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  :  أهدي هذه الرسالة 

v حبیبنا،سید الخلق  ،والداعي الي دین قویم ،تقیملى صراط مسإالهادي  ،إلى المعلم األول، 
      r   عنا یوم القیامة محمدیشف ،قدوتنا ،قائدنا
v الفضل  افلهم ،یتي وتعلیمياذین هما سبب وجودي وهدلاهللا، ال امین حفظهمیالكر  لى والديّ إ

أن  إال وال أملك ،هماورزقني برّ  ،اهللا عمرهما الطفأ، نارة طریقيإ في اودعائهمU بعد اهللا 

  ]  ٢٤[ اإلسراء : M   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  Lمرني ربي أأقول كما 

v ىوالذي ضحى وأعط ،الذي علمني الصمود مهما تغیرت الظروف ،الحبیب زوجيلى إ 
  ثم احتسب. ،ينوصبر وأعان

v خواته.أو  ،وزوجاتهم ،خوانهإ مه الغالیة و أو  ،لى أهل زوجيإ  
v وجنى ،یاراو  ،براء :قلبي ىعزاء علي وبناتي األبنالى إ.  
v وأبنائهن. ،وأزواجهن ،وأخواتي الحنونات ،خوتي األحبابإلى إ  
v ٕالى عائلتي الكریمة جمیعاً و  ،وأبنائهم ،وخاالتي ،خاليو  ،وعماتي، إلى أعمامي وزوجاتهم.  
v اباسمه كال  ن وصحبته نهتفي حسن معاشر  نخلصأ تياللوصدیقاتي ا ،اهللافي خواتي ألى إ 

  .اولقبه
v جل تحصیلهاهللا، وناضل من أ ةمرضابه غي تیب مٍ لب علاط لى كلِ إ.  
v ج اهللا كربهملوا خلف القضبان فرّ االذین ماز  ىسر لى األإ.   
v  َّسلیم خص بالذكر عمي أو  هذه األرض فهم أكرم منا جمیعاً  ،ةوا بدمائهم الطاهر إلى من رو

  ونضال. ،)أبا أحمد  (
v  نحاء العالم.أإلى المجاهدین المسلمین في جمیع  
v هم في سبیل إعالء كلمة اهللاؤ الذین سالت دما ىرحوٕالى الجU ،على هذه األرض المباركة.  
v . إلى شعب فلسطین الصامد المرابط 



  ت

  
الحمد هللا الذي تعالى في كبریائه وعظمته وجالله حمدًا كثیرًا، كما ینبغي لجالل وجهه 

بل علّى من نعمه التى ر لي، وأسعلّى بفضله ویسَّ  الذي منّ  ،فله أبلغ حمد وأزكاه ،وعظیم سلطانه
أن یجعله  Iله أالذي أس ،ووفقني وأعانني على إتمام هذا العمل المتواضع ىحصال تعد وال تُ 

علینا بكمال  Iینعم أن و  ،یر درب الباحثینینعمًال خالصًا لوجه الكریم، وأن یجعله طریقًا 
:  ;  >  =  <    M9  8:من قوله تعالىالقًا طا واآلخرة، واننیلنیل سعادة الد ؛اإلیمان

@ ?L  :ومن قول رسول اهللا ،]١٥[األحقاف r: " َ١("َمْن َال َیْشُكُر النَّاَس َال َیْشُكُر اللَّه(،   

لدهشان حفظه ا : عبد الكریم حمديني أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى فضیلة الدكتورإف
دعو وأ، ته السدیدةتوجیهاو وٕابداء مالحظاته  ،لمساعدتي ومتابعتي ،جهده ىاهللا، الذي بذل قصار 

ویكون  Uویجعله في مرتبة العلماء الذین یخشون اهللا  ،مهلأن یحفظه ویزیده من فضله وع  Uاهللا
  .لك في میزان حسناته یوم القیامةذ

ا بقبول مناقشة همتكرمل ؛عضوي لجنة المناقشة ستاذيَّ ألكما أتوجه بالشكر الجزیل 
     زهد العبد الدكتور عصام األستاذ و ، -  حفظه اهللا -مد الرسالة، فضیلة الدكتور سامي محمود أح

بتوجیهاتهما السدیدة والقیمة حتى  حسًنا وقیمًة وٕاثراءً  ذین سیزیدان الرسالةلال، - حفظه اهللا -   
حسن إلیهما ویدخلهما دار خیر الجزاء وی اأدعو اهللا أن یجزیهمو تخرج بأبهي صورة وأجمل حلة، 

سالمیة الغراء "واحة العلم والعلماء" بكافة دوائرها وصول لجامعتي اإلالشكر مكذلك و   .الفردوس
 ،لعمادة الدراسات العلیاو  ،وأخص بالذكر كلیة أصول الدین وأساتذتي في قسم التفسیر ،ومعلمیها

  من كل سوء.  Uاهللام فحفظه

  Uعلم اهللامن ولكل من علمني منذ الصغر ، الشكر موصول لكل من أرشد ونصحو 
ا نیفي الدین والد ،وكامل العافیة ،الصحة فراوأنعم علیهم بو  ،هللا عني جمیعًا خیر الجزاءجزاهم اف

  خرة.واآل

 ،تمام هذا البحثإولو بأقل جهد في  ،خیرًا شكري الخالص لكل من ساهم  مادیًا ومعنویاً أو 
ن أو  ن یتقبله منه،أ Uالمولي  ةً سائل ،أو توجیه ،ةحیصأو ن ،ني بدعوة في ظهر الغیبو خصَّ أ

  .هبعد ممات هخرًا لذو  ،یوم القیامة هیجعله في میزان حسنات

                                                           
، ١٩٥٤، أبواب البر والصلة، باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، حدیث رقم: ٤/٣٣٩سنن الترمذي  )١(

  . قال الترمذي:هذا حدیث حسن صحیح صحیح لغیره][حكم األلباني: 
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  المقدمة
 وجعله بلسان عربي ،خیر كتبه eالذي أنزل على عبده محمد  ،الحمد هللا رب العالمین

  .أما بعد ،وعلى آله وأصحابه أجمعین يِّ األمr يمبین، والصالة والسالم على النب

أفضل ما یسهم في إبراز كماله وجالله المسهمون و  ،ن خیر ما یتنافس فیه المتنافسونإف
£  ¤  M كما شغف بتبیان ما یؤول إلیه المتأخرون:  ،العالمین، وقد أولع بتفسیره المتقدمون ربّ  كالمُ 

  ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥L ٧ل عمران: [آ[  

م اهللا لتعلقها بكال ؛شك أن علم التفسیر، بل وكافة علوم القرآن الكریم من أفضل العلوم ال
ن أهمیة هذا العلم في أنه یحقق المقاصد األساسیة للقرآن الكریم كموت ،تعالى، أال وهو القرآن الكریم

العلوم  ىاإلنسانیة، فالقرآن بحر زاخر بشتفي حیاة المسلمین، فقد جاء وافیًا بجمیع مطالب الحیاة 
مقاصد ى ا الوقت، والوصول إلإلیه في هذ والمعارف والمبادئ والقیم والتوجیهات، وما أحوج الناس

  .آیاته التي یُحتاج إلى معرفتها عدة علوم، وجهد كبیر، وتدبرُّ عمیق لدالالت وعبر هذه اآلیات

والتي أقرت البحث في  االنتماء لهذه الجامعة المباركة،بعليَّ بحوله الكریم Uولقد منَّ اهللا 
وشرفني  تعالى تحلیلیة، حیث أكرمني اهللا السلسلة لدراسة مقاصد وأهداف سور القرّان الكریم دراسةً 

  بعنوان: هو والذي ،أن أبحث في  موضوع من موضوعات السلسلة هذه
  

  الكریم القرآن من نیوالعشر السابع الحزب وأھداف لمقاصد التحلیلیة الدراسة
  )النحل سورة من ٥٠ اآلیة إلى الحجر سورة من ١ یةاآل(

  : أهمیة موضوع البحثوالً أ
  .ن العظیمآالقر  ال وهو، ألتعلقه بأشرف الكتب ؛التفسیر من أشرف العلوم موضوع علم -١

ن الكریم آكون القر ، من خالل الحزب السابع والعشرین ،براز أهداف ومقاصد القرّان الكریمإ -٢
 .جمعاء رشاد للبشریةإ و  كتاب هدایة

فهمَا  ىهللا تعالته في فهم آیات اراالدراسة التحلیلیة تصقل شخصیة اإلنسان المسلم، وتبني قد -٣
 دقیقَا.

  

  : أسباب اختیار الموضوع ثانیاً 
M   d   c  b  a كما قال:  ،تدبر آیاتهو  یم،اة اهللا تعالى وخدمة كتابه الكر ابتغاء مرض -١

    g  f  eL   ]:٢٤ محمد.[  
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 .من الموضوعات البكر التي لم یتناولها الكثیر بالدراسة -٢

 .ن الكریمآهداف القر سالمیة بدراسات خاصة بأثراء المكتبة اإلإ -٣

وربط هذه الموضوعات بالواقع  ،ما تناولته سورتا الحجر والنحل من موضوعات متنوعة برازإ -٤
 .المعاش

 .على الكتابة في هذه السلسلة نآاتذتي في قسم التفسیر وعلوم القر تشجیع أس -٥
  

  :  أهداف البحثثالثاً 
، بما ساسي للسورةالمحور األوربطها مع  ،تفسیر وتحلیل اآلیات المتعلقة بكل مقصد وهدف -١

 .یخدم موضوع الرسالة

 .بیان مقاصد وأهداف سورة الحجر والنحل -٢

 .تمام هذه السلسلة المباركةإن في آالتي  في قسم التفسیر وعلوم القر مشاركة زمی -٣

 شرح وبیان  سالمیة ،وذلك من خالللمشاكل التي تعاني منها األمة اإلیجاد حلول مناسبة لإ -٤
 .هذا الحزبمقاصد وأهداف ل

 

  : الدراسات السابقةرابعاً 
نترنت لم أجد والبحث في شبكة اإل سالمیة،المكتبة المركزیة في الجامعة اإل بعد البحث في

  .سالة ماجستیر تناولت هذا الموضوعر 
 ن الكریم،آمقاصد وأهداف القر ل یةدراسة تحلیلكما أن هذا الموضوع هو حلقة في سلسلة لمشروع 

  .حتى اآلیة خمسین ا المشروع مقاصد وأهداف سورة الحجر وسورة النحلوكان نصیبي من هذ
  

  : منهجیة الباحثةخامساً 
  االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك من خالل اآلتي:منهجي في هذا البحث 

ا، موترتیبه ، اموفضله، تینأسماء السور  هفی تُ بین ، حیثالتعریف العام بسورتي الحجر والنحل -١
 ة كل منهما لما قبلها وما بعدها .، ومناسبیسا الرئم، ومحورهتینات السور وعدد آی

دراسة وتحلیل مقاصد و   مقاصد وأهداف كل مقطع، دیدتح، وقمت بلى مقاطعإ تاآلیا تقسم -٢
 .هداف اآلیات التي تناولتها في البحثأو 

 .مكاندر اإلق  حلوًال  طتستنباو  والمشكالت الواقعیة، بربط مدلول اآلیات بالمواضیع، تقم -٣
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 .وبیان وجوه البالغة، وأسباب النزول، والمناسبات جمالیاً إ بتفسیر اآلیات تفسیراً قمت  -٤

 ورقم اآلیة، وذلك في المتن تجنباً لى سورها بذكر اسم السورة إاآلیات المستشهد بها  تُ عزو  -٥
 إلثقال الحواشي

 .ء علیها االستدالل باألحادیث التي تخدم البحث، وتخریجها وبیان حكم العلما -٦

 .قرآنیة الغریبة لتوضیح وبیان األلفاظ ال ؛لى معاجم اللغةإرجعت  -٧

 .لترجمة أسماء األعالم الواردین في البحث ؛لى كتب السیر واألعالمإرجعت  -٨

 .لخدمة البحث ؛سهار فإعداد مجموعة من ال -٩

  : خطة البحثسادساً 
وفهارس،  لین وخاتمةطبیعة البحث أن تكون الخطة مشتملة على مقدمة وتمهید وفصاقتضت 

  موزعة على النحو التالي :

  تالیة :المقدمة: وتشتمل على العناصر ال

 .أهمیة موضوع البحث -١

  .أسباب اختیار الموضوع -٢

 .أهداف البحث -٣

 .منهجیة الباحثة -٤

 .الدراسات السابقة -٥

 .خطة البحث -٦

  التمهيد
  ا، متعريف عام بسورتي احلجر والنحل، واملناسبات فيه

  هدافهماوبيان مقاصدهما وا
  ربعة مباحث:أویتكون من 

  :  تعریف مقاصد وأهداف السور القرآنیةولالمبحث األ 

  ویشتمل على أربعة مطالب:

  .هداف لغة واصطالحاً المطلب األول: تعریف األ
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  .المطلب الثاني: تعریف المقاصد لغة واصطالحاً 

  .المطلب الثالث: الفرق بین األهداف والمقاصد

  .نیةآمقاصد السورة القر لرابع: أهداف و المطلب ا
  

  : المقصود بالدراسة التحلیلیة ألهداف ومقاصد السور القرآنیةنيالمبحث الثا

  ویشتمل على مطلبین:

  .المطلب األول: الدراسة التحلیلیة لغة واصطالحاً 

  متطلبات الدراسة التحلیلیة. المطلب الثاني:

  عام بسورة الحجرتعریف  :ثالثالمبحث ال

  مطالب:ویشتمل على خمسة 

  .ةول: أسماء السور المطلب األ

  .و مدنیةأالمطلب الثاني: ترتیب السورة، وعدد آیاتها، مكیة 

  .ل السورة و نز  جوالثالث:المطلب 

  .المطلب الرابع: المحور األساسي للسورة

  .لما قبلها وما بعدها الحجر سورةمناسبة لب الخامس: المط
  

  تعریف عام بسورة النحل : رابعالمبحث ال

  مطالب: خمسةشتمل على وی

  .ول: أسماء السورةالمطلب األ

  .مدنیة وأ یةمكرة، وعدد آیاتها، المطلب الثاني: ترتیب السو 

  .نزول السورة جوالمطلب الثالث: 

  .ساسي للسورة: المحور األالرابعالمطلب 

  .بعدهاوما  اقبله : مناسبة سورة النحل لماالخامسالمطلب 
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  ولاألالفصل 
  هداف سورة احلجرالية ملقاصد والدراسة التحلي

  ویتكون من خمسة مباحث:

  )١٥-١اآلیات (  یماناإللدعوة إلى   في االمبحث األول: بیان سنة اهللا

  .المقطع األول: تمني أهل النار من الكافرین لو كانوا مسلمین

  .قامة الحجةإالمقطع الثاني: هالك األمم بعد 

  .مه بالجنونواتها Iالمقطع الثالث: تكذیب قریش للنبي

  .المقطع الرابع: سلوى للرسول بسبب تكذیب قومه له

  .عن مدى كفر وعناد الكفار e هرسول Uخبار اهللا إالمقطع الخامس: 

   )٢٥-١٦ اآلیات( : آیات اهللا في الكون المبحث الثاني

  .رض ورواسیهاع األول: خلق السماء وبروجها واألالمقط

  .مورده تصریف األكل شيء وبیالمقطع الثاني: اهللا مالك 

  )٤٨-  ٢٦اآلیات ( والغوایة  ایةصل الهدأمبحث الثالث:  قصة خلق البشریة و ال

  .نسانالمقطع األول: خلق اإل

  .بلیسإ تمرددم و المقطع الثاني: سجود المالئكة آل

  .غوائهمإدم بآ بلیس لبنيإالمقطع الثالث: توعد 

  .المقطع الرابع: المتقون وما لهم من منزلة عظیمة
  )٨٤- ٤٩اآلیات (قصص الغابرین ومصارع الطغاة  مبحث الرابع:ال

  .uبراهیمإطع األول: تبشیر المالئكة سیدنا المق

  .مع قومه وهالكهم uالمقطع الثاني: قصة سیدنا لوط

  .uالمقطع الثالث: هالك قوم سیدنا شعیب

  .uالمقطع الرابع: هالك قوم سیدنا صالح

  )٩٩- ٨٥یات اآل(لرسوله وللدعوة  Uحمایة ورعایة اهللا  امس:المبحث الخ

  .للصفح الجمیل rالمقطع األول: دعوة النبي
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  .لى الدنیا وزینتهاإوعدم التطلع  ،نآللتمسك بالقر  rلثاني: دعوة النبيالمقطع ا

  .uالمقطع الثالث: تبلیغ دعوة الرسل

  .تمام المهامإالمقطع الرابع: التسبیح والصالة وكثرة السجود یعین على 

  نيالفصل الثا
  )٥٠- ١الدراسة التحليلية ملقاصد وأهداف سورة النحل من اآلية ( 

  مباحث: خمسةویتكون من 
  .)٤-١اآلیات(مقاصد وأهداف سورة النحل  :ولث األ المبح

  وفیه ثالث مقاطع:

  .المقطع األول: عذاب اهللا قریب

  .uل المالئكة على الرسلالمقطع الثاني: تنز 

  .واألرض لیس عبثاً المقطع الثالث: خلق اهللا للسموات 
  )١٨-٥( اآلیاتمقاصد وأهداف سورة النحل  ث الثاني:المبح

  .على خلقهUمظهر من مظاهر نعم اهللا  نعام والدوابالمقطع األول: خلق األ

  .على خلقهUمظهر من مظاهر نعم اهللا  نزال الماء وفوائدهإالمقطع الثاني: نعمة 

  .نسانالقمر لإلالمقطع الثالث: تسخیر اللیل والنهار والشمس و 

  .الرابع : تعدد منافع البحر المقطع

  .المقطع الخامس: تسخیر الجبال والنجوم
  

  )٣٢-١٩( اآلیات مقاصد وأهداف سورة النحل  المبحث الثالث:

  أحوال المؤمنین والمشركین عند الموت

  .بالسرائر والظواهرUالمقطع األول: علم اهللا 

  ه.ؤ جزاو Uالمقطع الثاني: حال من مكر على اهللا 

  .المقطع الثالث: حال المشركین عند االحتضار

                    .المقطع الرابع: حال المؤمنین عند االحتضار
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  )٤٠- ٣٣( اآلیات مقاصد وأهداف سورة النحل  :الرابعالمبحث 

  ن وانغماسهم في الباطلوالمشرك

  .المقطع األول: تهدید المشركین بسبب تمادیهم في الباطل

  .لن یبعث الموتى Iثاني: قسم المشركین بأن اهللالمقطع ال

  )٥٠-٤١( اآلیات مقاصد وأهداف سورة النحل : خامسحث البالم

  ون عبادهئفي تدبیر ش Uحكمة اهللا 

  .Uالمقطع األول: جزاء المهاجرین في سبیل اهللا

  .الرسل ً Uقطع الثاني: بعث اهللا الم

  .نظاره للعصاةإ و  Uالمقطع الثالث: حلم اهللا

  .وقدرتهUع الرابع: عظمة اهللا المقط
  .لتوصیاتاهم النتائج و أالخاتمة : وتشتمل على 

  تیة:وتشتمل على الفهارس اآل :الفهارس العامة

  .نیةآفهرس اآلیات القر  :أوالً 

  .: فهرس األحادیث النبویةثانیاً 

  .: فهرس األعالم المترجم لهمثالثاً 

  .: فهرس المصادر والمراجعاً رابع

  .موضوعات: فهرس الاً خامس



  

  

  

  

 التمهيد
ا، متعريف عام بسورتي احلجر والنحل، واملناسبات فيه

  هدافهماأوبيان مقاصدهما و
  

  مباحث: أربعةویتكون من  
  :  تعریف مقاصد وأهداف السور القرآنیةولالمبحث األ 
  : المقصود بالدراسة التحلیلیة ألهداف ومقاصد السور القرآنیةنيالمبحث الثا
  عام بسورة الحجرتعریف : ثالثالمبحث ال
  تعریف عام بسورة النحل : رابعالمبحث ال
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  املبحث األول
  تعريف مقاصد وأهداف السور القرآنية

  
  ویشتمل على أربعة مطالب: 

  المطلب األول: تعریف األهداف لغة واصطالحًا.
  المطلب الثاني: تعریف المقاصد لغة واصطالحًا.

  األهداف والمقاصد.المطلب الثالث: الفرق بین 
  المطلب الرابع: أهداف ومقاصد السورة القرآنیة
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  املطلب األول
  اًهداف لغة واصطالحتعريف األ 

   :أوًال: الهدف لغة

وهو مأخوذ من الدنوَّ واالستقبال واالنتصاب واالستواء  أهداف، جمعه الهدف   
جبل، فالهدف:  أو رمل، ثیبك أو بناء، مرتفع من عظیم شيء كل والهدف:، )١(واالعتدال

 ، مالطبیباً / عالماً  یصبح أن هدفه المحتاجین، مساعدة هدفه" القصد إلیه ومطلب یوجه ،)٢(غرض
: هدفا، والهدف الغرض وسمي ،)٣(شرعیة وغیر محددة غیر ألهداف یجمع مال: األهداف سیئ

 من المشرف الجانب: ، والهدف)٤(العظیم  الرجل وبالهدف شبه ،بالسهام فیه المنتضل الغرض
   .)٥(الرمل 

والغرض منه هو النیة  ،مرتفع عظیم شيء كل المتأمل في ذلك یدرك أن الهدف: هوو   
  والحاجة والقصد.

 :ثانیًا: الهدف اصطالحاً 

  :ف اصطالحاً دیوجد تعریفات متعددة لله
 توالمهارا المعارف مستوى في تحول من المتعلم، في انعقادها على العزم انعقد ماهو " -١

 تحدد التكوین من فترة إثر التحویل ذلك حصول من التثبیت یقع أن بشرط والمواقف،
  .)٦(مسبقًا"

 أو مخطط، ألي البدایة، نقطة منذ لتحقیقها، نسعى التي والرغبات الغایاتفاألهداف هي  -٢
   .)٧( مجهولة أم معلومة خفیة، أم واضحة آجلة، أم عاجلة األهداف كانت سواء منهج،

                                                           
   ).٤٨٩/ ٢٤انظر: تاج العروس: للزبیدي ( (١)

  )، ومن أراد المزید فلیرجع إلى معجم ١٤٤٢/ ٤ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: للجوهري ((٢) 
  فارس  )، ومجمل اللغة: البن٦/٣٩)، معجم مقاییس اللغة: البن فارس (٤٩٣لغة الفقهاء (ص: 

) تهذیب ٢٨/ ٤)، العین: للفراهیدي (١٤٣/ ٥)، ومجمع بحار األنوار: جمال الدین الهندي (٩٠٠(ص: 
 ).١١٩/ ٦( اللغة: لألزهري

  ) باختصار.٢٣٣٤/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر ((٣) 
 ) بتصرف.٣٤٦/ ٩لسان العرب: البن منظور ((٤) 
 ). ٦٨٨٧/ ١٠من الكلوم: للحمیري ( شمس العلوم ودواء كالم العرب(٥) 

 .)٧٩) المقاصد العامة للشریعة: یوسف حامد العلم ص( (٦
 ).٤٧مناهج التربیة أسسها وتطبیقاتها: علي مدكور(ینظر: )(٧
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أهدافه الخاصة به، وفي هذه له مجاالت العلم المختلفة  فيتخصص  ل إن كلویمكن القو 

ومن خالل البحث وجدت أقرب ، الحدیث عن األهداف من ناحیة التربیة الدینیة یمكنالدراسة 
 هي الشارع وأهداف لتحقیقها، ؛األحكام شرعت التياألهداف "  بأنها: وأنسبها التعاریف
 جلب طریق عن تحصیلهم كان سواء ودنیاهم، دینهم د فيالعبا إلى تعود التي المصالح
  .)١(المفاسد"  درء أو المصالح

  طلب الثاينامل
  اًتعريف املقاصد لغة واصطالح 

  

  المقصد لغًة: 

?I :Mوقوله ، وَقَصَد یقِصُد َقْصدًا فهو قاصد :استقامة الطریقة- أ   >   =  <L 

 ،)٢(والدعاء إلیه بالحجج والبراهین الواضحة ،معلى اهللا تبیین الطریق المستقی :أي؛ ]٩النَّْحل: [
  والقصد من الطریق المستقیم الذي ال اعوجاج فیه

 طرفي أحد إلى یمیل ال الذي :أي ،عتدالواال القصد في الشيء العدل والوسط بین الطرفین:   - ب
 من بالقصد وعلیكم ،)٤(أن ال یسرف وال یقتر هي والقصد في المعیشة ،)٣(واإلفراط  التفریط

 أصله ،قصًدا صالته كانت: ومنه ،الطرفین الوسط بین وهو والفعل القول وفي، األمر
وال  الطول غایة في ال متوسطة صالته كانت أي للتوسط، استعیر ثم ،الطریق في االستقامة

  .)٦( وقصد في األمر لم: یتجاوز فیه الحد، ورضي بالتوسط ،) ٥(القصر غایة في
 وقصدت له، وقصدت قصدته، تقول والتوجه والنهوض: هن شيء وأمَّ ٕاتیا، و مْ االعتماد واألَ  - ج

قصد،   والجمع كسرته،: قصداً  العود وقصدت. نحوه نحوت: قصده وقصدت بمعنى، إلیه
ومواقعها في كالم العرب: االعتزام  )،ق ص د(أصل و" ،)٧( تكسرت: الرماح وتقصدت

  .)٨(" وروالتوجه والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو ج

                                                           
  .)٧٩المقاصد العامة للشریعة: یوسف حامد العلم ص(  )(١
  ).٢/٧٣٨مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (  )، والمعجم الوسیط:٣١٠ینظر القاموس المحیط، الفیروز آبادي ص( )(٢

 ) بتصرف٣٥٤/ ٣لسان العرب: البن منظور( (٣) 
 ) ٥٥/ ٥ینظر: العین: للفراهیدي(  (٤)
 )، باختصار٢٧٧/ ٤مجمع بحار األنوار: جمال الدین الهندي ( (٥)
  ).٣٦/ ٩) تاج العروس: للزبیدي( (٦

  ) باختصار٥٢٤ /٢( وهريلجلالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: (٧) 
  ).٣٦/ ٩) تاج العروس( (٨
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 من مكان مقاِصُد، وهو اسم مفرد َمْقِصد یقول أحمد مختار عمر في كتابه: " غایة وهدف: - د 

 من َمْقِصدي" فحوى ، وأیضًا بمعنى غایة،"مّكة َمْقِصدي: "لـ قَصدَ  في، قَصدَ  إلى، قَصَد، قَصدَ 
 وراء ما :الكالم ومقاصد لها، وضعت التي األهداف: الشریعة ومقاصد مساعدته، كذا فعل

  .)١( "بینها ما أو السطور

  ولعل من أقرب المعاني اللغویة للمعني االصطالحي للمقاصد هو طلب الشيء وٕاتیانه.
  

  المقاصد اصطالحًا:
وأبحاثهم، أما  همن في كتبو العلماء المعاصر  رهاللمقاصد عدة تعــریفات اصطالحیة ذك 

  ، ومن هذه التعریفات:جامعًا مانعاً  مضبوطاً  ن فلم یحددوا تعریفاً و السابق
 بل للعلماء، للمقاصد كتابه المخصص كتبحیث  ،)٢(الشاطبي إسحاق أبو المقاصد، شیخ

 نظر فیه ینظر أن الكتاب هذا في للناظر یسمح ال"بقوله  هوقد نبّ ، )٣( الشرعیة علوم في للراسخین
 مخلد غیر ا ومعقولها،منقوله وفروعها، أصولها الشریعة علم من ریان یكون حتى ؛مستفید أو مفید
   .)٤( "للمذهب والتعصب التقلید إلى
كل المعاني الصلحیة المقصودة من شرع األحكام والمعاني بأنها: " المقاصد عرف اإلمام الشاطبيف -

  . )٥( الداللیة المقصودة من الخطاب التي تترتب عن تحقیق امتثال المكلَّف ألوامر الشریعة "
 أحوال جمیع في للشارع الملحوظة والحكم : "المعانيبأنها الشریعة لمقاصد )٦(عاشور ابن تعریف - 

  .)٧( الشریعة" أحكام من خاص نوع في بالكون مالحظتها تختص ال أو معظمها بحیث التشریع

                                                           
  ).٢٤٩٥) معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر ص( (١
) الشاطبي: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي: أصولي حافظ، من أهل غرناطة، (٢

علم االشتقاق"، "أصول النحو"،  كان من أئمة المالكیة، من كتبه: "الموافقات في أصول الفقه"، "االتفاق في
  ].١/٧٥ للزركلي  هـ. [ینظر: األعالم٧٩٠االعتصام في أصول الفقه"، توفي سنة

 )٥انظر: نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الریسوني (ص:  (٣)
 )٨٧/ ١الموافقات: للشاطبي،( (٤) 
  ).١١٥نظریة المقاصد عند ابن عاشور، اسماعیل الحسني ص ( (٥)
) محمد الطاهر بن عاشور: رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعه بتونس، ولد وتوفي (٦

شیخًا لإلسالم مالكي المذهب، وهو من أعضاء المجمعین العربیین في دمشق  ١٩٣٢ودرس بها، ُعین عام 
، والتحریر والتنویر في عاشورالبن  والقاهرة، له مصنفات مطبوعة، من أشهرها: مقاصد الشریعة اإلسالمیة

  ]. ٦/١٧٤ للزركلي تفسیر القرآن. [ینظر: األعالم
  )٥١ص ( :البن عاشور، ) مقاصد الشریعة اإلسالمیة(٧
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الغایة واألسرار التي وضعها  : "بأنها الشریعة بمقاصد المراد ،)١(سيل الفاوعرَّف عالَّ  - 

  .)٢(الشارع عند كل حكٍم من األحكام"
من خالل التعاریف السابقة لمقاصد الشــریعة، یمكن تعـریف مقاصد القرآن الكـریم بأنها: 

للوصول للهدف المنشود، ومعرفة  ؛والتعمق في أسراره، Uمعرفة المعاني المقصودة من كالم اهللا 
  المراد منه.

  الثاملطلب الث
  الفرق بني األهداف واملقاصد

  :ل إن األهداف تتمیز عن المقاصد بأمور، منهایمكن القو من األهداف والمقاصد 

فهي تعد  ،ألهدافلذا ینبغي االهتمام با ؛أن یبدأ بتحدید األهداف بدَّ  أي عمل علمي جاد ال -١
  .بمثابة القائد والموجه لكافة األعمال

  ي عمل؛ ألنها قد تتحقق وقد ال تتحقق.ألأن األهداف تكون قبل أي نتاج  -٢
  ف تبعًا لنوعیة ومستوى عمومیته.یختلف تعریف الهد -٣
  ووجدانیة.، ومهاریة  معرفیة األهداف تنقسم إلى عدة أهداف سلوكیة تطبیقیة، -٤
  من ربطها بالواقع التطبیقي للحیاة قدر اإلمكان. بدَّ  الاألهداف العامة والخاصة  -٥
مال واالحتیاجات و القیم واالتجاهات والتراث واآل العقائد في صیاغة تهتم الكبرىاألهداف  -٦

   )٣(التي تهم المجتمع.  والمشكالت  المعاصرة
وٕاثباتها، یكون من خالل حسن التدبر  وأما ممیزات المقاصد عن األهداف بأن تحدیدها

باستخدام المأثور النبوي، والعقل والفطرة والتجربة وحسن الدرایة، إلیجاد تصور جدید للمقاصد، 
تلف وتتنوع حسب موضوعها، فالمقاصد تخ ،)٤(األهداف والمقاصد المترابطة بین ورغم وجود العالقة

   .، أو حسب المضاف إلیهومحلها
                                                           

ل الف) (١ بن عبد الواحد بن عبد السالم بن عالل بن عبد اهللا بن المجذوب   - محمد عالل -سي: هو عالل أواعالَّ
قرویین، هـ، وتعلم بال١٣٢٦ر الخطباء العلماء في المغرب، ولد بفاس سنة الفاسي الفهري، زعیم وطني، من كبا

ن اإلسالمیة، ودّرس في كلیة الحقوق، وصدرت له كتب منها: " = دفاع عن الشریعة " ئو وتولى وزارة الدولة للش
  ].٢٤٧-٢٤٦/ ٤ للزركلي هـ. [ینظر: األعالم١٣٩٤و" مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمها " وتوفي سنة 

  ).٧( - ) مقاصد الشریعة اإلسالمیة، عالل الفاسي ص(٢
 ).١٨-١٤) انظر: األهداف السلوكیة: د مهدي محمود سالم ص((٣
   اقتباس واختصار بتصرف من موقع الشبكة اإلسالمیة، رابط : ) (٤
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  لذا فإن المقاصد تتمیز عن األهداف بالتالي:

 .تحقیق مصالح العباد في الدنیا واآلخرة، في العاجل واآلجل، ودرء المفاسد ودفع المضار –

میع أحوال التشریع أو معظمها، بحیث مقاصد هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جال –
ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في هذا أوصاف 

 .الشریعة وغایاتها العامة

والمبادئ والنتائج التي تسعى األهداف إلیها، فإن تحققت الحكمة المقصودة هي لمقاصد ا –
 شرعت للوصول إلى المقاصد. األهداف أصبحت النتائج مقصودة لذاتها، فاألعمال

 المقصود لذاته. الحقالمقاصد هي  –

واإلباحات، وتسعى  يوالنواه تهدف إلیها النصوص من األوامر يالغایات الت يه مقاصدال –
 . أفراًدا وأسًرا وجماعات حیاة المكلَّفین، يإلى تحقیقها ف الجزئیة األحكام

المترتبة علیها، سواء كانت   الشرعیةو  القرآنیةهي المعاني الملحوظة في األحكام  المقاصد –
ونتاج أم مصالح كلیة أم سمات إجمالیة، وهي تتجمع ضمن تقریر  اً تلك المعاني حكما جزئی

 .)١( عبودیة اهللا ومصلحة اإلنسان في الدارینواحد هو: 

  على األرض، وهيلها اْسُتْخِلَف اإلنسان من المقاصد العلیا تمثل القیم التي من أج –
  . )٢(د، والتزكیة، والعمران) (التوحی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   ، رابط :) اقتباس واختصار بتصرف من موقع الشبكة اإلسالمیة(١
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  املطلب الرابع
  أهداف ومقاصد السور القرآنية

  

  U اهللا هأنزل ،ول من مصادر التشریع، وأساس األحكاماألمصدر ال هو القرآن الكریم    
، هالدقیق في نصوص إال بالتأمل مهذه الهدایة ال تت، و لهدایة الناس، وٕارشادهم إلى الطریق المستقیم

  أهمیة هذا العلم فیما یلي: برزتو  ،هنا یأتي علم مقاصد وأهداف السور واآلیات ومن

قال اإلمام  علم مقاصد السور راجٌع إلى بیان المقصد من إنزال القرآن كله، وهو التدبر والهدایة -١
ي فإن كل عاقٍل یعلم أّن مقصود الخطاب لیس هو التفقُّه في العبارة، وٕانَّما التفقُّه ف الشاطبي: "

عین على فهم القرآن الكریم فمقاصد السور ت، )١( هذا ال یرتاب فیه عاقل"و معرفة المراد به، 
ر في آیاته ودالالته   .ثم العمل بمقتضاه  Iعرف مراده ، نفهمًا صحیحًا، بالتدبُّر والتَّبحُّ

جمعها وتظهر المناسبات بین آیاتها، فتكون لحمًة واحدًة ی وثیق، برباط أجزاؤها ترتبط السورة
 مقاطع من الجزئیة المقاصد لفهم مفتاح ذلك فإن ،السورة األكبر مقصد من عرفف معنى واحد

وقصصها، وجمیع  ها،اتعرف تناسب آی حقق المقصود منها، ومن ،السورة تلك وآیات
  .)٢(أجزائها"

من  المقاصد واستخراج والبحث بالتنقیب األمة، هذه وعلماء الشریعة، هذه َحَملة "تعوید  -٢
 تشریع الشارع لفهم زمان كلّ  في صالحة األمة علماء طبقات تكون حتى األدلة؛ ویصاتع

  .) ٣( " التشریعیة األحكام استنباط على قادرین فیكونون التشریع، من ومقصده

د یبرز إعجاز القرآن وبالغته، صعلم المقاف الكریم، القرآن أسرار في الباحثین مدارك توسیع -٣
العرب بأن  U ها وتناسقها في قمة اإلعجاز والبالغة؛ لذلك تحدى اهللافإن السور في وحدة بنائ

یجري دم اإلعجاز في القرآن الكریم كله من ألفه إلى یائه، كأنه سبیكة ف یأتوا بسورة من مثله،
  .)٤( واحدة، وعقد فرید یأخذ باألبصار"

 ألنها تمثل ؛الواقع في األهداف، وتطبیقها وتلك المقاصد هذه معرفة إلى كافة الناس حاجةوٕان 
  .الحیاة نواحي شتى لمشكالتهم في حال

  

                                                           
  .باختصار)، ٢٦٢/ ٤الموافقات، الشاطبي( (١)
  ، بتصرف. )١٤٩/ ١) مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور: البقاعي( (٢

 ).٣/١٥٨التحریر والتنویر: ابن عاشور( (٣)
  .)١/٢٥األساس في التفسیر: لسعید حوى( ) انظر: (٤
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  الثاني املبحث
  القرآنية السور ومقاصد ألهداف التحليلية بالدراسة املقصود 

  
  :مطلبین على ویشتمل

  .واصطالحاً  لغة التحلیلیة الدراسة: األول المطلب
  .التحلیلیة الدراسة متطلبات :الثاني المطلب
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  ث الثايناملبح
  املقصود بالدراسة التحليلية ألهداف ومقاصد السور القرآنية

 والنهل كنوزه، ودراسته، واستدرار وبیانه بتفسیره، العنایة على األمة علماء كلمة اجتمعت
 واختلفت علومه، عرض طرائقهم في تنوعت دراسته، على انكبابهم النمیر وألجل العذب معینه من

  .)١(ناته مكنو  إیضاح في مشاریعهم

 الكریم للقرآن التحلیلیة الدراسة أسلوب استخدام الكریم القرآن تخدم التي المشاریع هذه ومن
  . الكریم القرآن ومقاصد أهداف خالله من صاحبه مبیناً 

  املطلب األول
  الدراسة التحليلية لغة واصطالحاً 

 تعریف یمكن لذا والتحلیلیة؛ الدراسة هما كلمتین من مركب التحلیلیة الدراسة مصطلح
  المصطلح أوًال بصورته المنفردة ثم بصورته المركبة:

  یةأوًال: المقصود بالدراسة التحلیل
 تعریف الدراسة لغًة:  .١

 ،)٢(دراسة أدرسه الكتاب ودرست ،دروساً  یدرس الشيء درس هي مصدر الفعل (َدَرَس)،
 ودارستابا لكي أحفظ، لحفظه وفهمه، ودارست فالنا كت ،قراءته :أي ،س الكتاب ونحوهودرْ 

تلقاه عنه وتتلمذ على  :أي ،ودرس العلم على فالن ،)٣(درستها أي ارستها،وادّ  وتدارستها الكتب
 فیه ابتدأ إذا یدرس، وغیره البعیر ودرس ،درساً  أدرسه أشبهه وما القرآن ودرستیدیه، 
  .)٥(ا أثرهوْ ودرسه القوم: عفَ عفته ومحته،  :أي ،ه الریاحتْ ، ودرسَ )٤(الجرب

    تعریف التحلیلیة لغًة: 

: والحالل ،)٦("حللت العقدة َأُحلَُّها َحال  إذا فتحتها فانحلت"مصدر من الفعل (حلََّل)، وتقول: 
  ألمر وأوسعته أبحته إذا الشيء، حللت من كأنه ذكرناه، الذي األصل من وهو الحرام، ضد

                                                           
 بتصرف. )٧/ ٦٤) مجلة البیان تصدر عن المنتدى اإلسالمي ( (١

  .) بتصرف٢٥٠/ ١٢تهذیب اللغة: البن األزهري (  (٢)
  .)٩٢٨/ ٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي (  (٣)
 .)٦٢٧/ ٢جمهرة اللغة: البن درید األزدي ( (٤)
  ).٧٩/ ٦)، ولسان العرب: ابن منظور (٦٤/ ١٦ینظر: تاج العروس: مرتضى الزبیدي ( )(٥
  صرف.)، بت٢٧/ ٣الفراهیدي( العین:  )(٦
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 دراسة" مؤنث اسم : تحلیلیةو  ،)٢("منها  كل ووظیفة أجزائها بیان الجملة تحلیل "،)١( فیه 

 َوالشَّْيء رجعه إلى عناصره ُیَقال حلل الدَّم، َوُیَقال حلل "،)٣( "لها أساسا التحلیل تتخذ: تحلیلیة
  .)٤("لكشف خبایاها ؛درسها ،نفسیة فَالن

نالحظ من التعریف أن التحلیلیة: توسعة األمر وبیانه  ودراسة اآلیات والكشف عن خبایاها 
  مقصد.هو ال

 :اصطالحاً  تعریف الدراسة التحلیلیة .٢

 جهد" : بأنها من وجهة نظر الباحثةالقرآني  وأهداف النص لمقاصد تعریف الدراسة التحلیلیة 
 ،للوصول للهدف المنشود القرآني، النص أسراروالتعمق في  الكشف بغرض الباحث به یقوم

ما صعب  كلى أجزاء، وتحلیل تفكیك اآلیة إل مقاصده ودالئله، حیث یعمل على واستنباط
 والحدیث النبوي واألصول والفقه اللغة كعلوم القرآني النص تحلیل أدوات باستخدام وذلك فهمه،

  ." وغیرها القرآن وعلوم واآلثار
  

  املطلب الثاين
  متطلبات الدراسة التحليلية 

  متطلبات الدراسة التحلیلیة: أوًال:
حقة التي تعود على طالبها بالنفع، وثمرته من "البحث العلمي النزیه أساس المعرفة ال

أشهى األكل لغذاء الفكر وتنمیة العقل، ولذلك فإن تهیؤ أسبابه ألي باحث أمر له اعتباره في نضج 
ثماره ودنو قطوفه، والبحث في العلوم الشرعیة عامة وفي التفسیر خاصة من أهم ما یجب االعتناء 

   .)٥(مشربه، ویحفظ روعة الوحي وجالله"فو به والتعرف على شروطه وآدابه، حتى یص

لبیان مراده، I  اهللا عن الترجمة هي الكریم القرآن ومقاصد ألهداف التحلیلیة الدراسة إن
 ، إالUلخدمة كتاب اهللا  المجال  هذا یقتحم ؛ لذلك یتعین على أي باحثٍ القرآن الكریم والغایة من

  وهي: أن تتوافر فیه متطلبات هذه الدراسة بعد

                                                           
 .)٢٠/ ٢مقاییس اللغة: البن فارس ( انظر: (١)

 .)١٩٤/ ١المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ((٢) 
 .)، باختصار٥٥٠/ ١معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مختار ((٣) 

  ).١٩٤/ ١( مجمع اللغة العربیة بالقاهرةینظر: المعجم الوسیط: ل )(٤
  ).٣٤٠: مناع القطان ص( مباحث في علوم القرآن (٥)
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 به یتأثر العقیدة؛ ألن صحة العقیدة وسالمتها لها أثٌر كبیٌر في نفس صاحبها، وما  ةصح -١

بعیدة منافیة لروح  لقاي إلى مز أر لفي كالمه منطوقًا ومكتوبًا، فال یشتطُّ به ا یظهر اإلنسان
  .على دراسته وأهدافه التي یستخلصها أثناء بحثه عقیدته وال بد أن تؤثر ،الشریعة

الهوى؛ ألّن األهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذاهبهم، وٕاثبات صحتها، والتعصب  التجرد من -٢
;  >  =   <      ?  @   M  A   ،هملها، ولو كانت على غیر حق، فیغرون الناس بكالم

F  E      D   C  BG  L   K  J  I  HM    R  Q   P  O     NL ] :٢٤الجاثیة.[  

مقبًال على الطاعات، ، و الى، مع صالح النیة وطهارة المقصدالتقوى فیما بینه وبین اهللا تع   -٣
، ویفتح علیه من بركاته، فهو Iوقاطعًا لعالقته مع المنكرات والمعاصي، لیحظى بتوفیق اهللا 

 یعمل في أجّل المجاالت وأعظمها.

 معنى ترجیح من المفسر تمكن التي القرآني النص على فهمالعقل الراجح، والذكاء، والقدرة  -٤
 مع یتفق معنىً  استنباط أو ،للخروج بأرجحها، وأقواها مستندا ؛والموازنة بین األقوال آخر، ىعل

  .الشریعة نصوص

حسن الخلق والتواضع ولین الجانب، فالتكبر یحول بین العالم واالنتفاع بعلمه، فلو كان علمه  -٥
M.  -  ,   +  *  )/  7   6  5   ،نافعًا لنفعه   4   3  2      1  08   9  

?  >  =   <  ;   :@  E  D  C   B  AF    K  J   I  H  GL 
  ]١٥٩آل عمران: [

حتى یكون في  ؛تحري الصدق والضبط في النقل: فال یتكلم أو یكتب إال عن تثبت لما یرویه -٦
 مأمن من التصحیف واللَّحن.

بكل نافٍع  ن في دراسته ویقویها، ویلمّ حتى یحسِّ  ال یتسرعأن یتحلى بالتأني والرویة، فعلیه أن  -٧
 ویوضح ل ویبّینعلیه أن یفصِّ ف، ن سرد كالمه سردًا سـریعًا ال یفهمه القارئملیحذر و مفیٍد، 

 .) ١(یفهم كالمه لكي

 مما وظیفتها واالستفادةاآلیات  لتؤدي مؤثر اإلمكان؛ وصیاغة ذلك بشكل قدر بالواقع الربط -٨
 .َعِلم

                                                           
  ).٣٤٣ - ٣٤٠( - مباحث في علوم القرآن: للقطان صینظر: ) (١
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سان عربي، ویتوقف فهمه على شرح مفردات فإن القرآن نزل بلنونها العلم باللغة العربیة وف -٩

األلفاظ ومدلوالتها بحسب الوضع، والمعاني التي تختلف باختالف اإلعراب، ومعرفة علوم 
  البالغة، إذ ال بد للمفسر من مراعاة ما یقتضیه اإلعجاز، وٕانما ُیدرك اإلعجاز بهذه العلوم.

ثر في هذه الدراسة والوصول بها إلى فإن لها عظیم األالعلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن،  - ١٠
 المعاني بعض یرجح و بالقران النطق كیفیة یعرف به ألن ؛كعلم القراءاتاألهداف المنشودة 

 تأویًال  اهللا ،وصفاته حق في التي الكتاب آیات یؤول ال حتى التوحید، وعلم بعض، على
  األصول.  وعلم الحق، به یتجاوز

 القرآن وجمع، والمنسوخ النزول ،والناسخ أسباب عرفةلم فهو یحتاج القرآن علوم معرفة - ١١
 له مما ذلك غیر إلى والمتشابه، والمطلق والمقید، والمحكم والمدني، ومعرفة المكي وترتیبه،

 بالنسبة القرآن علوم إن بل المفسر، یعرفها أن ینبغي التي العلوم من أهم وهي بالقرآن، صلة
   .)١(األحوال من بحال عنها ستغناءاال للمفسر یمكن ال له، مفتاح للمفسر

أال إني (:  rوقال رسول اهللا ا،موضحة لهو  القرآنیة لآلیات المفسرة النبویة باألحادیث العلم - ١٢
 شاهدوا النبي فهم  الصحابة ومعرفة أقوالالمقصود به السُّنة،  ،)٢()أوتیت القرآن ومثله معه

r أقوال التابعین، كمجاهد بن جبر، و  زلت فیها اآلیات،ن التي وعایشوه، وشاهدوا األحوال
وسعید بن جبیر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعید بن المسیب، وغیرهم من 

 .)٣(وتلقوا منهم rین لقوا أصحاب النبيالتابعین، الذ

علم الفقه لمعرفة األحكام الشرعیة العملیة فیه وبیانها في محالِّها، وآراء المجتهدین فیه،  - ١٣
 هو أقوى دلیًال واألحوط عنده.   واألخذ بما

  

  

  

  

                                                           
  )١٣/ ١انظر: البرهان في علوم القرآن: للزركشي ( (١)
)(ح  ٢٨/٤١٠یكرب الكندي، (مسند الشامیین، باب: حدیث المقداد بن معد ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل )(٢

صحیح رجال ثقات رجال الصحیح غیر عبد الرحمن بن أبي عروف  ، وقال شعیب األرناؤوط إسناده)١٧١٧٤
  . الجرشي فمن رجال أبي داوود والنسائي وهو ثقة

  .)٣٤٢-٣٤٠) ینظر: مباحث في علوم القرآن: لمناع القطان( (٣



 مقاصدهما وأهدافهما تعریف عام بسورتي الحجر والنحل، والمناسبات فیها، وبیان

٢١ 

 التمهید
  

  

  

  

  

  

  املبحث الثالث
  رعام بسورة احلجيف تعر  

  ویشتمل على خمسة مطالب:
  .ول: أسماء السورةمطلب األ ال

  و مدنیة.أالمطلب الثاني: ترتیب السورة، وعدد آیاتها، مكیة 
  .السورة نزولجو لمطلب الثالث: ا

  المطلب الرابع: المحور األساسي للسورة.
  .بعدها وماقبلها مناسبة سورة الحجر لما لب الخامس: المط

  
  
  
  
  
  



 مقاصدهما وأهدافهما تعریف عام بسورتي الحجر والنحل، والمناسبات فیها، وبیان

٢٢ 

 التمهید

  ولاملطلب األ
  أمساء السورة

   سورة الحجر االسم األول: ×
  :ینسبب ىبهذا االسم إل الحجر تسمیة سورة سبب يف اختلف العلماء  :سبب التسمیة

اسم الحجر لم أن  ، وة الحجر، وال یعرف لها اسم غیرهسمیت هذه السورة بسور  السبب األول:
وثمود هم أصحاب  ،البالد المعروفة به وهو حجر ثمودوالحجر اسم  ،یرهایذكر في غ

  .)١(الحجر
 لذكر قصة أصحاب الحجر فیها، وهم ثمود، والحجر: " ؛الحجر سورةبسمیت  :خرب اآلسبوال

 M 8 7    [  Z   Y          X  WL حیث  ، )٢("الذي یقع في واد بین المدینة والشام
  .)٣( قوم صالح هم ثمود فأصحاب الحجر: ]،٨٠  الحجر:[

 بیوتهم ینحتون كانوا uصالح قوم ألن الحجارة، من امأخوذً  الحجر، لفظ یكون أن ویجوز
  .جمیالً  محكماً  بناء ویبنون وصخورها، الجبال أحجار من
M8 7s  لهم صالح نبیهم قاله عما حكایة - تعالى - قال   r  q   p   o    L 

 طریق في وهي صالح، بمدائن اآلن وتعرف باقیة، آثارها زالت ما ومساكنهم] ١٤٩[الشعراء: 
  .)٤( وتبوك خیبر بین ما وتقع العكس، أو الشام بالد إلى المنورة المدینة من القادم

  : السورة التي یذكر فیها الحجر ياالسم الثان ×
  .)٥(السورة التي یذكر فیها الحجرأنها ابن األَنباريِّ قال 
  الثالث : سورة ربما االسم ×

  ا مَ بَ تونس یدعونها سورة رُ  في ة ر وهذه السو 
 كلمة ألنّ  والمكتبون في كتاتیب تونس یدعونها سورة ربما"قاَل ُمَحمَّد الطَّاِهُر ْبُن َعاُشوٍر 

  .)٦( " الّسورة هذه أّول في إالّ  كّله القرآن في تقع لم )ربما(
  

                                                           
 .)٥/ ١٤) انظر:  التحریر والتنویر: البن عاشور ((١
  .)١٢١/ ٢) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
   .)٣٢٧/ ٦یراجع محاسن التأویل: للقاسمي ( ،)٢/٢٧١فسیر الواضح: لحجازي () انظر: الت(٣
 .) بتصرف٦/ ٨) التفسیر الوسیط : لطنطاوي ((٤
 .)٢/٧٤٤) انظر: إیضاح الوقف واالبتداء( (٥
 .)١٤/٥) التحریر والتنویر((٦
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٢٣ 

 التمهید

  املطلب الثاين
و مدنيةأا، مكية ترتيب السورة، وعدد آيا  

وقبل سورة ، رتبت سورة الحجر في المصحف بعد سورة إبراهیم : ترتیبها حسب المصحف:أوالً 
    .)١( وهذا الترتیب توقیفي، النحل، رقمها الخامسة عشرة

ونزلت سورة یوسف بعد سورة ، نزلت سورة الحجر بعد سورة یوسف : ترتیبها حسب النزول:ثانیاً 
    .)٢( فیكون نزول سورة الحجر في ذلك التاریخ اإلسراء وقبیل الهجرة،

  .)٣("  وعام الهجرة عام الحزننزلت بعد سورة یوسف في الفترة الحرجة ما بین  "فهي 
  آیاتها: عدد •

 وثمانون وثالثة وثمانمائة ألفان كلمة، وخمسون وثمان ستمائة آیة، وتسعون تسع مكیة،
فقد استثنى  ، أن العلماء لم یتفقوا على مكیتها بالكاملإال ،)٥(قد نزلت سورة الحجر بمكة و  .)٤(حرفاً 

   .)٦( أحد من rمنصرفه في والمدینة مكة بین نزلن فإنهن آخرها من آیات ثالث بعضهم

 وهذه اآلیات الثالث هي: 

  .]٨٧الحجر: [ M 8  µ   ´   ³  ²  ±  °   ̄ ®L  قوله) ١(

   ] ٩١، ٩٠جر: الح[ M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   $  #  "  !L  وقوله )٢(

M  o  n : قوله قال واستثناء ثم فقط األولى اآلیة ویقول السیوطي وینبغي استثناء   m  l
     r  q  pL ] :٢٤الحجر.[   

  

  

                                                           
 .)٢٠٧/ ٤) وغرائب القرآن: للنیسابوري (٢/٢٥٠) انظر: بحر العلوم: للسمرقندي ( (١
 .)٢٧٣/ ٤) انظر: الموسوعة القرآنیة خصائص السور: للتویجري ((٢
 باختصار. )٢١٢١/ ٤ظالل القرآن: سید قطب(في ) (٣
) ٤٧/ ٣) لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن (١٧٣) انظر: البیان في عد آي القرآن: أبو عمرو الداني ((٤

 ).٥٧٦/ ١ر نووي الجاوي (ومراح لبید لكشف معنى القرآن المجید: محمد بن عم
 ).٦/ ٨)، التفسیر الوسیط: لطنطاوي ( ١٢٠/ ٣) انظر: فتح القدیر: للشوكانى ( (٥
 .)٥١٥/ ٥مجمع البحوث ( -) باختصار، یراجع التفسیر الوسیط ٣٩/ ١) اإلتقان في علوم القرآن: للسیوطي ((٦



 مقاصدهما وأهدافهما تعریف عام بسورتي الحجر والنحل، والمناسبات فیها، وبیان

٢٤ 

 التمهید

  لثالثاملطلب ا
  السورة  جو نزول

   :السورة نزولجو  

 العنید قریش موقف بسبب تجمدت، قد تكون تكاد الفترة تلك في الدعوة حركة كانت لما
 تكن لم بما  rاهللا رسول على قریش اجترأت حیث ،معه المؤمنة والعصبة rالنبي  ومن منها

 جاء فقد لصحابته، إیذاؤها اشتد كما بدعوته استهزاؤها واشتد طالب، أبي حیاة في علیه تجترئ
 المكذبین مصارع علیهم ویعرض ویتوعدهم المكذبین المشركین یهدد الفترة هذه في الكریم القرآن
 الذي بالحق وال به تتعلق ال وهي وعنادهم تكذیبهم علة عن r للرسول ویكشف ومصائرهم نالغابری
 ویواسیه  rالرسول یسلي ثم البینات، ومن اآلیات معه تجدي ال الذي العناد إلى ترجع لكنها معه،

 بعد والصبر وأهله الشرك مواجهة في بقوة به والصدع معه الذي الحق على اإلصرار إلى ویوجهه
السورة تلتقي مع أخواتها من السور  فهذه الطریق، وطول العزلة، ووحشة االستجابة بطء على كذل

  .)١( وحاجاتها  مقتضیاتها  تواجهف الفترة تلك في نزلت التي
  

  ب الرابعاملطل
  احملور األساسي للسورة 

 واضحاً  اً اهتمام اهتمتفقد  والجزاء والبعث والنبوة التوحید وأعظمها، العقیدة قضایا تعالج
 قصص طریق عن وتارة والترهیب، الترغیب طریق عن تارة الكافرین، وتهدید المؤمنین بتثبیت

 وحدانیة على تدل مخلوقات من علیه اشتمل وما الكون هذا في التأمل طریق عن وتارة السابقین،
 الدین بهذایدور محور السورة حول مصارع الطغاة والمكذبین و  ،)٢(رحمته وسابغ قدرته وعظیم اهللا

المكذبین في الدنیا باألخذ  الكافرین ینتظر الذي المخیف المصیر وٕابراز للتكذیب، ةلیاألص ودوافعهم
 عدة ویمكن تقسیمه في السیاق یدور المحور هذا وحول والهالك قبل الجحیم المقیم في اآلخرة،

في   ذلك  ء أكاناألصیل، سوا المحور ذلك إلى كلها ترجع والمجال، متنوعة الموضوع جوالت،
  .)٣(القیامة  ومشاهد الكون، ومشاهد القصة،

                                                           
 .) بتصرف٢١٢١/ ٤) في ظالل القرآن: سید قطب ((١
 .)٨/ ٨سیر الوسیط: لطنطاوي () انظر: التف(٢
 .)٢١٢٢/ ٤) انظر: في ظالل القرآن:  سید قطب ((٣



 مقاصدهما وأهدافهما تعریف عام بسورتي الحجر والنحل، والمناسبات فیها، وبیان

٢٥ 

 التمهید
من أبي البشر  مناقشة الكفار والمشركین الذین كذبوا بالرسل وبما أتوا به من آیات، بدءاً  -١

M  z   y   x  w  v   u  t  s  r  q  p  o : إلى خاتم النبیین uالثاني: نوح 
    ~  }      |  {L ] :١١، ١٠الحجر .[  

إیراد األدلة والبراهین على وجود اهللا تعالى من خلق السموات واألرض وخلق اإلنسان، ومشاهد   -٢
!  "  #  $  %  &  M  :، قال تعالىالریاح اللواقح، والحیاة والموت، والحشر والنشر

' L ]١٦  :الحجر[ M         8  7L ]١٩:الحجر[   M  ¢  ¡    �  ~  }
  ¥  ¤  £L ] :٢٦الحجر[  MZ    Y  X L  ]٢٢:الحجر[  M   h  g  f  e

  j   iL ]٢٣:الحجر[ M      {  z    y  xw  v  u  tL ] :١( ]٢٥الحجر(.  

   

  لب اخلامساملط
  مناسبة سورة احلجر ملا قبلها وما بعدها

  مناسبة السورة لما قبلها::  أوال"

M  ¼  »  º قوله تعالى:أن ختام السورة السابقة كان  يمناسبة هذه السورة لما قبلها ه  -١
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾   ½L]  :وهذا ]، ٥٢إبراهیم

 ،الختام یحدث عن القرآن الكریم بأنه بیان مبین للناس، وبالغ یبلغ بهم طریق الحق واإلیمان
حدیثا آخر عن القرآن الكریم، بأنه كتاب وقرآن مبین، فكان هذا البدء  فكان مفتتح سورة الحجر

  .)٢(كدا لهذا الختاممؤ 

ذا أیضًا یرجح أن ترتیب السور فبهذا یتبین تناسق القرآن الكریم في سوره فضًال عن آیاته وه
  یًا.توقیف

 أحوال تعالى وصف إبراهیم سورة وأیضًا فيكلتا السورتین افتتحتا بوصف الكتاب المبین،   - 
 األصفاد، في مقرنین یومئذ المجرمین وترى القهار، الواحد هللا وبرزوا: بقوله القیامة یوم الكفار

 كفروا الذین یود ربما :السورة هذه في هنا قال ثم النار، وجوههم وتغشى قطران، من سرابیلهم

                                                           
 .)٦/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((١

  ).٢١٠-٢٠٩/ ٧عبد الكریم الخطیب ( -التفسیر القرآني للقرآن(٢) 
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٢٦ 

 التمهید
 عصاة ورأوا ،رالنا في مكثهم طال إذا المذكورین المجرمین أن فأخبر مسلمین كانوا لو

  ١(مسلمین الدنیا في كانوا لو أن تمنوا منها، أخرجوا قد والموحدین المؤمنین

  ثانیا" : مناسبة سورة الحجر لما بعدها :
سورة  آخر في تعالى قوله فإن سورة النحل، بأول االرتباط شدید الحجر سورة آخر إن"

 وسؤالهم القیامة یوم الحشر إثبات على یدل ]،٩٢الحجر: [ M    (   '  &L    :الحجر
 ]،٩٩الحجر: [ M S  R   V  U  TL : تعالى قوله وكذلك الدنیا، في عما فعلوه

  أو یأتیك الموت ونتیجة كلیهما واحدة.  Uواالرتباط شدید أن تثبت علي العبادة حتى یأتي أمر اهللا

 في الحجر أنه إال MZ  Y  X L السورة : أول في لقوله المناسبة؛ ظاهر اآلیتین هاتین من وكل
 بمنزلة أنه: هنا بالماضي المراد ألن ي؛الماض َأتى بلفظ وهنا المضارع، بلفظ، M    UL :بقوله أتى

  .)٢(مجیئه" وتحقق وقوعه لقرب منتظرًا، كان وٕان الواقع، اآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . باختصار) ٥/ ١٤للزحیلي ( :التفسیر المنیر(١) 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،  و ،)١٤/٥١صطفى ( نظر: تفسیر المراغي، ألحمد بنی) (٢
یعة والمنهج، التفسیر المنیر في العقیدة والشر و  ،)٧/٣٣٤شهاب الدین محمود بن عبد اهللا الحسیني األلوسي(

 .)١٤/٧٩للزحیلي، ( 
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٢٧ 

 التمهید

  
  
  
  
  
  

  لرابعاملبحث ا
  تعريف عام بسورة النحل

  
  مطالب: ستةویشتمل على 

  .ول: أسماء السورةالمطلب األ 
  .ةمدنی وة أمكی، المطلب الثاني: ترتیب السورة، وعدد آیاتها

  .نزول السورة جوالمطلب الثالث: 
  .ساسي للسورة: المحور األرابعالمطلب ال
  .بعدهاوما  اقبله: مناسبة سورة النحل لما خامسالمطلب ال
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٢٨ 

 التمهید

  ولاملطلب األ
  أمساء السورة 

  النحل سورة: توقیفي األول االسم
 ووجه  المصاحف في المشهور اسمها وهو، النحل سورة السلف عند السورة هذه سمیت

 وقال اْبنُ  ،)١(النحل سورة :عنها قتادة قال أخرى، سورة في یذكر لم النحل لفظ أن بذلك تسمیتها
 وكتب المصاحف في المشهور اسمها وهو الّنحل، سورة الّسلف عند الّسورة هذه "سّمیت: َعاُشورٍ 
  .)٢(الّسّنة"  وكتب التّفسیر

  عمالنِّ  سورة: اجتهادي الثاني االسم
    

 ما بسبب ؛عمالنّ  سورة تسمى كانت السورة وهذه .)٣( عم"النّ  سورة "وتسمى :َمْخَشِريُّ الزَّ  قالَ 
  .)٤(عباده  على نعمه من فیها اهللا عدد

    .) ٥(فیها" النعم تعداد لكثرة یرید عم،النّ  سورة: النحل لسورة یقال : "كان الَجْوِزيِّ  اْبنُ  َقالَ 

  النعیم  : سورةاجتهادي الثالث االسم
   .)٧( )النعیم وسورة ،النعم سورة وتسمى(: )٦(السََّخاِويُّ  قالَ 

 من أكثر النعمة من فیها ذكر لما ؛النعیم وسورة النعم، ذكر من فیها لما ؛النعم سورة "سمیت
  .)٨(غیرها"

                                                           
 .)١/٤٤) الناسخ والمنسوخ لقتادة ((١
 .)١٤/٩٣) التحریر والتنویر((٢
 .)٣/٤٢٢شاف() الك(٣
 .) ١٤/٣٢٤) انظر: المحرر الوجیز: ابن عطیة( (٤
 .)٤/٤٢٥) زاد المسیر( (٥
) محمد بن عبد الرحمن السخاوي. محدِّث ومؤرخ. أصله من سخا، قریة بمصر. برع في علوم كثیرة، مثل الفقه، (٦

حل كثیًرا في طلب العلم، وأخذ عن والنحو، والحدیث، والتاریخ. ُولد بالقاهرة ونشأ بها وتوفي بالمدینة المنورة. ر 
  كثیر من الشیوخ، ومن أبرزهم: الحافظ ابن حجر العسقالني، الموسوعة العربیة العالمیة 

http://www.mawsoah.net 
  .)١/٣٦) جمال القراء ((٧
 .)٢١٩) التعلیق على القول الوجیز: المخلالتي((٨
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  ثايناملطلب ال
    مدنيهاترتيب السورة، وعدد آياا، ومكيها و

لمرتبة السادسة عشرة، وعدد آیاتها یأتي ترتیب سورة النحل في المصحف الكریم في ا
 وسبعة وسبعمائة آالف وسبعة كلمة وأربعون وثمانمائة وألفان آیة وعشرون وثمان مائة الكریمة هو

  : تعالى قوله  إال وجماعة ،)٣(المبارك  وابن ،)٢(وعطاء  عباس، ابن عند  السورة مكیة  .)١( أحرف
  M ¿  ¾    ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   L ] :فأنزلت ]١٢٦النحل 

  .)٤(أحد  منrالنبي  منصرف في

̄   °  ±  M     ³  ² قوله وزاد قتادة   ®   ¬  «  ªL ] :١١٠النحل[،  
  :مقاتل علیهم قوله ، وزاد]٤١النحل: [ M   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL   وقوله

   M  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  ML ] :٥( ]١٠٦النحل(.  

 من أنّ : وقتادة عباس، ابن عن أخرى روایة في ،بالمدینة نزلت آیات ثالث غیر مكیةوقیل 
   M 7  6L   قوله ومن مكّي، ]٩٤النحل: [ M   4   3  2L  قوله إلى السورة أّول

  .)٦(مدنيّ   ]٩٧النحل: [ M   k  j  i  hL قوله إلى ] ٩٥النحل: [

  

  

  

                                                           
  .)٤/٧٨للخازن(، انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل (١)
  .) اإلمام الحافظ الفقیه المفسر، مفتي أهل مكة ومحّدثهم أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي(٢

  روى عن أبي هریرة، وابن عباس، وجابر، وابن الزبیر، وأبي سعید الخدري، وعائشة، رضي اهللا عنهم.
تیبة، وأیوب السختیاني، وابن روى عنه الجم الغفیر والعدد الكثیر منهم عمرو بن دینار، وقتادة، والحكم بن ع

 . ١٧٠- ٥/١٦٦جریج، واللیث بن سعد. انظر: تهذیب الكمال: للمزي 
م) أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، ٧٩٧ - ٧٣٦، هـ١٨١ -  ١١٨) ابن المبارك ((٣

ن عشرین سنة. وكان أوَّل التركي ثم المْروزي. اإلمام الحافظ شیخ اإلسالم، عالم زمانه، طلب العلم وهو اب
شیخ لقیه: الربیع بن أنس، حّدث عن حمید الطویل وٕاسماعیل بن أبي خالد واألعمش ویحیى بن سعید 

 http://www.mawsoah.netالموسوعة العربیة العالمیة  األنصاري واألوزاعي وغیرهم.
  . )١٨١/ ٢اآلي والسور : للبقاعي (انظر: درج الدرر في تفسیر (٤) 
     .)٦٦/ ٣انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن ( (٥)

  .)٦٦/ ٣) بتصرف، ویراجع لباب التأویل في معاني التنزیل (١٨١/ ٢درج الدرر في تفسیر اآلي والسور ((٦) 
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  املطلب الثالث
  جو نزول السورة

  ل السورة :أوالً: جو نزو
 عظمة فیها تتجلى الكونیة اآلیات فهي كله، السورة جو تلّون التي العمیقة الظالل أما

 علم عن المدبر العظیم الخلق متداخلة، فهذا والتدبیر، كلها العلم وعظمة النعمة، وعظمة الخلق،
 أشواقهم تلبي ولكن وحدها، ضروراتهم ال تلبي البشر، على نعمة یكون أن فیه ملحوظ وتقدیر،
  .)١(یشكرون  لعلهم نفوسهم، لها وتستریح أبدانهم بها وترتاح للزینة، وتتخذ الضرورة فتسد كذلك،

عباده،  على اهللا نعم عن تتحدث كثیرة آیات نجد النحل، سورة في سریعة نظرة خالل ومن
  :السورة ذكرتها التي النعم هذه ومن

̄   °  ±    © M :تعالى نعمة المنافع في األنعام في قوله  -  ®  ¬  «ª
   ²L ] :٥النحل.[  

M   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  87   6  5  4  3نعمة خلق اللبن في قوله:  -
  DL ] :٦٦النحل.[   

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   M نعمه استخدام جلود األنعام في قوله:  -
    9  8  7  6  5  4  3   21  0  /  .  -  ,  +

  : L ] :٨٠النحل .[  

M  9  8  7  65  4 نعمة استخدامها والنظر إلیها في قوله   -   3   2  1
    :L ] :٢(]٨النحل( .  

M  S  R  Q   P    O  NM  L  K  J  I  H  نعمة إنزال المطر ومنافعه في قوله   -
  c   b  a`   _  ^  ]   \   [   Z  Y   X  W  V  U  T

     g   f  e  dL ]:وقوله]، ١١، ١٠ النحل M  '  &  %  $  #  "  !
1    0  /   .  -    ,  +*  )  (L ] :٦٥النحل.[  

                                                           
 .)٤/٢٣٤) انظر: في ظالل القران: سید قطب((١
 .)٥٩٥-٥٩٣/ ٥مجمع البحوث ( - انظر:  التفسیر الوسیط )(٢
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٣١ 

 التمهید

M  l  k  j  i   نعمة خلق اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم في قوله  -
 y  x  w  v  u  t  sr  q    p  on  mL  

  ].١٢النحل: [ 

¬   ® ̄   °  ±  M «   ² نعمة خلق البحر وما فیه من المنافع في قوله:   -
  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³

  Á  ÀL ] :١٤النحل.[  

!  "  #  $  %  &  '  )  (   M نعمة خلق الجبال في قوله تعالى:   -
    +  *L ] :وقوله تعالى]، ١٥النحل : M  B  A  @  ?  >  =  <

  Q        P  ON  M  L   K   J  I  H  G  F  E  D   C
 R    U  T  SL ] :٨١النحل.[  

M  R  Q       P  ON   M  L  K  J  I نعمة خلق النباتات في قوله   -   H  G  F
    U      T  SL ] :٦٧النحل.[ 

¶  ¸  M  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  نعمة تعلیم اهللا لهذا اإلنسان   -    µ
   Å  Ä  ÃÂ  ÁL ] :٧٨النحل.[  

>  =  <  ?  @  M  E  D   C  B  A  في قوله نعمة الظل واللباس وغیرها  -
  S   R  Q        P  ON  M  L   K   J  I  H  G  F

  U  TL ] :١( ] ٨١النحل(.  

  نزول السورةسبب ثانياً : 
 عقب نزل وقسم لتحقیق الهدایة والرشاد في حیاة الناس، ابتداء نزل قسم: قسمین على القرآن نزل" 

 اآلیة، فهم على یعین أنه كما. القرآن معاني فهم في قوىّ  طریق النزول سبب فبیان سؤال، أو واقعة
  .)٢( بالمسببً  العلم یورث بالسبب العلم فإن

الرسول  یستعجلون فكانوا اْلَعَذاب اْلُمْشِرُكونَ  اْستَْبَطأَ  عندما سؤال، عقب نزلت النحل وسورة
استعجاال،  ازدادوا العذاب ینزل ولم األجل بهم امتدّ  وكلما اآلخرة، أو عذاب الدنیا بعذاب یأتیهم أن

له  لیؤمنوا ؛حقیقة وال له وجود ال بما یخّوفهم محمداً  أن وحسبوا ،واستهتاراً  استهزاءً  وازدادوا
                                                           

 .)٥٩٧- ٦٠٠/ ٥مجمع البحوث ( -انظر: التفسیر الوسیط  )(١
 . )٢/٣٥) انظر: الموسوعة القرآنیة، إبراهیم بن إسماعیل األبیاري((٢
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في  آیاته تدّبر یحاولوا ولم أنظارهم، في ورحمته إمهالهم، في اهللا حكمة یدركوا ولم ویستسلموا،

 ألهل الشرك اهللا من وعید وهو ،الساَعة َأيْ   M8Z  Y  X L   قوله فَنَزلَ  القرآن، في وآیاته الكون،
 قق ُوُقوعهِلَتحَّ  اْلَماِضي؛ ِبِصیَغةِ  َوَأَتى ،أجله حضر قد عذابهم وأن قربت، قد الساعة أن فأخبرهم به،
  َلُه  ًهاَتْنِزی _ M  ^L َمَحاَلة َال  َواِقع َفِإنه ِحینه، َقْبل َتْطُلُبوهُ _  M  ]\  [L َقُرَب  َأيْ 

 M   a  `  _L  ِ١( َغْیره ِبه(.  

|  {  M  :َتَعاَلىسبحانه و  اهللا َأْنَزلَ  لما ": عباس اْبنُ  قال السورة نزول سبب وفي
  �  ~L ] :َفَأْمِسُكوا، َقُرَبتْ  َقدْ  اْلِقَیاَمةَ  َأن َیْزُعمُ  َهَذا نإ:  ِلَبْعضٍ  َبْعُضُهمْ  اْلُكفار َقالَ ، ]١القمر 

 َنَرى َما: َقاُلوا، َشْيءٌ  َیْنِزلُ  َال  َأنهُ  َرأْوا َفَلما ،" َكاِئنٌ  ُهو َما َنْنُظرَ  َحتى، َتْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  امَ  َعْن َبْعضِ 
 َفَأْشَفُقوا ،]١األنبیاء: [ M     '  &  %  $  #    "  !L  :َتَعاَلى اهللاُ  َشْیًئا، َفَأْنَزلَ 

 اهللاُ  َفَأْنَزلَ  ،" ِبهِ  ُتَخوُفَنا ِمما َشْیًئا َنَرى َما ُمَحمدُ  َیا: "َقاُلوا اْألَیامُ  اْمَتدتِ  فلما، الساَعةِ  َواْنَتَظُروا ُقْربَ 
 M8Z  Y  X L   فوثب النبي rَفَنَزل رؤوسهم، الناس ورفع :M ]\  [L ،َفاْطمأنوا َفَلما 

ابة قرن بین أصبعیه السب) و نا والساعة كهاتینأبعثت : (rیة قال رسول اهللاَنَزَلْت هذه اآل
  .)٢(والوسطى

فاهللا یمهل وال یهمل وال یعاجل بالعذاب  ؛عدم وقوعه ىفاستبطاء العذاب من المشركین ال یدل عل
هذا الیوم في بعض العصاة فال صالة وال ذكر وال تقوي  لهم ونرى أو استدراجاً  ،رحمة منه بعباده

  الء العصاةفال یغتر مؤمن بأحوال هؤ  أو استدراجاً  یغدق علیهم إمهاالً  Uواهللا 

  الرابعاملطلب 
  ساسي للسورةاحملور األ 

 والوحي ،األلوهیة الكبرى العقیدة موضوعات تعالج التي المكیة السور من النحل سورة
 في الفسیح العالم ذلك في والوحدانیة القدرة دالئل عن تتحدث ذلك جانب وٕالى والنشور، والبعث

 التي والفلك النامي والنبات الهاطل والماء دیانوالو  والسهول والجبال والبحار واألرض السموات
 التي المشاهد تلك آخر إلى اللیل ظلمات في السالكون بها یهتدي التي والنجوم البحر في تجري
 جل اهللا وحدانیة على دالة مشاهدة حیة صور وهي وبصره، بسمعه ویدركها حیاته في اإلنسان یراها
  .الكائنات ابه أبدع التي قدرته بآثار وناطقة وعال

                                                           
 ه]، ٨٦٤)،   تفسیر الجاللین، جالل الدین محمد بن أحمد المحلي [ت: ١٦٢/  ١٧تفسیر الطبري، (  ) انظر:(١

 ).٥/ ٥)، ویراجع: والموسوعة القرآنیة، جعفر شرف الدین،(  ٣٤٥/ ١(السیوطيعبد الرحمن  وجالل الدین
 ). ١/٢٧٨) أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي ((٢
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 الذي واإلطار ومتنوعة، كثیرة الرئیسة السورة موضوعات": - رحمه اهللا –یقول سید قطب 

 النفوس، في مؤثرة متعددة فیها ذكرت التي والتوجیهات والنعم وشامل، واألحداث واسع فیه تعرض
 ،)والبعث حي،والو  األلوهیة،: (الكبرى العقیدة موضوعات تعالج التي السور المكیة من النحل فسورة
 حقیقة وتناولت الرئیسیة، الموضوعات بتلك تتعلق أخرى جانبیة على موضوعات تشتمل ولكنها

 والكفر باإلیمان یختص فیما البشریة واإلرادة اإللهیة اإلرادة بحقیقة التي وترتبط الكبرى الوحدانیة
 الحالل موضوعات على وتشتمل المكذبین، في اهللا وسنة الرسل، بوظیفة وترتبط والضالل، والهدى
 وفتنة اهللا، في سبیل الهجرة عن وتحدثت السورة الموضوع، هذا حول الوثنیة وأوهام والحرام

 السورة موضوعات وذكرت اهللا، عند كله هذا وجزاء اإلیمان بعد والكفر دینهم، في المسلمین
 بسلوك لها عالقة التي تالموضوعا من وغیرها بالعهد، والوفاء واإلنفاق واإلحسان كالعدل: المعاملة
  .)١(" العقیدة على القائم اإلنسان

والنهار  اللیل وتعاقب الشجر، نباتإ و  الماء ونزول واألرض، واتالسم عن حدثتت فالسورة
بأحداثها  الدنیا فهذه واألنهار، والسبل والجبال هئوآال والبحار السیارة، والنجوم والقمر والشمس

عالمات  من فهي ومشاهدیها بأحداثها اآلخرة وأما اآلیات، هاعن وتحدث صورتها كما ومصائرها
واإلرشادات  التوجیهات من حملة وكأنه السورة سیاق فیبدو األنفس، في وقعها لها التي الغیب

  .)٢(والضمیر والعقل النفس في والتأثیر للتوجیه والتعلیمات

 مشاهد تتناول كما اسالن على وآالئه الكون، في اهللا آیات إلى التوجیه وتتناول كما"
أسرار  إلى تتدسس التي الوجدانیة اللمسات تصاحبها الغابرین ومصارع االحتضار، القیامة، وصور

 في وهم والشیخوخة، والهرم الشباب في وهم البطون، في أجنة وهم البشر أحوال األنفس، وٕالى
 والحوار والمشاهد األمثال یتخذ كذلك والنقمة النعمة أحوال في وهم والقوة، حاالت الضعف
  u MB  AC إبراهیم سیدنا نموذج ذلك ومن واإلیضاح، للعرض والقصص أدوات

  I   H  G     F  E  DL ]التي الكونیة اآلیات عن السورة فتتحدث ،] ١٢١: النحل 
 الهائل الخلق فهذا متداخلة، كلها والتدبیر، العلم وعظمة النعمة، وعظمة الخلق، عظمة فیها تتجلى

 وحدها، ضروراتهم تلبي ال البشر، على نعمة یكون أن فیه علم وتقدیر، ملحوظ عن المدبر یمالعظ
 لعلهم ونفوسهم، أبدانهم بها وترتاح للزینة، وتتخذ الضرورة، فتسد كذلك، أشواقهم تلبي ولكن

  .)٣(یشكرون"

                                                           
 ).٢١٥٩-٤/٢١٥٨) في ظالل القرآن، لسید قطب، ((١
 .)٢١٥٩/ ٤ق() انظر: المرجع الساب(٢
 .)٢١٥٩/ ٤) في ظالل القرآن ((٣
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  اخلامساملطلب 
  بعدهاوما ملا قبلها مناسبة سورة النحل  

  ملا قبلها :لنحل سورة االمناسبة أوال : 
 سورة آخر في تعالى قوله فإن سورة النحل، بأول االرتباط شدید الحجر سورة آخر إن"

 وسؤالهم القیامة یوم الحشر إثبات على یدل ،]٩٢الحجر: [ M    (   '  &L    :الحجر
 ]،٩٩الحجر: [ M  V  U  T  S  RL : تعالى قوله وكذلك الدنیا، في عما فعلوه

  .أو یأتیك الموت ونتیجة كلیهما واحدة  Uیأتي أمر اهللا د أن تثبت علي العبادة حتىباط شدیواالرت

في  أنه إال MZ  Y  X L : السورة أول في لقوله ؛المناسبة ظاهر اآلیتین هاتین من وكل
: هنا بالماضي المراد ألن ؛الماضي بلفظ َأتى وهنا المضارع، بلفظ، M    UL :بقوله أتى الحجر

  .)١(مجیئه" وتحقق وقوعه لقرب ،منتظراً  كان وٕان الواقع، اآلتي بمنزلة أنه

سورة  ختام مع بدؤها فیلتقى، MZ  Y  X   ]\  [L : البدء تبدأ سورة النحل بهذا
في  تعالى فقوله ،السابقة للسورة ختاما كانت التي اآلیة به تلّوح سؤال على جواب وكأنه الحجر،

 ما: (األسئلة لبعض مثیراً  كان ،]٩٩الحجر: [ M  V  U  T  S  RL الحجر  سورة آخر
 مجیباً   MZ  Y  X \  [L :  تعالى قوله فجاء ،)انتظاره؟ یطول وهل هو؟ الیقین؟ ومتى هو

 منكرین ،یسألون المشركون كان وقد ،)القیامة یوم( وهو ،)اهللا أمر: (هو فالیقین األسئلة، على هذه
  وجود. له كان إن.. وقوعه ومستعجلین ،!هذا الیوم

 ینتهى الذي الیوم ذلك هو بعید وهل.. قریب ولكنه.. اهللا عند فعلمه الیوم، هذا موعد أما
 قائم، وهو روحه ینتزع فقد إنسان، كلّ  من قریب الموت إن الدنیا؟ هذه ویفارق اإلنسان، عمر فیه
 لكل مصاحب تفالمو  وٕاذاً .. أجله انتهى لمن یدیه بین یقدمها نذر للموت فلیس ،سائر أو قاعد، أو

  .)٢(.." حیاته لحظات من لحظة أي في روحه انتزاع من ممّكن منه، دان إنسان،

 في ذكر تعالى ألنه ؛الحجر سورة تسبق التي إبراهیم بسورة السورة هذه ترتبط وكذلك"
M  8 النحل سورة في وذكر اإلضالل، أو الثبات من عندها یحصل وما المیت، السورة فتنة

                                                           
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،  و ،)١٤/٥١صطفى ( نظر: تفسیر المراغي، ألحمد بنی) (١

یعة والمنهج، التفسیر المنیر في العقیدة والشر و  ،)٧/٣٣٤شهاب الدین محمود بن عبد اهللا الحسیني األلوسي(
 .)١٤/٧٩للزحیلي، ( 

 .بتصرف )٧/٢٧٨التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم یونس الخطیب() (٢
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:   9L ] :النعم أیضاً  وذكر. العذاب أو النعیم من ذلك عقب یحصل وما ،]ا ٢٨النحل 
, M: بعده وقال إبراهیم، في سورة   +   *  )  (   'L ] :اآلیة وكررت ،]٣٤إبراھیم 
  .)١( "المختلفة الّنعم أنواع فیها وذكر ،١٨ آیة النحل سورة نفسها في

    :بعدها لما السورة مناسبةثانیا :  
M  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆÅ     Ä  Ã  Â  Á تعالى ولهبق النحل، سورة ختمت

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍL ] :١٢٧،١٢٨النحل [  
 مشاعر من نفسه فى یجده وما ضیق، من rالكریم الرسول یعانیه كان عما الختام یحّدث فهذا  

 الكفر على وٕاصرار عناد من فیهم یرى وما كید، من وأهله قومه من لما یلقى واأللم، الحزن
 الرحلة بهذه ،rالكریم النبي على اهللا فضل من كان ما معه، یذكر هذا أن فناسب والضالل،

 واالنشراح لصدره، لنفسه، الراحة هذا، فى فوجد رّبه، آیات رأى من ما فیها رأى التي المباركة
  .أهله في مصابه من والعزاء الجمیل

كانت  وأنها اإلسراء، حكمة بعض عن یكشف ما الّنحل سورة ختام به حّدث فیما ولعلّ 
ألم،  من به ألمّ  وما ضیق، من به نزل مما لیستشفى ؛األعلى المأل رحاب فى الكریم للنبىّ  استضافة

إلى  تدعوه اهللا آیات علیه تتنّزل كانت لقد حتى قومه، وبین بینه محتدماً  كان الصراع الذي هذا فى
یقول  هذا وفى مؤمنین، یكونوا أال أهله، على الحزن رمشاع من یتخفف وأن بنفسه، یرفق أن

M  r سبحانه   q   p  o  nL ] :شأنه جلّ  ویقول ،]٨فاطرM  E  D  C  B  A
   FL ] :سبحانه ویقول ،]٩٩یونس  M  h  g  f  e       d  c  b  a  `  _L 

   . ]٥٦القصص: [

M    Ç   Í  Ì  Ë  Ê  É  È :النحل سورة آخر في تعالى قوله في كله هذا ویجتمع
   Ï  ÎL ] :وما اإلسراء، سورة بعدها ءتجي أن للسورة الختام هذا فناسب ،]١٢٧النحل 

  .)٢(أسرار علمه وحكمته أراه من وما ملكوته، جالل من المباركة الرحلة هذه في لنبیه اهللا كشف
  :نواحي عدة من النحل بسورة ارتباطها وجه أیضاً  ویظهر

 M i  h   g  f  e  d  cL :النحل سورة آخر في قال أن بعد تعالى إنه"  -١
 إن: " عباس وقد قال ابن وشأنهم، السبت أهل اإلسراء شریعة سورة في فّسر ،]١٢٤النحل: [

                                                           
 .)١٤/٨٠( ) التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، للزحیلي(١
 .) بتصرف١/ ٤٠٧،٤٠٨یونس الخطیب .() التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم (٢
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 وٕافسادهم عصیانهم فیها تعالى فذكر ،"بني إسرائیل سورة من آیة عشرة خمس في كلها التوراة

 ثم الروح، عن إیاه وسؤالهم المدینة، خراجه منوارادتهم ا rواستفزازهم النبي مسجدهم وتخریب
 أن أراد فرعون أن تعالى وأخبر فرعون، موسى  التسع وخطابه مع بآیات شأنه جل ختمها

 سینالهم أنهم بهم تعریض ذلك من بعده وفي إسرائیل بنو وورث ،فأهلك ،األرض من یستفزهم
  ."حابهراد هو بموسى وأصأما  rبالنبي أرادوا حیث فرعون، نال ما

 الكذب بنسبته إلى النحل سورة ختام في المشركین أذى على بالصبر rنبیه اهللا أمر أن بعد -٢
 وافتتح ،باإلسراء ربه عند منزلته وسمو شرفه اإلسراء وأبان سورة في سّاله والشعر، والسحر

  ."تخریبه قصة إلى أشیر الذي األقصى للمسجد اً  وتعظیم له، تشریفاً  بذكره السورة

 ،)النعم سورة( النحل سورة سمیت حتى اإلنسان، على الكثیرة اهللا نعم بیان سورتینال في  -٣
  . والخاصة العامة النعم أنواع هنا وفصلت

 اإلسراء سورة وفي بشر، عند من ال عنده، من العظیم القرآن أن تعالى أبان النحل سورة في"  -٤
  وهو الشفاء والرحمة..)١(" القرآن ذلك من الجوهري الهدف ذكر

 ذكر سورة اإلسراء وفي األرضیة، المخلوقات من االستفادة قواعد تعالى ذكر النحل سورة في"  -٥
 حقوقهم السبیل وأبناء والمساكین القربى ذوي وٕایتاء األبوین، بر من االجتماعیة الحیاة قواعد

 ان بالقسط،والمیز  الكیل وٕایفاء الیتیم، مال وأكل والزنا القتل وتحریم إسراف، وال تقتیر غیر من
   )٢( "علم غیر من التقلید وٕابطال

 وفي سورة للناس شفاء فیه ألوانه مختلف شراب بطونها من یخرج النحل أن هناك ذكر  -٦
}|  {  ~  �  ¡    ¢    M :ذكر اإلسراء   z    y   x  w  v   u  tL 

 ]٨٢اإلسراء: [
وكذلك  ،تالوة القرآن :منها ،وٕانما هناك أسباب للشفاء ،فأسباب الشفاء لیست مادیة كلها

  .وكذلك الدعاء ،)٣()داووا مرضاكم بالصدقة ( :rویقول النبي  ،الصدقة
  

                                                           
 .باختصار )٥/١٥) التفسیر المنیر، للزحیلي((١
 .)٦/١٥ع السابق ا ( ) انظر: المرج(٢
، رواه البیهقي في  )٢٠٤/ ٧) الجامع الصحیح للسنن والمسانید: كتاب العقیدة األول:  صهیب عبد الجبار ((٣

/ ص  ٣/ج ٦٣٨٥السنن الكبرى _ كتاب الجنائز _ باب وضع الید علي المریض والدعاء له / حدیث رقم 
ال الشیخ وٕانما یعرف هذا المتن عن الحسن البصري ": قال أبو عبداهللا تفرد به موسي بن عمیر . ق  ٣٨٢

 مرسال.  rعن النبي



  
  
  
  

  األولالفصل 
  هداف سورة احلجرأالدراسة التحليلية ملقاصد و

  

  ویشتمل على خمسة مباحث: 
  )١٥-١( اآلیات  یماناإل دعوة إلىاهللا في ال المبحث األول: بیان سنة

   )٢٥-١٦ اآلیات( اهللا في الكون  المبحث الثاني: آیات
- ٢٦(اآلیات  والغوایة ایةصل الهدأالمبحث الثالث: قصة خلق البشریة و 

٤٨(  
  )٨٤-٤٩المبحث الرابع: قصص الغابرین ومصارع الطغاة (اآلیات 

  )٩٩-٨٥یات اآل(لرسوله وللدعوة  Uالمبحث الخامس: حمایة ورعایة اهللا 
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  املبحث األول
  )١٥- ١( اآليات ميان اإلدعوة إىل   يف الاهللا بيان سنة 

  
  ویشتمل على: 

  .المقطع األول: تمني أهل النار من الكافرین لو كانوا مسلمین
  .قامة الحجةإالمقطع الثاني: هالك األمم بعد 

  .واتهامه بالجنونrالمقطع الثالث: تكذیب قریش للنبي 
  .بسبب تكذیب قومه له rالمقطع الرابع: سلوى للرسول

  .عن مدى كفر وعناد الكفار eللرسول  Uخبار اهللا إمقطع الخامس: ال
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  املبحث األول
  )١٦-١اآليات ( االميانلدعوة إىل يف ا بيان سنة اهللا

  

  المقطع األول: تمني أهل النار من الكافرین لو كانوا مسلمین

 M 8 7 / . - , + * ) ( ' & % $ # "!L  
  ].٢، ١ الحجر:[ 

  

  للغوي: المعنى اوالً أ

 بین، فهو اتضح: بیاناً  الشيء وبان وغیرها، الداللة من الشيء به یتبین ما: البیان :)مبین( -١
  .)١(مبین فهو الشيء أبان وكذلك وأهیناء، هین مثل أبیناء، والجمع

دة، ومنهم ود یود مو و ودد، أدد: الود مصدر وددت، وهو یود من األمنیة ومن المودة،   :)یود( -٢
 .)٢(یفعلمن یجعله على فعل 

  : المعنى اإلجماليثانیاً 

المطالب و أن دالة على أحسن المعاني وأفضل  آیاته  أن  لهتعالى معظما لكتابه مادحا  اهللا  یقول
للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود، وهذا مما یوجب على الخلق  هذا القرآن مبینا

من قابل هذه النعمة العظیمة  وأما، لفرح والسروراالنقیاد إلیه، والتسلیم لحكمه وتلقیه بالقبول وا
  .)٣( مسلمونبردها والكفر بها، فإنه من المكذبین الضالین، الذین سیأتي علیهم وقت یتمنون أنهم 

   : البالغةثالثاً 
١-  M 8 7  %  $  #  "!L  تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من اآلیات والكتاب

  .)٤(والقرآن المبین
٢-  M 8 7    '  & L :والمعنى :تلك آیات  ،لیكون أفخم  وأعظم له رآن تنكیراً الق ذكر

 .)٥(جامع للكمال والغرابة في البیان الكتاب الكامل في كونه كتاباً 

                                                           
  ).٢٠٨٣/ ٥لجوهري (لالصحاح   (١)
  ).٩٩/ ٨لفراهیدي(لالعین :  (٢)
  ) .٤٢٩/   ١تفسیر السعدي (  (٣)

ب ولبا )١٨٢/ ٢وللمزید فلیرجع إلى مدارك التنزیل وحقائق التأویل : للنسفي(، )٥٦٩/ ٢الكشاف: للزمخشري ((٤) 
  ).٣/٤٧التأویل في معاني التنزیل: للخازن (

  ).٣/٤٧انظر:  لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن ((٥) 
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٣-  M 8 7     '  &L :ألن اهللا  وصف القرآن بأنه مبینU   یبین للمؤمنین ما یسكن
اقهم، وللمشتاقین ما یثیر لواعج قلوبهم، وللمریدین ما یقوى رجاءهم، وللمحسنین ما یهیج اشتی

  .)٢(هیه وحالله وحرامه ووعده ووعیدهن فیه أمره ونألنه بیَّ و  ،)١(أسرارهم

٤- M 8 7     &   %   $  #L   فائدة الجمع بین القرآن والكتاب :أن كل واحد
القرآن هو ما یجمع بعضه إلى منهما یفید معنى ال یفیده اآلخر، فإن الكتاب هو ما یكتب، و 

 .)٣(بعض

٥ - M 8 7 *  )L  أشار اهللاI جداً  كثیراً  یكون لذلك همودَّ  ألن ؛بصیغة المضارع 
  )٤(متكرراً 

  هداف: تحقیق المقاصد واألرابعاً 

 سیتمنون فإنهم ،اآلن قوتهم بفضل استطالوا وٕان المشركین، أن اآلیة بهذه تعالى اهللا أشار قد - ١
ولنا في هذه   .)٥(للمتقین والعاقبة هم،علیr النبي یأسى فال المستقبل في مسلمین كان لو أن

اآلیة سلوان كبیر للصبر على االستضعاف الذي یعیشه المسلمون في هذا الزمان، فسیأتي 
 الكلمة فیها للمؤمنین العربیة األرض وتصیر ،الیوم الذي تعلو فیه كلمة الحق وكلمة اإلسالم

  والقوة.  السلطان لهم ویكون العلیا،
 باسم الكتب باقي بین من اختص فقد السماویة، الكتب لكماالت ب جامعكتا القرآن الكریم  - ٢

 ومظهرها السماویة، الشرائع بها ختم التي Uاهللا شریعة یبین الشأن، عظیم فهو قرآن الكتاب،
 قارئ على یلتبس ال ومعانیه، عباراته في واضح فهو وأوضحها، صورها أبهى في للناس

 .)٦( به ومزایاهیعرف العربیة، وال تخفى علیه عجائ
اآلیات تبین سمو مكانة القرآن الكریم، فهو مبیٌن لكل ما یحتاج إلیه في إسعاد اإلنسان  - ٣

فهو منهج حیاة متكامل ال یترك جانب من جوانب الحیاة إال ویضع لها التشریعات ، )٧(وٕاكماله
  وال یرجح جانب على جانب وال یهمل احتیاجات اإلنسان المادیة والروحیة.

                                                           
 )بتصرف.٢٦٢/ ٢لطائف اإلشارات : القشیري ((١) 
          .)٧٨٢/ ١٣تفسیر ابن أبي حاتم ( (٢)
     )بتصرف.٣/١٢٨سمعاني (للتفسیر القرآن:   (٣)

  .)١١/ ١١اسب اآلیات والسور: للبقاعي (انظر: نظم الدرر في تن(٤) 
  ).٤٠٦٦/ ٨زهرة التفاسیر: أبو زهرة ( )٥(

  ).٥١٨،٥١٩/ ٥مجمع البحوث ( -انظر: التفسیر الوسیط (٦) 
   .)٦/ ٨لطنطاوي ( - ویراجع التفسیر الوسیط ،بتصرف)٧١/ ٣أیسر التفاسیر للجزائري ((٧) 
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بل أن تحث الكافرین على انتهاز الفرصة المعروضة لإلسالم واالعتناق به، والنجاة ق اآلیات - ٤

ین فما ینفعهم ، ویأتي الیوم الذي یودون فیه لو كانوا مسلمتضیع الفرصة، وینقضي األجل
  .)١(یومئذ أنهم یودون

   .) ٢(بها تؤخذ بالتمني، ولكن البد أن یعمل  یخبرنا الحق أن آیات كتابه الكریم ومنهجه ال - ٥

 ، وأن الكافرین إذا عرفوا حالهم وحال المسلمین یوم القیامة لعلموا كیف شقوا، وأي كأس رشفوا - ٦

ویقال  ،ویقال إذا صارت المعارف ضروریة أحرقت نفوس أقوام العقوبة، وقّطعت قلوبهم الحسرة
  .)٣(علموا أن العقوبة بإهالكهم حاصلةلو عرفوا حالهم وحال المؤمنین ل

وذلك ببیان حال  ،محاور السورة تدور حول أهمیة أن یعلق اإلنسان قلبه باألخرة فنجد أن
  ومنهجه ألن العبرة هو النجاة في األخرة. U لهم وبیان أهمیة التمسك بشرع اهللاآالمستكبرین وم

  

  ٠المقطع الثاني: هالك األمم بعد اقامة الحجة
 M8 7 ?   >  =  <   ;  :  9  8  7  65  4  3   2  1         @

I   H  G   F  E  D  C  B  A    L ] :٥ – ٣الحجر.[  

  أوًال: المعنى اللغوي
  .)٤(: أمهلهم )ذرهم( -١

 .)٥(والفناء یأتي علیه في الدنیا ،كل شيء ینتفع به ویتبلغ به ویتزود :المتاع في األصل)تمتعوا(ی -٢
 مرغوب أمر حصول ظن وهو مصدر،: الرزق واألمل وسعة العمر طول: األمل في  )األمل( -٣

  .)٦(والطمع الرجاء بین واسطة فهو حصوله، استبعاد مع حصوله في
 .)٧(: اللهو الترویح عن النفس بما ال تقتضیه الحكمة )یلههم(  -٤
 .)٨(یموت جعله :(أهلكه)  -٥

                                                           
  ).٢٠٤اجع مباحث في علوم القرآن: لصبحي الصالح ( )،ویر ٢١٢٦/ ٤سید قطب (- انظر: في ظالل القرآن (١)

  .باختصار )،١١٧/ ١تفسیر الشعراوي: للشیخ الشعراوي ((٢) 
  . بتصرف )٢٦٣/ ٢لطائف اإلشارات: القشیري((٣) 
  .)٢٤٢٠/ ٣أحمد عمر ( -معجم اللغة العربیة المعاصرة (٤)

  ).٣٢٩/ ٨بن منظور (اللسان العرب: (٥) 
  ).١١٩/ ١حمد عمر (ألالعربیة المعاصرة: انظر: معجم اللغة  (٦)
  ).٤٩٧/ ٣٩انظر: تاج العروس: للزبیدي ( (٧)

    .)٢٣٥٩/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر ((٨) 
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 الفصل األول
 .)١( تأخراً  َعنهُ  َتَأّخر َوقد التََّقدُّم، ضدس (التأخر ): -٦
  .)٢(مثله إلى یسبق لم: مسبوق غیر ): تقدم(تسبق -٧

  : المعنى اإلجمالي:ثانیاً 

هذه الدنیا یأكلون ویتمتعون بملذاتها  يبأن یترك الكفار ف r اً یات سیدنا محمدتخاطب اآل
أهَلك  وما باطل، علیه هم ما أن یعلمون فسوف اآلخرة، عن فیلهیهم الدنیا في البقاء ،ویؤملون

  .)٣(یتأخر ، وما یتقدم أجل أمة والإلهالكها كتاب مقدر ولها ِإال للعذاب مستحقة كانت قریة  Uاهللا

  ثالثًا : البالغة 

١-  M3    2  1  L ابتدأ بذكر األكل لإلشارة إلى أن متعتهم من أفواههم، كمتعة :
الحیوان، فهم یتمتعوا تلك المتع المادیة التي كان األكل عنوانها ورسمها، وال یفكرون إال فیما 

 هو من جنسه، كألوان الثیاب والنساء
)٤(.  

٢-  M1 L والصد علیه هم عما النهي عن ودعهم أرعوائهم من طمعك اقطع أي: إهانة أمر 
  .)٥( والنصیحة بالتذكرة عنه

٣-  MI  H G F E D C  Lعبر : قد I الكتاب أن إلى لإلشارة) أجلها(ــ هنا ب 
 معلوم مكنون مسجل مكتوب أنه إلى لإلشارة بالكتاب األولى في والتعبیر واحد، بمعنى واألجل

 .)٦(وانتهاء ابتداء له أن إلى لإلشارة) أجل( بـ وعبر ،I هللا عند

٤-   M=  <   ;  :  L٧(الحالّ  وٕارادة المحل إطالق قبیل من ،أهلها : المراد(.   

 تأخیرها، یطلبون أنهم شأنها فمن لهم، محمودة لیست العاقبة أن تشیر إلى :)      ون و  ( -٥
 .)٨(محالة ال وقتها في نازلة إنها بل تؤخر، لن یطلبوا مهما ولكن

                                                           
  )بتصرف.٢٣٤/ ٥المحكم والمحیط األعظم : البن سیده( (١)
  .)١٠٢٨/ ٢انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر  ( (٢)

  .)٤٢٩یسیر الكریم الرحمن: للسعدي (ص: انظر: ت(٣) 
    ).٨/٤٠٦٦انظر: زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ( (٤)

  ).١٨٣/ ٢مدارك التنزیل وحقائق التأویل: للنسفي ((٥) 
 .بتصرف )٤٠٦٨/ ٨زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ((٦) 
  ).٨/ ١٤التفسیر المنیر: للزحیلي ( (٧)

    ).٤٠٦٨/ ٨انظر: زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ( ٨)(
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 الفصل األول

٦- )  G   F  E  D  C( قدر لها بلوغه، وال  معنى: ما تتقدم وقتها الذيبصلة،  هنا من
   .)١(تستأخر عنه

واللذات الدنیویة  تهدید ووعید بسوء العاقبة لسوء ما یفعلون، وطیبات المآرب :)7  8( -٧
  .)٢(لتأكید وقوع ما یفعلون ونذیره ؛(سوف)على نفوسهم، و

  مناسبة: الرابعاً 

حین یقاسون أشد العذاب یوم القیامة یندمون    في اآلیات السابقة، أن الكفار Yبین اهللا 
أشد الندم على ما كانوا علیه من الكفر والضالل ویتمنون أن لو كانوا مسلمین في الدنیا لیتخلصوا 

أن یتركهم  rمن عذابهم الذي كتب علیهم الخلود فیه بسبب كفرهم، وجاءت هذه اآلیة تأمر النبي 
فیما هم فیه من متاع الحیاة الدنیا الفانیة، وٕاعراضهم عن العمل لآلخرة، فسوف یعلمون عاقبة 

 .)٣(كفرهم وعدم مباالتهم مما دعوتهم إلیه من الحق المبین

 ومؤجلة معجلة والعقاب الثواب ارتباط من عباده في سنة جعله ما بیان هذا تعالى أعقب ثم
  .)٤(عنها  لهما كاكانف ال وأحیان بأوقات

  المقاصد واألهدافتحقیق خامسًا: 
،ولذلك یعملون للدنیا وال یهتمون طول األمل  ویُغّرهم ،همولذات همشهواتبیهتم الكفار عادة  -١

بل البد أن نعمل لآلخرة ونبتعد عن طول األمل ، )٥(لیس من أخالق المؤمنینباآلخرة وهذا 
ا أخشى علیكم اثنتین طول األمل واتباع إنم(: tعلّي بن أبي طالبكما حذر من ذلك 

 .)٦()الهوى فإن األول ینسي اآلخرة والثاني یصد عن الحق
یهرم ابن (: rقول رسول اهللا ، رد في السنة النبویة أحادیث كثیرة في ذم األمل مطلقاً قد و و 

  .)٧()آدم، ویبقى معه اثنتان: الحرص واألمل

                                                           
 .)٥٢٤/ ٢) انظر: زاد المسیر في علم التفسیر: البن الجوزي ( (١

      .بتصرف )٨/٤٠٦٧فاسیر: ألبي زهرة (زهرة الت (٢)
  ).٢/١٢١١) وللمزید فلیرجع التفسیر الوسیط: للزحیلي (٥٢٠/ ٥مجمع البحوث ( - التفسیر الوسیط: انظر(٣) 
 .)٢٤١الثقفي ( قرآن: البن الزبیر البرهان في تناسب سور ال(٤) 

 ).١٢/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٥
  ).٤٨/ ٣انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن ((٦) 

 )١٠٤٧)(ح٢/٧٢٤باب كراهة الحرص على الدنیا (، ) صحیح مسلم: كتاب الزكاة(٧
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 الفصل األول
لرسل، وٕانما هالكها بسبب جحودها وكفرها وتكذیبها ال ظلم في إهالك األمم الكافرة المكذبة ل  -٢

حسب رغبات الناس، وٕانما هو مقدر  وال كیفیاً  ٕان هالك األمم لیس عشوائیاً و  بآیات اهللا ورسله
 .)١( جل محدد، ال تأخیر فیه وال تقدیمبتاریخ معین، ومقرر في أ

ویتمتعوا بدنیاهم حیث  غیهم واصراراهم على الكفر وتركهم یأكلوا كالبهائم يترك الكفار ف  -٣
یشغلهم عن األخرة أملهم في طول األعمار ونیلهم األوطار واستقامة األحوال في الدنیا ویوم 
المآل سوف یعلمون أن أشد مرض أصاب القلب طول األمل، ومتى تمكن من القلب فسد 

 .)٢(همزاجه وعز دواؤه وصعب عالجه ویئس من برئه حكماؤه وانتهى أمر 
على حسب هّمته فإذا كانت الهمة مقصورة على األكل والتمتع بالصفة  قیمة كل امرئ  -٤

أما ، ]٤٤الفرقان: [ L)  (   *  +     ,-  .  /  I " M     1  0فهذا كما قال اهللا .)٣( البهیمیة
صاحب الهمة العالیة فأمانیه حائمة حول العلم واإلیمان والعمل الذي یقربه إلى اهللا ویدنیه من 

 . جواره
تقدم هالك أمة قبل أجلها الذى جعله اهللا لهالكها وال یستأخر هالكها عن األجل الذي ما ی -٥

وال تخفى ، الكائنات ماضیة ياآلجال معلومة واألحوال مقسومة والمشیئة ف،  فجعله اهللا لها
  .)٤( على الحق خافیة

ألمم وسقوطها كتابه ال یتخلف الرتقاء ا يهذا الكون قانونًا ثابتًا وبینه ف يف I جعل اهللا  -٦
 وهو قربها من اهللا وعملها بطاعته .، )٥( وسعادتها وشقائها، وعزها وذلها

ار حیث ال یعجل العذاب للكفي، عقاب قبل بیان، وال عذاب قبل إنذار وكتاب إله ال -٧
 .)٦( المستكبرین بل یمهلهم لیتوبوا

قالع عما هم علیه من تنبیه وتحذیر شدید ألهل مكة وأمثالهم، وٕارشاد لهم إلى اإل في اآلیة  -٨
  .)٧( اإللحاد الذي یستحّقون به الهالكالّشرك والعناد و 

                                                           
  .)١٤٦/ ٧) فتح البیان في مقاصد القرآن: للقنوجي ((١

  ).٥٢٠/ ٥مجمع البحوث ( - انظر: التفسیر الوسیط (٢)
  باختصار. )٢٦٣/ ٢قشیري (لللطائف اإلشارات : (٣) 
  . بتصرف )٢٦٣/ ٢(المرجع السابق   (٤)

  ). ٢٨٢/ ٣انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد المكي ((٥) 
  ).١٢١١/ ٢: للزحیلي ( التفسیر الوسیط (٦)
 .)٤/٥٢٦) انظر: تفسیر القرآن العظیم: البن كثیر( (٧
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٤٥ 

 الفصل األول
یثوبوا إلى رشدهم،  نما هو رحمة من اهللا بهم لعلهمإمهال الظالمین لیس معناه ترك عقابهم، وإ  -٩

في الوقت المحدد   Iوا في طغیانهم، حل بهم عقاب اهللافإذا ما لجُّ ، ویسلكوا الطریق القویم 
  .)١( Yفي علمه

  المقطع الثالث: تكذیب قریش للنبي واتهامه بالجنون
 M 8 7Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K     Z

  m   l  k      j  i  h  g  f  e  d         c  b  a    `  _  ^  ]  \  [L 
  ].٩ – ٦الحجر: [

  أوًال: المعنى اللغوي
  .)٢(د وزاول العقلن الجنون، وهو فسا: اسم مفعول م (مجنون) -١

  .)٣(خیر واإلنساء واإلمهال والتأجیلمن اإلنظار بمعنى التأ : (منظرین) -٢

  .)٤(اللغة له عدة معان منها: الشرف، وقد أطلق هنا على القرآن  يف : )لذكرا( -٣

   ثانیًا: المعنى اإلجمالي
آن من عنده بإنزال القر  rواتهام الرسول  ،وعتوهم وعنادهم ل مكةهأ عن كفر Yیخبر        

 إنه هو الذي أنزل علیه القرآن وهو الحافظ له من التغییر والتبدیلب Iأكد ثم  ،بالجنون Iواتهامه 
 نزلوا إن المالئكة فإن اقترحوه ما فیها ولیس،   Uلحكمة اقتضاها اهللاتنزل القرآن ن المالئكة أو 

 صورة على أو الحقیقیة تهمصور  على یكونوا أن فإما التبلیغ، في لمساعدته أو ،rبصدقه للشهادة
 القوة تتحمل ال أعصابهم ألن یهلكون، بل لقاءهم البشر یستطیع فال صورتهم على كانوا فإن بشر،

  .)٥(فیهم اهللا أودعها التي الهائلة الملكیة

  وقد ذكر اهللا حفظه للقرآن فهو منزله ومتولي حفظه 

  

  
                                                           

  ).٨/١٦انظر: التفسیر الوسیط: لطنطاوي( (١)
  ).٤٠٧/ ١)، معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر (١٧/ ٨انظر: التفسیر الوسیط: لطنطاوي ( (٢)

    ).١٩/ ٨لطنطاوي ( :  التفسیر الوسیط(٣) 
  )بتصرف.٥٢٢/ ٥مجمع البحوث( -التفسیر الوسیط   (٤)
)، جامع ٥٢٢-٥٢٣/ ٥مجمع البحوث( -والتفسیر الوسیط  ، )٣٠٨/ ٢) انظر: مختصر تفسیر ابن كثیر:  ((٥

  .)٦٧/ ١٧البیان : للطبري (
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٤٦ 

 الفصل األول

  سبب النزولثالثًا: 
هم عبد اهللا بن أبي أمیة، والنضر بن الحارث، ونوفل بن  القائلون هذه المقالة"قال قتادة: 

  .)١(" خویلد، والولید بن المغیرة من صنادید قریش

  البالغةرابعًا : 
 جنون وهي یدعونها، التي الدعوى لكبر للبعید، النداء )ا           ل ا ي أ      ( أ    -١

ما أنكروه، والجملة كیفما  علموه ذكراً وتسمیته بالذكر من اهللا تعالى ال منهم؛ ألنهم لو  rالنبي
   .)٢(كان أمرهم ساقوها متهكمین الذعین بالقول

كالم الهذا النداء منهم على وجه االستهزاء، والتعكیس في  كان ):     ا      ل   أ    ا ي  (ب/ 
یل للنص القرآني على سبر المشركون عنه بلفظ الذكر مجاراة وقد عبَّ  ،)٣(والتهكملالستهزاء 
 .)٤(االستخفاف

٢-  )  m   l  k      j  i  h  g( القرآن الكریم. شرف بیان علو 

 
، تسمیة جامعة عجیبة لم یكن للعرب علم بها من قبل أن ترد في القرآن)  اً ذكر (تسمیة القرآن  -٣

ألنه قصد من إنزاله أن یقرأ، فصار الذكر والقرآن صنفین من أصناف ؛ )قرآناً وكذلك تسمیته ( 
  .)٥(لذي یلقى للناس لقصد وعیه وتالوته الكالم ا

فالكالم سوق لبیان تهكمهم على رسولهم، وٕان كان فیه إشارة إلى التندید بهم،  لمجنون)،(  -٤
وقد أكدوا دعواهم بجنونه فقالوا: ،ویتذكروا یتهكمون مع أنه ذكر لهموهو أنهم بدل أن یعتبروا 

لتوكید القول، وبالجملة االسمیة، وبالالم،  بـ (إن) التيكید لدعواهم الباطلة تأ(إنك لمجنون) 
 على شدة طغیانهم وأنهم ال یذعنون للحقو وٕان هذا یدل على شدة تمسكهم بعبادة األوثان 

  .)٦(ومن معه من المؤمنینrعلى إمعانهم في إیذاء النبي و 

                                                           
 ).١٤/٨) تفسیر المراغي: للمراغي((١
 .)٨/٤٠٦٨( ) انظر: زهرة التفاسیر: ألبي زهرة(٢

 .)٥٢٢/ ٥( مجمع البحوث - التفسیر الوسیط (٣) 
 .)٥٧١/ ٢) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: للزمخشري ((٤
  .بتصرف) ١٧/ ١٤) التحریر والتنویر ((٥
 .)٤٠٦٩/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر ((٦
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٤٧ 

 الفصل األول
بعد  وقتاً توالى النزول، بل ت ،ال یكون دفعة واحدة المالئكة وعبر بـ (ننزل) إشارة إلى أن نزول -٥

 .)١(آخر
أضاف سبحانه وتعالى القرآن العظیم إلى الذات العلیة   )إنا نحن نزلنا الذكر وٕانا له لحافظون( -٦

 كذلك ،الذي جعله اهللا تعالى ،فوق شرفه الذاتي إضافیاً  المقدسة فاستفاد بهذه اإلضافة شرفاً 
  .)٢( وتوكیداً  تمكیناً  ذلك فكان سبحانه، إلیه الحفظ أضاف

 الحث المجموع فأفاد ،الزائدة ما ومن للتمني، المفیدة لو من مركب تحضیض "حرف: )(لوما -٧
  .)٣(الفعل"  على

  : المناسبةخامساً 
، وٕاساءتهم rذكر شبهتهم في إنكار نبوة محمد شرع في تهدید الكفار،  من Iفرغ بعد أن 

الجهال مع جمیع  بالسفاهة والجنون، ثم ذكر أن عادة هؤالء r بوصفهوتمادیهم في الغي األدب 
 یقدر ولم ؛األنبیاء على هذا النحو، فلك یا محمد أسوة باألنبیاء في الصبر على سفاهتهم وجهالتهم

 یدل وذلك، على الطعن فیه أو حتى اإلتیان بصورة من مثله نزل منذ كثرتهم مع الطاعنین من أحد
  .)٤(محفوظ  وأنه سماوي، أنه

  المقاصد واألهدافسادسًا: تحقیق 
(وٕانا له لحافظون)، عن كل ما ال یلیق به من تصحیف وتحریف وزیادة ونقصان I: قوله -١

ونحو ذلك، فالقرآن العظیم محفوظ من هذه األشیاء كلها ال یقدر واحد من جمیع الخلق من 
  حرفًا واحدًا.حتى اإلنس والجن أن یزید فیه أو ینقص منه كلمة واحدة أو 

الكتب المنزلة فإنه قد دخل على بعضها تلك  وهذا مختص بالكتاب العزیز بخالف سائر
األشیاء، ولما تولى اهللا حفظ ذلك الكتاب بقي مصونًا على األبد محروسًا من الزیادة والنقصان 
وغیرهما، وفیه دلیل على أنه منزل من عنده آیة إذ لو كان من البشر لتطرق إلیه الزیادة 

  .)٥( كما یتطرق إلى كل كالم سواه ،والنقصان

أعجز اهللا الخلق عن إبطاله وٕافساده فقیض له العلماء الراسخین یحفظونه ویذبون عنه إلى  لقد -٢
ألن دواعي جماعة من المالحدة والیهود متوفرة على إبطاله وٕافساده فلم یقدروا  ؛آخر الدهر

                                                           
 .بتصرف) ٤٠٧٠/ ٨) زهرة التفاسیر ((١
   ) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.(٢
 .)١٧/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٣
 .)١٤٧/ ٧في مقاصد القرآن: للقنوجي (ویراجع: فتح البیان  )١٥/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٤
 .)١٨/ ١٤)، التفسیر المنیر: للزحیلي (١٤٩/ ٧فتح البیان في مقاصد القرآن ( انظر: )(٥
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بعد جیل، وٕان  شأن الكافرین یتوارثون ذلك الفكر السقیم جیالً وهذا  Yعلى ذلك بحمد اهللا

  له. Uظ بحفظ اهللا و محف باقالقرآن 

أو ومن أسباب حفظه حدوث العلوم الكثیرة اآللیة التي تذب عن الدخول في أبواب إفساده 
إبطاله وتحریفه وتصحیفه وزیادته ونقصانه كالصرف والنحو والمعاني والبیان وأصول الحدیث 

  عن ربه تعالى  rعن النبي ف ،)١( والفقه والتفسیر وغیر ذلك مما له مدخل في هذا الشأن
  .)٢()نزلت علیك قرآنًا ال یغسله الماء  (

بصدقه في دعواه النبوة، لما فیه من اللبس علیهم،  rال فائدة من إنزال المالئكة تشهد للنبي  -٣
  .)٣(كفروا بعدئذ، ولم یمهلوا بنزوله بل إلحاق الضرر بهم، وهو الهالك أو العذاب إذا

  .)٤(ب نزول العذاب واهللا ینزل الرحمةطلمظهر من مظاهر رحمة اهللا باإلنسان، ی -٤

أن ما أصاب المسلمین من ضعف ومن فتن، ومن هزائم، وعجزوا معها عن حفظ أنفسهم  -٥
أثر على  يف األزمنة واألمكنة، لم یكن له أهذا الذي أصابهم في مختل ،وأموالهم وأعراضهم

  تحریف. يالقرآن الكریم، وعلى صیانته من أقداسة 

قیض له في كل زمان ومكان، من أبناء هذه األمة،  - تعالى - الصیانة أن اهللا ومن أسباب هذه
، وصار حفاظه بالغین عدد rمسمع من النبي من حفظه عن ظهر قلب، فاستقر بین األمة ب

   التواتر في كل مصر وفي كل عصر.

م امتدت سواء أكانوا من الفرق الضالة المنتسبة لإلسالم أم من غیره - ن أعداء هذا الدینإ -٦
  .فأدخلوا فیها ما لیس منها rمة إلى أحادیث النبي أیدیهم األثی

لتنقیة السنة النبویة مما فعله هؤالء  ؛وبذل العلماء العدول الضابطون ما بذلوا من جهود
ولكن هؤالء األعداء، لم یقدروا على شيء واحد، وهو إحداث شيء في هذا القرآن، مع أنهم  األعداء

   .)٥(حدثوا في الكتب السماویة السابقةل، قد أحدثوا ما أوأشباههم في الضال

فقد ُحّرف اإلنجیل حتى بلغ عدد األناجیل أكثر من  سبعین وكذلك حرفت التوراة أما القرآن 
  یر فیه حرف.غّ وهو لم یُ  ،ا أربعة عشر قرنً  الكریم فقد مر على بدء نزوله

                                                           
 ) بتصرف.٤٠٦٠/ ٨) زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ((١
و أهل صحیح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعیمها و أهلها ، باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة ) (٢

 )١٥٨/   ٨، (  ٧٣٨٦النار ح 
 ).٧/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣
 بتصرف. )٧٤/ ٣) أیسر التفاسیر : للجزائري ((٤
  .)١٩/ ٨) انظر: التفسیر الوسیط:  لطنطاوي ((٥
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  المقطع الرابع:  سلوى للرسول بسبب تكذیب قومه له
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  ].١١، ١٠الحجر: [

  المعنى اللغويأوًال: 
 .)١( " " فرق وجماعات األمم الخالیة والقرون الماضیة):  شیع( - ١

 أي وضمها الزاي بسكون) هزؤاً (و) هزءاً ( یهزأ الزاي بكسر وبه منه) هزئ("):  یستهزئون( -٢
 .)٢( سخر"

  ثانیًا: المعنى اإلجمالي
 ، كما بین أناألولین شیع قلوب في واالستهزاء والتكذیب الكفر یبین اهللا سبحانه أنه جعل       

، الماضیة األمم من الرسل كذب من بإهالك اهللا سنة مضتاالستهزاء باألنبیاء كفر وضالل وقد 
  .)٣(الرسولیا أیها  تیأس فال واحد والمرض فالعلة

  ثالثًا: المناسبة

 هذه جاَءت وداعیها، اِإلسالم دعوة من مكة َأهل موقف السابقة اتاآلی بینت َأن بعد
 .)٤( لرسلهم َأقوامهم تكذیب من قبله للرسل حصل بما له قومه تكذیب عن r لتسلیته ؛اآلیات

  فسنة اهللا في خلقه واحدة إذا استمروا على ما هم فیه سینزل بهم ما نزل بغیرهم من العذاب 

  رابعًا: البالغة
 ."فیها تعریض بوعید أمثالهم، وٕادماج بالكنایة عن تسلیة الرسول اآلیات" -١
دوه (قد) لتحقیق سبق اإلرسال من اهللا، مثل اإلرسال الذي جح) التأكید بالم القسم ولقد(" -٢

  .)٥( "واستعجبوه

                                                           
 .)٧/٦٩جامع البیان: للطبري () (١
  .)٣٢٦) مختار الصحاح: للرازي ( (٢
  .)٧٣/ ٣)، أیسر التفاسیر: للجزائري (٤/ ٣لتنزیل () انظر: لباب التأویل في معاني ا(٣
 .باختصار )٥٢٥/ ٥مجمع البحوث ( - ) التفسیر الوسیط (٤
  .) ١٤/٢٢) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٥
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(كان) دلت على أنه سجیة ــ یدل على تكرر ذلك منهم وأنه سنتهم، ف" )وكانوا به یستهزؤن( -٣

مضارع دل على تكرره منهم وتقدیم المجرور على یستهزؤن یفید القصر للمبالغة، لهم، وال
ألنهم لما كانوا یكثرون االستهزاء برسولهم وصار ذلك سجیة لهم نزلوا منزلة من لیس له عمل 

  .)١("إال االستهزاء بالرسول
فمهما یكن ما علیه من  رسول َال یأتیهم أيُّ  :صلة لبیان عموم النفي، واالستهزاء به، أي") مِّن( -٤

  .)٢( "خلق كریم
  

  خامسًا: تحقیق المقاصد واألهداف

ما یفعل المشركون إن تكذیب األنبیاء واالستهزاء بهم عادة قدیمة وظاهرة شائعة في األمم، فك -١
  .)٣(فكذلك فعل من قبلهم بالرسل، rبالنبي

ل ینكر علیهم مألوفهم بیان سنة اهللا تعالى في األمم والشعوب وهي أنهم ما یأتیهم من رسو  -٢
  .)٤( یر والهدى إال وینكرون ویستهزئونویدعوهم إلى جدید من الخ

وكذلك كل مجدد للدین في العصر الحدیث یحاربه كل مغرض یتبع هواه ویحارب دعوته كما 
  ث لحسن البنا والشیخ أحمد یاسین رحمهما اهللا تعالى.حد

  

  فر وعناد الكفارعن مدى ك eللرسول  Uالمقطع الخامس اخبار اهللا 
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  المعنى اللغويأوًال: 
أدخله فیه فدخل (سلك) : أي ،"بالفتح مصدر (سلك) الشيء في الشيء (فانسلك) (نسلكه):  -١

  .)٥( إذا ذهب فیه" ،الطریق
 .)٦(ء فهو خال. والخالء من األرض: قرار خال ال شيء فیه""خال یخلو خال(خلت):  - ٢

                                                           
 ).٢٣/ ١٤( المرجع السابق) (١
 .)٤٠٧٣/ ٨) زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ((٢
  .)١٨/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣
  .)٧٤/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر:  للجزائري ((٤
 .)١٥٢مختار الصحاح: للرازي (  )(٥
  .)٣٠٦/ ٤) العین: للفراهیدي ((٦
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 .)١("یصعدون بمعنى السمو واالرتقاء(یعرجون): " - ٣
  .)٢(نقیض الصحو سدت وأغشیت بالسحر، فیتخایل ألبصارنا غیر ما نرى (سكرت):  - ٤

  ثانیًا: المعنى اإلجمالي
 السماء في صعدوا لو أنهم وأمثالهم مكة في المشركین عناد من تبین اآلیات أنه بلغ

 العناد منتهى وهذا قد سحرهم بالقرآن، اً محمد وأن ، أوهام هذه: لقالوا ،عیاناً  اآلیات ورأوا حقیقة،
   )٣(. واإلعراض

  ثالثًا: المناسبة
استهزاء الكافرین باألنبیاء على مر العصور بین الحق سبحانه أن هذه  Uبعد أن بین اهللا 

  ابرة.عادتهم وطبیعتهم في العناد والمك

  رابعًا: البالغة
  .)٤( للتشبیه) كذلك(والكاف في قوله   بالتجدد، یفید التعبیر بالفعل المضارع )نسلكه( - ١

ِلینَ  ُسنَّةُ  َخَلتْ  َوَقدْ ( -٢  شاكلتهم، على سار ومن مكة كفار من المكذبین لهؤالء تهدید ):اْألَوَّ
   .e اهللا لرسول للتسلیة وتكملة

   .یشاهدونه مما شيء علیهم یخفى ال بحیث النهار، وضح في كان عروجهم أن ا) یدل علىَفَظلُّو( -٣

 منهم تمكن قد السحر بأن لإلشعار ؛مسحورون نحن بل یقولوا ولم ):مسحورون قوم نحن ( بل-٤
  .)٥(بعض وللداللة على عنادهم دون منهم بعضاً  یخص ولم جمیًعا،

  خامسًا: تحقیق المقاصد واألهداف
سلك اهللا الضالل والكفر واالستهزاء والشرك في قلوب المجرمین من طوائف كما أدخل أو  -١

األقدمین، كذلك یسلكه في قلوب مشركي العرب، حتى ال یؤمنوا بمحمد صلى اهللا علیه وسلم، 
  .)٦(كما لم یؤمن من قبلهم برسلهم

                                                           
 ). ٣٠٢/ ٤بن فارس (ال) مقاییس اللغة: (١
  بتصرف. )٣٤/ ١٠) تهذیب اللغة: ابن األزهري ((٢
 ) .١٢١٤/ ٢) انظر: التفسیر الوسیط: للزحیلي ((٣
 .)  باختصار٢٢/ ٨لطنطاوي (  : ) التفسیر الوسیط(٤
  ).٢٥-٨/٢٤انظر: المرجع السابق ( )(٥
 ) بتصرف.١٨/ ١٤) التفسیر المنیر:  للزحیلي ((٦
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  . مضت سنة اهللا بإهالك الكفار، فما أقرب هؤالء المشركین من الهالك -٢

من السماء تصعد فیها المالئكة وتنزل،  ن معاندون، فلو كشف لهم أن یعاینوا أبواباً المشركو  -٣
  لقالوا: رأینا بأبصارنا ما ال حقیقة له.

 فتح لهم بابًا من السماء Uاهللا عظیم علیم یعلم ما لم یكن لو كان كیف یكون فلو أن اهللا  -٤
  .ونحور یعرجون فیه لقالوا إنما نحن مس
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  املبحث الثاني
  )٢٥-١٦ اآليات( آيات اهللا يف الكون 

  ویشتمل على: 
  .رض ورواسیهاالمقطع األول: خلق السماء وبروجها واأل 

  .مورالمقطع الثاني: اهللا مالك كل شيء وبیده تصریف األ
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  املبحث الثاين
  )٢٥-١٦آيات اهللا يف الكون اآليات (

  

  وجها واالرض ورواسیها.المقطع األول: خلق السماء وبر 
! " # $ % & ' ) ( * +         , - M قال تعالى: 

 A @       ? > = < ;    : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
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  : المناسبةاوالً 
بعد أن وصف كتاب اهللا  الكفار والمنافقین المعاندین الذین أصموا آذانهم عن سماع دعوة 

لدین، وتلقي الحق المبین ،وبین لهم الحقائق وعجز اآللهة، أتبعه بدالئل  التذكیر بآیات اهللا في ا
السماوات واألرض، التي هي أكبر من خلق الناس، عسى أن یتدبروها، ویدركوا ما فیها من حكم 

  .)١(خاصة لإلنسان وغیره من الحیوان عامة لجمیع المخلوقات، مصالح

  له من خالق مدبر منعم. بد ون الفهذه النعم وهذا الك

  ثانیًا: المعنى االجمالي
هذه آیات تذّكر الكافرین بكمال قدرة اهللا تعالى، وأدلة وحدانیته في السماوات واألرض، 
وهي مبدوءة بالقسم اإللهي، أي واهللا لقد جعلنا في السماء الدنیا منازل الشمس والقمر و زیناها 

مرجوم بالكواكب، فاألرض كل شیطان ملعون و  تراب من السماءبالكواكب الثوابت، ومنعنا االق
ال تزید على ما قدره اهللا و بسطها اهللا، وثبت  في ظهرها جباًال وأنبت فیها الزروع والثمار المناسبة، 

وال تنقص كأنه موزون ،وجعلنا في األرض ما تعیشوا به من المطاعم والمشارب والمالبس ونحو 
قین ألن ، ولستم لها براز رهاماء والعبید والدواب واألنعام والوحش والطیر وغیذلك وأنتم منتفعون باإلِ 

  .)٢(رزق جمیع الخلق على اهللا

  

  
                                                           

  )بتصرف.٢٨٤/ ٣التیسیر في أحادیث التفسیر :محمد المكي الناصري( (١) 
جع إلى لباب التأویل في ) ومن أراد المزید فلیر ٣٨٧١/ ٦) انظر: الهدایة الى بلوغ النهایة: لمكي بن أبي طالب ((٢

 ).٥٢/ ٣معاني التنزیل: للخازن (
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  ثالثًا: المعنى اللغوي
ف منازل القمر وقد جاء البرج من بروج السماء لم تعرفه العرب إنما كانت تعر ا): (بروجً  -١

  .)١(في كالمهم
شهب والشهبان، ویقال للرجل الماضي في الحرب: شعلة من نار، والجمیع: ال"(الشهاب):  -٢

   .)٢( "شهاب حدب
   .)٣((یسارق) النظر إلیه إذا اهتبل غفلته لینظر إلیهالسمع أي سمع مستخفیا، و )(استرق - ٣
و{العیش،}  ،ا من المطعم والمشرب، قاله اللیثالمعیشة: التي تعیش به (معایش) - ٤

   .)٤(یش والمعیشة: ما یعاش به، أو فیهعوالمعیشة: ما تكون به الحیاة، و{المعاش} والم
  .)٥( " شوامخجباًال : ")(رواسي -٥
الموزون على وجهین: أحدهما أن هذه الجواهر كلها مما یوزن، مثل ر ) فس (موزون -٦

الرصاص والنحاس والحدید و الذهب والفضة، كأنه قصد كل شيء یوزن وال یكال، وقیل: 
  .)٦(اهللا تعالى المعنى أنه المقدر المعلوم وزنه وقدره عند

والرجم: الرمي بالحجارة أو باللسان سبا وشتما، وهو أیضا: اللعن والطرد، وكل (رجیم)  - ٧
  .)٧( رجیم في القرآن فهو بمعنى الشتم

  رابعًا: البالغة
١-  M! L  تنزیًال للمخاطبین الذاهلین عن  ،افتتح الكالم بالم القسم وحرف التحقیق

 .)٨(لهم الكالم بمؤكدین المتردد فأكداالستدالل بذلك منزلة 

٢-  M   2  1  0  /L  فاستراقه أي االستماع بخفیة من المتحدث فهو كالمستمع الذي یسرق
 .)٩(ن المتكلم كالمه الذي یخفیه عنهم

                                                           
 باختصار. )٢٦٥/ ١) جمهرة اللغة: البن درید األزدي ((١
 ).٤٠٣/ ٣) العین: للفراهیدي ((٢
 بتصرف. )١٤٦) مختار الصحاح: للرازي (ص: (٣
 ).٢٨٣/ ١٧) انظر: تاج العروس: للزبیدي ((٤
 )  .٤٨٤) الكلیات: للكفوي (ص: (٥
 باختصار. )١٢٩/ ٢هذیب اللغة: البن األزهري () ت(٦
حمد األومن أراد المزید فلیرجع إلى معجم اللغة العربیة المعاصرة: ) ٢١٨/ ٣٢(  انظر: تاج العروس: للزبیدي )(٧

  .)٢٦/ ١٤)، وٕالى التفسیر : للزحیلي (٨٦٧/ ٢عمر (
 باختصار. )٢٨/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٨
 بتصرف. )٣١/ ١٤لمرجع السابق () انظر: ا(٩
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 الفصل األول

  تحقیق المقاصد واألهدافخامسًا: 
ذكرت اآلیات دالئل التوحید السماویة منها واألرضیة، وبدأ بذكر األدلة السماویة، وأردفها  -١

زلها ألدلة األرضیة، خلق النجوم العظام والكواكب الثابتة والسیارة، وخلق البروج التي تنبا
  .)١( الشمس في مسیرها واحدها برج

الحمل والثور والجوزاء والسرطان واألسد والسنبلة (   :وهي وهي بروج الفلك االثنا عشر برجاً 
  .)والمیزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت

وج مقسومة على ثالثمائة وستین درجة لكل برج منها ثالثون درجة تقطعها الشمس في البر   -٢
، قال ابن عباس في كل سنة مرة، وبها تتم دورة الفلك ویقطعها القمر في ثمانیة وعشرین یوماً 

: هي قصور في )٢(ر، یعني منازلهما، وقال ابن عطیةهذه اآلیة یرید بروج الشمس والقم
: هي النجوم العظام، و یریدون نجوم )٤(ومجاهد وقتادة  ،)٣(س، وقال الحسنالسماء علیها الحر 

    .)٥(هذه البروج، وهي نجوم على ما صورت به
أن یجعل الجبال رواسي  Iاألرض ُمتحركة وُعْرضة ألْن تضطرَب؛ ولكن شاء  Iخلق اهللا   -٣

ْمنة أو َیْسرة أثناء حركتها، ُمثِّبتات لهذه األرض كي ال تتحرك بأهلها وال تمیَد بهم؛ فال تمیل یَ 
I  : M  Ó  Òفتبین لنا حقیقتین؛ التكویر والدوران، وهناك آیة أخرى یقول فیها الحق 

Ù    Ø          ×  Ö    Õ  ÔÚ   à          ß  Þ     Ý  Ü  Ûá     æ  å  ä  ã  âL 
ل تابعة لحركة ونفهم من هذا القول الكریم أن حركة الجبال لیست ذاتیًة ب ،] ٨٨النمل: [

فاألرض جعلت ممهدة منبسطة تتناسب  ،)٦(األرض؛ كما یتحرك السحاب تبعًا لحركة الریاح 
مع إمكان الحیاة البشریة علیها، وفیها من النباتات المختلفة ذات المقادیر المعلومة، على وفق 

                                                           
 بتصرف )٢٦/ ١٤للزحیلي ( :لتفسیر المنیرا (١)
) ابن عطیة: أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن (٢

أهل یالن بن مضر. من الكتاب اعبد اهللا بن تمام بن عطیة بن خالد بن عطیة المحاربي، من قبیلة قیس غ
المحرر الوجیز  .غرناطة، كان فقیهًا عالمًا بالتفسیر واألحكام والحدي، وكان له علم في اللغة واألدب والشعر

   في تفسیر الكتاب العزیز .
) هو الحسن بن أبي الحسن یسار، أبو سعید، مولى زید بن ثابت األنصاري، ویقال مولى أبي الیسر كعب بن (٣

 .)٣٣٧/ ٥م النبالء: للذهبي(عمرو السلمي، انظر:  سیر أعال
) قتادة بن دعامة السَّدوسي، أبو الخطاب. علم في العربیة واللغة وأیام العرب والنسب، محدث، مفسر، حافظ، (٤

 ).١٧١/ ٧عالمة. كان ضریًرا أكمه مات في واسط بالعراق بمرض الطاعون،  الطبقات الكبرى: البن سعد(
  ).٥٠/ ٣تنزیل: للخازن () انظر: لباب التأویل في معاني ال(٥

 ). ١٢/٧٦٦٩انظر: تفسیر الشعراوي ((٦) 
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 الفصل األول
رهم أصناف المعایش من مطاعم ومشارب یعیش الناس وغی الحكمة والمصلحة، وفیها أیضاً 

  .)١(هو الذي یرزقها Uبها، وفیها كذلك الدواب واألنعام ذات المنافع المتعددة، واهللا
البروج في السماء لیس فقط لتأثیرها في الجو، أو ألنها عالمات نهتدي بها، فضًال عن تأثیرها  -٤

 وهي أن تكون على الحرارة والرطوبة والنباتات، ولكنها فوق كل ذلك تؤدي ُمهمة جمالیة كبیرة
فكثیر من األشیاء تكون  U: M'  &L زینة لكل َمْن ینظر إلیها، لذلك قال الحق

أن یجعل للنجوم قیمة جمالیة، ذلك أنه قد  Iنافعة، ولكن لیس لها قیمة جمالیة؛ وشاء الحق 
خلق اإلنسان، ویعلم أن لنفسه َملكاٍت ُمتعددة، وُكّل َمَلكٍة لها غذاء، فمثًال غذاُء العین المنظر 

یل؛ واألذن غذاؤها الصوت الجمیل، واألنف غذاؤه الرائحة الطیبة؛ واللسان یعجبه المذاق الجم
الطیب، والید یعجبها الَمْلَمس الناعم؛ وهذا ما نعرفه من غذاء الَمَلكات للحواس الخمس التي 

ءة في البیوت بأشكال فنیة وجود مهندسي دیكور یقومون بتوزیع اإلضا نعرفها، فمثالً 
 .)٢(مختلفة

یّسر لنا أسباب المكاسب، وصنوف المعایش وسّخر لكم الدواب التي تركبونها،  Uاهللا  -٥
ها، فكل أولئك رزقهم على خالقهم ال على العباد، ونستخدمتام التي تأكلونها، والعبید التي واألنع

 .)٣(Y فلنا منها المنفعة، ورزقها على اهللا

بناء آدم فیها،  فلنعلم أن ال سبیل في الشیطان موكل بهذه األرض وحدها، وبالغاوین من أ -٦
 لوٍ ، وأن ما ترمز إلیه من سمو وعُ السماء لشیطان، وأن هذا الجمال الباهر فیها محفوظ

د فطرد وحیل بینه وبین ما مصون ال یناله دنس وال رجس، وال یخطر فیه شیطان، وٕاال طور 
 .)٤( یرید"

رجسه وغوایته  إال محاولة منه ترد كلما وال ینفث فیها من شره و  الشیطان ال ینال من السماء
  حاولها.

أخبر القرآن الكریم بأن الشیاطین أرادوا أن یختطفوا شیئًا من علم الغیب مما لدى المالئكة  -٧
 .)٥( تعلة، والنجوم المتقدة، فأحرقتهمالكرام، فسّلطت علیهم الشهب المش

                                                           
 بتصرف) ٢٦/ ١٤للزحیلي ( :التفسیر المنیر (١)
 باختصار. )٧٦٦٤/ ١٢) تفسیر الشعراوي ((٢
 ).١٦/ ١٤) انظر: : تفسیر المراغي: للشیخ المراغي  ((٣
 باختصار )٢١٣٣/ ٤ظالل القرآن: لسید قطب () في (٤
 .بتصرف )١٤/ ١٤غي: للشیخ المراغي (المرا) تفسیر (٥
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 الفصل األول
هم اختطاف شيء من علم فمن یحاول من، فاهللا حافظ السماء من مقاربة الشیطان الرجیم -٨

الغیب، أیضا یقذف بجزء منفصل من الكوكب، مشتعل النار، فیحرقه ویقتله، قبل إلقاء ما 
  .)١(یسترقه من السمع إلى غیره 

  

  مالك كل شيء وبیده تصریف االمور المقطع الثاني: اهللا
 M 8 7 \ [ Z  Y X W V     U    T S R Q P       O N M L

 e d c  b a ` _  ^ ] m l k j i h g f
 { z  y xw v u t s r q p o n L] :٢٥ – ٢١الحجر[  

  

  أوًال: المناسبة
وجعل لنا فیه معایش في هذه  ،النبات الماء وأنبت في اآلیات السابقة أنه أنزل Iبین 

، فإن عنده خزائن ذلك، وهو أنه تعالى مالك كل شيء وهنا أتبعه بذكر ما هو كالسبب في ،الحیاة
ء سهل يوأنه كل شالنبات والمعادن النفیسة المخلوقات البدیعة مما ال حصر له،  األشیاء من

  .)٢(علیه، یسیر لدیه

  ثانیًا: المعنى االجمالي
جمیع األشیاء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم  عند اهللا مستودعاتها و خزائنها ولكن ال 

اء ویرید والریاح تلّقح الشجر فیتفتَّح ینزل منها إال على حسب مصلحة وحاجة الخلق إلیها، وكما یش
له لسقیاكم عن أوراقه وأكمامه، و تلقِّح السحاب فیدر ماًء، فأنزل اهللا من السحاب ماًء عذبًا، جع

وبقدرته یحفظه لكم في العیون واآلبار واألنهار، فأنتم غیر قادرین على  ،ولشرب أرضكم ومواشیكم
في األرض فهلكتم عطشًا ،و الحیاة والموت بیده ،والملك له خزنه ،ولكن لو شاء اهللا  لجعله غائرًا 

بعد فناء الخلق، یرث األرض ومن علیها وٕالیه مرجعنا وقد أحاط علمًا بالخلق أجمعین، األموات 
منهم واألحیاء، فهو ال یخفى علیه شيء من أحوال العباد، وهو بیان لكمال علمه بعد االحتجاج 

ي صنعه علیٌم مد هو یجمعهم للحساب والجزاء واهللا حكیٌم فعلى كمال قدرته وٕان ربك یا مح
  .)٣(بخلقه

  ألنه هو المالك لجمیع األشیاء . Uفال نطلب إال من اهللا  Uما دام كل شيء خزائنه بید اهللا 
                                                           

 ).٢٦/ ١٤نظر:  التفسیر المنیر: للزحیلي (ا )(١
 بتصرف. )١٦/ ١٤) تفسیر المراغي ((٢
 ).١٠٠/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: للصابوني ((٣
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 الفصل األول

  ثالثًا: المعنى اللغوي
إلقاحا حل ) لقح: ولقحت الناقة تلقح لقحًا ولقاحًا إذا حملت فهي القح ولقوح وألقحها الف (لواقح -١

  .)١( هؤ وألقته ومرت ما ،إذا جمعته احاً ، وألقحت السحاب الریح إلقفهي ملقح والجمع مالقح

المستقدمین ممن خلق والمستأخرین ممن یحدث من الخلق ")  خرونأوالمست (المستقدمون -٢
  .)٢( "إلى یوم القیامة

ة: أي تضمهم ) المحشر: هو المجمع الذي یحشر إلیه القوم، ویقال: حشرتهم السن(یحشرهم -٣
 .)٣(من النواحي إلى األمصار

  رابعًا: اللطائف البالغیة
١-  )Y X  :( اإلرسال مجاز في نقل الشيء من مكان إلى مكان، فهذا یدل على أن

 .)٤(ر في مكان آتیة إلیه من مكان آخرالریاح مستمرة الهبوب في الكرة الهوائیة، وهي تظه

٢- )Z  :("جا إلفادة معنیینحال من الریاح، وقع هذا الحال إدما")٥(.  

٣- ) V     U    T S R Q P       O N M L:( شبه اقتداره على كل شيء وٕایجاده
بالخزائن المودعة فیها األشیاء، المعّدة إلخراج ما یشاء منها وما یخرجه إال بقدر معلوم، 

إلى كلفة  وتكون االستعارة تمثیلیة، أو شّبه مقدوراته باألشیاء المخزونة التي ال یحوج إخراجها
 .)٦(ة مكنیةواجتهاد، وتكون االستعار 

٤- )T S R V  U:(  أطلق اإلنزال على تمكین الناس من األمور التي خلقها اهللا"
إطالقًا مجازیًا ألن  ،]٢٩البقرة: [ M 8 7 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L ،لنفعهم

إنزال شيء من ما خلقه اهللا لما كان من أثر أمر التكوین اإللهي شبه تمكین الناس منه ب
 .)٨("ناشئ عن َأسباب سماویة، فكَأنه منزل من َأعلى ِإلى َأدنى"وألنه  ،)٧(علو

                                                           
 باختصار. )٥٥٩/ ١) جمهرة اللغة : البن درید ((١
 ).١٧٨/ ٣) معاني القرآن وٕاعرابه: للزجاج ((٢
 ).بتصرف٩٢/ ٣للفراهیدي ( العین:) (٣
 )بتصرف.٣٧/ ١٤التحریر والتنویر: البن عاشور() (٤
 ).٣٧/ ١٤(المرجع السابق) (٥
 ).٣٦/ ١٤)ومن أراد المزید فلیرجع إلى التحریر والتنویر: البن عاشور (٣٣٣/ ٦) انظر: محاسن التأویل: للقاسمي ((٦

   ).٣٦/ ١٤انظر: التحریر والتنویر: البن عاشور ( (٧)
 ).٥٣٣/ ٥) التفسیر الوسیط : مجمع البحوث ((٨
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 الفصل األول
ضمیر فصل دخلت علیه الم االبتداء، وأكد الخبر ب (إن) والالم وضمیر الفصل » نحن« -٥

  .)١(نزلة المنكرین لإلحیاء واإلماتةلتحقیقه وتنزیال للمخاطبین في إشراكهم م

٦-  )Q P O ("لمه مجاز عن عI  المحیط بكل شيء، وبأنهU  الموزع لألرزاق، وأنه
 .)٢( "المختبر للناس بعطائه ومنعه

٧- )n)(  r :( السین والتاء في الوصفین للتأكید)٣(.  

٨- ) g f e" :( أكدY  ،أنه هو وحده المحیي والممیت أكده بضمیره األعظم، وأكده بنحن
كد الممات؛ ألن اإلحیاء غیر مرئي، وٕانما وهو توكید لفظي، وأكده بالالم، وأكد اإلحیاء ولم یؤ 

 .ألنھ مشاھد في كل وقت   )٤( ولم یؤكد القرآن الحكیم الممات" تظهر آثاره في الحیاة،
  

  تحقیق المقاصد واألهدافخامسًا: 
تشیر اآلیات إلى خزائن اهللا الواسعة التي خزن فیها كل ما یتوقف علیه اإلنسان، والتي بثها  -١

لعلوي والعالم السفلي، في مختلف العصور واألزمان، إلى أن یرث اهللا ووزعها في العالم ا
األرض ومن علیها، فهذه الخزائن ال یطلع اهللا علیها اإلنسان جملة واحدة، وال یضعها تحت 
تصرفه دفعة واحدة، و یتم ذلك بمقدار محدود، طبقا لحكمة اهللا العلیا، المسیرة لهذا الكون، 

 .)٥(والساریة في جمیع أجزائه

"لكل شيء في األرض خزائن؛ والخزینة هي المكان الذي ُتدَّخر فیه األشیاء النفیسة، والكون  -٢
كله مخلوق على هیئة أن الحق سبحانه قدَّر في األرض أقواتًا لكل الكائنات من َلُدن آدم إلى 

، إما أن تقوَم الساعة، فإْن حدث تضییق في الرزق فاعلموا أن حقًا من حقوق اهللا قد ُضیِّع
بإهمالكم استصالَح األرض وٕاحیاء مواتها بقدر ما یزید تعداد السكان في األرض، وٕاما قد 
كنزُتم ما أخذُتم من األرض، وضننُتم ِبَما اكتنزتموه على سواكم فإْن رأیتَم فقیرًا ُمضیَّعًا فاعلموا 

عاجزًا عن إدراك أن هناك غنیًا قد َضنَّ علیه بما فاض اهللا على الغني من رزق، وٕاْن رأیتم 
أسباب حیاته فاعلموا أن واحدًا آخر قد َضنَّ علیه بُقوِته، وٕاْن رأیتم جاهًال فاعلموا أن عالمًا قد 
َضنَّ علیه بعلمه، وٕاْن رأیتم أْخرَق فاعلموا أن حكیمًا قد َضنَّ علیه بحكمته؛ فُكّل شيء مخزون 

                                                           
 بتصرف. )٣٩/ ١٤التحریر والتنویر: البن عاشور () (١
 ).٤٠٨٠/ ٨) زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ((٢
 باختصار. )٤٠/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور  ((٣
 ).٤٠٨١/ ٨)  زهرة التفاسیر: ألبي زهرة  ((٤
 ).٢٨٥/ ٣تفسیر: محمد الناصري () انظر: التیسیر في أحادیث ال(٥
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لى التعاُند ساُند والتعاُضد؛ ال إفي الحیاة؛ حتى تسلم حركة الحیاة؛ سالمًة تؤدي إلى الت

  .)١(والتضارب"

لو شاء لجعل الناس كلهم أثریاء؛ ولم یجعل یدًا علیا ویدًا سفلي، لكنه سبحانه لم  Iإن اهللا  -٣
یشأ ذلك؛ لیجعل اإلنسان اْبَن أغیار؛ ویعدل فیه میزان اإلیمان، وِلیُدّك غرور الذات على 

بِّه لن ینال من اهللا شیئًا، ولن یأتي لإلنسان بأي شيء الذات، ولیتعلم اإلنسان أن غروره على ر 
،وكل مظاهر القوة في اإلنسان هي موهوبة له من اهللا؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أْن ُیهذِّب 
الناس ِلُیحِسنوا التعامل مع بعضهم البعض، فهو سبحانه  عنده خزائَن كل شيء، ولو شاء 

م ُیرد ذلك ِلیلفت  لإلنسان بأنه ُمْعطي كل النعم، أللقى ما فیها علیهم مرة واحدة؛ ولكنه ل
وأیضا رتابة النعمة قد تُنِسي اإلنساَن حالوة االستمتاع بها، فمثال أنت ال تجد إنسانًا یتذّكر 
َعْینه إال إذا آلمْته؛ وبذلك یتذكر نعمة البصر، بل وقد یكون َفْقد النعم هو الُملِفت للنعمة، 

 )٢( سبحانه هو الُمنِعم.وذلك لكي ال ینسي أحد أنه 

كان أو  ذكر(شيء) نكرة لتطلق علي أي شيء معنویاً  Uن اهللا إ ن خزائن كل شيء بید اهللا و وإ 
ثل قصة مالك بن م ،مادیا فكل شيء خزائنه بید اهللا ونتحصل علي ما في خزائن اهللا بالصالة

السجود فتحصل  وتدعو في ،البستان  فالصالة  المفتاح لهذه الخزائن ىأنس طلب المطر عل
  حل المشاكل وغیرها ) . -الشفاء -الراحة -الولد - المطر - المال - ما في الخزائن (المحبة ىعل

فاهللا هو مالك كل شيء، یوجده )٣(فالواجب أن یعبد وحده دون سواه،  Uتقریر التوحید هللا -٤
ء من ویكونه وینعم به على حسب مشیئته بمقدار معلوم بحسب حاجة الخلق إلیه، فما من شي

،  ولكن ال ینزله إال السماء أرزاق الخلق ومنافعهم إال وعند اهللا خزائنه، كالمطر المنزل من
M8 7  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  كما ، بمقتضى مشیئته وعلى قدر الحاجة

  ¥  ¤     £  ¢L ] :وقال ابن ، )٤(عل الریاح لواقح للسحاب واألشجاروج ،] ٢٧الشورى
فأنزل  ،)٥(" الریح فتلقح السحاب، ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطریبعث اهللا"مسعود: 

بها األمطار لشرب الناس وسقایة الزروع والثمار واألشجار والدواب،  وهو سبحانه المحیي 
مة والمتأخرة عالم بجمیع المخلوقات المتقد Uوهو  والممیت ووارث الكون، فال یبقى فیه أحد،

                                                           
 . بتصرف )٧٦٧٢/ ١٢) تفسیر الشعراوي ((١
 ).٧٦٧٥/ ١٢) انظر: تفسیر الشعراوي ((٢
 ).٧٩/ ٣) انظر:  أیسر التفاسیر: للجزائري ((٣

 بتصرف. )٢٧/ ١٤التفسیر المنیر: للزحیلي ( (٤)
  .)٥٤٩/ ٢( :فیصل المباركتوفیق الرحمن في دروس القرآن (٥)
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وٕالیه المصیر فاهللا حكیم علیم  ،)١(سیحشر الناس جمیعا للحساب والجزاءإلى یوم القیامة، و 

 .)٢(یقدر لكل أمة أجلها بحكمته، ویعلم متى تموت، ومتى تحشر، وما بین ذلك من أمور

  :استنبط الفقهاء من اآلیات حكمین فقهیین -٥
ریرة : فضل أول الوقت في الصالة، وفضل الصف األول في صالة الجماعة، عن أبي هاألول

(لو یعلم الناس ما في النداء والصف األول، ثم لم یجدوا إال أن : rقال النبي 
وفي الصف األول مجاورة اإلمام، وال تكون مجاورة  ،)٣( )یستهموا علیه، الستهموا

لیلیني منكم : (rاإلمام لكل واحد، وٕانما هي لكبار العقول، كما روى أبي مسعود عن 
  .وهذا حق ثابت لهم بأمر صاحب الشرع ،)٤( )أولو األحالم والنهى

، ولم یكن أحد یتقدم Yألن المتقدم باع نفسه هللا  ؛: فضل الصف األول في القتالالثاني
: (كنا واهللا إذا t؛ألنه كان أشجع الناس، قال البراءrالحرب بین یدي رسول اهللا 

  .)٥( rاحمر البأس نتقي به، وٕان الشجاع منا للذي یحاذي به)، یعني النبي 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
                                                           

 باختصار. )٢٧/ ١٤سیر المنیر: للزحیلي () التف(١
  ).٢١٣٤/ ٤) في ظالل القرآن: سید قطب ((٢
 ).٦١٥)(ح ١٢٦/ ١) صحیح البخاري: كتاب األذان،  باب االستهام في األذان ((٣
) صحیح مسلم: كتاب الصالة ، باب تسویة الصفوف، وٕاقامتها، وفضل األول فاألول منها، واالزدحام على (٤

 )٤٣٢) (ح٣٢٣/ ١والمسابقة إلیها، وتقدیم أولي الفضل، وتقریبهم من اإلمام (الصف األول، 
  ).٢٧/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٥
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  املبحث الثالث
  )٤٨- ٢٦والغواية (اآليات  ايةصل اهلدأقصة خلق البشرية و  

  ویشتمل على: 
  .نسانالمقطع األول: خلق اإل 

  .بلیسإ وتمرددم المقطع الثاني: سجود المالئكة آل
  .غوائهمإدم بآ بلیس لبنيإالمقطع الثالث: توعد 

  .نزلة عظیمةالمقطع الرابع: المتقون وما لهم من م
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  املبحث الثالث
  )٤٨-  ٢٦اآليات ( ةصل اهلدى والغوايأة وقصة خلق البشري

  

  والجان نسانالمقطع األول: خلق اإل 
 M 8 7® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ }  L] :٢٧، ٢٦الحجر[  

  أوال: المناسبة
باآلیة   استدل تعالى فإنه وتوحیده، وقدرته اهللا وجود دالئل من السابع النوع تبین اآلیات

 هذا على اإلنسان باالستدالل بتخلیق وأردفها، التوحید صحة على الحیوانات بتخلیق السابقة
 فیجب لها، أول ال حوادث وجود یمتنع أنه القاطعة بالدالئل ثبت لما أنه نفسه، ودلیله المطلوب

 وذلك الناس، أول هو نإنسا إلى الناس انتهاء من البد أول، وكذلك حادث إلى الحوادث انتهاء
  .)١(تعالى اهللا بقدرة محالة ال امخلوقً  فیكون األبوین، من مخلوق غیر األول اإلنسان

  : المعنى اللغويثانیاً 
 فصار برمل خلط حر طین هو الفراء: قال یبسه من یصل الذي الیابس الطین :)(صلصال -

  .)٢(كالفخار یصلصل

 .)٣(المنتن األسود : الطین) (حمإ -

 M  ¥  ¤  £  L قوله في ،)٤( الزجاج وقال تغیر،: أي مسنون، فهو الماء سن (مسنون) -
   .)٥(الطریق سنة على مصبوب: أي  ]٢٦الحجر: [

  .)٦(باللیل تكون وقد بالنهار، الحادة الریح (السموم)  -

                                                           
 بتصرف. )٣١/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((١
 .باختصار )٧٩/ ١٢) تهذیب اللغة: البن األزهري ((٢
 ).٣١٢/ ٣العین: للفراهیدي () (٣
 -  ٨٥٥هـ / ٣١١  - هـ  ٢٤١( سحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادي ) الزجاج:  أبو إ(٤

) نحوي من العصر العباسي، "من أهل العلم باألدب والدین المتین توفي یوم الجمعة تاسع عشر  م٩٢٣
وقد  ویقال: سنة إحدى عشرة، وقیل: سنة ست عشرة. ٣١٠جمادى اآلخرة ومختلف في سنة وفاته فیقال سنة 

 ).١/٤٩قارب الثمانین حین وفاته.، انظر: وفیات األعیان: البن خلكان(
 ).٢١١/ ١٢) تهذیب اللغة: البن األزهري ((٥
 .)٢٧٥/ ٣) انظر: المرجع السابق ((٦
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  : المعنى االجماليثالثاً 
 ه،صورت مصّور مسود متغیر طین من كائن مصّوت، فأي یابس طین ِمنْ u  خلق آدم

 إنسان تمثال منها فصور الحمأ أفرغ سبحانه كأنه اإلنسان، هیئة على مفرغ أي مصبوب، أو
  والجان خلقه اهللا روحه من فیه ونفخ ولحما جسدا صّیره ثم صلصل، نقر إذا حتى فیبس أجوف،
U١(الحرّ  الشدید الریح نار من اإلنسان، قبل من(.  

  : اللطائف البیانیةرابعاً 
-  M} L وأنه الخلق هذا أهمیة على والتنبیه التحقیق القسم لزیادة قد والم بحرف أكد الجملة 

  .)٢(الصفة بهذه

-  M ̈§ L العداوة نشأة بیان إلى وتمهید إدماج~ �   علي جملة هذه الجملة عطف 
  .إبلیس وجند آدم بني بین

-  M ª ©  ̈§L للفعل تقویة هي التي االشتغال بصیغة خلقناه والجان جملة أكدت 
 أكدت الذي الغرض لمثل التفصیل ثم باإلجمال االهتمام من فیها ولما المحذوف، نظیره ربتقدی

 .)٣(اإلنسان خلقنا ولقد جملة به

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 .)٤(اإللهیة  القدرة على یدل مما یابس، طین من األول اإلنسان uآدم اهللا خلق -

 وٕابلیس جمیعا المالئكة I اهللا ث أمرحی ،)٥(عنصره وطیب uآدم شرف إلى اآلیة توحي -
وتقدیر  وهذا یدل علي تكریم وتألیه، عبادة سجود ال وتعظیم، تحیة سجود uآلدم بالسجود
 اهللا وامتحنهم المالئكة، على األنبیاء ففضل یرید، من أن یفضل U فإن هللا، )٦(اإلنسان
 . ) ٧(الجزیل للثواب لهم تعریضا له بالسجود

                                                           
 ).٣٣٤/ ٦) انظر:  محاسن التأویل: للقاسمي ((١
 )بتصرف.٤٢/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٢
 ).٤٢/ ١٤والتنویر: البن عاشور () انظر:  التحریر (٣

 .)٣٥/ ١٤التفسیر المنیر للزحیلي ((٤) 
  ) بتصرف.٢١/ ١٤تفسیر المراغي ((٥) 
  ).١٢١٨/ ٢انظر: التفسیر الوسیط: للزحیلي ( (٦)

  .)٣٥/ ١٤التفسیر المنیر للزحیلي ((٧) 
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  .)١(لها  دخان ال نار من u آدم خلق قبل من الجان  I خلق اهللا -

 الجنة، في السالم علیه آدم تعالى اهللا صور (لما: قال r رسول أن رضي اهللا عنه أنس فعن
 عرف أجوف، رآه فلما هو، ما وینظر به، یطیف إبلیس فجعل یتركه، أن اهللا شاء ما تركه
  .)٢( یتمالك) ال خلقاً  خلق أنه

 قادر على خلق الحیاة والعلم في الجوهر الفرد وكذلك قادر على خلق الجن من النار فإن اهللا -
خلق الحیاة والعقل في الجسم الحار فذلك یدلل على أن البنیة لیست شرطًا إلمكان الحیاة، قال 

وٕانه من المعتمد في نفي الحیاة عن الكواكب ، M ® ¬ « ª ©  ̈§ Lتعالي: 
  )٣( .باإلجماع

  

  بلیسإ وتمرددم كة آلالمقطع الثاني: سجود المالئ
 M 8 7 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

Ó Ò Ñ Ð Ï     Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã  L
  ].٣١ – ٢٨الحجر: [

  : المناسبةأوالً 
 مقاله بعد ذكر األول، اإلنسان خلق قدرته على الدلیل عرضه في I ذكر اهللا أن بعد

  .)٤( بشأنه والجن للمالئكة

  لغوي: المعنى الثانیاً 
  .)٥(أتمه: الشيء : سوى (سویته) -

 أوجد: الروح من فیه نفخ )للمتعدي( منفوخ والمفعول نافخ، فهو نفخًا، ینفخ، في نفخ(نفخت):  -
  .)٦( الحیاة فیه

                                                           
 )باختصار.٣٥/ ١٤) التفسیر المنیر للزحیلي ((١
 ح).٢٦١١)(٢٠١٦/ ٤صلة واآلداب، باب خلق اإلنسان خلقا ال یتمالك () صحیح مسلم كتاب البر وال(٢
 ). ١٣٩/ ١٩تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ( :) انظر(٣
 ) بتصرف.٢١/ ١٤) تفسیر المراغي ((٤
 ).١١٤٢/ ٢) معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر ((٥
 ).٢٢٤٨/ ٣المرجع السابق  ( ) انظر:(٦
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 أي الخیر من أبلس ألنه ؛إبلیس وسمي ،المتندم الحزین الكئیب: المبلس: بلس: بلیس)إ( -

 .)١( لعن: وقیل أویس،
  

  جمالي: المعنى اإلثالثاً 
 من ِإنساًنا اَألرض في خالق ِإني-  للمالئكة ربك قال َأن وقت ُألمتك اذكر یا محمد

 في سبقه عمن عمارتها، أو خلیفة في عني خلیفة فیها مسنون حتي یكون حمإٍ  من صلصال
 بحیث متطوًرا معتدًال  سویاً  الصلصال من جعلته ،فإذا فیها شریعتي ولینفذ ،هلكوا ما بعد سكناها
 فسجد وتكریماً  تحیة ساجدین، له وشرًفا، فخروا خْلًقا ِإلىَّ  المنسوبة الروح من نفخت للحیاة یصلح

 من بِإخراجه المتناعه، وعاقبه آثًما اهللا فاعتبره، السجود معهم عن امتنع ِإبلیس، ِإال جمیًعا المالئكة
  .)٢(ولعِنه اهللا الجنة

  رابعًا: اللطائف البیانیة
-  MÃ Â Á À Lالمخلوق  بهذا تنویه الجاللة اسم ضمیر إلى الروح وٕاضافة فخالن : إسناد

 المالك، إلى الملك إضافة من وهي »اهللا اهللا، ناقة شهر اهللا، بیت« وتكریمه وتشریفه، كقوله
 تتفاضل ال تعالى اهللا عند العناصر حقائق أن إلى إیماء وأیضا فیه ،)٣( الصانع إلى والصنعة

 . )٤(وأعمالها  آثارها بتفاضل إال

) هو تأكید بعد تأكید، یتضمن اآلخر ما تضمن األول. وقال غیره: ُكلُُّهْم لو ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ ( -
لصلحت لالستیفاء، وصلحت على معنى المبالغة مع أن یكون البعض لم یسجد،  - وقف علیه

  .)٥(روهذا كما یقول القائل: كل الناس یعرف كذا، وهو یرید أن المذكور أمر مشته

- M  Í Î  Ó Ò Ñ Ð Ï L المالئكة، غیر آخر خلقٌ  إبلیس ألن ؛منقطع االستثناء 
 هو فلیس وعصى، أبى وٕابلیس أمرهم ما اهللا یعصون ال المالئكةو  نور، من وهم نار من فهو
  .)٦( صفوفهم بین كان ولكنه بیقین، المالئكة من

                                                           
 ).٢٦٢/ ٧العین: للفراهیدي ( )(١
 ).٥٣٩/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر: التفسیر الوسیط (٢
 .)١٠١/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: للصابوني ((٣

 .)٤٤/ ١٤التحریر والتنویر ( (٤)
 ).٣٦٠/ ٣) انظر: المحرر الوجیز: البن عطیة ((٥
 . بتصرف )١٠١/ ٢صفوة التفاسیر : للصابوني( )(٦
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- M Ë Ê É È L      ما أحدهما بقوله: (كلهم)، وثانیه، كد سجودهم بلفظینیؤ
 عن أو یتخلففقد سجدوا سجودا مؤكدا لم یمتنع  تأكید على تأكید فهوبقوله: (أجمعون)، 

  .)١(منهم أحد السجود

- M ÆÅ Ä L لقصد الوقوع وهو الوقوع، نوع إلفادة الحال وهذه ساجدین، له اسقطوا 
 أحوال یناسب لتعظیم. تمثیل وهذا ،] ١٠٠یوسف: [ M  `     _     ^  L: تعالى كقوله التكریم

 اهللا علم تمام على الدال األحوال لمختلف والصالحیة الصنع لبدیع تقدیراً  وأشكالهم المالئكة
  .)٢(قدرته وعظیم

  تحقیق المقاصد واألهدافخامسًا: 
خلق آدم فیها بیان لغرائز البشر والمالئكة  من العلماء أن قصة في هذه القصة یرى كثیر -

ون ألمور األرض بإذن ربهم مسخرون آلدم وذریته، ن المالئكة هم المدبر إوالشیطان، حیث 
السنن، أن  بهذا وعملهم فیها اهللا بسنن ولعلهم كلها باألرض آدم وذریته هم المنتفعون ویجعل
 في اهللا ظهرت حكمة ولكن ونورها، وكهربائها وحیوانها ونباتها ومعادنها وهوائها بمائها ینتفعوا
 وجعل ومنذرین، مبشرین وجعلهم ورسالته هبوحی وخصهم أفرادها من واصطفى خلقها،

 النفوس بین وسطا البشریة النفوس وجعل له، وعدّوا اإلنسان على امتمردً  اعاصیً  الشیطان
 یغلب الذین الجن أرواح وبین الخلق، صالح في سننه وٕاقامة اهللا طاعة على المفطورة الملكیة

 .)٣(والعصیان التمرد - الشیاطین -شرارهم على
مثل استثناء إبلیس في أنه رفض وأبى أن یسجد مع  الجنس، من الجنس غیر ناءاستث جواز -

M       y  x  w  v  u        t     s    r 8  لقوله الجن، من هو بل منهم لیس وإِبلیس المالئكة،
  zL ] :٤( ]٥٠الكهف( . 

  اثنین: بأمرین بالمالئكة؟ فنجیب خاص بالسجود اَألمر َأن مع آثًما إبلیس فكیف یعتبر -
 علیه فیسرى بینهم، یقیم كان حیث ِإقامة، منهم فهو نوعا المالئكة من یكن لم وإِن َأنه :َأحدهما

 َأحكام علیه فتسرى قبیلته، غیر في یعیش كالرجل التكالیف، من علیهم یسرى ما
  .فیها یعیش التي القبیلة

                                                           
 ).٤٠٨٦/ ٨ة التفاسیر () انظر:  زهر (١
 بتصرف. )٤٥/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٢
 )٢٢/ ١٤تفسیر المراغي ( ) انظر:(٣

  .)٣٥/ ١٤للزحیلي ( :انظر: التفسیر المنیر (٤)
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 باِإلشارة اكتفاءً  ابتداًء، لیفالتكا في به یصرح ولم به، خاص بَأمر مْأموًرا كان َأنه :ثانیهما

'M 8  بقوله وذلك عصیانه، على صراحة التوبیخ في ِإلیه   &  %   $  #   "  ! L 
  ].١٢األعراف: [
  .مالحظة : ورد أن إبلیس كان عالما ولذلك رفعه اهللا مع المالئكة لعلمه              

 والسماء اَألرض في كقوله ،ریموتك تشریف المخلوق إضافة ، حیث إناهللا ِإلى َمضافه روح آدم -
  .مثالً  وسمائي َأرضى

 قوله بنحو اهللا، ابن المسیح َأن على القرآن من استدلوا الذین النصارى على ترد اآلیة وهذه
 M 8Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹  ¸    L ] :زعموا فقد]، ١٢التحریم 

 بهذه فیكون منه، وبعض هللا روح من جزءٌ  المسیح َأن على یدل وَأمثاله النص هذا َأن
 على اآلیة فهم كان لو َأنه اآلیة بهذه علیهم الرد ووجه َأبیه بعض الولد َألن اهللا، ابن البعضیة

 في ورد ما مثل فیه َوَردَ  قد َألنه هللا، ابًنا آدم یكون َأن السقیم الفهم ذلك القتضى زعموا ما نحو
 بینهما للتفرقة وجه فال بذلك تقولون ال وَأنتم،  )وِ  رُ   ِ ْ   ِ  ِ  َوَ َ ْ ُ  ( هنا قوله وذلك عیسى

 من شریف مخلوق َأنه على بل هللا، بنوته على آدم في النص یدل لم فِإذا النص، داللة في
 للخالق المخلوق ِإضافة اهللا ِإلى مضافة فُروُحه عیسى، في الوارد النص فكذلك اهللا، مخلوقات

M 8 7  ~  }|   {  z  y    x  :یقول ذإِ  تعالى اهللا وصدق وتكریًما، تشریًفا    w   v
¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  � L ] :١( ] ٥٩آل عمران (.  

  :وجوه من اهللا لغیر اإلسالم في السجود تحریم ینافي ال السجود المالئكة "أمر -

  .إلیهم ذلك تطرق من معصومون والمالئكة اإلشراك ذریعة لسد المنع ذلك أن :أحدها

 به ءتجي لم بما فجاءت والصالح، الحق مبالغ بنهایة امتازت اإلسالم شریعة أن :وثانیها
 من السجود یكن ولم المدارك، في الكمال أوج أتباعها بلوغ أراد اهللا ألن السالفة الشرائع

  .إیمان أهل وكانوا -السالم علیهم - لیوسف وأبناؤه یعقوب سجد فقد محظورا قبل

  .)٢( الدنیا" عالم تكالیف على أحكامه تقاس وال العلوي، العالم أحوال عن إخبار هذا أن :وثالثها

كرهه  اإلنسان وأن وأعمالها، آثارها بتفاضل إال تتفاضل ال تعالى اهللا عند العناصر حقائق -
تعالى،  اهللا علم في یؤبه وال األمزجة لطباع تبعا ینافره أو الحسي اإلدراك یالئم لما تابع وحبه
 في طیب المسك البشر، بینما أفاضل تخلقت ومنه البشري، الحس يف یستقذر المني فمثال

                                                           
  ).٥٤١/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر: التفسیر الوسیط (١
 ).٤٥/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٢
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7M  }     |  {      z 8  الغزال، أنواع بعض خارجات من غدة إال هو وما البشري الحس
  ´  ³  ²  ±°    ̄    ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡  �  ~

»  º   ¹  ¸¶  µ  L ] :غیر الحقائق عالم نلكو  تأصیل وهذا ]،٩ – ٧السجدة 
 اهللا عند أطیب الصائم فم بیده لخلوف نفسي والذي( الحدیث ، وفي) ١(األوهام  لعالم خاضع

 .)٢( )المسك ریح من
  

  غوائهمإدم بآ بلیس لبنيإالمقطع الثالث: توعد 
 M 8 7 3 2 1 0 /      . -   , + * ) ( ' & % $ # " !

 F E D C B A @  ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4   H  G
 \ [ Z Y X W    V U T S R Q P O N M L K J I
 n m l k j i h g f e d c b a `  _ ^ ]
£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p o 

 L] :٤٤ – ٣٢الحجر[  

  أوًال: المناسبة
رفض  Iالحق  األول وهو آدم علیه السالم، ذكر اإلنسان خلق تعالى اهللا ذكر أن بعد       

  .)٣(بینه وبین ابلیس بعد عصیانه هللالحوار الذي دار آلدم وبین  دالسجو  بلیسإ

  ثانیًا: المعنى اللغوي
بالكواكب،  المرجوم أي: الرجیم الشیطان ومنه ورجیم، مرجوم فهو رجما، یرجمه رجمه) (رجیم -

  .)٤(باللعنة  مرجوم ملعون،: رجیم: وقیل

 .)٥( وأمهله أخره الشيء) أنظر( (فانظرني) -

    
                                                           

 ).٤٤/ ١٤ریر والتنویر: البن عاشور  () انظر: التح(١
 ).١٨٩٤)(ح ٢٤/ ٣) صحیح البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم ((٢
 ).٣١/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣
 ).٤١٩/ ٧) انظر: المحكم والمحیط األعظم: البن سیده ((٤
 ).٩٣٢/ ٢) انظر: المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ((٥
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  .)١(ضال: وغیان وغوى، غاو، ضل، ورجل غوایة، وغوى غیا، الرجل غوى) (اغویتني -

 كأجزاء جملته، به یتقوم ما الشيء الشيء، وجزء من والقطعة النصیب: الجزء (جزء مقسوم) -
  .)٢(الشيء من وذلك النصیب، والمقصود هنا البیت، وأجزاء السفینة،

  

  ثالثًا: المعنى االجمالي

 خیر وأنه وحسده، تكبره فبین ،تكون من الساجدین آلدم أن في ما منعك إلبلیس قال اهللا
 أو عدن، جنة من أو السموات، من  فأمره اهللا بأن یخرج الطین، تأكل والنار نار من هو إذ منه،
 كفعل بالئه، في زیادة عذابه تأخیر عنها، فسأل اهللا وأبعد رحمة من المالئكة، فطرد ولعن جملة من

المؤجلین  فجعل من، بعده وال فیه موت الذي ال البعث یوم إلى اإلنظار ادوأر  السالمة، من اآلیس
 لكل منقادین یكونوا حتى ؛األخرى على إیثارها إلى ویدعوهم الدنیا لهم بأن یزین فاقسم ابلیس

 وٕایمانهم إلخالصهم واجتبیتهم أخلصتهم الذین ِإال المستقیم الصراط عن كلهم ویصدهم معصیة،
فعبادي لیس لك  ؛كرامتي دار وٕالى إليَّ  الموصل هذا طریقي المعتدل تعالى اهللا وتوكلهم، فقال

التي لها سبعة  قلوبهم وفي أن تلقیهم في ذنب إال الضالین الذین اتبعوك فإن جهنم سلطان على
 ال بدَّ  ،)٣(أعمالهم بحسبموعدك وموعد أتباعك الغاوین جمیعا  اآلخر، من أسفل باب كل ،أبواب

ونكون من الذین استثناهم في  ،ه غوایتنا جمیعاً وأن همَّ  ،نا الحقیقي وهو الشیطانأن نعرف عدوَّ 
`  M  b  a  :قوله     _L تكون كل أعمالنا هللا :أي ،فاإلخالص مطلبI   مصداق
Mp  قوله   o  n   m   l  k   j  i   h L ] :٥البینة.[  

  طائف البیانیةل: الرابعاً 
- M t s r q p L  المخلصین اهللا عباد من لیسوا الغاوین ألن ؛منقطع استثناء، 

 علیهم فلك ،الكافرین من وضل غوى نعمّ اهللا و  عن الشاردین على یتسلط إنما فالشیطان
  .)٤(القطیع من الشاردة على الذئب یتسلط كما تسلط،

-  M" ! L على سبیل اإلهانة واإلذالل والتقریع   یسلإلب، وهذا الخطاب فٌ مستأن هذا كالم
  .) ٥( س للتشریف والتكریموالتوبیخ لی

                                                           
 ).٦٩/ ٦) انظر: المحكم والمحیط األعظم: البن سیده ((١
 ).١٧٤/ ١) انظر: تاج العروس: للزبیدي ((٢
 ).٤٣١وتیسیر الكریم الرحمن : للسعدي(ص: ، )٢٦/ ١٠) انظر: جامع األحكام: القرطبي ((٣
 .بتصرف )١٠١/ ٢فوة التفاسیر : للصابوني() ص(٤
 ).١٦٧/ ٧للقنوجي () انظر: فتح البیان في مقاصد القرآن: (٥
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-  M: 9 L  الفاء دالة على سبب إخراجه من السماوات، و إن مؤذنة بالتعلیل، وتوحي إلى
سبب إخراجه وطرده من عوالم القدس، فهذا ما یقتضیه الوصف بالرجیم بأنه متلوث الطویة 

بقى وخبث النفس، أي حیث ظهر هذا فیك فقد خبثت نفسك خبثا ال یرجى بعده صالح فال ت
  .)١( والنزاهة في عالم القدس

 .)٢( الحقارة عن كنایة وھو ،المطرود: )ا     ( -

-  M X L لم :أي وجحود، نفي التأكید، والنفي بها مراد ،محذوف قسم الم ألزینن في الالم 
 .)٣(طین من خلقته لبشر أسجد أن شأني من یكن

-   Mb  a  `    _  L   بقوله مؤكد عام من واالستثناء مؤكد، من استثناء فهو 
  .)٤(تعالى ِللَّهِ  أخلصت والقلة إلغوائه، استجابت التي هي الكثرة أن على دلیالً  (أجمعین)

  تحقیق المقاصد واألهدافخامسًا: 
 من خلق فإنه منه، خیر بأنه آلدم السجود عن امتناعه سبب وذكر ،إبلیس حجاج I ذكر

 ربه أمره ولو دونه من یعّظم ال والشریف نه،م وأشرف الطین من خیر والنار الطین، من وآدم النار
  :فإنه ،والعصیان الفسق من وأنواع ،الجهالة من ضروب هذا وفى  .بذلك

  .جوابه تضمنه بما خالقه على اعترض) ١(

  .اعتراضه به یؤید بما علیه احتجو ) ٢(

 عوترفُّ  ،القالخ لطاعة رفض وهذا لهواه، وموافقته استحسانه على موقوفاً  األمر امتثال جعلو ) ٣(
  .العبودیة مرتبة عن

 بعض على بعضها المواد خیریةفمعلوم أن  التكوین، منها التي بالمادة خیریته على استداللهو ) ٤(
 النار، من خلق قد وهو ،النور من خلقوا المالئكة أن إال اآلراء، فیه تختلف ،اعتباري أمر

  .مربه ألمر امتثاالً  سجدوا قد وهم النار، من خیر والنور

                                                           
 بتصرف. )٤٧/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((١
 ).٤٠٨٦/ ٨) زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ((٢
 ).٤٩/ ١٤) انظر: التحریر والتنویر: البن عاشور ((٣
 ).٤٠٨٨/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ((٤
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 بأمر تشریفه ومن سواه، من أكثر والعملي العلمي استعداده من آدم به خّص  ما جهل قدو ) ٥( 

 والطاعة الخلقة بعنصر إبلیس من أفضل وهم ،منهم أفضل بذلك فكان له، بالسجود المالئكة
  .)١(لربهم

ه وهذ ،وقال أنا خیر منه ،uآدم ، فتكبر إبلیس علىبسببهU اهللا  يَ صِ الكبر أول ذنب عُ 
ال یدخل الجنة من كان  (  rفقد ذكر رسول اهللا ،منها یتخلص المسلم من الخصال التي ال بد أن

  .)٢()  في قلبه ذرة من كبر
 إلى له اللعنة ومالزمة المالئكة، جملة من أو عدن جنة من أو السموات من إبلیس طرد

 وأراد السالمة، من كاآلیس بالئه، في زیادة ب،اربه أن یؤخر عنه العذ القیامة، فإبلیس سأل یوم
فصمم  األولى، وقت النفخة إلى تعالى اهللا لهفأجَّ  بعده، وال فیه موت الذي ال البعث یوم إلى اإلنظار

 واختارهم واجتباهم هداهم U ألن اهللا ؛المؤمنین سلطان له على فال ،على أن یغوي بني آدم
 طبق، فوق طبق أطباق، سبعة نمولجه ،موعدهم فجهنم اتبعه ومن إبلیس واصطفاهم، أما مصیر

 وهى ،دركات سبع النار: ) ٣(جریج ابن وقد ذكرالدركات،  أعلى وجهنم ،معلوم حظ طبقة لكل
 الموحدین، للعصاة فأعالها الهاویة ثم ،الجحیم ثم ،سقر ثم ،السعیر ثم ،الحطمة ثم ،لظى ثم ،جهنم

 للمشركین، والسادسة للمجوس، الخامسةو  للصابئین، والرابعة للنصارى، والثالثة للیهود، والثانیة
 من األسفل الدرك في والمنافقون r محمد أمة من بالعصاة مختصة وهي، )٤(للمنافقین والسابعة

  .وهكذا تحتها بعدها ما ثم الطبقات أعلى فجهنم النار،
 علیه، تغلیظا یسمع وهو كلمه َأو یبلغه، ملك لسان على كلَّم إبلیس كان عندماI اهللا

لكن  لخلقه، شقاءَ  فیه َأن ، وأجاب اهللا إبلیس ما سَأله معوتقریباً  ولیس تكریماً  الوعید، في اوتشدیدً 
 الهدى، وآیات الخیر، ودوافع العقل، نور وهو شر إبلیس، من حمایتهم شْأنه من ما اهللا منحهم

 المناعة سبابأَ  الروح في تمثل العوامل فهذه والصدیقین، والمرسلین النبیین من العلیا المثل ودعاة
 اهللا وصدق الجسدیة، اَألمراض من المناعة َأسباب الدم في البیضاء الُكَراتُ  تمثل كما الُخُلِقیة،

M  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  یقول ِإذ :تعالى
ª  ©   ̈     §  ¦  ¥   L ] :٥( ]٣-  ١العنكبوت(.  

                                                           
 .بتصرف )٢٢/ ١٤) تفسیر المراغي ((١
 .)٩١)(ح٩٣/ ١إلیمان ، باب تحریم الكبر وبیانه () صحیح مسلم كتاب ا(٢
وأبو الولید القرشي ، أبو خالد، الحافظ شیخ الحرم، العالمة، اإلمام، عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج )(٣

وأول من دون العلم بمكة مولى أمیة بن خالد، سیر أعالم النبالء: ، صاحب التصانیف، المكي، األموي
 .)٤٠٩/ ٦للذهبي (

  .)٢٤/ ١٤وللمزید فلیرجع إلى تفسیر المراغي ( )،٣٦/ ١٤انظر: التفسیر المنیر للزحیلي ( )(٤
 ).٥٤٦/ ٥مجمع البحوث ( -التفسیر الوسیط  :انظر )(٥
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 M b a `  _، t  s r q p L اهللا لحمایة تَأكید اآلیات هذه في 
الغوایة،  على ینللُمِصرّ  بخذالنه اِإلْخبار فیها َأن كما علیهم، الشیطان سلطان من للمخلصین
 إال عشرةٌ  عليَّ : مثل القلیل، من والكثیر الكثیر، من القلیل استثناء جواز فیهما یدل على واالستثناء

 .)١(تسعة إال عشرة أو درهما،
  

  رابع: المتقون وما لهم من منزلة عظیمةالمقطع ال
 M 8 7 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®    ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  L] :٤٨ – ٤٥الحجر.[  

  : المناسبةأوالً 
 أهل من السعداء حال ببیان أتبع ذلك  الجحیم، أهل من األشقیاء حال I اهللا ذكر أن بعد

  .)٢( علیهم إلبلیس سلطان ال الذین المتقون فهم المقیم، النعیم

  : المعنى اللغويثانیاً 
   .)٣( أزاله موضعه، عن وحوله وجذبه، قلعه،: مكانه من الشيء نزع(نزعنا)  -

  .)٤(وحقد ضغن أو غش، ذا كان وغلیالً  غال، ،صدره غل(غل)  -

  .)٥(مسه من مكنته ،وأمسسته لبس باب من ،ومسیساً  مساً ) الشيء مس() یمسهم( -

 .)٦( ءوإعیا تعب) (نصب -

  جمالي: المعنى اإلثالثاً 
التي  فهم سیدخلون الجنة الشیطان، إجابة ویتقون والفواحش، الشرك قونیتَّ  الذین نالمتقو  

  من صدورهم نزع اهللا ما بعد العذاب، من ناجین ،یدخلونها سالمین ظاهرة، وعیون بساتین، فیها

                                                           
  بتصرف. )٥٤٨/ ٥مجمع البحوث ( - )، التفسیر الوسیط ٣٦/ ١٤) التفسیر المنیر للزحیلي ((١
 رف.بتص )٣٨/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
 ).٢١٩٢/ ٣حمد عمر (أل) معجم اللغة العربیة المعاصرة: (٣
 ).٢٧٦لدكتور سعدي أبو حبیب (ص: ل) انظر: القاموس الفقهي: (٤
 ).٤٤١برهان الدین الخوارزمي (ص: ل) المغرب في ترتیب المعرب: (٥
 ).٣٥٣القاموس الفقهي: للدكتور سعدي أبو حبیب (ص:  ینظر: )(٦
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 متقابلین سررهم على إخواناً  آلخرةا في ویكونون الدنیا، في بینهم التي كانت والعداوة الحسد

  .)١(منها  وال یخرجون مشقة وال تعب، الجنة في یصیبهم ال ،متحدثین متزاورین

  طائف البیانیةلرابعًا: ال
-   M¬ « L    ٢(لهم ادخلوها یقال :ىفالمعن بالحذف، إیجاز(. 

-  MÃ Â Á À L لى ع للداللة ؛الجار والمجرور موقدَّ  القول، لتأكید ؛الضمیر ذكر
 بأنهم یوصفوا أن یمكن َال  أنه على للداللة ؛بمخرجین الوصف ونفي وجاللها، نعمائها

  .)٣(وجه بأبلغ لإلخراج نفي فهو مخرجون،

  تحقیق المقاصد واألهدافخامسًا: 
 به، بأن لهم جنات والكفر تعالى باهللا والشرك الفواحش اتقوا الذین ،المتقین جزاء یبین اهللا -١

 من آمنین بسالمة هانفهم یدخلو  ،وعسلٌ  ولبنٌ  وخمرٌ  ماءٌ : األربعة األنهار هيًا وعیون وبساتین
   .وتعظیم احترام في همو  والعذاب، الموت

 كالحقد والغل الروحانیة رهم من الشوائبفطهَّ  والمؤذیات، األضرار من الجنة حفظ اهللا أهل -٢
 بعض، قفا إلى مبعضه ینظر ال وكرامة نعمة في وهم والمرض، كالتعب والجسمانیة وغیره،

   )٤( .وتحابباً  تواصالً 

، وٕان لكم أن ینادي مناد: إن لكم أن تحیوا فال تموتوا أبداً  (قال:  r، عن النبي tعن أبي هریرة
، ) أبداً ، وٕان لكم أن تنعموا فال تبأسوا ، وٕان لكم أن تشبوا فال تهرموا أبداً تصحوا فال تسقموا أبداً 

  .)٥(]٧٢[الزخرف:  M  Á  À  ¿  ¾  Å  Ä   Ã  ÂL فذلك قوله تعالى: 

 (إن وظلها) دائم أكلها بمخرجین منها هم (وما: باقون أهلها وٕان یزول، ال دائم الجنة نعیم إن -٣
  .)٦(نفاد) من له ما لرزقنا هذا

                                                           
 ٠)٢٥٧/ ٢للسمرقندي () انظر: بحر العلوم: (١
 بتصرف. )١٠٧/ ٢) صفوة التفاسیر: للصابوني ((٢
 بتصرف. )٤٠٩٢/ ٨) زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ((٣
   ).٤٠/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر:  للزحیلي ((٤
) ٣٧٤/ ٥أبواب تفسیر القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، باب: ومن سورة الزمر (، سنن الترمذي )(٥

 .كم األلباني] : صحیح[ح
 ).٨٦/ ٣وللمزید فلیرجع أیسر التفاسیر للجزائري (، )٤٠/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر:  للزحیلي ((٦
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 عن التقوى أن على مجمعة األمة أن إال واحد، شيء عن اتقى من كلّ  والعیون الجناتیفوز ب -٤

_    M : إبلیس قول عقیب وردت اآلیة هذه فإن وأیضاً  حكم،ال هذا حصول في شرط الكفر
  c  b  a  `L  ]٤٠: الحجر[.   

: الرحمن[ M D  C  B  A  @  ?L : تعالى لقوله ،فأربعة الجنات أما )وعیون جنات في(
?  M  :وقوله ،أربعة المجموع فیكون ،]٦٢: الرحمن[ M  ¿  ¾  ½  ¼L : قال ثم ،]٤٦

  C  B  A  @L  اهللا من الخوف عن قلبه ینفك ال باهللا آمن من ألن ،تم ذكره ما یؤكد 
 العیون وأما واحدة، مرة الخوف هذا حصول صدقه في یكفي M  @  ?L :وقوله ،تعالى

MZ : قوله في تعالى اهللا ذكر ما منها المراد یكون أن فیحتمل   Y  X       W  V[    ]  \
i  h  g     f   e  d  c  b   a  `  _  ^  p  o   n  m  l   k   jq     L 

  .األنهار لتلك مغایرة ینابیع العیون هذه من المراد یكون أن ویحتمل ،]١٥: محمد[

 إلى بعض من العیون تلك تجري أو بعیون، یختص المتقین من واحد كل إنَّ  أتقولون: قیل فإن
 من كل به نتفعوی بعین أحد كل یختص أن فیجوز الوجهین من واحد كل یمتنع ال: قیل ،بعض

 ویحتمل شهواتهم، حسب وعلى حاجتهم قدر على ذلك ویكون والولدان، الحور من خدمته في
  .)١("والحسد الحقد عن مطهرون ألنهم ؛بعض إلى بعضهم من یجري یكون أن

أو جعلوا بینهم وبین الشر وقایة، سأل أمیر المؤمنین   ، Uالمتقون هم من اتقى غضب اهللا
، ما التقوي ؟ قال : أسرت یا أمیر المؤمنین في واٍد كثیر الشوك فما كعب األحبار  tعمر

  .تفعل؟ قال : اتقیت ذلك الشوك ما استطعت

 ألهل ووعیده ،موحدّیه من والتقوى ،اإلیمان أهل من تاب لمن بالمغفرة تعالى اهللا وعد -٥
  .)٢( موتهم قبل إلیه یتوبوا لم إذا ،معاصیه

  
  
  

                                                           
بتصرف وللمزید فلیرجع إلى زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ، )١٤٧/ ١٩) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((١

)٤٠٩١/ ٨.( 
 ).٨٦/ ٣ائري (انظر: أیسر التفاسیر للجز  )(٢
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  املبحث الرابع
  )٨٤- ٤٩لغابرين ومصارع الطغاة (اآليات قصص ا 

  
  ویشتمل على: 

  . uبراهیمإالمقطع األول: تبشیر المالئكة سیدنا 
  .مع قومه وهالكهم uالمقطع الثاني: قصة سیدنا لوط

  .uالمقطع الثالث: هالك قوم سیدنا شعیب
  .uالمقطع الرابع: هالك قوم سیدنا صالح
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  املبحث الرابع
  )٨٤-٤٩اآليات (رع الطغاة قصص الغابرين ومصا  

  

   u براهیمإ سیدنا المالئكة تبشیر: األول المقطع
 M 8 7  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

 × Ö 3 2  1    0  /  . -  , +  * )  (  ' & %  $ #  "  !
 E D C B  A @ ? >  =  < ; :  9 8  7 6 5 4

K  J I H  G F  L] :٥٦ – ٤٩الحجر[.  
  

  أوًال: المناسبة
 المالئكة من جنوده إلى كتابه العزیز في  Uأشار اهللا وقومه u لوط ةقص ذكر وبمناسبة

  .)١( uإبراهیم على الخلیل طریقهم في وعرجوا ،u لوط قوم إلى أرسلهم الذین

  ثانیًا: المعنى اللغوي
 ،خبراً  أي: ،نبأً  لفالن وٕانَّ  الخبر هو إلهام یترتب علیه أمر خطیر: اً مهموز النبأ : نبأ (نبيء) -

  .)٢(األنباء: والجمع واستنبأته، وانبأته أتهبّ ن: والفعل

  .)٣(لٌ جِ وَ لَ  منه إنني: یقال ،الخائف: الوجلو ووجالى،  وجلون، وییجل وقوم یاجل ) وجل(وجلون -

 على یعطى ما حق: والبشارة ،شر أو بخیر المبشر: والبشیر ،به بشرت ما: والبشارة(نبشرك)  -
  .)٤(ذلك 

 ال :أي اهللا، رحمة من تقنطوا ال: قرئ وقد ،قانط فهو ،اوطً قن یقنط وقنط یقنط قنط(القانطین)  -
 .)٥( تیأسوا

  

  
                                                           

 .بتصرف )٢٩٢/ ٣) التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد المكي الناصري ((١
 ).٣٨٢/ ٨) العین: الفراهیدي ((٢
 ).٥٥٣/ ٧بن سیده المرسي (ال) المحكم والمحیط األعظم: (٣
 باختصار. )٢٥٩/ ٦) العین: الفراهیدي ((٤
 .)٩٢٤/ ٢بن درید األزدي (ال) جمهرة اللغة: (٥
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  جماليثالثًا: المعنى اإل
 عقاب وذو مة واسعٍة،رح ذو أني عبادي بأن أخبر، rًا رسوله وحبیبه محمد Uینادي اهللا 

 ضیافةً  م لهمعلیه ،قدَّ  دخلوا عندما، uإبراهیم قصة ضیف عنr محمد علیهم یا صَّ وقُ  ألیم،
 لهم من الضیافة، قربه ما إلى تصل ال أیدیهم ألنه رأى ؛منهم ، فخافسالماً  وقالوا له ،وا علیهفردُّ 

 إسحاق وهو]، ٢٨الذاریات: [ M Ô  Ó  ÒL تخف، ال :الحنیذ، فقالوا السمین العجل وهو
u، تي ، وامرأالكبر مسني وقد للوعد، أتبشروني ومتحققا ،زوجته وكبر كبره من متعجبا قال ثم

 فال بالحق بشرناك قالوا له بشارة، بعد وبشارة تحقیقاً  به بشروه لما المالئكة مؤكدین هفأجابت عاقر،
 كبر قد كان وٕان الولد، U اهللا من یرجو ولكن یقنط، ال بأنه فأجابهم ،Uتقنط من رحمة اهللا 

  .)١( ذلك من أبلغ هو ما ورحمته Uاهللا قدرة من یعلم فإنه امرأته، وأسنت

قادر   Uاهللاو ) اإلماتة ،الرزق، اإلحیاء له أربعة صفات ال تكون إال له (الخلق، I اهللاو 
#  $  M  وقالت ،جته سارة تعجبتو ز كبر u وال حدود لقدرته وال یعجزه شيء مع أن إبراهیم 

-  ,    +  *  )(  '  &  %   L ] :ولكن أمر اهللا ،]٧٢هودU   كما قالت المالئكة 

M  3  2  1  0  L ] ٧٣د: هو.[  

  النزول رابعًا: سبب
 أصحابه من بنفر r اهللا رسول مر: قال - رضي اهللا عنهما -الزبیر بن اهللا عبد عن
 أني عبادي (نبئ: اآلیة هذه فنزلت أیدیكم)، بین والنار الجنة وذكر (أتضحكون،: فقال یضحكون،

  .)٢(األلیم) العذاب هو عذابي وأن الرحیم، الغفور أنا

  لبیانیةخامسًا: اللطائف ا
M Î Í   Ï  بعدها اآلیة معM  Ë Ê É È Ç Æ L  في اللطیفة المقابلة -

 Ñ ÐL،  والعذاب الواسعة الرحمة وبین والمغفرة العذاب بین مقابلة في اآلیات فهنا 
   .األلیم

-  M  Ë ÊL  ٣( المبالغة صیغة(.  

                                                           
 ).٥٣٩/ ٤بن كثیر (ال: تفسیر القرآن العظیم: ) انظر(١
 ).٢٤٨)(ح ١٠٤/ ١٣) المعجم الكبیر للطبراني: باب مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبیر، عن جده ((٢
 ). ١٠٧/ ٢صابوني (لل) انظر: صفوة التفاسیر: (٣
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-  M  Ì Ë Ê É È Ç Æ  Î Í   Ñ Ð Ï L  قدم اهللاU  على المغفرة 
  .)١(الخبر تأكید یفیدان )أنا، وهو(الفصل  غضبه، وضمیرا ن رحمته تسبقألیبین  العذاب

-  M  Ö Õ Ô ÓL  اهللا بمغفرة الناس بإعالم األمر قدم Uبالموعظة ابتداء وعذابه 
 بینهم نْ مَ  وٕانجاء، Uألمر اهللا المعاندین من االنتقام حوادث بجزئیات الموعظة ، علىاألصلیة

  .)٢(العذاب أثر وبین الغفران أثر بین دائر ذلك ألن ؛المؤمنینمن 

-  M :  9 8  7  6 5 4  3 L على(للتعجب، و ؛أبشرتموني في االستفهام( 
 باالستفهام التعجب هذا ویؤكد، إیاه الكبر بمس البشارة اقتران شدة لتدل على ؛)مع( بمعنى هنا

 األمر لةمنز  ؛المعلوم العجیب األمر نزل تعجب، فهو استفهام ؟تبشرون فبم: في قوله الثاني
  .)٣(معلوم غیر یكون یكاد ألنه المعلوم غیر

  تحقیق األهداف والمقاصد: خامسًا: 
  .)٤( تعلیم أدب الضیف بالتحیة والسالم حین القدوم على اآلخرین -

، وٕافشاء السالم في اإلسالم لیس - وجوابًا  ابتداءً  - من أدب المسلم الحق إفشاء السالم  فهذا 
 Uاهللا به ویتطور تبعًا للبیئة والعصر، وٕانما هو أدب ثابت ومحدد، أمر تقلیدًا اجتماعیًا یتغیر 
للندب،  وقد  فإلقاء السالم مأمورین به واألمر فیه ،r هواعده وآدابه رسولبه في كتابه، ووضع ق
ال تدخلون الجنة حتى : (rقال: قال رسول اهللا t عن أبي هریرة ،  rدل على استحبابه قوله

 .)٥( )أفشوا السالم بینكم، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، حتى تحابوا وال تؤمنوا، تؤمنوا
وٕافشاء السالم من األعمال التي تقرب العبد من اهللا تعالى، وتزید المحبة والمودة بین العباد،  

ولقد حضت السنة النبویة على إفشاء السالم كلما لقي ، وتذهب البغضاء والشحناء من قلوبهم
والمودة والتقارب  م فردًا أو جماعة؛ لما له من األثر الكبیر في توثیق عرى األلفةالمسل

وٕان تحیة  ، سبب المحبة التي تفضي إلى اإلیمان الموصل إلى الجنة rوالتصافي، بل جعله 
وأنه یرید له حیاة كریمة مملوءة أمنًا  ،وعدم احتقاره ،اإلسالم تعبیر عن احترام المسلم ألخیه

إفشاء السالم له أثر كبیر في توثیق عرى المحبة واأللفة  وٕانَّ  وسكینة وطمأنینة ووقارًا،وأمانًا 
وٕان البادئ بالسالم أولى  والتضامن بین المسلمین وعلیه فهو سبب أصیل في دخول الجنان،

                                                           
 ). ٥٧/ ١٤بن عاشور (ال) انظر: التحریر والتنویر: (١

  بتصرف . ) ٥٧/ ١٤ن عاشور (بالالتحریر والتنویر: (٢) 
 ) .٥٩/ ١٤) انظر: المرجع السابق ((٣

 ).٥٦/ ١٤التفسیر المنیر: للزحیلي ((٤) 
) صحیح مسلم : كتاب اإلیمان، باب بیان أنه ال یدخل الجنة إال المؤمنون، وأن محبة المؤمنین من اإلیمان، (٥

 ح).٥٤)(٧٤/ ١وأن إفشاء السالم لحصولها (
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وأخصهم برحمته وغفرانه وما ذلك إال لصفاء  هالناس باهللا تعالى في مرضاته وخیراته وٕاحسان

Ô         Ó  Ò  Ñ   ودل على وجود الرد قوله تعالى )١( قاء فطرتهنفسه ون
Ø   ×  Ö  ÕÙ       à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      Ú  :النساء

  . وال نقع في اإلثم فالرد بمثلها أو بأحسن منها ،واألمر بالرد للوجوب لنحصل على األجر٨٦
فإكرام ، وفعالً  أكرم ضیوفه قوالً  uفإبراهیم  ،)٢(الضیافة وأن هذا من البر والكرم مشروعیة -

، وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضیافتهم وهو خلیل الرحمن قبل كل شيء الضیف من اإلیمان
في  ، وقرَّبه إلیهموأتى بأطیب ماله : عجل حنیذ سمینألن خیر البر عاجله  ؛وأسرع بذلك

، جهم إلى الذهاب إلى عمل آخرم یحو ول ،ألن هذا أیسر علیهم وأحسن ؛المكان الذي هم فیه
فینبغي أن یكون  ،أال تأكلون ؟ ولم یقل كلوا - :وعرض علیهم األكل بلفظ رقیق ولین فقال

فنستخدم ما هو المناسب والالئق بالحال،  ؛حیث استعمل األلفاظ الحسنة uقدوتنا إبراهیم 
  تحسنون إلینا ونحوه.} أو: "أال تتفضلون علینا وتشرفوننا و  { أال تأكلونكقوله ألضیافه: 

 وال روحه، یستروحون ال الذین ،U اهللا طریق عن الضالون  إال ربه رحمة من یقنط الو 
 بالرحمن، المتصل باإلیمان، الندي فالقلب ورعایته، وبره رأفته یستشعرون وال رحمته، یحسون

 الجو غام ومهما الخطوب، حوله ادلهمت ومهما الشدائد، به أحاطت مهما یقنط وال ییأس فال
 قریبةً   Uاهللا رحمة فتبقى الظاهر، الواقع هذا وثقل الحاضر ظالم في األمل وجه وغاب وتلبد،

 كما الواقع وتغیر النتائج، تنشئ كما األسباب تنشئU  اهللا وقدرة المهتدین، المؤمنین قلوب من
  .)٣(الموعود تغیر

 ألن ؛الكبر زمان في منه لدالو  خلق علىI اهللا قدرة استبعاد uاستفهام إبراهیم یكن لمو 
 من تعجب یكن استفهام ولمu  إبراهیم استفهام الخلیل كفر، بل كان حینئذ I اهللا قدرة إنكار

 u إبراهیم نفى جعل قد معاً  األبوین من التامة الشیخوخة حال الولدرزق و  العادة، مخالفة
 عن الذاهبون مكذبونال الضالون اال Iربه اهللا رحمة من یقنط فال ،نفسه عن القنوطینفي 
 المالئكة فظنت، )٤( I اهللا رحمة من قنط أنه ال سنه، لكبر ؛الولد فهو استبعد ،الحق طریق

 نهم منبأ I اهللا رحمة من القانطین عن وأخبر نفسه، عن ذلك ن ونفىفبیَّ  قنوطاً  به أن
 إال ذلك یحصل وال، U  اهللا مكر كالذي یأمن كبیرة، Iاهللا رحمة من القنوط ألن ؛الضالین

                                                           
   ).٥٦/ ١٤المنیر: للزحیلي ( ) انظر: التفسیر(١

 ).٨٦/ ٣أیسر التفاسیر: للجزائري ((٢) 
  بتصرف . )٢١٤٨/ ٤) في ظالل القرآن : سید قطب ((٣
    ).٥٦/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي((٤
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 Iذلك ان اهللا  یجهل ومن یرید، ویفعل ما یرید، ما على قادراً  I اهللا كون یجهل من عند
  .)١(للضاللة سبب األمور هذه فكل المعلومات بجمیع عالمٌ 

فمعلوم أن أعمال لیحیى،  إنجابه في uمع زكریا u إبراهیم بعد من القصة نفس تكررتْ  -
 یهَبه أن َرّبه uزكریا دعا فحینما العرش، فوق تابهك في U عند اهللا ةٌ مكتوب جمیع الَخْلق

 البشارة وجاءته ،] ٦مریم: [ M  T  S  R  QP  O  N   M  LL  فقال غالمًا 
M  m  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  لربه uزكریا قال وقد ،uبیحیى

    o  n  pL ] :٢(]٨مریم(.  

!  M  نهى أوالده عن ذلك وقال لهم uفیعقوب  ،)٣( I اهللا رحمة من والیأس القنوط حرمة -
      5  4     3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )   (  '  &  %  $  #  "L 

  .]٨٧یوسف: [

 ریذكّ  أن لإلنسان فینبغي ،والخوف الرجاء َمَقامي إلى نبَّهُ وتُ ، وسطیة اإلسالم على اآلیات تدل -
 والرجاء، الخوف بین دائمة حال ون في، فیكبینهما یجمعَ  أنْ  و والرجاء وغیره، بالخوف نفسه

 والرجاء إیاس، القنوط المرض، ألن حال في منه علیه أغلب الصحة حال في خوفه ویكون
ل أوسطها، وعلیه أالَّ  األمور وخیر إهمال،  یستغفر وأن اإلیمان، وتكالیف الصالح العمل ُیؤجِّ

 I فاهللا الطویة، وأحسن النیة أخلص لمن بالفضل الناس یعامل Iاهللا  ألن المعاصي؛ من
 على أصر لمن العذاب وأناب، وشدید تاب لمن المغفرة كثیر وهو شيء، كل رحمته وسعت

  .)٤(المطلق العدل هو وذلك واإلنابة، التوبة قبل ومات معصیته،

 الشر على ال یصرون  بأن وترهیب اإلیمان، رجاء قلوبهم في لمن تحث اآلیات وتقّرب -
 من للیأس منعاً  یكون أن من أعظم خطر فأي الشأن، ذات الخطیرة بارباألخ والتنبؤ ،إصراراً 
 ِسرَّ  ومن أراد أن یعرف I اللَّه طریق عن اً در اش غیه، في یستمر فالمانع، Iاللَّه رحمة

̄   u  Mزكریا على رداً  سبحانه الحق َقْول قرألیف القرآني األسلوب عطاءات  ®
    ¶µ   ´     ³   ²  ±  °L ] :أصلحناكم سبحانه الحق َیُقلِ  ، ولم]٩األنبیاء 

 أن ذلك بعد من العلم أثبت وقد الزوجة؛ في كان العطبَ  أن إلى إشارة ذلك وفي االثنین؛ أنتم

                                                           
 ).٥٩/ ٣) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن ((١
 ف .بتصر  )١٣/٧٧٢٤) تفسیر الشعراوي ((٢

  .)٨٦/ ٣یسر التفاسیر: للجزائري (أ(٣) 
 .بتصرف )١٣/٧٧١٨)، تفسیر الشعراوي (٤٤/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٤
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 بعمر ُمحّددة تحمل أن على المرأة قدرةَ  ولكن عمر، ُیحدِّدها ال اإلخصاب على الرجل قدرة

 .)١(ُمعین

  :  وقد بین الرازي

 .عظیم تشریف وهذا عبادي: بقوله نفسه إلىالعباد أن اهللا تعالى أضاف  -١

  :هي ثالثة بألفاظ التأكید في بالغ والمغفرة الرحمة ذكر لماوأنه   -٢

 المعذب، أنا إني: یقل لم العذاب ذكر ولما. الرحیم الغفور: قوله على والالم األلف وٕادخال وأنا أني
  .لیماأل العذاب هو عذابي وأن: قال بل بذلك، نفسه وصف وما

 المغفرة التزام في نفسه على رسوله أشهد فكأنه المعنى، هذا یبلغهم بأن رسوله أمر أنه -٣
   .والرحمة

 فیه یدخل وهذا بعبودیتي، معترفاً  كان من كل نبئ: معناه كان عبادي نبئ: قال لما أنهو  -٤
  .)٢(عالىت اهللا من الرحمة جانب تغلیب على یدل ذلك وكل ،العاصي والمؤمن المطیع المؤمن

 القنوط عن نهوه ثم منه، بد ال الولد وأن فیه، خالف ثابت حق وأنها البشارة، المالئكة تأكد - ٥
 عنه، للمنهي فاعالً  المنهي كون على یدل ال الشيء عن اإلنسان نهي أن ویالحظ ،والیأس

  .)٣(]٤٨األحزاب: [ r M   F  E  D  CL لنبیه تعالى قوله في كما

  وهالكهم قومه مع uلوط سیدنا صةق: الثاني المقطع  
 M 8 7 ^  ] \ [ Z Y X  W   V U      T S R  Q  P O  N M

 q p  o n m  l  k j  i  h g  f e dc  b  a ` _
 £ ¢ ¡ � ~  }  |  { z     y         x w v  u t  s r
 ¸ ¶ µ  ´  ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä   Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

 Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì ! , + * ) ( ' &            % $ # "
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

? I H G F E D C B A @  L] :٧٧ – ٥٧الحجر[.  
                                                           

 ).٤٠٩٣/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: ألبي زهرة ((١
 ) بتصرف. ١٩٥ - ١٩٤/ ١٩) مفاتیح الغیب : الرازي:( (٢
 ).٥٦/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣
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  أوًال: المناسبة
 مؤلم عذابه وأن ربهم، إلى وأنابوا تابوا من لذنوب غفار أنه عباده یبلغ أن نبیه U أمر اهللا

 إلبراهیم البشارة فذكر والوعید الوعد ذلك لفصَّ  مث منها، یتوبوا ولم ،المعاصي على أصّروا لمن
 الجنایات، وفظیع الموبقات، كبرى من اجترحوا بما لوط قوم إهالك فذكر وتحدث عن علیم، بغالم

  .)١(العالمین من أحد بها یسبقهم لم فاحشة بفعلهم

  ثانیًا: المعنى اللغوي
  .)٢(، والجمع خطوبلتخاطبا فیه یكثر الشدید واألمر والشأن الحال) الخطب( (خطبكم) -

  .)٣(العذاب في الباقین :أي ،الغابرین لمن أنها رناعلمنا أو دبَّ  (قدرنا) -

 یزال ال: غبر وعرق ،الغابرین) في عجوزاً  (إال: تعالى قوله من الباقي: الغابر (الغابرین) -
  .)٤( منتقضاً 

 أنكرت، من فهذا ن)،منكرو  (قوم: التنزیل وفي، جهلته إذا وأنكرته، فالناً  نكرت(منكرون)  -
  .)٥(نكرت من فهذا خیفة، منهم وأوجس نكرهم: وفیه

  .)٦(وتجادلوا تماروا :أي ،فیه، وامتروا شك إذا: الشيء في امترى (یمترون) -

 بأهلك، فاسر ءقري وقد ،فصیحتان لغتان وأسروا، القوم سرى اللیل، سیر: والسرى (فأسر) -
    .)٧(والوصل بالقطع

 أذنه خلف :أي ،أذنه دبر قولي فالن جعل: قولهم خال ما قبله خالف شيء كل ) دبر(أدبارهم -
  .)٨(نفسها التولیة واإلدبار ،الدبر وولوهم ،أذنه ودبر

 فقطع: التنزیل وفي منهم، بقي من آخر :أي ،دابرهم اهللا وقطع آخره،: الشيء ودابر(دابر)  -
  آخرهم.  استؤصل :أي ،ظلموا الذین القوم دابر

                                                           
 ).٣٠/ ١٤ر المراغي () انظر: تفسی(١
 باختصار. )٢٤٣/ ١) المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة بالقاهرة((٢
 ).٧٥/ ٥) انظر: لسان العرب: ابن منظور ((٣
 ).٤١٤/ ٤) العین: الفراهیدي ((٤
 ) .٧٩٩/ ٢بن درید األزدي (الجمهرة اللغة:  )(٥
 باختصار. )٦٢٨٢/ ٩) شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:  الحمیرى ((٦
 ).١٠٦٥/ ٢بن درید األزدي  (ال) جمهرة اللغة: (٧
 .)٣١/ ٨لفراهیدي (لانظر: العین:  )(٨
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 الذین القوم دابر فقطع(: التنزیل وفي منهم، بقي من آخر أي دابرهم اهللا وقطع  (مقطوع) -

  .)١(آخرهم استؤصل :أي )،ظلموا
  .)٢(الحق عن تعامیهم :أي ،(في سكرتهم) -

 اهتداء، ویقال وقلة حیرة على یدل واحد، صحیح أصل والهاء والمیم العین) عمه() (یعمهون -
   )٣( .یتوجه أین یدري ال تردد إذا وذلك عمها، یعمه الرجل عمه

: وسماً  الشيء ووسمت ،ومعلم أثر على یدل واحد أصل: والمیم والسین الواو وسم) (متوسمین -
  )٤(فیه.  أثرت

  

  ثالثًا: المعنى االجمالي
 من به بشرتموني ما سوى به جئتم الذي األمر وما ؟شأنكم ما :للمالئكة uإبراهیم  قال

 دینه أهل من u وأتباع سیدنا لوط أشیاع إال مجرمین قوم كلهال نالْ سِ أرُ  إنا :المالئكة قالت ؟الولد
 إلى ساروا بالولد، uبشرت المالئكة إبراهیم ولما ،بالهالكین أن یلحقها Iر اهللا قدَّ  لوط امرأة إال

 بالعذاب او جاؤ  نهم أفبینت له المالئكة ؛ قومه علیهم یهجم أن وخاف ،ونكرهم لوط ،وقومه لوط
 ال حد حتىأ منهم یلتفت  الَّ أو  اللیل، هله آخرأن یخرج بأوطلبوا منه  ،هقوم  فیه یشك كان الذي
 لوط بأضیاف بعضاً  بعضهم یبشر وجاء القوم لوطاً  بذلك، فیرتاع العذاب من بقومه نزل ما یروا

 یعني اهللا واتقوا ،ضیفه إكرام الرجل على وحق ،ضیفي هؤالء إن :لقومه لوط قالفجمالهم  لحسن
 إیاهن جكمزوِّ أُ  بناتي هؤالء أضیافه قصدوا الذین لقومه لوط وقال ،تخزون وال مرهمأ في اهللا خافوا

 وتمامه الصبح وقت بهم نزل الذي العذاب ابتداء وكان الحرام، ودعوا ،الحالل فأتوا ،أسلمتم إن
وبقیت  ،سجیل من حجارة علیهم وأمطر اهللا  ،سافلها عالیها فجعلنا الشمس أشرقت حین وانتهاؤه
  .)٥( لیتعظوا ویدبروا ؛م لوط لمن بعدهمقو قصة 

  أنهم في حیرة وقلة هدایة.r  بعمر النبي I یقسم اهللاو 

  

  

                                                           
   )..٢٦٨/ ٤بن منظور (ال) انظر: لسان العرب: (١
 ).٣١٣٣/ ٥) شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم : للحمیري((٢
 ).١٣٣/ ٤) انظر: مقاییس اللغة: البن فارس ((٣
 ). ١١٠/ ٦جع السابق () المر (٤
 ).٥٩/ ٣) انظر:  لباب التأویل في معاني التنزیل : للخازن((٥
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  رابعًا: اللطائف البیانیة
- M  \ [ Z L ١(مجرمین غیر ألنهم ؛منقطع االستثناء(. 

- M B ، g، _ ،»،  0    ? L  ٢(بینهم فاصلة واحدة(.  

- M  b  a L ٣( لوط آل من ألنها ؛االستثناء متصل(.  

- M g  f e dc  b a L    أنفسهم إلى التقدیر فعل المالئكة فیها أسند المجاز 
 بأمره ُأرسلوا اهللا رسل ألنهم ؛واالختصاص القرب من لهم لما وذلك ؛وحده هللا وهو ،مجازاً 
 .)٤(تعالى

- M  } L   ٥(للتعدیة ال للمالبسة الباء(. 

-  M  K، m  ،      � L   ٦(فاصلة واحدة بینهم(.  

- M  µ  ´ L    ٧( العظیم األمر یقصد :أي للتعظیم، واإلشارة للتهویل، إبهام(.  

- M » º ¹ ¸ ¶ L  ،٨(االستئصال عذاب عن كنایة(. 

- M    Ð ÏL  ٩(اإلنكار هو والمعطوف إنكاري، االستفهام(.  

- M  4 3 2L ،١٠( طباق وسافلها عالیها بین(. 

-   À  ١١( الفرح في مبالغة دالتجد إلفادة المضارع بصیغة صیغ ویسرون، یفرحون(. 

  
                                                           

 ).٦١/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((١
       ).٤٧/ ١٤انظر: التفسیر المنیر للزحیلي ((٢) 

     ).٦١/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٣
 ).٤٧/ ١٤فلیرجع إلى التفسیر المنیر للزحیلي ( وللمزید ،بتصرف )١٠٧/ ٢) صفوة التفاسیر:  الصابوني ((٤
 ). ٦٤/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٥
   ).٤٧/ ١٤) التفسیر المنیر للزحیلي ((٦
 ). ٦٥/ ١٤انظر: التحریر والتنویر: البن عاشور ( )(٧
   )باختصار.١٠٧/ ٢) صفوة التفاسیر:  الصابوني ((٨
 ) . ٦٧/ ١٤بن عاشور  () التحریر والتنویر: ال(٩

   ) بتصرف.٤٧/ ١٤) التفسیر المنیر للزحیلي ((١٠
 ). ٦٦/ ١٤التحریر والتنویر: البن عاشور () (١١
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- M /» L ١(ناقص بینهم جناس(.  

- M  I L  ٢(المؤمنون هم المتوسمین أن على للتنبیه التذییل في بالمؤمنین عبر(. 

- M  4 3L ٣(بینهم طباق( . 

 M  ( L  لفظ على الداخلة والالم قسم، صیغة ) ُكنایة القسم لفظ فاستعمل القسم، الم) رمْ ع 
 أي )هللا التحیات( التشهد كلمات في التعظیم عن كنایة التحیة لفظ الاستعم مثل التعظیم، عن

  .)٤(ربك بتعظیمك علیك أقسم

  

  تحقیق المقاصد واألهداف  خامسًا:
ومن بعدهم  وتذكر قوم لوط باإلناث، الزواج على االقتصار وجوب إلى ترشد وتبین اآلیات -

 النوع واستمرار العالم عمران أجل من بینهما لیزاوج ؛واألنثى الذكر خلق إنما تعالى اهللا بأن
 وأنه والفضیلة، الشریعة حدود في جیل، بعد جیال التناسل طریق وال یتم ذلك إال عن البشري،

 .)٥( رذیلة أكبر هو الذي الجنسي الشذوذ عن یرضى ال

  .)٦(الذكور إتیان هيو  ،اإلنسانیة تعرفها فاحشة أقبح فهي ،uفعل قوم لوط إنكار -

 الفاحشة في والفجور الدنس في القوم إلیها وصل الذي البشاعة مدى عن تكشفتعبر اآلیات و  -
 على بالعثور یستبشرون جماعة، یجیئون المدینة أهل مشهد في المریضة، ویظهر ذلك الشاذة
 المنكر فوق - المنكر هذا طلب في الفاضحة العالنیة هذه وعالنیة، جهرة علیهم یعتدون شبان
  uكان قوم لوط ولكن، )٧(وقع أنه لوال وقوعه یتصور لخیالا یكاد ال بشع شيء - ذاته

وجود التقاه  أن یتحملوا العصاةُ یستطیع  ال ، وهكذا في زمانناملذلك رفضهم قومه ؛یتطھرون
  بینهم .

                                                           
 ).١٠٧/ ٢لصابوني (لصفوة التفاسیر:   (١)
 ) بتصرف.٧٠/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور  ((٢

 ).٤٧/ ١٤یر للزحیلي (التفسیر المنو  )،١٠٧/ ٢لصابوني (لالتفاسیر:  انظر صفوة (٣)
 ) . ٦٨/ ١٤(التحریر والتنویر: البن عاشور انظر : المرجع السابق، ) (٤
 ).٢٩٤/ ٣محمد المكي الناصري (ل) انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر (٥
 بتصرف. )٩١/ ٣) أیسر التفاسیر للجزائري ((٦
 باختصار.  )٢١٤٩/ ٤) في ظالل القرآن : سید قطب((٧
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على ساحل البحر المیت في  تقع uلوط وبقراهم، وقرىu بقوم لوطU اهللا  خسف قد -

 دلیل، وأصدق شاهد خیر u لوط قوم لدیار ادیةالم الناس فاآلثار علیها یمر ،أرض فلسطین
 تنفع ال اآلیات كانت الغابرین ،وٕان مصارع في العبرة ویجد ویتأمل، یتفرس لمن عظات وفیها

وعذاب قوم لوط  عقاب كان ،)١(والیقین والتدبر للتلقي المستعدة المتفتحة المؤمنة القلوب إال
u  كما ورد في األثر بعد أن غادر لوطu أدخل جبریل  القریةu قوم  جناحه تحت قرى

سمع أهل السماء  ا فیها، حتىأدناها من السماء بم فرفعها من تخوم األرض حتى  uلوط 
ولم ینكسر لهم إناء ثم نكسوا  ، فلم تنكفئ لهم جرةحمرهم وصیاح دیكتهم ونباح كالبهمنهیق 

نه نزل أ أخرىیة آوتذكر       M  8 74   3  2 L رؤوسهم، فجعل عالیها سافلها،  على
7 ، على الحجر الذي یصیبه ن اسم الشخص كان مكتوبً إ :یقال ،علیهم حجارة من السماء

 M  8  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !
6  5   4  3  2   10  /L ] :ٕان ما حدث لقوم لوط و  ]، ٨٣، ٨٢هودu  یمكن

في وما حدث  ،احشة والرذیلةفي عصرنا هذا ممن یمارسون الف أن یحدث ألقواٍم أخرى
حیث ارتفع  ٢٠٠٤دیسمبر/كانون األول  ٢٦في  وقعت ،  (تسونامي)ونیسیا لیس عنا ببعیدأند

مترًا نتیجة كمیة المیاه الهائلة القادمة من عرض  ١٥مستوى البحر لدى الشاطئ إلى ارتفاع 
طبیعیة في التاریخ) تسونامي (أعنف الكوارث الینسى كارثة من مّنا المحیط باتجاه الشاطئ، 

شخص قد فقدوا حیاتهم نتیجة موجة المد،  ٢٣٠,٠٠٠والتي راح ضحیتها ما یقرب من 
وعشرات اآلف من الناس مفقودین وأكثر من ملیون شخص بال مأوى، كما أن ثلث الموتى من 

من السیاح األجانب الذین أرادوا تمضیة أعیاد السنة  ٥٠٠٠األطفال، وتقریبا أكثر من 
  . ت لمدى كبیر جداً دیة، وغرق المناطق الساحلیة بسبب ارتفاع الموجاالمیال

عرفهم، فقیل بأنهم  قد   rإبراهیم یكن لم كما مالئكة، الضیوف أن وآله uلوط  یعرف لم  -
 قوله في اإلنكار هو فهذا قومه، فتنة من علیهم فخاف جمالهم، uفرأى لوط ،شباباً  كانوا

  .)٢() منكرون قوم(
 اإلسراع ویسن دمرهم و الذین هلكهم اهللا القوم آثار إلى النظر أو المكث إطالة محموداً  لیس  -

 حیث نهى ولعنة، غضب أماكن ألنها؛  I  التي أهلكها اهللالدیار المدمرة و  على المرور حین
 الشفقة تأخذهم ال حتى لوط، بقوم العذاب نزول أثناء االلتفات عن وأتباعهu  لوطاً  تعالى اهللا

 .)٣(الصبح یفاجئهم أن قبل مهقریت عن ویبتعدوا السیر عن هذه األماكن، في یسرعواول علیهم،

                                                           
 ).٩١/ ٣ومن أراد المزید فلیرجع إلى أیسر التفاسیر: للجزائري ( باختصار )٤/٢١٥٠القرآن: سد قطب( )  في ظالل(١
 ).٥٧/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
 ).٥٦/ ١٤) انظر: المرجع السابق ((٣



 الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الحجر

٨٩ 

 الفصل األول
عندما مر رسول اهللا بدیار قوم ثمود بالحجر بعد رجوعه من تبوك قال؟ ال تمروا بمساكن و 

فال بد أن یعتبر اإلنسان بما  ،)١(الذین ظلموا  أنفسهم إال أن تكونوا باكین یصیبكم ما أصابهم
صحابي  عرضه للبیع علىrن هدمه رسول اهللا أمسجد الضرار بعد  فمثالً  ،ظالمونآل إلیه ال

 :یقول rوجاء بعد مدة لرسول اهللا  ،خرآفقال واهللا ال أسكن في مكان عصي اهللا فیه فاشتراه 
حتى الدجاج ما أنتج طیلة مكثنا في هذه األرض ، فاألرض  تتأثر  ،واهللا ما أنجبت زوجتي

  بالمعصیة . 

 فحشهم على آخر مادیاً  دلیالً  الضیوف هؤالء مع الفاحشة ارتكاب على لوط قوم یمتصم كان -
 .)٢(ببناته فداهم حتى ،ضیفه عن u لوط وضاللهم، ولكن بینت اآلیات دفاع وكفرهم

M    V U نفي، اإلثبات ومن إثبات، النفي من االستثناء أن في العربیة اللغة في خالف ال -      T
 ` _  ^  ] \ [ Z Y X  Wg  f e dc  b a L ، 

  .)٣(هالكة فهي لوط، آل من امرأته استثنى ثم ناجون، فهم المجرمین، القوم من لوط آل استثنى

 :)٤(العربي القاضي ابن قال L لعمرك  M قوله في بحیاته تعالى اهللا أقسم حیث ؛r النبي شرف -
 من قومه وأن له، تشریفاً  r محمد حیاة بمدة U اهللا من قسم أنه: هذا في التفسیر أهل أجمع
 ذلك یرجع أن یترددون، ویحتمل حیرتهم وفي یعمهون ضاللتهم في :أي ،سكرتهم في قریش

 كثیر لدى ویكره لعمرك له قالت المالئكة وأن یعمهون، سكرتهم في كانوا أنهم لوط، قوم إلى
 من وذلك نفسه، بحیاة حلف فهو وحیاتي، :معناه ألن ؛لعمري: اإلنسان یقول أن العلماء من

 .)٥(الكفارة لزمته r بالنبي أقسم من: أحمد اإلمام الرجال، وقال ضعفة كالم
 قومه، فهو نساء أو ،الصلبیات بناته كن سواء ]&  ! " # $ %  [   u لوط قول -

 فهم من ویكفر الحرام، إلى تركنوا وال فتزوجوهن أي الحرام، غیر المباح الشيء إلى یرشدهم
ن ، فإ)٦(للضرورة ولو من األنبیاء قط نبي یقره وال ،الشرائع لك في حرام الزنى ألن ذلك غیر

  .إلقامة الحجة علیهمuهذا القول من لوط 
                                                           

 .)٤٣٣ )(ح٩٤/ ١) صحیح البخاري كتاب الصالة، باب الصالة في مواضع الخسف والعذاب ((١
 ).٩١/ ٣ظر: أیسر التفاسیر: للجزائري () ان(٢
 ).٥٦/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣
) ابن العربي: القاضي أبو بكر بن العربي اإلشبیلي المالكي الحافظ عالم أهل األندلس ومسندهم ولد في إشبیلیة (٤

ي أخبار من هـ، ودفن بها، انظر: شذرات الذهب ف ٥٤٣ومات في فاس في ربیع اآلخر سنة  ٤٦٨ سنة 
 ).٤/١٤١ذهب: ابن العماد، (

 ).٩١/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ((٥
 بتصرف. )٥٧/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٦
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  uشعیب سیدنا قوم هالك: الثالث المقطع
 M 8 7U T S R Q P O N M      L K  L] :٧٩، ٧٨الحجر.[  

  أوًال: المناسبة
الجنایات،  وفظیع الموبقات، كبرى من اجترحوا بما لوط قوم ذكر في اآلیات السابقة إهالك

 للمكاییل ونقصهم ،باهللا بشركهم ظلمهم جزاء شعیب قوم األیكة أصحاب إهالك وبعدها تذكر اآلیات
  الظلة.  یوم بعذاب منهم اهللا فانتقم والموازین،

  ثانیًا: المعنى اللغوي
 غیضة كةاألی و شجر اجتماع وهي واحد، أصل والكاف والیاء الهمزة) أیك( (أصحاب األیكة) -

  .)١(ملتف شجر أصحاب كانوا: التفسیر أصحاب واألراك، وقال السدر تنبت
  .)٢( عاقبه منه) انتقم((فانتقمنا)  -

  .)٣(: كتاب مبین)إمام مبین( -

  ثالثًا: المعنى االجمالي
فاألیكة  بأنهم أصحاب األیكة، أشار كتاب اهللا هنا بغایة اإلیجاز إلى قصة شعیب وقومه،

ا ظلموا وتمردوا، وكان مقرهم ومقر لمّ  شجر الملتف، ولكن أضرمها اهللا علیهم ناراً هي الغیضة من ال
  .)٤(علیه باستمرار، للذكرى واالعتبارقوم لوط، واقعان على طریق واضح یراه الناس ویمرون 

  رابعًا: اللطائف البیانیة
-  MN L بهاحیث یراد  ،)أیك( الجمع واسم ببعض، بعضها الملتف األشجار من الغیضة 

 .)٥(الورق الكثیرة األشجار من غیضة في منازلهم كانت قد إذ ؛الجنس

-  MO  N M      L K L     مجاز مرسل عالقته الحالیة ألن األیكة من شجر ملتف
 .)٦(مزدحم

                                                           
 ).١٦٥/ ١) انظر: مقاییس اللغة: البن فارس ((١
   .)٩٤٩/ ٢) المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ((٢

 .)١٨٦٦/ ٥عربیة (الصحاح تاج اللغة وصحاح ال(٣) 
 ) .٢٩٥/ ٣) انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد المكي الناصري ((٤
 ) بتصرف.٧١/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٥
 .)٢٥٩\٥ینظر:اعراب القرآن وبیانه:الدرویش() (٦
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  تحقیق المقاصد واالهداف خامسًا:
 كوتحر  البشر، أعماق تهز لرسلها، المكذبة الظالمة البائدة األمم قصص من قصتان هاتان -

 بالنعم قد مَن علیه  Uأن اهللا مع ،uشعیباً  رسولهم األیكة مشاعرهم، فقد كذب أصحاب
 تعالى اهللا بحكمة وظلت مثمر، وشجر ریاض أصحاب فقد كانوا  المغدقة، الكثیرة والخیرات

 یمر من بهما لیعتبر قائمة، مشاهدة ماثلة لوط قوم و آثار مدینة األیكة أصحاب بقعة
  .)١(علیهما

 حاضر شاهد فهي العبرة، إلى أدعى المطروق الطریق على uرى لوط وشعیب ومدینق وقوع -
  .)٢(عامرة یوماً  تكن لم كأن داثرة وهي ،حولها من تجري والحیاة ،والغادي الرائح یراه

- 8 7   MFE  D  C  B  L ] :األیكة ]، وقال عن أصحاب٨٥األعراف :  M  ²
   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´     ³L ]١٧٧، ١٧٦عراء: الش.[ 

   :اُألمتین هاتین عن Iاهللا  ُمتجاورتین، ویقول ُألمتین ُبِعث قد شعیباً  أن فتبین لنا ونعلم
 MR Q L فاهللا والكفر، الظُّْلم في َتماَدْوا قد اَألْیكة ، فأصحابI  َمْدین أهل أخذ 

؛ منه ُیِظلهم ال أیام سبعة الَحرَّ  علیهم سلط بأن األیكة أصحاب وأخذ والرجفة؛ بالصیحة  ِظلٌّ
الشعراء: [ M      Q      P  O        NL ناراً  وأمطرتْ  ُتمطر، أن وتمنَّْوا سحابة أرسل علیهم ثم

ر إلى یقود الذي اإلمام بمثابة الِعَبر  ]، فهذه ١٨٩   .)٣(والشرك الظلم بعواقب التبصُّ
تغیر شكل  یؤمن باهللا وٕانإن لم یرتدع ولو  ،فهذا تحذیر لكل مكذب للرسل بأن النهایة واحدة

  ، فالنهایة واحدة.العذاب
  

  uصالح سیدنا قوم هالك: الرابع المقطع
 M 8 7 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y        X W

s     r q p o n m l k j i h g  L] :٨٤ – ٨٠حجر[  

  أوًال: المناسبة
 بشركهم ،مهمظل جزاء شعیب قوم األیكة أصحاب إهالكفي اآلیات السابقة  Iبعدما ذكر

 في هذه اآلیات إهالك Uذكر  الظلة، یوم بعذاب منهم اهللا وانتقام والموازین، للمكاییل ونقصهم باهللا
                                                           

 ).٦٣/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((١
 باختصار. )٢١٥١/ ٤() انظر: في ظالل القرآن: سید قطب (٢
 ) . ٧٧٤٩/ ١٣) انظر: تفسیر الشعراوي: محمد متولي الشعراوي ((٣



 الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الحجر

٩٢ 

 الفصل األول
 وقوة ومال، وغنى وطول، حول ذوي وكانوا ،صالحاً  بواكذَّ  الذین ثمود وهم ،الحجر أصحاب

  .)١(وبطش

  ثانیًا: المعنى اللغوي
  .)٢(حجر لها یقال ،ثمود بالد (أصحاب الحجر) -
  .)٣(الحجر ونحت ،الخشب نحت :یقال ،وبراه قشره نحت والشيء ،(ینحتون) -
  .)٤(العذاب والصیحة اشتد، إذا ،شيء كل صوت والصیاح ،(فأخذتهم الصیحة) -

  ثالثًا: المعنى االجمالي
 الحجر، بأصحاب وسّماهم، موجزة إشارة  u ) صالح(  قوم ) ثمود(  لقصة Uیشیر اهللا

 أو إنسان من یریدهم، عدو أي عن یحجرهم حجراً  فكانت الجبال، في تةمنحو  كانت دیارهم ألن
الزلل، وأخذتهم  من ویعصمه السوء، عن صاحبه یحجر ألنه ؛العقل وهو الحجر، حیوان ومنه

  الوقت هذا فى لوط قوم أخذت كما الصبح، في وقت لوط، بقوم نزل الذي البالء نفس وهي الّرجفة،
  .)٥(الشروق وقت

  لطائف البیانیةرابعًا: ال
-  Ma  l h L   لقرآن، وهذه في ا عدیدة مواطن في تكلف بالالفاصلة القرآنیة

     .)٦(الكلمات مثال على ذلك
-  M[ L ٧(صالحًا  كذبوا أنهم المراد إذ بالواحد، فیصدق للجنس، التعریف(.  

- M s            r q L  كانوا، علف علیه دل كما ،وتحسینها بتحصینها عنوا التي یصنعون البیوت 
 الصنعة، إتقان عن به المكنى والتجدد التكرر على لداللتها ؛یكسبون في المضارع وصیغة

 لم الذي أن على لیدل ؛مثالً ) بیوتهم( لفظ موقع من أبلغ والصلة الموصول موقع كان وبذلك
  .)٨(ذلك شأنه ومن لإلغناء متخذ شيء عنهم یغن

                                                           
 ).٣١/ ١٤) انظر: تفسیر المراغي ((١
 ) .٨٢/ ٤) تهذیب اللغة: البن األزهري ((٢
 باختصار.  )٩٠٦/ ٢) المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ((٣
 بتصرف. )١٠٨/ ٥) تهذیب اللغة : بن األزهري ((٤
 ) .٢٥٧/ ٧) انظر: التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب ((٥
 ). ١٠٧/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: الصابوني ((٦
 بتصرف. )٧٣/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٧
 ).٧٤/ ١٤) انظر: المرجع السابق ((٨



 الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة الحجر

٩٣ 

 الفصل األول

  تحقیق المقاصد واألهداف خامسًا:
 ظاهرة وهي القرى، وادي إلى والشام الحجاز بین تقع والحجر الحجر، هم أصحابصالح  قوم -

 والحضارة، وآیة  القوة على یدل مما البعید، الزمان ذلك في الصخر في نحتوها فقد الیوم، إلى
 وكلها كثیرة األنفس هذه في واآلیات كثیر، الكون هذا في اآلیات ولكن الناقة، كانت صالح

 وقد اهللا، آتاهم التي اآلیة وحدها هي صالح بها جاءهم التي لخارقةا ولیست، معروضة
 وال عقل فیهم یستشعرها ولم ،قلباً  وال عیناً  لها یفتحوا ولم كلها، اهللا آیات عن أعرضوا
  .)١(ضمیر

 من نقمته I اهللا البشري، فبین للعقل أنفع فإنه والتفرس واالعتبار التفكر نظر على الحث -
  . )٢( واالتعاظ عتبارلال الظالمین وهذا

بیوت یعتقدون أنها  وفي أتاهم في وقت یعتقدون أنهم فیه آمنونu عذاب قوم صالح  -
 حصین كل وٕاذا ضائعة، وقایة كل وٕاذا ذاهب، شيء كل فإذا في جوف الجبال، حصینة
 تلحقهم صاعقة، أو ریح فرقعة وهي الصیحة، من بواقیهم كله هذا من شيء فما ،موهون

  .)٣( المتین" الصخر وفج في فتهلكهم

 ذلك الرسل، كل تكذیب یتضمن له تكذیبهم وكان، uاً صالح نبیهم كّذبوا أصحاب الحجر قد -
 األنبیاء یختلف وال الشاملة، العامة األحكام في ویتفقون اهللا، وحدانیة على یتواردون الرسل أن
 المنهج في یختلفوا لم نهملك ؛فیها یعیشون التي البیئات من بیئة لكل المناسبة الجزئیات في إال

 الُمْرسلین؛ كذَّبوا أنهم صالح قوم عن سبحانه الحق قال وقد والمنهج، بالتوحید الخاص الُكليّ 
 یكذبوا لم الرسل، فهم كل بها جاء التي التوحید دعوة من به جاء فیما صالحاً  كّذبوا أنهم بمعنى

 توحیداً  ،معین، فقال (المرسلین)أج للرسل ممثالً  إال لیس صالحاً  صالح، ولكن رسولهم سوى
 اختالف األرض، وعلى جوانب كل وفي عصور التاریخ، كل في وللمكذبین، وللرسل للرسالة
 .)٤( واألقوام واألشخاص والمكان الزمان

  
  

  

                                                           
 ).٤/٢١٥١) انظر: في ظالل القرآن: سید قطب ((١
 .)٩١/ ٣التفاسیر للجزائري ( أیسر )(٢
 ).٢١٥١/ ٤سید قطب (لانظر: في ظالل القرآن:  )(٣
 .) باختصار٧٧٥١/ ١٣) تفسیر الشعراوي ((٤
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  املبحث اخلامس
  )٩٩-٨٥يات اآل(لرسوله وللدعوة  Uمحاية ورعاية اهللا  

  
  ویشتمل على: 

  .للصفح الجمیلr بيالمقطع األول: دعوة الن
لى الدنیا إوعدم التطلع  ،نآللتمسك بالقر  rالمقطع الثاني: دعوة النبي

  .وزینتها
  .المقطع الثالث: تبلیغ دعوة الرسل

  .تمام المهامإالمقطع الرابع: التسبیح والصالة وكثرة السجود یعین على 
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  املبحث اخلامس
  )٩٩-٨٥يات اآل(لرسوله وللدعوة  Uمحاية ورعاية اهللا 

  

  للصفح الجمیل rاألول: دعوة النبي المقطع
  

 M 8 7 § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ � ~ }|  { z y x w v u
« ª © ¨  L] :٨٦، ٨٥الحجر.[  

  أوال: المناسبة
 وعذابها لرسلها، المكذبة األمم وٕاهالك ،السالفة ذكر في اآلیات السابقة بعض القصص

 وٕاتیان والمیزان، الكیل من تطفیف، صيجزاء ما عملوا من أنواع المعا، العذاب أنواع بشتى
 ، فبأعمالهم هذهاألصنام واألوثان من دونه والشرك باهللا و عبادة النفوس، منها تشمئز التي الفاحشة

 وطاعته خالقها لعبادة واألرض السموات خلق من والمصلحة، الحكمة به قضت ما تركوا قد
  .)١(صحیح صالح وجه على المجتمع نظم واستقرار

  ألنه أحدث الكون بعد أن لم یكن. ؛لمستحق للعبادةفهو ا

  ثانیًا: المعنى اللغوي
 .)٢(عنه عفوت أي: عنه وصفحت شيء كل من: الجنب: الصفح -١

  .)٣(یكن لم أن بعد أحدثه: خلقاً  یخلقه الشيء اهللا وخلق ،U اهللا: قوالخالّ  ،الخالق الخالق -٢

  ثالثًا: المعنى اإلجمالي

 كمال على دالتین خلقهما بل اهللا، أعداء ذلك یظن كما ،باطالً و  الخلق عبثاً  اهللا یخلق لم
 ال وحده له إال العبادة تنبغي ال الذي وهو المحیط، وعلمه وحكمته، رحمته وسعة واقتداره، خالقهما،

فاصفح أیها  الناس، خلق من أكبر واألرض السماوات ولخلق ،فیه شك ال له، وقیام الساعة شریك
 المسيء إساءة والفعلیة، وقابل القولیة واألذیة الحقد من یسلم لذيا اإلنسان صفح الرسول

قریب، واهللا  فهو آت هو ما كل فإن والثواب، األجر جزیل ربك من لتنال ؛بالغفران وذنبه باإلحسان،

                                                           
   .) بتصرف٤٢/ ١٤تفسیر المراغي: للمراغي () (١
 .)١٢٢/ ٣) العین: الفراهیدي ((٢
 .)٥٣٥/ ٤األعظم: بن سیده المرسي () المحكم والمحیط (٣
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 علیه وجرى علمه به أحاط ما جمیع من أحد یعجزه فال شيء، وعالم بكل مخلوق خالق كل

  .)١(خلقه

  البیانیةرابعًا: اللطائف 
M }|  { L الحق یكون بحیث له ومقارناً  للحق مالبساً  خلقاً  :أي بخلقنا، متعلقة للمالبسة الباء 

  .)٢( المخلوقات أحوال جمیع في بادیاً 

M¨ L أمرین إلى لإلشارة ؛بـها عبر:  

 للكفر، یسلم بأال دعوته، أمر له ویدیر علیه، یقوم الذي هو  Uأن اهللا :األول األمر
   .بالتبعید َال  بالتقریب یعاملو  ویصطبر

 النهایة في الحق وأن وقابله، حاضره ویرتب الوجود، هذا أمر یدبر الذي هو :الثاني األمر
  )٣( .ربه بأمر إلیه

M ¤ £ L، االشتقاق جناس.  

M« ª  L٤( علمه وشمول خلقه، كثرة على للداللة ؛فیها المبالغة صیغة(.  

M¡ � ~  Lأكد" I محالة، ال آتیة الساعة أن على لیدل ؛التوكید موبال بإن الجملة هذه 
  .)٥( وحدوثها" وقوعها ینكرون الذین ألسنة ولیخرس

  المقاصد واألهدافتحقیق خامسًا: 
M  8 7  F  E  D   C  والشكر، بالذكر لیعبد ؛خلقه بل ،عبثاً  الخلقU اهللا یخلق لم -

   H  GL ] :أذاقه عبادته وترك ذكره عن أعرض ومن نجا، عبده فمن]، ٥٦الذاریات 
M 8 7   Ç   Æ  Å  ،)٦( وأخزى أشد وهو اآلخرة في أو واآلخرة الدنیا في الخزي عذاب

  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  ÈL ] :١٢٤طه[.  

                                                           
 ).٤٣٤الكریم الرحمن: للسعدي (ص:  ) انظر: تیسیر(١
 ) .٧٥/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور  ((٢
 ) بتصرف.٤١٠٩/ ٨) زهرة التفاسیر: ألبي زهرة  ((٣
 ) بتصرف. .١٠٨/ ٢) صفوة التفاسیر: الصابوني ((٤
 ).٧٥/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٥
 ).٩٤/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر:  للجزائري ((٦
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   .)١(معاتبة"  بدون مرتكبه عن الطرف وٕاغضاء الذنب، على المؤاخذة "ترك: الجمیل الصفح - 

 كان الذنب بأن واإلقرار المجرم، من الذنوب عدّ  بال جرمال عن االعتذار الجمیل الصفح ویقال
  .)٢( ونعتذر فننسى فیقول بعضهم وتذنبون العاصي، من ال منك

 عن یصفح الذي شأن ومن أعدائه، عن الجمیل بالصفح أمره Iألنه  ؛وتكریمه r تسلیته –
 یعه سبحانه،تط أن الكریم الرسول بك أیها فحقیق الغیر، هذا من وأعز أقوى یكون أن غیره،

  .إلیه األمور تكل وأن
  .] ٨٩الزخرف: [ M  8  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  ÔL  قوله اآلیة بهذه وشبیه
M   ¡  �  ~  }  |  {  zy سبحانه وقوله   x  w  v  u    tL ] :البقرة
٣(]١٠٩(.  

 تعالى اهللا أنبیاء یعاملون كانوا السالفة األمم أن سمع إذا فإنه ؛قومه سفاهة على r تصبیره
  . )٤( r محمد على السفاهات تلك تحمل سهل الفاسدة المعامالت هذه بمثل

 خلق Iفاهللا  ،)٥(واألرض السماوات بین ألنها ؛هللا مخلوقة العباد أكساب أنّ  على اآلیة دّلت –
 الجبریة مذهب یبطل فهذا، الباطل، یكون ال الحق وبكون بالحق بینهما وما واألرض السموات

باطل،  والمعاصي الكفر من واألرض السموات بین تعالى اهللا خلقه ما أكثر أن یزعمون الذین
 وال. بینهما ما ولكل واألرض للسموات الخالق وهو العباد، أعمال لجمیع الخالق هو U فاهللا
 .)٦( I اهللا هو خالقها یكون أن فوجب بینهما العباد أفعال أن شك

  

  لى الدنیا وزینتهاإلتطلع وعدم ا نآللتمسك بالقر  rلثاني: دعوة النبيالمقطع ا
 M 8 7 À   ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®

Ë Ê É   È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  Ñ Ð Ï Î Í !
 $ # " L] :٨٩ – ٨٧الحجر[  

  

                                                           
 .)٧٥/ ٨التفسیر الوسیط لطنطاوي ((١) 

 ) بتصرف.٢٧٩/ ٢) لطائف اإلشارات : القشیري ((٢
 باختصار. )٧٥/ ٨) التفسیر الوسیط:  لطنطاوي ((٣

    بتصرف. )١٥٨/ ١٩مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ( (٤)
 ).٢٧٩/ ٢) لطائف اإلشارات :القشیري ((٥
   ).١٥٨/ ١٩الكبیر: للرازي () انظر: مفاتیح الغیب أو التفسیر (٦
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  : المناسبةأوالً 
 أتبع ،الجمیل الصفح عنهم یصفح وأن قومه، أذى على یصبر أن رسوله ما أمر اهللا بعد

 سلوى فیه ویكون ،الصفح علیه لیسهل ؛اإلحسان من علیه دقأغ وما النعم، من أواله ما ذكر ذلك
 لما الجامع العظیم والقرآن ) الفاتحة (المثاني السبع آتاه فذكر اهللا له بأن األذى، احتمال على له

  .)١( وآخرتهم دنیاهم في وصالحهم البشر هدى فیه

  سباب النزولأ: ثانیاً 
 M 8 7     ´   ³  ²  ±  °   ̄ ®L ] :٨٧الحجر.[  

 والنضیر قریظة لیهود وأذرعات بصرى من وافت قوافل سبع إن: الفضل بن الحسین قال”
 كانت لو: المسلمون فقال البحر، وأمتعة والجواهر الطیب وأوعیة البز من أنواع فیها واحد یوم في

 أعطیتكم قدل: وقال اآلیة، تعالى هذه اهللا فأنزل اهللا، سبیل في فأنفقناها بها لتقوینا لنا األموال هذه
 M    ¹  ¸  ¶L  أثرها على قوله هذا صحة على ویدل القوافل، هذه من لكم خیر هي آیات سبع

   .)٢(اآلیة"]  ٨٨الحجر: [

فالدین أفضل  ؛وال یعطي الدین إال من أحب ،من یحب ومن ال یحب یعطي الدنیا U فاهللا
  هدیة وأغلى عطیة.

  : المعنى اللغويثانیاً 
 یجعل :أي یثنى، شيء كل والمثناة مثناة، واحده جمع، صیغة: المثاني ):من المثاني سبعاً ( -١

 ألنها ؛سورة الفاتحة هي: آخر وقیل إلیه ضممت أو عطفته إذا ،الشيء ثنیت: قولك من اثنین
 سورة واألنفال التوبة تحسب أن على التوبة إلى البقرة من الطوال السور: وقیل آیات، سبع

  .)٣(واحدة 

  .)٤(إلیه به طمح: الشيء إلى بصرة مد  :) ال تمدن عینیك(  -٢

   .)٥(بهم  وارفق ،لهم وتواضع ،أیها الرسول جانبك یا لین ):  واخفض جناحك(  -٣

                                                           
 بتصرف. )٤٤/ ١٤) تفسیر المراغي ((١
 ).٢٧٧) أسباب النزول : للواحدي (ص: (٢
 .) بتصرف١٤٥/ ٨) لسان العرب:  ابن منظور ((٣
 ).٢٨٨/ ٩) المحكم والمحیط األعظم: بن سیده المرسي  ((٤
 ).٦٥) انظر: الكلیات: للكفوي (ص: (٥
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  .)١(علیها  تحالفوا أیماناً  اقتسموا حلفوا أي: القوم اقتسم : ) المقتسمین(  -٤

 عالىت وقوله ،بالمعضى اهللا دین ولیس ،بكذا وزعته إذا ،عضة الشيء عضیت):  عضین(  -٥
 M   $  #  "L ،٢(ببعضه وكفروا ،ببعضه فآمنوا ،فیه تفرقوا :أي(.  

  : المعنى اإلجماليثالثاً 

 خیر وهو ،العظیم القرآن وأعطیناك ،القرآن أم وهي ،الفاتحة سورة أعطیناك یا محمد   
 المال من علیه هم مما خیر آتیناك فما قریش، رجاالت من أصنافٍ  تتطلع إلى ال إذاً  عظیم،

 به، جئت ما على یتبعوك ولم بك یؤمنوا وٕان لم والشراب، الطعام بلذیذ فیها یتمتعون التي حالوال
 مع وتعایش النعمة، أولي المكذبین فذر لك اهللا والیة فحسبك تعالى، اهللا إلى محمد أمرهم فاترك یا

 األثریاء األغنیاء أولئك في ولیس ،فیهم الخیر فإن ،علیهم واعطف لهم، جانبك ولین المؤمنین،
 والعناد الشرك على أصروا إن ،اهللا ویحل بهم عذاب بأنه سینزل لقومك وأنذرهم الفجرة، وأعلن الكفرة

 ببعض فآمنوا ،واإلنجیل التوراة قسموا الذین ،المقتسمین على وینزله ،أنزل كعذاب اهللا الذي والكفر،
 والذین عقوبته، بهم اهللا فأنزل الحاً ص یبیتوا أن تقاسموا والذین والنصارى، الیهود وهم ببعض وكفروا
 تفتیش نقاط وجعلوها مكة طرق قسموا والذین وكهانة، وسحر شعر فیه فقالوا أجزاء  القرآن جعلوا

 اهللا عذاب بهم حلَّ ف ،مقتسمون كلهم وهؤالء ،اإلسالم یرید جاء من كل اهللا سبیل عن یصدون
  .)٣(ونقمته

  اللطائف البیانیة: رابعاً 
 -  M ² ± °  ̄®´ ³ L الخاص. على العام عطف  

 -  MÅ Ä Ã L بجامع الجناح بخفض الجانب لین شّبه حیث ،التبعیة االستعارة 
   .)٤(جناحیه خفض الطیران عن كف إذا الطائر ألن ؛االستعارات بلیغ من وهذا ،والرقة العطف

 -  M´ ³ L  وصف اهللاI ٥( لقدره وٕاعالء بشأنه، تنویها عظیم، بأنه القرآن(.  

 -  M± °  ̄® ´ ³ ² L ٦(المكذبین على بالرد تعریض االمتنان هذا في(.  

                                                           
  ).٥٤٩٢/ ٨( يالحمیر لعرب من الكلوم: ) شمس العلوم ودواء كالم ا(١
 .)باختصار١٩٣/ ٢ین:  الفراهیدي ()  الع(٢
 ).٩٤/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر للجزائري ( (٣
 باختصار. )١٠٨/ ٢) صفوة التفاسیر : للصابوني((٤
 بتصرف. )٧٦/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٥
 ).٧٩/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٦
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 -  M ̄ L والمنة اإلكرام في أظهر اإلعطاء ألن ؛)أنزلنا(أو) أوحینا( دون الفعل هذا أوثر.   

 -  M² ± °  ̄® L في تعاد بها، یثنى ألنها ؛الكتاب فاتحة سورة هي المثاني السبع 
 هذا استعماله فیكون التكریر، مطلق به المراد االثنین اسم من فاشتقاقها ،الصالة من ركعة كل

  .)١( مرسالً  مجازاً 

  المقاصد واألهدافتحقیق خامسًا: 
فهي أفضل سورة في  -من الخیر قط، ةالفاتح سورة سورة من القرآن مثل منَ ؤتبیان أن لم یُ  -١

َأُتِحبُّ َأْن (َبيِّ ْبِن َكْعٍب : َقاَل ألُ  rَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة رضي اهللا عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ،)٢(القرآن
ُبوِر َوَال ِفي اْلُفْرَقاِن ِمْثُلهَ  ْنِجیِل َوَال ِفي الزَّ ا ؟ َقاَل : ُأَعلَِّمَك ُسوَرًة َلْم َیْنِزْل ِفي التَّْورَاِة َوَال ِفي اإلِْ

َالِة ؟ َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّ ، َیا َرُسوَل اللَّهِ ، َنَعمْ  َم : َكْیَف َتْقرَُأ ِفي الصَّ
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َما ُأْنِزَلْت ِفي : َفَقرََأ ُأمَّ اْلُقْرآِن .َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّم

ْنِجیِل َوَال ِفي الزَُّبوِر َوَال ِفي اْلُفْرَقانِ    .)٣(ِمْثُلَها) التَّْورَاِة َوَال ِفي اإلِْ

َعْن أَبِي َسِعیِد ْبِن اْلُمَعلَّى رضي هللا عنھ أن َرُسول ، المثاني السبع هي أنها الفاتحة فضل ومن  -٢
 ِ َألَُعلَِّمنََّك ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم السَُّوِر ِفي اْلُقْرآِن َقْبَل َأْن َتْخُرَج ِمْن اْلَمْسِجِد) ثُمَّ ھ: (قَاَل ل rهللاَّ

وَرٍة ِفي اْلُقْرآِن ؟ ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم سُ ِبَیِدي َفَلمَّا َأرَاَد َأْن َیْخُرَج ُقْلُت َلُه : أََلْم َتُقْل َألَُعلَِّمنََّك َأَخَذ 
ركن  وهي، )٤()َواْلُقْرآُن اْلَعِظیُم الَِّذي ُأوِتیُتهُ ، ِهَي السَّْبُع اْلَمثَاِني، (اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمینَ :َقالَ 

اِمِت رضي اهللا عنه َأنَّ ، من أركان الصالة ال تصح الصالة إال بها ؛ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
  .)٥( )اْلِكتَابِ  َال َصَالَة ِلَمْن َلْم َیْقرَْأ ِبَفاِتَحةِ َقاَل : ( rَرُسوَل اللَِّه 

 عات الصالةمرة في الصالة هن عدد رك عشرة فتقرأ سبع أن نقرأ الفاتحة، ففي كل ركعة یجب
فهي جمعت بین التوسل إلى اهللا تعالى  وافتتح اهللا بها كتابه الكریم فشّرفها بأن تكون أول سورة

ثم جاء سؤال أهم ، والتوسل إلیه بعبودیته وتوحیده، بالحمد والثناء على اهللا تعالى وتمجیده

                                                           
 باختصار. )٨٠/ ١٤(التحریر والتنویر: البن عاشور ) (١
 ).٩٤/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ((٢
أبواب فضائل القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم باب ما جاء في فضل فاتحة  -) سنن الترمذي : (٣

 ) [حكم األلباني] : صحیح.٢٨٧٥)(ح ١٥٥/ ٥الكتاب (
 ).٤٤٧٤)(ح ١٧/ ٦ا جاء في فاتحة الكتاب " () صحیح البخاري كتاب تفسیر القرآن، باب م(٤
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وٕانه إذا لم یحسن الفاتحة، وال أمكنه ’ كتاب الصالة  -) صحیح مسلم (٥

 ).٣٩٤)(٢٩٥/ ١تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها (
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فتخّیل أنك  جابة،فالداعي به حقیق باإل، المطالب وأنجح الرغائب وهو الهدایة بعد الوسیلتین

  .)١( مساًء في سنَّة أو فرض یرد علیك ملك الملوك قرأت الفاتحة صباحًا أو  كلّما

 آخر شيء أي بها یقاس ال المسلمین وعلى r النبي على العظمى النعمة هو العظیم "القرآن -٣
   . )٢( ذلك" غیر أو ثروة أو مال من

فالقرآن  علیه، تثنى وألنها المكررة، المواعظ نم فیها لما مثاني، كلها اهللا كتب تكون أن یجوز -٤
 الشيء عطف إال هو هل السبع، على العظیم القرآن عطف صح كیف ولكن بعضها، یكون
 ألنه القرآن، اسم علیه ینطلق وراءهنّ  فما الطوال، أو للفاتحة بالسبع عنى إذا نفسه، فنقول على
̈   ©  M 8          ªقوله مثل الكل، على یقع كما البعض على یقع اسم  §  ¦L 

 له یقال ما آتیناك ولقد فالمعنى المقصود األسباع عنیت وٕاذا یوسف، سورة یعنى]، ٣یوسف: [
  .)٣(والعظم  التثنیة أو الثناء هو النعتین، لهذین فالجامع العظیم، والقرآن المثاني السبع

 والقرآن المثاني من سبعا آتاه أنه و بالدین، یتعلق فیما علیه نعمه عظم رسوله عرف عندما اهللا -٥
 أوتیت إنك لرسوله قیل كأنه الدنیا، في ویرغب عینیه یمد عن أن نهى حبیبه ورسوله العظیم، 

 یستحسن ما إلى ینظر الr  فكان الدنیا، إلى بااللتفات وخاطرك سرك تشغل فال العظیم القرآن
 فتقنع وأبعارها أبوالها في ستعب وقد المصطلق، بني نعم إلى نظر أنه الدنیا، وروي متاع من
  .)٤(اآلیة هذه وقرأ ثوبه في

" ومثله مواله، عبادة على العبد وٕاقبال الدوام، على الدنیا متاع إلى التشوف عن تزجر اآلیات - ٦
 M 8 7  zy   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   lL ] :ولیس ]،١٣١طه 

 اإلنسانیة، الخلقة وتشوف اآلدمیة جبلة بالنساء، لیتشاغ والسالم الصالة علیه وكان كذلك،
 ذلك من أحرى فهي ربه، مناجاة لدى الصالة في إال عین له تقر وال الطیب، على ویحافظ
 في كان كما بالكلیة الصالحة األعمال على واإلقبال الرهبانیة محمد دین في یكن ولم وأولى،

 اإلنسان، على خفیفة الحرج عن خالصة سمحة حنیفیة سبحانه اهللا شرع عیسى وغیره، وٕانما دین
 الفضالء من والمخلصون الفراء سلیم وراي بقلب اهللا إلى ویرجع بشهواتها اآلدمیة من یأخذ

 من الدنیا على غلب لما أولى، الیوم والسموات األرض لرب والخلوص اللذات عن االنكفاف
 تحرم من ومصانعة خالطتهم تجوز ال من مخالطة إلى المعاش في العبد واضطر الحرام،

                                                           
  ) .١/٢٤) انظر :  ومدارج السالكین: البن القیم ((١

   ).٧٥/ ١٤للزحیلي ( التفسیر المنیر:(٢) 
  ) بتصرف.٥٨٨/ ٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: للزمخشري ((٣
 باختصار. )١٦١/ ١٩) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((٤
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 یوشك أن"  : rقال، )١( وأعدل للعبد أصوب الدنیا عن والفرار أفضل، القراءة فكانت مصانعته،

   .)٢("الفتن من بدینه یفر القطر ومواقع الجبال  شعف بها یتبع غنما المسلم مال خیر یكون

  بدلیل قوله تعالي ةالبین النذارة بتلك  لقومه رسول به كل جاء األصیل، ما الدعوة طریق -٧
  M   YX  W  V  U  T  S    R  Q  P   O   NL ] :فبین سبحانه  ]،١٦٥النساء

وتعالى أن الرسل بعثوا مبشرین ومنذرین، مبشرین من أطاعهم بالنصر والتأیید والجنة والكرامة، 
  .)٣(ومنذرین من عصاهم بالخیبة والندامة والنار

M 8 7 3  2  1  0  /  .    -   ,   +     8  7     6  5      4L 
نذیرًا مبینًا لكل من عصى بالنار  r أرسل رسولنا وحبیبنا محمد فقد ،]٤٦ – ٤٥األحزاب: [

  لهم. قامة الحجة، وقطع المعذرةوإل
  

  المقطع الثالث: تبلیغ دعوة الرسل
 M 8 7 5 4 3 2 1 0 / . - ,         + * ) ( ' &

 A @ ?> = < ; : 9 8 7          6L ] :٩٦ – ٩٠الحجر.[  

    أوًال: المناسبة
 بالمقتسمین حل ما بهم یحل أن بتحذیرهم أمرهم عاقبة بعدما أمر اهللا  رسوله أن یبین لهم

 ویبین ذلك، عدا بما وكفروا التوراة وافق بما فآمنوا ا،أقسامً  القرآن جعلوا الذین )والنصارى الیهود(
إلى  یلتفت وال الشرائع، من به أمر ما یعلن نأ أمره ،جمیع أعمالهم عن سیسألهم ربهم أن لهم

  .)٤(كیدهم وأزال به المستهزئین أمر كفاه تعالى فاهللا یفعلون، بما یبال وال له، المشركین ولوم تثریب

  : المعنى اللغويثانیاً 
عما rوالمراد بالصدع هنا أن یكشف الرسول )٥(اإلظهار":  الصدع"  وأصل  ): فاصدع(  -١

  .أمرك به

                                                           
 بتصرف. )٥٦/ ١٠) الجامع ألحكام القرآن:  القرطبي ((١
 ).١٩)(ح ١٣/ ١() صحیح البخاري: كتاب اإلیمان،  باب: من الدین الفرار من الفتن (٢

   ).٢١٥٤/ ٤انظر: في ظالل القرآن: سید قطب ( (٣)
 بتصرف. )٤٤/ ١٤تفسیر المراغي () (٤
 ).٣٣٢/ ٢) الزاهر في معاني كلمات الناس: أبو بكر األنباري ((٥
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 وال جانبه ویولیه عنه یصد أن كله هذا ویعرض هذا ویعرض ،وأشاح عرضأ ): أعرض(  -٢

  .)١(إلیه یلتفت
: عدوه شر كفاه" وعصمه حماه عنه، ومنعه كیده، من حفظه: فالن شر اهللا كفاه ): كفیناك(  -٣

  .)٢(عنه الشر ذاك منع

 به وهزأت ،به وتهزأت به، واستهزأت هزئت: تقول ،السخریة: والهزؤ "الهزء ): ینئالمستهز (  -٤
 .)٣(ومهزأة" هزءاً  ،أیضاً 

  : المعنى اإلجماليثالثاً 

 كانوا عما بنون، وال مال ینفع ال یوم جمیعاً  لونأبأنهم سیس قسم لهم بربكأیا محمد 
 األمر كان ، وٕاذاتراباً  كنت لیتني یا الكافر یقول حتى ،الوافي الجزاء علیه وسنجازیهم ،یفعلون
 الرسالة تبلیغ اهللا بأمر رسول یا فاصدع بها وعملت التوجیهات ذهه كل نفذت یا محمد وقد كذلك،

الدعوة، فبهذه الدعوة  في اإلسرار مرحلة فقد مضت بدعوتك واجهر، جمعهم بها وفرق للجمیع،
 سیعصمك فاهللا بهم تبال وال المشركین، عن وأعرض یا محمد جدارهم، وسیصدع حائطهم سینشق

 آخر، إلها اهللا مع یجعلون الذین بك، المستهزئین شر كفیكوسی عنده، من بروح وسیؤیدك منهم،
 یعلمون فسوف  والبغضاء، العداوة في لك ، و المجاهریننفعاً  وال ضراً  تملك ال باهللا آلهة ویشركون

  .)٤(شركهم ونتیجة عملهم عاقبة

  ].٦٧المائدة: r  M  8 7]  \    [  ZL ]هو حافظ نبیه U اهللا

  : البالغةرابعاً 
١ -  M& L   النبي ضمیر إلى مضافاً  الرب صفوr  المقسم السؤال في أن إلى یوحي 

 یغضب رب سؤال إیاه تكذیبهم عن المكذبین اهللا سؤال وهو به، التنویه من حظاً  علیه
   .uلرسوله

٢ - M 7   6 5 L وعبر مستهزء، كل كفیناك :أي العموم، ویفید للجنس التعریف 
 ما وقصارى ،األذى أنواع أقل وهو هزاءهماست كفاه أنه إلى یوحي المستهزئین بوصف عنهم

                                                           
 باختصار. )٧٤/ ٢) مشارق األنوار على صحاح اآلثار أبو الفضل السبتي ((١
 ).١٩٤٧/ ٣اصرة:  د أحمد عمر  () انظر: معجم اللغة العربیة المع(٢
  .)٨٣/ ١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي ((٣
 ).٢٩٤/ ٢) انظر: التفسیر الواضح: للحجازي ((٤
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األحرى،  بطریق مفهوم األذى من االستهزاء من أشد هو ما فكفایته، االستهزاء به یؤذونه
 . )١(بشأنه اهتماما لكن تحققه و في للشك ال) إن(ــ ب الخبر وتأكید

٣ - M 7 L M > = < ; : 9 L  ولتسلیة بحالهم، للتشویه بذلك وصفهم 
 .اهللا على افتروا فقد علیه االفتراء على اقتصروا ما بأنهم  rالرسول

٤ - M : L ٢(له مجددون ذلك على مستمرون أنهم إلى لإلشارة ؛المضارع وصیغة(.  

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 من بالعذاب واإلنذار الخلق، لجمیع اهللا لرسالة التبلیغ بعده عالم مؤمن وكل r النبي مهمة - 

 .)٣(والعصیان الكفر
 uأنكر قومه دعوته وآذوه وآذوا أصحابه ولكنه صبر على ذلك  قومه، ولكن  rا النبيدع - 

، ثم أمره اهللا بالصدع فأظهر الدعوة وصبر على األذى، وهكذا أصحابه، بها أوالً  وكان مستتراً 
وكان من السابقین إلى ذلك أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنه، سبق إلى اإلسالم والدعوة، 

 عنها، وعلي رضي اهللا عنه، وزید بن حارثة، هؤالء األربعة هم السابقون وخدیجة رضي اهللا
   إلى اإلسالم والدعوة، ثم تابعهم الناس.

 سواء سیعذبهم، U اهللا اآلخر بالبعض ویكفروا ببعضه یؤمنوا الذین اهللا، لكتاب المقتسمین - 
 الناس،  وجمیع وسیسألهم قریش، مشركي من أم) والنصارى الیهود( الكتاب أهل من أكانوا

M  Ú  ÙØ  :تعالى لقوله یسأل، والكافر حساب، بغیر الجنة دخل من إال ومؤمنهم، كافرهم
     ÛL ] :٢٤الصافات[ و M  8 7   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄL ] :الغاشیة

٤(] ٢٦، ٢٥( . 
لحة أو مفاسد تزید على مص سیما إذا لم یكن هناك اضطهاد مشروعیة الجهر بالحق وبیانه ال - 

والمؤمن الحق الذي یقرأ ویعتبر وال یصم أذنیه بدعوى أن األزمنة تغیرت ، )٥(قول الحق
والظروف تبدلت، ورغم إیماننا العمیق بذلك إال أن الطغاة هم الطغاة والظلمة هم الظلمة، وٕان 

الحق حتى یعلم أصحابه جهاد الظالمین بكلمة  rكان النبي فقد  ،تبدلت أزمانهم وأماكنهم
                                                           

 .بتصرف )٨٧/ ١٤التحریر والتنویر ( (١)
  . )٩٠/ ١٤انظر: المرجع السابق( )(٢

 . )٧٦/ ١٤التفسیر المنیر للزحیلي ( (٣)
/ ٢ومن أراد المزید فلیرجع لطائف اإلشارات = تفسیر القشیري (، )٧٦/ ١٤المنیر للزحیلي ( التفسیر انظر: (٤)

 ).١٦٤/ ١٩ومن مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ( )،٢٨٢
 ).٩٧/ ٣انظر: أیسر التفاسیر:  للجزائري ( (٥)
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الجهاد  :أي ،وقد وضع رجله في الغرز rسأل النبي  یعودوا إلى الرشد، فقد روي أّن رجالً 

  وهو من باب تغییر المنكر باللسان. ،)١()كلمة حق عند سلطان جائر( أفضل؟ قال: 

بصور من البطوالت والنماذج الحیة التي آمنت بإله واحد  ءٌ اإلسالمي ملي ناتاریخ وأیضا 
ه، وأن األمر كله بیده، فعاشت للحق، وتمسكت به، وصبرت علیه، وجاهدت الباطل، ال شریك ل

موا أنفسهم قاموا بالواجب خیر قیام، وألز و  ،ةلت تكالیفه العسیرة برضا وطمأنینونهت عنه، وتحم
، فلم یتركوا ظالًما یتعدى حقوق اهللا، متجبًرا في األرض إالَّ وقفوا في وجهه، وقالوا ما rيهدي النب

  .ُیرِضي ربهم، وٕان أسخط الناس علیهم

  

  رة السجود یعین على اتمام المهامالمقطع الرابع: التسبیح والصالة وكث
 M 8 7 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C

V U  L] :٩٩ – ٩٧الحجر.[  

  أوًال: المناسبة
 لوم إلى یلتفت وال الشرائع، من  أمره ما یعلن في اآلیات السابقة أن بعد ما أمر اهللا رسوله 
بین له في هذه اآلیات   ،كیدهم وأزال به المستهزئین أمر كفاه تعالى فاهللا علیه، وتثریبهم المشركین

  بالتسبیح البشر، فعلیه دأب هو كما واستهزائهم سفههم سماع من الصدر ضیق ساوره انه إذا
  .)٢(لربه الطاعة واإلكثار من والتحمید

  : المعنى اللغويثانیاً 
  .)٣(احتماله یطق ولم األمر علیه شق وضجر، تألم: صدره : ضاق)ق صدركیضی( -١

 :أي"" الیقین" یأتیك حتى" وتیقن واستیقن أیقن الموت، :أي ،"بالیقین" : یأتیك)یأتیك الیقین( -٢
 .)٤(الموت

  

                                                           
)[حكم األلباني]  ٤٢٠٩)(ح ١٦١/ ٧) سنن النسائي: كتاب البیعة،  فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر ((١

 صحیح.
 ).٤٤/ ١٤) انظر: تفسیر المراغي ((٢
 ).١٣٧٨/ ٢) معجم اللغة العربیة المعاصرة د أحمد عمر ((٣
 بتصرف. )٢٠٠/ ٥) مجمع بحار األنوار: محمد طاهر بن علي ((٤
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   :ثالثا: المعنى اإلجمالي
 حتى ربه، َألمر امتثاًال  بالدعوة ما جهر بعد، معه آمن ولمن r للنبي قریش ِإیذاءُ  اشتد  

 علیه ِإني أعلم اهللا فَأنزل ،والسخریة الشرك من كلمات یقولون كانوا بما، صدره همه وضاق عظم
 وانقباضه، الصدر ضیق من یصیبك فیما  ِإلىَّ  فافزع وألم من المشركین، ،هم من یصیبك ما

 من علیه َأنت ما على ودم ِإلَي، والدعوة وأكثر من طاعتي وعبادتي المشركون، یقول عما ونزِّهني
  .)١(اً حیّ  دمت ما ليَ  والتسبیح والعبادة الصالة

  النزول سببرابعًا: 
 في یغمزون فجعلوا بمكة، أناس على r النبي مر: قال مالك بن أنس عن ):كفیناك إنا(

 في الظفر مثل فوقع بأصبعه، جبریل فغمز جبریل، ومعه نبي، أنه یزعم الذي هذا: ویقولون قفاه،
 كفیناك إنا(: اهللا فأنزل منهم، یدنو أن أحد یستطع فلم نتنوا، حتى قروحاً  فصارت ،أجسادهم

  .)٢()المستهزئین

   : البالغةخامساً 
 -  MD C L  الخبر عن ما تأكیدل هذا قد، و حرف التحقیق و القسم  قد أكد اللَّه تعالى علمه بالم 

 في r عنه بالمخبر عنایةوال االهتمام من مزیدٍ  وٕاظهاریضیق به صدر نبیه األمین تسریة 
وفیه كمال معاونته، وفیه مع كل هذا ما یفید اإلنذار للمشركین على ما  واالستقبال، الحال

  .)٣(یقولون ویفعلون ویعتقدون

 -  M M L KL  والتقدیر: فسبح ربك بحمده فحذف من األول لداللة  ،الباء للمصاحبة
   الثاني.

 - M P O N  S R QL   ٤(في طلب الدواممستعمالن فیهما  األمر(.  

 -  M  G FL  ٥(واألحزان للهموم وتعرضها النفس، كدر عن كنایة(.  

  
                                                           

 ).٥٨٤/ ٥مجمع البحوث ( -) انظر: التفسیر الوسیط (١
قال الطبراني: لم ).٧١٢٧)(ح ١٥٠/ ٧الطبراني: باب المیم من اسمه: محمد ( ) المعجم األوسط:  أبو القاسم(٢

 یور هذا الحدیث عن أنس إال یزید بن درهم ، تفرد به محمد بن عثمان القرشي.
 ).٨٤/ ٨) انظر: التفسیر الوسیط:  لطنطاوي ((٣
 ).٩١/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٤
 ).٨٤/ ٨طاوي () انظر: التفسیر الوسیط: لطن(٥
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  تحقیق المقاصد واالهداف: سادساً 
 M M L KL  :ذكر العلماء عدة أقوال فیها، ومن ذلك  

   هللا. المتواضعین من یعني الساجدین من وكن ربك بأمر فصل: عباس ابن قول -١

 بعض قال المصلین من یعني الساجدین من وكن وبحمده اهللا سبحان قل الضحاك: قول -٢
 فإنها العبادات بهذه العبد أتى إذا القلب، عن الحزن زوال في والسبب: المحققین من العارفین

 فال وحقارتها الدنیا قدر یعرف ذلك فعند صدره وینشرح وینفسح قلبه، ویشرق بها باطنه تنور
  .قلبه عن والحزن والغم الهم ل عنهفیزو  فواتها على یتأسف وال إلیها، یلتفت

 إنما رب یا: یقول فكأنه الصالة إلى ففزع مكروه بالعبد نزل إذا: من العلماء بعض وقول
 ما بي فافعل یدیك وبین عبدك فأنا أكره، ما كفیتني أو أحب ما أعطیتني سواء عبادتك علي یجب
  .)١(تشاء

 الشهود، محل في كان في ذلك أنهبل قال اهللا یضیق صدرك والسبب  ؛قلبك یضیق یقل لم
   .وحشة تكون اللقاء ال فمع اهللا، لقاء دون للمؤمن راحة وال

 ما بسماع صدرك ضاق فإن، MD C L : بدلیل قوله الصدر ضیق علیه ولكن اهللا هّون
 بما لك وسلوة صدرك ضیق یزول فبذلك  علیه، وأثني تسبیحا هللا، بلسانك فارتفع ویفعلون یقولون
  .)٢(عّزنا واستحقاق وتقدیسنا، قدرنا جالل من تتذكر

 الصدر ضیق على والصالة والتحمید بالتسبیح األمر ترتیب أن الكریمات، اآلیات هذه من
 واألحزان، الهموم  وتنقشع ،- تعالى -بإذنه یزول المكروه والصالة والتحمید بالتسبیح أن على دلیل

  .والكروب والمآزق األزمات من الخروج وطریق

 السجود، قال حال تعالى اهللا من الصالة، وغایة القرب إلى لجأ أمر حزبه إذا r انك لذا
r ٣()الدعاء فأكثروا ساجد وهو ربه من العبد یكون ما أقرب(: هریرة أبي عن(.  

 وعبر ولكن المراد الصالة، M P O N L بقوله بالذكر في اآلیة  السجود خص لذا
  .)٤(وفضله  الجزء هذا ألهّمّیة الكل، نع بالجزء التعبیر باب من بالسجود عنها

                                                           
 بتصرف. )٦٥/ ٣) لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن ((١
 ).٢٨٣/ ٢) انظر: لطائف اإلشارات : القشیري ((٢
   .ح)٤٨٢)(٣٥٠/ ١) صحیح مسلم:  كتاب الصالة،  باب ما یقال في الركوع والسجود ((٣
 ).٨٤/ ٨طاوي () والتفسیر الوسیط: لطن٧٧/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٤
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للصحابي الذي أراد مرافقته في  r لذلك قال رسول اهللا U والسجود هو قمة التذلل هللا

  .)١( ) أعنى علي نفسك بكثرة السجود( :الجنة

 یأتیهم حتى الدوام على التي فرضت علیهم وهي الصالة بالعبادة مطالبین جمیع المسلمین
 دام ما اإلنسان على واجبة ونحوها، كالصالة العبادة أن على" ::)٢(كثیر ابن اإلمام الموت، قال

الحنیف فیه السماحة  فاإلسالم عقله، على الذاكرة فقد أو الغشیان یغلب لم ما :ثابتا، أي عقله
 كما حاله، بحسب حسب قدرته واستطاعته فیصلى الصالة فكل إنسان یؤدي والیسر و السهولة،

 لم فإن ا،قائمً  صل(  قال: r اهللا رسول أن حصین بن عمران عن اريالبخ صحیح في ثبت
 .)٣()جنب فعلى تستطع لم فإن ا،فقاعدً  تستطع

 أو تركها فریضة كل على ویحاسب لغیبوبة مثال،  إال في أي حال عنه تسقط ولكن ال
M      l  k :السالم علیه عیسى الصالح العبد قال كما ا،عمدً  أهملها   j  i     h   gL 

  .)٤(] ٣١مریم: [

 المعرفة، بالیقین المراد أن إلى المالحدة من ذهب من تخطئة على أیضاً  بها ویستدل
  .)٥(وجهل وضالل كفر وهذا. عندهم التكلیف عنه سقط المعرفة، إلى أحدهم وصل فمتى

 الوجاهة؛ به تظهر ما هو نعلم كما اإلنسان ووجه للخضوع، الواسع الَمْظهر هو السجود
ثه شيء أيَّ  عنه تدفع ما أول وهو الناس؛ َقىَتلْ  وبه  بأرقى یسجد وَمنْ  عنه، رضاك من ینال أو ُیلوِّ
 ما العزة من یعطیه فسبحانه نعمه على له شكراً  هللا یخضع وَمنْ  ِعّزة، ُیعطي خضوع فهذا فیه؛ ما

 العبودیة؛ لفظ یكره واإلنسان ،سبحانه للحق الخضوع قمة هو السجود السجود، و َأْوُجه كل یكفیه
 العبودیة من النوع وهذا ،للبشر البشر عبودیة نتیجة المظالم من كثیراً  حمل البشریة تاریخ ألن

 ِقمَّة ذلك وفي للعباد، سبحانه َخْیره تعطي هللا العبودیةَ  ولكن للسید؛ العبد َخْیر نعلم كما یعطي
 .)٦(لإلنسان التكریم

                                                           
   .ح)٤٨٩)(٣٥٣/ ١( والحث علیه السجودضل ف الصالة،  بابصحیح مسلم:  كتاب  )(١
: الحافظ الكبیر، أستاذ هذه الصناعة في زمانه، وقبلها بمدَّة، وبعدها إلى زماننا ٧٧٤أبو الفداء ابن كثیر. ت  )(٢

تعلیل، واالنتقاء، واالنتقاد، واالعتقاد، هذا، سمع الكثیر، وجمع وصنف، وألف وأجاد وأفاد، وأحسن النظر وال
وكان فرید عصره، ونسیج وحده، وٕامام أهل دهره في أسماء الرجال، وصناعة التعلیل، و"الجرح والتعدیل" 

 .)٤٠وحسن  التصنیف الدلیل المغني لشیوخ اإلمام أبي الحسن الدارقطني (ص: 
 ).١١١٧)(ح ٤٨/ ٢قاعدا صلى على جنب ( ) صحیح البخاري: أبواب تقصیر الصالة، باب إذا لم یطق(٣
 ).٧٧/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر للزحیلي ((٤

 ).٤٧٢ – ٤) انظر:  تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر ( ٣(
  .باختصار )٧٧٨٧/ ١٣) تفسیر الشعراوي ((٦
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١٠٩ 

 الفصل األول
  

من  وبحمده بأن اهللا سبحان(: بهذه الجملة بیحالتس نتحصل على األجر العظیم بالتسبیح ففضل - 
  .)١()البحر زبد مثل كانت ولو ذنوبه غفرت مرة مائة قالها

 ، ویدعوأمر أو كانت له حاجه فلیسرع إلى اهللا بالصالة به ضاق فمن الحاجة صالة مشروعیة  - 
 لعلیما وهو - شاء إن - حاجته یقضي أو به ما بها تعالى اهللا فیفرج ویطلب حاجته من اهللا،

  .)٢(الحكیم
 اهللا على الثناء على اشتملت قد اآلیة الكریمة فهذه، MM  L  K    L   :العلماء بعض قال
  :بأمرین یكون الكمال ألن ؛كمال بكل

  .التسبیح معنى هذا یلیق، ال عما والتنزه الرذائل، عن التخلي :أحدهما
 بكل الثناء فتم .الحمد نىمع وهذا الكمال، بصفات واالتصاف بالفضائل، التحلي :والثاني

  .)٣(كمال
 في أو الصفات في أو الذات في النقائص عن یكون فالتنزیه بالحمد، التسبیح ن دائماً رَ قْ تُ         

 ُمْطلقة، أزلیة وصفاته ذات، أيَّ  ُتْشِبه ال فذاُته وأفعاله، وصفاته ذاته في كاملٌ  واهللا سبحانه األفعال،
 المؤمن َسْلوى أبدًا، فكأن َخْلقه من أحدٌ  فیه اهللاَ  یشارك ال الذي األمر هو للخالق المخلوق وتسبیح

 إلى َیْأوي ألنه النفسیة؛ الراحة لیجد الَخْلق؛ قسوة من ربه إلى یفَزع أنْ  الحیاة أسباب به تضیق حین
 َجْفوة عن عزاءً  اإلیمانیة النفس عند لیوجدوا ؛باهللا العارفین بعض القضیة شدید، ویشرح هذه ُرْكن

  اهللا ُتسبِّح عندما فأنت "به ُیؤنسك أن یرید أنه فاعلم َخْلقه من أوحشك إذا" : فیقولون لهم؛ لَخْلقا
 لصالحك ذلك وكل كأفعالك؛ لیست وأفعاله كصفاتك، وصفاته لیست كذاِتك، لیستْ  ذاته بأن تُِقرّ 

 فیه ذاتیة هيف سبحانه قدرته أما وأغیار؛ َعْجز قدرة هي البشر من غیرك وقدرة فقدرتك أنت؛
 ُمنزَّه ألنه ؛ربك فتحمد بالحمد، التنزیه تصحبَ  أنْ  فعلیك النِّعم، بُكل یأتیك الذي وهو وَأزلیة، وُمْطلقة

 ِلتخُدَمك، كلها المواهب خلق الذي فسبحانه وقت؛ كل في واجب هللا والحمد مثلك، یكونَ  أنْ  عن
 تلك فخْیرُ  الموهبة؛ تلك وهبه قد هسبحان أنه اهللا وتحمد علیها، تغبطه موهبة صاحب ترى وحین
 ُنخِلف قد َفُكلُّنا الخیر؛ بكل لك َوْعده ُیخِلف ال فسبحانه اهللا؛ بحمد ُتسبِّح إلیك، وحین یِصل النعمة
 سبَّْحتَ  كلما النعمة تغمرك ولذلك أبدًا؛ وعده ُیخِلف فال سبحانه أما أغیار؛ ألننا ؛َعنَّا رغماً  الوعد

  .)٤(وحمدته اهللا
                                                           

  ء ، باب فضل التهلیل والتسبیح والدعالذكر والدعاء والتوبة واالستغفار) صحیح مسلم: كتاب ا(١
)٢٦٩١( )٢٠٧١/ ٤.(   

 ).٩٧/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ((٢
 بتصرف. )٨٤/ ٨) التفسیر الوسیط : لطنطاوي ((٣
 باختصار )٧٧٨٧/ ١٣) تفسیر الشعراوي ((٤



  
  
  

  لفصل الثانيا
  الدراسة التحليلية ملقاصد وأهداف سورة  

  )٥٠- ١النحل من اآلية (
  

  ویشتمل على خمسة مباحث: 

  .)٤-١(اآلیاتمقاصد وأهداف سورة النحل  :ولث األ المبح

  )١٨-٥( اآلیاتمقاصد وأهداف سورة النحل  ث الثاني:المبح

  )٣٢-١٩( اآلیات مقاصد وأهداف سورة النحل  المبحث الثالث:

  )٤٠-٣٣( اآلیات مقاصد وأهداف سورة النحل  :الرابعالمبحث 

  )٥٠-٤١( اآلیات مقاصد وأهداف سورة النحل خامس: حث البالم

  

  
  
  
  
  



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١١ 

 الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  

  ولث األاملبح
  )٤-١(اآلياتمقاصد وأهداف سورة النحل  

  
  ویشتمل على:

  .قریب Uالمقطع األول: عذاب اهللا 
  .ل المالئكة على الرسلالمقطع الثاني: تنز

  .للسموات واألرض لیس عبثاً  Uالمقطع الثالث: خلق اهللا
  

   



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١٢ 

 الفصل الثاني

  ولاملبحث األ
  )٤- ١ اآليات( مقاصد وأهداف سورة النحل من

  
  قریبUالمقطع األول: عذاب اهللا 

 M   a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  XL ] :١النحل.[  

  أوًال: المناسبة
 كان ،] ٩٢ الحجر: [M(   '  &    L الحجر  سورة في U عندما قال اهللا  

  .)١( M  Z  Y  XL  الدنیا، فقیل في فعلوه عما وسؤالهم ،القیامة یوم حشر المشركین إلى تنبیهاً  ذلك

  نزولال ثانیًا: سبب
 الكفار قال ]،١القمر: [ M}  | L  تعالى قوله نزل لما ": t عباس ابن قال

 حتى تعملون كنتم ما عضب عن فأمسكوا ،اقتربت قد القیامة أن یزعم محمداً  إنَّ : لبعض بعضهم
فنا مما شیئاً  نرى ما: محمد یا قالوا األیام امتدت فلما ننظر، M  Z  Y  X  تعالى اهللا فأنزل به ُتَخوِّ

   \  [L "٢( اآلیة(.  

 . Uفلحكمة یریدها اهللا ؛وٕان تأخر ،فهذا یدل على أن األمر واقع
  

  ثالثًا: المعنى اللغوي:

١ - )X  :(ودنا" "قرب أي )٣(.  

 .)٤("وعد اهللا" هللا): (أمر ا -٢

  رابعًا: المعنى اإلجمالي

  .)٥( فال تستعجلوه فهو قادم ال محالة بالقیامة وهو المجيء بوعده U اهللا أمر قرب ودنا

                                                           
 ) بتصرف.٥١/ ١٤) تفسیر المراغي ((١
 ).٢٧٨) أسباب النزول : للواحدي(ص: (٢
 ) .٢٥٢/ ١٤ألزهري (ل) تهذیب اللغة: (٣
 ).  ١٣/ ١محمد طاهر بن علي (ل) مجمع بحار األنوار: (٤
 ).٦٦/ ٣) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١٣ 

 الفصل الثاني

  اللطائف البیانیةخامسًا: 
١-  MZ  Y  X L  یوم وهو"  اهللا أمر"  وقوع لتحقق ؛المستقبل موضع" أتى"الماضي  الفعل وضع 

  .)١( دافع من له ما اقع،و  أمر هو إذ ؛القیامة

 علیه یعظم ال لمن إلضافته ؛وعظمته تهویله یفید إبهام "اهللا بأمر" و"التعبیر عن یوم القیامة  
  . )٢( شيء"

٢ -  M   aL  قوله في الخطاب من التفات فیها    M\   [] L    لشأن تحقیراً  ؛الغیبة إلى 
  .)٣(العقالء منها یتبرأ التي نائعهملش وحكایة الخطاب، رتبة عن درجتهم من اوحط   المشركین،

  تحقیق المقاصد واألهدافسادسًا: 
وحده له ملك السموات واألرض، ولم یتخذ ولًدا، ولم یكن له شریك في ملكه،  فهو Iاهللا  - ١

من العدم، فسوَّاه على ما یناسبه من الخلق َوْفق  وخلق كل شيء ،- أیها الناس- الذي خلقكم 
فیعلم ما غاب عن خلقه وما   ،یخفى علیه شيء ، فالو خللدون نقص أ ،ما تقتضیه حكمته

ال  المستحق للعبادة وحده، وهو الواحد القهار الذي یستحق األلوهیة والعبادة، فهو ،شاهدوه
خلقها وخلقكم، وال Uوال تستطیع َخْلق شيء، واهللا  األصنام واألوثان التي ال تضرُّ وال تنفع،

 .)٤(عتملك لنفسها َدْفَع ضر أو جلب نف

 أتى البقاء، وقد دار إلى الفناء دار من الناس انتقال وهي واقعة، لحقیقة في اآلیات تقریر -٢
 موجود وهو فیهم، Uاهللا أمر یستعجلون فلم ،األرض هذه على حیاة للناس كان منذ فعالً 

 الیوم، یمت لم فمن الناس، من كثیرة أعداد على یوم كل یأتي الموت فیهم، فإن عامل بینهم،
  .)٥(یطلبهم أمراً  الناس یستعجل فلم غد بعد أو غداً  یموتفس

ولكن  محالة، ال كائن ومتحقق فهذا الساعة وقیام والهالك العذاب أعلن عن نزول I اهللا -٣
 بوقوعه، معنى لالستعجال داعي وال قریب، فال أمر وهو، Iاهللا علم في ومقدر معین بوقت

  .)٦(قریب آتٍ  وكل محالة، ال آتٍ  فإنه ،وحدوثه

                                                           
 ).٣٠٧/ ٣محمد المكي الناصري (ل) انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر: (١
 ). ٩٧/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٢
 بتصرف.) ١٠١/ ٨) التفسیر الوسیط:  لطنطاوي ((٣
 .)٢٦٨/ ٥بن كثیر (الانظر:  تفسیر  القرآن العظیم:  )(٤
 .) بتصرف٢٦٩/ ٧ر القرآني للقرآن () التفسی(٥
 ).٨٦/ ١٤)، التفسیر المنیر: للزحیلي (١٠٠/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ((٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١٤ 

 الفصل الثاني
 األقوال إلى بهم المؤدى المشركین، وٕاشراك الشرك عن وصفاته، بذاته وتعاظم Iاهللا  تنزه  -٤

یقولون  وعما واألنداد، األوثان وعن والولد الشریك ونزه نفسه عن السیئة، واألفعال الفاسدة،
 وعما یصفونه بالعجز وعدم القدرة على قیام الساعة، األموات، بعث على أحد یقدر ال بأنه

 زعمه ما ویبطل للعبادة الخالصة، واستحقاقه التامة، ووحدانیته قدرته المطلقة یثبتI تنزیهفب
  .)١(الوخیمة للمشركین األصنام، فالعاقبة شفاعة ن منالمشركو 

  

  ل المالئكة على الرسللثاني: تنزالمقطع ا
 M s       r   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c   tL  قال تعالى:

  ].٢النحل: [

  أوًال: المناسبة

أحقر الموجودات، وأضعف المخلوقات، التي  يه، تلك الجمادات أن Uبعد أن بین    
ینزل مالئكته  أنه Yبین الحق  األرض والسموات، يالتدبیر والشفاعة ف يجعلوها شریكة هللا ف

واحد ال إله إال هو، وأنه حتى ینذروا عباده أن إله الخلق  ؛لى عباده المصطفین األخیارعبالوحى 
   .)٢(األلوهیة إال له يال تنبغ

  ثانیًا: المعنى اللغوي
  .)٣(u"جبریل هو": الروح (بالروح) -١

  .)٤( ومحذر" ومخوف معلم أي ونذیر منذر فأنا أعلمته،: أنذرته اإلعالم،: "اإلنذار (أنذروا) -٢

 .)٥( "نواهیه واجتناب وامرهأ وامتثال خشیته U اهللا وتقوى والخوف الخشیة) التقوى((فاتقون) " -٣

  وال یراك حیث نهاك. ،أن یراك حیث أمرك التقوى:

  

 
                                                           

 ).١٠١/ ٨()، یراجع: التفسیر الوسیط :لطنطاوي ٨٦/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((١
 بتصرف. )٧١/ ٣لخازن (ل) لباب التأویل في معاني التنزیل: (٢
 . )٦٦/ ٣( التنزیل معاني في التأویل لباب الخازن تفسیر) (٣
 ) .٦٨١/ ٤) مجمع بحار األنوار: محمد طاهر بن علي ((٤
 ) .١٠٥٢/ ٢) المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١٥ 

 الفصل الثاني

  ثالثًا: المعنى اإلجمالي
 وحده بَأمره  فینزل علیهم الحق، ِإلى ُیْرِشدهمُ أنه  خلقه، یعاقب َأن قبل Uمن حكمة اهللا   
ف أن ومهمته خلقه یصطفي من من السماوي، على بالوحى مالئكته  َأمره، مخالفة من الناس یخوِّ

ِإذا  بهم یحلُّ  الذي الشدید وعقابه غضبه یحذروا وَأن أحد سواه، فال یعبد اهللا ِإال ِإله ال َأنه لهم ویبین
  .)١( استمروا على كفرهم

  رابعًا: اللطائف البیانیة

١ -  M  tL ٢( االلتفات" بطریق للمستعجلین "خطاب هو(.  

٢ -  M  e   d  cL ووجه التشبیه، سبیل على ح،الرو  اسم وحیه على سبحانه أطلق 
  .)٣(الحقة الحیاة تكون بسببهما أن: الشبه

  تحقیق المقاصد واألهدافخامسًا: 
 تِتمّ  ،و عباده من یصطفیه ویجتبیه ویختاره لمن Iاهللا من فهي هبة ؛تكتسب الرسالة توهب وال  - ١

  Iفینزل اهللا ،]١٢٤األنعام: [ MÇ  Æ  Å   Ä   ÃL 7 8 الحق بمواصفات
 اإلشراك عاقبة سوء من ویخوفوهم الناس، األنبیاء هؤالء ینذر لكي ؛أنبیائه على بوحیه كتهمالئ
 یصح ال األلوهیة أن لهم ویبینوا وحده، - تعالى -هللا العبادة یخلصوا أن إلى ویدعوهم ،Uباهللا
   .)٤( -سبحانه - لغیره تكون أن

  ا یدلهم  على الطریق.ال یترك الناس بدون أن یرسل لهم م Uوهذه نعمة أن اهللا     

M   s       r   q   p  o الفرعیة بقوله، األحكام على تنبیه هو Mt  L  قوله وفي" : الجمل قال  - ٢
t  L ،٥(" والفرعیة األصلیة األحكام بین اآلیة جمعت فقد(.  

قطة ن نزول القرآن كان وقد ودنیا، دیناً  اإلنسانیة بها Iاهللا أحیا ومعنویة، حقیقیة روح القرآن - ٣
 والسالالت، والشعوب األمم حیاة في انطالق وكذلك نقطة النوع البشري، تاریخ في تحول

 في العالم خریطة تغییر إلى أدى والشرائع، مما والشعائر العقائد تطور في حاسمة ومرحلة

                                                           
 ).٥٩١/ ٥مجمع البحوث (ل :یط ) انظر: التفسیر الوس(١
 ).١١٤/ ٢لصابوني (ل) صفوة التفاسیر: (٢
  .بتصرف )١٠٢/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٣
 .)٧٨٠٧/ ١٣وتفسیر الشعراوي ( ،)١٠٢/ ٨لطنطاوي ( :) انظر: التفسیر الوسیط(٤
 باختصار. )٥٥٧/ ٢سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي ( ل) حاشیة الجمل: (٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١٦ 

 الفصل الثاني
 ءاألصدقا بشهادة القرآن، قبل ما عالم غیر القرآن بعد ما فعالم والقارات، واألقالیم البلدان أكثر

  .)١(واألعداء

 وهذا  M   t  s       r   q   pL :قوله لمجرد إال لیس إلیها المشار الروح أن على تدل اآلیة - ٤
 .)٢(حق كالم

سعادة اإلنسان في أن یكون  وهذه هي Uد في الوجود بحق إال اهللاال معبو  أي: )ال إله إال أنا(
؟ ماذا یلبس لذي یكون كما یرید سیده،قیقي هو افالعبد الح : مذلًال له في كل شيءأي ،عبدًا هللا

 ویخشاه. Uماذا یأكل أین ینام وهكذا العبد الحقیقي هللا یخاف اهللا
واصطفاهم  Uاهللا اختارهم من على النبوة، وهو بالوحي أي بالروح، ینزل الذي أنه  Iبین اهللا - ٥

 بأمره إال الوحي تنزل من شيء یحدث فال ،هم یختارونه من على المالئكة ال طریق من للنبوة،
 عقاب فلیتقوا له، شریك ال وحده اهللا إال إله ال بأن وأنذر األوثان، عبادة من وحذر تعالى، وٕاذنه

  یختار لها من یشاء من عباده. Uالهدایة بید اهللاو  ،)٣(غیره  وعبدوا أمره خالفوا إذا اهللا
 ذلك ویؤید مالئكة،ال بوساطة إال یكون ال أنبیائه إلىI  اهللا من الوحى أن وصول تفید اآلیة - ٦

 اهللا بذكر فبدأ ]،٢٨٥البقرة: [ M u   t  s  r  q      p  on  L 8 قوله
 غیر من ابتداء Uاهللا من الوحي یتلقون الذین هم ألنهم ؛المالئكة بذكر أتبعه ثم سبحانه،
 الترتیب فكان والرسل، األنبیاء إلى الوحي یوصلون والمالئكة الكتب، هو الوحي وذلك واسطة،

 .)٤(واألنبیاء المالئكة رتبة موضحاً  متدرجاً  ناسباً مت
من Uقد خلقهم اهللا و  ،اختار منهم ملكًا لیبلغ رسله بالوحى ،Uالمالئكة هم خلق من خلق اهللا

وُخلق آدم مما  ،من نار خلقت المالئكة من نور وخلق الجانُّ من مارج rقال رسول اهللا  نور
:  M ،، وهم مربوبون مسخرون)٥(وصف لكم "   9L ] :في ویقول]،  ٢٦األنبیاء 

ال یوصوفون بالذكورة وال ، ]٦التحریم: [ M   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    L أخرى آیة
 M¤  £  ¢   ¡  �      ®  ¬   «  ª©   ̈ §¦  ¥L باألنوثة

یأكلون وال یشربون، وال یملون وال یتعبون وال یتناكحون وال یعلم عددهم إال ال  ،]١٩الزخرف: [
  .)٦(، واإلیمان بهم ركن من أركان اإلیمان، فیجب اإلیمان بهمUاهللا

                                                           
 ) .٣٠٧/ ٣محمد المكي الناصري (لنظر: التیسیر في أحادیث التفسیر: ) ا(١
 .)١٧٠/ ١٩لتفسیر الكبیر: للرازي () مفاتیح الغیب أو ا(٢
 ).١٠٢/ ٨التفسیر الوسیط: لطنطاوي (و  ،)٨٦/ ١٤نظر:  التفسیر المنیر: للزحیلي (ی )(٣
 ). ٨٦/ ١٤(للزحیلي  :) و التفسیر المنیر٥٣/ ١٤) انظر: تفسیر المراغي ((٤
 ).٢٢٩٤، ٤) (٢٩٩٦صحیح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق باب في أحادیث متفرقة (ح: )  (٥
 ).٣٨١للفراهي (ص:  :) انظر: مفردات القرآن (٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١٧ 

 الفصل الثاني
 على ونتحرَّك بها نعیش التي الحیاة من َأْرقى حیاة فیه بما Uاهللا لتبلغ عن تنزل المالئكة - ٧

  8 إذ اتبعه والدلیل قوله ؛حیاة اإلنسان لذلك هو ؛القرآن روح نزل به الروحو ، )١(األرض
 M (  '&  %  $   #  "  !   .  -   ,  +  * )L ]:٥٢الشورى.[   

  .]١٩٤ ،١٩٣الشعراء: [ M  q  p  o  n  m  l  k     j     i  hL  وقوله   
 

  

  للسموات واألرض لیس عبثاً  Uالمقطع الثالث: خلق اهللا
{  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  M : قال تعالى   |  {  zy  x    w  v

  §  ¦   ¥L ] :٤، ٣النحل.[  

  أوًال: المناسبة

 على الدلیل وفي هذه اآلیات ساق ،هو ِإال ِإله ال َأن تعالى اهللا قّرر في اآلیة السابقة  
   )٢(سابق.  مثال غیر على واَألرض السماوات ابتدع بَأنه وحدانیته،

  ثانیًا: المعنى اللغوي
   .)٣(المني"  في موجودة ذكریة جنسیة خلیة) حي: (نطف ج]: مفرد[ نطفة" (نطفة) - ١

 .)٤( جادل مناقص معاند مدافع بالباطلم (خصیم مبین) -٢

  ثالثَا: سبب النزول
  .) �   ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §(: تعالى قوله

 یا: فقال r اهللا رسول إلى رمیم بعظم جاء حین ،)٥(الجمحي خلف بن أبي في اآلیة "نزلت
  .رم؟ قد بعدما هذا یحیي اهللا أترى محمد

                                                           
 ) باختصار٧٨٠٤/ ١٣) تفسیر الشعراوي ( (١
 ).٥٩٢/ ٥مجمع البحوث (ل :) انظر: التفسیر الوسیط (٢
 ) .٢٢٢٩/ ٣أحمد عمر ( للدكتور) معجم اللغة العربیة المعاصرة:  (٣
 ).٦٥٣/ ١المرجع السابق ( ) انظر:(٤
یوم أحد وفیه انزلت آیة {وما رمیت إذ uوقتله  r) من أشراف قریش أسر یوم بدر و افتدي من رسول اهللا (٥

 ).٤٦/ ٢]، انظر: الطبقات الكبرى: البن سعد (١٧رمیت ولكن اهللا رمى} [األنفال: 



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١٨ 

 الفصل الثاني
 هو فإذا نطفة من خلقناه أنا اإلنسان یر لمأو : {یس سورة في تعالى قوله اآلیة هذه نظیر 

   )١( .القصة" في هذه نازلة السورة، آخر إلى} مبین خصیم

  رابعًا: المعنى اإلجمالي
  ،الالئق والنمطِ  الفائق الوجه من علیه هما ما على السماوات واألرض Uأوجد اهللا   

 الباطل من به یشركون عما وقینالمخل إبداع هذین جملتها من التي بأفعاله سیما ال بذاته وتقّدس
فقال هذه  باألنفس المتعلق بفعله فبدأ خالئقه من فیه ما تعداد في وشرع یعید، وال یبدىء ال الذي

 هذا الخلق بعد وضعًا، و وال شكالً  یحفظ ال سیال حراك وال له حسَّ  ال جماد األنفس خلقت ِمنْ 
  .)٢(ي رمیموه یحي العظام من قائل له منكر یجادل ویخاصم خالقه

  خامسًا: اللطائف البیانیة
١ -  M  §  ¦L ٣( مبالغة" "صیغة(.  

٢- M   §  ¦   ¥  ¤L " الشيء، ترتب لمعنى بها یؤتى التي ،الفجائیة بإذا تسمى هنا إذا 
الذي ، )٤(اإلنسان" حال من التعجیب لزیادة ؛هنا بها وجيء ،علیه یترتب أن یظن ما غیر على

  دم ثم یجادل .علیه أوجده من العYأنعم اهللا 
  تحقیق المقاصد واألهدافسادسًا: 

 وأحقره شيء أضعف اإلنسان من حیث خلق هذا ،المتواضعة اإلنسان بدایة إلى  Uیشیر اهللا - ١
 في و خلقه عاقل، یجهلها ال مختلفة، أطوار في عجیباً  خلقاً  مهین ماء من أو المني، قطرة

 برعایته ورباه ورعاه، شیئاً  یعلم ال نیا الد ضیاء إلى أمه بطن من بقدرته وأخرجه ثالث ظلمات
 - تعالى - هللا الشكر فیها یجب  إلى مرحلة ووصل رجًال، وعقل وأصبح استقل أن إلى ولطفه

 ویجادل، ویكابر ویخاصم رسله ویكذب شریعته، وینكر نعمه، ویجحد خالقه، ینسى به وٕاذا
تكون نهایته مستكبر  متواضعة،له، فبعد البدایة ال وتوجیهاته أوامر ربه على ویتمرد ویعاند

7 عنه،  القرآن حكى كما - ویقول وٕارشاده، لهدایته  I اهللا بعثه ومعاند ومتمرد ویجادل من
M 8      o  n  m  l  kL ] :٥( ]٧٨یس(.  

                                                           
 ).٢٧٨احدي (ص: ) أسباب النزول : للو (١
 ) .٩٦/ ٥السعود ( ألبيلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ) انظر: إرشاد العقل الس(٢
 ) .٨٨/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣
 ) .١٠٤/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٤
  اصري محمد المكي النلالتیسیر في أحادیث التفسیر: و  ،)١٠٤/ ٨ي () انظر: التفسیر الوسیط: لطنطاو (٥

)٣٠٨/ ٣.( 



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١١٩ 

 الفصل الثاني
 یخاصم ذلك مع وهو نطفة من ُخلق لقد" :الجوزي ابن قال ضداً  ال عبداً  اإلنسان لیكون ُخلق -٢

 ِإعادته على قادرٌ  أوالً  إیجاده على قدر من وبأن آخره، على بأوله یستدل أفال البعث، وینكر
  .)١( " ثانیاً 

 ووحدانیته، ووجوده تعالى اهللا قدرة على واضح دلیل اإلنسان وخلق واألرض السموات خلق -٣
ً أما الشركاء فخال  ،واألرض السموات ف هذه الصفات فخلقولذلك لھ صفات الربوبیة أیضا

¤  U   M  8 7مخلوقات اهللا من یحصى ال لما حاویتان وألنهما ،غیرهما خلق من أعظم
°   ̄  ®    ¬  «  ª  ©    ̈    §  ¦  ¥     L ] :٥٧غافر [، 

�   ¡  ¢  £  ¤  ¥   M  :فقال باأللوهیة انفراده على آخر دلیالً  -اإلنسان وخلق
  §  ¦L  ربه بوكذ وجادل، فناكف حدوده، وتجاوز طوره، تعدى هذا اإلنسان و لكن 

   )٢( .قدرته في وخاصمه

 وهذا األقل فاألقل، إلى نازالً  ،فاألشرف باألشرف تعالى اهللا یحتج أن: القرآنیة الدالئل من -٤
 اإلله وجود على االحتجاج في ابتدأ تعالى ألنه وذلك ؛السورة هذه في المذكور هو الطریق
 بذكر ثثلَّ  ثم اإلنسان، بأحوال االستدالل بذكر ثنى ثم الفلكیة، العالیة األجرام بذكر المختار

 االستدالل بذكر سخمَّ  ثم النبات، بأحوال االستدالل بذكر عربَّ  ثم الحیوان، بأحوال االستدالل
  .)٣(الحسن غایة في الترتیب وهذا األربعة، العناصر بأحوال

 :وجهان )مبین خصیم هو فإذا( -٥

 ال اوجمادً  قذرة، نطفة كان أن بعد للخصوم منازع نفسه، عن مجادل منطبق هو فإذا: أحدهما 
 الحالة هذه إلى الخسیسة الحالة تلك من االنتقال أن: من ذلك والمقصود حركة، وال له حس

  علیم. حكیم مدبر بتدبیر إال یحصل ال الشریفة العالیة

]،  ٧٨یس: [M o  n  m  l  kL :قائل خالقه، على منكر لربه، خصیم هو فإذا: والثاني
  .)٤( النعمة كفران في والتمادي والجهل، الوقاحة في باإلفراط إلنسانا وصف منه والغرض

 وجه لتقریر ذكرت اآلیات هذه ألن وذلك؛ كما ذكر الرازي ،أقرب إلي القبول األول والوجه
  والكفران. الكفر في وتمادیهم الناس وقاحة لتقریر ولیس الحكیم، الصانع وجود على االستدالل

                                                           
 ).١١١/ ٢) صفوة التفاسیر: للصابوني ((١
 ).٩٢/ ١٤والتفسیر المنیر للزحیلي: ( ،)١٠٤/ ٨:  لطنطاوي ( ) انظر: التفسیر الوسیط(٢
 ).١٧١/ ١٩) انظر: مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((٣
 بتصرف. )١٧٤/ ١٩) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٢٠ 

 الفصل الثاني

 
  

  
  

  
  
  

  ث الثانياملبح
  )١٨-٥( اآلياتاصد وأهداف سورة النحل مق

  ویشتمل على: 
على Uمظهر من مظاهر نعم اهللا  نعام والدوابالمقطع األول: خلق األ 

  خلقه.
على Uمظهر من مظاهر نعم اهللا  نزال الماء وفوائدهإالمقطع الثاني: نعمة 

  خلقه.
  .نسانالمقطع الثالث: تسخیر اللیل والنهار والشمس والقمر لإل 

  .الرابع : تعدد منافع البحر المقطع
  .المقطع الخامس: تسخیر الجبال والنجوم

  
  
  
  
  



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٢١ 

 الفصل الثاني

  يناملبحث الثا
  )١٨-٥اآليات  (مقاصد وأهداف سورة النحل 

  على خلقهUمظاهر نعم اهللا 
  

  نعام والدوابمقطع األول: خلق األ ال
̄   °  ±  M  µ  ´  ³   ² قال تعالى:     ®  ¬  «ª   ©

   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ "   !   ,  +*     )  (  '  &  %  $  #
  >  =  <   ;  :  9  8  7  65  4   3   2  1  0  /  .  -

  F   E  D  C  BA  @  ?L ] :٩ – ٥النحل[.  

  : المناسبةوالً أ

 ولألرض للسموات خلقه طریق عن وقدرته وحدانیته على یدل ما Iبین اهللا  بعدما  
 بها  منً  التي نعمه وعدد الحیوان، خلق طریق عن قدرتهو  وحدانیته أدلة ببیان ذلك أتبع ولإلنسان،

لخدمة  سخرها التي الدواب أنواع من جملة وبین ،وٕاحساناً  منه رحمة ،وانتفاعاً  متاعاً  اإلنسان على
  .)١(ومنفعته اإلنسان

  : المعنى اللغويثانیاً 
  .)٢( اإلبل والبقر والغنم" یذكر ویؤنث وهي "األنعام:  - ١
  .)٣(غداة إلى الرعي"ترسلونها  " تسرحون: - ٢
شق ومشقة، وذلك األمر الشدید  "یقال لنصف الشيء الشق ویقال أصاب فالناً  نفس:بشق األ  - ٣

  .)٤(كأنه من شدته یشق اإلنسان شقا" 
تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیه بالحجج والبراهین الواضحة،  Uعلى اهللاقصد السبیل:  - ٤

یق قاصد: سهل مستقیم. وسفر قاصد: سهل ومنها جائر أي ومنها طریق غیر قاصد، وطر 
  .)٥( قریب

                                                           
 ).١٠٥/ ٨) انظر: التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((١
 ).٧٤٠/ ٤محمد طاهر بن علي (ل) مجمع بحار األنوار: (٢
 ).١٥٦) تحفة األریب بما في القرآن من الغریب: البن حیان (ص: (٣
 .)١٧١/ ٣) مقاییس اللغة: البن فارس ((٤
 )  بتصرف.٣٥٣/ ٣) لسان العرب: البن منظور ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٢٢ 

 الفصل الثاني
 فهو شيء عن مائل وكل ،عنه مال إذا الطریق عن جار: ویقال ،القصد ضد: الجور" جائر: - ٥

 .)١( الحق" عن مال إذا ،الحاكم جور ومنه ،عنه جائر

  : المعنى االجماليثالثاً 
 والضأن، التي تمنحه والمعز والبقر من اإلبل األنعام له وخلق ،اإلنسان U اهللا خلق  

 فإن وألبانها، ودهونها ،لحومها یأكل حینما حراریة طاقات تمنحه حیث ،بالطعام الداخلي الدفء
ا حراری ا نوعاً  طعام لكل  وأشعارها وأوبارها أصوافها من یتخذ وأیضاً  آلكلیه،I اهللا یمنحه به خاص 

 تدخل وأیضاً  والرى، كالحرث كثیرة عمناف فیها ولإلنسان الشتاء، فى الدفء تمنحه وأغطیة مالبس
 وعندما الضروع حافلة البطون، ملیئة مراعیها من علي اإلنسان عندما یعیدوها والسرور البهجة

 متناسقة ونشاط وحیویة وخفة مرح فى إلیها تنساب متدافقة المراعي الى حظائرها من یخرجوها
 من تحمل أمتعتنا الثقیلة تحملنا و  ،فاإلبل مالتكوین، ومًن اهللا علینا بمنافع األنعا متسقة األعضاء

بنا،  الرحمه عظیم الرأفة وواسعYوعناٍء، فاهللا  بمشقة إال إلیها الوصول ال نستطیع بلد إلى بلد
 لنا وجماالً  زینة والحرب، وجعلها السلم في بها وننتفع لنركبها والحمیر والبغال وسخر لنا الخیل

 في موجودة تكن لم والحمل للتنقل ُأخرى وسائل اختراع إلى ناالنفوس، وهدا وتبهج األنظار تلفت
 َأنفسنا ِإلى وكلنا ولو سبحانه، ِإلیه الموصل المستقیم طریق الحق وِهدانا إلى القرآن، نزول عصر
  7 8 كما ،الطریق المعوج سلوك عن نهانا وقد الرسل، جمیع ِإلیه دعا الذي الطریق هذا لضللنا

  M P  ON   M   L   K  J    [  Z  Y   X   WV   U  T  S   R  Q
 \L ] :واهللا]، ١٥٣األنعامU حكمته ولكن الجبر، البشریة جمعاء بطریق قادر على هدایة 

 ِإلى ودعانا آیاته ِإلى َأرشدنا ما بعد واختیارنا المجال، لعقولنا ویترك یختبرنا، َأن اقتضت السامیة
  .)٢(رسله َألسنة على الحق

   انیة: اللطائف البیرابعاً 

١ - M    /  .L  "وهنا یعلل ما سبق ذكره من نعم اهللا  ،)٣( "مبالغة صیغةU ،على عباده
 سبحانه عنایته لمزید وذلك إظهار المخاطبینویؤكد بعدة توكیدات، ویضیف الرب إلى ضمیر 

 على یشق ما وتخفیف المكروه بدفع تختص بهم، الرأفة رحمته وواسع رأفته وعظیم بخلقه،
  .)٤( واإلنعام الفضل أنواع من وغیره تشمل هذا رحمةعباده، أما ال

                                                           
 ). ٤٦٧/ ١بن درید األزدي () جمهرة اللغة: ال(١
 ) باختصار٥٩٤/ ٥مجمع البحوث ( -) التفسیر الوسیط  (٢
 )٨٨/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ( (٣
 )٥٩٤/ ٥) انظر: التفسیر الوسیط : مجمع البحوث ( (٤
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٢ -  M   ²  ±L للفاصلة اللحوم، ومراعاة أكل في الرغبة وشدة لالهتمام، ؛المجرور تقدیم 
 .)١(اآلیات آخر

٣-   M    ²L ٢("المتكررة األعمال من ذلك ألن  بالمضارع "اإلتیان(.   

 إذ المنافع  اص،الخ على العام عطف باب من  M ̄ L®   على  M  °L "عطف -٤
  الخواطر". تستحضره قلما الدفء أمر وألن؛ وغیره منها به یستدفأ ما تشمل

  . )٣(الناس" حیاة في بأهمیته وللتنویه به للعنایة المنافع، بین عموم من بالذكر الدفء "وخص -٥

 M   »   ¹L   المتكررة، وفي األحوال من ذلك ألن  بالمضارع واإلتیان ،)٤(طباق" "بینهما 
 ،)٦(معاطن  إلى الرجوع وهو الرواح، فعل: اإلراحة،  و )٥(بمناظرها النعمة تكرر كررهات

 ألن ؛التسریح على قدم اإلراحة  Iالمراعي، اهللا إلى بها الغدو :أي اإلسامة،: والسروح
 وحفلت بطونها، امتألت وقد ،مسارحها من تقبل حیث وأبهج، أقوى اإلراحة عند الجمال

 معاطن من منازلها إلى الرجوع ومحبة مشیتها، الشبع، وازدانت بمسرة ضروعها، مرحة
 فیهما، األنعام تتراءى اللذان الوقتان ألنهما؛ بالذكر الوقتین هذین  Iوخص اهللا ومرابض،
  .)٧( إلیها الناظرین أعین في أصحابها ویعظم وجیئة، ذهابا أصواتها وتتجاوب

٦-  M  $L البلد شأن من هو بمشقة، إلیه المسافر بلوغ ألن البعد، معنى إلفادة "التنكیر فیها 
 . )٨( "راحلة بدون إلیه الوصول یصعب الذي البعید،

٧- M   4L  للتعلیل، فأتى اهللا الالمI   هو الركوب أن إلى لإلشارة ؛بعدها ما بها دون 
  .)٩(منه ومتفرع للركوب تابع أمر فهو بها التزین أما الدواب، لهذه بالنسبة األصلي المقصود

                                                           
 .)٨٨/ ١٤للزحیلي () انظر: التفسیر المنیر: (١
 .)١٠٥/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٢
 )١٠٥/ ٨التفسیر الوسیط :لطنطاوي () (٣
 .)٨٨/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٤
 .)١٠٥/ ١٤) انظر: التحریر والتنویر: البن عاشور ((٥
) معاطن اإلبل: مرابضها حول الماء، وهي محابسها بعد الورود، وكذلك كل منزل مالف لإلبل، فهو عطن، حلیة (٦

 .)٨٢الفقهاء: البن فارس (ص: 
 .) بتصرف١٠٥/ ١٤) والتحریر والتنویر: البن عاشور (١٠٦/ ٨فسیر الوسیط: لطنطاوي () الت(٧
 .)١٠٨/ ٨) التفسیر  الوسیط: لطنطاوي ((٨
 ) .١٠٨/ ٨( المرجع السابق) انظر:  (٩



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (
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 الفصل الثاني

٨ - M "   ! L       التصریح، من القریبة الكنایة بطریقة وتبلغكم، تحملكم "تفید معنى 
 .)M *     )  (  '  &  % L ")١ تعالى بقوله عقب ولذلك

٩ -  M  7L تعلمون ال ما یخلق اآلن هو الناس االستقبال، أیها ال الحال زمن به مراد مضارع 
 .)٢(به تشعرون ال وأنتم لنفعكم مخلوق هو مما

  .العقل البشري إلى اختراع وسائل للمواصالت جدیدة Uد هدى اهللاولق
  

  تحقیق المقاصد واألهداف : خامساً 
ألهمها صنع الكثیر من و العقول البشریة، ، Uاهللا  أوجدو   Iمن عند اهللا الكریم القرآن  - ١

ن عند نزول القرآ ونهاعرفیلناس ار وفي البر وفي الجو، ولم یكن حالمخترعات النافعة في الب
أخبرهم بأنه سیخلق لهم في مستقبل األیام  ووكرمه على الناس،    Iلهلم ینقطع فضف ،الكریم

 ، وهياألنعام التي ذكرها وهذه الدواب  غیروغیرها، ما فیه منفعة لهم، و من وسائل الركوب 
 هاویستغلو هذه الوسائل  یستعملواو  ،فعلیهم أن یتقبلوا، شمل كل وسائل النقل والركوب الحدیثةت

  .)٣(وعلیهم أن یفتحوا عقولهم لكل ما هو نافع  ،ال في معصیته ومرضاته I في طاعة اهللا

:     M على خلق األنعام والخیل والبغال والحمیر بقوله I یعقب اهللاو    9  8  7Lلیظل  ؛
، في التصور البشرى، لتقبل أنماط جدیدة من أدوات الحمل والركوب والزینة المجال مفتوحاً 

ألن  ؛غیرهاإنما استخدم آباؤنا األنعام والخیل والبغال والحمیر، فال نستخدم  نقول وحتى ال
بال  ،القلوب واألذهان القرآن هیئ له، ففال نستخدم ما سواها على هذه األصناف نصالقرآن 

لم  وسائل للحمل والنقل والركوب والزینة جدناو وفعال على أرض الواقع  ،)٤(جمود وال تحجر
   .جد وسائل أخرى ال یعلمها أهل هذا الزماننوس نكن نعلمها،

إلى سیلهم البشر Uإلى أن اهللا وتوحي معجزات القرآن الغیبیة العلمیة، بعض اآلیة  تبین -٢
ألهم المخترعین  هو الذيUاختراع مراكب هي أجدى علیهم من الخیل والبغال والحمیر، فاهللا 

درجوا في سلم الحضارة واقتباس بعضهم من من البشر بما فطرهم علیه من الذكاء والعلم وبما ت
، من نعمته ذلك ألن كل ؛وملحقه بخلقه بعض إلى اختراعها، فهي بذلك مخلوقة هللا تعالى

                                                           
 ) ١٠٦/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((١
 .بتصرف )١١٠/ ١٤( المرجع السابق) (٢
 .)٩٥/ ١٤والتفسیر المنیر: للزحیلي ( ،)١١٠/ ٨لطنطاوي () انظر: التفسیر الوسیط (٣
 .) باختصار٢١٦١/ ٤) في ظالل القرآن: سید قطب ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (
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، وأرتال السكك كها برجلیه وتسمى (بسكالت)العجالت التي یركبها الواحد ویحر فنرى 

صور متتابعة لم یكن فكل هذه مخلوقات نشأت في ع وغیرها،الطائرات و  الحدیدیة، والسیارات
 .)١(ا من كانوا قبل عصر وجود كل منهایعلمه

من  ،rكل طریق یخالف ما جاء به خاتم الرسل، و هو الطریق الحق rمحمد  بهالذي جاء  -٣
االستقامة؛ ألن  في ذلكأن األصل  ، معهو طریق حائد عن االستقامةف ،عقائد وشرائع وآداب

 .)٢(شیاطین بتسلیط األهواء، والشهواتلط الالفطرة مستقیمة بذاتها، واالنحراف من تس

̄   °M  قوله تعالى قال القاضي (ابن العربي) عند تفسیر -٤  ®  ¬ L  في هذا دلیل "
على لباس الصوف، فهو أول ذلك وأواله، فإنه شعار المتقین، ولباس الصالحین، وشارة 

، والیه وردیئاً  ومقارباً  ، وجیداً الصحابة والتابعین، واختیار الزهاد والعارفین، وهو یلبس لینا وخشناً 
، )٣("اء للتأنیث تجماعة من الناس (الصوفیة)، ألنه لباسهم في الغالب، فالیاء للنسب وال تنسب

قبله،  uواألنبیاء  rوقد لبسه رسول اهللا   ،لباس الصوف مشروعیة على دلیل M¯ L  فكلمة
  .وغیرهu كموسى 

ومنافع األنعام كثیرة ال نكاد نجد لها شبیها، ففیها منفعة  ،خلق األنعامبعلى اإلنسان  Uن اهللامتَّ  -٥
األجسام ذاتها بأكل لحومها، ومنفعة نتاجها بالدر واللبن والنسل، ومنفعة ما تستر به من أوبار 

منفعة ظهورها للركوب وحمل األثقال والنقل من بلد إلى آخر، ودلت هذه ، و وأصواف وأشعار
وحمل األثقال علیها، ولكن بقدر المعتاد وقدر ما تحتمله من اآلیة على جواز السفر بالدواب 

 والسیر تهاوٕاراح ،علفها وسقیها ات فيبالحیوان الرفق  من بدَّ  فال غیر إسراف في الحمل،
 وٕاذا األرض، من حظها اإلبل فأعطوا الخصب، في سافرتم إذا(: r قوله والدلیل ،)٤(هافی

 مأوى فإنها الطریق، فاجتنبوا باللیل، عرستم وٕاذا السیر، علیها فأسرعوا السنة، في سافرتم
 .)٥()باللیل الهوام

القدرة اإللهیة،  تبین لنا I جعلهاهذه الدواب و  ،حمیرلخیل وبغال وا منالدواب    Uخلق اهللا" -٦
، قال العلماء: ملكنا اهللا تعالى األنعام والدواب وذللها لنا، وأباح لنا لیناع I ومزید فضل اهللا

                                                           
 ) بتصرف.١١١/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((١
 ) .٤١٣٨/ ٨بي زهرة  (أل :) وزهرة التفاسیر١١١/ ٨لطنطاوي ( :) انظر: التفسیر الوسیط(٢
 .)١١٧/ ٣لعربي () أحكام القرآن: البن ا(٣
 ) . ٣١٠/ ٣التیسیر في أحادیث التفسیر: الناصري ( ) انظر: (٤
  ) صحیح مسلم: كتاب اإلمارة،  باب مراعاة مصلحة الدواب في السیر، والنهي عن التعریس في الطریق  (٥

 )١٩٢٦ح) (١٥٢٥/ ٣(
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النتفاع بها، رحمة منه تعالى لنا، وما ملكه اإلنسان وجاز له تسخیره من الحیوان، تسخیرها وا

  .)١("فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم

وحذر من اتباع السبل  ،ضًال منه ورحمةف Iبینه اهللا  لذياإلسالم هو السبیل المستقیم ا -٧
هدایة بمشیئة اهللا تعالى، وال ،الملل األخرىو  من األهواء ،الحقو  الجائرة الحائدة عن العدل

 .)٢(توفیق مقرون باختیار اإلنسان لهاوال

تفید انتفاء شيء فهي  كلمة (لو) بدلیلما شاء هدایة الكفار، وما أراد منهم اإلیمان،   Iاهللا -٨
  . )٣(هدایتهم فال جرم ما هداهم أشی فلمهدایتكم لهداكم،  U اهللا لو شاءو  ،النتفاء شيء غیره

" الجمال   M ¶  µ  ´ L (ابن العربي) عند تفسیر قوله تعالى هنا: قال القاضي أبو بكر -٩
، ووضح یكون في الصورة وتركیب الخلقة، ویكون في األخالق الباطنة، ویكون في األفعال

أمر یدركه البصر، فیلقیه إلى القلب متالئما، أنواع الجمال الذي ذكرها وقال عن جمال الخلقة 
وجمال األنعام والدواب  ،ة بوجه ذلك وال بسببه ألحد من البشرفتتعلق به النفس، من غیر معرف

  .)٤( "، وهو مرئي باألبصار، موافق للبصائر، ومن جمالها كثرتهاسمن جمال الخلقة محسو 
اإلبل عز ألهلها، والغنم بركة، والخیل في نواصیها الخیر إلى یوم ( :rقال رسول اهللا   - ١٠

ألن فیها اللباس واألكل واللبن والحمل والغزو،  ؛اإلبل العز في Uوٕانما جمع اهللا ،)٥(القیامة)
لما فیها من اللباس والطعام والشراب وكثرة  ؛وٕان نقصها الكر والفر، وجعل البركة في الغنم

احبها من وتحمل علیه ص ،الوالدة، فإنها تلد في العام ثالث مرات، إلى ما یتبعها من السكینة
لخیر بنواصي الخیل بقیة الدهر، لما فیها من الغنیمة، ا rوقرن  ،خفض الجناح ولین الجانب

المستفادة للكسب والمعاش، وما توصل إلیه من قهر األعداء، وغلبة الكفار، وٕاعالء كلمة 
   .)٦(Yاهللا

اإلسالم عقیدة مفتوحة مرنة قابلة الستقبال طاقات الحیاة كلها، ومقدرات الحیاة كلها ومن ثم  
الستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة، ویتمخض عنه العلم،  ؛قلوبیهیِّئ القرآن األذهان وال

                                                           
  )بتصرف٩٣/ ١٤) التفسیر المنیر للزحیلي ( (١
 )١٠٤/ ٣) وأیسر التفاسیر للجزائري (٩٦/ ١٤حیلي () انظر: التفسیر المنیر للز  (٢
 ) باختصار١٧٨/ ١٩) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر : للرازي( (٣
 .)١١٨/ ٣) أحكام القرآن : البن العربي ((٤
 ) قال االرنؤوط: إسناده صحیح.٢٣٠٥)(ح ٤٠٢/ ٣) سنن ابن ماجه : أبواب التجارات، باب اتخاذ الماشیة ((٥
 ). ١٠٤/  ٣التفاسیر: للجزائري () أیسر (٦
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ویتمخض عنه المستقبل. استقباله بالوجدان الدیني المتفتح المستعد لتلقي كل جدید في عجائب 

  . )١(الخلق والعلم والحیاة

ختص بالقوى نها ت؛ ألأشرف األجسام الموجودة في العالم السفلي بعد اإلنسان الحیوانات - ١١
  هذه الحیوانات قسمان:و وهي الحواس الظاهرة والباطنة، والشهوة والغضب،  ،الشریفة

وهذا القسم هو األنعام،  ،ینتفع اإلنسان به في ضروریات معیشته مثل األكل واللبس حیوان
 .فلهذا السبب بدأ اهللا بذكره في هذه اآلیة

 .ل الزینة وغیرهاكذلك، وٕانما ینتفع به في أمور غیر ضروریة مث والقسم الثاني، ال یكون

وجب في كل حیوان  مخلوقاتألنه لما كان اإلنسان أشرف ال ؛القسم األول: أشرف من الثاني
 .)٢(وأشرف من غیره ،یكون انتفاع اإلنسان به أكمل

بالتجمل بها، كما من باالنتفاع بها؛ ألن من أغراض أصحاب  Uمنَّ اللَّه" قال الزمخشري:  - ١٢
ن الرعیان إذا روحوها بالعشي وسرحوها بالغداة، فزینت ظمها، ألأعالمواشي، بل هو من 

بتسریحها األفنیة، وتجاوب فیها الثغاء والرغاء أنس أهلها وفرح أربابها وأجملها في عیون 
  .)٣("  الناظرین إلیها وأكسبتهم الجاه والحرمة ونحوه

في تربیتها ذكر جمال النعم  في تلك األوقات ترغیًبا   Iولكن اهللا ،وجمال الدنیا كثیر
زینة األرض بنباتها، وزخرفها، وذكر   Iاهللا ذكر ، فمثالً وغذاءً  ألن فیها نفعاً  ؛والعنایة بها

  .)٤(أنها زینت بذلك للناظرین

 الخیل تتخذ ألغراض ثالثة: - ١٣

الغرض األول: القنیة، لإلنتاج وهذه حسنة في ذاتها؛ ألن اإلنتاج في الحیوان كاإلنتاج في  
  لوب.مطو النبات مستحسن 

 مطلوب. هذاالغرض الثاني: للجهاد، فإن في نواصیها الخیر و 

 .)٥(الء والتفاخر، والخیالء منهي عنهالغرض الثالث: للخی

                                                           
 ) باختصار.٢١٦١/ ٤سید قطب (ل :) في ظالل القرآن(١
 .) باختصار١٧٤/ ١٩) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((٢
 .)٥٩٤/ ٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ((٣
 .)٧٦/ ١٠) انظر: الجامع ألحكام القرآن: القرطبي ((٤
 بتصرف . )٤١٣٥/ ٨بي زهرة () زهرة التفاسیر: أل(٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٢٨ 

 الفصل الثاني
زینة  بعكس من یتخذهاتخذها زینة والخیالء بها، فإن الخیالء تفسد القلب، ی من وفرق بین

   .ة للنفس راح تجعل في الخیل الزینةبل إن  ،فإنه ال شيء یمس القلب لیفسده

  

  نزال الماء وفوائدهإالمقطع الثاني: نعمة 
M  V  U  T  S  R  Q قال تعالى:     P    O  NM  L  K  J  I  H

  f  e  d  c   b  a`   _  ^  ]   \   [   Z  Y   X  W
  gL ] :١١، ١٠النحل.[ 

  : المناسبةوالً أ
المطر  إنزال في نعمته أ یذكرواألنعام، بد الدواب بتسخیر علیهم نعمته  Uذكر اهللا  بعدما  

 .)١(علیهم

 : المعنى اللغويثانیاً 
  .)٢( الرعي" إلى أخرجتها إذا أنا، وأسمتها سوائم، والسائمة السائم "جمعتسیمون:  - ١

 .)٣(واتعظ" واعتبر تدبر: الشخص "تفكر:  یتفكرون - ٢
  : المعنى االجماليثالثاً 

أي ینبت  نباتكم، ومنه حیاة أشجاركم تشربونه، وتسقون به ماء السماء من أنزل لكم I اهللا  
 عبرة وآیة ذلك في مواشیكم، و وترعون الثمرات، كل ومن ،واألعناب والنخیل والزیتون الزرع لكم به

 .)٤(للذین یتعظون ویتفكرون ویتدبرون
 : اللطائف البیانیةرابعاً 

١- M   U  TL أتى اهللاI  هذا في الرعي أن إلى لإلشارة ؛للظرفیة المفیدة في بلفظ 
 من تحته ما أكل طریق عن یكون وقد منه، الدواب أكل طریق عن یكون قد الشجر،

  .)٥(األعشاب

                                                           
  .)٥٩/ ١٤) انظر: تفسیر المراغي ((١
  .)١٩٥٦/ ٥) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الفارابي ((٢
  .)١٧٣٣/ ٣) معجم اللغة العربیة المعاصرة:  د أحمد عمر ((٣
 .)٧٣/ ٣) انظر: تفسیر البغوي ((٤
 .)١١٣/ ٨لطنطاوي (: ) انظر: التفسیر الوسیط (٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٢٩ 

 الفصل الثاني

٢-M   Z  Y   X  WL أسند اهللا" I واإلخراج اإلنبات لهذا الحقیقي الفاعل ألنه إلیه، اإلنبات 
   .)١(منه" اإلنبات والثمار ویرجو األرض، في الحب فیلقى  Iاهللاغیر  أما األرض من للزروع

٣ - M    g   f  e  d  c   bL  ختم هللاI والتأمل التفكر على بذلك للحض اآلیة 
  . )٢(U له العبادة إخالص إلى المتأمل یصل حتى ؛I قدرته عظیم في

 : تحقیق المقاصد واألهدافخامساً 
 Iاهللا ف ،]٣٠األنبیاء: [ 8Ms  r       q  p  o   nL  لقوله الماء سبب الحیاة البشریة -١

ماء عذب صالح للشرب، ولو شاء هو  بقدرته وحكمته، والمطر من السماء طرهو منزل الم
�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈             M 8 7 ،ألمسكه، أو ألنزله غیر صالح للشراب

    «  ª  ©L ] :ینبت اهللاف ،]٦٩ ،٦٨الواقعة I  ًومراعي  ونباتاً  وكروماً  وعروشاً  به أشجارا
دیع خلقه، ووجوده وقدرته، وب  Iواإلنبات داللة على وحدانیة اهللالألنعام، وفي ذلك اإلنزال 

  .)٣(لقوم یتأملون ویتفكرون

 ،ال یهتدي إلى معرفة الحق المنشودإذا لم یتفكر فیها العبد  ،اآلیات الكونیة كاآلیات القرآنیة -٢
ه ن ربااإلنس عرفی ألن من خالل ذلك ؛التفكر والتذكر والتعقل وذم أضدادها لفض Uفاهللا 
U  ٤(بده بالذكر والشكر وحده دون سواهیعو(.  

 M    B  A  @L  والدلیل قوله ،عباده والشكر سبب زیادة  الرزق یرزقI اهللا " -٣
 .)٥( ] "٧إبراهیم: [

٤- 8 7  M  g   f  e  d  c   bL  ثم قال M   y  xL ، ثم قال M     ¨
  ©L "٦( "ثم التذكرالتفكر ثم العلم  فأوالً ، وعلى هذا الترتیب تحصل المعرفة(. 

فبدلیل واحد یعلم وجه النظر،  ،ألن دلیل هذه المسألة خالف دلیل تلك المسألة ؛آیات ودالئل  -٥
M  `  _  ^  ]  \  [      Z  Y  7 8، وبأدلة كثیرة یصیر عارفا بربه

                                                           
 .)١١٤/ ٨لمرجع السابق () ا(١
  ).٢/٣٤١انظر: التحریر والتنویر: البن عاشور( )(٢
 ).١١٣/ ٨لطنطاوي ( :والتفسیر الوسیط ،)١٠١/ ١٤للزحیلي ( :) انظر: التفسیر المنیر(٣
 .)١٠٤/ ٣للجزائري ( :أیسر التفاسیر) انظر: (٤
 .)١٠٦/ ٣للجزائري ( :) أیسر التفاسیر(٥
 .بتصرف )٢٨٧/ ٢یري () لطائف اإلشارات: القش(٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٠ 

 الفصل الثاني

  o  n   m  l   k  j      i  h  g  f  e  d  c  b     a
y  x  w  v  u  t  s  r  q     p          L   ] قد ذكر ]  ١٩١ – ١٩٠عمران: آل

ذكرهم  ، وذكر لهم صفتین األولىأن في خلق السموات واألرض آیات ألصحاب العقولI اهللا 
  وهذا یتقابل مع قوله هنا ،والثانیة التفكر في خلق السموات واألرض، هللا في كل األحوال

 . )یذكرون ،یعقلون( یتفكرون، 

لرعي األنعام وٕاسامة  دُّ عَ ماء السماء قسمان: أحدهما: مُ من I النبات الذي ینبته اهللا -٦
في هذه اآلیة بذكر ما یكون   Uاهللا بدأف ،ألكل اإلنسان الحیوانات، والثاني: ما كان مخلوقاً 

مرعى للحیوانات، وأتبعه بذكر ما یكون غذاء لإلنسان، وفي آیة أخرى عكس هذا الترتیب فبدأ 
 ]٥٤طھ: [ M  D  C   BL  7 8ه سائر الحیوانات رعاتبذكر مأكول اإلنسان، ثم بما 

وهو أن یكون اهتمام اإلنسان  ،الترتیب المذكور في هذه اآلیة ینبه على مكارم األخالق، ف)١(
  .هتمامه بحال نفسهل اثمه بمن یكون تحت ید

ذكر و ،)٢(النبات إلى الغذاء، والغذاء إما أن یكون من الحیوان أو من اإلنسان خلق محتاجاً  -٧
 .لرازي أن أكل أعضاء الحیوان یولد أعضاء اإلنسان أسهل من تولدها عند أكل النباتا

أن البروتین النباتي مفید  ألن المعروف علمیاً  ؛ولكن نالحظ أن تفسیر الرازي یخالف العلم
وكذلك الدهون النباتیة أفضل وأخف من الدهون  ،وقد یكون أنفع من بروتین الحیوان ،لإلنسان
  .بل ثبت أن الدهن الحیواني یسبب أمراض كثیرة لإلنسان ،الحیوانیة

الحبة أو النواة  تنشق Yفالق الحب والنوى، بأمر اللَّههو   Iاهللاف؛  Uمن اهللا اإلنبات نعمة  -٨
ٕالى أسفل العروق منه سیقان الزرع والشجر، و خرج ، تجري إلى أعلى فیاً دفتخرج بالري عو 

ن األرض على امتداد قصیر أو جري في باطت والشجر على حسب نوع النباتو  ،والجذور
، ته، أو شجر تهثمر  ، والضوء والحرارة یعاونان في تكوین الغصون واألوراق، وٕان الزیتونطویل

وفي كل آیات، ویدرس العلماء إدام الزیتونة فیحسب بعض الباحثین أن فیها دواء للسرطان، 
  .)٣(ن، وهو الخالق العلیم،عما یصفو Iوال تزال آیات اللَّه تعالى قائمة في كل خلق

لذین یتفكرون هم الذین یدركون حكمة التدبر، و یربطون بین ظاهرة كظاهرة المطر وما ینشئه ا -٩
على األرض من حیاة وشجر وزروع وثمار، وبین النوامیس العلیا للوجود، وداللتها على 

ل هذه اآلیة في أما الغافلون فیمرون على مث ،تدبیرهلق وعلى وحدانیة ذاته وٕارادته و الخا
                                                           

 .باختصار )١٨٠/ ١٩) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي (١(
 .باختصار )١٨١/ ١٩) المرجع السابق ((٢
 ).٤١٤٠/ ٨بي زهرة (ر: زهرة التفاسیر: أل) انظ(٣



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣١ 

 الفصل الثاني
 حثالصباح والمساء، في الصیف والشتاء، فال توقظ تطلعهم، وال تثیر استطالعهم وال تست

 .)١(البحث عن صاحب هذا النظام الفریدضمائرهم إلى 
  

  نساناللیل والنهار والشمس والقمر لإل  المقطع الثالث: تسخیر
M  v  u  t  sr  q   p  on  m  l  k  j  i قال تعالى: 

  w      ̈  §  ¦  ¥      ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x
  ©L ] :١٣ – ١٢النحل.[  

   : المناسبةوالً أ
في البر  اإلنسان على  ذكر هنا نعمه الكثیرة ،نزال المطرإنعمه في  I بعد ما ذكر اهللا  

م كثیرة تكاد علینا بنع Uاهللا فمنَّ  ،)٢(ل والنهار والشمس والقمر والنجوماألرض واللی خلق نهإحیث 
M  BA وال تحصى  تعد ال   @  ?  >  =   <L  .  

نجوم، فتبارك اهللا قد أثبت العلم الحدیث أمورًا كثیرة تدل على نعمة وجود الشمس والقمر والو 
  احسن الخالقین.

  : المعنى اللغويثانیاً 
  .)٣( ذلل""}: سخر{  - ١

  .)٤(خلق، وكأنه مختص بخلق الذریة" :أي ،:  "ذرأذرأ  - ٢

  المعنى االجمالي :ثالثاً 
 وفیها هو، إال یعلمه ال ما نعمته عظیم من فیها عظام، أشیاء خمسة لخلقه سخر U اهللا  
 المذكورة والخمسة. وحده یعبد ألن ؛المستحق الواحد أنه على العقول ألهل الواضحات الدالالت

 من علیها، وخلق فاشكروه متظاهرة Uاهللا من نعم والنجوم، والقمر، والشمس، والنهار، اللیل،: هي
  .)٥(األلوان مختلفة والثمار  الشجر ومن الدواب،

  

                                                           
 بتصرف . )٢١٦٢/ ٤سید قطب (ل) في ظالل القرآن: (١
 .)٥٩٧/ ٥مجمع البحوث (ل :) انظر: التفسیر الوسیط (٢
 .)١٦٣) تحفة األریب بما في القرآن من الغریب : البن حیان(ص: (٣
  .)٢٢٨/ ٢محمد طاهر بن علي (ل) مجمع بحار األنوار: (٤
 ) .١٧٦/ ٣حكمت بن بشیر بن یاسین (ل ) انظر: الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور :(٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٢ 

 الفصل الثاني

  : اللطائف البیانیةرابعاً 
١- M   l  kL  :مقابلة  

٢ - M ¢  ¡ L ":فهو  االمتنان، في له دخل وال للتعجب زیادة بذلك فهي الوصف هنا زید
  .)١( ] "٤الرعد: [ M8     £  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  zL كقوله

٣ - M ¢  ¡ Lاأللوان باختالف االستدالل متناهیة، ونیط غیر ألوان فأكثر رین: عنص 
 .)٢(مشهورة هي إذ ؛المختلفة األلوان تذكر بمجرد یحصل استدالل ألنه ؛التذكر بوصف

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
M8 7     Q  P ألعمال، كما لسخر لعباده اللیل للسكون  والنهار  Iاهللا  -١   O  N   M

  U   T  S   R    W     VL ] :وسخر أیضا الشمس والقمر مذلالت  ]،  ٧٣القصص
    .)٣(ع، واالهتداء بالنجوم في الظلماتلمعرفة األوقات، ونضج الثمار والزرو 

 ولكن ،كالدواب واألنعام واألشجار وغیرهاللة لنا مذ ه ومسخر  U اهللاا ذرأهالتي  تالمخلوقا -٢
  اه مالك في الموطأ عن كعب األحبار قال:بدلیل ما رو  ،)٤(بعض المخلوقات غیر مذلل لنا

، فقیل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه اهللا العظیم حماراً  اً لوال كلمات أقولهن لجعلتني یهود" 
الذي لیس شيء أعظم منه، وبكلمات اهللا التامات التي ال یجاوزهن بر وال فاجر، وبأسماء اهللا 

  .)٥("  ما خلق وبرأ وذرأ وما لم أعلم، من شر ،الحسنى كلها ما علمت منها

النهار یكون االستجمام لعمل  یلاللیل والنهار، فجعلهما بذاتهما نعمة، ففي الل ل لناذل  Iاللَّه  -٣
، الكدحو وفى النهار یكون العمل المنتج المثمر والكسب  ،الهدوء الساتر ألنه فیهسمى اللیل لباسا و 

   .)٦(اء الضوئي التي ینمو بها النباتوتكون عملیة البنتكون الحرارة،  أیضاً  وفى النهار

بعض قلیل من نعم كثیرة في اللیل والنهار َمنَّ بها علینا  مل في اآلیة بأن هذایدرك المتأوهكذا  
  وهو الحكیم العلیم. ، Iاللَّه

                                                           
 ). ١١٧/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((١
 .) بتصرف١١٨/ ١٤( السابقالمرجع ) (٢
 .)١٠١/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣
 .) باختصار١٠٢/ ١٤( المرجع السابق) (٤
 .)١٣٨٨/ ٥) موطأ مالك ((٥
  .)٤١٤١/ ٨بي هرة () انظر: زهرة التفاسیر: أل(٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٣ 

 الفصل الثاني
التسخیر عبارة عن القهر والقسر، وال یلیق ذلك إال بمن هو قادر فكیف یصح ذلك في الجمادات 

لما دبر هذه األشیاء على   Iاهللا والجواب أنوا أن یقهر  لهم یجوزو  ،اللیل والنهارو والشمس والقمر 
طریقة واحدة مطابقة لمصالح العباد صارت شبیهة بالعبد المنقاد المطواع، فلهذا المعنى أطلق على 

   .)١(ذا النوع من التدبیر لفظ التسخیره

ال یقدر فمات على وحدانیة اهللا تعالى، عالوهذه اختالف ألوان المخلوقات لعبرة لقوم  یتعظون  -٤
ه جلیلال هنعم ة، وأظهر لنا فیهامختلفالاأللوان بهذه ا علینIاللَّه  ، حیث منً على ذلك أحد غیره

 جمیل و یجعل األرض ذات منظرفاختالف األلوان یكون فیه بهجة للناظرین،  ومن ذلك أن :
، للناس لمنافعهم وهي مختلفة األلوان Uهاألحجار من فحم وماس، وغیرهما ذرأهما اللَّ ف ،بهیج

ا مفیه بأس شدید وغیره الذي حدیدوالفي األرض من نحاس وذهب وفضة  يالمعادن التوكذلك 
  .)٢(لناسلوزینة، وفیها منافع  من فلزات، هي مختلفة األلوان، وفیها بهجة

    

   لمقطع الرابع : تعدد منافع البحرا

̄   °  ±  M² قال تعالى:   ®   ¬  «    ¸  ¶  µ   ´  ³
  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹L ] :١٤النحل.[  

       : المناسبةوالً أ
البحر من خالل هذه  في نعمه یفّصل البر، بدأ في النعم أنواع Uذكر اهللا  ما بعد  

  .)٣(یاتاآل

  : المعنى اللغويثانیاً 
 .)٤(الثمینة" األحجار أو المصوغات من به یتزین ما : "الحلي؛ حلیة - ١

  .)٥(""السفن فلك:ال - ٢

                                                           
 )باختصار.١٨٧/ ٢٠) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((١
  .)١٠٢/ ١٤والتفسیر المنیر للزحیلي ( ،)٤١٤٢/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر ((٢
 .)٦١/ ١٤) انظر: تفسیر المراغي ((٣
  .)٥٥٥/ ١أحمد عمر ( الدكتور) معجم اللغة العربیة المعاصرة: (٤
 ) .١٨/ ٣) المخصص: البن سیده ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٤ 

 الفصل الثاني
یعني .ما أخذ عن یمین السفینة وعن یسارها من الماء وقیل هي السفینة التي تقول الماء هكذا" -٣

 )١("تشققه  
  

  جمالي: المعنى اإلثالثاً 
 عذبا، أو مالحا كالبحر، سواء كان ماؤه لكم  Uاهللا التي سخرها النعم، هذه الناس أیها   
 عصفت إذا بالریح ومدبرة السفینة مقبلة وترى والمرجان، لؤلؤال منه السمك، ویستخرج منه ویصطاد

 على ربكم ولتشكروا ،وبراً  بحراً  بالتجارة معایشكم طلب في ولتتصرفوا بصدرها، حینئذ الماء وشقت
  .)٢(سخرها لكم بفضله التي األشیاء هذه من  علیكم به أنعم ما

  

  : اللطائف البیانیةرابعاً 
١-  M   ´L من أن إلى ویشیر أیضاً  للتأكید، والتاء فالسین اإلخراج كثرة إلى یشیر التعبیر 

 ذلك یتركوا وأال ،كنوز من البحر في ما استخراج بأنفسهم یباشروا أن المسلمین على الواجب
 على M ¸ L :فقال الذكور جمع ضمیر إلى الحلیة لباس I  ألعدائهم، وأسند اهللا

  .)٣(األحیان معظم في لنساءا یلبسها الحلیة هذه فإن وٕاال التغلیب، سبیل

٢ -  M¹ L  حالة وهي البصریة، الرؤیة طریق عن العجیبة الحالة الستحضار ؛بذلك التعبیر 
 .)٤(بأمره البحر في لتجري السفن لهم سخر حیث ،بعباده ورحمته تعالى اهللا قدرة على تدل

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 التصرف فیه وتذلیلهب علیهممتن او  الطم األمواج،على عباده بتسخیر البحر المت Iأنعم اهللا  -١

 لهم والتجارة  واستخراج الآللئ والجواهر النفیسة والمرجان، وتسهیله فیه لركوبه لتیسیر لهم و 
 ولحمل السفن،وللدفاع عن البالد من أذى محتل وعدوان مستعمر  ،حلیة یلبسونها استخراجها

    م.باده لحمها حیها ومیتها، في الحل واإلحرااألسماك والحیتان فیه، وٕاحالله لع لتناولو 

  8  البحر أو النهر، لقوله ءالحنفیة ال یجیزون أكل السمك الطافي على سطح ما لكنو 
 M  #  "  !L ] :٣المائدة[.  

                                                           
 /١٧انظر تفسیر المنیر للزحیلي () (١
 .)١٨٠/ ١٧) انظر: جامع البیان : للطبري ((٢
 .)١١٨/ ٨لطنطاوي ( : ظر: التفسیر الوسیط) ان(٣
 .)١١٩/ ٨( المرجع السابق) انظر: (٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٥ 

 الفصل الثاني

) M 8   وأباح الجمهور أكل الطافي، لقوله   '  &  %      $  #  "  !L 
هو الطهور (r، لقول رسول اهللا البحر إباحة أكل الحوت وكل دواب :أي ]،٩٦المائدة: [

  .)١()ماؤه، الحل میتته

 ولم الماء في عیشه كان ما هریرة، أن كل أبي حدیث فیدرك المتأمل في هذه اآلیة السابقة مع
 شیئاً  البحر عنه حسر وما ،حالل وكذلك الطافي ویكون البحر، صید في داخالً  البر في یعش

  .)٢(السمك حالل من

  ذكر منها في هذه اآلیة ثالثة أنواع: Iثیرة واهللا منافع البحار ك -٢

´   M    µ المنفعة الثانیة: M    ³  ²  ±  °L المنفعة األولى: قوله تعالى:
  ¸  ¶L كما ،بالحلیة اللؤلؤ والمرجان قصودوالم  M8 7    <       ;  :  9L 

  .)٣(M    ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹L المنفعة الثالثة:   ،]٢٢الرحمن: [

وفى ، لتأكلوا منه سمكا تصطادونهو الماء الملح والعذب  فیه سخر لكم البحر هو  Uهللا -٣
وصفه بالطراوة مزید فائدة ألنه لو كان السمك كله مالحا، لما عرف به من قدرة اهللا تعالى ما 

 ،یعرف بالطري فإنه لما خرج من البحر الملح الزعاق الحیوان الذي لحمه في غایة العذوبة
 يالطبیعة، بل بقدرة اهللا وحكمته فعلم أنه إنما حدث ال بحسب ، الضد من الضدحیث أظهر 

ع  یألنه سر  ؛المسارعة إلى أكله يینبغ ، وأیضاً الماء الذي ال یشرب يخلقه الحلو الطري ف
، فسبحان كما ثبت في الطب تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر األشیاء ، والفساد والتغیر

   )٤(. ما یضر استعماله وما ینفعالخبیر بخلقه، ومعرفة 

على الرجال والنساء بما یخرج من البحر، فال یحرم علیهم شيء منه، وٕانما  اهللا تعالى امتنَّ   -٤
حرم اهللا تعالى على الرجال الذهب والحریر، وجمهور العلماء على تحریم اتخاذ الرجال خاتم 

  .الذهب

                                                           
) قال بشار عواد  ٣٨٦)(ح ٢٥٠/ ١) سنن ابن ماجه : بواب الطهارة وسننها،  باب الوضوء بماء البحر ((١

 معروف هذا حدیث حسن صحیح.
ر ویراجع: أیس ،)١٠٢/ ١٤للزحیلي ( التفسیر المنیر ،)٥٦٢/ ٤تفسیر القران العظیم: ابن كثیر ( ) انظر:(٢

 ).٦١/ ١٤تفسیر المراغي (و  ،)١٠٧/ ٣التفاسیر: للجزائري (
 ). ١٠٢/ ١٤) بتصرف، ویراجع التفسیر المنیر: للزحیلي (١٨٧/ ٢٠) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((٣
 .)١٨٧/ ٢٠للرازي ( مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر:و  ،)٦١/ ١٤تفسیر المراغي ( ینظر: )(٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٦ 

 الفصل الثاني
تلبسوا الحریر، فإنه من لبسه في  ال(: rروي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اهللا 

  .)١( )الدنیا، لم یلبسه في اآلخرة

من فضة، فاتخذ الناس خواتیم  اتخذ خاتماً  rالتختم بخاتم الفضة ألنه یجوز للرجاللكن و 
  .)٢( الفضة

  

   طع الخامس: تسخیر الجبال والنجومالمق

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  M  قال تعالى:
1  0  /  .-     @  ?  >  =   <  ;  :   9  87  6           5  4  3  2

  F   E  D     C  BAL ] :١٨ – ١٥النحل.[  

  : المناسبةوالً أ

 وما فیهما وما واألرض السموات خلق من العظیمة قدرته على األدلة   Iاهللا ذكر بعد  
 الشرك، صنعه هنا یبطل وٕاتقان وعلمه قدرته وكمال وحكمته وحدانیته وبیان عزته لتقریر ؛بینهما
  .)٣(الرسل به جاءت الذي الحق تباعإ وجوب إلى ویدعو

  : المعنى اللغويثانیاً 
  .)٤(ثوابت"" )رواسي(  - ١

   .)٥(تضطرب"  لئال" بكم" تمید" أن"، وتحركت اضطربت: األرض "ومادت:  )تمید بكم( -٢

  .)٦(لطرق""ا:  )سبال(  - ٣

  .)٧(شیاء"األ به تعرف شعار أو أمارة أو سمة: ")وعالمات( -٤

                                                           
) صحیح مسلم: كتاب اللباس والزینة، باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم (١

/ ٣الذهب والحریر على الرجل، وٕاباحته للنساء، وٕاباحة العلم ونحوه للرجل ما لم یزد على أربع أصابع (
٢٠٦٩) (١٦٤١.( 

 .بتصرف )١٠٢/ ١٤التفسیر المنیر للزحیلي (و  ،)١٠٧ /٣) أیسر التفاسیر للجزائري ((٢
 .)١٣٨/ ٢١) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣
 .)١٤٤) تحفة األریب بما في القرآن من الغریب: البن حیان (ص: (٤
 .)٦٤١/ ٤نوار محمد طاهر بن علي () مجمع بحار األ(٥
بیدي ((٦  ).١٦١/ ٢٩) تاج العروس: الزَّ
 ).١٥٤٣/ ٢لعربیة المعاصرة () معجم اللغة ا(٧



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٧ 

 الفصل الثاني
 .)١("ضبطه حصره، به، وأحاط عده: الشيء أحصى: ") ال تحصوها( - ٥

  

   جمالي: المعنى اإلثالثاً 

 ،دورانها في اتزانها تحفظ ،ثابتات شامخات جباًال  األرض في علینا بأن جعل U اهللا أنعم  
 ؛مصابها إلى منابعها من میاهها تجرى عذبة أنهاراً  فیها وجعل حركتها، في تضطرب ال حتى
 إلى مكان من ینتقل فیها االنسان كثیرة ُطُرقا  فیها I وجعل والنبات، والحیوان لإلنسان الريّ  ئلتَهیِّ 

 وأنهار، جبال من الطرق توضح عالماتٍ  فیها المنافع، وجعل وتبادل الرزق وجلب ،للتجارة مكان
 السفن فقادة الجو،و  والبر البحر في الجهات لتحدید واضحة َعالمات اللیل في النجوم جعل وكذلك

 واتجاهاتهم لتحقیق مساراتهم لتحدید سواه أو القطبي بالنجم یهتدون الفضاء ورواد والطائرات
 بما تتعظون وال الحق عن شيء، وتعرضون أقل یخلق ال كالذي شيء كل یخلق أهدافهم، فمن

 فكیف الضر من والنفع الشر من الخیر بها لتمیزون عقوًال  لكم وهب وقد، العظات من تسمعون
 َتضبطوا أن تستطیعوا فلن علیكم بها منً  التي اهللا نعم تعدوا ولوحاولتم أن الحقائق، هذه تغفلون عن

 ظاهرة ونعم خافیة نعم من له فكم شكرها، بحق القیام عن فضال قدرتكم إلیه تصل وال عددها
 وآبار وعیون وَأنهار اروبح وأمطار وجماد وحیوان نبات من لكم اهللا سخره وفیما أنفسكم، في ترونها
  .)٢(لمنفعتكم سخرها التي اهللا نعم من ذلك وغیر

    : اللطائف البیانیةرابعاً 
١-  M/ L  قدم اهللاI  حیاة في هام أمر بالنجوم، الهتداءا نإ إذ به، لالهتمام المتعلق 

 البحر. في یسافرون الذین سیما وال المسافرین

 الكالم لیزداد االلتفات، سبیل على    M  01 L  قوله في الغیبة إلى الخطاب عن Iوعدل -٢
  .علیه اشتمل ما إلى وانتباها طالوة

٣ -   M  '  &  %L  ٣(األرض في الجبال إللقاء تعلیل(. 

٤ - M   87  6    5  4  3L  ٤( السلب طباق(. 

                                                           
 ) .٥١١/ ١(لعربیة المعاصرة معجم اللغة ا) (١
 .) بتصرف٥٩٩/ ٥مجمع البحوث (ل :) التفسیر الوسیط (٢
 .)١٢٠-١٢٢/ ٨لطنطاوي ( :) انظر: التفسیر الوسیط(٣
 .)١١٤/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: للصابوني ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٨ 

 الفصل الثاني

٥ -   M  87  6   5  4  3L   "غیر عبدوا الذین المشركین ألولئك والتوبیخ لإلنكار ؛االستفهام 
 ".  Iاهللا

٦ -  Mَتَذكَُّرونَ  َأَفال L  ١("بهم التهكم وفي توبیخهم في "زیادة( . 

 

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
یعلل ف ،ظیفتها التي یذكرها القرآنذكر و  بدون ،الجبال الرواسي العلم الحدیث یعلل وجودها -١

ص أن جوف األرض الملتهب یبرد فینكمش، فتتقل :أهمها ،وجودها بنظریات كثیرة متعارضة
ولكن القرآن یذكر  ،القشرة األرضیة من فوقه وتتجعد فتكون الجبال والمرتفعات والمنخفضات

في مقابل الجبال ، وهذه الوظیفة لم یتعرض لها العلم الحدیث، أنها تحفظ توازن األرض
واألنهار ذات عالقة طبیعیة في ، الرواسي یوجه النظر إلى األنهار الجواري، والسبل السوالك

والسبل ذات  ،ساقط األمطارت، حیث غالبا بالجبال، ففي الجبال  تكون منابع األنهارالمشهد 
وٕالى جوار ذلك معالم ، وذات عالقة  بجو األنعام واألحمال واالنتقال ،عالقة بالجبال واألنهار

الطرق التي یهتدي بها السالكون في األرض من جبال ومرتفعات ومنفرجات، وفي السماء من 
  .)٢(دي السالكین في البر والبحر سواءیهالنجم الذي 

تستحق الشكر هي إلقاء الجبال الرواسي فیها لئال تمید  ثالثاً  جعل في األرض نعماً  I اهللا" -٢
قال القرطبي:  ،والطرق منافذ عبور وانتقال بأمانوتضطرب، وٕاجراء األنهار، وجعل السبل 

 قادرا على تسكینها دون ن اهللاوفي هذه اآلیة: أدل دلیل على استعمال األسباب، وقد كا"
في األرض عالمات، أي معالم الطرق بالنهار، وجعل النجوم وسائل اهتداء  Iوجعل ، الجبال

  .)٣( "إلى المقاصد

األصنام میتة ، فألن من َیخُلق لیس كمن ال َیخَلق ؛Iبطالن عبادة غیر اهللا  یاتاآل تقرر  -٣
بأوصاف األصنام الثالثة المناقضة  I اهللا صرحو  الحي الخالق العلیم، هوU  ، واهللامخلوقةو 

لمن یستحق وصفه باأللوهیة والعبادة والطاعة، وهي العجز عن خلق شيء، وكونهم أمواتا 
هي جمادات فكیف تعبدونها وأنتم أفضل منها فغیر أحیاء، ال أرواح فیها وال تسمع وال تبصر، 

  ،والجزاء على األعمالوقت البعث وقیام الساعة للحساب  تجهل  ابالحیاة، وكونه

                                                           
 .)١٢٤-١٢٣/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((١
 .بتصرف )٢١٦٣/ ٤آن: سید قطب () في ظالل القر (٢
 ).١٠٣/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٣



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٣٩ 

 الفصل الثاني
ألحد الفرد الصمد، المعبود الواحد الذي ال رب غیره، اواأللوهیة الحقة  هي ألوهیة اهللا الواحد 

أما المشركون الذین ال یؤمنون باآلخرة فال یقبلون الوعظ وال التذكیر، ولو  ،وال معبود سواه
واهللا  ،متعظمون عن قبول الحق آمنوا باآلخرة حقا آلمنوا بوحدانیة اهللا، ولكنهم قوم متكبرون

ال یحب  اهللا یعلم ما یسرون من القول والعمل وما یعلنون، فیجازیهم على أفعالهم، إن حقاً 
  .)١(المستكبرین أبداً 

ذكر ب هأتبعو الجبال  I اهللا ذكرو ، ثبت في العلوم العقلیة كما الجبال منتتفجر أكثر األنهار  -٤
  .)٢(تفجیر العیون واألنهار

معرفة األوقات والطرق والقبلة، ویحسن أن نتعلم  ية  إلى أن مراعاة النجوم أصل فیاآل توحي -٥
قال قتادة: إنما خلق اهللا النجوم لثالثة أشیاء: لتكون زینة ، من علم الفلك ما یفید تلك المعرفة

  .)٣(یر ذلك فقد تكلف ما ال علم له بهللسماء، ومعالم للطرق، ورجوما للشیاطین، فمن قال غ

األصنام آلهة  اتخاذهمفساد في تفكیرهم  ویبین المشركین، ویناقش األصنام، ةعباد Uینكر اهللا -٦
ینكرون  ، وكذلكمخلوقة وعاجزة عن خلق مخلوق ال یضر وال ینفعو ، ینفعفهي ال تضر وال 

شكرها، وهم لم بوٕاحسانه لهم، وأبسط مبادئ الدین واألخالق مقابلة النعمة Uنعم اهللا 
واإلله ینبغي أن  ،ن األصنام جمادات ال تعلم شیئا، فكیف توصف باأللوهیةإ، ثم اروهشكی

حتى یلبي مطلبهم، ویجازي مقصرهم  ؛بالسرائر والظواهر، محیطا بأحوال العابدین یكون عالماً 
  .)٤(یثیب محسنهم و 

یتطلب منه أن یشكر ما یمكنه منها وكلمة (الحمد هللا)  Iعجز اإلنسان عن شكر نعم اهللا " -٧
رأس الشكر واالعتراف بالعجز عن الشكر من الشكر، والشكر صرف النعم فیما من أجله  تعد

 .)٥(" أنعم اهللا تعالى بها
  ن شكرتني : اآلقال ؟یا رب كیف اشكرك uوفي هذا المعنى یقول موسى     

الكواكب  والصادین عن الحق، كما أن التوحید وهم رجوم للكّفار والملحدین يالعلماء هم أئمة ف -٨
فرق بین نجوم یهتدى بها  ، واألرض يرجوم للشیاطین، واألولیاء نجوم فومنها  ،نجوم السماء

 .)٦( I اهللافي الطریق الى   افجاج الدنیا، ونجوم یهتدى به يف
                                                           

 .)١٠٩/ ١٤للزحیلي ( :والتفسیر المنیر ،)١٠٧/ ٣للجزائري ( :) انظر:  أیسر التفاسیر(١
 .)١٩١/ ٢٠) انظر:  مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((٢
 .بتصرف )٦٣/ ١٤) تفسیر المراغي ((٣
 .) بتصرف١٠٩/ ١٤المنیر: للزحیلي () التفسیر (٤
 .)١٠٧/ ٣) أیسر التفاسیر: للجزائري ((٥
  .)٢٨٩/ ٢) انظر: لطائف اإلشارات : القشیري ((٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٠ 

 الفصل الثاني
  

  

  
  
  
  
  

  املبحث الثالث
  )٣٢-١٩( اآليات مقاصد وأهداف سورة النحل 

  أحوال املؤمنني واملشركني عند املوت
  

  ویشتمل على: 
  .قطع األول: علم اهللا بالسرائر والظواهرالم

  جزاؤه.المقطع الثاني: حال من مكر على اهللا و 
  .المقطع الثالث: حال المشركین عند االحتضار
                    .المقطع الرابع: حال المؤمنین عند االحتضار

  
  
  

   



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤١ 

 الفصل الثاني

  الثالثاملبحث 
  )٣٢-١٩( اآليات مقاصد وأهداف سورة النحل 

   واملشركني عند املوتأحوال املؤمنني
  

   المقطع األول: علم اهللا بالسرائر والظواهر
M M: قال تعالى   L  K  J  I  H  N    W  V  U  T  S  R  Q   P  O

  j  i  h  g   fe            d  c  b   a  `  _  ^  ]\   [  Z  Y  X
~  }   |    {      z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  

ª  ©    ̈ §   ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �     ³  ²  ±°  ¯               ®  ¬  «
  ½  ¼  »    º  ¹¸  ¶  µ  ´L ] :٢٥ – ١٩النحل.[  

  أوًال: المناسبة
 وأكمل ترتیب أحسن على ،الحكیم القادر فهو وجوده على الدالئل تعالى ما ذكر اهللا بعد

 ،األلوهیة خواص بذكر أعقب ذلك ،اإلحسان جوهوو  ،النعم ألنواع وٕایضاح بتفصیل وكان نظام،
 وال خالقة، ال مخلوقة فهي ذلك، من ءشي لها لیس األصنام وهذه ،والخلق والنجوى السر علم :وهى

  .)١(له شریك ال واحد اإلله أن یعلم كله ذلك ومن نشر، وال بحشر لها شعور

  : المعنى اللغويثانیاً 
  .)٢(أجداثهم" من یبعثون الناس نأل ؛القیامة "یوم: البعث یوم  :یبعثون - ١

  .)٣(النفس" وتكرهها والعقل، الشرع یستقبحها"  منكرة : - ٢

  .)٤(حقا" بمعنى جرم ال: وقیل ،كسب بمعنى وجرم ،ردّ  ال قیل" :  ال جرم - ٣

   .)٥("الكتب من األولون سطره ما: ویقال وأسطورة، إسطارة واحدها أباطیل،: " أساطیر - ٤

                                                           
 ) بتصرف.٦٤/ ١٤) تفسیر المراغي ((١
 ). ٢٦٠/ ١) جمهرة اللغة: بن درید األزدي ((٢
 ) .٢٢٨١/ ٣) معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد عمر ((٣
 .)٨٩األریب بما في القرآن من الغریب: البن حیان (ص:  ) تحفة(٤
 ).١٦٥المرجع السابق(ص:  )(٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٢ 

 الفصل الثاني
 ،أثقالهم :أي )ظهورهم على أوزارهم یحملون(: التنزیل وفي أوزار، وزر وجمع وزیر،: " أوزارهم - ٥

 هو وٕانما ،للحرب الفعل فجعل ،عنهم السالح القوم وضع إذا أوزارها، الحرب ووضعت
  .)١(ألهلها"

  : المعنى اإلجماليثالثاً 
 ،بخالقین ولیسوا فهم مخلوقون، شيء أي ن عن خلقاهللا عاجزو  دون من یعبدون  الذین   

  Iواهللا یبعثون، متى یشعرون ال أموات المعبودات العظیم، وهذه قالخّال  دون عبدون منی فكیف
 في وبعابدیها ،بها یقذف ثم ،عابدیها من المعبودات فتتبرأ ،ةللمحاجَّ  القیامة یوم ویخرجهم ،سیبعثهم

 قبول عن برونمستك  فهم عقابه، وال یخافون ،I اهللا وحدانیةَ  ةٌ كرَ منِ  قلوبهم المشركین ولكن، النار
علیه  یخفى ال I واهللا ،التي جاء بها والبراهین اآلیات في والنظر ،األمین واالستماع للرسول الحق

 من بدّ  فال، ذلك من یعلنون وأسرارهم، وما معاصیهم وجمیع الطویة وسوء الشرك من َأنفسهم ما في
 یسألهم ویقولون لمن ق،الح عن المستكبرین یحب ال I اهللا فإن ومعاصیهم، شركهم على عقابهم

 ُأنزلت أنها  rمحمد القدماُء، وزعم سطرها ملفقة هذا حكایات rمحمد على الحق من ُأنزل عما
 الحق، في التنفیر في اقترفوه ومنها الذي كلها، آثامهم یحملوا أن عاقبتهم لتكون ،I اهللا علیه من

 هذا اإلثم، في شریكان فهما ،اإلضالل إثم وهو اِإلسالم، عن وأبعدوهم أضلوهم من آثام وبعض
 الكفر في اتبعوهم من وآثام آثامهم من یحملونه ما فبئس، الوزر فیحمالن یطاوعه وهذا یضله،

  . )٢(والضالل

   : اللطائف البیانیةرابعاً 
١-  MX   W  V  U  T L   ناقص. جناس بینهما  

٢-  MX  W  V  U  T L ، M  ]\   [  ZL  دعب من لسفاهة تأكیدا إطناب فیهما 
  . )٣(األصنام

٣ -  Mj  i  h  g L  ؛بذواتهم التصریح دون ،وصلته بالموصول المشركین عن التعبیر 
 خیبتهم، أساس هو باآلخرة، إیمانهم عدم بأن ولإلیمان القبیحة، الصفات بتلك الشتهارهم
  . وجحودهم وخسرانهم

                                                           
 ) .٧١٢/ ٢) جمهرة اللغة: بن درید األزدي ((١
 ) .٦٠١/ ٥مجمع البحوث (: لالتفسیر الوسیط انظر:   )(٢
 بتصرف. )١٠٤/ ١٤تفسیر المنیر: للزحیلي () ال(٣



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٣ 

 الفصل الثاني

٤- M     n  m  l  kL دالجحو  صفتي لتأصُّ  على للداللة ؛االسمیة بالجملة عبر 
 مهما عنها یتحولون ال التي سماتهم من سمة للحق اإلنكار أن وعلى قلوبهم، في واالستكبار

  .)١(عنهم ینفك ال والغرور التعالي أن وعلى بطالنها، على األدلة لهم وضحت

٥-  M ¡L   َّر اهللاعبI  عتاة به هتفوّ  الذي القول هذا أن إلى لإلشارة ؛للمجهول المبنى بالفعل 
 في الدخول عن یصدوه لكي ؛الكریم القرآن عن یسألهم من لكل یقولونه اكانو  الكافرین،

  .اإلسالم

٦-  M  «L أساطیر بأنه القرآن وصفوا لما ألنهم وذلك ؛العاقبة بالم تسمى التي هي  الالم 
   .السیئة العاقبة تلك عاقبتهم كانت األولین،

٧ -  M ®  ¬L          شدة إلى ذلك لیسري ؛ثقلها دةوش ،لوفائها اتحقیقً  ،بكاملة األوزار وصفت 
 ،جمیعاً  علیها سیعاقبون بل ذنوبهم، من شيء عنهم یرفع ال أنه لتأكیدو ،تبعاتها في ارتباكهم

  .وتنویها لثقلها ،)٢(شيء منها ینقص أن دون

٨-  M  }L  عنهم ثالمتحدَّ  هؤالء ویشمل ،العموم التذییل شأن ألن ؛لالستغراق التعریف، 
 .)٣(بدلیله الشيء كإثبات مله العقاب إثبات فیكون

٩-  M  ½  ¼  »    ºL من للتحذیر ؛تتضمنه بما اهتماماً  التنبیه بحرف افتتح تذییل،  جملة 
 .)٤(عنه لإلقالع أو ،فیه الوقوع

  

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 وال فیها أرواح ال أحیاء، غیر أمواتٌ  وأنهم شيء، خلق عن األصنام بالعجز  Uوصف اهللا -١

 والطاعة، والعبادة یستحقون الوصف باأللوهیة فكیف ،وأنهم جمادات تبصر، وال تسمع
 الفرد األحد الواحد اهللا ألوهیة هي الحقة بالحیاة، واأللوهیة منهم أفضل وأنتم وتعبدونهم 

 یؤمنون ال سواه، ولكن المشركین الذین معبود وال غیره، رب ال الذي الواحد المعبود الصمد،
 قوم ولكنهم اهللا، بوحدانیة آلمنوا حقاً  باآلخرة آمنوا ولو التذكیر، وال الوعظ بلونیق فال باآلخرة

                                                           
 ).١٢٧-١٣٠ /٨) انظر: التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((١
 باختصار. )١٣٢/ ١٤والتنویر: البن عاشور ( ) التحریر(٢
 ).١٢٩/ ١٤) انظر: التحریر والتنویر: البن عاشور ((٣
 ).١٣٣/ ١٤) انظر: المرجع السابق( (٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٤ 

 الفصل الثاني
 یعلنون، وما والعمل القول من یسرون ما یعلم هو الحق، واهللا قبول عن متعظمون متكبرون
  .)١(المستكبرین یحب ال إنه أفعالهم، على فیجازیهم

 ولیس معجزة، ولیس األولین، أساطیر بأنه القرآن الذین وصفوا المشركین شبهة عن تردّ  اآلیات -٢
 العذاب استحقاقهم هو جوابهم وٕانما ،الدامغة شبهتهم بالحجة عن یجب ولم ربنا، تنزیل من هو

  :بطریقین معجزا الكریم القرآن كون بینI  ألنه الوعید، محض على فاقتصر الشدید،

 المعارضة، عن وعجزوا ،دةواح بسورة أو سور، بعشر أو القرآن، بكل تحداهم I أنه :األول
  .معجزاً  كونه على یدل وذلك

M   P   O  N  M :وهي ،أخرى آیة في بعینها الشبهة هذه حكى تعالى أنه :الثاني
R   Q L ] :تعالى بقوله وأبطلها  ]٥الفرقان  M    Z  Y     X  W  V  U  T

[L ] :یكون ال هذاو  المغیبات، عن اإلخبار على مشتمل القرآن أن :أي]،  ٦الفرقان 
 ال ،كامالً  تحمالً  وذنوبهم آثامهم نتیجة یتحملون واألرض، فهم السموات بأسرار العالم من إال

غیرهم،  وٕاضاللهم كفرهم بسبب وهذا تابعیهم، أوزار مثل یتحملون أنهم كما شيء، منه ینقص
 ،وفرعون ،نكنعا بن النمروذ مثل تقدموهم الذین الكفر عمالقة عقاب یشبه الدنیا في وعقابهم

 كفرهم، بسبب األلیم بالعذاب والفضیحة والهوان الذل هو اآلخرة في أیضاً  ، وعقابهمأبي جهلو 
 من ، وكلأصالً  تعالى هللا الشركاء وجود عدم وبیان بهم، واالستهزاء والتوبیخ التقریع مع

 عند وانقادوا هللا، بالربوبیة حینئذ أقروا فإذا الموت، حین إلى الكفر على الستمرارهم العقابین
  .)٢(الكفار بأعمال علیم واهللا ذلك، ینفعهم فال الموت،

 .التوحید وتقریر ،الشرك بطالن  -٣
 .العبد یأتیه وفساد ،شر كل سبب هو ،والجزاء ،والبعث ،اآلخر بالیوم التكذیب  -٤
 .له واإلذعان ،الحق عن االستكبار بجریمة التندید  -٥
 .)٣(اإلسالم عن الناس فبصر  ،اهللا سبیل عن یصد من وتبعة إثم بیان -٦
 األحمال توقر كما النفوس توقر فهي ،ثقل ذات أحمالٌ  كأنها الذنوب هذه تصور اآلیات -٧

 األثقال تتعب كما وتشقى تتعب وهي العواتق، األحمال تثقل كما القلوب، تثقل وهي الظهور،
  .)٤(وأنكى أدهى هي بل حاملها،

                                                           
 ) بتصرف.١٠٩/ ١٤) التفسیر المنیر للزحیلي ( (١
 ).١١٦/ ١٤( المرجع السابق ) انظر:(٢
  .)١٠٩/ ٣(للجزائري  :) أیسر التفاسیر(٣
 ) بتصرف.١٣١/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٥ 

 الفصل الثاني
 وأنتنه ،وجهاً  اهللا خلق ما أقبح صورة في عمله للكافر یتمثل" أنه بلغه أنه :أسلم بن زید عن

 فیقول ،خوفاً  زاده شيء من وفتخّ  وكلما ،فزعاً  زاده شيء أفزعه كلما جنبه إلى فیجلس ،ریحاً 
 كان عملك أنا: فیقول ،ال: فیقول تعرفني؟ وما :له فیقول أنت؟ ومن ،أنت الصاحب بئس :له

 في ركبتني طالماف أركبك، إليّ  طأطئ منتناً  رانيت فلذلك منتنا وكان ،قبیحاً  تراني فلذلك قبیحا
فهم یتحملون  ،)١( "M   °  ¯  ®  ¬  «Lتعالى  قوله وهو فیركبه، الدنیا،

؛ إذ لو علموا لما أضلوا غیرهم، فلهم منهم كما یتحملون أوزار من تبعهم جهالً  ،نتیجة آثامهم
  مثل األقوام الذین سبقوهم .  ،خرةالعقاب في الدنیا و اآل

، البشریة النفس في موجودة َحقٌّ، وهذه فطرة والبعث القیامة وأن له، شریك ال واحد تعالى اهللا -٨
 إیمانَ  یستر فالكفر فطرتهم، أنفسهم عن ستروا َمنْ  هم وباآلخرة ،باهللا یؤمنون ال الذین ولكن

ر من أنفسهم َیْحِرمون إنما اآلخرة ُینكرون األولى، والذین الفطرة  سیجازي ذيال الحساب  تصوُّ
 ،لهم سبحانه الحق فیجُبرها قلیلة؛ تكون سیئاتهم ولعل الطیبة، األفعال على والحسنات بالثواب
 یوجدَ  أالَّ  ویتمنَّْونَ  كاذبة، الدین قضیةُ  تكون أن یأملون أنفسهم؛ على الجنة، والُمْسرفون وینالون
    .حساب

ماته هصفات تبلغ  Iوهو التكبُّر؛ في الحق صاحب هو وحده  Iاهللا -٩  وهي الكمال، منتهى وُمقوِّ
 قد ِمنَّا فالواحد نتَكبَّر؛ أنْ  لنا یِصحُّ  ال لذلك أغیاٍر؛ أبناءُ  البشر نحن أبدًا، ولِكن عنه تزول ال

 أيٍّ  في ذاتیة لیست الكبر وكماالت فصفات الجاه، أو الثروة أعراض عنه تزول أو یمرض،
 وأنْ  ِمنَّا، ُكلٌّ  یتواضعَ  أن الالئق من یصبح ولذلك بها؛ علیه اهللا فاء ممَّنْ  ُتسلب وقد ِمنَّا؛

   )٢( .خالقه أمام یتضاءلَ  وأنْ  ربَّه، یستحضرَ 

 الجوانب؛ هذه في نفسها على أسرفتْ  وٕاذا متعددة؛ أحوال لها البشریة النفس أن یبن Iالحق - ١٠
 ما لّ كُ  ِوْزر فتأخذ ذلك، وغیر االجتماعي؛ والجانب األخالقي؛ الجانب في ُتسرف قد فهي

 ال فهي غیرها نفساً  ُتِضل حین األوزار ترتكب التي النفس تلك أن أیضاً  Iتفعل، ویبن
 قد إضاللها تمَّ  التي فالنفس  اإلضالل؛ عن نتجَ  ما إال أضلَّتها التي النفس أوزار من تتحمل
 أعدل  Iاإلضالل، ولكن الحق بعملیة یرتبط ال ما أخرى مجاالت في األوزار من ترتكب

  .)٣(فیها السبب هو یُكنْ  لم أوزاراً  الُمِضل حتى ُیحّمل أنْ  من

                                                           
 .)١٠٧/ ٢) الزهد والرقائق: البن المبارك، والزهد لنعیم بن حماد ((١
 .)٧٨٦١/ ١٣) تفسیر الشعراوي ((٢
 بتصرف. )٧٨٦٦/ ١٣( المرجع السابق) (٣



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٦ 

 الفصل الثاني
 أعظم منهم وینتقم ورسله، ألنبیائه واالستجابة توحیده، عن المستكبرین Uیبغض اهللا -١١

 من الجنة یدخل ال( r : اهللا رسول قال: قال رضي اهللا عنه مسعود ابن ، وعن)١(االنتقام
 إیمان، من ذرة مثقال قلبه في كان من رالنا یدخل وال كبر، من ذرة مثقال قلبه في كان
 اهللا إن: فقال حسنة، ونعله حسناً  ثوبه یكون أن یحب الرجل اهللا، رسول یا: رجل فقال

  .)٢(الناس) وغمط الحق، بطر من الكبر الجمال، یحب جمیل

 ولیس له عذر والباطل، الحق بین یمیز وأن یبحث، أن علیه یجب المقلد أن على اآلیة تدل - ١٢
  .)٣(لجهله

فمكرهم ال یروج  ،)٤(یتحملون وزر كل من عمل بها و مكرهم الذین یضلون الناس بدون علم - ١٣
ألنه یجب علیهم أن ؛ عند ذي لب وٕانما یتبعهم األغبیاء والجهلة، وجهلهم ذلك ال یكون عذراً 

 َمْن َسنَّ ( rقال رسول اهللا   ،)٥(االتباع وبین المبطلیبحثوا ویمیزوا بین الُمِحّق الجدیر ب
سنًة َحسنة َكاَن َلُه أْجُرَها َوأْجُر َمْن َعِمَل بَها ِمْن َغْیِر أْن َیْنُقَص ِمن أْجره َشيء، َوَمْن َسن 

  .)٦( زرَها َووِزُر َمن َعِمَل بَها )ُسنة سیَئَة كَان علْیِه وِ 

ا ال ِبمَ  ُیفتي بعضهم بعًضا ،اآلیات تشیر إلى ما نرى في واقعنا هذه األیام  كثیًرا من العامة - ١٤
 ،وهم ال یدرون عن ذلك شیًئا ،یقولون هذا حالل أو حرام أو واجب أو غیر واجبف ؛یعلمون

 M8 7    }  |{  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l
¬«  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~ L ] :وكأن، ]٦٠، ٥٩یونس 

فأحّلوا له ما حرَّم اهللا أو حرموه ِمّما أحل اهللا  أنهم إذا أضّلوا شخًصا ال یعلمون نیهؤالء المفت
، وهذا وذلك بسبب ما أفتوه به من الجهل ،وكان علیهم مثل وْزر ما عمله ،له فقد باؤوا بإثمه

في دینه وشریعته ما ال  ونقولی الءوهؤ  ،هللا حكمألن ال ؛Uجنایة وسوء أدب مع اهللا  أكبر
M8  S  R    Q  P و فقال سبحانه ،ال علم بالشركب قَرَن اهللا تعالى القول علیهون، و علمی

  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T
l     k  j  L ] :وأخطر حدیث یتجاهله الكثیرون من هؤالء "الجهال" قول  ،]٣٣األعراف

                                                           
 .)٦٧/ ١٤) انظر: تفسیر المراغي ((١
 .ح)٩١) (٩٣/ ١حریم الكبر وبیانه () صحیح مسلم : كتاب اإلیمان، باب ت(٢
 .) باختصار١٣٢/ ٨) التفسیر الوسیط لطنطاوي ((٣
  .)١٠٩/ ٣أیسر التفاسیر للجزائري ( ) انظر:(٤
  .) بتصرف٦٠٤/ ٥مجمع البحوث (ل :) التفسیر الوسیط (٥
) قال  ١٩٢٠٢) ٥٣٨/ ٣١(  r) مسند أحمد : أول مسند الكوفیین من حدیث جریر بن عبد اهللا، عن النبي (٦

  األرنؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم.



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٧ 

 الفصل الثاني
 من مقعده فلیتبوأ ،متعمداً  يعل كذب من أحد، على ككذب لیس علي كذبا إن( :rالنبي 
    )١(). النار

،  فالقرآن هو د، وما أحله اهللا فال أحد یحرمهمن حرام فال یحلله أح I فما أنزل اهللا
   .أما لم یذكر فیه دلیل شرعي فهذا الذي یمكن أن یفتي فیه العلماء ،المصدر األول للتشریع

  

  هجزاؤ المقطع الثاني: حال من مكر على اهللا و 
¿  M   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  الى:قال تع

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   (  '   &  %   $   #   "   !
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  أوًال: المناسبة

 شبهات ببیان ذلك أعقب األصنام، عبادة بطالن وأدلة التوحید أدلةI  اهللا ذكر ما بعد  
: وقالوا معجزة، بأنه نبوته صحة علىr النبي احتج الذي القرآن في الطعن وأولها النبوة، منكري

 بما اآلخرة في وسیعاقبهم الدنیا، في اهللا فأهلكهم المعجزات، جنس من هو ولیس األولین، أساطیر
  .)٢(نوعدوا وشرك أي كفر سوء، من نعمل كنا ما مستسلمین: العذاب یقولون یرون وحین فعلوا،
  : المعنى اللغويثانیاً 

  .)٣("الخداع" مكر: - ١

 .)٤(""أبنیتهم : بنیانهم  - ٢

 .)٥(علو" من السقوط وأصله ،سقط هكلُّ  معناه ،لفیه وخر ،ساجداً  "خرَّ  : فخرَّ  - ٣

 .)٦("ألرضه المقابل أعاله وهو ونحوه، المنزل "غطاء : السقف - ٤

  .)٧(الخزي" في "یوقعهم : یخزیهم - ٥
                                                           

 ).١٢٩١) (ح٨٠/ ٢) صحیح البخاري كتاب الجنائز، باب ما یكره من النیاحة على المیت ((١
 .) بتصرف١١٢/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
 .)٦٠١/ ٤محمد طاهر بن علي (ل) مجمع بحار األنوار: (٣
 ). ٢٦٤/ ١ألزهري (ل) تهذیب اللغة:  (٤
 ) .٢٣٢/ ١) مشارق األنوار على صحاح اآلثار: بن عیاض ((٥
 ) .١٠٧٩/ ٢حمد عمر (أل) معجم اللغة العربیة المعاصرة: (٦
 ) ٣٧/ ٢محمد طاهر بن علي (ل) مجمع بحار األنوار: (٧



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٨ 

 الفصل الثاني
  .)١( تخالفون"" : تشاقون - ٦

  .)٢( النزاع"": الخالف - ٧

   .اهللا أهانه: أي، اهللا أخزاه وقد "الهوان،:  الخزي  - ٨

  .)٣(فضحته: أي وأخزیته

  ثالثًا: المعنى اإلجمالي

 لیقاتل ،الفاسد السماء بتدبیره إلى الصعود منه ورام ،طویالً  صرحاً  كنعان بن نمرود بنى   
 أعلى وسقط تعمده وخربته، نائه التيب بأمره حركت أساطیر ریحاً U  اهللا فأرسل بزعمه، أهلها

 أمان، ویوم القیامة یذلهم اهللا أنهم ظنوا أنهم في هم العذاب معوجاء نمرود، أصحاب على البیوت
U لهم بالعذاب، ویسأ ویهینهمU ال دوني، من أولیاء وتتخذونهم ،فیهم الذین تنازعونني أین 

فتقول  فیهم، وخالفتم المسلمین ألجلهم، أمري العذاب، مع أنكم خالفتم عنكم فیدفعوا یحضرونكم
 ال الكافرین على والعذاب، الفضیحة :القیامة یوم الكفار خزي یرون حین المالئكة والمؤمنون،

  .)٤(علینا

  : اللطائف البیانیةرابعاً 

١-  M  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿L 
 وأزال ،بسرعة اهللا فأخذهم ،المنعة ین فيالماكر  أولئك حال حیث شبهت ،التمثیلیة االستعارة

 ذلك فانهدم ،قواعده من اهللا فاستأصله ،إلیه وآووا ،الدعائم شدید بنیاناً  بنوا قومٍ  بحال العزة تلك
 ؛، بطریق االستعارة التمثیلیةفهلكوا جمیعاً  ،دفعة على أصحابه البناء سقف  وسقط ،البنیان

وه سببًا لبقائهم، عدة استعارات، ووجه الشبه أن ما عدُّ  فهذا من أبدع التمثیلیة ألنها تنحل إلى
 .)٥(من حفر حفرة ألخیه سقط فیها: لهمكقو  ،عاد سببًا لفنائهم

٢- M '   & L  ؛النسبي للترتیب المفیدة )ثم(بـ  جيء والطاعة العبادة في االستفهام 
 دمار من بهم نزل مما وأعظمُ  أشدُّ  اآلخرة خزي فإن ،تفاوت من الجزاءین بین ما إلى لإلشارة

  .)٦(الدنیا في
                                                           

 .)٣١٧) الكلیات: للكفوي (ص: (١
 .)١٩٨قنیبي (ص:  -قلعجي ل) معجم لغة الفقهاء: (٢
 .)٢٠٥/ ٧البن االزهري ( ) تهذیب اللغة:(٣
  .)٦٠/ ٣) انظر: التفسیر الوسیط: للواحدي ((٤
 ) .١٣٥/ ١٤ویراجع التحریر والتنویر: البن عاشور ( ،)١١٥/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: الصابوني ((٥
 .)١٣٥/ ٨) انظر: التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٤٩ 

 الفصل الثاني
 تعالى اهللا عظمة مظهر ألن ؛التوبیخ والتقریع في زیادة الجاللة ضمیر إلى الشركاء "وٕاضافة

  .)١( المشاركة" بتعذر حینئذ عالمون فالمخاطبون شریك، له یكون أن ینافي للعیان یومئذ

٣- M   6   5  4   3    2   1  0   /  .   -L ام على معطوفة غیر بها جيء 
' I Mلقوله ؛الجواب موقع واقعة ألنها ؛قبلها   & L ،أوتوا الذین أن على وللتنبیه 
 على یدل هذا وقولهم اإلجابة، عن وعجزوا المستكبرون، وجل أن بعد بالجواب سارعوا العلم

 كلمة إلى االستماع عن واستكبارهم كفرهم، على لهم وتوبیخهم تعالى، اهللا بأعداء شماتتهم
   .الحق

٤- M  َاْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذینَ  قال  L لإلشارة ؛اآلخرة في سیكون القول هذا أن مع بالماضي، "التعبیر 
  .)٢(محالة" ال كائن وأنه وقوع القول، تحقق إلى

٥- M أحیاء غیر L الموت وصف عراقة على للداللة أموات، جملة لمضمون تأكید هذه الجملة 
  .)٣( حجارة ألنهم ؛حیاة شائبة فیه لیس بأنه فیهم

٦- M   Æ  Å  ÄL قوله ومنه منه، المنتقم نحو بالجائي لالنتقام ؛القاصد بتشبیه "استعارة  
M8  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �L ] :٤( " ]٢الحشر(. 

    تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 الهوان هو ولرسوله، والِخْزي له والمعاصي به الشرك ألهل القیامة یوم تعالى اهللا خزي بیان -١

 البدن؛ َتْغَشى قشعریرة فالِخْزي أحٌد؛ أمامه یتجلَّد وال واإلیذاء؛ الضرب من أقوى وهو ة،والَمذلَّ 
 البشرة، وٕانْ  على تنضح النفسیة والمعاني نفسي، معنى تصیبه، فالِخْزي َمنْ  منها ُیفلت فال

 خمیرة یقتل ألنه ؛أثر الخزي یكتم أنْ  أحد یقدر ال اإلیالم، یكتمَ  أنْ  على قادراً  اإلنسان كان
  .)٥(ومكر بیَّت الذي بها عاش التي االستكبار

 لرسالته، امتداداً  یكونوا أن أیضاً  منهم طلب فقد له؛ واستجابتْ  وحبیبه أمته اهللا رسولُ  بلَّغَ  -٢
 عن وصار u محمد رسالة بعد من الرساالت منع قد Iاهللا أن ذلك للناس، ُیبلِّغوها وَأنْ 

                                                           
 .)١٣٥/ ١٤التحریر والتنویر: البن عاشور ( )(١
 .)١٣٥/ ١٤ویراجع التحریر والتنویر ( ،)١٣٦/ ٨لطنطاوي ( :سیر الوسیط) التف(٢
 .بتصرف )١٢٦/ ١٤) التحریر والتنویر ((٣
 .)١٣٤/ ١٤( المرجع السابق) (٤
 .)٧٨٧٢/ ١٣وتفسیر الشعراوي ( ،)١١٤/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٠ 

 الفصل الثاني
ر: r قال وقد ،)١( r الرسول رسالة تبلغه لم َمنْ  كل تُبلِّغ أنْ  المحمدیة األمة مسئولیة  (َنضَّ

  .)٢(سامع) ِمن َأْوَعى ُمبلَّغ َفُربَّ  یسمعها، لم َمنْ  إلى وأدَّاها فوعاها، مقالتي سمع امرءاً  اهللا

 .السيء المكر به والمراد ،محالة ال بأهله یحیق وأنه المكر عاقبة "سوء -٣

 .النار بأهل ویشمتون القیامة یوم شهداء منهم یتخذ إذ ؛العلم أهل فضل -٤

  .)٣( وكذبهم" وانهزامهم ،الموت عند الظلمة استسالم بان  -٥
  

  المقطع الثالث: حال المشركین عند االحتضار
M  I  قال تعالى:   H  G   F  ED  C  B   A   @  ?   >   =<   ;    :   9   8
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  : المناسبةأوالً 
 فقد المقالة، هذه في ببدع لیسوا أنهم وبین علیها، مع اإلجابة النبوة أنكروا من شبهات ذكر  

 فعلوا، بما القیامة یوم وسیخزیهم الدنیا، يف فأهلكهم مقتدر، عزیز أخذ اهللا فأخذهم قبلهم أمم سبقتهم
 بهم علیم اهللا ولكن سوء، من نعمل كنا ام ویقولون یستسلمون، العذاب یشاهدون حین أنهم ذكر ثم

  .)٤(المثوى وبئس جهنم إال المتكبرین هؤالء ألمثال مثوى وال فعلوا، وبما

  ثانیًا: المعنى اللغوي
 .)٥(روحه" قبض: فالناً  اهللا "توفى:  تتوفاهم - ١

 .)٦(""االستسالم: السلم - ٢

 وساءت الشراب سبئ(  العزیز التنزیل وفي المدح في نعم ضد للذم جامد فعلفلبئس: " - ٣
 .)٧(" )  مرتفقا

                                                           
 .) بتصرف٧٨٧٤/ ١٣) تفسیر الشعراوي ((١
) ٢٦٥٧)(ح ٣٤/ ٥باب ما جاء في الحث على تبلیغ السماع ( r: أبواب العلم عن رسول اهللا  ) سنن الترمذي(٢

 [حكم األلباني] : صحیح.
  .)١١٤/ ٣للجزائري ( :) أیسر التفاسیر (٣
 .) بتصرف٦٩/ ١٤) تفسیر المراغي ((٤
 ) .٣٨٤سعدي أبو حبیب (ص: ل :) القاموس الفقهي(٥
 .)١٧٢ن الغریب: البن حیان (ص: ) تحفة األریب بما في القرآن م(٦
 ). ٣٦/ ١مجمع اللغة العربیة (ل) المعجم الوسیط: (٧



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥١ 

 الفصل الثاني

  ثالثًا: المعنى اإلجمالي

 وأعوانه، ویرون الموت ملك أرواحهم یقبض عندما ،تعالى باهللا بالشرك أنفسهم ظلموا الذین   
 العلیم فأنا ،بي أشركتم بلى: علیهمUاهللا  نشرك، فیرد كنا ما :ویقولوا ویستسلمون العذاب ینقادون

 فلبئس ،أبداً  فیها مقیمین جهنم أبواب ادخلوا :جهنم خزنة لهم ، وتقولالشرك من تعملون كنتم بما
  .)١(اإلیمان عن المتكبرین مثوى

  

  : اللطائف البیانیةرابعاً 
١-  M<   ; L ،7  ،وتعذیب لغلظة مالبٌس  إیاهم المالئكة توفي أن إلى یرمي  بذلك وصفهم

 M  8ª  ©    ̈ §  ¦¥    ¤  £     ¢  ¡   �    L ] :٥٠األنفال [.   

٢-  M  >L  ،األرض، على السالح بإلقاء شبه بمذلة، المقترن اإلظهار إلى اإللقاء هنا مستعار 
 انتزاع عذاب ذاقوا لما والخضوع االعتراف إلى وأسرعوا ،وٕانكارهم ،استكبارهم تركوا أنهم ذلك

 .)٢(أرواحهم

٣- M   ED  C  B   A   @L على وكنایة كذیبهم،ت عن كنایة یعملون كانوا بما اهللا علم جعلوا قد 
   .بهم العالم تعالى اهللا من بأمر إال بالعذاب عاملوهم ما أنهم

٤- M   V   U   TL بقوله یأتي فیما الجنة عن عبر كما بالدار جهنم عن یعبر لم 
M   p: تعالى   o  nL  ًهم بل ،الدار أهل بمنزلة جهنم في لیسوا وأنهم ،لهم تحقیرا 

 .)٣(واءث محل في وهم ،النار في متراصون
  

  خامسًا : تحقیق المقاصد واألهداف
 ویذل، ویخضع ویستسلم، ینقاد حتى الدنیا من منافق وال كافر یخرج ال أنه على اآلیات تدلل - ١

غافر: [ M8 7Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½L  كما إیمان، وال توبة حینئذ تنفعهم ال ولكن
 طبقة في ویستقر باب، من فةطائ كل فتدخل جهنم، أبواب ادخلوا الموت عند لهم ویقال ]. ٨٥
 التكلیف دار الدنیا في تكبروا الذین المتكبرین مقام فبئس جهنم، ودركات طبقات من درك أو

                                                           
 .)٢٧١/ ٢) انظر: بحر العلوم: للسمرقندي ((١
 .) باختصار١٣٩/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٢
 .) بتصرف١٤٠/ ١٤) المرجع السابق ((٣



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٢ 

 الفصل الثاني

M  j  i  h  g   f  e  d    c  b  بقوله Iربنا وصفهم كما تعالى، اهللا عبادة وعن اإلیمان عن
  kL ] :١(] ٣٥الصافات(.  

 أن ینبغي فال كله، الخیر أوتي القرآن أوتي فالذي خیر حق وهو القرآن على خیر لفظ إطالق -٢
   .علیه تعالى اهللا نعمة سخط وٕاال منه خیراً  الدنیا أهل من أحداً  یرى

 ،باإلخالص إیمانهم في واإلحسان واإلسالم اإلیمان أهل وهم، اإلحسان ألهل الدارین "سعادة  -٣
 .)٢( ذلك" في تعالى اهللا ومراقبة ،الشرع بموافقه إسالمهم وفي

له علیهم ذلك دوَّن بل فقط، بالعلمU  اهللا یكَتفِ  لم -٤ القیامة  یوم علیهم َسُیعرض كتاب في وَسجَّ
   :تعالى وقال، ]٤٧األنبیاء:[ M 8 7      O   N  ML  كما بهم، تهرحم وهذا من

  M            �      ~  }  |  {  z    y   x    w  v  u  ts  r  q   p    o   n
   ¤  £  ¢  ¡L ]١٤، ١٣إلسراء: ا[.  

 إلیه توصل ما إلى تعالوا لهم وكتابتها، فیقال األعمال تسجیل إمكانیة ینكر أنْ  للبعض ویحلو
 هذه علینا ُیسهِّل وهذا وغیرها، والبصمات واألصوات الصور تسجیل من اآلن البشريّ  العقل

 ال لها، فإذاً  حدود ال التي اإللهیة اإلمكانات إلى البشري العقل إمكانات نرقي عندما المسألة
 ،أعماله یحفظ كتاب في األعمال تسجیل في )وعتید رقیب( المالئكة قدرة حجة ألْن ننكر

  .)٣(وصغیرة  كبیرة كل علیه وُیحصى
! قدرة اهللاو     ، فهل هناك مقارنة بین اإلنسان نسان إلى تسجیل أشیاء دقیقة جداً لقد توصل اإل

 نكار .فال حجة في اإل
 إن( : تعالى قوله نإ، فقالوا: بالكافر مختص العذاب أن على اآلیة بهذه حتجواا ،)٤( المرجئة - ٥

 مختصة القیامة یوم في والسوء الخزي ماهیة أن على یدل) الكافرین على والسوء الیوم الخزي
u: M  Ñ  Ð موسى بقول هذا وتأكد غیرهم، حق في الماهیة هذه حصول ینفي وذلك بالكافر،

                                                           
 .) بتصرف١١٨/ ١٤) التفسیر المنیر للزحیلي ((١
 .)١١٤/ ٣أیسر التفاسیر للجزائري () (٢
 .)٧٨٧٩/ ١٣) انظر: تفسیر الشعراوي ((٣

وا التأخیر، وهو اإلرجاء إلى نسبة المرجئة:(٤)  روا ألنهم بذلك وُسمُّ  یضر ال: قالوا حیث اإلیمان عن األعمال أخَّ
 وأن اإلیمان، مسمى في داخلة لیست األعمال أن فعندهم طاعة، الكفر مع ینفع ال كما ذنب اإلیمان مع

 بالكتاب باطل ومذهبهم للوعید، ُمعرَّض غیر اإلیمان كامل الكبیرة مرتكب وأن ینقص، وال یزید ال اإلیمان
  )٣٤: ص(تیمیة بنال ،الواسطیة العقیدة شرح  .والسنة

  
  



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٣ 

 الفصل الثاني

 ×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò    Ù            ØL ] :منازلهم تفاوت على یات ما یدلوفي اآل ،]٤٨طه 
 الخلود بذكر تعالى صرح وٕانما بعض، عقاب من أعظم بعضهم عقاب فیكون العقاب، في

 .)١(أعظم والحزن الغم لیكون
 أنهاو    جهنم  قد یستهزئ بعض الناس بحرّ ، و كذلك المسلم العاصي، و یدخل جهنم كل كافر -٦

(ناركم هذه التي : قال ،r النبي أن هریرة، أبي عن :rفي هذا یقول الرسول یا، و كنار الدن
، من حر جهنم) قالوا: واهللا إن كانت لكافیة، یا رسول یوقد ابن آدم جزء من سبعین جزءاً 

  .)٢(، كلها مثل حرها)اهللا قال: (فإنها فضلت علیها بتسعة وستین جزءاً 
ثم كشف  ،بیده، لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب والذي نفس كعب" قال كعب الحبار:  .

یا قوم هل لكم بهذا قرار؟ أم لكم على هذا  ،ج دماغك من منخریك من شدة حرهاعنها لخر 
  .)٣( " صبر؟ یا قوم طاعة اهللا أهون علیكم من هذا العذاب فأطیعوه

>     =  <  ?   :; M  )األمر أشد وأعظملكن و ، واعظًا ورادعًا عن المعصیة ذه الناركفى بهف
   @  L ] :قال   ].١٦، ١٥المعارجr:)  إن منهم من تأخذه النار إلى كعبیه، ومنهم من

قال: سمعت  tعن النعمان بن بشیر و ،)٤(حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه)تأخذه إلى 
یوضع على أخمص قدمیه  جلٌ أهل النار عذابًا یوم القیامة ر (إن أهون  یقول: rالنبي 

  .)٥(یغلي منهما دماغه) جمرتان

M  Z  Y  X  :تعالىكقوله  ،یحفل القرآن الكریم باآلیات التي تتحّدث عن ظلم النفس  -٧
  `  _  ^  ]   \  [L ] :هما :  عّلة الظلم تنجم عن أمرینو ]،  ٧٠التوبة

 ل.الغفلة والجه

إذا كان یتحّقق  ، ولكن هذا األمراإلنسان ال یرید اإلساءة لنفسه ، وأنّ صحیح أّن الظلم إساءة
ن األمر كذلك لما ظلم ، ولو كااإلنسان قد شّخص المسألة، وأّنه فعل ذلك عمدًا مع معرفته

، غیر أّن الظلم یأتي أحیانًا مع تصّوره بأّنه یحسن إلى نفسه، فإذا به یلحق الظلم بها نفسه أبداً 
م لنفسه الخیر، ولكن فكم من ظالم لنفسه مسيء إلیها وهو یتصّور أّنه قدّ  دون أن یدرك ذلك

                                                           
  لماتریدي ومن أراد المزید فلیرجع إلى : التوحید : ل )٢٠٠/ ٢٠) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((١

  . )٢٢٩(ص: 
صحیح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من  )(٢

  .)٢٨٤٣) (٢١٨٤/ ٤المعذبین (
 .)٨٦١) التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة: للقرطبي (ص: (٣
حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبین ) صحیح مسلم: كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب في شدة (٤

)٢٨٤٥) (٢١٨٥/ ٤(. 
 .)٦٥٦١)(ح ١١٥/ ٨) صحیح البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٤ 

 الفصل الثاني

7 ، ، وٕاذا الخیر الذي نواه هو في الحقیقة شر وظلمب جهله وعدم إدراكه تنقلب األموروبسب
 M8s r    q  p  o   n  m  l  k  j  iL ]:١(]١٠٤الكھف(. 

  

   لمقطع الرابع: حال المؤمنین عند االحتضارا

M f   e  d  قال تعالى:   c   ba  `  _^  ]  \  [  Z   Y  X   ih   g
           �  ~}   |   {  z  yx   w   v  u   t   s   r   q   p   o  n  ml  k   j

  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L 
                    ]. ٣٢ -  ٣٠النحل: [

  أوًال: المناسبة
عن القرآن  سئلوا دمافعن رسله، وكذبوا باهللا أشركوا الذین األشقیاء حال السابقة بینت اآلیات  

 السعداء حال تبین اآلیات هذه تلتها ثم فیها، خالدین جهنم جزاؤهم فكان أساطیر األولین، قالوا
  .)٢(ربهم لهم لربهم، فأجزل والعمل لسائلیهم القول أحسنوا الذین

  : المعنى اللغويثانیاً 
 .)٣(""إقامة أي:  عدن - ١
  .)٤(المساوىء" ضد األعمال من المحاسناحسنوا: " - ٢
  .)٥( "روحه قبض "أماته، :الشخص اهللا توفى:  تتوفاهم  - ٣
  .)٦(وریحًا" طعماً  مستلذّ  أو ،نظیفٌ  طاهر :أي ،طیب وشيء ،الخبیث خالف:  "طیبین - ٤

   : المعنى اإلجماليثالثاً 

: فیقولونr محمد عن المؤمنین فیسأل الموسم، أیام في مكة العرب من الرجل یرد كان  
 ، وغداً  والغنیمة، والجنة والفتح النصر من الدنیا في حسنة الیوم دى، فلهمواله الخیر علیه اهللا أنزل

                                                           
    ).١٥٣/ ١) انظر: تفسیر الراغب األصفهاني ((١
 .) بتصرف٦٠٨/ ٥مجمع البحوث (ل :) التفسیر الوسیط (٢
  .)٥٣٨/ ٣اهر بن علي (محمد طل) مجمع بحار األنوار: (٣
   .)١٤٣/ ٣لفراهیدي (ل) العین: (٤
  .)٢٤٧٥/ ٣حمد عمر (أل ) معجم اللغة العربیة المعاصرة :(٥
 .)١٣٨محمد عمیم اإلحسان (ص: ل) التعریفات الفقهیة: (٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٥ 

 الفصل الثاني
 اهللا فیجزي ،اآلخرة وبقاء لفنائها ؛الدنیا دار من وأعظم اً خیر  الجنة ثواب من اآلخرة في ینالون

 ما بخالف ألم، وال فیها صعوبة ال سهلة طیبة وفاتهم وتكون وأرادوه، تمنوه المتقین في الجنة ما
 بما عملتم في الجنة، جزاءً  بدخول ،أبشروا السالم المالئكة هموالمخلط، فتقرؤ  الكافر روح به تقبض
   )١(الصالحات من الدنیا

  : اللطائف البیانیةرابعاً 
١-  Ma  ` L ،أنه مع هنا، خیراً  نصب في والسبب ،خیراً  أنزل قالوا: أي بالحذف، إیجاز فیه 

 جواب بین الفرق بیانفي  الزمخشري قال كما وه: المشركین جواب في األولین أساطیر رفع
 جواباً  السؤال على وأجابوا یتلعثموا لم المؤمنون سئل لما یعني الجاحد وجواب المقر المؤمن

: فقالوا ،الجواب عن وأعرضوا ،السؤال عن عدلوا والمشركون ،خیراً : فقالوا ،لإلنزال مفعوالً  بینا
 .)٢(شيء في اإلنزال من ولیس األولین، أساطیر هو

٢-  M   [   Z    YL  نهى ما ارتكاب عن ألنفسهم صیانتهم بأن لالشعار ؛بالتقوى "ووصفهم 
 .)٣(له" ومراقبتهمIمنه وخوفهم عنه،Iاهللا

٣- M  tL  دخولهم حالة البدیعة الحالة تلك استحضار ذكره من المتقین، والمقصود من حال 
  .والجنات والحسنى الخیر لدار

٤-  M}   |   {  z L  جملة في لما مكمل ومضمونها یدخلونها، في الرفع ضمیر نم حال 
  .البدیعة الحالة استحضار من یدخلونها

٥- M   £  ¢  ¡   �L ،به، وجعل والتنویه ،الجزاء لتمییز اإلشارة باسم واإلتیان مستأنفة 
 ككذل جزاء المتقین اهللا یجزي: والتقدیر المتقین، جزاء به یشبه بحیث وكماله لتمییزه ؛الجزاء
 .)٤(للعموم المتقین في التعریف ألن ؛تذییل علمتموه، وهو الذي الجزاء

  

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 Iبین اهللافبعد أن ، هذه اآلیات في في بیان المتقابالت المتعاكسة واضح يألسلوب القرآنا -١

فهم یؤمنون ، حال المشركین وجزاءهم في الدنیا واآلخرة، أعقبه ببیان حال المؤمنین األتقیاء

                                                           
 .باختصار )١٠٠/ ١٠لقرطبي (لالجامع ألحكام القرآن:  )(١
 .)١١٩/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
 .)١٣٩/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٣
 .بتصرف )١٤٠/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٦ 

 الفصل الثاني
 rا بصدق النبوة، وصحة ما أنزل اهللا من القرآن على نبیه المصطفى ا جازمً ویصدقون تصدیقً 

فلهم في ]،  ٦٠الرحمن: [ M    ´  ³  ²   ±  °L   فیكون جزاؤهم أحسن من عملهم
هللا الدنیا الجزاء األفضل من النصر والفتح والغنیمة والعزة، ولهم في اآلخرة  الجنة، فمن أطاع ا

لفنائها وبقاء  ؛، وما ینالون في اآلخرة من ثواب الجنة خیر وأعظم من دار الدنیافله الجنة غداً 
اآلخرة، وهي جنات عدن التي یدخلونها، وتجري في ریاضها  في اآلخرة، ولنعم دار المتقین

، وهكذا األنهار، ولهم فیها ما یشاءون مما تمنوه وأرادوه، ومثل هذا الجزاء یجزي اهللا المتقین
ویطیب للمالئكة قبض أرواح هؤالء األتقیاء، ویسلمون علیهم، مبشرین لهم ، یكون جزاء التقوى

بالجنة ألن السالم أمان. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت یقبض روح المؤمن قال: ربك 
  .)١(لتقر عینه ؛ر بصالح ولده من بعدهیقرئك السالم. وقال مجاهد: إن المؤمن لیبش

 رب جوار في المقیم بالنعیم القبور من القیام وعند الموت، عند والتقوى اإلیمان أهل "بشرى -٢
  .)٢( العالمین"

 أن ویجب ؛واحدة بوجهة یكتفي أن ال متضادتان علیه وجهتان له شیئاً  یصادف اإلنسان عندما - ٣
  M  الكفر مكة أهل الداخلون سأل فحینما البدائل، بین یختار أن للعقل ها وبعد للثانیة، یستمع

  ©    ̈ §   ¦¥  ¤  £L، اإلیمان والتقوى أهلَ  سألوا وحینما  M    `  _^   ]   \
a L)٣(.  

 ُتورث ثم بزمن، موقوتة تكون قد االستطابة َملَكاتها، لكن بكل النفس تستطیبه ما ُكلُّ  الخیر -٤
 بعده شر في َشرَّ  ال وكذلك الناُر، بعده خیر في خیرَ  ال ألنه خیرًا؛ لیس وندامة، هذا َحْسرة

 متعاطي مثالً   اآلخرة، في وكذلك الدنیا، في دائماً  ُخْیراً  یظل الخیر أن نعرف أن الجنة، یجب
ما ینقلب هذا الخیر  سرعان ثم تزول، ما سرعان زائفة ونشوة وقتیة متعة یأخذ نجده المخدرات

نفسك وكیفیته  الخیر في في نظره إلى شر عاجل في الدنیا وآجل في اآلخرة، فانظر إلى عمر
  .)٤(وعاقبته

به، ألنه یدخل فیه إتیانهم بكل ما أمروا  ؛كلمة طیبین مختصرة جامعة للمعاني الكثیرة -٥
، ویدخل فیه كونهم مبرئین عن العالئق الجسمانیة متوجهین إلى واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه

ئین عن األخالق حضرة القدس والطهارة، ویدخل فیه كونهم موصوفین باألخالق الفاضلة مبر 
                                                           

 .) بتصرف١٢٣/ ١٤للزحیلي ( :) التفسیر المنیر(١
  .)١١٥/ ٣أیسر التفاسیر: للجزائري () (٢
  .)٧٨٨٣/ ١٣) انظر: تفسیر الشعراوي ((٣
 .باختصار )٧٨٨٥/ ١٣) تفسیر الشعراوي ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٧ 

 الفصل الثاني
المذمومة، ویدخل فیه أنه طاب لهم قبض األرواح وأنها لم تقبض إال مع البشارة بالجنة حتى 

عند هذه الحالة   Iصاروا كأنهم مشاهدون لها ومن هذا حاله ال یتألم بالموت، ثم بین اهللا
ر المؤمن، عند الموت و بعد أن یبشو  ،)١(لجنة فهي خاصة لكم كأنكم فیهایقال لهم: ادخلوا ا

  .فنسمع أحوال لبعض الموتى یبتسمون وتظهر عالمات السرور على وجوههم

  
  
  

   

                                                           
 .)٢٠٢/ ٢٠انظر: مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ( )(١



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٨ 

 الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  

  الرابعاملبحث 
  )٤٠-٣٣( اآليات مقاصد وأهداف سورة النحل  

  ن وانغماسهم يف الباطلواملشرك
  ویشتمل على: 

  .المقطع األول: تهدید المشركین بسبب تمادیهم في الباطل
  .لمشركین بأن اهللا لن یبعث الموتىالمقطع الثاني: قسم ا

  
  

   



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٥٩ 

 الفصل الثاني

  رابعاملبحث ال
  )٤٠-٣٣( اآلياتمقاصد وأهداف سورة النحل 

  ن وانغماسهم يف الباطلواملشرك
  

  اطلالمقطع األول: تهدید المشركین بسبب تمادیهم في الب
M  ÅÄ  Ã  Â  Á         À  ¿¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸      ¶  µ قال تعالى:    ´
É  È   Ç  Æ    Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê

      ×  L ] :٣٤، ٣٣النحل.[  

  : المناسبة   أوالً 
 بضروب وهددهم األولین، أساطیر ،بقولهم القرآن في طعن الكفار والمشركین ذكر ما بعد  

 عن یزدجرون ال الكفار وبین أن به، صدق لمن بالثواب بالوعد أتبع ذلك والوعید، التهدید من
   .)١(االستئصال عذاب یأتیهم أو أرواحهم، قابضة المالئكة جاءتهم إذا إال أباطیلهم

  : المعنى اللغوي ثانیاً 
  .)٢(ینتظرون"ینظرون: "  - ١

  .)٣(عذابه بمعنى أمره، أمر ربك:  - ٢

 .)٤( "لزمه األمر به حاطأو  أصابه وحیقاناً  وحیوقاً  حیقاً  الشيء به حاقحاق: "   - ٣

 .)٥(ریًا سخ ، أي:هزواً  ون:تستهزئ  - ٤

    جماليثالثًا: المعنى اإل
كما فعل ، ویدمرهم العذاب أو یأتیهم أرواحهم تقبض المالئكة ینتظر الكافرون؟ أن ماذا  

  .)٦(استهزائهم جزاء و أعمالهم، سیئات جزاء التدمیر واستحقوا من قبلهم المشركون والمكذبون

                                                           
 .) بتصرف٧٦/ ١٤) تفسیر المراغي ((١
 .)٧٣١/ ٤) مجمع بحار األنوار: للكجراتي ((٢
 .)٦٣٧/ ١) انظر: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: البن القاضي ((٣
 .)٢١٢/ ١اللغة العربیة  (مجمع ل :) المعجم الوسیط(٤
 .)٣٠٥حفة األریب بما في القرآن من الغریب: البن حیان (ص: ) انظر: ت(٥
 .) بتصرف٢١١/ ٢التأویل: للنسفي ( ) مدارك التنزیل وحقائق(٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٠ 

 الفصل الثاني

  : اللطائف البیانیةرابعاً 
١ -  M  µ   ´L  ،١(النفي معنى في يإنكار  االستفهام(.  

٢ -  Mµ   ´  L، ٢(واإلبطاء اإلعراض منه االنتظار المراد إلى یشیر(. 

٣ -  M¼   » L ٣( تعذیبهم" في األمرین من واحد كل كفایة إلى شارةلإل ؛الواو دون )أو(ب  "عبر(.  

٤-  M  ¹  ¸      ¶  µ   ´L اعتقاد لقلب ؛إضافي قصر واالستثناء النفي من المستفاد "القصر 
  وأن اهللا .)٤(إلیه" یدعو فیما شخصیاً  غرضاً  للرسول أنr الرسول معاملتهم من نالمشركی
Uوال یعجزه شيء بأن یرسل العذاب علیهم. ،قادر 

   تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 Uفأجاب اهللا  ،صدقه انزال ملك من السماء یشهد على rطلب المشركون من رسول اهللا  -١

 ،المالئكة تأتیهم أن: أمرین أحد ما ینتظرون إال همبأن ،مصرارهم وتمادیهم في باطلهإعلى 
 الزلزلة أو بدر، كیوم القتل من بالعذاب اهللا أمر یأتي أو ألنفسهم، ظالمون وهم أرواحهم لقبض

  .القیامة یوم المراد: وقیل. الدنیا في والخسف

 كما وٕاهالكهم، عذیبهمبت اهللا ظلمهم وما فهلكوا، اهللا أمر أتاهم الكفر، على أصروا وألن الكفار
   .بالشرك أنفسهم ظلموا ولكن بأسالفهم، فعل

 كانوا ولكن اهللا، ظلمهم وما عملوا، ما سیئات فأصابهم فعلوا، مثلما قبلهم من الذین فعل لقد
  .)٥(استهزائهم وعقاب أعمالهم، خبیث وجزاء كفرهم، عقوبات فأصابهم یظلمون، أنفسهم

 آجالً  أو عاجالً  العذاب، إال الموت أو والفساد والشر الظلم على بإصرارهم رمونالمج ینتظر ما - ٢
 .)٦(الصادقة  التوبة إلى یبادروا لم إن أصروا و ،مقضیاً  حتماً  بهم نازل فهو

M8 7  Ã  ،ألن العذاب ال ینزل على العاصي فقط ؛توبیأن  لذلك یجب على المسلم 
  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  ÄL ]:٢٥ األنفال.[  

                                                           
 .)١٤١/ ٨لطنطاوي ( :) انظر:  التفسیر الوسیط(١
 .)١٤٦/ ١٤) انظر: التحریر والتنویر: البن عاشور ((٢
 ).٢/٥٦٩) حاشیة الجمل على الجاللین ((٣
 .)١٤٩/ ١٤ر والتنویر () التحری(٤
 .)١٢٦/ ١٤تفسیر المنیر: للزحیلي () انظر: ال(٥
 .) بتصرف١١٥/ ٣) أیسر التفاسیر: للجزائري ((٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦١ 

 الفصل الثاني
و بالعذاب ، أمرین بانتهاء حیاتهأن ظالمه سینتهي ظلمه بأحد األلكل مظلوم  وفي اآلیة بشرى

  سینتهي أمرهم المحالة.   ،یسومونا سوء العذاب نكالیهود الذی ،یوم القیامة

 .شیئاً  الناس یظلم ال سبحانه وأنه تعالى اهللا عدالة "بیان -٣

  انتصر  Uن اهللا أیات دلیل على ي اآلأذى ف من منهم أصابه عما r للرسول تسلیة -٤
̈         M 8 7  ،)١(حاط بهأوأنزل بهم العذاب و  ،ممن استهزأ بهr لرسوله  §  ¦  ¥L 

  ."]١المعارج: [

 هو الظالم إنما ظلم، الذي هو العقاب به أنزل من إن یقال الَ  ذنبه عقاب به نزل إذا المذنب -٥
   .)٢(العقاب سبب ارتكب من

  فهم الظالمون ألنفسهم ابتداء. ،ب لنزول العذابفالكفار كفرهم سب

فیظلم  فتتراكم على قلبه بعض، تلو بعضها فكل سیئة یجيء ،تتوالى الذنوب والمعاصي -٦
 الذنوب، ومحقرات (إیاكم: قال r اهللا رسول أن tمسعود بن اهللا عبد نفسه، وعن اإلنسان
 قلبه ویصبح اإلدراك سبابأ كل وحینئذ تفسد ،)٣(یهلكنه) حتى الرجل على یجتمعن فإنهن

 الفساد، منهم ویتوالى]،  ١٤المطففین: [ M8 7  R         Q  P  O  N  M  LK  JIL  ،غلفاً 
  .)٤( ألنفسهم ظالمین ویكونون اللَّه، عذاب بهم ینزل أن في سبًبا ذلك فیكون

 لوكهمس بجرائر لیصابون وٕانهم ،الذاتیة أعمالهم ثمرة عن خارج بشيء یعاقبون ال الكفار -٧
 من أدنى هو بما فیجازون یعملون، بما البشریة رتبة من أدنى إلى ینتكسون وهم ،التلقائیة

  .)٥(األلیم والعذاب المهین، المقام دركات في البشریة رتبة

  M 8 7 Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏL ] :٣٠الشورى.[  

 ،ونستغفره ،ود إلى اهللاأن نع ، وهوفالحل واضح وصریح ،ن جمیع مصائبنا بسبب سیئاتناإ
  ونتوب إلیه.

  

                                                           
 ) .١٤٢/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((١
 .) باختصار٤١٧٠/ ٨) زهرة التفاسیر: البي زهرة ((٢
ر فوق ثالثة أیام، اإلكثار من الصغائر من ) الجامع الصحیح للسنن والمسانید :  صهیب عبد الجبار، الهج(٣

 ) وقال الشیخ شعیب األرناؤوط: إسناده صحیح.٢٧٢/ ٦الكبائر (
  .)٤١٧١/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر ((٤
 .) باختصار٢١٧٠/ ٤) في ظالل القرآن ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٢ 

 الفصل الثاني

   األمم في الرسل المقطع الثاني: مهمة

!  "  #  $   %  &  '  )  (  *  +   ,  -  .     /  M     0  قال تعالى:
  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8              7  65  4  3   2  1

T  S  R  Q  P  ON  M   L  K  J  I  H  G    YX  W  V   U
  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a   `  _          ^  ]  \  [  Z

  q  p   o  n  mlL ] :٣٧ – ٣٥النحل[.  

  : المناسبة   أوالً 
 أتاهم أو المالئكة، جاءتهم إذا إال یزدجرون ال المشركین هؤالء أن سبحانه ذكر أن بعد  

 ببیان ذلك على قفىَّ  ،اهللا برسل استهزائهم جزاء مماأل من قبلهم لمن حدث كما االستئصال، عذاب
 فلو إرسالهم، من فائدة فال أعمالنا، على مجبورون إنا وقالوا ،جملةً  األنبیاء إرسال في طعنوا أنهم
 كما األمر لكان حرمنا مما شیئاً  نحرم وال أحله ما ونحل ،شیئاً  به نشرك وال به نؤمن أن اهللا شاء
  .)١(علیه نحن ما إال یشأ لم لكنه أراد،

  : المعنى اللغوي ثانیاً 
  . عنه" بعد  بمعنى كلها وتجانبه وجانبه واجتنبه "وتجنبهاجتنبوا:   - ١

وهي ترمز لكل ما یعبد من دون  .)٢( الشیاطین": والجن اإلنس ومن األصنام،:  "الطاغوت -٢
  . Uاهللا

 .)٣(أوجبته" إحقاقا أحقهحقت : " - ٣

  .)٤("آخره: شيء كل وعاقبة" : عاقبة - ٤

  جمالي: المعنى اإلثالثاً  
 رضي اهللا قد وغیرهم، قریش من واألصنام األوثان من یرهغ U اهللا مع عبدوا الذین قال  

 بقینا وما والسوائب، البحائر حرمنا ما شاء ولو عبدناها، ما شاء، لو ألنه ؛عبدنا ما عبادتنا في
 في سبیلهم وسلكوا ،بسنتهم هؤالء فاستنَّ  كذلك فعلت األمم السابقة المشركة، علیه، نحن ما على

                                                           
 .باختصار )٧٨/ ١٤) تفسیر المراغي ((١
 .)١٨٨/ ٢) تاج العروس: للزبیدي ((٢
 .)١٧٧/ ٢٥بق () المرجع السا(٣
 .)١٧٩/ ١لفراهیدي (ل ) العین :(٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٣ 

 الفصل الثاني
وال  ،لیبلغوا البالغ البین الظاهر الذي یصل إلى القلوب ؛أرسل الرسل U الرسل، ولكن اهللا تكذیب

 اهللا یعبدوا رسوًال بأن وسلفت تقدمت أمة كل إلى، Iیبقى ألحد على اهللا حجة، وقد بعث اهللا
 عن ویصدهم یغویهم أن ویحذروه لشیطان،ا وهو الطاغوت، طاعة من ویبعدوا العبادة، له ویخلصوا

 علیه حقت من ومنهم ،له U اهللا بتوفیق وذلك به، أمر ما ففعل اهللا، هدى من فمنهم، Uاهللا سبیل
 كان التي األرض في قریش مشركي یا له، فسیروا  Iاهللا خذالن وذلك ،یؤمن ولم لفضَّ  الضاللة
 بتكذیبهم الماضیة األمم هالك من علیكم یتلى لما مصدقین غیر كنتم إن قبلكم، األمم یسكنها
 أن واحذروا ،رسولكم به جاءكم بما اإلیمان إلى وارجعوا واتعظوا ودیارهم آثارهم فانظروا ،الرسل

 أضله من فإن قومك، من المشركین هؤالء هدى على محمد یا تحرص بهم، وٕان نزل ما بكم ینزل
  .)١(عقوبتهم أراد إذا  Uاهللا من ینصرهم ناصر لهم ولیس له هادي فال منهم اهللا

  : اللطائف البیانیة رابعاً 
١-  M    B  A  @  ?  >  =L  ٢(النفي معنى في إنكاري  االستفهام(. 

٢-  M   X  W  V   U  T L     عبر بهاI لم أنهم إلى لإلشارة ؛الضالین جانب في 
 . ضاللةال طریق في البقاء على مصممین ثابتین ظلوا بل إلیه، Iأرشدهم لما یستجیبوا

٣-  M     a   `  _          ^  ]  \  [  ZL آثار في التأمل على لهم تحریض 
  رشدهم. إلى یثوبون والتدبر التأمل هذا طریق عن لعلهم المكذبین،

٤-  M     ZL  ٣(واالعتبار التأمل إلى المبادرة بوجوب لإلشعار ؛بها جيء وقد للتفریع،  الفاء(.  

٥-  M     dL       التجدد" معنى في ملمستع "المضارع .  

٦-  M   l  k  j  i  h  g L    اسم ضاللهم استمرار عن اإلخبار جملة في إلیه المسند "جعل 
  .)٤( الخبر" استطالع إلى المشوق للتهویل ؛الجاللة

٧-  M    S  RL ،  M   X   W  V L  في ،و  M   l  k  j  i L "الجملتین من كل بین 
  .)٥(طباق"

                                                           
 .)٣/٥٦١) انظر: الهدایة الى بلوغ النهایة: مكي بن أبي طالب((١
 .)١٤٦/ ٨لطنطاوي ( :) التفسیر الوسیط(٢
 .)١٤٧/ ٨) انظر: المرجع السابق((٣
 .)١٥٢/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٤
 .)١٢٨/ ١٤) ا ویراجع التفسیر المنیر: للزحیلي (١١٩/ ٢) صفوة التفاسیر: للصابوني ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٤ 

 الفصل الثاني

٨-  M   X  W  V L   "اهللا إلى اإلضالل إسناد دون بذلك اللفظ الضاللة جانب في برع 
 .)١(السابقة" لضاللتهم إبقاء علیها تصمیمهم كان فقد الضاللة عن نهاهم لما اهللا أن إلى إشارة

٩-  M     65  4  3   2  1  0  /     .  -  ,   +  *  )  (  'L   إطناب فیهما)٢(.  

     تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
حرص و ، )٣(األذى من منهم لقیه ما مع خیرهم على حرصه في rالنبيء على بالثناء التعریض -١

M 8 7  5  4  بالرغم مع  ما آذوه وقد ورد في آیات مثل ،على هدایة قومه rالنبي 
  >  =  <  ;  :  9  8  7   6L ] :مهلك الرسول أیها ، فلعلك] ٦الكهف 

 ىدَ تَ قْ یُ وال بد أن ، مع أبي طالب قالها یاعم  rفعله أیضاً بسبب عدم إیمان قومك، و  وقاتل نفسك
  اهللا.  عوة كل الناس إلىه في دكهمِّ  الهمُّ ویكون  ،uبه 

وحده  اهللا عبادة إلى الدعوة وهو واحد ورسالة هدفها شاملة، عامة األمم كل في الرسل بعثة إن -٢
 عن وناهٍ  باإلیمان آخرٌ  واألمم الملل جمیع في أبداIفاهللا  وتفسیر معنى ال إله إال اهللا،

  .)٤(الكفر
 وهم قلیلة، فئة منهم الضالل وأن مهتدین سیكونون المحمدیة الدعوة أمة غالب أن إلى اإلیماء -٣

 تسعمائة ألف كل من( :rوذلك كما قال النبي ، )٥( علمه سابق في هدیهمI اهللا یقدر لم الذین
 (إني :r اهللا رسول فقال القوم على ذلك شقف ،الجنة إلى وواحد ،النار إلى وتسعین وتسعة
 الثور في السوداء كالشعرة إال األمم من سواكم في أنتم ما الجنة، أهل شطر تكونوا أن ألرجو

  .)٦(األسود) الثور في البیضاء كالشعرة أو األبیض،
 في اهللا أضله وفریق وعبادته، دینه إلى اهللا منهم أرشده ففریق ،الرسل جاءت تدعو جمیع الناس -٤

 واسع اهللا وعلم یحلو، ما لنفسه اختار الفریقین من وكل الكفر، على مات حتى السابق قضائه
 سیحدث، لما مطابقا السابق قضاؤه فكان سیختار، ما فریق كل من اهللا فیعلم شيء، بكل محیط
  .)٧(یتغیر ال اهللا وعلم

                                                           
 .)١٥٠/ ١٤) التحریر والتنویر : البن عاشور((١
 .)١٢٨/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر للزحیلي ((٢
 .باختصار )١٥١/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٣
  .)٢٠٥/ ٢٠فسیر الكبیر: للرازي (ویراجع مفاتیح الغیب أو الت ،)١٣٥/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر للزحیلي ((٤
 .) باختصار١٥١/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٥
 .)٢٢١) (٢٠١/ ١) صحیح مسلم : كتاب االیمان، باب كون هذه األمة نصف أهل الجنة ((٦
 .)١٣٥/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٧



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٥ 

 الفصل الثاني
 عوداً  فأخذ جنازة، في انك أنه r النبي عنt علي عنف ؛حدثهم حینما أصحابه rالنبي أجاب
 یا: قالوا )الجنة من أو النار، من مقعده كتب وقد إال أحد من منكم (ما: فقال األرض، في ینكت
: اللیل[)بالحسنى وصدق واتقى أعطى من فأما{ میسر فكل اعملوا(: قال نتكل؟ أفال اهللا، رسول

١(]٦(.  

 فإنه ؟U هللا وتقوى بذله یجب لما ،وبذل ،وٕاعطاء ،تصدیق عنده هل ،فلیفكر اإلنسان في نفسه
   .بالعكس والعكس للیسرى، میسر موفق

 والخراب الدمار إلى أمرهم آل كیف المكذبین، الضالین بفریق حل بما ویتعظ یعتبر من العاقل -٥
M 8 7  q                 p     o   ،والهالك والعذاب   n   m   l  k     j  i   h  g   f

 w   v  u  t  s      r   y   xL ] :١٣٨ – ١٣٧آل عمران .[  

عن حرصه  على هدایة أحد بجهده وتصمیمه إن سبق في علم اهللا الضاللة له،  rُنِهَي النبي  -٦
فإنه تعالى ال یرشد من أضله، بعد أن ضل سواء السبیل، ولیس للضالین من ناصرین وال من 

  .)٢(اللهم وكفرهمشافعین وال من رفاق ینقذونهم من العذاب الذي استحقوه على ض

لم یجعل الرسل جبارین یلوون أعناق الناس إلى اإلیمان، ولكن مبلغین لیس علیهم إال U اهللا  -٧
   )٣(. البالغ

 من كثیراً  ألن ؛قدیمة .الحدیثة القدیمة الشبهات من شبهة تعالج الكریمة، اآلیات هذه إن -٨
 یتمسكون الذین تراود ما كثیراً  نهاأل ؛وحدیثة .بها جادلوا والسالم الصالة علیهم الرسل مجادلي

  .وشهواتهم لنزواتهم إرضاءً  باألوهام،

 مشیئته وتلك قضاؤه، وهذا اهللا أمر هذا: والمنكرات للقبائح ارتكابهم عند یقولون جمیعاً  إنهم
ویبین ذلك المشركون مثال حرموا السائبة والوصیلة والحام والبحیرة وغیرهما،  وٕارادته،

النفس، ولو شاء اهللا ما حرموه  قتلوا ما اهللا شاء ولو أذنبوا، شاء اهللا ماویتحججون أنه لو 
 أن لنا شاء اهللا الهزء واالستخفاف، بل طریق على قالوا ذلك، ولوشاء اهللا ما أشركوا وال آبائهم

 هذه اهللا، مشیئة بتغییر  rمحمد یا تطالبنا فلماذا  األصنام، هذه العبادة في معه نشرك
 مشیئته ولكن نرد علیهم بأن  تعالى اهللا مشیئة على وفسوقهم شركهم حیلونی أنهم حجتهم،

 - علیه أطلعنا  قالوا، وٕانما ما یقولوا فكیف خلقه من نحن وال أحد علیها یطلعنا لم تعالى
 فمن والباطل، الحق بین بها نمیز التي العقول ومنحنا لهدایتنا، r رسوله أرسل أنه -سبحانه

                                                           
 ).٤٩٤٦)(ح ١٧٠/ ٦] (٧ره للیسرى} [اللیل: ) صحیح البخاري:  كتاب تفسیر القرآن،  باب {فسنیس(١
 .بتصرف) ١٣٥/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
 .) باختصار٢١٧٠/ ٤سید قطب (ل) في ظالل القرآن: (٣



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٦ 

 الفصل الثاني

M 8 7  ¼  »    º  وخاب، خسر هدایته عن أعرض ومن فاز،و  سعد r الرسول أطاع

           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½L ] :اإلنسان
١(] ٣، ٢(.  

 

  لمشركین بأن اهللا لن یبعث الموتى: قسم الثالمقطع الثا
M   ¤  £  ¢  ¡  �    ~  }|  {  z  y  x  wv  u  t  s قال تعالى: 

  ̈ §  ¦  ¥     ̧   ¶  µ  ´  ³   ²      ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©
  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹L ]  :٤٠ – ٣٨النحل.[  

  : المناسبة   أوالً 
 اهللا یهدیه ال. اختیاره بسوء الضاللة له سبقت من بأن إلخباره rنبیه  بعدما  خاطب اهللا 

 صفتهم، من والتعجیب مكة أهل أباطیل من آخر فن یبین وبدأ  تقویمه، في جهد من بذلت مهما
 َمن یبعث ال سبحانه بأنه ،وتغلیظها أیمانهم تأكید في وبالغوا ،باهللا أقسموا أنهم تعالى اهللا ذكر فقد

  .)٢( یموت

  : المعنى اللغوي ثانیاً 
  .)٣(تعالى" باهللا الیمین أقسام، جمع والسین القاف بفتح: القسمأقسموا:  " - ١

    .)٤(وبالغ" فیه ویبالغ وهي من الفعل جد ،ن یحلف باهللاأجهد الیمین  نغلظ ألأشد و أجهد:  - ٢

 .)٥(والشر" الخیر في یستعمل "الوعد:  اوعدً  - ٣

  : المعنى االجماليثالثاً 
ن : بأعلیهم Iفیرد اهللا  ،أقسم الكفار باهللا أشد األیمان وأغلظها أن الموتى ال  یبعثهم اهللا  

 یعلمون ذلك في الدنیا واهللا سیظهر لهم یوم القیامة الحق ولكن أكثرهم ال ،مبعثهم وعٌد حق واجب

                                                           
)، الهدایة الى بلوغ ٢١٧٠/ ٤ویراجع في ظالل القرآن ( ،)٨/١٤٥،١٤٣لطنطاوي ( :) انظر: التفسیر الوسیط(١

 ).٣٩٨٧-٣٩٨٦/ ٦النهایة: لمكي (
 .) بتصرف٦١٨/ ٥مجمع البحوث (ل، ) التفسیر الوسیط(٢
 .) بتصرف٣٦٣قنیبي (ص:  -قلعجي ل :) معجم لغة الفقهاء(٣
 ) .٤١٩/ ١محمد طاهر بن علي (لانظر: مجمع بحار األنوار:  )(٤
 ) ٥٥١/ ٢( للجوهري) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: (٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٧ 

 الفصل الثاني
 ،الذي كانوا یختلفون فیه ویتبن لهم حقیقة كذبهم في اعتقاداتهم وأعمالهم ونفیهم الحیاة األخرى

نه مجرد ما تتعلق إرادتنا ، أفاستبعادهم البعث بعد الموت األمر لیس كما تقدرون أنتم وتفكرون
 ؛جعل اآلخرة I فاهللا .)١( فیكون فورًا، والبعث اآلخر من ذلكله كن  بشيء نرید أن یكون نقول

  ولیأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه . ،لیفصل بین العباد

   : اللطائف البیانیةرابعاً 
١-  M|  {  z  y  xL  نفي بتعلیل الصلة إیذان لقصد ؛یموت من إلى) الموتى( عن عدل 

 امنافیً  االضمحالل جعلوا فهم المشتق، داللة من التعلیل على داللة أقوى الصلة فإن البعث،
] \M  عنهم حكي كما الحیاة، إلعادة   Z   Y   X   `   _  ^   ]L   

  ].٦٧النمل: [
٢-  M  u  t  svL تغلیظ في وبالغوا باهللا أقسموا إذ صنعهم، من تعجیب هذا 

 ثم به فیقسمون اهللا تعظیم یظهرون أنهم العجب یموت، ووجه من یبعث ال اهللا بأن الیمین
    .األموات بعث عن یعجزونه

٣-  M¢  ¡  �L ٢(وكرماً  سبحانه منه تفضالً  الوعد، هذا لتأكید )علیه( بقوله جيء(. 

٤-  M  ¢  ¡  �L " الخلف یقبل ال أنه في علیه كالواجب وعداً  :أي ،)وعداً (ل صفة علیه، 
 الواجب بالحق ارهواختی إرادته بمحض اهللا وعده الذي الوعد شبه. مكنیة استعارة الكالم ففي

 .)٣(االستعالء" بحرف إلیه ورمز علیه
٥-  M¥   ¤L  بالبعث آمنوا الذین منهم، لألقلیة مدح الناس، أكثر على التنصیص في 

 .)٤( الصادقون المؤمنون وهم حساب، من فیها وما وباآلخرة

٦-  M  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶L      التكوین وقوع قصر هو قصراً  )إنما( "أفادت 
 ظناً  الموتى إحیاء تعذرو  ،المشركین اعتقاد إلبطال قلب قصر وهو به، األمر صدور على
  .)٥(الفساد" من األجساد سلمت إذا إال یحصل ال أنه منهم

  
                                                           

 .ختصار) با١٧٢/ ٣سمعاني (لل) تفسیر القرآن: (١
 .) بتصرف١٥٠/ ٨لطنطاوي ( ) التفسیر الوسیط :(٢
 .)١٥٤/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٣
 .)١٥١/ ٨) انظر: التفسیر الوسیط : لطنطاوي ((٤
 .)١٥٦/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٨ 

 الفصل الثاني

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 

 ال اهللا بأن القسم ویؤكدون األیمان یغلظون حینما وجهلهم المشركین حماقة من یعجب الكل -١
 وٕان وقوعه، من بد وال ریب فیه، ال مؤكد حق مبعثهم بأن علیهم اهللا فرد ،یموت من یبعث

  .)١(مبعوثون أنهم یجهلون الناس أكثر كان

 بامتثال التكوین ألمر الممكن انفعال وشبه مأمور، بشخص حصوله الممكن الشيء "شبه - ٢
 أن وال للمعدوم خطابا هو ولیس یعقلون، بما للناس تقریب ذلك اآلمر، وكل ألمر المأمور
   .)٢(لآلمر" فیمتثل الكالم به یعقل سمعا للمعدوم

 من یبعث أن أراد فإذا الهائلة، المطلقة القدرة وٕایجاده، فلله شيء خلق اهللا على یستعظم ال  -٣
ألنه یوجد  ؛الكون في یحدثه مما ذلك غیر في وال إحیائهم، في نصب وال علیه تعب فال یموت

  .)٣(وین فقطبكلمة التك

  Uإظهار اهللا األولى القیامة والمعاد، یوم للحساب الناس لبعث حكمتین بینت قد الكریمة اآلیة -٤
 كذب إظهار: والثانیة ،الرسل به جاءتهم مما وغیره البعث شأن في فیه اختلفوا الحق فیما

  .)٤(به اإلیمان إلى دعاهم بمن واستهزءوا البعث أنكروا الذین الكافرین

 إلى الحتاج مخلوقاً " كن:" قوله كان لو ألنه، مخلوق غیر فالقرآن U الكریم كالم اهللالقرآن  -٥
 مرید سبحانه اهللا أن وتدلل اآلیات على ،محاالً  وكان وتسلسل ثالث إلى والثاني ثان، قول

 ما سلطانه في یرى من أن ذلك على والدلیل وضرها، نفعها وشرها خیرها كلها الحوادث لجمیع
 یجوز وال یطیق، ال مغلوبا لكونه وٕاما یدري، ال جاهالً  لكونه إما: شیئین فألحد یریده وال یكرهه

 یكون أن ویستحیل العباد، الكتساب خالق أنه على الدلیل قام وقد سبحانه، وصفه في ذلك
 تحصل األفعال تلك لكانت لها مریدا سبحانه الحق یكن لم فلو له، مرید غیر وهو لشيء فاعالً 

 . )٥(وفساده  خالفه على الموحدون أجمع وقد الطبیعیین، قول وهذا ،قصد غیر من

M  M   L  K  J   ال یقع في ملك اهللا شیئًا بدون علمه لكن اهللا ال یرضى عن الكفر والدلیل 
   Y   X  W  V  UT  S   R  Q  PO  NL ] :٧الزمر.[  

                                                           
 .) بتصرف١٣٥/ ١٤) التفسیر المنیر للزحیلي ((١
 ).١٥٦/ ١٤) التحریر والتنویر ((٢
 .)١١٩/ ٣ویراجع أیسر التفاسیر للجزائري ( ،)١٣٦/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر للزحیلي ((٣
)، التفسیر ١٥١/ ٨: لطنطاوي ( ) بتصرف، ویراجع التفسیر الوسیط١١٩/ ٣للجزائري ( :) أیسر التفاسیر(٤

 .)١٣٦/ ١٤المنیر: للزحیلي (
   .)١٠٦/ ١٠قرطبي (للانظر: جامع االحكام:  )(٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٦٩ 

 الفصل الثاني
 العاصي، وبین المطیع نبی التمییز وسببه تحقیقه، فوجب تعالى، اهللا على حق البعث وعد -٦

  .)١(والمظلوم الظالم وبین والمبطل، المحق وبین

ألنه لوال ذلك لمات المظلوم كمدًا، بل بذلك یكون  ؛أن اهللا سیحاسب یوم القیامة الحمد هللا على
  عنده أمًال سیؤخذ له حقه.

  

  

  
  

   

                                                           
  .باختصار )٢٠٧/ ٢٠) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((١



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٠ 

 الفصل الثاني

  
  
  
  
  

  امسحث اخلبامل
  )٥٠-٤١( اآليات مقاصد وأهداف سورة النحل  

  ون عبادهئيف تدبري ش U حكمة اهللا
  

  ویشتمل على: 
  .المقطع األول: جزاء المهاجرین في سبیل اهللا

  .قطع الثاني: بعث اهللا الرسلالم
  .نظاره للعصاةإ المقطع الثالث: حلم اهللا و 

  .المقطع الرابع: عظمة اهللا وقدرته
  
  
  
  
  



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧١ 

 الفصل الثاني

  اخلامساملبحث 
  .)٥٠-٤١( اآلياتمقاصد وأهداف سورة النحل 

  .ون عبادهئ تدبري شيف Uحكمة اهللا 
  

   المقطع األول: جزاء المهاجرین في سبیل اهللا

M  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  قال تعالى:
  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ     ÔL ] :٤٢، ٤١النحل.[  

  : المناسبةوالً أ
 وتمادوا والقیامة، عثالب إنكار على أیمانهم جهد باهللا أقسموا الكفار أن  Uبعدما ذكر اهللا  

 من بألوان المؤمنین إیذاء على یقدم أن حاله هذا علي من بالعسیر فلیس والضاللة، الغىّ  في
 الهجرة تلك حكم هنا فذكر واألوطان األهل ومفارقة الدیار عن الهجرة إلى یضطروهم حتى اإلیذاء،

 أوطانهم فارقوا أنهم جراء نم اآلخرة، في وأجر الدنیا في حسنات من المهاجرین لهؤالء ما وبین
  .)١(اهللا على وتوكلوا وصبروا

  : سبب النزولثانیاً 
  ].٤١النحل: [ M  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL  :تعالى قوله

 أخذهم ،سهیل بن جندل وأبي وعمار وخباب وصهیب بالل بمكة r النبي أصحاب في نزلت"   
  .)٢(المدینة" ذلك دبع تعالى اهللا فبوأهم وآذوهم، فعذبوهم بمكة المشركون

  : المعنى اللغويثانیاً 
 أرض من الخروج على غلب ثم الوصل ضد الهجر من االسم األصل في الهجرة:  هاجروا - ١

  .)٣(مهاجرة  هاجر: منه یقال أرض، إلى

 بهم نزلت إذا ،تبویئاً  ،منزًال  وبوأتهم ،منزًال  القوم أبأت. اتخذه إذا ،منزالً  فالن "تبوأ : لنبوئنهم  - ٢
 )٤( المنزل" وهو المباءة،: نهر واالسم قبل أو ،جبل دسن إلى

                                                           
 .) بتصرف٨٥/ ١٤) تفسیر المراغي ( (١
  .)٢٧٩) أسباب النزول : للواحدي (ص: (٢
 ) .١٣٣/ ٥محمد طاهر بن علي (ل) انظر: مجمع بحار األنوار: (٣
 ) .٤٢٦/ ١٥تهذیب اللغة: األزهري الهروي ( )(٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٢ 

 الفصل الثاني
 )١حسًنا"( لننزلنهم في الدنیا منزًال "

األخذ باألسباب مع .)٢( الملوك" مالك إلى األمر وتفویض الشكوك "نفي اللغة في: التوكل     
  الیقین على رب األسباب .

  جمالي: المعنى اإلثالثاً 
والحصول  ،تعالى اهللا دین إلقامة ؛المدینة إلى مكة من واوانتقل وأوطانهم أهلهم تركوا الذین  

، حسناً  ورزقوا رزقاً  وسكنوا المدینة فنزلوا ،حسناً  منزالً  همننزلنَّ لَ  أهینوا وُعذبوا، ما بعد من على رضاه،
 فیها الثناء لهم وبقي الوالیات، من فیها لهم وصار البالد واستولوا وفتحوا عدّوهم، ونصروا على

 من أحد یعلمه أن من أعظم الجنة في الكائن النعیم أعمالهم وجزاء الشرف، من الدهمألو  وصار
 أكبر أنه لعلموا وعاینوه اآلخرة ثواب رأوا فلو المهاجرون، المؤمنون یشاهده هؤالء أن قبل اهللا خلق
M  ¸  ¶  º    ¹   :تعالىسبحانه و  اهللا قول  المدینة، ومن هذا النعیم ومن إسكانهم الدنیا حسنة من

½  ¼  »       ¾L ] :٣(] ٢٠اإلنسان(.  

  : اللطائف البیانیةرابعاً 
١-  M   ÉL ٤(المشركون وهو السیاق من الفاعل لظهور ؛المجهول إلى الفعل وٕاسناد(.  

٢-  MÊ L       أكد"  I٥( "التوكید وبنون بالالم به وعدهم الذي الحسن الجزاء(.  

٣-  M  Û  Ú  ÙL  توكلون إال على ربهم دون التوكل ال ی :للقصر، أي رقدم المجرو
  .)٦(على سادة المشركین ووالئهم

٤-  M  ØL آذن قد صبرهم أن على للداللة ؛الماضي بصیغة الصبر صفة عن عبر 
 بالهجرة، مخرجاً  لهم جعل قد تعالى اهللا ألن؛ لهم أعدائهم ظلم وهو أسبابه النقضاء ؛باالنتهاء

  .لهم بشارة وذلك

                                                           
 ) .١٤/١٣٨(  زحیليللالتفسیر المنیر: )(١
  .)٢٤٥/ ١قاضي عبد النبي األحمد (لل) جامع العلوم في اصطالحات الفنون: (٢
 )٢٤٤/ ٧ِقنَّوجي (لل ) انظر: فتح البیان في مقاصد القرآن:(٣
 .)١٥٧/ ١٤والتنویر: البن عاشور () انظر: التحریر (٤
  .)١٥٤/ ٨لطنطاوي ( ) التفسیر الوسیط :(٥
 ).١٦٠/ ١٤لتنویر () انظر: التحریر وا(٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٣ 

 الفصل الثاني

٥ -    M  ÛL الصفة دیدنهم  هذه أن إلى لإلشارة ؛المضارع بصیغة وكلالت صفة عن عبر
  .)١( كل وقت في

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 هو ربهم على وتوكلوا األذى، على وصبروا وأموالهم دیارهم تركوا الذین المهاجرین جزاء - ١

 ىعل والنصر الوفیر، الطیب والرزق الرضیة، والعیشة الحسنة، والمنزلة األفضل، الموطن
 اآلخرة دار وألجر ذلك، كل اهللا بفضل لهم اجتمع وقد والعباد، البالد على والسیادة األعداء،

  .)٢( یشاهده أن قبل أحد یعلمه أن من أكبر
في اآلیة تنویه بفضیلة الصبر والتوكل، أما الصبر فلما فیه من قهر النفس، وأما التوكل  -٢

مبدأ السلوك إلى اهللا تعالى، والثاني هو فللعزوف عن الخلق واالتجاه إلى الحق، األول هو 
  7 8  ،الصبر حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه اهللا نهایة هذا الطریق

 M M  L  K  J  IL ] :فهو صبر على طاعة اهللا، وصبر عن معصیة ، ]٢٢الرعد
 بالصبر، وال اهللا، وصبر على أقدار اهللا المؤلمة، فال نجاح في الدنیا وال نصر وال تمكین إال

فالح في اآلخرة وال فوز وال نجاة إال بالصبر، فلوال صبر الزارع والدارس والمقاتل وغیرهم ما 
لهم السبق في حب اهللا فهم في معیته وهم أصحاب الفالح في  لصابرونظفروا بمقاصدهم، فا

Mæ   å     ç  ، قال تعالى:غیر محدودة في اآلخرة مفتوحة ال حساب لها الدنیا واألجور
     ê  é  èL ] :٣(]١٠الزمر(. 

ال بد من الصبر مع األخذ باألسباب في كل أمر من أمور الحیاة من جهاد ضد الیهود أو 
  دراسة أو عمل .

ٕان أبرز مثال ، و تعالى اهللا عبادة من تمكنه وعدم المؤمن اضطهاد عند ووجوبها الهجرة فضل - ٣
وفي وقعنا الیوم نجد الشعب ، الكرامأصحابه و  rلإلخراج من الدیار هو إخراج النبي 

الفلسطیني هم أبرز مثال تحقق فیه اإلخراج والهجرة والطرد واإلبعاد من أرض فلسطین 
محض ال خیر فیه،  بدایته أنه ضرر وقد یظهر اإلخراج من األوطان في، المقدسة المباركة
الهجرة والطرد من لخروج و عواقبه یرى اآلثار اإلیجابیة المترتبة على ا لكن المتأمل في

 المفهوم يف عظیماً  نصراً   الهجرة  r اهللا لرسول اإلخراج حادثة القرآن اعتبر ، فقداألوطان
!  "  #  M  8 7  للمهاجرین، یتراءى كان والمغفرة بالجنة والجزاء فالثواب ،الدیني

                                                           
 .بتصرف )١٥٥/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((١
   .)١٤٧/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
  ).٧٨/ ٣) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن ((٣



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٤ 

 الفصل الثاني

  8  7  6   5  4   3  21  0  /  .-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $
 =  <   ;  :  9      G  F     E    D  C  B  A  @   ?   >

  N  M  L  K  JI  HL ] :يف يأوذ من كل على تنسحب  اآلیةف  ،] ١٩٥آل عمران 
 المؤمنین یحذر والقرآن ،القیامة یوم إلى باقٍ  فالمعنى تعالى، اهللا إلى أیضاً  وهاجر تعالى اهللا
 ،الشرعیة بالتكالیف یقوم أن عیستطی وال دینه، عن فیها المرء یفتن كفر أرض يف البقاء من

8 7  M  b  a  `   _^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T      S  R  Q  P
n  m  lk   j  i  hg  f  e  d  c  L ] :١( ]٩٧النساء(.  

وهذا باب واسع من  ،قد یلجأ بعض الشباب للهجرة للبحث عن فرصة أفضل للرزق أو للرفاهیة
حادث غرق  وكذلك قد یخسر حیاته كما حصل في دینه لهذا، فقد یخسر اإلنسان ،أبواب الفتن

 ستینمهاجرًا، بینهم  مائه وثمانین السفینة كانت تقلّ م ،٤/٣/٢٠١٥سفینه المهاجرین 
  .أخرین ستین شخصاً، وفقد ستینشخصاً، ووفاة ستین تم إنقاذ  ، ونهایتهمفلسطینیاً 

 أعدائهم ظلم أصابهم أن بعد إال یارهم،د یفارقوا لم المهاجرین هؤالء أن إلى "إشارة ذلك وفي -٤
 .)٢(األذى" صنوف من ذلك غیر إلى علیهم، وتضییقهم إیاهم، كتعذیبهم لهم،

  فقد هاجروا فرارًا بدینهم ولم یهاجروا من أجل دنیا.
  

  .بعث اهللا الرسل :يالمقطع الثان
 الدین، ذاه محبة النفوس في غرستا قد یراهما الكریمتین، اآلیتین هاتین في والمتأمل

 أجر من تعالى اهللا عند فیما والرغبة كلمته، إعالء سبیل في مصیبة أو ضر أو ألم بكل واالستهانة
!  "  #  $  %    &  '  )(  *  +   ,   -  .    /  M  2  1  0 ، )٣(وثواب

   >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5  43L ] :٤٤، ٤٣النحل.[  

  المناسبة: والً أ
لو كان  إذ لهم أخرى بشبهة ذلك أردف للبعث المشركین إنكار قدرته جلت اهللا ذكر أن بعد  

  .)٤(البشر من رسله یبعث أن U سنته بأن فرد مالئكة، یكونون فلماذا ال ،رسالً  مرسل اهللا

                                                           
 .)١٢١/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ((١
 .)١٥٤/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٢
 .)١٥٦/ ٨( المرجع السابق: ) انظر(٣
  .)٨٨/ ١٤) انظر: تفسیر المراغي ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٥ 

 الفصل الثاني

  اللغوي المعنى: ثانیاً 
 عالىت اهللا بعث هل الخالیة القرون من سلف من بأخبار العلم أهل "فاسألوا: أي : أهل الذكر - ١

   .)١(مالئكة" أو البشر من رجاالً  إلیهم

 بكالم كلمه إذا: الكالم إلیه أشار وأوحى أي: إلیه أرسل، وأوحى "أي: إلیه أوحىنوحي:  - ٢
  .)٢( یخفیه"

 .)٣(وقدور" قدر مثل زبور والجمع الكتاب،الزبر: " - ٣

  جمالياإل المعنى: ثالثاً 
 وأنهم رسلهم أن یسألوهم عن هم اهللافأمر  علم، أهل الكتاب أهل أن یعتقدون مكة كان كفار  

بالكتب والحجج والدالئل الدالة على وجوب عبادة  ألن سنة اهللا أن یرسل رجاالً  ؛بشًرا كانوا جمیعاً 
 من إلیك أجمل ما ِللنَّاسِ  ِلتَُبیِّنَ  للغافلین وتنبیها مواعظ، وفیه القرآن محمد یا علیك وأنزلنا اهللا،

  .)٤(القرآن أحكام

  البیانیة طائفالل: رابعاً 
١ - M   0  /     .  -L    توحي إلى أنهم یعلمون أن الرسل ال یكونون إال من البشر، ولكنهم

الجحود و المكابرة والتمویه لتضلیل الدهماء والجهالء، ولذا جيء في الشرط بحرف  قصدوا
  .)٥( المفید للشك )إن(

٢ - M 3  2L  بعضهم :يأ التوزیع، بقصد تقسیم عطف بالبینات على الزبر عطف 
   . كتب بدون رسل تجيء قد ألنه ؛باألمرین وبعضهم بالبینات مصحوب

٣ - M   9 Lللعموم التعریف.    

٤ -  M  <  ;  :  8  7      6   5L بین التفاوت إلى لإلیماء ؛مرتین بلفظ أنزل أتي 
 .)٦(إلیهم إبالغه إلى وٕانزاله مباشرة، r إلى فإنزاله: اإلنزالین

                                                           
  .)٢٢٧٨/ ٤( ياء كالم العرب من الكلوم: الحمیر ) شمس العلوم ودو (١
 .)٧٠٩٦/ ١١( المرجع السابق) (٢
 .)٦٦٧/ ٢صحاح العربیة: الفارابي () الصحاح تاج اللغة و (٣
 .)١٢١/ ٣( للجزائريویراجع أیسر التفاسیر:  ،)٧٨/ ٣() انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن (٤
 ).١٥/ ٨لطنطاوي ( :ویراجع التفسیر الوسیط ،)١٦١/ ١٤) انظر: التحریر والتنویر ((٥
 .باختصار )١٦٤ - ١٦٢/ ١٤) التحریر والتنویر ((٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٦ 

 الفصل الثاني

  هدافتحقیق المقاصد واأل: خامساً 
 أراد لو بل البشر، من واحداً  رسوله یكون أن من وأجل أعلى اهللا: یقولون كانوا النبوة ومنكرُ  - ١

¾  ¿    M   À  :عنهم حكایة تعالى قوله اآلیة هذه ملكا، ونظیر یبعث لكان إلینا رسول بعثة
   Â  ÁL ] :٨األنعام[،  M   T  S  R  QL ] :٤٧المؤمنون[ ،  M  i        h  g  f   j

l  k  p  o  n  m      q   rv  u   t  sL ] :٣٤ – ٣٣المؤمنون،[  M
   .    -  ,   +   *   )   (L ] :٢یونس[  M      r  q  p  o     n  m    lL 

   ]. ٧الفرقان: [
 من إال رسوالً  یبعث لم أنه والتكلیف الخلق زمان أول من Iعادته  بأن تعالى اهللا فأجاب
   )١( .I هللا مستمرة العادة فهذه البشر،

 اهللا ولكن الناس، إلى املكً  یرسل ولم النساء، من أحداً  أرسل ما I أن اهللا على  اآلیات تدل - ٢
فبعض  ،)٢(]١فاطر: [ 7M8v  u  t  L  كما ،األنبیاء إلى بالوحي بعضهم  یرسل

  عت النبوة مثل سجاح أیام مسیلمة الكذاب.النساء ادَّ 

  .)٣(وحكم وعبادة عقیدة دینهم من أمور به یعلمون یكونوا لم افیم الذكر أهل سؤال العوام على - ٣
        یسر لنا أبواب كثیرة لسؤال العلماء والفقهاء  Uألن اهللا  ؛ال حجة ألي مسلم بترك السؤال

 .سأل العوام  وال المتحایل على دین اهللا وشرعهفال یُ  ؛إال عالماً  ألُ سَ وال یُ  ،المجتهدینو 

 الرجوع علیه وجب ،عالماً  المجتهدین أحد یكن لم لما: فقیل آخر، مجتهد تقلید للمجتهد یجوز  - ٤
 لم فإن )*  +   ,   -  .    /  0( :تعالى لقوله ؛عالماً  یكون الذي اآلخر المجتهد إلى

  .)٤(الجواز من أقل فال یجب

رآن ألنها المبینة لمجمل القرآن والموضحة لمعانیه یقول البعض إن الق ؛عنها غنى ال السنة  - ٥
الكریم كاٍف في بیان قضایا الدین وأحكام الشریعة، وٕان القرآن قد اشتمل على الدین كله، 
بجملته وتفصیله، بكلیاته وجزئیاته، وأنه یحتوي جمیع األحكام التشریعیة بتفصیالتها، ما ترك 

 ،ولهذا كان القرآن كافیًا، ولم یكن ثمة حاجة لمصدر ثان للتشریع، شیئًا وال فرط في شيء
بما زعموه أدلة من القرآن وقد استدلوا لشبهتهم هذه ، فالسنة ال حاجة إلیها، وال مكان لها

                                                           
 .) بتصرف٢١٠/ ٢٠) التفسیر الرازي ((١
 .صار) باخت١٤٨ - ١٤٧/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
  .) ١٤٨/ -/ ١٤نیر: للزحیلي (التفسیر الم ،)١٢١/ ٣أیسر التفاسیر: للجزائري ( ینظر: )(٣
 .) بتصرف١٤/١٤٨) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٧ 

 الفصل الثاني

 –كذلك  –واستدلوا  ،] ٣٨األنعام: [ M8   U  T  S  R  Q  PL ذلك قولھ من ،المجید
M            Æ  Å  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  : بقول اهللا  سبحانه  یصف القرآن الكریم

 Í      Ñ  Ð  Ï  Î Ô      Ó  ÒL ] :وكذلك استدلوا باآلیات ]، ١١١یوسف

U - M 8 7  Ç  Æ   Å     Äمن مثل قول هللا  )مبین  (القرآن فیھا بأنھ   التي وصف هللا  تعالى
    É  ÈL ] :فإن األمة مجمعة على أن  ،دل على سوء قصد لدى القائلین بها، ی]٦٩یس

ر من جوانبه وأحكامه، ومفصًال في جوانب أخرى، القرآن العظیم قد اشتمل الدین مجمًال في كثی
وهو یبین ویفصل إنما ینفذ  rوقد جاءت السنة النبویة المطهرة فبینت المجمل وفصلته، والنبي 

الخلق، تطبیقًا واستجابة  إلیه من بیان القرآن المنزل على Yویؤدي ما وكله اهللا  Iأمر اهللا 
   M    8  7     6   5   >  =   <  ;  :  9Lفي قولھ  Yألمر اهللا 

  .)١(]٤٤النحل: [
 من وغیرها والزكاة الصالة أحكام من كتابه في أجمله مما مراده U اهللا عن مبین r الرسول  - ٦

  .)٢(القرآن یفصله لم مما الحیاة أنظمة

 القرآن أجلها من تعالى اهللا أنزل التي الحكم من حكمتین على اشتملت اآلیات الكریمات قد  - ٧
 rللناس  یوضح بأن القرآن، هذا علیه اشتمل ما تفسیر فهي: األولى الحكمة أما r النبي على

 عن الشریف الحدیث األحكام، ففي هذه r لهم یؤكد أو أحكام من الكریم القرآن أجمله ما
 أال معه، ومثله الكتاب أوتیت وٕاني (أال :قال أنه r اهللا رسول عن یكرب، معد بن المقدام
 فأحلوه حالل من فیه وجدتم فما القرآن، بهذا علیكم: یقول یكتهأر  على شبعان رجل یوشك

  .)٣()...  فحرموه حرام من فیه وجدتم وما

: تعالى قال بمقتضاها، والعمل بها، واالتعاظ القرآن، هذا آیات في التفكر فهي: الثانیة الحكمة وأما
   )٤( .)اْألَْلبابِ  ُأوُلوا ِلَیَتَذكَّرَ وَ . آیاِتهِ  ِلَیدَّبَُّروا ُمباَركٌ  ِإَلْیكَ  َأْنَزْلناهُ  ِكتابٌ (

  

  
  

                                                           
 .)١٢١/ ٣) انظر: أیسر التفاسیر: للجزائري ((١
 ) بتصرف.١٤/١٤٨) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٢
 .) قال األرنؤوط: إسناده صحیح٤٦٠٤ح ()١/ ٧ب في لزوم السُّنَّة  () سنن أبي داود أول كتاب السنة، با(٣
 .) بتصرف١٥٨/ ٨) التفسیر الوسیط لطنطاوي ((٤



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٨ 

 الفصل الثاني

   الثالث: حلم اهللا وانظاره للعصاةالمقطع 

@  M   N  M  L  K  J  I   H    G  F  E  D  C  B  A  قال تعالى:      
  `  _  ^   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  OL   

  .]٤٧ – ٤٥النحل: [

  المناسبة : والً أ
 یا كفار مكة إنقال:  البشر، من رسله یبعث أن اهللا سنة بأن ذكر شبهة المشركینبعدما   

 خسف كما األرض بهم یخسف أن دهمهدَّ  ثم ،ذلك عن الكتاب أهل فاسألوا ،ذلك من شك في كنتم
 في یتقلبون وهم ،یأخذهم أو لوط، بقوم فعل كما بغتة فیهلكهم السماء من بعذاب یأتیهم أو بقارون،
 تدبیر في قدرته كمال على یدل بما هذا أعقب ثم ،أخرى بعد طائفة یأخذهم أو ومعایشهم، أسفارهم

  .)١(تقدیر وأحكم نظام أتم على والسفلى العلوي العالم أحوال

  اللغوي المعنى: ثانیاً 
اجترحوا السیئات او معنى همهم هدم الدین، المكر: صرف الغیر عما : "مكروا السیئات - ١

  ".یقصده بحیلة
  .)٢(فیها" غیبهم: األرض بهم اهللا "خسف یخسف: - ٢

  .)٣( تصرفهم"}: تقلبهم. {ترجعون}: تقلبون{"قلب تقلبهم:  - ٣

  .)٤( "مثبطین" أي:  معجزین - ٤

  .)٥( وثمارهم" أموالهم في تنقص أي التنقص: التخوف: " فخذهم على تخوُّ یأ - ٥

  جمالياإل المعنى: ثالثاً 
من المشركون بأن یخسف اهللا بهم األرض هل یأ ،هذا تخویف من اهللا تعالى للمشركین       

فیعذبهم فیها، أم هل یأمنون أن یأخدهم العذاب من فوقهم وفي حال تصرفهم وشغلهم وعدم خطور 
العذاب ببالهم، أم هل یأمنون أن یأخذهم العذاب في حال خوفهم من تنقص أموالهم وثمارهم 

                                                           
 .) بتصرف٨٨/ ١٤) تفسیر المراغي ((١
 )  ٦٤٣/ ١أحمد عمر ( الدكتور) معجم اللغة العربیة المعاصرة : (٢
 .)٢٥٥ ) تحفة األریب بما في القرآن من الغریب: البن حیان (ص:(٣
 .)٢١١/ ١٥) تاج العروس: للزبیدي ((٤
  .)٣١٣/ ٤) العین: للفراهیدي ((٥



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٧٩ 

 الفصل الثاني
 رءوف حال من هذه األحوال، ولكنه أي یعًا، فهم لیسوا بمعجزین هللا فيحتى یهلكهم جم ؛ومواشیهم

  .)١(ویرزقهم ویعافیهم یمهلهم بل بالعقوبة، العاصین یعاجل ال ،رحیم

  البیانیة اللطائف: رابعاً 
١ -   M@ L  ٢( والتوبیخ" للتعجیب "االستفهام( .  

٢ -  M  `  _L   ٣(" المبالغة "صیغة(.  

٣ - M   O    N  M  LL " ٤(. دفعه" یطیقون ال عذاب عن كنایة(   

  تحقیق المقاصد واألهداف: امساً خ
أحُد الكبائر  األمُن من مكر اهللاو : هو استدراج العاصي بالنعم وهوحرمة األمن من مكر اهللا  -١

األمُن من مكر اهللا باالسترسال في المعاصي مع االتَّكال على رحمة اهللا ، الباطنة الخطیرة
الخسارة وهو طریق المصیر، طریق یؤدي إلى جهنم وبئس  Iواألمن من مكر اهللا ، تعالى

MJ   I  HK    Q    P  O    N    M  L :  تعالىاهللا سبحانه و  العاجلة واآلجلة كما قال
  S  RL  : ٥( ]٩٩[ األعراف(.  

فهو مجازاته للماكرین بأولیائه  ،وأما المكر الذي وصف به نفسه": -رحمه اهللا-قال ابن القیم  
الحسن، فیكون المكر منهم أقبح شيء، ومنه أحسن شيء؛ فیقابل مكرهم السیئ بمكره  ،ورسله

  ألنه عدل ومجازاة. 

فیصیرون إلى  ،وأما خوف أولیائه من مكره فحّق، فإنهم یخافون أن یخذلهم بذنوبهم وخطایاهم
  .)٦( "الشقاء، فخوفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته

دنیا لما هم فیه من كفر وتكذیب اشتملت اآلیات على تهدید ووعید للمشركین بعذاب اهللا في ال -٢
   .)٧( السیئات ومكروا

                                                           
  .) ٤٤١) انظر: تیسیر الكریم الرحمن: للسعدي (ص: (١
 .)١٦٠/ ٨لتفسیر الوسیط: لطنطاوي () ا(٢
 .)١١٩/ ٢) صفوة التفاسیر: للصابوني ( (٣
  .)١٦٦/ ١٤) التحریر والتنویر: البن عاشور ((٤
 .)١٢٤/ ٣سر التفاسیر: للجزائري () انظر: أی(٥
 .)١٦٠) الفوائد: (ص(٦
 .)١٤٩/ ١٤) انظر: التفسیر المنیر: للزحیلي ((٧



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٨٠ 

 الفصل الثاني

M  8 7  Å  م،فاهللا قادر على أن ینزل العذاب علیه ،فالذین فعلوا الفواحش وكفروا باهللا  
Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    ÆL ] :7  و ،]١٩النور

 M  8Ê  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  ÃL ] :هللا سف اوقد یخ، ]٢٥األنفال
، وقد ذكر اهللا یه عذاب فجأة كما حصل مع قوم لوط، أو ینزل علبالكافر مثل خسفه بقارون

}  r  M 8 7أن ینزل العذاب بأهل مكة حال كفرهم وتكذیبهم لنبوته لرسوله أن اهللا قادر
     £  ¢  ¡  �  ~     }  |L ] :٤٩یس .[   

 بالرأفة ذاته I اللَّه فقد وصف   M  ^   ] `  _  L :بقوله  Iاللَّه ختمها اإلنذار آیات هذه -٣
 بالعقاب، یعاجلهم أال اقتضت العامة، ورحمته بهم، رأفته ألن ؛الشدید التهدید هذا مع والرحمة

 لم ولكنه األبواب، هذه من باب أي في بهم ینزله العقاب على قادر أنه لهم یبین سبحانه فهو
  .)١(للناس عامة رحمة رحیم وهو بهم رأفة یعجل

 أن بالكافة الرحمة من فلیس بالكافة، رحمة نفسها العقوبة بل بالعقوبة، اإلنذار فإن ،ذلك وفوق
 أنه r النبي عن روي فقد ،)٢(اإلنسانیة  بالكرامة ویعبث ویلعب یرتع غیه في الظالم یترك
  .)٣( ) ُیْرحم َال  یْرَحمْ  َال  من (: قال

   هم كاآلباء مثًال على األوالدوقد تكون الرحمة أحیانًا بالقسوة على من یرحم

  

  المقطع الرابع: عظمة اهللا وقدرته
 وفیها الخالق، وحدانیة على الداللة ذلك ففي ،والمخلوقات الخلق إلى األنظارI  ویوجه

 ساجداً  سبحانه له كله الوجود خضوع على الداللة وفیها الظاهرة وٕارادته القاهرة قدرته على الداللة
  صاغًرا. داخراً 

M  s   r  q  p  o  n عالى: قال ت   m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b
   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v     u  t

  «  ª  ©  ¨L ] :٥٠ – ٤٨النحل.[  

  
                                                           

 .)٤١٨٨/ ٨) انظر: زهرة التفاسیر: البي زهرة ((١
 . ) باختصار٢١٨/ ٢٠) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((٢
 .)٥٩٩٧)٧/ ٨یله ومعانقته () صحیح البخاري: كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقب(٣



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٨١ 

 الفصل الثاني

  المناسبة: والً أ
 على قدرته آثار ذكر والكفر، العصیان من فیه هم ما مغّبة وخّوفهم ن حّذرهمأ"بعد   

  .)١(ه"خلق

  اللغوي  المعنى: ثانیاً 
  .)٢(أخرى"  إلى جهة من الظل تحول: لتفیؤا: " )یتفیؤا ظالله( - ١
  .)٣( "صاغرون" :)داخرون( - ٢
  .)٤(الحیوان من االرض على یدب ما كل دواب، الدابةجمع: )دابة( - ٣

  جمالياإل المعنى: ثالثاً 
بل وٕانسان وحیوان له جا خلق اهللا من مخلوقاته من شجر و أَعمى الكفار ولم ینظروا إلى م  

ظل یتحرك ویتحول من جهة إلى أخرى بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختالف مشارقها ومغاربها 
هللا في االمتداد والتقلص  ، وهى منقادةٌ وهذه الظالل ترجع من جانب إلى جانب عن یمین أو شمال

لحكمه  ذلیلٌة منقادةٌ تدبیره غیر ممتنعه علیه وهى ألحكام  ، خاضعةوالرجوع من حال إلى حال
 ،واهللا ینقاد له جمیع ما في السموات من المالئكة والشمس والنجوم والقمر والكواكب ،تعالى

  .)٥(ونه خوف إجالل ویفعلون ما یؤمرونوالمالئكة وهم ال یتكبرون وهم یرهبون مالك أمرهم ویخاف

  البیانیة اللطائف: رابعاً  
١ -M  }  |  {  z  y  x  w  v     u  t    ~L في زیادةً   العام بعد الخاص ذكر 

  .)٦(األطهار للمالئكة والتكریم التعظیم

٢- M   n   mL " ٧( طباق" بینهما(.  

٣- M  c  bL    ٨( بصریة" والرؤیة والتوبیخ، لإلنكار ؛"االستفهام(.  
                                                           

  .)٩٠/ ١٤) تفسیر المراغي ((١
 .)١٨٧/ ٤محمد طاهر بن علي (لوار:  ) مجمع بحار األن(٢
 .)١٢٣) تحفة األریب بما في القرآن من الغریب : البن حیان(ص: (٣
 بتصرف.  )٢٠٥قنیبي (ص:  - قلعجي ال :معجم لغة الفقهاء) (٤
  .)٦٢٦/ ٥البحوث (مجمع ل :) انظر: التفسیر الوسیط (٥
  .)١١٩/ ٢) انظر: صفوة التفاسیر: للصابوني ((٦
 .)١٣٨/ ١٤) التفسیر المنیر: للزحیلي ((٧
  .)١٦٤/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٨



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٨٢ 

 الفصل الثاني

٤-M   kL متعددٌ  المعنى في كان وٕان ،شيء للفظ مراعاة) ظالل( إلیه المضاف الضمیر أفرد، 
  .)١(الجمع إلیه أضیف المعنى وباعتبار

٥ -  M  ~L  وخصهم" I عبدوا الذین بالمشركین وتعریضاً  لمنزلتهم، ورفعاً ، لهم تشریفا بالذكر 
  .)٢( "اهللا بنات هم قالوا أو ،المالئكة

٦-M     r   qL وهم العقالء الخالئق جملة في ألن تغلیبا بالعقالء الخاصة الجمع بصیغة جمع 
  .)٣(هماأل الجنس

٧-M     {  z  y  x  w  v     u  tL أي بالحصر، مؤذن فعله على المجرور تقدیم: 
 یسجدون إذ ؛بالمشركین تعریض وهو األرض، في وما السموات في ما لغیره ال هللا سجد

  .)٤(العقالء غیر لكثرة تغلیبا) من( دون الموصولة ما وأوثرت .لألصنام

  تحقیق المقاصد واألهداف: خامساً 
 وكذا األرض، على یدب ما كل حیث یسجد له ،وقدرته وكبریائه اهللا عظمة یاتبین اآلت -١

فكل األشیاء والمخلوقات جمیًعا  منزلتهم، لشرف بالذكر وخصهم األرض، في الذین المالئكة
 عن یستكبرون وال ألمره، وینقادون هللا یخضعون ومالئكة وجن وٕانس وحیوان ونبات جماد من

   )٥( .فوقهم من وعذابه ربهم عقاب ونویخاف ربهم، عبادة

 والدلیل عنهما، اهللا رضي عباس ابن عن نقل هكذا ،اإلجالل خوف ذكر هو الخوف الذي -٢
 أنه على یدل وهذا ]،٢٨فاطر: [ 8M  ´  ³  ²  ±  °  ¯L   هقولُ  صحته على
 فخو  إال یكون ال الخوف وهذا أعظم، منه الخوف كان أتم، تعالى اهللا معرفة كانت كلما

 .)٦(والكبریاء اإلجالل

یل المالئكة على البشر على أقوال: فأكثر ما توجد ضقد اختلف الناس في تفقال ابن كثیر"  -٣
  .)٧("هذه المسألة في كتب المتكلمین، والخالف فیها مع المعتزلة ومن وافقهم

                                                           
  .)١٦٩/ ١٤) انظر: التحریر والتنویر: البن عاشور ((١
 .)١٦٥/ ٨) التفسیر الوسیط: لطنطاوي ((٢
 .)١٦٩/ ١٤البن عاشور () انظر: التحریر والتنویر: (٣
  .تصرفب )١٧٠/ ١٤) التحریر والتنویر ((٤
  .) باختصار١٤٩/ ١٤) انظر:  التفسیر المنیر: للزحیلي ((٥
  .) بتصرف٢١٨/ ٢٠) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر: للرازي ((٦
 .) ١/٥٨) البدایة والنهایة: ((٧



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٨٣ 

 الفصل الثاني
ممن ینسب إلى أهل السنة تفضیل صالحي البشر واألنبیاء فقط على المالئكة، ولم یقل أحد و 

    .)١(كة أفضل من بعض األنبیاء دون بعضله قول یؤثر: إن المالئ

من أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال  ،)٢( وتحقیق القول في ذلك ما ذكره ابن تیمیة
الدرجات العال، وحیاهم  النهایة، وذلك إنما یكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفى، وسكنوا

لى لهم، یستمتعون بالنظر إلى وجهه الكریم، وقامت الرحمن، وخصهم بمزید قربه، وتج
  المالئكة في خدمتهم بإذن ربهم.

والمالئكة أفضل باعتبار البدایة، فإن المالئكة اآلن في الرفیق األعلى، منزهون عّما یالبسه 
  بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، وال ریب أن هذه األحوال اآلن أكمل من أحوال البشر.

منهم  : وبهذا التفصیل یتبین سّر التفضیل، وتتفق أدلة الفریقین، ویصالح كل )٣(قیم قال ابن ال
   . )٤(على حقه

 الذي هو االختیاري الطوعي السجود أن إال منهم، یریده لما خاضع أي هللا، ساجد شيء كل " -٤
  .)٥(عقاب" وال فیها ثواب فال الالإرادیة الطاعة أما العبد، علیه یثاب

ذلك أنه شرع لهم السجود عند تالوة اآلیات التي تشتمل ف ،تطوعي االختیاريفضل السجود ال  - ٥
وٕابكات الشیطان عدو  ،rوالتأسي بالنبي  ،على السجدة لكمال الخشوع وٕاظهار االفتقار له

=  <  ?  @    M :ومما یدل على مشروعیته قوله تعالى ،وغیر ذلك من المصالح والفوائد ،اهللا
   F  E   D  C  B  A     S  R  Q  P  O      N  M  L  K  J  I    H      G

  W   V  U  TX  Y  L  :٦( ]١٠٩-١٠٧[اإلسراء(.   

                                                           
 .باختصار ) ٣٣٨) شرح العقیدة الطحاویة: للبراك((١
 وفراراً  هاجر أبواه به وبإخوانه إلى دمشق تخلصاً ، هـ ٦٦١ولد ابن تیمیة بحران من أعمال أورفه في تركیا سنة  )(٢

وكان والده من كبار علماء الحنابلة، فسارع  ،بن تیمیة إلى دمشق وهو طفل صغیراوصل  ،من ظلم التتار
الذین  ،من كبار الشیوخ والمحدثین ،عهاوطلب العلوم الشرعیة على اختالف أنوا ،إلى حفظ القرآن الكریم

        .)١٠٨/ ٤ لمحات تاریخیة من حیاة ابن تیمیة: البن هالبي ، (أدهشهم بقوة ذهنه وفرط ذكائه
 ،ابن قیم الجوزیة ،صل ثم الدمشقين أیوب بن سعد بن حریز الزرعي األأبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر ب (٣)

مولده سنة  ،لیف التي في علوم الشریعة والحقیقةأنیقة والتله التصانیف األ ،ةوتلمیذ الشیخ تقي الدین ابن تیمی
  ). ٦٨-ص- الرد الوافر: البن مجاهد القیسي (إحدى وتسعین وستمائة، 

) ، وشرح ٢/٣٦٨)، وٕالى لوامع األنوار البهیة (١١/٣٥٠من أراد مزیدًا من البحث فلیرجع إلى مجموع الفتاوى () (٤
  ).٣٣٨(ص العقیدة الطحاویة 

  ) ١٢٤/ ٣) أیسر التفاسیر: للجزائري ((٥
 .)٤/٢١٢) انظر: بحر العلوم : للسمرقندي((٦



 )٥٠- ١الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة النحل من اآلیة (

١٨٤ 

 الفصل الثاني
كان یقرأ القرآن فیقرأ سورة فیها سجدة فیسجد ونسجد معه ( :rوما رواه ابن عمر أن النبي 

  .)١( )حتى ما یجد بعضنا موضعا لمكان جبهته

اْعَتَزَل الشَّْیَطاُن ، ِإَذا َقرََأ اْبُن آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجدَ (rاَل َرُسوُل : قَ  َقالَ  - tَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 
، : َیا َوْیَلُه َوِفي ِرَواَیِة َأِبي ُكَرْیٍب َیا َوْیِلي ُأِمَر اْبُن آَدَم ِبالسُُّجوِد َفَسَجَد َفَلُه اْلَجنَّةُ  َیْبِكي َیُقولُ 

ِلَي النَّاُر، َحدََّثِني ُزَهْیُر ْبُن َحْرٍب َحدََّثَنا َوِكیٌع َحدَّثََنا اْألَْعَمُش ِبَهَذا َوُأِمْرُت ِبالسُُّجوِد َفَأَبْیُت فَ 
ْسَناِد ِمْثَلُه َغْیَر َأنَُّه َقاَل: َفَعَصْیُت َفِلَي النَّارُ     .)٢()اإلِْ

 راً فالمؤمن یعبد اهللا اختیا ؛تسبیحهم تفقهون َال  ولكن بحمده تسبح خاضعة األرض دواب كل أن -٦
لعبادته فذرات جسده وكل ما  عن ربه تاركاً  ویثاب على عبادته سبحانه والكافر وٕان كان شارداً 

لكننا بقصور عقلنا وحواسنا ال نشعر بهذا  ؛بل ویسبحه عز وجل ،فیه یعبده سبحانه وتعالى
Mh  g  f یقول تعالى: ، التسبیح وال نعقله   e    d    c  bi    n  m  l  k  j

  q   p  os   rt    y  x  w       v   uL ] والمقصود أن كل ]٤٤ :اإلسراء ،
فالشمس والقمر والنجوم والشجر ، مخلوق فهو خاضع هللا عابد له عبادة الئقة بحاله ووضعه

، )٣(Uوتسجد له ولكل واحد منها عبودیتها الالئقة بها هللا  Iوالدواب كلها خاضعة هللا تسبحه 
والسجود من جنس القنوت فإن السجود الشامل " :-رحمه اهللا- یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة 

لجمیع المخلوقات هو المتضمن لغایة الخضوع والذل وكل مخلوق فقد تواضع لعظمته وذل 
لعزته واستسلم لقدرته وال یجب أن یكون سجود كل شيء مثل سجود اإلنسان على سبعة 

مخصوص من اإلنسان ومن  أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب فإن هذا سجود
,  -  .  /7M 8 سجودها كمااألمم من یركع وال یسجد وذلك    +  L 

وهو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد  "اهللا :  ل اإلمام ابن القیم رحمه،یقو )٤( ]٥٨[البقرة: 
 .)٥("لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى  خاضع لربوبیته ذلیل

 علیهم متوجه والنهي األمر وأن تعالى اهللا قبل من مكلفون المالئكة أن على اآلیة هذه دلت -٧
بل هم مجبولون على الطاعة ، )٦(قادرین یكونوا أن وجب كذلك كانوا ومتى المكلفین، كسائر

  وال شر فیهم.

                                                           
 ).٥٧٥()٤٠٥/ ١) صحیح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب سجود التالوة ((١
 ).٨١()٨٧/ ١) صحیح مسلم كتاب اإلیمان، باب بیان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة ((٢
 .)٤١٩٠/ ٨بي زهرة (زهرة التفاسیر: أل ) انظر:(٣
 .)٢٧/ ١) جامع الرسائل ((٤
  .) ١/١٠٧) مدارج السالكین ((٥
  .باختصار) ٢١٨/ ٢٠) مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر : للرازي((٦



 النتائج والتوصیات

١٨٥ 

 الخـــاتمــــة

  الخاتمة
ر لنا قراءة وتعلم آیات ویسَّ  ،أن خلقنا مسلمین من آباء مسلمین ،الحمد هللا رب العالمین

 ؛، فالقرآن كالم الملك]٤٠القمر: [ M�  ~     }    |  {  z  y       L   قال تعالى:، القرآن الكریم
یسر لنا أن نشتغل بعلوم أن  I نحمد اهللا، و نسلم على رسوله الكریمم ونصلي و لذلك هو ملك الكال

وأهداف سورتي الحجر  فهي في مقاصد ؛أن تكون هذه الرسالة مرتبطة ببعض آیاتهالقرآن، و 
  أن یكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم  Uأرجو من اهللا و والنحل، 

  إلیها : م النتائج والتوصیات التي توصلتمن أه

  أوًال: نتائج البحث
التي  ،یحتوي على الكثیر من المعجزات العلمیةالكریم كتاب شامل لجمیع العلوم، و القرآن  -١

 . فشیئاً  یكتشفها الدارسون والعلماء شیئاً 

فهًما  Uفهي تعین على فهم كتاب اهللا  ،أصل معانیها التي ترجع إلیهامقاصد السور هي  -٢
M  K   ، قال تعالى:وتدبر هذا الكتاب العظیم ،من كالمه Iومعرفة مراد اهللا  ،صحیًحا

M  L  L ] :٨٢النساء[.  

  .ثم جمیع الناس ،ثم األقربین ،وجوب البدء بالنفس في الدعوة -٣

ورة والمناسبات بین اآلیات وكذلك معرفة مقاصد السور معرفة المقصد للسورة یبین نظم الس -٤
 یظهر بیان إعجاز القرآن الكریم وبالغته

         ،الوعظعلى العدید من القضایا العقدیة، واألحكام، واألخالق، و القرآن الكریم شتمل ا -٥
 .غیرها من مقاصد القرآنوالقصص، و 

 .لتزام بمنهج اهللا، واالوالرفض ،ستكبارأسباب هالك األمم السابقة عدم االمن  -٦

إن  ،ثم یتبعه في غیره ،فیقدم الموجود المیسر في الحال ،اهرِ من أدب الضیف أن یجعل قَ  -٧
 . ، وأن یقرب الطعام حتى یكون في متناول الضیفكان لدیه شيء من سعة

فإن قصد الدنیا  ،القصدآلخرة على عمل الدنیا في النیة و اإلسالم یدعو إلى إیثار العمل ل -٨
 .كان ذلك مقبوًال شرعاً  ،خرة معاً واآل

تغییر ما فسد من ن إرسال الرسل وتنزیل الكتب إصالح الناس وهدایتهم و بیان أن الغایة م -٩
 .عقائدهم



 النتائج والتوصیات

١٨٦ 

 الخـــاتمــــة
في هذه السورة بأن یأتي بمثل سور القرآن بعد أن كان تحداهم باإلتیان بمثل  Iتحدى اهللا  - ١٠

لیثبت أن القرآن كالم اهللا  ؛التحديثل سورة منه و معن اإلتیان ب اكما عجزو  االقرآن فعجزو 
 .وأن محمدًا رسول اهللا ،المعجز

 .وهو المعجزة الخالدة للناس أجمعین ،حفظ القرآن بحفاظة اهللا - ١١

 .قدرته سابغ نعمه على عبادهوجدانیة اهللا و  - ١٢

 .زاز بطول العمرر بأن األجل محدود؛ ألخذ العبرة والعظة وعدم االعتالتذكی - ١٣

صالح علیهم صص األنبیاء، مثل: إبراهیم ولوط وشعیب و قبذكر  ،الترهیبالترغیب و  - ١٤
 .السالم

 .فاع عنهم بكافة الوسائلدال، و الصالحینتثبیت اهللا لألنبیاء والدعاة و  - ١٥

 .فهو محفوظ من اهللا ؛حفظ الداعیة - ١٦

 .العظةام األسلوب القصصي ألخذ العبرة و ستخدا - ١٧

 ؛ Uصطفاهم اهللاقد و   Uالتبلیغ و البیان و نصرة شرع اهللالعلماء ورثة األنبیاء في  - ١٨
  .لتبلیغ األمانة

، مما یزیل التي تتعلق بالوحي والبعث والنشور ،القرآن یعالج موضوعات العقیدة الكبرى - ١٩
 .من یوم البعث تعلق الناس بربهم خوفاً 

 .الصفح عند المقدرة - ٢٠

 .وال یعجزه شيء في األرض وال في السماء ،قدرة اهللا ال حدود لها - ٢١

  . تنسب النعم لغیرهوال ،اهللا هو المنعم - ٢٢

 .وقت الشدة یرجع الجمیع إلى اهللا - ٢٣

   .ألخذ العبرة والعظة ؛التفكر والتدبر، و الدعوة إلى التذكر - ٢٤

 .بیان أجر المجاهدین - ٢٥

  

  

  

  



 النتائج والتوصیات

١٨٧ 

 الخـــاتمــــة
  التوصیات ثانیًا:

أهداف آیات و  ،العمل بمقاصداتباع هدیه و العمل على مرضاته و أوصي نفسي أوًال بتقوى اهللا، و  -١
 تي والمسلمین جمیعًا.تابه، ثم أوصي أخواك

واآلخرة،  السعي في نشرها فهي أنفع العلوم في الدنیاإلقبال على طلب العلوم الشرعیة، و ا -٢
قرآن الكریم، فهو الضابط بعلم التفسیر التحلیلي لل افأوصي طالب العلم الشرعي بأن یهتمو 

  .قاصد لهذه اآلیاتمالقرآنیة، التي ترشد إلى أحكام ومدلوالت وأهداف و  تفسیر اآلیاتلمعرفة و 

لدراسة كافة أن یوجه طالب العلم عامة، والدراسات العلیا بقسم التفسیر وعلوم القرآن خاصًة؛  -٣
العلم من خالل السلسلة الكریمة التي  اتباللتستفید منها ط ؛مقاصد وأهداف القرآن الكریم

 .قسم التفسیر هااعتمد

 .عظاتهذه السورة بما فیه من عبر و  في ستفادة من القصص التي وردتأوصي الباحثین باال -٤

؛ ألن مصیر األعمال الصالحةاالستعداد لیوم البعث والجزاء والطاعات و ضرورة المسارعة إلى  -٥
 .الجزاء من جنس العملاإلنسان مرهون بعمله و 

  

 ،وتدبر معانیه وتالوته ،حتكام بالقرآن الكریماالالختام أوصي نفسي وٕایاكم بتقوى اهللا و  وقبل
  كتاب فیه الرشاد والصالحفهذا ال

  

 
 

  

  

  



  
  
  
  

  الفهارس العامة
  

  وتشمل :
  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة.

  ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة.
  ثالثًا: فهرس األعالم المترجم لهم.
  رابعًا: فهرس المصادر والمراجع.

  خامسًا: فهرس الموضوعات.
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٨٩ 

 الفهارس العامة

  : فهرس اآلیات القرآنیة الكریمةأوالً 

  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

  البقرة

 M Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L  ٥٩ ٢٩  

M  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u   t...  L  ٩٧ ١٠٩  

 Mn  m  l   k   j  i  h  go    r  q      p...    L  ١١٦  ٢٨٥  

  آل عمران

 M  ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £L ١ ٧  

 M    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w   v...   L  ٦٩ ٥٩  

 M  p     o  n  m  l  k    j  i  h  g  f               ...L  ١٦٥  ١٣٧  

 M.  -  ,   +  *  )/    5  4  3  2      1  0...  L  ١٩ ١٥٩  

 M  b     a  `  _  ^  ]  \  [      Z  Y  ...  L   ١٣٠  ١٩٠  

  ءالنسا

 MM  L  KN    Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL  ١٨٥  ٨٢  

 MX  W  V  U  T      S  R  Q  PY    ]  \  [  Z...L  ١٧٤  ٩٧  

 M   YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  NL  ١٠٢ ١٦٥  

  المائدة

 M  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  !...L ١٣٤ ٣  



 

١٩٠ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

M]  \    [  ZL   ١٠٣ ٦٧  

 M(  '  &  %     $  #  "  !)    -  ,  +   *...L  ١٣٤  ٩٦  

  األنعام

 MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´Â     Ã...L  ١١٥  ١٢٤  

 MN  M  L  K  JO    T  S   R  Q  P...L  ١٢٢  ١٥٣  

 M  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £L أ ١٦٢   

  األعراف

 M]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P...L  ١٤٦  ٣٣  

 M  FE  D  C  B L ٩١ ٨٥  

 MJ   I  HK      R  Q    P  O    N    M  LL  ١٧٩  ٩٩  

  یونس

 Mp  o  n  m  l    x  w  v  u  t   s  r  q...  L  ١٤٦  ٥٩  

M   F  E  D  C  B  AL  ٣٥ ٩٩  

  هود

 M   -  ,    +  *  )(  '  &  %  $  #L ٧٩ ٧٢  

M    3  2  1  0L  ٧٩ ٧٣  



 

١٩١ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف اآلیة

 M  )   (  '  &  %  $  #  "  !...  L  ٨٨ ٨٢  

 M6  5  4  3  2   10  /  .    L  ٨٨ ٨٣  

  یوسف

M          ª  ©  ¨  §  ¦L ١٠١ ٣  

 M  ,   *  )   (  '  &  %  $  #  "  !...        L ٨٢ ٨٧  

M    `     _     ^L ٦٨ ١٠٠  

 MÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä    È  Ç              Æ  Å  ...  L   ١٧٧  ١١١  

  إبراهیم

M ,  +   *  )  (  'L  ٣٥ ٣٤  
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  الصفحة  طرف الحدیث

  ١٢٦ اإلبل عز ألهلها، والغنم بركة، والخیل في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة

ْنِجیِل َوَال ِفي َأُتِحبُّ َأْن ُأَعلَِّمَك ُسوَرًة َلْم َیْنِزْل ِفي التَّْوَراِة َوَال فِ    ١٠٠  ...ي اْإلِ

  ١٢٥ إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا اإلبل حظها من األرض، وٕاذا ...

  ١٨٤ ...َوْیَلُه : َیا  ِإَذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجَد، اْعَتَزَل الشَّْیَطاُن َیْبِكي َیُقولُ 

  ١٠٨ أعنى علي نفسك بكثرة السجود 

  ١٠٧  أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

  ١٧٧، ٢٠  ..أال وٕاني أوتیت الكتاب ومثله معه، أال یوشك رجل شبعان على .

  ١٥٣ إن أهون أهل النار عذابًا یوم القیامة رجٌل یوضع على أخمص قدمیه ...

  ١٤٧  ...إن كذبا علي لیس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدًا، فلیتبوأ مقعده 

  ١٥٣ إن منهم من تأخذه النار إلى كعبیه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ...

  ١٦١  إیاكم ومحقرات الذنوب، فإنهن یجتمعن على الرجل حتى یهلكنه

  ٣٢  بعثت أنا والساعة كهاتین

  ٣٦  داووا مرضاكم بالصدقة

  ١٠٩ سبحان اهللا وبحمده بأن من قالها مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت ...

  ١٠٨ صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب

  ١٨٤ كان یقرأ القرآن فیقرأ سورة فیها سجدة فیسجد ونسجد معه حتى ما یجد ...

  ١٠٥  كلمة حق عند سلطان جائر
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  الصفحة  طرف الحدیث

  ٨٠  لكم على شيء أوال أد، وال تؤمنوا حتى تحابوا، ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا

  ١٣٦ ال تلبسوا الحریر، فإنه من لبسه في الدنیا، لم یلبسه في اآلخرة

  ١٠٠  َال َصَالَة ِلَمْن َلْم َیْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتابِ 

  ١٤٦، ٧٣ یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وال یدخل النار ...ال 

  ١٠٠  دِ َألَُعلَِّمنََّك ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم السَُّوِر ِفي اْلُقْرآِن َقْبَل َأْن َتْخُرَج ِمْن اْلَمْسجِ 

  ٦٦  لما صور اهللا تعالى آدم علیه السالم في الجنة، تركه ما شاء اهللا أن ...

  ٦٢  لو یعلم الناس ما في النداء والصف األول، ثم لم یجدوا إال أن ...

  ٦٢  ي منكم أولو األحالم والنهىلیلین

  ١٦٥  ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من النار، أو من الجنة

  ١٤٦ َمْن َسنَّ سنًة َحسنة َكاَن َلُه أْجُرَها َوأْجُر َمْن َعِمَل بَها ِمْن َغْیِر أْن ...

  ١٦٤  من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین إلى النار، وواحد إلى الجنة

   ت  َمْن َال َیْشُكُر النَّاَس َال َیْشُكُر اللَّهَ 

  ١٥٣ جهنم ناركم هذه التي یوقد ابن آدم جزء من سبعین جزءًا، من حر  

  ١٥٠ َنضَّر اهللا امرءًا سمع مقالتي فوعاها، وأدَّاها إلى َمْن لم یسمعها، َفُربَّ ...

  ٧٠  والذي نفسي بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند اهللا من ریح المسك

  ٧٥  ینادي مناد: إن لكم أن تحیوا فال تموتوا أبدًا، وٕان لكم أن تصحوا فال ...

  ٤٣  یهرم ابن آدم، ویبقى معه اثنتان: الحرص واألمل
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  ثالثًا: فهرس األعالم

  الصفحة  اسم العلم  م

  ٨٩  ابن العربي   .١

  ١٨٣  ابن القیم   .٢

  ٢٩  ابن المبارك    .٣

  ١٨٣  ابن تیمیة   .٤

  ٧٣  ابن جریج   .٥

  ٥٦  ابن عطیة   .٦

  ١٠٨  أبو الفداء ابن كثیر   .٧

  ١١٧  أبي بن خلف الجمحي   .٨

  ٥٦  الحسن بن أبي الحسن یسار   .٩

  ٦٤  الزجاج .١٠

  ٢٨  السخاوي .١١

  ٢٩ عطاء    .١

ل الفا   .٢   ١٣  سيعالَّ

  ٥٦ قتادة    .٣

  ١٢  محمد الطاهر بن عاشور   .٤
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  اجع رابعًا: قائمة المصادر والمر 
 القرآن الكریم •

اإلحسان في تقریب صحیح بن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  .١
هـ)، ترتیب: األمیر عالء الدین علي بن ٣٥٤التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي (المتوفى: 

نؤوط، هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب األر  ٧٣٩بلبان الفارسي (المتوفى: 
  . ١٨م، عدد األجزاء:  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: األولى، 

هـ)، المحقق: ٣٧٠أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  .٢
عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشریف، الناشر: دار  -محمد صادق القمحاوي 

  ه. ١٤٠٥بیروت،   –إحیاء التراث العربي 

أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبیلي المالكي  .٣
هـ)، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، دار ٥٤٣(المتوفى: 

 .٤م، عدد األجزاء: ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة،  –الكتب العلمیة، بیروت 

هـ)، دار ٥٠٥إحیاء علوم الدین: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  .٤
 .٤بیروت، عدد األجزاء:  –المعرفة 

أساس البالغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا (المتوفى:  .٥
ن، الطبعة: لبنا –هـ)، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت ٥٣٨

 .٢م، عدد األجزاء:  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩األولى، 

أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري،  .٦
 –هـ) المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، دار اإلصالح ٤٦٨الشافعي (المتوفى: 

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الدمام الطبعة: الثانیة، 

في تمییز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر اإلصابة  .٧
هـ)، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار ٨٥٢العسقالني (المتوفى: 

 .٨هـ ، عدد األجزاء:  ١٤١٥ - بیروت، الطبعة: األولى  –الكتب العلمیة 

بن محمد المختار بن عبد القادر  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن : محمد األمین .٨
 –هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ١٣٩٣الجكني الشنقیطي (المتوفى : 

 م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥لبنان،  



 

٢١١ 

 الفهارس العامة

، هـ)١٤٠٣محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش (المتوفى :  : إعراب القرآن وبیانه .٩
 - دمشق  -یة ، (دار الیمامة سور  - حمص  - الناشر : دار اإلرشاد للشئون الجامعیة 

  هـ ١٤١٥الطبعة : الرابعة ، ، بیروت) -دمشق  - بیروت) ، ( دار ابن كثیر 

األعالم: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى:  .١٠
 م.٢٠٠٢أیار / مایو  - هـ)، دار العلم للمالیین، الطبعة: الخامسة عشر ١٣٩٦

أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد    األم: الشافعي .١١
بیروت،  –هـ) : دار المعرفة ٢٠٤المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

 .٨م، عدد األجزاء: ١٩٩٠هـ/١٤١٠سنة النشر: 

مد الشیرازي أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ناصر الدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن مح .١٢
هـ)، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث ٦٨٥البیضاوي (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٨ -بیروت، الطبعة: األولى  –العربي 

ه)ـ،  المطبعة ١٤٠٢أوضح التفاسیر، محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب (المتوفى:  .١٣
 م. ١٩٦٤فبرایر  - هـ  ١٣٨٣المصریة ومكتبتها، الطبعة: السادسة، رمضان 

أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  .١٤
الجزائري ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الخامسة، 

 .٥م، عدد األجزاء: ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

 هـ).٣٧٣بن إبراهیم السمرقندي (المتوفى: بحر العلوم: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد  .١٥

البحر المحیط في التفسیر: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر  .١٦
بیروت،  –هـ)، المحقق: صدقي محمد جمیل ، دار الفكر ٧٤٥الدین األندلسي (المتوفى: 

 هـ.١٤٢٠الطبعة: 

حمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة البحر المدید في تفسیر القرآن المجید: أبو العباس أ .١٧
هـ)، المحقق: أحمد عبد اهللا القرشي ١٢٢٤الحسني األنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٩القاهرة، الطبعة:  –رسالن، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

البدایة والنهایة: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  .١٨
، ١٤٠٨هـ)،المحقق: علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: األولى ٧٧٤ى: (المتوف

 م. ١٩٨٨ - هـ 
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البیان في عّد آي القرآن: عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى:  .١٩
الكویت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث ٤٤٤

 م.١٩٩٤ - ـه١٤١٤األولى، 

تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض،  .٢٠
هـ)، المحقق: مجموعة من المحققین،  دار ١٢٠٥الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 

 الهدایة.

توفى: التاریخ الكبیر: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا (الم .٢١
الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعید  –هـ)، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد ٢٥٦

 .٨خان، عدد األجزاء: 

»: تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر  .٢٢
هـ)، الدار ١٣٩٣ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى :

 . ٣٠هـ، عدد األجزاء :  ١٩٨٤تونس سنة النشر:  –التونسیة للنشر 

تذكرة الحفاظ: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي  .٢٣
م، ١٩٩٨ - هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: األولى، - هـ)، دار الكتب العلمیة بیروت٧٤٨(المتوفى: 

 .٤عدد األجزاء: 

رة بأحوال الموتى وأمور اآلخر: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح التذك .٢٤
هـ)، تحقیق ودراسة: الدكتور: ٦٧١األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

الصادق بن محمد بن إبراهیم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: األولى، 
 .١ هـ، عدد األجزاء: ١٤٢٥

ترتیب األمالي الخمیسیة للشجري: یحیى (المرشد باهللا) بن الحسین (الموفق) بن إسماعیل  .٢٥
هـ)، رتبها: القاضي محیي الدین محمد  ٤٩٩بن زید الحسني الشجري الجرجاني (المتوفى 

هـ)، تحقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، ٦١٠بن أحمد القرشي العبشمي (المتوفى: 
م، عدد  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت  دار الكتب العلمیة،

 .٢األجزاء:

التسهیل لعلوم التنزیل: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، بن جزي الكلبي  .٢٦
هـ)، المحقق: الدكتور عبد اهللا الخالدي، شركة دار األرقم بن أبي ٧٤١الغرناطي (المتوفى: 

  ه. ١٤١٦ -األولى بیروت، الطبعة:  –األرقم 
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هـ) المحقق: ٨١٦التعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  .٢٧
–ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 ١م عدد األجزاء: ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣لبنان الطبعة: األولى 

لى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود العمادي محمد بن تفسیر أبي السعود إرشاد العقل السلیم إ .٢٨
 بیروت. –هـ)، دار إحیاء التراث العربي ٩٨٢محمد بن مصطفى (المتوفى: 

تفسیر اإلیجي جامع البیان في تفسیر القرآن: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا  .٢٩
بیروت،  –العلمیة  هـ)، دار الكتب٩٠٥الحسني الحسیني اِإلیجي الشافعّي (المتوفى: 

 .٤م ،عدد األجزاء:  ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤الطبعة: األولى، 

هـ)، ٢٨٣تفسیر التستري: أبو محمد سهل بن عبد اهللا بن یونس بن رفیع الُتستري (المتوفى:  .٣٠
جمعها: أبو بكر محمد البلدي، المحقق: محمد باسل عیون السود، منشورات محمد علي 

 هـ. ١٤٢٣ - روت، الطبعة: األولى بی –بیضون / دار الكتب العلمیة 

التفسیر الحدیث [مرتب حسب ترتیب النزول]: دروزة محمد عزت،  دار إحیاء الكتب العربیة  .٣١
 هـ ١٣٨٣القاهرة، الطبعة:  –

التفسیر الحدیث: [مرتب حسب ترتیب النزول]: دروزة محمد عزت، دار إحیاء الكتب العربیة  .٣٢
 هـ. ١٣٨٣القاهرة، الطبعة:  –

راغب األصفهاني: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى تفسیر ال .٣٣
: المقدمة وتفسیر الفاتحة والبقرة تحقیق ودراسة: د. محمد عبد ١هـ) جزء ٥٠٢(المتوفى: 

 جامعة طنطا . -العزیز بسیوني الناشر: كلیة اآلداب 

هـ) ، مطابع أخبار ١٤١٨الخواطر،: محمد متولي الشعراوي (المتوفى:  –تفسیر الشعراوي  .٣٤
 م. ١٩٩٧،  نشر عام ٢٠الیوم عدد األجزاء: 

تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار): محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن  .٣٥
)هـ ، الهیئة ١٣٥٤محمد بهاء الدین بن منال علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: 

 . ١٢م، عدد األجزاء:  ١٩٩٠المصریة العامة للكتاب، سنة النشر: 

تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر  .٣٦
هـ)، المحقق: أسعد محمد الطیب، ٣٢٧التمیمي، الحنظلي، الرازي بن أبي حاتم (المتوفى: 

  -ة المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثالث -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
 ه. ١٤١٩ 
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تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  .٣٧
هـ)، المحقق: سامي بن محمد سالمة، دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: ٧٧٤(المتوفى: 

 .٨م، عدد األجزاء:  ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانیة 

بد الجبار بن أحمد المروزى السمعاني تفسیر القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد بن ع .٣٨
هـ)، المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس ٤٨٩التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨السعودیة، الطبعة: األولى،  –ابن غنیم، دار الوطن، الریاض 

، الناشر: دار هـ)١٣٩٠التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد  .٣٩
 القاهرة. –الفكر العربي 

هـ)،  دار الفكر ١٣٩٠التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد  .٤٠
 القاهرة. –العربي 

تفسیر الماتریدي (تأویالت أهل السنة): محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي  .٤١
بیروت، لبنان الطبعة:  -م، دار الكتب العلمیة هـ)، المحقق: د. مجدي باسلو ٣٣٣(المتوفى: 

 .١٠م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦األولى، 

تفسیر الماوردي = النكت والعیون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  .٤٢
هـ)، المحقق: السید بن عبد المقصود ابن عبد ٤٥٠البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

 .٦بیروت / لبنان، عدد األجزاء:  - ر الكتب العلمیة الرحیم، دا

التفسیر المظهري: المظهري، محمد ثناء اهللا المحقق: غالم نبي التونسي، الناشر: مكتبة  .٤٣
 هـ. ١٤١٢الباكستان، الطبعة:  –الرشدیة 

  التفسیر الموضوعي: مناهج جامعة المدینة العالمیة، جامعة المدینة العالمیة، عدد  .٤٤
 .١األجزاء: 

 –التفسیر المیسر: نخبة من أساتذة التفسیر،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف  .٤٥
 .١م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠السعودیة، الطبعة: الثانیة، مزیدة ومنقحة، 

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل): أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود  .٤٦
هـ)، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي راجعه وقدم ٧١٠المتوفى: حافظ الدین النسفي (

 - هـ  ١٤١٩له: محیي الدین دیب مستو، دار الكلم الطیب، بیروت، الطبعة: األولى، 
 .٣م، عدد األجزاء:  ١٩٩٨
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 - بیروت، الطبعة: العاشرة  –التفسیر الواضح الحجازي، محمد محمود، دار الجیل الجدید  .٤٧
 هـ. ١٤١٣

دمشق، الطبعة  –ر الوسیط للزحیلي: د وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر: دار الفكر التفسی .٤٨
 . ٣هـ عدد األجزاء :  ١٤٢٢ - : األولى 

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمیة  .٤٩
هـ =  ١٣٩٣لى، (باألزهر، الناشر: الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة الطبعة: األو 

 مجلدات. ١٠م)، عدد المجلدات:  ١٩٩٣هـ =  ١٤١٤( - م)  ١٩٧٣

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: محمد سید طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  .٥٠
 القاهرة الطبعة: األولى. –والتوزیع، الفجالة 

لخى (المتوفى: تفسیر مقاتل بن سلیمان: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر األزدي الب .٥١
 - بیروت، الطبعة: األولى  –هـ)، المحقق: عبد اهللا محمود شحاته، دار إحیاء التراث ١٥٠

 هـ. ١٤٢٣

هـ نقله إلى العربیة وعلق ١٣٠٠تكملة المعاجم العربیة: رینهارت بیتر آن ُدوِزي (المتوفى:  .٥٢
ر: وزارة الثقافة : جمال الخیاط، الناش١٠، ٩: محمَّد َسلیم النَعیمي، جـ ٨ -  ١علیه: جـ 

 .١١م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٠ - ١٩٧٩واإلعالم، الجمهوریة العراقیة الطبعة: األولى، من 

تهذیب الكمال في أسماء الرجال: یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال  .٥٣
هـ)، المحقق: د. بشار ٧٤٢الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 

، عدد ١٩٨٠ – ١٤٠٠بیروت، الطبعة: األولى،  –معروف،  مؤسسة الرسالة  عواد
 .٣٥األجزاء: 

توفیق الرحمن في دروس القرآن: فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك  .٥٤
هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد العزیز بن عبد ١٣٧٦الحریملي النجدي (المتوفى: 

الریاض، دار  - محمد، دار العاصمة، المملكة العربیة السعودیة  اهللا بن إبراهیم الزیر آل
م، عدد  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦بریدة، الطبعة: األولى،  –العلیان للنشر والتوزیع، القصیم 

 .٤األجزاء: 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي  .٥٥
بد الرحمن بن معال اللویحق،  الناشر: مؤسسة الرسالة، هـ) المحقق: ع١٣٧٦(المتوفى: 

 م . ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠الطبعة: األولى 
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عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان  .٥٦
  الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد الرحمن بن معال اللویحق، هـ)١٣٧٦(المتوفى: 

منان في خالصة تفسیر القرآن: أبو عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن تیسیر اللطیف ال .٥٧
هـ)، الناشر: وزارة الشئون اإلسالمیة ١٣٧٦عبد اهللا بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 

 ه.١٤٢٢المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى،  -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

هـ)، الناشر: دار ١٤١٤لمكي الناصري (المتوفى: التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد ا .٥٨
  م،  ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥لبنان الطبعة: األولى،  –الغرب اإلسالمي، بیروت 

 .٦عدد األجزاء: 

جامع البیان في تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر  .٥٩
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة:  هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر،٣١٠الطبري (المتوفى: 

 .٢٤م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠األولى، 

سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  - الجامع الكبیر  .٦٠
 –هـ)، المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي ٢٧٩أبو عیسى (المتوفى: 

 .٦األجزاء:  م، عدد ١٩٩٨بیروت، سنة النشر: 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه =  .٦١
صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي المحقق: محمد زهیر ابن 
ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد 

 .٩ه، عدد األجزاء: ١٤٢٢باقي) الطبعة: األولى، ال

الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبي: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .٦٢
هـ)، تحقیق: أحمد البردوني ٦٧١األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

م،  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ثانیة، القاهرة، الطبعة: ال –وٕابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة 
 جزءا . ٢٠عدد األجزاء: 

جمال القراء وكمال اإلقراء: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو  .٦٣
د. محسن  - هـ)، تحقیق: د. مروان العطیَّة ٦٤٣الحسن، علم الدین السخاوي (المتوفى: 

م،  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨األولى بیروت، الطبعة:  –دمشق  - خرابة، دار المأمون للتراث 
 .١عدد األجزاء: 
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دستور العلماء = جامع العلوم في اصطالحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول  .٦٤
هـ)، عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص،  دار الكتب ١٢األحمد نكري (المتوفى: ق 

 .٤دد األجزاء: م، ع٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١لبنان / بیروت، الطبعة: األولى،  - العلمیة 

الدلیل المغني لشیوخ اإلمام أبي الحسن الدارقطني: أبو الطیب نایف بن صالح بن علي  .٦٥
المنصوري، تقدیم: د/ سعد بن عبد اهللا الحمید، د/ حسن مقبولي األهدل، دار الكیان 

 ٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨للطباعة والنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى، 
 .١دد األجزاء: م، ع

محمد بن عبد اهللا (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القیسي الدمشقي : الرد الوافر .٦٦
هـ)، المحقق: زهیر ٨٤٢الشافعي، شمس الدین، الشهیر بابن ناصر الدین (المتوفى: 

  .١، عدد األجزاء: ١٣٩٣بیروت، الطبعة: األولى،  –الشاویش، المكتب اإلسالمي 

بعنوان: "أهداف ومقاصد وموضوعات سورة التوبة دراسة تحلیلیة" إعداد رسالة ماجستیر  .٦٧
 ).٥٩- ٥٧الطالب: حسن عبد اهللا الخطیب، إشراف د. عبد الكریم الدهشان، (ص: 

روائع التفسیر (الجامع لتفسیر اإلمام بن رجب الحنبلي): زین الدین عبد الرحمن بن أحمد  .٦٨
هـ)، جمع ٧٩٥الدمشقي، الحنبلي (المتوفى:  ابن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم

المملكة العربیة  - وترتیب: أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد الناشر: دار العاصمة 
 .٢م، عدد األجزاء:  ٢٠٠١ -  ١٤٢٢السعودیة، الطبعة: األولى 

روح البیان: إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء  .٦٩
 بیروت. –هـ)، الناشر: دار الفكر ١١٢٧(المتوفى: 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین محمود بن عبد اهللا  .٧٠
ه)، المحقق: علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة ١٢٧٠الحسیني األلوسي (المتوفى: 

 .١٦ه، عدد األجزاء:   ١٤١٥بیروت، الطبعة: األولى،  –

زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .٧١
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي ٥٩٧(المتوفى: 

 هـ. ١٤٢٢ - األولى 

لجوزي زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ا .٧٢
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي ٥٩٧(المتوفى: 

 هـ. ١٤٢٢ - األولى 
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الزاهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري  .٧٣
عة: بیروت، الطب –هـ)، المحقق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ٣٢٨(المتوفى: 

 .٢، عدد األجزاء: ١٩٩٢-هـ  ١٤١٢األولى، 

َما َرَواُه ُنَعْیُم ْبُن َحمَّاٍد ِفي ُنْسَخِتِه َزاِئًدا َعَلى َما َرَواهُ «الزهد والرقائق البن المبارك (یلیه  .٧٤
ن أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك ب» ): اْلَمْرَوِزيُّ َعِن اْبِن اْلُمَباَرِك ِفي ِكَتاِب الزُّْهدِ 

هـ)، المحقق: حبیب الرحمن األعظمي،  ١٨١واضح الحنظلي، التركي ثم المْروزي (المتوفى: 
 .١بیروت، عدد األجزاء:  –دار الكتب العلمیة 

زهرة التفاسیر: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  .٧٥
 .١٠هـ)، دار الفكر العربي، عدد األجزاء: ١٣٩٤

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي  سنن أبي داود: .٧٦
مَحمَّد كاِمل قره بللي، دار  -هـ)، المحقق: شَعیب األرنؤوط ٢٧٥السِِّجْستاني (المتوفى: 

 .٧م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الرسالة العالمیة، الطبعة: األولى، 

بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن َسْورة  .٧٧
) ومحمد فؤاد عبد الباقي ٢، ١هـ)، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر (جـ ٢٧٩(المتوفى: 

)، الناشر: شركة مكتبة ٥، ٤) وٕابراهیم عطوة عوض المدرس في األزهر الشریف (جـ ٣(جـ 
م، عدد  ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥مصر الطبعة: الثانیة،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 أجزاء. ٥األجزاء: 

سنن بن ماجه: بن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید  .٧٨
فیصل  - هـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة ٢٧٣(المتوفى: 

 .٢عیسى البابي الحلبي، عدد األجزاء: 

اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي  سیر أعالم النبالء: شمس الدین أبو عبد .٧٩
 .١٨م، عدد األجزاء: ٢٠٠٦- هـ١٤٢٧القاهرة، الطبعة:  - هـ)، دار الحدیث٧٤٨(المتوفى: 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري  .٨٠
وط، خرج أحادیثه: عبد هـ)، حققه: محمود األرناؤ ١٠٨٩الحنبلي، أبو الفالح (المتوفى: 

م،  ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦بیروت، الطبعة: األولى،  –القادر األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق 
 .١١عدد األجزاء: 
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شرح الزرقاني على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة: أبو عبد اهللا محمد بن عبد الباقي بن  .٨١
هـ)،  دار ١١٢٢المتوفى: یوسف بن أحمد بن شهاب الدین بن محمد الزرقاني المالكي (

 .١٢م، عدد األجزاء: ١٩٩٦- هـ١٤١٧الكتب العلمیة، الطبعة: األولى 

سعید بن علي بن  : شرح العقیدة الواسطیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة في ضوء الكتاب والسُّنَّة .٨٢
توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع ، الناشر: مطبعة سفیر، الریاض، وهف القحطاني

  ١عدد األجزاء: ، ضواإلعالن، الریا

شعب اإلیمان: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر  .٨٣
هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد ٤٥٨البیهقي (المتوفى: 

الحمید حامد أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار 
الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار  –ببومباي  السلفیة

 .١٤م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣السلفیة ببومباي بالهند الطبعة: األولى، 

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان بن سعید الحمیرى الیمني (المتوفى:  .٨٤
د یوسف  -مطهر بن علي اإلریاني  -عبد اهللا العمري  هـ)، المحقق: د حسین بن٥٧٣

سوریة)،  - لبنان)، دار الفكر (دمشق  -محمد عبد اهللا الناشر: دار الفكر المعاصر (بیروت 
 . ١١م، عدد األجزاء:  ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: األولى، 

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي .٨٥
بیروت  –هـ) تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للمالیین ٣٩٣(المتوفى: 

 .٦م، عدد األجزاء:  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 

القاهرة،  –صفوة التفاسیر: محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع  .٨٦
 م . ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧الطبعة: األولى، 

ت الكبرى: أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي الطبقا .٨٧
ه)، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ٢٣٠المعروف بابن سعد (المتوفى: 

 .٨م، عدد األجزاء:  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠بیروت، الطبعة: األولى،  –

الخادمي، مكتبة العبیكان، الطبعة: األولى علم المقاصد الشرعیة: نور الدین بن مختار  .٨٨
 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١
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عمدة القاري شرح صحیح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .٨٩
 –هـ)، دار إحیاء التراث العربي ٨٥٥حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 

 بیروت .

حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدین غرائب التفسیر وعجائب التأویل: محمود بن  .٩٠
جدة،  - هـ)، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ٥٠٥الكرماني، ویعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 

 .٢بیروت، عدد األجزاء:  –مؤسسة علوم القرآن 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري  .٩١
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیه ٨٥٠(المتوفى: 

 هـ. ١٤١٦ - األولى 

غریب القرآن المسمى بنزهة القلوب: محمد بن ُعزیر السجستاني، أبو بكر الُعزیري (المتوفى  .٩٢
سوریا، الطبعة : األولى ،  –هـ)،المحقق : محمد أدیب عبد الواحد جمران، دار قتیبة ٣٣٠: 

  م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦

هـ)، المحقق: ٢٧٦غریب القرآن: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى:  .٩٣
 م١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨أحمد صقر،دار الكتب العلمیة (لعلها مصورة عن الطبعة المصریة)، 

فتُح البیان في مقاصد القرآن: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف اهللا  .٩٤
هـ) عني بطبعِه وقّدم له وراجعه: خادم العلم َعبد ١٣٠٧حسیني البخاري الِقنَّوجي (المتوفى: ال

َبیروت، عام  –اهللا بن إبراهیم األنَصاري، الناشر: الَمكتبة العصریَّة للطَباعة والّنْشر، َصیَدا 
  .١٥م، عدد األجزاء:  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢النشر: 

هـ) ، ١٢٥٠ن عبد اهللا الشوكاني الیمني (المتوفى: فتح القدیر: محمد بن علي بن محمد ب .٩٥
 هـ . ١٤١٤ - دمشق، بیروت الطبعة: األولى  -دار بن كثیر، دار الكلم الطیب 

فقه األدعیة واألذكار: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، الناشر: الكویت الطبعة: الثانیة،  .٩٦
 .٣م، عدد األجزاء: ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣

ح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة: نعمة اهللا بن محمود الفواتح اإللهیة والمفات .٩٧
الغوریة، مصر،  - هـ)، دار ركابي للنشر ٩٢٠النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (المتوفى: 

 م. ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩الطبعة: األولى، 
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(المتوفى:  فوائد الفریابي: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الُمْستَفاض الِفْریاِبي .٩٨
 بومباي. –هـ)، تحقیق: عبد الوكیل الندوي،  الدار السلفیة ٣٠١

 - هـ)، دار الشروق ١٣٨٥في ظالل القرآن: سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى:  .٩٩
 هـ. ١٤١٢ -القاهرة، الطبعة: السابعة عشر  - بیروت

سوریة  –ر. دمشق القاموس الفقهي لغًة واصطالحًا: الدكتور سعدي أبو حبیب، دار الفك .١٠٠
 م. ١٩٨٨هـ =  ١٤٠٨الطبعة: الثانیة 

القاموس المحیط: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (المتوفى:  .١٠١
هـ)، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم ٨١٧

الطبعة: الثامنة،  لبنان –العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
 م . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦

القیامة الكبرى: عمر بن سلیمان بن عبد اهللا األشقر العتیبیدار النفائس للنشر والتوزیع،  .١٠٢
 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥األردن، الطبعة: السادسة، 

كتاب العین: أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري  .١٠٣
المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي،  دار ومكتبة  هـ)،١٧٠(المتوفى: 

 . ٨الهالل، عدد األجزاء: 

الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن  .١٠٤
هـ)، المحقق: كمال یوسف الحوت، ٢٣٥إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

 .٧، عدد األجزاء: ١٤٠٩ض، الطبعة: األولى، الریا –مكتبة الرشد 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  .١٠٥
هـ،  ١٤٠٧ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، دار الكتاب العربي ٥٣٨جار اهللا (المتوفى: 

 .٤عدد األجزاء: 

یوب بن موسى الحسیني القریمي الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة: أ .١٠٦
محمد  - هـ)، المحقق: عدنان درویش ١٠٩٤الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 

 بیروت. –المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 
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لباب التأویل في معاني التنزیل: عالء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي  .١٠٧
هـ)، المحقق: تصحیح محمد علي شاهین ٧٤١أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 

 هـ. ١٤١٥ - بیروت، الطبعة: األولى  –الناشر: دار الكتب العلمیة 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي  .١٠٨
هـ)، المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد ٧٧٥النعماني (المتوفى: 

م، عدد ١٩٩٨-هـ  ١٤١٩بیروت / لبنان، الطبعة: األولى،  - ض، دار الكتب العلمیة معو 
 .٢٠األجزاء: 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین بن منظور األنصاري  .١٠٩
هـ،  ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، دار صادر ٧١١الرویفعى اإلفریقى (المتوفى: 

 ١٥عدد األجزاء: 

لطائف اإلشارات = تفسیر القشیري: عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري  .١١٠
مصر  –هـ)، المحقق: إبراهیم البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب ٤٦٥(المتوفى: 

 الطبعة: الثالثة.

اللطائف في اللغة = معجم أسماء األشیاء: أحمد بن مصطفى اللََّباِبیدي الدمشقي  .١١١
 . ١القاهرة، عدد األجزاء:  –هـ)،  دار الفضیلة ١٣١٨(المتوفى: 

لمحات تاریخیة من حیاة ابن تیمیة: صالح بن سعید بن هالبي، مجلة الجامعة اإلسالمیة  .١١٢
 بالمدینة المنورة.

مجلة البیان: أصدرها: عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سید بن أحمد البرقوقي األدیب  .١١٣
 عددا. ٦٢: هـ)، األعداد١٣٦٣ المصري (المتوفى:

محاسن التأویل: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق القاسمي (المتوفى:  .١١٤
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیه ١٣٣٢
 هـ. ١٤١٨ - األولى 

هـ]، ٤٥٨المحكم والمحیط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت:  .١١٥
 ١٤٢١بیروت الطبعة: األولى،  –لمحقق: عبد الحمید هنداوي الناشر: دار الكتب العلمیة ا

 ١١م عدد األجزاء:  ٢٠٠٠ - هـ 
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مختار الصحاح: زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .١١٦
الدار  - هـ)، المحقق: یوسف الشیخ محمد الناشر: المكتبة العصریة ٦٦٦(المتوفى: 

 م .١٩٩٩هـ / ١٤٢٠صیدا الطبعة: الخامسة،  –النموذجیة، بیروت 

مختصر إظهار الحق: محمد رحمت اهللا بن خلیل الرحمن الكیرانوي العثماني الهندي  .١١٧
هـ)، تحقیق واختصار: محمد أحمد عبد القادر ملكاوي،  وزارة ١٣٠٨الحنفي (المتوفى: 

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: األولى،  - اد الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرش
 هـ.١٤١٥

مختصر تفسیر البغوي المسمى معالم التنزیل: عبد اهللا بن أحمد بن علي الزید، دار السالم  .١١٨
 هـ .١٤١٦الریاض، الطبعة: األولى،  –للنشر والتوزیع 

لكریم، مختصر تفسیر بن كثیر: (اختصار وتحقیق) محمد علي الصابوني، دار القرآن ا .١١٩
 .٣م، عدد األجزاء:  ١٩٨١ - هـ  ١٤٠٢لبنان، الطبعة: السابعة،  –بیروت 

هـ)، المحقق: ٤٥٨المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (المتوفى:  .١٢٠
هـ ١٤١٧بیروت، الطبعة: األولى،  –خلیل إبراهم جفال،  دار إحیاء التراث العربي 

 .٥م، عدد األجزاء: ١٩٩٦

معجم وتفسیر لغوي لكلمات القرآن: حسن عز الدین بن حسین بن عبد  -ل مخطوطة الجم .١٢١
 -  ٢٠٠٣الفتاح أحمد الجمل،  الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، الطبعة: األولى، 

 ٥م، عدد األجزاء: . ٢٠٠٨

مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما، التناري  .١٢٢
بیروت،  –هـ)، المحقق: محمد أمین الصناوي، دار الكتب العلمیة ١٣١٦لمتوفى: بلدا (ا

 هـ ١٤١٧ -الطبعة: األولى 

المستدرك على الصحیحین: أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه  .١٢٣
هـ)، ٤٠٥ابن ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: 

 ١٤١١بیروت، الطبعة: األولى،  –تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة 
 .٤م، عدد األجزاء:  ١٩٩٠ –
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مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  .١٢٤
عادل مرشد، وآخرون، إشراف:  - هـ)، المحقق: شعیب األرنؤوط ٢٤١الشیباني (المتوفى: 

 - هـ  ١٤٢١عبد اهللا بن عبد المحسن التركیة، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى،  د
 م. ٢٠٠١

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:  .١٢٥
هـ)، المحقق: محمد فؤاد ٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

 ،٥بیروت، عدد األجزاء:  –دار إحیاء التراث العربي  عبد الباقي،

مشارق األنوار على صحاح اآلثار: عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  .١٢٦
 .٢هـ)، المكتبة العتیقة ودار التراث، عدد األجزاء: ٥٤٤السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 

وُیَسمَّى: "الَمْقِصُد اَألْسَمى في ُمَطاَبَقِة اْسِم  َمَصاِعُد النََّظِر لإلْشَراِف َعَلى َمَقاِصِد السَِّور، .١٢٧
ُكلِّ ُسوَرٍة ِللُمَسمَّى": إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 

م،  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨الریاض، الطبعة: األولى  –هـ)،  مكتبة المعارف ٨٨٥(المتوفى: 
 .٣عدد األجزاء: 

رح الكبیر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو المصباح المنیر في غریب الش .١٢٨
 .٢بیروت، عدد األجزاء:  –هـ)، المكتبة العلمیة ٧٧٠العباس (المتوفى: نحو 

هـ)، ٣١١معاني القرآن وٕاعرابه: إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى:  .١٢٩
هـ  ١٤٠٨بیروت، الطبعة: األولى  –المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب 

 ٥م، عدد األجزاء: . ١٩٨٨ - 

هـ)،  ٣٨٤معجم الشعراء : لإلمام أبي عبید اهللا محمد بن عمران المرزباني (المتوفى :  .١٣٠
بتصحیح وتعلیق : األستاذ الدكتور ف . كرنكو، مكتبة القدسي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .١م، عدد األجزاء :  ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢لبنان، الطبعة : الثانیة،  –

المعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  .١٣١
القاهرة،  –هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة ٣٦٠(المتوفى: 

 .٢٥الطبعة: الثانیة، عدد األجزاء:
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هـ) ١٤٢٤ختار عبد الحمید عمر (المتوفى: معجم اللغة العربیة المعاصرة: د أحمد م .١٣٢
م، عدد  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: األولى، 

 . ٤األجزاء: 

المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد  .١٣٣
 القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة.

حامد صادق قنیبي، دار النفائس للطباعة  - م لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي معج .١٣٤
 م.  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، 

معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي  .١٣٥
القاهرة /  -اشر: مكتبة اآلداب هـ)، المحقق: أ. د محمد إبراهیم عبادة الن٩١١(المتوفى: 

 م . ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤مصر، الطبعة: األولى، 

معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  .١٣٦
 - هـ ١٣٩٩هـ)، المحقق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: ٣٩٥

 .٦م، عدد األجزاء: ١٩٧٩

ن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدین الخوارزمي المغرب: ناصر ب .١٣٧
ِزّى (المتوفى:  هـ)، دار الكتاب العربي،  بدون طبعة وبدون تاریخ، عدد ٦١٠الُمَطرِّ

 .١األجزاء: 

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر: أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي  .١٣٨
هـ)، دار إحیاء التراث العربي ٦٠٦ر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: الرازي الملقب بفخ

 هـ. ١٤٢٠ - بیروت، الطبعة: الثالثة  –

نظرات جدیدة في تفسیر ألفاظ قرآنیة: عبد الحمید الفراهي الهندي  - مفردات القرآن  .١٣٩
هـ)، المحقق: د/ محمد أجمل أیوب اإلصالحي،  دار الغرب اإلسالمي، ١٣٤٩(المتوفى: 

 .١م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٢الطبعة: األولى، 

المفردات في غریب القرآن: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني  .١٤٠
دمشق  - هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامیة ٥٠٢(المتوفى: 

 هـ. ١٤١٢ - بیروت، الطبعة: األولى 
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لة العالمة الشیخ محمد بن الطاهر بن عاشور تحقیق مقاصد الشریعة اإلسالمیة فضی .١٤١
  ودراسة محمد الطاهر المیساوي دار النفائس للنشر والتوزیع األردن .

مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمها تألیف عالل الفاسي دار الغرب اإلسالمي.الطبعة  .١٤٢
  ١٩٩٣الخامسة 

 المقاصد العامة للشریعة .١٤٣

هـ ١٤١٣یوسف حامد العالم الطبعة األولى د.   :المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة .١٤٤
  م الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي١٩٩٤

الموافقات: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  .١٤٥
هـ)، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى ٧٩٠

  .٧جزاء: م، عدد األ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧

موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور : أ. د. حكمت بن بشیر بن یاسین، دار  .١٤٦
 ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠المدینة النبویة، الطبعة : األولى ،  - المآثر للنشر والتوزیع والطباعة

 .٤م، عدد األجزاء : 

سین، دار موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور: أ. د. حكمت بن بشیر بن یا .١٤٧
م  ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠المدینة النبویة، الطبعة : األولى،  - المآثر للنشر والتوزیع والطباعة

 .٤عدد، األجزاء : 

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن  .١٤٨
راجعة: هـ)، تقدیم وٕاشراف وم١١٥٨محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد 

د. رفیق العجم تحقیق: د. علي دحروج نقل النص الفارسي إلى العربیة: د. عبد اهللا 
بیروت  –الخالدي، الترجمة األجنبیة: د. جورج زیناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

 .٢م، عدد األجزاء: ١٩٩٦ -الطبعة: األولى 

 موقع الشبكة اإلسالمیة، رابط :  .١٤٩

http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=4&
ChapterId=4&Book 

 http://www.mawsoah.netالموسوعة العربیة العالمیة موقع  .١٥٠

http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&BabId=4&
http://www.mawsoah.net
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، اطبي: أحمد الریسوني،  الدار العالمیة للكتاب اإلسالمينظریة المقاصد عند اإلمام الش .١٥١
 .١م، عدد األجزاء: ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢ - الطبعة: الثانیة 

نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي  .١٥٢
  .٢٢هـ)،  دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، عدد األجزاء: ٨٨٥بكر البقاعي (المتوفى: 

الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه:  .١٥٣
أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم األندلسي 

هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات ٤٣٧القرطبي المالكي (المتوفى: 
جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، الناشر: مجموعة  - العلمي العلیا والبحث 

جامعة الشارقة الطبعة:  -كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة  -بحوث الكتاب والسنة 
 ١٣م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩األولى، 

من فنون علومه:  الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل .١٥٤
أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم األندلسي 

هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات ٤٣٧القرطبي المالكي (المتوفى: 
جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، الناشر: مجموعة  - العلیا والبحث العلمي 

جامعة الشارقة الطبعة:  -كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة  -وث الكتاب والسنة بح
 ١٣م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩األولى، 

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .١٥٥
دي، دار القلم ، الدار هـ)، تحقیق: صفوان عدنان داوو ٤٦٨النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

  .١هـ، عدد األجزاء:  ١٤١٥دمشق، بیروت، الطبعة: األولى،  -الشامیة 

الوسیط في تفسیر القرآن المجید: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .١٥٦
هـ)، تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ٤٦٨النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

مد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الشیخ علي مح
الدكتور عبد الرحمن عویس، قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، الناشر: دار 

 ٤م، عدد األجزاء: . ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥لبنان، الطبعة: األولى،  –الكتب العلمیة، بیروت 

زمان: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن وفیات األعیان وأنباء أبناء ال .١٥٧
هـ)، المحقق: إحسان عباس، دار ٦٨١أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (المتوفى: 

 بیروت. –صادر 
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  خامسًا: قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة

  ١  أوًال: أهمیة موضوع البحث

  ١  ثانیًا: أسباب اختیار الموضوع 

  ٢  لبحثثالثًا:  أهداف ا

  ٢  رابعًا: الدراسات السابقة

  ٢  خامسًا: منهجیة الباحثة

  ٣  سادسًا : خطة البحث

   التمهید
  هدافهماأا، وبیان مقاصدهما و متعریف عام بسورتي الحجر والنحل، والمناسبات فیه

  ٩  :  تعریف مقاصد وأهداف السور القرآنیةولالمبحث األ 

  ١٠  المطلب األول: تعریف األهداف لغة واصطالحًا.

  ١١  المطلب الثاني: تعریف المقاصد لغة واصطالحًا.

  ١٣  المطلب الثالث: الفرق بین األهداف والمقاصد.

  ١٥  المطلب الرابع: أهداف ومقاصد السورة القرآنیة

  ١٦  : المقصود بالدراسة التحلیلیة ألهداف ومقاصد السور القرآنیةنيالمبحث الثا

  ١٧  .واصطالحاً  لغة التحلیلیة الدراسة: األول المطلب

  ١٨  .التحلیلیة الدراسة متطلبات :الثاني المطلب
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  الصفحة  الموضوع

  ٢١  عام بسورة الحجر: تعریف ثالثالمبحث ال

  ٢٢  .ول: أسماء السورةمطلب األال

  ٢٣  و مدنیة.أالمطلب الثاني: ترتیب السورة، وعدد آیاتها، مكیة 

  ٢٤  .السورة نزولجو لمطلب الثالث: ا

  ٢٤  المطلب الرابع: المحور األساسي للسورة.

  ٢٥  .بعدها وماقبلها مناسبة سورة الحجر لما لب الخامس: المط

  ٢٧  تعریف عام بسورة النحل : رابعالمبحث ال

  ٢٨  .ول: أسماء السورةالمطلب األ

  ٢٩  .ةمدنی وة أمكی، المطلب الثاني: ترتیب السورة، وعدد آیاتها

  ٣١  .نزول السورة جوالمطلب الثالث: 

  ٣٢  .ساسي للسورة: المحور األرابعالمطلب ال

  ٣٤  .بعدهاوما  اقبله: مناسبة سورة النحل لما خامسالمطلب ال

  الفصل األول
  ة التحلیلیة لمقاصد واهداف سورة الحجرالدراس

  ٣٨  )١٥- ١(اآلیات  اإلیمانلدعوة إلى في ا ول: بیان سنة اهللالمبحث األ 

  ٣٩  المقطع األول: تمني أهل النار من الكافرین لو كانوا مسلمین.

  ٤١  الك األمم بعد إقامة الحجة.المقطع الثاني: ه

  ٤٥  المقطع الثالث: تكذیب قریش للنبي واتهامه بالجنون.

  ٤٩  المقطع الرابع: سلوى للرسول بسبب تكذیب قومه له.

  ٥٠  عن مدى كفر وعناد الكفار. eللرسول  Uطع الخامس: إخبار اهللا المق

  ٥٣  ) ٢٥-١٦المبحث الثاني: آیات اهللا في الكون ( اآلیات 
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  الصفحة  الموضوع

  ٥٤  المقطع األول: خلق السماء وبروجها واألرض ورواسیها.

  ٥٨  المقطع الثاني: اهللا مالك كل شيء وبیده تصریف األمور.

  ٦٣  )٤٨- ٢٦(اآلیات لبشریة وأصل الهدایة والغوایة المبحث الثالث:  قصة خلق ا

  ٦٤  المقطع األول: خلق اإلنسان.

  ٦٦  إبلیس. وتمردالمقطع الثاني: سجود المالئكة آلدم 

  ٧٠  المقطع الثالث: توعد إبلیس لبني آدم بإغوائهم.

  ٧٤  زلة عظیمة.المقطع الرابع: المتقون وما لهم من من

  ٧٧  )٨٤- ٤٩المبحث الرابع: قصص الغابرین ومصارع الطغاة (اآلیات 

  ٧٨  . uشیر المالئكة سیدنا إبراهیمالمقطع األول: تب

  ٨٣  مع قومه وهالكهم. uسیدنا لوطالمقطع الثاني: قصة 

  ٩٠  .uالمقطع الثالث: هالك قوم سیدنا شعیب

  ٩١  .uالمقطع الرابع: هالك قوم سیدنا صالح

  ٩٤  )٩٩- ٨٥لرسوله وللدعوة (اآلیات  Uیة اهللا المبحث الخامس: حمایة ورعا

  ٩٥  للصفح الجمیل. rالمقطع األول: دعوة النبي

  ٩٧  للتمسك بالقرآن، وعدم التطلع إلى الدنیا وزینتها. rالمقطع الثاني: دعوة النبي

  ١٠٢  المقطع الثالث: تبلیغ دعوة الرسل.

  ١٠٥  المقطع الرابع: التسبیح والصالة وكثرة السجود یعین على إتمام المهام.

  الفصل الثاني
  )٥٠- ١سورة النحل من اآلیة (الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف  

  ١١١  ).٤-١المبحث األول: مقاصد وأهداف سورة النحل (اآلیات

  ١١٢  المقطع األول: عذاب اهللا قریب.
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  الصفحة  الموضوع

  ١١٤  ل المالئكة على الرسل.المقطع الثاني: تنز 

  ١١٧  المقطع الثالث: خلق اهللا للسموات واألرض لیس عبثًا.

  ١٢٠  )١٨-٥المبحث الثاني: مقاصد وأهداف سورة النحل ( اآلیات

  ١٢١  اهللا على خلقه.المقطع األول: خلق األنعام والدواب مظهر من مظاهر نعم 

  ١٢٨  المقطع الثاني: نعمة إنزال الماء وفوائده مظهر من مظاهر نعم اهللا على خلقه.

  ١٣١  المقطع الثالث: تسخیر اللیل والنهار والشمس والقمر لإلنسان.

  ١٣٣  المقطع الرابع : تعدد منافع البحر.

  ١٣٦  المقطع الخامس: تسخیر الجبال والنجوم.

أحوال  )٣٢- ١٩المبحث الثالث: مقاصد وأهداف سورة النحل ( اآلیات 
  ركین عند الموتالمؤمنین والمش

١٤٠  

  ١٤١  المقطع األول: علم اهللا بالسرائر والظواهر.

  ١٤٧  المقطع الثاني: حال من مكر على اهللا وجزاؤه.

  ١٥٠  د االحتضار.المقطع الثالث: حال المشركین عن

  ١٥٤  المقطع الرابع: حال المؤمنین عند االحتضار.                  

  )٤٠- ٣٣المبحث الرابع: مقاصد وأهداف سورة النحل ( اآلیات 
  المشركون وانغماسهم في الباطل

١٥٨  

  ١٥٩  المقطع األول: تهدید المشركین بسبب تمادیهم في الباطل.

  ١٦٢  المقطع الثاني: قسم المشركین بأن اهللا لن یبعث الموتى.

  )٥٠- ٤١حل ( اآلیات المبحث الخامس: مقاصد وأهداف سورة الن
  ون عبادهئفي تدبیر ش Uحكمة اهللا 

١٧٠  

  ١٧١  المقطع األول: جزاء المهاجرین في سبیل اهللا.



 

٢٣٢ 

 الفهارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  ١٧٤  .قطع الثاني: بعث اهللا الرسلالم

  ١٧٨  ع الثالث: حلم اهللا وٕانظاره للعصاة.المقط

  ١٨٠  المقطع الرابع: عظمة اهللا وقدرته.

  ١٨٥  الخاتمة 

  ١٨٥  النتائج

  ١٨٧  التوصیات.

  ١٨٨  الفهارس العامة:

  ١٨٩  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة.

  ٢٠٧  ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة.

  ٢٠٩  رجم لهم.ثالثًا: فهرس األعالم المت

  ٢١٠  رابعًا: فهرس المصادر والمراجع.

  ٢٢٨  خامسًا: فهرس الموضوعات.

  ٢٣٣  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  ٢٣٤  ص الدراسة باللغة اإلنجلیزیةملخ

  

  



 

٢٣٣ 

 سةملخص الدرا

  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  
 الدراسة التحلیلیة

 لمقاصد وأھداف الحزب السابع والعشرون من القرآن الكریم

من سورة النحل) ٥٠من سورة الحجر إلى اآلیة  ١(آیھ   

 

نحل الحزب السابع والعشرون من سورتي الحجر والتناولت فیها الباحثة مقاصد وأهداف 
 وخاتمة) على النحو التالي: وفصلین، وتمهید، ،وقد جاء هذا البحث في (مقدمة

: وتشتمل أهمیة موضوع البحث، وأسباب اختیار الموضوع ،وأهدافه ،ومنهجیة الباحثة ، المقدمة
  والدراسات السابقة ،وخطة البحث.

الدراسة التحلیلیة و  ،وأهدافهما ومدى أهمیتهما النحل،الحجر و  : بینت مقاصد سورتيالتمهید
  ومتطلباتها ،و تعریف عام بسورتي الحجر والنحل، والمناسبات فیهما.

 : تم بیان أهداف ومقاصد سورة الحجر ودراستها دراسة تحلیلیة وموضوعیة .الفصل األول

) ودراستها دراسة تحلیلیة ٥٠- ١ : تم بیان أهداف ومقاصد سورة النحل من اآلیة(الفصل الثاني
  وموضوعیة.

  : وضمنتها أهم النتائج والتوصیات.الخاتمة

  

  

  

  

  

  



 

٢٣٤ 

 سةملخص الدرا

  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة 
 

Analytical study 

The purposes and objectives of the Twenty-seventh Party from the Koran 

(Verse 1 of Sura stone to verse 50 of Al-Nahl) 

 

The Researcher dealt with aims and objectives of the twenty-seventh of 
Koranic surat  Al-Hijr Party and the Al-Nahel came in this research 
(Introduction, preface, and two chapters, and a conclusion) as follows: 

Introduction and include the importance of the subject of research, and the 
reasons for choosing the topic, objectives, methodology and researcher, and 
previous studies, and research plan. 

preface: the purposes of the suras revealed   Al-Hijr and bees , its goals 
and the extent of its importance, and analytical study and its requirements, 
and general definition surat  Al-Hijr and Al-Nahel, and the two events. 

Chapter One: The statement aims and objectives of Al-Hijr and study 
analytical and objective study. 

Chapter II: The statement aims and objectives of Al-Nahl verse (1-50) and 
study analytical and objective study. 

Conclusion: and guaranteed by the most important findings and 
recommendations. 

  


