكة " ف استدؿ عمى قكلو بعدة آيات قاؿ:بعد أك 

 كما تقدـ عند قكلو  صبلت مع الييكد بالمدينة كمراجعة بينيـ في شأف بعثة محمد 
 . نكقف بو أف السكرة كميا مكية ، كلذا فالذم [٦5 :اإلسراء] چ ۇئوئ  وئ  ۇئچ

كتثبيت   زلت إثر طمب المشركيف أف يأتييـ الرسكؿ بخكارؽ، فافتتحت بتسمية النبي أحسب أنيا ن
  .(ِ)  "أشو بأف ما يبلقيو مف قكمولو كرباطة ج
ما ميو جميكر العمماء مف المفسريف ك : إف سكرة الشعراء كميا مكية النزكؿ، تبعان لما عويرى الباحث

ًقصر اآليات، كقكة األلفاظ كايجازىا كىك  كي، مفخصائص األسمكب المك  في اآليات مف طابع
نما كاف في مكة لمدينة، ك ال يمـز مف ذكر الشعراء في السكرة حممو عمى شعراء ااألظير، ك األكجو ك  ا 

 ـ.كاهلل أعم ،ذا يدلؿ عمى عمميـ بالشعر كطرقوىبأنو شاعر، ك  شعراء، فقد اتيمكا النبي 
ذ  

                                                           

 (.َٗ/ ُٗ) البن عاشور لتحرير كالتنويرا ينظر: (1)
 (.َٗ/ ُٗ)المرجع السابق  ينظر:  (2)
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 المبحث الرابع
 يا لما قبميا وما بعدىاومناسبت محور السورة 

 
 كفيو مطمباف:

 
 المطمب األول: محور السورة وخطوطيا الرئيسة.

 
 المطمب الثاني: مناسبة السورة لما قبميا وما بعدىا.

ذ  
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ذاططلبذاألول

ذخطورهاذاؾرئودةحمورذاؾدورةذو

تكحيد ال»عف أصكؿ االعتقاد كاإليماف مف إثبات لسكرة كالسكر المكية كافة الكبلـ ىذه اتضمنت 
 لمزجر كالردع كشدة التأثير. لذا كانت آياتيا قصاران « كالبعث كالرسالة النبكية

نذار تبشير المؤمنيف الصالحيف بالجنة، كابتدأت الكبلـ عف القرآف الكريـ كبياف ىدفو في اليداية، ك  كا 
ثبات إنزاؿ القرآف كحيان  ، كتسميتو ي عمى النب الكافريف الذيف ال يؤمنكف باآلخرة بسكء العذاب، كا 

ثـ  النباتات عمى كجكد اهلل كتكحيده.عف إعراض قكمو عف اإليماف برسالتو، كاالستدالؿ بخمؽ 
مع أقكاميـ لعظة المكذبيف، مبتدئة بقصة مكسى كمعجزاتو، كمحاكرتو  أكردت قصص األنبياء 

يماف ا لسحرة برب مكسى مع فرعكف الجبار كقكمو في شأف تكحيد اهلل، كتأييده باآليات البٌينات، كا 
ثباتو  بطالو عبادتيا، كا  كىاركف، ثـ تمتيا قصة إبراىيـ الخميؿ مع أبيو كقكمو عبدة األكثاف، كا 

 .كحدانية اهلل 
كما فييا مف حمبلتيـ العنيفة ضد  «  كشعيبنكح كىكد كصالح كلكط » ثـ جاء بعدىا قصص 

لمرسؿ، كنياية الجبابرة العتاة بأنكاع الكثنية، كالفساد الخمقي كاالجتماعي، كبياف عاقبة التكذيب 
 رىيبة مف العذاب.

مف رب العالميف ال  كتنزيبلن  كأعقب ذلؾ جعؿ الخاتمة كبدء السكرة بإثبات ككف القرآف العظيـ كحيان 
س ، ليرسكؿ مف اهلل لتبميغ رسالتو إلى عشيرتو كاألمـ جميعان   مف كبلـ الشياطيف، كأف محمدان 

المكحديف، كبراءتو مف أفعاؿ المشركيف، كالرد عمى افترائيـ ف سبللة بكاىف كال شاعر، كأنو م
عبلميـ بأف الغاكيف  كزعميـ أف القرآف مف تنزؿ الشياطيف التي تتنزؿ عمى كؿ أٌفاٌؾ أثيـ، كا 

 .(ُ)المؤمنيف الصمحاء المجاىديفالضاليف ىـ أتباع الشعراء، كليسكا 
  

                                                           

 (ٕٓ-ٔٓأغراض السور في تفسير التحرير كالتنوير البن عاشور ص )ك (.َُِ/ ُٗنظر التفسير المنير للزحيلي )ي(ُ) 
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ذاططلبذاؾثاـي

ذاذبعدفادبةذاؾدورةذطاذؼبلهاذوؿؿنا

 ناسبة سورة الشعراء مع ما بعدىا وىي سورة النمل.م
تعالجاف قضية  السكرتيفرة النمؿ، كسكرة الشعراء مكيتاف، كىناؾ تشابو في الخطاب، فكمتا إف سك 

ثبات أف الق، ك تكحيد اهلل   .رآف مف عند اهلل ا 
في سكرة النمؿ ذكر   زاد حيث  ،تتمة  لسكرة الشعراءرة النمؿ مف المناسبة بيف السكرتيف، أف سك ك 

  قد كقع فييا إذ قاؿ مكسى لقكموأبسط مما ىي قبؿ، ك  كبىسَّطى فييا قصة لكط  داككد كسميماف،

كؿ مف السكرتيف عمى ذكر القرآف كككنو كقد اشتمؿ  [21 :الشعراء] (  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ڀ ڀ )
عمى تسميتو لمنبي ، ك مف اهلل 

(ُ). 
ٿ  ٹ  ٹ       ) ، حيث قاؿ في سكرة الشعراءة بيف السكرتيف كاضحةأف المناسب ،ذكر أبك حيافك 

 كقاؿ في سكرة النمؿ [132 :]الشعراء  (گ  گ  گ  ڳ   ) ك قبمو قاؿ: [217:الشعراء]  (ٹ

. أم ىذا الكتاب (ِ)أم الذم ىك تنزيؿ رب العالميف [1: ] النمل (ٻٻٻپپٻٱ )
عند ال مف عراء الغاكيف، ك الشاإلنس مف السحرة ك  بو شياطيف لـ تأت، ك الكاضح، نزؿ مف عند اهلل 

 .ى النبي محمد لإ جبريؿ بؿ ىك كبلـ رب العالميف نزؿ بو  ،شياطيف الجف
لما ختـ التي قبميا ػػػ أم سكرة الشعراء ػػػ  اإلماـ البقاعي إلى ىذا الترابط بيف اآليتيف، حيث قاؿ " أشارك 

قيف القكؿ فيو ما كانكا يتكمفكنو متفر  تزييؼ، ك نفى الشبو عنو، ك أنو مف عند اهلل، بتحقيؽ أمر القرآف
ناشئ كؿ ذلؾ عف أحكاؿ الشياطيف، كابتدأ ىذا أم الشعر البالنسبة إلى السحر، كاألضغاث كاالفتراء ك 

بأنو كما أنو منظـك مجمكع باإلشارة إلى أنو مف الكبلـ القديـ المسمكع المطير تبله بكصفو سكرة النمؿ 
 .(ّ)"  صـ فيو كال خمؿ، كال كصـ كال زلؿ فيك جامع ألصكؿ الديف ناشر لفركعوى، ال فمعنلفظان ك 
سكرة مكية بيف سكرة مدنية افتتح "إذا كقعت  :فائدة في المناسبة بيف السكر، حيث قاؿ السيكطيكىناؾ 

 .(ْ)"لمائدة كاإلسراء بعد النحؿ كالفرقاف بعد النكر، كاألنعاـ بعد اأكليا بالثناء عمى اهلل

 
 

                                                           

 (.َٗ/ُٗ) البن عاشور نظر: التحرير كالتنويري (ُ)
 (.ُْٓ/ُٗ) لأللوسيركح المعاني نظر: ي (ِ)

 (.َْٓ-َْْ/ٓالدرر ) نظم نظر:ي (ّ)
 (.ُُٖ:ص ) أسرار ترتيب القرآف ، تأليف جّلؿ الدين السيوطي (ْ)
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 الفصل األول

الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية 
(ٕٔ-٘٘) 

 
 يشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:

 
 المبحث األول: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية

(ٕٔ-ٖٗ) 
 

 المبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية
(ٖ٘-ٗٗ) 

 
 المبحث الثالث: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية

(ٗ٘-٘٘) 
 

 

 

ذ
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 المبحث األول
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية 

(ٕٔ-ٖٗ) 
 

 كفيو خمسة مطالب:
 

 المطمب األول: تعنت الكافرين واستكبارىم وبيان مآليم يوم القيامة.
 

 الثاني: ندم الظالمين بعد فوات األوان.المطمب 
 

 من ىْجِر القرآن. المطمب الثالث: شكوى الرسول 
 

 المطمب الرابع: معاداة المجرمين لرسل اهلل.
 

المطمب الخامس: اعتراض المشركين عمى عدم نزول القرآن جممة واحدة وبيان 
 عاقبتيم.
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ذاططلبذاألول

ذهلمذقومذاؾقواؿةكبارفمذوذبوانذؿىتعنتذاؾكاػرقنذوذادت

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  چ                    ٹ ٹ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ٹ    ٿ  ٿ     

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ 

 [26 – 21فرقان: ]ال   چگ   گ     گ  ڳک  گ     ک ژ  ژ  ڑ  ک  کڈ    

 :المناسبة :أوالً 
عقبو بذكر بعض جرائميـ كتكذيبيـ لمقرآف، أ ًإنكار المشركيف لنبكة محمد  أخبىر اهلل ي لما 

 .(ُ)األخرل
 
 :المفردات المغوية  :اً نيثا
دّْ ًفي الظٍُّمـً : (ٿ  ٿ  ٿ     )-1 اكيزي اٍلحى : تىجى كبيران: أم طغكا طغيانان كبيران  كعتكا عتكان . كىاٍلعيتيكُّ

نزكؿ المبلئكة كرؤية الرب حتى طالبكا ب
 .(ّ)شد الكفر كأفحش الظمـ. العتك: أ(ِ)

ٍجر في المغة: المنع، ، (ْ)عميكـ البشرل محرمناأم حرامنا : (ڦ  ڦ  )-ِ ٍجري كأصؿ الحى كحى
كّْط عميو، القضاةً  ٍجرىة: ما حي ًنعت مف الكصكؿ إليو فيك: كما مي  عمى األيتاـ إنما ىك منعيـ، كالحي

  .(ٓ)ءًحجر، بكسر الحا
شعاع الشمس في : ما رأيتو مثؿ الغبار، "راليباء المنثك  "كأصؿ  "،(ٔ)أم باطبل :(ڃ چ  )-ّ

 .(ٖ)المتفرؽ :رالمنثك .(ٕ)"الككل الشمس الداخؿ مف
 

                                                           

 .(ِّٗ /ِ)صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني  (ُ)
 .(َٕٔ /ّ)أيسر التفاسير لكّلـ الغلي الكبير بأبو بكر الجزائرم  (ِ)
 .(َٖٔ / ّ)للجزائرم  نظر: تفسير أيسر التفاسير ي (ّ)
 . (ْْ :ص)المفسرين "تفسير مقاتل"  عقالو ابن عباس، كجمي (ْ)
 )حجر( (ُِّ/ ْ ). كنقلو عنو ابأزىرم، "تهذيب اللغة"(ّٔ/ ْ)نظر: معاني القرآف للزجاج ي (ٓ)
 .(ِٔٔ/ِ)  نظر: معاني القرآف للفراءي (ٔ)
 .(َٕٔص  /ّ)نظر: أيسر التفاسير للجزائرم ي (ٕ)
 .(ِّٗ  /ِ)نظر: صفوة التفاسير محمد الصابوني ي (ٖ)
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ي مكاف عف المكاف الذم تستقر أنت فيو، كاإلنساف ال ييٍؤًثر االستقرار فالمستقر : (ڇ   ) -4
فيو أكثرى راحةن لنفسو مف غيره مكاف آخر، إال إذا كاف المكاف الذم استقر

(ُ). 
المكاف الذم يأككف إليو لبلستركاح إلى أزكاجيـ كالتمتع بمغازلتيٌف  كالمقيؿ :(ڇ  ڍ ) -5

 .(ِ)كمبلمستيفٌ 
ًقيؽه  :(ڎ )  -6 ـي ىيكى سحابه أبيضي رى ا الغىمى

أبيض مثؿ الغماـ  إف ذلؾ غماـ": قاؿ الطبرم .(ّ)
كما تقكؿ: رميت عف  "عف" مكاف (ڎ): الذم ظمؿ عمى بني إسرائيؿ، كجعمت الباء، في قكلو

  .(ْ)"كبالقكس كعمى القكس، بمعنى كاحدالقكس 
 .(ٓ)أم صعبان شديدان :  (گ   گ گ ) -7
 ًا: القراءات:لثثا

 (ڌ) تاء :  قرأ عاصـ كحمزة كعمي كخمؼ كأبك عمرك بتخفيؼ الشيف عمى حذؼ
 .(ٔ). كاآلخركف بالتشديد لئلدغاـلتفاعؿا
 ( ڈ   ڈ ):  قرأ ابف كثير كننزؿ المبلئكة: مف اإلنزاؿ المبلئكة بالنصب: ك قرأ الباقكف

 .(ٚ)كينزؿ ماضيان مجيكالن مف التنزيؿ اٍلمىبلًئكىةي بالرفع
 :رابعًا: المطائف البالغية

 .(ٖ)جناس االشتقاؽ (ڦ  ...ڦ ) ك (ٿ...ٿ) -ُ
نما عدؿ شّْ بى يي كمعناىا ال  (ڤ   ڤ  ڤ  ڤ) بالغة بنفي الجنسالم -ِ ر يكمئذو المجرمكف كاً 

 لممبالغة.عنو 

أم كالغبار المنثكر في الجك في حقارتو كعدـ نفعو،  (  ڃ   ڃ  چ) التشبيو البميغ -ّ
 .(ٗ) حذؼ منو أداة التشبيو ككجو الشبو فأصبح بميغان 

                                                           

 (.َُُْٖ/ ُٕ)نظر: تفسير الشعراكم ي(ُ) 
 (.ِٕٓ /ّ)الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشرم ينظر:  (ِ)
 (.ِٓ/ ِٓ)تفسير غريب القرآف للكوارم  ينظر:(ّ) 
 (.َِٔ / ُٗ ) تفسير الطبرم جامع البياف في تأكيل القرآف ينظر:(ْ) 
 (.َٗٔ / ّ): تفسير التفاسير بأبو الجزائرم ينظر (ٓ)
 .(َِٓ/ِ)البن الجزرم  في القراءات العشر النشر ينظر: (ٔ)
 .(َِّ /ٓ) غرائب القرآف كرغائب الفرقاف للنيسابورمينظر:  (ٕ)
 (.ِِّ /ِ) للصابوني ، كصفوة التفاسير(ِْ/ ُٗ)للزحيلي نظر: التفسير المنير ي (ٖ)
 (.ِّّ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ٗ)
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ا ًفيكىكيصً  :(  ک  گ   گ   گ     گ )  -ْ مىى ؼى اٍليىٍكـي ًبعىًسيرو ًباٍعًتبىاًر مى ًو ًمٍف أيميكرو عىًسيرىةو عى
. ـي  اٍلميٍشًرًكيفى تىٍقًدي ٍصًر.  كى مىى اٍلكاًفًريفى ًلٍمحى ، أىٍم دكف اٍلميؤمًنيفى عى اًفيّّ كىىيكى قىٍصره ًإضى

(ُ). 
 :اإلجماليالتفسير  :خامساً 
ڱ    ڱ  ں        ڱ) بقكليـ بطعنيـ في نبكة محمد  أباطيؿ المشركيف السالفة أخبرى اهللي بعد أف 

أردؼ ذلؾ بذكر سخافات أخرل ليـ في ىذا الصدد فقالكا:  [0]الفرقان:(  ں  ڻ  ڻ  ڻ
ىبل أنزؿ عمينا المبلئكة فيخبركنا بصدقو، أك نرل ربنا فينبئنا بذلؾ، ثـ بيف أف ىذا عتك عظيـ 

ة حيف اليكؿ يكـ الجزاء كالحساب حيف يقكلكف ليـ: منيـ، ثـ أعقب ىذا ببياف أنيـ سيركف المبلئك
ال بشرل لكـ اليـك بؿ فيو منعكـ مف كؿ خير، فإف ما قدمتـ مف عمؿ صالح في الدنيا صار ىباء 

، ثـ أخبر بما يككف ألىؿ الجنة مف خير المستقر، كحسف المقيؿ، في ظؿ ظميؿ، كنعـ ال منثكران 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ      ۆئ  ۈئ   ۈئ    ائ  ەئ  ) مقطكعة كال ممنكعة، حيف يقكلكف

ليـ عمى مراجعة أنفسيـ كتخمير  كلعؿ في ذكر ىذا ما يككف حافزان     [ْٕ:]الزمر (ېئ  ىئ  ىئ  ېئېئ
 .(ِ) الرأم، ليرشدكا إلى طريؽ الٌسداد، كيقمعكا عما ىـ فيو مف ىكل متٌبع، كشيطاف مطاع

 :المقاصدو  : تحقيق األىدافسادساً 
 .(ّ)ستكبارىـ قادىـ إلى العيتيكّْ كالظمـ كالفسادعناد الكفار كا -ٔ
الجاحد المعاند يتفنف في مطالبو لتبرير مكقفو عمى ما ىك عميو مف الكفر، كلك أعطي كؿ  -ِ

ٻ    ٱ ) عنيـ طمب لـ يكف ليغير مكقفو، ألنو يريد التعجيز ال الكصكؿ إلى الحؽ، كما قاؿ اهلل 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ    

 [111:األنعام] (  ٹ  ٹ
(ْ). 

فأعماؿ الكفار ضائعةه ال  حبكط عمؿ المشركيف كبطبلنو حيث ال ينتفعكف بشيء منو البتة ، -ّ
ينتفع بأعماؿ البر التي عمميا  لذا فإف الكافر التنفعيـ ك ذاىبةه ال تيقبؿ منيـ ، بسبب كفرىـ. 

كغيرىا في اآلخرة الفتقارىا إلى الشرطيف األساسيف:  فاؽ عمى الفقراء كالمساكيفكإكراـ الضيؼ كاإلن
 [117: لكهف] ا( حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  ) كمتابعة شرع اهلل  اإلخبلص فييا هلل 

فكؿ عمؿ ال يككف خالصا لكجو اهلل الكريـ، كليس عمى منيج الشريعة المرضية هلل فيك باطؿ، 
 كلكف اهلل يعكضيـ  ، تفقد أحد الشرطيف أك كمييما، فتككف مردكدة عمييـ ال يقبميا اهللكأعماؿ الكفار 

                                                           

 (.ُُ/ ُٗ)البن عاشور التحرير كالتنوير  ينظر: (ُ)
 .)بتصرؼ((. ْ / ُٗ) كتاب تفسير المراغي جينظر:   (2)
 كىو عبارة عن سلسلة تفسير القرآف الكريم ،تأليف. نخبة من العلماء، ك ىذا المجلد للدكتور/ صّلح الخالدم.( ُّ/ ُّالتفسير المنهجي ): ينظر( (ّ
 .ََِٕ( تأليف د. مصطفى مسلم، دار القلم دمشق الطبعة ابأكلىٗٗ:ص )كالرسوؿ من خّلؿ سورة الفرقاف  ينظر: المعجزة( (ْ
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ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ) في الدنيا بالصحة كالجاه كالغنى أما في اآلخرة

 .(ُ))چ

ؿي كقاؿ الشنقيطي:" كىاٍستً  (ِ)في اآلخرة في اآلية رد عمى المعتزلة، القائميف بنفي رؤية اهلل  -ْ ٍدالى
مىٍذىىبييي  ؿه بىاًطؿه كى ٍؤيىةى المًَّو ميٍستىًحيمىةه اٍسًتٍدالى مىى أىفَّ ري ـٍ كىاٍلًعيىاذي ًبالمًَّو ًمٍف اٍلميٍعتىًزلىًة ًبيىًذًه اآٍليىًة، كىأىٍمثىاًليىا عى

مىى  ًمًو عى قىٍكؿي الزَّمىٍخشىًرمّْ ًفي كىبلى ًؿ، كىأىٍعظىـً اٍلبىاًطًؿ، كى ىىًذًه اآٍليىًة: ًإفَّ المَّوى الى ييرىل، قىٍكؿه أىٍكبىًر الضَّبلى
ـه فىاًسده. كىبلى ، كى  بىاًطؿه

ا تىكىاتىرى  ًة كىمى ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى اًرًى ٍكفى المَّوى ًبأىٍبصى ٍؤًمًنيفى يىرى ؽُّ الًَّذم الى شىؾَّ ًفيًو: أىفَّ اٍلمي اًديثي عىًف كىاٍلحي ٍت ًبًو اأٍلىحى
اًدًؽ اٍلمىٍصديكًؽ  ٍفييكمناكى  الصَّ مى ٍنطيكقنا كى مىٍيًو اآٍليىاتي اٍلقيٍرآًنيَّةي مى  .(ّ)"دىلٍَّت عى

ك بياف مصير العباد يـك  بذكرىما ك أحكاليما كبعض أىكاليمار عقيدة البعث ك الجزاء يتقر  -ٓ
إف عدـ الخكؼ مف البعث كلقاء اهلل، أم عدـ اإليماف بذلؾ ىك سبب التمادم في إنكار "  القيامة

كاإلصرار عمى الكفر. ثـ إف التستر عمى الكفر كالدفاع ف كالنبي المنزؿ عميو، كالعناد رآصدؽ الق
عنو يجعؿ الكفرة يطالبكف بما فيو تعجيز كشطط كخركج عف المألكؼ، مثؿ المطالبة بإنزاؿ 

 قال  إلخبارىـ برسالتو، كما ، أك رؤية اهلل عيانان ان صادق  المبلئكة عمييـ إلخبارىـ أف محمدان 
ڱ  ں   ) إلى قكلو (    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ) كيا مطالبيـ في آيات أخرلحا

[32 -37 :إلسراء]  (ں  ڻ  ڻ
 (ْ). 

فالمؤمنكف  أصحاب الجنة في مكاف مستقر كمأكل ثابت، كمنزؿ حسف مريح طيب اإلقامة، -6
ڇ     چ  چ  ڇ  ڇ): قاؿ ض مف حاؿ أىؿ النار.النقي عمىمينعَّمكف في الجنة ، 

 (   ڃ     ڃ  چ  چ   ڃڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ) :كقاؿ     ) ڇ  ڍ

 [ 15 الفرقان:]
(ٓ). 

يككف الممؾ الثابت الدائـ في ذلؾ اليكـ هلل الرحمف الرحيـ، كىذا دليؿ األلكىية ألف الممؾ الذم  -ٕ
و، كى مٍ اؿ كؿ ممؾ كمي يزكؿ كينقطع ليس بممؾ، فبطمت يكمئذ أمبلؾ المالكيف كانقطعت دعاكييـ، كز 

                                                           

(. كالتفسير َٗٔ/ ّ(. كأيسر التفاسير للجزائرم )ْٕ/ ُٕالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنهج للزحيلي )ينظر: ( (ُ
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ُّ/ ُّالمنهجي )

 (..ِٗٓ :صر)للقاضي عبدالجبا "متشابو القرآف"ينظر: (ِ) 
 (.ّٖ / ٔ) للشنقيطي من تفسير أضواء البياف في ايضاح القرآف بالقرآفينظر: (ّ) 
 (.َٗٔ/ ّ) للجزائرم التفاسير أيسر (.كْٕ/ ُٕ)الشريعة ك المنهج للزحيلي سير المنير في العقيدة ك التفينظر: (ْ) 
 الخالدم صّلح:د يفتأل.(ُّ/ُّ) المنهجي التفسيرك  (.ْٖ/ ُٕ)التفسير المنير نظر: ي (ٓ)
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مصيرىـ فمك كانكا ، فيا ليت ممكؾ الدنيا يعتبركف، كيتفكركف بمآليـ ك الحؽ هلل كحده كبقي الممؾ
 ت كال ظمـ.ال معتقبلال سجكف ك دماء المسمميف ك كذلؾ لما رأينا سفؾ 

 بف راءالب ركل اإلماـ أحمد في المسند عف ،ئكة عند قبض الركح، كيـك القيامةإثبات رؤية المبل -ٖ
 فجمس يمحد كلما القبر إلى فانتيينا األنصار مف رجؿ جنازة في  النبي مع خرجنا: قاؿ عازب
 رأسو فرفع األرض في ينكت عكد يده كفي الطير رءكسنا عمى ككأف حكلو كجمسنا  اهلل رسكؿ
 مف انقطاع في كاف إذا المؤمف العبد اف قاؿ ثـ ثبلثا أك مرتيف القبر عذاب مف باهلل استعيذكا فقاؿ
قباؿ الدنيا  كفف معيـ الشمس كجكىيـ كأف الكجكه بيض السماء مف مبلئكة إليو نزؿ اآلخرة مف كا 
  المكت ممؾ يجئ ثـ البصر مد منو يجمسكا حتى الجنة حنكط مف كحنكط الجنة أكفاف مف
 .(ُ)رأسو ....  الحديث عند يجمس حتى
ثباتيا لممؤمنيف انفي البشرل عف الم -ٗ  .لمتقيفجرميف كا 

 .بياف ما كاف عميو غبلة المشركيف مف قريش مف كبر كعتك كطغياف -َُ
 .(ِ)لفصؿ القضاء يـك القيامة إثبات مجيء الرب  -ُُ
 ألف قكلو نو ينتيى في كقت قصير، ال يتجاكز نصؼ النيارف حساب أىؿ الجنة يسير، كا  إ -ُِ
 (ڇ  ڍ) كنعيـ، كيشير إلى ذلؾ قكلو أنيـ في كقت القيمكلة، يككنكف في راحة يدؿ عمى 
 (   چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ) [ :3 – 0االنشقاق]. 

،  كال بدَّ مف غير يسيرعسيره شاؽه عمييـ ليسكا كذلؾ ألف حسابيـ فيـ  كأما أىؿ النار كالعياذ باهلل
 .(ّ)المؤمفأف يخافو 

 .(ْ)ر إال بالعذابال تنزؿ عمى الكفا المبلئكة -ُّ
، إثبات البعث كالنشكر رؤية اهلل  : إثباتات مسائؿ مختمفة في العقيدة منياقررت اآلي -ُْ

ثبات مجيئ الرب لفصؿ القضاء.ك النار كالحساب كالجزاء كالجنة ك   ا 
ذ  

                                                           

 تعليقو في ؤكطناابأر  شعيب ( . قاؿُّْٖٓحديث رقم )،  ْٗٗ/َّ ( ركاه أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب ُ)
 .الصحيح رجاؿ رجالو صحيح إسناده: الحديث على
 (.َٗٔ/ ّ)نظر: أيسر التفاسير للجزائرم ي (2)
 الخالدم صّلح:( دُّ/ُّ) المنهجي لتفسير(.ك اُٖٗ/ َُ)التفسير الوسيط  لطنطاكم ينظر: (3) 
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ّّ/ ُّالتفسير المنهجي ) (4)
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ذاؾثاـيذاططلب

ذـدمذاؾظاطنيذبعدذػواتذاألوان

ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ   ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ ٹ ٹ چ 

﮶       ۓۓ    ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے  ہ  ہ ﮵   ﮳﮴      چ﮲  

 [23 – 20فرقان: ]ال

 :أواًل: المناسبة
عف ىكؿ يكـ القيامة كعف نزكؿ المبلئكة  بعد بياف طمب المشركيف إنزاؿ المبلئكة، أخبر اهلل 

يديو ألما كحسرة عمى ما فات،  حينئذ، فيحيطكف بالخبلئؽ في مقاـ المحشر، فيعض الظالـ عمى
كيتمنى أف لك كاف أطاع الرسكؿ فيما أمر كنيى، كلـ يكف ممف أطاع الشيطاف مف اإلنس كالجف، 

 (.ُ)القضاء بيف الخبلئؽ ؿ اهلل ثـ يفص
 :النزولسبب : ثانياً 
 اإلماـ الطبرم في اختمؼ المفسركف في سبب نزكلو. فقاؿ (  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ) قكلو:

أف يأكؿ، كقاؿ: "ال آكؿ حتى  لطعاـ، فأبى النبي  فييـ النبي  ان دعا مجمس (ِ): إف عقبةى تفسيره 
فبمغ  مف طعامو، تشيد أنو ال إلو إال اهلل كأف محمدنا رسكؿ اهلل" فشيد بذلؾ عقبة، كطعـ النبي 

أخاؾ عمى فقاؿ: صبكتى يا عقبة، ككاف خميمو، فقاؿ: ال كاهلل ما صبكت فإف  (ّ)بف خمؼاذلؾ أمية 
ا فأبى أف يأكؿ حتى قمت ذلؾ، استحييت أف يخرج مف بيتي قبؿ أف  ما تعمـ، كلكٍف صنعتي طعامن

 .(ْ)نفسي، فشيدت لو كليس مف يطعـ
  

                                                           

 .(ُٓ/ ُٗ)التفسير المنير للزحيلي نظر: ي(ُ) 
عوة، ىو عقبة بن أبي معيط، كاسم أبيو: أباف بن ذكواف بن أمية، من مقدمي قريش في الجاىلية، كاف شديد ابأذل للمسلمين عند ظهور الد (ِ)

 .(َِْ/ ْ)ك"ابأعّلـ"  ،( ّٔٔ/ ِ)قتلو يـو بدر عاصم بن ثابت بن أبي ابأفلح، أخو بني عمرك بن عوؼ. سيرة ابن ىشاـ
أمية بن خلف بن كىب الجمحي، من بني لؤم. أحد جبابرة قريش في الجاىلية، أدرؾ اإلسّلـ كلم يسلم، كىو الذم عذب  (ّ)

 .(ِِ/ ِ)، ك"ابأعّلـ" ( ِّٖ/ )ِ، قتل يـو بدر. "السيرة النبوية" البن ىشاـ في أكلى ظهور اإلسّلـ بّلالن الحبشي 
 . (ِّٔ/ ُٗ) البياف جامع الطبرم تفسير(ْ) 
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 ثالثًا: المفردات المغوية: 
ـي ًمٍف عىًضضى ًبكىٍسًر اٍلعىٍيًف ًفي اٍلمىاًضي، يىعىضُّ ًبفىٍتًحيىا ًفي الٍ  :(ڳ ) -1 اًرًع يىعىضُّ الظَّاًل ميضى

مىى اٍلًقيىاسً   .(ُ)عى
قُّوي التٍَّعًديىةي ًبنىٍفًسًو ًإالَّ  مىى الشٍَّيًء ًلييٍؤًلمىوي أىٍك ًلييٍمًسكىوي، كىحى : الشَّدُّ ًباأٍلىٍسنىاًف عى أىنَّوي كىثيرىٍت تىٍعًديىتيوي بػػً  كىاٍلعىضُّ

ديك  كًض ًإذىا قىصى فىادىًة التَّمىكًُّف ًمفى اٍلمىٍعضي مى{ إًلً ا ًفي ىىًذًه اآٍليىةً }عى ا شىًديدنا كىمى  .(ِ)ا عىضِّ
ف الشرؾ لظمـ عظيـ، أك آذل  :( ڳ)    -2 الظالـ ىك مف اتصؼ بالظمـ في عبادتو فأشرؾ، كا 

لىٍت ًفيًو ىىًذًه اآٍليىةي: ىيكى عيٍقبىةي (ّ)المؤمنيف أك كاف يعثكا في األرض فسادا ـى الًَّذم نىزى . المقصكد بالظَّاًل
مىؼو ٍبفي أىًبي  كهي أيبىيُّ ٍبفي خى ، أىٍك أىخي مىؼو يَّةي ٍبفي خى مَّوي عىًف الذٍّْكًر أيمى ننا الًَّذم أىضى ، كىأىفَّ فيبلى ميعىٍيطو

، الظالـ: (ْ)
 .(ٓ)ىك كؿ مف كفر باهلل، كاتبع خطكات الشيطاف

.فيك يدعك (ٕ)كىك دعاء بالكيؿ ك اليبلؾ كالثبكر عمى نفسو (ٔ)أم: يا ىىمىكىًتي :(ڻ) -3
ليبلؾ كيناديو أٍف يحٌؿ بو، كاإلنساف ال يطمب اليبلؾ لنفسو إال إذا تعٌرض لعذاب أشٌد مف با

 .(ٖ)اليبلؾ
مىٍيًو (ٗ)عني بفبلف: الشيطاف :(ہ)-4 فو ًإمَّا قىٍصدي ًإٍخفىاًء اٍسًمًو ًخيفىةن عى ، كىالدَّاًعي ًإلىى اٍلًكنىايىًة ًبفيبلى

ـٍ أىٍك ًلٍمجى  مىٍيًو أىٍك ًخيفىةن ًمٍف أىٍىًمًي مىـه عى ٍف لىوي اٍسـه عى  .(َُ)ٍيًؿ ًبًو، أىٍك ًلعىدىـً اٍلفىاًئدىًة ًلًذٍكًرًه، أىٍك ًلقىٍصًد نىٍكًع مى
مَّة كالمخالَّة يعني: الصداقة المتداخمة المتبادلة :(ہ) -5  .(ُُ)الخميؿ: مف الخي
 
 

                                                           

 .(ْٕ/ٔ) للشنقيطي أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف (ُ)

 (.ُِ/ُٗ)البن عاشور   التحرير كالتنويرنظر: ي (ِ)
 (.ُِٕٓ/َُ) رةلمحمد أبو زى زىرة التفاسيرنظر: ي (ّ)
 (.ْٓ/ ٔ) للشنقيطي أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفنظر: ي (ْ)
 (.ُُِٓ/ٖ)طالب  أبي بن مكيل الهداية إلى بلوغ النهاية: ينظر(ٓ) 
 (.ّٗ/ْ)البن عجيبة  البحر المديد في تفسير القرآف المجيد: ينظر(ٔ) 
 (.ُْٓ/ َُ)الخطيب  الكريم عبد" ل الموسوعة القرآنية ينظر:" (ٕ)
 (.َُِْٓ/َُ)تفسير الشعراكم ظر: ين (ٖ)
 (.ُُِٓ/ٖ ) طالب أبي بن لمكي الهداية إلى بلوغ النهاية: ينظر(ٗ) 

 (.ُْ/ُٗ)البن عاشور  التحرير كالتنويرنظر: ي (َُ)
 (.َُِْٔ/َُ)نظر: تفسير الشعراكم ي (ُُ)
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، ككؿ ما أضمؾ عف شيء حتى ال تجده فقد صرفؾ كردؾ (ُ)رٌدنيك  صرفني :(ھ  ھ  ) -6
: لقد أبعدني كأكقعني في الضبللة منصرفا عف الذكر الذم يذكرني بربى كىك كالمعنى، (ِ)عنو

القرآف كالنبي 
(ّ). 

 . (ْ)يعني القرآف، كاإليماف كقيؿ: اإلسبلـ :(ھ) -7

ٍف ييكىاًليو(﮵) -8 : كىًثيرى الًخٍذالىف ًلمى
:صيغة مبالغة مف الخذالف، نقكؿ: خاذؿ  (﮵) .(ٓ)

م: تخٌمى عنؾ في األمر بعد أٍف مدَّ لؾ حباؿى األمؿ، فإذا ما جاء كقت كخذكؿ، كمعنى خذلؾ أ
  .(ٔ)الحاجة إليو تخٌمى عنؾ كتركؾ

 :رابعًا: القراءات
 (  ڱ  ں ) قرأ البصرم بفتح الياء، كالباقكف باإلسكاف(ٕ). 
 :: المطائف البالغيةخامساً 

عىضُّ اأٍلىنىاًمًؿ كىاٍليىدىٍيًف " مقاؿ الزمخشر  ،(ٖ): كناية عف الندـ كالحسرة(ڳ  ڳ    ڱ  ڱ) -ُ
كعييىا ًكنىايىاته عىًف اٍلغىٍيًظ كىاٍلحى  فيري ـي كى ٍرؽي اأٍلىٍسنىاًف كىاأٍلىرى ٍسرىًة أًلىنَّيىا ًمٍف كىالسُّقيكطي ًفي اٍليىًد كىأىٍكؿي اٍلبىنىاًف كىحى

مىى اٍلمىٍرديكؼً  ييدىؿُّ ًبيىا عى كىاًدًفيىا فىتيٍذكىري الرَّاًدفىةي. كى يىًجدي السَّاًمعي  رى ًة، كى احى ـي ًبًو ًفي طىبىقىًة اٍلفىصى فىيىٍرتىًفعي اٍلكىبلى
ًة كىااًلٍسًتٍحسىاًف مىا الى يىًجدي ًعٍندى لىفٍ  ٍكعى ٍنوي ًعٍندىهي ًفي نىٍفًسًو ًمفى الرَّ  .(ٗ) "ًظ اٍلميكىنَّى عى

ًد التَّنبيًو مف غيًر قصدو إ (ڱ  ) -ِ لى تعييًف المنبًَّو أك المينادم الخ محكيّّ بو كيىا إمَّا لمجرَّ
 .(َُ)(ں  ں  ڻ   ڻ   )محذكؼه أم يا ىؤالًء ليتني 

 .(ُُ)كناية عف الصديؽ الضاؿ المضؿ:  (ہ) -3

                                                           

 .(ْٓ :ص ) نظر: تفسير مقاتلي (1)
 (.َْٖ/ُٔ ) حدمالتفسير البسيط للواينظر:  (2)
 (.ِِٕٓ/َُ) " لمحمد أبو زىرةزىرة التفاسير"ظر: ين (3)
 (.ِٕٖٔ/ ٖ)  في كتابو تفسير القرآف العظيم ابن أبي حاتم وأخرج(4) 
 (.ِٕٕٔ/ُ) للجزائرم ظر: أيسر التفاسيرين (ٓ)
 (.َُِْٔ/َُ)تفسير الشعراكم  (ٔ)
 .(ّّٓ/ ِ) البن الجزرم النشر في القراءات العشرينظر:  (ٕ)

 (.َُِ/ٖ)  البن حياف المحيط البحرينظر: تفسير ( ٖ)
 (ِٕٔ/ ّ) الزمخشرم تفسيرينظر: (ٗ) 

 (.ُّّ/ٔ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تفسير أبي السعودينظر: (َُ) 
 (.ْٗ/ُٗ ) للزحيلي نظر: تفسير المنيري(ُُ) 
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القسميًَّة تعميؿه لتمنيو المذككًر كتكضيحه لتعممًُّو كتصدييره بالبلـً  )ھ  ھ    ھ  ھ) -ْ
ظياًر ندمًو كحسرًتو أ القرآًف أك عف  ضمَّني عف ذكًر اهلل م كاهلل لقد ألميمبالغًة في بياًف خطًئو كا 

 .(ُ) ) ۓ ے ے) أك كممًة الشَّيادةً  أك عف مكعظًة الرسكؿ 

 :سادسًا: التفسير اإلجمالي
رح مف ندـ الظالـ يكـ القيامة غاية الندـ ، حتى يعض عمى يديو مف شدة ما اجتتبيف اآليات  

نفسو بالكبر كالكفر كطاعة الشيطاف، كىنالؾ يتبرأ حتى أسرؼ عمى ، اآلثاـ ، كرفقة سيئ الخبلف
مازاؿ ييمنيو بيا، ك زيف لو المعصية ليرككما خذلو في الدنيا عف طاعة ربو، ك  يخذلوالمعيف منو ك 

 يتمنى أف يككف في الدنيا قد اتبع الرسكؿ، كسمؾ معو سبيمو. سكفيا.الطاعة لي
لحياة الدنيا خميبلن كيسميو، كيعمف أنو قد كاف كيتمنى أنو لـ يكف قد اتخذ فبلنان مف األخبلء في ا

يتمنى أف ينزؿ بو اليبلؾ كىك المكت، ليتخمص مف العذاب المقيـ كيصرخ بذلؾ  سبب ضبللو.
 .(ڻ)قائبلن  نادبا ن نفسو

﮳﮴   ﮵ ) ،كيستنصر بالشيطاف الذم أغكاه، كيستعيف بو، فيخذلو  .(﮲  

 : ييٍخًبري  (ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ) قىٍكليوي: :قاؿ ابف كثير
ؽّْ اٍلميًبيًف، الَّ  اءى ًبًو ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ًمفى اٍلحى مىا جى ٍف نىدىـً الظَّاًلـً الًَّذم فىارىؽى طىًريؽى الرَّسيكًؿ كى ًذم الى مٍرية عى

مىؾى طىًريقنا أيٍخرىل غىٍيرى سىًبيًؿ الرَّسيكًؿ، فىًإذىا كىافى يىٍكـي  سى ـي، كىعىضَّ ًفيًو، كى اٍلًقيىامىًة نىدـى حيثي الى يىٍنفىعيوي النىدى
ٍسرىةن كىأىسىفنا. مىى يىدىٍيًو حى  عى

ٍقبىةى ٍبًف أىًبي ميعىيط أىٍك غىٍيًرًه ًمفى اأٍلىٍشًقيىاًء، فىًإنَّيىا عىامَّةه ًفي كي  كًليىا ًفي عي سىكىاءن كىافى سىبىبي نيزي ، كى ؿّْ ظىاًلـو
ا قىاؿى  ڃ  ڃچ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڄ  ڃ  ڃ   ):كىمى

َزاِب:](ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    ڑ ک ک  ک  ک   گ   َحأ فىكيؿُّ  [6٦- 66األأ
مىى يىدىٍيًو قىاًئبلن  ، كيىعىض عى ـي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة غىايىةى النَّدىـً ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ) ظىاًلـو يىٍندى

لىًة يىٍعنً  (ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ ہ  فىوي عىًف اٍلييدىل، كىعىدىؿى ًبًو ًإلىى طىًريًؽ الضَّبلى رى ًمٍف ديعىاًة )ي: مىف  صى
لىةً  كهي أيبىيُّ (الضَّبلى ، أىٍك أىخي مىؼو يَّةي ٍبفي خى سىكىاءه ًفي ذىًلؾى أيمى ٍيريىيمىا ، كى ، أىٍك غى مىؼو ھ ھھ )، ٍبفي خى

، قىاؿى المَّوي أىٍم: بىٍعدى بيميك  ( ۓے ے  ۓ) ,كىىيكى اٍلقيٍرآفي  (ھ ﮳ ) :ًغًو ًإلىيَّ ﮲  

يىٍستىٍعًمميوي ًفي الٍ  (﮴  ﮵  ٍنوي، كى يىٍصًرفيوي عى ؽّْ، كى ًف اٍلحى يىٍدعيكهي ًإلىٍيوً أىٍم: يىٍخذيليوي عى بىاًطًؿ، كى
(ِ). 

 

                                                           

 (.ُّّ/ٔ)نظر: تفسير أبي السعود ي (ُ)
 (.َُٖ/ ٖ)البي حياف  التفسير في المحيط (.ك البحرَُٖ/ٔ )فسير القرآف العظيم البن كثيرتينظر:  (ِ)
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 :المقاصد: تحقيق األىداف و سابعاً 
عمى ما فرط في  إنو يكـ يعض فيو الظالـ الكافر ككؿ مكذب كطاغ عمى يديو، حسرة كألمان  -ُ

ـي لمعمكـ، يعـ جميع الظممة، كيشمؿ عقبة  دنياه، فمـ يؤمف بربو كبالرسكؿ محمد  ، فكممة الظَّاًل
كيركل: أبي بف خمؼ   منو صديقو أمية بف خمؼ الجمحيٌ  بف أبي معيط الذم ىـٌ باإلسبلـ، فمنعوا

إلى  اتخاذه في الدنيا طريقان أخ أمية. كعٌضو يديو: فعؿ النادـ الحزيف ألجؿ طاعتو خميمو، كعدـ 
ـٍ أىتًَّخٍذ فيبلنان  الجنة، فيدعك عمى نفسو بالكيؿ كاليبلؾ عمى محالفة الكافر كمتابعتو، كيقكؿ: لىٍيتىًني لى

ًميبلن عنى أمية، ككنى عنو كلـ يصرح باسمو، لئبل يككف ىذا الكعد مخصكصان   بو، كال مقصكران  خى
فيذه العبارات الثبلث: الظالـ، كفبلف، كالشيطاف ، يماعميو، بؿ يتناكؿ جميع مف فعؿ مثؿ فعم

 .(ُ)عامة
ليـ في مقاـ صدؽ عند تتجمى الحقائؽ يكـ القيامة، يستبشر المؤمنكف بإيمانيـ كيسعدكف بأعما -ِ

يترؾ ة قمكبيـ كيندمكف كالت ساعة مندـ. أما الكافركف المعاندكف، فتأكؿ الحسر مميؾ مقتدر. 
كة كالكره كالبغض بيف األخبلء ألف كؿ عبلقة مقطكعة ككؿ رابطة الصديؽ صديقو كتحؿ العدا

  .(ِ) يماف باهلل كرسكلو كالعمؿ الصالحمبتكرة إال ما كاف مبنيا عمى اإل
جاء  كشد اليد عمى التمسؾ بسنتو، كاالىتداء بيديو، كاتباع ما تحريض عمى محبة الرسكؿ  -ّ

  . ) ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ) بو، قبؿ أف تقكؿ:

 .(ْ)"ألبرار، كالترىيب مف صحبة الفجارالترغيب في صحبة ا: "(ّ)بف عجيبةاقاؿ  -ْ
 تندـ الظممة كتحسرىـ عمى ما فاتيـ مف اإليماف كالطاعة هلل كرسكلو. -ٓ
 جف كطاعتيـ في معصية اهلل كرسكلو .بياف سكء عاقبة مكاالة شياطيف اإلنس كال -ٔ
كيمعف  ـ القيامة أعداء، يعادم بعضيـ بعضان األصحاب كاألصدقاء في الدنيا يككنكف يك  -ٕ

 إال المتقيف، فإنيـ أصدقاء متحابكف في الدنيا كاآلخرة. بعضيـ بعضان 
كىذا دليؿ عمى أف الخٌمة أك الصحبة إذا كانت عمى المعصية كالكفر، صارت عداكة يكـ القيامة، 

 متيـ ال تصير عداكة.عمى اإليماف كالتقكل، فإف خ أما المكحدكف الذيف يخالؿ بعضيـ بعضان 

                                                           

 .(ّٓ/ ُٗ)للزحيلي   نظر: التفسير المنيري (ُ)
 .ََِٕ( تأليف د. مصطفى مسلم، دار القلم دمشق الطبعة ابأكلىُٕالمعجزة  كالرسوؿ من خّلؿ سورة الفرقاف ص )ينظر:  (ِ)

ىػ دفن  َُُٔ توفي المهدم، ابن عجيبة، الحسني ابأنجرم: مفسر صوفي مشارؾ. من أىل المغرب. أحمد بن محمد بن (ّ)
ببلدة أنجرة )بين طنجة كتطواف( لو كتب كثيرة، منها )البحر المديد في تفسير القرآف المجيد( ك )أزىار البستاف ( ك )إيقاظ الهمم 

 . (ّٕٔ/ْ)  . ينظر: ابأعّلـ للزركلي في شرح الحكم(
 (.ّٗ/ْ ) البحر المديد في تفسير القرآف المجيد البن عجيبة (ْ)
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تقرير مبدأ أف العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب إذ عقبة بف أبي معيط ىك الذم أطاع  -ٖ
 أبي بف خمؼ حيث آمف، ثـ المو أيبى بف خمؼ فارتد عف اإلسبلـ فيك المتندـ المتحسر القائؿ

 .(ٔ)(...ۓ ھ  ھ  ھ  ھ ے  ے  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ)

 .ـ يـك القيامةكؿُّ كافرو يند -ٗ
 .عمى المسمـ أف يحسف اختيار رفيقو، كأف ال يصادؽ سيَّئان لئبل يضمو -َُ
 .(ِ)المسمـ يحذر الشيطاف، كال يستجيب لكساكسو ألنو خذكؿه  -ُُ
 
 
 
 

ذ  

                                                           

 (.ُُٔ/ّأيسر التفاسير لكّلـ العلي الكبير بأبو بكر الجزائرم )ينظر:  (ُ)
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ّْ/ ُّالتفسير المنهجي )ينظر: (ِ) 



 

35 
 

 اططلبذاؾثاؾث
 ؿنذفِجِرذاؾقرآنذذكوىذاؾردولذ

 [ 37الفرقان:  ]    چ﮷ ﮸       ﮹  ﮺     ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   چ  ٹ ٹ
 

 :أواًل: المناسبة
في اآليات السابقة اعتراضات المشركيف كأقاكيميـ الباطمة، كأكجو تعنتيـ، كطمب إنزاؿ   ذكر اهلل

 ينتظر ىؤالء المصير السيء الذمالمبلئكة أك رؤية اهلل، كتكذيب القرآف ككصفو باألساطير، كبيف 
 القرناء كندمكا حيث ال ينفع الندـ، حيث يتخمى األخبلء عف بعضيـ كتناكر ، المكذبيف يكـ القيامة

كلـ يمتفتكا إلى  ضاؽ صدره كاشتكاىـ إلى ربو بأف قكمو ىجركا القرآف أف الرسكؿ  أكضح اهلل 
 .(ُ)ما فيو مف ىداية ليـ

 ثانيًا: المفردات المغوية:
ككنا (﮿) ٍتري مى

مف قكؿ مف جعمو  ىذاـ مجانبكف لو. : ترككا اإليماف بيذا القرآف فيقيؿك  ،(ِ)
. كذكر الفراء كالزجاج القكليف؛ فقاال: يجكز أف يككف ميجكرنا: مترككان، أم: (ّ)اليجراف كاليجر

كال يتفيمكنو. كيقاؿ: إنَّيـ جعمكه كالييجر بمنزلة اليذياف.  جكرنا، ال يسمعكنومي رككناجعمكه مت
لييٍجر: ما ال ينتفع بو مف القكؿكا

(ْ). 
 ه محبلن لميجر كالسخرية. كاليجر:كاالتعاظ بو. كقيؿ: اتخذك  كالمراد ترؾ أحكامو، أك ترؾ تبلكتو

 .(ٓ)فحش القكؿ
 ثالثًا: القراءات:

 ( ﮻ ﮼) قرأ نافع كالبزم كالبصرم بفتح الياء، كالباقكف باإلسكاف(ٔ). 
  

                                                           

  بتصرؼ.(ٗ/ُٗ) يتفسير المراغك  (ٕٓ/ُٗ)للزحيلي  التفسير المنيرظر: ين (ُ)
 .(َّ/ِٓ ) للكوارم تفسير غريب القرآفينظر:  (ِ)
 .(ْٓ :ص ) تفسير مقاتلينظر: (ّ) 
 .(ٔٔ/ ْ ) . كمعاني القرآف للزجاج(ِٕٔ/ ِ)نظر: معاني القرآف للفراء ي(ْ) 
 .(ّْٖ/ُ) الخطيب بن محمدل "أكضح التفاسير "نظر:ي(ٓ) 

 .(ِْٗ/ ُ) النورم الحسن أبو ، محمد بن علي" لغيث النفع في القراءات العشرينظر: "(ٔ) 
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 :: التفسير اإلجمالياً رابع
، كىىيكى أىفَّ نىًبيَّنىا  ٍعنىى ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىًريمىًة ظىاًىره ٍيشو ًليىذىا شى  مى ـٍ كيفَّاري قيرى بًّْو ىىٍجرى قىٍكًمًو، كىىي كىا ًإلىى رى

ـي تىٍخًكي ًفييىا أىٍعظى ـٍ ًلتىٍصًديًقًو كىاٍلعىمىًؿ ًبًو، كىىىًذًه شىٍككىل عىًظيمىةه، كى ، أىٍم: تىرىكىيي رى اٍلقيٍرآًف اٍلعىًظيـً ؼو ًلمىٍف ىىجى
ـٍ يىٍعمىٍؿ بً  ، فىمى ـى ا ًفيًو ًمفى ىىذىا اٍلقيٍرآفى اٍلعىًظي ـٍ يىٍعتىًقٍد مى لى ، كى رىاـً كىاآٍلدىاًب كىاٍلمىكىاًرـً ًؿ كىاٍلحى بلى ا ًفيًو ًمفى اٍلحى مى

كىاجً  ا ًفيًو ًمفى الزَّ يىٍعتىًبٍر ًبمى ًص كىاأٍلىٍمثىاؿً اٍلعىقىاًئًد، كى ًر كىاٍلقىصى
(ُ). 

ذىًلؾى أىفَّ فقاؿ :  صكران مف اليجراف لكتاب اهلل عدد ابف كثير  كقد اٍلميٍشًرًكيفى كىانيكا الى ييصغيكف  كى
ا قىاؿى ٍسمىعيكنىوي ًلٍمقيٍرآًف كىالى يى  ﮸  ): ، كىمى ﮷   ﮶    ﮵     ﮴   ﮳        ﮲    (ھ  ے  ے      ۓ  ۓ 

[ : لَتأ تَّى الى يى  [26فُصِّ ٍيًرًه، حى ـى ًفي غى كا المَّغىطى كىاٍلكىبلى ـي اٍلقيٍرآفي أىٍكثىري مىٍيًي كىانيكا ًإذىا تيًميى عى ذىا ًمٍف ٍسمىعيكهي. فىيى كى
تىٍرؾي  تىٍرؾي ًعٍمًمًو كىًحٍفًظًو أىيٍ ىيٍجرىاًنًو، كى ا ًمٍف ىيٍجرىاًنًو، كى يمىاًف ًبًو  ضن تىٍصًديًقًو ًمٍف ىيٍجرىاًنًو، اإٍلً تىٍرؾي تىدىبًُّرًه كى كى

تىٍرؾي اٍلعىمىًؿ ًبًو كىاٍمًتثىاًؿ أىكىاًمًرًه كىاجٍ  تىٍفيًُّمًو ًمٍف ىيٍجرىاًنًو، كى كىاًجًرًه ًمٍف ىيٍجرىاًنًو،كى ٍنوي ًإلىى  ًتنىاًب زى كالعدكؿي عى
ٍيًرهً  ٍيًرًه  غى كذىةو ًمٍف غى ٍأخي ـو أىٍك طىًريقىةو مى ٍف ًشٍعرو أىٍك قىٍكؿو أىٍك ًغنىاءو أىٍك لىٍيكو أىٍك كىبلى ًمٍف ىيٍجرىاًنًو، فىنىٍسأىؿي  -مى

ا يىشىاءي، أى  مىى مى ـى المنافى القادرى عى ا ييٍرًضيًو، ًمٍف ًحٍفًظ المَّوى الكري يىٍستىٍعًممىنىا ًفيمى نىا ًممَّا ييٍسخطو، كى مّْصى ٍف ييخى
مىى الكجو الذم اهي آنىاءى المٍَّيًؿ كأطراؼى النَّيىاًر، عى فىٍيًمًو، كىاٍلًقيىاـً ًبميٍقتىضى يىرٍ  ًكتىاًبًو كى اهي، ًإنَّوي كىًريـه ييًحبُّوي كى ضى

كىىَّابه 
(ِ). 
 ف والمقاصد:تحقيق األىدا :اً خامس

عمى مف ىجركا القرآف الكريـ فمـ يسمعكه كلـ يتفيمكه كلـ يعممكا بو، كشككاه  شيادة الرسكؿ  -ُ
إياىـ إلى اهلل 

(ّ). 
بياف سنة اهلل في العباد كىي أنو ما مف نبي كال ىاد كال منذر إال كلو عدك مف الناس كذلؾ  -ِ

 مف أىؿ الباطؿ ألىؿ الحؽ. لتعارض الحؽ مع الباطؿ، فينجـ عف ذلؾ عداء الـز
ما بترؾ  -ّ ترؾ المشرككف كالكفار القرآف في أكضاع متعددة، إما بعدـ االستماع كاإلصغاء إليو، كا 

ما بترؾ العمؿ بو كامتثاؿ أكامره كاجتناب  ما بترؾ اإليماف بو كعدـ تصديقو، كا  تدبره كتفيمو، كا 
ما بالعدكؿ عنو إلى غيره مف  .(ْ)ية كالكفار أمثاليـأنظمة الجاىم نكاىيو، كا 

 
 
 

                                                           

 .(ْٖ/ٔ)للشنقيطي  أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ينظر:(ُ) 
 .(َُٗ/ٔ)تفسير القرآف العظيم البن كثير ينظر:  (ِ)
 (.ُّٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم )ينظر:  ((ّ

 .(ُٔ/ُٗ)للزحيلي  التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنهجينظر: (4) 
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 قكلو في ىذه اآلية: ىجر القرآف أنكاع: (ُ)حيث ذكر اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل
 أحدىا: ىجر سماعو كاإليماف بو كاإلصغاء إليو.

ف قرأه كآمف بو.  كالثاني: ىجر العمؿ بو كالكقكؼ عند حبللو كحرامو، كا 
يف كفركعو، كاعتقاد أنو ال يفيد اليقيف، كأف أدلتو كالثالث: ىجر تحكيمو كالتحاكـ إليو في أصكؿ الد

 لفظية ال تحصؿ العمـ.
كالرابع: ىجر االستشفاء كالتداكم بو في جميع أمراض القمكب كأدكائيا. فيطمب شفاء دائو مف غيره، 

ف كاف بعض اليجر أىكف مف بعض  .(ِ)كييجر التداكم بو. قاؿ: ككؿ ىذا داخؿ في ىذه اآلية، كا 
 الحفظ كىجر المراجعة كالتثبيت. الخامس: ىجر

اشتممت ىذه اآلية الكريمة عمى التخكيؼ العظيـ لمف ييجر القرآف الكريـ. فمـ يحفظو أك لـ  -ْ
  .وىيكنكا هيحفظ شيئا منو، كلـ يعمؿ بما فيو مف حبلؿ كحراـ، كأكامر 

 فيلعكاطؼ، تنكيع العرض، كفى إثارة المشاعر، كتحريؾ ا فيىك أسمكب مف أساليب القرآف،  -ٓ
مجاؿ الدعكة إلى اهلل، كذلؾ بعرض الناس عمى مشاىد القيامة، كما يمقكف ىناؾ مف حساب كجزاء، 
ثـ العكدة بيـ إلى حياتيـ الدنيا، حيث تكاجييـ اآليات بماىـ متمبسكف بو مف كفر كعناد، فيككف 

، كتنقشع الضبلالت . حيث تميف القمكبالقمكب القاسية، كالعقكؿ المظممةكثير مف  فيلذلؾ كقعو 
  عف العقكؿ.

إنؾ لتستشعر لتمؾ الكممات حرارة ىذا الدعاء الذم يدعك بو بقكمو حيث  رحمة الرسكؿ  -ٔ
لى إنقاذىـ مما ىـ  مف  إنيا رحمات يستمطرىا الرسكؿ  فيو.الرسكؿ رٌبو، إلى ىداية قكمو، كا 

نؾ لتجد في كممة  قاسية، كلتبصر ىذه العيكف العمى!السماء، لتميف ىذه القمكب ال ف الحنك م (ۈ)كا 
 .(ّ)الممزكج بالحسرة كاأللـ

الكسيمة الفعالة في الدعكة إلى اإلسبلـ ىي القرآف الكريـ، كأدرؾ الجاىميكف قديما دكر القرآف  -ٕ
فيجركه بعدـ االستماع إليو، كالمغك عند قراءتو، كترؾ اإليماف بو كصد الناس عنو، كالدعكة إلى 

 كالعدكؿ عنو إلى أنظمة الجاىمية. تثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيوترؾ العمؿ بو كام

                                                           

بن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، من أعّلـ اإلصّلح الديني في القرف الثامن الهجرم. كلد في دمشق ا (ُ)
كتتلمذ على يد ابن تيمية، حيث تأثر بو تأثرنا كبيرنا كىو الذم ىذب كتبو كنشر علمو. كسيجن ابن قيم الجوزية كعيذِّب عدة مرات، 

كمن أبرز كتب ابن قٌيم الجوزية في مجاؿ السياسة كتابو الشهير (  ىػ ُٗٔ)توفيعد كفاة ابن تيمية. كأطلق من سجنو بقلعة دمشق ب
الموقٌعين؛  الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، كما أف لو العديد من المؤلفات ابأخرل في الشريعة كالتفسير كالفقو ف منها: أعّلـ

 (.ِٔ/ُ(.كبغية الوعاة )ّٗ/ِ( كطبقات المفسرين للداككدم )ِٖٖ/ّالوفيات). ينظر: الوافي بزاد المعاد؛ مدارج السالكين
 (.َُٗ/ِ ) الفوائد البن قيم الجوزيةينظر: (ِ) 
 .(ُٓ/َُ) بالخطي م الكريم عبد "التفسير القرآني للقرآف"نظر: ي (ّ)
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كما أدرؾ الجاىميكف المعاصركف دكر القرآف في حياة المسمميف فقاؿ قائميـ: لف يقر قرار لمغرب 
يتكجيكف إلييا خمس مرات في في ببلد المسمميف ما داـ القرآف في أيدييـ، كما دامت الكعبة قبمتيـ 

 .(ُ)اليكـ
 المسمـ عمى عدـ ىجراف القرآف ،فييكثر مف تبلكتو كتدبره ، ك تطبيؽ أحكامو. يحرص  -ٖ
قاؿ أبك السعكد:" فيو تمكيح بأف مف حؽ المؤمف أف يككف كثير التعاىد لمقرآف، كيبل يندرج  -ٗ

، إذا شككا إلى تحت ظاىر النظـ الكريـ. ثـ قاؿ: كفيو مف التحذير ما ال يخفى. فإف األنبياء 
 .(ِ)ميـ، عجؿ ليـ العذاب كلـ ينظركا"قك  اهلل 
القرآف أىـ األسباب التي أدت إلى حياة الضنؾ التي يعيشيا العالـ اليـك ، حيث غيٌيبت ىجر -َُ

ؿ ال يحكميا حبل، ك أصبحت حياتيـ ال يضبطيا ضابط، فالناستعاليمو ك آدابو ك أحكامو مف حياة 
 .[124:  طه ]( ی ىئ  ی  ی ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ ېئ  ېئ  ىئ ىئ  )ٹ   ٹ ال حراـك 

 

  

                                                           

 ، من موقع إسّلـ كيبمة لوزير المستعمرات البريطانية في كل (1)

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=َٖٓٔٓ  بتصرؼ كاختصار 
 (.ُِٓ/ٔ) ( ينظر: تفسير أبي السعود(ِ

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56805
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ذاططلبذاؾرابع

ذؿعاداةذاجملرؿنيذؾردلذاهلل

 [31الفرقان: ] چ          ﯁             ٹ ٹ چ 

 :: المناسبةأوالً 
مف ىجرانيـ لمقرآف، كقرر عداكتيـ لو كنصرتو عمييـ، أتبع ذلؾ بما يدؿ  شكايتو  لما ذكر 

ة بعد ىذا الطبع، كالنصرة بعد ذلؾ الجعؿ، كاف كأنو عميو، حيث كانت النفكس متشكقة إلى اليداي
 ـ عمى عدكىـ كما فعمنا بمف قبمؾ ،قيؿ: ال تحزف فمنجعمف لؾ كليان ممف نيديو لئليماف، كلننصرى

أمران يحؽ لو  خكؿ في ظبلؿ عزكـ، كلما كاف ذلؾ لكثرة المعاديفكال يسعيـ إال الخضكع لكـ كالد
عميـ أعداءىـ عمى مف ج قديره؛ ثـ نصر إخكانؾ مف األنبياء االستبعاد، قاؿ عاطفان عمى ما ت

 ييدم بؾ مف قضى بسعادتو () أم المحسف إليؾ (  )ربُّؾ الذم أرسميـ:

 .(ُ)ينصرؾ عمى مف حكـ بشقاكتو ((
 ثانيًا: المفردات المغوية:  

ٍمًع كى  :( ) -1 ًد كىاٍلجى مىى اٍلميٍفرى : اٍسـه يىقىعي عى ٍمعي اٍلمي كىاٍلعىديكُّ رىادي ىينىا اٍلجى
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  )قاؿ .(ِ)

جاء في التفسير أف عدك النبي كز أف يككف في معنى أٍعدىاء، كقد فيج .[00الشعراء:  ](ې      ې  
 ٍيؿ بف ىشاـ أبيك  .(ّ)جى

كالمعنى: أف اهلل جعؿ لكؿ نبي مف األنبياء الداعيف إلى اهلل عدكان يعاديو مف مجرمي قكمو فبل 
 .(ْ)األنبياء قبمؾ، كاصبر كما صبركا جزع يا محمد، فإف ىذا دأبت
 .(ٓ)ييديؾ إلى الحؽ، كيبصرؾ الرشدكمعناه، كفاؾ ربؾ ىاديان  :() -2
 بمن تبال فال أعدائك على لك وناصرا   لك هادٌا   محمد ٌا ربك ٌكون أن وكفى أي :(  (-ٖ

عاداك
(ٔ). 

  

                                                           

 .(ّٖٕ/ُّ قاعي )للب نظم الدرر في تناسب اآليات كالسورينظر:  (1)
 (.ُٗ/ُٗالبن عاشور ) ظر: التحرير كالتنويرين (2)
 (.ٔٔ/ْ)معاني القرآف كإعرابو للزجاج ينظر: (3) 

 (ِّٔ/ ُنخبة من أساتذة التفسير )ل ،التفسير الميسرينظر: ( (ْ
 (.ُِٖٓ/ٖلمالكي )ا القرطبي القيركاني حىٌموش طالب أبي بن مكي محمد ، بأبوالهداية إلى بلوغ النهايةينظر: (5) 
 .(ُّّ/ ِ) التفاسير للصابوني ينظر: صفوة (ٔ)
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 :: التفسير اإلجماليثالثاً 
ما جعمنا أم ك القتداًء بمف قبمىو مف األنبياًء كحمؿه لو عمى ا تسميةه لرسكؿ اهلل ييا ىذه اآلية ف

قكلكف كيفعمكف مف األباطيًؿ جعمنا لكؿّْ نبيى مف األنبياًء الذيفى يقكليكف ما يلؾ أعداءن مف الميشركيف 
كا كقكلو ىـ أصحابي الشَّريعًة كالٌدعكة إلييا عدكَّان مف ميجرمي قكًميـ فاصبٍر كما    ) صبري

باليدايًة إلى كافًَّة مطالًبو كالنَّصًر عمى أعداًئو أم كىفىاؾ  كعده كريـه لو  (     
ممتيا تبميغي  مالؾي أمًرؾ كميبمّْغؾ إلى الكماًؿ ىىاديان لؾ إلى ما كصمؾ إلى غاية الغابات التي مف جي

جراء أحكاًمو في أكتاؼ الدُّنيا إلى ي  .(ُ)ؾكـً القيامًة كنصيران لؾ عمى جميًع مىف ييعاديالكتاًب أجمىو كا 
 : تحقيق األىداف والمقاصد :بعاً را
ا عظيمنا؛ ألف معارضة الباطؿ لمحؽ، تزيده  -ُ عمك الحؽ عمى الباطؿ، كتبيف الحؽ، كاتضاحو اتضاحن

باطؿ مف لكرامة كبأىؿ الكضكحان كبيانان، ككماؿ استدالؿ. كأف يتبيف ما يفعؿ اهلل بأىؿ الحؽ مف ا
 .(ِ)العقكبة

  ما مف حؽ إال كيقابمو باطؿ، كما مف مصمح صادؽ إال كلو أعداء، ككما جعؿ اهلل لنبيو محمدو  -ِ
مف مشركي قكمو، فما عمى المحؽ  مف مشركي قكمو كأبي جيؿ كأمثالو، جعؿ لكؿ نبي عدكان  عدكان 

كؿ مف  لحؽ كالصبلح، كناصرىـ عمىكالمصمح إال الصبر كما صبر األنبياء المتقدمكف، كاهلل ىاد أىؿ ا
 .(ّ)ناكأىـ

خالؽ الخير كالشر ألف ذلؾ القكؿ يدؿ  عمى أنو  (﯁          ) استدؿ أىؿ السنة بآية -ّ
 .(ْ)رة مف جعؿ اهلل، كتمؾ العداكة كفعمى أف تمؾ العداك 

أىؿ الضبلؿ عما أىًلفكه إلى الساحة، ذلؾ ألنو ييخًرج  اعية  أف يككف رىٍحب الصدر، كاسعال بيدَّ مف الد -ْ
تمطٍَّؼ معيـ، كما قاؿ  شيء يكرىكنو، فبل تيخرجيـ مف ذلؾ بأسمكب يكرىكنو، فتجمع عمييـ شدتيف، إنما

 :[44:طه ] (ہ  ہ ھ  ھ   ھ  ھ ے  ے   ( لمكسى كىاركف عندما أمرىما بدعكة فرعكف 
(٘). 

 يـ أعداءن ليـ.منطؽ أىؿ الشرؾ كاحد: االعتراض عمى بشرية الرسؿ كجعم -ٓ
     ﯁             ٹ ٹ چ ،(ٔ)مف الصالحيف مف أعداءو طالحيف ال بدَّ  -ٔ

 .چ     
 

                                                           

 .(ُِٓ/ٔ ) نظر: تفسير أبي السعودي(ُ) 
 .(ِْٖ/ ُ)تفسير السعدم  (ِ)
 .(ُٔ/ُٗ)للزحيلي  التفسير المنيرظر: ين (ّ)
 (.ِٔ/ُٗ)للزحيلي  التفسير المنير: ينظر (ْ)
 .(َُّْٗ/ُٕ)تفسير الشعراكم ظر: ين (ٓ)
 (، تأليف د. صّلح الخالدمّْ/ ُّالمنهجي ) التفسير (ٔ)
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 اططلبذاضاؿس

ذؾقرآنذمجلةذواحدةذوذبوانذعاؼبتهماعرتاضذاطشرؽنيذعلىذعدمذـزولذا

ٴۇ  ۋ  جئ     ۈۈ   ۇ  ۆ  ۆ  ۇ                  ڭ  ڭ  ڭ    ڭٹ ٹ چ 

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  

 [ٖٗ–32الفرقان:  ]   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 

 :أواًل: المناسبة
أىؿ عمى لساف شبية أخرل لممشركيف  قكمو إلى ربو، حكى اهلل  بعد بياف شككل الرسكؿ 

إفؾ  في القرآف بأنوفيذا طعف منيـ  (               ڭ  ڭ  ڭ    ڭ) مكة فقاؿ:
أضافكا شبية أخرل ىي قكليـ: إذا كنت تزعـ أنؾ رسكؿ مف عند فقد مفترل كأنو أساطير األكليف، 

جيؿ عمى عيسى، اهلل، أفبل تأتينا بالقرآف جممة كاحدة، كما أنزلت التكراة جممة عمى مكسى، كاإلن
 .(ُ) كالزبكر عمى داكد

 :النزول سبب: ثانياً 
عف ابف عباس قاؿ: قاؿ المشرككف: إف كاف محمد كما زعـ أخرج ابف أبي حاتـ كالحاكـ كصححو 

  نبيا، فمـ يعذبو ربو، أال ينزؿ عميو القرآف جممة كاحدة، فينزؿ عميو اآلية كاآليتيف، فأنزؿ اهلل:

 .(ٕ)(         ڭ  ڭ  ڭ    ڭ)

 ثالثًا: المفردات المغوية : 
ٍممىةن كاًحدىةن كما أنزلت التكراة ع :(ڭ    ڭ) -ُ مى مكسى، كاإلنجيؿ عمى عيسى جي

، أم (ّ)
 دفعة كاحدة.

: اٍسًتٍقرىاري الشٍَّيًء ًفي مىكىاًنًو  :(ۇ ۆ  ۆ ۈ) -ِ ٍعؿي الشٍَّيًء ثىاًبتنا. كىالثَّبىاتي : جى كىالتٍَّثًبيتي
ٍلًزؿو قىاؿى  ٍيرى ميتىزى َراِهيم](ىئ ېئ ېئ):غى ًلبًلطٍ . [24:إِبأ ييٍستىعىاري الثَّبىاتي ًلٍميىًقيًف كى كًؿ كى ًمٍئنىاًف ًبحيصي
اًحًبًو قىاؿى  ٍيًر ًلصى َساء] (ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ): اٍلخى  . [66:النِّ

                                                           

 (.ٖٓ/ُٗ)للزحيلي  ظر: التفسير المنيرين (ُ)
قاؿ صحيح على شرط الشيخين كلم  (َّٓ/ ِ)كالمستدرؾ للحاكم الحاكم  (ِٖٗٔ/ ٖ ) نظر: تفسير ابن أبي حاتمي (ِ)

 يخرجاه ككافقو الذىبي.
 .(ّٕٓ/ِ)بحر العلـو للسمرقندم  (ّ)
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. لنقكل بو قمبؾ :(ىئ     ) ببلغيا مجازه (ُ)ىينىا اٍلعىٍقؿي . أم نقكم قمبؾ لتتحمؿ أعباء الرسالة كا 
أسيؿ، ألنو لك  لنطٌيب بو نفسؾ كنشٌجعؾ. ًلنيثىبّْتى ًبًو فيؤادىؾى يعني: ليككف قبكلو عمى المسمميف

 .(ِ)أنزلت األحكاـ كالشرائع كميا جممة كاحدة، شؽ عمى المسمميف قبكليا
ٍلناه عمى التٍَّرًتيؿ،  :(ٴۇ ۋ) -ّ . أم نىزى التٍَّرًتيؿي ًفي اٍلًقرىاءىًة التَّرىسُّؿي ًفييىا كىالتٍَّبًييفي ًبغىٍيًر بىٍغيو

مىًة، كىك التىمىكُّث . . كقاؿ الطبرم(ّ)كىك ًضدُّ العىجى  : الترتيؿي في القراءة الترسُّؿي كالتثبتي
: اٍلميشىاًبوي. كالمثؿ: (ْ)يعني يضربكنو لؾ في إبطاؿ أمرؾ :(ٻ) -ْ شيٍبيىةو. كىاٍلًمٍثؿي ةو كى جَّ . أىٍم ًبحي

األشياء العجيبة التي طمبكىا. مف األمثاؿ مف جممتيا ما حكي مف اقتراحاًتيـ القبيحًة الخارجًة عف 
ثىؿه في البيطبلف يريدكف دائرًة العقكًؿ ا لجاريًة لذلؾ مجرل األمثاًؿ أم ال يأتكنىؾ بكبلـو عجيبو ىك مى

 .(ٓ)بو القىٍدحى في حقّْؾ كحؽّْ القيرآفً 
التٍَّفًسير تفعيؿ مف الفسر، كالفسر: كشؼ مىا قد غطى :(پ) -ٓ

، كالتفسير: البياف كالكشؼ. (ٔ)
بيانان لترد بو خصكميـ ، كالتفسير الحسف الذم كأحسف مما جاءكا بو مف المثؿ بيانان كتفصيبلن. 

 . (ٕ)يذىب اعتراضيـ كيبطؿ شبيتيـ

، يحتمؿ أف يريد بالمكاف المنزلة كالشرؼ أك الدار (ٖ)أىم: شىٌر مكانة كمنزلة: (ٺ   ٿ  ) -ٔ
كالمسكف في اآلخرة ،  منزالن ًفي اآٍلًخرىة كىعىمبل ًفي الدٍُّنيىا
(ٗ) . 

 .(َُ)دينان ًريقا ك أىم: أىخطىأ طى  :(ٿ ٿ) -ٕ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.َِٕ/ ِ) محمود محمد الحجازم،: المؤلف ،ير الواضحلتفسانظر: ي(ُ) 
 (.ّٕٓ/ِ)نظر: بحر العلـو للسمرقندم ي (ِ)
 (.ٔٔ/ْ) نظر: معاني القرآف للزجاجي (ّ)
 (.ُّْ/ّ) لباب التأكيل في معاني التنزيل للخازف نظر:ي(ْ) 
 (.ُِٔ/ٔ) نظر: تفسير أبي السعودي (ٓ)
 .(ُٗ/ْ) تفسير القرآف للسمعاني نظر:ي (ٔ)
 .(ّٕٓ/ِ)نظر: بحر العلـو للسمرقندم ي(ٕ) 
 .(ُٗ/ْ) نظر: تفسير القرآف للسمعانيي (ٖ)
 .(ِٖ/ِ) الغرناطي الكلبي جزم ابن ، محمد القاسم، بوأل ، التسهيل لعلـو التنزيل نظر:ي (ٗ)

 .(ُٗ/ْ) نظر: تفسير القرآف للسمعانيي (َُ)
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 :المطائف البالغية :اً رابع 
 .(ڭ    ڭ) بدؿ أنزؿ، الذم يناسب قكليـ: ( ) -ُ

في قكليـ ىذا تعريض بالتيمة التي فعؿ، ككقكع النزكؿ حاال بعد حاؿ يفيد تقطيع ال () ألف
يا القرآف، ثـ يٌتيـ بيا القرآف عندىـ، كىك أنو نٌزؿ ال أنزؿ، فيـ يحككف الصكرة التي نزؿ عمي

 .(ٔ)(ڭ    ڭ) كنيا بقكليـ:ينكر 

لناهي كرتمناهي  :( ٴۇ  ۋ ) -ِ عطؼه عمى ذلؾ الميضمر كتنكيري ترتيبلن لمتَّفخيـً أم كذلؾ نزَّ
بديعان ال ييقادري قدره معنى ترتيمًو تفريقيو آيةن بعدى آيةو  تىرٍتيبلن 

(ِ). 
ازه ًفي أى :(ٱ  ٻ  ٻ    ) -ّ ٍتيىاًف مىجى تىٍنًكيري ًفٍعؿي اإٍلً ًة ًبًو، كى اجَّ ـٍ كىاٍلميحى ًفي ًسيىاًؽ النٍَّفًي  (ٻ) ٍقكىاًلًي

ـي  ـى ًمٍف أىٍمثىاًلًي ا تىقىدَّ كدي: مىثىؿه ًمٍف نىٍكًع مى . كىاٍلمىٍقصي ثىؿو ، أىٍم ًبكيؿّْ مى ًة اٍبًتدىاءن  ًلمتٍَّعًميـً اٍلميتىقىدّْمى
(ّ). 

سفه عطؼه عمى الحؽّْ أم جئناؾ بأحسف الحي  (پ  پ   ) -ْ سًف في حدّْ ذاتو ال أفَّ ما يأتكف بو لو حى
ستثناء مفرغ محمُّو النصب عمى الحالية أم ال يأتكنؾ بمثؿ إال حاؿ فيك ا ،في الجممة كىذا أحسفي منو
ميسارعة إلى إبطاًؿ ما أتكا بويد عنو كفيو مف الًداللة عمى الإتياننا إيَّاؾ الحؽَّ الذم ال مح

(ْ). 
 ( ٺ)(ٓ)ينسب إلى المكاف، كلكف إلى أىمو ألف الضبلؿ المجازم  إسناد (ٺ   ٿ   ) -ٓ

 [15آل عمران:  ](  ۉٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ): كلوأفعؿ التفضيؿ ىك ليس عمى بابو، كقفي معنى 

ًصيغىةي التٍَّفًضيًؿ ًفي قىٍكًلًو:  ،(ٔ)في الشر أقصى حاالتوكالمعنى مف بمغ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ )كى

،  ًصيغىةى التٍَّفًضيؿً  ،(ٿ ٿ ا ًفيًو التٍَّفًضيؿي مىٍيًو ًفيمى ًؿ عى ًؿ كىاٍلميفىضَّ تىٍقتىًضي اٍلميشىارىكىةى بىٍيفى اٍلميفىضَّ
مىٍيًو ًفي ا ؿى عى مىٍعميكـه أىفَّ اٍلميفىضَّ مىٍيًو، كى ًؿ عى ؿي ًمفى اٍلميفىضَّ ؿى أىٍكثىري ًفيًو كىأىٍفضى آٍليىاًت اٍلمىٍذكيكرىًة ًإالَّ أىفَّ اٍلميفىضَّ

ٍيرى ًفيًو اٍلبىتَّةى،الًَّذم ىي  ؿُّ اٍلكى  كى عىذىابي النَّاًر الى خى  .(ٕ)ٍينيكنىةً كىاٍلمىكىافي مىحى
ىذا أيضان مف إرخاء كلـ يقيٍؿ أشر؛ ألف معناىا: أف الجية الثانية فييا شر، ك    (ٺ) :قكلو 

 .(ٖ)الًعناف لمخصـ
 

                                                           

 (.ُٕ/َُ)" للخطيب التفسير القرآني للقرآف"نظر: ي(ُ) 
 (.ُِٔ/ٔ) تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمينظر:  (2)
 (.ُِ/ُٗ)البن عاشور  نظر: التحرير كالتنويري (3)
 .(ُِٔ/ٔ) نظر: تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمي (4)
 (.ٓٓ/ُٗ)للزحيلي   نظر: التفسير المنيري (5)
 (.ِٖٕٓ/َُ) زىرة أبومحمد ، لنظر: زىرة التفاسيري (ٔ)
 (.ِٓ/ٔ)للشنقيطي   نظر: أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفي (ٕ)
 .(َُّْٗ/ُٕ )تفسير الشعراكم  ينظر: (ٖ)
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 :خامسًا: التفسير اإلجمالي
 -كقكليـ إف ىك إال إفؾ مبيف، كقكليـ ىك أساطير األكليف الكتاب الكريـ فيبعد أف ذكر مطاعنيـ 

قفى عمى ذلؾ بذكر شبية أخرل ليـ كىى قكليـ: لك كاف القرآف مف عند اهلل حقا ألنزلو جممة كاحدة 
كما أنزلت التكراة جممة عمى مكسى كاإلنجيؿ جممة عمى عيسى كالزبكر عمى داكد، فرد اهلل عمييـ 

يقترحكف اقتراحا مف فاسد مقترحاتيـ، إال أتيناؾ بما يدفعو،  فيـ ال ،إنزالومقالتيـ، كبيف ليـ فكائد 
 كيكضح بطبلنو.

 سبله عمى ذلؾ، كطمب إليو أف يقكؿ -كبعد أف كصفكا رسكلو بتمؾ األكصاؼ السالفة تحقيرا لو

أم إنى ال أقكؿ لكـ  (ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ ا) ليـ.
 ثؿ ما تصفكنني بو، بؿ أقكؿ لكـ: إف الذيف يسحبكف إلى جينـكما تقكلكف كال أصفكـ بم

كيجٌركف بالسبلسؿ كاألغبلؿ ىـ شر مكانا كأضؿ سبيبل، فانظركا بعيف اإلنصاؼ، كفٌكركا مف أكلى 
 بيذه األكصاؼ منا كمنكـ؟ لتعممكا أف مكانكـ شر مف مكاننا، كسبيمكـ أضؿ مف سبيمنا.

 .[24سبأ:  ](ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃ ڃ  ڃ      ):كىذا عمى نسؽ قكلو 

لزامو، إقحاموالمناظرة بإرخاء العناف لمخصـ، ليسيؿ  فيكيسٌمكف ىذا األسمكب   كا 
يـ كتجٌرىـ عمى كجكىيـ إلى جينـ، أك يككف الحشر عمى الكجكه بتسح كالمراد أف المبلئكة 

جيو إذا لـ يدر أيف عف الذلة كالخزم كاليكاف، أك ىك مف قكؿ العرب مٌر فبلف عمى ك عبارة 
 .(ُ)يذىب

 
 :سًا: تحقيق األىداف والمقاصدساد
 .(ِ)بياف الحكمة في نزكؿ القرآف منجمان شيئان فشيئان مفرقان  -ُ
 .(ّ)بياف أف المجرميف يحشركف عمى كجكىيـ ال عمى أرجميـ إلى جينـ إىانة ليـ كتعذيبان  -ِ
ممةن كاحدةن مف عناد الكفار كثرةي اعتراضاتيـ عمى القرآف ، من -ّ يا طمبيييـ إنزاؿ القرآف جي

(ْ). 
، كالعكف عمى حفظ القرآف كفيمو، كتطبيؽ تعالى كالمؤمنيف بشريعة اهلل تثبيت قمب النبي  -ْ

كاف أميا، ككانت أمتو أمية، ال يعرفكف القراءة كالكتابة،  أحكامو بنحك دقيؽ كشامؿ ألف النبي 
ضبطو، كجاز عمييـ السيك كالغمط. ثـ إف مشاىدة فمك نزؿ القرآف جممة كاحدة، لصعب عمييـ 

كتصحيح  جبريؿ كقتا بعد كقت مما يقكم عزيمتو، كيحممو عمى الصبر في تبميغ الرسالة النبي 

                                                           

 .(ُْ/ ُٗ( ينظر: تفسير المراغي )(ُ
 .(ُّٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ِ)
 .(ُّٔ/ ّ( ينظر: المرجع السابق )(ّ
 .(، تأليف د. صّلح الخالدمّٖ/ُّ( التفسير المنهجي )(ْ
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لتدخؿ الطمأنينة إلى ك  احتماؿ أذل قكمو، كمتابعة جيادهالمسيرة، كالصمكد في كجو التحديات ك 
قمب رسكؿ اهلل 

(ُ). 
؛ تيسػػػػػػير حفظػػػػػػو ، كالتػػػػػػأني فػػػػػػي تػػػػػػدبره كفيمػػػػػػو ، كتعمػػػػػػـ أسػػػػػػمكب  جمػػػػػػان نزكلػػػػػػو منكمػػػػػػف فكائػػػػػػد  -ٓ

ا اإلسػػػػبلمية األمػػػػة تربيػػػػة فػػػػي تػػػػدرج الكػػػػريـ القػػػػرآف نػػػػزكؿ فػػػػإف ،المرحميػػػػة فػػػػي  التربيػػػػة  فطريِّػػػػا تػػػػدرجن
 حتػػػػػػػػى كيانيػػػػػػػػا، كتكامػػػػػػػػؿ شخصػػػػػػػػيتيا، كبنػػػػػػػػاء ، سػػػػػػػػمككيا كاسػػػػػػػػتقامة البشػػػػػػػػرية، الػػػػػػػػنفس إلصػػػػػػػػبلح
 .(ٕ)كافة اإلنسانية لخير ربيا إذفب الطيب أكميا كآتت سكقيا، عمى استكت

دفع الحرج عف المكمفيف بتكميفيـ بأحكاـ كثيرة مرة كاحدة: فمك مراعاة مبدأ التدرج في التشريع ك  -ٔ
ذ التنفيطكلب المؤمنكف بتحمؿ أعباء الشريعة دفعة كاحدة، فربما كقعكا في الحرج كالمشقة، كصار 

كمة كالمصمحة أف ينزؿ القرآف منٌجمان، كيتدرج في ، فكاف مف الحغير سيؿ كال يسير صعبان  أمران 
 .(ّ)األحكاـ مف مرحمة إلى أخرل، تتييأ بيا النفكس لقبكؿ الحكـ النيائي

بيا، فجاء  أف تككف تربية ىذه األمة بالتدريج، كذلؾ مف لطؼ اهلل  اقتضت حكمة اهلل  -ٕ
قؿ لمضاعفة الثكاب، أك المماثؿ تشريع بعض األحكاـ ثـ نسخيا إلى األخؼ لمتيسير، أك إلى األث

 .(ْ)ال يتناسب مع ىذه المزية العظيمةكنزكؿ القرآف جممة  لبلبتبلء
جابة األسئمة بما ىك األنسب كاألكفؽ: فمك كاف التشريع  -ٖ معالجة الكقائع كالطكارئ كاألحداث كا 

ر األعداء المكايد دفعة كاحدة، سكاء فيما يتعمؽ بحالة السمـ أك حالة الحرب، النكشفت الخطة، كدب
لتحقيؽ الغمبة عمى المسمميف، كىاف عمى أىؿ الحيمة كالمكر التشكيؾ في مدل صبلحية حكـ 

، كلك لـ ينزؿ القرآف منجما عمى حسب الحكادث كالكقائع لما ظير في كثير مف آياتو ريعي ماتش
 .(ٓ)اإعجازى مطابقتيا لمقتضى الحاؿ كمناسبتيا لممقاـ، كذلؾ تماـ

مان تثبيت فؤادمف ًحك -ٗ  .(ٔ)المؤمنيف  النبي ـً إنزاؿ القرآف منجَّ
 :قاؿ .كيتمذذ بيذا العالـ الركحي إف تكرار نزكؿ الممؾ بالكحي ينشرح لو صدر النبي  -َُ

 [64:مريم] (حخ   مج  جح  مح  جخ  حجحت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  جتحب  خب  مب    ىب         يب)

 

                                                           

 .(ٗٓ/ُٗ)للزحيلي  نظر: التفسير المنيري (ُ)
 (.َُٕ/ُ) القطاف خليل بن مناع تأليف: القرآف، علـو في ( ينظر: مباحث2)

 بتصرؼ. (ٗٓ/ُٗ)للزحيلي  ظر: التفسير المنيرين (ّ)
 .( بتصرؼِٕٔٓ/ َُ) ، لمحمد أبو زىرةزىرة التفاسيرينظر:  (ْ)
 .( بتصرؼٗٓ/ُٗ)للزحيلي  ( ينظر: التفسير المنير(ٓ
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ّٖ/ُّ( التفسير المنهجي )(ٔ
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ما أف القصد الذؿ أىؿ النار كىـ الكفار يحشركف  -11 إلييا عمى كجكىيـ إما حقيقة كما تقدـ، كا 
ما ال نيـ في جينـ، كىـ في شر مكاف أل داللة عمى الحيرة في طريؽ الذىاب،كالخزم كاليكاف، كا 

 .(ُ)كطريقان  كأضؿ دينان 
 .(ِ)يمديهي بالحجة التي يغمب بيا الكفار اهلل مع رسكلو -ُِ
ا مف مصمح صادؽ إال كلو أعداء، ككما جعؿ اهلل لنبيو ما مف حؽ إال كيقابمو باطؿ، كم -ُّ

محمد عدكا مف مشركي قكمو كأبي جيؿ كأمثالو، جعؿ لكؿ نبي عدكا مف مشركي قكمو، فما عمى 
المحؽ كالمصمح إال الصبر كما صبر األنبياء المتقدمكف، كاهلل ىاد أىؿ الحؽ كالصبلح، كناصرىـ 

 .(ّ)عمى كؿ مف ناكأىـ
إلى  مستمرة منذ بعثتو  اإلسبلـ حكؿ القرآف الكريـ كحكؿ الرسكؿ اهلل  شبيات أعداء -14

، كفي كؿ عصر يضيفكف إلى  ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    )افتراءات مف تقدميـ مف الجاىمييفاليـك

عمى التشكيؾ في ىذه األياـ لقد درج أعداء اإلسبلـ  .[٦:الصف](ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  
حيث ينتحمكف األكاذيب كاألباطيؿ، ليشكككا المسمميف في  لطعف في رسالتو كا اإلسبلـ في نبي

            ):، كما قاؿ دينيـ، كيبعدكا الناس عف اإليماف برسالتو     ﯁  

قديمان  إف قائمة الميتطاكليف عمى رسكلنا الكريـ   [31الفرقان: ]  (           
رميف المستيزئيف، كلكف يجب عمينا أف نعمـ بأف المصير المحتكـ ينتظر كحديثان طكيمة، مميئة بالمج

 سينتصري لحبيبنا فالككف كمو ؛ كؿ طاعف كمستيزئ، كميما تقاعىسى الميسممكف عف نيٍصرىًة نىًبيّْيـ
 :     ، كما قاؿ ربنا  كرسكلنا محمد

 .[35الحجر: ](ٹ ٹٿ) 

عميو مف اهلل في حفظو كفيمو كمعرفة أحكامو  تيسيران مفرقان  إف في نزكؿ القرآف عمى النبي  -15
كما أف فيو تقكية لنفسو   كحكمان  كفيمان  كحكمو كذلؾ مطمئف لو عمى كعي ما يكحى إليو حفظان 

 الشريفة عمى ضبط ذلؾ كمو.
إف تنزيمو مفرقا كتحدييـ بأف يأتكا ببعض تمؾ التفاريؽ كمما نزؿ شيء منيا، أدخؿ في اإلعجاز  -ُٔ

 .لحجة عمييـ تثبيت لقمب رسكؿ اهلل لمحجة مف أف ينزؿ جممة كاحدة، كفي إظيار اكأنكر 
 .(ْ)لغةه تبطؿ شبية الباطؿ ك تٍدحضياالحجة القرآنية قكيةه با -ُٕ
 

                                                           

 .(ّٔ/ُٗ)للزحيلي  نظر: التفسير المنيري (ُ)
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ّٖ/ُّ( ينظر: التفسير المنهجي )(ِ

 (.ُٔ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ّ)
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ّٖ/ُّينظر: التفسير المنهجي ) (ْ)
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 .(ُ)تحقيران ليـك  جكىيـ إلى النار إذالالن الكفار يحشركف يـك القيامة عمى ك بعض  -ُٖ
 .(ِ)ـ ال عمى أرجميـ إلى جينـ إىانة ليـ كتعذيبان بياف أف المجرميف يحشركف عمى كجكىي -ُٗ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ّٖ/ُّينظر: المرجع السابق ) (ُ)
 (ُّٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ِ)
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 المبحث الثاني
 ف سورة الفرقان من اآليةالدراسة التحميمية لمقاصد وأىدا 

(ٖ٘-ٗٗ) 
 

 :افكفيو مطمب
 

 المطمب األول: أمثمة ليالك المكذبين.
 

 المطمب الثاني: استكبار المشركين وتوبيخيم.
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 اططلبذاألول

 ؿثلةذهلالكذاطكذبنيأ

ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ      ڄ   ڄ     ٹ ٹ ٹ چ

ڌ    ڍ ڄ        ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

  ڳ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ    گ

ہ  ھ   ہ    ہ ۀ  ۀ  ہ  ڻ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں       ں    ڻ  ڻ  ڻ

 [ 47 - 35فرقان: ال ]چھ  ھ  ھ  
 

 أواًل: المناسبة:
قصص بعض األنبياء مع  بعد بياف شبيات المشركيف حكؿ القرآف كالنبكة كالبعث، ذكر اهلل 

أقكاميـ كما نزؿ بيـ مف عذاب بسبب تكذيبيـ الرسؿ، ليعتبر ىؤالء المشرككف، كيحذركا ما حٌؿ 
يـ العقاب، إذا بقكا عمى كفرىـ كعنادىـ، كما جاء تسمية رسكؿ بمف سبقيـ مف األمـ الماضية مف أل

في ذلؾ بذكر سينَّةى اهلل في جممة مف األنبياء مع أقكاميـ كالمآؿ السيء الذم ينتظر ىؤالء  اهلل 
كمكاساتو مف رب العزة كالجبلؿ أف  . لذا جاءت تمؾ اآليات تسمية لرسكؿ اهلل (ُ)كما كاف ألكلئؾ
ائ  ائ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ) في الرساالت كاألقكاـ كلمرسكؿ أسكة بإخكانو المرسميف ذلؾ سينَّةى اهلل

 .:[35] األحقاف) ۇئ    

 

 ًا: المفردات المغوية:نيثا
ـي ًبوً  :(ڦ) -ُ ري ما يمتجأ إليو كييٍعتىصى يتىحىصَّفي برٍأًيًو، كالكىزى عي إليو كي الكزير في المُّغىًة الذم ييٍرجى

(ِ) .
 .(ّ)ركف فجعمناه كزيران لو يناصره كييؤازرهأم كأعنَّاه بأخيو ىا

: ديميكره  (ڃ  ڃ  ) -2 ؾي ، كىاٍليىبلى ؾي ٍىبلى : اإٍلً التٍَّدًميري
عجيبان ىائبلن ال ييقادري قىدريه  (ڃ).(ْ)

كال ييدرؾ كينييو
(ٓ) . 

 
 

                                                           

 .(ٓٔ/ ُٗنظر: التفسير المنير للزحيلي )ي (ُ)
 (ٖٔ/ ْنظر: معاني القرآف كإعرابو للزجاج )ي(ِ) 
 .(ِّّ/ ِ)ني للصابو نظر: صفوة التفاسير ي (ّ)
 .(ِٔ/ُٗ)البن عاشور ظر: التحرير كالتنويرين (ْ)
 (.ُِٕ/ ٔنظر: تفسير أبي السعود  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )ي(ٓ) 
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. كىذا قكؿ (ُ)الرس في المغة: كؿ محفكر مثؿ البئر، كالقبر، كجمعو: ًرساس (ژ  ڑ) -ّ
: ًبٍئر، (ْ). قتمكا فييا حبيبنا النجار فنسبكا إلييا(ّ)بئر بأنطاكية ؛ قاال: الرس:(ِ)دممقاتؿ كالس .كالرسي

، أم دىسُّكه فييا. كيركل أف الرسَّ قرية باليمامة يقاؿ ليا  ـٍ كىرىمكهي في ًبئرو ـٍ قىكـ كذبكا ًبنبيًي يركل أىنىيي
مىٍمح، كيركل أف الرسَّ ديار لطائفة مف ثمكد
ابى الرَّسّْ ًبٍئره . عىًف ابٍ (ٓ) بَّاسو ًفي قىٍكًلًو: كىأىٍصحى ًف عى

افى  ًبيجى ًبأىٍذرى
(ٔ). 

أم كأىمكنا قركننا ما بيف عاد إلى أصحاب الرس. أم: كأممان كخبلئؽ  :(ڑ ک ک  ک) -ْ
 .(ٕ)كثيريف ال يعمميـ ًإال اهلل بيف أكلئؾ المكذبيف أىمكناىـ أيضان 

فىتَّتَّوي فقد تىبٍَّرتىوي، كمف ىذا قيؿ  التتبير التدمير كاليبلؾ، :(ڳ  ڳ  ) -ٓ كيؿ شيء كسٍَّرتىوي كى كى
، ككذلؾ تبر الذىىبً  لمكسَّر الزجاج الًتٍبري
 .(ٗ).ك المعنى: أىمكناىـ كأبدناىـ إبادىةن (ٖ)

: كىأىمَّا اٍلقىٍريىةي الًَّتي أيٍمًطرىٍت مىطىرى السٍَّكًء فىقىٍريىةي ليكطو  (ڱ  ڱ ڱ  ں   ں   ڻ ڻ ڻ) -ٔ
(َُ). 

التي أيىًمكت  (ٔٔ)«سدـك»يمركف في أسفارىـ عمى قرية قـك لكط، كىي قرية « مكة»كلقد كاف مشركك 
 . (ُِ)بالحجارة مف السماء، فمـ يعتبركا بيا، بؿ كانكا ال يرجكف معادنا يـك القيامة يجازكف فيو

: أىٍم ال يخافكف بىٍعثنا كىالى ًحسىابنا (ہ   ہ  ھ  ھ  ھ) -7
(ُّ) . 

 

                                                           

 (.ِِّ/ ِ)نظر: مجاز القرآف بأبي عبيدة ي(ُ) 
، نسبة إلى سدة مسجد الكوفة  ديد الداؿ ،بضم السين كتش -إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمد ، السدم  (ِ)

. بالوقائع كأياـ الناس مات سنة سبع كعشرين كمائة  من أىل الكوفة ، كىو تابعي ، صدكؽ يهم ، كرمي بالتشيع ، كاف عارفناكىو 
 (.ّْْ/ٕك سير أعّلـ النبّلء ) ، (َّٖ/ ُ ) النجـو الزاىرة في ملوؾ مصر كالقاىرة: ينظر
العواصم من الثغور الشامية، كىي من أعياف البّلد، كأمهاتها، موصوفة بطيب الهواء كعذكبة الماء، ككثرة الفواكو  أنطاكية: قصبة (ّ)

كسعة الخير، حاصرىا أبو عبيدة بن الجراح، كصالح أىلها، ثم نقض أىلها العهد فأرسل إليهم أبو عبيدة: عياض بن غنم، كحبيب بن 
  َٓ. كموقعها اآلف: جنوب تركيا تبعد عن الساحل الشرقي للبحر المتوسط حوالي (ُّٔ /ُ)مسلمة ففتحاىا. "معجم البلداف" 

 .(ُِْ/ ُ)"مراصد االطّلع"  كم.
 (.ْٓ :ص ) نظر: تفسير مقاتلي (ْ)
 (.ٖٔ/ ْنظر: معاني القرآف كإعرابو للزجاج )ي (ٓ)
 (.ِٓٗٔ/ٖ) نظر: تفسير القرآف العظيم البن أبي حاتمي (ٔ)

 (.ِّّ/ ِ) للصابوني لتفاسيرنظر: صفوة اي (ٕ)
 (.ٖٔ-ٗٔ/ ْنظر: معاني القرآف كإعرابو للزجاج )ي (ٖ)
 (.ِٖٔ/ ِمعاني القرآف للفراء )نظر: ي (ٗ)

 (. ِٖٗٔ/ ٖنظر: تفسير القرآف العظيم البن أبي حاتم )ي (َُ)
 (ََِ/ ّ) البلداف معجم .سدـك لو يقاؿ قاضيها كاف ،عيظمى قرل قـو لوط (ُُ)

 (.ّّٔ/ُ) التفسير أساتذة من نخبةل ،فسير الميسرنظر: التي(ُِ) 
 (. ِٖٗٔ/ ٖنظر: تفسير القرآف العظيم البن أبي حاتم )ي (ُّ)



 

51 
 

 طائف البالغية:: الماً ثالث
: منصكب بفعؿ محذكؼ يفسره المذككر بعده تقديره:  جاء التأكيد عمى القـك بأسمكب االشتغاؿ -ُ قـك

 كأغرقنا قـك نكح لما كذبكا الرسؿ أغرقناىـ ، ألف حاليـ ىك محؿ العبرة فقدـ ذكرىـ ثـ أكد بضميرىـ.
 (چ  )ء تعريض بأمريف كقعت فييما قريش، في مجي (چچ ڇ)  في قكلو  -ِ

 الظرفية إفادة سرعة كقكع الجزاء بمجرد كجكد السبب، فما أف كجد التكذيب كجد اإلغراؽ.

، ألف تكذيب رسكؿ بصيغة الجمع كىـ لـ يكذبكا إال رسكليـ نكحا  (ڇ)كفي مجيء كممة 
كاحد تكذيب لسائرىـ جميعا، ألف دعكتيـ كاحدة كىك تعريض بقريش أيضا، ألنيـ قالكا لرسكليـ كما 

﮸     ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  )قالت قريش  ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲    ے  ےۓ  ۓ 

 [24ن: المؤمنو](﮹  

كىي قاعدة عامة تنطبؽ عمى كؿ  (ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  )في تذييؿ قصصيـ بقكلو  -ّ
  ڄڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ)لذيف قالكا عف القرآف كعف الرسكؿظالـ كمنيـ قريش ا

 [4: رقانالف] (ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ    چ) التعبير بالقركف يدؿ عمى كثرتيـ كامتدادىـ عبر التاريخ ألف سنة اهلل  -ْ

 ، كلقد أىمككا جميعان لتكذيبيـ رسميـ.[15: اإلسراء ]) ەئ   ى  ى ائائ  ەئ) ,[24: فاطر] (ڌ    
سـ كقد، لتأكيد اآلية الكريمة ببلـ الق صدر     ( ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ہ ۀ  ۀ  ہ )

 (ُ)، رؤية ما حؿ بيا مف خراب ك دماررؤيتيـ لتمؾ القرية التي أمطرت مطر السكء. كالمراد برؤيتيا
 ًا: القراءات:رابع

 (ژ ):  بفتح الداؿ مف غير تنكيف عمى أف المفظ ممنكعه مف الصرؼ قراءة حفص عف
 .(ِ)عاصـ، كحمزة، كيعقكب، عند الكقؼ يقؼ ىؤالء عمى الداؿ الساكنة

 (ژ ):  ، عند ك  ،قراءة باقي القراء العشرةبفتح الداؿ مع التنكيف عمى أف المفظ مصركؼه
 عربياف لكممة كالقراءتاف كجياف (ژ).(ّ)باأللؼ المبدلة مف التنكيف الكقؼ يقؼ ىؤالء

حظة اسـ فعند مبلحظة اسـ القبيمة يككف المفظ ممنكعان مف الصرؼ، كعند مبل (ثمود)
 . (ْ)ركفان جدىا يككف المفظ مص

                                                           

 ( بتصرؼِٔ/ ُٗ) البن عاشور  ينظر: التحرير كالتنوير (ُ)
 (.  ُِٕ:ص )البن الجزرم  في القراءات العشر نظر: النشري (ِ)
 (.ُِٕ:ص ) المرجع السابقنظر: ي (ّ)
 (.ِٗ:ص): معجم مفردات ألفاظ القرآف نظري(ْ) 
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 ًا: التفسير اإلجمالي:خامس
جاءت تمؾ اآليات لتذكر قريش بمصير أقكاـ سبقكىـ إلى تكذيب أنبيائيـ كرد رساالتيـ، كالعاقؿ 

 يأخذ العبرة مف غيره، كأكرد في السياؽ جكانب مف قصصيـ فييا تعريض ليـ:
 :أواًل: ففي قصة موسى 

ف ىك إال كحي أكحي إليو مف ربو، فجمع في ذكر الكتاب الذم أنزؿ عميو إ في قصة مكسى 
ڱ    ڱ  ں     ں  ) إذ قالكا كتاب، كفي ذكر ىاركف مع مكسى تعريض بالرد عمى المشركيف

لما اقتضت الحكمة تأييده لـ يؤيد بممؾ كلكنو أيد  فإف مكسى  [0الفرقان:  ](ڻ  ڻ  ڻ  
اختزاؿ لمقصة كاقتصار عمى ذكر  ك في كصؼ القـك الذيف كذبكا بآياتنا برسكؿ مثمو مف البشر.

أكليا كآخرىا ألنيما المقصكد لمكصكؿ إلى الغاية كىك استحقاؽ المكذبيف التدمير بتكذيبيـ رسميـ 
، كاف .أيضان في قصة مكسى كأخيو ىاركف كفيو تعريض بقريش لمكقفيـ مف رسكؿ اهلل 

دعكتيـ إلى اإليماف بكجكد اهلل، معيما التكراة، كأمرا بالذىاب إلى فرعكف كقكمو مف أقباط مصر ل
كاإلقرار بكحدانيتو، فكذبكا بآيات اهلل الدالة عمى صدؽ النبكة كالتكحيد، فدمرىـ اهلل تدميرا، كأىمكيـ 

 .(ُ)إىبلكا شديدا باإلغراؽ في البحر
 :  ثانيًا: وفي قصة نوح 

ادة األصناـ زمنا مع قكمو الذم مكث يدعكىـ إلى تكحيد اهلل كنبذ عب قصة نكح  ذكر اهلل 
ىك ألؼ سنة إال خمسيف، مما لـ يمكث فيو نبي مع قكمو مثؿ ىذا، فبعد أف كذبكه كيئس مف 
إيمانيـ، أغرقيـ اهلل جميعا بالطكفاف، كجعميـ لمناس عبلمة ظاىرة عمى قدرتو، كأعٌد ليؤالء 

 .(ِ)كح في السفينةالمشركيف مف قكـ نكح عذابان شديدان في اآلخرة، كنٌجى اهلل الذيف آمنكا مع ن
ثالثًا: ثم أدمجت قصص أقوام ثالثة كانوا بالقرب من ديار قريش جنوبا وشماال وشرقا وىم من 

 القبائل العربية المعروفة لقريش:
فقبيمة عاد كانت تسكف األحقاؼ جنكب الجزيرة العربية في حضر مكت كما جاكرىا، كأرسؿ  -أ

 [.6 :ةالحاق](ى  ى   ې ې) إلييـ نبي اهلل ىكد 

، أرسؿ إلييـ نبي اهلل { مدائف صالح} كقبيمة ثمكد كانكا يسكنكف الحجاز شماؿ الجزيرة العربية  -ب
 فكذبكه فأىمككا بالصيحة الطاغية المزلزلة. صالح 

أم ككؿ كاحد مف ىؤالء األقكاـ بٌينا ليـ الحجج،  (ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ    گ    گ )  -ج
نما كٌذبكا، بالرغـ مف الرد عمى كؿ كأكضحنا ليـ األدلة، كأزحنا األ عذار عنيـ، فمـ يؤمنكا كا 

                                                           

 (.ٖٔ/ ُٗتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ُ)
 (.ٖٔ/ ُٗ) ينظر: المرجع السابق(ِ) 



 

53 
 

 (  جبی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ):الشبيات كاالعتراضات، فأىمكناىـ إىبلكا شديدا، كقكلو 

كالقرف في األظير: ىك األمة المتعاصركف في الزمف الكاحد، فإذا ذىبكا كخمفيـ جيؿ  .[10 :اإلسراء]
 .(ُ)آخر فيك قرف آخر

 :: قصة لوط اً رابع
مع قكمو في قرية سدكـ إحدل قرل قكـ لكط الخمس، حيث دعاىـ إلى  قصة لكط  ذكر اهلل 

اإليماف باهلل كترؾ عبادة األصناـ، كالتطير مف الفاحشة، فأصركا عمى ما ىـ عميو ألنيـ ال 
ف السماء، يصدقكف بالبعث، أك ال يرجكف ثكاب اآلخرة، فأىمكيـ اهلل بمطر السكء، أم بالحجارة م

عباس: كانت  ككاف مشركك مكة يمركف في أسفارىـ بتمؾ المدائف، كمع ذلؾ لـ يعتبركا. قاؿ ابف
الصافات:  ](ڇ  ڍ    ڌ  ):ئف قكـ لكط، كما قاؿ اهلل قريش في تجارتيا إلى الشاـ تمر بمدا

إف ذكر كؿ ىؤالء كمصائرىـ تحذير لقريش، كتسمية لرسكؿ اهلل   [.130
(ِ). 

 المقاصد:تحقيق األىداف و  سادسًا:
 .(ّ)في إىبلؾ األمـ بعد اإلنذار كاإلعذار إلييا بياف سنة اهلل  -ُ
 .(ْ)بياف عاقبة المكذبيف كما حؿ بيـ مف دمار كعذاب -ِ
 .(ٓ)دم إلى قسكة القمب ك عدـ االتعاظعدـي اإليماف باآلخرة يؤ  -ّ
يـ بالبعث كالجزاء فميذا لـ تنفعيـ كما جاء بو كىي تكذيب بياف عمة تكذيب قريش لمرسكؿ  -ْ

 .(ٔ)المكاعظ كلـ تؤثر فييـ العبر
، فيحؿ بيـ مف العذاب، كما حٌؿ باألمـ الماضية تحذير المشركيف مف تكذيب النبي  -ٓ

 المكذبيف رسؿ اهلل. 
 .(ٕ)لمكسى أخاه ىاركف نصيران ككزيران الحؽ يحتج إلى أعكافو ك أنصارو كما جعؿ اهلل  -ٔ
ىؿ الشرؾ كاحد: إنكار الغيب، االعتراض عمى بشرية الرسؿ، تكذيب ما جاء مف عند منطؽ أ -ٕ

، إنكار البعث بعد المكت. ىذا ما ظير مف قـك نكح كمف بعدىـ إلى مشركي "الكتب المنزلة"اهلل 
لى يكمنا ىذا.  قريش كا 

 .إف ذكر كؿ ىؤالء كمصائرىـ تحذير لقريش، كتسمية لرسكؿ اهلل  -ٖ
                                                           

 (ٕٔ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ( ينظر:(1
 (.ٗٔ/ ُٗي )لتفسير المنير للزحيل(. اُٗ/ َُكتفسير ابألوسي ركح المعاني ) (.ُِٗٓ/ ٖالهداية الى بلوغ النهاية ) نظر:ي (2)
 (ُٔٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ّ)
 (ُٔٔ/ ّينظر: المرجع السابق ) (ْ)
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ِْ/ُّينظر: التفسير المنهجي ) (ٓ)
 (ُٔٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ٔ)
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ِْ/ُّينظر: التفسير المنهجي ) (ٕ)
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ىبلكيـ كنصر رسمو كأسنة اهلل  -ٗ ، إال أف العذاب المستأصؿ ألمة كليائوالغالبة تدمير المكذبيف كا 
ائ  ( كما أخبر القرآف بذلؾ لرسكؿ اهلل  ره إلى يكـ القيامة تكريمان خَّ أى  الدعكة بعد بعثة الرسكؿ 

فقد نصر رسكلو  [33: األنفال]) ۆئ  ۆئ            ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۇئەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ
كما شيدناه مف االنسحاب المذؿ لمعدك الصييكني مف  أعدائو مف غير أف يستأصؿ الكافريف.عمى 

ـ، مناسبة تستحؽ الفرح بيذا االنتصار مف جية، كمف جية أخرل ََِٓ/ٖ/ُٓقطاع غزة بتاريخ 
 في كؿ مكاف -فإننا نرل ما تعرض لو الشعب الفمسطيني بؿ ككاقع المسمميف اليـك كما يتعرض لو 

حف كابتبلءات، كضيؽ ككرب، مما يستدعي نكعان مف العبلج يخفؼ اآلالـ، كيمممـ الجراح، مف م -
كفي القرآف العظيـ الزاد المعيف عمى ىذا الطريؽ، كفيو مف آيات التثبيت ما  .كيكاسي المستضعفيف

كدستكر يجعؿ الببلء قيربة يتعبد اهلل بيا، كيرل مع شدة المحنة لذة اإلخبلص. فالقرآف نكره كضياء، 
 كمنياج، كأمؿه كحياة، يبعث النفس عمى االستعبلء عمى الباطؿ ميما عىظيـ كتجبر كانتعش. 

 .(ُ)لـ ييمًؾ اهلل قكمان مف الكافريف إال بعد إقامة الحجة عمييـ -َُ
أىؿ الحجا كالنيى كأكلكا األلباب الذيف يأخذكف العظة كالعبر مف غيرىـ كيدرسكف األسباب  -ُُ

دارة التي أكدت بال ممالؾ كالحضارات السابقة كدمرتيا فيجتنبكف مسالكيـ، كطرائقيـ في الحياة كا 
 شؤكنيـ.

يييًمؾ كيينجي بالشيء الكاحد، فالماء الذم   أف اهلل نبلحظ أف العبلقة بيف مكسى كنكح  -ُِ
فريف مف الكا نجَّى مكسى ىك الماء الذم أغرؽ فرعكف، كالماء الذم نجَّى نكحان ىك الماء الذم أغرؽ

ٍف أراد اإلىبلؾ يييًمؾ، كلك  ، فاهلل قكمو. فيذا تسمية لرسكؿ اهلل  إٍف أراد اإلنجاء يينجّْي، كا 
 .(ِ)بالشيء الكاحد

 .(ّ)ك رفض الحؽ يقكدي إلى عذاب اهلل تكذيبي الرسؿ -ُّ
ليقكؿ  لقد كانت النياية أف نصر اهلل أكلياءه كرسمو، كدحر خصكميـ كالمكذّْبيف بيـ، كؿ ذلؾ -ُْ

: يا محمد لست بدعان مف الرسؿ، فإٍف كقؼ منؾ قكمؾ مكقؼى العناد كالتكذيب، فكيٍف عمى لرسكلو 
﮲    (:يقيف كعمى ثقة مف نصر اهلل لؾ كما قاؿ إنيا قضية  [101 الصافات:](ے   ے  ۓ    ۓ 

غمبة فكيٍف في جند ال لمتاريخ فقط، كلكف لتربية النفس البشرية، فإٍف أردتى ال يطمقيا الحؽ تبارؾ ك
 اهلل كتحت حزبو، كلف تييزىـ أبدان.

 .(ْ)يضرب اهلل األمثاؿ لبياف الحؽ ك الباطؿ ك تفقيو الناس بيما -ُٓ
                                                           

 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ِْ/ُّلتفسير المنهجي )( ينظر: ا(ُ
 (.َُّْْ/ ُٕينظر: تفسير الشعراكم )(ِ) 
 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ِْ/ُّينظر: التفسير المنهجي ) (ّ)
 (.ِْ/ُّينظر: المرجع السابق ) (ْ)
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ۉ  ې  ې       چ :فيذا مقرر في قكلو  إىبلؾ الكافريف كالظالميف سنة مف سنف اهلل  -ُٔ

 ،[43 :فاطر]چىئ  ىئ    ېئ   ېئ  ېئ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئائ  ائ  ەئ     ەئ   وئ  ىې   ې  ى
في أخذ الكافريف  في كثير مف آياتو إلى السير في األرض، لمعرفة سنتو  حيث دعانا اهلل 

لنا أف ىذه ىي سنتو في أخذ  كذٌكرنا بمصارع الغابريف، كاألقكاـ السابقيف. ليبيف اهلل  ،كالظالميف
 ، ذلؾ أنيـ لما نسكا اهلل الكافريف في كؿ زماف كمكاف، ميما عظمت دكلتيـ، كقكيت شككتيـ

ىانكا عميو فأىمكيـ، كمضت قصصيـ عبرة لكؿ متجبر كمتكبر كظالـ، كبقيت آثارىـ عظة لكؿ 
حتى يعمـ المؤمف أف أىؿ الباطؿ ميما بمغت قكتيـ، كصالكا  .مف لو قمب أك ألقى السمع كىك شييد

 ىماؿ ليـ بؿ ىك اإلمياؿ كاإلمبلء. فإف اهلل ليـ بالمرصاد. كما ىك باإلكجالكا فمف يعجزكا اهلل 
ىبلكيـ كزكاليـ كذىابيـ كما مضى بذلؾ سمؼ األكليف فقد  حتى يحيف أجؿ اهلل كمكعده بأخذىـ كا 

 .[ 220 :الشعراء]  (ی  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یېئ)قاؿ تعالى

 .(1)العظةقّْؽ العبرة ك مشاىدةي آثار المعذبيف تح -ُٕ
  

                                                           

 (، تأليف د. صّلح الخالدم.ِْ/ُّينظر: التفسير المنهجي ) (ُ)
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 اططلبذاؾثاـي

ذمادتكبارذاطشرؽنيذوتوبوخه

ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲     ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ٹ ٹ چ 

ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ          ې ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ

ٺ  ٺ    ڀ پ   ڀ  ڀ     ڀ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

 [  44 – 41الفرقان: ]      چٺ  ٺ  ٿ  

 أواًل: المناسبة:
ييبيّْف أف األمر مع  بعض النماذج مف مككب النبكات تسميةن لرسكلو  عرض الحؽ  بعد أف

ىؤالء الكفار لف يتكقؼ عند الًعنىاد كالتعٌنت بمطالب سخيفة، إنما يتعدَّل ذلؾ إلى محاكلة االستيزاء 
 .(ُ)( ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳ ) :بو كالسخرية منو، فقاؿ 

 ثانيًا: المفردات المغوية:
﮳  ے  ے) -ُ االستيزاء  كجمعيـ بيف". (ِ)أم ما يتخذكنؾ إال ميزكؤان بؾ :(ۓ ۓ﮲ 

ككصفو بأنو كاد أف يضميـ عف دينيـ، دليؿ عمى حيرتيـ في أمره، تارة يستيزئكف بو،  بالنبي 
 .(ّ)" كتارة يصفكنو بما ال يميؽ إال بالعالـ الكامؿ
كالييٍزء كالييزءي: السخرية، ىزئ بو ك منو
نى ىزكان كجييف: األكؿ: لعبان، كالثاني: . كيحتمؿ مع(ْ)

 .(ٓ)باطبلن 
، كىذا يدؿ عمى عظـ (ٔ)لقد كاد أف يصرفنا عف عبادة آليتنا :(ۈ  ۈ   ٴۇۋ ۋ) -ِ

 .(ٕ)عمى ىداية قكمو، كمجاىدتيـ بكؿ ما يستطيع حرص النبي 
  .(ٖ)مف أخطأ طريقان عف اليدل أىـ أـ المؤمنكف! :(ائ  ائ  ەئ ) -ّ

                                                           

 (.َُْْٖ/ ُٕكم )نظر: تفسير الشعراي(ُ) 
 .(ْٓ:ص ) تفسير مقاتل (ِ)
 (.ْٗٓ/ ٔ)بي حياف بأ التفسير في المحيط البحر (ّ)

 .(ُِٗ/ُ) ، البن منظورنظر: لساف العربي(4) 
 (.ُّٗ/ّ) كالعيوف النكت ،الماكردم تفسير :نظري (5)
 .(ِْٔ/ ِلسمرقندم )بحر العلـو لتفسير (6) 
 .(ِْٕ/ ّ)تفسير الزمخشرم  (0)
 .(ْٓ :ص ) تفسير مقاتلظر: ين (٦)
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أرأيت يا محمد مف عرؼ أني إليو، كخالقو، ثـ ىكل حجرنا  :(ۆئ         وئ   وئ  ۇئ  ۇئ ) -ْ
، كقاؿ الكمبي: كانت العرب إذا ىكل الرجؿ منيـ شيئنا عبده مف دكف اهلل، (ُ)يعبده فما حالو عندم

فإذا رأل أحسف منو عبده حجرنا أك شجرنا أك أشباىيما
(ِ). 

اه كعبادة ما ييكاه أفأنت تككف حفيظان تحفظو مف متابعة ىك "أم  :(ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ) -ٓ
بؿ إنما أنت منذر، كقد قمت بكظيفتؾ كحسابو  "،(ّ)"عميو مككبلن فتصرفو عف اليكل إلى اليدل

 .(ْ) "عمى اهلل
كذا  في قمة ك . (ٓ)شبييـ باألنعاـ في المأكؿ كالمشرب ال يفكركف في اآلخرة (پ ڀ ڀ  ڀ) -ٔ

 .(ٔ)التمييز فيما جعؿ ليـ مف اآليات كالبرىاف
 ًا: القراءات:ثالث

 بإبداؿ اليمز كاكان. (﮳)قرأ حفص 
 باليمز. (ان ىيزيء)قرأ الباقكف 
 ء)قرأ حمزة كخمؼ  .(ٕ)بإسكاف الزام (ا  ُهزأ
 ًا: المطائف البالغية:رابع
 االستفياـ لبلستيزاء كالتيكـ، كاإلشارة لبلستحقار. :(﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ) -ُ

كاألصؿ:  ,لثاني عمى األكؿ لمعناية بوتعجيب، كفيو تقديـ المفعكؿ ا :(وئ وئ ۇئ ۇئ) -ِ
 .(ٖ)اتخذ ىكاه إليا لو، بأف أطاعو كبنى عميو دينو، ال يسمع حجة، كال يبصر دليبلن 

إفادة الحصر فإف  ،[43الفرقان: ]  (ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ) في تقديـ:
تقديـ الخبر يفيد الحصر، الكبلـ قبؿ دخكؿ: أرأيت، مبتدأ كخبر، المبتدأ: ىكاه، كالخبر: إليو، ك 
 .(ٗ)فكأنو قاؿ: أرأيت مف لـ يتخذ معبكده إال ىكاه، فيك أبمغ في ذمو كتكبيخو

                                                           

 .(ٖٓ/ ٔلبغوم )ل القرآف تفسير في التنزيل معالم(، ك ُْٔ/ ْتفسير الماكردم ) (ُ)
 (.ّٓ/ ُّلقرطبي )ل القرآف بأحكاـ الجامع (، كِٖٔ/ ِنظر: معاني القرآف للفراء )ي (ِ)
 (ّٗٓ/ ِتفسير النسفي مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ) (ّ)
 (ْٖٓ: صتفسير السعدم ) ((ْ

 (ّٔ/ ُّلقرطبي )ل القرآف بأحكاـ الجامع تفسيرينظر:  (ٓ)
 (.ٗٔ/ ْمعاني القرآف للزجاج ) (ٔ)
 (.ّْ)ص:  القاضي محمد بن الفتاح عبد  كالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتواترة.(ِٗٔ/ ِ) البن الجزرم نظر: النشري (ٕ)
ّْ.) 
 (.ّّٕ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير(، ك َٕ/ ُٗنظر: التفسير المنير للزحيلي )ي (ٖ)
 .(ِْٕ/ ّ)النصاؼ بحاشية الكشاؼ ينظر: ا (ٗ)



 

58 
 

 

  : التفسير اإلجمالي:اً خامس
﮳ )يعني: أىؿ مكة  (ے  ے): قكلو  ﮲  يعني: ما يقكلكف لؾ إال سخرية  (ۓ ۓ

ؿ حيف قاؿ ألبي يعني: إلينا، كىك قكؿ أبي جي (﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ) فيما بينيـ كيقكلكف:
ۋ ) يعني: أراد أف يصرفنا (ۈ  ۈ   ٴۇ)سفياف بف حرب: أىذا نبي بني عبد مناؼ 

يعني: ثبتنا عمى عبادتيا ألدخمنا في  (ۅ  ۅ ۉ  ۉ)يعني: عف عبادة آليتنا  (ۋ
يعني: يكـ القيامة  (ې  ې  ې  ى  ى )دينو. حكى قكليـ ثـ بيف مصيرىـ فقاؿ:

 ، يعني: يبٌيف ليـ أف الذم قمت ليـ كاف حقا.يعني: أخطأ طريقان  (ائ  ائ  ەئ  )
يعني: اتخذ ىكل نفسو إليان، يعني: يعمؿ بكؿ ما يدعكه  (وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ): قكلو 

ۆئ  )إليو ىكاه. كيقاؿ: إنيـ كانكا يعبدكف حجرا، فإذا رأكا أحسف منو ترككا األكؿ، كعبدكا الثاني 

في اليدل كالضبللة، كيقاؿ: معناه يعني: أتريد أف تككف بيدؾ المشيئة  (ۈئ  ۈئ  ېئ
يعني: أتريد أف تككف ربان ليـ، فتجزييـ بأعماليـ، يعني: لست كذلؾ،  (ۆئۈئ ۈئ ېئ)

 ٻ)يعني: أتظف أنيـ يريدكف اليدل  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ). (ُ)فأنذرىـ، فإنما أنت منذر

 في األكؿ كالشرب، كال يتفكركف في أمر (ڀ     ڀ )يعني: ما ىـ  (پ   ڀ) اليدل (پ  پ
 يعني: أخطأ طريقان مف البيائـ، ألف البيائـ ليسكا بمأمكريف كال منيييف. (ٺ  ٺ  ٺ ٺ) اآلخرة

إف اإلنساف حيف يتجرد مف خصائصو ىذه ليككنف أحط مف البييمة، ألف البييمة قاؿ سيد قطب :"
نساف ما تيتدل بما أكدعيا اهلل مف استعداد، فتؤدم كظائفيا أداءن كامبلن صحيحان. بينما ييمؿ اإل

  ، (ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ پ   ڀ  ڀ     ڀ  پ)أكدعو اهلل مف خصائص، كال ينتفع بيا كما تنتفع البييمة: 
ذلؾ التعقيب الذم يخرج المستيزئيف مف اطار اآلدمية  كىكذا يعقب عمى استيزائيـ برسكؿ اهلل 

 .(ِ)"في عنؼ كاحتقار كميانة

 :ًا: تحقيق األىداف والمقاصدسادس
الضبلؿ كالباطؿ يحاكلكف تبرير مكاقفيـ كالبقاء عمى ما ىـ عميو بشتى الكسائؿ أىؿ الشرؾ ك  -ُ

ثارة الشبيات حكليـ كالتيكـ كاالستيزاء بيـ إلقناع أنفسيـ  كاألساليب، باتياـ خصكميـ بالضبلؿ كا 
 عبلـ المشبكه لتركيج الشائعات كاألراجيؼ، إنيـ يسخركف اإلبسبلمة مكاقفو كأنى ليـ ذلؾ؟

إلعبلـ اليكـ كيؼ ييصكر الدعاة ، فانظر إلى كسائؿ اات كاألكاذيب ضد الدعاة كأىؿ الحؽاالفتراءك 

                                                           

 (.َْٓ/ ِتفسير السمرقندم بحر العلـو )ينظر:  (ُ)
 (.ِٔٔٓ/ ٓ) لسيد قطب في ظّلؿ القرآفينظر:  (ِ)
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كلئؾ المرجفيف أ، كليذا حذر القرآف مف سماع الصديؽالمجاىديف كييشكه صكرتيـ أماـ العدك ك ك 
ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ):كالكاذبيف المنافقيف كاالصغاء ليـ، يقكؿ 

المصطمحات مف ىذه ك  [40:التوبة] (ى  ائ  ائ  ەئ     ىۉ    ې  ې  ې  ې
عمى استخداميا كاطبلقيا عمى الدعاة كالمجاىديف كأىؿ العمـ  التي دأب األعداء ككسائؿ اإلعبلـ

: خكارج منيـ كىيالصادقيف كمف سار عمى ىداىـ مف المسمميف بغية عزليـ كابعاد الناس 
 .، متخمفكف كمنغمقكفكمتطرفكففئة ضالة دكف، ؼ كارىابيكف، اصكليكف كمتشد، دعاة عنكتكفيريكف

 ىي:ينادم بيا ك اليكـ ك التي يركجيا اإلعبلـ المعادم  "الشرؽ االكسط الجديد  "أما مصطمحات 
 العممانية كالميبرالية.كالعصرنة، ، الحداثة كاالنفتاحالكسطية كاالعتداؿ، التسامح 

لمكاىب كاإلمكانات فيما خمقت لو أسكأ حاال مف المزايا كا إف الذم ال يستخدـ ما كىبو اهلل  -ِ
مف األنعاـ التي تنحصر حركاتيا عمى ردكد األفعاؿ االنعكاسية لمغرائز المكدعة فييا. لذا ال 

يداه  حساب كال عقكبة عمى األنعاـ في اآلخرة، أما الكافر فعميو الحساب كالجزاء جراء ما اقترفت
 .(ُ)تمف اآلثاـ كالمكبقا

، في األرض كاليكل، فبل دليؿ مف النقؿ كال حجة مف العقؿ تؤيد عبادة غير اهلل  لـ يعبد إلو -ّ
نما اتباع اليكل، لذا كاف متبعك اليكل أضؿ مف البيائـ حيث منحكا العقؿ لمتفكير في الحاؿ  كا 

 .(ِ)كالمآؿ، فمـ يفكركا إال في شيكاتيـ العاجمة الفانية
 .(ّ)ليو ىكاهالكافر يتخذ إك اع اليكل يصدُّ اإلنساف عف اليدل، اتب -ْ
عمى أمكر: ىي أنيـ سٌمكا ذلؾ إضبلال، كأف  (ۋ ۋ ۈ  ۈ   ٴۇ) :دٌؿ قكلو  -ٓ

بمغ أقصى الجيد كاالجتياد في صرفيـ عف عبادة األكثاف، كأنيـ لـ يعترضكا عمى  الرسكؿ 
، لكنيـ طاشكا ككماؿ عقمو دالئؿ النبكة إال بمحض الجحكد كالتقميد، كأف القكـ أقركا بقكة حجتو 

اآلية فييا داللة عمى ك  ،(ْ)ؿ الجاىؿ العاجز المتحير في أمرهبو، كذلؾ فع فاستيزأكاكالمجانيف، 
تناقض المشركيف كاضطرابيـ، فإف في استفياميـ السابؽ ما يدؿ عمى التحقير لو، كفى آخر 

ئيـ بما كبلميـ ما يدؿ عمى قكة حجتو، كرجاحة عقمو، فذكره تحميؽ ليـ كتجييؿ الستيزا
 .(ٓ)استعظمكه

                                                           

 (.ُِٓ:ص) مصطفى مسلم .تأليف د الفرقافينظر: المعجزة كالرسوؿ من خّلؿ سورة  ((ُ
 (.ُِٔ:ص) رجع السابقالمينظر:  (ِ)
 .صّلح الخالدم. تأليف د(، ْٔ/ُّ)التفسير المنهجي  (ّ)
 (.ُِٔ:ص)، تأليف. د مصطفى مسلم ينظر: المعجزة كالرسوؿ من خّلؿ سورة الفرقاف  (ْ)
 (.ُٗ/ ُٗنظر: تفسير المراغي )ي (5)
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حتى ترده إلى اإليماف كتخرجو مف  ككفيبلن  أم حفيظان  (ۆئۈئ ۈئ ېئ) دٌؿ قكلو  -ٔ
نما عميو التبميغ. كاآلية ىذا الفساد، عمى أف اليداية كالضبللة ليستا مككمتيف إلى مشيئة النبي  ، كا 

عراضيـ عف دعكتو  .(ُ)تسمية لو عف تركيـ اإليماف كا 
 .(ِ)يبلقي في سبيؿ الدعكة مف سخرية بو كاستيزاء كؿ بياف ما كاف الرس -ٕ
يتجاىؿ اإلنساف الضاؿ الحؽ كينكره حتى إذا عايف العذاب عرؼ ما كاف ينكر، كآمف بما كاف  -ٖ

 .(ّ)يكفر
 .(ْ)كؿ متكبرو معانده يستيزئ بصاحب الحؽ ك يكجو لو االتيامات -ٗ

شيكتو كعبد ىكاه تعذرت ىدايتو كأصبح ىداية اإلنساف ممكنة حتى إذا كفر بعقمو كآمف ب -َُ
 .(ٓ)أضؿ مف الحيكاف كأكثر خسرانان منو

اًء اٍلمىٍذكيكرىًة ًفي  (وئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ) -ُُ مف خبلؿ أىٍقكىاًؿ اٍلعيمىمى
ًميعي أىفٍ  ـي اٍلعىمىؿي ًبًو، ىيكى أىٍف يىكيكفى جى عىاًؿ اٍلميكىمًَّؼ ميطىاًبقىةن ًلمىا أىمىرىهي ًبًو ىىًذًه اآٍليىًة أىفَّ اٍلكىاًجبى الًَّذم يىٍمزى

ا يىٍستىًحقُّ  ًميعى مى رىؼى جى ا يىٍيكىاهي، فىقىٍد صى ًميعي أىٍفعىاًلًو تىاًبعىةن ًلمى ، فىًإذىا كىانىٍت جى ؿَّ كىعىبلى ٍعبيكديهي جى اًلقيوي مى مىٍيًو خى وي عى
ذىٍف  ًة ًإلىى ىىكىاهي، كىاً  ذى ًإلىيىوي ًمفى اٍلًعبىادىًة كىالطَّاعى ايىًة اٍلكيضيكحً  فىكىٍكنيوي اتَّخى ىىكىاهي ًفي غى

(ٔ). 
نما ىك  -ُِ بياف أنو ليس مسئكالن عف تحكيميـ إلى صراط  مستقيـ، ألنو ليس ككيبلن عمييـ، كا 

مبمغ معمـ ناصحه مرشد، يجتيد في إقناعيـ بالحؽ عمى مقدار االستطاعة، ثـ إنيـ ىـ المسؤكلكف 
تيار طريؽ سعادتيـ كالتحكؿ عف سبيؿ شقائيـ، فإف لـ يفعمكا استحقكا مسؤكلية شخصية عف اخ

ا ًفي آيىاتو كىًثيرىةو ؛  المؤاخذة كالعقاب. اءى ميكىضَّحن مىٍيًو ىىًذًه اآٍليىةي اٍلكىًريمىةي، جى ٍعنىى الًَّذم دىلٍَّت عى ك ىىذىا اٍلمى
قىٍكًلًو [56: القصص]  (  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ): كىقىٍكًلًو  گ  گ  ): ، كى

قىٍكًلًو  ,[30 النحل:]  (  ڱگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ) :كى

ـي ًعٍندى المًَّو  [13 الزمر:] (ۉ  ۉ ، كىاآٍليىاتي ًبًمٍثًؿ ذىًلؾى كىًثيرىةه، كىاٍلًعٍم
(ٕ). 

                                                           

 (.ٕٔ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) (1)
 .(ُٖٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) (2)
 (.ُٖٔ/ ّ) ينظر: المرجع السابق. (3)
 .صّلح الخالدم. تأليف د(، ْٔ/ُّ)التفسير المنهجي  (ْ)
 (.ُٖٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) نظر:ي (5)
 (.ٗٓ/ ٔ)للشنقيطي أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ينظر : (6)
 (.ٗٓ/ ٔ) ينظر: المرجع السابق ((ٕ
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اإلصرار عمى الكفًر صبران يدل ضبلالن، ك الحقائؽ مقمكبةه عند الكفار، فيـ يعتبركف ال -ُّ
 .(ُ)محمكدان 

بياف عمتيـ النفسية التي تجعميـ يصدكف ابتداءن عف االستجابة لدعكة الرسكؿ الرشيدة، كعف  -ُْ
 تدبر ما جاء فيو كىك اتخاذىـ اليكل إليان مف دكف اهلل.االستماع الكاعي إلى القرآف، ك 

يقكـ بدعكتيـ إلى اإلسبلـ كظيفةه تبميغيةه بيانيةه إقناعية،  في الذيف تأكيد أف كظيفة الرسكؿ  -ُٓ
 ال كظيفةه تحكيمية.

بياف أف الذيف كفركا إصراران كعنادان، إذ عطمكا أسماعيـ كأبصارىـ كعقكليـ عف إدراؾ الحؽ،  -ُٔ
نزلكا  كعف النظر إلى المستقبؿ البعيد، بسبب ككنيـ عبيد أىكائيـ المرتبطة بزينة الحياة الدنيا، فقد

عف إنسانيتيـ التي خمقت في أحسف تقكيـ، إلى مستكل المخمكقات البييمية التي ال تعرؼ غير 
 شيكاتيا مف الحياة الدنيا.

إف اإلنساف يستخدـ قدرات الفكر لديو، كما سخر اهلل لو في الككف، في نشر الفساد في  -ُٕ
قامة الحركب كسفؾ الدماء، كظمـ عباد اهلل، كفرض ا ستعبلئو كسمطانو في األرض األرض، كا 

بالقكة، كارتكاب شركر ال حد ليا، بخبلؼ األنعاـ فإنيا متى حققت رغباتيا كشيكاتيا سكنت 
كىدأت، كلـ يكف منيا شر كال ضرر كال فساد، فثبت أف اإلنساف الكافر الذم ال يؤمف بيـك الديف 

 أضؿ مف األنعاـ سبيبلن.
 ذ.(ِ)، فيـ أضؿُّ مف األنعاـتداء، فبل يسمعكف كال يعقمكفاالىالكفار يعطمكف كسائؿ المعرفة ك  -ُٖ

                                                           

 .صّلح الخالدم. تأليف د(، ْٔ/ُّ)التفسير المنهجي ينظر:  (ُ)
 (ْٔ/ُّ) المرجع السابقينظر:  (ِ)
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 المبحث الثالث
 ف سورة الفرقان من اآليةالدراسة التحميمية لمقاصد وأىدا 

(ٗ٘-٘٘) 
 

 كفيو أربعة مطالب:
 

 المطمب األول: بعض الدالئل الكونية عمى قدرة اهلل.
 

 افرين.المطمب الثاني: االعتبار بآيات اهلل وتحريم طاعة الك
 

 المطمب الثالث: بعض اآليات الكونية عمى قدرة اهلل.
 

 المطمب الرابع: التعجيب من حال المشركين مع آيات اهلل.
ذ  
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ذاططلبذاألول

 بعضذاؾدالئلذاؾكوـوةذعلىذؼدرةذاهلل
 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

 [43 – 45الفرقان: ] چڱ  ں  ں  

 المناسبة:: أوالً 
بعد الحكـ عمى القكـ في المطمب السابؽ أف ال سبيؿ إلفياميـ كال رجاء في اىتدائيـ عف طريؽ 

جاء في ىذا المقطع جممة مف الظكاىر الككنية المحسكسة، لعميا تثير فييـ  المحاكمات العقمية،
 ذلؾ، في تفكيرىـ كفساد كمناقشتيـ التكحيد أدلة عف المعرضيف جيؿ  اهلل بٌيففالتأمؿ كالتدبر، 

 عمى التامة كقدرتو الحكيـ، الصانع كجكد عمى كعقبل حسا قاطع بنحك دالةال دلةبعضان مف األ ذكر
 .(ُ)كالمتضادة المختمفة ياءاألش خمؽ

 :كىي ككجكده، دالئؿ ككنية دالة عمى قدرة اهلل  ةكيشتمؿ ىذا المطمب عمى ثبلث
 

 سالظل والشم: الدليل األول
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

      [46 - 45:  الفرقان]  چڃ     ڃ  ڃ  ڃ  

 غوية:المفردات الم 
الظؿ في المغة، معناه: الستر، يقاؿ: ال أزاؿ اهلل عنا ظؿ فبلف، أم: ستره،  :)ٹ    ٹ   ٹ (-ُ

 .(ِ)ءمة الميؿ: ظؿ؛ ألنيا تستر األشياكظؿ الشجرة سترىا، كيقاؿ لظم

                                                           

 )بتصرؼ( (ٕٗ/ ُٗ) للزحيلي المنير التفسير نظر:ي(ُ) 
 (.ُّْ)ص: ابأصفهاني الراغب مفردات ينظر: (ِ)
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كالمفسركف جميعنا قالكا في معنى الظؿ ىاىنا: إنو الظؿ مف كقت طمكع الفجر، إلى كقت طمكع 
ذم يككف بعد طمكع الفجر، كانبساطو قبؿ طمكع الشمس، كظيكرىا عمى األرض الشمس فالظؿ ال

 .(ُ))ٹ    ٹ     (ىك الذم أراد اهلل بقكلو: 
أم ثابتنا دائمنا ال يزكؿ :)ڤ  ڤ ڤ  ڤ( -ِ

(ِ). 
: يعني عمى الظؿ دليبلن تعمكه الشمس فتدفعو حتى تأتي عمى )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڄ   ( -ّ

  .(ّ)الظؿ كمو
 .(ْ)أم: اتبعناىا إياه ،نا الشمس عمى الظؿ حتى ذىبت بوكالمعنى: دلم

أم: شيئنا بعد شيء. ثـ دلمناكـ أييا الناس بنسخ الشمس إياه  (ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڃ ) -ْ
 .(ٓ)عند طمكعيا عميو أنو خمؽ مف خمؽ ربكـ، يكجده إذا شاء، كيفنيو إذا أراد

نما يقبض اهللكذلؾ أف الظؿ بعد طمكع الشمس ال يذىب كمو دفعة، ك  (ڃ  ڃ)  ذلؾ   ا 
ا خفينا، شيئنا بعد شيء، كييعًقبي كؿَّ جزء منو يقبضو بجزء مف ضياء الشمس حتى يذىب  الظؿ قبضن

 .(ٔ)كمو
 :التفسير اإلجمالي 
ككحدانيتو، ىي براىيف ككنية حسية مشاىدة، ال تحتاج لكثير  البراىيف الدالة عمى كجكد اهلل إف 

ن ما تحتاج لبلنتباه ليا، كفيـ مدلكالتيا، كما تؤديو مف فكائد عظيمة مف التفكر كالتأمؿ كالتعقؿ، كا 
، كىي في آيات متكالية أدلة خمسة: كىي أكجدىا الخالؽ، لنفع اإلنساف، كاالىتداء بيا إلى اهلل 
رساؿ الري يجاد الميؿ كالنيار، كا  الدليؿ األكؿ عمى  ح إلنزاؿ المطر، أذكر ىناامٌد الظؿ كقبضو، كا 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ) :ككجكده في قكلو  قدرة اهلل 

 (ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  
يعني ألـ تنظر أييا الرسكؿ ككؿ سامع إلى صنع ربؾ الذم يدؿ عمى كماؿ قدرتو كمنتيى رحمتو 

دة حر الشمس، مف ؼ بسط الظؿ، يتفيأ بو الناس طكاؿ النيار، كينعمكف فيو بالكقاية مف شكي
نما كقصران  عمى حاؿ كاحدة ال يتغير طكالن  دائمان  طمكع الشمس إلى غركبيا. كلك شاء لجعمو ثابتان  ، كا 

في ساعات النيار كالفصكؿ المختمفة، كفي ذلؾ فكائد كثيرة لئلنساف كالنبات كالحيكاف،  جعمو متفاكتان 
                                                           

 (.ٗٗ/ ٖ، كتفسير الثعلبي ) (ِْٔ/ ِ، كتفسير السمرقندم )(ُّْ:ص)نظر: تأكيل مشكل القرآف ي(1) 
 (.َٕ/ ْ، كمعاني القرآف للزجاج ) (ِٖٔ/ ِمعاني القرآف للفراء )نظر: ي (2)
 (ْٔ:ص ) تفسير مقاتلنظر: ي (ّ)
 (.ِْْ/ ُُ، كاللساف ) (ُِٕ/ ِ) لألزىرم  تهذيب اللغةنظر:  (ْ)
 .(ُٗ/ُٗ) جامع البياف للطبرم  تفسير نظر:ي(ٓ) 
 .(ُّٓ، البن قتيبة )ص: تأكيل مشكل القرآفنظر: ي (ٔ)



 

65 
 

كه عبلمة عمى بعض أكقات الصبلة، لمزمف، حتى إف الفقياء جعم كمف فكائده: اتخاذه مقياسان 
كالظير عند الزكاؿ، أم تحكؿ الظؿ نحك المشرؽ كميؿ الشمس نحك المغرب، كالعصر إذا بمغ ظؿ 

 كؿ شيء مثمو في رأم الجميكر، كعند أبي حنيفة: إذا بمغ ظؿ كؿ شيء مثميو.
ـٍ تىرى برؤية العيف، كاألكلى في رأم الرازم حممو عمى ر  ؤية القمب، كالمعنى: ألـ كىذا عمى تفسير أىلى

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ )ير قدرة اهلل في تمديده غير مرئيألف الظؿ مف المبصرات كلكف تأث ،تعمـ

أم ثـ جعمنا طمكع الشمس عبلمة عمى الظؿ، فمكال  (ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  
ثـ جعؿ  ،خمؽ الظؿ أكالن  طمكعيا لما عرؼ الظؿ فإف كؿ شيء يتميز بضده. كىذا يعني أف اهلل 

عمى  فشيئان  كشيئان  قميبلن  عميو. ثـ أزلنا الظؿ كحكلناه كغيرنا اتجاىو بضكء الشمس قميبلن  الشمس دليبلن 
ميؿ غير فجأة بحسب سير الشمس كارتفاعيا، حتى ال يبقى عمى األرض ظؿ إال تحت سقؼ أك 

إلى غركبيا، كفي إيجاد الظؿ كتغيره بعد شركؽ الشمس  تحت شجرة، كقد أظمت الشمس ما فكقو.
كانتقالو مف حاؿ إلى حاؿ، كقبضو كبسطو، كالتصرؼ فيو عمى كفؽ الحكمة دليؿ كاضح عمى 

 .(ُ)كجكد اإللو القادر، الخبير البصير، العميـ الحكيـ، الرؤكؼ الرحيـ
 

 رالميل والنيا الدليل الثاني:
 [40الفرقان: ] چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ  چ  چٹ ٹ چ 

 لمغوية :المفردات ا 
الثاني: ك  ،سترنا كحجابنا ألبصاركـ )ڇ (  قكليف في معنى: (ِ)قاؿ ابف قتيبة :)ڇ  ڇ  ) -ُ

 .،(ّ)سكننا
قاؿ أىؿ العربية كالمعاني: جعؿ الميؿ لباسنا؛ ألف ظممتو تمبس كؿ شخص كتغشاه حتى يمنع مف  ك

 ، (ْ)إدراكو، كىك مشتمؿ عميكـ كعمى كؿ شيء كالمباس الذم يشتمؿ عمى البسو

                                                           

(، كتفسير السعدم  تيسير الكريم الرحمن )ص: ّٕ/ ُّ(، كتفسير القرطبي )َٖ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )نظر: ي (1)
ْٖٓ.) 

أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدِّينوًرم. عالم كفقيو كأديب كناقد كلغوم، موسوعي  المعرفة، كيعد من أعّلـ القرف الثالث  (ِ)
تقل إلى بغداد، فأخذ عنهم الحديث كالتفسير كالفقو كاللغة كالنحو كالكّلـ كابأدب كالتاريخ، اختير للهجرة. كلد بالكوفة، ثم ان

شهر قلمو كسخره إلعّلء السنة كتفنيد حجج خصومها، كبذلك استحق أف يقاؿ: إنو أقاضينا لمدينة الدينور، كمن ثم لقب بالدينورم. 
كمن أشهر مؤلفاتو: تأكيل مشكل القرآف؛ تأكيل مختلف الحديث؛ داللة ( قُِّ)توفيفي أىل السنة بمنزلة الجاحظ عند المعتزلة. 

 (.ُْٕ/ّينظر: "ابأعّلـ" للزركلي)  .النبوة؛ إعراب القرآف؛ تفسير غريب القرآف. عيوف ابأخبار
 .(ُْْ:ص)نظر: تأكيل مشكل القرآف، ابن قتيبة، ي (ّ)
 (.ْْْ/ُِنظر: تهذيب اللغة )ي(ْ) 
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: قيؿك  ،(ُ)يقاؿ: سبت المريض، فيك مسبكت ،: النكـ ًشبو غشية : السبات)ڇ ڇ ( -ِ
 .(ِ)أم: جعمنا نكمكـ راحة لكـ ، السبات أف يقطع عف الحركة كالركح في بدنو

االنبساط في التصرف، ومنو: : كالنشكر، (ّ): ينتشركف فيو البتغاء الرزؽأم )ڍ ڌ ( -ٖ
سيف ذكر النشكر ىاىنا؛ ألف النائـ  كتو وتصرفو بعدنشور الميت، وىو: حياتو وحر  ىمكده. كحى

بالميؿ يككف بانقطاعو عف العمؿ كالميت، فإذا استيقظ بالنيار كأخذ في أعمالو كاف النيار نشكرنا لو 
 .(ْ)مف كفاة النكـ

 :المطائف البالغية 
كيستره حذؼ منو أم كالمباس الساتر الذم يغطي البدف  )چ  ڇ  ڇ    چ (التشبيو البميغ  -ٔ

 . (ٓ)شبو فأصبح بميغان.األداة ككجو ال
چ    چ  ڇ  ڇ   ( المقابمة المطيفة بيف الميؿ كالنيار كالنكـ كاالنتشار كالتقمب في المعاش -ِ

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
(ٔ).  

 :التفسير اإلجمالي 
 جعؿ ظبلـ الميؿ ساتران إف اهلل ، (چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌچ  چ  ) 

لراحة األبداف  لمحركة، تكفيران  كجعؿ النكـ كالمكت قاطعان  ،[ٔالميل: ] (ڳ ڳ ڳ)كما قاؿ:  كالمباس،
كالحكاس كاألعضاء، بعد إجياد النيار، كعناء العمؿ، فبالنكـ تسكف الحركات كتستريح األعصاب 

النيار مجاال لبلنتشار في األرض، ينتشر فيو الناس  ، كجعؿ كاألعضاء كالبدف كالركح معان 
 بتغاء الرزؽ كغيره، كيتكزعكف فيو لمعايشيـ كمكاسبيـ.ال

ٹ  )كقاؿ:  ،[ٓٙ: األنعام] (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ) :ككما أف النكـ يشبو المكت، كما قاؿ 

فإف االنتشار كاليقظة يشبو البعث، قاؿ  ،[ٕٗ: الزمر] (  ڦٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
 .لقماف البنو: كما تناـ فتكقظ، كذلؾ تمكت فتنشر

كفي  .[ٖٚالقصص: ] (چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   )كنظير اآلية قكلو: 
الميؿ كسككنو، كالنكـ كراحتو، كالنيار كحركتو، دليؿ كاضح عمى كجكد اإللو الخالؽ القادر 

                                                           

 (ّٕٖ/ُِ) لألزىرم ، كتهذيب اللغة (ِّٗ/ٕ) للفراىيدم عيننظر: كتاب الي (ُ)
 (.ِِٕ/ٓنظر: معاني القرآف للزجاج )ي (ِ)
 (.ْْٓ/ِ، كتفسير مجاىد )(ْٔ:ص)نظر: تفسير مقاتل ي (ّ)
 (  ُِ/ُٗ) الطبرم بن جريرال القرآف تأكيل في البياف جامعنظر: تفسير ي (ْ)
 (.ّّٕ/ِ) للصابوني (، كصفوة التفاسيرٕٕ/ُٗ(، كالتفسير المنير للزحيلي )ْٓ/ُٗ) البن عاشور نظر: التحرير كالتنويري (ٓ)

 .(ّّٕ/ ِ) للصابوني  التفاسير صفوة (ٖ)
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المتصرؼ في الككف، ففي ضكء النيار الحياة كالبيجة كالحركة كالعمؿ، كفي الميؿ اليدكء كالسككف 
عد جعؿ لكؿ ظرؼ ما يناسبو تماما كيحقؽ المقصكد عمى  اد النفس لمكد كالكدح كالجياد، كاهلل كا 

أكمؿ كجو. كىذه اآلية مع داللتيا عمى قدرة الخالؽ، فييا إظيار لنعمتو عمى خمقو ألف في ستر 
 .(ُ)رالميؿ فكائد دينية كدنيكية، كفي تشبيو النـك كاليقظة بالمكت كالحياة عبرة لمف اعتب

 
 رالرياح واألمطا الدليل الثالث:

ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑٹ ٹ چ 

 [43 - 4٦:  الفرقان]   چڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 

 :المفردات المغوية 
كح كالرَّاحة، كانقطاعي " : (ڈ)  -ُ ا؛ ألف الغالب عمييا في ىبكبيا المجيء بالرَّ سميت الريح ريحن
ـٌ، فيي مأخكذة مف الركح. ىب من اسُترعي رعيًة فمم  »كمنو الحديث: . (ِ)"كبيا ييكًسبي الكربى كالغى

ن ريَحيا لتوجد من مسيرة مائة عام  .(ّ) «َيُحطيم بنصيحة، لم ُيِرْح رائحَة الجنة، وا 
 ، لمرحمة كالرياح ، لمنقمة الريح يرسؿ اهلل إف":  قاؿ كمف كالرياح الريح بيف لفرؽا مندة ابفقاؿ 
  تركىا لـ كجنكدا ريحا عمييـ فأرسمنا:  كجؿ عز اهلل قاؿ.  كاحد كالريح الرياح معنى:  قاؿ كمف
 يدعك  أف ، عنيما اهلل رضي عباس ابف عف كركم صرصرا ريحا عمييـ فأرسمنا:  تعالى كقاؿ
 في كاف ما:  كعب بف أبي كقاؿ« .  ريحا تجعميا وال ، رياحا اجعميا الميم : » الريح رأل إذا

  .(ْ) "العذاب التكحيد كالريح ، الرحمة فيي الرياح القرآف
أم:  [ٙٗالروم: ] (ک  ک   ک    ):جمع بشيرنا عمى بيٍشر مف قكلو: (ژ  ڑ  ڑ ژ) -ِ

  .(ٓ)تبشر بالمطر كالرحمة

                                                           

 (.َِٓ/َُ(، كالتفسير الوسيط لطنطاكم )َِٗٓ/َُ(، كزىرة التفاسير )ُٖ/ُٗنظر: التفسير المنير للزحيلي )ي(ُ) 
  (.َُِ/ْلرازم )تفسير مفاتيح الغيب ل (ِ)
، ُِْٔ/ٔ: من استرعى رعية فلم ينصح، ٖ( كتاب ابأحكاـ، بابَُٕٓالحديث أصلو في الصحيحين، ركاه البخارم ) (ّ)

 ( ِِٕ رقم) حديث ُِٓ/ُ: استحقاؽ الوالي الغاش لرعيتو النار،ّٔ باب ( في اإليماف،ُِْكمسلم ) (.ُّٕٔرقم) حديث
د من مسيرة مائة عاـ"، كلفظ )لم يرح( في حديث عبد اهلل بن عمرك كليس في ألفاظهما: "لم يرح رائحة الجنة، كإف ريحها لتوج

ا لم يرح رائحة الجنة، كإف ريحها توجد من مسير  ( كتاب الجزية، ُّٔٔربعين عامنا" ركاه البخارم )ة ابأمرفوعنا: "من قتل معاىدن
( ، ا بغير جـر . ( كتاب: الديات، باب: إثم من قتل ذميًّاُْٗٔباب: إثم من قتل معاىدن   بغير جـر

 .(ٔٔ: ص) معنوف ػ مندة البنالتوحيد  (ْ)
 . (ُّٖ/ ُ)  نظر: معاني الفراءي (ٓ)
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ر يتطيكالطَّيكر: ما ، يرطّْ مي يكر في المغة ىك: الطاىر ال: الطَّ (ُ)قاؿ األزىرم :(گ گ ( -ّ
بو، كالكىضكء: ما يتكضأ بو
(ِ). 

كأما الطيكر: كؿ ما نزؿ مف السماء، أك خرج مف بحر، أك أذيب ، المفسركف يقكلكف: مف السحابك 
، فيك طيكرمف ثمج،  أك بىرىدو

  .(ْ) « ىو الطيور ماؤه»في البحر:  قال النبي  .(ّ)
 .(ٓ)" نبات كال فييا زرع ال ميتةن  أرضان  المطر بيذا لنحيي :"أم (گ  ڳ  ڳ  ڳ   ) -ْ
ٍمًقنا ًمف الماء ذلؾ كنيٍسقي" :أم    (ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ) -ٓ  األنعاـ مف كثيرنا خى

 .(ٔ)"كالناس
 :المطائف البالغية 

 : استعارة بديعية، استعار اليديف لما ىك أماـ الشيء كقٌدامو.(ژ ڑ ڑ) -ٔ
ًميري  .(ٕ)كاالمتناف إلى التكمـ لمتعظيـ (ڈ ڈ) التفات مف الغيبة :(ک ک ک ) -ِ كىضى

قىاـً ااًلٍمًتنىافً  ٍلنا اٍلًتفىاته ًمفى اٍلغىٍيبىًة ًإلىى التَّكىمُّـً أًلىفَّ التَّكىمُّـى أىٍليىؽي ًبمى ًميري أىٍنزى كىضى
(ٖ).  

مىى طىًريقىًة اأٍلىٍحكىاـً ًفي -ّ ـً عى اهي نىٍسجي اٍلكىبلى مىى اأٍلىنىاًسيّْ اٍقتىضى ـي ًذٍكري اأٍلىٍنعىاـً عى تىٍعًقيًبًو ًبقىٍكًلًو:  تىٍقًدي
ـى ًذٍكري أىناًسيَّ لىتىفىكَّؾى النٍَّظـي  )ڻ    ڻ ڻ ڻ( لىٍك قيدّْ ـٍ ًذٍكري النَّاًس ًفي قىٍكًلًو ، كى ـٍ ييقىدَّ لى : كى
مىى أىٍصًؿ  [33النازعات:  ] (ہ ہ  ھ   ( اءى عى ًفي سيكرىًة النَّاًزعىاًت اًلٍنًتفىاًء الدَّاًعي ًلمتٍَّقًديـً فىجى
 .(ٗ)تٍَّرًتيبً ال
 
 

                                                           

عني بالفقو فاشتهر  نسبتو إلى جده ، مولده ككفاتو بهراة، ىو محمد بن ابأزىر الهركم أبو منصور أحد ابأئمة في اللغة كابأدب( ُ)
 ، كقع في إسار القرامطة ،القبائل، كتوسع في أخبارىم كقصد ،بهافرحل في طل ،بو أكال، ثم غلب عليو التبحر في العربية

 .(ُُٓ/ ٓ) ينظر: ابأعّلـ للزر كلي
 (.ُِٕ/ٔ) لألزىرم  تهذيب اللغة (ِ)
 .(.ُّٖ/ ُ)  نظر: معاني الفراءي (ّ)

  باب هارةالط كتاب السنن من المجتبىك  ،(ُْٗ) رقم حديث ِّٕ/ُ.  ّباب الطهارة كتاب الصحيحين على المستدرؾ (ْ)
 .صحيح بانو االلباني عليو كحكم  (ٗٓ) رقم حديثَٓ/ُ البحر ماء باب ْٕ

 .(ّّٓ/ ِ) للصابوني التفاسير صفوة(ٓ) 
 (.ّْٔ/ ُ)  التفسير أساتذة من ، لنخبةالميسر التفسير (6)
 (.ٕٕ/ُٗ(، كالتفسير المنير للزحيلي )ّّٕ/ِ) للصابوني نظر: صفوة التفاسيري (0)
 (.ْٕ/ُٗ) البن عاشور  حرير كالتنويرنظر: التي (ٖ)
 (.ْٗ/ُٗنظر: التحرير كالتنوير )ي (ٗ)
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يدؿ عمى أف لماء المطر خاصية اإلحياء لكؿ أرض؛  (ڳ):  كتنكير قكلو"قاؿ ابف عاشكر: 
ألنو لخمكه مف الجراثيـ، كمف بعض األجزاء المعدنية، كالترابية، التي تشتمؿ عمييا مياه العيكف، 

ا بكؿ أرض، كبكؿ نبات، عمى اختبلؼ ط باع األرضيف، كمياه األنيار، كاألكدية، كاف صالحن
 .(ُ)"كالمنابت

عف التعبير عف  كقدـ األنعاـ كأخر اإلنساف عف النبات كالحيكاف لشدة حاجة الحيكاف كككنو عاجزان 
مراده، أما اإلنساف فيتفنف في استخراج الماء بكسائؿ عديدة، كألف الناس إذا ظفركا بما يسقي 

 .(ِ)سبب حياتيـ كمعيشتيـ عمى سقييـبسقياىـ، فقدـ ما ىك  أرضيـ كمكاشييـ، فقد ظفركا أيضان 
 القراءات: 

فقرأ بعضيـ: بالجمع في مكاضع، كبالتكحيد في مكاضع ، منيـ ابف  )ڈ)  اختمؼ القراء في -
مٍ  كثير حيث قرأ مىبى جى لىًكٍف غى ٍعنىى، كى ٍعنىى اٍلًجٍنًس، كىاٍلًقرىاءىتىاًف ميتًَّحدىتىاًف ًفي اٍلمى مىى مى ٍفرىاًد عى عي ًبًصيغىًة اإٍلً

يًح ًفي ًريًح اٍلعىذىابً  ٍفرىادي الرّْ ٍيًر كىاً  يًح ًفي ًريًح اٍلخى الرّْ
  ، كىـ مختمفكف فييا.(ّ) 

ٍمييكري  - قىرىأى اٍلجي ٍـّ )انيشيرن  ( كى اًمرو ًبضى قىرىأى اٍبفي عى . كى ٍمعى نىشيكرو كىرىسيكؿو كىريسيؿو مَّتىٍيًف جى ًبضى ًلًو كى : ًبنيكفو ًفي أىكَّ
مىى تى  مىى أىنَّوي ًمفى فىسيكيكفو عى سيكيكًف الشّْيًف عى مىؼه ًبفىٍتًح النُّكًف كى ٍمزىةي كىاٍلًكسىاًئيُّ كىخى قىرىأى حى رىكىًة. كى ٍخًفيًؼ اٍلحى

يىاحى  كيمُّيىا ًمفى النٍَّشًر كىىيكى اٍلبىٍسطي كىمىا ييٍنشىري الثٍَّكبي اٍلمىٍطًكمُّ أًلىفَّ الرّْ ٍصًؼ ًباٍلمىٍصدىًر، كى تىٍنشيري اٍلكى
.ال ابى  (ْ) سَّحى

ٍمعى بىشيكرو ًمفى التٍَّبًشيًر أًلىنَّيىا تيبىشّْري ًباٍلمىطىر - سيكيكًف الشّْيًف جى دىةو كى اًصـه ًببىاءو ميكىحَّ قىرىأى عى كى
 (ٓ). 

 )ڳ (: شدد أبك جعفر المدني الياء مكسكرة، كأسكنيا غيره. حيث قرأ أبك جعفر)ڳ - (
الٌاء والقراءتان وجهان عربٌان  بإسكان )ڳ ( ةبتشديد الياء. كقرأ جميكر القراء العشر 

 .(ٔ)متكاملتان
 
 
 

                                                           

 .(ْٖ/ ُٗ)البن عاشور  كالتنوير التحرير (ُ)
 (.ِٖ/ُٗنظر: التفسير المنير للزحيلي )ي (ِ)

كألف بعدىا على فبهذه اآلية قرأ حمزة كالكسائي كخلف بإسكاف الياء كحذؼ ابألف بعدىا، على اإلفراد، كغيرىم بفتح الياء (3) 
 (.ُِٓ-ِْٖ/ِ، كالحجة ) (ِِّ/ِ) في القراءات العشر  ، كالنشر( ُّٕ:ص)الجمع. ينظر: السبعة 

 (.ْٕ-ْٔ/ُٗ) البن عاشور نظر: التحرير كالتنويري (4)
 (.ْٕ-ْٔ/ُٗ)المصدر السابق نظر: ي (5)
 (.ِِٕ)ص: قاضيال الفتاح عبدل "البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتواترة"نظر: ي (6)
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 التفسير اإلجمالي: 
اًب بىٍعدىىىا. كالرياح أنكاع، فىًمٍنيىا مىا إف ًمٍف قيٍدرىة اهلل  ، أىٍم ًبمىًجيًء السَّحى يىاحى ميبىشّْرىاتو ، أىنَّوي ييٍرًسؿى الرّْ

ا يىٍحًمميوي، ًمٍنيىا مى ، كى ابى ًمٍنيىا مىا  ييًثيري السَّحى ا يىكيكفي بىٍيفى يدم السحاب مبشران، كى ًمٍنيىا مى ا يىسيكقيوي، كى ًمٍنيىا مى كى
ابى ًلييٍمًطرى  يىٍمقىحي السَّحى
(ُ). 

فيك كحده الذم رحـ عباده كأدر عمييـ رزقو بأف أرسؿ الرياح مبشرات بيف يدم رحمتو كىك المطر 
و بإذف آمرىا كالمتصرؼ فييا ليقع استبشار فثار بيا السحاب كتألؼ كصار كسفان كألقحتو كأدرت

 العباد بالمطر قبؿ نزكلو كليستعدكا لو قبؿ أف يفاجئيـ دفعة كاحدة.
يطير مف الحدث كالخبث كيطير مف الغش كاألدناس، كفيو بركة مف  (ک    ک  ک گ گ)

ؿ الناس بركتو أنو أنزلو ليحيي بو بمدة ميتان فتختمؼ أصناؼ النكابت كاألشجار فييا مما يأك
أم: نسقيكمكه أنتـ كأنعامكـ، أليس الذم أرسؿ  (ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں )كاألنعاـ. 

الرياح المبشرات كجعميا في عمميا متنكعات، كأنزؿ مف السماء ماء طيكرا مباركا فيو رزؽ العباد 
 .(ِ)كرزؽ بيائميـ، ىك الذم يستحؽ أف يعبد كحده كال يشرؾ معو غيره

 ات :إشارات عممية تضمنتيا اآلي 
القبض اليسير لمظؿ ىك إشارة إلى اعتداؿ الكرة األرضية عف محكرىا المائؿ بدرجة قدرىا  -ٔ

{ لينشأ اختبلؼ الفصكؿ، كاختبلؼ الميؿ كالنيار طكال كقصرا في الشتاء ٓ.ِّالفمكيكف بػػػ}
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  )كالصيؼ، كتساكييما في الخريؼ كالربيع. يقكؿ عز مف قائؿ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ٿڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ    پ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

[03-01:القصص] (ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ     ژ  
 (ٖ). 

الظكاىر  ىذه [,40: الفرقان] (چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ) -ٕ
ڳ  (األربع آثار لمظؿ كالشمس ، فإذا امتد الظؿ فغطى جانبا مف الكرة األرضية جاء الميؿ فغشي

كالساعة البيكلكجية لدل اإلنساف مكزكنة عمى ذلؾ فيدب الفتكر كالسككف إلى أنحاء  [1: الليل]) ڳ ڳ
عنو القرآف الجسـ فتيدأ األعصاب كترتخي العضبلت كيحدث النكـ المكت األصغر كما عبر 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ) بقكلو:

                                                           

 (.ّْٔ/ِمختصر تفسير ابن كثير )نظر: ي (ُ)

 (.ْٖٓلسعدم )ص: ل تيسير الكريم الرحمننظر: ي (ِ)
 ط دار الفكر العربي. ( ،َُٗ:ص)نظر: الكوف كاإلعجاز العلمي للقرآف/للدكتور منصور حسب النبي ي (3)
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كنكـ الميؿ يحقؽ  ,[42:الزمر] (چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   چڃ  ڃ    چ  چ
الراحة لمجسـ أكثر مف نكـ النيار في أم كقت آخر، كىك مف التكامؿ في نظاـ الككف الذم تشكؿ 

: ككاف مف دعاء رسكؿ اهلل  (ُ)نوحياة اإلنساف كنظاـ عممو جزءا م الحمد  » بعد قيامو مف النـك
ليو النشور  .(ٕ) «هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وا 

إف ظيكر السحب في األفؽ كمبلمسة الرياح الرطبة لمكجو، تدخؿ البشر كالسركر إلى نفكس  -ٖ
 لمطر كالخصب كالفناء.الناس كبخاصة مف ترتبط حياتو بالزراعة كالماشية، ألف في ذلؾ بشائر ا

كعبلقة الرياح في تككيف السحب كالتأليؼ بينيا كسكقيا إلى مساقط المطر عبلقة كطيدة كأساسية، 
 كقد أشار القرآف الكريـ إلى جممة مف ىذه الحقائؽ كفي آيات عديدة منيا:

 .[4٦الروم: ] چ وئۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ  چ قكلو  -

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب     ۈئ  ۈئ   ېئ  چ  كقكلو  -

 [.43النور: ] چمخمج  جح  مح   جخ  حخ  حج مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يث

  چڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گچ كقكلو جؿ جبللو -

 .[22الحجر: ]
 چ چ  چ  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چكيقكؿ تبارؾ اسمو  -

 .[    16البقرة: ]

إف ىذه الحقائؽ في الرياح كالسحب كالمطر كتكييؼ حرارة األجكاء لـ يصؿ إلييا اإلنساف إال بعد 
تطكر عمـ األرصاد كاستخداـ األجيزة الحديثة في ىذه الدراسات، يقكؿ المختصكف: عندما يتبخر 

المدارية، فيعمؿ عمى تمطيؼ جكىا،  الماء يمتص كمية مف الحرارة مف الجك المحيط في المناطؽ
كعندما يتكاثؼ بخار الماء كيتحكؿ إلى سحب كأمطار في المناطؽ الباردة، فإنو يعيد إلى الجك 

كبيذا يتـ رفع درجة حرارة المناطؽ الباردة  التي اكتسبيا عند تبخره مف قبؿ الطاقة الحراريةنفس 
ر كال بد مف استمرارىا مف أجؿ عدالة التكزيع إلى حد ما، ككأف ىذه الدكرة تكييؼ إليي مذىؿ جبا

 .الحرارم عمى سطح األرض
ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ    ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ يقكؿ عز مف قائؿ 

 كيقكؿ جؿ شأنو  [ 43- 4٦لفرقان: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

                                                           

 (.ُّٗ)ص: النبي حسب منصور للدكتور/للقرآف العلمي كاإلعجاز الكوف: ( ينظرُ)
 ،َِّٖ/ْ كمسلم، (،ّٓٗٓ) رقم ،حديثِِّٔ/ٓ.ناـ إذا يقوؿ ما ٕ باب الدعوات كتابركاه البخارم في صحيحو،   (ِ)

ًع  كىأىٍخذً  النػٍَّوـً  ًعٍندى  يػىقيوؿي  ما ُٕباب كاالستغفار كالتوبة كالدعاء الذكر ،كتاب (ُُِٕ) رقم حديث كالترمذم كتاب الدعوات اٍلمىٍضجى
 (. ُّْٕ)، رقم:  ْْٗ/ٓ



 

72 
 

الحقائؽ العممية المسمـ بيا: حيث  مف [37األنبياء: ] چۀ  ہ  ہ    ۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  چ
يكجد الماء ابحث عف الحياة. كخاصية الطيارة كالنظافة في الماء خاصية ال يشاركو شيء آخر 
فييا، فطيارة األجساـ كنظافة اليكاء كاألجكاء كالسيكؿ كالبطاح كالجباؿ كالكدياف ال يككف إال بالماء 

حياء البمد الميت، كسقيا الببلد كا ٹ لعباد كاألنعاـ ال يككف إال بالماء العذب الفرات الطيكر. كا 

﮼    ﮹ ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸ چ    ٹ  ﮻    چ﮺       

[3فاطر:  ]
(1)

.  

 تحقيق األىداف والمقاصد:ثانيًا: 
كيؤمنكف مف نعـ اهلل العظمى بث دالئؿ قدرتو في الككف، كلفت النظر إلييا، ليتدبرىا العقبلء  -ُ

قد أشارت بالخالؽ عف قناعة، فيقكمكف بتكجيو العبادة كاإلخبلص فييا لو كحده ال شريؾ لو، ك 
 :اآليات إلى ذلك من خالل

* كركد الحقائؽ الككنية في آيات القرآف الكريـ دليؿ باىر عمى مصدر القرآف الكريـ، كأنو تنزيؿ 
 معرفة بشر عمى الرغـ مف تقدمو عاجز عفمف الذم يعمـ السر في السماكات كاألرض، ألف عمـ ال

الحقائؽ التي كردت فيو، فكيؼ يزعـ الجاحدكف المعاندكف أف ىذا القرآف افتراه محمد كأعانو عميو 
 قـك آخركف.

خمؽ الظؿ المقابؿ لمشمس كتمديده طكاؿ النيار كانعدامو عند الظييرة ما عدا سقؼ البيت  *
ا كانت عميو الشمس فزالت عنو فيك فيء كظؿ، كما لـ كالشجر، حكى أبك عبيدة عف رؤية: كؿ م

كالظؿ نعمة عظمي لؤلحياء كالعقبلء في كؿ مكاف، ال سيما في الببلد تكف عميو الشمس فيك ظؿ. 
 :الحارة، ففيو الراحة كاليدكء، كتكقي الحر، أك الكقاية مف ضربات الشمس الحاٌدة، كما قاؿ 

4٦:النحل] (ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  )
 
]
(ٕ). 

الرياح مبٌشرات بيطكؿ المطر، تقكد السحب مف مكاف إلى آخر، كاألمطار الياطمة حياة األبداف  *
 كالنباتات كالحيكانات، كىي ماء طيكر أم ما يتطير بو، كالمراد أنو مطير.

بلمو كما أم ساتران يستركـ بظ (چ  چ  چ    چ  ڇ ڇ) :في الميؿ كالنيار قاؿ  *
ڍ  ڍ  ( أم كجعؿ النكـ قطعان لمعمؿ فتحصؿ بو راحة األبداف )ڇ ڇ    ) تستركـ الثياب

أم حياة بعد كفاة النـك فيتنشر فيو الناس لطمب الرزؽ بالعمؿ باألسباب كالسنف التي كضع  ) ڌ
 لذلؾ. اهلل 

                                                           

 .العربي الفكر دار ط (َُٗ:ص) النبي حسب منصور للدكتور/للقرآف العلمي كاإلعجاز الكوف :نظري( ُ)
 (.ٖٓ/ ُٗنظر: التفسير المنير للزحيلي )ي (2)
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ک    ک   ( اؿ إنزاؿ الماء الطيكر العذب الفرات لمتطيير بو كشرب الحيكاف كاإلنساف ق *

 أم إببلن كبقران كغنمان  ) ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

يجاد حاجة في الحيكاف  )ڱ ں  ( نزالو كا  أم أناسان كثيريف كىـ اآلدميكف ففي خمؽ الماء كا 
 .كاإلنساف إليو ثـ ىدايتيـ لتناكلو كشربو كؿ ىذا آيات الربكبية المكجبة لتكحيد اهلل 

أف ك  ،(ُ)ف يشكر اهلل عمى نعمة النكـ ك نعمة االستيقاظ كالسعي، فيك شاكره ليبلن ك نياران * المؤم
 تستكجب عمينا شكره ليبلن كنياران. ىذه التي مفَّ اهلل بيا عمينا فكانت كسيمة ليدايتنا إليو 

الناس  المنيج القرآني في االستدالؿ عمى الغيبيات البدء بالمحسكسات التي ليا أثر في حياة -ِ
كمصالحيـ ثـ الترقي بيـ لبلستدالؿ مف خبلليا إلى خالقيا كمدبر شؤكنيا كمسخرىا لمصالح العباد 

سكسة في الككف سبيؿ كقدرتو عمى البعث بعد المكت لمحساب كالجزاء ، لذا فإف تدبر المشاىد المح
الت، كىي طريؽ كراء المحسكسات مف عالـ الغيب، فإف المحسكسات طريؽ إلى المعقك  لمتفكير فيما

 لئليماف بعالـ الغيب.
القرآف الكريـ كتاب ىداية، كاإلشارات التي كردت في آياتو تنسجـ مع ىدؼ إخراج اإلنساف مف  -ّ

كقاتو متاىات الضبلؿ كظممات الشرؾ إلى نكر التكحيد، كتنبيو الغافميف إلى حكمة اهلل في مخم
 كالتفكير في الحاؿ كالمآؿ.

 : لكثيٍر من األحكام الفقيية واعد عامة لمتأسيسأشارت اآليات إلى ق -ْ
* الماء الطيكر كىك الباقي عمى أصؿ خمقتو فمـ يخالطو شيء يغير طعمو أك لكنو أك       
ريحو. كبو ترفع األحداث كتغسؿ النجاسات، كيحـر منعو عمف احتاج إليو مف شرب أك       

 .(ِ)طيارة
ماء، كال يتعدل إلى سائر المائعات، كىي يختص بال (گ) * أجمعت األمة عمى أف كصؼ

طاىرة ، كيستنبط مف ىذه اآلية حكمان فقييان. كالمياه المنزلة مف السماء كالمكدعة في األرض طاىرة 
مطيرة، عمى اختبلؼ ألكانيا كطعكميا كأرياحيا حتى يخالطيا غيرىا. كالمخالط لمماء ثبلثة أنكاع: 

اب طاىر مطير، كنكع يكافقو في إحدل صفتيو كىي الطيارة، نكع يكافقو في صفتيو جميعان كىك التر 
فإذا خالطو فغٌيره سمبو صبلحية التطيير كىك ماء الكرد كسائر المائعات الطاىرات، كنكع يخالفو 

 في الصفتيف جميعان، كىك النجس.
* بياف فائدة الظؿ إذ بو تعرؼ ساعات النيار كبو يعرؼ كقت صبلة الظير كالعصر فكقت الظير 
مف بداية الفيء، أم زيادة الظؿ بعد تكقفو مف النقصاف عند كقكؼ الشمس في كبد السماء، ككقت 

                                                           

 (.ِٓ/ ُّالخالدم  ) المنهجي د. صّلح ( التفسيرُ)
 (.ُِٔ/ّنظر: أيسر التفاسير للجزائرم )ي (2)
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العصر مف زيادة الظؿ مثمو بمعنى إذا دخؿ الظير كالظؿ أربعة أقداـ أك ثبلثة أك أقؿ أك أكثر فإذا 
لظؿ زاد مثمو دخؿ كقت العصر فإف زالت الشمس عمى أربعة أقداـ فالعصر يدخؿ عندما يككف ا

ف زالت الشمس عمى ثبلثة أقداـ فالعصر عمى ستة أقداـ كىكذا.  ثمانية أقداـ كا 
ر كيؤيد ذلؾ ككنو بناء مبالغة. كركم عف أبي طيّْ * ذىب الجميكر إلى أف الطيكر ىك الطاىر المي 

 [21اإلنسان: ] ) ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ( : حنيفة أنو قاؿ: الطيكر ىك الطاىر، كاستدؿ لذلؾ بقكلو

 . كعمى كؿ حاؿ فقد كرد الشرع بأف الماء في نفسو طاىر كمطير لغيره(ُ)ىران يعني طا
ڎ ) :إرساؿ الرياح لمقاح السحب لممطار إلحياء األرض بعد مكتيا بالقحط كالجدب قاؿ  -ٓ 

أم  (ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ)ىك ال غيره مف اآللية الباطمة , (ڎ ڈ ڈ
 بيف يديو فمف يفعؿ ىذا غير اهلل؟ الميـ إنو ال أحد.مبشرات بالمطر متقدمة عميو كىك الرحمة كىي 

 .(ِ)يزيديهي ك  باهلل  تأمُّؿي حركة الظًؿ المطيفًة ييقكم اإليمافى  -ٔ
 .(ّ)يستبشر المؤمف بالسحاب الماطر، ك يجعؿ إنزاؿ الغيث رحمةن ك فضبلن مف اهلل -ٕ

ذ  

                                                           

 (ُْ/ ُ)شوكاني لل نيل ابأكطار ينظر:(ُ) 
 (.ِٓ/ ُّالخالدم  ) المنهجي د. صّلح التفسير (ِ)
 (.ِٓ/ ُّ( المرجع السابق )ّ)
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ذاططلبذاؾثاـي

ذزرقمذراعةذاؾكاػرقناالعتبارذبىقاتذاهللذو

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ ٹ ٹ 

 [52 – 57الفرقان: ] چۓ ﮲  ﮳  ﮴      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 

 المناسبة:أواًل: 
حاطة عممو، ككماؿ  لما ذكر اهلل  بعضان مف الدالئؿ الدالة عمى كجكده كتكحيده كجميؿ صنعو، كا 

مع ذلؾ أبي أكثر الناس إال  كا حؽ النعمة فيشكركا، كقدرتو، جاءت ىذه اآليات، لكي يعتبركا كيعرف
 .(ُ)كفكران ، لفساد أخبلقيـ كطبائعيـ

 المفردات المغوية:ثانيًا: 
ٍرؼي الشيء مف جية إلى جية، نحك  :(ڻ ڻ  ڻ  (-ُ معنى التٍَّصًريؼ في المغة: صى

يىاًح، كتصريؼ األمكر كاآليات قكؿ ابف عباس.  كىك هأم: بينا (ڻ): كقيؿ ،(ِ)تىٍصًريؼ الرّْ
كفسرت ىذه اآلية ىنا تفسيرنا آخر؛ أم: صرفنا الماء المنزؿ مف السماء سقينا ليـ، كغيثنا، كىك: 

 .(ّ)المطر، مرة ليذه البمدة، كمرة لبمدة أخرل
: الكافر، بفتح الكاؼ فكر برفع الكاؼ: الكفر، كالكىفكرقاؿ الكسائي: الكي  :(ہ ہ  (-ِ

أكثر  ى: الشاكر كىك المؤمف؛ فيككف تأكيمو: فأببفتح الشيف كالشَّككر : الشكر،بضـ الشيف كالشُّككر
كلقد صرفنا القرآف، يعني: أمثالو، كمكاعظو بينيـ ليتعظكا (ْ)الناس إال كفرا بالمَّو كتكذيبا لنعمو؛ 

 .(ٓ)ففأبى أكثر الناس إال جحكدنا بالقرآ
ية رسكالن ينذرىـ، كلكف : لك شئنا لبعثنا في زمانؾ في كؿ قر ػ أم(ۓ ے ھ ھ  ھ  ھ ے)

، اختصصتؾ بيا  .(ٔ)بعثتؾ إلى القرل كميا رسكالن

                                                           

 ( )بتصرؼ(ْٖٓينظر: تفسير السعدم )ص:  ((ُ
 (.ُِٖ/ ٖ) عباد بن بالصاحب المشهور الطالقاني، القاسم بوبأ "المحيط في اللغة"نظر: ي (ِ)

 .(ُّْ:ص)آف البن قتيبة ،  كغريب القر (ْٔ:ص)تفسير مقاتل نظر: ي (ّ)
 (.ِّ/ ٖنظر: تفسير الماتريدم  تأكيّلت أىل السنة )ي (ْ)
 (.ّّٓ/ٔ) في تفسيره أضواء البياف ، كاختاره الشنقيطي (ُُٓ/ٔابن كثير )تفسير  ك ، (ُٖٕ/ِ) تفسير ابن عطية نظر: ي (ٓ)
 (ْٔ:ص)نظر: تفسير مقاتل ي (ٔ)
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 آليتيـ، عف الكؼٌ  مف ًإليو يدعكنؾ فيما الكفار تطع ال :أم (ڭ  ۇ  ۇ  ۆ) -ّ
كالجياد الكبير المذككر في اآلية ىك  ،فتكر يصاحبو الشديدان  كبيران  جيادان  بالقرآف كجاىدىـ

 .(ُ)المصحكب بالغمظة عمييـ
 القراءات:لثًا: ثا
بإسكاف الذاؿ كتخفيفيا كتخفيؼ الكاؼ كضميا، مف ذكر  (ڻ) قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ -1

 يذكر كىك مف الذكر ضد النسياف.
بفتح الذاؿ مع التشديد كفتح الكاؼ مع تشديدىا، مف التذكر كالتفكر  (ڻ) قرأ الباقكف -ِ

 .(ِ)كاالتعاظ، فمعناه: ليذكركا مكضع النعمة بو فيشكركه
 اإلعراب :رابعًا: النحو و 

ذىب جميكر   [57:  الفرقان ]چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ ٹ ٹ 
مسالؾ إلى الماء، كمعنى تصريؼ الماء جريانو في  (ڻ)إلى إعادة الضمير في ، (ّ)المفسريف

مف  كينابيعو األرض ككديانو، حيث تتحقؽ مصالح العباد بيا باإلفادة منو في مجارم األنيار
 .العيكف كاآلبار، كمكاطف تجمعو في البحيرات كالغدراف

ف لـ يتقدـ لو ذكر،  (ڻ)فً إلى إعادة الضمير (ْ)كذىب قمة مف المفسريف إلى القرآف، كا 
كما يرجح ىذا القكؿ االستعماؿ  (ڭ  ۇ )كيعضد ىذا القكؿ سياؽ اآلية حيث جاء بعدىا
، كالتي تأتي بمعنى التحكيؿ مف حاؿ إلى حاؿ  القرآني لكممة )صرؼ( المشددة المسندة إلى اهلل

  چچچ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ ، كما في قكلو (ٓ)أك مف كجو إلى كجو آخر

 چىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يتچ  كقكلو  [41اإلسراء: ] 

 .كغيرىا الكثير [ 113طه:  ]
  

                                                           

 (ّّٔ/ ِ) للصابوني التفاسير ينظر: صفوة ((ُ
 .(ُُٓ:ص)زنجلة  بن الرحمن عبدل، كحجة القراءات (َِّ/ ِ) البن الجزرم في القراءات العشرنظر: النشر ي (ِ)
تفسير ، ك  (ُْٓ/ّ) البغومتفسير  ك، ( ُُٓ/ٔابن كثير)ك تفسير ،  (َِٖ/ُٗ) طبرمللجامع البياف نظر: تفسيرىا في ي (ّ)

   (.ُّٔ/ّالخازف )تفسير ، ك  (ِْٔ/ٓ) النيسابورم
 (.ِٖٓ/ّنظر: تفسير الزمخشرم الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل )ي (ْ)
 ، مادة صٌرؼ.( ِِٗ:ص)، كعمدة الحفاظ للسمين الحلبي ( ُّْ:ص) لألصفهاني نظر: مفردات الراغبي (ٓ)



 

77 
 

 التفسير اإلجمالي:خامسًا: 
 ليؿ في ساعة تمر فبل شتى، أكضاع عمى الناس بيف المطر صرفنا كلقد مأ (   ڻ  ڻ ڻ) 
 صرفناه فنحف آخريف، عف كنحجبو قكـ عمى فننزلو قدرتنا، آثار عمى دليؿ فيو كاف إال نيار كال

ىب  يب  جت        مب): آخريف إلى كتذىب قكـ عند مف تجرل فالشمس كالنيار، الميؿ صرفنا كما بينيـ

  .[٦٦مل:]الن(  ىتحت  خت    مت
 فيشكركا، النعمة حؽ كيعرفكا ليعتبركا بينيـ، صٌرفناه أم (ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ) 

 كمفو كأنو رسكلو عمى منتو بيف ثـ .بخالقيا ككفرانان  لمنعمة، جحكدان  إال أبكا الناس أكثر كلكف
 (ۓ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے) :فقاؿ قدران  كيعظـ شرفان  ليزداد النبكة أعباء مف الثقاؿ األحماؿ

 إلى بعثناؾ كلكف النبكة، أعباء عنؾ كخٌفت لفعمنا قرية كؿ أىؿ إلى رسكالن  نرسؿ أف أردنا كلك أم
  الرفيعة، كالمنزلة الكرامة مف لؾ أعددناه ما بصبرؾ لتستكجب النذارة، ثقؿ كحممناؾ كميا القرل

 عظيـ مف لؾ خرادٌ  ما لتحكز بأعبائو، مستقبل كجعمناؾ األمر، بيذا عٌظمناؾ إٌنا -كالخبلصة
 .باإلعراض الدعكة تمٌقييـ مف عميؾ كال كالمثابرة، بالمجاىدة فعميؾ مثكبتو ككبير جزائو،

﮴      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ)  ﮳    مف إليو دعكنؾيفيما  الكافريف تطع فبل أم (﮲ 
 كٌدىـ لتكسب كالمداراة بالمبلينة ال كالعنؼ، بالشدة كجاىدىـ كآرائيـ، مذاىبيـ عمى مكافقتيـ

 لرسميا، المكذبة األمـ بأحكاؿ كذٌكرىـ كالزكاجر، المكاعظ مف القرآف بو جاء بما كعظيـ بتيـ،كمح
ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ):  قكلو اآلية كنحك ،قدره يقادر ال الذم الجياد منتيى كذلؾ

 [.ٜ]التحريم: )   ڈڌ  ڎ  ڎ
 كال دعكتؾ، في فاجتيد خمفيـ، كما أيدييـ بيف ما لتنذرىـ كافة، الناس إلى مبعكث إنؾ -كالخبلصة

 كره كلك كمو الديف عمى دينؾ كمظير عمييـ ناصرؾ اهلل فإف بكعيدىـ، تحفؿ كال فييا، تتكاف
  .(ُ)المشرككف
 :تحقيق األىداف والمقاصدسادسًا: 

لـ يذعف المشرككف لنداء القرآف العظيـ باإليماف بكحدانية اهلل، عمى الرغـ مف األدلة الككنية  -ُ
نما بقكا في مستنقع الكثيرة المت قدمة في آيات سابقة، الدالة عمى كجكد اهلل كقدرتو كتكحيده، كا 

الكثنية، كظمكا يعبدكف األصناـ التي ال تضر كال تنفع ، فيـ ال يمتفتكف إلى آيات اهلل، حتى بعد أٍف 
 تقدَّـ العمـ كتقدَّمٍت الحضارة اإلنسانية، ككقؼ الناس عمى كثير مف اآليات.

                                                           

 .(، بتصرؼَِٗ-َِٖ/ َُالتفسير الوسيط لطنطاكم ) ك( ِٔ/ ُٗ) المراغي تفسير نظر:ي (ُ)
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قامة الحجة كالمكاعظ الحسنة كالدعاء أمر اهلل -ِ  نبيو أف يجاىد الكفار بالقرآف كالسيؼ كالغمظة كا 
 .(ُ)إلى اهلل ، فالقرآفي كتابي جيادو ، ك المؤمف يجاىد بو الكفار تنفيذان ألمًر اهلل

 (ِ).اإلشارة إلى الحكمة في عدـ تعدد الرسؿ في زمف البعثة المحمدية، كاالكتفاء بالرسكؿ محمد  -ّ
 حرمة طاعة الكافريف في أمكر الديف كالشرع. -ْ
في إنزاؿ القرآف عمى تفسير التصريؼ بتصريؼ آيات القرآف كترداد الحجج  بياف فضمو  -ٓ

كسمـ لجميع العالـ في الشرؽ كالغرب، فياتاف ىما النعمتاف  كالبينات فيو، كفي بعثة النبي 
. كتفيد أقكاؿ معظـ المفسريف في تأكيؿ (ّ)سمميفالعظيمتاف عمى بني اإلنساف، كعمى التخصيص الم

كتثبيتو في ميمتو كالتنكيو بقدره، فاهلل لك شاء ألرسؿ إلى  اآلية األكلى أنيا مف قبيؿ تسمية النبي 
كؿ قرية كمدينة رسكالن فخٌفؼ عنو العبء ككفاه مؤكنة الجيد العظيـ الذم حٌممو إٌياه إلببلغ الرسالة 

نو اختٌصو بذلؾ لعظـ منزلتو كرفعة شأنو عنده، كقالكا في تأكيؿ اآلية الثانية إلى جميع العالـ، كلك
كقد حٌممو اهلل الرسالة  ما يفيد أنيا استمرار لما في اآلية األكلى مف مقصد حيث تييب بالنبي 

ذا العظمى العامة أف يجاىد بالقرآف جيادان كبيران متكاصبلن كأاٌل يطيع الكافريف أك يتياكف معيـ. كى
 .(ْ)التأكيؿ يجعؿ الصمة قائمة بيف ىذه اآليات كاآليات السابقة ليا كما ىك المتبادر

  

                                                           

 (.ِٓ/ ُّالخالدم  ) المنهجي د. صّلح نظر: التفسيري ((ُ
 (.ِْٔ/ّأيسر التفاسير للجزائرم )نظر: ي (ِ)
 (.ٖٗ/ُٗنظر: التفسير المنير للزحيلي )ي (ّ)
 (.َٗ/ّ)لمحمد دركزة  نظر: التفسير الحديث ي (4)
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ذاططلبذاؾثاؾث

ذبعضذاآلقاتذاؾكوـوةذعلىذؼدرةذاهلل

ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ۈ  ٹ ٹ چ 

 [ 54 – 53الفرقان: ] چېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۈئ ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ
 

 :بة: المناسأوالً 
فصريحيا  ككعدان  كتثبيتان  كتمثيبلن  استدالالن  اتبالخمؽ. جمعت ىذه اآلي عكد إلى االستدالؿ عمى تفرده 

استدالؿ عمى شيء عظيـ مف آثار القدرة اإلليية كىك التقاء األنيار كاألبحر، كفي ضمنيا تمثيؿ لحاؿ 
ف مع المشركيف بحاؿ تجاكز البحريف: أحدىما عذب فرات دعكة اإلسبلـ في مكة يكمئذ كاختبلط المؤمني

كاآلخر ممح أجاج. كتمثيؿ اإليماف بالعذب الفرات كالشرؾ بالممح األجاج ثـ أعقبو بدقيؽ آثار القدرة في 
كمف أعظميا دقائؽ الماء الذم خمؽ منو  ، تككيف المياه كجعميا سبب حياة مختمفة األشكاؿ كاألكضاع

عمى األرض كىك نطفة اإلنساف بأنيا سبب تككيف النسؿ لمبشر فإنو يككف أكؿ أمره أشرؼ األنكاع التي 
 .(ُ)ماء ثـ يتخمؽ منو البشر العظيـ

 المفردات المغوية: :ثانياً 
بقدرتو خمى كأرسؿ البحريف متجاكريف متبلصقيف بحيث ال  أم: أف اهلل  (ۋ      ۋ  ) -ُ

 .(ِ)يتمازجاف
 مجارييما كما ترسؿ الخيؿ في المىٍرج.قاؿ أىؿ المعاني: أرسميما في 

كىما يمتقياف فبل يبغي الممح عمى العذب، كال العذب عمى الممح بقدرة اهلل 
(ّ). 

: طيب، عىذيبى الماء يىٍعذيبي عيذكبىة فيك عىٍذبه طيب بارد، كأصمو مف: المنع، كالماء (ۅ) -ِ
 .(ْ)عو، كعىذىب عيذيكبنا إذا امتنعالعىٍذبي ىك الذم يمنع العطش، يقاؿ: عىذىبو عىٍذبنا إذا من

  .(ٓ): أعذىبي الًمياه(الفرات)يعني: طيبنا حمكنا. ك (ۅ  ۅ  ۉ): قاؿ مقاتؿ: (ۉ ) -ّ
 
 

                                                           

 (.ْٓ/ُٗ) البن عاشور نظر: التحرير كالتنويري (ُ)
 (ّّٔ/ ِ) للصابوني التفاسير صفوة (ِ)
(، كتفسير غريب القرآف ِّٕ/ٕ) (، كتفسير الطوسيّّٖ/ٔ:تفسير الشنقيطي )(ََْ/ ّ) تفسيره في كثير ابن ر:نظي (ّ)

 )بتصرؼ(.(.ّٓ/ِٓللكوارم )
 (.ُِّ/ِ) لألزىرم نظر: تهذيب اللغةي (ْ)
(؛ كمعاني ِْ/ُٗ، كتفسير ابن جرير )(ُّْ:ص)، كغريب القرآف، البن قتيبة،  (ٕٕ/ِبأبي عبيدة ) القرآف نظر: مجازي (ٓ)

 (.ََُ/ٖ(، كتفسير الثعلبي )ِٕ/ْالقرآف، للزجاج )
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 .(ُ): قاؿ الميث: الًمٍمح خبلؼ العىٍذب مف الماء، يقاؿ: ماءه ًمٍمح، كال يقاؿ: مالح(ې  ې    )  -4
ا(ې) -ٓ ًت الناري أجِّ يعني: مرنا مف  (ۉ  ې  ې) ،(ّ)الماء ممكحة . األجاج أشد(ِ): مف أجَّ

خمط البحريف العذب كالممح، كحجز أحدىما عف اآلخر فميس  شدة الممكحة، كالمعنى: أف اهلل 
. ، كال العىٍذبي الممحى  يفسد الممحي العىٍذبى

 ، البرزخ: الحاجز. (ْ): حاجزنا مف قدرة اهلل(ې  ې  ى   ) -ٔ

 .(ٓ)"ان مانعان فبل يحمك الممح، كال يممح العذب:" أم كجعؿ بينيما سد(ى  ائ ) -ٕ
 .(ٔ): أم: خمؽ مف النطفة إنساننا(ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ) -ٖ
يعني:  (ۈئ) يعني: قرابة النسب، (ۆئ   ۆئ  ۈئ): قاؿ ابف قتيبة: (ۆئ  ۈئ )  -ٗ

 .(ٕ)قرابة النكاح، كقيؿ: إف أصؿ الصير: المبلصقة، كأما الختكنة فيي المصاىرة
 ف البالغية:ثانيًا: المطائ

 .(ٖ)أم نياية في الحبلكة كنياية في الممكحة (ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  )    المقابمة المطيفة
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

في اآليتيف األكلييف عكد إلى التذكير بآيات اهلل كقدرتو كنكاميسو في ككنو، كمنافع الناس منيا مما 
كتقكيتو  جاءت كجممة استطرادية، إما لتسمية النبي يمكف أف يقاؿ إف اآليات الثبلث التي قبميا 

ما لذكر أقكاؿ كمكاقؼ أخرل لمكفار كما تبادر لنا، كعمى كؿ حاؿ  كالتنكيو بو كما قاؿ المفسركف كا 
 فالصمة قائمة بيف ىذه اآليات كالسياؽ السابؽ.

مالح عند ممتقى البحريف كقد احتكت اآليتاف األكلى كالثانية إشارة إلى مخالطة الماء الحمك بالماء ال
لى خمؽ اهلل  أم البحر كالنير كعدـ طغياف المالح عمى الحمك مع ذلؾ كأف بينيما برزخان كسٌدان، كا 

                                                           

(، ِٕ/ْ(، كمعاني القرآف، للزجاج )ُِْ/ِ(، كابن جني في المحتسب )ٖٗ/ٓكتهذيب اللغة )  ، (ِّْ/ّنظر: العين )ي (ُ)
 (.ََُ/ٖكتفسير الثعلبي )

 ( )أجج(.ِّْ/ُُنظر: تهذيب اللغة )ي (ِ)
 (.ِٕ/ْ(، كمعاني القرآف، للزجاج )ََُ/ٖ(، أملح الملوحة، كتفسير الثعلبي )ٕٕ/ِبيدة )نظر: في المجاز بأبي عي (ّ)
 (.َِٕ/ِنظر: معاني القرآف، للفراء )ي (ْ)

 .(ِِٔ/ ّ) للجزائرم التفاسير ( أيسرٓ)
 .(ُّْ:ص)(. كغريب القرآف، البن قتيبة ٕٕ/ِ، كمجاز القرآف، بأبي عبيدة )(ْٔ:ص)تفسير مقاتل، نظر: ي (ٔ)
 ( )ختن(.َُّ/ٕ) لألزىرم تهذيب اللغةنظر: ي (ٕ)
 (.ّّٕ/ ِ)للصابوني نظر: صفوة التفاسير ي (ٖ)
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  البشر مف نطؼ مائية فكاف منيـ النسؿ الذم منو النسيب كمنو الصير مما فيو البرىاف عمى
 .(ُ)كاستحقاقو كحده لمعبكدية كالخضكع قدرة اهلل 

أم:" كىك كحده  (ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ى  ائ     ۈ   ٴۇ  ۋ )
الذم مرج البحريف يمتقياف البحر العذب كىي األنيار السارحة عمى كجو األرض كالبحر الممح 

أم: حاجزا يحجز مف  (ېېى  ى) كجعؿ منفعة كؿ كاحد منيما مصمحة لمعباد،
 .(ِ)"أم: حاجزان حصينان  (ى  ائ) ااختبلط أحدىما باآلخر فتذىب المنفعة المقصكدة مني

 (ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ):ثـ جاء الحديث عف خمؽ اإلنساف، فقاؿ 

في  كالمراد بالماء: ماء النطفة، كبالبشر اإلنساف. أك المراد بالماء: الماء المطمؽ الذم أشار إليو 
 [.ٖٓ]األنبياء:  (ۀں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ) قكلو:

أم: فجعؿ مف جنس ىذا  (ۆئ   ۆئ  ۈئ)خمؽ مف ماء النطفة إنسانان  الذم أم: كىك 
اإلنساف ذكل نسب: كىـ الذككر الذيف ينتسب إلييـ بأف يقاؿ فبلف بف فبلف، كما جعؿ مف جنسو 

 أيضان ذكات صير كىف اإلناث، ألنيف مكضع المصاىرة.
ـ كاألخكاؿ، فيؤالء يعتبركف كالصير يطمؽ عمى أىؿ بيت المرأة كأقاربيا، كاألبكيف كاإلخكة كاألعما

 أصياران لزكج المرأة.
 .(ّ)مف النطفة الكاحدة بشران نكعيف: ذكران كأنثى حيث خمؽ  (ېئ  ېئ  ېئ    ) 

 : إشارات علمية تضمنتها اآليات 

* كىك الذم ترؾ البحريف، الفرات العذب كالممح المر، يجرياف كيمتقياف، فبل يختمطاف كال يمتزجاف 
ا برزخ كحاجز مف طبيعتيما التي فطرىا اهلل. فمجارم األنيار غالبا أعمى مف إنما يككف بينيم

سطح البحر، كمف ثـ فالنير العذب ىك الذم يصب في البحر الممح، كال يقع العكس إال شذكذا. 
كبيذا التقدير الدقيؽ ال يطغى البحر كىك أضخـ كأغزر عمى النير الذم منو الحياة لمناس كاألنعاـ 

ال يككف ىذا التقدير مصادفة عابرة كىك يطرد ىذا االطراد. إنما يتـ بإرادة الخالؽ الذم كالنبات. ك 
حكاـ  .(ْ)أنشأ ىذا الككف لغاية تحققيا نكاميسو في دقة كا 

 * ظاىرة عدـ اختبلط الماء العذب بالماء المالح مف الظكاىر التي أدركيا الناس بأشكاؿ كصكر مختمفة:
 مياه المحيطات، أمكف رصدىا مف الجك.عمى شكؿ أنيار ضخمة تحت  -
 كجكد ينابيع عذبة تحت ماء البحر في المياه الضحمة. -

                                                           

 (.ِٗ/ّ) لدركزة التفسير الحديثنظر: ي (ُ)
 (ٖٓٓتفسير السعدم  تيسير الكريم الرحمن )ص:  (ِ)

 (.َُِ/َُ. كالتفسير الوسيط، لطنطاكم )(ِٕٖ/ ّ)،  نظر: تفسير الكشاؼي (ّ)
 (.ِِٕٓ/ٓ) " لسيد قطب في ظّلؿ القرآف "نظر: ي (ْ)
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في مصبات األنيار الكبيرة في البحار حيث تتككف أحكاض كحجران محجكران تمتاز بخاصيتيا عف  -
 مياه النير، كمياه البحر في الكائنات الحية، كالنباتات كاألمبلح.

عذب الفرات النير كبيف البحر الممح األجاج برزخان مائيان كىك الحاجز المائي "فسبحاف مف جعؿ بيف ال
 .(ُ)المحيط بماء المصب حبسان عمى كائناتو الحية، ممنكعان عف الكائنات الحية الخاصة بالبحر كالنير"

* خمؽ الجنيف مف ماء النطفة األمشاج أغرب كأعقد مف حاؿ الكائنات الحية التي تخمؽ مف ماء 
ماء، إف الخمية الكاحدة مف ماء الرجؿ كالخمية الكاحدة مف ماء المرأة )البكيضة( تحمبلف عناصر الس

الكراثة لمجنس كمو، كلؤلبكيف كأسرتييما القريبتيف، لتنقميا إلى الجنيف الذكر كالجنيف األنثى كؿ 
 منيما بحسب ما ترسـ لو يد القدرة اإلليية مف خمؽ كاتجاه في طريؽ اإلنساف.

ىذا المخمكؽ ذكران يتزكج فيكلد لو كيثبت النسب إليو، أك أنثى فتتزكج فيصاىر بيا. كبكجكد  فجعؿ
ىذه القرابات مف األصيار كىـ أىؿ بيت المرأة بالنسبة لمزكج كاألحماء كىـ أىؿ بيت الرجؿ بالنسبة 

چ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ چ  لمزكجة تقكـ العبلقات االجتماعية. كتتبلحـ كشائج األرحاـ 

 .(ٕ) [ ٖٔ]الحجرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڎڌ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڇ چ   چ  ڇ  ڇ

 رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
مف مظاىر العمـ كالقدرة اإلليية عدـ اختبلط البحريف مع كجكدىما في مكاف كاحد، حيث أرسؿ  -ُ

تزجاف كال يختمطاف، كجعؿ بينيما اهلل البحريف: العذب كالمالح، كجعميما متجاكريف متبلصقيف ال يم
حاجزان مف قدرتو ال يغمب أحدىما عمى صاحبو، كستران مستكران يمنع أحدىما مف االختبلط باآلخر، 

 .(ّ)فالبرزخ: الحاجز، كالحجر: المانع
مف النطفة إنسانان، كجعؿ مف اإلنساف صنفيف: الذكر كاألنثى، كجعؿ الذكر  خمؽ اهلل  -ِ

يجاد قرابات جديدة، فكؿ مف النسب كالصير قرابة مكضع نسبة النسب، ك  األنثى سببان لممصاىرة، كا 
 كيعماف كؿ قربى بيف آدمييف.

فالزكاج كسيمة . (ْ)اإلنساف مف ماء كجعمو ذكران كأنثى لمتناسؿ كحفظ النكع خمؽ اهلل  -ّ
مقاصد  كتقكية الصبلت كالمعارؼ مف خبلؿ المصاىرة، فمف األرض، كتعميرالستمرار الحياة، 

الشريعة المتفؽ عمييا حفظ النسؿ كالنسب كالعرض. أما حفظ النسؿ فيك الذم يؤدم إلى حفظ 
الجنس البشرم مف االنقراض، كأما حفظ العرض فيك الذم يحافظ عمى المجتمع المسمـ نظيفا خاليا 
ط مف األمراض الجسدية كاألخبلقية. كحفظ النسب الذم يساعد عمى ربط أفراد المجتمع بركاب

                                                           

 من إصدارات ىيئة اإلعجاز العلمي للقرآف كالسنة. (ُٕ:ص ) أكجو اإلعجاز العلمي للقرآف الكريم في عالم البحارينظر: (ُ) 
 ، بتصرؼ.(ُٗ: ص)أكجو اإلعجاز العلمي للقرآف الكريم في عالم البحار  ينظر: (ِ)

 بتصرؼ(.ٖٖ/ُٗي )التفسير المنير للزحيلنظر: ي (ّ)
 (.ِْٔ/ّأيسر التفاسير للجزائرم )نظر: ي (ْ)
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حقيقية كصحيحة تضمف أف يبقى أعضاؤىا محصنيف بحصكف القرابة الصحيحة حتى ال يدخؿ في 
حصنيا المصكف أم دخيؿ ال يحمؿ نسبيا، كحتى ال يخرج منيا مف ال ينسب إلييا بالنسب 
الشرعي الصحيح. كفي سبيؿ الكصكؿ إلى ىذا المقصد العاـ شرعت مف الضركريات كالحاجيات 

مبلتيا ما يضمف الحفاظ عمى ىذا المقصد. كىذا بعض ما يميز ىذه الشريعة كالتحسينات كمف مك
  التي كضعيا خالؽ ىذا الككف العميـ بما يصمح عباده فيو كما يصمح ليـ.

في بياف فكائد النكاح: "الفائدة األكلى كىك األصؿ كلو كضع النكاح كالمقصكد  (ُ)قاؿ اإلماـ الغزالي
 .(ِ)لـ عف جنس اإلنس"إبقاء النسؿ كأف ال يخمك العا

كفيو إشارة إلى  جعؿ الماء سبب االجتماع كالتآلؼ كالرضاع كالختكنة، بياف عمى أف اهلل  -ْ
 المحرمات بالسبب كالنسب، كأف كؿ ذلؾ تكلد مف الماء.

ڍ  ڌ )استنباط حكـ فقيي ىك أف: النسب سبعة أصناؼ مف القرابة يجمعيا قكلو  -ٓ

ک       ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ک  ک 

ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  

﮷        ﮴ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ ﮲  ﮳  ﮶    [ٖٕ] النساء:(   ﮸ ﮹ ﮵    
تحريـ بالصير كىك  (ھ  ھ ے ے)  إلى قكلو: (گ  گ)مف قكلو: ك 

ك النسب المحٌرـ لمنكاح، كقد حـر اهلل سبعة أصناؼ مف النسب كسبعة الخمطة التي تشبو القرابة كى
ڦ  ڦ  )مف جية الصير أم السبب، قد اشتممت اآلية المذككرة عمى ستة منيا كالسابعة قكلو 

 .(ٖ)[ٕٕ] النساء:  (...  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
يو قاؿ الجميكر: إذا لـ يكف نسب إذا لـ يكف النسب ثابتان شرعان لـ تثبت حرمة المصاىرة، كعم -ٔ

ـٌ بنت، كال بنتا مف الزنى، كما يحٌرـ مف  شرعان، فبل صير شرعان، فبل يحٌرـ الزنى بنت أـ كال أ
الحبلؿ ال يحٌرـ مف الحراـ ألف اهلل امتٌف بالنسب كالصير عمى عباده، كرفع قدرىما، كعٌمؽ األحكاـ 

ما كال يساكييما. كقاؿ الحنفية: تحـر البنت مف الزنى في الحؿ كالحرمة عمييما، فبل يمحؽ الباطؿ بي
 .(ْ)أك األخت أك بنت االبف مف الزنى بسبب التكلد مف ماء الرجؿ

                                                           

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسّلـ: فيلسوؼ، متصوؼ، لو نحو مئتي مصنف. مولده ككفاتو  (ُ)
نسبتو إلى صناعة الغزؿ من  ، ىػ  َٓٓكتوفيبخراساف( رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبّلد الشاـ فمصر، كعاد إلى بلدتو. 

 (.ُٕ/ُكابأعّلـ ) العلماء أسماء في الواقعة ابأكىاـ في أصوؿ الفقو . ينظر: كتبو )إحياء علـو الدين( ك )تهافت الفّلسفة( ك)شفاء العليل(
 .(ٕٓ/ِ) للغزالي إحياء علـو الدين (ِ)
 (.ُّّ/ْأحكاـ القرآف للكيا الهراسي )ك  (.ِّٓ/ٗ) خاف قصدي محمد الطيب بوبأ "فتح البياف في مقاصد القرآف": نظري (3)
 (.ٖٗ/ُٗنظر: التفسير المنير للزحيلي )ي (ْ)
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 اططلبذاؾرابع

ذاؾتعجوبذؿنذحالذاطشرؽنيذؿعذآقاتذاهلل

 [ 55الفرقان: ] چحب  خب  مب يئ  جب   ىئىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ    حئ    مئٹ ٹ  چ 

 

 أواًل: المناسبة:
دالئؿ التكحيد، كأرشد إلى ما في الككف مف باىر اآليات، كعظيـ المشاىدات، التي تدؿ  ذكر لما 

عمى بديع قدرتو، كجميؿ حكمتو عاد إلى ذكر قبائح الكفار، كبيف شناعة أقكاليـ كأفعاليـ، كفضائح 
كافر عمى سيرتيـ فقاؿ: كيعبدكف مف دكف اهلل ما ال ينفعيـ إف عبدكه كال يضرىـ إف ترككه ككاف ال

 .(ُ)ربو ظييرا
 ثانيًا: المفردات المغوية:

أم : معينان لمشيطاف عمى معصية الرحمف، ألفَّ عبادتو لؤلصناـ  :(يئ  جب حب  خب  مب)  
 .(ِ)معانة لمشيطاف فيك يظاىر الشيطاف عمى معصية اهلل كييعينو

  ثالثا: التفسير اإلجمالي:
لما عدد النعـ كبيف كماؿ قدرتو عجب مف  (   ىئىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ    حئ    مئ): قكلو 

المشركيف في إشراكيـ بو مف ال يقدر عمى نفع كال ضر، أم إف اهلل ىك الذم خمؽ ما ذكره، ثـ 
ركم  (يئ  جب حب  خب  مب)ىؤالء لجيميـ يعبدكف مف دكنو أمكاتان جماداتو ال تنفع كال تضر. 

بعبادة األكثاف عمى أكليائو.  ىنا أبك جيؿ لعنو اهلل، كشرحو أنو يستظير (جب)عف ابف عباس
ىنا الشيطاف.  (جب)بميس، ظير عمى عداكة ربو. كقاؿ مطرؼ: إ (جب)كقاؿ عكرمة: 
أم معينان لمشيطاف عمى المعاصي. كقيؿ: المعنى، ككاف الكافر عمى ربو  (مب)كقاؿ الحسف: 

كلـ تمتفت  ىينان ذليبلن ال قدر لو كال كزف عنده، مف قكؿ العرب: ظيرت بو أم جعمتو خمؼ ظيرؾ
  .(ّ)أم ىينان  [ٕٜ]ىود:  (ک  ک  ): إليو. كمنو قكلو 

 
 

                                                           

 بتصرؼ(.ِٖ/ُٗتفسير المراغي )ك  (ٕٗ/ ْ) للشوكاني القدير فتح نظر:ي (ُ)
 (ّّٔ/ ِ) للصابوني التفاسير صفوةنظر: ي(2) 

 (ُُٗ/ ٖ) البن حياف التفسير في المحيط ، ك البحر(ُٔ/ ُّ) القرطبي تفسيرنظر: ي ((ّ
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 رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
الكافر المعاند، عدك لمحؽ، عدك لنفسو، عدك لمصالحو فإنو في صؼ عدكه مشاؽ هلل  -ُ

قة كالعداكة كلرسكلو، إنو نسي اهلل فأنساه نفسو، فيك حرب عمى اهلل كرسكلو سمـ ألعدائو، كىذه المشا
ال تنفعو ألف مف يناصرىـ ليس ليـ مف األمر شيء في الدنيا كاآلخرة، كمآليـ جميعا إلى اهلل 

 ليجازم كبلن عمى ما قدـ.
إشارة إلى جناية مف يكفر برٌبو كيعبد إليا غيره. إنو يحارب خالقو،  (يئ  جب حب  خب  مب )   -ِ

لرسؿ سكاء أكاف ذلؾ باتباع سبيؿ غير إذ يككف حربان عمى أكلياء اهلل، مف الرسؿ، كأتباع ا
عبلف الحرب سافرة عمييـ.. كىك بيذا يظاىر  المؤمنيف، أـ كاف بالكقكؼ في كجو المؤمنيف، كا 

 .(ُ)أعداء اهلل عمى أكليائو، كفي ىذا حرب هلل، كمظاىرة ألعدائو المحاربيف لو عمى حربو
 رحمف.التنديد بالمشركيف كالكافريف المعينيف لمشيطاف عمى ال -ّ
ًت اآلية بالبلئمة عمى الكفار كسخفيـ. فيـ ال يتدبركف في عظمة اهلل  -ْ كحكمو كنعمو  نىحى

 فيعبدكف غيره ما ال ينفعيـ كال يضرىـ فيككنكف في ذلؾ مظاىريف عمى ربيـ الحقيقي ككاقفيف 
 .(ِ)ضده
كيـ ألف مكجب إف نفي الضر بعد نفي النفع لمتنبيو عمى انتفاء شبية عبدة األصناـ في شر  -ٓ

ما اتقاء ضر المعبكد ككبلىما منتؼ عف األصناـ بالمشاىدة  .(ّ)العبادة إما رجاء النفع كا 
ىذا مف ألطؼ خطاب القرآف، كأشرؼ معانيو، كأف المؤمف دائمنا مع اهلل عمى نفسو كىكاه  -ٔ

لمعيتيـ  كشيطانو كعدك ربو، كىذه العبادة ىي المكاالة كالمحبة كالرضا بمعبكديتيـ المتضمنة
فإنو معو عمى  الخاصة فظاىركا أعداء اهلل عمى معاداتو كمخالفتو كمساخطو، بخبلؼ كليو 

 نفسو كشيطانو كىكاه.
ٍعميكـ -ٕ كهي  إف مف المى مىى عىدىاكىًة المًَّو الى ييٍمًكفي أىٍف يىضيرُّ نيكا عى ٍمًؽ لىٍك تىعىاكى ًميعى اٍلخى كرىًة أىفَّ جى ًبالضَّري

نَّ  ، كىاً  كفى ًبذىًلؾى أىٍنفيسىييـٍ ًبشىٍيءو رُّ مىا يىضي
 .[٘ٔ]فاطر:  (ھ  ھ   ے ے  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ) :(ْ)

 .(ٓ)اهلل أك تككؿ عميو خاسره  غيرى  دى بى كؿي مف عى  -ٖ
  

                                                           

 (ْٕ/ َُ) للخطيب للقرآف القرآني ينظر: التفسير (ُ)
 (.ِٗ/ّ) لدركزة نظر: التفسير الحديثي (2)
 (.ٔٓ/ُٗ) البن عاشور نظر: التحرير كالتنويري (3)
 (.ٗٔ/ٔ)للشنقيطينظر: أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ي (4)
 (.ِٓ/ ُّ)   خالدمال المنهجي د. صّلح التفسير (ٓ)
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 الفصل الثاني

من اآلية  الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان
(٘ٙ-ٚٚ) 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

 

سة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية المبحث األول: الدرا
(٘ٙ-ٕٙ) 

 
 

المبحث الثاني: الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية 
(ٖٙ-ٚٚ) 

 

ذ  
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 المبحث األول

لدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية ا
(٘ٙ-ٕٙ) 

 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 

 ىداية الناس وتعبيدىم لمحي الذي ال يموت. لرسول المطمب األول: ميمة ا

 
 باستيتار. المطمب الثاني: مقابمة المشركين لدعوة الرسول 

 
 وتقديسو. المطمب الثالث: من المظاىر الكونية عمى قدرة اهلل 

ذ  
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ذاألولاططلبذ

ذفداقةذاؾناسذوذتعبودفمذؾلحيذاؾذيذالذميوتذؿهمةذاؾردولذ

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻٹ ٹ چ 

ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 [53 – 56لفرقان: ]ا چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڍ ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 أواًل: المناسبة:
ف المشركيف ظمكا يعكفكف عمى عبادة مف أدلة التكحيد في ظكاىر الككف، فإ لما أباف اهلل 

عف جيميـ في عبادة ما ال يضر كال ينفع، ببل دليؿ كال حجة في ذلؾ، بؿ  األصناـ، فأخبر 
الذم جاء يبشرىـ بالخير إف أطاعكا،  بمجرد التقميد كاليكل كالتشيي، تاركيف اتباع الرسكؿ 

رسكلو بأف  أجرا.  ثـ كجو اهلل كينذرىـ بالعذاب إف عصكا كأعرضكا، كىك ال يبتغي عمى ذلؾ 
يتككؿ عمى اهلل الحي الذم ال يمكت، العالـ بجميع المعمكمات، القادر عمى كؿ الممكنات، فبل 
يرىب جانب المشركيف كال يخشى بأسيـ، كأمره أيضا بأف ينزه ربو عف كؿ صفات النقص كالشريؾ 

 . (ُ)كالكلد، كيصفو بجميع صفات الكماؿ
 لمغوية:المفردات ا ثانيًا:

 .(ِ)عمى القرآف كتبميغ الكحي (پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  )
 .(ّ): معناه: لكف مف شاء أف يتخذ إلى ربو سبيبلن بإنفاؽ مالو فعؿ ذلؾ(ڀ  ٺ  ٺ  )
: أم اعتمد في جميع أمكرؾ عمى الكاحد األحد، الدائـ الباقي الذم (ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  )

 .(ْ)مظير دينؾ عمى سائر األديافال يمكت أبدان، فًإنو كافيؾ كناصرؾ ك 
ًليىذىا كىافى رىسيكؿي المَّوً  :(ڤ  ڤ) تىٍسًبيًحًو؛ كى ٍمًدًه كى :   أىٍم اٍقًرٍف بىٍيفى حى انىؾى المَّييَـّ »يىقيكؿي سيٍبحى

ٍمًدؾى  ًبحى بَّنىا كى كُّؿى «رى  .(ٓ)، أىٍم أىٍخًمٍص لىوي اٍلًعبىادىةى كىالتَّكى
مف غير تشبيو كال تعطيؿ كال تمثيؿ، كاالستكاء معمـك استكاءن يميؽ بجبللو  (ڇ  ڇڇ  ڇ)

 .(ٔ)كالكيؼ مجيكؿ كاإليماف بو كاجب
                                                           

 (.ِٗ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ينظر: (ُ)
 .ْٓٓ/ُٔنظر: البسيط للواحدمي ((ِ

 .ُْٔ/ ّ"إعراب القرآف"، للنحاس  ينظر: (ّ)
 (.ّّٕ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسيرينظر:  (ْ)
 (ّٔٔ/ ِتفسير ابن كثير ) ينظر: (ٓ)
 (ّّٕ/ ِ) للصابوني التفاسير صفوة ينظر:(ٔ) 



 

89 
 

ًبيًر: المَّوي (ُ):  أم: فسٍؿ عنو مف ىك خبيره عارؼ بجبللو كرحمتو(ڎڌ ڌ  ) ، كىاٍلميرىادي ًباٍلخى
ٍخميكقىاًت ًإالَّ ىي  ـي تىفىاًصيؿى ًتٍمؾى اٍلمى انىوي، أًلىنَّوي الى يىٍعمى كى سيٍبحى

(ِ). 
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

،  إلصرار القكـ عمى عبادة ما جاءت تمؾ اآليات في ىذا المطمب بنكع مف التسمية لرسكؿ اهلل 
ىي التبميغ  ، ألف ميمة الرسكؿال ينفعيـ كال يضرىـ، كتنكرىـ لمحؽ الذم جاء بو الرسكؿ 

يماف بو كبرسالتو، فيذا تحت مشيئة اهلل البشارة كاإلنذار كليس مطالبا بيدايتيـ كحمميـ عمى اإل
ٿ  چ  .[ٙ٘القصص:] چڱ  ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچخالقيـ، 

 [ٙالكيف:] چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
عمى البشارة كاإلنذار، عطؼ عميو األمر بأف يذكرىـ أنو ال يبتغي  كبعد قصر ميمة الرسكؿ 

 االن كال جاىا.بذلؾ منيـ أجران كال م
كلما كاف االستمرار في دعكة القكـ إلى قكة دافعة كعـز قكم، جاء األمر بأف يتككؿ عمى الحي 
الذم ال يمكت، الغني عف كؿ شيء، الذم ال يضاـ مف تككؿ عميو، كال يذؿ مف كااله، كتسبيحو 

في ضبلليـ مف  كتمجيده آناء الميؿ كأطراؼ النيار، كتنزييو عما ألصؽ بو الجاىمكف السادركف
صفات النقص كالعجز، فإنو خبير بما ينسبكف إليو، سميع بما يقكلكف عنو، عميـ بدخائؿ نفكسيـ 

 العاتية كعقكليـ الزائغة.
كمف مظاىر كماؿ قدرتو كعظمتو تفرده بخمؽ السماكات كاألرض، ككضع نظاميا، كبث المخمكقات 

بمكجبيا، كؿ ذلؾ في ستة أياـ، فكيؼ يكفر  فييا ككضع أقكاتيا كطاقاتيا، كخمؽ السنف التي تسير
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ںچ  :بيذا الخالؽ العظيـ ككيؼ يجحده الجاحدكف، قاؿ 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺       ﮻  ﮼     ھہ  ہ  ہ  ھ

                                             ﯁   ﯀   ﮿   ﮾       ﮽ 

ٿ  ٿ      ٿ         ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀ

 .[ٕٔ-ٜ:فصمت] چٿ   ٹ  
أم إف ذلؾ الخالؽ ىك العظيـ الرحمة بكـ، فبل تتكمكا إال عميو، كاستعمـ  (ڍ ڌ ڌ ڎ)

 .(ّ)أييا السامع مف ىك خبير بو، عالـ بعظمتو، فاتبعو كاقتد بو
 

                                                           

 (.ّّٕ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسيرينظر:  (ُ)
 (.ٖٗ/ ْفتح القدير للشوكاني ) ينظر: (ِ)
 .(َّٔٓ/ َُ) لمحمد أبو زىرة  زىرة التفاسير، ك (ٓٗ/ ُٗنظر: التفسير المنير للزحيلي )ي ((ّ
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 مقاصد:رابعًا: تحقيق األىداف وال
ُـّ الكافر كمبمغ عممو الحياة الدنيا كزينتيا مف الماؿ كالجاه كالشيكات، لذا يتيمكف المصمحيف  -ُ ىى

في كؿ العصكر بأنيـ يريدكف ذلؾ المتاع بدعكتيـ، كال ترتقي مداركيـ إلى األجر األخركم الذم 
 يرغبكف فيو، كما عند اهلل خير كأبقى.

ف الذيف يسعكف إلخراج الناس مف الظممات إلى النكر، أف عمى الدعاة إلى اهلل كالمصمحي -ِ
حؽ التككؿ مع اتخاذ األسباب الظاىرة، كأف ال يتطرؽ اليأس إلى قمكبيـ إذا  يتككمكا عمى اهلل 

قابميـ الجاحدكف المعاندكف بالتيـ الباطمة، كاالستيزاء كالسخرية فإف العاقبة ليـ، كليـ األجر الكافر 
 مة.عند ربيـ يـك القيا

اهلل جؿ جبللو خالؽ كؿ شيء، يقكؿ لمشيء كف فيككف، إال أنو خمؽ السماكات كاألرض في  -ّ
كخمؽ العرش كاستكل عميو استكاء يميؽ بجبللو ككمالو  ،ستة أياـ ليعمـ الناس التثبت كالتركم كالتؤدة

 .كعظمتو، كما عمى الجاىؿ إال أف يسأؿ خبيرا باهلل أك عالمان، ثـ يتبعو كيقتدم بو
أف عدد النعـ كبٌيف كماؿ قدرتو، كجد المشركيف  بعد إف مما يثير العجب كالدىشة أف اهلل  -ْ

باقيف عمى إشراكيـ بو مف ال يقدر عمى نفع كال ضرر، بسبب جيميـ كعنادىـ، كشأف الكافر أنو 
 معيف لمشيطاف عمى المعاصي.

نما تقتصر ميمتو عمى تبشير في مجاؿ اإليماف كالطاعة عمى أحد، كا    ال سمطاف لمرسكؿ -ٓ
نذار مف عصاه بالنار، يفعؿ ذلؾ بمحض اإلخبلص كحب الخير لمناس، دكف  مف أطاعو بالجنة، كا 

 أف يطمب عمى التبميغ كاإلنذار أك الكحي كالقرآف أجران كال جزاءن كال شككران.
ي الذم ال ككؿ مؤمف بعد اتخاذ األسباب كالكسائط أف يتككؿ عمى اهلل الح  عمى الرسكؿ -ٔ

في كؿ األمكر، كأف األسباب كسائط أمر بيا مف غير  يمكت. كالتككؿ: اعتماد القمب عمى اهلل 
مىى اأٍلىٍحيىاءً  (ُ)اعتماد عمييا، كُّؿى عى  ك ًفي اآٍليىًة ًإشىارىةه ًإلىى أىفَّ اٍلمىٍرءى اٍلكىاًمؿى الى يىًثؽي ًإالَّ ًبالمًَّو أًلىفَّ التَّكى
ٍف كىافى قىٍد ييًفيدي أىٍحيىاننا لىًكنَّوي الى يىديكـي اٍلميعىرًَّضيفى لً  ٍكًت كىاً  ٍممى

(ِ). 
ىك الحي الدائـ الباقي الذم ال يمكت كال يفنى، كىك عالـ بجميع المعمكمات، قادر  إف اهلل  -ٕ

 عمى كؿ الممكنات.
 بو في اليداية كاإلضبلؿ، أف مف طمب اليداية كرغب فييا كسأليا مف ر  مف سنف اهلل  -ٖ

كالـز الطمب ىداه اهلل، كمف رغب عف اليداية كطمب الغكاية كسمؾ مسالكيا مفضبل ليا عمى اليداية 
 لعياذ باهلل.كأصر عمى ذلؾ أضمو اهلل كا

                                                           

 (.ٖٗ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ينظر: (ُ)
 .(ٗٓ/ ُٗ) البن عاشور التحرير كالتنوير ينظر: (ِ)
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كمف أراد أف يتطكع  دعكة اهلل ينبغي أف ال يأخذ الداعي عمييا أجران ممف يدعكىـ إلى اهلل  -ٗ
، كعميو أف . فالمؤمف الداعية ال يطمب عمى دعكتو أجران (ُ)مف نفسو فينفؽ في سبيؿ اهلل فذلؾ لو

 ، ألف أجره عند اهلل.يزىد فيما عند الناس
 كجكب التسبيح كالذكر كالعبادة كىذه ىي زاد العبد كعدتو كعكنو. -ُُ
ثبكت صفة استكاء الرحمف عمى عرشو فيجب اإليماف بيا عمى ما يميؽ بجبلؿ اهلل ككمالو كيحـر  -ُِ

معناه استكلى )ىذا قكؿ  (ڇ  )، ففي اآلية رده عمى مف قاؿ(ِ)باالستيبلء كالقير كنحكىماتأكيميا 
أىؿ التأكيؿ مف المعتزلة كالجيمية كالحركرية كغيرىـ( فقد اتفؽ أىؿ العمـ عمى إبطالو كأجمعكا عمى أف 

عمى عرشو استكاء المراد باالستكاء عمى العرش، إنما ىك االستعبلء كاالرتفاع عميو، فيك سبحانو مستك 
 .(ّ)يميؽ بجبللو كعظمتو كال يمـز ليذا أم الـز باطؿ مما يمـز الستكاء المخمكقيف

 . (ْ)الترغيب في الذكر كالشكر، كاغتناـ الفرص لمعبادة كالطاعة -ُّ
مف أكقاؼ كقفت ليذا الغرض أك أعطي مف بيت الماؿ ما يسد  لك أعطي الداعي إلى اهلل  -ُْ

 ج.حاجتو فأخذ فبل حر  بو خمتو كيقضي بو
 .(ٓ)األمكر كالتأني بفعميا، فالتأني مف اهلل كالعجمة مف الشيطاف تعميـ عبادة التؤدة كالتريث في -ُٓ
ًمعى لىمنبي -ُٗ التٍَّخًميىةي كىالتٍَّحًميىةي  (ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ)ًفي ىىذىا اأٍلىٍمًر   جي

ًح أىٍف يىٍبدىأى ًبًإزىالىًة النٍَّقًص، كىأىٍمري النًَّبي ميقىدَّمنا التٍَّخًميىةى أًلىفَّ شىٍأفى ا ٍصبلى ـٍ يىكيٍف دىًليؿه  إٍلً يىٍشمىؿي اأٍليمَّةى مىا لى
كًصيَّةً  مىى اٍلخيصي  .(ٔ)عى

 السنة: استكاء اهلل عمى العرش.ك مف العقائد التي يجب اإليماف بيا الثابتة في القرآف  -ُِ
 .(ٕ)كعندما يذكره يجمع بيف تسبيحو كحمدهالمؤمف يتككؿ عمى اهلل كحده،  -ِِ
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِٕٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) ينظر: (ُ)
 تأليف/ د. صّلح الخالدم. (ٖٓ/ُّالتفسير المنهجي  ) :نظري (ِ)
 (.ِٔ/ٖ) ختصر العلو لأللبانيكم ،(ُْٗ –ُّْ/ ٓ)، كالفتاكل (َّٖ – َّٔ/ ِ)كابأسماء كالصفات  (ّٔ:ص)اإلبانة نظر: ي (ّ)

 (.ِٕٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) ( ينظر:ْ)
 (.ِٕٔ/ ّ)المرجع السابق  (ٓ)
 (ٗٓ/ ُٗ) البن عاشور التحرير كالتنوير: ينظر (ٔ)
 تأليف د. صّلح الخالدم. (ٖٓ/ُّالتفسير المنهجي ) :ينظر(ٕ) 
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ذاططلبذاؾثاـي

ذاالدتهتارذيفذؿقابلةذاؾدعوة

 چڳ  گڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ   ڈ  ٹ ٹ چ
 [67الفرقان: ]

 أواًل: المناسبة:
أنو جؿ شأنو ىك الذم خمؽ السمكات كاألرض كما بينيما في ستة  في اآلية السابقة اهلل ذكر 

اـ، كأنو استكل عمى العرش، برحمانيتو، ثـ دعا سبحانو مف غابت عنو ىذه الحقيقة مف رحمانية أي
الرحمف، أف يسأؿ أىؿ العمـ كالخبرة في ىذا المقاـ ، فناسب ذلؾ أف يدعك إليو سبحانو الضاليف، 

ا الذم لو في كؿ مخمكؽ أثره، كلو في كؿ حٌي نفحة مف رحمتو، كبيذا يظير م« الرحمف»باسـ 
عندىـ مف عمـ بالرحمف، سكاء أكاف ىذا العمـ مما أدرككه بعقكليـ، كعرفكه بنظرىـ، أك أخذكه عف 

 .(ُ) أىؿ العمـ كالخبرة.
 ثانيًا: المفردات المغوية:

قاؿ عطاء، كالكمبي، كالمفسركف: قالكا: ما نعرؼ : (ڈڈ ژژ  ڑ): قكلو  -ُ
، مذككر في الكتب  اسـ مف أسماء اهلل  الرحمف إال رحمف اليمامة، يعني: مسيممة، كالرحمف:

ؿ، كلـ يككنكا يعرفكنو مف أسماء اهلل. فمما سمعكه أنكركا، " األيكى
(ِ). 

يجكز أف يككف سؤاالن عف المسمى بو؛ ألنيـ ما كانكا  (ک  ک ): قكليـ:  (ڑ  ک  ک) -ِ
معناه؛ ألنو لـ يكف يعرفكنو بيذا االسـ، كالسؤاؿ عف المجيكؿ ب "ما"، كيجكز أف يككف سؤاالن عف 

مستعمبلن في كبلميـ، كما استعمؿ: الرحيـ، كالرحكـ، كالراحـ، أك ألنيـ أنكركا إطبلقو عمى اهلل 

(ّ) . 

قكؿ قكـ كانكا يجحدكف التكحيد، كيدؿ عميو ازديادىـ نفكرنا لما  (ک  ک)كالظاىر أف قكليـ 
، كأنو اسـ مسمى مف أسماء اهلل  أمركا أف يسجدكا لمرحمف؛ ألف العرب كانكا يعرفكف الرحمف في

 . (ْ)الرحمة
 .(ٓ): أم: زادىـ ذكر الرحمف تباعدنا مف اإليماف(گ  گ) -ّ
 

                                                           

 (.ِٓ/ َُ) للخطيب لتفسير القرآني للقرآفا ينظر: ((ُ
 .ّٕ/ ْمعاني القرآف" للزجاج  ينظر: (ِ)
 .ّٗ/ ٕ . كابألوسيِِٖ/ ّ"الكشاؼ"  ينظر: (ّ)
 .َُٓ/ ِْ. كفي "تفسير الرازم" ُّٓ/ ْتفسير الماكردم"   ( ينظر:(ْ

 . (ْٔ:ص )تفسير مقاتل"   ينظر:ٓ) )
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 ثالثًا: القراءات:
عمى قرأ حمزة كالكسائي بالياء عمى اإلخبار عف النبي  (َيْأُمُرَنا)قاؿ مكي بف أبي طالب: قكلو 

بالتاء عمى الخطاب منيـ  (گ)رأ الباقكف ، ك قكجو اإلنكار منيـ أف يسجدكا لما يأمرىـ بو 
 . (ُ)ألنيـ أنكركا أمره ليـ بالسجكد هلل فقالكا أنسجد لما يأمرنا محمدلمنبي 

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
ذا: أم؟ (ڈ ژ  ژ  ڑ ڈ  ) :فقػػػاؿ كسػػػخافاتيـ المشػػػركيف جيػػػاالت عػػػف  أخبػػر  قػػػاؿ كا 

 (ڑ  ) كحػػده لمػػرحمف كخضػػكعكـ سػػجكدكـ ااجعمػػك : المشػػركيف ليػػؤالء معػػو كالمؤمنػػكف  الرسػػكؿ
 بالسػجكد تأمركننػا الػذل الػرحمف كمػا: أم (ک  ک) :كالجحػكد األدب كسػكء التجاىػؿ سػبيؿ عمى
 ،بػو نػؤمف أف غير كمف نعرفو، أف غير مف لو بالسجكد تأمرنا لما أنسجد: أم (  ک  ک  گ) لو

 القيػار فاآليػة الكاحػد هلل دالسػجك  كعػف اإليمػاف عػف نفكرا بالسجكد األمر كزادىـ: أم (گگ)
 يػػدعكىـ عنػػدما ، أدب كسػػكء كتطػػاكؿ اسػػتيتار مػػف المشػػرككف أكلئػػؾ عميػػو جبػػؿ مػػا تحكػػى الكريمػػة
لػػى ، هلل العبػػادة إخػػبلص إلػػى  الرسػػكؿ  كتكػػاثرت ، رحماتػػو تعاظمػػت الػػذل لمػػرحمف السػػجكد كا 
 ، باليمامػة الػذل ذاؾ إال الػرحمف نعػرؼ مػا:  يقكلػكف كػانكا أنيػـ بعضػيـ تطػاكؿ مػف بمغ كلقد ،آالؤه
 . (ِ)الكذاب مسيممة بو يعنكف

 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
استبد العناد كاالستكبار بالمشركيف أنو إذا طمب منيـ السجكد لمرحمف، قالكا عمى جية اإلنكار  -ُ

نسجد كالتعجب: كما الرحمف؟ أم ما نعرؼ الرحمف إال رحمف اليمامة، يعنكف: مسيممة الكذاب، أ
لما تأمرنا أنت يا محمد؟ كزادىـ ىذا األمر نفكرا عف الديف، كمف شأنو حمميـ عمى الفعؿ كالقبكؿ. 

 .(ّ)كاف سفياف الثكرم يقكؿ في ىذه اآلية: إليي زادني لؾ خضكعا ما زاد عداؾ نفكرا
لى ، ك إلى إخبلص العبادة هلل  استيتار كتطاكؿ كسكء أدب المشركيف، عندما يدعكىـ الرسكؿ  ا 

 . (ْ)السجكد لمرحمف الذم تعاظمت رحماتو، كتكاثرت آالؤه
كزادىـ نفكران فيذه السجدة مف عزائـ السجدات فيسف لمقارئ  مشركعية السجكد عند قكلو 

 .(ٓ)كالمستمع أف يسجدا عند سماعيا كقراءتيا

                                                           

 .ُْٔ / ْ: عن كجوه القراءات السبع ك عللها ك حججها لمكي بن أبي طالب الكشف ينظر: (ُ)
 .(ُُّْ: ص) طنطاكم لسيد ينظر: الوسيط (ِ)
 (.ٗٗ/ ُٗيلي )التفسير المنير للزح :ينظر ((ّ
 (.ُِٓ/ َُالتفسير الوسيط لطنطاكم ) :ينظر ((ْ
 .(ُّٕ/ ّتفسير الخازف لباب التأكيل في معاني التنزيل ) :( ينظر(ٓ
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حساف عبادتو لو ، فيسارع إلى ذلؾ -ِ  .بيمةو كنشاطو  عزَّةي المؤمف  في سجكده هلل كا 
 .(ُ)الرَّحمفالتي أنكر مشركك العرب تىسمّْى اهلل بيا  نىمف أسماء اهلل الحس -ّ
  ًسركا بالسجكد هلل، كقد قاؿ، كىك اسـ أنكره المشرككف حينما أي هلل  (ک)إثبات اسـ  -ْ

 .( ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑک  ک)
  

                                                           

 الخالدم. صّلح. د/ تأليف( ٖٓ /ُّ) المنهجي التفسيرينظر:  (ُ)
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ذاؾثاؾثذاططلب

ذدقدهوتقذاهللذؼدرةذعلىذاؾكوـوةذاطظافرذؿن

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ 

 [ 62 – 61الفرقان: [ چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ۓ  

 أواًل: المناسبة:
﮴   ڭ   ۇ  ۇ ۆ  ۆ  چ    استئناؼ ابتدائي جعؿ تمييدان لقكلو ﮳   ﮲    ۓ

إلخ كما تقدـ  (ڳ ڳ )كافتتحت كؿ دعامة منيا ب [ٖٙ]الفرقان:  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
 . (ُ)صدر السكرة. كافتتح ذلؾ بإنشاء الثناء عمى اهلل بالبركة كالخير لما جعمو لمخمؽ مف المنافع

يراكح بيف آية  ك ٍكر آية ككنية؛ ألف الحؽ تبارؾكيعكد السياؽ مرة أخرل لذً ": قاؿ الشعراكم
عمى مدل تعنتيـ كلجاجتيـ  تطمب منيـ شيئان، كأخرل تمفتيـ إلى قدرة اهلل كعظمتو، كىذا يدؿ

 عمى لىٍفتيـ إليو، كاألٍخذ بأيدييـ إلى ساحتو تعالى. كعنادىـ، كحرص الحؽ 
بيف  كلك شاء سبحانو لىسرىد اآليات الككنية مرة كاحدة، كآيات التكذيب مرة كاحدة، كلكف ييزاكج 

 .(ِ)"ىذه كىذه لتككف العبرة أنفذ إلى قمكب المؤمنيف
 ثانيًا: القراءات:

  بضـ السيف مف غير ألؼ بالجمع: فقد أفادت قراءة  (ُسُرجاً )قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ
الجمع أف المقصكد الككاكب جميعيا كالتي منيا الشمس كالقمر، فأفادت ذكر عمـك ما في 
السماء التي منيا الشمس. كىي تدؿ عمى الشمس مع النجكـ البعيدة عنا في السماء، فيي 

 .(ّ)ممتيبة، كمنيا ما ىك أعظـ كأكبر مف الشمس كالشمس أجراـه ناريةه 
  بكسر السيف كفتح الراء كألؼ بعدىا عمى اإلفراد: مرادان بو الشمس  (ں)قرأ الباقكف

أف المقصكد الشمس العظيمة في حجميا كضيائيا  (ں)القريبة منا. فقد أفادت 
 . (ْ)كخصيا بالذكر لشرفيا عمى غيرىا مف الككاكب

  بتخفيؼ الذاؿ كتخفيؼ الكاؼ مضمكمة. (ُكرَيذْ )قرأ حمزة كخمؼ 
  بتشديدىما مفتكحيف (ھ)قرأ الباقكف(ٓ). 

                                                           

 (.بتصرؼْٔ/ ُٗ) البن عاشور التحرير كالتنوير ينظر: ((ُ
 (.َُِْٗ/ ُٕم )تفسير الشعراك  ينظر:(ِ) 

 .(ٓٗٔ /ِ)  القراءات ك أثرىا في التفسير كابأحكاـ :نظر( ي(ّ
 .(ٓٗٔ /ِ) لمرجع السابق ا :نظري ((ْ

 .(ِٔٔ/ِ) البن الجزرم النشر :نظري (ٓ)
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مخففا  (فيذكر )ذىب كثير مف العمماء إلى أف الذكر كالتذكر بمعنى كاحد أك معناىما متقارب 
في الكقت اآلخر.  ىك مضارع ذكر الذم ىك ضد النسياف كيذكر ما نسيو في أحد ىذيف الكقتيف،

مشددان أصمو يتذكر  (ھ)عمى تذكر تنزيو اهلل تعالى، كتسبيحو فييما ك ككف:كيجكز أف ي
فأدغمت التاء في الذاؿ. كالتشديد عمى أنو: يتذكر، كيتفكر ليدرؾ العمـ بقدرتو، كيستدؿ عمى 

 .(ُ)تكحيده. كيٌذكر بالتشديد فيو أشد عمبلن أك يحتاج إلى مزيد تكمؼ جيد كمشقة
 ثالثًا: المفردات المغوية:

؛ ك المعنى: منازليا االثني عشر، كؿ برج  (ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ) -ُ يريد بركج النجـك
منيا: منزالف، كنصؼ منزؿ لمقمر، كىك: ثبلثكف درجة لمشمس، كلكؿ برج اسـ عمى حده، كأسامييا 

س، معركفة كىي: الحمؿ، كالثكر، كالجكزاء، كالسرطاف، كاألسد، كالسنبمة، كالميزاف، كالعقرب، كالقك 
 . (ِ)كالجدم، كالدلك، كالحكت

 ڻ): فيو النكر كالحرارة شمسان مضيئان لبني آدـ كغيرىـ ًبالنَّيىاًر. (ڻ ڻڱںں)

 . (ّ)فيو النكر ال الحرارة فيك مضيئ لبني آدـ كغيرىـ ًبالمٍَّيؿً  (ڻ
 : (ہ)كمعنى  (ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ)

 * يخمؼ أحدىما صاحبو.      
 ، قكالن كاحدان.(ْ)اآلخر. كقد جعميما الكاحدم * ما فات في أحدىما عمؿ في

 .(ٓ)* كؿ كاحد منيما مخالؼ لصاحبو
تقاف الصنعة، فيستدؿ  (ہ  ھ  ھ  ھ) -ِ أم: يتذكر، فيتبيف شكر اهلل، كمكضع النعمة، كا 

 . (ٔ)بو عمى التكحيد
 

                                                           

 (.ّْٖ/ ٓ)بأبو علي الفارسي  ، ك"الحجة للقراء السبعة" (ْٔٔ :ص) بأحمد البغدادم كتاب "السبعة في القراءات"  :نظري (ُ)
 (.ِٗ/ ٔ)البغوم، في تفسيره ، ك َُُ/ ٖ: الثعلبي ينظر (ِ)
 بتصرؼ. (ٖٔٓ: ص)  السعدم ينظر: تفسير (ّ)

 .إخبارم شاعر، فقيو لغوم، نحوم، مفسر،( الحسن أبو) الشافعي النيسابورم، الواحدم، علي بن محمد بن أحمد بن علي (ْ)
 ،«المغازم» ، «البسيط: »تصانيفو من .شاخ كقد ، ػ(ق ْٖٔ) اآلخرة دلجما في بنيسابور توفي .التجار أكالد كمن ساكه، من أصلو

 (.َُ/ٓ. ينظر: النجـو الزاىرة، )«أسباب النزكؿ»، ك«الوجيز»ك ،«المتنبي ديواف شرح»
 .(َّ/ ُٗ)تفسير الطبرم ينظر:  (ٓ)
 .(ّْٖ/ ٓ)، ك"الحجة للقراء السبعة" (ْٔٔ :ص)كتاب "السبعة في القراءات" ينظر:   (ٔ)
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ر يىٍكفير، كيٍفرنا الشيكيكر: مصدر شىكىر يىٍشكير، شيٍكرنا كشيكيكرنا، كما يقاؿ: كىفى  (ھ  ے   ے) -ّ
: يريد لمف أراد أف يتعظ، كيطيعني [ٜاإلنسان: ] چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ چ ككيفيكرنا، قاؿ اهلل تعالى: 

 .(ُ)كيشكر نعمة ربو عميو فييما
 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

 في اآليتيف عكد آخر إلى التذكير بعظمة اهلل فيما يشاىد مف مشاىد الككف كنكاميسو كىذا متسؽ
 مع نظـ فصكؿ السكرة. كبذلؾ تتصؿ اآليتاف بالسياؽ.

كقد احتكتا ثناء عمى اهلل تعالى كتنكييا بنكاميس السماء كبعض مشاىدىا حيث جعؿ اهلل تعالى فييا 
ف بركجا تدكر في نطاقيا النجـك كجعؿ فييا الشمس سراجان كالقمر منيران كجعؿ الميؿ كالنيار متعاقبي

 لذلؾ. يخمؼ أحدىما اآلخر نتيجة
  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ              ٹ 

المقصكد: أنو جعؿ الشمس مزيمة لمظممة كالسراج، أك خمؽ النجكـ كالسراج في التؤللؤ كحسف 
كداللة خمؽ البركج كخمؽ الشمس كالقمر عمى عظيـ القدرة داللة بينة لمعاقؿ، ككذلؾ داللتو  المنظر.

ناطة عمى دقيؽ الصنع كنظامو بحيث ال يختؿ  كال يختمؼ حتى تسنى لمناس رصد أحكاليا كا 
ۇ  ۇ  ۆ  چ. كفي مكضع آخر، يكضح الحؽ سبحانو ىذه المسألة، فيقكؿ تعالى: (ِ)حسابيـ بيا

فالضياء ىك الذم يأتي مف الكككب ذاتيان، كالنكر ىك انعكاس  [٘يونس: ]  چۆ    ۈ  ۈ ٴۇ
 . (ّ)الضكء عمى جسـ آخر، فيك غير ذاتي

ان كجعؿ فييا ىك القمر أم تعاظـ كتقدس الذم جعؿ في السماء بركج    چڻ  ڻ   ڻ چ       ٹ 
 .(ْ)ان سراجان كقمران منير 

 .(ٓ)فيك يسطع نكره عمى األرض المظممة، فيبعث فييا النكر اليادم المطيؼ
ككصؼ القمر بأنو منير، أم أف مف شأنو أف ينير في الظبلـ، كلكف الشمس، جعميا اهلل تعالى 

 .(ٔ) ألنيا سراج ىذا الكجكد المصدر؛
  چۓ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ےچ       ٹ

                                                           

 .ْٓٓ/ ِتفسير مجاىد ينظر:  (ُ)
 (.ْٔ/ ُٗ) البن عاشور : التحرير كالتنوير( ينظر(ِ
 (َُْْٗ/ ُٕ: تفسير الشعراكم )ينظر ((ّ

 (.ِٕٔ/ ّ:  أيسر التفاسير للجزائرم )ينظر (ْ)
 (.ُِٓ/ َُالتفسير الوسيط لطنطاكم )ينظر : ((ٓ
 بتصرؼ (ٖٔٓالسعدم  )ص: ينظر: تفسير  ((ٔ
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قاؿ ابف عاشكر رحمو اهلل: االستدالؿ ىذا بما في الميؿ كالنيار مف اختبلؼ الحاؿ بيف ظممة كنكر، 
كبرد حر، مما يككف بعضو أليؽ ببعض الناس مف بعض ببعض آخر، كىذا مخالؼ لبلستدالؿ 

 چچ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ  الذم في قكلو

 ، فيذه داللة أخرل كنعمة أخرل كالحكـ في المخمكقات كثيرة.[ٚٗالفرقان: ] 
فتفيد اآلية معنى: لينظر في اختبلفيما المتفكر فيعمـ أف ال بد النتقاليما مف حاؿ إلى حاؿ مؤثر 

عظيـ القدرة فيكقف بأنو ال يستحؽ غيره اإلليية، حكيـ فيستدؿ بذلؾ عمى تكحيد الخالؽ كيعمـ أنو 
: كليشكر الشاكر عمى ما في اختبلؼ الميؿ كالنيار مف نعـ عظيمة منيا ما ذكر في قكلو 

فيكثر الشاكركف عمى اختبلؼ  (چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ)
ب غمبة النكـ أك التعب أحكاليـ كمناسباتيـ، كتفيد معنى: ليتدارؾ الناسي ما فاتو في الميؿ بسب

فيقضيو في النيار أك ما شغمو عنو شكاغؿ العمؿ في النيار فيقضيو بالميؿ عند التفرغ فبل يرزؤه 
 .(ُ) ذلؾ ثكاب أعمالو

فمف فاتو كرده مف أحدىما أدركو في اآلخر، كأيضا فإف القمكب تتقمب كتنتقؿ في ساعات الميؿ 
كالغفمة كالقبض كالبسط كاإلقباؿ كاإلعراض، فجعؿ اهلل كالنيار فيحدث ليا النشاط كالكسؿ كالذكر 

خر، فممو الميؿ كالنيار يتكالى عمى العباد كيتكرراف ليحدث ليـ الذكر كالنشاط كالشكر هلل في كقت آ
 .(ِ)أتـ حمد كأكممو عمى ذلؾ

 :اشارة عممية تضمنتيا اآلية 
سميف: شمالية تخص الربيع * يقكؿ عمماء الفمؾ: عدد البركج اثنا عشر برجا، كتنقسـ إلى ق

كالصيؼ كجنكبية تخص الخريؼ كالشتاء كبحمكؿ الشمس في كؿ برج يختمؼ الزماف حرارة كبركدة، 
 .(ّ)كالميؿ كالنيار طكال كقصرا، مما لو األثر الكبير في الحياة عمى الكرة األرضية كسكانيا

ضكءىا ك لمراد ىنا الشمس؛ ألف * كالسراج ىك المصباح الذم نشعمو ليعطي حرارة كضكءان ذاتيان، كا
ذاتيّّ منيا، ككذلؾ حرارتيا، عمى خبلؼ القمر الذم يضيء بكاسطة األشعة المنعكسة عمى سطحو، 

 .(ْ)فإضاءتو غير ذاتية؛ لذلؾ يقكلكف عف ضكء القمر: الضكء الحميـ؛ ألنو ضكء ببل حرارة
 

                                                           

 (.ٔٔ/ ُٗ)البن عاشور ير كالتنوير التحر : ينظر (ُ)
 (.ٖٔٓتفسير السعدم تيسير الكريم الرحمن )ص:  ( ينظر:(ِ

 بتصرؼ كاختصار  .َْ/ُٗ لأللوسيركح المعاني  :نظري (ّ)
 .(َُْْٗ/ ُٕتفسير الشعراكم )ينظر:  (ْ)
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عكاس أشعتيا عمى األرض * قاؿ عمماء الفمؾ: إف الشمس تضيء األرض فيككف النيار، كمف ان
كئيا يككف نكر القمر، فاألصؿ كما خمؽ اهلل تعالى كاف مف الشمس، كأضاء األرض، كبانعكاس ض

 .(ُ)كليذه الصمة بيف الشمس كاألرض كالقمر عمى القمر كاف القمر منيرا
 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

كجان لمشمس كمنازؿ لمقمر، كجعؿ مف لطؼ اهلل بعباده كرحمتو بيـ أف جعؿ في السماء بر  -ُ
الشمس ضياءن كالقمر نكران، كجعؿ الميؿ كالنيار متعاقبيف عمى الكرة األرضية كؿ ذلؾ لتحقيؽ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  چ  ففي الميؿ سككف كفي النيار حركة كسعي َمصالح عباده

 .[ٖٚالقصص:] چڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ     ژ  
الى ككحدانيتو: جعمو في السماء بركجاي، أم منازؿ لمككاكب العظاـ كالٌزىرة مف أدلة قدرة اهلل تع -ِ

كالمشترم كزحؿ كالسماكيف كنحكىا، كجعمو فييا الشمس ضياء كالقمر نكران ينير األرض إذا طمع، 
نما ليتذكر  كجعمو الميؿ كالنيار في تعاقب دائـ في الضياء كالظبلـ كالزيادة كالنقصاف، ال عبثا كا 

تقصيره كالمسيء إساءتو، فيصمح ما بدر منو، كيشكر اهلل تعالى عمى نعمو عميو في  المقصر
العقؿ كالفكر كالفيـ. قاؿ عمر بف الخطاب كابف عباس كالحسف: معناه مف فاتو شيء مف الخير 
بالميؿ أدركو بالنيار، كمف فاتو بالنيار أدركو بالميؿ، ففي الميؿ دعة كسككف كىدكء يستدعي 

ي النيار حركة كتصرؼ كانشغاؿ قد يشغؿ عف التذكر، أك يككف سببان لتذكر ما مر مف التذكر، كف
، فيستدرؾ المؤمف ما فاتو في أحدىما مف الخير في كقت اآلخر، فيما كقتاف لممتذكريف  الميؿ بالنـك

 ، ثـ إف كالشاكريف، كاهلل يتقبؿ عمؿ الميؿ كعمؿ النيار، فيك الحي القيكـ الذم ال تأخذه سنة كال نـك
 .(ِ)سككف الميؿ كالتصرؼ بالنيار نعمة تستحؽ الشكر

 .  (ّ)خص القمر بالذكر لنكع فضيمة عند العرب ألنيا تبني السنة عمى الشيكر القمرية -ّ
، فالمؤمف يتمعٌف كيتأمؿ في (ْ)الترغيب في الذكر كالشكر، كاغتناـ الفرص لمعبادة كالطاعة -ْ

أنو يريد أف يصطاد هلل نعمان يشكره عمييا، عمى خبلؼ الغافؿ آيات اهلل، في الميؿ كفي النيار، ك
الذم ال يمتفت إلى شيء مف ىذا، فمف فضؿ اهلل عمينا أف يينبّْينا إلى ىذه النعـ، كيمفت نظرنا إلييا؛ 

 .(ٓ)ألننا أىؿ غفمة

                                                           

 (.َّٗٓ/ َُ)لمحمد أبو زىرة زىرة التفاسير  ينظر: (ُ)
 (.ٗٗ/ ُٗيلي )المنير للزح التفسير ينظر: (ِ)
 (.ّّْ/ ٗ) القنوجي خاف صديق محمدل فتح البياف في مقاصد القرآف ينظر: ((ّ

 (.ِٕٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) ينظر: (ْ)
 (.َُْٔٗ/ ُٕتفسير الشعراكم ) ينظر:(ٓ) 
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في جعؿ اهلل تعالى الميؿ كالنيار متعاقبيف، يخمؼ أحدىما صاحبو اعتباره كاستدالؿ عمى  -ٓ
ا  . (ُ)قدرتو، كمتسع لذكره، كطاعتو أيضن

إف الرحمف قد سبقت رحمتو غضبو، فيك يحسف إلى عباده في الدنيا كافرىـ كمؤمنيـ، فبل  -ٔ
يقطع عنيـ الرزؽ كالرعاية، كسخر لمجميع السنف الككنية، كأطمؽ لمجميع السعي لمتعرؼ عمييا 

 .[ٕٓاإلسراء:] چڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ ڃ  چچ  چ چچكتسخيرىا لمصالحو 
 .(ِ)يتذكر المؤمف مف تعاقب الميؿ كالنيار العبادات كالطاعات، فيبقى ذاكران هلل في الميؿ كالنيار -ٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ّْٓ/ ّللزحيلي) الوسيط" ينظر: التفسير  (ُ)
 الخالدم حصّل. د/ تأليف( ٖٓ/ُّ) المنهجي التفسير ينظر: (ِ)
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 نيالمبحث الثا
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الفرقان من اآلية 

(ٖٙ-ٚٚ) 
 
 صفات عباد الرحمف كعاقبتيـ، كفيو اثنا عشر مطمبان:

 لمطمب األول: التواضع.ا

 المطمب الثاني: التيجد.

 المطمب الثالث: الخوف من اهلل.

 المطمب الرابع: االعتدال في اإلنفاق.

 .التوحيد الخالصالمطمب الخامس: 

 المطمب السادس: تجنب القتل.

 المطمب السابع: التنزه عن الزنا.

 المطمب الثامن: التوبة إلى اهلل.

 دة الزور والكالم الباطل.المطمب التاسع: تجنب شيا

 المطمب العاشر: قبول الموعظة.

 المطمب الحادي عشر: الدعاء.

 .: بيان عاقبة المطيعين وتيديد المخالفينرالمطمب الثاني عش
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ذاططلبذاألول

ذواصلمذاؾتواضع

 [63الفرقان: ] چۓ ﮲   ﮳  ﮴   ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇٹ ٹ چ

 أواًل: المناسبة:
الكافريف باإلعراض عف عبادتو، كالنفكر مف طاعتو، كالسجكد لو عز اسمو ذكر ىنا بعد أف كصؼ 

أكصاؼ خمص عباده المؤمنيف، كبيف ما ليـ مف فاضؿ الصفات، ككامؿ األخبلؽ، التي ألجميا 
استحقكا جزيؿ الثكاب مف ربيـ، كأكـر ألجميا مثكاىـ كقد عٌد مف ذلؾ تسع صفات مما تشرئب إلييا 

يف، كتتطمع إلييا نفكس الصالحيف، الذيف يبتغكف المثكبة كنيؿ النعيـ كفاء ما اتصفكا أعناؽ العامم
 .(ٔ)مف كريـ الخبلؿ، كأتكا بو مف جميؿ األعماؿ

 : المفردات المغوية :ثانياً 
، تقكؿ: ىك يمشي (ِ)اليكف: مصدر اليىيّْف في بمعنى السكينة كالكقار: (﮴ ڭ   ۇ ۇ) -ُ

أحبب حبيبك ىونًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما،  »قاؿ:  نبي ىىٍكننا كفي الحديث عف ال
 . (ٖ) «وأبغض بغيضك ىونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما

 . (ْ)أم: يعني السفياء:(ۆ  ۆ  ۈ) -ِ
 .(ٔ)، كقيؿ: ردكا سدادنا مف القكؿ(ٓ)يقكؿ: إذا سمعكا األذل مف كفار مكة، ردكا معركفنا: (ۈ  ٴۇ ) -ّ
 مطائف البالغية:: اللثاً ثا

 . (ٕ):اإلضافة لمتشريؼ كالتكريـ (ۓ ﮲    )
 :: التفسير اإلجماليرابعاً 

الخمؽ مسمميـ  العبكدية هلل نكعاف: عبكدية لربكبيتو فيذه يشترؾ فييا سائر قاؿ السعدم في تفسيره:
ۈئ ۈئېئ   ۆئ وئۇئ ۇئ ۆئچككافرىـ، برىـ كفاجرىـ، فكميـ عبيد هلل مربكبكف مدبركف 

كعبكدية أللكىيتو كعبادتو كرحمتو كىي عبكدية أنبيائو كأكليائو كىي المراد ىنا كليذا  [ٖٜمريم:] چېئېئ
                                                           

 .(ّٓ/ ُٗتفسير المراغي ) ينظر: (ُ)
 .(ِٗ/ ْ )لألزىرم  : تهذيب اللغة"ينظر (ِ)
مرفوعان، كقاؿ: حديث غريب. كصححو ابألباني  (ُٕٗٗرقم حديث )، ُّْ/ ٔكتاب البر كالصلة رقم  أخرجو الترمذم (ّ)

 (.ِّٕمرفوعان، في "غاية المراـ" 
 .(ِِٖ/ ٔ) الكريم الكتاب مزايا إلى السليم لعقلا إرشاد  السعود أبي ينظر: تفسير (ْ)
 (.ْٕ :ص): تفسير مقاتل" ينظر (ٓ)
 (.ْٕٓ/ ِ) التأكيل كحقائق التنزيل النسفي مدارؾ تفسير: ينظر (ٔ)
 (.َُُ/ ُٗ: التفسير المنير للزحيلي )ينظر (ٕ)
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أضافيا إلى اسمو "الرحمف" إشارة إلى أنيـ إنما كصمكا إلى ىذه الحاؿ بسبب رحمتو، فذكر أف صفاتيـ 
  .(ُ)أم: ساكنيف متكاضعيف (﮴ ڭ   ۇ ۇ)أكمؿ الصفات كنعكتيـ أفضؿ النعكت، فكصفيـ بأنيـ 

 :كاآلية تشير إلى صفتيف حميدتيف كىما
ظيار الخمكؿ، ككراىية التعظيـ، كالزيادة في اإلكراـ، كأف  أواًل: التواضع: ىك ترؾ الترؤس، كا 
بما فيو مف الفضائؿ، كالمفاخرة بالجاه كالماؿ، كأف يتحرز مف اإلعجاب  المباىاةيتجنب اإلنساف 

فضمو كمنزلتو. كىك كسط بيف الكبر كالضعة،  كقيؿ ىك: رضا اإلنساف بمنزلة دكف ما يستحقو
 . فالضعة: كضع اإلنساف نفسو مكانا يزرم بو بتضييع حقو. كالكبر: رفع نفسو فكؽ قدره

فالتكاضع  (ِ)كقيؿ ىك: إظيار التنزؿ عف المرتبة لمف يراد تعظيمو كقيؿ ىك تعظيـ مف فكقو فضمو
يدىـ جماالن كبياءن كعزان عمى ما ىـ في. فالمؤمف خمؽ رفيع يزيف أىؿ العمـ كالفضؿ كالنسب كالجاه، يز 

ىيف ليف، يمشي بسكينة ككقار، ال يريد عمكان في األرض كال فسادان، كيعاشركف الناس معاشرة حسنة 
لينة، مف غير غمظة كال قسكة، مع االحتفاظ بسمك النفس كعزتيا، كترفعيا عف الدنايا، كمف غير 

ذا أساء إلييـ نما عفكا كصفحكا، كلـ يقكلكا إال  استضعاؼ كال ذلة، كا  الجيمة، لـ يقابمكىـ باإلساءة، كا 
نما يقكلكف لمجاىؿ: سبلما، مف السبلمة ال التسميـ، أك يقكلكف قكال سديدا.   خيرا، كا 

خب مب   حبحئ    مئ  ىئ  يئ  جبچ كقد تكرر األمر بيذا الخمؽ في آيات القرآف الكريـ كما في قكلو 

ىب  يب  جت   چ ككما جاء عمى لساف لقماف البنو  .[ٖٚ:اإلسراء] چمت خت     ىب  يب جت حت

 . [ٜٔ-ٛٔ:لقمان] چيت  جثمث  ىث  يث     ىتحت  خت  مت
ـ، قاؿ  ثانيًا: الحمم: ٱ  ٻ  چ  :ىك ضبط الٌنفس كالطبع عف ىيجاف الغضب، كجمعو أىٍحبلى

مؤمف إذا تعرض ال (ّ)بالحمـكسمي الحمـ لككف صاحبو جديرا  [ٕٖ :]الطور چپ  پ  پ   پ    ٻٻ  ٻ
مؤمف لسفاىة الجيبلء لـ يقابميـ بالمثؿ كلـ ينزؿ إلى دركتيـ، كما أخبر القرآف عنيـ في آية ال

 چڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑچ أخرل

عراض، ال سبلـ تحية كترحيب، ألف مجاراة السفياء نكع مف  .[٘٘-ٗ٘القصص:] كىك سبلـ متاركة كا 
 .(ْ)السفاىة كالطيش
 األىداف والمقاصد: خامسًا: تحقيق

تميز القرآف الكريـ بالعناية باإليجابيات أكثر مف السمبيات، كبالبناء التشريعي كالعقدم كالخمقي  -ُ
أكثر مف اليدـ كالفكضى كاالنحبلؿ، كباألكامر الحاممة عمى التيذيب كالفضيمة أكثر مف النكاحي 

                                                           

 (.ٖٔٓتفسير السعدم  تيسير الكريم الرحمن )ص: ينظر:  (ُ)
 .(ُْٔ( كالتوقيف على مهمات التعاريف )ص: ِّٓفي غريب القرآف )ص:  ينظر: المفردات (ِ)
 نفس الجزء ك الصفحة. .ينظر: المرجع السابق(ّ) 
 .(ُِّٓ/ َُ( كزىرة التفاسير )َُٔ/ ُٗ(. التفسير المنير للزحيلي )ُِِ/ ٔنظر: تفسير ابن كثير )ي (ْ)
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، تتصؼ بالصفات إيجابيةه لح جادةه شخصيةي المسمـ الصاف .(ُ)التي تمنع مف االنحراؼ كالرذيمة
 .(ِ)الحميدة التي حثَّ القرآف عمييا

تجد آيات القرآف تعتني بتربية جيؿ اإليماف، ككفد العقيدة، كمككب النكر كالحضارة،  فاإلنذار  -ِ
كبياف العيكب ينبو العقبلء إلى كىاد الشر كالفساد، أما التبشير كالترغيب: فيأخذ بأيدم الصمحاء 

 ة الحؽ كمنيج االستقامة، ك نجد ذلؾ في كصؼ عباد الرحمف بصفات جميمة كدائمة.إلى جاد
التكاضع كالطاعة هلل تعالى: كيككف ذلؾ بالعمـ باهلل كالخكؼ منو، كالمعرفة بأحكامو، كالخشية مف  -ّ

 .عذابو كعقابو
حمماء، إف »م: الحمـ كالكبلـ الطيب: فإذا أكذكا قابمكا اإلساءة باإلحساف، قاؿ الحسف البصر  -ْ

نما يقكؿ « كنجيؿ فكؽ جيؿ الجاىميف»أم عمى نقيض خمؽ الجاىمية: « جيؿ عمييـ لـ يجيمكا كا 
 .المؤمف لمجاىؿ كبلما مكصكفا بالرفؽ كالميف

 (ۇ ۓ ﮲   ﮳  ﮴   ڭ   ۇ     ) ، فػػ(ّ)فضيمة التكاضع كالسكينة في المشيء كالكقار -ٓ
فبيـ يعرؼ الرحمف 

 (ْ). 
سمؼ المشي بتضعؼ كتصنع، حتى ركم عف عمر أنو رأل شابا يمشي ركيدا، كره بعض ال -ٔ

ركم أيضا  فقاؿ: مالؾ أأنت مريض؟ قاؿ: ال، يا أمير المؤمنيف، فعبله بالٌدرة، كأمره أف يمشي بقكة.
 .(ٓ)عنو أنو رأل غبلما يتبختر في مشيتو، فقاؿ: إف البخترة مشية تكره إال في سبيؿ اهلل

مرحو كظمـو ، كال يمشكف عمى األرض بعنؼو ك ف عمى األرض بخفةو كرفؽو ككقارو فعباد الرحمف يمشك 
 .(ٔ)، كما يفعؿ الجباركفبخترو كتعاظـو كتطاكؿو في السماءكاستكبارو كت

لذا يندب لئلنساف القصد أم التكسط في المشي، كىك ما بيف اإلسراع كالبطء، فبل تدٌب دبيب 
  .(ٕ)المتماكتيف، كال تثب كثب الشيطاف

ىنا تعني المعنييف: سبلـ المتاركة، كسبلـ التحية  (ۈ  ٴۇ)بعض العمماء يرل أف كممة  -ٕ
اريًو تقكؿ لو: لك تماديتي معؾ سأكذيؾ، كأفعؿ بؾ كذا  كاألماف، فحيف تحميـ عمى السَّفيو فبل تيجى

 .(ٖ)ككذا، فأنت بذلؾ خرجتى مف سبلـ المتاركة إلى سبلـ التحية كاألماف
                                                           

 (.َُُٖ/ ِ: التفسير الوسيط للزحيلي )ينظر (ُ)
 ( . ُٔ/ُّالتفسير المنهجي ) :ينظر (ِ)
 .(ُُْ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ( ينظر:(ّ
 (.ُّٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) ينظر: ((ْ
 (.ُِِ/ ٔ:  تفسير ابن كثير )( ينظر(ٓ

 الميداني. حبنكة عبدالرحمن( ُٔٔ/ٔ) التدبر كدقائق التفكر ينظر: معارج (ٔ)
 (.ُٔٓ/ ُِالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ٕ)
 (.َُُٖ/ ِالتفسير الوسيط للزحيلي )ينظر:  (ٖ)
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ذاططلبذاؾثاـي

ذاؾتهجد

 [ 64الفرقان: ]  چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ٹ ٹ چ

 أواًل: المناسبة :
لما ذكر تبارؾ كتعالى ما بينيـ كبيف الخمؽ مف القكؿ كالفعؿ، ككاف الغالب عمى ذلؾ أف يككف 
جمكة نياران، ذكر ما بينيـ كبيف خالقيـ مف ذلؾ خمكة ليبلن، كذكر ىذه المعطكفات التي ىي صفات 

ۋ   )عمى أف كؿ كاحدة منيا تستقؿ بالقصد لعظـ خطرىا، ككبر أثرىا، فقاؿ:  بالكاك، تنبييان 

كلما كاف السجكد أشد أركاف الصبلة تقريبان إلى اهلل، لككنو أنيى الخضكع مع أنو الذم  (ۅ

كأتبعو ما ىك  (ۉ)أباه الجاىمكف، قدمو لذلؾ كيعمـ بادئ بدء أف القياـ في الصبلة فقاؿ: 
  .(ُ)يقان ألف السجكد عمى حقيقتو فيتمحص الفعبلف لمصبلةتمكه في المشقة تحق

 ًا: المفردات المغوية :ثاني
البىٍيتيكتىة: دخكليؾ في الميؿ، تقكؿ: ًبتُّ أصنع كذا. كمف  (ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  )

 . (ِ)قاؿ: بات فبلف إذا ناـ؛ فقد أخطأ
ڑ  ڑ  چ ف عمى أقداميـ كقكلو المعنى: ييحٍيكف الميؿ بالصبلة ساجديف هلل عمى جباىيـ، أك قائميك 

[10الذاريات: ] چک  ک    ک  ک  گ  
 (ّ) . 

 ًا: المطائف البالغية:لثثا
  .(ْ)(ۉ  ۉ  )الطباؽ بيف السجكد كالقياـ  -ٔ
خص قياـ الميؿ بالذكر ألنو أبعد عف الرياء، كأشد أثران في تيذيب النفس كما أخبر المكلى عف  -ٕ

 .(ٓ)[ ٙالمزمل:] چڄ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ ذلؾ 
ف كاف متأخرا في الفعؿ ألجؿ الفكاصؿ، كلفضؿ السجكد فإنيا حالة أقرب ما  -ٖ قدـ السجكد كا 

 . (ٔ)يككف العبد فييا مف اهلل
                                                           

 (.ِِْ/ ُّ) للبقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات كالسورينظر:  (ُ)
 .(ّّّ/ ُْ) لألزىرم "تهذيب اللغة" ((ِ

 (.ّّٗ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ّ)
 (.َّْ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ْ)
 .(َُٕ/ ُٗيلي )التفسير المنير للزحينظر:  (ٓ)
 (.ُِٕ/ ٖ) البن حياف  البحر المحيط في التفسيرينظر:  ((ٔ
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 : التفسير اإلجمالي: رابعاً 
أم أف  چڑ  ڑ  ک  ک    ک  کچبعد ذكر معاممتيـ ألنفسيـ كلغيرىـ، ذكر تعامميـ مع خالقيـ 

لميؿ كسيرتيـ في النيار، فنيارىـ خير نيار، كليميـ خير ليؿ، فإذا أمسكا أك أدرككا الميؿ سيرتيـ في ا
ڑ  ڑ  ک  چ باتكا ساجديف قائميف لربيـ، يصٌمكف بعض الميؿ أك أكثره، طائعيف عابديف، كما قاؿ

 چ...گگڳ  ڳچ : ، كقاؿ[ٛٔ-ٚٔالذاريات : ] چک    ک  ک  گ  گ  گ  گ

 . (ُ)[ٜ-ٜٖالزمر:] چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئچ: ، كقاؿ[ٙٔ-ٕٖالسجدة:]
 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

جكؼ الميؿ،  في ىذه اآلية حض عمى قياـ الميؿ في الصبلة، فيك عبادة خالصة هلل تعالى في -ُ
 .(ِ)أبعد لمرياء، ك أضبط معنىكىي أكثر خشكعان ك 

اة مع اإللو الخالؽ، يصمكف صبلة الميؿ، كيذكركف ربيـ المؤمنكف يستمتعكف بمذة المناج -ِ
ساجديف قانتيف، قائميف طائعيف، ألف العبادة تحمك في جكؼ الميؿ، كتككف دليبل عمى اإلخبلص 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  كالصدؽ، كحب التقرب مف اهلل تعالى، كما جاء عف عبادة الميؿ في آية أخرل

 .(ّ) [ ٙالمزمل:] چڦ  ڄ  ڄ    
ىذه صفة تختمؼ باختبلؼ الناس فمنيـ مف إذا صٌمى العشاء في جماعة كأتبعيا بسنتيا ثـ صٌمى  -ّ

ڑ  چ  الفجر في جماعة كاف متصفان بأنو بات لربو ساجدان كقائمان، كمف الناس مف يصدؽ فييـ قكلو 

كفي الحؽ  چ...گگڳ  ڳچكقكلو  چڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  
 . (ْ)ا ما تستطيعو بؿ كأقؿ منو حتى ال تنفر مف العبادة، كال يصيبيا الممؿ كالكسؿأف كؿ نفس عميي

، حيث أف (ٓ)عمى المسمـ اإلكثار مف األعماؿ الصالحة كالطاعات كذكر اهلل كالتضرع إليو -ْ
التعبير يبرز مف الصبلة السجكد كالقياـ لتصكير حركة عباد الرحمف، في جنح الميؿ كالناس نياـ، 

ء قـك يبيتكف لربيـ سجدا كقياما، يتكجيكف لربيـ كحده، كيقكمكف لو كحده، كيسجدكف لو كحده، فيؤال
ىؤالء قكـ مشغكلكف عف النكـ المريح المذيذ، بما ىك أركح منو كأمتع، مشغكلكف بالتكجو إلى ربيـ، 

كىـ األرض  كتعميؽ أركاحيـ كجكارحيـ بو، يناـ الناس كىـ قائمكف ساجدكف كيخمد الناس إلى
يتطمعكف إلى عرش الرحمف، ذم الجبلؿ كاإلكراـ، كىـ في قياميـ كسجكدىـ كتطمعيـ كتعمقيـ 

  ل.تمتمئ قمكبيـ بالتقك 
                                                           

 .(َُٕ/ ُٗ)ينظر: المرجع السابق  ((ُ
 (.ُُْ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ينظر: (ِ)
 (.ََُٔٓ/ ُٕتفسير الشعراكم )ينظر:  (ّ)
 (.ّٕٔ/ ِ) محمود محمد الحجازم، ،التفسير الواضحينظر:  (ْ)
 (.ُٔ/ُّ) د. صّلح لخالدم لمنهجيالتفسير ا (ٓ)
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ذاططلبذاؾثاؾث

ذاضوفذؿنذاهلل

ەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ەئ ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائٹ ٹ چ 

 [ 66 - 65الفرقان: ]   چۈئ  ېئ  

 أواًل: المناسبة :
يذيبيـ ألنفسيـ لمخمؽ كالخالؽ، أشار إلى أنو ال إعجاب عندىـ، بؿ ىـ كجمكف، كأف لما ذكر ت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ الحامؿ ليـ عمى ذلؾ اإليماف باآلخرة التي كذب بيا الجاىمكف 

شعاران بأنيـ مستحقكف  [ٓٙالمؤمنون: ] چپ  ڀ  كقدمكا الدعاء بالنجاة اىتمامان بدرء المفسدة، كا 
ې  ې      ې  ى  ى  )ف اجتيدكا، لتقصيرىـ عف أف يقدركه سبحانو حؽ قدره فقاؿ: لذلؾ كا  

 . (ُ)(ائ  ائ
 ثانيًا: المفردات المغوية:

قاؿ ابف عباس: إنيـ يقكلكف ذلؾ في سجكدىـ  (ې  ى  ى  ائ  ائ   ې  ې ) -ٔ
  .(ّ)ابأم: ادفعو عنا بالعصمة مف أسبابو كمغفرة ما كقع منا مما ىك مقتض لمعذ .(ِ)كقياميـ

، كالغيٍرـي: أداءي شيء يىمـز (ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ) -ٕ ، أك الشر البلـز الغراـ: العذاب البلـز
(ْ)، 

ًة الغىًريـً ًلغىًريًموً  (ۇئ): كقيؿ مى زى ًزمنا ألىٍىًميىا بمنزلًة ميبلى ميبلى
(ٓ).  

أم بئست جينـ منزالن كمكاف إقامة. قاؿ القرطبي: المعنى بئس  (ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ) -ٖ
  .(ٔ)كبئس المقاـالمستقر 

 :ثالثًا: التفسير اإلجمالي
إف المؤمف يعيش بيف الخكؼ  )ەئ  وئ  وئ   ۇئ     ەئ ې  ې      ې  ىى  ائ  ائ (

كالرجاء، فمع خشكعيـ كقياميـ بالميؿ يخشكف ربيـ أف يردىا عمييـ، كيتيمكف أنفسيـ بعد أدائيا عمى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ) يقكؿ عز مف قائؿ .الكجو األكمؿ بعدـ صدؽ النية كاإلخبلص فييا هلل تعالى

                                                           

 (.ِّْ/ ُّ) للبقاعي ظم الدرر في تناسب اآليات كالسورنينظر:  ((ُ
 .(ِٕ/ ُّ)لقرطبي الجامع بأحكاـ القرآف لينظر:  (ِ)
 (ٖٔٓتفسير السعدم  تيسير الكريم الرحمن )ص: ينظر:  (ّ)
(، كنقلو عنو ابأزىرم، "تهذي ُْٖ/ ْ"العين"  ينظر: كتاب ((ْ  (.ُُّ/ ٖ)ب اللغة" )غـر

 (.ٓٔ/ ِٓالكوارم ) -تفسير غريب القرآف ينظر:  (ٓ)
 (.ِٕ/ ُّتفسير القرطبي )، ك (ّّٗ/ ِنظر: صفوة التفاسير )ي (ٔ)
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: يا رسول اهلل أىو الذي يزني، ويسرق، ويشرب الخمر وىو قالت عائشة ، (پ  پ  پ  پ  ڀ
"ال يا بنت الصديق" ولكنو الذي يصمي ويصوم ويتصدق، وىو مع ذلك يخاف »؟ فقال ليا: يخاف اهلل 

 .(ُ) «اهلل 
كف الخيرات، طمعان في الثكاب، كخكفان مف العقاب، فيـ إف ىذا القكؿ يناسب عباد الرحمف الذيف يفعم

ثـ تذكر اآليات  أم: الزمان دائمان. (ەئ  وئ  وئ   ۇئ     ەئ ې  ىى  ائ  ائ)الذيف يقكلكف 
سيف، لذلؾ قاؿ تعالى  (ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ)سبب ىذه المقكلة:  ، كضده حى ساء الشيء أم: قىبيحى

كىكذا السكء يبلزمو القيٍبح،  [ٙٚالفرقان: ] چۋ ۅ  ۅچ عف الجنة في مقابؿ ىذه اآلية: 
ٍسف. سىف يبلزمو الحي  كالحى

حتى ال يظنكا أف النار فترة كتنتيي، ثـ يخرجكف منيا، فيي مستقرىـ الدائـ،  چۅ  ۅ  چكقاؿ: 
 كميقاميـ الذم ال يفارقكنو.

اهلل منو  أراد بيذا نكعيف مف الناس: مؤمف أسرؼ في بعض السيئات كلـ يتيٍب، أك لـ يتقبؿ أك أف الحؽ 
  ؿ.تكبتو، فيك في النار لحيف، كالمستقر ىنا بمعنى المكاف المؤقت، أما المقاـ فيك الطكي

 رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
الخكؼ مف عذاب اهلل تعالى: أم أنيـ مع طاعتيـ مشفقكف خائفكف كجمكف مف عذاب اهلل،  -ُ

ذا قالكه عف عمـ، كانكا أعرؼ بعظـ قدر سكاء في سجكدىـ كقياميـ ، كىـ يقكلكف ذلؾ عف عمـ، ك  ا 
 . (ِ)ما يطمبكف، فيككف ذلؾ أقرب إلى النجاح

مف صفات عباد الرحمف أنيـ يخافكف مف عذاب اهلل في جينـ، فيـ يدعكف ربيـ بصرؼ  -ِ
عذاب النار عنيـ، حتى يككنكا دائمان في حذر كخكؼ مع الرجاء، كحيث يككف ذلؾ دليبلن عمى 

يم  انيـ، كتطابؽ أعماليـ مع اعتقادىـ.صحة عقيدتيـ كا 
إف المؤمف يعيش بيف الخكؼ كالرجاء، فمع خشكعو كقيامو بالميؿ يخشى ربو أف يرده عميو،  -ّ

 .(ّ)كيتيـ نفسو بعد أدائيا عمى الكجو األكمؿ بعدـ صدؽ النية كاإلخبلص فييا هلل تعالى
  

                                                           

 في ابألباني كقاؿ ،(ُّٕٓ) رقم حديث َُٖ/ٓ  اٍلميٍؤًمنيوفى  سيورىةً  كىًمنٍ : بىابه  ِْ باب القرآف، تفسير أبواب . الترمذمركاه (ُ)
 . عائشة مسند (ِِّٔٓ) رقم حديث احمد االماـ كفي مسند .صحيح أنو ِٓٓ/  ُ" الصحيحة ةالسلسل"

 (.ُُٓ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ِ)
 (.ََُٕٓ/ ُٕتفسير الشعراكم ) ينظر: (ّ)
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ذاططلبذاؾرابع

ذاالعتدالذيفذاإلـفاق

 [60الفرقان: ] چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ېئ  ېئ    ىئ   ىئ ٹ ٹ چ 

 أواًل: المناسبة :
يذكر حاليـ في أنفسيـ، كدنياىـ كأسرىـ،  بعد أف ذكر حاؿ عباد المَّو مع المَّو، كمع الناس أخذ 

  .(ُ)(  ...ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی) فقاؿ عز مف قائؿ:
 ثانيًا: المفردات المغوية:

:يقاؿ: قىتىر الرجؿ عمى عيالو، يىٍقًتري كيىٍقتيري قىٍترنا، مثؿ: يىٍعكيؼ (یېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ  ی  ) – ُ
يَّؽ كلـ يينفؽ إال قدر ما ييمسؾ الرَّمىؽ . كاختمفكا في (ِ)كيعًكؼ، كيفسيؽ كيفًسؽ، كيحشير كيحًشر، إذا ضى
فقكا عمى أىميـ معنى ىذا اإلسراؼ كاإلقتار؛ فقاؿ الكمبي، كالنخعي: ىذا في اإلنفاؽ عمى العياؿ، إذا أن

 كعياليـ كعمى أنفسيـ لـ يسرفكا في النفقة.
 . (ّ)اإلسراؼ: تجاكز الحد في اإلنفاؽ، كاإلقتار: التقصير عما ال بد منو

ريف كمضٌيقيف بحيث  كالمعنى: ليسكا مبذريف في ًإنفاقيـ في المطاعـ كالمشارب كالمبلبس، كال مقصّْ
  .(ْ)يصبحكف بخبلء

اـ مف العيش: ما أقامؾ كأغناؾ. كًقكاـ الجسـ: تمامو، كًقكاـ الًقك  :(ی  ی  جئ  حئ )-ِ

أم: ككاف إنفاقييـ كسطان معتدالن بيف  (ی  ی  جئ  حئ  ) .(ٓ)كؿّْ شيء ما استقاـ بو
 .(ٔ)اإًلسراؼ كالتقتير

 :القراءات: ثالثاً 
  .كاٍ )قرأ ابف كثير، كأبك عمرك: بفتح الياء، ككسر التاء  .(يىقًتري
  ،بفتح الياء، كضـ التاء.  (ی) كالكسائي:كقرأ عاصـ، كحمزة 
  :بضـ الياء، ككسر التاء (ييقًتركا)قرأ نافع، كابف عامر(ٕ). 

                                                           

 (.ُّْٓ/ َُ)لمحمد أبو زىرة  زىرة التفاسير  ( ينظر:(ُ
 (.ُْٓ/ ٗ)لألزىرم  تهذيب اللغةينظر:  (ِ)
 .ْٗ/ ٔالبغوم  ينظر: تفسير (ّ)
 (ّّٗ/ ِ)للصابوني صفوة التفاسير ينظر:  (ْ)
 )قاـ(.  (َّٔ/ ٗلألزىرم ) تهذيب اللغة ينظر:  (ٓ)
 (.ّّٗ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ٔ)
 .(ّّْ/ ِ، ك"النشر" ّْٖ/ ٓ،  ك"الحجة للقراء السبعة" ْٔٔكتاب السبعة في القراءات" ينظر:   (ٕ)
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لغات بمعنى كاحد تفيد التضييؽ في  (قتر يقتر ويقِتر واقتر)ذىب جميكر العماء إلى أف 
في ذلؾ أف اإلنفاؽ، قاؿ الطبرم بعد أف ذكر اختبلؼ القراء في ىذه القراءة :" كالصكاب مف القكؿ 

كفي كؿ  كؿ ىذه القراءات عمى اختبلؼ ألفاظيا لغات مشيكرات في العرب كقراءات مستفيضات . 
 . (ُ)، فبأييما قرأ القارئ فمصيب"قراء األمصار بمعنى كاحد
 :رابعًا: التفسير اإلجمالي

كمف  اإلسبلـ ديف العدؿ كالكسطية في جميع شؤكف الحياة، كقد كجو رب العزة كالجبلؿ رسكلو  
 .[ٜٕاإلسراء:] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ كرائو أمتو بقكلو 

كىذا االعتداؿ يككف في اإلنفاؽ عمى الممذات المباحة، أما في األمكر المطمكبة شرعان فبل يقاؿ فييا 
ت سرؼ، قاؿ الحسف البصرم: ليس في النفقة في سبيؿ اهلل سرؼ، كقاؿ إياس بف معاكية: ما جاكز 

 . (ِ)بو أمر اهلل تعالى فيك سرؼ، كقالكا: ال سرؼ في الخير، كال خير في السرؼ
ٍف قىؿَّ إ ٍنًفؽي في المعصية كا  ٍف أفرط، كالميٍسًرؼى ىك المي ٍنًفؽي في الطاعة كا  فَّ الذم ال ييٍسًرؼي ىك المي

ٌقان عميو كىذا قكؿ ابف عباس  كغيره فَّ اٍلميقًترى ىك الذم يمنع حى ، كالكجو أىٍف يقاؿ: إفَّ النفقة إنفاقوي، كا 
نَّما  ًت الشريعةي قميمىو ككثيره، كىؤالًء المكصكفكف مينىزَّىيكفى عف ذلؾ، كا  ظىرى في المعصية أمر قد حى
اًت، فأدب الشريعة فييا أالَّ يفرط اإلنساًف حتى  التأديب بيذه اآلية ىك في نفقة الطاعات كالميبىاحى

ٌقان آخر أك عياالن  يّْعى حى ، ييضى كنحك ىذا، كأاٌل يضٌيؽ أيضان كيقتر حتى يجمع العياؿى كيفرط في الشُّحّْ
سىفي في ذلؾ ىك القكاـ، أم: االعتداؿ، كالقكاـ في كؿ كاحد بحسب عيالو كحالو، كخير األمكر  كالحى

سى  أكساطيا كليذا ترؾ الٌنبٌي  اًلًو ألىفَّ ذلؾ كى ًميًع مى دَّؽي ًبجى دّْيؽى يىتىصى مىًدًه أبا بٍكرو الصّْ طه بنسبة جى
ٍبًرهً   . (ّ)في الدّْيًف، كمنع غيره مف ذلؾ كىصى

  خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
عنى اإلسبلـ بترشيد االستيبلؾ، كالحث عمى االعتداؿ في اإلنفاؽ، كىك ما كصؼ اهلل بو  -ُ

. كما (ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  )عباد الرحمف المقربيف إليو: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  )و في كصايا الحكمة مف سكرة اإلسراء: أمر ب

 . (ٹ  ٹ  ڤ  
 .العتداؿ، كترؾ اإلسراؼ كالتقتيرالكسطية في ا -ِ

                                                           

 (.َِّ/ ُٗتفسير الطبرم جامع البياف )ينظر:  (ُ)
 (.َُٖ/ُٗ)التفسير المنير للزحيلي ينظر: (ِ) 
( َِِ/ ْ( ، كابن عطية )ّٕٔ/ ّ(ك البغوم ) ُِٖ/ ْمن  تفسير الثعالبي  الجواىر الحساف في تفسير القرآف ) :ينظر (ّ)

 (  .ُِْ/ ٓكالسيوطي )
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  چىئ  ىئىئ  ی    یچ التبذير سبب في ضياع ماؿ الشخص كماؿ األمة: -ّ

فقو الرجؿ قصده في  ؼ، مفكمف المعمكـ أنو ال سرؼ في الخير، كال خير في السر  [،ٕٚ :إلسراء]ا
 معيشتو.

االعتداؿ في اإلنفاؽ دكف إسراؼ كال تقتير، كالمراد مف النفقة نفقة الطاعات في المباحات،  -ْ
فيذه يطالب فييا اإلنساف أال يفرط فييا حتى يضيع حقا آخر أك عياال، كأال يضيؽ أيضا كيقتر، 

ـ، أم العدؿ، كالقكاـ في كؿ كاحد حتى يجيع العياؿ، كيفرط في الشح، كالحسف في ذلؾ ىك القكا
بحسب حالو كعيالو، كصبره كجمده عمى الكسب، كخير األمكر أكساطيا، كىذه الكسطية خير 

 لئلنساف في دينو كصحتو كدنياه كآخرتو.
أما النفقة في معصية اهلل فيك محظكر حظرتو الشريعة قميبل كاف أك كثيرا، ككذلؾ التعدم عمى ماؿ 

 .(ُ)االغير، ىك حراـ أيض
اإلسراؼ كالتقتير كبلىما مفسد لحياة األفراد كالجماعات كاألمـ، ألف اإلسراؼ تضييع لمماؿ في  -ٓ

غير محمو. كالتقتير إمساؾ لو عف كجكىو المشركعة، ييحًدث كسادان، كييحًدث بطالة، كىما مف أشد 
مف سمات العقبلء  ، أما الكسط كاالعتداؿ في انفاؽ الماؿ، فيك سمة(ِ)األمراض فتكان بالمجتمع

 . (ّ)الذيف عمى أكتافيـ تنيض األمـ، كتسعد األفراد كالجماعات
 مف صفات عباد الرحمف أنيـ ممتزمكف في إنفاقيـ التكسط، فبل ىـ مسرفكف كمتجاكزكف. -ٔ
جرت اآلية عمى مراعاة األحكاؿ الغالبة في إنفاؽ الناس. قاؿ القرطبي: كالقكاـ في كؿ كاحد  -ٕ

أبا بكر الصديؽ يتصدؽ بجميع مالو كمنع غيره مف  حالو كليذا ترؾ رسكؿ اهلل بحسب عيالو ك 
 .(ْ)ذلؾ
فضيمة االعتداؿ كالقصد في النفقة كىي حسنة بيف السيئتيف. ركم أف عبد الممؾ بف مركاف  -ٗ

سأؿ بنتو فاطمة كىي تحت ابف أخيو عمر بف عبد العزيز كقد زارىما بالمدينة فقاؿ ليا كيؼ 
كقيؿ:  (ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی :ف السيئتيف. تعني قكؿ قالت: الحسنة بينفقتكـ؟ ف

الحديث: }إف مف السرؼ أف تأكؿ كؿ ما المسؤكؿ زكجيا عمر كىك الذم أجاب كاهلل أعمـ كفي 
 .(ٓ)تشتيي{

                                                           

 (.ُُٓ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ُ)
 .(ََُُٓ/ ُٕتفسير الشعراكم )ينظر:  (ِ)
 .(ُِٗ/ َُالتفسير الوسيط لطنطاكم )ينظر:  (ّ)
 (.ِٕ/ ُٗ)البن عاشور  التحرير كالتنويرينظر:  ((ْ

 (.ُّٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) (ٓ)
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اآلية، قد بينت أحد  (ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی :: ىذه اآلية الكريمة التي ىي  -َُ
 القتصاد.ركني ما يسمى اآلف با

يضاح ذلؾ أنو ال خبلؼ بيف العقبلء أف جميع مسائؿ االقتصاد عمى كثرتيا كاختبلؼ أنكاعيا  كا 
 راجعة بالتقسيـ األكؿ إلى أصميف، ال ثالث ليما.

 األكؿ منيما: اكتساب الماؿ.
كالثاني منيما: صرفو في مصارفو، كبو تعمـ أف االقتصاد عمؿ مزدكج، كال فائدة في كاحد مف 

يف المذككريف إال بكجكد اآلخر، فمك كاف اإلنساف أحسف الناس نظرا في كجو اكتساب الماؿ، األصم
إال أنو أخرؽ جاىؿ بأكجو صرفو، فإف جميع ما حصؿ مف الماؿ يضيع عميو بدكف فائدة، ككذلؾ 
إذا كاف اإلنساف أحسف الناس نظرا في صرؼ الماؿ في مصارفو المنتجة إال أنو أخرؽ جاىؿ 

سابو، فإنو ال ينفعو حسف نظره في الصرؼ مع أنو لـ يقدر عمى تحصيؿ شيء يصرفو، بأكجو اكت
 . (ُ)كاآليات المذككرة أرشدت الناس كنبيتيـ عمى االقتصاد في الصرؼ

يمـز عمى المسمميف في أقطار الدنيا التعاكف عمى اقتصاد يجيزه خالؽ السماكات كاألرض،  -ُُ
في  معرفة طرؽ تحصيؿ الماؿ باألكجو الشرعية، كصرفو، كيككف كفيبل ب عمى لساف رسكلو  

؛ ألف االقتصاد المكجكد اآلف في أقطار الدنيا ال يبيحو الشرع الكريـ، مصارفو المنتجة الجائزة شرعا
ألف الذيف نظمكا طرقو ليسكا بمسمميف، فمعامبلت البنكؾ كالشركات ال تجد شيئان منيا، يجكز شرعان، 

يادات ربكية، أك عمى غرر، ال تجكز معو المعاممة كأنكاع التأميف ألنيا إما مشتممة عمى ز 
المتعارفة عند الشركات اليكـ في أقطار الدنيا، فإنؾ ال تكاد تجد شيئان منيا سالمان مف الغرر، 

، كمف المعمكـ أف مف يدعي إباحة أنكاع التأميف المعركفة  كتحريـ بيع الغرر ثابت عف النبي  
لمعاصريف أنو مخطئ في ذلؾ، كألنو ال دليؿ معو، بؿ األدلة الصحيحة عمى عند الشركات، مف ا

 .(ِ)خبلؼ ما يقكؿ، كالعمـ عند اهلل تعالى
االقتصاد فضيمة بشرط أف ال يصؿ إلى حد التقتير كالمبالغة في اإلمساؾ. فاإلقتار كالبخؿ لو  -ُّ

القمب كاألنانية كالبعد عف اهلل  انعكاسات ك آثار سمبية عمى الفرد ك المجتمع ، فيما  سببا قسكة
بعيد من الناس، قريب من  ،البخيل بعيد من اهلل »: قاؿ : قاؿ   كالناس . عف أبي ىريرة 

الجرائـ ككسر قمكب الفقراء اء كانتشار الفكارؽ االجتماعية ك كما يؤدياف إلى العداكة كالبغض (ّ) «النار
  مى ما يسد حاجاتيـ إال بمشقة.كالمساكيف كالبؤساء الذيف ال يكادكف يحصمكف ع

                                                           

 (.ٕٕ/ ٔ) للشنقيطي أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفينظر:  (ُ)
 (.ٕٗ/ ٔ) للشنقيطييضاح القرآف بالقرآف أضواء البياف في إينظر:  ((ِ

: ) ضعيف جدا ( قاؿ الشيخ ابألباني( ، ك َُْٖٖحديث رقم ) ِْٖ/ ٕباب الجود كالسخاء  ركاه البيهقي في شعب االيماف (ّ)
 .في ضعيف الجامع( ُّّْ) :ظر حديث رقمين
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فإنيـ عندما يركف ىذه األمكاؿ المبذرة المصركفة في غير كجكىيا المشركعة، تنقبض نفكسيـ، 
عف بعض ىذه األثار في الحديث الذم  كقد عبر رسكؿ اهلل  كتضيؽ صدكرىـ، كتنكسر قمكبيـ.

م حمميم عمى سفكوا دمائيم قمبك اتقوا الشح فإن الشح أىمك من كان » فقاؿ: ركاه عنو جابر 
 .(ُ) « استحموا محرماتيمو 

خصمتان ال تجتمعان في مؤمن البخل وسوء »:  كعف أبي سعد الخدرم قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل 
 .(ِ) « األخالق

المناىج التربكية الصحيحة تنتج أناسا ربانييف يتصفكف بالكماالت الخمقية، كالسمكؾ المستقيـ  -ُْ
في جميع تصرفاتيـ كمعامبلتيـ مع أنفسيـ كمع غيرىـ مف الناس كمع خالقيـ كاالعتداؿ كالكسطية 

. 
  :كما قاؿ  اإلسراؼ كالبذخ طريقاف إلى الترؼ، كالترؼ يؤدم ال محالة إلى زكاؿ األمة . -ُٓ

 (ٙٔ:اإلسراء) چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ 

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ   كقاؿ:

 (ٖٔ-ٔٔ:األنبياء) چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

 اإلسراؼ سبب لنزع البركة في الماؿ. -ُٔ
ينتج عف التبذير اىتزاز اقتصاد الدكلة المسممة كتدني مستكاه، كربما أصيبت ميزانيتيا بعجز  -ُٕ

ض، األمر الذم يؤدم إلى التضخـ، كمف ثـ ترتفع كبير، كىبطت عممتيا إلى مستكل الحضي
 األسعار كيعـ الغبلء، كينخفض سعر العممة في الخارج، كتنزح رؤكس األمكاؿ خارج الببلد.

ضاعتيا خسارة فادحة عمى األمة المسممة، فإنيا ثركة عزيزة تقكم جانب  -ُٖ إف تبذير األمكاؿ كا 
ف أمكاؿ األمة عدة ليا كقكة البتناء أساس مجدىا فالمقصد الشرعي أف تكك  ،األمة كتشيد حضارتيا

كالحفاظ عمى مكانتيا حتى تككف مرىكبة الجانب مرمكقة بعيف االعتبار، غير محتاجة إلى مف قد 
 يستغؿ حاجتيا فيبتز منافعيا كيدخميا تحت نير سمطانو.

 اء( .األغنياء كالفقر ) اإلسراؼ فيو إذكاء لمبغضاء كالشحناء بيف طبقات المجتمع -ُٗ
  

                                                           

 (.ٔٓ )رقم حديث ُٔٗٗ/ْ الظلم. تحريم ُٓ باب كاآلداب كالصلة البر كتاب مسلم صحيح ُ))
 (.ُِٔٗ) رقم حديث َْٖ/ّ البىًخيًل. ًفي جىاءى  مىا بىابي  ُْ،باب كالصلة البر أبواب الترمذم سنن ((ِ
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ذاططلبذاضاؿس

ذاؾتوحودذاضاؾص

ٿ    ٺ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٹ ٹ چ 

 [63 – 6٦الفرقان: ] چٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

 المناسبة:: أوالً 
بما ليـ مف العدؿ كاإلحساف  لما ذكر اهلل سبحانو ك تعالى ما تحمكا بو مف أصكؿ الطاعات،

باألفعاؿ كاألقكاؿ، في األبداف كاألمكاؿ، أتبعو ما تخمكا عنو مف أميات المعاصي التي ىي الفحشاء 
رحمة ألنفسيـ كاستعماالن لمعدؿ مع اهلل أم الذم اختص  (ٻ ٱٻ)كالمنكر، فقاؿ: 

 .(ُ)بصفات الكماؿ إليان 
عف المعاصي بعد بياًف إتياًنيـ بالطَّاعات كذكري نفًي  " شركعه في بياف اجتناًبيـ :قاؿ أبك السعكد

اإلسراًؼ كالقىٍتًر لتحقيًؽ معنى االقتصاًد كالتَّصريحي بكصًفيـ بنفًي اإلشراًؾ مع ظيكًر إيماًنيـ إلظياًر 
نا بنظًميما في سمًكو كلمتَّعريًض بما  كافى كماًؿ االعتناء بالتَّكحيًد كاإلخبلًص كتيكيًؿ أمًر القتًؿ كالزّْ

 . (ِ)"عميو الكىفىرةي مف قيريشو كغيًرىـ
 ثانيًا: سبب نزول اآلية:

ركل سعيد بف جبير عف ابف عباس: أف ناسنا مف أىؿ الشرؾ قتمكا فأكثركا، كزنكا فأكثركا، ثـ أتكا 
ۀ    چ أف لما عممنا كفارة؟ فنزلت كنزؿ:: إف الذم تدعك إليو لحسف، لك تخبرنا فقالكا محمدنا 

 [53الزمر: ] چ ...ٻہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ۀ  ہ  ہ  
(ّ). 

 :: المفردات المغويةثالثاً 
: أم ال يعبدكف معو تعالى إليان آخر، بؿ يكٌحدكنو مخمصيف (ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  )

 .(ْ)لو الديف
  

                                                           

 (.ِْٓ/ ُّ) للبقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات كالسورينظر:  ((ُ
 (.ِِٗ/ ٔتفسير أبي السعود  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) ((ِ

 ، ُِِرقم  باب كتاب اإليماف، ،. كمسلم(َُْٖ)رقم: حديث  ْٗٓ/ ٖبخارم في صحيحو، كتاب التفسير،أخرجو ال (ّ)
.ك المحرر في أسباب نزكؿ القرآف من خّلؿ ّّٓكأخرجو الواحدم، بسنده في "أسباب النزكؿ" ، (ُّٗ) رقم حديث ،ُُّ/ ُ

 . (ِٕٔ/ ِالكتب التسعة )
 (.ّّٗ/ ِ) للصابونيصفوة التفاسير ك  (َُِ/ ْفتح القدير للشوكاني ) ينظر: (ْ)
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 : القراءات:رابعاً 
  :كالجـز  تيف.بتشديد العيف، بغير ألؼ، مع الجـز في الكمم (ُيضعَّف...يخمدْ )قرأ ابف كثير

 ...ٹ)مع األلؼ قراءة حفص عف عاصـ، كنافع، كأبي عمرك، كحمزة كالكسائي. 

 .(ڦ
 (ُيضعَُّف...يخمدُ ) الموضعٌن بالرفع فً بكر ً رواٌة أبًوعاصم ف عامر, وقرأ ابن(ٔ).  

 إلى العمماء جميكر فذىب كالتخفيؼ باأللؼ (ٹ)ك بالتشديد (ُيضعَّف)قراءة كأما
 بعد مرة كالمداكمة الكثرة يفيد كالتكرار، فالتشديد الكثرة تفيداف ألنيما. كاحد بمعنى أنيما
 معناه   (ضعفت)ألف  (ضعفت)مف أكثر الكثرة تفيد (ضاعفت) أف عمر أبك كيرل .مرة

 كالرفع بالجـز (يخمد)قراءة  كأما). مرتيف مف أكثر جعمتو فمعناه (ضاعفت مرتاف أما
 العذاب اهلل يكثر أف يتبيف  :القراءتيف بيف بالجمعكالرفع. ك  بالجـز (يضاعف ) عمى فنسؽ
 بعد مرة عمييـ كيضاعفو كالمعاصي الكفر بيف كيجمعكف المذككرة اآلثاـ تمؾ يرتكبكف لمف
 ).ِ)جينـ نار في ليـ الحسي كالمعنكم العذاب أنكاع اجتماع بعد مرة

  :: التفسير اإلجماليخامساً 
كف بو شيئان بؿ يكحدكنو، كيخمصكف لو العبادة كالدعكة. كيقاؿ ، كال يشرككالمعنى: ال يدعكف معو ربان 

 الشرؾ ثبلثة:
ثالثان أف يعمؿ لغير  أف يطيع مخمكقان بما يأمره مف المعصية. :ثانيان  أف يعبد غير اهلل تعالى. أكالن:

 كجو اهلل تعالى.
نزه عباد الرحمف ككأف في ذكر ىذه الكبائر في ىذا السياؽ كبياف ت خراف معصيةفاألكؿ كفر، كاآل

عنيا تعريضا بما كاف عميو أعداؤىـ مف المكذبيف بالقرآف كالرسكؿ الذم جاء بو. كالشرؾ باهلل مف 
أكبر الكبائر عمى اإلطبلؽ. كقد صرح القرآف الكريـ أف الذنكب جميعيا تحت مشيئة اهلل تعالى إف 

ف شاء عاقب عمييا، إال الشر   تجاكز عف المشرؾ ؾ فبللـ يتب عنيا المذنب، إف شاء غفرىا كا 

 چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کچ يقكؿ 

أن »: أي الذنب أعظم؟ قال: أنو سأل رسول اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود  (ّ)[ٙٔٔ: النساء]

                                                           

 .ّّْ/ ِ، ك"النشر" َّٓ/ ٓ، ك"الحجة للقراء السبعة" ْٕٔكتاب السبعة في القراءات" ص ينظر:   (ُ)
 .ُْٓ/ ٓ"الحجة للقراء السبعة"  ينظر:) ِ)

تفسير السمرقندم بحر  (.كِٕٕ/ ٔ.( ك الدر المنثور في التفسير بالمأثور )ّْٗ/ ٗينظر فتح البياف في مقاصد القرآف ) (ّ)
 (.ٗٔٓ/ ُْ(. اللباب في علـو الكتاب )ْٓٓ/ ِالعلـو )
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ل: ثم أي؟ قال: تدعو هلل ندًا وىو خمقك. قال ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قا
 . (ٔ)«أن تزاني حميمة جارك

 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
إف أكبر الكبائر اإلشراؾ باهلل تعالى، ذلؾ ألف الشرؾ ظممات متراكمة بعضيا فكؽ بعض،  -ٔ

كحجب متبلطمة ال يقٌر ليا قرار، فيك يجعؿ اإلنساف عبدان لممخمكؽ، كىك ال يعبد المخمكؽ إال جمبان 
أك دفعان لضرر، فيك في الكاقع عبد لمصمحتو، كبالتالي ىك عبد لنفسو، كعبادة النفس معناىا لفائدة 

أف الشخص غير صالح ليككف عضكان كريمان عامبلن عمى الرقي بالجماعة اإلنسانية محققان لسعادتيا، 
أف يدرم؛  بؿ ىك عمى الضد مف ذلؾ يككف عدكان لئلنسانية، ىادمان ألركانيا، ساعيان في شقائيا دكف

إذ إف الشرؾ يقمب األكضاع، فيجعؿ الحٌؽ باطبلن، كالباطؿ حقان، كالخالؽ مخمكقان، كالمخمكؽ خالقان، 
كعمى ىذا األساس ال يمكف أف تبنى قكاعد الجماعات عمى أسس سميمة، ذلؾ ألف العبلقات 

كسفؾ الدماء اإلنسانية تككف مبنية عمى مستمزمات الشرؾ، كىي الجشع كالتربص كالحقد كالكذب 
كالعدكاف كاالستعباد كاإلذالؿ. كؿ ذلؾ يؤدم إلى انفراط نظاـ العقد اإلنساني الذم يتحٌكؿ إلى 
فكضى ال ضابط ليا كال رابط، يسكدىا الخكؼ، كيخٌيـ عمييا القمؽ، كتتخٌمميا الحركب التي ال 

سعادة فيو، كجحيمان ال  تنتيي، كالتي تسببيا األطماع التي ال تنتيي، كحينئذ تصبح الحياة شقاء ال
  .(ِ)يطاؽ، يعٌذب فيو البشر بعضيـ بعضا

 : البعد عف الشرؾ: كىك عبادة أحد مع اهلل أك عبادة غير اهلل، كىك أكبر الجرائـ، لذا قاؿ  -ٕ
، ىذا ىك االنحراؼ األكؿ الذم تجنبو (ّ)چک کڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ   ک  ڌ  ڌ چ 

ط مف قدر اإلنساف، كتنزؿ بو إلى أكبر المياكم اإلنسانية عباد الرحمف، كىذا أكؿ معصية تح
يعني يعبدكف، ألف العبادة دعاء لمَّو تعالى كضراعة إليو، كتسميـ كؿ أمكرىـ في جنب  (ٻ)

، كاإلنساف ييبط في درجة اإلنسانية إذا عبد غير المَّو، كأم  المَّو، كالدعاء مخ العبادة، كما قاؿ  
حجرا الى يضر كال ينفع، أك يعبد إنسانا مثمو، أك يعبد ما يصكره كىمو  كرامة إنسانية لمف يعبد

كالمبلئكة يتصكر أنيا تعبد، أك نارا، أك غيرىا، كمف يعبد شيئا مف ىذا، إنما يعبد كىما تدفع إليو شيكة 
 .(ْ)منحرفة، فقد اتخذ إليو ىكاه

                                                           

باب كوف الشرؾ  ّٕ باب االيماف كتاب ، صحيح مسلم:( ْْٕٕالحديث)رقم  ُٖ/ ٔ أخرجو البخارم، كتاب التفسير، ((ُ
 ،حديثُٖٗ/ ٓ الفيٍرقىاًف. سيورىةً  كىًمنٍ : بىابه  ِٔباب كتاب تفسير القرآف، الترمذم:  ( ُُْ) رقم حديث،  ّٔ/ُأقبح الذنوب 

 (.ُِّٖ) رقم
 .(ٕ-ِٕ) ىراس خليل لمحمد التوحيد، دعوة: ينظر (ِ)

 (.ُُٓ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) (ّ)
 .(ُّٔٓ/ َُ) لمحمد أبو زىرة زىرة التفاسير (ْ)
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ستقامة كالبساطة في االعتقاد تكحيد اهلل أساس ىذه العقيدة، كمفرؽ الطريؽ بيف الكضكح كاال -ٖ
 (. ُ)كالغمكض كااللتكاء كالتعقيد، الذم ال يقكـ عمى أساسو نظاـ صالح لمحياة

يىٍخميٍد ًفيًو  -ٗ المشرؾ إذا ارتكب المعاصي مع الشرؾ يضاعؼ لو العذاب عمى شركو كمعصيتو كى
مييانان أم ذليبل
(ِ) . 

ذىرىان المسمـ يحذر مف الذنكب ك المعاصي ، كيككف أكث -٘ رى حى
(ّ) . 

 الشرؾ ىك السبب األعظـ لحصكؿ الكربات في الدنيا كاآلخرة. -ٔ
 الشرؾ يسبب الخكؼ كينزع األمف في الدنيا كاآلخرة. -ٕ
 ،[ٛٛ: ]األنعام چۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵        ﮶ چ : الشرؾ باهلل يحبط جميع األعماؿ، قاؿ اهلل  -ٖ

 .(ْ) [٘ٙ: رالزم] چۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  :كقاؿ 

 : فطر الناس عمى تكحيده كطاعتو، قاؿ  الشرؾ باهلل يطفئ نكر الفطرة؛ ألف اهلل  -ٗ
ې  ې  ې  ى  ى  ائ       ائ    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇچ 

دانو، أو  »: قاؿ النبي  .[37الروم: ] چەئ ما من مولود إال يولد عمى الفطرة، فأبواه ييوِّ
قاؿ فيما يركيو عف ربو تعالى:  .  كفي الحديث القدسي أف النبي (ٓ) «مجسانوينصرانو، أو ي

نيم أتتيم الشياطين فاجتالتيم عن دينيم، وحرمت عمييم ما » إني خمقت عبادي حنفاء كميم وا 
 .(ٔ) «"اً يشركوا بي ما لم ُأنزل بو سمطان أحممُت ليم، وأمرتيم أن

ذا كاف الشرؾ باهلل يقضي عمى األخبلؽ الفا  -َُ ضمة، ألف أخبلؽ النفس الفاضمة مف الفطرة كا 
  .الشرؾ يقضي عمى الفطرة فمف باب أكلى أف يقضي عمى ما انبنى عمى فطرة اهلل مف األخبلؽ

الشرؾ ىك السبب األعظـ في نيؿ غضب اهلل كعقابو، كالبعد عف رحمتو نعكذ باهلل مف كؿ ما  -ُُ
 يغضبو.

ذ  

                                                           

 (.ِٕٗٓ/ ٓ) لسيد قطب في ظّلؿ القرآفينظر:  (ْ)
 (.ُّٗ/ ّل في معاني التنزيل )تفسير الخازف لباب التأكي( ينظر: ِ)
 (.ُٔ/ُّ)صّلح الخالدم  .د( ينظر: التفسير المنهجي ّ)
 (.ٖٗ/ُ) الجوزية قيم بنال اللهفاف إغاثة ينظر: (ْ)
رقم  ،ُُٗ/ِ عليو، يصلى ىل فمات الصبي أسلم إذا باب الجنائز، كتاب البخارم،:  ىريرة أبي حديث من عليو متفق (ٓ)

 .(ِٖٓٔ) رقم الحديث ،َِْٕ/ْ الفطرة، على يولد مولود كل معنى باب ، ٔ القدر باب كتاب ،كمسلم ،(ُّٖٓ) الحديث
 (ِٖٓٔ) رقم الحديث ،ُِٕٗ/ُ النار، كأىل الجنة أىل بها يعرؼ التي الصفات باب ُٔ باب الجنة، كتاب مسلم، ( ٔ) 

 . (ّٗٔ-ّٖٔ/ُ) السالكين ك ينظر: مدارج
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ذاططلبذاؾدادس

ذسنبذاؾقتل

ٿ    ٿٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ ٹ ٹ چ

 [63 – 6٦الفرقان: ] چٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ

 أواًل: المناسبة:
لما نيى اهلل تعالى عف الشرؾ كقرر كجكب اإلخبلص كالتكحيد، أتبعو بتحريـ قتؿ النفس إال أف 

ف مف األسباب المبيحة لقتؿ النفس بالحؽ الشرؾ، كالزنا يككف ذلؾ بح ؽ ثابت ميحٌؿ لقتميا، كا 
 لممحصف.

 ثانيًا: المفردات المغوية:
أم: ال يقتمكف النفس التي حرَّـ اهلل قتميا إال بما يحؽُّ أف  (پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ)

 . (ُ)ف، أك القتؿ ًقصاصان تيقتؿ بو النفكس مف كفرو بعد إيماف، أك زنىن بعد إحصا
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

لقد حـر اإلسبلـ قتؿ النفس كعصميا إال في حاالت حددىا اإلسبلـ بثبلث كما جاء في قكؿ رسكؿ 
الثيب  ال يحل دم امريء مسمم يشيد أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث:» : اهلل 

. كالحفاظ عمى النفس كعصمة الدماء (ِ) «ارك لدينو المفارق لمجماعةالزاني، والنفس بالنفس، والت
مف الكميات الخمس التي جاءت شرائع اإلسبلـ لمحفاظ عمييا كىي: الديف، النفس، العقؿ، العرض، 

 .(ّ)الماؿ
 ًا: تحقيق األىداف والمقاصد :ثالث
كأنو الى تيستىباح األنفس، إال بحؽ األصؿ في النفكس الصيانة، كأال ييعتىدل عمييا، كييحفىظ أمنيا،  -ُ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ :كما قاؿ 

 ,(ٗ)[32]المائدة : چ ڤٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ىدار لحؽ  فاالبتعاد عف إزىاؽ النفس اإلنسانية عمدا دكف حؽ، كىك اعتداء عمى صنع اهلل، كا 

                                                           

 (.ّّٗ /ِ)للصابوني  صفوة التفاسير ( ُ)
ريكحى : }أىفَّ النػٍَّفسى بًالنػٍَّفًس كىالعىٍينى بًالعىٍيًن كىابأىٍنفى بًابأىٍنًف كىابأيذيفى بًابأيذيًف كىالسِّنَّ بًالسِّنِّ كىالجي صحيح البخارم كتاب الديات بىابي قػىٍوًؿ اللًَّو  (ِ)

ا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى{ ]المائدة: ًقصىاصه فىمىٍن تىصىدَّؽى بًًو فػىهيوى كىفَّارىةه لىوي كىمىٍن لىٍم يى  ، كصحيح (ٖٕٖٔ) حديث رقم ٓ/ٗ [ٍْٓحكيٍم ًبمى
 .(ِٓ)حديث رقم  َُِّ/ّمسلم كتاب القسامة كالمحاربين كالقصاص كالديات، باب ما يباح بو دـ المسلم.

 (.َُٗ/ ُٗلزحيلي )ك التفسير المنير ل (ُِٗ/ َُينظر التفسير الوسيط لطنطاكم )( ّ)
 (.ُّٕٓ/ َُ)لمحمد أبو زىرة  زىرة التفاسير  ( ينظر:ْ)
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كؽ اإلنساف. أما القتؿ بحؽ كالقتؿ بسبب الردة أك زنى المحصف أك ىك أقدس حق الحياة الذم
 . (ُ)القصاص فجائز مف قبؿ الحاكـ

التحرج مف قتؿ النفس إال بالحؽ مفرؽ الطريؽ بيف الحياة االجتماعية اآلمنة المطمئنة التي  -ِ
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پ  ڀ   ڀ  ...چ تحتـر فييا الحياة اإلنسانية كيقاـ ليا كزف كحياة في اأٍلىٍرضً 

كبيف حياة  .(ِ)چڤٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ف األرض اليكـ تشيد كاقعان لـ يشيد لو مثيؿ في  الغاب التي ال أمف فييا كال أماف كال استقرار، كا 

قكانيف األرض، كظمـ ممنيج لو ك التاريخ البشرم، حيث سفؾ الدماء في كؿ بقعة مف بقاع 
اإلعبلـ، كلو حماة كحٌراس كمدافعكف كمؤيدكف، أمره في غاية الغرابة. فبل  كمسٌكقكف عبر كسائؿ

 عجب أف تسمع بعد ذلؾ بعشرات يقتمكف ىنا، كمئات ىناؾ يكميان، ككؿ ذلؾ بسبب غياب الحؽ

لذا فإف كاجب الفرد كالمجتمع ىك تجنيد الطاقات المادية  .(پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ)
فؾ الدماء كاالستخفاؼ بالمحرمات كتذكير الناس بما تؤديو كالشرعية لرفع الكعي بخطكرة س

الجنايات مف تصدع في جدار المجتمع فيقؼ الجميع سدان منيعان ضد مف يريد خمخمة الكياف كضد 
مف يريد النيؿ مف أفراده، كمتى عرؼ الجميع اليدؼ المناط بو كتقمده أظمتيـ حياة اجتماعية 

 متكاممة في جميع الجكانب.
كفي ذلؾ داللة عمى صحة تكبة القاتؿ. كال تعارض بيف ىذه كآية "الحافظ ابف كثير: قاؿ  -ّ

ف كانت مدنية، إال أنيا  [93النساء: ] چگ  گ  گ   ڳچالنساء  اآلية، فإف ىذه، كا 
، چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژچ:مطمقة. فتحمؿ عمى مف لـ يتب. ألف ىذه مقيدة بالتكبة. ثـ قاؿ 

بصحة تكبة القاتؿ. كما ذكر مقرران مف قصة الذم  ة عف رسكؿ اهلل كقد ثبتت السنة الصحيح
 .(ْ)"، كغير ذلؾ مف األحاديث(ّ)قتؿ مائة رجؿ ثـ تاب فقبؿ اهلل تكبتو

 القتؿ ينافي حكمة كجكد اإلنساف كيضاد نظاـ العالـ ألف فاعمو عدك لمنكع اإلنساني. -ْ
تأمف معو السبؿ كال ترتقي باألمـ، إنو  قتؿ النفس المحرمة مف أعظـ الفساد في األرض ال -ٓ

ذا كاف ظاىرة أعاد المجتمع إلى الكراء فقؿ إنتاجو كضعؼ كيا نو االقتصادم جاىمية خرقاء، كا 
 .كالتجارم كالثقافي

                                                           

 (.ُُٓ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )( ينظر: ُ)
 (.ِٕٗٓ/ ٓفي ظّلؿ القرآف )ينظر:  (ِ)

ثػيرى  كىًإفٍ  اٍلقىاًتلً  تػىٍوبىةً  قػىبيوؿً  ٖ في بىابي  مسلم  أخرجو ((ّ ليوي  كى  مشكاة شرح المفاتيح رقاة( كمِٕٔٔ)رقم الحديث   ُُِٖ/ْقػىتػٍ
 باب االستغفار ك التوبة . ِِّٕرقم الحديث ُُْٔ/ْالمصابيح 

 .(ُِٕ-ُِٔ/ ٔ) كثير ابن تفسير (ْ)
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أنار طريقو كلكف أضؿ  القاتؿ ظالـ لنفسو كعاص هلل كرسكلو فاهلل سبحانو مكجده كالرسكؿ  -ٔ
 طريؽ الحؽ.

صرؼ شيء مف مجيكدىا لمتابعة الجناة كتقصي الحقائؽ مما ينعكس عمى إشغاؿ الدكلة ب -ٕ
سراع عجمتيا.  دكرىا في التنمية كا 

تركيع المسمميف كزرع الخكؼ بينيـ فيسيء بعضيـ الظف ببعض، كتتمزؽ أكاصر الصمة  -ٖ
 كينقطع عمؿ المعركؼ كالكصاؿ كالمحبة بينيـ.

ذ

ذ

ذاططلبذاؾدابع

ذاؾتنزهذعنذاؾزـا

ٿ    ٿٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ  ٱ  ٻ ٹ ٹ چ 

 [63 – 6٦الفرقان: ] چٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  

 أواًل: المناسبة:
أم رحمة لما قد يحدث مف  ( ٿٺ ٺ)لما ذكر القتؿ الجمي، أتبعو الخفي بتضييع نسب الكلد، فقاؿ: 

ؾ حرماتيـ، مع رحمتو لنفسو، عمى أف الزنى يتى نسبو، كرحمة لممزني بيا كألقاربيا أف تنكلد، إبقاء عم
 (. ُ)جاٌر أيضان إلى القتؿ كالفتف، كفيو التسبب إليجاد نفس بالباطؿ كما أف القتؿ تسبب إلى إعداميا بذلؾ

 ثانيًا: المفردات المغوية:
ر نكاح كال شبية نكاح بمطاكعتيا، أك الزنا: كطء الرجؿ امرأة في فرجيا مف غي :(ٿٺ ٺ) -ٔ

 . (ِ)ىك إيبلج )إدخاؿ( فرج في فرج مشتيى طبعا محٌرـ شرعا. فإذا كاف ذلؾ كجب الحد
 .  (ّ)كالمعنى: أم ال يرتكبكف جريمة الزنى التي ىي مف أفحش الجرائـ

 . (ْ)أم: ىذه الخصاؿ جميعنا (ٿ  ٿ    ٿ)   -ٕ
 .(ٓ)أم: يمؽ عقكبة (ٹ    ٹ)   -ٖ
  

                                                           

 (ِْٔ/ ُّ) للبقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات كالسور  ( ينظر:(ُ
 (ُٕٖ: ص) التعاريف مهمات على التوقيف (ُُٓ: ص) ينظر: التعريفات (ِ)
 (.ّّٗ/ ِ) للصابوني رصفوة التفاسي (ّ)
 (. ْٕص )تفسير مقاتل (ْ) 
 أم: عقوبة مجازاة العقوؽ.ُٔ/ ُٓ، ك قاؿ ابأزىرم "تهذيب اللغة" ُٖ/ ِ"مجاز القرآف" بأبي عبيدة  ينظر:(ٓ) 
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 . (ُ): أم ييضاعؼ عقابيو كييغمَّظ بسبب الشرؾ كبسبب المعاصي(ٹ  ڤ    ڤ) -ْ
 . (ِ)أم ييخمد في ذلؾ العذاب حقيران ذليبلن أبد اآلبديف (ڦ  ڦ ڦ) -ٓ

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
 نظـ اإلسبلـ الغرائز لدل الفرد كىذبيا، فمـ يطمؽ ليا العناف لئلشباع، كلـ يكبتيا فيحرميا مف نيؿ
نما أشبعيا بطريؽ منظـ لتؤدم كظيفتيا اإليجابية في الحياة كعمى رأس  نصيبيا مف االستمتاع، كا 
ىذه الغرائز غريزة الجنس فشرع النكاح كشرط لو شركطان لضماف استمرار النسؿ البشرم مف غير 

مف اختبلط في األنساب ليبقى المجتمع متماسؾ البنياف، سميمان مف اآلفات كاألمراض الناجمة 
 الفكضى الجنسية كاالنحرافات الخمقية.

يقكؿ: كمف يأت ىذه األفعاؿ، فدعا مع اهلل إليا آخر، كقتؿ النفس التي حٌرـ اهلل  (ٿ  ٿ    ٿ)
يقكؿ: يمؽ مف عقاب اهلل عقكبة كنكاالن كما كصفو ربنا جٌؿ ثناؤه.  (ٹ  ٹ)بغير الحؽ، كزنى 
أم  (ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ)يعني باألثاـ: العقاب

كمف يفعؿ كاحدة مف تمؾ الجرائـ الثبلث، يمؽ في اآلخرة عقابان شديدان كجزاء إثمو كذنبو الذم 
ارتكبو، بؿ يضاعؼ لو العذاب ضعفيف بسبب انضماـ المعصية إلى الكفر، كيخمد في نار جينـ 

كمعنكم. كميانان حاؿ قصد منيا تشنيع أبدان مع اإلىانة كاإلذالؿ كاالحتقار، كذلؾ عذاباف: حسي 
  . (ّ)حاليـ في اآلخرة، أم يعذب كيياف إىانة زائدة عمى إىانة التعذيب بأف يشتـ كيحقر

 رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
تحريـ الزنى: كىك انتياؾ حرمة العرض، كىك جريمة خطيرة تؤدم إلى اختبلط األنساب،  -ٔ

شاعة األمراض، كىدـ الحقكؽ ثارة العداكات كاألحقاد كالبغضاءكا  ، فالزنى جريمة شنعاء، كفعمة (ْ)، كا 
نكراء، ال يأتييا إنساف كمعو ضمير حي، كلذا كاف النيى عف القرب مف الزنا كجميع المقدمات 

، فالزنا فساد كبير، كشر مستطير، لو (ٓ)[ٕٖاإلسراء: ] چ ڑژ  ژ  ڑچالمؤدية إليو في قكلو تعالى 
جـ عنو أضرار كثيرة، سكاء عمى الزاني نفسو، أك عمى المجتمع أك عمى األخبلؽ أك آثار كبيرة، كتن

 عمى االقتصاد نذكر منيا ما يمي:
 

                                                           

 .(ّّٗ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ُ)
 (.ّّٗ/ ِ) المصدر السابق (ِ)
(. ك )تفسير الطبرم  َُٗ/ ُٗ( ك التفسير المنير للزحيلي )ٕٓ/ ُٗالتنوير )ك التحرير ك َ(َْ/ ُٗتفسير المراغي ) :ينظر (ّ)

 (.َّّ/ ُٗجامع البياف )
 (.بتصرؼُُٔ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  ((ْ

 (.ّٕٗ/ ِ) محمود محمد الحجازم، ،التفسير الواضح ينظر:(ٓ) 
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 واًل: أضراره عمى نفسة:أ
الزنا جمع خبلؿ الشر كميا مف: قمة الديف، كذىاب الكرع، كفساد المركءة، كقمة الغيرة، ككأد 

و، كما يعمكه مف الكآبة كالمقت الذم يبدك لمناظريف، الفضيمة، يقتؿ الحياء، كسكاد الكجو كظممت
كظممة القمب كطمس نكره، كأنو يذىب حرمة فاعمو كيسقطو مف عيف ربو كأعيف عباده، كيسمب 
صاحبو اسـ البر، كالعفيؼ، كالعدؿ، كيعطيو اسـ الفاجر، كالفاسؽ، كالزاني، كالخائف. كلمزنا أضرار 

طرة عمييا، بؿ ربما أكدت بحياة الزاني، كاإليدز، جسيمة عمى الصحة يصعب عبلجيا كالسي
 كاليربس، كالزىرم، كالسيبلف، كنحكىا.
  : ثانيًا: األضرار األخالقية لجريمة الزنا

  ، تدمر جريمة الزنا كؿ األخبلؽ في المجتمعات التي تنتشر فييا فتغيب الفضائؿ كتسكد الفكاحش
الذيف   ، كيسكد الفساد كيمحي التراحـ بيف الناس  ، لمكازيفكتنقمب ا  ، كينتيي الكفاء  ، كيتبلشى الحياء

كال تسيرىـ إال شيكاتيـ   ، كالغدر كالجريمة  ، كالكقاحة كالخديعة  ، ال يتحاكمكف إال بالكذب كالخيانة
كقمكبيـ   ، كعقكليـ المنحطة  ، كأفكارىـ الساقطة  ، كنفكسيـ الكضيعة  ، كرغباتيـ الحيكانية  ، الدكنية

كمجتمع ىذا شأنو مآلو إلي   ، التي يتحكـ فييا شياطيف اإلنس كالجف تحكما كامبل شامبل  ، ميتةال
كأفراده غارقكف في بحار مف التعاسة الفردية كالجماعية تعجز األلفاظ  ، الدمار ميما طاؿ بو األجؿ

  . عف تصكيرىا
 ثالثًا: األضرار االجتماعية لجريمة الزنا: 

كتشتعؿ   ، كتختمط األنساب  ، كتيكف األعراض  ، نا تتفكؾ العبلقات األسريةمع انتشار جريمة الز 
  ، كترتفع معدالت الجريمة  ، كيتشردكف بيف الناس  ، كيكثر أبناء الحراـ  ، كتزداد الخبلفات  ، العداكات

  ، راىيةكتنتشر بيف الناس أسباب البغضاء كالك  ، كتكثر األمراض النفسية كالعضكية  ، كتضيع الحقكؽ
فتكثر المعاصي   ، كينمحي اإلحساس بالعار كالشعكر بالذنب  ، كتتبلشي مف قمكبيـ الغيرة كالحمية

. الزنا سبب لدمار  كتنتشر األمراض النفسية كاالجتماعية المختمفة  ، كيسكد الشعكر بالدكنية  ، كتنتشر
كيشتد غضبو ، فبل بد أف   األمة ؛ فقد جرت سنة اهلل في خمقو أنو عند ظيكر الزنا يغضب اهلل

: )ما ظير الربا كالزنا في قرية إال أذف اهلل في األرض عقكبة، قاؿ ابف مسعكد يؤثر غضبو 
  بإىبلكيا(.

 رابعًا: األضرار االقتصادية لجريمة الزنا:
  ، لجريمة الزنا مف األضرار االقتصادية عمي مستكم األفراد كالجماعات ما ال يكاد العقؿ يتصكره

كأعداد المكمسات   ، تكفي في ذلؾ اإلشارة إلي ما ينفقو الزاني مف أجؿ قضاء شيكتو في الحراـك 
كىي طاقات معطمة في أم مجتمع تنتشر   ، ممف ال عمؿ ليف سكم الغرؽ في الرذائؿ كالمعاصي

الدكؿ  كما تكفي اإلشارة إلي ما تنفقو . فيو ىذه الجريمة كتعتمد فيو العاىرات عمي دخميف مف الحراـ
كعمي األيتاـ كالمقعديف   ، كعمي المقطاء مف أبناء الزنا  ، في عبلج المصابيف باألمراض الجنسية
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كتدمير حقيقي القتصاد   ، كىك عبء حقيقي عمي ككاىؿ الدكؿ الغنية  ، الذيف أنتجتيـ ىذه الجريمة
العمؿ ممف كقعكا فريسة  كتكفي اإلشارة كذلؾ إلي أعداد المصابيف بعاىات تقعد عف . الدكؿ الفقيرة

كىـ كذلؾ عبء حقيقي عمي ميزانيات دكليـ كعمي دافعي الضرائب في   ، لؤلمراض الجنسية
كتكفي اإلشارة إلي ظاىرة المساكنة التي انتشرت في الغرب أخيرا بشكؿ  . كعمي ذكييـ  ، مجتمعاتيـ

كسرعاف ما تنفض   ، اط رسميممحكظ كفييا يتعايش الصديقاف معايشة الزكجية الكاممة بغير أدني رب
كما  . بعد أف تككف قد خمفت مف التبعات ما يثقؿ كاىؿ الدكلة  ، ىذه العبلقة ألدني األسباب كأبسطيا

كأعدادىـ في تزايد   ، أك أب دكف أـ  ، تكفي اإلشارة إلي ظاىرة األطفاؿ الذيف ترعاىـ أـ دكف أب
كتؤدم إلي ككارث اقتصادية   ، الدكؿ الكبرلكتكاليؼ إعاشتيـ تثقؿ كاىؿ   ، مستمر مع األياـ

  . كاجتماعية في دكؿ العالـ الثالث
كقد نجح اإلسبلـ   ، مف ىنا كانت ركعة التشريع اإلسبلمي بتحريـ مجرد االقتراب مف مقدمات الزنا

بينما غرقت الدكؿ غير المسممة في كحؿ الزنا إلي   ، في تطيير مجتمعاتو مف دنس ىذه الجريمة
  ، كالحمد هلل عمي نعمة القرآف  ، فالحمد هلل عمي نعمة اإلسبلـ  ..!! ا بدعكم الحرية الشخصيةآذاني

 كالحمد هلل عمي بعثة الرسكؿ الخاتـ العدناف ػ 
فيك جريمة شرعية كذلؾ؛ ألف اهلل  -الزنا مف الكبائر إضافة إلى ككنو جريمة اجتماعية أخبلقية -ِ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ      ): قكلو  تعالى قرنو بالشرؾ كقتؿ النفس في

. كألف اهلل سبحانو أكجب الحد فيو كىك (ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ   ٿڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ
، فقد نفى المَّو تعالى عف عباد الرحمف االعتداء عمى (ُ)مائة جمدة لمبكر، كشرع فيو الرجـ لممحصف

؛ ألف إشاعة الزنى تضيع النسؿ، كال تجعؿ الناس في (ٺ):  النسؿ بالزنى، كلذا قاؿ 
أمف كدعة، كتضعؼ الكحدة اإلنسانية، كيككف الناس في تناحر، كتنزؿ بالقيمة اإلنسانية إلى دركة 

 .(ِ)الحيكانية
ٍف يسكف الدنيا  -ّ إف اإلنساف الذم كرَّمو اهلل كجعمو خميفة لو في أرضو أراد لو الطٍُّير كالكرامة، كا 

ضى قانكف اهلل، فبل ييدًخؿ في عنصر الخبلفة شيئان يخالؼ ىذا القانكف؛ ألف اهلل تعالى عمى مقت
أف الزنا  ال شؾ، ك (ّ)يريد أف يبنى المجتمع المؤمف عمى الطٍُّير كيبنيو عمى عناية المربّْي بالمربَّى

 النزاىة التي أيًمرنا بيا.رذيمة تناقض الكرامة ك 
رآف الكريـ، فالذم يرتكب ىذه الًفٍعمة يككف اٍسكة في المجتمع ال ييكجد تناقض بيف آيات الق -ْ

ًف اقتدل بو.  تيجرّْلء الغير عمى ارتكاب ىذه الجريمة؛ لذلؾ عميو كٍزره كفاعؿ أكالن، كعميو ًكٍزر مى
                                                           

  (ُِّ/ ُٖالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  ((ُ
 . (ُّٕٓ/ َُ) لمحمد أبو زىرة  التفاسير زىرةينظر:  (ِ)
 . (َُُِٓ/ ُٕتفسير الشعراكم )ينظر:  (ّ)
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  چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ كما جاء في قكلو تعالى حكايةن عف الكافريف: 

 اء كقدكة لمشر يزيد مف شرّْ األبناء، فكأنيـ شركاء فيو.إذف: فكجكد اآلب ،[ٖٕالزخرف: ]
ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ  ۉ  چ لذلؾ يقكؿ اهلل تعالى في مكضع آخر:

 . [ٖٔالعنكبوت: ]       چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ كقاؿ:  ،[ٕ٘النحل: ]  چې  ې  ې    ۉ

  .(ُ)مما دؿ عميو مضاعفة العذابفالًكٍزر األكؿ لضبلليـ في ذاتو، كالًكٍزر اآلخر؛ ألنيـ أضٌمكا غيرىـ، ىذا 

ىذه الصفات الثبلثة مفرؽ الطريؽ بيف الحياة البلئقة باإلنساف الكريـ عمى اهلل كالحياة الرخيصة  -ٓ
الغميظة اليابطة إلى درؾ الحيكاف.. مف أجؿ ذلؾ ذكرىا اهلل في سمات عباد الرحمف. أرفع الخمؽ 

 . (ِ)عند اهلل كأكرميـ عمى اهلل
عيؼ العذاب أف المشرؾ إذا ارتكب المعاصي مع الشرؾ عذب عمى الشرؾ كعمى إف سبب تض -ٔ

المعاصي جميعا، فتضاعؼ العقكبة لمضاعفة المعاقب عميو، كىذا يدؿ عمى أف الكفار مخاطبكف 
، لذا فإف خمكد القاتؿ كالزاني في العذاب ال يتناكلو الخمكد ألنو قد دلت النصكص (ّ)بفركع الشرائع
نة النبكية أف جميع المؤمنيف سيخرجكف مف النار كال يخمد فييا مؤمف كلك فعؿ مف القرآنية كالس

المعاصي ما فعؿ، كنص تعالى عمى ىذه الثبلثة ألنيا مف أكبر الكبائر: فالشرؾ فيو فساد األدياف، 
 . (ْ)كالقتؿ فيو فساد األبداف كالزنا فيو فساد األعراض

قاب ىك المضرة الخالصة المقركنة باإلذالؿ إشارة إلى ما ثبت أف الع(ڦ  ڦڦ)قكلو  -ٕ
 . (ٓ)كاإلىانة، كما أف الثكاب ىك المنفعة الخالصة المقركنة بالتعظيـ

ميؽ كيعمـ الكقاحة كالسفاىة كالغدر كالخيانة، كالمكر كالخديعة كيقكد لمخضكع لسمطاف  -ٖ الزنا يسئ الخي
كؿ إلييا بكؿ كسيمة كبيذا تنتيؾ األعراض الشيكة كالغريزة فالزاني حيف يرل فتاة تعجبو يحاكؿ الكص

 كتيدر الحرمات كتقع العداكات كتسفؾ الدماء كيفقد األمف في المجتمع كتنعدـ السعادة في الحياة.
 
 
 
 

                                                           

 (.َُُّٓ/ ُٕتفسير الشعراكم )ينظر:  (ُ)
 (.بتصرؼِٕٗٓ/ ٓ)لسيد قطب  ( ينظر: في ظّلؿ القرآف ِ)
 (.بتصرؼْْٖ/ ِْتفسير الرازم  مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير )ينظر:  (ّ)
 (.ٕٖٓسعدم  تيسير الكريم الرحمن )ص: تفسير الينظر:  (ْ)
 (.ْْٖ/ ِْ) ( ينظر: المرجع السابقٓ)
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ذاططلبذاؾثاؿن

ذاؾتوبةذإىلذاهلل
ڇ  ڇ  ڇ     ڇ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چٹ ٹ چ  

 [ 01 – 07الفرقان: ] چڑ  ڑ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ

 :أواًل: المناسبة
لما أتـ سبحانو تيديد الفجار، عمى ىذه األكزار، أتبعو ترغيب األبرار، في اإلقباؿ عمى اهلل العزيز 

 . (ُ)أم رجع إلى اهلل عف شيء مما كاف فيو مف ىذه النقائص (ڄ  ڄڄ )الغفار، فقاؿ: 
 ثانيًا: سبب نزول اآلية:

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      )عف ابف عباس قاؿ:  لما أنزلت في الفرقاف  أخرج البخارم

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    ) إلى قكلو (پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ

قاؿ مشركك أىؿ مكة:  قد قتمنا النفس بغير حؽ،  ة،اآلي (ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڇ چ  چ  چ
 . (ِ)اآلية (ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    (ش، فنزلت:كدعكنا مع اهلل إليان آخر، كأتينا الفكاح

 :المفردات المغوية :ثالثاً 
بمحمد  (ڄ) عف اإلسراؼ، كالعصياف، كالقتؿ؛ قبؿ أف يدركو المكت كأسبابو (ڄ ڄڄ )
.(  ڃ  ڃ  ڃ) بعد تكبتو(ّ).  
أم يكفقيـ لممحاسف بعد القبائح أك يمحكىا بالتكبة كيثبت  (ڃ  چ    چ  چ چ)

 . (ْ)حسنات اإليماف كالطاعة كلـ يرد بو أف السيئة بعينيا حسنةمكانيا ال
ـى الشَّأًف مرضٌيان عنده تعالى ماحيان لمعقاب محصّْبلن لمثَّكاًب أك يتكب متابان  (ڑ ) أم متابان عظي

نان إلى اهلل تعالى الذم يحبُّ التَّكابيفى كيحسف إلييـ أك فإنَّو يرجعي إليو تعالى أك إلى ثكابو مرجعان حس
 . (ٓ)كىذا تعميـ بعد تخصيصً 

 
 

                                                           

 (.ِْٗ/ ُّ)للبقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات كالسور  :( ينظر(ُ
 .ِْ/ ُٗأخرجو ابن جرير الطبرم في تفسيره  (ِ)
 (.ْْٓ/ ُ) لمحمد الخطيب أكضح التفاسير ينظر:(ّ) 
 (.َٓٓ/ ِتنزيل كحقائق التأكيل )تفسير النسفي  مدارؾ ال ينظر:(ْ) 

 .(َِّ/ ٔ) بأبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ينظر: ((ٓ
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 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
إف مف رحمة اهلل بعباده أف فتح ليـ باب التكبة، فمف حسنت تكبتو كأخمص هلل في عممو بعد التكبة، 

كجميكر المفسريف عمى أف ال  َفإف اهلل يغفر ذنبو كيستره عميو، بؿ يبدؿ تمؾ السيئات حسنات
گ  گ  گ   چ كىي مكية كآية سكرة النساء كىي مدنية قكلو  تعارض بيف آية الفرقاف

. [ٖٜالنساء:] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
 .كرة الفرقاف فإنيا مقيدة بالتكبةفإف سكرة النساء مطمقة فتحمؿ عمى مف لـ يتب، أما آية س

چ : تاب كالسنة. كما في قكلو كقد جاء الحث عمى التكبة كاالستغفار في نصكص كثيرة مف الك

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     

: كتكرر النص عمى التكبة في قكلو  .[ٕ٘ٔ-ٕٙٔ:ل عمرانآ] چگ  گ  گ  گ    کک   ک
بعد تخصيص، فاالستثناء عمى التكبة مف تعميـ  (ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ   ڑ )

 .(ُ)الشرؾ كالقتؿ كالزنى، أما ىذا فمبياف حاؿ مف تاب مف جميع المعاصي
  خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

بعباده أف فتح باب التكبة لمترغيب في اإلصبلح كالعكدة  الندب إلى التكبة فمف رحمة اهلل  -ُ
يـ مف جميع المعاصي كاآلثاـ كبيرىا كصغيرىا، كحث عمييا إلى االستقامة، كفتح باب التكبة ل

كأبعد اليأس كالقنكط عف قمكب عباده، كباب التكبة مفتكح حتى تطمع الشمس مف مغربيا، كحتى 
َلمَُّو َأَشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِحيَن َيُتوُب ِإَلْيِو،  »: تدخؿ النفس حاؿ سكرات المكت، قاؿ رسكؿ اهلل 

، َفَأَتى َأَحِدُكْم َكاَن َعَمى رَاِحَمِتِو ِبَأْرِض َفاَلٍة، َفاْنَفَمَتْت ِمْنُو َوَعَمْيَيا َطَعاُمُو َوَشرَاُبُو، َفَأِيَس ِمْنَيا ِمنْ 
ْنَدُه، َفَأَخَذ َشَجَرًة، َفاْضَطَجَع ِفي ِظمَِّيا، َقْد َأِيَس ِمْن رَاِحَمِتِو، َفَبْيَنا ُىَو َكَذِلَك ِإَذا ُىَو ِبَيا، َقاِئَمًة عِ 

 .(ِ) «ِبِخَطاِمَيا، ُثمَّ َقاَل ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرِح: المُيمَّ َأْنَت َعْبِدي َوَأَنا َربَُّك، َأْخَطَأ ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرحِ 
التكبة تجٌب ما قبميا، كتفتح لمتائب صفحة جديدة، فيثاب عمى األعماؿ الصالحة، كيعاقب عمى  -ِ

اتق اهلل حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة »: قاؿ الحديث منيف، كفيالسيئات، كغيره مف المؤ 
 . (ْ)(ڃچ چچ  چ) :كالشاىد (ّ) «تمحيا وخالق الناس بخمق حسن
                                                           

كزىرة  (ٕٖٓ( كتفسير السعدم تيسير الكريم الرحمن )ص: َِّ/ ٔإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ): ينظر(ُ) 
 (.ُّٗٓ/ َُالتفاسير )

 ،ٕرقم ،حديثَُِْ/ْ ًبهىا. كىاٍلفىرىحً  التػٍَّوبىةً  عىلىى اٍلحىضِّ  ًفي بىابه  ُ باب التوبة كتاب مسلم ركاه ((ِ
 الدارمي سنن ، ك(ُٕٖٗ) رقم حديثِّْ/ّ النَّاسً  ميعىاشىرىةً  ًفي جىاءى  مىا /بىابي  ٓٓكالصلة،باب البر أبواب الترمذم سنن (ّ)

 (.ِّْٖ) رقم حديث َُْٖ/ّ.الخلق حسن كفي باب الرقائق كمن كتاب
 (ُّٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) (ْ)
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إذا تاب الكافر كالقاتؿ كالزاني تقبؿ تكبتو، كيبدؿ اهلل سيئتو حسنة إما في الدنيا عمى رأم، بأف  -ّ
ما في اآلخرة عمى يجعؿ اإليماف محؿ الشرؾ، كاإلخبلص محؿ الشؾ ، كاإلحصاف مكاف الفجكر، كا 

رأم آخر فيمف غمبت حسناتو عمى سيئاتو. كقيؿ: التبديؿ عبارة عف الغفراف، أم يغفر اهلل ليـ تمؾ 
جاء في  (ُ)السيئات، ال أف يبدليا حسنات، ثـ أٌكد اهلل قبكؿ التكبة الصادقة النصكح مف كؿ إنساف

إني ألعرف آخر أىل الجنة »: قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل   الحديث الذم يركيو أبي ذر الغفارم
خروجا من النار، وآخر أىل الجنة دخوال إلى الجنة، يؤتى برجل فيقول: َنّحوا عنو كبار ذنوبو 
وسموه عن صغارىا، قال: فقال لو: عممت يوم كذا: كذا وكذا، وعممت يوم كذا: كذا وكذا وكذا، 

شيئا، فيقال: فإن لك بكل حسنة سيئة، فيقول: يارب  فيقول نعم ال يستطيع أن ينكر من ذلك
، كذىب قكـ إلى أف اهلل (ِ) «قال فضحك رسول اهلل حتى بدت نواجذه"ٓعممت أشياء ال أراىا ىينا

تعالى يمحك السئية عف العبد، كيثبت لو بدليا الحسنة بحكـ ىذه اآلية. كيحتجكف بما ركل أبك 
ام أنيم أكثروا من السيئات! قيل: من ىم؟ قال: الذين بدل ليتمنين أقو  »قاؿ:  ىريرة أف النبي 

  (ّ) «اهلل سيئاتيم حسنات
التكبة المطمكبة ىي التكبة البالغة كالصادقة مف العبد العاصي، كىي كما ذكر النككم التي  -ْ

 ا.تستجمع ثبلثة أمكر: اإلقبلع عف المعصية، كالندـ عمى فعميا، كالعـز عمى أال يعكد إلى مثميا أبد
كقاؿ العمماء: الذنب الذم تككف منو التكبة ال يخمك، إما أف يككف حقا هلل أك لآلدمييف، فإف كاف 
حقا هلل كترؾ صبلة، فإف التكبة ال تصح منو حتى ينضـ إلى الندـ قضاء ما فات منيا، كىكذا إف 

ف كاف ذلؾ ما يكجب القصاص أك الحد الذم فيو حؽ  آلدمي ترؾ صكمان أك فرط في الزكاة. كا 
كالقذؼ، كطمب منو، مٌكف نفسو مف العقكبة، إال إذا عفي عنو، فيكفيو الندـ كالعـز عمى ترؾ العكد 
باإلخبلص. أما إف كاف الحد مف الحدكد الخالصة هلل كالزنى كالشرب، فيسقط عنو إذا تاب إلى اهلل 

تابكا قبؿ القدرة  تعالى بالندـ الصحيح، كقد نص اهلل تعالى عمى سقكط الحد عف المحاربيف إذا
عمييـ، كال يسقط عنيـ إذا تابكا بعد القدرة عمييـ. فإف كاف الذنب مف مظالـ العباد فبل تصح التكبة 
منو إال برده إلى صاحبو كالخركج عنو عينان كاف أك غيره إف كاف قادران عميو، فإف لـ يكف قادران، 

ف كاف  أضٌر بكاحد مف المسمميف، فإنو يزيؿ فالعـز أف يؤديو إذا قدر في أعجؿ كقت كأسرعو، كا 
ف  ذلؾ الضرر عنو، ثـ يسألو أف يعفك عنو كيستغفر لو، فإذا عفا عنو، فقد سقط الذنب عنو، كا 

                                                           

 (.ُُٔ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ينظر: (ُ)
 خيريكجنا. النَّارً  أىٍىلً  آخىرً  بىابي   ّٖ االيماف، باب ،كتابَّٗرقم ،حديثُْٕ/ُمسلم، صحيح (ِ)
. كىذا مذىب سعيد بن (ّْٕٔ)، ُِٖ/ ْ:الحديث كتاب التوبة كاإلنابة، رقم  الصحيحين على في المستدرؾ أخرجو الحاكم (ّ)

، كابن أبي ْٕ/ ُٗالمسيب، كمكحوؿ، كعمرك بن ميموف، قاؿ سعيد: صيَّر سيئاتهم حسنات لهم يـو القيامة )أخرجو ابن جرير 
 . ِّٕٓ/ ٖ في تفسير القرآف ىالعظيم ، كقاؿ مكحوؿ: يغفرىا اهلل لهم فيجعلها حسنات أخرجو ابن أبي حاتمِّّٕ/ ٖحاتم 
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أساء إلى رجؿ بأف فٌزعو بغير حؽ، أك غمو، أك لطمو، أك صفعو بغير حؽ، أك ضربو بسكط 
 .  (ُ)فآلمو، ثـ استعفى منو، حتى طابت نفسو، فعفا عنو، سقط عنو ذلؾ

اآلية صريحة في أف العمؿ الصالح كالمثابرة عميو قكالن كفعبلن، شرط في صحة التكبة كقبكليا  -ٓ
كأنو ال اعتداد بيا بدكف العمؿ الصالح. فميتفطف لمعنى ىذه اآلية مف يتكىـ أف التكبة استغفار 

 .(ِ)بمساف، أك تخشع بأركاف، كال عمؿ صالح لو يرضي الرحمف
 .ذىران مف الكبائر، كيككف أكثر حى ف الذنكب كالمعاصيمـ يحذر مالمس -ٔ
 .كيبدَّؿ ذنكبيـ السابقةى حسناتو  ،لذلؾ يقبؿ تكبة التائبيفاهلل كريـه رحيـه، ك  -ٕ
  .(ّ)اإلكثار مف العمؿ الصالح، ك الصادقًة تغييري مسار الحياةمف ثمراًت التكبة  -ٖ
ادي الرَّحمف كي يجاىدى العبدي نفسو أف يككف أظيرت ىذه اآليات النمكذج الخير لمبشرية كىـ عب -ٗ

 منيـ.
  

                                                           

 (.ُِّ/ ِٖك التفسير المنير للزحيلي ) (.ََِ -ُٗٗ/ ُٖ)تفسير القرطبي: : ينظر  (ُ)
 (.ْْْ/ ٕتفسير القاسمي  محاسن التأكيل ) ينظر: (ِ)
 (.ُٔ/ُّ) د. صّلح الخالدمالتفسير المنهجي ينظر:  (ّ)
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ذاططلبذاؾتادع

ذاؾكالمذاؾبارلسنبذذهادةذاؾزورذو

 [ 02الفرقان: ] چک  ک  ک ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 

 أواًل: المناسبة:
لما كصؼ عباده سبحانو بأنيـ تحمكا بأصكؿ الفضائؿ، كتخمكا عف أميات الرذائؿ، كرغب التكبة، 

إلنساف لعجزه ال ينفؾ عف النقص، ككاف قد مدحيـ بعد األكلى مف صفاتيـ بالحمـ عف الجيؿ ألف ا
مدحيـ قبؿ األخرل مف أمداحيـ كعقب تركيـ الزنى باإلعراض أصبلن عف المغك الذم ىك أعظـ 

 . (ُ)(ک  ک  ک)مقدمات الزنى فقاؿ: 
 ثانيًا: المفردات المغوية:

، فيجتنبكف جميع أم: ال يحضركف الزك  :(ک  ک  ک) -ٔ ر أم: القكؿ كالفعؿ المحـر
المجالس المشتممة عمى األقكاؿ المحرمة أك األفعاؿ المحرمة، كالخكض في آيات اهلل كالجداؿ 
الباطؿ كالغيبة كالنميمة كالسب كالقذؼ كاالستيزاء كالغناء المحـر كشرب الخمر كفرش الحرير، 

 .(ِ)كالصكر كنحك ذلؾ
يطرحمعنى ال (ڳ گگ  گ  گ) -ِ مغك، في المغة: كؿ ما ييمغى كي

كالمعنى: إذا مركا  (ّ)
 . (ْ)بجميع ما ينبغي أف ييمغى؛ كىك: المعاصي كميا؛ ك قيؿ : مجالس الباطؿ

كا بمجالس المغك  (ڳ گ) -ّ ذا مرُّ : يعني حمماء ال يشيدكنو، كال يحضركنو، كالمعنى: كا 
كا كىي األماكف التي يككف فييا العمؿ القبيح كمجالس الم يك، كالسينما، كالقمار، كالغناء المحرَّـ  مرُّ

 . (ٓ)معرضيف مكرميف أنفسيـ عف أمثاؿ تمؾ المجالس
 :ثالثًا: التفسير اإلجمالي

مف أشد أنكاع الكذب الزكر، فأثر ىذه الجريمة مضاعؼ ألف األصؿ في الشيادة أف تككف عكنا 
يصالو إلى صاحبو، فالميؿ بيا عف حقيقتيا تعطيؿ ليا عف أداء دكرىا، كالثانية  إلبراز الحؽ كا 

يككف قد ساىـ في إلحاؽ الظمـ بآخريف، كتمكيف أىؿ الباطؿ مف تحقيؽ مآربيـ، لذا اعتبرىا رسكؿ 
أال أنبئكم بأكبر الكبائر قمنا: بمى يا رسول اهلل، قال: اإلشراك باهلل »مف أكبر الكبائر فقاؿ:  اهلل 

                                                           

 (.ِّْ/ ُّنظم الدرر في تناسب اآليات كالسور )ينظر:  (ُ)
 .(ٕٖٓ: ص) السعدم ك تفسير ِِٖ /ٔالدر المنثور" ينظر:  (ِ)
 (.ٕٕ/ ْ للزجاج" القرآف معاني ينظر:(ّ) 
 .ّْٖ/ ّ للزحيلي الوسيط"ينظر:  (ْ)
 (َّْ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ٓ)
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ل: أال وقول الزور وشيادة الزور، فما زال يكررىا حتى وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجمس فقا
  .(ُ) «قمنا: ليتو سكت

إف مف صفات عباد الرحمف أنيـ ال يرتكبكف شيادة الزكر، كال يحضركف المجالس التي تكجد فييا 
إذا مركا »ىذه الشيادة، ألنيا مف أميات الكبائر التي حاربيا اإلسبلـ، كفضبلن عف ذلؾ فإنيـ 

: أم: أعرضكا عنيا (ڳ گ): بالمجالس التي فييا لغك مف القكؿ أك الفعؿ أم« بالمغك
 إكرامان ألنفسيـ، كصكنان لكرامتيـ، كحفاظان عمى دينيـ كمركءتيـ.

كا ... فيو إشعار بأف مركرىـ عمى تمؾ المجالس كاف مف باب  ذا مىرُّ كالتعبير بقكلو تعالى: كىاً 
دكا حضكرىا قصدان، كذىب بعض المفسريف إلى أف المصادفة كاالتفاؽ، ألنيـ أكبر مف أف يقص

الزكر يعـ كؿ باطؿ، كبيذا المعنى يككف مف صفات عباد الرحمف عدـ حضكرىـ مجالس الباطؿ، 
ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  چ ىذا التعميـ، كما في قكلو:كلعؿ ذكر مركرىـ كرامان عمى المغك يؤيد 

 [٘٘القصص:] چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
أس ماؿ اإلنساف، كالمؤمف يضف أف ينفؽ رأس مالو فيما ال فائدة فيو، كمجالس المغك إف الكقت ر 

  .(ِ)رة كالعبث كضياع الكقت كالغفمةأقؿ ما يقاؿ فييا: إنيا لمثرث
 رابعًا : تحقيق األىداف والمقاصد:

ر تحريـ شيادة الزكر كتجنب مجالس المغك كالكذب كالباطؿ أك العفك عف المسيء، ، فبل يحض -ُ
المسمـ مجالس المغك كالكذب كالغناء كالميك كنحكىا، كال يؤدم شيادة الزكر ميما كانت البكاعث 
ف تاب كحسنت  كاألسباب ألنيا محرمة لذاتيا، لذا قاؿ أكثر أىؿ العمـ: كال تقبؿ لو شيادة أبدان، كا 

 حالو، فأمره إلى اهلل تعالى.
 .(ّ)ة الزكر، كما كرد في الحديث سابؽ الذكرعمى تحريـ شياد)األئمة األربعة(  كيستدؿ الفقياء

ككاف عمر بف الخطاب يجمد شاىد الزكر أربعيف جمدة، كيسٌخـ كجيو )يطميو بالسكاد( كيحمؽ رأسو، 
 .  (ْ)كيطٌكؼ بو السكؽ

كر تأخذ  -ِ أف قىٍكؿ الزكر كالشيادة بغير حؽ تقمب الحقائؽ كتضرُّ بالمجتمع؛ ألنؾ حيف تشيد بالزُّ
بو كتعطيو لغيره، كىذا يؤدم إلى تعطؿ حركة الحياة، كتجعؿ اإلنساف ال يأمف عمى الحؽ مف صاح

                                                           

  االيماف كتاب مسلم صحيح .(ِْٓٔ) رقم ،حديثُِٕ/ّ صحيح البخارم، كتاب الشهادات. باب ما قيل في شهادة الزكر (ُ)
 (.ُّْ) رقم حديث ُٗ/ُ كىأىٍكبىرًىىا اٍلكىبىائًرً  بػىيىافً  بي بىا  ّٖ باب
 (َُّ/ ِبياف المعاني ) (.كُِّٓ/ َُزىرة التفاسير ) (كُِِ/َُفسير الوسيط لطنطاكم )الت :ينظر ((ِ

 في نفس الصفحة. نظر: تم تحريجو( يّ)
 (. بتصرؼّْٔ/ ّ) للجزائرم التفاسير أيسر (ُُُ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ينظر:(ْ) 
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ثمار تعبو كعرقو، فيحجـ الناس عف السعي كالعمؿ ما دامت المسألة زكران في النياية. لماذا؟ ألف 
كر تيدـ كيؿَّ قضايا الحؽ في المجتمع  . (ُ)شيادة الزُّ

لعبث كاليذر كالسخؼ، فبل يحضري مجالسى الباطؿ، ك اإلنساف الكريـ يعمك بنفسو عف مكاضع ا -ّ
كراـ نفسو عف القبح (ِ)ال يشارؾ فييا، كيبتعد عف أصحابيا  .(ّ)يقاؿ تكـر فبلف عما يشينو، كا 

 شيادة الزكر فييا تركيج لمباطؿ، كنيصرة لمظالـ، كفييا أكؿ أمكاؿ الناس. -ْ
لما فييا مف تضييع الحقكؽ كفساد خصصت شيادة الزكر بعد التعميـ لعظميا عند اهلل، ك  -ٓ

 .(ْ)األخبلؽ، ألنيا ال تككف إال بالمقابمة أك بالعصبية أك الرشكة، ككميا مذمكمة
ف تاب كحسنت حالو فأمره إلى اهلل. كقد قيؿ: إنو  -ٔ قاؿ أكثر أىؿ العمـ: كال تقبؿ لو شيادة أبدا كا 

 .(ٓ)إذا كاف غير مبرز فحسنت حاؿ قبمت شيادتو
مف خالط أىؿ الشر كنظر إلى أفعاليـ كحضر مجامعيـ فقد شاركيـ في تمؾ "زم: قاؿ الرا -ٕ

 . (ٔ) "المعصية، ألف الحضكر كالنظر دليؿ الرضا بو، بؿ ىك سبب لكجكده كالزيادة فيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.َُُٖٓ/ ُٕتفسير الشعراكم ) ينظر: (ُ)
 (.ٓٔ/ُّ) د. صّلح الخالدم ينظر: التفسير المنهجي (ِ)
 .(ِِّٓ/ َُ) لمحمد أبو زىرة زىرة التفاسير ( ينظر:(ّ

 .(َُّ/ ِ) العاني غازم آؿ محمود السيد حويش مٌّل  بن القادر عبدل "بياف المعاني"ينظر:  (ْ)
 (.َٖ/ ُّلقرطبي )لجامع بأحكاـ القرآف لاتفسير  ينظر: (ٓ)
 (ْٖٓ/ ِْلرازم  )مفاتيح الغيب ل تفسير ( ينظر:(ٔ
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ذاططلبذاؾعاذر

ذؼبولذاطوعظة

  [03الفرقان: ] چڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 

 المناسبة:أواًل: 
ڳ  ڳ  ) :كصؼ الجيمة الذم سفمكا بو، فقاؿلما ذكر كصفيـ الذم فاقكا بو، أشار إلى 

(ڱ
(ُ) . 

 ثانيًا: المفردات المغوية:
:الخركر في المغة: يطمؽ عمى السقكط الذم يككف صكتا أك  (ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ) -ُ

: لـ يقعدكا، كلـ ( ں   ڱ)النزكؿ مف أعمى إلى أسفؿ نسبيان بصكت أم: لـ يقعكا عمييا، كمعنى 
 .(ِ)يصيركا عندىا صمنا كعمينا

 . (ّ)لـ يبصركه، كلكنيـ سمعكا كأبصركا كانتفعكا بو (ڻ)لـ يسمعكه  (ڻ) -ِ
 :ثالثًا: التفسير اإلجمالي

إذا ذكركا بآيات اهلل أكبكا عمييا كأقبمكا عمى مف ذكركىـ بيا بأذف سامعة كأعيف باصرة، كقمكب 
صاة المؤمنيف إذا ذكركا بالقرآف تراىـ مقبميف بكجكىيـ فقط كىـ صـ اآلذاف كاعية ال كالكفار كع

 عمى البصائر كاألبصار حيث لـ يفيمكا مف ىذا القرآف شيئا، كلـ يتعظكا بمركر تمؾ اآليات أبدا. 
إف مف شأف عباد الرحمف أف يأخذكا العظة كالعبرة مف كؿ شيء، فإذا سمعكا آيات اهلل تتمى، أك 

الناصحيف بآيات مف كبلـ اهلل تعالى لـ يردكىا عميو؟ بؿ يفيمكا معناىا مقدريف لما  ذكرىـ أحد
تيدم إليو، مقارنيف حاليـ عمى ضكء ىدايات اآليات، فإف كاف في سمككيـ أك فعميـ أك قكليـ خمؿ 

 . (ْ)عٌدلو كاستقاـ عمى اليداية
 رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

القرآف عمييـ ذكركا آخرتيـ كمعادىـ، كلـ يتغافمكا حتى يككنكا بمنزلة قبكؿ المكاعظ: فإذا قرئ  -ُ
 .(ٓ)مف ال يسمع

                                                           

 (.ّّْ/ ُّ) للبقاعي نظم الدررينظر:  (ُ)
 (.ِّّٓ/ َُ) لمحمد أبو زىرة التفاسير ينظر: زىرة(ِ) 
 (. ْٕ :ص)تفسير مقاتل  (ّ)
)التفسير ك (ُُِ/ ُٗ(.ك) التفسير المنير للزحيلي )ِٓٗ/ ّ) تفسير الزمخشرم  الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل :ينظر (ْ)

 (ِّّٓ/ َُ(.) زىرة التفاسير )ِِِ/ َُ)التفسير الوسيط لطنطاكم )ك
 (.ُُٕ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) (ٓ)
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في اآلية الكريمة مدح لممؤمنيف عمى حسف تذكرىـ كتأثرىـ ككعييـ، كتعريض بالكافريف  -ِ
كالمنافقيف الذيف يسقطكف عمى باطميـ سقكط األنعاـ عمى ما يقدـ ليا مف طعاـ كغيره ، ك قد ذـ 

ڳ  چ فقاؿعالى مف كاف عمى ىذه الشاكمة ممف عٌطؿ سمعو كبصره كقمبو مف المكعظة اهلل ت

 [21األنفال: ] چڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں 
(ُ) . 

 . (ِ)فضيمة تدبر القرآف كحسف االستماع لتبلكتو كاالتعاظ بمكاعظو كالعمؿ بيدايتو -ّ
تبار إذا كعظكا، مفتكحك القمكب مف سمات المؤمنيف أنيـ سريعك التذكر إذا ذكركا، قريبك االع -ْ

 .(ّ)آليات اهلل، يتمقكنيا بالفيـ كاالعتبار
 .(ْ)ىذه اآلية متضمنة لمنيي عف المعاصي كالتخكيؼ لمرتكبيا -ٓ
 .(ٓ)تقكلك يتدبرىا، كتزيدهي إيمانان كطاعةن ك يعييا ك المؤمف يتفاعؿ مع آيات القرآف  -ٔ

ذ

ذ

ذاططلبذاصاديذعشر

ذاؾدعاء

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ    ڻ  ۀ  ۀ   ٹ ٹ چ 

 [04الفرقان: ]

 المناسبة: :أوالً 
لما ذكر ىذه الخصمة المثمرة لما يمي الخصمة األكلى، ختـ بما ينتج الصفة األكلى. فقاؿ مؤذنان بأف 
إمامة الديف ينبغي أف تطمب كيرغب فييا: ذكر سبحانو في نياية الحديث عنيـ أنيـ ال يكتفكف 

نما ىـ يتضرعكف إليو سبحانو أف يجعؿ منيـ الذرية بيذه ال مناقب الحميدة التي كىبيـ اهلل إياىا، كا 
ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ): الصالحة، كأف يرزقيـ الزكجات الصالحات. فقاؿ 

  .(ٔ)(ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  
 

                                                           

 بتصرؼ (.ِِِ/ َُالتفسير الوسيط لطنطاكم )ينظر:  (ُ)
 (.ّٓٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم )ينظر:  (ِ)
 (.َِٖٓ/ ٓ) لسيد قطب القرآف في ظّلؿينظر:  (ّ)
 (.ُٓ/ َُتفسير ابألوسي  ركح المعاني )ينظر:  ((ْ

 (.ٓٔ)ص: صّلح الخالدم  .د التفسير المنهجي ينظر:(ٓ) 
 بتصرؼ.(ِِِ/ َُ(.) التفسير الوسيط لطنطاكم )ّْْ/ ُّظم الدرر في تناسب اآليات كالسور )ينظر: ن (ٔ)
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 ثانيًا: القراءات:
 ؼ عمى الجمع.باألل (ھ)قرأ المدنياف كابف كثير كيعقكب كبف عامر كحفص 
  يَِّتَنا )كقرأ أبك عمرك، كعاصـ في ركاية أبي بكر، كحمزة، كالكسائي بغير ألؼ عمى  (َوُذرِّ

 . (ُ)اإلفراد
 ثالثًا: المفردات المغوية: 

: كؿ ما تقر بو عيف اإلنساف، كمعنى ذلؾ: أف الرجؿ إذا فرح بالشيء خرج  (ھ ھ ) -ُ
ذا اغت ، كا  ـ كبكى خرج مف عينو ماء ساخف، فيقاؿ: سخف اهلل عينو، مف عينو ماء بارد، كىك القىرُّ

ذا دعكا لو: أقر اهلل عينو، كيقاؿ: معنى أقر اهلل عينو، أم: غنـ، كقيؿ: أقر اهلل  إذا دعكا عميو، كا 
 . (ِ)عينو، أم: بمَّغو اهلل مراده حتى تقر عينو فبل تطمح إلى شيء كتستقر

 .(ّ):أم: ييقتدل بنا في الخير(ھ   ے   ے )-ِ
 رابعًا: المطائف البالغية:

الشعراكم: "نمحظ أف الدعكة ىنا جماعية، كمع ذلؾ لـ يقيٍؿ أئمة، كذكر إمامان بصيغة  الشيخ قاؿ
ٍفؽ منيج اهلل كال يحيد  المفرد، فمماذا؟ قالكا: ألنو تعالى يينبّْينا إلى أٌف اإلماـ ىك الذم يسير عمى كى

ـٍ جمي ٍكـ إماـ كاحد؛ ألنيـ يصدركف عف رب كاحد، كعف عنو؛ لذلؾ إٍف تعددٍت األئمة فيي عان في حي
منيج كاحد ال تحكميـ األىكاء فتيفرّْقيـ كاألمراء مثبلن. فجمعيـ في القكؿ مف كؿ منيـ عمى حدة 

 .(ْ)ككحدىـ في اإلمامة "
    خامسًا: التفسير اإلجمالي:

و في كؿ شيء )فالدعاء مخ بالدعاء كااللتجاء إلي إف مف أصكؿ العبادة االبتياؿ إلى اهلل 
العبادة( كالدعاء مطمكب في أمكر الدنيا كما ىك مطمكب في أمكر اآلخرة، كمما يجمع بو خيرم 
الدنيا كاآلخرة الذرية الصالحة، فبيـ تقر األعيف في الحياة الدنيا، كىـ استمرار لعمؿ المرء بعد 

 ء كاألميات، كعمؿ صالح مستمر، يقكؿمماتو كانقطاع عممو، ففي الذرية الصالحة حياة مديدة لآلبا
إذا مات ابن آدم انقطع عممو إال من ثالث، ولد صالح يدعو لو، أو عمم ينتفع »: رسكؿ اهلل 

 ال شيء أقر لعيف المؤمف مف أف يرل كلدان أك أخان أك حميمان مطيعان هلل..(ٓ) «بو، أو صدقة جارية

                                                           

 .ِّٓ/ ٓ، ك"الحجة للقراء السبعة" (ْٕٔص:)كتاب السبعة في القراءات   ك (ُِ:ص البن الجزرم ) النشرينظر: (ُ) 
 .ُِٖ/ ِ لمكي ابن طالب إعراب القراءات السبع كعللَّها"ينظر:  (ِ)
 .ِْٕ/ ِ" ينظر: معاني القرآف للفراء (ّ)
 (.َُِْٓ/ ُٕتفسير الشعراكم ) (ْ)
 .ُْ رقم ،حديثُِٓٓ/ّبعد كفاتو:  ما يلحق اإلنساف من ثواب ّ باب الوصية كتاب  ركاه مسلم، ((ٓ
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الكريمة، فدعاء عباد الرحمف لـ يقتصر عمى كاإلمامة في الديف مرغكب فييا بمكجب ىذه اآلية 
طمب الذرية الصالحة التي تخمفو مف بعده، بؿ يدعكف أف يككنكا ىـ كذرياتيـ أئمة في الديف يقتدل 
بيـ، ىداة ميتديف يتعدل نفعيـ كخيرىـ إلى غيرىـ مف الناس. لذا كاف مف دعاء خميؿ الرحمف 

 .[ٗٛالشعراء:]  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ)
ؽ عباد الرحمف التي كعدىـ ربيـ عمييا الدرجات العمى في الجنة، بسبب صبرىـ عمى ىذه أخبل

ىذه األخبلؽ الكريمة كصبرىـ عمى ما يبلقكنو مف األذل كالمصائب بسبب عقائدىـ كسمككيـ 
 .(ُ)المتميز

 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
ي الديف يكتب لو أجر مف يقتدم بو طمب الزعامة كالرياسة في الديف مرغكب فيو، ألف القدكة ف -ُ

ككؿ مف يتبعو، فأعمالو في صفحة عمؿ إمامو كقدكتو مف غير أف ينقص مف أجره شيء.  
يٍندب ًإلىٍيًو، فاآلية دليؿ عمى أف  مىامىة ًفي الٌديف، كى فاٍستدؿَّ بىعضيـ ًبيىذىا عمى أىنو الى بىٍأس ًبطىمىب اإٍلً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ):فييا، قاؿ إبراىيـ الخميؿ الرياسة في الديف يجب أف تطمب كيرغب 

َـّ ًحينىًئذو يىٍقتىًدم ًبًو المتقكف، فىيصير (پ لىًكف يٍطمب لمٌديف، ث قىاؿى بىعضيـ: الى يٍطمب لمرئاسة، كى ، كى
ا قىاؿى اهلل تىعىالىى ا لىييـ عمى مى ًإمىامن
(ِ) . 

اة ميدييف مطيعيف هلل، تقٌر النفكس االبتياؿ إلى اهلل بجعؿ تكابع اإلنساف مف أزكاج كذريات ىد -ِ
بيـ، كتثمج الصدكر بسيرتيـ العطرة، كأف يككنكا أئمة كقدكة يقتدل بيـ في الخير، كال يككف ذلؾ إال 
إذا كاف الداعي تقيان صالحان، كىذا يدؿ عمى جكاز الدعاء بالكلد، كلمكلد كلمزكجة، كبأف يككف نفع 

 . (ّ)اإلنساف شامبلن غيره
چ  چ  چ  چ  چ : امة في الديف ال تتـ إال بالصبر كاليقيف كما قاؿ درجة اإلم -ّ

فيذا الدعاء يستمـز مف األعماؿ كالصبر عمى   [24السجدة: ] چڍ  ڍ  ڌ  ڇڇ ڇ ڇ
طاعة اهلل كعف معصيتو كأقداره المؤلمة كمف العمـ التاـ الذم يكصؿ صاحبو إلى درجة اليقيف، خيرا 

 . (ْ)كا في أعمى ما يمكف مف درجات الخمؽ بعد الرسؿكثيران كعطاءن جزيبلن كأف يككن
الشعكر الفطرم اإليماني العميؽ: شعكر الرغبة في مضاعفة السالكيف في الدرب إلى اهلل. كفي  -ْ

أكليـ الذرية كاألزكاج، فيـ أقرب الناس تبعة كىـ أكؿ أمانة يسأؿ عنيا الرجاؿ. كالرغبة كذلؾ في 

                                                           

 (.ُُِ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ك( ِْٔ/ ِتفسير ابن كثير ): ينظر  (ُ)
 (.ُُِ/ ُٗ( ك التفسير المنير للزحيلي )ّٔ/ ْتفسير السمعاني )  :ينظر (ِ)
 (.ُُٕ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) ينظر:(ّ) 
 (.ٖٖٓتفسير السعدم )ص:  ينظر: (ْ)



 

136 
 

، يأتـ بو الراغبكف في اهلل. كليس في ىذا مف أثرة كال استعبلء أف يحس المؤمف أنو قدكة لمخير
 . (ُ)فالركب كمو في الطريؽ إلى اهلل

ىذه اآلية جامعة لمكماؿ في الديف كاستقامة األحكاؿ في الحياة إذ ال تقر عيكف المؤمنيف إال  -ٓ
 . (ِ)بأزكاج كأبناء مؤمنيف

أف يطمبكا الكلد صالحا تقيا مؤمنا صادؽ ىذا النص السامي يدؿ عمى أف مف أخبلؽ عباده  -ٔ
اإليماف الى أف يطمبكا النعـ؛ ألف عمارة ىذا الكجكد بالكلد، كلذا طمبكا ىبتو، كلـ يطمبكا الحرماف، كما 

 . (ّ)يطمب فجرة ىذا الزماف المشئكـ
 . (ْ)فضيمة عمك اليمة كسمك الركح كطمب الكماؿ كالقدكة في الخير -ٕ
يتًو ، ليككنكا قرةى عيفو لو ، ك أف يككف إمامان قيدكةن  عمى المؤمف أف يحرص -ٖ عمى تربية أىمو ك ذيرَّ

 .(ٓ)في الخير
مقنا -ٗ ذ.(ٔ)أىمية دعاء اهلل كعبادتو، فمف أجؿ العبادة كالدعاء خي
ذ

ذاططلبذاؾثاـيذعشر

 بوانذعاؼبةذاططوعنيذوذتهدقدذاطخاؾفني.
ۋ     ۋٴۇ  ۓ ﮲   ﮳    ﮴      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ 

 [  00 – 05الفرقان: ] چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ   ائى ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  

 أواًل: المناسبة:
لما كصؼ سبحانو عباده المؤمنيف بضد أكصاؼ الكافريف مف الرفؽ كالسكينة، كالتكاضع كالحمـ 

ابيـ لو كدعاءىـ كالطمأنينة كالشكر لربيـ كالرغبة إليو كالرىبة منو. فكصؼ مشييـ خطابيـ كانتص
كنفقاتيـ كنزاىتيـ كتيقظيـ كانتباىيـ كصدقيـ كمحبتيـ كنصحيـ. تشكؼ السامع إلى ما ليـ عنده بعد 

 .(ٕ)(ۓ) فقاؿ: عف ذلؾ بتعظيـ شأنيـ ابتدأ الخبرالمعرفة بما لمكافريف، ف
 

                                                           

 (.ُِٖٓ/ ٓ) لسيد قطب في ظّلؿ القرآف ظر:ين (ُ)
 (.ُٖ/ ُٗ) البن عاشور كالتنوير ينظر: التحرير (ِ)
 (.ِّْٓ/ َُ) لمحمد أبو زىرة  زىرة التفاسير (ّ)
 (ّٓٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) (ْ)
 (.ٓٔ/ُّ) صّلح الخالدم  .د التفسير المنهجي  (ٓ)
 (.ٓٔ/ُّالمصدر السابق ) (ٔ)
 (.بتصرؼُّْ/ ٖ(.) )البحر المحيط في التفسير )ّْٔ/ ُّالدرر في تناسب اآليات كالسور ) نظمينظر:  (ٕ)
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 :ًا: المفردات المغويةثاني
﮳ )قاؿ تعالى :  ﮲    مّْيَّة، ككؿي بناء عاؿو مرتفع الغيٍرفىة معناىا في المغة: الع (ۓ 

فيك: غيٍرفة. كيقاؿ لمسماء السابعة غرفة. كيحتمؿ أف يككف أصميا مف الغىٍرؼ، بمعنى: القطع 
 . (ُ)كالفصؿ، يقاؿ غىرىٍفتي ناصيتىو، أم: قطعتيا

 . (ِ)قاؿ ابف عباس: عمى دينيـ، كعمى أذل المشركيف (﮴  ڭ)
عبأ بيذا األمر، أم: ما أصنع بو، كأنؾ تستقمُّو : تقكؿ: ما أ(  ى ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  )

ٍبأن كًعبىاءن ممدكد كأصؿ الًعٍبء في المغة: الًثقؿ، كمف ذلؾ: عبأت  كتستحقريه. تقكؿ: عىبىأى يىٍعبىأي عى
 .(ّ)المتاع، جعمت بعضو عمى بعض

 .(ٗ)المزاـ الذم يمزمؾ كال يفارقؾ (ەئ  وئ  وئ  )
ليد، كالقتؿ يكـ بدر؛ كىك مف عذاب الدنيا فأسركا أخذنا با (ەئ  وئ  وئ  ): (ٓ)الزجاجقاؿ 

 .(ٔ)يـك بدر كقتمكا
 : القراءات:لثاً ثا

  بفتح الياء كاسكاف البلـ كتخفيؼ القاؼ. (َيْمَقون )قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ كأبك بكر 
  بضـ الياء كفتح البلـ كتشديد القاؼ (ۇ)قرأ الباقكف(ٕ). 

مقي أىؿ الجنة إذا دخمكىا مبلئكتو بالتحية كالسبلـ، أف اهلل ي (ۇ)قاؿ األزىرم: المعنى في 
فالفعؿ ألىؿ الجنة، إنيـ يمقكف فييا التحية كالسبلـ مف اهلل  (يمَقون)كمف قرأ: 

(ٖ). 
 :   : المطائف البالغيةرابعاً 
مقابؿ قكلو  (ۋ  ۅ  ۅ)المقابمة المطيفة بيف نعيـ أىؿ الجنة كعذاب أىؿ النار  -ٔ

 . (ۈئ   ۆئ  ۈئ )عف أىؿ النار 

                                                           

 )غرؼ(. َُْ/ ٖ لألزىرم تهذيب اللغة" (ُ)
 (ّْٗ/ ّ) للزحيلي "ينظر: "الوسيط (ِ)
 )عبء(. ِّٔ/ ِكتاب "العين" ينظر:   (ّ)
(، بمعناه، ككذا في "تهذيب اللغة"  ِّٕ/ ٕالعين" ينظر:  (ْ)  .(.َِِ/ ُّ)لـز

كالدين المتين، كصنف كتابان في معاني  بابأدب ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن محمد بن السرم بن سهل الزجاج النحوم؛ كاف من أىل العلم (ٓ)
 مختصر في النحو، االشتقاؽ، ككتاب العركض، ككتاب القوافي ككتاب الفرؽ، ككتاب خلق اإلنساف، ككتاب خلق الفرس، ككتاب القرآف ككتاب

 .(َٓ-ْٗ/ُكفيات ابأعياف البن خلكاف ) نظر:ي
 (.ِٔٔ/ ُٔ(. التفسير البسيط )ٕٗ/ ْ)الزجاج ينظر: (ٔ)
 بتصرؼ.ُْٖ/ ِ البن الجزرم النشر :نظري (ٕ)
 .ُِِ/ ِ معاني القراءات ينظر:(ٖ) 
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 كناية عف الدرجات العالية في الجنة. (﮳) -ٕ
بًإحدل عشرة خصمة ىي أكصافيـ الحميدة مف « عباد الرحمف»قاؿ القرطبي: كصؼ تعالى  -ٖ

التكاضع، كالحمـ، كالتيجد، كالخكؼ، كترؾ اإلسراؼ كاإًلقتار، كالبعد عف »التحمّْي، كالتخمّْي كىي 
ثـ « التكبة، كتجنب الكذب، كقبكؿ المكاعظ، كاالبتياؿ إلى اهللالشرؾ، كالنزاىة عف الزنى كالقتؿ، ك 

بيف جزاءىـ الكريـ كىك نيؿ الغرفة أم الدرجة الرفيعة كىي أعمى منازؿ الجنة كأفضميا كما أف 
 .(ُ)الغرفة أعمى مساكف الدنيا

ذكر الصبر كلـ يذكر المصبكر عنو، ليعـ كؿ نكع فيدخؿ فيو صبرىـ عمى مشاؽ التفكر  -ٗ
الستدالؿ في معرفة اهلل تعالى، كعمى مشاؽ الطاعات، كعمى مشاؽ ترؾ الشيكات كعمى مشاؽ كا

أذل المشركيف كعمى مشاؽ الجياد كالفقر كرياضة النفس فبل كجو لقكؿ مف يقكؿ المراد الصبر 
عمى الفقر خاصة، ألف ىذه الصفات إذا حصمت مع الغنى استحؽ مف يختص بيا الجنة كما 

 .(ِ)يستحقو بالفقر
 :خامسًا: التفسير اإلجمالي

ذكر اهلل تعالى جزاء عباد الرحمف كىك أنيـ يجزكف بالدرجات العالية في الجناف كيتمقكف التحية 
كالسبلـ كاإلكراـ، بسبب صبرىـ عمى الطاعة، كعف المعصية. كىـ خالدكف في النعيـ األبدم الذم 

غرؼ العالية يكرمكف بالتحية كالدعاء ال ينقطع، كحسف ذلؾ المقر كالمقاـ. يجزكف عمى ذلؾ ال
 بالسبلمة كاإلقامة الدائمة في نعيـ الجنة الذم ال ينقطع كال الخكؼ مف الزكاؿ،

 [ ٛ٘يس:  ] چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ يتكج كؿ ذلؾ بالتحية كالسبلـ مف ربيـ 
نما كمفيـ لينتفعكا، كعذبيـ لعصيانو كتكذيب  و فقاؿ رسمكفي الختاـ بيف اهلل أنو غنى عف الكؿ، كا 

اآلية كالمعنى. ال يبالى بكـ، كال يكترث، كليس لكـ كزف عنده إذا لـ تعبدكه،  ما يفعؿ اهلل بعذابكـ ..
فإنو إنما خمؽ الخمؽ ليعبدكه، كيكحدكه، كيسبحكه بكرة كأصيبل، لكال إيمانكـ ما أبالى بكـ أم: إني ال 

الفتـ بتكذيبكـ حكمي فسكؼ يمزمكـ نتيجة أعتد بعبادم إال لعبادتيـ، كأما أنتـ يا كفار مكة فقد خ
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى  ى  چ  تكذيبكـ كىك عقاب اآلخرة لزكما دائما مستمرا.

 [ٚٓٔ -ٙٓٔسورة ىود ] چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ىئ    ۈئائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ
رحمة  كلكال ككف بعثة رسكؿ اهلل .فيـ أىكف عند اهلل مف أف يجعؿ ليـ كزنا، أك يكترث بيبلكيـ، 

ۈئ   ۆئ  ۆئ    ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ عقكبتيـ إلى اآلخرة  لمعالميف، كقد أرجأ اهلل 

لكال ذلؾ ألنزؿ بيـ عذاب االستئصاؿ، كال يبالي بشأنيـ كال  [ ٖٖاألنفال:] چۈئ  ېئ  ېئ

                                                           

 (.ُّْ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ُ)
 (.ْٖٖ/ ِْ) يرالكب التفسير أك الغيب مفاتيح  الرازم ينظر: تفسير (ِ)
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كاهلل ، كا دعكتو كقاكمكا منيجويعبأ بيـ فقد استحقكه بأقكاليـ كأفعاليـ التي كذبكا بيا الرسكؿ كأنكر 
 .(ُ)مف كرائيـ محيط

 سادسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
، جزاؤىـ الدرجات العميا في غرفات الجناف، مع التعظيـ كالتكقير في نعيـ الجنة الطائعكف -ٔ

الطاعة كنفع  كاالحتراـ، بالتحية كالسبلـ، كالخمكد الدائـ، كالتمتع بحسف المقاـ كالمنظر كاالستقرار.
لمعباد ال هلل، فاهلل غني عف عباده، فمكال عبادتيـ ككثرة استغاثتيـ إليو في الشدائد كنحكىا، لما باؿ 
اهلل بيـ كال اكترث بشأنيـ. فإف كذبكا بما ديعيكا إليو مف اإليماف كعبادة اهلل كاف تكذيبيـ مبلزما ليـ، 

يضاعؼ ليـ العذاب، مع اإلىانة  كجزاء التكذيب دائـ ال مفٌر منو. عمى عكس العصاة الذيف
 . (ِ)كاالحتقار

 . (ّ)فإذا لـ يعبده كاف شر الخميقة ال قيمة لئلنساف كىك أشرؼ الحيكانات لكال عبادتو اهلل  -ِ
ىذه اآليات قد أكضحت أف الحكمة في خمقو السماكات كاألرض، كجميع ما عمى األرض،  -ّ

 و كيبتمييـ، أم: أف يختبرىـ أييـ أحسف عمبل.كالمكت كالحياة، ىي أف يدعكىـ عمى ألسنة رسم
 .[ٙ٘:الذاريات] چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   كىذه اآليات تبيف معنى قكلو

كفي ىذه اآليات إيضاح  لمعنى قكلو: لكال دعاؤكـ، أم: دعاؤه إياكـ عمى ألسنة رسمو، كابتبلؤكـ 
دعاؤه إياكـ،  (ى ې  ې ې)أم:ـ، أيكـ أحسف عمبلن، كعمى ىذا فبل إشكاؿ في قكلو: فقد كذبت

أم: كقد دعاكـ فكذبتـ، كىذا القكؿ ىك كحده الذم ال إشكاؿ فيو، فيك قكم بداللة اآليات المذككرة 
 . (ْ)عميو
األرض التي تضـ البشر جميعان إف ىي إال ذرة صغيرة في فضاء الككف اليائؿ. كالبشرية كميا  -ْ

عمى كجو ىذه األرض. كاألمة كاحدة مف أمـ ىذه األرض.  إف ىي إال نكع مف أنكاع األحياء الكثيرة
 كالجيؿ الكاحد مف أمة إف ىك إال صفحة مف كتاب ضخـ ال يعمـ عدد صفحاتو إال اهلل

ف اإلنساف مع ذلؾ لينتفخ كينتفخ كيحسب نفسو شيئان  ، ىيف كيتطاكؿ عمى خالقو سبحانو! كىك كا 
كة كالرشاد، كعندئذ فقط يككف شيئان في ميزاف اهلل ضعيؼ، قاصر. إال أف يتصؿ باهلل فيستمد منو الق

 . (ٓ)كقد يرجح مبلئكة الرحمف في ىذا الميزاف

                                                           

 (.ُْٕ/ ِ) محمود محمد الحجازم، ،(.ك التفسير الواضحُُٖٓ/ ِالتفسير الوسيط للزحيلي ) :ينظر (ُ)
 (.ُُٕ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ِ)
 (ّٓٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) (ّ)
 (.ّٖ/ ٔ) للشنقيطي أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ينظر:(ْ) 
 (.بتصرؼُِٖٓ/ ٓ)لسيد قطب  في ظّلؿ القرآف  ظر:ين (ٓ)
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تكرر في السكرة في أكثر مف مكضع النص عمى الخمكد، كمنيا الخاتمة لبياف أىمية األمف النفسي  -ٓ
عمى البقاء عمى حالة  كاالستقرار كالطمأنينة في حياة اإلنساف كخاصة في الجنة، أما في الدنيا فبل أمف

كاحدة ألف النعيـ معرض لمزكاؿ عف صاحبو لمعكارض التي تعتكر أحكالو أك صاحب النعمة سيزكؿ عف 
 .(ُ)النعيـ بالمكت أما نعيـ الجنة فيك المخمد الذم ال يزكؿ كال مكت فييا ألصحاب النعيـ

 .(ِ)اب المبلـز ينتظرىـالعذ، ك بل يبالي بيـ، كال يضركنو شيئان ، فار عمى اهللىكاف الكف -ٔ
 (ّ)اإلنابة أساس التكريـ عند اهللاإليماف كاالستقامة ك الدعاء ك  -ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُِٗ)ص: ينظر: كتاب المعجزة ك الرسوؿ من خّلؿ سورة الفرقاف  أ.د مصطفى مسلم (ُ)
 (.ٓٔ/ ُّ) د. صّلح الخالدم  التفسير المنهجي (ِ)
 (.ٓٔ/ُّالمصدر السابق ) (ّ)
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 الفصل الثالث

من اآلية  الدارسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء
(ٔ-ٙٛ) 

 يشتمؿ عمى مبحثيف:

 
 المبحث األول

 (ٜ-ٔ) الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية
 

 المبحث الثاني

 (ٛٙ-ٓٔالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية ) 
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 المبحث األول

 (ٜ-ٔالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية )

 

 وفيو ثالثة مطالب:

ذؼوؿه.ذإعراضذؿنذذاؾردولذتدلوةذالمطمب األول:

ذ

ذكذبنيذبعذا ذاؾدـواذوعذا ذاآلخرة.وعودذاطذالمطمب الثاني:

ذ

ذ.دعوةذإىلذاؾنظرذيفذآقاتذاهللذ:المطمب الثالث

ذ

ذ
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 األولذاططلب

ذؼوؿهذإعراضذؿنذذاؾردولذتدلوة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

   [   5 – 1 لشعراء:ا] چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 أواًل: المناسبة: 
في تمؾ بيف الديف الحؽ كالمذىب الباطؿ، كبيف ذلؾ غاية البياف، كفصؿ الرحمف مف عباد  لما فرؽ 

جميع الخبلئؽ، كختـ بشديد اإلنذار ألىؿ اإلدبار، بعد أف قاؿ  الشيطاف، كأخبر أنو عـ برسالتو 

نزاؿ ككاف حيف نزكليا لـ يسمـ منيـ إال (ائ  ەئ)  القميؿ، ككاف ذلؾ ربما أكىـ قرب إىبلكيـ كا 
فأكجب األسؼ ، البطش بيـ، كما كاف في آخر سكرة مريـ، كأشارت األحرؼ المقطعة إلى مثؿ ذلؾ

 .(ٔ)عمى فكات ما كاف يرجى مف رحمتيـ باإليماف، كالحفظ عف نكازؿ الحدثاف
 ثانيًا: القراءات:

  سكاف الثانية كتخفيؼ بنكني (لُنْنزِ ) يعقكب قرأ ابف كثير كأبك عمرك ك ف مع ضـ األكلى كا 
 ىي تفيد النزكؿ مرةن كاحدة.الزام، ك 

  بفتح النكف الثانية كتشديد الزام، تفيد النزكؿ بالتدرج حيث التشديد يفيد  (ٺ)قرأ الباقكف
 (. ِ)في الفعؿ كتكراره

 :بالغيةثالثًا: المطائف ال
كاليكاف الذم يمحقيـ بعد العز  كٌنى بو عف الذؿ (ٹٹ ٹ ٹ )الكناية المطيفة 

 .(ّ)ءكالكبريا
 رابعًا: المفردات المغوية:

                                                           

 (.ّ/ ُْ) للبقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات كالسور (ُ)
 (.ّٕٔ:ص) خاركؼ فهد محمد: المؤلف ،نظر: الميسر في القراءات ابأربعة عشري (ِ)
 (.ّْٖ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير(ّ) 
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 اختمؼ العمماء في األحرؼ المقطعة في فكاتح السكر عمى رأييف رئيسيف: :(ٱ) -ُ
األكؿ: أنيا مف المتشابو الذم ال ييدرل معناه، فيي مما ال يعمـ معناه اال اهلل، كعميو فبل يجكز الخكض 

 في بياف معناىا.
الثاني: أنيا مما يعرؼ معناه، كليست ىي مما استأثر اهلل بعممو، كىؤالء العمماء اختمفكا عمى أراء 

 .(ُ)عديدة أظيرىا ما ذكره الزمخشرم في تفسيره ك ىك أنيا حركؼ جيء بيا لمتنبيو ك التحدم

و الباخع: الميمؾ، يقاؿ: بخع زيد نفسو إذا أىمكيا، كبخعو الحب إذا أىمك :(پ پ ڀ) -ِ
  .(ّ)كشاؽ عمييا نفسؾ : ميمؾكالمعنى ،(ِ)كأذابو

 .(ْ)المعنى: لعمؾ قاتؿ نفسؾ لتركيـ اإليماف (ڀ  ڀ  ڀ  ) -ّ
 .(ٓ)أم فتظؿ أعناقيـ منقادةن خاضعة لئًليماف قسران كقيران  (ٹ ٹ ٹ ٹ) -ْ
د أم ما يأتي ىؤالء الكفار شيء مف القرآف أك الكحي منزؿو مف عن (ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ) -ٓ

 .(ٔ)أم جديد في النزكؿ، ينزؿ كقتان بعد كقت (ڦ)الرحمف 
 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

أم ىذا القرآف مككف مف أحرؼ عربية، مثؿ الطاء كالسيف  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  )
كالميـ، يقصد بيا تحدم العرب بو ليأتكا مثمو، فإذا عجزكا دؿ عمى أنو كبلـ اهلل المكحى بو إلى نبيو. 

 آيات القرآف البٌيف الكاضح الجمي الذم يفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ كالغي كالرشاد. كىذه
عمى عدـ إيماف قكمؾ  كأسفان  أأنت يا محمد ميمؾ نفسؾ حزنان  (پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ )

ں  چ  :برسالتؾ؟! كىذه تسمية مف اهلل لرسكلو في عدـ إيماف مف لـ يؤمف بو مف الكفار، كما قاؿ 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ : كقاؿ :[ٛاطر:ف] چۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ   ڻ ں  ڻ   ڻ  ڻ

عف تكذيب  كتعزيتو اهلل فييا تسمية لرسكؿ " :قاؿ سيد قطب .[ٙ :الكيف]     چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
لى طمأنة قمكب المؤمنيف كتصبيرىـ عمى ما  (پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ)المشركيف لو كلمقرآف:  كا 

                                                           

ك  (ِٖ/ ُ) العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ك تفسير المحرر (َِ/ ُ) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاؼ ينظر: تفسير )ُ)
 .(ُٔٓ/ ُ) كثير ابن تفسير
 (.ُٖٔ/ ُ)تهذيب اللغة  ، كابأزىرم،(ِٗٓ/ ْ)ب المقتض ينظر:(ِ) 
 .(ٖٗٓ:تفسير السعدم تيسير الكريم الرحمن )صينظر:  (ّ)
 (.ِٖ/ْ)للزجاج  ،معاني القرآف (ْ)
 .(ّْْ/ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ٓ)
 (.َُٖ/ٖ)تفسير الثعلبي  (ٔ)
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عمى العقيدة ميما أكذكا في سبيميا مف الظالميف كما ثبت مف قبميـ يمقكف مف عنت المشركيف كتثبيتيـ 
  .(ُ)"مف المؤمنيف

أم إف اهلل قادر عمى كؿ شيء، فمك نشاء  (ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  )
، كتقسرىـ عميو، فتصبح رقابيـ خاضعة ذليمة ألنزلنا عمييـ مف السماء آية تضطرىـ إلى اإليماف قيران 

ا نريد، أك يصبح كبراؤىـ كرؤساؤىـ منقاديف، كلكنا ال نفعؿ ذلؾ ألنا ال نريد مف أحد إال منقادة لم
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :اإليماف عف اختيار كطكاعية كرضا، ال بالقسر كاإلكراه، كما قاؿ 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :كقاؿ  [33يونس: ] چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڦ   ڦ

نزاؿ الكتب عمييـ، ليؤمنكا عف بٌينة  كأضحت .[11٦هود: ] چپپ سنتنا إرساؿ الرسؿ إلى البشر، كا 
 .(ِ)كاقتناع

 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
كقد كردت ىذه الفكاتح تارة مفردة ، ببعض حركؼ التيجي ابتدأتر التي سكرة الشعراء مف السك  -ُ

 التي السكر مجمكع فيككف بحرؼ كاحد، كتارة مركبة مف حرفيف أك ثبلثة أك أربعة أك خمسة،
  .سكرة كعشريف تسعا المقطعة بالحركؼ افتتحت

، كمكاعظو متجددةه متكررةه مستمرةه  -ِ  .(ّ)القرآف كتابه مبيفه معجزه
عمى خمؽ القرآف فقالكا: الذكر ىك القرآف،  (ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ):احتجت المعتزلة بقكلو  -ّ

في ىذه اآلية أف الذكر محدث، فيمـز منو أف  كبٌيف [ 57األنبياء: ] چگ  گ   گ  ڳچ: لقكلو 
القرآف محدث، كالجكاب: أف الحدكث إنما ىك ليذه األلفاظ المتمكة بالكحي الحاصؿ، أما أصؿ القرآف 

الذم ىك كبلـ اهلل فيك قديـ قدـ اهلل 
(ْ).  

بياف أف القرآف الكريـ معجز ألنو مؤلؼ مف مثؿ طا سيف ميـ كلـ يستطع أحد أف يؤلؼ  -ْ
 . (ٓ)مثمو
 .(ٔ)تكذيب قكمو لومف ينالو مف الغـ كالحزف  بياف ما كاف الرسكؿ  -ٓ
في أمريف: تأكيد العناية كالحرص  يعكد سببان  إف مكقؼ المشركيف المعارض لدعكة الٌنبي  -ٔ

زالة ما بو مف القمؽ، كتيديد أىؿ الٌشرؾ صراحة  عمى سبلمة الٌنبي مف األذل، كتطميف نفسو، كا 
                                                           

 (.ِّٖٓ/ ٓ) لسيد قطب في ظّلؿ القرآف (ُ)
 (.ُِّ/ُٗي )التفسير المنير للزحيل (ِ)
 (.َٕ/ُّ) صّلح الخالدم .د ينظر: التفسير المنهجي (3)
 (.ُِٓ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) (ْ)
 (.ّٖٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) (ٓ)
 (.ّٖٔ/ ّالمصدر السابق ) (ٔ)
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ية مف آيات العذاب الكبرل، فتبيد آثارىـ، كتجعميـ عبرة لممعتبر، ألنيـ كذبكا الرسكؿ كآيات بإنزاؿ آ
 القرآف، كلـ يشكركا نعمة اهلل عمييـ.

 مف اهلل أعرضكا عنو ككذبكه.كتاب في اآلية الخامسة تنديد بالكفار الذيف كمما جاءىـ  -ٕ
إنزاؿ ىذا الذكر، كتسجيؿ ألقصى ب إف ذكر اسـ الرحمف ىنا: إشارة إلى عظيـ رحمتو  -ٖ

دركات الجيالة عمييـ، ألنيـ أعرضكا عف اليداية التي أنزليا الرحمف الرحيـ لسعادتيـ، كحرمكا 
  .(ُ)أنفسيـ منيا كىـ أحكج الناس إلييا

 فنبو  (ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ) مف تماـ قكلو: (ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄڄ ڄ) -ٗ
بعد حاؿ  نيف باإللجاء رحيـ بيـ مف حيث يأتييـ حاالن عمى أنو مع قدرتو عمى أف يجعميـ مؤم

بالقرآف، كىك الذكر كيكرره عمييـ كىـ مع ذلؾ عمى حد كاحد في اإلعراض كالتكذيب كاالستيزاء، 
 :ثـ عند ذلؾ زجر كتكعد ألف المرء إذا استمر عمى كفره فميس ينفع فيو إال الزجر الشديد فمذلؾ قاؿ

  .(ِ)أم بمغكا النياية   (ڃ  ڃ)
، فاهلل في الناس أال يجبركا كال ييكرىىكا عمى اإليماف، ألنو ال إكراه في الديف سينَّة اهلًل مف  -َُ

لطيؼه بعباده، حيث لـ ينزؿ عمييـ آية كمعجزة تقسرىـ عمى الحؽ قسران، كتجبرىـ عمى اهلل جبران، 
 .(ّ) في عباده سنة اهلل نما ترؾ ذلؾ لمحض اختيارىـ، احترامان ليـ كلرأييـ كمشاعرىـ، كىي ا  ك 

آيةه تخاطب العقكؿ كتبقي عمى مرّْ الدىكر كاهلل قادره عمى إنزاؿ اآليات  معجزة الرسكؿ  -ُُ
 .(ْ)الحسية، كلكنيا تدىشي الرَّائي ثـ تزكؿ

عمى إسبلميـ ك انقاذىـ مف النار، حتى   بقكمو كشفقتو بيـ، حرصان منو  رحمة النبي -ُِ
 ألن ييدي اهلل بك رجاًل »و مف أجؿ ذلؾ، كال عجب فيك الذم قاؿ لكأنو كاد ييمؾ نفس

، فعدـ المبالغة في الحزف عمى إعراض المنكريف، لئبل يقكد ذلؾ إلى (ٓ)الحديث « واحدًا....
 .(ٔ)اليبلؾ، فإف اإلكثار مف الحزف كاأللـ النفسيّْ يقضي عمى اإلنساف

  

                                                           

 (.ِّّ/ َُالتفسير الوسيط، لطنطاكم ) (1)
 (.ُْٗ/ ِْتفسير الرازم مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير ) (ِ)
 بتصرؼ(.َٕ/ُّ) صّلح الخالدم .د التفسير المنهجيينظر:  (ّ)
 (.َٕ/ُّسابق )ال عالمرجينظر:  (ْ)

 رقم ،حديثُٖ/ ٓ   الحىسىنً  أىًبي الهىاًشًميِّ  القيرىًشيِّ  طىاًلبو  أىًبي ٍبنً  عىًليِّ  مىنىاًقبً  بىابي   النبي أصحاب كتاب ركاه البخارم (ٓ)
 (،ّْرقم) حديثُِٕٖ/ْ   طىاًلبو  أىًبي ٍبنً  عىًليِّ  فىضىاًئلً  ًمنٍ  بىابي  ْالصحابة،باب ئلفضا (، كمسلم كتابَُّٕ)

 بتصرؼ (َٕ/ُّ) صّلح الخالدم .د التفسير المنهجيينظر:   (ٔ)



 

147 
 

 اططلبذاؾثاـي
ذذا ذاآلخرة.عوعودذاطكذبنيذبعذا ذاؾدـواذو

 [ٙالشعراء: ] چڃ  ڃ   ڃ چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇٹ ٹ چ

 أواًل: المناسبة:
تسبب عف ىذا الفعؿ منيـ أم ف (ڃ)لما كاف حاؿ المعرض عف الشيء حاؿ المكذب بو قاؿ: 

 أم حققكا التكذيب كقربكه كما تقدـ آخر تمؾ، كاستيزؤكا مع التكذيب بآياتنا. (ڃ )أنيـ قد 
حاؿ المستيزئ ألف مف  بالكعيد سببان في إيقاعو، ككاف حاليـ في تكذيبيـ لو  كلما كاف التكذيب

سببو بالفاء كحققو  (ڃ)، فصار عرضة لميزء، قاؿ ميددان: كذب بشيء خؼ عنده قدره
 . (ُ)بالسيف، كقمؿ التنفيس عما في آخر الفرقاف ليعممكا أف ما كذبكا بو كاقع

 ثانيًا: المطائف البالغية:
  .(ِ)(ڃ چ  چ  چ     چ  ڇ  )كالتيديد يد الكع -ُ
عمى ىذا إضافة بيانية، أم ما كانكا بو يستيزئكف الذم ىك  (چ  چ  چ     چ  ڇ  )إضافة  -ِ

أنباء ما سيحؿ بيـ، كجمع األنباء عمى ىذا باعتبار أنيـ استيزأكا بأشياء كثيرة منيا البعث، كمنيا 
،  [4٦يونس: ] چڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ چ العذاب في الدنيا، كمنيا نصر المسمميف عمييـ

. ككاف أبك جيؿ يقكؿ: زقمكنا، استيزاء  . (ّ)كمنيا فتح مكة، كمنيا عذاب جينـ، كشجرة الزقـك
 [٘الشعراء: ](ڄ  ڄ  ڄ   ):ىنا كالقكؿ في إقحامو في قكلو آنفان  (چ  )القكؿ في إقحاـ فعؿ -ّ

ڄ  ڄ   )الفاعؿ كالذم في قكلو:دكف اسـ  (ڇ)كلكف أكثر اإلتياف بالفعؿ المضارع كىك 

 .(ْ)لعذاب، كأما اإلعراض فمتمكف منيـألف االستيزاء يتجدد عند تجدد كعيدىـ با (ڄ  
 : المعنى اإلجمالي:ثالثاً 

ريحان ميقارنان لبلستيزاًء بو كلـ يكتفيكا باإلعراًض  (ڃ ڃ) أم كذَّبكا بالذّْكًر الذم يأتييـ تكذيبان صى
لترتيًب ما  (ڃ) خرل شعران كالفاء في قكلو ران كأيخرل أساطيرى كأي عنو حيثي جعميكه تارة سح

مف غير تخٌمؼو أصبلن  بعدىا عمى ما قبمىيا كالسّْيفي لتأكيد مضمكًف الجممة كتقريرًه أم فسيأتييـ البتةى 

                                                           

 .(ٗ/ ُْ) للبقاعي نظم الدرر في تناسب اآليات كالسور (1)
 .(ّْٖ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (2)
 (.ٗٗ/ ُٗ) البن عاشور التحرير كالتنوير (3)
 (.ٗٗ/ ُٗ)المرجع السابق  (4)
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لئليذاف ك عدؿى عمَّا يقتضيو سائري ما سمؼ مف اإلعراض كالتَّكذيًب  (چ  چ  چ     چ  ڇ)
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ    نا مقارنيف لبلستيزاًء كما في قكلو بأنَّيما كا

كأنباؤيه ما سيحيؽي بيـ  [5 – 4األنعام: ] چگ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  کژ  ڑ  ڑک     ک  ک
مَّا ألنَّيـ  ـي كا  مف العيقكبات العاجمًة كاآلجمًة عبر عنيا بذاؾ إما لككنيا مما نبأ بيا القيرآفي الكري

 .(ُ)الخافيًة عنيـ باستماًع األنباءً مشاىدًتيا يقفيكف عمى حقيقًة حاًؿ القيرآًف كما يقفيكف عمى األحكاًؿ ب
 المقاصد:رابعًا: تحقيق األىداف و 

بالرغـ مف تجدد المكاعظ كالمذٌكرات فإف المشركيف أعرضكا عف اليدل، ككذبكا بالمنزؿ عمى  -ُ
 ، كالذم استيزءكا بو.األنبياء، فسكؼ يأتييـ عاقبة ما كذبكا

 كباالستيزاء ثالثان  كبالتكذيب ثانيان  عف القرآف المنزؿ أكالن  كصؼ الكفار باإلعراض كيبلحظ أنو 
ثـ يصرح بالتكذيب كاإلنكار إلى حيث  كىذه درجات مف أخذ يترقى في الشقاكة، فإنو يعرض أكالن 

 . (ِ)يستيزئ بو ثالثان 
 . (ّ)هلل كعدـ االكتراث بياالتحذير مف عاقبة التكذيب بآيات ا -ِ
التعبير عف كقكع العذاب بيـ، بإتياف أنبائو كأخباره، تيكيؿ مف شأف ىذا العذاب، كتحقيؽ  -ّ

لنزكلو. أم: فسيأتييـ ال محالة مصداؽ ما كانكا بو يستيزئكف كيصيركف ىـ أحاديث الناس 
 .(ْ)يتحدثكف بيا كيتناقمكف أنباءىا

ةاآليات ًعنادان  ، يعرضكف عفالكفار معاندكف -ْ  .(ٓ)، بعد ما قامت عمييـ الحيجَّ
  

                                                           

 .(ُٔ/ َُتفسير ابألوسي ركح المعاني )ك  ،(ِّْ/ ٔينظر: تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (1)
 .بتصرؼ (ِْٗ/ ِْتفسير الرازم  مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير )ينظر:  (ِ)
 .(ّٖٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) (3)
 .(ِّْ/ َُالتفسير الوسيط لطنطاكم ) ينظر: (ْ)
 (َٕ/ُّ) د. صّلح الخالدم ينظر: التفسير المنهجي (ٓ)
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ذاططلبذاؾثاؾث

ذاؾنظرذيفذآقاتذاهللدعوةذإىلذ

ڳ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  گ      گ  گ  گٹ ٹ چ  

 [ٜ – ٚالشعراء: ] چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

 المناسبة: أواًل:
إلى  الميٍحدث كاآليات المتجددة مع ىؤالء المعانديف فمـ يىرعىكيكا. ردَّىـ اهلل  لىمَّا لـ يفمح الذكر

اآليات الككنية الظاىرة ليـ كالتي سبقتيـ في الكجكد، آيات في السماء: الشمس كالقمر كالنجكـ، 
 كآيات في األرض: البحار كالقفار كالجباؿ كالنبات كالحيكاف.

منيـ، بؿ جاء اإلنساف إلى الكجكد كطرأ عمييا، كقد سبقٍتو ىذه  ككميا آيات ككنية لـ يدَّعيا أحد
اآليات التي يراىا: الكبير كالصغير، كالرجؿ كالمرأة، كالعاقؿ كغير العاقؿ، أىالى ينظركف فييا نظرةى 

 .(ُ)اعتبار، فيسألكف عف مبدعيا؟
 :ثانيا: المطائف البالغية

ٍكٍا ًإلىى األرض) التكبيخ -ُ ـٍ يىرى لى  . (ِ)الستفياـ لمتكبيخ عمى تركيـ النظر بعيف االعتبارا (أىكى
لداللة كيؿّْ عمى اإلحاطة بأزكاج النبات عمى سبيؿ التفصيؿ،  ( ڈ  )ك (ڌ )الجمع بيف  -ِ

ـٍ عمى أف ىذا المحيط متكاثر، فجمع بيف الكثرة كاإلحاطة كداللة كى
(ّ). 

 : المفردات المغوية:ثالثاً 
 . (ْ)يع أصناؼ النباتات، حسنة المنظر، كريمة في نفعيامف جمأم:  (ڎ  ڈ   ڈ    ژ) -ُ
إف في إخراج النبات مف األرض لداللة عظيمة عمى كجكد الخالؽ أم:  (ک ڑ  ڑک )-ِ

 .(ٓ)القدير، كما كاف أكثر القكـ مؤمنيف
  

                                                           

 .(َُّٗٓ/ ُٕتفسير الشعراكم ) (ُ)
 (.ّْٖ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير  (ِ)
 (.ُِٓ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ّ)
 .(ٖٗٓحمن )ص: تفسير السعدم  تيسير الكريم الر ينظر:  (ْ)
 (.ّْٓ)ص:  ابأزىر علماء من لجنة:  المؤلف ،المنتخب في تفسير القرآفينظر:  (ٓ)
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 :رابعًا: التفسير اإلجمالي
يخيـ عمى إعراضيـ عف اآلية الكريمة تكبيخ ليـ عمى إعراضيـ عف اآليات التككينية، بعد تكب

اآليات التنزيمية، كتحريض ليـ عمى التأمؿ فيما فكؽ األرض مف نبات مختمؼ األنكاع كاألشكاؿ 
 .(ُ)مد كذىنيـ البميد كقمبيـ المطمكسكالثمار. لعؿ ىذا التأمؿ ينبو حسيـ الخا

خمقيا اهلل، كأنبت  أم أكلـ ينظركا إلى األرض التي (ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ)
فييا مف كؿ صنؼ كثير النفع مف الزركع كالثمار، فيستدلكا بذلؾ عمى عظمة سمطاف اهلل، كباىر 

  .(ِ)مى كؿ شيء مف ىداية القكـ كغيرىاقدرتو، فيك مكجكد كاحد قادر ع
أم في ذلؾ اإلنبات لداللة عمى قدرة الخالؽ لؤلشياء، كقدرتو  (ڑ  ڑک  کک  گ گ  گ ) 

عث كاإلحياء، كمع ىذا ما آمف أكثر الناس، بؿ كذبكا بو كبرسمو ككتبو، كخالفكا أمره، عمى الب
 كارتكبكا نييو.

ف ربؾ أييا الرسكؿ ليك القادر عمى كؿ ما يريد، القاىر الغالب  (ڳ   ڳ  ڳڳ ڱ ) أم كا 
رجع الذم قير كؿ شيء كغمبو، الرحيـ بخمقو، فبل يعجؿ عمى مف عصاه، بؿ يميمو كيؤجمو، لعمو ي

 .(ّ)عف غيو، ثـ يأخذه أخذ عزيز مقتدر
 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

 .(ْ)القرآف يمفتي أنظارنا إلى اآليات كالعبر التي حكلنا، في األرض كاآلفاؽ، لتزيد ًصمتينا باهلل -ُ
عمى عظمتو كقدرتو، كأنيـ لك رأكا بقمكبيـ كنظركا  ،(ڇ  ڇ  ڍ  ڍ)بقكلو  نٌبو اهلل  -ِ

ڑ  )ىـ، لعممكا أف اهلل ىك الذم يستحؽ أف يعبد، إذ ىك القادر عمى كؿ شيء، لذا قاؿ: ببصائر 

عمى أف اهلل قادر، كلكف، كما  كاضحان  أم إف فيما ذكر مف اإلنبات في األرض لدليبلن  (ڑک  ک
ف اهلل ىك المنيع المنتقـ مف أعدائو، الرحيـ  أكثر الناس بمصدقيف، لما سبؽ مف عممي فييـ، كا 

 .(ٓ)يائوبأكل
نفى القرآف عنيـ الرؤية مع أنيـ يركف، كلكنيـ كالبيائـ التي ترل كال تعقؿ،  (ڇڇ  ) -ّ

كالرؤية المنفية عنيـ ىي رؤية الركح كالقمب التي بيا العظة كالعبرة كالذكرل ال رؤية العيف فإنيا 
 .(ٔ)مكجكدة

                                                           

 .(ِّْ/ َُينظر: التفسير الوسيط لطنطاكم ) (ُ)
 (.ُِْ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )  :ينظر (ِ)
 (.ُِْ/ ُٗ)المرجع السابق ينظر:  (ّ)
 (َٕ/ُّ) د. صّلح الخالدم ينظر: التفسير المنهجي (ْ)
 (.ُِٓ/ ُٗلتفسير المنير للزحيلي )اينظر:  (ٓ)
 .(ْْٕ/ ِ) محمود محمد الحجازم،: ،المؤلفينظر: التفسير الواضح (ٔ) 
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عمى الصانع الكاحد داللة بينة  فاالستفياـ ىنا فيو إنكار عمى عدـ رؤيتيـ ذلؾ ألف داللة اإلنبات
لكؿ مف يراه فمما لـ ينتفعكا بتمؾ الرؤية نزلت رؤيتيـ منزلة العدـ فأنكر عمييـ ذلؾ. كالمقصكد: 

 . (ُ)إنكار عدـ االستدالؿ بو
نبات النباتات المختمفة فييا دليؿ عمى البعث اآلخر -ْ  . (ِ)في إحياء األرض بالماء كا 
بية يربط بيف القمب كمشاىد ىذا الككف كينبو الحس الخامد، كالذىف "المنيج القرآني في التر  -ٓ

البميد، كالقمب المغمؽ، إلى بدائع صنع اهلل المبثكثة حكؿ اإلنساف في كؿ مكاف كي يرتاد ىذا الككف 
بدائعو كيتصؿ بو  الحي بقمب حي يشاىد اهلل في بدائع صنعو، كيشعر بو كمما كقعت عينو عمى

  .(ّ)"في كؿ مخمكقاتو
ظياره عمييـ. فقاؿ:  اهلل  -ٔ ڳ   )يبشر عباده المؤمنيف بنصره كتأييده ليـ كغمبتو ألعدائو كا 

 .(ڳ  ڳڳ ڱ 
إف اهلل عٌز كؿ شيء كقيره، كرحـ خمقو، فبل يعجؿ بعقاب مف عصاه، بؿ يؤجمو كينظره لعمو  -ٕ

 .(ْ)، فإف تمادل أخذه أخذ عزيز مقتدريرعكل عف غيو
  

                                                           

 .تصرؼب( َُُ/ ُٗ) البن عاشور ينظر: التحرير كالتنوير(1) 
 .(ّٖٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) (2)
 .(ِٖٓٓ/ ٓ) لسيد قطب ينظر: في ظّلؿ القرآف (3)
 .(ْٖ/ ُٗينظر: تفسير المراغي ) ((4
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 المبحث الثاني

دراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية ال 
(ٔٓ-ٙٛ) 

 
 كفيو أحد عشر مطمبان:

 المطمب األول: خطاب تكميف موسى وىارون عمييما السالم بالرسالة.
 وفرعون. المطمب الثاني: المواجية بين موسى 

 المطمب الثالث: سياسة اإلعالم التحريضي والموجو.
 اطل في مواجية الحق واستعمال أساليب اإلغراء.المطمب الرابع: تآمر الب

 المطمب الخامس: المبارزة بين الحق والباطل ونتيجتيا.
 المطمب السادس: عنجيية فرعون وتمرده عمى الحق.

 المطمب السابع: ثبات المؤمنين أمام غطرسة المتمردين.
 بالسَّري لياًل. المطمب الثامن: وحي اهلل لموسى 

 رار فرعون عمى االنتقام من الذين آمنوا.المطمب التاسع: إص
 المؤمنين. المطمب العاشر: معية اهلل مع

 والمؤمنين وغرق فرعون وجنوده. المطمب الحادي عشر: نجاة موسى 

ذ  
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ذاططلبذاألول

ذخطا ذتكلوفذؿودىذوفارونذعلوهماذاؾدالمذباؾرداؾة

ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ہ  ہ  ھ  ھ    ہ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہٹ ٹ چ 

﮽ ﮾  ﮿  ﯀  ﯁            ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   

 چ                            ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ     

 [ٚٔ – ٓٔالشعراء: ]

 أواًل: المناسبة:
عما يمقاه  ا ىنا تسمية النبي يراد مف ذكرى ديدةفي سكر ع ىذه القصة التي ترددت في القرآف كثيران 

عراض كتكذيب، فبعد أف ذكر اهلل  ثبات  مف قكمو مف صدكد كا  نذارىـ كا  تكذيب المشركيف برسالتو كا 
كحدانية اهلل ليـ بإنبات النبات، ذكر قصة مكسى مع فرعكف كقكمو الذيف كذبكه مع إثبات نبكتو 

بالمكذبيف سكء العذاب، كأغرقيـ اهلل في اليـ، بالمعجزات البينات، كلما لـ تغف اآليات كالنذر، حاؽ 
عراضيـ عنو، ذكر قصة ك . (ُ)جزاء جحكدىـ كتكذيبيـ لما ذكر تكذيب قريش بما جاءىـ مف الحؽ كا 

مف كفار قريش. إذ  ، كما قاسى مع فرعكف كقكمو، ليككف ذلؾ مسبلة لما كاف يمقاه مكسى 
 فرعكف قد اتخذكه إليا، ككاف أتباع ممة مكسى  كانت قريش قد اتخذت آلية مف دكف اهلل، ككاف قـك

ىـ المجاكركف مف آمف بالرسكؿ 
(ِ). 

 ثانيًا: القراءات:
 بنصب القاؼ منيما. (يضيَق... ينطمقَ ) قرأ يعقكب 
 برفعيما    (﮵... ﮲) قرأ الباقكف(ّ). 

       إٌف، قاؿ الزمخشرم في الكشاؼ "يضيؽ كينطمؽ، بالرفع ألنيما معطكفاف عمى خبر  
كالفرؽ بينيما في المعنى: أٌف الرفع يفيد أٌف فيو ثبلث عمؿ:  ،كبالنصب لعطفيما عمى صمة أف

خكؼ التكذيب، كضيؽ الصدر، كامتناع انطبلؽ المساف، كالنصب عمى أٌف خكفو متعمؽ بيذه 
عدـ انطبلؽ المساف تحت الخكؼ. النصب تفيد دخكؿ ضيؽ الصدر ك  الثبلثة كبيذا فإف قراءة

  .(ْ)وقكممف فرعكف ك  ما ىك مقدر عند مكسى اف  جمعتا بيف ما ىك محقؽ ك قراءتفال
 

                                                           

 (.ُِٖ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (1)
 (.ُِْ/ ٖ) البن حياف البحر المحيط في التفسيرينظر:  (2)
 .(ّّٓ/ِ) في القراءات العشر البن الجزرم النشر ( ينظر:(3

 (َِّ/ ّ) الزمخشرم ينظر: تفسير (ْ(
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 ثالثًا: المطائف البالغية:
(﮴ ﮵  ﮶ ) (﮲ ﮳ )المقابمة المطيفة بيف  -ُ

(ُ). 
(ڭ ...)جناس االشتقاؽ  -ِ

(ِ) . 
(﮷   ﮸   ﮹   )از في ىناؾ إيج -ّ

(ّ).  
و نبيان كآزرني بو كاشدد بو عضدم فأحسف قاؿ الزمخشرم: أصميو أرسٍؿ جبريؿ إلى ىاركف كاجعم 

 .(ْ)في االختصار غاية اإًلحساف
 رابعًا: المفردات المغوية:

ييقىاؿ يجبف قمًبي (﮲ ﮳ ) -ُ بتكذيبيـ إيَّامى كى
(ٓ) . 

 . (ٔ)ًبأىدىاًء الرّْسىالىة ًلٍمعيٍقدىًة الًَّتي ًفيو الى يىٍستىًقيـ لساني مف ميابتو (﮴ ﮵  ﮶ ) -ِ
 .(ٕ)أم في قتؿ القبطي (﮻ ﮼  ﮽  ) -ّ
أم أطمٍؽ بني إسرائيؿ مف إسارؾ كاستعبادؾ كخؿّْ سبيميـ حتى يذىبكا  (ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ) -ْ

 . (ٖ)معنا إلى الشاـ
 خامسًا: التفسير اإلجمالي:

اه مف جانب كتكميـ رٌبو لو كمناجاتو إي القصة مف بدء بعثة مكسى بف عمراف  يبدأ اهلل 
أم، اذكر  (ہ  ہ  ھ    ہ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ) الطكر األيمف، فيقكؿ:

يا محمد لقكمؾ حيف نادل اهلل مكسى مف جانب الطكر األيمف بالكادم المقدس طكل، ككممو 
كناجاه، كأرسمو كاصطفاه، كأمره بالذىاب إلى فرعكف كممئو القكـ الظالميف أنفسيـ بالشرؾ كاستعباد 

 ، فيدعكىـ إلى عبادة اهلل كحده، كتخٌمييـ عف فكرة تأليو فرعكف.بني إسرائيؿ كذبح أكالدىـ
 أال يتقكف ىؤالء الناس؟ أال يخافكف بطش العزيز الجبار؟!! يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف.

عف قاؿ مكسى: يا رب إني أخاؼ أف يكذبكني كيضيؽ صدرم بما يعممكف، كلقد عشت بعيدا 
مؽ لساني بيا، كاخى ىاركف ىك أفصح منى لسانا، ، فبل ينطمصر مدة مف الزمف فضعفت ليجتي

                                                           

 .(ّْٖ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ُ)
 .(ُِٕ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ِ)
 .(ّْٗ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ّ)
 .(َِّ/ ّتفسير الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل )ينظر:  (ْ)
 .(ٔٓٓ/ ِ) التأكيل كحقائق التنزيل مدارؾ  ينظر: تفسير (ٓ)
 .(َْٖتفسير الجّللين )ص:  ينظر:(ٔ) 
 .(ٖٗٓتفسير السعدم )ص:  ينظر:(ٕ) 
 .(ّْٓ/ ِ)للصابوني صفوة التفاسير  (ٖ)
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كأقكل بيانا، كليـ عمى ذنب، فإني قد قتمت قبطيا قبؿ خركجي مف مصر، ليذا كذاؾ فإني أخاؼ 
كىبلَّ لف يصيبؾ شيء أبدا، فاهلل معؾ، كناصرؾ أنت ىاركف، فاذىبا   أف يقتمكني، قاؿ اهلل

، فاذىبا إلى فرعكف كممئو بآياتنا بالمعجزات الدالة عمى صدقكما، إنا معكـ بالعمـ كالحفظ كالنصرة ،
 سميع بصير، ال تخفى عميو خافية. إنا معكـ، كلف نترككـ لحظة، فاهلل

أم فاذىبا إلى فرعكف، فقكال  (ڭ  ۇ  ۇ     ۆ                        ڭ  ڭ  ڭ)
لو بميف كرفؽ: إننا رسكال رٌب العالميف أرسمنا اهلل لؾ كلقكمؾ أم أرسؿ كبل منا إليؾ، فأطمؽ حرية 

قد  ،فمسطيف كيعكدكا معنا إلى األرض المقدسة:بني إسرائيؿ، ليعبدكا رٌبيـ في أرض اهلل الكاسعة، 
 .(ُ)عمى مف اتبع اليدل جئناؾ بآية مف ربؾ، كالسبلـ
 المقاصد:سادسًا: تحقيق األىداف و 

كاف نداء مف جنس  الذم سمعو مكسى ف بندائو مكسى  إثبات صفة الكبلـ هلل  -ُ
 .(ِ)الحركؼ كاألصكات

 قداـ عمى األمر الصعب كال يقدح في اإليماف كال في التككؿ. ال بأس بإبداء التخكؼ عند اإل -ِ
أخيو ىاركف إلى فرعكف الطاغية الجبار الذم ادعى األلكىية، كمعو قكمو كاف إرساؿ مكسى ك  -ّ

نذاران  الظالمكف بالشرؾ كاستعباد الضعفاء إعذاران  ، حتى ال يبقى ليـ كألمثاليـ حجة يتذرعكف بيا كا 
 . (ّ)لمجيؿ بحقيقة اإليماف كالديف

 .(ْ)لمستقبؿ المنتظرحٌث شديد عمى التقكل لمف تدبر كتأمؿ ككعى ا (ہ  ہ    )في قكلو:  -ْ
قٌدر مكسى خطكرة الميمة كأداء الرسالة التي كمؼ بيا إلى فرعكف فسأؿ رٌبو أمريف: أف يدفع  -ٓ

إلى األمريف، فيٌدأ خكفو كركعو، كأمره بالثقة  ، فأجابو اهلل عنو شرىـ، كأف يرسؿ معو ىاركف نبيان 
ى  ائ  ائ  چ : ؤازره كيعاكنو، كما قاؿ مثمو، لي ، كأٌيده بنصره كعكنو، كجعؿ أخاه رسكالن باهلل 

ې  ې     چ: كقاؿ ،  [32 – 23طه: ] چەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

[ 34القصص: ] چائى  ى
(ٓ).  

، كما أف ال بٌد مف اتخاذ األسباب لكؿ ميمة خطيرة أك غير خطيرة، فذلؾ مأمكر بو شرعان  -ٔ
 .(ٔ)كتقدير المخاطر مما يكجبو الشرع كالعقؿ كاجب كاالحتياط الحذر مطمكب،

                                                           

 (.َٕٓ/ ِ(، كالتفسير الواضح )ُُّ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ُ)
 .(ُْٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم ) ينظر: (ِ)
 .(ُّّ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) (ّ)
 .(ُّّ/ ُٗ) المصدر السابق (ْ)
 (.ِٗ/ ُّ)لقرطبي: ل الجامع بأحكاـ القرآف ينظر: تفسير (ٓ)

 .(ُّّ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) (ٔ)
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قاؿ القرطبي:"  ،مشركعية طمب العكف كالمساعدة مف المسئكليف إذا كمفكا المرء بما يصعب -ٕ
، أف يأخذ مف يستعيف بو في ىذا دليؿ عمى أف مف ال يستقؿ بأمر، كيخاؼ مف نفسو تقصيران ك 

  .(ُ)"ؾ لكـعميو، كال يمحقو في ذل
، المعاكف دالمساع كجكد -ٖ  .(ِ)كيؤازره كيساعده ميمتو أداء عمى الرجؿ يعيف ضركرمه
لـ يتردد مكسى كأخكه ىاركف بعد ىذا التأييد اإلليي مف الذىاب إلى فرعكف الظالـ، كأعمنا لو  -ٗ

أنيما رسكالف إليو مف رٌب العالميف، كىذا كاجب التبميغ الذم ال بٌد فيو مف الجرأة كالشجاعة 
و ذكر أف فرعكف لـ يأذف ليما سنة في الدخكؿ عميو، ثـ أذف استيزاء، فدخبل عميو كالصبر، حتى إن

 يخاؼ فبل الباطؿ، أصحاب مكاجية في جريئان  شجاعان  يككف أف الداعية فيجب عمى ، كأٌديا الرسالة
 .(ّ)أماميـ يىجبيفي  كال منيـ،
كانت قبؿ ا، ألنيا ال تضر بنبكتو كال تقدح بي إف حادثة قتؿ القبطي مف قبؿ مكسى  -َُ

،  [ 21الشعراء: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀ ڀ   چالنبكة في عيد الشباب، بدليؿ قكلو بعدئذ: 
كقد أجاب ، جيبل بأف الككزة تؤدم إلى القتؿكحدثت تمؾ الحادثة خطأ مف غير تعمد القتؿ، ك 

 . (ْ)فرعكف عف ذلؾ أكالن  مكسى 
أف يتأخر عنو خكؼ التكذيب كال خكؼ اإلذاية، فإف مف كاف أىبلن لمكعظ كالتذكير ال ينبغي  -ُُ

  .(ٓ)اهلل معو بالحفظ كالرعاية
 أداء إلى يدفعيـ كىذا كالتثبيت، كالحفظ بالتأييد – كالدعاة الرسؿ مف – كأكليائو جنكده مع اهلل -ُِ

  .(ٔ)أكبر بيمَّةو  التبميغً  كاجبً 

                                                           

 (.بتصرؼِٗ/ ُّ)القرطبي:  رينظر: تفسي (ُ)
 (.ٕٓ/ُّ) صّلح الخالدم .، دينظر: التفسير المنهجي(ِ) 
 (.ٕٓ/ُّ) ينظر: المرجع السابق (ّ)
 .(ُّٓ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ْ)
 (.ُِٖ/ ْ) البن عجيبة ير القرآف المجيدالبحر المديد في تفسينظر: (ٓ) 
 (.ٕٓ/ُّ) صّلح الخالدم .، دالتفسير المنهجيينظر:  (ٔ)
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ذاططلبذاؾثاـي

ذػرعون.وذاطواجهةذبنيذؿودىذ

ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت     ۆ  ۈٹ ٹ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   حت  خت   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ژ      ڑ  ڑ   چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ڃ ڃ

ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  

 [ٖٖ – ٛٔالشعراء:  ]چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 أواًل: المناسبة:
عكتيما إلى تكحيد اهلل، كطمبيما إخراج بني لما رأل فرعكف أف مكسى كىاركف مصراف عمى د

رىل عميو مف  إسرائيؿ مف مصر، أخذ يعدَّد عميو نعمتىوي مف تربيتو كتبميًغو مبمغى الرّْجاًؿ كبَّخو بىما جى
قتًؿ خبَّاًزه كعظَّـ ذلؾ ثـ شرع في االعتراض عمى الدعكل، فبدأ باالستفسار عف حقيقة المرسؿ 

لـ يقؿ لمكسى: كما رٌب العالميف إال كقد دعاه مكسى إلى طاعة رب بأف فرعكف  ؤلنبياء، عممان ل
 .(ُ)(                )العالميف، بدليؿ ما تقدـ مف قكلو: 

 ثانيًا: المطائف البالغية:
كاختمؼ  (فعمَت وبين فْعمة)فقد اتفقت الحركؼ بيف  (حب  خب)الجناس الناقص  -ُ

 .(ِ)الشكؿ فأصبح جناسان غير تاـ
دؿَّ عمى ىذا الحذؼ السياؽ تقديره فأتيا فرعكف فقاال  (ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ)إًليجاز بالحذؼ ا -ِ

 .(ۈ   ۈ  )لو ذلؾ فقاؿ لمكسى 
 .(ڇ  ڍ  )صيغة التعجيب  -ّ

                                                           

 .بتصرؼ (ِّٖ/ ٔكتفسير أبي السعود  )، (ُّٖ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) ((ُ
 .(ُِٕ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي ) (ِ)
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كمثمو  (ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  )فَّ كالبلـ ألف السامع متشكؾ كمتردد أالتأكيد ب -ْ
لطيفىة: إف قيؿ كيؼ قاؿ . ؽ الفكاصؿ كىك مف السجع البديعثـ تكاف، قكؿ السحرة في بدء المناظرة

  (.ُ) (ڳ  ڱڱ  )ثـ قاؿ آخران  (چ      چ چ    )مكسى في بدء مناظرتو لفرعكف كقكمو 
كيؿ مف عبر عف المعجزة التي أيده اهلل بيا بأنيا ًبشىٍيءو ميًبيفو لمتي. (ہ   ہ  ہ  ہ     ھ    )-ٓ

  .(ِ)شأنيا، كالتفخيـ مف أمرىا
 المفردات المغوية: :ثالثاً 
ًلد فييـ ثـ كاف فيما بينيـ حتى صار  :(ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ) -ُ الكليد: ىك المكلكد، كمكسى كي

  .(ّ)رجبلن 
 . (ْ)نحسف إليؾ كنرعاؾ دةأم كمكثت بيف ظيرانينا سنيف عدي :(جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  ) -ِ
 .(ٓ)يعني قتؿ القبطي الذم قتمو مكسى :(حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت) -ّ

 :فيو قكالف (يب  جت  حت)
 . (ٔ)أحدىما: كأنت مف الكافريف بإليؾ، ككنت معنا عمى ديننا ىذا الذم تعيب -
 مف التربية كاإلحساف إليو، يقكؿ:الثاني: كأنت مف الكافريف لمنعـ التي ذكرىا؛ يعني:  -

 .(ٕ)ربيناؾ كأحسنا إليؾ كأقمت فينا سنيف ثـ كافأتنا بأف قتمت منا نفسنا، ككفرت بنعمتنا
أم: فعمت تمؾ الفعمة كأنا إذ ذاؾ مف الضاليف. أم: مف  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ) -ْ

 .  (ٖ)الجاىميف
: تىعىبَّدت فبلننا، يقاؿستعبده كعبَّده أم: أخذه عبدنا ك ا :(ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ) -ٓ

إبطاؿ . كتمؾ نعمة تمنيا عمي أف عبدت بني إسرائيؿ (ٗ)قيرتيـ كاستعممتيـ (ٹ  ڤ  ڤ  )

                                                           

 (ّْٗ/ ِ)للصابوني  التفاسير ( صفوةُ(
 .(ِّْ/ َُفسير الوسيط لطنطاكم )التينظر:  (ِ)
 .(ٔٔ/ ُٗ) الطبرم  جريرتفسير ابن ينظر: ( (ّ

 ( .ّْٓ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (ْ)
 (.ُْٖ: ص) الجّللين تفسير :ينظر(ٓ) 
 .(ِّٓ/ ّ)كفي الوسيط (، ُٕٔ/ ْ)الماكردم تفسير ك  (،ٔٔ/ ُٗينظر: تفسير الطبرم ) (ٔ)
 .(ُّٕ/ ٔ)ابن كثير ك تفسير  ،(ٔٔ/ ُٗ) تفسير الطبرمك  (،ْٖ)ص:تفسير مقاتل ينظر: (ٕ) 
 .)ِٖٕ/ ِللفراء ) ،معاني القرآفينظر:  (ٖ)
 (.َْٔ/ ِ)كىو في تفسير مجاىد  (،ِٕٔٓ/ ٖ)ابن أبي حاتم كتفسير ، (ٖٔ/ ُٗ) ينظر:  تفسير الطبرم (ٗ)
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مسخريف في  لمنتو عميو في التربية، ببياف أنيا في الحقيقة نقمة. ألنو كاف اتخذ بني إسرائيؿ عبيدان 
 . (ُ)شؤكنو، مذلميف ألمكره، مقيكريف لعسفو

كأخرج يده مف جيبو فًإذا ىي تتؤلأل كالشمس الساطعة،  :أم (ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ) -ٔ
 .(ِ)األفؽليا شعاع يكادي يعشي األبصار كيسدُّ 

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
بّْػؾ فػي منازلنػا صػغيرنا، كمكثػت فػي رعايتنػا سػنيف مػف عيميػرؾ كارتكبػت -ممتننا عميػو-قاؿ فرعكف لمكسى  : ألػـ نيرى
مػػف قػػكمي حػػيف ضػػربتو كدفعتػػو، كأنػػت مػػف الجاحػػديف نعمتػػي المنكػػريف ربػػكبيتي؟ قػػاؿ مكسػػى  جنايػػةن بقتمػػؾ رجػػبلن 

، لمَّػا « مػديف»فخرجت مف بينكـ فارِّا إلػى  ا ذكرتى قبؿ أف يكحي اهلل إلي، كيبعثني رسكالن مجيبنا لفرعكف: فعمتي م
ٍمػد، فكىػب لػي ربػي تفضػبلن  منػو النبػكة كالعمػـ، كجعمنػي مػف المرسػميف. أك  خفت أف تقتمكني بما فعمتي مػف غيػر عى

، كقػػد جعمػػت بنػػي إسػػرائيؿ عبيػػ دنا تػػذبح أبنػػاءىـ كتسػػتبقي نسػػاءىـ تمػػؾ التربيػػة فػػي بيتػػؾ تىعيػػدُّىا نعمػػة منػػؾ عمػػيَّ
لمخدمة كاالمتياف؟ قاؿ فرعكف لمكسى: كما رب العالميف الذم تدَّعي أنؾ رسكلو؟ قاؿ مكسػى: ىػك مالػؾ كمػدبر 
السػػػمكات كاألرض كمػػػا بينيمػػػا، إف كنػػػتـ مػػػكقنيف بػػػذلؾ، فػػػآًمنكا. قػػػاؿ فرعػػػكف لمػػػف حكلػػػو ًمػػػف أشػػػراؼ قكمػػػو: أال 

د رب سػػكام؟ قػػاؿ مكسػػى: الػػرب الػػذم أدعػػككـ إليػػو ىػػك الػػذم خمقكػػـ كخمػػؽ تسػػمعكف مقالػػة مكسػػى العجيبػػة بكجػػك 
ػػف ىػػك مخمػػكؽ مػػثمكـ، كلػػو آبػػاء قػػد فنػػكا كآبػػائكـ؟ قػػاؿ فرعػػكف لخاصػػتو يسػػتثير  آبػػاءكـ األكلػػيف، فكيػػؼ تعبػػدكف مى
ػػا ال ييٍعقىػػؿ! قػػاؿ مكسػػى: رب  غضػػبيـ؛ لتكػػذيب مكسػػى إيػػاه: إف رسػػكلكـ الػػذم أرسػػؿ إلػػيكـ لمجنػػكف، يػػتكمـ كبلمن
المشرؽ كالمغرب كما بينيما كما يككف فييما مف نكر كظممة، كىذا يستكجب اإليمػاف بػو كحػده إف كنػتـ مػف أىػؿ 
ػػف سػػجنت. قػػاؿ مكسػػى:  العقػػؿ كالتػػدبر! قػػاؿ فرعػػكف لمكسػػى ميػػددنا لػػو: لػػئف اتخػػذت إلينػػا غيػػرم ألسػػجننؾ مػػع مى

فرعػػػكف: فػػػأت بػػػو إف كنػػػت مػػػف أتجعمنػػػي مػػػف المسػػػجكنيف، كلػػػك جئتػػػؾ ببرىػػػاف قػػػاطع يتبػػػيف منػػػو صػػػدقي؟ قػػػاؿ 
الصادقيف في دعكاؾ. فألقى مكسى عصاه فتحكلت ثعباننا حقيقينا، ليس تمكيينا كما يفعؿ السحرة، كأخرج يػده ًمػف 

 .(ٖ)جيبو فإذا ىي بيضاء كالثمج مف غير برص، تىٍبيىر الناظريف
 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

كلكف عند المؤمف أقبح  ،(4)ـ ككافرىـ كىك أمر فطرمقبح جريمة القتؿ عند كافة الناس مؤمني -ُ
 بفضؿ اإليماف.

 ، فاإلحسافي جكاز التذكير باإلحساف لمف أنكره كلكف ال عمى سبيؿ االمتناف فإنو محبط لمعمؿ -ِ
ـي  اإلنساف إلى  .(ٓ)قكمو إلى أك إليو لئلساءةً  كسيمةن  ذلؾ استخداـ أك استبعادىهي  يبرر ال عميو كاإلنعا

                                                           

 .(ُْٓ/ ٕتفسير القاسمي محاسن التأكيل )ينظر:  (ُ)
 .(ّْٕ/ ِ)ابوني للصصفوة التفاسير  (ِ)

 (.ّٖٔ/ُ)التفسير الميسر المؤلف: نخبة من أساتذة التفسير( ينظر: ّ)
 .(ّْٔ/ ّأيسر التفاسير للجزائرم )ينظر:  (ْ)
 بتصرؼ(.ٕٓ/ُّ) صّلح الخالدم .، دالتفسير المنهجيينظر:  (ٓ)
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كما قاؿ  [ 0الضحى: ] چک  ک   ک  چ  إطبلؽ لفظ الضبلؿ عمى الجيؿ كما قاؿ جكاز  -ّ
 . (ُ)أم الجاىميف قبؿ أف يعممني ربي (ٻ  ٻ  پ)مكسى 

ال لما جاز اليرب مف كجو  -ْ مشركعية الفرار مف الخكؼ إذا لـ يكف في البمد قضاء عادؿ، كا 
 .  (پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ) قاؿ العدالة 

تقرير الربكبية المقتضية لؤللكىية مف طريؽ ىذا الحكار ليسمع ذلؾ المشرككف، كليعممكا أنيـ  -ٓ
 .(ِ)مسبكقكف بالشرؾ كالكفر كأنيـ ضالكف

  ھہ  ہ  ھھ  ھ  ہ  ہچ الحكمة في الدعكة إلى اهلل، فقد قاؿ  -ٔ

 كمحاكرتيـ، اآلخريف مخاطبة يحسف أف الحؽ صاحب عمىف [125النحل:]چےےۓۓ
قامة  .(ّ)أماميـ األدلة كا 

، تيديد كالكعيد كاستخداـ القكةأىؿ الكبر كالعمك في األرض إذا أعيتيـ الحجج لجأكا إلى ال -ٕ
چ ڇ    چ  چچ يقكؿكلذلؾ ال عجب مف تكرار فرعكف عبر الزماف؛ ال زاؿ فرعكف 

حؽ، كال زاؿ يفرد عضبلتو كيستخدـ قكتو كتيديده كبطشو ضد دعاة ال[ 3٦القصص: ] چڇڇ
نؾ لترل ىذا الفرعكف في ىذا الزماف نمكذجان منتسخان عف فرعكف مكسى، إف كاف ذلؾ عمى  كا 
، أك عمى مستكل معظـ البمداف اإلسبلمية كغير اإلسبلمية، فترل الحاكـ أك  مستكل العالـ اليـك
الرئيس يقكؿ بأفعالو كلساف حالو "ما شئت كاف كما لـ أشأ لـ يكف"، يقتؿ الدعاة، كيسجف 

لمصمحيف، كيستعمؿ كامؿ قكتو ضد أنصار الحؽ في حيف تجد دكالن معتدية ظالمة " كدكلة ا
  چ     ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃچ إسرائيؿ المزعكمة " ال أحد منيـ يتكمـ معيا بسكء، بؿ 

 أما ضد شعكبيـ فاألمر مختمؼ. [52المائدة: ]
 .(ْ)كالكعيد التيديد سبلح إلى يمجأكف كالجداؿ الفكر مجاؿ في الطغاة ينيـز عندما -ٖ
يتبيف ،  فرعكف في شأف إثبات كجكد اهللك  ؿ المناظرة التي تمت بيف مكسى مف خبل -ٗ

بالعيف المجردة أك لمسو  منيا النزعة المادية عند المادييف كالممحديف، الذيف يريدكف رؤية اهلل 
بالصفات الدالة  مكسى بالحس المجاكر، لذا استفيـ فرعكف عف حقيقة رب العالميف، فأتى 

عمى اهلل مف مخمكقاتو، التي ال يشاركو فييا مخمكؽ ألف حقيقة اهلل ال يدركيا أحد، كألف المادة 
ككاف جكاب مكسى األكؿ أف اهلل ىك خالؽ السمكات  ىك خالقيا كمكجدىا. المجسدة محدثة، كاهلل 

                                                           

 (.ّْٔ/ ّ)أيسر التفاسير للجزائرم ينظر:  (ُ)
 .(ْٓٔ/ ّ)أيسر التفاسير للجزائرم ينظر:  (ِ)
 (.َٖ/ُّ)صّلح الخالدم   .التفسير المنهج د ينظر: (ّ) 
 (.َٖ/ُّ) المرجع السابق (ْ)
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، كما فيو مف الككاكب الثكابت كاألرض كما بينيما، فيك المالؾ كالمتصرؼ كخالؽ األشياء كميا
كالسيارات النٌيرات، كما فيو مف بحار كقفار كجباؿ كأشجار كحيكانات كنبات كثمار، كما بيف ذلؾ 

ٿ  ٿ  ٿ ٹ  چ  ىك الدليؿ القاطع عمى كجكد اهلل:كخمؽ األشياء  مف اليكاء كالطير كغيرىما.

 .[10النحل: ]  چٹ  ڤ  ٹٹ

؟فمما أدرؾ فرعكف عجزه عف اإليجا  د كالخمؽ، قاؿ: أىال تىٍستىًمعيكفى
مستخدما أسمكب اإلغراء كالتعجب مف غرابة المقالة التي تصادـ المقرر في عقيدة القكـ أف فرعكف 

 . (ُ)ربيـ كمعبكدىـ، كالفراعنة المتقدميف
ي تككف البرىاف بالبرىاف، كمف مقارعة الحجة بالحجة، ك المحاكرة ال بد ك عند المناظرة  -َُ

 .(ِ)مجدية، أما أف يقارع الحجة بالتيديد كالكعيد، فيذا دليؿ إفبلسعمى أسس سميمة ك  المناظرة
في كجيات النظر كالمكاقؼ بيف مكسى  شديدان  يبلحظ مف ىذا الحكار المثير أف ىناؾ بعدان  -ُُ

الٌنبي، كبيف فرعكف الحاكـ، كليس ىناؾ استعداد لدل فرعكف باالستجابة ليدم الٌنبكة كالٌرسالة 
ليية، ألف غركر السمطة كالجبركت يحجب فرعكف عف التفكير السديد، كيجعمو أسير االعتماد اإل

، لذا فإف السمطة الزمنية كالرئاسة كالمنصب يعد أىـ أحد عمى الحكـ الغاشـ كاٌدعاء األلكىية
األسباب الصارفة عف اتباع الحؽ كاالىتداء بو، ألف اإلسبلـ يحكؿ بيف ىؤالء كتسمطيـ عمى 

ردان عمى دعكة الرسؿ إلييـ إلى إتباع  چ...چ  چ  چ  عكب، كلذلؾ نسمع كثيران في القرآف الكريـالش
 . (ّ) اإلسبلـ

الحؽ مؤيد كمسدد بالحجج كالبراىيف، كالباطؿ ال حجة لو، كبناءن عميو فإف أم مناظرة أك  -ُِ
خب  مب  ىب  يب  جت   ىئ  يئ  جب  حب  چ  مجادلة بيف الحؽ كالباطؿ، فالنصر لمحؽ، فيك قانكف إليي

 . [ 11محمد: ]  چحت  خت  مت   
  .(ْ)لو كالخضكع كريبكبيتوً  اهلل بألكىيةً  اإلقرار يرفضكف معاندكف متكبركف الكفار الطغاة -ُّ
مف األساليب التي يمجأ ليا أعداء اإلسبلـ إلييا لنصرة باطميـ كزخرفتو كتشكيو الحؽ كأتباعو  -ُْ

ال تتغير كال تتبدؿ ك إنما تظير بإشكاؿ تناسب كؿ عصر، كما "اإلعبلـ" كىي كسيمة قديمة حديثة 
 كفيتيمأكثر كسائؿ اإلعبلـ اليابطة اليكـ التي عمى ىذه الشاكمة، تنتصر لمباطؿ مف الحؽ، ك

 .(ٓ)..عمييـ اآلخريف كييًييّْجكف كالببلد، كاألرض الكطف ضدَّ  بأنيـ الحؽ أصحاب

                                                           

 .(ُُْ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ُ)
 .(َُٗٓٓ/ ُٕكتفسير الشعراكم )، (ُِْ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ِ)
 .بتصرؼ(َُِٖ/ ِالتفسير الوسيط )ينظر: ( (ّ

 (.َٖ/ُّ)صّلح الخالدم   .د التفسير المنهجي ينظر: (ْ)
 (.َٖ/ُّ)ينظر: المرجع السابق  (ٓ)
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األكالد كيراىـ كما يحب، فميعمـ أنو تكفيؽ كعناية مف اهلل العقبلء يرٍكفى أف اإلنساف حيف يربي  -ُٓ
 بدليؿ أف األبناء ييربَّكف في بيئة كاحدة، كربما كانا تكأمٍيف، كمع ذلؾ ترل أحدىما صالحان ،

 فقاؿ: ، كقد التقط أحد الشعراء ىذا المعنى(ُ)إليية عمياكاآلخر طالحان، فالمسألة عناية 
ـٍ تيصاىًدؼى في بى  ابى المؤىمَّؿي ًإذىا لى  نيؾى ًعنىايةن ... فقىٍد كذىبى الراجي كخى

بَّاهي ًفٍرعىكفي ميٍرسىؿي  بَّاه ًجٍبريؿي كىاًفره ... كميكسىى الذم رى  فميكسى الًذم رى
 معو اهلل أف يكقف ألنو كعيده، أك تيديده  فيو يؤثر كال ،المغرضيف لو المؤمف ال يأبو مف قكؿ -ُٔ

  .(ِ)ة الحؽ التي تزلزؿ الطغاة كالمتجبريف كلك كمفو ذلؾ نفسوبكممفيك يمضي في طريقو يصدع 
يجعؿ معجزة كؿ نبي مف  عمى أنو  (...ۈ  ٴۇ    )كقكلو:  (...﮴  ڭ)دؿ قكلو:  -ُٕ

، عمى أىؿ زماف مكسى  عمى أىؿ ذلؾ الزماف، فمما كاف السحر غالبان  جنس ما كاف غالبان 
ف كاف مخالفان  عمى أىؿ  لمسحر في الحقيقة. كلما كاف الطب غالبان  كانت معجزتو شبيية بالسحر، كا 

الطب، كلما كانت الفصاحة غالبة عمى أىؿ زماف  كانت معجزتو مف جنس زماف عيسى 
   .(ّ)كانت معجزتو القرآف أبمغ الكبلـ مف جنس الفصاحة محمد 
نما يذـ إذا زاد عف حده أ -ُٖ ك اقترف بو ما إف الخكؼ انفعاؿ نفسي طبيعي ال عيب فيو لذاتو، كا 

ال فكؿ إنساف يخاؼ حتى األنبياء  بقكلو:  عف مكسى  ، كما أخبر اهلل  يشيف، كا 
﯀  )  :كقكلو  (ڀپ  پ ڀ ) ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ      ۋ  ۋ    ۆچ  كقكلو (﮻ 

  ڌڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ: كغيرىا مف اآليات، ككما خاطبت المبلئكة لكطان  [17النمل: ] چۅ  ۅ 

 .[ 33العنكبوت: ] چڈ ڌ  ڎ  ڎ  

 .(ْ)كأفكارىـ عقكليـ في كاتياميـ عمييـ، كالتيكـ الحؽ، أصحاب مف بالسُّخرية الباطؿ أصحاب يقـك -ُٗ
ضاءةي  مكسى، عصا ذلؾ كمف بالمعجزات، رسمو اهلل أيدَّ  -َِ  .(ٓ)سكء غير مف يًدهً  كا 

 

 

 

                                                           

 (ُٕٓٔ: ص) الشعراكم ( تفسيرُ)
 ( بتصرؼ كثير.ِّٗٓ/ ٓ) لسيد قطب في ظّلؿ القرآفينظر:  (ِ)
 (.ِْ/ ٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ّ)
 (.َٖ/ُّ)صّلح الخالدم   .د ينظر: التفسير المنهجي(ْ) 
 (.َٖ/ُّ) المرجع السابقينظر: (ٓ) 
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ذاططلبذاؾثاؾث

ذدوادةذاإلعالمذاؾتحرقضيذواطوجه

ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   ۉ  ې  ې ٹ ٹ چ 

 [ٖٚ – ٖٗالشعراء: ] چ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ

 أواًل: المناسبة:
  .(ُ)(ې  ې  ى   ى    ):مف إيمانيـ فقاؿ عقكؿ قكمو خكفان لما كضح لفرعكف األمر، أراد تمكيو 

 ثانيًا: المطائف البالغية:
ار مبالغة تدؿ عمى أنيا فىٍرؽ بيف ساحر كسحَّ  ار: ساحر لمف مارس ىذه العممية مرة كاحدة، إنما سحَّ

 .(ِ)أصبحت ًحٍرفتو، مثؿ ناجر كنٌجار، كخائط كخٌياط
 ثالثًا: المفردات المغوية:

 . (ّ): فىاًئؽ ًفي ًعٍمـ السحرأم (ې  ې  ى   ى  )  -ُ
 . (ْ)سحره العظيـأم يريد أف يستكلي عمى ببلدكـ ب (ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ) -ِ
تشيركف في أمره مف حبس أك قتؿ مف المؤامرة كىي المشاكرة أك مف األمر  (ۇئ   ۆئ  ) -ّ

 . (ٓ)الذم ىك ضد النيي
ر أمر مكسى كىاركف، كأرًسٍؿ في المدائف أم (ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ) -ْ : أخّْ

 .(ٔ)جندنا جامعيف لمسحرة
، عميـ بضركب السحرؾ بكؿ ساحر منأم يجيئك  (ی  ی  ی  ی  ) -ٓ  .(ٕ)اىرو

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
 : حاكؿ فرعكف تشكية كضع مكسى، كالتحريض عميو، كحمؿ قكمو عمى تكذيبو، فذكر أمكران 

 قاؿ لحاشيتو مف القادة كاألشراؼ: إف ىذا الرجؿ لبارع في الٌسحر، كفعمو ىذا نكع مف الٌسحر. -ُ

                                                           

 .( بتصرؼِٗ/ ُْ)للبقاعينظم الدرر في تناسب اآليات كالسور  ينظر: ((1
 .(َُّٔٓ/ ُٕتفسير الشعراكم ) (2)
 .(ِْٖتفسير الجّللين )ص:  (3)
 .(ّْٕ/ ِ) التفاسير للصابونيصفوة  (4)
 .(ُٔٓ/ ِتفسير النسفي مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل )ينظر: (5) 
 (.ّٖٔ/ ُ) التفسير أساتذة من نخبة: المؤلف ,التفسير الميسرينظر:  (6)
 (.ّْٕ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسير (7)
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نو يريد إخراجكـ مف ببلدكـ، كال -ِ ثارتو الفرقة بينكـ، فأشيركا عمي ماذا كا  ٌتغمب عميكـ بسحره، كا 
أصنع بو؟ كأغراىـ بو، كحٌرضيـ عمى إبعاده، كالٌتخمص منو، فأشاركا عميو بتأخير أمره كأمر أخيو، 
كجمع السحرة لمقاكمتو، مف طريؽ طمب ميرة الٌسحرة كأساطينيـ، كتجميعيـ مف أنحاء الببلد، فيأتكنؾ 

ي الٌسحر، فيقابمكف مكسى بنظير ما جاء بو. كلـ يشيركا بقتمو ألف حٌجتو نٌيرة، بكؿ خبير ماىر ف
كالٌسٌحار:  ،كضبللتيـ في ربكبية فرعكف كاضحة، فخشكا الفتنة بالمناظرة، كطمعكا بحٌجة تقنع العكاـ

ليامان  بناء لممبالغة لكممة ساحر. ككاف ذلؾ تدبيران  ى كؿ ، كيتغٌمب عملتظير حجة مكسى  إليٌيان  كا 
لمكسى كأخيو، ليجتمع الناس في صعيد كاحد،  ككاف ىذا مف تسخير اهلل  مف ناكأه أك عارضة.

 .نياران  كتظير آيات اهلل كحججو كبراىينو عمى الناس جياران 
احبسو، ركم أف فرعكف أراد قتمو، كلـ يكف يصؿ إليو، فقالكا لو: ال تفعؿ، فإنؾ  (ۈئ )كقيؿ: معنى 

ناس في أمره شبية، كلكف أرجئو كأخاه إلى أف تحشر السحرة ليقاكمكه، فبل يثبت إف قتمتو أدخمت عمى ال
منيـ بأنيـ إذا كثركا غمبكه،  لو عميؾ حجة، ثـ أشاركا عميو بإنفاذ حاشريف يجمعكف السحرة، ظنان 

ككشفكا حالو. كىذا مف لطؼ اهلل أف يرم العباد، بطبلف ما مكه بو فرعكف الجاىؿ الضاؿ، المضؿ أف 
 (.ُ)سى سحرجاء بو مك ما 

 المقاصد:ف و خامسًا: تحقيق األىدا
نما يريد إخراج  -ُ مكر المؤل كخبثيـ إذ اتيمكا مكسى سياسيان بأنو يريد الممؾ كىك كذب بحت كا 

بني إسرائيؿ مف مصر حيث طاؿ استعبادىـ كامتيانيـ مف قبؿ األقباط كىـ أبناء األنبياء كأحفاد 
براىيـ  إسرائيؿ كاسحؽ كا 

(ِ).  
ف كاف تعممو كتعميمو محرميف -ِ  . (ّ)ثبكت السحر كأنو فف مف فنكف المعرفة كا 
النفكس الفرعكنية ىي التي تتكقؼ في الصدؽ كاإليماف عمى ظيكر المعجزة أك الكرامة، كأما  -ّ

النفكس الزكية فبل تحتاج إلى معجزة كال كرامة، بؿ يخمؽ اهلل فييا اليداية كالتصديؽ بطريقة 
 . (ْ)مف غير تكقؼ عمى شيء الخصكصية،

بديع  كفي ىذه الجممة الكريمة تصكير (ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ) -ْ
ذا بو بعد أف فاجأه مكسى بمعجزتو،  إنو منذ قميؿ كاف يرغى كيزبد لنفس ىذا الطاغية كأمثالو. كا 

كفى يصاب بالذعر كيقكؿ لمف زعـ أنو  اؽ ما يضيؽ الخنىكذا الطغاة عند ، ربيـ األعمى فىماذا تىٍأميري

                                                           

 بتصرؼ. (ُٕٓ/ ِ) الواضح ك التفسير (ُّٓٓ/ َُ) التفاسير ك زىرة (ُْْ/ ُٗ) للزحيلي المنير التفسير ( ينظر:ُ)
 .(ُِٕ/ ِأيسر التفاسير للجزائرم ) (ِ)
 .(ْٕٔ/ ّلتفاسير للجزائرم )أيسر ا ((ّ

 .(ُِّ/ ْ)البن عجيبة البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ينظر: (ْ) 
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فإذا ما انفؾ الخناؽ مف حكؿ رقابيـ، عادكا إلى طغيانيـ  حكؿ رقابيـ يتذلمكف كيتباككف.
 . (ُ)كفجكرىـ

لذا  كىك الذم قاـ بو سحرة فرعكف السحر كما دلت اآلية مجرد خياؿ كتمكيو ال حقيقة فيو، -ٓ
تمدد الزئبؽ الذم كضعو يسمى بالٌشعكذة كالدجؿ، كىك إما أف يعتمد عمى بعض خكاص المادة ك

ظيار  ما أف يستعاف فيو بخفة اليد في إخفاء بعض األشياء كا  سحرة فرعكف في حباليـ كعصييـ، كا 
ما أف يمجأ فيو إلى تأثير النفس القكية في إرادة النفس الضعيفة، كقد يستعاف حينئذ  بعضيا، كا 

 . (ِ)بأركاح الشياطيف 
يتخبطكف في كصؼ الدعاة ك ، ك عميو الدَّالة الدَّالئؿ كضكح مع اإليماف عف يستكبركف الطغاة -ٔ

المصمحيف، كفي إثارة الشبيات حكليـ، فمرة يصفكنيـ بالجنكف، كتارة بالسحر، رغـ أف الجنكف 
عمى ـ عمـ دقيؽ، كال شؾ أف ىذا تخبط منيـ يؤكد أنيج إلى عقؿ ك فقداف العقؿ، كالسحر يحتا

 .(ّ)الدعاة عمى حؽ مبيف باطؿ، كأف
ذ  

                                                           

 .(ِْْ/ َُينظر: التفسير الوسيط لطنطاكم ) (1)
 .(ّْ/ ٗالتفسير المنير للزحيلي ) ينظر: ((2

 .بتصرؼ(َٖ/ُّ)صّلح الخالدم   .د التفسير المنهجيينظر:  (ّ)
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ذطلبذاؾرابعاط

 ةذاصقذوادتعمالذأداؾوبذاإلغراءتىؿرذاؾبارلذيفذؿواجه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  حئ  مئ       ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ٹ ٹ چ 

  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 [ٕٗ – ٖٛالشعراء: ]

 أواًل: القراءات :
  بكسر العيف. (َنِعم)قرأ الكسائي 
  بفتح العيف (ٹ   )أ الباقكف قر(ُ). 
 التصديؽ لما أخبرىـ بو مفبو السحرة منو ك لما طم حظ أف القراءة بالفتح تفيد إجابة فرعكفالمبل

تقريبيـ مف مجمسو، أما القراءة بكسر العيف فتفيد اإلعبلـ كالتقرير لما طمبكا مف إحساف كقرب، لثقة 
 ف.فرعكف بأنيـ الغالبك السحرة ك 

 تعظيـ بقربيـ مف فرعكف.إحساف ك  رجكا مففالقراءتاف فييما معنى اإلجابة كالتقرير لما تكسمكا ك 
 ثانيًا: المفردات المغوية:

دّْد ليـ كقت معمكـ، ىك كقت أم :  (حئ  مئ  ىئ  يئ   جب) -ُ فىجيمع السحرة، كحي
 .(ِ)الضحى مف يـك الزينة الذم يتفرغكف فيو مف أشغاليـ

أم زيادة عمى األجر مكافأة أخرل كىي أف تككنكا مف المقربيف لدينا،  :(ٹ  ٹڤ  ڤ )  -ِ
أقصى جيدىـ في االنتصار عمى مكسىكفي ىذا إغراء كبير ليـ عمى أف يبذلكا 

(ّ). 
 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:

 كالقبط في سكرة األعراؼ كسكرة طو كفى ىذه السكرة. ىذه المناظرة بيف مكسى   ذكر
كمو القبط أف يطفئكا نكر اهلل بأفكاىيـ، فأبى اهلل إال أف يتـ نكره، كلك كره الكافركف، أراد فرعكف كق

گ  گ  چ  :الكفرى  كتقاببل إال غمب اإليمافي  كىذا شأف اإليماف كالكفر، كالحؽ كالباطؿ، ما تكاجيا

   ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  ،[ٛٔ :األنبياء] چڱ  ڱ   ں  ں       ڱگ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 .[  ٔٛ: اإلسراء]  چڻ  ڻ   ڻ   ں 

                                                           

 (.ِٗٔ/ ِ) ن الجزرمالب النشرينظر: ( (ُ
 .(ُٗٓتيسير الكريم الرحمن )ص:  ،تفسير السعدمينظر:  (ِ)
 (.ْٔٔ/ ّ( أيسر التفاسير للجزائرم )(ّ
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لما جاء السحرة كقد جمعكىـ مف أقاليـ مصر العميا ككانكا أبرع الناس في فف السحر  كخبلصتيا
أف  أحضركا مجمس فرعكف، كأراد مكسى  غفيران  كجمان  كثيران  ، ككانكا جمعان كتخيبلن  كأشدىـ خداعان 

 عظيـ، كلتظير حجتو عمييـ أماـ الجمكع تقع تمؾ المبارزة يكـ عيد ليـ، ليككف ذلؾ أماـ حشد
 .في إظيار أمر مكسى  الغفيرة، كىذا كمو مف لطؼ اهلل 

ًقيؿى ًلمنَّاًس: ؟ أم طمب مف الناس االجتماع، كحثيـ قكـ فرعكف عمى الحضكر  كى ىىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍجتىًمعيكفى
حتى ال يؤمف أحد بمكسى،  لمشاىدة ما يحدث مف الجانبيف، ثقة مف فرعكف بالغمبة، كىـ أرادكا ذلؾ

 تغمب حجة اهلل عمى حجة الكافريف.في ىذا التجمع لتعمك كممة اهلل، كت رغب أيضان  كمكسى 
أم كقاؿ قائميـ: إنا نرجك أف يتغمب السحرة، فنستمر عمى  (ٱ  ٻ ٻ ٻ  ٻپپ)

ف الرعية دينيـ، كال نتبع ديف مكسى. كلـ يقكلكا: نتبع الحؽ، سكاء كاف مف السحرة أك مف مكسى أل
 عمى ديف ممكيـ.

أم  (پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  )
لما قدـ السحرة إلى مجمس فرعكف، كقد جمع حكلو كزراءه كرؤساء دكلتو كجنكد مممكتو، قالكا: ىؿ 

ذلؾ أجعمكـ مف  لنا أجر مف ماؿ أك غيره إف تغمبنا عمى مكسى، قاؿ: نعـ لكـ األجر، كزيادة عمى
ما الجاه، فبذؿ ليـ كبل  المقربيف عندم كمف جمسائي، فيـ ابتدأكا بطمب الجزاء: كىك إما الماؿ كا 

إنو ليس جزاء مادٌيا كحسب، بؿ إنيـ  فرعكف في بذؿ الجزاء الحسف ليـ. األمريف كال يتردد
المشيد، كينتيى ىذا  (ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  )خاصة فرعكف، كمف المقربيف عنده سيككنكف مف

 .(ُ)ليخمي مكانو لمشيد آخر
 المقاصد:و تحقيق األىداف : رابعا
القادة كسادة القـك يستعممكف اإلغراءات المادية لممحافظة عمى سمطتيـ الزمنية، بينما الرؤساء ك  -ٔ

 .أىؿ الحؽ فإف أجرىـ عمى اهلل 
 صاحب كيدخؿ ىـ،عند ما كؿ الباطؿ أصحاب يحشد كالباطؿ الحؽ بيف المكاجية تككف عندما -ِ

 .(ِ)اهلل عمى متككبلى  التحدم الحؽ
 .(ّ)يرىا كمف ذلؾ السباؽ في اإلسبلـيجكز إعطاء المكافأة لمفائزيف في المباراة كغ -ّ
 .(ْ)عف نطاؽ العبادةاإلنساف خارجان مشركعية طمب األجرة عمى العمؿ الذم يقـك بو  -ْ
 

                                                           

 (.ٖٓ/ َُ(، كالتفسير القرآني للقرآف )ُْٗ/ ُٗ(، كالتفسير المنير للزحيلي )ٗٓ/ ُٗينظر: تفسير المراغي ) (ُ)
 .(ٖٓ/ُّ)صّلح الخالدم   .دينظر: التفسير المنهجي  (ِ)
 (.ْٕٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ّ)
 (.ُِٗ/ ِينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ْ)
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مىمشركعية الترقيات الح -ٓ  .(ُ)لمدكلة ككمية لذم الخدمة الجي
 ذليبلن  عمى أف كؿ الخمؽ كانكا عالميف بأف فرعكف كاف عبدان  (...پڀ ڀ ڀ  ):دؿ قكلو -ٔ

ال لما احتاج إلى االستعانة بعاجزان  ميينان  السحرة في دفع مكسى ، كا 
(ِ). 

رء، كيتقدـ حتى صناعة مف الصناعات يتعمـ كيبرع فييا الم الذم ىك شعكذة كتخييؿ السحر -ٕ
 .(ّ)غيرهيتفكؽ عمى 

 .(ْ)الحد عمى مف ظير عميو كعرؼ بو حرمة السحر كحرمة تعممو، ككجكب إقامة -ٖ
 إٌف مف يعمؿ لغيره بأجرة ليس كمف يككف عممو هلل، كمف ال يككف لو ناصر إاٌل بضماف الجعالة -ٗ

 .(ٓ)كبذؿ الٌرشا فعف قريب سيخذؿ
، كيشبو الحجة عمييـ ليقيـ ممكف، عددً  أكبر إلى دعكتو إيصاؿ عمى يحرص الحؽ صاحب -َُ

 .(ٔ)قصة أصحاب األخدكد قصة مكسى 
نما كمبادئ، رساالتو  أصحاب ليسكا المأجكركف المرتزقة -ُُ  .(ٕ)كدنيا أمكاؿو  جامعك كا 

  

                                                           

 (.ُِٗ/ ِينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ُ)
 (.ِْ/ ٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ِ)
 (.ُِٕ/ ِينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ّ)
 (.ُِٕ/ ِ)المرجع السابق ينظر:  (ْ)
 (.ُُ/ ّينظر: لطائف اإلشارات تفسير القشيرم ) (ٓ)
  .(ٖٓ/ُّ)صّلح الخالدم   .دالتفسير المنهجي ينظر:  (ٔ)
 .(ٖٔ/ُّ) المرجع السابقينظر:  (ٕ)
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ذاططلبذاضاؿس

ذاطبارزةذبنيذاصقذواؾبارلذوـتوجتها

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ٹ ٹ چ 

ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک   ک   ک  گ  ڇڇ ڇ  

 [ٛٗ – ٖٗالشعراء: ]    چگ  گ  

 أواًل: المناسبة:
، كقد كعدىـ فرعكف باألجر الكبير  بعدما اجتمع السحرة كالناس في صعيد كاحد في الكقت المعمـك

انتصار الحؽ عمى الباطؿ، كالمكانة المرمكقة، انتقمت اآليات لتحدثنا عف مشيد المبارزة الذم تبعو 
 استمراران مع تسمسؿ أحداث القصة.

 ثانيًا: القراءات:
  القاؼ مع فتحيما.بتشديد التاء ك  (تَّمقَّفُ ) :قرأ البزٌم كصبلن 
 فتحيما مع إسكاف البلـ.بتخفيؼ التاء كالقاؼ ك  (ڌ) :قرأ حفص 
  :البلـ تحفبتخفيؼ التاء كتشديد القاؼ مع الفتح ك  (َتَمقَّفُ )قرأ الباقكف(ُ). 

تحكلت إلى ثعباف مخيؼ يمتيـ  القراءات الثبلث أف عصا مكسى  أفادت :(ِ)قاؿ ابف جني
عمى صدقو ككذبيـ كلكف قراءة التشديد  درد بسرعة إفؾ السحرة كخداعيـ كفي ذلؾ داللةكيز 

 .(ّ)تفيد الكثرة كالتكرار (تَّمقَّفُ )
 ثالثًا: المفردات المغوية:

هلل لو كتكسبلن ءكا بًإلقاء ما تريدكف فأنا ال أخشاكـ، قالو ثقةن بنصرة اابد :(ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ) -ُ
 .(ْ)إًلظيار الحؽّْ 

                                                           

 (.ُِٕ/ ِ) البن الجزرم في القراءات العشرينظر: النشر  (ُ)
 مملوكا أبوه ككاف .عاما ٓٔ نحو عن ببغداد، كتوفي بالموصل كلد عر.ش كلو كالنحو، ابأدب أئمة من: الفتح أبو ،الموصلي جني بن عثماف ((ِ)

 شواذ في « المحتسب» ك الحماسة، رجاؿ أسماء اشتقاؽ في « المبهج» ك « المتنبي ديواف شرح» تصانيفو كمن،  ىػ ِّٗ توفي .ركميا
: يقوؿ المتنبي ككاف .كثير كىو ذلك كغير ، « العرب كّلـ من المقتضب» ك النحو، في  « اللمع» ك اللغة، في «  الخصائص» ك ، ،تالقراءا

 (.َِ/ْللزركلي) «ابأعّلـ» مني. ينظر: بشعرم أعرؼ جني ابن
  (.ُٓٓ/ِ)البن جني  ينظر: الخصائص  (ّ)
 (.ّْٖ/ ِ) للصابوني ينظر: صفوة التفاسير (ْ)
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أقسمكا بعزتو عمى أف الغمبة ليـ لفرط اعتقادىـ في  أم: (ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ) -ِ
 .(ُ)أف يؤتى بو مف السحرأنفسيـ أك إلتيانيـ بأقصى ما يمكف 

 .(ِ)تبتمع كتأخذ :(ڍ  ڍ  ڌ) -ّ
ما يقمبكنو عف كجيو كحقيقتو بسحرىـ ككيدىـ، كيزٌكركنو فيخيمكف في حباليـ أم:  (ڌڎ) -ْ

 .(ّ)بالتمكيو عمى الناظريف أك إفكيـكعصييـ أنيا حيات تسعى، 
 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
كالٌسحرة عف أييما البادئ بالفعؿ، فقٌدميـ مكسى، قائبل ليـ: ألقكا ما  ابتدأ الحكار بيف مكسى 

يمانان تر  كمؤٌيده، كيجعؿ ما يمقكنو طعمة  ومنو بأف اهلل غالب يدكف إلقاءه مف العصي كالحباؿ، ثقة كا 
لعصاه الثعباف المبيف. فألقكا ما معيـ مف الحباؿ المطمية بالٌزئبؽ كالعصي المحشكة بو، كقالكا: بعٌزة 

 إنا لنحف الغالبكف. -أم بقكتو كجبركتو -فرعكف
العصي كالحباؿ، كخٌيؿ إلى مكسى أنيا تسعى، كسحركا أعيف الناس، كلما حميت الشمس، تحركت 

ثـ ألقى مكسى عصاه، فانقمبت ثعبانا عظيما، فابتمعت كؿ ما كجدتو  كاسترىبكىـ، كجاؤكا بسحر عظيـ.
 معناه: تبتمع ما يكذبكف معو كبسببو. (ڎ   ڌ ڌ)  في حمبة المبارزة مف عصي كحباؿ. 

بل مباالة كال شعكر، ألنيـ أدرككا أف ما فعمو مكسى فكؽ قدرة البشر، ب فخٌر الٌسحرة ساجديف هلل 
فيك مجرد تمكيو كتزييؼ كتخييؿ. كنائب  رٌب مكسى كىاركف، كأما فعميـ: كأنو مف فعؿ اهلل 

 ، فسجدكا كميـ هلل . كرأكا أف الغنيمة ىي اإليماف كالٌتمٌسؾ بأمر اهلل فاعؿ فىأيٍلًقيى ىك اهلل 
، كقالكا: صٌدقنا كاعترفنا انيتو كقدرتو، ككصمكا إلى إيمانيـ بسبب مكسى كىاركف مقٌريف بكحد

باهلل رٌب العالميف، كأٌكدكا ذلؾ بأنو ىك رٌب مكسى كىاركف، غير آبييف بعزة فرعكف كجبركتو. كىذا 
أف  ، تيقنكا لعمميـما رأل السحرة ىذه اآلية العظيمةدليؿ عمى إسقاط ألكىية فرعكف كربكبيتو . فم

نما ىك آية مف آيات اهلل، كمعجزة تنبئ بصدؽ مكسى، كصحة ما جاء بو  .(ْ) ىذا ليس بسحر، كا 
 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

إف فرعكف كقكمو أرادكا أف يطفئكا نكر اهلل بأفكاىيـ، فأبى اهلل إال أف يتـ نكره كلك كره الكافركف،  -ُ
گ  گ  گ    گ  )تقاببل إال غمب اإليماف الكفر:  ماكذلؾ شأف اإليماف كالكفر كالحؽ كالباطؿ 

 .(ڱ  ڱ   ں  ں       ڱڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

                                                           

 .(ُٓٓ/ ِ)البيضاكم ينظر: تفسير (ُ) 
 (ّْٖ(، كتفسير الجّللين )ص: ُٗٓالرحمن )ص: ينظر: تفسير السعدم تيسير الكريم  (ِ)
 (.ُّّ/ ّينظر: تفسير الزمخشرم ) (ّ)
 .(ِْٕ/ َُ(، كالتفسير الوسيط لطنطاكم )ُِٖٖ/ ِينظر: التفسير الوسيط للزحيلي ) (ْ)
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 كانت الحسابات المتكقعة في منطؽ القكة التي ال تعتمد عمى شيء مف اإليماف أف مكسى  -ِ
، كأف الٌسحرة سيتغٌمبكف، كلكف في منطؽ اإليماف باهلل رٌب العالميف تتغٌير كؿ الحسابا ت، سينيـز
 كتنقمب المكازيف، ككاف لترتيب المبارزة أثر كبير في قمب األكضاع، حيث أٌدت ميارة مكسى 

، كتأٌخر فعؿ مكسى، إلى نجاح كبير، كحدث ما لـ يتكقعو كتكفيقو مف رٌبو، بتقديـ فعؿ الٌسحرة أكالن 
ر حدث كبير، ييٌز أحد، كىك إيماف الٌسحرة برٌب العالميف، رٌب مكسى كىاركف. كفي ذلؾ النجاح الباى

مشاعر النفكس المؤمنة، كيدفع أىؿ اإليماف إلى شٌدة الثبات عمى العقيدة كزيادة اإليماف، كما يخدش 
 .(ُ)كبرياء المتغطرسيف الذيف يفتقدكف معيار اإليماف، كال يدرككف معناه

اإلنساف في ال بد أف يعمـ اإلنساف أف التاريخ يسجؿ عميو كؿ شيء، كييحصي عميو كؿ عمؿ، كأف  -ّ
ما أف تككف ذكرل شر، لذا كجب عمى العاقؿ أف  ىذه الحياه الدنيا ذكرل؛ فإما أف تككف ذكرل خير، كا 

، فمف  (ِ)«َأْنُتْم ُشَيَداُء المَِّو ِفي اأَلْرضِ » يحرص أف تككف لو ذكرل خير في ىذه الحياة، كما قاؿ 
 بل يمكمف إال نفسو.شيد لو الناس بالخير فميستبشر خيران، كمف كاف غير ذلؾ ف

كقدمكه عمى أنفسيـ فيك  لما تكاضع السحرة لمكسى  األدب الحسف يفيد في الدنيا كاآلخرة، -ْ
لقبكؿ الحؽ كلقد حصؿ ببركة ذلؾ التكاضع  قدميـ عمى نفسو عمى رجاء أف يصير ذلؾ التكاضع سببان 

لما  كاضع، ألف مثؿ مكسى ذلؾ المطمكب، كىذا تنبيو عمى أف البلئؽ بالمسمـ في كؿ األحكاؿ الت
  .(ّ)لـ يترؾ التكاضع مع أكلئؾ السحرة، فبأف يفعؿ الكاحد منا أكلى

ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا » إذ يقكؿ فقد صدؽ رسكؿ اهلل يستفاد مف اآليات أف العبرة بالخكاتيـ،  -ٓ
فقد كاف "(ٓ)قاؿ القشيرم،(ْ)«يُع ِديَنُو ِبَعَرٍض ِمَن الدُّْنَياَوُيْمِسي َكاِفًرا، َأْو ُيْمِسي ُمْؤِمًنا َوُيْصِبُح َكاِفًرا، َيبِ 

. لذا يدعكا (ٔ) " (ڑ  ڑ  ک   ک    ):السحرة قبؿ قميؿ يقسمكف بعزة فرعكف، كىاىـ اآلف يقكلكف
 .(ٕ)«المَُّيمَّ َيا ُمَقمَِّب اْلُقُموِب ثَبِّْت َقْمِبي َعَمى ِديِنكِ »المؤمف دائمان 

 أف الحؽ كالباطؿ إذا التقيا في أم ميداف فالغمبة لمحؽ دائمان في  بياف سنتو  -ٔ
 . [63طه:  ]چڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ڌچ  :بطبلف السحر كعدـ فبلح أىمو كلقكلو  -ٕ

                                                           

 .(ُِٖٔ/ ِالتفسير الوسيط للزحيلي )ينظر:  (ُ)
يًِّت، لىىعى  النَّاسً  ثػىنىاءً  الجنائز، بىابي  كتاب ركاه البخارم )ِ)  يػيثٍػنىى ًفيمىنٍ  بىابي  َِباب الجنائز كتاب (، كمسلمُّٕٔرقم ) حديثٕٗ/ِ المى

ره  عىلىٍيوً  ٍوتىى ًمنى  شىر   أىكٍ  خىيػٍ  (.َٔ) رقم ،حديثٓٓٔ/ِ .اٍلمى
 ( بتصرؼ.َّٓ/ ِْينظر: تفسير الرازم مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير ) (ّ)

 ( .ُٖٔرقم ) ،حديثَُُ/ُ، .اٍلًفتىنً  تىظىاىيرً  قػىٍبلى  بًابٍأىٍعمىاؿً  اٍلميبىادىرىةً  عىلىى اٍلحىثِّ  بي بىا  ُٓااليماف،باب كتاب مسلم صحيح (ْ)
 في خراساف شيخ: اإلسّلـ زين قشير، الملقب بني من القشيرم الشافعي، النيسابورلٌ  طلحة ابن الملك عبد بن ىوازف بن الكريم عبد (ٓ)

 يقدمو أرسّلف ألب السلطاف ككاف ىػ ْٓٔ فيها كتوفي بنيسابور إقامتو لي، حافظ كمفسر، محدث كانتفقيو، أصو . بالدين كعلما زىدا عصره،
 (.َّٔ)/ِك تاريخ اربل ابن المستوفي (َُٕٓ/ْاالدباء) . ينظر:اإلشارات لطائف ك التفسير في التيسير من مؤلفاتو .كيكرمو

 بتصرؼ(.ُُ/ ّلطائف اإلشارات  تفسير القشيرم )ينظر:  (ٔ)
 .كىالذٍِّكرً  كىالتٍَّسًبيحً  كىالتػٍَّهًليًل، كىالتٍَّكًبيًر، الد عىاًء، ،ًكتىابي  (ُِٔٗ) رقم ،حديثَٕٔ/ُ المستدرؾ (ٕ)
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فضؿ العمـ كأنو سبب اليداية فإيماف السحرة كاف ثمرة العمـ، إذ عرفكا أف ما جاء بو مكسى  -ٖ
نما ىك آية لو مف اهلل فآليس سحران ك   .(ُ)منكاا 

إقامة الحد  ب عمى اإلماـككج ،(ِ)هلل عنيا، كتعممو لمعمؿ بو حراـالسحر مف الكبائر التي نيى ا -ٗ
كأما حكـ تعٌمـ السحر فما كاف منو ": قاؿ أبك حياف في البحر المحيط (ّ)عمى مف ظير عميو كعرؼ بو

ضافة ما يحدثو اهلل إ لييا فيك كفر إجماعان كال يحؿ منو ما يعٌظـ بو غير اهلل مف الككاكب كالشياطيف كا 
تعممو كال العمؿ بو، ككذا ما قصد بتعٌممو سفؾ الدماء كالتفريؽ بيف الزكجيف كاألصدقاء، كأما إذا كاف 

عده رسكؿ اهلل كقد . (ْ) "أنو ال يحؿ تعٌممو كال العمؿ بو ال يعمـ منو شيئا مف ذلؾ بؿ يحتمؿ فالظاىر
 ىريرة كأخرجو الشيخاف كقد أمر باجتنابو الذم ركاه أبك حالصحي مف السبع المكبقات في الحديث(ٓ) 

 الشِّْرُك ِبالمَِّو،»؟ َقاَل: ، َقاُلوا: َيا َرُسوَل المَِّو َوَما ُىنَّ «اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاتِ »:فقاؿ (ٓ)باجتنابو
 .(ٔ)«...َوالسِّْحرُ 

 ه.فكؽ عمى غير السحر صناعة مف الصناعات يتعمـ كيبرع فييا المرء، كيتقدـ حتى يت -َُ
ج اإلسبلـ ىذه الظاىرة مف منطمؽ الفقد ع إف السحر خطر عظيـ كشر مستطير كآفة مدمرة، -ُُ

الشمكلية كالكضكح الذم ال يشكبيما شائبة، فكضع القكاعد كاألسس الصارمة لمتعامؿ معيا، كجعؿ 
القتؿ كىك الراجح مف لمف يرتاد ىذه الشرذمة مف الناس، بؿ قد جعؿ حد الساحر  كمآالن  الكفر مصيران 

أقكاؿ أىؿ العمـ، كما كاف ذلؾ إال لمعالجة ىذا الداء كي ال ينتشر بيف الناس كيؤدم إلى ما يؤدم إليو 
 مف ضياع كتشتت كىدـ لمعقيدة.

لـ يبادر مكسى بإلقاء عصاه أكالن ألف المسألة مسألة عمـ ال مسألة حرب ففي الحرب تنفع  -ُِ
 مكسى رَّ ركة، كأما في العمـ فيحسف تقديـ الخصـ، فإذا أظير ما عنده كى المبادرة بافتكاؾ زماـ المع

اتبع مكسى عميو بالحجج كالبراىيف فأبطمو كظير الحؽ كانتصر عمى الباطؿ، ىذا األسمكب الذم 
بإلياـ مف ربو 

(ٕ). 

                                                           

 (.َِِ/ ِينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ُ)
 .(ُٖٔ:ص)الحنبلى  البهوتى الدين صّلح بن يونس بن منصور: المؤلف"كشاؼ القناع "ينظر:  (ِ)
 (.ُِٕ/ ِسر التفاسير للجزائرم )ينظر: أي (ّ)
 (.ِّٖ/ُ) البن حياف تفسير البحر المحيط (ْ)
 (.ٔٔ/ ٓ) العاف غازم آؿ محمود السيد حويش مٌّل  بن القادر عبد: المؤلف ،ينظر: بياف المعاني (ٓ)

ا يىٍأكيليوفى ًفي بيطيوًنًهٍم نىارنا كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعيرنا ًإفَّ الًَّذينى يىٍأكيليوفى أىٍموىاؿى ): بىابي قػىٍوًؿ اللًَّو كتاب الوصايا،  ( ركاه البخارمٔ) ا، ًإنَّمى   (اليىتىامىى ظيٍلمن
 (.ُْٓ،حديث رقم )ِٗ/ُ  .بىابي بػىيىاًف اٍلكىبىائًًر كىأىٍكبىرًىىا ّٖ( ، كمسلم كتاب االيماف باب ِٕٔٔحديث رقم )َُ/ْ .[َُ]النساء: 

 (.ْٗٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ٕ)
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 أصحاب ، كىكذاب المناكرات السياسية الفاشمةما سمكو فرعكف مع السحرة كمو مف با -ُّ 
اصب كالكراسي يفعمكف، إنيـ يغركف العمماء كالمفكريف كاإلعبلمييف كغيرىـ ممف ليـ تأثير في المن

 .(ُ)  الجميكر ليقمبكا ليـ المكازيف، فيصكركف الحؽ باطبلن كالباطؿ حقان 
تأثير السحر عمى أعيف الناس حقيقة بحيث يركف الشيء عمى خبلؼ ما ىك عميو إذ العصي  -ُْ

 .(ِ)أعيف الناس إلى حيات كثعابيفي كالحباؿ استحالت ف
مف شأف خكاص الممؾ أال يفعمكا شيئان إال بإذفو مف ممكيـ، كلذلؾ أنكر فرعكفي عمى السحرة  -ُٓ

 .(ّ)لى اإليماف قبؿ إذنوالمبادرة إ
إذا فاضت مشاعر اإليماف في النفس، ىانت أماميا كؿ الصعاب، فإف السحرة آمنكا برب  -ُٔ
 .(ْ)كف كسطكتوكسى، غير مباليف بفرعم

الثبات عند الكربات عنكاف اإليماف الصادؽ: ىكذا كاف السحرة بعد اإليماف مف الصبر  -ُٕ
ىكذا ينبغي أف يككف مىف مراده مكاله، ال يمتفت إلى شيء سكاه،  كالثبات كعدـ المباالة بعدكىـ،

 .(ٓ)أك ييافرء كعند ىذه التصرفات يفتضح الميٌدعيكف كيثبت الصادقكف، عند االمتحاف يعز الم
عمى أف غيرىـ ألقاىـ ساجديف، كما ذاؾ إال اهلل  (ڈ  ڈ  ژ  ): احتٌج أىؿ الٌسٌنة بقكلو  -ُٖ

 .(ٔ)، فيك خالؽ الميؿ إلى اإليماف في قمكبيـرب العالميف. كىذا يدٌؿ عمى أف فعؿ العبد مف خمؽ اهلل 
ككركده أنو مما يتعمـ كأنو مما يكفر  السحر حؽ ال ينكر كقكعو كال يجكز نفيو لكركده في القرآف -ُٗ

فيو كأنو مما يفرؽ ، فبل يمكف القكؿ بعدـ حقيقة السحر كمذىب أىؿ السنة كالجماعة عمى ثبكتو كأف 
يخرؽ العادة عند النطؽ بكبلـ مغمؽ  لو حقيقة كغيره مف األشياء الثابتة، كال يستنكر عقبل ألف اهلل 

يعرفيا اال الساحر، فإنو ال فاعؿ في الحقيقة إال اهلل القائؿ:  أك تركيب أجساـ أك المزج بيف قكل ال
فما يقع مف الساحر عبارة عف عادة أجراىا اهلل عمى يد  ,[ٜٙالّصافات: سورة ] چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ

 .(ٕ)مف شاء مف عباده، كأف كؿ ما يقع في الكجكد بقضاء اهلل كقدره
 الباطؿ يصمد ال. ميزكـه  ذليؿه  خاسره  فيك اهلل، بغير كاعتزَّ  اهلل، غير عمى اعتمد مف كؿ -َِ
  .(ٖ)كييزىقو يدمغو الحؽ ألف المكاجية، في الحؽ أماـ
   .(ُ)الجباؿ مف أثبت كجعمو صاحبو، حياة كغير أناره، القمب اإليماف دخؿ إذا -ُِ

                                                           

 بتصرؼ(.َٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ُ)
 (.ُِٗ/ ِأيسر التفاسير للجزائرم ) ينظر: (ِ)
 (.ُّٓ/ ْ) البن عجيبة  ينظر: البحر المديد في تفسير القرآف المجيد (ّ)
 (.ّْ/ ٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ْ)
 (.ِْٖ/ ِينظر: البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ) (ٓ)
 (.ْٔ/ ٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ٔ)
 ( بتصرؼ.ُٖٔ/ ُ) العاف غازم آؿ محمود السيد حويش مٌّل  بن القادر عبد: المؤلف ،ينظر: بياف المعاني (ٕ)
 .(ٖٔ/ُّ)صّلح الخالدم   .د التفسير المنهجيينظر:  (ٖ)
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ذاططلبذاؾدادس

ذعنجهوةذػرعونذومتردهذعلىذاصق

ۀ  ہ   ہ    ۀڻ  ڻ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱٹ ٹ چ 

 [ٜٗالشعراء:  ] چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 أواًل: المناسبة:
لما آمف السحرة برب العالميف، ككفركا بربكبية فرعكف، خاؼ فرعكف أف يؤمف الناس كذلؾ باهلل 
كحده كيكفركا بو، فمجأ إلى التيديد كالكعيد بتقطيع األيدم كاألرجؿ كتصميب المؤمنيف باهلل في 

 مطو.بقى محافظان عمى ممكو كتسنخؿ ليجذكع ال
 ثانيا: المفردات المغوية:

 يتبعكا أف قكمو عمى خاؼ لما ذلؾ قاؿ مني، إذف بغير أم: :(  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ) -ُ
 .(ِ)فإني أنا الحاكـ المطاعكاف ينبغي أف تستأذنكني فيما فعمتـ،  السحرة،

 .(ّ)ليد اليسرل مع الرٍّْجؿ اليمنىأك ا يعني: اليد اليمنى مع الرٍّْجؿ الييٍسرل، :(ہ  ہ   ) -ِ
 ْ.(ْ)ـ كأرجمكـ مف خبلؼ عمى األخشابأم ألشدنكـ بعد قطع أيديك :(ھ  ھ   )-ّ

 ثالثًا: التفسير اإلجمالي:
لما رأل فرعكف كالمؤل إيماف الٌسحرة، كقامت الحجة بإيماف أىؿ عمميـ كمظٌنة نصرتيـ، كقع فرعكف 

ليـ عمى إيمانيـ بمكسى قبؿ إذنو، كقاؿ: أتؤمنكف بمكسى قبؿ  في الكرطة العظمى، فكقؼ مكٌبخان 
 استئذاني، ككيؼ تعصكف أمرم، كأنا الحاكـ المطاع؟

نكـ فعمتـ ذلؾ بتكاطؤ بينكـ كبينو، كلـ تقكمكا بمقتضى الٌسحر، ليتغٌمب كأضاؼ فرعكف قائبلن  : كا 
 .مكسى. كىذا تمبيس عمى القكـ، لئبل يعتقدكا أف إيماف الٌسحرة حؽٌ 
 كلسكؼ تعممكف كباؿ فعمكـ، كمدل عقابكـ. كىذا تيديد ككعيد.

                                                                                                                                                                          

 .(ٕٖ/ُّ)  المرجع السابقينظر:  (ُ)
 (.ّٖٕ/ ٗ)لمحمد صديق خاف القنوجي القرآف مقاصد في البياف فتحينظر:  (ِ)
 (.َُِٕٓ/ ُٕينظر: تفسير الشعراكم ) (ّ)
 (.ْٖٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ْ)
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ني ألقطعف أيديكـ كأرجمكـ مف خبلؼ، بقطع اليد اليمنى، كالٌرجؿ اليسرل، كألصمبنكـ في جذكع  كا 
إذا ما حؿ بيـ الدليؿ يستركف  الٌنخؿ بعد ذلؾ. فانتقؿ مف التضميؿ إلى التيديد كشأف الطغاة دائمان 

 .(ُ)عجزىـ بالتيديد
 رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

 .(ِ)كرعكف عف الكذب كاتياـ األبرياءالقمكب المظممة بالكفر كلجرائـ أصحابيا ال يت -ُ
 :شأف الطغاة في كؿ زماف إذا عجزكا عف مقارعة الحجة بالحجة أف يمجأكا -ِ

لصاؽ  ؽختبلإلى تشكيو الدعاة كأىؿ الخير بما يمتمككف مف كسائؿ اإلعبلـ، كذلؾ با أواًل: األكاذيب كا 
 التيـ إلييـ.

ثـ يأتي بعد ذلؾ مرحمة التيديد كالكعيد، كيبدأكف في التنفيذ مسخريف لذلؾ المحاكـ العميمة ك  ثانيًا:
 .(ّ) عمماء السكء، لتغطية جرائميـ، كاختفاء الصبغة القانكنية عمييا

عمى أٌف  قاؿ ابف العربي: ىذا يدؿٌ  (ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ) :قكلو  -ّ
الٌصمب كقطع اليد كالٌرجؿ مف خبلؼ كاف عقكبة متأٌصمة عند الخمؽ، تمٌقفكىا مف شرع متقٌدـ، فحٌرفكىا 

 .(ْ)حتى أكضحيا اهلل في مٌمة اإلسبلـ، كجعميا أعظـ العقكبات ألعظـ االجراـ أم عقكبة المحاربيف
زمة، فقد دافع رجؿ مؤمف مف آؿ الفرج اإلليي يأتي بعد الشدة، كنصرة الحؽ تأتي عند اشتداد األ -ْ

 بطش اهلل، غير خائؼ كال مباؿ بو كبسمطتو، ضاربان  كآلةفرعكف يكتـ إيمانو عف مكسى، كحذر فرعكف 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  في سكرة غافر: األمثاؿ باألمـ الخالية، كما جاء في قكلو 

 .(ٓ)  [2٦غافر: ] چ.  . .چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ  چ
مؾ فرعكف إال أف يعمف بأف مكسى كبير السحرة كرئيسيـ في التعميـ، كأنو إنما غمبيـ ألنو مي لـ -ٓ

ال فقد عمـ فرعكف أنيـ لـ يتعممكا  أحذؽ منيـ ليشبو عمى الناس، حتى ال يتبعكىـ فيؤمنكا كإيمانيـ، كا 
 .(ٔ)مف مكسى، بؿ قد عممكا السحر قبؿ قدـك مكسى ككالدتو

  

                                                           

 (.ّٕٓٓ/ َُ(، كزىرة التفاسير )ُِٖٖ/ ِينظر: التفسير الوسيط للزحيلي ) (ُ)
 (ِِِ/ ِينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ِ)
 .بتصرؼ(ٖٔ/ُّ)صّلح الخالدم   .د المنهجي التفسيرينظر:  (ّ)
 (.ٕٕٗ/ِ) للقرطبي  القرآفينظر: أحكاـ  (ْ)
 (.ّْ/ ٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ٓ)
 (.َِٓ/ ُٔينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ٔ)
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 اططلبذاؾدابع

ذطؤؿننيذأؿامذغطردةذاطتمردقنثباتذا

 چۓ    ﮲   ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ    ۓھ  ے  ےٹ ٹ چ 

 [ٔ٘ – ٓ٘الشعراء: ]

 المناسبة: أواًل:
 .ىذا رد السحرة عمى تيديد فرعكف السابؽ بأنيـ ثابتكف عمى اإليماف باهلل 

 المفردات المغوية: ثانيًا:
مصدر ضاره  (ے ے  )كمرادؼ الضر، يقاؿ: ضاره بتخفيؼ الراء يضيره،  الضير: :(ے ے ) -ُ

  .(ُ) كعيدؾ.ال يضرنا :معنى الك ، األمر يضكره كيضيره ضيران 
 .(ِ)راجعكف إلى ثكاب ربنا في اآلخرة، كىك خير ثكاب كخير عاقبة (ۓ    ﮲   ﮳  ﮴   ) -ِ
 .(ّ) كصبرىـفثبتيـ اهلل بمكسى، مف ىؤالء الجنكد، (ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ) -ّ

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:
ـ، بؿ قالكا كما حكى لـ يمتفت السحرة إلى ىذا التيديد كالكعيد بعد أف استقر اإليماف في قمكبي

﮴   ۓھ  ے  ے) القرآف عنيـ: ﮳   ﮲    ال حرج كال ضرر عمينا مف ذلؾ، كال نبالي بو،  :أم (  ۓ    
 :(ْ)تة السعدمابف نبا قاؿ فكؿ إنساف ميت، كلك بعد حيف.

 كمف لـ يمت بالسيؼ مات بغيره ... تعددت األسباب كالمكت كاحد
، كىك ال يضيع أجر مف أحسف عمبل، كال يخفى عميو ما فعمت بنا، بؿ لنا فيو كالمرجع إلى اهلل 

، فننقمب أعظـ النفع، ألنا بفعمؾ ىذا كصبرنا عميو، شيادة عمى حقيتو، إلى ثكابو كرحمتو راجعكف
كسيجزينا عمى ذلؾ أتـ الجزاء، كىذا دليؿ عمى أنيـ ما آمنكا رغبة في  مب، شيداء سعداءخير منق

كىذا إشارة  (ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  )ليذا قالكا:ك ثكاب أك رىبة مف عقاب، 
جؿ منيـ إلى الكفر كالسحر، أم إنا نأمؿ أف يغفر لنا ربنا ذنكبنا كما أكرىتنا عميو مف السحر، مف أ

                                                           

 (.ُِٖ/ ُٗالتحرير كالتنوير )ك  ،(َٗ/ْمعاني القرآف للزجاج )ينظر:  (ُ)
 (ْٕٓالمنتخب في تفسير القرآف الكريم )ص: ك (، ّْٖين )ص: ينظر: تفسير الجّلل (ِ)
 (.ِٗٓينظر: تفسير السعدم تيسير الكريم الرحمن )ص:  (ّ)

دم، كلد في بغداد ابن نباتة السعدم ىو الشاعر أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن نباتة بن حميد بن نباتة بن الحجاج بن مطر التميمي السع (ْ)
 .ـُْٗىػ/ِّٕعاـ 
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أف كنا أكؿ المؤمنيف الذيف شيدكا ىذا المكقؼ، أك بسبب أنا بادرنا قكمنا مف القبط إلى اإليماف. 
 .(ُ)فما كاف مف فرعكف إال أف قتميـ جميعان 

 تحقيق األىداف والمقاصد:ثالثًا: 
 .(ِ)قكة اإليماف مصدر شجاعة خارقة لمعادة بحيث يفرح المؤمف بالمكت ألنو يكصمو إلى ربو -ُ
 .(ّ)حؽ ببل تقية، مجاىرة بالمف أظير اإليماف كفاحان بياف فضؿ  -ِ
 .(ْ)حسف الرجاء في اهلل كالطمع في رحمتو، كفضؿ األسبقية في الخير -ّ
، كما يقكؿ أىؿ الٌسنة، فإٌف إذا كاف اإليماف بالٌديف الحٌؽ كالٌصبر عمى الٌشدائد مف خمؽ اهلل  -ْ

ستعانة باهلل لمثٌبات عمى اإلسبلـ، دليؿ عمى استحقاؽ العبد اٌتجاه إرادة اإلنساف لؤلخذ بيما، كاال
الٌثكاب عمى ما اٌتجيت إليو إرادتو، إذ لك كاف اإليماف مجٌرد منحة مف اهلل، لما كاف ىناؾ داع 

 إلثابة المؤمف، كتعذيب الكافر.
عند ظيكر األدٌلة  ٌف اإلنساف إذا تجٌرد عف ىكاه، كأذعف لمعقؿ كالفكر الٌسميـ، بادر إلى اإليمافإ -ٓ

عميو. كصبلبة الٌسحرة كمف تابعيـ في إيمانيـ أحد المظاىر التي تدٌؿ عمى أٌف اإليماف الٌراسخ في 
 الٌنفس يككف أعٌز كأمنع مف الجباؿ الٌراسيات.

أٌف أىؿ اإليماف باهلل كاليكـ اآلخر ىـ أشٌد الناس  كحديثان  دٌلت الٌتجارب كأثبت التاريخ قديمان  -ٔ
في أكقات األزمات كالمحف كالحركب، كاألمثمة كثيرة في تاريخ  كأكثرىـ شجاعة كصبران ، حزمان 

ائر كاليند الجز سكريا ك في لقاء الييكد كأمثاليـ في فمسطيف ك  في الفتكحات، كحديثان  اإلسبلـ قديمان 
 .(ٓ)كأفغانستاف كغيرىا

إلسبلـ، أمثاؿ ىؤالء السحرة ربما ييخٌمد ذكر اإلنساف كيدخؿ التاريخ كىك لـ يعمؿ شيئان في ا -ٕ
الذيف كانكا عمى الكفر ثـ دخمكا اإلسبلـ فقتميـ فرعكف، فخٌمد اهلل ذكرىـ إلى يكـ الديف ألنيـ أخمصكا 

 هلل.
إف أعمى مراتب اإليماف أف يبمغ المرء في حب اهلل مبمغ التفاني بحيث يككف إيمانو ليس رغبة في  -ٕ

 ثكاب أك رىبة مف عقاب.
حيث فزع إلييا السحرة لما  [156البقرة: ] چڄ     ڄ  ڄ    ڃ    ڃ     چترجاع أف يقكؿ فضيمة االس -ٗ
 أم راجعكف فياف عمييـ ما تيددكا بو. (ۓ    ﮲   ﮳  ﮴   )دىـ فرعكف إذ قالكا ىد

                                                           

 .(ْٕٓ/ ٕ(، كتفسير القاسمي محاسن التأكيل )ٕٗ/ َُينظر: تفسير ابألوسي ركح المعاني ) (1)
 (.ِٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ِ)
 (.ْٕٓ/ ٕينظر: تفسير القاسمي محاسن التأكيل ) (ّ)
 (.ِٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ْ)
 (.ُٓ/ ٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ٓ)
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الحؽ، كاتبع الحؽ، كآمف بالحؽ، كصدؽ برسكؿ  قاؿ إذااب كاإليبلـ المسمـ يبلقي مف العذ -َُ
ژ  ژ  ڑ                 ڑ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  اهلل حيث يقكؿالحؽ، كلقد صدؽ 

 . [126األعراف: ] چک  ک   ک  
لنفكسنا  تطييران  لكؿ مف عذب في سبيؿ اهلل كالدعكة لديف اهلل، فعسى أف يككف ىذا ثـ صبران  فصبران 

صبلحان   .(ُ) [ٕ :سورة العنكبوت ] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ   چ  لقمكبنا كا 
كاف االستغفار لما سمؼ مف ذنكبيـ، كىذه ىي غاية  ف أىـٌ أمكر السحرة بعد إيمانيـ باهلل إ -ُُ

 .(ِ)ىٌمو األكلياء، أف يستجيركا باهلل، كأف يستعيذكا مف عقكبة اهلل، فأعرفيـ باهلل أخكفيـ مف اهلل
 .(ّ)اهلل عند مقربكف لكنيـ الدنيا، في اليان غ ذلؾ ثمف يدفعكف اإليماف إلى السابقكف الركاد-ُِ
 

ذ  

                                                           

 بتصرؼ(.ْٕٓ/ ِ) محمود محمد الحجازم،: المؤلفينظر: التفسير الواضح  (ُ)
 (.ُُ/ ّينظر: لطائف اإلشارات تفسير القشيرم ) (ِ)
 .(ٖٔ/ُّ) صّلح الخالدم .د المنهجيالتفسير ينظر:  (ّ)



 

179 
 

 اططلبذاؾثاؿن
ذباؾدََّريذؾواًلذوحيذاهللذطودىذ

 [ ٕ٘الشعراء:  ]چ ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ   ائ  ەئ   ۉٹ ٹ چ 

 : المناسبة:أوالً 
لما طاؿ مقاـ مكسى في مصر، كأقاـ بيا حجج اهلل كبراىينو عمى فرعكف كممئو، كىـ في ذلؾ يكابركف 

مكسى بأف يخرج ببني إسرائيؿ ليبل مف مصر،  عاندكف، لـ يبؽ إال العذاب كالنكاؿ، فأمر اهلل كي
 .(ُ)كأعممو أف فرعكف سيتبعيـ، كأمره بأف يتكجو حيث يؤمر، ففعؿ مكسى ما أمره بو ربو

 ثانيًا: المفردات المغوية:
ٍمقو الكحي لغةى: إعبلـ بخفاء، كشرعان: إعبلـ مف اهلل لرسكؿ مف :(ې) -ُ  .(ِ)رسمو بمنيج خير لخى
نما ىك مف اإًلسراء كىك السير ليبلن فبل يقاؿ لمف سار نيار  (ى  ) (ې  ى ى) -ِ ان أسرل كاً 

 .(ْ)سر بيـ ليبلن كاخرج ببني إسرائيؿ مف أرض مصر . كالمعنى:(ّ)خاصه بالميؿ
 .(ٓ)أرض مصر كيقتمككـأم مف قبؿ فرعكف كجنكده ليردككـ إلى  (ائ   ائ  ) -ّ
 لثًا: التفسير اإلجمالي:ثا

دٌؽ ناقكس الخطر بعرش فرعكف كنياية عيد الفراعنة بمصر، بعد انتشار الطغياف كالفساد، كتأليو 
الظالـ الجبار فرعكف، ألنيـ اعتمدكا عمى القكة البشرية الذاتية، ناسيف اهلل كقدرتو كتدبيره. كتييأ 

ماف عبيدا كخدما لقكـ فرعكف. كانتشر الٌرعب األمر إلنجاء بني إسرائيؿ، بعد أف ظمكا ردحا مف الز 
كالخكؼ مف إدراؾ جيش فرعكف لئلسرائيمييف الفاٌريف مف مصر، كظير صكت الحؽ كاإليماف عمى 

نجائيـ، ثـ إطباؽ البحر لساف مكسى  ، كحدثت المعجزة الغريبة بانفبلؽ البحر لقكـ مكسى كا 
غراقيـ.  عمى فرعكف كجنكده كا 

: أكحى اهلل إلى مكسى أف يسير ليبل باتجاه البحر مع قكمو (ائ   ائ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  )
بني إسرائيؿ كسٌماىـ عباده ألنيـ آمنكا بمكسى، ففعؿ مكسى، كقد أخبره اهلل أف فرعكف كقكمو 
سيتبعكنيـ، حتى إذا تبعكىـ مصبحيف، تقدمكا عمييـ كلـ يدرككىـ قبؿ كصكليـ إلى البحر، فيدخمكف 

 مسالكيـ فرعكف كجنده، فيطبقو عمييـ كيغرقيـ.فيو، ثـ يمحقيـ في 
                                                           

 (.ِٖٔٔينظر: أيسر التفاسير بأسعد حومد )ص:  (ُ)
 (.َُّٕٓ/ ُٕينظر: تفسير الشعراكم ) (ِ)
 (.َّٓ/ ِ)للصابوني  ينظر: صفوة التفاسير  (ّ)
 (.ِٗٓ(، كتفسير السعدم )ص: ِٖٔ/ٓ( كمعالم التنزيل )ْٓ/ّ(، كتفسير كتاب اهلل العزيز )ُُٗ/ ُٔينظر: جامع البياف ) (ْ)
 (.َّٓ/ِ(، كصفوة التفاسير )ُٓٔ/ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ٓ)
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إشارة إلى أف يأخذ مكسى كقكمو حذرىـ، كأف يخرجكا مف مصر في خفية كحذر، فإف  (ائ   ائ)
 .(ُ) ، مف غير أف يراىـ أحدعيكف فرعكف ترقبيـ، كليذا جاء األمر بأف يككف خركجيـ ليبلن 

 :رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد
فتو إاٌل محمدية إذ مثؿ ىذا القصص ال يقصو إاٌل بكحي إليو إذ ال سبيؿ إلى معر تقرير النبكة ال -ُ

 .(ِ)مف طريؽ الكحي اإلليي
نجائيـ مف ظمـ فرعك  -ِ  .(ّ)ف كقكموتفضؿ اهلل عمى بني إسرائيؿ بإنقاذىـ كا 
في تمؾ الحالة كثر مستجيبكه. فأراد  داللة عمى أف مكسى  (ې  ې  ې  ې  ىى) -ّ

 .(ْ)ـ فأكحى إليو أف يسرم بيـ ليبلن ـ مف طائفة فرعكف كخبلصيتمييزى اهلل 
ذ.(ٓ)الكافريف أعدائيـ مكائد مف كينقذىـ المؤمنيف، عباده ينجيأف  جرت سنة اهلل  -ْ

 

 اططلبذاؾتادع

ذإصرارذػرعونذعلىذاالـتقامذؿنذاؾذقنذآؿنوا

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ٹ ٹ چ 

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    خب           مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت    ی   ی

 [ٓٙ – ٖ٘الشعراء: ]  چىت  يت   
 أواًل: المناسبة:
أف يسرل ببني إسرائيؿ ليبلن خكفان مف فرعكف كممئو، عطؼ عميو قكلو:  لمكسى  لما أكحى اهللي 

لجند كالنقباء في مدائف مصر مف يحشر ا فعمـ بيـ، فأرسؿ سريعان  (ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ )
 .(ٔ)وكالحٌجاب. حتى يمحقكا بمكسى كمف مع

 
 
 

                                                           

 (.ِٗ/ َُ(، كالتفسير القرآني للقرآف )ُٖٓ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )(، ك ََُ/ ُّينظر: تفسير القرطبي ) (ُ)
 (.ّٕٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ِ)
 (.ِٕٓ/ ُٔينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ّ)
 (.َٖٗ/ ِِينظر: تفسير الرازم  ) (ْ)
 (.َٗ/ُّ) صّلح الخالدم .د المنهجيالتفسير ينظر:  (ٓ)
 ( بتصرؼ.ّٖ/ ُْ)للبقاعي  لدرر في تناسب اآليات كالسور ينظر: نظم ا (ٔ)
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 ثانيًا: القراءات:
لؼ بعد أب (حاذرون)كابف ذككاف كىشاـ بخمؼ عنو  قرأ الككفيكف عاصـ كحمزة كالكسائي كخمؼ

 .(ُ)بحذؼ األلؼ (ی)قرأ الباقكف ، بينما الحاء
منيما  ظر إلى القراءتيف نجد أف كبلِّ لكف بالن، (ِ)أنيما لغتاف كبمعنى كاحدى لإ بعض العمماء ذىب

ًذر مف متيقظكف فالحى  أنيـ دائمان صيغة مبالغة أفادت معنى جديدان ، فقد أفادت قراءة حذركف التي ىي 
 كاف الحذىر في خمقتو فيك ال يمقاؾ إال حذران دائـ اليقظة منتبيان. 

 .(ّ)ف لمقتاؿ في المستقبؿأم: أنيـ مستعدك  فتفيد االستقباؿاسـ الفاعؿ  (حاذرون)أما قراءة 
 ثالثًا: المفردات المغوية:

  .(ْ)فيحشركف الناس لطمب مكسى كىارك  (ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ) -ُ
 .(ٓ)الشرذمة الطائفةي مف الناس، ك الشرذمة: الجمع القميؿ الحقير (ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ) -ِ
 .(ٔ)أم: فاعمكف ما يغيظنا كيغضبنا :(ېئ  ىئ  ىئ  ) -ّ
الجمع حذركف ك كرجؿ حًذر: أم: متيقظ متحرز  ،كالحًذر: التحرزالحذىر  (ی  ی  ی) -ْ

 .(ٕ)كحذارم بفتح الراء
يعني: أنيارنا جارية (ىئ )قاؿ مقاتؿ: يعني البساتيف  (حئ  مئ  ىئ  ) -ٓ

(ٖ). 
نما سمي: كنزنا؛ ألنو لـ يعط حؽ (ٗ)مكاؿ الظاىرة مف الذىب كالفضةيعني: األ (جب    ) -ٔ . كا 

ف كاف ظاىرناعطى حؽُّ اهللاهلل منيا. ككؿ ما ال ي  منو فيك كنز كا 
(َُ). 

ىك  :(حب    خب )   . قاؿ المفسركف في قكلو: (ُُ)]يعني: المساكف الحساف (حب    خب    ) -ٕ
 .(ُِ)ء التي كانت تىحؼُّ بيا األتباعمف مجالس األمراء كالرؤسا المجمس الحسف

                                                           

 .(ّّٓ/ِ) البن الجزرم ينظر: النشر (ُ)
 (.ُُٓ/ِ( كالكشف )ٖٔ/ِينظر: مجاز القرآف ) (ِ)
 (ِْ/ٓ(، كتفسير أبو السعود )ٕٗ/ُٗ/ُُ(، كجامع البياف )ُٖ/َُينظر: ركح المعاني ) (ّ)
 (.ْٗ:ينظر: تفسير مقاتل )ص (ْ)
 (.َّٓ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسيرينظر:  (ٓ)
 (.َّ/ ُٓاللباب في علـو الكتاب ) ، ك(ُّٗ/ ْينظر: تفسير البيضاكم أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ) (ٔ)
 (.ُِٕ:)ص الرازم الحنفي بكر أبي بن محمد اهلل عبد أبو الدين زين: المؤلف ,ينظر: مختار الصحاح (7)
 (.ْٗ:ص)ينظر: تفسير مقاتل  (8)
 (.ٖٕ/ ُٗ) لطبرمينظر: تفسير ا (9)

 (.ُُْ/ٔ(، كالبغوم )َُُ/ٖ، كذكره الثعلبي )(ْٗ:ص)ينظر: تفسير مقاتل  (11)
 (.ْٗ:ص)ينظر: تفسير مقاتل  (11)
 (.ُِٕ/ْ(، كالماكردم )ُُْ/ٔ(، كالبغوم )ِٓ/ٖينظر: تفسير الطوسي ) (12)
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كرثنا بني إسرائيؿ أم مثؿ ذلؾ اإًلخراج الذم كضعناه فعمنا بيـ، كأ (ىب يبجت حت ) -ٖ
 .(ُ)ديارىـ كأمكاليـ بعد إغراؽ فرعكف كقكمو

 مس، أم: طمعت، يقاؿ: أشرقنا، أم:لًحقكىـ مصبحيف حيف شرقت الش :(مت  ىت ) -ٗ
 .(ِ)دخمنا في الشركؽ

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
غراؽ فرعكف، أمر مكسى  لما أراد اهلل   ليبلن  أف يخرج ببني إسرائيؿ إنجاء بني إسرائيؿ كا 

 باٌتجاه البحر، كأخبره أنيـ سيتبعكف مف أعدائيـ فرعكف كقكمو، فخرج مكسى كقكمو.
فمما عمـ فرعكف في الصباح بخركج بني إسرائيؿ، اغتاظ كغضب، فأرسؿ في مدائف مصر مف 
يحشر الجند يجمعيـ مستخدما أسمكب التعبئة المعنكية كالمادية لتحريض قكمو عمى الخركج معو، 

غاظة لنا بأخذىـ الماؿ كىركبيـ اإل كاصفان  نيـ مصدر نكد كا  سرائيمييف بأنيـ جمع قميؿ محتقر، كا 
ننا قـك نحذر المخاطر، كنستعٌد ليبلن  ، فإنيـ قد ذىبكا بأمكالنا باستعارة حمي القبط كأمكاليـ، كا 

 إلبادتيـ بالسبلح.
ف بساتيف خضراء، كرياض كأليـ اهلل قكـ فرعكف بضركرة الخركج، كأخرجيـ مما كانكا يتمتعكف بو م

، غٌناء، كأنيار كعيكف جارية الماء، ككنكز ذىبية مخزكنة، كمنازؿ عالية. ككاف ىذا األمر حٌقان 
رد بنى   ، ككٌرث بني إسرائيؿ ثركاتيـ، كذلؾ أف اهللككاف إخراج اهلل ليؤالء كما كصؼ 

كمو مف األمكاؿ كف كقإسرائيؿ إلى مصر بعد ىبلؾ فرعكف كقكمو، فأعطاىـ جميع ما كاف لفرع
فتابع قكـ فرعكف اإلسرائيمييف، كلحقكا بيـ مشرقيف عند شركؽ الشمس عمى  كالمساكف الحسنة.

 .(ّ)السكيس مف البحر األحمرخميج 
 

 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
ئ مف مخاكؼ األمة حككمة مشركعية التعبئة العامة كاستعماؿ أسمكب خاص في الحرب ييد -ُ

 .(ْ)كشعبان 
تي تعمؿ عمى خفض معنكيات الجند كالتأثير الـ أسمكب حرب األعصاب في الحركب ك استخدا -ِ

، كذلؾ عندما أكىٍحى اهلل لمكسى أف يىٍسرم ببني إسرائيؿ تىَـّ قبؿ أف يبعثى عمييـ كانيزاميـ نفسيان 

                                                           

 (.ُّٓ/ ِ)للصابوني  ينظر: صفوة التفاسير  (1)
 (.ْٖٔ/ِ(، كمختصر تفسير ابن كثير )ِٗ/ْ) للزجاج، كمعاني القرآف، (ُّٕ:ص)ب القرآف، ابن قتيبة ينظر: غري (2)
 (.َِٓ/ َُ(، كالتفسير الوسيط لطنطاكم )ُٗٓ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (3)
 (.ِٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (4)
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، كيجمعيـ ضد مكسى كييجرم  ما نسميو ليـ فرعكف في المدائف حاشريف، فأخذ فرعكف يييج الناسى
 .(ُ)ب التي تؤثر عمى خركجيـأك يعمف عمى مكسى كقكمو حرب األعصا "غسيؿ مخ"نحف اآلف 

ليككف عبرة لممعتبر،  أف يستدرج الظالميف إلى الياكية كاليبلؾ، فيغرقيـ جميعان  مف حكمتو  -ّ
ـ، ككاف اهلل كأف يقكد جيش اإليماف بقيادة نبييـ إلى ساحؿ النجاة، ليظير فضمو، كتماـ نعمتو عميي

   ظياران كده في قمب مممكتو كفي أرض دكلتوأف ييمؾ فرعكف كجنقادران لتمؾ الحكمة كسنتو  ،  كا 
  ىبلؾ في عباده إلنجاء المؤمنيف المصدقيف مف أكليائو، المعترفيف برسالة رسمو كأنبيائو، كا 

 .(ِ)كذبيف ليـ مف أعدائوالكافريف الم
ئيؿ لـ يعكدكا لمصر بعد ىبلؾ فرعكف كقكمو، كأف الضمير مف العمماء مف يرل أف بنى إسرا -ْ

 منيا فرعكف كقكمو  ال يعكد إلى الجنات كالعيكف التي أخرج اهلل (يب):  في قكلو
فيقكؿ: كال يعرؼ أف بنى إسرائيؿ عادكا إلى مصر بعد خركجيـ إلى األرض المقدسة، ككرثكا ممؾ 

إنيـ كرثكا مثؿ ما كاف لفرعكف كممئو. فيي  مصر ككنكز فرعكف كمقامو، لذلؾ يقكؿ المفسركف
كقيؿ: المراد بالكراثة ىنا: كراثة ما . (ّ)جنات كعيكف ككنكز كمقاـ كريـ كراثة لنكع ما كانكا فيو مف

كيبدك لنا أنو ال . استعاره بنك إسرائيؿ مف حمى آؿ فرعكف عند خركجيـ مف مصر مع مكسى 
  الجنات كالعيكف كالكنكز التي أخرج اهلل إلى (يب):  مانع مف عكدة الضمير في قكلو

منيا فرعكف كقكمو، بأف عاد مكسى كمف معو إلى مصر لفترة معينة بعد ىبلؾ فرعكف كممئو، ثـ 
 بدخكليا.  خرجكا منيا بعد ذلؾ مكاصميف سيرىـ إلى األرض المقدسة، التي أمرىـ مكسى

ۈ   ۈ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆچ :  كلعؿ مما يؤيد ما نرجحو قكلو

ەئ  ەئ  وئ          وئ    ائ ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

 .[ ٖٚٔ :سورة األعراف]  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀچ          :كقكلو

 .(ْ) [ٙ:سورة القصص]
 
 

                                                           

 ( بتصرؼ.َُٕٔٓ/ ُٕينظر: تفسير الشعراكم ) (1)
 (.ُُٔ/ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (2)
 (.ُِِ/ُٗ)لسيد قطب ينظر: في ظّلؿ القرآف  (3)
 (.ُِٓ/ َُينظر: التفسير الوسيط لطنطاكم ) (4)
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ی  ی ) ، فقكلو متأىب لمكاجية العدك في أم لحظةلمؤمف دائمان متيقظ كمستعد ك ا -ٓ

الحذر في أم حاؿو مف األحكاؿ قبؿ قظ لمعدك كأخذ الحيطة ك : تفيد ىذه اآلية بكجكب التي(ی
 .  (ُ)خطب المسمميف كيصعب رأب صدعيـ أف يستفحؿ العدك

استعماؿ الحـز في األمكر كعدـ االستيانة بالعدك سكاء مف ناحية العدد أك العدة. فبل بد لذكم  -ٔ
 .(ِ)االحتياط في عمـك األحكاؿالضبط ك  الحـز كالعـز مف

عمينا أف نبيد العدك بأىكف الكسائؿ، كال خكؼ منيـ إذا نحف اتبعنا آثارىـ كرددناىـ عمى  -ٕ
أعقابيـ حتى ال يعكدكا كرة أخرل إلى اإلخبلؿ باألمف كاليرج كالمرج كاالضطراب في الببلد، كىذا 

 ف.سرائيؿ كانكا أقؿ مف جند فرعك ـز بو أف بنى إما يقتضيو الحـز كاليقظة في األمكر. كالذم نج
عداد القكات قتاليان كفنيان كنفسيان. -ٖ  ضركرة سبؽ العدك في تحضير كا 
لحاؽ اليزيمة بيا، إال  -ٗ إف الجيكش الجرارة، كاألسمحة الفتاكة، كالقكة الجبارة، ال يمكف ردىا كا 

نما بإعداد الرجاؿ كا ،بالتفكؽ عمييا ليس عبر الكممة متبلؾ القكة التي ترىب العدك كترده خاسئان كا 
البد  كأرادت أف تبني حضارتيا. ؿ.عمى أعقابو. فإذا أرادت األمة العزة كالكرامة كالحرية كاالستقبل

 ليا مف العدة كاإلعداد في مكاجية أعدائيا.
بنكا  كنجا جميعا إسرائيؿ فأىمككا جازل اهلل فرعكف كجنكده بما أرادكا أف يجازكا بو بنى -َُ

 .(ّ)إسرائيؿ
 .(ْ)كيحتقركنيـ الحؽ صحاببأ كيستيينكف كينتفشكف، يتكبركف الظالمكف الطغاة -ُُ
 كعدـ أشكالو ختبلؼبا االعداء ضد معركتنا في فعاالن  سبلحان  كعٌده عبلـاإل عمى التركيز -ُِ

 .المسمميف ببلد في الدائرة الصراع ساحات مف كثير في نرل كما بو يتـيي  ال ثانكيان  مران أ اعتباره
 كثب عف كدراستيا سبلـاإل ىؿأ عمى حربيـ في المعادية االعبلـ كسائؿ عمى طبلعاال -ُّ
 . المسمميف لخدمة كتسخيرىا منيا ستفادةكاال
 عظـأ مف كاحد ألنو سبلمياإل عبلمياإل المشركع إلنجاح البلـز الماؿ بذؿ في التردد عدـ -ُْ

 يقكؿ ، كالماؿ المساف جياد تحت يندرج المعركة رضأ في ؿفعا سبلح لككنو ، اهلل الى القربات
  .(ٓ)« والسنتكم وانفسكم بأموالكم الكفار جاىدوا »: النبي

                                                           

 ( بتصرؼ.ُّٗ/ ْينظر: تفسير البيضاكم أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ) (1)
 ( بتصرؼ.ّْ/ ِ)بي للسمين الحل ينظر: الفواتح اإللهية كالمفاتح الغيبية  (2)
 ( بتصرؼ.ٕٔ/ ُٗينظر: تفسير المراغي ) (ّ)
 (.َٗ/ُّ) د. صّلح لخالدم التفسير المنهجي ينظر: (ْ)

باب كجوب  ُ( ،. كالنسائي كتاب الجهاد، بابِِْٕ،حديث رقم )ُٗ/ِركاه الحاكم في المستدرؾ كتاب الجهاد  (ٓ)
 حديث صحيح.(،  كحكم االلباني على الَّٔٗ،حديث رقم)ٕ/ٔالجهاد،
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 اططلبذاؾعاذر

ذؿعوةذاهللذؿعذاطؤؿنني

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ  ٹ ٹ

 [ٕٙ – ٔٙالشعراء: ]

 المفردات المغوية :أواًل: 
 .(ُ)تقاببل بحيث يرل كؿ فريؽ صاحبوأم:  (ٻ  ٻٱ  )    -ُ
 .(ِ)أم: سيدركنا جمع فرعكف ىذا الكثير، كال طاقة لنا بيـ (ٻ  ٻپ  پ  پ  )  -ِ

 البالغية: فالمطائ ثانيًا:
قاؿ   : معي ربي، كلكف محمدان فقدـ المعية عمى ذكر الرب  ،(ڀ  ٺ  ٺ  )قاؿ   مكسى

اهلل، كلتربية الميابة في عمى المعية، مزيد أدب مف رسكؿ فقدـ لفظ الجبللة  (إف اهلل معنا)
لمداللة عمى تخصيص ىذه المعية بو  ة، كتأخير الربكبي، فتقديـ المعية في شأف مكسى القمكب

فبجانب ما  دكف غيره مف قكمو، إذ أنيـ لـ يككنكا عمى درجة مف التككؿ كالثقة باهلل، أما النبي 
عندىـ مف اليقيف كالتككؿ عمى اهلل لدرجة  قمكب، تدؿ عمى أف أمتو فيو مف تربية الميابة في ال

 أف يشركيـ فييا معو كاهلل أعمـ.
 التفسير اإلجمالي: ثالثًا:

أم فمما رأل كؿ مف الفريقيف صاحبو، قاؿ بنك إسرائيؿ  (  ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻپ  پ  پ)
 نا لمتابعكف كسنمكت عمى أيدييـ.كقد أيقنكا باليبلؾ: إف فرعكف كجنكده لحقكا بنا كسيقتمكننا، أك إ

ال يدرككننا،  قاؿ مكسى: كبل (ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀ) :كىٌدأ نفكسيـ قائبلن  فطمأنيـ مكسى 
 .(ّ)كالخبلص منيـ، كسينصرني عمييـ معي ربي بالحفظ كالنصرة سييديني إلى طريؽ النجاة

 تحقيق األىداف والمقاصد:ًا: رابع
 .(ْ)مية في خكفيـ مع مشاىدة اآلياتني إسرائيؿ متجظيكر آثار االستعباد في ب -ُ
ۅ  ۉ  ۉ    چإذ قاؿ لو عند إرسالو (ڀ  ٺ  ٺ  )ثبكت صفة المعية اإلليية في قكؿ مكسى  -ِ

[ 46طه: ] چې  
(ٓ). 

                                                           

 (.َُُ/ٖينظر: تفسير الثعلبي ) (1)
 (.ِٗ/ْينظر: معاني القرآف للزجاج ) (2)
 (.َُٔ/ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (3)
 (.ْٓٔ/ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (4)
 (.ْٓٔ/ّ)المرجع السابق ينظر:  (5)
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ى  ى  ائ  ائ   چ: قاؿ ، (ُ)ف مف كؿ ببلء، كيخٌصيـ بكؿ نعمةيينجٌي المؤمني اهلل  -ّ

 .[36التوبة: ] چەئ
 أعدائيـ، إلى يسمميـ كال يخذليـ ال كالتكفيؽ، كالرعاية بالحفظ الصالحيف كعباده جنكده عم اهلل -ْ
 .(ِ)لنصره كاالطمئناف اهلل، عمى التككؿ إال عمينا كما
ال بد لممسمـ أف يككف كاثقان بربو، محسف الظف بو، متككبل عميو، ألف مف تككؿ عميو كفاه، قاؿ  -ٓ
  كلقد مٌر بنبينا محمد  [3الطالق: ] چ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہچ  بمثؿ ىذا المكقؼ الذم

، كفي مثؿ ظرؼ االبعاد كالطرد، حيف خرج مياجران إلى المدينة المنكرة، كقد حدث لمكسى 
، كلكف تبعو المشرككف حتى كقفكا عمى باب الغار، لك أف أحدىـ نظر إلى قدميو لرأل النبي 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۀ  ہ  ہ  ہچ  معية اهلل غالبة، قاؿ 

﮻  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ﮵   ﮴       ﮳   ﮲   . فيذه الثقة باهلل، [47التوبة: ] چ  ﮼...ۓ 
 .تأتي بمعية اهلل  كاالعتماد عميو 

  ، حيث قاؿ مكسى اآلية تكحي بأف القـك لـ يككنكا عمى درجة مف التككؿ كالثقة باهلل  -ٔ

 «إف معنا ربنا  » عمى اهلل حؽ التككؿ لقاؿ مكسى  فمك كانكا متككميف (ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  )
كلما قاؿ ليـ مكسى راٌدان عمييـ بأبمغ  (پ  پ)كلما بدر منيـ ىذا القنكط الذم دؿ عميو قكليـ: 

الماديات  كىذا ىك ديدنيـ، كتمؾ ىي عادتيـ، يعتمدكف اعتمادان مطمقان عمى (ڀ )كممة زجر
 .كالمحسكسات فقط، كيسيئكف الظف باهلل 

  اهلل لمخمؽ ذاتية، فإف معية اهللإثبات عمك اهلل كمباينتو لخمقو كالرد عمي مف زعـ أف معية  -ٕ
لخمقو تختمؼ عف معية المخمكقيف لمثميـ، كال يمكف أف تقتضي المزج كاالختبلط أك المشاركة في 

 .(ّ) لثبكت مباينتو لخمقو كعمكه عمييـ المكاف، ألف ذلؾ ممتنع عمى اهلل 
ؿ السعدم في تفسيره: "معية اهلل التي ذكرىا في كتابو، نكعاف: معية العمـ كاإلحاطة، كىي: المعية قا -ٖ

 .(ْ)"خمقو بالنصرة، كالمطؼ، كالتأييد : معيتو معالعامة، فإنو مع عباده أينما كانكا، كمعية خاصة، كىي
، فمف صفات القائد (ٓ)إليو فمطمئني اهلل عمى متككميف يككنكا أف المؤمنيف كالمسئكليف القادة عمى -ٗ

متككبلن عميو، مطمئنان إليو، كاثقان بو، متقربان إليو بأنكاع الطاعات، فبقدر  كالمسئكؿ أف يككف مؤمنان باهلل 
 ، كبقدر ما يككف بعيدان عف اهلل يككف بعيدان عف الناس. بقدر ما يككف قريبان مف الناسما يككف قريبان مف اهلل

                                                           

 (.ُِ/ّينظر: لطائف اإلشارات تفسير القشيرم ) (1)
 (.َٗ/ُّ) د .صّلح الخالدم التفسير المنهجي ينظر: (ِ)
 ـ(.َُُِينظر: شيخ اإلسّلـ ابن تيمية: الفرقاف بين أكلياء الرحمن كأكلياء الشيطاف، دار ابن حـز ) (3)
 (.ْْٗ/ُتفسير السعدم ) (4)
 (.َٗ/ُّ)المرجع السابق ينظر:  (5)
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 عشرذاططلبذاصادي
ذوؼوؿهذواغرقذػرعونذوجندهذاةذؿودىذر

ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ     ڦ   ڦ  ڄ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ ٹ چ

ڌ  ڌ  ڎ      ڎ    ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 [ٛٙ – ٖٙالشعراء: ]    چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ   ک  
 

 أواًل: المناسبة:
سى تككمو الكامؿ عمى اهلل، كاستعانتو بو، ككثكقو بقدرتو الكاممة التي ما فتئ لحظة لما أعمف مك 

قدرة اهلل، فأنزؿ كحيو  يشؾ في أنيا ستخمصو مف ىذا الكرب الذم كقع عميو قكمو، تدخمت فكران 
 (..ٿ  ٿ  ٿ  )طريؽ الخبلص مف عدكه، فقاؿ  إلى عميو يكجيو

 :المطائف البالغية ثانيًا:
 .(ُ)أم فضرب البحر فانفمؽ (ڤ )ز بالحذًؼ اإًليجا -ُ
ت أداة التشبيو أم كالجبؿ في رسكخو كثباتو ذكر  (ڦ ڦ  )التشبيو المرسؿ المجمؿ  -ِ

 .(ِ)كحذؼ كجو الشبو
 ثالثًا: المفردات المغوية: 

قاؿ مقاتؿ: فانشؽ ، (ّ)أم: فضرب فانفمؽ :(ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ) -ُ
، كقاـ الماء عمى يميف الطريؽ، كعف (ْ)يابسنا، كؿ طريؽ طكلو: فرسخا قناالماء اثني عشر طري
 .(ٓ)ريؽ الكحي أف يضرب البحر بعصاهأم: أمرنا مكسى بط يساره كالجبؿ العظيـ،

 ، ككؿ طائفة مف البحر(ٔ): كؿ قطعة مف الماءأم (ڤ  ڤ ڤ  ڦڦ) -ِ

 كجمعو: أطكاد.، (ٕ)كالجبؿ العظيـ (ڦڦ )

                                                           

 (.ّّٓ/ِ)للصابوني  ينظر: صفوة التفاسير (1)
 (.ّّٓ/ِ)السابق  المرجعينظر:  (2)
 (.ِٖ/ٖينظر: تفسير الطوسي ) (3)
الفرسخ: يطلق على معافو متعددة؛ منها: الوقت الطويل، كقوؿ: انتظرتك فرسخان من النهار يعني: طويّلن. كيقاس بالفرسخ الطوؿ؛  (4)

 (.ُٖٔ/ِ( )فرسخ(، المعجم الوسيط )ٓٔٔ/ٕكىو يقدر بثّلثة أمياؿ، تهذيب اللغة )
 (.ُّٓ/ِ) للصابوني  ة التفاسيرينظر: صفو  (5)
 (.َُُ/ٖينظر: تفسير الثعلبي ) (6)
(، كغريب ِّٕٕ/ٖابن أبي حاتم )تفسير  (، كَٖ/ُٗ) تفسير الطبرم(، ْٔٗ/ٖ، الفتح )ذكره البخارم، عن ابن عباس  (7)

 (.ُّٕ: كغريب القرآف )ص
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ما إلى ب إما إلى نجاءمف التقري أزلفنا، مأخكذة :(ُ)األنبارم قاؿ ابف:(ڦ  ڄ  ڄ) -ّ ، كا 

  .(ّ)البحر فرعكف كقكمو حتى أغرقناىـقاؿ ابف عباس كقتادة: قربنا إلى  .(ِ)ببلء
الزلفى في كبلـ العرب:  ككبل القكليف حسف؛ ألف جمعيـ تقريب بعضيـ مف بعض، كأصؿ

لبني إسرائيؿ  : المعاديفأم (چ  چ   چ ). (ٓ)أم: ىناؾ كسط البحر :(چ). (ْ)القربى
 .(ٔ)كىـ فرعكف كجنده

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
أم أمر اهلل مكسى  (ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ)

، بضرب البحر بعصاه، فضربو بيا، ففييا سمطاف اهلل الذم أعطاه، فانفمؽ اثني عشر طريقان 
االنسياب الكاقؼ عف التحرؾ كالجبؿ الشامخ الكبير، كصارت كؿ قطعة مف الماء المجكز عف 

كما قاؿ  ككانت الطرؽ الجافة باليكاء كالشمس بعدد أسباط بني إسرائيؿ، لكؿ سبط منيـ طريؽ،
: [ 00طه:  ]چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ. 

 ـ.أم كقٌربنا مف البحر ىنالؾ اآلخريف كىـ فرعكف كجنكده، فتبعكى: (ڦ  ڄ  ڄ)
أم أنجينا مكسى كبني إسرائيؿ كمف اتبعيـ عمى  (ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  )

 دينيـ، فمـ ييمؾ منيـ أحد، كأغرؽ فرعكف كجنكده، كلـ يبؽ منيـ أحد.
ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ)ىذه القصة كما ختـ غيرىا بقكلو:  ثـ ختـ 

 .(ڑ      ڑ   ک  
لذم قصصناه عميؾ أييا الرسكؿ الكريـ مف قصة مكسى كفرعكف كما فييا مف أم: إف في ذلؾ ا

 آيىةن عظيمة تدعك إلى إخبلص العبادة كالطاعة لنا، كآية دالة عمى قدرة اهلل لعجائب لعبرة ك ا
ىبلؾ الكافريف. كمع ذلؾ فمـ يؤمف بما كعمى صدؽ مكسى  ، كعمى إنجاء عباد اهلل المؤمنيف كا 
 ، إال عدد قميؿ.ىجاء بو نبينا مكس

                                                           

 للشعر حفظا الناس أكثر كمن ،كالتفسير كاللغة بابأدب نوزما أىل أعلم من: ابأنبارم بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن محمد (ُ)
 علـو عجائب) ( من تصانيفو:ىػ ِّٖ، قاؿ محمد بن جعفر التميمي: ما رأينا أحدا أحفظ من ابن ابأنبارم كال أغر من علمو ، توفي )كابأخبار

 (.ْٖٗ/ُُك )غريب الحديث(. ينظر: سير أعّلـ النبّلء) (القرآف
 (.ِْٔ/ِ) البن ابأنبارم ي معاني كلمات الناسينظر: الزاىر ف (2)
(، ِْٕٕ/ٖ(، عن ابن عباس، كقتادة، كأخرجو ابن أبي حاتم )ُٖ/ُٗ)الطبرم (، عن قتادة، كأخرجو ابن جريرْٕ/ِأخرجو عبد الرزاؽ ) (3)

 (.ُٓ(، كقاؿ مقاتل: قربنا فرعوف كجنوده  في مسلك بني إسرائيل )تفسير مقاتل صِْٕٕ/ٖ)
 (.ّٗ/ْف، للزجاج )ينظر: معاني القرآ (4)
 (.ََُٖٓ/ُٕينظر: تفسير الشعراكم ) (5)
 (.ّٓٔ/ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (6)
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ڈ  ژ  ژ   ڑ      )عما أغمو كأحزنو مف تكذيب قكمو، مع قياـ  كفي ىذا تسمية لمرسكؿ 

ف اهلل  (ڑ كىذا بشارة بالنصر لمنبي  ،عدائو، الرحيـ بأكليائو المؤمنيفليك المنتقـ مف أ أم كا 
 اهلل عباده المؤمنيف  في المستقبؿ القريب. إف في ذلؾ آلية، كمعجزة لمف ينظر كيتعظ كلقد نصر

إف  كحقان  كىـز أعداءه كأحزاب الشياطيف عمى كثرتيـ، كىكذا سنة اهلل في خمقو، كلف تتخمؼ أبدان 
مف  ىنا جانبان  . كىكذا ساؽ لنا ربؾ ليك العزيز يعز أكلياءه كييـز أعداءه الرحيـ بالخمؽ جميعان 

 .(ُ)ؤمنكفعبرة كعظة لقـك ي بيذا األسمكب البديع، لتككف قصة مكسى 
 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

 .(ِ)لمسرفيف في الكفر كالشر كالفساددمار الظالميف كىبلؾ ا -ُ
في نصرة عباده المؤمنيف  ، حيث جرت سنة اهلل (ّ)ة انفبلؽ البحر مف أعظـ اآلياتآي -ِ

ف ييعمي ، كأالمخمصيف أف يخرؽ ليـ نكاميس الككف أحيانان، كما حدث مف شؽ البحر لمكسى 
كصاحبو في الغار، كاألمر غير مقتصر عمى المرسميف، بؿ يتعدل ذلؾ  القـك مف رؤية النبي 

الصالحيف، بما يجرم عمى أيدييـ مف كرامات، كقد حدث لممجاىديف في الحرب األخيرة عمى غزة 
مان، ما يؤكد ذلؾ، حيث أغمؽ النفؽ عمى مجمكعة مف المجاىديف أثناء الحرب ما يقارب عشريف يك 

كأخرج اهلل ليـ الماء نصرة كمعكنة، كىك ما شاىده الجميع عمى شاشات التمفاز، كاستفاض بو 
 . [3الطالق: ] چ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہچ  إذ يقكؿ الخبر؛ كصدؽ اهلل 

، تسمية لنبيو  قصص السابقيف فييا عبرة لآلخريف، لذا كثرت ذكر القصص في كتاب اهلل  -ّ
، فمست كحدؾ يا محمد مف كيذب كعيذب كأكذم، بؿ ريؽ الدعكة إلى اهلل كتصبيران لو في ط

الذيف حممكا  السابقكف كانكا كذلؾ، فبل تحزف، كانشط في دعكتؾ، كىذا فيو تسمية لمدعاة إلى اهلل 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  چ  ىـٌ الدعكة إلى اهلل في كؿ زماف كفي كؿ مكاف

 . [277آل عمران:  ]چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

نما النصر مف عند اهلل -ْ ينصر مف  ال بد لممسمـ أف يعتقد أف ال عبرة بكثرة العيدة كالعدد كالعتاد كا 
مجرم األمكر، كالقانكف اإلليي في معيار  يشاء، كيعز مف يشاء، كيذؿ مف يشاء، ىك كحده 

البقرة: ] چک  ک  ک  ک     ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  النصر كالعزيمة

ڑ  ڑ  ک    ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڍ چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇ چ [.243

                                                           

 (.ٕٓٓ/ِ(، كالتفسير الواضح )ِّٓ/َُ(، كالتفسير الوسيط لطنطاكم )ُُٔ/ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (1)
 (.ِٓٔ/ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (2)
 (.ْٓٔ/ّ) ع السابقالمرجينظر:  (3)
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ىذا ىك القانكف الرباني  ،[0محمد: ] چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ    .[167آل عمران: ] چک
  لصناعة النصر كالتمكيف.

ف خضع ليا الناس قسران  ،اآليات الخارقة ال تستتبع اإليماف حتمان  -ٓ  .(ُ)مكبإنما اإليماف ىدم في الق ،كا 
 كيمكر كالمشكبلت، المصائب مف كيخمصيـ بيا، يكرميـ كالخكارؽ، اآليات لجنكده اهلل يجرم -ٔ
 .(ِ)كعدكانيـ بغييـ عاقبة بيـ كيكقع بأعدائو، اهلل
كانت ىذه القصة آية ألنيا دالة عمى أف ذلؾ االنقبلب العظيـ في أحكاؿ الفريقيف الخارج عف  -ٕ

دليؿ عمى أنو تصرؼ إليي خاص أيد بو رسكلو كأمتو كخضد بو شككة معتاد تقمبات الدكؿ كاألمـ 
أعدائيـ كمف كفركا بو، فيك آية عمى عكاقب تكذيب رسؿ اهلل مع ما تتضمنو القصة مف دالئؿ 

 .(ّ)التكحيد
 عمى مختكـه  فإنو الكافر أما كاألحداث، اآليات مف يستمع أك يرل بما كيتعظ يعتبر المؤمف -ٖ

 .(ْ)يتأثر الك  يعتبر ال قمبو،
  

                                                           

 (.ِٗٗٓ/ٓ) لسيد قطب ينظر: في ظّلؿ القرآف (1)
 (.َٗ/ّّ)التفسير المنهجي د. صّلح الخالدم  (ِ)
 (.ُّٔ/ُٗ) البن عاشور التحرير كالتنوير ينظر: (3)
 (.َٗ/ّّ)التفسير المنهجي د .صّلح الخالدم (4) 
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 الفصل الرابع

الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية 
(ٜٙ-ٔٔٓ) 

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:

 

 المبحث األول

 (ٗٓٔ-ٜٙالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية ) 
 

 المبحث الثاني

 (ٓٔٔ-٘ٓٔية )الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآل

ذ  
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 المبحث األول
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية  

(ٜٙ-ٔٓٗ) 
 كفيو سبعة مطالب:

 
 ألبيو وقومو إلى التوحيد ونبذ الشرك. المطمب األول: دعوة إبراىيم 

 
 المطمب الثاني: بيان صفات اإللو الحق.

 
 المطمب الثالث: التقرب إلى اهلل بالدعاء.

 
 المطمب الرابع: من مشاىد يوم القيامة الحساب والجزاء.

 
 المطمب الخامس: عقيدة الشرك مْوِرد الميالك.

 
 المطمب السادس: تخاصم أىل النار وأمانيِّيم فييا.

 
 .المطمب السابع: العبرة في قصة إبراىيم 
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 اططلبذاألول
ذوذؼوؿهذإىلذاؾتوحودذوذـبذذاؾشركذألبوهذدعوةذإبرافومذ

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ک چ ٹٹ 

﮳ ﮴   ڭ   ﮲   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       

 [ٚٚ – ٜٙالشعراء: ]  (ۉ  ې      ې ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 أواًل: المناسبة:
 قكمو، ذكر قصة مكسى  بسبب كفر ة حزف محمد في أكؿ السكرة شد بعد أف ذكر اهلل 

ليعرؼ محمد أف مثؿ تمؾ المحنة حصمت لمكسى فيككف ذلؾ تسمية لو، ثـ ذكر عقبيا قصة إبراىيـ 
  ليعرؼ محمد أيضان أف حزف إبراىيـ كاف أشد مف حزنو ألنو يرل أباه كقكمو في النار، كىك ال

ارضة الرسؿ مف أقكاميـ أمر قديـ كمستمر، فبل يتمكف مف إنقاذىـ، ككؿ ذلؾ إشارة إلى أف مع
 .(ُ)داعي لمغـ كالحزف

 ثانيًا: المطائف البالغية :
 .(ِ)(ہ  ھ  ھ )الطباؽ بيف  -ٔ
كممة عدك جاءت مفردة مع أنيا مسبكقة بضمير جمع كتعكد عمى جمع  (ۋ  ۅ  ۅ  ) -ٕ

كاحدة عمى خبلؼ العداكة كمع ذلؾ لـ يقؿ: أعداء لي، قالكا: ألف العداكة في أمر الديف  (ۋ)
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ            ڃچ : في أمر الدنيا؛ ألنيا متعددة األسباب، كما جاء في قكلو 

ىنا جمع؛ ألنيا تعكد عداكة الدنيا،  (ڇ    )فجاءت:  .[ٖٓٔآل عمران: ] چڇ  ڇ  ڇ   ڇ   گ  
 .(ّ)كاحدكىي متعددة األسباب، أٌما العداكة في الديف فكاحدة عمى قمب رجؿ 

كصؼ اآلباء باألقدمية إيغاؿ في قمة االكتراث بتقميدىـ ألف عرؼ األمـ أف اآلباء كمما تقادـ  -ٖ
 .(ْ)عيدىـ كاف تقميدىـ آكد

، كأنو «إبراىيـ»إضافة النبأ إلى إبراىيـ، دكف إشراؾ قكمو معو، إشارة إلى أف المنظكر إليو ىك  -ٗ
ة، لممؤمنيف، كألصحاب الرساالت الطيبة الداعية إلى ىك الذم يجب أف يككف مكضع القدكة كاألسك 

                                                           

 .(ُٔٔ/ ُٗ) للزحيلي المنير التفسير ينظر: (ُ)
 (.ّّٓ/ ِ) للصابوني وة التفاسيرينظر: صف (ِ)
 (.َُِٗٓ/ ُٕينظر: على تفسير الشعراكم ) (3)
 (.ُُْ/ ُٗ) البن عاشور ينظر: التحرير كالتنوير (4)
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حيث يجتمع في قكمو، كبر فرعكف  الخير، كعمى رأس أصحاب ىذه الرساالت النبي محمد 
 .(ُ)كاستعبلؤه، كصغار قـك إبراىيـ، كحماقتيـ

 : المفردات المغوية:ثالثاً 
 .(ِ)ؿ بيا شيئناأم: فنقيـ عمييا عابديف مقيميف عمى عبادتيا ال نعد (ں  ں  ڻ) -ُ
كيفرجكف كربكـ، كيزيمكف عنكـ كؿ  فيستجيبكف دعاءكـ، أم: (ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ) -ِ

 .(ّ)مكركه
أم: كما نفعؿ يفعمكف، كىذا إخبار أنيـ قمدكا آباءىـ في عبادة  (ھ  ے  ے  ۓ   ۓ﮲ ) -ّ

صناـ التي ال تسمع كال األصناـ، كترككا الحجة كاالستدالؿ فمما أقركا عمى أنفسيـ كآبائيـ بعبادة األ
 .(ْ)تضر كال تنفع

 .(ٓ)أم: أعداء لي يـك القيامة إذا أنا عبدتيـ ألنيـ يتبرؤكف مف عابدييـ (ۅ ۋ  ۅ) -ْ
 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

كاتؿ يا محمد عمى كفار مكة كعمى غيرىـ نبأ إبراىيـ، كخبره الميـ ليعرؼ المشرككف خصكصان 
إبراىيـ، ككيؼ كانت مكاقفو مع قكمو كبخاصة أبيو، كفي ذلؾ عبرة أىؿ مكة ما كاف عميو أبكىـ 

 ألكلى األلباب.
كاتؿ عمييـ نبأ إبراىيـ إذ قاؿ ألبيو كقكمو ما تعبدكف؟ سأليـ عف عبادتيـ كىك بيا أعرؼ ليمفت 
نظرىـ إلى ما يعبدكف. قالكا: يا إبراىيـ: نعبد أصناما فنظؿ ليا عاكفيف، كعمى عبادتيا مقيميف. 

ؿ إبراىيـ مناقشان ليـ: عجبان لكـ! ىؿ يسمعكف دعاءكـ إذ تدعكف؟ كىؿ ينفعكنكـ في شيء أك قا
يضركف؟ قالكا مجيبيف لو عمى سؤالو كاعتراضو: بؿ كجدنا آباءنا ليا عابديف، يا عجبان! يمفت 
 إبراىيـ نظرىـ إلى ىذه األصناـ التي ال تسمع دعاء، كال يككف منيا نفع كال ضرر مقصكد، يعنى
ليس ليـ حجة أبدان في عبادتيا كتقديسيا، كىـ ال يركف ليـ حجة أبدان إال التقميد األعمى فيقكلكف 

نا عمى آثارىـ مقتدكف. قاؿ إبراىيـ: أفرأيتـ ما كنتـ تعبدكف إحجتنا:  نا كجدنا آباءنا ليا عابديف، كا 
 أنتـ كآباؤكـ األقدمكف؟ كالمعنى أخبركني عف حاؿ ما كنتـ تعبدكف.

يستحقكف العبادة أـ ال؟ كىذا استيزاء منو بعبدة األصناـ، أخبركني عف حاليـ إف كانت ليـ  ىؿ ىـ
 .(ٔ)ىك كليي في الدنيا كاآلخرة لؾ بؿلكف اهلل ليس كذ قكة حتى أحتاط لنفسي ألنيـ أعداء لي

                                                           

 (.ُّٓ/ َُ) لخطيبل التفسير القرآني للقرآفينظر:  (1)
 (.ّٗ/ ْ، كمعاني القرآف، للزجاج )(ّٓٓ/ّ)كالوسيط (  ُٓ :ص)ينظر: تفسير مقاتل  (ِ)
 (.ِٗٓينظر: تفسير السعدم )ص:  (ّ)
 (.ٓٔ/ ُٕ) للواحدم ينظر: التفسير البسيط (ْ)
 (.ٓٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ٓ)
 .(ٕٕٓ/ ِالتفسير الواضح ) (ُِّٖ/ ِينظر: التفسير الوسيط للزحيلي ) (ٔ)
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 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
 تقرير النبكة المحمدية بذكر ىذا القصص. -ُ
 .(ُ)كحيد بالحكار الذم دار بيف إبراىيـ إماـ المكحديف كقكمو المشركيفتقرير الت -ِ
 .(ِ)تكحيد اهلل ليبُّ دعكة الرسؿ كمحكرىـ -ّ
 .(ّ)سيككف لو عدكان لدكدان يكـ القيامة بياف أف كؿ مف عبد معبكد غير اهلل  -ْ
 .(ْ)بياف أف العككؼ عمى األضرحة كالتمرغ في تربتيا كطمب الشفاء منيا شرؾ -ٓ
 مف طريؽ السؤاؿ كالجكاب. بياف األسمكب الحكيـ في الدعكة إلى اهلل  -ٔ
ىدؼ المسمـ الداعية ىك كيؼ يخرج الناس مف الظممات إلى النكر، كيأخذ بأيدىـ مف الضبلؿ -ٕ

َلَك ِمْن َأْن أَلَْن َيْيِدَي المَُّو ِبَك َرُجاًل َواِحًدا، َخْيٌر  »كاالنحراؼ، إلي اليداية كالرشاد، كشعاره في ذلؾ
، كألجؿ ىذا المقصد يجتيد في كضع الخطط كاألساليب لمكصكؿ إلى ىذا (٘)«َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعمِ 

 ىذا اليدؼ.  
 .(ٔ)ال يجكز دعاء غير اهلل، بؿ يجب تكحيده بالدعاء -ٖ 
مى صحة ال بد لمداعية أف يبتكر األساليب ما ييمـز بو الخصـ بأقكل الحجج كالبراىيف الدالة ع -ٗ

 منيجو، كصدؽ نيتو، بحيث ال يككف أماـ المدعكييف إال اإلذعاف كالخضكع أك اإلنكار.
، كأخطر ما يككف ىذا في العقيدة -َُ  .(ٕ)خطكرة تقميد اآلباء كاتباعيـ عمى ما ىـ فيو مف باطؿو

ـ عميو، فالتقميد مذمكـ شرعان إال ما كاف في حؽ، كالتقميد ىك سبب أساس شرؾ المشركيف كاستمرارى
فاستحقكا الذـ، ألنيـ لـ يفكركا بعقكليـ إنما فكركا بعقكؿ غيرىـ مف اآلباء كاألجداد، كقد حث 

ڻ  ۀ  ۀ  چ  اإلسبلـ عمى التفكر كالتعقؿ كالتدبر، ألف ذلؾ يقكد إلى اإليماف الصحيح، قاؿ 

بالتدبر ك  نظر تدبر كتعقؿ لؤلشياء، ككـ ىي اآليات التي تنتيي [27العنكبوت:  ]چ...ہ ہ  
اَل َتُكوُنوا ِإمََّعًة،  »:يتدبركف" كقد قاؿ  -يفقيكف-يعممكف -يعقمكف -التفكر ك التعقؿ "يتفكركف 

 .(ٛ)« ...َتُقوُلوَن: ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا
                                                           

 (.ٕٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ُ)
 .(ٔٗ/ُّ) ّلح الخالدم.د ص ينظر: التفسير المنهجي، ((ِ

 (.ٕٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ّ)
 (.ٕٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ْ)

،حديث رقم ُٖ/ ٓ،  بىابي مىنىاًقًب عىًليِّ ٍبًن أىًبي طىاًلبو القيرىًشيِّ الهىاًشًميِّ أىًبي الحىسىًن رىًضيى اللَّوي عىٍنوي  ( ركاه البخارم كتاب أصحاب النبي ٓ)
 (،ّْحديث رقم)ُِٕٖ/ْ. بىابي ًمٍن فىضىاًئًل عىًليِّ ٍبًن أىًبي طىاًلبو رىًضيى اهللي عىٍنوي  ْ(، كمسلم كتاب فضائل الصحابة ،بابَُّٕ)

 .(ٔٗ/ُّ) د صّلح الخالدم ينظر: التفسير المنهجي، (ٔ)
 .(ٔٗ/ ُّ(د صّلح الخالدم ينظر: التفسير المنهجي ، ((ٕ

،  بىابي مىا جىاءى ًفي اإًلٍحسىاًف كىالعىٍفوً   ّٔم عن حذيفة منفردا كقاؿ البعض باف حذيفة رفعو، كتاب أبواب البر كالصلة، باب ( ركاه الترمذٖ)
ا الوىٍجًو.(، حكم الترمذم عليو فقاؿ ََِٕ،حديث رقم )ِّْ/ّ ، الى نػىٍعرًفيوي ًإالَّ ًمٍن ىىذى ا حىًديثه حىسىنه غىرًيبه  ىىذى
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كجكب تبميغ الدعكة إلى األقرب فاألقرب، كالقرابة في النسب ال تنفع إذا لـ يتبعيا عمؿه  -ُُ
، إذا أرادت الدعكة أف تكمؿ بالنجاح ال بد أف يبدأ الداعية باألقربيف، كىك المنيج الذم سار (ُ)صالحه 

ڇ  چ  حيث قاؿ لو ربو  كالذم سار عميو الحبيب محمد  عميو أبك األنبياء إبراىيـ 

فالداعية الناجح يصمح نفسو أكالن ثـ ينتقؿ إلى الغرباء، فإف ىذا  [214الشعراء: ] چڇ  ڇ
 لبلستجابة لو.أدعى 
يعمـ القرآف المؤمنيف أف ال مجاممة في العقيدة لكالد كال لقكـ كأف الرابطة األكلى ىي رابطة  -ُِ

 .(ِ)العقيدة، كأف القيمة األكلى ىي قيمة اإليماف. كأف ما عداه تبع لو يككف حيث يككف
غيره، فتنٌزه  مف أمارات المحبة كثرة ذكر محبكبؾ، كاإلعراض عف ذكر ( ۉ  ې     ۉ  ) -ُّ

المحبيف بتقٌمبيـ في رياض ذكر محبكبيـ، كالزٌىاد يعددكف أكرادىـ، كأرباب الحكائج يعددكف مآربيـ، 
 .(ّ)فيطنبكف في دعائيـ، كالمحبكف يسيبكف في الثناء عمى محبكبيـ

عف ينبغي عمى العبد أف يككف إبراىيميان حنيفيان، فينبذ جميعى األرباب، كيعادم كؿ ما يشغمو  -ُْ
 .(ْ)محبة الحبيب، مف العشائر كاألصحاب

آبائيـ باألقدميف، لمداللة عمى أف األقدمية ال تيعطى الباطؿى مشركعيةى  كصؼ إبراىيـ  -ُٓ
البقاء، كال تيًكسبيو شيئان مف صفات الحؽ، فالباطؿي أزالن باطؿه أبدان، كالباطؿي لذاتو فيما مضى باطؿه 

 .(ٓ)داكمان في الماضي كالمستقبؿ
كجكب تقديـ الدعكة إلى أقرب الناس، كاإلنكار عمييـ مخالفاتيـ، كالبراءة منيـ إف أصركا  -ُٔ

 .(ٔ)عمى كفرىـ ك مخالفاتيـ
 .(ٕ)األدب مع اهلل، كفي الكبلـ عف اهلل فبل ينسب الشر إلى اهلل، مع أنو الخالؽ لكؿ شيء -ُٕ
 

ذ  

                                                           

 .(َُْ/ُّ) د صّلح الخالدم ر المنهجيالتفسيينظر:  (ُ)
 (.َِِٔ/ ٓ) لسيد قطب في ظّلؿ القرآفينظر:  (ِ)
 (.ُّ/ ّلطائف اإلشارات تفسير القشيرم )ينظر:  (ّ)
 (.ُِْ/ ْالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد )ينظر:  (ْ)
 .ـََِِيداني، دار القلم دمشق، الطبعة ابأكلى، لعبد الرحمن حسن حبنكة الم(ِٓٔ/ ٖ)معارج التفكر كدقائق التدبر ينظر:  (ٓ)
 .(ٔٗ/ ُّ) د صّلح الخالدم التفسير المنهجيينظر:  (6)
 .(ٔٗ/ ُّ) المرجع السابق ينظر:  ((ٕ
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 اططلبذاؾثاـي
ذبوانذصفاتذاإلؾهذاصق

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ې  ې  ى  ى ٹ ٹ چ 

  [ٕٛ – ٛٚالشعراء: ] چېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ    مئ  
 

 أواًل: المناسبة:
ألبيو كقكمو في األكثاف، كىك أعظـ آباء العرب، ليككف ذلؾ  مقارعة إبراىيـ  لما أخبر اهلل 

 ينفككف عف التقميد، كزاجران عف استعظاـ تسفيو آبائيـ حامبلن ليـ عمى تقميده في التكحيد إف كانكا ال
يصؼ ربو بما ىـ بو عالمكف مف أنو عمى الضد األقصى مف كؿ  في عبادتيا، شىرىعى إبراىيـ 

 .(ُ)ما عميو أصناميـ. 
 ثانيًا: المطائف البالغية:

 .(ِ) (ېئ ېئ ېئ )الطباؽ بيف  -ٔ
ذا أ (ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ)مراعاة األدب  -ٕ مرضني بؿ أسند المرض لنفسو تأدبان لـ يقؿ: كاً 

ف كاف المرضي كالشفاء كبلىما مف اهلل مع اهلل ألفَّ الشرَّ ال يينسب إليو   (.ّ)أدبان، كاً 
تعميؽ مغفرة الخطيئة بيكـ الديف، مع أنيا إنما تغفر في الدنيا، ألف أثرىا يكمئذ يتبيف، كألف في  -ٖ

شارة إلى كقكع الجزاء فيو  .(ْ)، إف لـ تغفرذلؾ تيكيبلن لو كا 
 ثالثًا: المفردات المغوية:

ىك الذم خمقني في أحسف صكرة فيك يرشدني إلى مصالح الدنيا : (ې  ې  ى  ى  ) -ُ
 .(ٓ)كاآلخرة

 .(ٔ)أم: يرزقني كيغدكني بالطعاـ كالشراب :( ائ  ەئ  ەئ  وئ) -ِ
بما أم: إذا كقعت في مرض فإنو ال يقدر عمى شفائي أحد غيره،  :(ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ) -ّ

 .(ٕ)يقدر مف األسباب المكصمة إليو

                                                           

 (بتصرؼ.ُٓ/ ُْ) للبقاعي ينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات كالسور (1)
 (. ّّٓ/ ِ)للصابوني  صفوة التفاسيرينظر:  ((ِ
 (.ّٖٗ/ ٗ)خاف صديق ، لمحمد ياف في مقاصد القرآففتح البينظر:  ((ّ
 (.ُْٔ/ ٕتفسير القاسمي  محاسن التأكيل )ينظر:  (4)
 (.َّٕ/ ُ) ، نحبة من أساتذة التفسيرينظر: التفسير الميسر (ٓ)
 (.ّْ/ ُٓ) النعماني الدمشقي الحنبلي علي بن عمر الدين سراجل ينظر: اللباب في علـو الكتاب (ٔ)
 (.ُْٕ/ ٔسير ابن كثير )ينظر: تف (ٕ)
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أم: ىك الذم يحيي كيميت، ال يقدر عمى ذلؾ أحد سكاه، فإنو  :(ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ) -ْ
 .(ُ)ىك الذم يبدئ كيعيد

أم أرجك مف كاسع رحمتو أف يغفر لي ذنبي يـك  :(ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ) -ٓ
 .(ِ)الحساب كالجزاء حيث ييجازل العباد بأعماليـ

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
ـي خالقىو مف صفات كريمة تميؽ بجبللو  ې  ) فقاؿ: حكى القرآف الكريـ، ما كصؼ بو إبراىي

أم: أخمص عبادتي لرب العالميف، الذم أكجدني بقدرتو، كالذم ييديني كحده إلى  (ې  ى  ى  
 ما يصمح شأني في دنيام كفي آخرتي.

كحده الذم يطعمني  ا قبمو. أم: كىك معطكؼ عمى م (ائ  ەئ  ەئ  وئ)كقكلو: 
 كيسقيني مف فضمو، كلك شاء ألمسؾ عنى ذلؾ.

ف كاف الكؿ مف اهلل  (ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ)كأضاؼ المرض إلى نفسو في قكلو  تأدبا مع  كا 
 عمى نعمة الخمؽ كاليداية. كشكرا لو  خالقو 

كـ القيامة أم: كمف إعادة الحياة إلى الميت ي (ۈئ  ېئ  ېئ ېئ  ) كالمراد باإلحياء في قكلو
الذم بقدرتو كحده أف يميتني عند حضكر  صفات رب العالميف الذم أخمص لو العبادة، أنو 

 أجمى، ثـ يعيدني إلى الحياة مرة أخرل يـك البعث كالحساب. 
أم: كىك  (ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ)ثـ ختـ إبراىيـ ىذه الصفات الكريمة بقكلو: 

ي ذنكبي يـك ألقاه ألنو ال يقدر عمى ذلؾ أحد سكاه كحده الذم أطمع أف يغفر ل
 (ّ). 

 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
كممة جامعة حاكية لجميع المنافع في الدنيا كالديف، ثـ ىاىنا  (ې  ى  ى  )ثبت أف قكلو:  -ُ

ي ذلؾ دقيقة كىك أنو قاؿ: خمقني فذكره بمفظ الماضي كقاؿ: ييديف ذكره بمفظ المستقبؿ، كالسبب ف
. أما ىدايتو  فيي مما  أف خمؽ الذات ال يتجدد في الدنيا، بؿ لما كقع بقي إلى األمد المعمـك

يتكرر كؿ حيف كأكاف سكاء كاف ذلؾ ىداية في المنافع الدنيكية، كذلؾ بأف تحكـ الحكاس بتمييز 
الباطؿ كالخير المنافع عف المضار أك في المنافع الدينية كذلؾ بأف يحكـ العقؿ بتمييز الحؽ عف 

                                                           

 (.ُْٕ/ ٔينظر: تفسير ابن كثير ) (ُ)
 (.ِّٓ/ ِ)للصابوني ينظر: صفوة التفاسير  (ِ)
 (.ِٔٓ/ َُ(، كالتفسير الوسيط لطنطاكم )ُٖٔ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (3)
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ىك الذم خمقو بسائر ما تكامؿ بو خمقو في الماضي دفعة كاحدة،  عف الشر، فبيف بذلؾ أنو 
 .(ُ)كأنو ييديو إلى مصالح الديف كالدنيا بضركب اليدايات في كؿ لحظة كلمحة

نما ينسب إلى نفسو، كىك يعمـ أف كؿ ، فبل ينسب الشر إليو المسمـ ميتأدب مع اهلل  -ِ ، كا 
 ء مف خمقو عز كجؿ.شي
في ىذه اآلية أسمى درجات األدب مف إبراىيـ مع  (ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ) -ّ

نو مف أمكر قد تككف ما صدر م ، ألنو يكجو طمعو في المغفرة إليو كحده، كيستعظـ ربو 
نيا كيعتبرىا خطايا، ىضما لنفسو، كتعميما لؤلمة أف تجتنب المعاصي، كأف تككف م خبلؼ األكلى،

 .(ِ)كحده عمى حذر كأف تفكض رجاءىا إلى اهلل 
ما يتناسب كربكبية الرٌب لعباده. فيك الذم  يبلحظ ىنا أف إبراىيـ قد ذكر مف صفات اهلل  -ْ

يرٌبى عباده، كيحكطيـ بنعمو كآالئو. فييدل الضاٌليف، كيطعـ الجائعيف، كيمقى خطايا المخطئيف 
ساب كالجزاء، كيركل الٌظماء، كيشفى المرضى، كيحيى المكتى، مف عباده بالعفك كالغفراف، يكـ الح

حسانو إلى عباده، كفي ىذا ما يغرييـ بالٌمياذ بو، كالٌمجأ  كفي ىذا ما يكشؼ لمقكـ عف نعـ اهلل كا 
 .(ّ)إليو، حتى ال يحرمكا ىذا الخير الكثير الذم في يديو

ب كؿ عاقؿ مف فيك إشارة إلى ما ىك مطمك  (ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ) -ٓ
 .(ْ)الخبلص عف العذاب كالفكز بالثكاب

إف صفات ىذا المعبكد بحؽ تستكجب عبادتو كالتقرب إليو، فيك الخالؽ اليادم المرشد إلى  -ٔ
الديف الحؽ، كىك الذم يرزؽ الطعاـ كالشراب كغيرىما مف المنافع، ال غيره، كىك الشافي المعافي، 

ثـ المفني، ثـ الباعث البعث، كىك غافر الذنب كقابؿ  العدـ،كىك المميت كالمحيي، أم المكجد مف 
 .(ٓ)التكب شديد العقاب، الفعاؿ لما يشاء

 .(ٔ)إف جميع النعـ التي يتمتع بيا المرء مف النشأة األكلى إلى آخر الدىر ىي مف اهلل كحده -ٕ
 

 

                                                           

 (.ُِٓ/ ِْينظر: تفسير الرازم ) (1)
 (.ُِْ/ ْسرار التأكيل )ينظر: تفسير البيضاكم  أنوار التنزيل كأ (2)
 (.ُّٖ/ َُ) للخطيب ينظر: التفسير القرآني للقرآف (3)
 (.ُّٓ/ ِْينظر: تفسير الرازم ) (4)
 (.ُُٕ/ ُٗالتفسير المنير للزحيلي )ينظر:  (ٓ)
 (.ِٕ/ ُٗتفسير المراغي )ينظر:  (ٔ)
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 اططلبذاؾثاؾث

ذاؾتقر ذإىلذاهللذباؾدعاء

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ٱ  ٻىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   ٹ ٹ چ 

 [ ٚٛ – ٖٛالشعراء: ]  چڀ   ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  

 أواًل: المناسبة:
نشائو إلى حيف كفاتو،  بعد أف أثنى إبراىيـ  عمى ربو كعظـ شأنو، كعٌدد نعمتو مف لدف خمقو كا 

ت المخمصيف، كابتيؿ إليو ابتياؿ مع ما يرجى في اآلخرة مف رحمتو، أتبع ذلؾ بالدعاء بدعكا
 .(ُ)األٌكابيف، كىذا عمى ما ىك مطمكب مف تقديـ الثناء عمى الدعاء

 ثانيًا: المطائف البالغية:
استعار المساف لمذكر الجميؿ كالثناء الحسف كىك مف  (ٻ  ٻٱ ٻ )االستعارة المطيفة  -ٔ

 .(ِ)ألطؼ االستعارات
ألحقني بالصالحيف، ألف القكة النظرية مقدمة عمى القكة قدـ قكلو: ىب لي حكمان عمى قكلو: ك  -ٕ

ف لـ يعمؿ بو، كعكسو غير ممكف، ألف العمـ صفة الركح،  العممية، ألنو يمكنو أف يعمـ الحؽ، كا 
 .(ّ)كالعمؿ صفة البدف، ككما أف الركح أشرؼ مف البدف، كذلؾ العمـ أفضؿ مف اإلصبلح

 ثالثًا: المفردات المغوية:
 .(ْ)أم: معرفة باهلل كبحدكده كأحكامو (حبىئ  يئ  جب  ) -ُ
 .(ٓ)بأىؿ الجنة، كقيؿ: يريد النبييف قبمو :(خب  مب) -ِ
أم: اجعٍؿ لي ذكران حسنان كثناءن عاطرا فيمف يأتي بعدم إلى  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ) -ّ

 .(ٔ)يـك القيامة
 .(ٕ)امةأم: ال تفضحني عمى رءكس األشياد، كال تعذبني يـك القي (ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ) -ْ
 

                                                           

 (.ُِٕ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ُ)
 (.ّّٓ/ ِ)لصابوني ل ينظر: صفوة التفاسير  (ِ)
 (.ُٕٔ/ ٖ) البن حياف ينظر: البحر المحيط في التفسير (ّ)
 (.ُُِ/ُّ(، كتفسير القرطبي )ُُٖ/ٔ(، كتفسير البغوم )ّٔٓ/ّينظر: تفسير الوسيط ) (ْ)
 .(ُٓ:ص ) ينظر: تفسير مقاتل (ٓ)
 (.ّّٓ/ِ)للصابوني ينظر: صفوة التفاسير  ((ٔ

 (.ُُْ/ ُّلقرطبي )ل لقرآفا بأحكاـ الجامع ينظر: تفسير (ٕ)
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 رابعا: التفسير اإلجمالي:
 عمى ربو بيذا الثناء الجميؿ، أتبع ذلؾ بتمؾ الدعكات الخاشعات فقاؿ: بعد أف أثنى إبراىيـ 

 أم: عممان كاسعان مصحكبان بعمؿ نافع. (ىئ  يئ  جب  حب )
بيـ في  ترافقنيمف عبادؾ الذيف رضيت عنيـ كرضكا عنؾ، بحيث  (خب  مب)

 جنتؾ.
أم: كاجعؿ لي ذكران حسنان، كسمعةن طيبةن، كأثران كريمان في األمـ  (پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )

 مف بعدم. ستأتياألخرل التي 
لو ىذه الدعكة، فجعؿ أثره خالدان، كجعؿ مف ذريتو األنبياء كالصالحيف، كعمى رأسيـ  كقد أجاب 
 .سيدنا محمد 

حساب، مف عبادؾ الذيف أم: كاجعمني في اآلخرة عندما ألقاؾ يا ربي لم (پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ)
 أكرمتيـ بدخكؿ جنتؾ كبكراثتيا فضبلن منؾ ككرمان.

 -يا إليى -عف طريؽ الحؽ، فإني قد كعدتو بأف استغفر لو عندؾ (ٺ  ٺ     ٺ    ٺ    ٿ  ٿ  )
ڃ ڃ  چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  چ: كما قاؿ  كىذا مما رجع عنو إبراىيـ 

أم:  (ٿ  ٹ) [114التوبة: ] چژ  ڑ          ڑ   ک    ک    ژ ڈ  ڈ ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 
كال تفضحني يىٍكـى ييٍبعىثيكفى أم: يكـ تبعث عبادؾ في اآلخرة لمحساب، بؿ استرني كاجبرني كتجاكز 

 .(ُ)في تحرم الكماؿ كالسبلمة كالنجاة، في يـك شديد األىكاؿ عف تقصيرم كىذا مبالغة منو 
 داف والمقاصد:خامسا: تحقيق األى

، كصدؽ الٌتكجو إليو، يحتاج إليو كؿ مؤمف الٌدعاء مٌخ العبادة، كدليؿ اإلخبلص كحٌب اهلل  -ُ
في كؿ حاؿ، تترٌدد بو شفاه المكركب كالحزيف، كيمجأ إليو المريض المتأٌلـ، كيمكذ إليو الخائؼ 

عاذة مف العذاب األليـ، المضطرب، كيضرع بو المسافر، كيستعيف بو لمٌتغٌمب عمى العدك، كاالست
فيك سمكة المكركب، كرجاء الطامع، كأمؿ الٌصالح، كال يستغني عنو حتى الٌنبي المرسؿ، لذا عٌبر 

مداده بفضؿ اهلل كرحمتو في الدنيا  إبراىيـ الخميؿ  في دعائو عف حرارة الٌشكؽ إلى اهلل، كا 
 .(ِ)كاآلخرة

نيا كاآلخرة، فطمب أف يؤتيو اهلل عممان كفيمان في دعائو ىذا خيرم الد جمع إبراىيـ الخميؿ  -ِ
 .(ّ)كمعرفة باهلل عز كجؿ كبحدكده كأحكامو

                                                           

 (.ِٕٓ/ َُ(، التفسير الوسيط لطنطاكم )ُْٕ/ ٔينظر: تفسير ابن كثير ) (ُ)
 ( بتصرؼ.ُّْٖ/ ِينظر: التفسير الوسيط للزحيلي ) (ِ)
 (.ُْٕ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ّ)
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ىذا دليؿ عمى الترغيب في العمؿ الصالح الذم يكسب الثناء  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ) -ٖ
إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثبلث: »أبي ىريرة: فيما يركيو  ، قاؿ النبي (ُ)الحسف

 .(ِ)«، أك عمـ ينتفع بو، أك كلد صالح يدعك لوصدقة جارية
إف النص الكريـ يدؿ عمى أف حب المحمدة بيف الناس ليس  (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ) -ْ

أمران غير مشركع ما داـ يقصد إلييا النفع كالخير، كعمكـ اإلصبلح كما داـ الى يتعالى كال يستطيؿ 
، (ٓ)عمى استحباب اكتساب ما يكرث الذكر الجميؿكفيو التنبو  (ْ)لمكيا اليراسي قاؿ، (ّ)عمى الناس

 .(ٔ)كطمب المؤمف لمثناء الحسف مف بعده ال يتعارض مع إخبلصو هلل، كال مانع فيو
المسمـ الكاعي الكٌيس مف جمع في دعائو خيرم الدنيا كاألخرة، كال يقتصر عمى إحداىا، كىذه  -ٓ

  دينا، كىك ما رغبت فيو اآليات الكريمةكما بينتيا اآليات التي بيف أي كانت دعكة إبراىيـ 
 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې   چ

 .[271البقرة: ] 
ـى تككف ميراثان لمعمؿ  (پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ) -ٔ عبر بيذا التعبير لئلشارة إلى أف جنة النعي

الى يعطيو ذلؾ الحؽ  مع أنو عمؿ عمبلن صالحان، لئلشارة إلى أف عممو الصالح، كطمبيا مف المَّو 
، فبل يستحؽ عامؿ بعممو إال أف يتغمده المَّو برحمتو إنما ىبة مف المَّو   .(ٕ)كمنَّة كفضبلن

ی  ی      ی  ی  جئ   حئ  مئ  )سبب إرثيا كىك التقكل في قكلو  بياف أف الجنة تكرث كيذكر  -ٕ

 .(ٖ) [63مريم: ] (ىئ   يئ  
 .(ٗ)نة ال تناؿ إال بكرمو عز كجؿإشارة إلى أف الج (پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ) -ٖ

                                                           

 ( بتصرؼ.ُْٕ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ُ)
ٍنسىافى ًمنى الثػَّوىاًب بػىٍعدى كىفىاتًوً   ّالوصية، باب كتاب  (صحيح مسلمِ)  (.ُْ،حديث رقم )ُِٓٓ/ّ، بىابي مىا يػىٍلحىقي اإٍلً

 (.َّٕٓ/ َُينظر: زىرة التفاسير ) (ّ)
 كسكن ف،طبرستا في كلد .مفسر شافعي، فقيو: الهراسي بالكيا المعركؼ الدين، بعماد الملقب الطبرم، الحسن أبو علي، بن محمد بن علي (ْ)

 أحكاـ» كتبو من(ىػ َْٓتوفي) .لو كشهد المستظهر، فحماه قتلو السلطاف كأراد فرجم، الباطنية بمذىب كاتهم .ككعظ. بالنظامية فدرس بغداد
 .(ِّٗ/ْ)للزركلي  ينظر: "ابأعّلـ" « القرآف

 (.ّّّ/ ْأحكاـ القرآف للكيا الهراسي ) (ٓ)
 .(ٔٗ /ُّ) ص صّلح الخالدم ينظر: التفسير المنهجي، (ٔ)
 (.َّٕٓ/ َُينظر: زىرة التفاسير ) (ٕ)
 (.ٗٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (8)
 (.ُُٓ/ ِينظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآف المجيد ) (9)
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الكارث يأخذ الميراث دكف مقابؿ فكأنو ًىبة، كعمى ىذا المعنى يككف المراد بميراث الجنة أف اهلل  -ٗ
  أعطى عباده الطائعيف الجنة ىبةن منو كتفٌضبلن عمييـ، كليس بعمميـ، فالجنة جاءتيـ كما ،

 يأتي الميراث ألىمو دكف تعب منيـ كدكف سىٍعي.
لن يدخل أحد منكم الجنة بعممو، قالوا: وال  »في الحديث النبكم:  كىذا تصديؽ لقكؿ رسكؿ اهلل 

 .(ُ)« أنت يا رسول اهلل؟ قال: وال أنا، إال أن يتغمدني اهلل برحمتو
 .(ِ)استغفار األنبياء تكاضع منيـ لربيـ، كتعميـ ألمميـ ليككنكا عمى حذر -َُ
، ؿ مقٌكمات القدكة الحسنة، كالصفكة المختارة، كالقرب مف اهلل تضٌمف دعاء إبراىيـ الخمي -ُُ

 .(ّ)لتعميـ اآلخريف كاالقتداء بو
 .(ْ)مشركعية االستغفار لمكالديف إف ماتا عمى التكحيد -ُِ
 المؤمف يخاؼ مف أىكاؿ يـك القيامة، كلذلؾ يطمب مف اهلل الستر فيو. -ُّ

  

                                                           

جنة كالنار كتاب صفة القيامة كال (،. كمسلمْٕٔٔ) ،حديث رقمٖٗ/ٖ كتاب الرقاؽ، باب القصد كالمداكمة على العمل، ( ركاه البخارمُ)
ًة اهلًل تػىعىالىى ُٕباب  ًلًو بىٍل ًبرىٍحمى  .(ٕٓ) حديث رقم َُِٕ/ْ. بىابي لىٍن يىٍدخيلى أىحىده اٍلجىنَّةى بًعىمى
 (.ُُٓ/ ِينظر: مراح لبيد لكشف معنى القرآف المجيد ) (ِ)
 (.ُّٖٓ/ ِينظر: التفسير الوسيط للزحيلي ) (ّ)
 (.ٗٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ْ)
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عاططلبذاؾراب  

ذدا ذواشزاءؿنذؿشافدذقومذاؾقواؿةذاص

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ     چ  چ  چ  ٹ ٹ چ 

  [ٜٔ – ٛٛالشعراء: ] چڇ     ڇ  
 

 أواًل: المناسبة:
بدعكات المخمصيف األكابيف، كختميا بأال يخزيو اهلل يكـ البعث، كصؼ  بعد أف دعا إبراىيـ 

كعقاب، كندـ المشركيف كحسرتيـ عمى ما كانكا فيو مف الضبلؿ، يكـ القيامة، كما فيو مف ثكاب 
 .(ُ)كتمني الكٌرة إلى الدنيا ليؤمنكا كيطيعكا

 ثانيًا: المطائف البالغية:
 .(ِ)(ڃ  ڃ     چ     )مقابؿ قكلو عف السعداء (چچ  ڇ  )المقابمة البديعة

 ثالثًا: المفردات المغوية:
طاىر، سميـ مف الشرؾ  جاء ربَّو في اآلخرة بقمب نقيٌ أم: إال مف  (ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ   ڃ ) -ُ

  .(ّ)كالنفاؽ، كالحسد كالبغضاء
اإلزالؼ: التقريب، مشتؽ مف الزلؼ بالتحريؾ. كيقاؿ: ازدلؼ: اقترب،  (ڃ ڃ چ) -ِ

 .(ْ)كتزلؼ: تقرب، فيمزة أزلفنا لمتعدية
، كىـ المتقكف الذيف رغبكا أم: قربت الجنة كأدنيت مف أىميا يكـ القيامة مزخرفة مزينة لناظرييا

 .(ٓ)فييا، كعممكا ليا في الدنيا
 .(ٔ)أم: أظيرت ككشفت النار غطاءىا لمكافريف (چچ  ڇ  ) -ّ

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
يكـ القيامة الذم يخاؼ منو بأنو يكـ ال ينفع اإلنساف فيو ماؿ كال بنكف، إال مف أتى  كصؼ اهلل 

فينفعو سبلمة قمبو. كالقمب السميـ هلل: ىك الخالص السميـ مف الٌشرؾ اهلل بقمب سميـ مف الشكائب، 
كالمعاصي، كمتاع الدنيا كلك كاف مباحان، كالماؿ كالبنيف. كمما ال شؾ فيو أف األىـ كاألخطر 

                                                           

 (.ُٖٕ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (1)
 (.ُٕٕ/ ُٗ)المرجع السابق ينظر:  (2)
 (.ِّٓ/ ِ) للصابوني صفوة التفاسيرينظر:  (3)
 (ُّٔ/ ُٗ) البن عاشور ينظر: التحرير كالتنوير (4)
 (.ُْٗ/ ٔتفسير ابن كثير)ينظر:  (ٓ)
 (.ٗٓٓ/ ِتفسير السمرقندم بحر العلـو )ينظر:  (ٔ)
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لسبلمة القمكب: ىك تخٌمصيا مف الٌشرؾ كالٌنفاؽ، كالكفر كالٌضبلؿ، ألف الٌشؾ كالٌشرؾ كالٌنفاؽ ىي 
ككاف إبراىيـ . [17البقرة: ] چڍ  ڌ  ڌ  چ  في كصؼ المنافقيف: ب، كما قاؿ اهلل أمراض القمك 

 .ذا قمب صاؼ مف كؿ المعكرات، كذا فطرة سميمة مف جميع شكائب الضبلؿ 
مف اإلزالؼ بمعنى  (ڃ ڃ): كقكلو  بعد ذلؾ مشيدان مف مشاىد يكـ القيامة، ثـ يبيف 

لقيامة لممتقيف، الذيف صانكا أنفسيـ عف كؿ ما ال يرضاه اهلل القرب كالدنك، أم: كقربت الجنة يكـ ا
.كصارت بحيث يشاىدكنيا كيتمذذكف برؤيتيا ، 

كبرزت الجحيـ لمغاكيف أم: أما الغاككف الذيف استحبكا العمى عمى اليدل، كآثركا الغكاية عمى 
ة ليـ، بحيث تككف بمرأل اليداية، فقد برزت الجحيـ ليـ بأىكاليا كسعيرىا كتككف النار بارزة مكشكف

منيـ، يسمعكف زفراتيا التي تبمغ منيا القمكب الحناجر، كيكقنكف بأنيـ مكاقعكىا، ال يجدكف عنيا 
ڀ  ٺ  چ كفى ىذا تعجيؿ لمغـ كالحسرة، إذ نسكا في دنياىـ ىذا اليكـ كما جاء في قكلو:  مصرفان،

 .[ٖٗجاثية: ال] چٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  
 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

يكـ القيامة قٌربت الجنة كأدنيت ألىؿ التقكل السعداء، الذيف قضكا حياتيـ الدنيكية في التزاـ  -ُ
األكامر اإلليية، كاجتناب الٌنكاىي الٌربانٌية، فعمركا دنياىـ بالتٌقكل. كفي ذلؾ اليكـ أظيرت الجحيـ 

 .(ُ)كالٌضبلؿ، البعيديف عف الحٌؽ كاليداية، الغارقيف في الشقاء كاالنحراؼكىي النار ألىؿ الغكاية 
 .(ِ)بطبلف االنتفاع يـك القيامة بغير اإليماف كالعمؿ الصالح بعد فضؿ اهلل كرحمتو -ِ
 .(ّ)الترغيب في التقكل كالتحذير مف الغكاية -ّ
 .(ْ)عمى طاعة اهلل عمى المؤمف أف يتذكر أحداث يـك القيامة باستمرار ، ليستقيـ -ْ
ما مريضان، كالناس عمى أحد ىذيف القمبيف يتقمبكف بيف سبلمة القمب أك مرضو  -ٓ القمب إما سميمان كا 

كفساده، كال ينفع اإلنساف يـك القيامة إال القمب السميـ، كمدار التكميؼ يرتكز عمى صبلح القمب كسبلمتو 
ن في الجسد مضغة إذا» مف الشرؾ، لذا قاؿ  ذا فسدت فسد الجسد  صمحت صمح الجسد كمو أال وا  وا 
 . (ٙ)«يا مصرف القموب ثبت قمبي عمى طاعتك لميما»:  ، ككاف أكثر دعائو (٘)«كمو أال وىي القمب

                                                           

 (.ُّٕٖ/ ِينظر: التفسير الوسيط للزحيلي ) (1)
 (.ٗٓٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (2)
 (.ٗٓٔ/ ّ)المرجع السابق ينظر:  (3)
 .(ََُ/ ُّ) د صّلح الخالدم، ينظر: التفسير المنهجي (4)

كتاب المساقاة    صحيح مسلم (،ِٓحديث رقم ) ِٖ/ُ، باب فضل من استبرأ لدينو ّٕ كتاب االيماف باب ( ركاه البخارمٓ)
ًؿ كىتػىٍرًؾ الش بػيهىاتً  َِباب   (.َُٕحديث رقم ) ُُِٗ/ّ .بىابي أىٍخًذ اٍلحىّلى

أنو قاؿ يا مقلب القلوب  باب ما ذكر عن النبي  َْ (،بابُِّحديث رقم ) ٖٔ/ُ( السنة البن ابي عاصم بتعليق االلباني ٔ)
  .القلوب ثبت قلبي على طاعتك
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عمى الدكاـ مف أىـ حاالت كأسباب تركيض القمكب عمى السبلمة  مف المعمكـ أف ذكر اهلل  -ٔ
، جاء في األثر أك الحديث (ُ)صاؼ الجميمةكالخمكص مف األكصاؼ الذميمة، كاالتصاؼ باألك 

من شغمو القرآن وذكري عن »فيما ركاه الترمذم عف أبي سعيد الخدرم:  القدسي عف اهلل 
مسألتي أعطيتو أفضل ما أعطي السائمين وفضل كالم اهلل عمى سائر الكالم كفضل اهلل عمى 

 .(ِ)«خمقو 
كاجعمو خاليان هلل ميٍنشغبلن بو، فيذه ىي سبلمة القمب؛ ال تزحـ قمبؾ بما يىٍشغىمو مف أمكر الدنيا،  -ٕ

 .(ّ)ألف القمب مفطكر عمى ىذا، مطبكع عميو
إخبلص القمب كمو هلل، كتجرده مف كؿ شائبة، كمف كؿ مرض، كمف كؿ غرض. كصفائو مف  -ٖ

 .(ْ)الشيكات كاالنحرافات. كخمكه مف التعمؽ بغير اهلل. فيذه سبلمتو تجعؿ لو قيمة ككزنا
 : كما قاؿ  إذا لـ يتكٌفر اإلخبلص في العمؿ، فالرياء ييحبطو، كيجعمو ىباءن منثكران، -ٗ

إٍف كنتى تفعؿ الخير في الدنيا كال . [ٖٕالفرقان:  ] چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ 
 رة.عف الشريؾ، فمف ينفعؾ عممؾ، كلف يككف لؾ منو نصيب في ثكاب اآلخ تؤمف باهلل كال تينزىو 

ال ينفع الماؿ صاحبو، كلك صرفو في كجكه البر إذا كاف صاحبو شاكا أك كافرا، كال ينفع  -َُ
الكلد كالده كلك كاف صالحا إذا كاف أبكه شاكا أك كافرا، فصبلح الماؿ كالكلد ينفع عند اهلل إذا كاف 

 .  (ٓ)صاحبيما مؤمنا بو، كاال فبل
إن ...»ى أف رحمة اهلل تسبؽ غضبو، كما جاء في الحديث، تقديـ الجنة عمى النار فيو إشارة  إل -ُُ

 .(ٕ)ألف إظيار جينـ ال يستمـز قربيا، كتقريب الجنة ىك تقريبيا مف داخمييا، (ٔ)«رحمتي تسبق غضبي
 .(ٕ)داخمييا
تقمب العبد بيف الترغيب كالترىيب يحمؿ عمى االستقامة عمى منيج اهلل كالتزاـ طاعتو،  -ُِ

 مى المعصية مبدأ أصيؿ في تربية العبد، لذا أكثر القرآففالثكاب عمى الطاعة كالعقاب ع
في كثير مف آياتو، فيذكر الجنة كيتبعيا النار، كيذكر عقكبة القكـ المكذبيف كنجاة المؤمنيف،  

 كىكذا، ترسيخان ليذا المفيكـ في حياة العبد.

                                                           

 (.ُٕٓ/ ُٗمنير للزحيلي )لتفسير الينظر: ا (ُ)
 ؿغريب. قاىذا حديث حسن  الترمذم قاؿ (،ِِٔٗ،حديث رقم)ّْ/ٓ، ِٓأبواب فضائل القرآف، باب  ( ركاه الترمذمِ)

 . (ضعيف في السلسلة الضعيفة ) الشيخ ابألباني :
 (.ََُٓٔ/ ُٕينظر: تفسير الشعراكم ) (3)
 (.َِْٔ/ ٓ)لسيد قطب  ينظر: في ظّلؿ القرآف  (4)
 (.ِٕٔ/ ِ) يالعان غازم آؿ حويش مٌّل  بن القادر عبدل ينظر: بياف المعاني (ٓ)

 .ميٍسنىدي أىًبي حىٍمزىةى أىنىًس ٍبًن مىاًلكو (، ُٓٗٗ) حديث رقم ُُٓ/ُٔمسند البزار  (ٔ)
 (.ِٕٔ/ ِ) العاني غازم آؿ حويش مٌّل  بن القادر لعبد بياف المعانيينظر:  (ٕ)
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 ساططلبذاضاؿ
ذعقودةذاؾشركذؿِوِردذاطهاؾك

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ         ڑ   ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ٹ ٹ چ 

  [ٜ٘ – ٕٜالشعراء: ] چگ  گ ڳ  ڳ 
 أوال: المطائف البالغية:

كىك مف السجع الحسف  (ڳ, گ, ڑ ,ڌ)اة الفكاصؿ في أكاخر اآليات مثؿ مراع
 .(ُ)الذم يزيد في جماؿ البياف
 ثانيا: المفردات المغوية:

يمتنعكف منو ثـ يؤمر بيـ  (ڑڑ)نكـ مف العذاب ىؿ يمنعك أم:  (ژ  ژ   ڑڑ) -ُ
ىؿ ينصركنكـ، فيدفعكف العذاب عنكـ، أك ينتصركف بدفع العذاب عف  .(ِ)فييمقكف في النار

 .(ّ)أنفسيـ
يـ عمى بعض (ک  ک  ) -ِ  .(ْ)أم: أيٍلقيكا، كقيًمبى بعضي
ـي كالمشرككف كالعابدكف كالمعبكدكف (ک  گ) -ّ  .(ٓ)أم: األصنا
مىٍف أىطىاعىوي ًمٍف اٍلًجٌف كاإلنس (  گ  گ ڳ) -ْ أم: أىٍتبىاعو كى

(ٔ). 
 ثالثا: التفسير اإلجمالي:

أم أيف آليتكـ التي عبدتمكىا مف  (ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڑ   ڑ  ک  )
ف دكف اهلل مف تمؾ األصناـ كاألنداد، ىؿ ينفعكنكـ بنصرتيـ لكـ كيمنعكنكـ مف العذاب، كىؿ ينفعك 

أنفسيـ بانتصارىـ كدفع العذاب عنيـ؟ ال يحصؿ كبل األمريف، فإنيـ كآليتيـ كقكد النار، كحصب 
كالكبكبة تكرير الكب  (ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ ڳ  )جينـ، ىـ ليا كاردكف، كما قاؿ: 

 عمى التكرير في المعنى، كأنو إذا ألقي في جعؿ التكرير في المفظ دليبلن  ،كىك اإللقاء عمى الكجو
مف اإلنس كالجف الذيف أزَّىـ  (گ  گ ڳ  ) جينـ ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرىا،

إلى المعاصي أزِّا كتسمط عمييـ بشركيـ كعدـ إيمانيـ فصاركا مف دعاتو كالساعيف في مرضاتو كىـ 

                                                           

 (.ّْٓ/ ِ)لصابونيل ينظر: صفوة التفاسير  (1)
 (.ُِّ/ّ، كتفسير ىود الهوارم )(ُٓ:ص)ينظر: تفسير مقاتل،  (ِ)
 (.ُّٕ/ ُينظر: التفسير الميسر ) (ّ)
 (.ّْٓ/ ٖ) للسمين الحلبي ينظر: الدر المصوف في علـو الكتاب المكنوف (ْ)
 (.ّّٓ/ ِ) للصابوني ينظر: صفوة التفاسير (ٓ)
 .(ْٖٔ:ص)ينظر: تفسير الجّللين،  (ٔ)



 

219 
 

ـ ما بيف داع لطاعتو كمجيب ليـ كمقمد ليـ عمى شركيـ فدىكركا فييا كعبدتيـ، كالقادة كأتباعي
، بعضيـ عمى بعض. كتقديـ إلقاء اآللية ليشاىد الغاككف سكء حاليـ، يمقكف فييا إلقاء مكرران 

 .(ُ)كييأسكا مف النجاة
 رابعا: تحقيق األىداف والمقاصد:

 .(ِ)تقرير أف دعاة الزنى كالربا كالخرافة كالشركيات مف الناس ىـ مف جند إبميس -ُ
ٍف أٍغكىٍكىـ كأضم -ِ كىـ؛ ليقطع أمؿ التابعيف ليـ في النجاة كليشاىدكا سكء الغاككف يسبقكف مى

 .(ّ)حاليـ، فيزدادكا غمان عمى غـ
 .(ْ)إلىماؿ كاإلذالؿ في جينـ، حتى إنيـ ييكبكبكفى فييا كبكبةن فار ايىمقىى الك -ّ
الشيطاف عدك ميضؿه مبيف، لو جنكد كأتباع، يأتمركف بأمره كينتيكف بنييو، يكجييـ إلى إغكاء  -ْ

ضبللاإلنس ، فيـ السبب الرئيسي في ضبلال اإلنساف كانحرافو، ككاف مف تبعيـ في الدنيا واف كا 
 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۈچ تبعيـ كذلؾ في األخرة 

  .[113النساء: ]

                                                           

 .(ّٗٓ :ص)(، كتفسير السعدم ِِّ/ ّينظر: تفسير الزمخشرم ) (ُ)
 (.ُٔٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ِ)
 ( بتصرؼ.ََُٗٔ/ ُٕينظر: تفسير الشعراكم ) (3)
 (ََُ/ُّ)د صّلح الخالدم  ينظر: التفسير المنهجي  (4)
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ذاططلبذاؾدادس

ذختاصمذأفلذاؾنارذوأؿاـوِّهمذػوها

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀٹ ٹ چ 

 چھ       ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳     ﮴   ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

  [ٕٓٔ – ٜٙالشعراء: ] 

 أواًل: المناسبة:
ذكرت اآليات السابقة حالة إلقاء الكفرة كأتباعيـ مف اإلنس كالجف كالشياطيف في جينـ، ثـ ذكرت 

ر بيـ الخاؿ فييا، كرسخت أقداميـ، كسكنكا بعد الكبكبة ىذه اآليات تخاصميـ  فييا بعدما استق
 فييا.
 المفردات المغوية: ثانيًا:

يعني: نطيعكـ كما يطيع المؤمنكف أمر اهلل عز كجؿ في العبادة  (ۀ  ۀ  ہ  ہ   )-ُ
  .(ُ)كالمحبة كالخكؼ كالرجاء كندعككـ كما ندعكه

  .(ِ)ىذا اليـكليس لنا مف يشفع لنا مف ىكؿ . أم:( ے  ے  ۓ  ۓ   )-ِ
َـّ إذا قىريب، كدنا (﮳ ﮴  ڭ) -ّ َـّ األمر، كأىحى معنى الحميـ في المغة: القريب، مف قكليـ: أىحى

(ّ) ،
 .(ْ)كالمعنى: كال قريبو أك صديؽو يشفع لنا ، خالص الكد ينقذنا مف عذاب اهلل

المؤمنيف  أم: فميت لنا رجعة إلى الدنيا، فنصير مف جممة (ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ) -ْ
 .(ٓ)الناجيف، لنؤمف كنكحد كنعبد ربنا

 ًا: المطائف البالغية:ثالث
. أم أف الشفعاء (ٔ)قاؿ الزمخشرم رحمو اهلل: "كجمع الشافع لكثرة الشافعيف، ككٌحد الصديؽ لقمتو"

ف لـ يكف ىناؾ سبؽ معرفة، كأما الصديؽ المخمص في كداده فقميؿ  يكثركف عادة عند المحنة، كا 
 .(ٕ)نادر

  

                                                           

 (ّٗٓ: ص) سعدمال تفسير،ك (َٔٓ/ ِ) العلـو بحر  السمرقندم تفسيرينظر:  ((ُ
 (ّّٓ/ ِ)للصابوني   التفاسير صفوة (ِ)
 .( كالحميم من االحتماـ، كىو االىتماـُُٗ/ّ(، قاؿ في الكشاؼ )ُِٓ/ُِ( )حمم(، كلساف العرب )ُْ/ْينظر: تهذيب اللغة ) (3)
 .(ِٕٗ:ص)(، كالوجيز للواحدم ّّٓ/ِينظر: صفوة التفاسير ) (4)
 .(ُّٕ/ ُ) الميسر التفسيرينظر:  (ٓ)
 (.ِِّ/ّينظر: تفسير الزمخشرم ) (ٔ)
 (.ُِٖ/ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ٕ)
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 ًا: التفسير اإلجمالي:رابع

أم قاؿ أىؿ الغكاية،  (ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ)
كىـ في حاؿ الغيظ الشديد مف المخاصمة كالمحاجة بينيـ كبيف اآللية المعبكدة كالشياطيف الداعية 

ـ أييا األصناـ كاألحجار لتمؾ العبادة: كاهلل لقد كنا في ضبلؿ عف الحؽ كاضح بٌيف حيف نجعمك
طاعة األمر مع رب العالميف مف اإلنس  كالمبلئكة كبعض البشر متساكيف في استحقاؽ العبادة كا 

 .[ٗٙ:ص ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹچ كالجف:
يعني مف دعاىـ إلى  (ھ   ھ)عف اليدل (ہ  ھ)كىذا خطاب في الحقيقة بدليؿ قكليـ: 

يف، كقيؿ رؤساؤىـ الذيف أضمكىـ، كقيؿ إبميس كجنكده. عبادة األصناـ مف الجف كاإلنس كالشياط
أم كالحؽ أنو ما دعانا إلى ذلؾ الخطأ العظيـ إال المجرمكف مف الشياطيف كالقادة كالرؤساء، كما 

كقد أفمسنا اليكـ مف  .[ٚٙ:األحزاب ] چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ  :قاؿ
﮴   ڭ   ): كعكدىـ الكاذبة كاآلماؿ المعقكدة كما قاؿ ﮳      ﮲   أم فميس لنا اليـك  (ے  ے  ۓ  ۓ 

شفيع يشفع، كال صديؽ كدكد قريب ييمو أمرنا، مف الذيف كنا نعدىـ شفعاء كأصدقاء ألنيـ كانكا 
، ككاف ليـ أصدقاء مف شياطيف اإلنس يعدكنيـ يعتقدكف في أصناميـ أنيـ شفعاؤىـ عند اهلل 

 .[ٖ٘:األعراف ] چ  . . .ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڦ  ڦچ :بالنجاة كاإلنقاذ، كما قاؿ 
كالمراد التميؼ كالتأسؼ عمى فقد شفيع يشفع ليـ مما ىـ فيو، أك صديؽ شفيؽ ييمو ذلؾ، كقد ترقكا 
لمزيد انحطاط حاليـ في التأسؼ، حيث نفكا أكالن أف يككف ليـ مف ينفعيـ في تخميصيـ مف العذاب 

ۇ  ۆ   )يككف ليـ مف ييمو أمرىـ كيشفؽ عمييـ، كيتكجع ليـ، أك يخمصيـ،بشفاعتو، كنفكا ثانيان أف 

أم ليت لنا رجعة إلى الدنيا، فنؤمف باهلل ربنا كحده ال شريؾ لو، كنؤمف  (ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ
عنيـ  برسمو الكراـ، كنعمؿ صالحان غير الذم كنا نعمؿ، كلكف ذلؾ كذب كمراكغة، كما أخبر

ٻ  ٱ   چ أيضا: كقاؿ  .[ٕٛ:األنعام ] چڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ    چبخبلؼ ذلؾ 

 .(ُ([٘ٚ:المؤمنون ]چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
 رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد:

تقرير أف المجرميف ىـ الذيف أفسدكا نفكسيـ كنفكس غيرىـ بدعكتيـ إلى الضبلؿ كحمميـ عمى  -ُ
 المعاصي.

 .(ِ)شفعاءن كال أصدقاء يكـ القيامة، فيزدادكف حسرةن كندامةن ال يجد الكفار  -ِ
 تقرير أف الشفاعة لف تككف لمف مات عمى الشرؾ كالكفر. -ّ

                                                           

 .(َُّ/ َُ) المعاني ركح ابألوسي كتفسير(ّٔٗ/ ٗ) القرآف مقاصد في البياف فتح( َُٖ/ ُٗ) للزحيلي المنير التفسير: انظر (ُ)
 (.ََُ/ُّ) د صّلح الخالدم ينظر: التفسير المنهجي ((ِ
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غكاءه لآلخريف، ال يعفييـ مف المسئكلية كالعذاب يكـ القيامة -ْ  .(ُ)إضبلؿ المجـر كا 
مة كصداقةو في الدنيا  الصديؽ الحميـ ىك الذم يكدؾ كيدافع عنؾ، كتكدهي كتدافع عنو. فكؿ -ٓ خي

ں ں  ڱ  ڱ  چ  :بيف غير المتقيف، تنقمب إلى عداكةو شديدة يكـ الديف كما قاؿ اهلل 

ًتيـ كمكداتيـ، ألنيا مف ، [ ٚٙالزخرف: ] چڻ  ڻڻ ڻ أما المتقكف فيحفظ اهلل ليـ خيبلَّ
 .(ِ)عناصر سعاداتيـ في جنات النعيـ

معتزلة الذيف ال يجكزكف الشفاعة في الخبلص مف النار ثبكت الشفاعة يكـ القيامة، خبلفان لم -ٔ
 .(ّ)بعد دخكليا أك قبمو

 .(ْ)يعترؼ الكفار في اآلخرة بخطئيـ كضبلليـ، بينما كانكا يرفضكف االعتراؼ بذلؾ في الدنيا -ٕ
 (.ٓ)كلكف دكف جدكل يتمنى الكفار العكدة لمدنيا ليؤمنكا، لشعكرىـ بالحسرة كالخسارة في اآلخرة -ٖ
 
 

 اططلبذاؾدابع

ذاؾعربةذيفذؼصةذإبرافومذ

   چې  ې       ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئ    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉٹ ٹ چ 
 [ٗٓٔ–ٖٓٔالشعراء: ]

 

 أواًل: المناسبة:
ۅ  ۅ  ۉ  )لما كاف في ىذه القصة أعظـ زاجر عف الشرؾ، كآمر باإليماف، نبو عمى ذلؾ بقكلو: 

 .(..  ېۉ
 ية:المفردات المغو ثانيًا: 

أم: كما كاف أكثر ىؤالء المشركيف الذيف تدعكىـ إلى اإًلسبلـ  (ى   ې  ې     ې) -ٔ 
 بمؤمنيف.

 .(ٔ)أم المنتقـ مف أعدائو، الرحيـ بأكليائو (ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ) -ِ
 

                                                           

 (.ََُ/ُّ) د صّلح الخالدم التفسير المنهجي :ينظر (ُ)
 (.ُْٔ/ٖينظر: معارج التفكر كدقائق التدبر ) (ِ)
 (.َُّ/َُينظر: تفسير ابألوسي ركح المعاني ) (ّ)
 (.ََُ/ُّ) د صّلح الخالدم ينظر: التفسير المنهجي (ْ)
 (.ََُ/ُّ) المرجع السابق ينظر:  ((ٓ

 (.ّّٓ/ِ) للصابوني ينظر: صفوة التفاسير (ٔ)
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 ثالثًا: المطائف البالغية:
 بلـ إبراىيـ تكرار الجممة تعدادان عمى المشركيف كتسجيبلن لتصميميـ. كاسـ اإلشارة إشارة إلى ك

 .(ُ)كبطبلف إليية األصناـ فإف فيو دليبلن بينا عمى الكحدانية هلل 
 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

ىي األمر العجيب الممفت لمنظر، كما كاف ينبغي أٍف يمرَّ  (ې  ې       ې    ى    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ)
يات ظاىرة كاضحة، كمع رغـ أف ىذه اآل ،(ې  ې     ې ى  )عمى العقكؿ بدكف تأٌمؿ كاعتبار 

قامة الحجج  ذلؾ كاف أكثرىـ غير مؤمنيف. كفي ذلؾ المذككر مف قصة إبراىيـ، كمحاجتو لقكمو، كا 
عمييـ في التكحيد، كتغمبو عمييـ، كفي مخاصمة أىؿ النار، لعظة كعبرة، كداللة كاضحة جمية عمى 

كثر قـك إبراىيـ بمؤمنيف باهلل كبرسكلو، أف: ال إلو إال اهلل، كأال معبكد سكاه، كال رب غيره، كما كاف أ
عراضيـ عف دعكتو، م كفي ىذا تسمية لرسكؿ اهلل  ع إقامة األدلة، عما يمقاه مف تكذيب قكمو كا 

ف ربؾ الذم أحسف إلييـ بإرسالؾ ليـ  (ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ) كظيكر المعجزات. أم كا 
 .(ِ)كيـ، كرحيـ بالمؤمنيف الطائعيفليدايتيـ، لقادر عمى االنتقاـ منيـ، كرحيـ بيـ إذ لـ يعجؿ إىبل

 رابعًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
إف اليدؼ مف القصص في القرآف التقاط مكاضع الًعٍبرة كالًعظىة كاتخاذ األيسكة مف تاريخ  -ُ

حينما يكاجو األحداث الشاقة كالعصيبة. كالمتأمؿ في رسالة  الرسؿ، لييثبّْت اهلل بيا فؤاد رسكلو 
ًف اٌدعى  إبراىيـ  مكسى كرسالة يجد أف مكسى جاء ليعالج مسألة ىي قمة العقيدة، كيكاجو مى

األلكىية كقاؿ: إني إلو مف دكف اهلل، أما إبراىيـ فقد عالج مسألة الشرؾ مع اهلل كعبادة األصناـ، 
گ  ک  ک  گ  گ   گ         چفعندىـ طىرىؼ مف إيماف، بدليؿ أنيـ إذا ضٌيقنا عمييـ الخناؽ قالكا: 

 .(ّ)لذلؾ كانت قصة مكسى أىٍكلىى بالتقديـ ىنا .[ٖالزمر: ] چڳ  
ال تنفع العبر كالمكاعظ كاآليات في ىداية قكـ كتب اهلل أزالن شقاءىـ كعمـ منيـ أنيـ ال يؤمنكف  -ِ

 .(ْ)فكتب ذلؾ عمييـ
جؿ إمياؿ أكثر قريش حتى آمنكا بو، بخبلؼ األمـ الماضية فإنو ع مف كماؿ رحمة اهلل  -ّ

 .(ٓ)عقكبتيـ دفعة كاحدة

                                                           

 (.ُٔٓ/ُٗ) البن عاشور ينظر: التحرير كالتنوير (ُ)
 (َُُٔٔ/ُٕ(، كتفسير الشعراكم )َُٖ/ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (ِ)
 (.َُْٖٓ/ُٕينظر: تفسير الشعراكم ) (3)
 (.ُٔٔ/ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (4)
 (.ِٖٕ/ِ) العاني زمغا آؿ حويش مٌّل  بن القادر لعبد ينظر: بياف المعاني (5)
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لحجة كعظة لمف أراد أف يستبصر بيا كيعتبر، فإنيا  (ۉ)قاؿ البيضاكم:" في بياف معنى  -ْ
جاءت عمى أنظـ ترتيب كأحسف تقرير، كيتبعو المتأمؿ فييا لغزارة عممو، لما فييا مف اإلشارة إلى 

، كحسف مخالفتو معيـ ككماؿ إشفاقو أصكؿ العمكـ الدينية كالتنبيو عمى دالئميا، كحسف دعكتو لمقكـ
يقاظان ليـ  طبلؽ الكعد، كالكعيد عمى سبيؿ الحكاية؛ تعريضان كا  عمييـ، كتصكر األمر في نفسو، كا 

 ليككف أدعى لبلستماع كالقبكؿ.
كمع ىذه الحجة الباىرة، كالكصايا التي تقنع بذاتيا، كتمـز بحقيقتيا، كاف أكثرىـ غير مؤمنيف، كلذا 

ذا كاف األكثركف غير مؤمنيف، فمعنى ذلؾ أف المؤمنيف كانكا األقؿ عددان؛  (ېې  ې )قاؿ:  كا 
 .(ُ)كذلؾ ألف الشيطاف يتحكـ في الكثرة، كيعاكف أىؿ الشر بعضيـ بعضان 

  

                                                           

 (.ُّْ/ْتفسير البيضاكم أنوار التنزيل كأسرار التأكيل ) (1)
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 المبحث الثاني

الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة الشعراء من اآلية 
(ٔٓ٘-ٔٔٓ) 

 
 :افكيشتمؿ عمى مطمب
 .قومو إلى تقوى اهلل وطاعتو دعوة نوح  :المطمب األول

 
 المطمب الثاني: القصص في سورة الشعراء ال تتبع التسمسل التاريخي.

ذ  
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ذاططلبذاألول

ذإىلذتقوىذاهللذوذراعتهذدعوةذـوحذ

ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  ٹ ٹ چ 

 چخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  حت    جتيئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يب

 [ٓٔٔ – ٘ٓٔالشعراء: ]

 أواًل: المَناَسَبة: 
براىيـ أتبعو بذكر قصة نكح، ككؿُّ ذلؾ تسميةه لرسكؿ  عمى نبيو محمد  لما قصَّ  خبر مكسى كاً 

 .(ُ)فيما يمقاه مف قكمو، كبيافه لسنة اهلل في عقاب المكذبيف اهلل 
 ثانيًا: المفردات المغوية:

نما قاؿ  (ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ) -ُ ألف مف  (ۆئ)أم: كٌذب قكـي نكح رسكليـ نكحان، كاً 
 .(ِ)كذَّب رسكالن فقد كذب الرسؿ

 .(ّ)أم: أم ابف أبييـ كىي أخكة نسب ال أخكة ديف. كقيؿ: ىي أخكة المجانسة (ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ) -ِ

 .(ْ)كرسالتو إليكـ أم: رسكؿ مف اهلل إليكـ، أميف عمى كحيو إلي، (ی ی   ی  جئ) -ّ
 .(ٓ)أم: أم ال أسألكـ عمى إببلغ رسالة اهلل أجرة مقابؿ الببلغ (  جتحب  خب    مب  ىب  يب) -ْ

 ثالثًا: المطائف البالغية:
رادة البعض  -ُ نما ذكره بصيفة  (ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ)إطبلؽ الكؿ كاً  أراد بالمرسميف نكحان كاً 

 .(ٔ)قد كذب جميع المرسميفالجمع تعظيمان لو كتنبييان عمى أف مف كذب رسكالن ف
لمتأكيد عمييـ، كتقريره في نفكسيـ ألف التقكل  (ىث  يث   حج  ) السر في تكرار قكلو  -ِ

كالطاعة أساس الديف، لكف جعؿ عمة األكؿ ككنو أمينان فيما بينيـ، كعمة الثاني حسـ طمعو 
 .(ٕ)عنيـ

                                                           

 (.ّٓٓ/ ِ) للصابوني ينظر: صفوة التفاسير (1)
 (.ّٔٓ/ ِ) للصابونيينظر: صفوة التفاسير  (2)
 (.ُُٗ/ ُّلقرطبي )ل الجامع بأحكاـ القرآفينظر:  (3)
 (.ِّٖٓ/ ٖ)أبي طالبلمكي بن  ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية  (4)
 (ِٔٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (5)
 (.ُّٔ/ ِ) للصابوني ينظر: صفوة التفاسير (6)
 (.ُٖٓ/ ُٗينظر: التفسير المنير للزحيلي ) (0)
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. ثـ كرر األمر ب لطاعة نكح قدـ األمر بتقكل اهلل عمى األمر بطاعتو، ألف تقكل اهلل سب -ّ
 .(ُ)بالتقكل كالطاعة، ليؤكد عمييـ كيقرر ذلؾ في نفكسيـ

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:
الذم عاش في قكمو ألؼ سنة إال خمسيف عامان يدعكىـ إلى عبادة اهلل،  ىذه ىي قصة نكح 

ـ نكح المرسميف، فإف مف كترؾ الشرؾ كعبادة األكثاف، كمع ذلؾ كذبو قكمو فقاؿ اهلل فييـ: كذبت قك 
ڻ      ڻ    ںں  چكذب رسكالن كاحدان فقد كذب الكؿ ألف الرسكؿ يدعك إلى اإليماف بجميع الرسؿ 

. كذبكا إذ قاؿ ليـ أخكىـ نكح:  [ٕ٘ٛ :البقرة] چھڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
ألكليف، إنى يا قكـ لكـ أال تتقكف! أتدعكف صنمان كتذركف أحسف الخالقيف، كاهلل ربكـ كرب آبائكـ ا

ني ال  رسكؿ أميف في رسالتي صادؽ في دعكام أنى رسكؿ رب العالميف، فاتقكا اهلل، كأطيعكني، كا 
أرل سببان لعصياني كتكذيبي كأنا أخككـ تعرفكف عنى ما تعرفكف مف شرؼ النسب ككـر الخمؽ 

كفركف؟ فيا قـك اتقكا اهلل كصدؽ الحديث، كما أجرل إال عمى ربي، كليس جزائي إال عنده فما لكـ ت
 .(ِ)أم: فقد كضح لكـ صدقي كنصحي كأمانتي فيما بعثني اهلل بو، كائتمنني عميو كأطيعكني

 خامسًا: تحقيق األىداف والمقاصد:
بياف أف مف كذب رسكالن فكأنما كذب كؿ الرسؿ كذلؾ باعتبار أف دعكتيـ كاحدة كىي أف ييٍعبىدى  -ُ

جاءكا في أصكؿ ثابتة  ، فكؿ رسؿ اهلل (ّ)عبادات تطيرىـ كتزكييـ اهلل كحده بما شرع لمناس مف
 .(ْ)ثابتة في العقيدة كفي األخبلؽ؛ لذلؾ فمف كذَّب رسكلو فكأنو كذَّب كؿ الرسؿ

 .(ٓ)إثبات أخكة النسب، كال تعارض بينيا كبيف أخكة الديف -ِ
عف ما عند الناس،  ، ككجكب إببلغيا مجانان، كالتعفؼعدـ جكاز أخذ أجرة عمى دعكة اهلل  -ّ

 .(ٔ)كابتغاء األجر مف اهلل كحده
 .، كطاعة الرسكؿ كجكب التقكل هلل  -ْ
لزكـ تحاشي العمماء عف طمب أجر عمى تعميـ القرآف كالحديث كالعمـ، ألنيـ كرثة األنبياء  -ٓ

كذلؾ الجيات فينبغي أف يقتدكا بمكرثييـ كيبثكا ما عندىـ مف العمكـ مجانان لمعامة كما عمميـ اهلل، ك 

                                                           

 (.ُٕٓ/ ٖ)البن حياف  ينظر: البحر المحيط في التفسير  (ُ)
 (.ُٖٓ/ ُٗزحيلي )(، كالتفسير المنير للُٕٔ/ ِينظر: التفسير الواضح ) (ِ)
 (.ّٔٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (ّ)
 (.َُُٕٔ/ ُٕينظر: تفسير الشعراكم ) (4)
 (.ّٔٔ/ ّينظر: أيسر التفاسير للجزائرم ) (5)
 .(َُْ/ ُّ) د صّلح الخالدم التفسير المنهجي،ينظر:  ((ٔ
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الدينية كاإلمامة كالخطابة كاألذاف كالكعظ فبل ينبغي أف يؤخذ عمييا أجر ما إال لحاجة ماسة، كمف 
 .(ُ)ليس لو مكرد ما كال شيء مف الكقؼ كال يقدر عمى العمؿ مع القياـ بذلؾ

في اآلية داللة عمى أف البعثة مقصكرة عمى  (حت  خت  مت  ىت  يت  جث  جتحب  خب    مب  ىب  يب) -ٔ
دعاء إلى معرفة الحؽ كالطاعة فيما يقرب المدعك إلى ثكابو كيبعده عف عقابو، ككاف األنبياء متفقيف ال

ف اختمفكا في بعض التفاريع مبرئيف عف المطامع الدنيئة كاألغراض الدنيكية  .(ِ)عمى ذلؾ كا 
 .(ّ)ء كمجالستيـعمى مخالطة الفقرا لمدعاة كالقادة المسمميف تفضيؿ االلتقاء بقادة الكفر ال يجكز -ٕ

 

 اططلبذاؾثاـي

ذاؾقصصذيفذدورةذاؾشعراءذالذتتبعذاؾتدلدلذاؾتارخيي
القصص في ىذه السكرة ال يتبع الخط التاريخي، ألف العبرة كحدىا ىي المقصكدة، فأما في سكرة 
األعراؼ مثبلن فقد كاف الخط التاريخي مقصكدان، لعرض خط كراثة األرض، كتتابع الرسؿ مف عيد آدـ 

 .فمضى القصص فييا يتبع خط التاريخ، منذ اليبكط مف الجنة، كبدء الحياة البشرية 
، كلك أردنا كاف قبؿ مكسى  إف مسألة  القصص في القرآف ليست سىٍردان لمتاريخ، فإبراىيـ 

التأريخ لجاءت قصة إبراىيـ أكالن، إنما اليدؼ مف القصص في القرآف التقاط مكاضع الًعٍبرة كالًعظىة 
 حينما يكاجو األحداث الشاقة كالعصيبة. تخاذ األيسكة مف تاريخ الرسؿ، لييثبّْت اهلل بيا فؤاد رسكلو كا

يجد أف مكسى جاء ليعالج مسألة ىي قمة العقيدة،  كالمتأمؿ في رسالة مكسى كرسالة إبراىيـ 
مسألة الشرؾ مع اهلل  كيكاجو مىًف اٌدعى األلكىية كقاؿ: إني إلو مف دكف اهلل، أما إبراىيـ فقد عالج

كعبادة األصناـ في ىذا المكضع مف ىذه السكرة، فعندىـ طىرىؼ مف إيماف، بدليؿ أنيـ إذا ضٌيقنا 
لذلؾ كانت قصة مكسى أىٍكلىى  .[ٖالزمر: ] چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ     چعمييـ الخناؽ قالكا: 

 .(ْ)بالتقديـ ىنا
  

                                                           

 (.ِٖٕ/ ِ) للعاني  ينظر: بياف المعاني (1)
 (.ُْٓ/ ْاكم  أنوار التنزيل كأسرار التأكيل )ينظر: تفسير البيض (ِ)
 .(َُْ/ ُّ) د صّلح الخالدمالتفسير المنهجي، ينظر:  ((ّ
 (.َُْٖٓ/ ُٕ(، كتفسير الشعراكم )ََِٔ/ ٓينظر: في ظّلؿ القرآف ) (4)
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 اخلامتة
أف يجعمو  المكلى  ، سائبلن أعاف عمى إتماـ ىذا البحث بفضموك إذ يسر  في الختاـ أحمد اهلل 

لكجيو الكريـ، كلقد اجتيدت ما استطعتي الستنباط بعض مقاصد كأىداؼ الحزب السابع  خالصان 
 ، فما كاف مف صكاب فمف اهلل كحده، كما كاف مف خطأو أك زلؿو أك نسيافو الثبلثيف مف القرآف الكريـك 

 اهللى أسأؿ أف يتجاكز عني.فمف نفسي كمف الشيطاف ك 
دراستيا دراسة الشعراء ك الثبلثيف مف سكرة الفرقاف ك بع ك بعد بياف مقاصد كأىداؼ الحزب الساك 

 :التكصيات اآلتية، خرج الباحث بالنتائج ك تحميمية

 :أواًل: نتائج البحث
ج دقائؽ ا، كيعيف عمى استخر فيـ كتاب اهلل فيمان صحيحان  أفَّ عمـ مقاصد السكر ييعيف عمى -ُ

مقصد السكرة ىك أصؿ معانييا التي ى معرفة الحؽ في تفسير كبلـ اهلل، ك تدبًُّره، كيكصؿ إلمعانيو ك 
 ترجع إلييا.

مقاصد السكر معرفة كذلؾ يا، ك ، كالمناسبات بيف آياتمقصد لمسكرة يبيف نظـ السكرةمعرفة ال -ِ
 ببلغتو.إعجاز القرآف ك تظير بياف 

غيرىا مف ، ك كالكعظ، كالقصص ،ر مف العقائد، كاألحكاـ، كاألخبلؽيـ فيو كثيالقرآف الكر  -ّ
لمبشر القرآف التي جعميا اهلل مقاصد ، كالقرآف يبث جميعيا عمى الدعكة إلى اهلل ، كالتي تدكرىداية ن

 .السكر، كاألغراض المكزعة عمى كافة اآليات ك اصد كاألىداؼىذا المعنى مف خبلؿ المق
ثبات النبكة كالكحدانية، كالنعي عمى عبدة األصناـ كاألكثاف، كجزاء بإ اىتمت سكرة الفرقاف -ْ

 كفى القرآف ثـ تفنيدىا. المكذبيف، مع ذكر شبياتيـ التي قالكىا في النبي 
كؿ  عطيى عميو مف الكفر، كلك أي الجاحد المعاند يتفنف في مطالبو لتبرير مكقفو عمى ما ىك  -ٓ

 لتعجيز ال الكصكؿ إلى الحؽ.طمب لـ يكف ليغير مكقفو، ألنو يريد ا
 كشد اليد عمى التمسؾ بسنتو، كاالىتداء بيديو، كاتباع ما جاء بو. التحريض عمى محبة الرسكؿ  -ٔ
 الترغيب في صحبة األبرار، كالترىيب مف صحبة الفجار. -ٕ
 .تدبره كتفيموىجر تحكيمو ك مف ىجر القرآف كالعمؿ بو كالكقكؼ عند حبللو كحرامو ك  التحذير -ٖ
مف نعـ اهلل العظمى بث دالئؿ قدرتو في الككف، كلفت النظر إلييا، ليتدبرىا العقبلء كيؤمنكف  -ٗ

 بالخالؽ جؿ كعبل عف قناعة، فيقكمكف بتكجيو العبادة كاإلخبلص فييا لو كحده ال شريؾ لو.
نساف القرآف الكريـ كتاب ىداية، كاإلشارات التي كردت في آياتو تنسجـ مع ىدؼ إخراج اإل -َُ

مف متاىات الضبلؿ كظممات الشرؾ إلى نكر التكحيد، كتنبيو الغافميف إلى حكمة اهلل في مخمكقاتو 
 كالتفكير في الحاؿ كالمآؿ.
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عمى الدعاة إلى اهلل كالمصمحيف الذيف يسعكف إلى إخراج الناس مف الظممات إلى النكر، أف  -ُُ
اىرة، كأف ال يتطرؽ اليأس إلى قمكبيـ إذا حؽ التككؿ مع اتخاذ األسباب الظ يتككمكا عمى اهلل 

 قابميـ الجاحدكف المعاندكف بالتيـ الباطمة، كاالستيزاء كالسخرية فإف العاقبة ليـ.
ف كاف ذلؾ جائزان، لكف استعفافو عمى الداعية أال  ينبغي -ُِ يأخذ أجران مقابؿ دعكتو إلى اهلل، كا 
 ، لئبل يقع في الشبيات. أكلى
لكريـ بالعناية باإليجابيات كمعالجة السمبيات، كما اىتـ بالبناء العقدم كالخمقي تميز القرآف ا -ُّ

 كاالجتماعي كعالج اليدـ كالفكضى كاالنحبلؿ.
تكحيد اهلل أساس ىذه العقيدة، كمفرؽ الطريؽ بيف الكضكح كاالستقامة كالبساطة في االعتقاد  -ُْ

 سو نظاـ صالح لمحياة.كالغمكض كااللتكاء كالتعقيد، الذم ال يقكـ عمى أسا
 باب التكبة لمترغيب في اإلصبلح كالعكدة إلى االستقامة. فتح اهلل  -ُٓ
كاف إرساؿ مكسى كأخيو ىاركف إلى فرعكف الطاغية الجبار الذم ادعى األلكىية، كمعو قكمو  -ُٔ

نذاران، حتى ال يبقى ليـ كألمثاليـ حج - الظالمكف بالشرؾ كاستعباد الضعفاء ة يتذرعكف بيا إعذاران كا 
 لمجيؿ بحقيقة اإليماف كالديف.

 صاحب العقيدة الراسخة، عميو أف يصمد أماـ المحف كالشدائد. -ُٕ
غير خطيرة، فذلؾ مأمكر بو شرعان، كما أف  اتخاذ األسباب لكؿ ميمة خطيرة أكال بٌد مف  -ُٖ

 الحذر مطمكب، كتقدير المخاطر مما يكجبو الشرع كالعقؿ.
لمكعظ كالتذكير ال ينبغي أف يتأخر عنو خكؼ التكذيب كال خكؼ اإلذاية، فإف  مف كاف أىبلن  -ُٗ

 اهلل معو بالحفظ كالرعاية.
التي تزلزؿ  ، فيك يمضي في طريقو يصدع بكممة الحؽ يأبو مف قكؿ المغرضيف لوالمؤمف ال -َِ

 لك كمفو ذلؾ نفسو.الطغاة كالمتجبريف ك 
 ة الحد عمى مف ظير عميو كعرؼ بو.حرمة السحر كحرمة تعممو، ككجكب إقام -ُِ
عداد القكات قتاليان كفنيان كنفسيان. -ِِ  ضركرة سبؽ العدك في تحضير كا 
يعمـ القرآف المؤمنيف أف ال مجاممة في العقيدة لكالد كال لقكـ كأف الرابطة األكلى ىي رابطة  -ِّ

 ف حيث يككف.كأف ما عداه تبع لو يكك  القيمة األكلى ىي قيمة اإليماف العقيدة، كأف
 اهلل األرض كمف عمييا. ؿ ماضو إلى أف يرثالصراع  بيف الحؽ كالباط -ِْ
، تضٌمف دعاء إبراىيـ الخميؿ مقٌكمات القدكة الحسنة، كالصفكة المختارة، كالقرب مف اهلل  -ِٓ

 لتعميـ اآلخريف كاالقتداء بو.
، فيك أفضؿ االجتماعير اليادؼ سكاء في الجانب السياسي، أك سمكب الحكاأاستخداـ  -ِٔ

 الطرؽ إلقناع الخصـ.
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إف اليدؼ مف القصص في القرآف التقاط مكاضع الًعٍبرة كالًعظىة كاتخاذ األيسكة مف تاريخ  -ِٕ
 الرسؿ.
جاءكا في أصكؿ ثابتة في العقيدة كفي األخبلؽ ال تتغير في أم ديف؛ لذلؾ  كؿ رسؿ اهلل  -ِٖ

 .فمف كذَّب رسكلو فكأنو كذَّب كؿ الرسؿ
نما تأتي كفقان لمحكمة اإلليية. -ِٗ  القصص في سكرة الشعراء ال تتبع التسمسؿ التاريخي، كا 
 

 ثانيًا: أهم التوصيات واملقرتحات:
خكاني بتقكل اهللأكصي نفسي ك  -ُ كالعمؿ  دم النبي ، كاتباع ىكالعمؿ عمى مرضاتو  ا 

 جاح.، فإفَّ في ذلؾ الفكز كالنو الكريـبمقاصد كأىداؼ آيات كتاب
ي لمقرآف الكريـ، فيك السبيؿ ، بأف ييتمكا  بعمـ التفسير التحميمأكصي طبلب العمـ الشرعي -ِ

ليذه ، بما يكشؼ عما تضمنتو اآليات مف أحكاـ كمدلكالت كأىداؼ قرآنيةكفيـ اآليات ال لمعرفة
 .اآليات

اكرتيف في القرآف أف يعقد الباحثكف دراسة مقارنة في األىداؼ كالمقاصد بيف كؿ سكرتيف متج -ّ
، حتى يثبت صحة أحد أكجو اإلعجاز المكضكعي في القرآف كىك إعجاز المناسبة بيف  الكريـ
 .السكر

ة طبلب العمـ الشرعي عاَّمة كالدراسات العميا بقسـ التفسير كعمكـ القرآف وأف يكجَّ  -ْ ؛ خاصَّ
ف خبلؿ السّْمسمة ، مكطبلب العمـ أىداؼ القرآف الكريـ، لتستفيد منيا األمَّةلدراسة كافَّة مقاصد ك 

 ضعتيا الجامعة.الكريمة التي ك 
 األخرة.السعي في نشرىا، فيي أنفع العمـك في الدنيا ك ، ك عمى طمب العمـك الشرعية باؿاإلق -ٓ
التي كردت في سكرة الشعراء، بما فييا مف عبر  أكصي الدعاة باالستفادة مف القصص -ٔ

 .كعظات
كسيمت االستفادة  منو أف أككف قد ساىمت في خدمة كتابو العزيز،  اهلل أسأؿ في الختاـ ك 

نا مف عباده ما ينفعنا، كأف يجعم، كأف يعممنا عمَّمنا بما نفعنايأف   لمقارئ كالدارس، كما أسألو
 .المتقيف

، فإنو خير مأمكؿ، كأكـر كجو الكريـأف يتقبؿ منا ىذا العمؿ خالصان  ل كأخيران أرجك مف المكلى 
 كؿ.مسئ

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 اضغؼارسػاضطاطظ

 
:وتذطل  

.سؼرسػاآلغاتػاضػرآظغظػػأواًل:  
.سؼرسػاألحادغثػاضظبوغظػػ:ثاظغًا  

.ضؼاػطترجمسؼرسػاألرالمػاض  ثاضثًا: 
.ثبتػاضطصادرػواضطراجعػ  رابطًا: 

ػػ.سؼرسػاضطوضورات  خاطدًا: 
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:أوال:ُفيرسُاآلياتُالق رآنية  
ُاآليةُرفُاآليةطُم ُرقم

رقمُُ
ُالصفحة

ُالبقرة
ُُُ٘٘چ.  ....    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ چ ُٔ
ُُٙ٘ٔ چڄ     ڄ  ڄ    ڃ    ڃ     چُٕ
 ُٗٙٔ  چ  .  ....ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چُٖ

 ُٕٔٓ  چ  ..  ....ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچُٗ

 ُٜٕٗ چ  .. ....ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ ُ٘

 ُٕ٘ٛ چ .. ...ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ںں  چُٙ

ُآلُعمران
ُُُ٘ٔ(       ..  ...ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  )ُٚ
ُُٖٓٔ چ  ..  ...ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڃچ ُٛ
ُُٖٕٔ چ ..  ... ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿچ ُٜ
ُُُٖٙٔ-ُٖ٘ٔ چ   .  ...ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ ُٓٔ
ُُٓٙٔ چ  ..  ...چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ ُٔٔ
ُُٕٓٓ چ.. ...ائ  ائ  ەئ  ەئ     چ ُٕٔ

ُالنساء

 ُٓٔ چ .. ...ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ ُٖٔ

 ُٕٕ ( .. ...ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ )ُٗٔ

 ُٖٕ (  .. ...ڍ  ڌ ڌ     )ُ٘ٔ

 ُٙٙ (  .. ...ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  )ُٙٔ

 ُٜٔٔ چ.. ...ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۈچ ُٚٔ

 ُٙٔٔ چ.. ...ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ چ ُٛٔ



 

224 
 

ُالمائدة
ُُُٕٖچ.. ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ُٜٔ

ُنعاماأل
 ُٕٛ چ.. ...ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      چُٕٓ

 ُٓٙ (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ)ُٕٔ

 ُٛٛ چ.. ...ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵         چ ُٕٕ

 ُٔٔٔ (  .. ...ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  ٱ )ُٖٕ

ُاألعراف
ُُُٖٔچٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ    ڀچ ُٕٗ
ُُٖ٘ چ. ...ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ ُٕ٘
 ُٕٙٔ چ.. ...ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌچُٕٙ

 ُٖٚٔ  چ .. ...ڭ  ۇ  ۇ    ۆچ ُٕٚ

ُاألنف ال
ُُُٖٖچ  .. ...ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  چ ُٕٛ

ُالتوبة
ُُُٖٙچى  ى  ائ  ائ  ەئ       ېچ ُٜٕ
ُُٓٗ چ.....ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ ُٖٓ
ُُٚٗ (.....ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  )ُٖٔ
ُُٗٔٔ چ.....ڃ ڃ  چ  چ     چچُٕٖ

ُيونس
 ُ٘ چ .....ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچُٖٖ

 ُٜٜ چ .....ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ ُٖٗ

ُىود
 ُُٚٓٔ-ُٙٓٔ چ .....ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ېچ ُٖ٘

 ُٛٔٔ چ  .....ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ُٖٙ

ُالرعد
ُُُٖٗ(    .....ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ )ُٖٚ
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ُالحجر
 ُٙٔ چ .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ُٖٛ

 ُٕٕ  چ  ....ڈ  ڈ    ژ  ژچُٜٖ

 ُٜ٘ (ٹ ٹٿ)ُٓٗ

ُالنحل
 ُٚٔ  چ   .....ٹ     ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ ُٔٗ

 ُٕ٘ چ .....ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  چ ُٕٗ

 ُٖٚ (.....گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ    )ُٖٗ

 ُٛٗ (.....گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ )ُٗٗ

ُاإلسراء
ُُُ٘ٔ) ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  )ُ٘ٗ
ُُٙٔ چ.....وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ چ ُٙٗ
ُُٚٔ (   .....مئ  ىئ  يئ  ی  ی  جئ    حئ)ُٚٗ
ُُٕٓ چ .....ڄ ڄ  ڄ  ڄ   ڦ چُٛٗ
ُُٕٚ چ..... یىئ  ىئ    ىئ  ی    یچ ُٜٗ
ُُٜٕ چ.....ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ ُٓ٘
ُُٖٚ چ.....خب  حبحئ    مئ  ىئ  يئ  جبچ ُٔ٘
ُُٔٗ چ.....ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ ُٕ٘
ُُٔٛ   چ.....ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ ُٖ٘
ُُ٘ٛ چ ۇئ.....وئ  وئ  ۇئچُٗ٘
ُُٓٔٔ چ .....ک  ک ک     ک  ژ  ژ   ڑ  ڑچ ُ٘٘

ُالكيف
 ُٙ  چ.....ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹچ ُٙ٘

 ُٓٔٔ (حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس   )ُٚ٘

ُمريم
 ُٗٙ (     .....حت  جتحب  خب  مب    ىب         يب)ُٛ٘
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 ُٖٜ  چ.....وئۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئچ ُٜ٘

ُطو
 ُٗٗ (ہ  ہ ھ  ھ   ھ  ھ ے  ے   (ُٓٙ

 ُٙٗ چې      ۅ  ۉ  ۉ   چُٔٙ

 ُٚٚ   چ.....پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ چ ُٕٙ

 ُٖٔٔ چ .....ىئ  يئ  جب  حب   خب چ ُٖٙ

 ُٕٗٔ (   .....ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ ېئ  ېئ )ُٗٙ

ُاألنبياء
 ُُٔٔ–ُٔ   چ     .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ُ٘ٙ

 ُٛٔ چ .....گ  گ  گ    گ  ڳ   چ ُٙٙ

 ُٖٓ چۀ  ہ    ۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  چُٚٙ

ُالمؤمنون
 ُٕٗ         ( ..... ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ )ُٛٙ

 ُٓٙ  چ  .....ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ُٜٙ

 ُُ٘ٙ-ُٗٙ   چ  .....ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈچ ُٓٚ

 ُ٘ٚ چ.....ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱ   چُٔٚ

ُالنور
 ُٜٔ چ  .....ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ ُٕٚ

 ُٜٖ (.....ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چُٖٚ

 ُٖٗ  چ .....ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ ُٗٚ

 ُ٘ٗ (   ٿ.....ڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿ )ُ٘ٚ

 ُٗٙ (  ھ  .....ہ   ہ  ہ ھ  ھ  ھ  )ُٙٚ

ُالفرق ان
 ُٔ (  .....ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ)ُٚٚ

 ُٕ (  .....ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ)ُٛٚ

 ُٗ  (      .....ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ )ُٜٚ
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 ُٚ ( ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  )ُٓٛ

 ُ٘ٔ (  .....ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ )ُٔٛ

 ُُٕٙ–ُٕٔ چ .. ...ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ    چُٕٛ

 ُُٜٕ–ُٕٚ  چ.....ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  چ ُٖٛ

 ُٖٓ     چ   .....﮷ ﮸       ﮹  ﮺     ﮻  چ ُٗٛ

 ُٖٔ چ    .....﯁            چ ُ٘ٛ

 ُٖٗ–ٕٖ   چ.....                 ڭ  چ ُٙٛ

 ُُٓٗ-ُٖ٘ چ.....ٹ  ٹ  ٹ      ڤ    ٹ چُٚٛ

 ُُٗٗ–ُٔٗ        چ...  .ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲ چ ُٛٛ

 ُُٜٗ–ُ٘ٗ  چ  ...  ..ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ     ٹ   ڤچ ُٜٛ

 ُُٕ٘–ُٓ٘  چ     ....  .ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀچ ُٜٓ

 ُُٕ٘–ُٓ٘  چ...  ..ۅ    ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ ۈ  چ ُٜٔ

 ُ٘٘  چ  ...  ..ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ چ ُٕٜ

 ُُٜ٘–ُٙ٘  چ ...  ..ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ    چ ُٖٜ

 ُٓٙ  چ ...  ..ڈ ژ  ژ  ڑ ڈ  چُٜٗ

 ُُٕٙ–ُٔٙ  چ   ...  ..ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱچ ُٜ٘

 ُٖٙ   چ... ..ۓ ﮲   ﮳  ﮴  چ ُٜٙ

 ُٗٙ       چ. ..ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉچُٜٚ

 ُُٙٙ-ُ٘ٙ چ.. ..ې  ې      ېچ ُٜٛ

 ُٚٙ چ     .. ..ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئچ ُٜٜ

 ُُٜٙ–ُٛٙ  چ   .. ..ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ُٓٓٔ

 ُُٔٚ-ُٓٚ  چ   .. ..ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ٹ ٹ چ  -ُٔٓٔ

 ُٕٚ  چ   .. ..ک  ک  ک    کچ ُٕٓٔ

 ُٖٚ  چ   .. ..ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱچ ُٖٓٔ

 ُٗٚ چ  .. ..ہ  ہ       ڻ  ۀ  ۀ چ ُٗٓٔ
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 ُُٚٚ–ُ٘ٚ چ      .. ..ۓ ﮲   ﮳    ﮴ چ ُ٘ٓٔ

 الشعراء

 ُُ٘–ُٔ چ.. ..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ُٙٓٔ

 ُٙ  چ            .. ..ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ  چچُٚٓٔ

 ُُٜ-ُٚ چ .. ..ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   چ ُٛٓٔ

 ُُٚٔ-ُٓٔ    چ . ..ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻچُٜٓٔ

 ُُٖٖ–ُٛٔ  چ .. ..  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  چ ُٓٔٔ

 ُُٖٚ–ُٖٗ چ .. ..ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ ُٔٔٔ

 ُُٕٗ–ُٖٛ چ  .. ..حئ  مئ       ىئ  يئچ ُٕٔٔ

 ُُٛٗ–ُٖٗ چ  . .. ..ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ ُٖٔٔ

 ُٜٗ چ ..    . ..گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ُٗٔٔ

 ُُٔ٘–ُٓ٘  چ ..    . ..﮳ ﮴      ۓ    ﮲   ۓھ  ے  ےچ ُ٘ٔٔ

 ُٕ٘چ ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ        ائ    چ ُٙٔٔ

 ُُٓٙ–ُٖ٘ چ ..   . ..ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چُٚٔٔ

 ُُٕٙ–ُٔٙ چ   ..   . ..پ ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻچ ُٛٔٔ

 ُُٛٙ–ُٖٙ چ..   . ..ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٿ چُٜٔٔ

 ُُٚٚ–ُٜٙ (   ..   . ..ک   ک  گ    ک چُٕٓٔ

 ُُٕٛ–ُٛٚ  چ ..  . ..ې  ې  ى  ى  چ ُٕٔٔ

 ُُٚٛ–ُٖٛ  چ ..   . ..ىئ  يئ  جب  حب  خب چ ُٕٕٔ

 ُُٜٔ–ُٛٛ  چ    ..   . ..ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ُٖٕٔ

 ُُٜ٘–ُٕٜ چ..   . ..ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  چ ُٕٗٔ

 ُُٕٓٔ–ُٜٙ چ..   . ..ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ ُٕ٘ٔ

 ُٗٓٔ–ٖٓٔ چ  ..   . ..ې  ې       ېۅ  ۅ  ۉ  ۉچ ُٕٙٔ

 ُُٓٔٔ–ُ٘ٓٔ چ  ..   . ..ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئچ ُٕٚٔ

 ُٜٚٔ (    ﮲ ﮳   ﮴      ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ )ُٕٛٔ
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 ُٕٗٔ  چڇ  ڇ  ڇچ ُٜٕٔ

 ُٕٕٚ-ٕٕٗ  (  ..   . ..ۇ  ۆ  ۆ )ُٖٓٔ

 النمل

 ُٔ  (  ..   . ..ٻٻٻپپٻٱ )ُٖٔٔ

 ُٓٔ   چۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ُٕٖٔ

 القصص

 ُٙ  چ    ..   . ..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ ُٖٖٔ

 ُٕ٘  چپ   ڀ  ڀ ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺچ ُٖٗٔ

 ُ٘٘  چ  ..   . ..ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍچ ُٖ٘ٔ

 ُٙ٘   ( ..   . ..ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ)ُٖٙٔ

 ُٖٚ-ٔٚ  (      ..   . ..ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ )ُٖٚٔ

 العنكبوت

 ُٕ           چ .  ....ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ ُٖٛٔ

 ُٖٔ  چ    ۅۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ ُٜٖٔ

 ُٕٓ  چ......ڻ  ۀ  ۀ  ہ ہ  چ ُٓٗٔ

 ُٖٖ   چ..  ......ڌ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ ُٔٗٔ

 الروم

 ُٛٗ  چ ......ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ چُٕٗٔ

 لقمان

 ُٕٔ   چپ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀچ ُٖٗٔ

 ُٜٔ-ٛٔ  چ......ىبيبجتحتختچُٗٗٔ

 السجدة

 ُٙٔ-ٕٖ چ...گگڳ  ڳچُ٘ٗٔ

 األحزاب

 ُٛٙ-ُٙٙ (     ......ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ )ُٙٗٔ

 سبأ
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 ُٕٗ (   ......ڃ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    )ُٚٗٔ

 ُٖٗ   چ......ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    چ ُٛٗٔ

 ف اطر

 ُٛ   چ      ......ۀ     ڻ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻچ ُٜٗٔ

 ُٜ چ......ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  چ ُٓ٘ٔ

 ُ٘ٔ  (......ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      )ُٔ٘ٔ

 ُٕٗ  (ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ      چ)ُٕ٘ٔ

 ُٖٗ  چۉ  ې  ې      ې   ې     ۉ)ُٖ٘ٔ

 يس

 ُٛ٘  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچُٗ٘ٔ

 الّصاف ات

 ُٜٙ   چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ ُ٘٘ٔ

 ُٖٚٔ  (ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  )ُٙ٘ٔ

 ُٔٚٔ  (ے   ے  ۓ    ۓ ﮲    (ُٚ٘ٔ

 مرالُز

 ُٖ چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ      چُٛ٘ٔ

 ُٜ چ......ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  چ ُٜ٘ٔ

 ُٜٔ (   ......ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ۋ)ُٓٙٔ

 ُٕٗ  (  ......ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ )ُٔٙٔ

 ُٖ٘  چ ...ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چُٕٙٔ

 ُ٘ٙ  چ ......ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ ُٖٙٔ

 ُٗٚ (   ......ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  )ُٗٙٔ

 غافر

 ُٕٛ  چ.   . .ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ ُ٘ٙٔ

 ُٕٛ  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گڄ  چ ُٙٙٔ

 فصلت
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 ُُٕٔ–ُٜ چ ......ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ںچ ُٚٙٔ

 ُٕٙ      ......ھ  ے  ے      ۓ  ۓ ﮲ )ُٛٙٔ

 الزخرف

 ُٖٕ  چ ......ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  چ ُٜٙٔ

 ُٚٙ  چ  ......ڱ  ڱ   ںچ ُٓٚٔ

 الجاثية

 ُٖٗ  چ  ......ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ   چ ُٔٚٔ

 األحق اف

 ُٖ٘  )ائ  ائ     ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ    )ُٕٚٔ

 محمد

 ُٚ  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چ ُٖٚٔ

 ُٔٔ   چ    ......ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىبچ ُٗٚٔ

 الفتح

 ُٖٕ  چ   ......جب  يئی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ ُ٘ٚٔ

 الحجرات

 ُٖٔ  چ  ......ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ    چ ُٙٚٔ

 الذاريات

 ُُٛٔ-ٚٔ  چ  ......ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  چ ُٚٚٔ

 ُٙ٘  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ ُٛٚٔ

 الطور

 ُٕٖ  چپ  پ  پ     پ      ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ُٜٚٔ

 المجادلة

 ُٜٔ  چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  چ ُٓٛٔ

 الصف

 ُٛ (        ......ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ      ڌ  ڌ  )ُٔٛٔ

 الطالق

 ُٖ  چ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہچ ُٕٛٔ

 التحريم
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 ُٜ     ) ....ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ )ُٖٛٔ

 الملك

 ُ٘  چ    ....ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑچ ُٗٛٔ

 الحاقة

 ُٙ  (ى  ى   ې ې)ُ٘ٛٔ

 المزمل

 ُٙ  چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ُٙٛٔ

 نساناإل

 ُٕٔ   ) ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  (ُٚٛٔ

 ُٜ  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ چ ُٛٛٔ

 االنشق اق

 ُُٜ–ُٚ (چ  چ  چ   چ   ڇ      )ُٜٛٔ

 التكاثر

 ُٛ چہ  ھ  ھ  ھ  ھچُٜٓٔ
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 ثانياً:ُفيرسُاألحاديثُالنبوية

ُالصفحةُطرفُالحديثُم ُرقم

ُ « اَل َيْشُكُر المَُّو َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس  »ُٔ
ُ « فكدت أساوره في الصالة..... »ُٕ
ُ « من اسُترعي رعيًة فمم َيُحطيم بنصيحة، لم ُيِرْح رائحَة.... »ُٖ
ُ « .... ىو الطيو ماؤه»ُٗ
ليو النشور »ُ٘ ُ «الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وا 
ُ «إذا بمغ الماء قّمتين، لم يحمل الخبث أو لم ينجس »ُٙ
ُ «دكم في الماء الدائم وىو جنبال يغتسل أح »ُٚ
ُ « من إناء واحد من الجنابة.... كنت أغتسل أنا ورسول اهلل  »ُٛ
ُ « أحبب حبيبك ىونًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما،.... »ُٜ

ُ «  ...."ال يا بنت الصديق" ولكنو الذي يصمي ويصوم ويتصدق،»ُٓٔ
ُ «ه إن اهلل يحب أن يرى أثر نعمتو عمى عبد»ُٔٔ
ُ «إن اهلل جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس »ُٕٔ
ُ «  أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا، فمو....»ُٖٔ
ُ « من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.... خرج رسول اهلل »ُٗٔ
ُ  « ....َفِإنَّوُ َيا َمْعَشَر الشََّباِب، َمِن اْسَتَطاَع الَباَءَة َفْمَيَتَزوَّْج،  »ُ٘ٔ
ُ «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى بو »ُٙٔ
ُ  « ُدعاة عمى أبواب جينََّم، من أجاَبيم إلييا قَذفوه فييا، قمت:....»ُٚٔ
ُ « البخيل بعيد من اهلل، بعيد من الناس، قريب من النار »ُٛٔ
ُ  « اتقوا الشح فإن الشح أىمك من كان قمبكم حمميم .... »ُٜٔ
ُ « صمتان ال تجتمعان في مؤمن البخل وسوء األخالقخ»ُٕٓ
ُ  « أن تدعو هلل ندًا وىو خمقك. قال ثم أي؟ قال: .... »ُٕٔ
دانو،.... »ُٕٕ ُ  « ما من مولود إال يولد عمى الفطرة، فأبواه ييوِّ
نيم أتتيم....» ُٖٕ ُ  « إني خمقت عبادي حنفاء كميم وا 
ُ  « ال إلو إال اهلل وأني رسول....ال يحل دم امريء مسمم يشيد أن »ُٕٗ
ُ  « َلمَُّو َأَشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِحيَن َيُتوُب ِإَلْيِو، ِمْن َأَحِدُكْم.... »ُٕ٘
ُ  « إني ألعرف آخر أىل الجنة خروجا من النار، وآخر ....»ُٕٙ
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ُ «  ليتمنين أقوام أنيم أكثروا من السيئات! قيل: من ىم؟....» ُٕٚ

ُٕٛ
أال أنبئكم بأكبر الكبائر قمنا: بمى يا رسول اهلل، قال: اإلشراك باهلل »

  « وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجمس فقال: ....
ُ

ُ  « إذا مات ابن آدم انقطع عممو إال من ثالث،....»ُٜٕ
ُ « واحدًا....ألن ييدي اهلل بك رجاًل »ُٖٓ
ُ «ضِ َأْنُتْم ُشَيَداُء المَِّو ِفي اأَلرْ »ُٖٔ
ُ  « ....ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي َكاِفرًا، َأْو ُيْمِسي ُمْؤِمًنا» ُٕٖ
ُ «المَُّيمَّ َيا ُمَقمَِّب اْلُقُموِب َثبِّْت َقْمِبي َعَمى ِديِنكِ »ُٖٖ
؟ْ ...«اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاتِ »ُٖٗ ُ «، َقاُلوا: َيا َرُسوَل المَِّو َوَما ُىنَّ
ُ « جاىدوا الكفار بأموالكم وانفسكم والسنتكم »ُٖ٘

ُ « ....أَلَْن َيْيِدَي المَُّو ِبَك َرُجاًل َواِحًدا، َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلكَ  »ُٖٙ
ُ «اَل َتُكوُنوا ِإمََّعًة، َتُقوُلوَن: ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا... » ُٖٚ
ُ «  عممو، قالوا: وال أنت يا رسول....لن يدخل أحد منكم الجنة ب» ُٖٛ
ن في الجسد مضغة إذا صمحت صمح الجسد كمو»ُٜٖ ُ «  ....أال وا 
ُ «لميم يا مصرف القموب ثبت قمبي عمى طاعتكا»ُٓٗ
ُ  « ....من شغمو القرآن وذكري عن مسألتي أعطيتو»ُٔٗ
ُ «.إن رحمتي تسبق غضبي.»..ُٕٗ
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ُلياُُالثاً:ُفيرسُاألعالمث  المترجم
ُالعلم م ُالصفحةُاسم ُرقم
  الضحاؾ بن مزاحم الهّللي الخرساني: أبو محمدُ ٔ

  السدم: ىو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمد ُ ٕ

  الحسن أبو البلخى، بالوالء، ابأزدم بشير بن سليماف بن مقاتلُ ٖ

  ينوًرمأبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدِّ : ابن قتيبةُ ٗ

  الفتح أبو الموصلي، جني بن جني: عثماف بنُ ٘

  ابأنبارم بكر أبو بشار، بن محمد بن القاسم بن ابأنبارم: محمد ابنُ ٙ

  ىو محمد بن ابأزىر الهركم أبو منصورابأزىرم: ُ ٚ

  الزجاج: ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن محمد بن السرم بن سهل الزجاج النحومُ ٛ

  القشيرم الشافعي النيسابورلٌ  الملك عبد بن ىوازف بن مالكري عبد القيشىٍيرمُ ٜ

  الشافعي النيسابورم، الواحدم، علي بن أحمد بن علي الحسن، أبو :الواحدمُ ٓٔ

  الدين بعماد الملقب الطبرم، الحسن أبو علي، بن محمد بن علي الهراسي: الكياُ ٔٔ

  حجة اإلسّلـ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، :الغزاليُ ٕٔ

  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد :بن قيم الجوزيةُ ٖٔ

  البقاعيإبراىيم بن عمر بن حسن الر بىاط بن علي ،برىاف الدين :البقاعيُ ٗٔ

  السعدم التميمي نباتة بن عمر بن العزيز عبد نصر أبو السعدم: نباتة ابنُ ٘ٔ

  سني ابأنجرمأحمد بن محمد بن المهدم، ابن عجيبة، الح :بن عجيبةُ ٙٔ

  محمد الطاىر بن عاشور :ابن عاشورُ ٚٔ

  محمد عزة بن عبد الهادم دركزةُ ٛٔ
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ُالمصادرُوالمراجعثبتُُرابعاً:ُ

ُالكريم ُالقرآن *ُ

، المحقؽ: محمد صادؽ مي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفيأحمد بف ع: أحكام القرآن -ُ
بيركت ،  –دار إحياء التراث العربي  عضك لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر الشريؼ، -القمحاكم 

 ىػ.َُْٓتاريخ الطبع: 
 البابيالقاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي  :أحكام القران -ِ

 ـ.ُْٔٗ -ىػ ُّٓٔ، ُ :ط ،الحمبي كأكالده  بمصر
ٍكًجردم : أحمد بف الحسيف بف عمي بف جمع البييقي - أحكام القرآن لمشافعي -ّ ٍسرى مكسى الخي

،  ِطالقاىرة  -مكتبة الخانجي، : عبد الغني عبد الخالؽني، أبك بكر البييقي، كتب ىكامشوالخراسا
 ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ

: عمي بف محمد بف عمي، أبك الحسف الطبرم، الممقب بعماد الديف، المعركؼ أحكام القرآن -ْ
دار الكتب العممية، بيركت  ،مي كعزة عبد عطيةقؽ: مكسى محمد عبالكيا اليراسي الشافعي ، المح

 . ىػَُْٓ -ِطتاريخ الطبع: 
 .بيركت –: محمد بف محمد الغزالي أبك حامد ، دار المعرفة الغزالي -إحياء عموم الدين  -ٓ
الكاحدم، النيسابكرم،  أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي: أسباب نزول القرآن -ٔ

 ـ.ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ،  ِالدماـ ، ط –إلصبلح لحميداف ، دار ا، المحقؽ: عصاـ االشافعي
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف عبد الكاحد الشيباني  :أسد الغابة في معرفة الصحابة -ٕ

 ـ .ُٖٗٗ -ىػ َُْٗالجزرم، عز الديف ابف األثير، دار الفكر بيركت ، عاـ النشر: 
دار  ،ىػ(ُُٗي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: : عبد الرحمف بف أبترتيب القرآن أسرار -ٖ

 الفضيمة لمنشر كالتكزيع.
أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل ، تحقيؽ: محمد  :أساس البالغة -ٗ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗلبناف ، الطبعة: األكلى،  –دار الكتب العممية، بيركت  ،باسؿ عيكف السكد
ر بف عبد القادر لمحمد األميف بف محمد المختا :في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان -َُ

 ـ . ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ -لبناف  –النشر ك التكزيع بيركت الجكني الشنقيطي، دار الفكر لمطباعة ك 
لناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف  محمد الشيرازم   :أنوار التنزيل وأسرار التأويل -ُُ

 ىػ . ُُْٖ - ُبيركت ط –دار إحياء التراث العربي  ،حمد عبد الرحمف المرعشميالبيضاكم م
ىػ( المطبعة َُِْمحمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى:  :أوضح التفاسير -ُِ

 .المصرية كمكتبتيا
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القادر بف جابر أبك بكر لجابر بف مكسى بف عبد : أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير -ُّ
  .ـََِّىػ/ُِْْ، ٓبية السعكدية طالمممكة العر  -المدينة المنكرة -مكتبة العمـك كالحكـ ،الجزائرم

 أسعد حكمد :أيسر التفاسير -ُْ
 ،ف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزيةلمحمد بف أبي بكر ب :إعالم الموقعين عن رب العالمين -ُٓ

 ـ .ُُٗٗ -ىػ ُُُْ - ُ، ط بيركت –، دار الكتب العممية تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ
محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل ابف القيـ   :إغاثة الميفان من مصايد الشيطان -ُٔ

 . ـُٕٓٗ – ُّٓٗ -ِبيركت ط  -: محمد حامد الفقي، دار المعرفة تحقيؽ، الجكزية
 الحمد.: محمد بف إبراىيـ أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير البن عاشور -ُٕ
: عبداهلل محمكد شحاتو، الييئة المصرية العامة أىداف كل سورة ومقاصدىا في القرآن الكريم -ُٖ

 ـ .ُٕٗٗ -ُلمكتاب، ط
: محمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيسابكرم أبك القاسـ، إيجاز البيان عن معاني القرآن -ُٗ

 . ىػ ُُْٓ - ُ طت بيرك  : دار الغرب اإلسبلميحنيؼ بف حسف القاسميد. المحقؽ: 
عبد الرحمف بف أبي بكر  : الحافظ العبلمة اإلماـ جبلؿ الديفاإلكميل في استنباط التنزيل -َِ
 . ـ ُُٖٗ -ىػ  َُُْبيركت -دار الكتب العممية  ،كطي تحقيؽ: سيؼ الديف عبد القادرالسي
أبي بكر بف فرح  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف :الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي -ُِ

براىيـ أطفيش دار الكتب  األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ .ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ُ:  طالقاىرة ،  –المصرية 

: أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة البحر المديد في تفسير القرآن المجيد -ِِ
الدكتكر حسف عباس  ،لمحقؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رسبلفالحسني األنجرم الفاسي الصكفي ا

 . ىػُُْٗ: طالقاىرة  -زكي 
الغرناطي، أبك جعفر،  حمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفيأل :البرىان في تناسب سور القرآن -ِّ

 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ المغرب، تحقيؽ: محمد شعباني دار النشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
، مد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشيألبي عبد اهلل بدر الديف مح :رىان في عموم القرآنالب -ِْ

 ـ . ُٕٓٗ -ىػ ُّٕٔالقاىرة  –، مكتبة التراث  ُالمحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط
 :المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد التحرير والتنوير تحرير -ِٓ

 ىػ .ُْٖٗتكنس سنة النشر:  –ية لمنشر الدار التكنسبف عاشكر التكنسي  لمحمد الطاىر
لفيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبارؾ  :التعميقات السنية عمى العقيدة الواسطية -ِٔ

 ُِْٕ، ُ، طدار الصميعي لمنشر كالتكزيع، يؽ: عبد اإللو بف عثماف الشَّايعالحريممي النجدم تحق
 . ََِٔ -ىػ 
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صػالح بف فكزاف بػف عبد اهلل الفكزاف   :التعميقات المختصرة عمى متن العقيدة الطحاوية -ِٕ
 الناشر: دار العاصمة لمنشر كالتكزيع .

 ـ(.   َُُِشيخ اإلسبلـ ابف تيمية: دار ابف حـز ) :الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان -ِٖ
المجمس األعمى لمشئكف  ،مف عمماء األزىر: لجنة المنتخب في تفسير القرآن الكريم -ِٗ

 . ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ، ُٖ: مصر، طبع مؤسسة األىراـ ط -ية اإلسبلم
، دار الكمـ الطيب : محمد خاركؼ كمحمد كريـ راجحالميسر في القراءات األربع عشر -َّ

 ـ. ََِِ ُ طبيركت  -دمشؽ
 لمكي بف أبي طالب. :الكشف عن وجوه القراءات السبع -ُّ
محمد بف  :وسننو وأيامو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -ِّ
 ىػ.ُِِْ - ُ:ط-، المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصراعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفيإسم
 -دار ابف حـز لبناف ،محمد بف فتكح الحميدم :الجمع بين الصحيحين البخاري ومسمم -ّّ

 . ـََِِ -ىػ ُِّْ -بيركت 
 القاىرة .  –، دار الفكر العربي لعبد الكريـ يكنس الخطيب: التفسير القرآني لمقرآن -ّْ
 .ىػُُّْ -َُبيركت، ط –الحجازم محمد محمكد، دار الجيؿ الجديد  :التفسير الواضح -ّٓ
مصر لمطباعة كالنشر  لمحمد سيد طنطاكم، دار نيضة :التفسير الوسيط لمقرآن الكريم -ّٔ

 . ُالقاىرة ، ط –الفجالة كالتكزيع، 
 -مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  ،: نخبة مف أساتذة التفسيرالميسر التفسير -ّٕ

 . ـ ََِٗ -ىػ َُّْالسعكدية الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة، 
 الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مىٍعبدى، بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد :الثقات -ّٖ
: مراقبة اليندية تحت العالية لمحككمة المعارؼ كزارة: بإعانة طبع (ىػّْٓ: المتكفى) بيستيال

 العثمانية المعارؼ دائرة: العثمانية الناشر المعارؼ دائرة مدير خاف المعيد عبد محمد الدكتكر
 ـ.ُّٕٗ=   ى ُّّٗ ،طاليند  الدكف آباد بحيدر
: خالد الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية المحرر في أسباب نزول القرآن من خالل -ّٗ

 . ـ( ََِٔ -ىػ  ُِْٕ، )ُ ط ،: دار ابف الجكزم، الدماـبف سميماف المزيني
: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -َْ

دار  ،عبد السبلـ عبد الشافي محمد ىػ( المحقؽ:ِْٓتماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 
 . ىػ ُِِْ -بيركت الطبعة: األكلى  -الكتب العممية 

 إعداد: محمد سالـ بازمكؿ. القراءات وأثرىا في التفسير واألحكام -ُْ
 ،ُطلئلماـ الحافظ محمد بف اسماعيؿ البخارم مؤسسة الكتب الثقافية،  :األدب المفرد -ِْ

 ـ ُٖٔٗ -  ى َُْٔ



 

239 
 

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم،  :ِسيُر الَبِسْيطالتَّفْ  -ّْ
جامعة  -بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد، عمادة البحث العممي  دكتكراهالشافعي المحقؽ: رسالة 

 ىػ َُّْ، ُطاإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. 
 .ُطالقاىرة  –الترجمة كالنشر ك  ، دار السبلـ لمطباعةلسعيد حوى :األساس في التفسير -ْْ
ىػ( ُٕٓ)المتكفى: ف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزيةمحمد بف أبي بكر بف أيكب ب :الفوائد -ْٓ

 . ـ ُّٕٗ -ىػ  ُّّٗ، ِطبيركت  -دار الكتب العممية 
زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف  :التوقيف عمى ميمات التعاريف -ْٔ

عبد الخالؽ  ،عالـ الكتب،ىػ( َُُّف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: عمي ب
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، ُطالقاىرة  -ثركت
  ََِٕ، ُطالقمـ دمشؽ  مصطفى مسمـ، دار : د.المعجزة والرسول من خالل سورة الفرقان -ْٕ
 ط دار الفكر العربي. ،لمدكتكر منصكر حسب النبي :الكون واإلعجاز العممي لمقرآن -ْٖ
 .ىػُِِْ ، ُطدمشؽ   ،: د كىبة بف مصطفى الزحيمي دار الفكرلمزحيمي التفسير الوسيط -ْٗ
 . ََِْعماف األردف. الطبعة األكلى  د. صبلح الخالدم. دار المنيؿ :التفسير المنيجي -َٓ
 : الصاحب بف عباد مصدر الكتاب : مكقع الكراؽ.المحيط في المغة -ُٓ
: محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالى األزدم، أبك العباس، المعركؼ بالمبرد قتضبالم -ِٓ

 بيركت. – عالـ الكتب ،ىػ( المحقؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمةِٖٓ)المتكفى: 
 : محمد عمي النجار.بيركت تحقيؽ -تب عالـ الك ،: أبي الفتح عثماف بف جنيالخصائص -ّٓ
ألبي زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي  :رآنالجواىر الحسان في تفسير الق -ْٓ

 –، دار إحياء التراث العربي كض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكدالمحقؽ: الشيخ محمد عمي مع
 ىػ .ُُْٖ –ُطبيركت ، 

إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي  :الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أىل السنة -ٓٓ
، المحقؽ: محمد بف ربيع بف أبك القاسـ، الممقب بقكاـ السنة األصبياني، القرشي الطميحي التيمي

 ـ .ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ،  ِالسعكدية / الرياض ط -ىادم عمير المدخمي ، دار الراية 
، دار السيكطي بف أبي بكر، جبلؿ الديفعبد الرحمف  :بالمأثورر المنثور في التفسير الد -ٔٓ

 بيركت . –الفكر 
: أبك محمد عبد الكريـ بف صالح بف عبد الكريـ الحميد بيان إعجاز القرآن الفرقان في -ٕٓ

 . ـ ََِِ -ىػ  ُِّْ، ُطالناشر: فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية 
 . ُبيركت ط  -دار اليبلؿ  :الرحيق المختوم  صفي الرحمن المباركفوري -ٖٓ
ف  حـز األندلسي د بف سعيد بألبي محمد عمي بف أحم :األخالق والسير في مداواة النفوس -ٗٓ

 ـ .ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ، ِط ،بيركت –دار اآلفاؽ الجديدة ، القرطبي الظاىرم
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بد البر النمرم القرطبي بك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عأل :االستيعاب في معرفة األصحاب -َٔ
 ـ .ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ، ُط، دار الجيؿ، بيركت المحقؽ: عمي محمد البجاكم

رم، : محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك بكر األنبامعاني كممات الناس الزاىر في -ُٔ
 .ُِٗٗ-ىػ  ُُِْبيركت الطبعة: األكلى،  -مؤسسة الرسالة  ،المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف

بف حجر  مد بف أحمدأبك الفضؿ أحمد بف عمي بف مح :اإلصابة في تمييز الصحابة -ِٔ
، بيركت –دار الكتب العممية  ،بد المكجكد كعمى محمد معكضأحمد ع، تحقيؽ: عادؿ العسقبلني

 .ىػُُْٓ - ُط
، دار العمـ الدمشقيبف عمي بف فارس الزركمي خير الديف بف محمكد بف محمد  :األعالم -ّٔ

 .  ٓطلممبلييف 
كسؼ بف حياف أثير ألبي  حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف ي :رالبحر المحيط في التفسي  -ْٔ

ر الكتب ،  دالشيخ: عمي محمد عكض، كادلسي، تحقيؽ الشيخ: عادؿ محمد عبد المكجكدالديف األن
 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْ،ُلبناف، ط –بيركت  –العممية 

كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكر  .د :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج -ٓٔ
 ىػ . ُُْٖ،  ِط  -المعاصر، دمشؽ 

دار  ،ىػ( َْٓ: اإلماـ الحافظ أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم )يحينالمستدرك عمى الصح -ٔٔ
 بيركت بإشراؼ: د. يكسؼ المرعشمي. -المعرفة 

دار إحياء الكتب  ،النزكؿ[ المؤلؼ: دركزة محمد عزت ]مرتب حسب ترتيب: التفسير الحديث -ٕٔ
 . ىػُّّٖ: ُطالقاىرة  -العربية 

مؤسسة  ،ىػ( ُُْْىيـ بف إسماعيؿ األبيارم )المتكفى: المؤلؼ: إبرا الموسوعة القرآنية -ٖٔ
 . ىػَُْٓ،  ُطسجؿ العرب 

شمس الديف،  :السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير -ٗٔ
 ىػ . ُِٖٓ)األميرية( القاىرة عاـ النشر: مطبعة بكالؽ ،بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعيمحمد 
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ل :اسة الشرعية في إصالح الراعي والرعيةالسي -َٕ

كزارة  ،ف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقيبف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد اب
 .ىػ ُُْٖ، ُطالمممكة العربية السعكدية  -الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد،  :سيرة النبوية البن ىشامال -ُٕ
برا شركة مكتبة كمطبعة ، ىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبيجماؿ الديف تحقيؽ: مصطفى السقا كا 

 . ـُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓ،  ِ، طصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصرم
بصرم، البغدادم ، البف سعد بف منيع الياشمي بالكالء مدألبي عبد اهلل مح :الطبقات الكبرى -ِٕ

 . ـُٖٔٗ،  ُبيركت   ط –، دار صادر المحقؽ: إحساف عباس ،المعركؼ بابف سعد
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: أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي التسييل لعموم التنزيل -ّٕ
 -شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ  ،اهلل الخالدملمحقؽ: الدكتكر عبد ىػ( إُْالغرناطي )المتكفى: 

 ىػ ُُْٔ - ُطبيركت 
، المكتب الجامعي لحسيف عبد الحميد رشكاف :دراسة في مناىج العموم العمم والبحث العممي -ّٕ
 اإلسكندرية .  –

 .ا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، دار الفكربك زكريأل :المجموع شرح الميذب -ٕٓ
، بيركت –د بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة محمد بف أحمل :المبسوط -ٕٔ

 ـ .ُّٗٗ-ىػُُْْتاريخ النشر: 
مسمـ بف الحجاج أبك الحسف ل :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل -ٕٕ

 بيركت. – القشيرم النيسابكرم، المحقؽ:  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ل :العبر في خبر من غبر -ٖٕ

 .بيركت  –دار الكتب العممية  الذىبي، المحقؽ: أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ،
: أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف الدر المصون في عموم الكتاب المكنون -ٕٗ
دار  ،ىػ( المحقؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراطٕٔٓبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: ع

 .القمـ، دمشؽ
ي ، بك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانأل :المفردات في غريب القرآن -َٖ

 ىػ. ُُِْ -ُطدمشؽ بيركت  -دار القمـ، الدار الشامية ،المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم
: أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ تحقيؽ: الكشف والبيان عن تفسير القرآن -ُٖ

دار إحياء التراث العربي،  ،اإلماـ أبي محمد بف عاشكر مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم 
 . ـ ََِِ -، ىػ ُِِْ ،ُطلبناف  -بيركت 

 :عاني القرآن وتفسيره، وأحكامو، وجمل من فنون عموموفي عمم م البداية إلى بموغ النياية -ِٖ
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي  أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

جامعة الشارقة،  -المالكي المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي 
كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية -جمكعة بحكث الكتاب كالسنةم ،بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي

 . ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗ، ُطجامعة الشارقة  -
آبادم تحقيؽ: مكتب  أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز مجد الديف :القاموس المحيط -ّٖ

 –يركت كالنشر كالتكزيع، بتحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ، الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة 
 . ـََِٓ -ىػ ُِْٔ، ُط، لبناف
كزارة  ،: أبك الفتح عثماف بف جنىالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنو -ْٖ

 ـُٗٗٗ -ىػ َُِْالمجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية -األكقاؼ 
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ناصر  أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف  عبد اهلل بف :القواعد الحسان لتفسير القرآن -ٖٓ
 ـ .ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ، ُطالرياض ، مكتبة الرشد ،ىػ( ُّٕٔبف حمد آؿ سعدم )المتكفى: 

بف نعمة اهلل  :الفواتح اإلليية والمفاتح الغيبية الموضحة لمكمم القرآنية والحكم الفرقانية -ٖٔ
ىػ  ُُْٗ، ُالغكرية، مصر ، ط -دار ركابي لمنشر -محمكد النخجكاني، كيعرؼ بالشيخ عمكاف 

 ـ .ُٗٗٗ -
السعدم األنصارم،  الييثميبف محمد بف عمي بف حجر ألحمد  :الزواجر عن اقتراف الكبائر -ٕٖ

 ـ .ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ،  ُشياب الديف شيخ اإلسبلـ، أبك العباس ، دار  الفكر ط
أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم  :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -ٖٖ

 .ىػ َُْٕ - ّطبيركت ،   –ىػ( ، دار الكتاب العربي ّٖٓكفى: جار اهلل )المت
 سىبف مك ألبي البقاء الككفي لكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية أيكب  :الكميات -ٖٗ

 مؤسسة الرسالة بيركت . ،محمد المصرم كعدناف دركيش  الكفكم، المحقؽ: الحسيني القريمي
فص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي أبك ح :المباب في عموم الكتاب -َٗ

 -دار الكتب العممية  ،النعماني المحقؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض
 ـ .ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗ،ُبيركت / لبناف ،ط

أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي المحقؽ: عبد   :المحكم والمحيط األعظم -ُٗ
 ـ .َََِ -ىػ  ُُِْ، ّطبيركت ،  –دار الكتب العممية  ،ىنداكم  الحميد
ىػ. دار  ِّٓػ  ُٗٓ: أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي. الُمَصنَّف -ِٗ

 القبمة المحقؽ: محمد عكامة.
يركت ب -دار المعرفة ، : أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباسالفتاوى الكبرى -ّٗ
 َتحقيؽ : حسنيف محمد مخمكؼ ُّٖٔ،  ُط
ٍكًجردم الخراساني، األسماء والصفات لمبييقي -ْٗ ٍسرى : أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

ىػ( حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: عبد اهلل بف محمد الحاشدم ْٖٓأبك بكر البييقي )المتكفى: 
المممكة العربية السعكدية  -مكتبة السكادم، جدة  ،قدـ لو: فضيمة الشيخ مقبؿ بف ىادم الكادعي 

 َُّٗٗ -ىػ  ُُّْ، ُط
 .قَُُْ، ّط : عبداهلل قادرم األىدؿ، دار التراث اإلسالم وضرورات الحياة -ٓٗ
: عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ محمد أبك اإلتقان في عموم القرآن -ٔٗ

 .ـ ُْٕٗىػ/ ُّْٗ ،ُطبيركت الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، 
 -دار األنصار ، : عمي بف إسماعيؿ بف أبي بشر األشعرم أبك الحسفاإلبانة عن أصول -ٕٗ

 . تحقيؽ : د. فكقية حسيف محمكد ُّٕٗ،  ُطالقاىرة 
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القراءاُت الشاذُة  -البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرة  -ٖٗ
 ىػ(َُّْعبد الفتاح بف عبد الغني بف محمد القاضي )المتكفى:  :من لغة العرب وتوجيييا

 .لبناف  -دار الكتاب العربي، بيركت  
: الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسٌي األصؿ، أبك عمي )المتكفى: الحجة لمقراء السبعة -ٗٗ

أحمد  -د العزيز رباح بشير جكيجابي راجعو كدققو: عب -ىػ( المحقؽ: بدر الديف قيكجي ّٕٕ
 ـُّٗٗ -ىػ  ُُّْ، ِطدمشؽ / بيركت  -دار المأمكف لمتراث  ،يكسؼ الدقاؽ 

ىػ( َّٕ: الحسيف بف أحمد بف خالكيو، أبك عبد اهلل )المتكفى: الحجة في القراءات السبع -ََُ
، األستاذ المساعد بكمية اآلداب  الشركؽ  دار ،جامعة الككيت  -المحقؽ: د. عبد العاؿ سالـ مكـر

 .قَُُْ، ْطبيركت  -
يكسؼ  : شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف محمد بفالنشر في القراءات العشر -َُُ

ىػ( المطبعة التجارية الكبرل  َُّٖ: عمي محمد الضباع )المتكفى ىػ( المحقؽ ّّٖ)المتكفى : 
 .دار الكتاب العممية

أحمد بف محمد الخراط، أبك ببلؿ الناشر: مجمع : أ. د. المجتبى من مشكل إعراب القرآن -َُِ
 ىػ ُِْٔالممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة عاـ النشر: 

ثـ الحمكم، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي  :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -َُّ
 بيركت .   –ىػ( ، المكتبة العممية َٕٕأبك العباس )المتكفى: نحك 

، ِطالككيت  –صادر عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  :الموسوعة الفقيية الكويتية -َُْ
 ق. ُِْٕ - َُْْ، مف الككيت -دار السبلسؿ 

مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ، المحقؽ: محمد مصطفى  :الموطأ -َُٓ
  -اإلمارات  –أبك ظبي  -نسانية األعظمي مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإل

 ـ .ََِْ -ىػ  ُِْٓ،  ُ، ط
ألبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير  :النكت والعيون -َُٔ

 بيركت  لبناف . تب العممية دار الك بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ،بالماكردم ، المحقؽ: السيد ا
: أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، زالوجيز في تفسير الكتاب العزي -َُٕ

، الدار الشامية : دار القمـىػ(ْٖٔالنيسابكرم، الشافعي تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم )المتكفى: 
 . ىػ ُُْٓ، ُطدمشؽ، بيركت  -

 (ىػْٕٔ: المتكفى) الصفدم اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف صبلح :بالوفيات الوافيٕ٘-َُٖ
 -ىػَُِْ:بيركت عاـ النشر - التراث إحياء مصطفى دار كتركي األرناؤكط أحمد :المحقؽ
 . ـَََِ
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)إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد مجمع المغة العربية بالقاىرة، :المعجم الوسيط -َُٗ
 .ِطالقادر / محمد النجار(  دار الدعكة 

بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم   ليكسؼ: النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة -َُُ
 مصر. –، دار الكتب : كزارة الثقافة كاإلرشاد القكميالحنفي، أبك المحاسف، جماؿ الديف ، الناشر

ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك الفتح، برىاف  :المغرب في ترتيب المعرب -ُُُ
ًزٌل )المتكفى:   دار الكتاب العربي .    ىػ(َُٔالديف الخكارزمي الميطىرّْ

 .  ُلعبد الكىاب األنصارم المعركؼ بالشعراني ، دار الفكر ط  :الميزان الكبرى -ُُِ
ألبي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة : المغني البن قدامة -ُُّ
قاىرة ، سنة  ، مكتبة اليمي المقدسي  ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسيالجماع
 ُُِـ ُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖالنشر: 
 .ألبي الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم  :بحر العموم -ُُْ
أحمد بف رشد  الكليد محمد بف أحمد بف محمد بفألبي  :بداية المجتيد ونياية المقتصد -ُُٓ

 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓنشر: القاىرة ، سنة ال  –القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد ، دار الحديث 
عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -ُُٔ 

 . ىػَُْٔ،  ِط  - : دار الكتب العمميةالحنفي ،
مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب  :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -ُُٕ

، المجمس األعمى لمشئكف عمي النجار ىػ( ، المحقؽ: محمدُٕٖالفيركز آبادم )المتكفى: 
 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة.  -اإلسبلمية 

 السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد: والنحاة المغويين طبقات في الوعاة بغية -ُُٖ
 .صيدا/  لبناف - العصرية المكتبة ،إبراىيـ  الفضؿ أبك محمد: المحقؽ (ىػُُٗ: المتكفى)

: عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ بيان المعاني ]مرتب حسب ترتيب النزول[ -ُُٗ
 . ـ ُٓٔٗ -ىػ  ُِّٖ، ُطدمشؽ  -ىػ( مطبعة الترقي ُّٖٗغازم العاني )المتكفى: 

 بابف المعركؼ اإًلربمي، المخمي مكىكب بف المبارؾ بف أحمد بف المبارؾ: إربل تاريخ -َُِ
 دار كاإلعبلـ، الثقافة كزارة: الصقار خماس سيد بف سامي: المحقؽ (ىػّٕٔ: المتكفى) ستكفيالم

 . ـ َُٖٗ: النشر العراؽ عاـ لمنشر، الرشيد
ىػ( ِٕٔ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى: تأويل مشكل القرآن -ُُِ

 لبناف. –بيركت  دار الكتب العممية، ،المحقؽ: إبراىيـ شمس الديف 
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 لعمادمألبي السعكد ا: تفسير أبي السعود إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم -ُِِ
 بيركت. –دار إحياء التراث  العربي  ،محمد بف محمد بف مصطؼ

 محمد متكلي الشعراكم ، مطابع أخبار اليكـ. :الخواطر –تفسير الشعراوي  -ُِّ
ف كثير القرشي البصرم ثـ ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر ب :تفسير القرآن العظيم -ُِْ

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْ،  ِ، المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع طالدمشقي
 دار غريب لمطباعة كالنشر ، كبدكف  طبعة. ،عبد اهلل شحاتة د. :تفسير القران الكريم -ُِٓ
صطفى البابى الحمبي ، شركة مكتبة كمطبعة مراغيأحمد بف مصطفى الم: تفسير المراغي -ُِٔ

 ـ .ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔ، ُط ،كأكالده بمصر
حمد بف أألبي البركات عبد اهلل بف  :تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( -ُِٕ

 ُُْٗ،  ُ، حققو: يكسؼ عمي بديكم ، دار الكمـ الطيب، بيركت ، طمحمكد حافظ الديف النسفي
 . ـُٖٗٗ -ىػ 

البمخى المحقؽ: ميماف بف بشير األزدم ألبي الحسف مقاتؿ بف س :تفسير مقاتل بن سميمان -ُِٖ
 ىػ . ُِّْ - ُبيركت، ط –عبد اهلل محمكد شحاتة ، دار إحياء التراث 

سعدم لعبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل ال  :تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان -ُِٗ
 .ـ َََِ-ىػ َُِْ ُ، مؤسسة الرسالة ، ط المكيحؽعبد الرحمف بف معبل

: أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي )المتكفى: تفسير مجاىد -َُّ
، ُطدار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر  ،ىػ( المحقؽ: الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿَُْ
 . ـ ُٖٗٗ -ىػ  َُُْ
: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف م البن أبي حاتمتفسير القرآن العظي -ُُّ

ىػ( المحقؽ: أسعد محمد الطيب ِّٕالمنذر التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى: 
 . ق ُُْٗ - ّطالمممكة العربية السعكدية  -مكتبة نزار مصطفى الباز 

محمد بف محمكد، أبك منصكر  : محمد بفتفسير الماتريدي )تأويالت أىل السنة( -ُِّ
 ،لبناف -بيركت –دار الكتب العممية  ،ىػ( المحقؽ: د. مجدم باسمكـّّّالماتريدم )المتكفى: 

 .ـ  ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، ُط
: أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد تفسير القرآن )وىو اختصار لتفسير الماوردي( -ُّْ

ىػ( َٔٔلدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي ا
 . ـُٔٗٗىػ/ ُُْٔ، ُطبيركت  -المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي دار ابف حـز 

: أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني تفسير القرآن -ُّٓ
( المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غنيـ ىػْٖٗالتميمي الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 

 . ـُٕٗٗ -ىػُُْٖ، ُطالسعكدية  -دار الكطف، الرياض 
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: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى تفسير الراغب األصفياني -ُّٔ
 . ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ، ُطىػ( تحقيؽ كدراسة: د. محمد عبد العزيز َِٓ)المتكفى: 

: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف تفسير القرآن الكريم )ابن القيم( -ُّٕ
مية بإشراؼ ىػ( المحقؽ: مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلُٕٓقيـ الجكزية )المتكفى: 
 ىػ َُُْ - ُطبيركت  -دار كمكتبة اليبلؿ  ،الشيخ إبراىيـ رمضاف

ىػ( كجبلؿ الديف عبد ْٖٔحمد بف أحمد المحمي )المتكفى: : جبلؿ الديف متفسير الجاللين -ُّٖ
 . ُطالقاىرة  -ىػ( دار الحديث ُُٗالرحمف بف أبي بكر السيكطي )المتكفى: 

دار بف حـز  ،: كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي آؿ جياـ الككارم تفسير غريب القرآن -ُّٗ
 . ََِٖ ، ُط

 ضي مصدر الكتاب: مكقع التفاسيرإبا -المؤلؼ: اليكارم  تفسير اليواري -َُْ
دروس صوتية قام : محمد أحمد إسماعيؿ المقدـ مصدر الكتاب: تفسير القرآن الكريم -ُُْ

 http://www.islamweb.net بتفريغيا موقع الشبكة اإلسالمية
 ـ.ََِِ ،ِط ،بيركت -: محمد خيرم رمضاف يكسؼ، دار ابف حـزاإلعالمتتمة  -ُِْ
 ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني :تيذيب التيذيب -ُّْ

 ىػ .ُِّٔ – ُطمطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند ،_ 
يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ  :تيذيب الكمال في أسماء الرجال -ُْْ

مؤسسة  ،قضاعي الكمبي المزم المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼالديف ابف الزكي أبي محمد ال
 ـ .َُٖٗ –ق ََُْ – ُطبيركت  –الرسالة 
: دار : محمد عكض مرعبنصكر محمد بف أحمد األزىرم تحقيؽ: أبك متيذيب المغة -ُْٓ

 .ـ ََُِ -بيركت  -ُط إحياء التراث العربي
ف عمي بف محمد الجكزم ، دار الفكر جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف ب :تمبيس إبميس -ُْٔ

 ـ .ََُِ-ىػُُِْ – ُط  -لبناف  -لمطباعة كالنشر، بيرزت
 -رضي اهلل عنيما  -ينسب: لعبد اهلل بف عباس  :تنوير المقباس من تفسير ابن عباس -ُْٕ

ىػ( ُٕٖىػ( جمعو: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى: ٖٔ)المتكفى: 
 .لبناف –لكتب العممية دار ا
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك  :جامع البيان في تأويل القرآن -ُْٖ
 ـ .َََِ -ىػ  َُِْ، ُط، مؤسسة الرسالة ،الطبرم ، المحقؽ: أحمد محمد شاكرجعفر 
بعمبكي ، "  أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم ،المحقؽ: رمزم منير  جميرة المغة -ُْٗ
 .ـ ُٕٖٗ،  ُ،  طبيركت –ر العمـ لممبلييف دا

http://www.islamweb.net/
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اْلُمَسمَّاة: ِعَنايُة الَقاِضى وِكَفايُة الرَّاِضى َعَمى ، َحاِشيُة الشَِّياِب َعَمى تْفسيِر الَبيَضاِوي -َُٓ
شياب الديف أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي المصرم الحنفي )المتكفى:  :تْفسيِر الَبيَضاوي

 بيركت. –النشر: دار صادرىػ( دار َُٗٔ
أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد  :َدْرُج الدُّرر في تَِفسِير اآلِي والسَُّور -ُُٓ

ىػ( محقؽ القسـ األكؿ: طمعت صبلح الفرحاف ُْٕالفارسي األصؿ، الجرجاني الدار )المتكفى: 
 .ـ ََِٗىػ َُّْ، ُطردف عماف، األ دار الفکر ،محقؽ القسـ الثاني: محمد أديب شككر أمرير

 . ـُٖٔٗ،ُطالدكتكر محمد خميؿ ىراس ، دار الكتب العممية بيركت : دعوة التوحيد -ُِٓ
دمشؽ، مؤسسة  -مد عمي الصابكني، مكتبة الغزاليلمح :روائع البيان تفسير آيات األحكام -ُّٓ

 ـ .َُٖٗ -ىػ  ََُْ، ّطبيركت ،  –مناىؿ العرفاف 
عيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ، المكلى أبك الفداء إلسما :روح البيان -ُْٓ

 بيركت . –، دار الفكر 
كد بف عبد اهلل شياب الديف محم :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -ُٓٓ

 ق .ُُْٓ-ُط ،بيركت ، دار الكتب العممية الحسيني األلكسي، المحقؽ: عمي عبد البارم عطية
 . ُلمعبلمة الشيخ عبداهلل  الككىجي ، ط :زاد المحتاج بشرح المنياج -ُٔٓ
جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  :زاد المسير في عمم التفسير -ُٕٓ

 ىػ . ُِِْ - ُط –بيركت  –، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم ، دار الكتاب العربي 
ىػ( ُّْٗمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )المتكفى: : محمد بف أحزىرة التفاسير -ُٖٓ

 .دار الفكر العربي
ق َُْٓ: محمد ناصر الديف األلباني، ط المكتب اإلسبلمي سمسمة األحاديث الصحيحة -ُٗٓ
 . ُق طُُِْكمكتبة المعارؼ بالرياض  ْط

، ، دار الجيؿر عكاديزيد القزكيني، تحقيؽ: بشا: أبك عبد اهلل  محمد بف سنن ابن ماجو -َُٔ
 ـ.  ُٖٗٗ، ُبيركت ط

داد بف عمرك أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف ش :سنن أبي داود -ُُٔ
 . بيركت –المكتبة العصرية، صيدا حقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ، الماألزدم السّْجٍستاني

، أبك عيسى الضحاؾ، الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف :سنن الترمذي -ُِٔ
براىيـ عط، كمحمد فؤاد عبد الباقيتحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر كة عكض المدرس في ، كا 

 ـ .ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ -ِطمصر  كتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي، شركة ماألزىر الشريؼ
يب الخراساني، شعأبك عبد الرحمف أحمد بف  :المجتبى من السنن" سنن الصغرى لمنسائي -ُّٔ

 .ـ ُٖٔٗ-ِط -حمب نسائي تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسبلميةال
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: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف سنن الدارقطنى -ُْٔ
 ـ .ُٔٔٗ – ُّٖٔبيركت،  -دار المعرفة  ،دينار البغدادم

 ،ُطبيركت  -العربي الكتاب دار ،الدارمي محمد أبك رحمفعبدال بف عبداهلل: الدارمي سنن -ُٓٔ
 .العممي السبع خالد،  زمرلي أحمد فكاز: تحقيؽ َُْٕ
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي  :سير أعالم النبالء -ُٔٔ

 ـ . ََِٔ-ىػُِْٕ  ،ُطالقاىرة ،  -دار الحديث
اد العىكرم عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العم :ر من ذىبشذرات الذىب في أخبا -ُٕٔ

ابف كثير، دار  ،ج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط، حققو: محمكد األرناؤكط خر الحنبمي، أبك الفبلح
 ـ .ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ، ُط،  بيركت –دمشؽ 
أبي العز  صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد  ابف :شرح العقيدة الطحاوية -ُٖٔ

كزارة الشؤكف اإلسبلمية، كاألكقاؼ الدمشقي  ، تحقيؽ: أحمد شاكر،  الحنفي، األذرعي الصالحي
 ىػ . ُُْٖ - ُطكالدعكة كاإلرشاد ، 

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  :شعب اإليمان -ُٗٔ ٍسرى ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
، ُض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند طالبييقي، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالريا

 .ـ ََِّ -ىػ  ُِّْ
: أبكعبداهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم  الجعفي، تحقيؽ: د. مصطفى صحيح البخاري -َُٕ

   . ـُٕٖٗ ،ّط -بيركت–البغا، دار ابف كثير ، اليمامة 
تحقيؽ: محمد فؤاد عبد  أبك الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، صحيح مسمم: -ُُٕ

 .  بيركت -الباقي، دار إحياء التراث العربي
القاىرة  -دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،: محمد عمي الصابكنيصفوة التفاسير -ُِٕ
 . ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ، ُط

ف الشيخ أحمد ب :عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ معجم لغوي أللفاظ القرآن الكريم -ُّٕ
يكسؼ بف عبد الدايـ المعركؼ بالسميف الحمبي ،تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب 

 ـ.ُٔٗٗ ،ُطبيركت  -العممية
محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد  :عون المعبود شرح سنن أبي داود -ُْٕ

 ىػ . ُُْٓ،  ِبيركت ، ط –الرحمف، شرؼ الحؽ الصديقي، العظيـ آبادم ، دار الكتب العممية 
نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم ، : غرائب القرآن ورغائب الفرقان -ُٕٓ

 ىػ . ُُْٔ - ُبيركت ، ط –دار الكتب العممية ، المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات 
ىػ( ِٕٔ: أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى: غريب القرآن البن قتيبة -ُٕٔ

 المحقؽ: سعيد المحاـ
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: عمي بف محمد بف سالـ، أبك الحسف النكرم الصفاقسي غيث النفع في القراءات السبع -ُٕٕ
بيركت المحقؽ: أحمد محمكد عبد  -ىػ( دار الكتب العممية ُُُٖالمقرئ المالكي )المتكفى: 
 .ـ ََِْ -ىػ  ُِْٓ، ُطالسميع الشافعي الحفياف 

: محمد بف عمي بف أحمد، شمس الديف الداككدم المالكي داووديطبقات المفسرين لم -ُٖٕ
 بيركت -دار الكتب العممية ، ىػ( ْٓٗ)المتكفى: 

المحقؽ: د. محمكد  تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي :طبقات الشافعية الكبرى -ُٕٗ
 ىػ .ُُّْ،  ِ، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع طمحمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحمك

ألبي عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم   :طبقات خميفة بن خياط -َُٖ
 ـ .ُّٗٗ -ىػ  ُُْْسييؿ زكار، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع سنة النشر:  .المحقؽ: د

سة : أبك الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي دراذيل طبقات الحفاظ لمذىبي  -ُُٖ
 .الشيخ: دار الكتب العممية كتحقيؽ:
أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي  :فتح الباري شرح صحيح البخاري -ُِٖ

، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي ، قاـ بإخراجو  ُّٕٗبيركت،  -، دار المعرفة 
 كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب.

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ : تُح البيان في مقاصد القرآنف -ُّٖ
ىػ( قٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد اهلل بف إبراىيـ َُّٕاهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي )المتكفى: 

يدىا  ارم المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى  .ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت عاـ النشر:  -األنصى
دار  لمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني دار ابف كثير، :فتح القدير -ُْٖ

 ىػ  ُُْْ -ُط، دمشؽ، بيركت -الكمـ الطيب 
 –القاىرة  -بيركت  -، دار الشركؽلسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي :في ظالل القرآن -ُٖٓ
 ىػ . ُُِْ - ُٕط

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف  :ع الصغيرفيض القدير شرح الجام -ُٖٔ
، ُ، طمصر –المكتبة التجارية الكبرل ،بديف الحدادم ثـ المناكم القاىرمبف عمي بف زيف العا

 . ـُّٖٗ- ُّٔٓ
ؽ: ضبطو المحق ،يف الشريؼ الجرجانيعمي بف محمد بف عمي الز : كتاب التعريفات -ُٕٖ

 ـ . ُّٖٗ-ىػ َُّْ ُطلبناف ،  –، دار الكتب العممية بيركت ءكصححو جماعة مف العمما
: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم كتاب العين -ُٕٗ

 . دار كمكتبة اليبلؿ ،ىػ( المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائيَُٕ)المتكفى: 
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: عبلء الديف عمي بف باب التأويل في معاني التنزيللباب التأويل في معاني التنزيل ل -ُٖٖ
محمد عمي شاىيف دار  الحسف، المعركؼ بالخازف المحقؽ: محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك

 . ىػ ُُْٓ، ُطبيركت  -الكتب العممية 
ظكر األنصارم محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف من :لسان العرب -ُٖٗ

 ىػ . ُُْْ -، بيركت ّط–بيركت  –، دار صادر اإلفريقي الركيفعى 
عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي المحقؽ:  :مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير -َُٗ

 ُطلبناف.  -عمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس الديف، دار الكتب العممية بيركت
 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔ
،  تحقيؽ زىير عبد اء القزكيني الرازم، أبك الحسيف رس بف زكريأحمد بف فا :مجمل المغة -ُُٗ

 ـ  .ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ – ِط ،ركت بي –المحسف سمطاف ، مؤسسة الرسالة 
، المحقؽ: مد سعيد بف قاسـ الحبلؽ  القاسميلمحمد جماؿ الديف بف مح: محاسن التأويل -ُِٗ

 ىػ . ُُْٖ - ُبيركت ، ط–محمد باسؿ عيكف السكد ، دار الكتب العممية 
الحنفي الرازم ، بي بكر بف عبد القادر زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أ :مختار الصحاح -ُّٗ

، ٓطصيدا ،  –الدار النمكذجية، بيركت  -المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية 
 ـ . ُٗٗٗىػ / َُِْ
ياك نستع -ُْٗ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد : ينمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 –شمس الديف ابف قيـ الجكزية ، المحقؽ ، محمد المعتصـ باهلل  البغدادم ، دار الكتاب العربي 
 ـ .ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ، ّطبيركت ، 

  .ـُٖٓٗىػ َُْٓ ،ُط، المكتبة الفيصمية ،السيد رزؽ الطكيؿ :مدخل في عموم القراءات -ُٓٗ 
: عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح -ُٔٗ

 ـ. ََِِ -ىػ ُِِْ، ُطلبناف  -دار الفكر، بيركت  ،المبل اليركم القارم 
عادؿ بف محمد أبك العبلء ،  :مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور -ُٕٗ

 ق .ُِْٓ - ّٕالسنة  - ُِٗلعددطبعة: االجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ، ال
 إبراىيـ بف محمد بف اهلل عبد شيبة، أبي بف بكر أبك: واآلثار األحاديث في المصنف الكتاب -ُٖٗ
 -الرشد مكتبة ،الحكت يكسؼ كماؿ: المحقؽ (ىػِّٓ: المتكفى) العبسي خكاستي بف عثماف بف

 ق.َُْٗ ،ُطالرياض 
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لمحيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف  :"تفسير البغوي" معالم التنزيل في تفسير القرآن -ُٗٗ
مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي ، المحقؽ : عبد الرزاؽ الميدم ، دار إحياء التراث 

 .ىػ   َُِْ،  ُبيركت ، ط–العربي 
المعركؼ مد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي ألبي سميماف حمد بف مح :معالم السنن -ََِ

 ـ .ُِّٗ -ىػ  ُُّٓ،   ُحمب ، ط –لمطبعة العممية بالخطابي، ا
أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ، المحقؽ:  :معجم مقاييس المغة -َِِ

 ـ . ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗعبد السبلـ محمد ىاركف ، دار الفكر ، عاـ النشر: 
ف محمد بف أحمد الخطيب لشمس الدي :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج -َِّ

 ـ . ُْٗٗ -ىػُُْٓ -ُالشربيني الشافعي ، دار الكتب العممية ، ط
ألبي عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب  :مفاتيح الغيب -َِْ

 ىػ .  َُِْ - ّبيركت ، ط  –بفخر الديف الرازم خطيب الرم ، دار إحياء التراث العربي 
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  :ان االعتدال في نقد الرجالميز  -َِٓ

لبناف ،  –قىاٍيماز الذىبي ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت 
 . ـُّٔٗ -ىػ  ُِّٖ، ُط

لديممي الفراء : أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر امعاني القرآن المؤلف -َِٔ
ىػ( المحقؽ: أحمد يكسؼ النجاتي / محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيؿ َِٕ)المتكفى: 

 .ُطمصر  -الشمبي دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 
ىػ( المحقؽ: َِٗ: أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمى البصرم )المتكفى: مجاز القرآن -َِٕ

 . ىػ ُُّٖ: ُطالقاىرة  -مكتبة الخانجى  ،محمد فكاد سزگيف 
عرابو -َِٖ ىػ( ُُّ: إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى: معاني القرآن وا 

 .ـ  ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ،ُطبيركت  -المحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي الناشر: عالـ الكتب 
، التنارم تني إقميمان : محمد بف عمر نككم الجاكم البنمراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد -َِٗ
 .ىػُُْٕ ُط،بيركت  -دار الكتب العمميةىػ( المحقؽ: محمد أميف الصناكم ُُّٔ)المتكفى: بمدا

 ـ.َََِ ،ُطعبدالرحمف حبنكة الميداني. دار القمـ دمشؽ.  :معارج التفكر ودقائق التدب -َُِ
ر القرآف الكريـ، دا ،: )اختصار كتحقيؽ( محمد عمي الصابكني مختصر تفسير ابن كثير -ُُِ

 . ـ ُُٖٗ -ىػ  َُِْ، ٕطلبناف  -بيركت 
ْسِم ُكلِّ "الَمْقِصُد اأَلْسَمى في ُمَطاَبَقِة ا ى َمَقاِصِد السَِّوِر وُيَسمَّىَمَصاِعُد النََّظِر لإلْشَراِف َعمَ  -ُِِ

بف عمر البقاعي  : اإلماـ الحافظ المفسر المؤرخ / برىاف الديف أبك الحسف إبراىيـُسوَرٍة ِلمُمَسمَّى"
 . ـ ُٕٖٗ -ق  َُْٖالرياض الطبعة األكلى :  -مكتبة المعارؼىػ (  ٖٖٓالشافعي ) المتكفى 
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: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )المتكفى: معاني القراءات لألزىري -ُِّ
، ُطة جامعة الممؾ سعكد المممكة العربية السعكدي -ىػ( مركز البحكث في كمية اآلداب َّٕ
 . ـ ُُٗٗ -ىػ  ُُِْ
: شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف ِفي اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشرِ « َطيَِّبِة النَّْشرِ »َمْتُن  -ُِْ

ىػ ُُْْ -ُطىػ( المحقؽ: محمد تميـ الزغبي دار اليدل، جدة ّّٖمحمد بف يكسؼ )المتكفى: 
 . ـ ُْٗٗ -

(: عبد الرحمف بف وُيسمَّى )إعجاز القرآن ومعترك األقرانمعترك األقران في إعجاز القرآن،  -ُِٓ
،  ُطلبناف  -بيركت  -ىػ(: دار الكتب العممية ُُٗأبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: 

 . ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ
أحمد بف محمد بف عبد الكريـ األشمكني مكتبة : منار اليدى في بيان الوقف و االبتداء -ُِٔ

 . ـُّٕٗ ِطمصر  -لحمبيكمطبعة مصطفى ا
حياء مجمع المغة العربية، اإلدارة العامة لممعجمات ك  :معجم ألفاظ القرآن الكريم -ُِٕ  ا 

 ـ.ُٖٖٗالتراث.
بف أحمد اليمذاني ، تحقيؽ د. عدناف زرزكر دار  :متشابو القرآن لمقاضي عبد الجبار-ُِٖ

 التراث القاىرة .
مس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف : شمختصر العمو لمعمي العظيم لمذىبي -ُِٗ

ىػ( حققو كاختصره: محمد ناصر الديف األلباني الناشر: المكتب ْٖٕبف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 
 . ـُُٗٗ-ىػُُِْ،ِطاإلسبلمي الطبعة: 

: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد مسند اإلمام أحمد بن حنبل -َِِ
 -ىػ  ُُْٔ، ِطالقاىرة  -ىػ( المحقؽ: أحمد محمد شاكر دار الحديث ُِْي )المتكفى: الشيبان
 . ـ ُٓٗٗ
، أىبيك  :مسند البزار الَبزَّارُ  -ُِِ اًفظي الكىًبٍيري ـي، الحى ، اإًلمىا ك البىٍصًرمُّ الشٍَّيخي أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي عىٍمرو

اًلؽً  مىى  بىٍكرو أىٍحمىد بف عىٍمًرك بًف عىٍبًد الخى ًبٍيًر، الًَّذم تىكىمَّـى عى اًحبي )الميٍسنىًد( الكى ، صى ، البىزَّاري البىٍصًرمُّ
 أىسىانيًده. الباحث في القرآف كالسنة عمي بف نايؼ الشحكد.

إلبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف  عمي بف أبي  :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور -ِِِ
 ي، القاىرة .بكر البقاعي ، دار الكتاب اإلسبلم

ألبي الطيب محمد صديؽ خاف بف  حسف بف عمي  :نيل المرام من تفسير آيات األحكام -ِِّ
أحمد فريد المزيدم ،  -تحقيؽ: محمد  حسف إسماعيؿ  اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي،ابف لطؼ 

 دار الكتب العممية .
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الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ ألبي العباس شمس  :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -ِِْ
 .بيركت –عباس ، دار صادر بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي ، المحقؽ: إحساف 

 
ُااللكترونية: ُوالمواقع ُواألبحاث ُالمجالت

 االسالم رموقع در  -ِِٓ
.http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx 

 موقع الدرر السنية -ِِٔ
/http://dorr.ps/anthologyَُُِْٔ  اختصار بتصرؼ ك 

 موقع فرسان السنة -ِِٕ
http://www.forsanhaq.com/showthread.php ُْٕٓٔٔ   اختصار بتصرؼ ك 

 موقع المنشاوي لمبحوث و الدراسات -ِِٖ
http://www.minshawi.com/vb/showthread.php? ْٖٗ  اختصار بتصرؼ ك 

 مجمة البحوث االسالمية -ِِٗ
spx?BookID=http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aِ

&View=Page&PageNo=ُ&PageID=ِّٕٓ  اختصار بتصرؼ ك 
 موقع اسالم ويب -َِّ

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw
aId&Id=َٖٓٔٓ  اختصار بتصرؼ ك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dorr.ps/anthology/106124/%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86
http://www.forsanhaq.com/showthread.php%20=154676
http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=948
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=3275
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=2&View=Page&PageNo=1&PageID=3275
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56805
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=56805
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ُفيرسُالموضوعاتخامساً:ُ
ُالصفحةُالموضوعُم ُرقم

ُأُاإلىداءُٔ
ُبُالشكرُوالتقديرُٕ
ُجُالمقدمةُٖ
ُالبحثُٗ ُوُخطة

ُالتمييد
ُمق اصدىما ُومناسبتيماُوبيان ُالفرق انُوالشعراء ُلسورتي ُعام ُتعريف

ُالفرق انُ٘ ُبسورة  ُالمبحثُاألول:ُتعريفُعام
ُآياتياُُول:المطلبُاألُٙ ُوعدد ُوترتيبيا ُالسورة  ُاسم
ُنزولياُالمطلبُالثاني:ُٚ ُوجو ُالسورة ُنزول  ُزمن
ُبعدىاُٛ ُقبلياُوما ُلما ُالسورةُومناسبتيا  ُالمبحثُالثاني:ُمحور
ُالرئيسةُالمطلبُاألول:ُٜ ُوخطوطيا ُالسورة  ُمحور
ُبعدىاُالمطلبُالثاني:ُٓٔ ُوما ُقبليا ُلما ُالسورة  ُمناسبة
ُالشعراءالمبحثُُُٔٔ ُبسورة  ُالثالث:ُتعريفُعام
ُآياتياُُالمطلبُاألول:ُٕٔ ُوعدد ُوترتيبيا ُالسورة  ُاسم
ُنزولياُالمطلبُالثاني:ُٖٔ ُوجو ُالسورة ُنزول  ُزمن
ُبعدىاُٗٔ ُقبلياُوما ُلما ُالسورةُومناسبتيا  ُالمبحثُالرابع:ُمحور
ُالرئيسةُالمطلبُاألول:ُ٘ٔ ُوخطوطيا ُالسورة  ُمحور
ُبعدىاُي:المطلبُالثانُٙٔ ُوما ُقبليا ُلما ُالسورة  ُمناسبة

ُاألول ُالفصل
(ُ ُاآلية ُمن ُالفرق ان ُلمق اصدُوأىدافُسورة ُالتحليلية ُ(٘٘-ٕٔالدراسة

ُٔٚ(ُ ُاآلية ُمن ُالفرق ان ُُ(ٖٗ-ٕٔالمبحثُاألول:ُمق اصدُوأىدافُسورة
ُالقيامةُالمطلبُاألول:ُٛٔ ُيوم ُوبيانُمآليم ُواستكبارىم ُُتعنتُالكافرين
ُفواتُاألوانُثاني:المطلبُالُٜٔ ُبعد ُالظالمين ُُندم
ُالقرآنُشكوىُالرسولُُُالمطلبُالثالث:ُٕٓ ُُمنُىْجِر
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ُاهللُالمطلبُالرابع:ُٕٔ ُلرسل ُالمجرمين ُُُمعاداة

ُالقرآنُجملةُواحدةُوبيانُُُُالمطلبُالخامس:ُٕٕ ُنزول ُعدم ُعلى اعتراضُالمشركين
ُُعاقبتيم

ُالفُرُٖٕ ُ)المبحثُالثاني:ُمق اصدُوأىدافُسورة ُمنُاآلية ُُ(ٗٗ-ٖ٘ق ان
ُليالكُالمكذبينُُالمطلبُاألول:ُٕٗ ُُأمثلة
ُوتوبيخيمُُالمطلبُالثاني:ُٕ٘ ُالمشركين ُُاستكبار
ُٕٙ(ُ ُمنُاآلية ُالفرق ان ُُ(٘٘-٘ٗالمبحثُالثالث:ُمق اصدُوأىدافُسورة
ُاهللُالمطلبُاألول:ُٕٚ ُقدرة ُالكونيةُعلى ُُ:ُُ بعضُالدالئل
ُوالشمسُُأوالً:ُٕٛ ُُالظل
ُوالنيارُُثانياً:ُٜٕ ُُالليل
ُواألمطارُُثالثاً:ُٖٓ ُُالرياح
ُبآياتُاهللُُُُالمطلبُالثاني:ُٖٔ ُالكافرينُاالعتبار ُُوتحريمُطاعة
ُاهللُالمطلبُالثالث:ُٕٖ ُقدرة ُُ:ُُ بعضُاآلياتُالكونيةُعلى
ُالبحرينُُأوالً:ُٖٗ ُبين ُُالبرزخ
ُماءُُثانياً:ُٖ٘ ُمن ُاإلنسان ُُخلق
ُآياتُاهللُالمطلبُالرابع:ُٖٙ ُمع ُالمشركين ُمنُحال ُُ التعجيب

ُالثاني ُالفصل
(ُ ُاآلية ُمن ُالفرق ان ُلمق اصدُوأىدافُسورة ُالتحليلية ُ(ٚٚ-ٙ٘الدراسة

ُٖٚ(ُ ُاآلية ُمن ُالفرق ان ُُ(ٕٙ-ٙ٘المبحثُاألول:ُمق اصدُوأىدافُسورة
ُالرسولُُُالمطلبُاألول:ُٖٛ ُيموتُميمة ال ُللحيُالذي ُالناسُوتعبيدىم ُُىداية
ُالرسولُُُمطلبُالثاني:الُٜٖ ُلدعوة ُالمشركين ُُباستيتارُمق ابلة
ُاهللُالمطلبُالثالث:ُٓٗ ُقدرة ُالكونيةُعلى ُالمظاىر ُُ:ُوتقديسوُ من
ُالسماءُُأوالً:ُٔٗ ُفي ُُالبروج
ُالمنيرُُثانياً:ُٕٗ ُُالسراج
ُُالقمرُُثالثاً:ُٖٗ
ُِخلفةُُرابعاً:ُ٘ٗ ُوالنيار ُُالليل
ُ)المبحثُالثاني:ُمق اصدُوأىدُٙٗ ُمنُاآلية ُالفرق ان ُُ(ٚٚ-ٖٙافُسورة
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ُمطلباًُ"ُ ُاثناُعشر ُالرحمنُوعاقبتيم،ُوفيو ُ"صف اتُعباد
ُُالتواضعُُالمطلبُاألول:ُٚٗ
ُُالتيجدُُالمطلبُالثاني:ُٛٗ
ُمنُاهللُُالمطلبُالثالث:ُٜٗ ُ  الخوف
ُفيُاإلنف اقُُالمطلبُالرابع:ُٓ٘ ُُاالعتدال
ُالخالصُالمطلبُالخامس:ُٔ٘ ُُالتوحيد
ُُتجنبُالقتلُلمطلبُالسادس:إُ٘
ُالزناالمطلبُالسابع:ُُٖ٘ ُُالتنزهُعن
ُإلىُاهللُُالمطلبُالثامن:ُٗ٘ ُُ التوبة
ُالباطلُالمطلبُالتاسع:ُ٘٘ ُوالكالم ُالزور ُُتجنبُشيادة
ُالموعظةُالمطلبُالعاشر:ُٙ٘ ُُقبول
ُُالدعاءُُالمطلبُالحاديُعشر:ُٚ٘
ُالمطيعُالمطلبُالثانيُعشر:ُٛ٘ ُالمخالفينبيانُعاقبة ُوتيديد ُُين

ُالثالث ُالفصل
(ُ ُاآلية ُمن ُالشعراء ُلمق اصدُوأىدافُسورة ُالتحليلية ُ(ٛٙ-ٔالدارسة

ُٜ٘(ُ ُمنُاآلية ُالشعراء ُُ(ٜ-ٔالمبحثُاألول:ُمق اصدُوأىدافُسورة
ُالرسولُُالمطلبُاألولُٓٙ ُقومو  :ُتسلية ُمنُإعراض ُيالقيو ُما ُُعلى
ُبعذاُالمطلبُالثاني:ُٔٙ ُالمكذبين ُوعذابُاآلخرةوعيد ُُبُالدنيا
ُفيُآياتُاهللُالمطلبُالثالث:ُٕٙ ُالنظر ُإلى ُُ دعوة
ُٖٙ(ُ ُاآلية ُمن ُالشعراء ُُ(ٛٙ-ٓٔالمبحثُالثاني:ُمق اصدُوأىدافُسورة
ُوىارونُُُُالمطلبُاألول:ُٗٙ ُموسى ُتكليف ُُبالرسالةُخطاب
ُموسىُُُُالمطلبُالثاني:ُ٘ٙ ُبين ُُوفرعون المواجية
ُوالموجوسُالمطلبُالثالث:ُٙٙ ُالتحريضي ُاإلعالم ُُياسة
ُأساليبُاإلغراءُالمطلبُالرابع:ُٚٙ ُواستعمال ُالحق ُمواجية ُفي ُالباطل ُُتآمر
ُونتيجتياُُالمطلبُالخامس:ُٛٙ ُوالباطل ُالحق ُبين ُُالمبارزة
ُالحقُالمطلبُالسادس:ُٜٙ ُعلى ُوتمرده ُفرعون ُُعنجيية
ُالمتمُرُالمطلبُالسابع:ُٓٚ ُأمامُغطرسة ُُدينثباتُالمؤمنين
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ُلموسىُُُالمطلبُالثامن:ُٔٚ ُليالًُُوحيُاهلل ُُبالسَّري
ُآمنواُُالمطلبُالتاسع:ُٕٚ ُالذين ُمن ُاالنتق ام ُعلى ُفرعون ُُإصرار
ُاهللُُُالمطلبُالعاشر:ُٖٚ ُالمؤمنين معية ُُمع
ُموسىُُُالمطلبُالحاديُعشر:ُٗٚ ُفرعونُوجنودهُنجاة ُوغرق ُُوالمؤمنين

ُالرابع ُالفصل
ُالتحليلية ُ)ُُالدراسة ُاآلية ُمن ُالشعراء ُ(ٓٔٔ-ٜٙلمق اصدُوأىدافُسورة

ُٚ٘(ُ ُمنُاآلية ُالشعراء ُُ(ٗٓٔ-ٜٙالمبحثُاألول:ُمق اصدُوأىدافُسورة
ُإبراىيمُُُالمطلبُاألول:ُٙٚ ُالشركُدعوة ُونبذ ُالتوحيد ُإلى ُُألبيوُوقومو
ُالحقُالمطلبُالثاني:ُٚٚ ُُبيانُصف اتُاإللو
ُُبالدعاءُ التقربُإلىُاهللُُالمطلبُالثالث:ُٛٚ
ُوالجزاءُالمطلبُالرابع:ُٜٚ ُالحساب ُالقيامة ُيوم ُمشاىد ُُمن
ُالميالكُالمطلبُالخامس:ُٓٛ ُالشركُمْورِد ُُعقيدة
ُفيياُالمطلبُالسادس:ُٔٛ ُوأماني يم ُالنار ُأىل ُُتخاصم
ُإبراىيمُُالمطلبُالسابعُٕٛ ُقصة ُفي ُالعبرة :ُُ
ُمنُُُٖٛ ُالشعراء ُ)المبحثُالثاني:ُمق اصدُوأىدافُسورة ُُ(ٓٔٔ-٘ٓٔاآلية
ُنوحُُُالمطلبُاألول:ُٗٛ ُتقوىُاهللُُُدعوة ُإلى ُُوطاعتوُُُ قومو
ُالتاريخيُُالمطلبُالثاني:ُ٘ٛ ُالتسلسل ُتتبع ال ُالشعراء ُفيُسورة ُُالقصص

ُالخاتمة
ُُالنتائجُُُٙٛ
ُُالتوصياتُُُٚٛ

ُالفيارسُالعامة
ُُفيرسُاآلياتُالقرآنيةُٛٛ
ُُفيرسُاألحاديثُالنبويةُٜٛ
ُليافُٜٓ ُالمترجم ُُيرسُاألعالم
ُوالمراجعُُثبتُٜٔ ُُالمصادر
ُُفيرسُالموضوعاتُٕٜ
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ُملخصُالبحث
ُالعربيةُُُٖٜ ُباللغة ُُملخصُالبحث
ُاالنجليزيةُُُٜٗ ُباللغة ُُملخصُالبحث

ُ
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ُملخصُالرسالة
 الدارسة التحميمية لمقاصد وأىدف الحزب: التي بعنكاف، ك ىذه الرسالة اهلل كتكفيقو إتماـتـ بحمد 

ومن سورة الشعراء [، ٚٚ-ٕٔ]السابع والثالثين من القرآن الكريم من سورة الفرقان من اآلية 
، ك تمييدمو  ، كفصؿو مف: مقدمةو  كالمككنة ،[ٓٔٔ-ٔ]من اآلية   .خاتمة، كأربعة فصكؿو

ف محكر كؿ سكرة الشعراء{ كبياالفرقاف ك في التمييد عف التعريؼ العاـ لسكرتي } تحدث الباحث
، ثـ تناكؿ الباحث في الفصكؿ ما بعدىا مف السكرك  ، كمناسبتيا لما قبميالرئيسيةكخطكطيا ا

،  بداخميا ، مقسمةن ىذه الفصكؿ لعدة حزب السابع كالثبلثيفاألربعة المقاصد كاألىداؼ في ال مباحثو
، كؿ مطمبو منيا يحمؿ ىدفان  ، أىداؼ القرآف الكريـ  في السكرةأك مقصدان مف مقاصد ك عدة مطالبو

 ككذلؾ استنباط اليدايات مف ىذه المقاصد كاألىداؼ.
المنيج التحميمي المكضكعي في التفسير، حيث تناكؿ في كؿ مطمبو  حث خبلؿ بحثوقد سمؾ الباك 

، عدة عناكيفى أكجزت في كتابتيا المقصد منيامف المطالب، كبعد ذكر اآلية المراد إبراز اليدؼ ك 
، جاد المعمكمة بشكلتسيؿ عمى القارئ إي  :ىي عمى الترتيب اآلتيك ؿو  سيؿو كمريحو

 كاالستنباطات، كالقراءات الببلغية، المغكية، كالمطائؼ المفرداتإف كجد، ك  النزكؿ المناسبة، كسبب
 .لمقصد في اآليات، كأخيران تحقيؽ اليدؼ كاي لآلية، كالتفسير اإلجماليية إف كجدالفق
ي تكصؿ إلييا خبلؿ البحث، كالتكصيات النابعة مف في نياية الرسالة ذكر الباحث أىـ النتائج التك 

 الدراسة.

ُواهللُالموفق
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summary 
The praise of Allah Almighty and the completion of this letter, which 
entitled: analytical study of the purposes and objectives seventh Party and 
the thirtieth of the Qur'an from Surah Al-Furqan verse 21-77] 
And from [ALshoara of verse 1-110]  consisting of: an introduction  an 
introductory chapter, and four chapters, and a conclusion. 
Researcher occur in the Breseje for the general definition for sora (Al-
Furqan and poets) and statement axis every sura and the main lines, and 
appropriateness of what before and beyond the fence, and then a 
researcher speaks at the Four Seasons purposes and goals in the 
seventh party and thirty-divided these chapters for several sections, inside 
several demands, all of which demand carries a goal or destination of the 
purposes and objectives of the Koran in Sura, as well as devising binefts 
of these purposes and goals. 
And researcher may wire through his research and analytical approach 
and objective of interpretation, where speaking about demand of 
demands, and after mentioning the verse you want to highlight the goal 
and destination of which, several addresses outlined in writing to make it 
easier for the reader to find the information is easy and comfortable, and 
is on the following order: Appropriate, and if any reason to get off, and 
vocabulary, and to express, if any, and rhetorical subtleties, and readings, 
and the deduction of jurisprudence, if any, and the overall interpretation of 
the verse, and finally achieve the goal and destination in the verses. At 
the end of the message researcher said the most important findings 
during the search, and the recommendations stemming from the study. 

Allah bless
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