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 ؿال تعاػ: 

ُروَن الُقْرَآَن َأْم َعَذ ] َأَفََل َيَتَدبَّ

 .{ 14[ }حمؿد:ُقُلوٍب َأْقَفاُُلَا
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 اإلىـــداء  
 لى طب القموب ودوائيا إ

  ان وشفائيا محمد وعافية األبد
 .من اشتاقت الروح لمقياه، وورود حوضو، والشرب من يده الشريفة

لى من كمل إلى من زرع في قمبي حب الدين والوطن، وعممني معنى الثبات وقت المحن، إ
  لى من حرم نفسو ليعطيني، وضعف جسده ليقويني  إلعرق جبينو، وشققت األيام يديو، ا

 .ليك أبي الغاليإ
لى من نذرت عمرىا إفعتني نحو العمم والسير لألمام، دعمتني بالحب والحنان، ود لى منإ

     في أداء رسالة صنعتيا من أوراق الصبر، وطرزتيا في ظالم الدىر عمى سراج األمل 
  .ليك أمي الحبيبةإ

لى من حبيم يجري في عروقي، ويميج إلى من أشدد بيم أزري، وأسند بيم ظيري، إ
  . حماىم هللا... وعمي، ومحمد، ومصعب  جمعة، وأحمد، خوتي:إ بذكراىم فؤادي

سموى، وضحى، وسندس  أخواتي: لى حبيبات قمبي،إلى من شاركني أفراحي وأتراحي، إ
 .حفظين هللا

لى أئمة اليدى ومصابيح إى ذكرىم، وأثنى عمييم في كتابو، لى الذين رفع هللا قدرىم، وأعمإ
 .شيوخي ومعممي إلىالدجى 

ة واألخوة فبادلوني لى من بادلتيم المحبإميالتي في كمية الدعوة، والدراسات العميا، لى ز إ
 .ونعم السند ونعم الصحبة اتخو ألفكانوا نعم ا

ن ظممة الميل إلى المسرى الحزين، واألسرى الميامين، إلى حراس العقيدة، وحماة الدين، إ
 .آذنت بالرحيل ليسمخ النيار بعد ليل بييم

 أىدي ىذا البحث المتواضع  لييم جميعاً إ
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 شكر وتقدير
 

ال بخشيتو، كال يحمك إالحمد هلل الذم ال يطيب المساف إال بذكره كشكره، كال يطيب القمب 
حسانو كتكفيقو، ثـ الشكر لصاحب الخمؽ العظيـ إال بعبادتو كطاعتو، كالشكر عمى إالميؿ كالنيار 

 بعو كحمؿ رسالتو كسار عمى ىديو.ثـ الشكر لمف صحبو كت ،صمكات هللا عميو كسبلمو

ـْ َصَؽْرُتْؿ ] مف قكلو تعالى: ألىؿ الفضؿ بفضميـ، كانطبلقان  كاعترافان 
ُؽْؿ َفئِ َن َربُّ َوإِْذ َتَلذَّ

ُؽْؿ  َِزيَدكَّ  . (ُ)( من ال يشكر الناس ال يشكر هللا) : لقكلو  كامتثاالن ،  {7}إبراهوم:[ ...َٕ

أتقدـ بخالص الشكر ألستاذم الجميؿ فضيمة  سنة نبيي ل لنعمة ربي، كاتباعان  فامتنانان 
رشادم كتقكيـ ا  في نصحي ك  الذم لـ يدخر جيدان  محمود ىاشم عنبر حفظو هللا ورعاه /الدكتور

 .شرافو عميٌ إبحثي عمى طكؿ فترة 

 :الفاضميف المناقشيف ليذا البحث كما أتقدـ بجزيؿ الشكر ألستاذم  

 حفظو هللا ورعاه. ...مناقشًا خارجياً ل عبد الرحمن يوسف الجم/ الدكتور

 حفظو هللا ورعاه.  ... مناقشًا داخمياً  يـــــــصبحي رشيد اليازج/ والدكتور

عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث، كلما بذاله مف جيد ككقت، أساؿ هللا أف ينفعني 
     ىما هللا عني ، فجزا ليخرج في أجمؿ حمة ؛يبديانيا لي لتحسيف ىذا البحثسبمبلحظاتيما التي 

 .خير الجزاء

      زكريا ابراىيـ الزميمي الذم تكـر  /لى األستاذ الدكتكرإكما أتقدـ بالشكر كالتقدير 
      نجميزية، كلؤلستاذ عبد هللا أبك مكسى )أبك عامر( الذم لى المغة اإلإبترجمة ممخص رسالتي 

 قي.لى المستكل الراإقاـ بطباعة ىذا البحث ليصؿ بو 

     كعميد  ،ياممثمة برئيسسبلمية لى منارة العمـ كالعمماء الجامعة اإلإكالشكر مكصكؿ 
       الدراسات  كأساتذتي الكراـ، كأعضاء الييئة التدريسية، ككذلؾ عمادة  كمية أصكؿ الديف،

 العميا.

                                                 
         ،( ُْٓٗح )، ّّٗ/ْليؾ، إ( سنف الترمذم، كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف ُ)

 : حسف صحيح.الترمذم قاؿ 
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ح كالشكر مكصكؿ لمكتبة الجامعة اإلسبلمية، كالعامميف فييا لما بذلكه مف جيد كنص
 كمساعدتي في الكصكؿ إلى المراجع كالكتب بسيكلة .كتكجيو لي، 

فميـ مني كؿ الشكر كاالمتناف مع  ،ىؤالء مف تذكرت فشكرت، أما مف سيكت عف ذكرىـ
 ،دعائي هلل أف يكفقني في ىذا العمؿ، كيتقبمو مني، فيكفيني أني بذلت فيو ما استطعت مف جيد

فمف  تف قصر ا  ف بمغكا الكماؿ، فقد خص هللا بو نفسو، ك كلست مم يضيع أجر العامميف، كهللا ال
ْؿَتـَا إِكََّؽ ] : - جؿ شأنو -نفسي كال عذر لي سكل ما قالو خالقي  َّٓ َما َظؾَّ َٓ ِظْؾَؿ َفـَا إِ َؿاُفقا ُشْبَحاَكَؽ 

 . {23}البقرة:[ َأْكَت افَعؾِقُؿ احَلؽِقؿُ 
 السبيؿ فؽ كاليادم إلى سكاءكهللا المك 
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 الرحمف الرحيـ بسـ هللا

 المقدمة
 ،بحمد هللا نستقبؿ مكاطف فضموك  ،و، كنطرؽ أبكاب حكمتبسـ هللا نستفتح خزائف عممو

في  التقكل كبالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا نتزكد بخير زاد كنرجك المزيد مف غيكث رحمتو،
فكشؼ بو  ،فلميالذم نزؿ بو الركح األميف عمى قمبو ىدل كرحمة لمعا تعالى صحبتنا لكتاب هللا

ككشؼ بو عف  ،الحجابنفائس العمكـ كذخائرىا عف أماط بو ك العذاب  ظممات الجيؿ كأسباب
كفتح بو لنيؿ مآرب  ،كأسراره كمحاسنو النقاب، كأخمص بو العبادة لمعزيز الكىاب ،حقائؽ الديف

النيرة مو القمكب تحيى بكابؿ عمك  الداريف الباب، كأغمؽ باتباعو كالعمؿ بو دكف الشر جميع األبكاب،
، كيتميز بتدبر آياتو الخطأ مف الصكاب، كالقشكر مف بكابؿ السحاب مما تحيى األرض أعظـ

َر ُأوُفق إَْفَباِب[قاؿ تعالى:    المباب، َـّ ُروا َآَياتِِف َوفَِقَتَذ بَّ  . {12}ص: ]ـَِتاٌب َأْكَزْفـَاُه إَِفقَْؽ ُمَباَرٌك فَِقدَّ
الكريـ مف أفضؿ العمكـ عمى اإلطبلؽ  القرآفككافة عمكـ شؾ أف عمـ التفسير، بؿ ال 

الكريـ كتكمف أىمية ىذا العمـ في أنو يحقؽ المقاصد  القرآفلتعمقيا بكبلـ هللا تعالى، أال كىك 
فالمتدبر في ىذا الكتاب العظيـ يجد أنو ال تكجد فيو آية   ،لمقرآف الكريـ في حياة المسمميف األساسية

فيك كبلـ هللا  ،ىتداء إلييا أـ التطعنا معرفتيا كاالأك حكمة أك تشريع سكاء اس بدكف معنى أك فائدة
 ز الذم ال يخمؽ عمى كثرة الرد كال تنقضي عجائبو.تعالى المعجً 

إلى يكـ القيامة أنزلو عميو  النبي  كتابو الخالد معجزة -تعالى  – هللا لذلؾ فقد أنزؿ
خراجان  ،ىداية لمبشر كمف عبادة العباد  ،فر كالضبللة إلى نكر اإلسبلـ كاليدايةليـ مف ظممات الك كا 

كفيـ آياتو  ،القرآفعباده المؤمنيف عمى تدبر  -تعالى –كقد حث هللا  ،إلى عبادة رب العباد كخالقيـ
 .الئو المكنكنة فيوفي أعماقو لمكشؼ عف آ صك غكال ،كتعمـ عمكمو ،كمعانيو كتفسيره

اَأَؾََل َيَتَدبَُّرو]قاؿ تعالى:   فيك كبلـ هللا تعالى  ، {32}حممد:[ َن افؼرآن َأْم َظَذ ُؿُؾقٍب َأْؿَػاُُلَ
في كتاب هللا تعالى تحتكم عمى الكثير مف المقاصد كاألىداؼ التي تمثؿ منيج سكرة  ز، فكؿالمعجى 

مجاالت، تشخص مشاكميـ كىمكميـ، كتقدـ العبلج الشافي لتمؾ ال جميع حياة لممسمميف في
، بما يتفؽ مع ىذه المقاالمشاكؿ كالي بعنكاف:  لذلؾ كانت رسالتي كاألىداؼ القرآنية، صدمـك

 مؤمنون"سورة ال من القرآن الكريم خامس والثالثونيمية لمقاصد وأىداف الحزب الالدراسة التحم)
 . "02-1والنور من اآلية 

 :موضوعالأىمية  أواًل:
 .القرآف الكريـمؽ بأشرؼ الكتب، أال كىك عمـ التفسير مف أشرؼ العمكـ كأعظميا، ألنو يتع يعده  -ُ
 .ية اليكـالتي تعاني منيا األمة اإلسبلم المعاصرة الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ القرآف الكريـ يقدـ  -ِ
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كبلـ كضح كيفية ككف ىك المنيج األسمـ الذم ي اآليات كالسكر التعرؼ عمى مقاصد كأىداؼ  -ّ
، ، كتككف معو  المناسباتي لفظو كنظمو كمعناه، كقد بمغ الكماؿ فهللا تعالى مؤتمفان منتظمان 

 .كص مف خبلؿ كحدة بنائيا كترابطياكالكحدة المكضكعية في السكرة، كالبناء المرص
، القرآفبياف المقاصد كاألىداؼ لآليات يبعث عمى رسكخ اإليماف في النفس، كالعناية ب  -ْ

 كاإلقباؿ عميو، كالتحاكـ إليو.
تصقؿ شخصية اإلنساف المسمـ، كتبني قدراتو في فيـ  مقاصدألىداؼ كال الدراسة التحميمية -ٓ

 كاالستنباط. ،يؤىمو لمتأصيؿ ا دقيقان آيات هللا تعالى فيمن 
 :موضوعال: أسباب اختيار ثانياً 
 .مف خبلؿ التدبر كالتفكر في آيات القرآف الكريـ  -تعالى -ابتغاء مرضاة هللا  -ُ
رشاد لمبشرية جميعان. آفالقر إبراز مقاصد كأىداؼ آيات الدراسة في ككف  -ِ  الكريـ كتاب ىداية كا 
مف مكضكعات متنكعة مختمفة، في التربية (، نكر"كال مؤمنكفالتي )ما تناكلتو سكر  إبراز -ّ

 ا المعاصر.ناألمة، كذلؾ مف خبلؿ ربطيا بكاقعاإليمانية، كتصحيح المفيكـ اإلسبلمي عند 
 ية ألىداؼ السكر كمقاصدىا .باط كذلؾ مف خبلؿ الدراسة التحميمنستاكتساب ممكة اال -ْ

 :: أىداف البحثثالثاً 
 تي المؤمنكف كالنكر(  .لسكر )األساسية  قاصد كاألىداؼالم إظيار -ُ
 الكقكؼ عمى مقاصد كأىداؼ السكر .، كذلؾ مف خبلؿ القرآني  اإلعجاز بعض جكانب بياف -ِ
كاألىداؼ  ،اصدإثراء المكتبة اإلسبلمية ببحث عممي محكـ يتناكؿ دراسة تحميمية شاممة لممق -ّ

 المستنبطة مف آيات الدراسة.
 صقؿ الخبرة الذاتية لمباحثة بالدراسة التحميمية المتعمقة الدقيقة آليات الدراسة. -ْ

 : الدراسات السابقة:رابعاً 
       بعد االطبلع كالبحث في المكتبة المركزية في الجامعة اإلسبلمية، كالبحث عبر 

رسالة عممية سكاء كانت رسالة  ةتصيف لـ أعثر عمى أينترنت، كسؤاؿ اإلخكة المخشبكة اإل
 ماجستير أك دكتكراه قد تناكلت ىذا المكضكع .

     يرػػػػـ التفسػػػػسمسمة األبحاث التي تـ اعتمادىا في قسلممشػػػػػػاركة في ث ػػػتناكلت ىذا البحكقد     
      ةػػػػػميػػػميػػػػة التحػػػػػػاكؿ الدراسػػػي تتنػػػكالت ،بلميةػػػػسة اإلػػف في الجامعػػػكؿ الديػػة أصػػػبكميرآف ػػػـك القػػػكعم

 . القرآف الكريـلسكر ألىداؼ المتنكعة كالمختمفة كا ،لممقاصد
سمسمة الرسائؿ في القراءات القرآنية استفادة كبيرة في مكضكع القراءات مف كلقد استفدت 

 امعة اإلسبلمية .بالج)تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر( 
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 :البحث: منيجية خامساً 
كذلؾ القائـ عمى التحميؿ المكضكعي عمى المنيج  -تعالى –اهلل ب ت الباحثة مستعينةعتمدا 

  مف خبلؿ النقاط التالية:
اف كمك ،كترتيبيا ،أسماء السكرة، كفضميا فابيك ، "نكركال مؤمنكفال"كضع مقدمة لسكرتي  -ُ

 . كزماف نزكليا، كمحكرىا الرئيس
حسب  ،مختمفة قاطعإلى مالنكر" تي "المؤمنكف ك سكر  الدراسة في بتقسيـ آيات الباحثة تماق -ِ

 .مكضكع آيات المبحث نفسو
ستشياد  ليذه األىداؼ ال، كاتحميميامف مقاصد، كأىداؼ ك  قطعما تحتكيو آيات كؿ م استنباط  -ّ

 يج مف: عمكـ القرآف،تخدـ ىذا المن كالمقاصد بالمنيج التحميمي بما فيو مف أدكات متعددة ،
 .غيرىاك كالسنة المطيرة  القرآفعجاز ا  ، ك كعمـ المغة

في حؿ  بما يساىـ، كحاليا المعاصر ربط المقاصد، كاألىداؼ المستنبطة بكاقع األمة  -ْ
 مشاكميا التي تعاني منيا.

 فيكرقـ اآلية، كذلؾ كمو  ،السكرة، بذكر اسـ سكرىا ية المستشيد بيا إلىالقرآنعزك اآليات   -ٓ
 بيدؼ التخفيؼ عف الحكاشي.       ،كليس في حكاشي الصفحات ،متف الدراسة

تخريجان عمميان، مع بياف حكـ العمماء عمييا إال إذا  تخريج األحاديث المستشيد بيا في البحث -ٔ
  كاف في الصحيحيف.

 بياف معاني المفردات الغريبة الكاردة في البحث. -ٕ
             البحث. في مغمكرةخصيات كاألعبلـ الالترجمة لمش -ٖ
 المرجع ترؾ مكاصفاتالجزء كالصفحة، ك  ، كمؤلفو كرقـفي التكثيؽ بذكر اسـ الكتاب االكتفاء -ٗ

  ، كذلؾ تخفيفان عف الحاشية.لقائمة المراجع
أشرت إلى ذلؾ أك حديث قد سبؽ ذكره في البحث  ،أك جزئية ،عند إحالة القارئ إلى فكرة -َُ

 ديد مكانو عمى صفحات البحث .مع تح  ليوسبؽ اإلشارة إ بعبارة 
 و .طريؽ كأسيم عمؿ الفيارس البلزمة لمكصكؿ إلى المعمكمة بأقرب -ُُ

 خطة البحث: :سادساً 
 ،كتمييد ،التي تتككف مف مقدمةك  ،، كضعت ىذه الخطةرألىداؼ البحث سابقة الذك تحقيقان 

 كمجمكعة فيارس، كبياف ذلؾ فيما يمي: ،كخاتمة ،فصميفك 
 ى العناصر اآلتية:كتشتمؿ عم المقدمة:

  . مكضكعالأىمية  -ُ
 .مكضكع الأسباب اختيار  -ِ
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 أىداؼ البحث . -ّ
 . الدراسات السابقة -ْ
 . حثمنيجية الب -ٓ
 خطة البحث . -ٔ

 التمييد
 اما وأىدافيما، وبيان مقاصدىممناسباتي والنور"، -تعريف عام بسورتي "المؤمنون

 كيتككف مف أربعة مباحث: 
 .منون"المؤ ة "التعريف العام بسور  :األول المبحث

 المبحث الثاني: التعريف العام بسورة "النور" .
 المبحث الثالث: تعريف مقاصد وأىداف السورة القرآنية.

 المبحث الرابع: التعريف بالدراسة التحميمية ألىداف ومقاصد السورة القرآنية.
 األول المبحث

 منون"ؤ التعريف العام بسورة "الم
 :لبامط ستة كيشتمؿ عمى

 أسماء السكرة، ككجو التسمية. األول:المطمب 
 عدد آياتيا، مكية أك مدنية.ك ترتيب السكرة، المطمب الثاني: 
 فضائؿ السكرة، كجك نزكليا. المطمب الثالث:
 المحكر األساسي لمسكرة. المطمب الرابع:

 األىداؼ العامة لمسكرة. المطمب الخامس:
 المناسبة في سكرة المؤمنكف . المطمب السادس:

 حث الثانيالمب
 التعريف العام بسورة النور

 :ستة مطالب كيشتمؿ عمى  
 .أسماء السكرة، ككجو التسمية المطمب األول:
 ترتيب السكرة، كعدد آياتيا، مكية أك مدنية. المطمب الثاني:
 فضائؿ السكرة، كجك نزكليا. : المطمب الثالث:
 المحكر األساسي لمسكرة. المطمب الرابع:

 ألىداؼ العامة لمسكرة.ا المطمب الخامس:
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 المناسبة في سكرة النكر . المطمب السادس:
 المبحث الثالث

 وأىميتيا و المقاصد ىداف األتعريف 
 مطالب: أربعة كيشتمؿ عمى

 لغة كاصطبلحان. تعريؼ األىداؼ المطمب األول:
 لغة كاصطبلحان.  تعريؼ المقاصد المطمب الثاني:
 .األىداؼ الفرؽ بيف المقاصد ك  :المطمب الثالث
 : أىمية معرفة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات . المطمب الرابع

 المبحث الرابع
 المقصود بالدراسة التحميمية ألىداف ومقاصد السور القرآنية

 كيشتمؿ عمى مطمبيف: 
 .المقصكد بالدراسة التحميمية  المطمب األول:
 .متطمبات الدراسة التحميمية  المطمب الثاني:

 صل األولفال
 مؤمنون"ال"لمقاصد وأىداف سورة  ةالتحميمي دراسةلا
 :أربعة مباحثكيتككف مف 

 ( .00-1مقاصد وأىداف سورة "المؤمنون" من اآلية )ل الدراسة التحميميةلمبحث األول :ا
 ( 02-02ة "المؤمنون" من اآلية ) مقاصد وأىداف سور ل الدراسة التحميميةالمبحث الثاني:
 ( 92-01ة "المؤمنون" من اآلية ) مقاصد وأىداف سور ل حميميةالدراسة التالمبحث الثالث:
 ( 118-91) سورة "المؤمنون" من اآلية مقاصد وأىدافالدراسة التحميمية لالمبحث الرابع: 

 المبحث األول
 (00-1اف سورة "المؤمنون" من آية )مقاصد وأىدالدراسة التحميمية ل

 مقاطع:ثبلثة يشتمؿ عمى ك 
  المؤمنيف.خصاؿ  األول: قطعالم
 .خمؽ اإلنساف كمراحمو-تعالى–مف أدلة كجكد هللا  الثاني: قطعالم
نزاؿ األمطار كتسخير األنعاـ  الثالث: قطعالم  .خمؽ السمكات كا 
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 المبحث الثاني
 ( 02-02لمؤمنون" من آية )ا"مقاصد وأىداف سورة الدراسة التحميمية ل

 خمسة مقاطع:يشتمؿ عمى ك 
 .: قصة نكح األول لمقطعا
 .قصة ىكد  الثاني: مقطعال
 عمييـ السبلـ. -كشعيب  –كلكط  –قصص صالح  الثالث:لمقطع ا
 قصة مكسى كىاركف عمييما السبلـ. الرابع: مقطعال
 .كأمو قصة عيسى  الخامس: مقطعال

 المبحث الثالث
 (92-01مقاصد وأىداف سورة "المؤمنون" من آية )الدراسة التحميمية ل

 مقاطع:مسة كيشتمؿ عمى خ     
 . مف مبادمء التشريع أكؿ الطيبات :األولالمقطع 
 صفات المسارعيف في الخيرات .الثاني:  المقطع
 . كمشركي قريش كأسبابيا ،نكار أعماؿ الكفار: إالثالث المقطع
 . عمى عباده –تعالى –نعـ هللا مف  الرابع: المقطع
نكار  الخامس:المقطع   . المشركيف لوإثبات البعث باألدلة القاطعة كا 

 المبحث الرابع
 (118-91مقاصد وأىداف سورة "المؤمنون" من آية )الدراسة التحميمية ل

 مقاطع: خمسةكيشتمؿ عمى       
 . -تعالى  –نفي الكلد كالشريؾ هلل  األول: المقطع 

 .  : إرشادات إلى النبيالثاني المقطع
 الدنيا ليعمؿ صالحان .: تمني اإلنساف عند المكت الرجكع إلى لثالثا لمقطعا

 مكازيف النجاة في حساب اآلخرة . :الرابع المقطع
 و عمى قصر مدة المبث في الدنيا، كعقاب المشركيف كالرحمة بالمؤمنيف .يالتنب :الخامس المقطع
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 الفصل الثاني
 ( .02-1من اآلية ) نور"ال"لمقاصد وأىداف سورة  ةالتحميمي دراسةال

 مبحثيف: كيتككف مف
 ( .0-1مقاصد وأىداف سورة "النور" من آية )الدراسة التحميمية لث األول: المبح

 ( .02-6مقاصد وأىداف سورة "النور" من آية )الدراسة التحميمية لالمبحث الثاني: 
 المبحث األول

 ( 0-1مقاصد وأىداف سورة "النور" من ) الدراسة التحميمية ل
 ثبلثة مقاطع: كيشتمؿ عمى

 ة سكرة النكر ، كعظـ شأنيا.مكان األول:المقطع 
 . ـ الزناةحد الزنا كحك الثاني: المقطع
 . حد القذؼ الثالث: المقطع

 المبحث الثاني
 ( 02-6أىداف سورة النور من آية ) مقاصد و الدراسة التحميمية ل

 : قطعيفم كيشتمؿ عمى 
 حكـ المعاف . :ألولا قطعالم
 قصة اإلفؾ . :لثانياقطع الم

 .عمى أىم النتائج والتوصياتالخاتمة : وتشتمل 
 وتشتمل عمى الفيارس اآلتية: الفيارس العامة:

 .يةالقرآنفيرس اآليات  أواًل:
 .فيرس األحاديث النبكية ثانيًا:
 .فيرس األعبلـ المترجـ ليـ ثالثًا:
 .فيرس المصادر كالمراجع رابعًا:

 .فيرس المكضكعات خامسًا:
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 التمييد
  مؤمنون والنور"يف عام بسورتي "التعر 

 مناسباتيما، وبيان مقاصدىما وأىدافيما
 كيتككف مف أربعة مباحث:

 المبحث األول: التعريف العام بسورة "المؤمنون".
 المبحث الثاني: التعريف العام بسورة "النور".

 المبحث الثالث: تعريف مقاصد وأىداف السورة القرآنية.
     ية ألىداف ومقاصد المبحث الرابع: التعريف بالدراسة التحميم

 السورة القرآنية.
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 المبحث األول
 "المؤمنون"التعريف العام بسورة 

 كيشتمؿ عمى ستة مطالب:
 المطمب األول: أسماء السورة، ووجو التسمية.

 المطمب الثاني: ترتيب السورة، وعدد آياتيا، مكية أو مدنية.
 المطمب الثالث: فضائل السورة، وجو نزوليا.

 الرابع: المحور األساسي لمسورة. المطمب
 المطمب الخامس: األىداف العامة لمسورة.

 المطمب السادس: المناسبة في سورة المؤمنون.
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 أسماء السورة، ووجو التسمية المطمب األول:
 

 أسماء السورة:
 ثبت أف السكر القرآنية ليا أسماء تكقيفية كأسماء اجتيادية. لقد

 رة:أواًل: االسم التوقيفي لمسو 
 )سورة المؤمنون(:

         كىي مف السكر التي زاد عدد آياتيا عمى مائة حيث  (ُ)سكرة "المؤمنكف" مف المئيف؛ -ُ
أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان اإلنجيل : )قاؿ 

 .(ِ)( لصً ف  المثاني، وفضمني بالم  

 وجو التسمية:

إلى المؤمنيف إلفتتاحيا باإلخبار عنيـ بأنيـ أفمحكا، كجاءت  اضافة السكرة عمى اعتبار -ُ
الصبح بمكة  قال: "صمى بنا رسول هللا  .(ّ)التسمية لما ركاه عف عبد هللا بف السائب

فاستفتح سورة )المؤمنين( حتى إذا جاء ذكر موسى وىارون، أو ذكر موسى وعيسى أخذت 
 .(ْ) النبي سعمة فركع"

، فجعؿ [َؿْد َأْؾَؾَح اُدْمِمـُقنَ ]في قكلو تعالى ظ "المؤمنكف" ، الكاقع أكليا كالثاني عمى حكاية لف -ِ
 ذؾ المفظ تعريفان لمسكرة .

                                                 
نما سميت بالمئيف ألف كؿ سكرة فييا تزيد عمى مائة آية         المئيف: ىي السكر التي تمي السبع الط (ُ) كاؿ، كا 

أك تقاربيا، كالمثاني: آيات سكرة الفاتحة كسماىا مثاني ألنيا تثنى في كؿ صبلة، كفي كؿ ركعة، أما 
نما سميت مفصبلن لقصرىا ككثرة الفصكؿ فييا، انظر:  المفصؿ: فيك ما يمي المثاني مف قصار السكر، كا 

 .ِّْ/ُالحديث كاألثر، البف قتيبة الدنيكرم،  غريب
، انظر: السمسمة الصحيحة لؤللباني، ِْْٖ، حْٕٖ/ِ"شعب اإليماف"، لئلماـ أبي بكر بف الحسيف البييقي،  (ِ)

ّ/ْٔٗ.  
، كيكنى أبا عبد الرحمفّ)    ،( ىك عبد هللا بف السائب بف أبي السائب بف عابد بف عبد هللا بف عمر بف مخزـك

بنت عركة مف بنيف ىبلؿ بف عامر بف صعصعة، أسمـ عبد هللا يـك الفتح، كلـ يزؿ مقيمان في مكة  رممةأمو 
 .ْْٓ/ٓأف تكفي في زمف عبد هللا بف الزبير، انظر: الطبقات الكبرل، البف سعد،  إلى

 (.ْٓٓ، ح )ّٕٔ/ُ( "صحيح مسمـ"، باب القراءة في الصبح، ْ)
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 :ةجتياديثانيًا: األسماء اال

 .(ُ)تفسير سكرة )قد أفمح المؤمنكف(  )قد أفمح(، قاؿ ابف جرير -ُ

 .(ِ)لقيسي: )سكرة المؤمنكف قد أفمح(كقاؿ مكي ابف أبي طالب ا
  وجو التسمية: ًا:لثثا
عمى حكاية لفظ )المؤمنكف(، الكاقع أكليا في قكلو  قاؿ ابف عاشكر: كاالسـ الثاني -1

 . (ّ)فجعؿ المفظ تعريفان لمسكرة  ،[َؿْد َأْؾَؾَح اُدْمِمـُقنَ ]تعالى: 
 سكرة "اإليماف". -رحمو هللا  -كقد أطمؽ عمييا سيد قطب  )سورة اإليمان(: -ِ

  وجو التسمية:
حدثت عف اإليماف بكؿ قضاياه كدالئمو كصفاتو، التي تميز شخصية ألف السكرة ت

 . (ْ) المؤمف
قاؿ ابف عاشكر:"مما جرل عمى األلسنة يسمكنيا "قد أفمح"، كيسمكنيا  )سورة الفالح(: -2

 . (ٓ)أيضان سكرة الفبلح 
  وجو التسمية:

خشكع كقد يطمؽ عمييا اسـ الفبلح، كذلؾ لما اشتممتو مف صفات المؤمنيف مثؿ: ال
ما تمسؾ بيا  كغيرىا التيض عف المغك في الصبلة كحفظ األمانة، كحفظ الفركج، كاإلعرا

كقد كردت تسمية ىذه السكرة في السنة عف عبد هللا بف ؤمف إال أفمح في الدنيا كاآلخرة ،الم
الصبح بمكة فاستفتح سكرة )المؤمنيف( حتى إذا جاء ذكر  رسكؿ هللا  قاؿ: "صمى بنا السائب
 .(ٔ)ى كىاركف، أك ذكر مكسى كعيسى أخذت النبي سعمة فركع" مكس

شادة بمآثرىـ كلقد اتفؽ الجميع عمى تسمية السكرة بيذا االسـ الجميؿ  تخميدان لممؤمنيف، كا 
 كفضائميـ الكريمة، التي استحقكا بيا ميراث الفردكس األعمى في جنات النعيـ .

                                                 
 .ُٕ/ٓم، انظر: ""جامع البياف، لمطبر  (ُ)
 .ُِٓصانظر: "العمدة في غريب الحديث،  (ِ)
 .ُٖ/ٓانظر: "التحرير كالتنكير"، ابف عاشكر  (ّ)
 .ِِْٓ/ْانظر: "في ظبلؿ القرآف"، سيد قطب،  (ْ)
 .ُٖ/ٓ"التحرير كالتنكير"، ابف عاشكر  (ٓ)
 مف نفس البحث . ّ"صحيح مسمـ"، سبؽ تخريج الحديث ص (ٔ)
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 ية أو مدنيةترتيب السورة، عدد آياتيا، مك: المطمب الثاني
 

 أواًل: ترتيب سورة "المؤمنون":
ىي السكرة الثالثة كالعشركف مف القرآف الكريـ مف حيث ترتيب السكر في المصحؼ 
الشريؼ، أما ترتيبيا مف حيث النزكؿ: فيي السكرة السادسة كالسبعكف في عداد نزكؿ سكر القرآف، 

نزلت بعد سكرة "الطكر" كقيؿ: سكرة "الميمؾ" 
 .(ِ)نزلت بعد سكرة "األنبياء"  ، كقيؿ:(ُ)

 ثانيًا: عدد آياتيا:
 اختمؼ العمماء في عدد آيات سكرة "المؤمنكف" إلى عدة أقكاؿ منيا:

 .(ّ)"آية  ُُٖ، كعند الككفييف آية ُُٗىي عند البصرييف " : -رحمو هللا –يقكؿ أبك السعكد  -ُ
كعدىا أىؿ  في عد الجميكر، آية ُُٕكآياتيا ": -رحمو هللا –كيقكؿ الطاىر بف عاشكر  -ِ

ـَ َيِرُثقَن افِػْرَدْوَس ُهْؿ ؾِقَفا  * ُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَقاِرُثقنَ ]آية، فالجميكر عدكا  ُُٖالككفة  افَِّذي

آية كما بعدىا آية [ ُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَقاِرُثقنَ ]آية، كأىؿ الككفة عدكا   {00-01:}ادًمنون[ َخافُِدونَ 
 .(ْ)"أخرل
 .آية ُُٖب في المصاحؼ العثمانية، مكتك كما ىك  كأرجح:

 ثالثًا: مكية أو مدنية:
ذىب معظـ المفسريف إلى أف سكرة "المؤمنكف" ىي مف السكر المكية، كتكقؼ بعضيـ عند 

 اآلية التي ذكرت فييا الزكاة.
، (ٓ): "سكرة )المؤمنكف( مكية في قكؿ الجميع"  -رحمو هللا –يقكؿ اإلماـ ابف الجكزم 

: "ىي مكية باالتفاؽ كال اعتداد بتكقؼ مف تكقؼ في ذلؾ -رحمو هللا –ىر بف عاشكر كيقكؿ الطا
اِة َؾاِظُؾقنَ ]بأف اآلية التي ذكرت فييا الزكاة كىي قكلو تعالى:  ـَ ـَ ُهْؿ فِؾزَّ     ،  {2}ادًمنون:[ َوافَِّذي

    صدقة، ال زكاة يقيف أنيا مدنية ألف الزكاة فرضت في المدينة، فالزكاة المذككرة فييا ىي ال
طبلؽ الزكاة عمى الصدقة مشيكر في القرآف، قاؿ تعالى:  َوَوْيٌؾ ]النصب المعنية في األمكاؿ، كا 

ـِغَ  اةَ *  فِْؾُؿْؼِ ـَ َٓ ُيْمُتقَن افزَّ ـَ  لت:[ افَِّذي ، كىي مف سكرة مكية باالتفاؽ، كقاؿ تعالى:  {7-6}فصِّ

                                                 
 .ٔ/ُٖكالتنكير"، ابف عاشكر، انظر: "التحرير  (ُ)
 .ْٖ/ِِ، ك"التسييؿ لعمـك التنزيؿ"، ابف جزم الكمبي، ُْٕ/ّانظر:" الكشاؼ"، الزمخشرم،  (ِ)
 .ُِّ/ٔ"إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ"،  (ّ)
 .ُِْٓ/ْ، كانظر:"في ظبلؿ القرآف"، سيد قطب، ٔ/ُٖ"التحرير كالتنكير"،  (ْ)
 .ِْٓ/ّر"، ابف الجكزم، "زاد المسي (ٓ)
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ْر يِف افؽَِتاِب إِْشَِلِظقَؾ إِكَّ ] ـُ ًٓ َكبِقًّاَواْذ اَن َرُشق ـَ اَن َصادَِق افَقْظِد َو ـَ اةِ  * ُف  ـَ ََلةِ َوافزَّ اَن َيلُْمُر َأْهَؾُف بِافصَّ ـَ [ َو

 .(ُ)" ، كلـ تكف زكاة النصب مشركعة في زمف إسماعيؿ  {44-42:}مريم

كعمى فرض كجكد آية أك بعض آيات مدنية، فيذا ال يخرجيا عف ككنيا مكية،  وأقول:
لتشريع المكي في مبدأ اإلسبلـ بغرس أصكؿ اإليماف كالعقيدة الحقة، كتخمؽ المؤمنيف حيث عني ا

بمحاسف األخبلؽ كأكـر الشيـ كاآلداب، كذلؾ مف أجؿ بناء الفرد المسمـ، كتسمحو بقكاعد اإلسبلـ 
سكرة كالتزامو بأركاف ىذا الديف اإلليي، كنجد ىذا االتجاه كاضحان في السكر القرآنية المكية كمنيا 

 )المؤمنكف(.

 فضائل السورة، وجو نزوليا: المطمب الثالث
 

 أواًل: فضل سورة )المؤمنون(:
لقد تمتعت سكرة )المؤمنكف( بفضائؿ جمة ككثيرة: كذلؾ أف سكرة )المؤمنكف( ىي التي 
كصفتيـ بالفبلح، كلقد جاءت ىذه السكرة لتنتصر لممؤمنيف مف الكفار الذيف اتخذكا المؤمنيف 

 فاهلل تعالى جزل المؤمنيف مقابؿ ىذا االستيزاء بالجنة.سخريان، 

 سبب النزول: 

: قمنا لعائشة رضي هللا عنيا يا أم المؤمنين، كيف كان خمق : قاؿ(ِ)عف يزيد بف بانكس 
]َؿْد القرآن( ثم قالت: تقرأ سورة المؤمنين؟ اقرأ  ؟ قالت: )كان خمق رسول هللا رسول هللا 

 .(ّ) (، حتى بمغ العشر فقالت: ىكذا كان خمق رسول هللا  {3}ادممـقن:َن[ ادُْمِمـُق َأْؾَؾَح 

الصبح بمكة فاستفتح سورة  "صمى بنا رسول هللا كيقكؿ عبد هللا بف السائب: 
وسى وعيسى أخذت النبي سعمة )المؤمنون( حتى إذا جاء ذكر موسى وىارون، أو ذكر م

 .(ْ)فركع"

                                                 
 .ٔ-ٓ/ُٖ"التحرير كالتنكير"، ابف عاشكر،  (ُ)
ذكره ابف حباف في كتاب الثقات، كركل لو  ىك يزيد بف بانكس البصرم، ركل عف عائشة زكج النبي  (ِ)

 .ِٗ/ِّالبخارم في األدب، كقاؿ: ككاف ممف قاتمكا عميان، انظر: تيذيب الكماؿ، لممزم، 
، حكـ ُّْٖ، حِْٔ/ِالصحيحيف"، لمحاكـ النيسابكرم، باب تفسير سكرة )المؤمنكف(،  "المستدرؾ عمى (ّ)

 الذىبي صحيح .
 .ّ سبؽ تخريجو، انظر: البحث ص (ْ)
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  ثانيًا: جو نزول السورة:

كالممسات  ،كالمنطؽ الكجداني ،سكرة كميا جك البياف كالتقرير، كجك الجدؿ اليادئجك ال
ففي مطمعيا مشيد الخشكع  ،كالضمير، كالركح السارية في السكرة: ىي ركح اإليماف المكحية لمفكر

ـَ ُيْمُتقَن َما َآَتْقا َوُؿُؾقُُبُْؿ وَ ]في الصبلة، كفي كسطيا مدح لئليماف كاإلحساف،  ِْؿ َوافَِّذي ُْؿ إَِػ َرُبه ِجَؾٌة َأَّنَّ

ْؿَع ]، كفي الممسات الكجدانية تجد قكلو تعالى:  {61}ادًمنون:[ َراِجُعقنَ  َوُهَق افَِّذي َأْكَشَل َفُؽُؿ افسَّ

 .(ُ)، ككميا مظممة بذلؾ الظؿ اإليماني المطيؼ  {78}ادًمنون:[ َوإَْبَصاَر َوإَْؾئَِدَة َؿؾِقًَل َما َتْشُؽُرونَ 

 المحور األساسي لمسورة: المطمب الرابع
لقد تعددت مكضكعات ىذه السكرة تعددان كاضحان، يخدـ ىدفيا األساسي كمكضكعيا 

 .(ِ) الرئيس، كىك مكضكع اإليماف القائـ عمى:
 ما يتصل بالعبادة: -1

ـَ ُهْؿ يِف َصََلِِتِْؿ َخاِصُعقنَ ] فتذكر: عبادة الكحدة في األلكىية - ـَ ُهْؿ َظَذ َصَؾَقاِِتِْؿ َوافَّذِ ] , [افَِّذي ي

 .[ُُيَاؾُِظقنَ 

اِة َؾاِظُؾقنَ ]تذكر عبادة التكافؿ اإلجتماعي كىك الزكاة فقاؿ: ف - ـَ ـَ ُهْؿ فِؾزَّ  . [َوافَِّذي

 ما يتصل بالسموك الفردي: -0

ْغِق ]فتذكر: الجد في الحياة، كتجنب المغك في كؿ مجاؿ مف مجاالتيا  - ـِ افؾَّ ـَ ُهْؿ َظ َوافَِّذي

 . [ُوقنَ ُمْعرِ 

 ما يتصل بالسموك اإلجتماعي: -2

 لبعض، أك لعبلقات الجماعات كالدكؿ كذؾ .ا المنظـ لعبلقات أفراد الجماعة مع بعضيما -

ََماَكاِِتِْؿ َوَظْفِدِهْؿ َراُظقنَ ]فتذكر: الكفاء في األداء لؤلمانة كالرعاية لمعيد،  - ِٕ ـَ ُهْؿ    .[َوافَِّذي

ـَ ُهْؿ فُِػُروِجِفْؿ َحاؾُِظقنَ وَ ]عراض، األ عتداء عمىكتجنب اال - ـَ ُهْؿ َوافَِّذي  .[افَِّذي

فمكؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ شخصيتيا الخاصة، كبصمتيا التي تميزىا عف غيرىا 
  د أف ػػػػكف( نجػػػػكرة )المؤمنػػػى سػػػا عمػػػػالذم تمتقػػػي عنػػػده جميػػػع مكضػػػكعاتيا، فمك كقفنكمحكرىػػا 

                                                 
 .ِّْٓ/ُٖ، ك"تفسير القرآف الكريـ"، عبد هللا شحاتو، ِّْٓ/ْانظر: "في ظبلؿ القرآف" ، سيد قطب،  (ُ)
 القرآف الكريـ"، د. عبد الحي الفرماكم . انظر: "سمسمة المفاتيح الدعكية لسكر (ِ)
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بطاؿ الشرؾ كنقض قكاعده، كالتنكيو باإليمافورة الس اتػآي     تدكر حكؿ محكر تحقيؽ الكحدانية، كا 
 كشرائعو.

: "ىذه سكرة )المؤمنكف( ... اسميا يدؿ عمييا، -رحمو هللا –يقكؿ األستاذ سيد قطب 
  كيحدد مكضكعيا، فيي تبدأ بصفة المؤمنيف، ثـ يستطرد السياؽ فييا إلى دالئؿ اإليماف في 

 فس كاآلفاؽ، ثـ إلى حقيقة اإليماف كما عرضيا رسؿ هللا صمكات هللا عمييـ، مف لدف نكح األن
خاتـ الرسؿ كالنبييف، كشبيات المكذبيف حكؿ ىذه الحقيقة، كاعتراضاتيـ عمييا،  إلى محمد 

ككقكفيـ في كجييا، حتى يستنصر الرسؿ عمييـ السبلـ بربيـ، فييمؾ المكذبكف، كينجي المؤمنكف، 
   يستطرد إلى اختبلؼ الناس بعد الرسؿ في تمؾ الحقيقة الكاحدة التي ال تتعدد، كمف ىنا  ثـ

كيستنكر ىذا المكقؼ الذم ليس لو مبرر، كتنتيي ،  يتحدث عف مكقؼ المشركيف مف الرسكؿ 
السكرة بمشيد مف مشاىد القيامة يمقكف فييا عاقبة التكذيب، كيؤنبكف عمى ذلؾ المكقؼ المريب، 

بطمب الرحمة كالغفراف، فيي سكرة  ـ بتعقيب يقرر التكحيد المطمؽ كالتكجو إلى هللا كيخت
كىك مكضكع السكرة كمحكرىا  ،)المؤمنكف(، أك ىي سكرة )اإليماف( بكؿ قضاياه كدالئمو كصفاتو

 .(ُ)األصيؿ" 

 ورةاألىداف العامة لمس :المطمب الخامس
 (ِ) عمى قضية  اإليماف بدرجة كبيرة، كمف ذلؾ: مف اسـ سكرة "المؤمنكف"، أنيا تركزكالكاضح  
 . مف لدف نكح عميو السبلـ، إلى محمد   تبيف حقيقة اإليماف كما عرضيا رسؿ هللا  -ُ

 تبيف شبيات المكذبيف . -ِ

ًة ]، س حكؿ ىذه الحقيقة الكاحدة، التي ال تتعددتبيف اختبلؼ النا -ّ تُُؽْؿ ُأمَّ            َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

ُؼقنِ  ُؽْؿ َؾاتَّ ؾُّ ِحْزٍب بَِِل فََدْْيِْؿ َؾِرُحقنَ  * َواِحَدًة َوَأَكا َربُّ ـُ                            [ َؾَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ ُزُبًرا 

 .{ 42-43ن: }ادًمنو

القيامة،  تبيف نتائج االلتزاـ بيذه الحقيقة كالتنكر ليا، كتصكر ذلؾ في مشيد مف مشاىد يكـ -ْ
ـْ َثُؼَؾْت َمَقاِزيـُُف َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ اُدْػؾُِحقنَ ]يمقى الكافريف عاقبة التكذيب،  ْت َمَقاِزيـُُف  * َؾَؿ ـْ َخػَّ َوَم

وا َأْكُػَسُفْؿ يِف َجَفـََّؿ َخافُِدونَ  ـَ َخِنُ قنَ *  َؾُلوَفئَِؽ افَِّذي احِلُ ـَ ـْ  * َتْؾَػُح ُوُجقَهُفُؿ افـَّاُر َوُهْؿ ؾِقَفا  ْ َتُؽ َأََل

ُبقنَ  ا ُتَؽذه  .{012-010}ادًمنون:[  َآَياِِت ُتْتَذ َظَؾقُْؽْؿ َؾُؽـُْتْؿ ُِبَ

                                                 
 .ِِْٓ/ْ"في ظبلؿ القرآف"، سيد قطب،  (ُ)
 " انظر المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (ِ)
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 :من أعظم أىداف ىذه السورة المباركة

كتب  ، كبياف صفات المؤمنيف الذيف {0}ادًمنون:[ َؿْد َأْؾَؾَح اُدْمِمـُقنَ ] أواًل: تقرير الفالح لممؤمنين،
يعرض دالئؿ اإليماف في األنفس كاآلفاؽ، فيعرض أطكار الحياة اإلنسانية منذ ليـ الفبلح، كمف ثـ 

نشأتيا األكلى إلى نيايتيا في الحياة الدنيا متكسعان في عيد أطكار الجنيف، مجمبلن في عيد المراحؿ 
 األخرل، ثـ يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يـك القيامة.

ة إلى الدالئؿ الككنية، في خمؽ السماء، كفي إنزاؿ كبعد ذلؾ ينتقؿ مف الحياة اإلنساني
تي يحمؿ عمييا كعمى الماء، كفي إنبات الزرع كالثمار، ثـ إلى األنعاـ المسخرة لئلنساف كالفمؾ ال

 .(ُ)الحيكاف

، إلى التأكيد عمى حقيقة اإليماف الحقيقة واآلفاق ثانيًا: االنتقال من دالئل اإليمان في األنفس
هُ ]كافؽ عمييا الرسؿ دكف استثناء قاؿ تعالى: الكاحدة التي ت ـْ إَِفٍف َؽْرُ [ َيا َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َما َفُؽْؿ ِم

كقاليا كؿ مف جاء بعده مف الرسؿ عمييـ السبلـ، حتى انتيت إلى  ، قاليا نكح  {49}األعراف:
َّٓ َبَؼٌ ِمثُْؾُؽؿْ ]ككاف اعتراض المكذبيف دائمان  محمد  ، ككاف اعتراضيـ  {32}ادًمنون:[ َما َهَذا إِ
ُؽْؿ ُُمَْرُجقنَ ]كذلؾ  ـُْتْؿ ُتَراًبا َوِظَظاًما َأكَّ ـُ ُؽْؿ إَِذا ِمتُّْؿ َو ْؿ َأكَّ ـُ ، فتككف العاقبة دائمان أف  {24}ادًمنون:[ َأَيِعُد

 لرسمو، فييمؾ المكذبيف، يمجأ الرسؿ عمييـ السبلـ إلى ربيـ يطمبكف نصره، كأف يستجيب هللا 
ـَ افطَّقهَباِت ]كينيي ىذا الدرس بنداء لمرسؿ عمييـ السبلـ جميعان، قاؿ تعالى:  ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  ا افرُّ َ َيا َأْيُّ

ا إِِّنه بَِِل َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ  {40}ادًمنون:[ َواْظَؿُؾقا َصاحِلً
 (ِ). 

      حكؿ الحقيقة  حيث تفرقكا بعد الرسؿ كتنازعكا ثالثًا: بيان موقف الناس من حقيقة اإليمان،
ليـ بالنعمة، كاغتركا بما ىـ فيو مف متاع،  الكاحدة التي جاءكا بيا، كما أنيـ غفمكا عف ابتبلء هللا 

مشفقكف مف خشية ربيـ يعبدكنو كال يشرككف بو شيئان، كىـ مع ذلؾ دائمكا الخكؼ  بينما المؤمنكف
  كالحذر.

بالتي ىي أحسف كيستعيذ باهلل تعالى مف الشيطاف  أف يدفع السيئة توجيو الخطاب لمنبي  رابعًا:
 الرجيـ، فبل يغضب كال يضيؽ صدره بما يقكلكف.

                                                 
 .ُُٔ/ِ، ك"التفسير الكاضح"، محمد محمكد حجازم،  ٕ-ٔ/ُٖانظر: "لتفسير المنير"، أد. كىبة الزحيمي،  (ُ)
 ، ِّْٓ/ْ، ك"في ظبلؿ القرآف"، سيد قطب، ُُٔ/ِجازم، انظر: ""التفسير الكاضح"، محمد محمكد ح (ِ)
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طمبان لمرحمة كالغفراف  ، كالتكجو إلى هللا خامسًا: نفي الفالح عن الكافرين مع إثباتو لممؤمنين
امِحِغَ ]  {008}ادًمنون:[ َوُؿْؾ َربه اْؽِػْر َواْرَحْؿ َوَأْكَت َخْرُ افرَّ

(ُ). 
 "المؤمنون"المناسبة في سورة : المطمب السادس

 أواًل: مناسبة سورة )المؤمنون( لما قبميا )الحج(:
إف القرآف الكريـ ىك كحدة متكاممة تتناسؽ سكره كآياتو مع بعضيا البعض، فالسكرة قد 

بيف البداية تتناسب مع ما قبميا، كمع ما بعدىا، كأيضان يتناسب أكليا مع آخرىا، فتككف العبلقة 
كالنياية، كفي ىذه السكرة )المؤمنكف( تناسب مع سكرة )الحج( التي سبقتيا، فمف مناسبة سكرة 

 (ِ) )المؤمنكف( مع سكرة )الحج( ما يمي:

إف سكرة الحج ختمت بنداء الذيف آمنكا، كأمرىـ بأمكر الديف الخاصة كالعامة، كافتتحت سكرة  -ُ
 ف الذيف كتب ليـ الفبلح ألنيـ فعمكا أمر دينيـ.)المؤمنكف( بذكر أكصاؼ ىؤالء المؤمني

سكرة )الحج( ختمت بجممة مف األكامر الجامعة لخيرم الدنيا كاآلخرة، منيا قكلو تعالى:  -ِ
ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ ] ، كىك مجمؿ فٌصؿ في فاتحة ىذه السكرة، فذكر  {77}احلج:[ َواْؾَعُؾقا اخَلْرَ فََعؾَّ

 .{0}ادًمنون:[ َؿْد َأْؾَؾَح اُدْمِمـُقنَ ]يا فقد أفمح فقاؿ تعالى: فىعىممف تعالى خصاؿ الخير التي 
ا ]ذكر في أكؿ سكرة )الحج( قكلو تعالى:  -ّ ـَ افَبْعِث َؾنِكَّ ـُْتْؿ يِف َرْيٍب ِم ـُ َا افـَّاُس إِْن          َيا َأْيُّ

ـْ ُكْطَػةٍ  ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم ْؿ ِم ـُ بعث كالنشكر، ثـ زاد ىنا بيانان إضافيان ، اآلية إلثبات ال {4}احلج:[ َخَؾْؼـَا
              ُثؿَّ َخَؾْؼـَا افـُّْطَػَة َظَؾَؼًة َؾَخَؾْؼـَا افَعَؾَؼَة  * ُثؿَّ َجَعْؾـَاُه ُكْطَػًة يِف َؿَراٍر َمؽِغٍ ]في قكلو تعالى: 

ًِل ُثؿَّ أَ            ـُ ــــــْكَشْلَكاُه َخْؾًؼا َآَخَر َؾَتَباَرَك اهللُ َأْحَس ُمْضَغًة َؾَخَؾْؼـَا ادُْضَغَة ِظَظاًما َؾَؽَسْقَكا افِعَظاَم حَلْ

 .{02-02:}ادًمنون[ اخَلافِِؼغَ 
تذكر الحاضريف، ككعظ اآلتيف في ج تحدثت عف قصص األنبياء كأمميـ لإذا كانت سكرة الح -4

َبْت َؿبَْؾُفْؿ َؿْقُم كُ ] مثؿ قكلو تعالى: ذَّ ـَ ُبقَك َؾَؼْد  َوَؿْقُم إِْبَراِهقَؿ َوَؿْقُم ُفقٍط *قٍح َوَظاٌد َوَثُؿقُد َوإِْن ُيَؽذه

اَن َكؽِرِ  * ـَ ْؿ َؾَؽْقَػ  ـَ ُثؿَّ َأَخْذُِتُ َب ُمقَشك َؾَلْمَؾْقُت فِْؾَؽاؾِِري ذه ـُ ـَ َو ، {44-41}احلج:[َوَأْصَحاُب َمْدَي
]َوَفَؼْد : فقد تحدثت سكرة "المؤمنكف" عف قصص األنبياء كذلؾ لنفس اليدؼ، في قكلو تعالى

ُه َأَؾََل  ـْ إَِفٍف َؽْرُ  .{11:َتتَُّؼقَن[ }ادممـقن َأْرَشْؾـَا ُكقًحا إَِػ َؿْقِمِف َؾَؼاَل َيا َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َما َفُؽْؿ ِم

                                                 
 ، ِّْٓ/ْانظر: ""في ظبلؿ القرآف"، سيد قطب،  (ُ)
، ك"التفسير المنير في العقيدة كالشريعة َُٓ/ُّانظر: "نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر"، لمبقاعي،  (ِ)

 .ٔ/ُٖكالمنيج"، أ.د. كىبة الزحيمي، 
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َا افـَّاُس إِْن ] :قكلو تعالى ؿكقدرتو في مث -تعالى-تحدثت سكرة الحج عف كحدانية هللا  -0 َيا َأْيُّ

ـُْتْؿ يِف رَ  َؼةٍ ـُ ؾَّ ـْ ُمْضَغٍة ُُمَ ـْ َظَؾَؼٍة ُثؿَّ ِم ـْ ُكطَْػٍة ُثؿَّ ِم ـْ ُتراٍب ُثؿَّ ِم ْؿ ِم ـُ ا َخَؾْؼـا ـَ اْفَبْعِث َؾنِكَّ َوَؽْرِ  ْيٍب ِم

ك ُثؿَّ ُكْخِرُجُؽْؿ ضِْػَلً ُثؿَّ  َْرحاِم َما َكشاُء إِػ َأَجٍؾ ُمَسؿًّ ْٕ َ فَُؽْؿ َوُكِؼرُّ يِف ا َؼٍة فِـَُبغه ؾَّ ْؿ َوِمـُْؽْؿ  ُُمَ ـُ فَِتْبُؾُغقا َأُصدَّ

َْرَض  ْٕ ـْ َبْعِد ِظْؾٍؿ َصْقئًا َوَتَرى ا ـْ ُيَردُّ إِػ َأْرَذِل اْفُعُؿِر فَِؽْقَل َيْعَؾَؿ ِم ـْ ُيَتَقَّفَّ َوِمـُْؽْؿ َم  هاِمَدًة َؾنِذا َأْكَزْفـا َم

ـُؾه زَ  ـْ  ْت َوَرَبْت َوَأْكَبتَْت ِم ُف  فَ ــــــْوٍج َُبِقٍج * ذفَِؽ بَِلنَّ افؾَّ َظَؾْقَفا اْداَء اْهَتزَّ ُف ُُيِْل اْدَْقتك َوَأكَّ ؼُّ َوَأكَّ ُهَق احْلَ

ٍء َؿِديٌر[  ؾه ََشْ ـُ {6-5}احلج:َظذ 
(ُ)

. 

 :(0)ثانيًا: مناسبة سورة )المؤمنون( لما بعدىا )النور(
الضبلؿ، " ىي المقدمة التي تؤدم دكرىا في التحذير مف طرؽ المؤمنكف"إف سكرة  -1

 بالتذكير كالتعميـ كالتربية كالتكضيح لمسكرة التي بعدىا كىي سكرة النكر .
كال غرابة فإف سكرة "النكر" مميئة باألحكاـ اإلسبلمية، التي تحتاج مف يخضع ليا 

  كيمتـز بيا إلى مزيد مف التربية كالعناية كاإلعداد، كىك ما تقـك بو سكرة "المؤمنكف" . 
ليا عبلقة مع ما بعدىا، فنحف إذا تأممنا بما جاء في مطمع سكرة )النكر(  سكرة )المؤمنكف(ف
بالنعـ التي أنعميا عمييـ، كىذه النعـ كجدت في مطمع سكرة )المؤمنكف(، مرققة،  ر هللا فقد ذكى 

رككـ سدل، كما اشتممت عميو أيضان مف القصص المحذرة، فيذا الذم نصب لكـ ىذا الحكـ ال يت
ـ يشرع في مطمع سكرة كذلؾ ليغفر لكـ كيرحمكـ برحمتو، ثنتيكا عف نكاىيو، كامره كافتقبمكا جميع أ

ُرونَ ])النكر( بقكلو تعالى:  َـّ ُؽْؿ َتَذ ، أم: تذكركا ىذه النعـ كىذه الرحمة قبؿ أف تقعكا  {0}النور:[ َفَعؾَّ
ـَ ُهْؿ ]ى: لما قاؿ تعال (ْ)في برىانو  (ّ)في الفكاحش، كقاؿ اإلماـ أبك جعفر بف الزبير  َوافَِّذي

ـِ اْبَتَغك َوَراَء َذفَِؽ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَعاُدونَ ]، ثـ قاؿ تعالى:  {4}ادًمنون:[ فُِػُروِجِفْؿ َحاؾُِظقنَ  [ َؾَؿ

، استدعى الكبلـ بياف حكـ العادم في ذلؾ، كلـ يبيف فييا، فأكضحو في سكرة )النكر(  {7}ادًمنون:
َٓ يَ ]فقاؿ تعالى:  اِِّن  َم َذفَِؽ َظَذ افزَّ ٌك َوُحره َّٓ َزاٍن َأْو ُمْؼِ َٓ َيـْؽُِحَفا إِ اكِقَُة  ًة َوافزَّ ـَ َّٓ َزاكَِقًة َأْو ُمْؼِ ـْؽُِح إ

                                                 
 .َُٓ/ُّتناسب اآليات كالسكر"، لمبقاعي، انظر: "نظـ الدرر في  (ُ)
 .َِّ/ُّانظر: "نظـ الدرر"، البقاعي،  (ِ)
ىك أبك جعفر بف الزبير، العبلمة أحمد بف إبراىيـ بف الزبير بف محمد بف إبراىيـ بف الزبير، اإلماـ األستاذ  (ّ)

كلد أكاخر سنة سبع كعشريف  الحافظ أبك جعفر الثقفي العاصمي الغرناطي، كىك أحد نحاة األندلس كمحدثييا،
 .ِٕٗ/ُْكستمائة، كىك مقرئ كمفسر، انظر: المكسكعة الفقيية الككيتية، 

 .ِٗٓ/ُ"البرىاف في تناسب سكر القرآف"، أحمد بف إبراىيـ الغرناطي،  (ْ)
 .َُٓ/ُّ( انظر: "نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر"، لمبقاعي، ْ)
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، ثـ أتبع ذلؾ بحكـ المعاف كالقذؼ بقصة اإلفؾ، تحذيران لممؤمنيف مف زلؿ  {2}النور:[ اُدْمِمـِغَ 
َس ]األلسنة رجمان بالغيب قاؿ تعالى:  ، كأتبع ذلؾ بكعيد  {04}النور:[ ُبقَكُف َهقهـًا َوُهَق ِظـَْد اهللِ َظظِقؿٌ َوََتْ

ـَ َيْرُمقَن اُدْحَصـَاِت افَغاؾََِلِت اُدْمِمـَاِت ]محبي إشاعة الفاحشة، في المؤمنيف بقكلو تعالى:  إِنَّ افَِّذي

ْؿ َظَذاٌب َظظِقؿٌ  ْكَقا َوأَِخَرِة َوَُلُ إال بعد ، ثـ بالتحذير مف دخكؿ البيكت  {32ر:}النو[ ُفِعـُقا يِف افدُّ
االستئذاف المشركع، ثـ باألمر بغض األبصار لمرجاؿ كالنساء كنيى النساء عف إبداء الزينة إال لمف 

 . (ْ)في اآلية  سمى هللا 

 (ُ) ثالثًا: مناسبة أول سورة )المؤمنون( بآخرىا:
ختص بالمؤمنيف، كلما كاف األمر إف أكؿ سكرة )المؤمنكف( كآخرىا مفيمان أف الفبلح م

باالجتياد في إنقاذ عباده حتى بالدعاء ليـ في إصبلحيـ ليككف الختـ  نبيو  كذلؾ أمر 
ـُ ]بالرحمة لممؤمنيف، كما كاف االفتتاح بفبلحيـ، فقاؿ عاطفان عمى قكلو  [ اْدَؾْع بِافَّتِل ِهَل َأْحَس

ْؿ َفبِْثُتؿْ ]، أك عمى معنى ، فإنو ال إحساف أحسف مف الغفراف {96}ادًمنون: ـَ ،  {003}ادًمنون:[ َؿاَل 
الذم بينتو قراءة ابف كثير كحمزة كالكسائي باألمر، )كقؿ(، أك يككف التقدير: فأخمص العبادة لو 

،  {008}ادًمنون:[ اْؽِػْر َواْرَحؿْ ]أييا المحسف إلٌي [ َربه ])كقؿ( ألجؿ أف أحدان ال يقدره حؽ قدره، 
ي كليـ، فأنت خير أمتي لتكثرىا، فإف في ذلؾ شرفان لتعميؽ ىاتيف الصفتيف في أم أكثر مف 

امِحِغَ ]الغافريف،  ، فمف رحمتو أفمح بما تكفقو لو مف امتثاؿ ما أشرت  {019}ادًمنون:[ َوَأْكَت َخْرُ افرَّ
خالدكف، فقد إليو أكؿ السكرة، فكاف مف المؤمنيف ككاف مف الكارثيف الذيف يرثكف الفردكس ىـ فييا 

 انطبؽ عمى األكؿ ىذا األخير بفكز كؿ مؤمف، كخيبة كؿ كافر.

أف سكرة )المؤمنكف( افتتحت كختمت بالحديث عف الفبلح، فأثبت الفبلح  والخالصة:
ـْ َيْدُع ]، كنفتو عف الكافريف في خاتميا {0}ادًمنون:[ َؿْد َأْؾَؾَح ادُْمِمـُقنَ ]لممؤمنيف في مطمعيا،  َوَم

َٓ ُيْػؾُِح افَؽاؾُِرونَ َمَع اهللِ ُف  ِف إِكَّ َِل ِحَساُبُف ِظـَْد َربه َٓ ُبْرَهاَن َفُف بِِف َؾنِكَّ ا َآَخَر  ، كىذا ربط  {007}ادًمنون:[  إَُِلً
كاضح كاتساؽ قكم بيف المطمع كالختاـ، فمما ذكر الفبلح لممؤمنيف في مطمعيا، قد يتكىـ البعض 

 ؾ الكىـ في ختاـ السكرة.باحتماؿ الفبلح لغيرىـ فنفى ذل

كقد اتسـ مطمع السكرة بأسمكب الترغيب في التكحيد كاإليماف، كبأسمكب الترىيب مف الشرؾ 
 في آخرىا، لمجمع بيف الترغيب كالترىيب باتساؽ مطمع السكرة كختاميا.

                                                 
 . ٕ/ُٖكىبة الزحيمي،  انظر: "التفسير المنير" ، أ.د. (ُ)
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 اء السورة، ووجو التسميةأسم: المطمب األول
 اسم السورة:

 أواًل: االسم التوقيفي: 
 .(ُ)كال يعرؼ ليا اسـ آخر  بيذا االسـ بتكقيؼ مف النبي  سميت سورة )النور(سورة النور: 

      : "كىذه تسميتيا في المصاحؼ ككتب التفسير كالسنة -رحمو هللا –قاؿ ابف عاشكر 
 .(ِ)آخر"  كال يعرؼ ليا اسـ

، كسميت بالنكر لتنكيرىا طريؽ الحياة (ّ)لكثرة ذكر النكر فييا"  باسم سورة النور:ة لتسمياوجو 
االجتماعية لمناس، عف طريؽ بياف اآلداب كالفضائؿ، كتشريع األحكاـ كالقكاعد، كلتضمنيا اآلية 

َِلَواِت َوإَْرِض ]المشرقة، قكلو تعالى:  كرىا، فبنكره أضاءت ، أم من { 24}النور:[ ...اهللُ ُكقُر افسَّ
ُكقٌر َظَذ ُكقٍر ]، كقكلو تعالى: (ْ)السماكات كاألرض، كبنكره اىتدل الحيارل كالضالكف إلى طريقيـ 

ـْ َيَشاُء  ـْ ُكقرٍ ]، كقكلو تعالى:  { 24}النور:[ ...َْيِْدي اهللُ فِـُقِرِه َم َعِؾ اهللُ َفُف ُكقًرا َؾَِل َفُف ِم ْ ََيْ ـْ ََل [ َوَم

 {21}النور:
(ٓ). 

 .(ٔ) وسبب تسمية سورة )النور( يظير من عدة وجوه:

َِلَواِت َوإَْرِض ] لكركد لفظ النكر فييا متصبلن بذات هللا  -ُ ، كقد { 24}النور:[ ...اهللُ ُكقُر افسَّ
 كرد لفظ النكر أربع مرات في كتاب هللا تعالى.

ما في السكرة مف أحكاـ ينير السمكات كاألرض، ف ألنيا تنكر العقؿ، فكما أف نكر هللا  -ِ
كتشريعات كآداب كسمككيات كأخبلؽ تنير درب األمة، كتبعدىا عف االنحراؼ، ككما أف النكر 

 و يرل طريقان كاضحان فبل يضؿ كال يتيو فيي تنكر الحياة ػػات، كيجعمػػي الظممػػاف فػػيضيء لئلنس
 بشرع هللا لمناس.

 
                                                 

 .ٓانظر: "تأمبلت في تفسير سكرة النكر"، د. محمد أحمد القاسـ، ص (ُ)
 .ُّٗ/ٗ"التحرير كالتنكير": ابف عاشكر،  (ِ)
 .ّّْ/ُُ"بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز"، لمفيركز أبادم،  (ّ)
 .ُُُٖ/ُٖىبة الزحيمي، "التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج"، أ.د. ك  (ْ)
 .ِّٔٓ/ُٖتفسير القرآف الكريـ"، د. عبد هللا شحاتو،  انظر" (ٓ)
 .ّْٖٔ-ّْٖٓ/ْفي ظبلؿ القرآف"، سيد قطب،  انظر" (ٔ)
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رة النكر... يذكر فييا النكر بمفظو متصبلن : "ىذه سك -رحمو هللا –يقكؿ األستاذ سيد قطب 
َِلَواِت َوإَْرِض ] بذات هللا  ، كيذكر فييا النكر بآثاره كمظاىره في  { 24}النور:[ ...اهللُ ُكقُر افسَّ

القمكب كاألركاح ممثمة ىذه اآلثار في اآلداب كاألخبلؽ التي يقكـ عمييا بناء ىذه السكرة، كىي 
مية كاجتماعية، تنير القمب، كتنير الحياة، كيربطيا شفافية في الضمائر، آداب كأخبلؽ نفسية كعائ

 .(ُ) "مستمدة كميا مف ذلؾ النكر الكبير
 جتيادية:ثانيًا: األسماء اال

 ىذه السكرة عدة أسماء منيا: عمى كلقد أطمؽ العمماء      
 الطير والعفاف:-ُ

 ووجو تسميتيا  بسورة الطير والعفاف األمور اآلتية:
شتماؿ السكرة عمى آداب كأحكاـ كحدكد كتشريعات تساعد عمى نشر الطير كالعفاؼ بيف أفراد ا -ُ

المجتمع كالقضاء عمى الفساد األخبلقي كاالنحراؼ السمككي، فمف مكضكعاتيا التي تناكلتيا: 
مى ا يساعد عػػػػػػمم كغير ذلؾا كحد القذؼ، كحكـ المعاف، كآداب االستئذاف... ػػػػػػػبياف حد الزن

اة الزكجية ػػػػػػػكـ ففي ىذه السكرة أسس الحياة المنزلية كآداب الحيػػػػػػػػػػػػػػالعفة، كعمى العم
ماكاًت كىاأٍلىٍرًض كغي  ر ذلؾ كثير.ػػػػػػالصحيحة، كما يتصؿ بذلؾ، كفييا آية النكر اَّلل ي نيكري الس 

ما لك تذكرىا المسمـ لنجا مف  كال شؾ أف في ىذه السكرة مف األحكاـ المفصمة، كاآليات البينة
ف الذكرل تنفع  .(ِ) المؤمنيف مزالؽ النفس كمسالؾ الشيطاف كاليكل، كىي مدعاة لمذكرل كا 

 سورة التربية األسرية: -ِ
 .(ّ) "مور اآلتيةاأل سورة التربية األسريةب  ياسميتت ووجو  
  ىتماميا باألسرة التي ىي النكاة األكلى لتككيف المجتمعا 
  السكرة إلى التشجيع عمى الزكاج، كحثت عميو كىك كسيمة بناء األسرة.حيث دعت 
 .بينت آداب استئذاف األبناء عمى اآلباء، كاالستئذاف بشكؿ عاـ 
 .بينت حكـ المعاف بيف الزكجيف حفاظان عمى األسرة، كالعبلقة بيف الزكجيف 
 معيا حفاظان عمى  حذرت مف مخاطر القذؼ كنشر الشائعات في المجتمع كبينت كيفية التعامؿ

 .ة الفرد كاألسرة كالمجتمع المسمـكرام
                                                 

 .ِْٖٓ/ْ"في ظبلؿ القرآف"، سيد قطب،  (ُ)
 .َٓٔ/ِ، كالتفسير الكاضح، لحجازم، َُْ/ُٖ"انظر: "التحرير كالتنكير"": ابف عاشكر،  (ِ)
 ،َُْ/ُٖ"انظر: "التحرير كالتنكير"": ابف عاشكر،  (ّ)



-ُٔ- 
 

 ترتيب السورة، وعدد آياتيا، مكية أو مدنية: المطمب الثاني
 أواًل: ترتيب سورة )النور(:

، كىي السكرة السابعة (ُ)سكرة )النكر( "ىي السكرة الرابعة كالعشركف في ترتيب المصحؼ" 
 ، (ِ)ة، بعد سكرة )النصر(، كقبؿ سكرة )الحج( فػػي ترتيػػػػب السػػػكر المدنيػعشػػر 

 .(ّ)في ترتيب نزكؿ سكر القرآف  كعدت السكرة المائة

 ثانيًا: عدد آيات السورة:
       ند الككفي كالبصرم كالشامي آية"، كع ِٔلنكر( عند الحجازييف عدد آيات سكرة )ا    
 .(ْ)آية"  ْٔ"

 .(ٓ)آية"  ّٔيا كقاؿ د. محمد محمكد حجازم: "عدد آيات     

 آية . ْٔكما ىك مكتكب في المصاحؼ العثمانية كالراجح 

 :(6)وبالتالي يكون المختمف فيو ثالث آيات 

عٌدىا الككفي كالبصرم كالشامي آية، كترؾ  {26}النور:[ بِافُغُدوه َوأََصالِ  ...]قكلو تعالى:  -ُ
 الحجازيكف عٌدىا.

عٌدىا الككفي كالشامي كالبصرم آية، كترؾ  {22}النور:[ َيْذَهُب بِإَْبَصارِ ... ]قكلو تعالى:  -ِ
 الحجازيكف عٌدىا.

ُوِِل إَْبَصارِ ]قكلو تعالى:  -ّ ِٕ ًة  ترؾ الحمصي  {22:}النور [ُيَؼؾهُب اهللُ افؾَّقَْؾ َوافـََّفاَر إِنَّ يِف َذفَِؽ فَِعْزَ
 .(ٕ)عٌدىا، كعٌدىا غيره 

                                                 

 .ِّٗ/ُ"البحر المحيط"، ألبي حياف األندلسي،  (ُ)
 .ُْٗ/ٓ"البرىاف في عمـك القرآف"، لمزركشي،  (ِ)
 .َُْ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (ّ)
، ْٖٔ/ِزيؿ كحقائؽ التاكيؿ"، النسفي، ، ك" مدارؾ التنَُّ/ِّانظر: "مفاتيح الغيب"، فخر الديف الرازم،  (ْ)

 .ٔٔ/ُٖك"تفسير المراغي"، المراغي، 
 .ْٗٔ/ِ"التفسير الكاضح"، محمد محمكد حجازم،  (ٓ)
 .ُِِ-ُُِانظر:" بشير اليسر شرح ناظمة الزىر في عمـ الفكاصؿ"، لئلماـ الشاطبي، ص (ٔ)
 .ُّٗ/ٕبرسي، انظر: "مجمع البياف في تفسير القرآف"، لمشيخ أبك عمي الط (ٕ)
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 ثالثًا: مكية أو مدنية:
أف سكرة )النكر( مف السكر المدنية كاختمؼ بعضيـ في بعض اآليات،  أجمع العمماء عمى

َوَظَد ]فمنيـ مف ذىب إلى أنيا )مدنية كميا(، كمنيـ مف قاؿ أنيا نزلت بالمدينة عدا قكلو تعالى: 

َِل اْش  ـَ اِت َفَقْستَْخؾَِػـَُّفْؿ يِف إَْرِض  احِلَ ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ َوَظِؿُؾقا افصَّ ـْ اهللُ افَِّذي ـَ ِم [ ...َؿْبؾِِفْؿ  تَْخَؾَػ افَِّذي

 .(ُ)، فإنيا )مكية(  {44}النور:

إف مف خصائص القرآف المدني أنو بو شرعت الحدكد كالتشريعات ففي ىذه السكرة بيف هللا 
   كثيران مف الحدكد كالتشريعات كىذا لـ يكف في العيد المكي، ألنو كاف بداية الدعكة، فجاءت

مدنية لتتحدث عف ىذه التشريعات التي لـ تكف مكجكدة كغض البصر، كاألمر سكرة )النكر( ال
 باالستئذاف، كحفظ الفركج كالحجاب كغيرىا مف ىذه الحدكد كالتشريعات.

 فضائل السورة، وجو نزوليا: المطمب الثالث
 أواًل: فضل السورة:

 كالطير، كيشمئز مف إف في ىذه السكرة أنسان كشعكران بالطمأنينة، ألف المؤمف يرتاح لمعفة

يقول:  أنو سمع عمر بن الخطاب  (ِ)عف المسكر بف مخزمةالفحش كسكء الظف كاالتياـ، 
وسورة النور فإن بين "تعمموا سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، وسورة الحج، 

 .(ّ)"الفرائض
 لكثيرة.لذلؾ فإف سكرة النكر أخذت ىذه الفضيمة، كذلؾ لما فييا مف الفضائؿ ا

 ثانيًا: جو نزوليا:
مف المفيد في ىذا المقاـ أف نسمط األضكاء عمى المرحمة التاريخية التي نزلت فييا ىذه 
السكرة، ألىميتو البالغة في فيـ األحكاـ كالتشريعات التي حظيت بيا سكرة )النكر(، فقد ظيرت في 

                                                 
، ك"المحرر الكجيز"، َُّ/ِّ، ك"مفاتيح الغيب"، لمرازم، ِٕٓ/ّانظر: "زاد المسير"، ألبي الفرج الجكزم،  (ُ)

 .ُْٔ/ٔ، ك"بياف المعاني"، لعبد القادر العاني، َُٔ/ْالبف عطية، 
رة، يكنى             ىك المسكر بف مخزمة بف نكفؿ بف أىيب بف عبد مناؼ بف زىرة، كأمو امرأة مف بني زى (ِ)

أبا عبد الرحمف، كىك صحابي، مات بمكة سنة أربع كستيف، انظر: طبقات خميفة بف خياط، ألبي عمرك   
 .ْٔ/ُخميفة بف خياط، 

، ّّْٗ، حِْٗ/ِ "المستدرؾ عمى الصحيحيف"، لمحاكـ النيسابكرم، كتاب التفسير، باب تفسير سكرة النكر، (ّ)
 عمى شرط البخارم كمسمـ.صحيح شيخيف كلـ يخرجاه، يقكؿ الذىبي : كقاؿ حديث صحيح عمى شرط ال
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ىذه القكة بعد انتصارىـ الساحؽ ىذه المرحمة قكة المسمميف بعد انتصارىـ في غزكة بدر، كتأكدت 
عمى المشركيف في غزكة األحزاب، ذلؾ االنتصار الذم جعؿ المشركيف كالمنافقيف كالييكد يحسبكف 
لتمؾ القكة ألؼ حساب، بعد فشميـ الذريع في تحقيؽ النصر في غزكة األحزاب رغـ القكة الكبيرة 

اإلسبلـ أف النصر عمى المسمميف لف  التي حشدكىا لسحؽ المسمميف كاستئصاليـ، فقد تأكد أعداء
يتحقؽ بقكة السبلح ككثرة العدد كالعتاد، فكؿ المعارؾ السابقة التي خاضكىا مع المسمميف، كاف 
الكفار فييا ىـ المتفكقكف عددان كعدة، كماالن كاقتصادان، عندىا أدرككا أف السبب في انتصار 

ي ميداف األخبلؽ كالفضائؿ، عمى مستكل الفرد المسمميف عمييـ ليس قكة السبلح، إنما ىك تفكقيـ ف
 .(ُ)كالجماعة، الذم كثؽ الركابط االجتماعية بيف المسمميف، ككحد صفكفيـ كأىدافيـ 

كانطبلقان مف ىذا االستنتاج حٌكؿ أعداء اإلسبلـ الكثير مف طاقاتيـ في ىذه المرحمة مف 
يف صفكؼ المسمميف، كقد تكلى المنافقكف األعماؿ الحربية إلى أعماؿ خفية إلحداث الفتف كالقبلقؿ ب

تنفيذ تمؾ الخطة مستغميف بعض األحداث اليامة التي ابتدأت في شير ذم القعدة مف السنة 
زينت بنت جحش حيث ركجكا  –مطمقة متبناه زيد بف حارثة  الخامسة عندما تزكج النبي 

 لئلشاعات كتفننكا فييا حتى فتف بيا بعض المسمميف.

نة الثانية التي أحدثيا المنافقكف في غزكة بني المصطمؽ، كذلؾ لبث الفرقة ثـ جاءت الفت
كاالختبلؼ في صفكؼ المسمميف في تمؾ الغزكة، التي شارؾ فييا زعيـ المنافقيف، عبد هللا بف أبي 

بىر ا بف سمكؿ مستغبلن خبلفان حدث بيف غبلـ لعمر بف الخطاب، يقاؿ لو جيجاه، كبيف سناف بف كى
ؼ بني عكؼ بف الخزرج عمى الماء فاقتتبل، فصرخ الجيني: يا معشر األنصار، الجيني حمي

اه: يا معشر المياجريف، فغضب عبد هللا بف أبي بف سمكؿ فقاؿ: أكقد فعمكىا؟ قد  ٍيجى كصرخ جى
نافركنا ككاثركنا في ببلدنا، كهللا ما أعددنا كجبلبيب قريش إال كما قاؿ األكؿ: سمف كمبؾ يأكمؾ، 

 .(ِ)لئف رجعنا إلى المدينة ليخرجف األعز منيا األذؿ ... أما كهللا 

كىكذا حاكؿ المنافقكف تمزيؽ مجتمع المسمميف مف خبلؿ تمؾ الفتنة العنصرية البغيضة، 
 كأدىا في ميدىا بحكمتو البالغة، كسٌمـ المسمميف مف شركرىا. كلكف الرسكؿ 

   ت في خطكرتيا حدان كادت ثـ جاءت الفتنة المزلزلة في نفس ىذه الغزكة كالتي بمغ
      تعصؼ بالمجتمع اإلسبلمي األكؿ كتقتمعو مف جذكره، كذلؾ عندما تجرأ المنافقكف في ىذه 

نفسو، فاتيمكا زكجتو الطاىرة عائشة رضي هللا عنيا بارتكاب  المرة عمى عرض رسكؿ هللا 
 فاحشة الزنا.

                                                 
 .ِْٓ-ِّٓ/ْانظر: "السيرة النبكية"، البف ىشاـ،  (ُ)
 .ُٕٔ/ ٓانظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف، (ِ)
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سكرتي )األحزاب( كسكرة )النكر( ىذه الظركؼ كاألحكاؿ التي عاشيا المسممكف عند نزكؿ 
بتشريعاتيما األخبلقية كاالجتماعية كالتي جاءت ردان عمى محاكالت المنافقيف لمنيؿ مف المسمميف 

عمػػى تمػػػؾ المحاكالت تشػػريع العديػػػد مػػف األحكػػػػاـ التي  تمييدان ليزيمتيػػـ، كلكػػف كػػػاف رد هللا 
كرتي ػػػػي سػػة فػػػاءت متكاممػػػي جػػة، كالتػػػة الخمقيػػػي الجبيػػػؿ فػػع الخمػػػضرات، كتصمح مكاػػػػتسػػػد الثغ

 .(ُ))األحزاب كالنكر(

 لمسورة يالمحور األساس: المطمب الرابع
المحكر األساس الذم تدكر حكلو سكرة )النكر( ىك التربية األخبلقية كاآلداب االجتماعية 

إلى درجة الممسات  ىشتد كسائمو إلى درجة الحدكد، كترقلمفرد كالجماعة، كفي ىذا المحكر ت
كآياتو المبثكثة في تضاعيؼ الككف كثنايا الحياة،  الكجدانية الرقيقة، التي تصؿ القمب بنكر هللا 

كاليدؼ كاحد في الشدة كالميف كىك تربية الضمائر، كاستجاشة المشاعر كرفع المقاييس األخبلقية 
 .ؿ بنكر هللا لمحياة حتى تشؼ كترؽ كتتص

كتتداخؿ اآلداب النفسية الفردية، كآداب الجماعة كالقيادة بكصفيا نابعة كميا مف معيف كاحد 
ىك العقيدة في هللا تعالى متصمة كميا بنكر كاحد ىك نكر هللا تعالى كىي في صميميا نكر كشفافية، 

شراؽ كطيارة، تربية عناصرىا مف مصدر النكر األكؿ في السمكات كاأل رض، نكر هللا تعالى الذم كا 
 (ِ)أشرقت بو الظممات، في السمكات كاألرض، كالقمكب كالضمائر، كالنفكس كاألركاح 

 األىداف العامة لمسورة: المطمب الخامس
سامية، كذلؾ لكثرة ما كرد فييا مف أحكاـ كمكاضيع  ان عظيمة كأغراض ان إف لسكرة النكر أىداف

 :(ّ)عدة كمف ىذه األىداؼ ما يمي 

اإلعبلف الحاسـ الذم تبدأ بو السكرة، كيميو حد الزنا كتقطيع ىذه الفعمة، كتقطيع ما بيف الزناة اًل: أو 
كالجماعة المسممة، فبل ىي منيـ كال ىـ منيا، ثـ يميو بياف حد القذؼ كعمة التشديد فيو، كاستثناء 

ظة عمى األسرة، كالتي األزكاج مف ىذا الحد مع التفريؽ بيف الزكجيف بالمبلعنة، ككؿ ذلؾ لممحاف
 ىي النكاة األكلى في المجتمع.

                                                 
 .ُٕٔ/ ٓكالمفسريف،انظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة مف العمماء  (ُ)
 .ِْٖٔ/ْانظر:" في ظبلؿ القرآف"، سيد قطب،  (ِ)
،     َّّٓ/ُٖ، ك"تفسير القرآف الكريـ"، عبد هللا شحاتو، َُْ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (ّ)

 .ُّّٓ، ِْٖٔ/ْفي ظبلؿ القرآف"، سيد قطب،  ك"
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رسـ كسائؿ الكقاية مف الجريمة، كتجنب النفكس أسباب اإلغراء كالغكاية، فيبدأ بآداب البيكت  ثانيًا:
، كالحض  كاالستئذاف عمى أىميا، كاألمر بغض البصر كالنيي عف إبداء الزينة إال أماـ المحاـر

مف دفع الفتيات إلى البغاء، ككميا أسباب كقائية لضماف الطير  عمى إنكاح اليتامى كالتحذير
كالتعفؼ في عالـ الضمير كالشعكر، كدفع المؤثرات التي تييج الميكؿ الحيكانية، كترىؽ أعصاب 

 .يقاكمكف عكامؿ اإلغراء كالغكاية  المتحرجيف المتطيريف، كىـ

 ثؿ حد الزنا، كحد القذؼ، كحكـ المعاف.تشريع الحدكد لتطيير المجتمع مف الفساد، كذلؾ م ثالثًا:

عدـ التركيج لئلشاعات كالفتف كالخكض في أعراض الناس كذلؾ مف خبلؿ عرض حادثة  رابعًا:
 اإلفؾ التي تعرضت ليا السيدة عائشة رضي هللا عنيا كبراءتيا مما ألصقو المنافقكف بيا.

نيف التمسؾ بيا في حياتيـ تكضيح أسس اآلداب االجتماعية التي ينبغي عمى المؤم خامسًا:
الخاصة كالعامة، كاالستئذاف عند دخكؿ البيكت، كغض البصر، حفظ الفركج، كحرمة اختبلط 

 الرجاؿ بالنساء األجنبيات كغيرىا مف ىذه اآلداب.

 الحث عمى تزكيج الشباب، كتحرير العبيد بمكاتبتيـ كا عتاقيـ. سادسًا:

في الطاعة كالتحاكـ، كتصكير أدب  رسكؿ هللا  تحذير المنافقيف كالمخالفيف ألمر سابعًا:
ليـ باالستخبلؼ في األرض كالتمكيف في الديف،  المؤمنيف الخالص كطاعتيـ، ككعد هللا 

 كالنصر عمى الكافريف

 المناسبة في سورة )النور(: المطمب السادس
 أواًل: مناسبة سورة )النور( لما قبميا )المؤمنون(:

كضكعية، تتناسؽ سكره مع بعضيا البعض، كترتبط مع بعضيا إف القرآف الكريـ كحدة م
البعض حتى تصبح كالبناء الكاحد في المكضكعات كاألغراض، كىذا االرتباط الكثيؽ بيف سكرة 

 )النكر( كسكرة )المؤمنكف( يظير مف عدة كجكه:
ج، بيف في مطمع سكرة )المؤمنكف( صفات المؤمنيف، كمف ىذه الصفات: حفظ الفرك  إف هللا  -ُ

ـَ ُهْؿ فُِػُروِجِفْؿ َحاؾُِظقنَ ]قاؿ تعالى:  ، كأتبعيا بذكر مف ابتغى كراء ذلؾ  {4}ادًمنون:[ َوافَِّذي
ـِ اْبَتَغك َوَراَء َذفَِؽ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَعاُدونَ ]ككصفيـ بالعاديف عند قكلو تعالى:  ،  {7}ادًمنون:[ َؾَؿ

رجو كاعتدل عمى حدكد هللا تعالى مثؿ الزانية أحكاـ مف لـ يحفظ ف النكر سكرةفي  بيف هللا ك 
كالزاني كما اتصؿ بذلؾ مف حد القذؼ كحكـ المعاف، كقصة حادثة األفؾ، كاألمر بغض 

 البصر كالتشجيع عمى نكاح العفائؼ، كذلؾ لنشر العفاؼ ككثير مف األحكاـ.
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َِل ]الى: لما أخبر في سكرة )المؤمنكف(، أنو لـ يخمؽ الخمؽ عبثان قاؿ تع أف هللا  -ِ َأَؾَحِسْبُتْؿ َأكَّ

َٓ ُتْرَجُعقنَ  ُؽْؿ إَِفْقـَا  ْؿ َظَبًثا َوَأكَّ ـُ  ، كأف ىذا كاف لحكمة كىي التكميؼ {004}ادًمنون:[ َخَؾْؼـَا
باألكامر كالنكاىي، ذكر في سكرة )النكر( جممة مف ىذه األكامر كالنكاىي التي تعيف صاحبيا 

 .(1)لى تعاعمى القياـ بكفؽ ما أراده هللا 
 ثانيًا: مناسبة سورة )النور( لما بعدىا )الفرقان(:

 سكرة )النكر( ليا مناسبة كارتباط كثيؽ مع سكرة )الفرقاف( كيظير ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:
سكرة )النكر( بسعة الممؾ، كشمكؿ العمـ، كبياف عظمة هللا تعالى كالتيديد لمف  لما ختـ هللا  -ُ

َِلَواِت َوإَْرِض َؿْد َيْعَؾُؿ َما َأْكُتْؿ َظَؾْقِف َوَيْقَم أَ ]تجاكز في الحد بقكلو تعالى:  َٓ إِنَّ هللِ َما يِف افسَّ

ٍء َظؾِقؿٌ  ، افتتح هللا تعالى سكرة الفرقاف بما  {62}النور:[ ُيْرَجُعقَن إَِفْقِف َؾُقـَبهُئُفْؿ بَِِل َظِؿُؾقا َواهللُ بُِؽؾه ََشْ
 .(ِ)يشبو ىذه الخاتمة 

تضمنت كثيرا مف األحكاـ كالتشريعات... كىذه األحكاـ بمجمكعيا تعتبر فرقانان  سكرة النكر -ِ
َل افُػْرَؿاَن َظَذ َظْبِدِه ]يقكل بو اإليماف، كال ينكره مقر باهلل كرسكلو قاؿ تعالى:  َتَباَرَك افَِّذي َكزَّ

حؽ كالباطؿ المشتمؿ عمى ل، كىك القرآف المفرؽ بيف ا {0}الفرقان:[ فَِقُؽقَن فِْؾَعادََِغ َكِذيًرا
 .(ّ)األحكاـ

كعدـ طاعتيـ لو، كعدـ التزاميـ  مكقؼ المنافقيف مف الرسكؿ  في سكرة النكر بيف هللا تعالى -ّ
أكد في سكرة )الفرقاف( أنو رسكؿ هللا كأنو تعالى اصطفاه، كأنو يحكـ بما أنزؿ هللا ك بحكمو، 

 .(ْ)تعالى كىك القرآف الكريـ
 ورة )النور( بآخرىا:ثالثًا: مناسبة أول س

بدأت السكرة بإعبلف قكم عف تقرير نزكؿ السكرة، كفرضيا بكؿ ما فييا مف أكامر كتعاليـ، 
ُشقَرٌة َأْكَزْفـَاَها َوَؾَرْوـَاَها َوَأْكَزْفـَا ؾِقَفا ]كحدكد كتكاليؼ، كبكؿ ما فييا مف آداب كأخبلؽ قاؿ تعالى: 

رُ  َـّ ُؽْؿ َتَذ ، فيذا البدء يدؿ عمى مدل اىتماـ القرآف بالعنصر األخبلقي  {0}النور:[ ونَ َآَياٍت َبقهـَاٍت فََعؾَّ
في الحياة، كمدل عمؽ ىذا العنصر كأصالتو في العقيدة اإلسبلمية، ثـ تأتي خاتمة السكرة بإشعار 

                                                 
، ك"التفسير ِّٕ/ٗالسبع المثاني"، لشياب الديف األلكسي، انظر: "ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ ك  (ُ)

 .َِّ/ٓ، ك"نظـ الدرر"، لمبقاعي، ُُٗ-ُُٖ/ُٖنير"، لكىبة الزحيمي، الم
 .َُٔ-َُْالدرر" لمبقاعي،  ، ك"نظـَِْ/ٗلمعاني"، لؤللكسي، انظر: "ركح ا (ِ)
 .ِّٗ-ُِٗ/ٓانظر: "نظـ الدرر"، لمبقاعي،  (ّ)
 ابؽ نفس الجزء كالصفحات.انظر: "المرجع الس (ْ)
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القمكب المؤمنة أف هلل ما في السمكات كاألرض، كبإشعار القمكب المنحرفة بأف هللا تعالى مطمع 
 بخشية هللا  بتعميؽ القمكب كاألبصار، كتذكير قيب عمى عمميا، كىكذا تختتـ السكرة عمييا، ر 

 كتقكاه فيك الضماف األخير كالحارس لتمؾ األكامر كالنكاىي، كىذه ىي اآلداب.
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 ثالثالمبحث ال

 وأىميتيا والمقاصد األىدافتعريف 
 : مطالب أربعة كيشتمؿ عمى

  غة واصطالحًا.لاألىداف تعريف المطمب األول: 

 لغة واصطالحًا. مقاصدتعريف الالمطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: الفرق بين المقاصد واألىداف.

 المطمب الرابع: أىمية معرفة مقاصد وأىداف السور واآليات.
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 :تعريف األىداف لغة واصطالحاً  :المطمب األول
 تعريف األىداف لغة:أواًل: 
ؾ كاالستقباؿ كاالنتصاب، مف انتصب األمر؛ أم استكل كاعتدؿ، يقاؿ مف أٍىدىٍفتي كدنكت من ى د ف:

أىٍىدؼى لي الشيء؛ أم قىربكا؛ فيك مستيدؼ؛ كفي حديث أبي بكر: قاؿ لو ابنو عبد الرحمف: "لقد 
كالجمع أىداؼ، كمنو سمي الغرض ىىدىفان كىك  ى د فعنؾ"؛ ) (ُ)أىٍىدىٍفتى لي يـك بدر فًضٍفتي 

ؿي فيو ب السياـ، ما كضع في اليدؼ ليرمى كالغرض: اليدؼ كيسمى القرطاس غرضان كىدفان الميٍنتىضى
 .(ِ) )عمى االستعارة

 األىداف اصطالحًا:
      األىداؼ ىي الغايات كالرغبات التي تسعى لتحقيقيا، منذ نقطة البداية، ألم مخطط 

 .(ّ)كلة أك منيج عاجمةن كانت األىداؼ، أـ آجمة، كاضحة أـ خفية، معمكمة أـ مجي

  التعريف الشامل:

ىي السعي الحثيث لتحقيؽ المصالح التي تعكد عمى العباد في الدنيا كاآلخرة، مستخدمان في  
ذلؾ كافة الكسائؿ المشركعة، ضمف خطة مدركسة لمكصكؿ إلى نتائج مرجكة كمشرفة" فمثبلن المسمـ 

 يمكف تحقيقيا إال بكسيمة  كال، كىدفان  مأمكر بالصبلة كىي فرض عميو، فتككف الصبلة مقصدان 

 . الكضكءمشركعة أال كىي 

إف األىداؼ محصكرة في عمـك السمككيات البشرية التي تتناسب كالقدرات الشخصية، 
المككنة مف األبعاد العقمية كالكجدانية كالسمككية كاألخبلقية كاالجتماعية، بحيث تتجاكب مع 

االلتزاـ بشرع هللا تعالى، المرجعية األساس األىداؼ القرآنية، كالتي ال تتحقؽ إال مف خبلؿ 
لممسمميف، فاإلسبلـ ينظر إلى ىذه األبعاد عمى أنيا المحكر كالمرتكز لتحقيؽ األىداؼ القرآنية 
كخاصة: الفكرية كاإليمانية، حتى تسمـ النفس مف اليكل كالشيطاف، مف خبلؿ ضبط الشيكات، لئبل 

ف بداية لتحقيؽ المقاصد ا كحسف إيمانيا، لتكك تجنح إلى السكء، كتسعى لسمك النفس بفكرى
 .(ْ)القرآنية

                                                 
كفان: عدؿ، كضفت: عدلت، انظر: لساف العرب، البف منظكر، ( ُ) ، ٕٓ/ِضفت: مف ضاؼ عمى الشيء ضى

 .ّْٗ/ِ، البف قتيبة الدينكرم، "غريب الحديث كاألثر"كانظر: 
 .ُْٕٔ/ُ، محمد مرتضى الزبيدم، "تاج العركس مف جكىر القامكس"انظر: ( 2)
 بتصرؼ.  ُْ، د. ميدم محمكد سالـ، ص"ةاألىداؼ السمككي"( 3)
 . ُٓنظر: المرجع السابؽ، ص( اْ)
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 تعريف المقاصد لغة واصطالحاً  :المطمب الثاني
إف الكقكؼ عمى مقاصد الشريعة كمعرفة عمميا كأحكاميا، كالتي ىي جزء مف المقاصد 

لعميـ القرآنية، يجعؿ النفس تطمئف بمباشرة اليقيف كاالستبصار، بعيدا عف أم ظف، ألف مصدرىا ا
َّٓ فِقَْعُبُدوِن[ الخبير، فبيف المقصد مف خمؽ اإلنساف، قاؿ هللا تعالى:  كَس إِ َـّ َواْْلِ ]َوَما َخَؾْؼُت اْْلِ

كبما أف العبادة قائمة عمى كجكد اإلنساف كبقائو حيًّا، كبالتالي، فالمقاصد القرآنية  {56افداريات:}
، كقسـ متعمؽ بمف سيكحد هللا كيعبده، كقسـ متعمؽ تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ قسـ متعمؽ باهلل كتكحيده

بمكاف اإلنساف كاستمرار حياتو كما يضمف سبلمتو، كلكي تتحقؽ لدل اإلنساف المقاصد الثبلثة     
ال بد مف االلتزاـ بشعائر اإلسبلـ كالعمؿ الجاد بالعقيدة الصحيحة، ليس شعارا يرفع، ال ليخدـ 

نما قا ة،افا سياسية كاقتصادية أك فكريأىد ئـ عمى مجمكع مصالح أك مصالح ذاتية فحسب، كا 
، فبل بد مف تكافؽ كترابط المقاصد القرآنية بدرجاتيا الثبلث بعضيا ببعض كىي: ان اإلنساف عمكم

التي ترعى  :الضركرية، كالمتمثمة بحفظ الديف، كالنفس، كالعقؿ، كالعرض، كالماؿ، كالحاجي ات
   .(ُ)التي تكمؿ الضركريات كالحاجيات :التحسينية المقاصد الخمسة، كمف ثـ المصالح

 :تعريف المقاصد لغةً أواًل: 
دي قىٍصدىان فيك قىاًصده كقكلو تعالى:   دى يىٍقصى بِقؾِ ]قىصى ، أم عمي { 9}النحل: [َوَظَذ اهللِ َؿْصُد افسَّ

يؿ العزيز: هللا تبييف الطريؽ المستقيـ، كطريؽ قاصد سيؿ مستقيـ كسر قاصد سيؿ قريب كفي التنز 
َبُعقكَ ] تَّ َٓ اَن َظَرًوا َؿِريًبا َوَشَػًرا َؿاِصًدا  ـَ ، أم غير شاؽ كالقصد قىٍصديؾى كقىٍصدىؾى أم  {23}التوبة:[ َفْق 

 .(ِ)تجاىؾ، كالقصد في المعيشة أف ال يسرؼ كال يقتر يقاؿ فبلف مقتصد في النفقة 
 :تعريف المقاصد اصطالحاً ثانيًا: 

معنى القصد أك المقصد اصطبلحان، عمى الرغـ مف أنيـ نصكا عمى  إف العمماء لـ يحددكا
جممة مف المقاصد في مصنفاتيـ، كذكركا بعضان مف تقسيماتيا، كذكرىـ الكميات المقاصدية الخمس 
)حفظ الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ(، كذكر المصالح الضركرية كالحاجية كالتحسينية، كبعض 

كما أنيـ عبركا عف المقاصد بألفاظ مختمفة، كتعابير متباينة عمى الرغـ  (ّ) الحكـ كاألسرار كالعمؿ
 مف ككنيا دالة عمييا، كىذا يفيـ مف  سياقيا، فقد عبر بعضيـ عنيا بالحكمة المقصكدة بالشريعة 

                                                 
     =http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid( اختصار: مكقع الراية ُ)
 .ّْٓ/ّ، البف منظكر، "لساف العرب" (2)
، د. نكر "عمـ المقاصد الشرعية"، كٕٓ، محمد الطاىر ابف عاشكر، ص"مقاصد الشريعة اإلسبلمية"( انظر: 3)

 .ُٓبف مختار الخادمي، صاالديف 

http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=2613
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كقطعو، كمنيـ مف عبر عنيا بمفظ دفع المشقة كرفعيا، أك رفع الحرج كالضيؽ كتقرير التيسير 
 .(ُ)تارة الكميات الخمس الكبرل كالتخفيؼ، ك 

كقد رجح بعض أىؿ العمـ مف المعاصريف، أف أكؿ مف عني ببياف معنى المقاصد  
، (ِ)اصطبلحان ىك: العبلمة محمد الطاىر بف عاشكر في كتابو )مقاصد الشريعة اإلسبلمية(
ناىا كسنسكؽ بعضان مف التعاريؼ التي كضعيا العمماء لممقاصد حتى يتسنى لنا إدراؾ مع

 .(ّ)كمفيكميا

  عرؼ المقاصد ابف عاشكر بقكلو: "مقاصد التشريع العامة ىي: المعاني كالحكـ الممحكظة
لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا، بحيث ال تختص مبلحظاتيا بالككف في نكع 
خاص مف أحكاـ الشريعة، فيدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة، كغايتيا العامة كالمعاني التي ال 
يخمك التشريع عف مبلحظاتيا، كيدخؿ في ىذا أيضان معاف مف الحكـ ليست ممحكظة في سائر 

 .(ْ)أنكاع األحكاـ" 
  كعرفيا الدكتكر يكسؼ القرضاكم بقكلو: "الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر

في حياة المكمفيف، أفرادان كأسران كالنكاىي كاإلباحات، كتسػػػػعى األحكػػػػػػاـ الجزئيػػػػػة إلػػػػى تحقيقيػػػػا 
 .(ٓ)كجماعات كأمة" 

  ،كعرفيا الدكتكر أحمد الريسكني بقكلو: "ىي الغايات التي كضعت الشرعية ألجؿ تحقيقيا
 .(ٔ)لمصمحة العباد" 

  ،كعرفيا نكر الديف الخادمي بقكلو: "المقاصد ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ الشرعية
     كانت المعاني حكمان جزئيان، أـ مصالح كمية، أـ سمات إجمالية، كالمترتبة عمييا، سكاء أ

        ، كمصمحة اإلنساف في كىي تتجمع ضمف ىدؼ كاحد كىك تقرير عبكدية هللا 
 .(ٕ)الداريف" 

                                                 
 .ْٖ/ُ، د. نكر الديف بف مختار الخادمي، "االجتياد المقاصدم، حجيتو، ضكابطو، مجاالتو"( انظر: 1)
 .َُِ، الشيخ محمد الحبيب الخكجة، ص"بيف عممي أصكؿ الفقو كالمقاصد"( 2)
 ، د. سيؼ الديف إسماعيؿ، مقاؿ منشكر عمى مكقع إسبلـ أكف اليف."المفاىيـ مفاتيح الفيـ كمرايا الحضارة"( 3)
 .ُٓٔ( مقاصد الشريعة اإلسبلمية، البف عاشكر، ص4)
 .َِ، د. يكسؼ القرضاكم، ص"ة كالنصكص الجزئيةدراسة في فقو المقاصد بيف المقاصد الكمي"( ٓ)
 .ٕ، د. أحمد الريسكني، ص"نظرية المقاصد عند الشاطبي"( ٔ)
،     "عمـ المقاصد الشرعية"، كِٓ، د. نكر الديف الخادمي، ص"االجتياد المقاصدم حجيتو، ضكابطو، مجاالتو"( ٕ)

 .ُٕد. نكر الديف الخادمي، ص
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  الخالصة:
 حكاـإف المقاصد الشرعية ىي جممة ما أراده الشارع الحكيـ، مف مصالح تترتب عميو األ

ىدؼ كمصمحتو المتمثمة ببمكغ التقكل مقصد، كما أف الجياد ىدؼ فمصمحتو  فالصكـالشرعية، 
المتمثمة بدرء العدكاف كالذب عف األمة مقصد، كذلؾ الزكاج ىدؼ كمصمحتو التي ىي غض 
نجاب الذرية، كا عمار الككف كىذه مصالح كثيرة كمتنكعة، كىي تجمع  البصر، كتحصيف الفرج، كا 

سعادىـ في الدنيا  "ىي تحقيؽ  عبادة هللا في مصمحة كبرل، كغاية كمية،  صبلح المخمكقيف كا  كا 
 .(ُ)  كىذا ىك المقصد األساسي كاألسمى كاآلخرة"

 الفرق بين األىداف والمقاصد :المطمب الثالث
مف خبلؿ ما سبؽ مف تعريفات اصطبلحية لكؿ مف األىداؼ كالمقاصد، نبلحظ الفرؽ بيف      

 الي:كبل االصطبلحيف، كتتمثؿ بالت

 .(ِ) أواًل: األىداف:
لكؿ فكرة انطبلقة كمسار كىدؼ، "فاالنطبلقة" ىي البداية السميمة التي تؤدم إلى المسار 
نما عمى المسمـ  السميـ، كالمسار السميـ يكصؿ إلى اليدؼ النبيؿ، كبذلؾ يككف اليدؼ ليس بداية، كا 

 . يضع لو ىدفان، كيسعى لمكصكؿ إليومف بداية حياتو أف 

 اؼ الكبرل كالعامة تيتـ كتعتني في صياغة القيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ.األىد 
 .األىداؼ تقـك عمى تطكير فمسفة المجتمع الممنيجة كفؽ سياستيا التربكية 

 .األىداؼ العامة كالخاصة ال بد أف ترتبط بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف 

 ما ىك مجيكؿ، غير قابؿ لمتحقيؽا األىداؼ منيا ما ىك معمكـ التحقيؽ، كمني  . 
 .األىداؼ ىي التي يرغبيا اإلنساف، كيسعى مف خبلؿ تحقيقيا إلى تنظيـ سمككو اإلنساني 

 .إف األىداؼ تككف قبؿ نتاج أم عمؿ، ألنيا قد تتحقؽ  كقد ال تتحقؽ 

  كما أنيا عبارات تحاكؿ أف تعطي شكبلن كاتجاىان لمجمكعة مف المقاصد التفصيمية في
 ستقبؿ القريب أك البعيد.الم

 .يختمؼ تعريؼ اليدؼ تبعان لنكعيتو، كمستكل عمكميتو 

 ألىداؼ تنقسـ إلى عدة أىداؼ سمككية تطبيقية، كمعرفية ميارية، ككجدانية عاطفيةا  (ّ). 

                                                 
 بتصرؼ. ُٗ-ُٖ، د. نكر الديف بف مختار الخادمي، ص"، ضكابطو، مجاالتواالجتياد المقاصدم حجيتو"( ُ)
 : المرجع السابؽ، نفس الصفحات .( انظرِ)
 بتصرؼ. ُٖ-ُْ، د. ميدم محمكد سالـ، ص"األىداؼ السمككية"( انظر: ّ)
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 ثانيًا: المقاصد تتميز عن األىداف بالتالي:

 داؼ إلييا، فإف تحققت المقاصد ىي الحكمة المقصكدة كالمبادئ كالنتائج التي تسعى األى
 األىداؼ أصبحت النتائج مقصكدة لذاتيا، فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى المقاصد.

 .المقاصد ىي الحؽ المقصكد لذاتو 

  ،تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة، في العاجؿ كاآلجؿ، كدرء المفاسد كدفع المضار
 المقصكد األساس مف كراء أم عمؿ.

 لتي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالنكاىي كاإلباحات، كتسعى المقاصد ىي الغايات ا
 األحكاـ الجزئية إلى تحقيقيا في حياة المكمفيف، أفرادان كأسران كجماعات.

  المقاصد ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا، بحيث    
الشريعة، فيدخؿ في ىذا أكصاؼ  ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ

 الشريعة كغاياتيا العامة.

  المقاصد ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ القرآنية كالشرعية المترتبة عمييا، سكاء كانت تمؾ
المعاني حكمان جزئيان أـ مصالح كمية أـ سمات إجمالية، كىي تتجمع ضمف تقرير كنتاج كاحد 

 .(ُ)في الداريف ىك: العبكدية هلل كمصمحة اإلنساف 

  ،المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أجميا اٍستيٍخًمؼى اإلنساف عمى األرض، كىي )التكحيد
 .(ِ)كالتزكية، كالعمراف( 

 ولتوضيح ذلك:

إف لكؿ عمؿ ىدفان يضعو اإلنساف نصب عينيو، كيسعى بكؿ السبؿ المتاحة لمكصكؿ إليو،  
لعباده، ليصمكا إلى المرتقى  ريؼ، أراده هللا كما كضعت ىذه األىداؼ إال لمقصد نبيؿ كش

 كالمكانة التي تميؽ بو كخميفة هللا تعالى في األرض.
 كالمقصد ىك الطريؽ الذم يجب أف يسمكو اإلنساف في تحقيؽ األىداؼ . -
كاليدؼ ىك الغاية التي يرغب في الكصكؿ إلييا، فإذا تحققت أصبحت كسيمة لمكصكؿ إلى  -

 ىدؼ آخر .

لتعريؼ تككف المقاصد مقدمة لؤلىداؼ، أما إذا اعتبرنا اليدؼ ىك مقدمة كعمى ىذا ا
 لمكصكؿ إلى المقصد فيككف بذلؾ اليدؼ: ىك الطريؽ المكصؿ لممقصد .

                                                 
(ُ) &book &Chapterid= /library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Babid http://www.islamweb.net/ver ،  

 اقتباس كاختصار بتصرؼ مف مكقع الشبكة اإلسبلمية.     
 .ِٖ( انظر: مقاصد الشريعة، مجمكعة مف المؤلفيف، حكار مع د. طو جابر العمكاني، صِ)

http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_ShowChapter.php?lang=A&Babid4&Chapterid=4&book
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 واآلياتالسور وأىداف مقاصد أىمية معرفة  :المطمب الرابع
بر إف عمـ مقاصد السكر راجع إلى تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ القرآف الكريـ، كىك التد 

كاليداية، فيذا القرآف أنزؿ ليداية الناس، كىداية الناس ال تتحقؽ عمى كجو الكماؿ إال بالتأمؿ 
الدقيؽ في القرآف الكريـ، كمعرفة ما أنزؿ القرآف مف أجمو، كذلؾ ال يتحقؽ كيتبيف إال بالنظر في 

صكد منيا، فاهلل السكر، نيتدم إلى المق همقصكد سكر القرآف، فعندما ننظر إلى تفاصيؿ ما في ىذ
  أمرنا بالتدبر لمعرفة مراد هللا مف كبلمو كالعمؿ بو ،(ُ). 

قاؿ البقاعي: "إف مف عرؼ المراد مف اسـ السكرة، عرؼ مقصكدىا، كمف حقؽ المقصكد  
منيا عرؼ تناسب آييا، كقصصيا كجميع أجزائيا، فإف كؿ سكرة ليا مقصد كاحد، يدار عميو أكليا 

ف كاف فييا كآخرىا، كيستدؿ عمي و فييا، فترتب المقامات الدالة عميو، عمى أتقف كجو، كأبدع نيج، كا 
شيء يحتاج إلى دليؿ استدؿ عميو"، ثـ يقكؿ في بياف أثره في السكرة: "تككف السكرة كالشجرة 
النضيرة العالية، كالدكحة البييجة األنيقة الخالية، المزينة بأنكاع الزينة المنظكمة بعد أنيؽ الكرؽ 

أفناف الدر، كأفنانيا منعطفة إلى تمؾ المقاطع كالدكائر، ككؿ دائرة منيا ليا شعبة متصمة بما قبميا، ب
كشعبة ممتحمة بما بعدىا، كآخر السكرة قد كاصؿ أكليا، كما الحـ انتياؤىا ما بعدىا، كعانؽ 

البديعة النظـ، ابتداؤىا ما قبميا، فصارت كؿ سكرة دائرة كبرل، مشتممة عمى دكائر اآليات الغٌر، 
العجيبة الضـ، بميف تعاطؼ أفنانيا، كحسف تكاصؿ ثمارىا كأغصانيا، كمف حقؽ المقصكد مف 

 .(ِ)السكرة عرؼ تناسب آييا كقصصيا كجميع أجزائيا" 

في كتابو النبأ العظيـ مؤكدان ذلؾ كمجميو: "لماذا نقكؿ إف المعاني  (ّ)كيقكؿ محمد دراز 
جرات في البنياف؟ ال، بؿ إنيا لتمتحـ فييا كما تمتحـ األعضاء في تتسؽ في السكرة كما تتسؽ الح

جسـ اإلنساف، فبيف كؿ قطعة كجارتيا رباط مكضعي مف أنفسيما، كما يمتقي العظماف عند 
المفصؿ، كمف فكقيا تمتد شبكة مف الكشائج تحيط بيا عف كثب، كما يشتبؾ العضكاف بالشراييف 

 بمجمكعوكمو يسرم في جممة السكرة اتجاه معيف، كتؤدم كالعركؽ كاألعصاب، كمف كراء ذلؾ 
اختبلؼ  كيتعاكف بجممتو عمى أداء غرض كاحد، مع، غرضان خاصان، كما يأخذ الجسـ قكامان كاحدان 

 كظائفو العضكية .

                                                 
 ، د. محمد بف عبد العزيز الخضيرم، الممتقى العممي لمتفسير كعمـك القرآف بتصرؼ."عمـ المقاصد أىمية"( ُ)
 .ُْٗ، البقاعي، ص "مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكرانظر: "( ِ)
( محمد دراز: فقيو متأدب مصرم أزىرم، كاف مف ىيأة كبار العمماء باألزىر، لو كتب منيا "الديف"، دراسة ّ)

ـ(،  انظر: ُٖٓٗ-ىػُّٕٕ، )ت: "كمدخؿ إلى تفسير القرآف"يدية لتاريخ اإلسبلـ، ككتاب "النبأ العظيـ"، تمي
 .ِْٔ/ٔاألعبلـ لمزركمي، 
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إف مقصد السكرة ىك أصؿ معانييا التي ترجع إليو، فيك أصؿه في فيـ معاني كبلـ هللا 
 تعالى.

ر كبلـ هللا تعالى عمى غير سكر سبيؿ لمسبلمة مف الخطأ أك تفسيإف معرفة مقاصد ال
 . (ُ) مراده

إف تفسير القرآف باعتبار مقاصد السكر يجعؿ كبلـ هللا تعالى مؤتمفان منتظمان عمى نحك 
 كماؿ نظمو كمعانيو، كتككف السكرة معو كالبناء المرصكص، ككالعقد المتناسؽ.

ت بيف آياتيا بمعرفة مقصد السكرة، فتككف لحمة كاحدة تنتظـ آيات السكرة، كتظير المناسبا
 .(ِ)يجمعيا معنى كاحد

ربط اآليات بالكاقع يتحقؽ بمعرفة عمـ مقاصد السكر، كالمتدٌبر في مقصد السكرة تعمقو 
 كمعاينتو تزيد مف تفاعؿ المفٌسر كالد ارس، كيساعده عمى التطبيؽ.

كتقرُّ بو العيف، كييكضح ما فيو مف ركائع ىذا  إف  ىذا العمـ يرسخ اإليماف، كيينير القمب،
 العمـ العظيـ.

إدراؾ المقاصد يساعد الدعاة كالباحثيف عمى الفيـ الصحيح لغايات كبلـ رب العالميف، 
 .(ّ)كتحقيؽ أىدافيـ، فبل ينشغمكف بالمظاىر الفارغة الجكفاء، كيحفظيـ مف الزلؿ كاالعكجاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ُٖٖ/ُ( النبأ العظيـ، محمد دراز، ُ)
 .ُْٗ( انظر: "مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر"، لمبقاعي، صِ)
 .ُّص هللا الربيعة، ، لمحمد عبد"عمـ مقاصد السكر "( كتابّ)
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-ِّ- 
 

التعريف بالدراسة التحميمية: المطمب األول  
 :الدراسة التحميمية لغة واصطالحاً 

كممتيف ىما )الدراسة( ك)التحميمية(،  إف مصطمح الدراسة التحميمية مركب تركيبان كصفيان، مف 
كلكي يتنسى لنا الكقكؼ عمى المعنى المغكم ليذا المركب، ال بد مف معرفة المعنى المغكم لكؿ 

 كممة عمى حدة.

 أواًل: تعريف الدراسة لغة: 

ُؿقَن افؽَِتاَب َوبِ ]مصدر مأخكذ مف الفعؿ )درس( كمنو قكلو تعالى: ىي       ـُْتْؿ ُتَعؾه ـُ ـْتُْؿ بَِِل  ـُ َِل 

، كبعد النظر في بعض المفاىيـ  {014}األىعام:[ َوفَِقُؼقُفقا َدَرْشَت ]،  {79}آل عمران:[ َتْدُرُشقنَ 
 المغكية لمكقكؼ عمى المعنى المغكم لكممة )الدراسة( كانت خبلصة القكؿ كما يأتي:

مؽ كبمى، كالبىعير جرب، درسان كدركسان، عفا كذىب أثره، كتقادـ عيده، كالث ٍكب كنىٍحكه أخ )درس(
كالمرأة حاضت فيي دارس، كجمع: درس، كدكارس، كالكتاب كنحكه درسان كدراسة قرأه، كأقبؿ عميو 

 ليحفظو، كيفيمو.

الكتاب كنحكه، درسو كتعيده بالقراءة كالحفظ، لئبل ينساه، كالطمبة الكتاب درسو كؿ منيـ  )تدارس(
 .(ُ)عمى اآلخر 

أم اقرأكه، كتعيدكه، لئبل تنسكه، يقاؿ: درس يدرس درسان، كدراسة، كمنو: " تدارسكا القرآف،  
 .(ِ)كأصؿ الدراسة: الرياضة كالتعيد بالشيء" 

 وخالصة القول:
إف الناظر في تصريفات مادة )درس( يتبيف أف معناىا المغكم ال يخرج عف ككف المقصكد  

زالة عف الحفظ كالمداكمة، عمى القراءة، بالدرس، كالكشؼ كالبياف، ك  الحفظ لئبل ينساه، كالتكضيح كا 
 المبس كاإلشكاؿ عف المفظ المراد، كالمجيء بمفظ أيسر كأسيؿ مف لفظ األصؿ.

 ثانيًا: تعريف التحميمية لغة:

م ؿ( عمى كزف )فىع ؿ( ليككف مصدره عمى كزف )تىٍفعيؿ(.        أصميا مف الفعؿ الرباعي )حى

                                                 
، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد "المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية المعاصرة" (ُ)

 .ِٕٗ/ُالنجار، 
 .ُُّ/ِ، فخر الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف الجزرم، "النياية في غريب الحديث كاألثر"( ِ)
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حم ؿ، عممية تقسـ الكؿ إلى أجزائو، كرد الشيء  حم ؿ، تحميؿ مفرد، جمع تحميبلت، كمصدر
 .(ُ)إلى عناصره 

مُّيا حبلن: فتحيا كنقضيا  (ِ)قاؿ ابف منظكر (: "حٌؿ العقدة يىحي في الفعؿ الثبلثي )حؿ 
")كتحميمية( مفرد اسـ مؤنث منسكب إلى تحميؿ، )دراسة تحميمية(، يتخذ التحميؿ أساسان (، ّ)فانحم ت" 

 .(ْ)ليا" 
بؽ مف بياف المعنى المغكم لشقي المركب، يمكف تعريؼ مركب )الدراسة التحميمية( كمما س

لغة بأنو: "الكشؼ كالبياف عف أجزاء الكبلـ لمعرفة خباياه، مع المجيء بمفظ أيسر، كأسيؿ مف لفظ 
 األصؿ.

 :التحميل اصطالحاً 

ـ إنسانية، ىك إرجاع ظاىرة مركبة إلى أبسط عناصرىا، أك أجزائيا، فيستخدـ في عمك   
 كطبيعية كثيرة بمعاف متعددة لكنيا جميعان تربط بيذا المعنى العاـ.

أف )الدراسة التحميمية( ىي: العمـ الذم يكشؼ فيو المفسر أك يتبيف في ضكء ما سبؽ 
  .ميةالدارس، عف معاني آيات القرآف الكريـ مف خبلؿ المباحث التفصي

عيب فيمو، ىي تفكيؾ الكبلـ عمى اآلية لفظة لفظة، كتك  حميؿ اآلية تحميبلن يفؾُّ ما صى
 كالتعمؽ في أسرارىا، لمتكصؿ لغايتيا، كمعرفة المراد منيا. 

 متطمبات الدراسة التحميمية :ثانيالمطمب ال
"البحث العممي النزيو أساس المعرفة الحقة التي تعكد عمى طبلبيا بالنفع، كثمرتو مف 

تباره في نضج عذلؾ فإف تييؤ أسبابو ألم باحث أمر لو ا أشيى األكؿ لغذاء الفكر كتنمية العقؿ، كل
خاصة مف اىـ ما يجب االعتناء  ثماره كدنك قطكفو، كالبحث في العمكـ الشرعية عامة كفي التفسير

  .(ٓ)كالتعرؼ عمى شركطو كآدابو، حتى يصفك مشربو، كيحفظ ركعة الكحي كجبللو"  بو،

                                                 
 .َٓٓ/ُحمد مختار عمر، ، أ"مجمع المغة العربية"( ُ)
( ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي بف أحمد بف القاسـ، ابف منظكر، أبك الفضؿ األنصارم األفريقي ِ)

ىػ. انظر: بغية الكعاة ُُٕالمصرم، كلي قضاء طرابمس، مف أشير كتبو: لساف العرب في المغة، تكفي سنة 
 .ِْٖ/ُفي طبقات المغكييف كالنحاة، جبلؿ الديف السيكطي، 

 .َِّ/ُُ، ابف منظكر، "لساف العرب"( ّ)
 . َِٔ/ّ، رينيارت بيتر آف دكرم، "تكممة المعاجـ العربية"( ْ)
 .ّْٗص  ،لمقطاف "مباحث في عمـك القرآف"( ٓ)
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لى لبياف مراده مف االكريـ تتناكؿ كبلـ هللا تعفالدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد القرآف 
ف يعيش معو أخكض في ىذا المجاؿ ك الكالغاية منيا؛ لذلؾ يتعيف عمى أم باحث أك عامؿ ب وكبلم

 كىي عمى النحك اآلتي:   ىذه الدراسة لخدمة كتاب هللا  أف تتكافر فيو متطمبات
  (1) أواًل: متطمبات ذاتية مطموبة في صاحب الدارسة:

     ف يككف صحيح العقيدة؛ ألف صحة العقيدة كسبلمتيا ليا أثر كبير في نفس صاحبيا، أ -ُ
    كما يحممو المرء مف أفكار كمعتقدات تظير في كبلمو منطكقاى كمكتكباى، كال بد أف تؤثر 

 عمى دراستو كأىدافو التي يستخمصيا أثناء بحثو. 

بلقتو مع لع اياى، مقببلى عمى الطاعات، كقاطعالمقصد ليناؿ التسديد، كيككف تقب أف يككف مؤمنان  -ِ
ؽ هللا سبحانو، كيفتح عميو ربو مف بركاتو، فيك يعمؿ في يى بتكفالمنكرات كالمعاصي، ليحظ

 الت كأعظميا. اأجؿى المج

ثبات صحتيا كالتعصب نصرة مذ إلىالتجرد مف اليكل؛ ألف األىكاء تدفع أصحابيا  -ّ اىبيـ، كا 
 كلك كانت عمى غير حؽ.  ليا

ك كاف عممو مف بيف العالـ كاالنتفاع بعممو،  ف الخمؽ كالتكاضع كليف الجانب، فالتكبر يحكؿحس -ْ
 نافعان لنفعو.

حسف في دراستو كيقكييا، كيمـ بكؿ ة في حديثو، فعميو أف يتأنى حتى يأف يتحمى بالتأني كالركي -ٓ
لمتمقي، بؿ عميو أف نافع مفيد أيضان ليحذر أف يسرد كبلمو سردان سريعان ال يفيمو القارئ كا

 .بٌينو كيكضحو فيككف مفيكٌماييفصؿ الكبلـ ك 

 .(0) ثانيًا: متطمبات عممية في صاحب الدراسة:
 أف الدراسة التحميمية تنصب عمى معرفة داللة الكممة المغكية، كداللتيا الشرعية . -1
 يات في السكرة .التعرؼ عمى الرابط بيف الكممات في الجممة كبيف الجمؿ في اآلية كبيف اآل -0
آلية، كبياف كجكه اإلعراب كدكرىا في األساليب عمى القراءات كأثرىا عمى داللة االتعرؼ  -2

 البيانية، كا عجاز القرآف .
براز جكانب اليداية منيا ما لـ يمـ بيذه  فالمفسر ال يستطيع أف يعبر عف مكضكع اآليات كا 

 .التفصيبلت
  أىـ األدكات المطمكبة في الٌدارس، ليعمـ مدلكالت األلفاظ، العمـ بالمغة العربية كفنكنيا مف  -4

  كىك يحتاج لمعرفة عمـ المغة مف أفعاؿ كأسماء كحركؼ، فيأخذىا مف كتب المغة المتخصصة، 
                                                 

 .ِّّ -ُّّص  "مباحث في عمـك القرآف، لمقطاف"،( انظر: ُ)
 .ِٓ"مباحث في التفسير المكضكعي"، مصطفى مسمـ، ص( انظر: ِ)
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كقاؿ أبك حياف األندلسي: "اعمـ أنو ال يرتقي مف عمـ التفسير ذركتو، كال يمتطي منو صيكتو، 
 .(ُ)ان منو إلى رتبة اإلحساف" يساف، مترقإال مف كاف متبحران في عمـ الم

معرفة عمكـ القرآف ألنيا مفتاح لمتفسير، كيستخدميا الدارس لكتاب هللا الكريـ لمعرفة مدلكالت  -0
اآليات، كعمكـ القرآف كتشمؿ أسباب النزكؿ، كجمع القرآف كترتيبو، كمعرفة المكي كالمدني، 

 قراءات إلى غير ذلؾ مما لو صمة بالقرآف.كالناسخ كالمنسكخ، كالمحكـ كالمتشابو، كال

"أف يبدأ أكالن بتفسير القرآف بالقرآف، فما أيجمؿ منو في مكضع فإنو قد فيٌصؿ في مكضع آخر،  -6
 .(ِ)كما اختصر منو في مكاف فإنو قد بسط في مكاف آخر" 

مقرآف شارحة ل أف يفسر مف السنة كاألحاديث النبكية الصحيحة منيا، فإف سنة النبي  -7
لما  صدر منو ىك مف ربو، كالسنة مبينةال ينطؽ عف اليكل، إنما ما ي مكضحة لو، فالنبي 
ًٓ ُكقِحل إَِفقِْفْؿ َؾاْشَلُفقا]في القرآف الكريـ  َّٓ ِرَجا ـْ َؿْبؾَِؽ إِ ـُْتؿْ  َوَما َأْرَشْؾـَا ِم ـُ ِر إِْن  ـْ َٓ   َأْهَؾ افذه

ُرونَ بِافَبقهـَاِت َوافزُّ *  َتْعَؾُؿقنَ  ُفْؿ َيَتَػؽَّ َل إَِفقِْفْؿ َوَفَعؾَّ َ فِؾـَّاِس َما ُكزه َر فُِتَبغه ـْ     ,[ُبِر َوَأْكَزْفـَا إَِفقَْؽ افذه

نة، كاألمثمة  (ّ) )أال إني أ وتيت  القرآن وِمْثم و م ع و (: ، كقاؿ { 22-22 }النحل: يعني: السُّ
د كالراحمة، كتفسير الظمـ بالزا عمى أف السنة مكضحة لمقرآف كثيرة منيا تفسير السبيؿ

 .(ْ)بالشرؾ

 فإذا لـ يجد التفسير مف القرآف أك السنة، يرجع إلى أقكاؿ الصحابة الذيف شاىدكا النبي  -8
كعايشكه، كشيدكا األحكاؿ التي نزلت فييا اآليات، فإذا لـ يجده فيطمب ذلؾ مف أقكاؿ التابعيف 

كتمقكا  ف التابعيف الذيف لقكا أصحاب النبي كمجاىد بف جبر، كالحسف البصرم، كغيرىـ م
كتكممكا بعض األحياف باالستنباط كاالستدالؿ، أك يأخذ مف األئمة المفسريف الذيف برعكا  منيـ،

 .(ٓ)في تفسير القرآف 

 

 

 

                                                 
 .َُٗ/ُ، ألبي حياف األندلسي "البحر المحيط"( تفسير ُ)
 .َّّعمـك القرآف"، لمقطاف، ص  مباحث في"( ِ)
( قاؿ عنو األلباني: إنو حديث ُُْٕٕ، ح )َُْ/ٖبف معد يكرب الكندم  د، باب حديث المقدا"مسند أحمد"( ّ)

 .ِّٓ/ِمشيكر صحيح، انظر: مكسكعة األلباني في العقيدة 
 .َّّ، ص "احث في عمـك القرآفمب"( انظر: ْ)
 "المرجع السابؽ، نفس الصفحة.( انظر: ٓ)
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 الفصل األول 
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة "المؤمنون"

 كيتككف مف أربعة مباحث:
مقاصد وأىداف سورة "المؤمنون" من الدراسة التحميمية لول: المبحث األ 

 (.00-1اآلية )
مقاصد وأىداف سورة "المؤمنون" من الدراسة التحميمية لالمبحث الثاني: 

 (.02-02اآلية )
مقاصد وأىداف سورة "المؤمنون" من ل الدراسة التحميمية المبحث الثالث:

 (.92-01اآلية )
مقاصد وأىداف سورة "المؤمنون" من لتحميمية لالدراسة االمبحث الرابع: 

 (.118-91اآلية )
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 المبحث األول

مقاصد وأىداف سورة "المؤمنون" الدراسة التحميمية ل
 (00-1من آية )

 :كيشتمؿ عمى ثبلثة مقاطع
 األول: خصال المؤمنين. المقطع
 خمق اإلنسان ومراحمو. الثاني: من أدلة وجود هللا  المقطع

نزال األمطار وتسخير األنعام. مقطعال  الثالث: خمق السموات وا 
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 المقطع األول: خصال المؤمنين
ـَ ُهْؿ يِف َصََلِِتِْؿ َخاِصُعقنَ  * َؿْد َأْؾَؾَح اُدْمِمـُقنَ ]قاؿ تعالى:  ْغِق  * افَِّذي ـِ افؾَّ ـَ ُهْؿ َظ َوافَِّذي

اِة َؾاِظُؾقنَ  * ُمْعِرُوقنَ  ـَ ـَ ُهْؿ فِؾزَّ ـَ ُهْؿ فُِػُروِجِفْؿ َحاؾُِظقنَ  * َوافَِّذي َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْؿ أْو َما َمَؾَؽْت  * َوافَِّذي إِ

ُْؿ َؽْرُ َمُؾقِمغَ  ـِ اْبَتَغك َوَراَء َذفَِؽ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَعاُدونَ  * َأْيَِلَُّنُْؿ َؾنَِّنَّ ََماَكاِِتِْؿ َوَظْفِدِهْؿ  * َؾَؿ ِٕ ـَ ُهْؿ  َوافَِّذي

ـَ ُهْؿ َظَذ َصَؾَقاِِتِْؿ ُُيَاؾُِظقنَ  * َراُظقنَ  ـَ َيِرُثقَن افِػْرَدْوَس ُهْؿ ؾِقَفا  * ُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَقاِرُثقنَ  * َوافَِّذي افَِّذي

 .{00-0:}ادًمنون[ َخافُِدونَ 

 أواًل: المناسبة:

لما ختمت سكرة )الحج( بنداء الذيف آمنكا، كأمرىـ بأمكر الديف الخاصة كالعامة، ناسب أف 
تفتتح سكرة )المؤمنكف( بذكر أكصاؼ ىؤالء المؤمنيف الذيف كتب ليـ الفبلح، ألنيـ فعمكا أمر 

كابتدأت ىذه السكرة بما يثمر  دينيـ، ككذلؾ ختمت سكرة )الحج( بالصبلة كالزكاة كالعصمة بو 
 .(ُ)في الصبلة كغيرىا  االعتصاـ بو 

 النزول: سببثانيًا: 

ـَ كان إذا صمى رفع بصره إلى السماء، فنزلت )  أف رسكؿ هللا عف أبي ىريرة  ]افَِّذي

 .(ِ)( ، فطأطأ رأسو {1}ادممـقن:ُهْؿ يِف َصََلِِتِْؿ َخاِصُعقَن[ 

 ثالثًا: التحميل المغوي:

ؽًٌ كاألخر عمى  [َأْؾَؾَح  ] (، كليا أصبلف صحيحاف أحدىما يدؿ عمى شى مف الجذر الثبلثي )فىمىحى
األرض: شققتيا، كالفبلح: البقاء كالفكز، كقكؿ الرجؿ المرأتو استفمحي  فكز كبقاء، فاألكؿ: فمحت

 .(ّ)بأمرؾ، معناه )فكزم بأمرؾ(، كالفبلح: السحكر 

كقاؿ بعضيـ: الفبلح في الدنيا البقاء، أف يككف عمره مديدان، كالغنى كالعز. كقاؿ بعضيـ: 
بل جيؿ، كىذا ينطبؽ ز ببل ذؿ، كعمـ بالفبلح في اآلخرة فيك: بقاء ببل فناء، كغنى ببل فقر، كعأما 

 .(ْ)ة  عمى أىؿ اآلخر 
                                                 

 .َُٓ/ُّانظر: "نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر"، البقاعي،  (ُ)
(،      ّّْٖ، ح)ِْٔ/ِ"المستدرؾ عمى الصحيحيف"، لمحاكـ النيسابكرم، باب تفسير سكرة )المؤمنكف(،  (ِ)

 قاؿ الذىبي: حديث مرسؿ . كقاؿ حديث صحيح عمى شرط الشيخيف،
 . َْٓ/ْانظر:" مقاييس المغة"، البف فارس،  (ّ)
 "تفسير سكرة المؤمنكف"، أ.د.أحمد راتب النابمسي . (ْ)
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 : اإليماف لغة لو عدة معاف:[اُدْمِمـُقنَ ]

ـٍ ]قاؿ تعالى:  التصديق: -ُ ـَ ]، أم بمصدؽ لنا، كقاؿ تعالى:  {07}يوسف:[ َوَما َأْكَت بُِؿْمِم َؾَآَم

 ، أم صدقو. {36}العنكبوت:[ َفُف ُفقطٌ 
أنا آمف، كأمنت غيرم، مف )األمف(، كاألمف ضد الخكؼ، كقد آمنت، ف األمن واألمانة: -ِ

كاألمانة ضد الخيانة، كاإليماف ضد الكفر، كالتصديؽ ضد التكذيب ... أمف فبلف يأمف أمنان، 
ًمـ، كقيؿ أمف أكلياؤه عذابو.  .(ُ) كأمنةن، كأمانان فيك آمف، كأمف، مف باب فىًيـ كسى

 .(ِ)إلقرار بالمساف، كالعمؿ باألركاف" "ىك التصديؽ بالقمب، كا اإليمان اصطالحًا:
كأنو تعالى رب كؿ شيء كمميكو، كخالقو،  "ىك اإليماف بكجكد هللا تعالى  اإليمان باهلل تعالى:

كأنو كحده المستحؽ أف يفرد بجميع أنكاع العبادة، كىك المتصؼ بصفات الكماؿ، كالمسمى بأعماؿ 
 .(ّ)الجبلؿ، المنزه عف كؿ نقص كعيب" 

راعتو كسككنو كيتبعو سككف " [ُعقنَ َخاِص ] الخشكع ىك السككف كاالخبات، كخشكع القمب: ضى
 .(ْ)"الجكارح

 .(ٓ)كجاء في تفسير البغكم معاف متعددة منيا:
 مخبتكف أذالء. قاؿ ابف عباس: -ُ
 قاؿ الحسف كقتادة: خائفكف . -ِ
 قاؿ مقاتؿ: متكاضعكف . -ّ
 .قاؿ مجاىد: خفض الصكت -ْ
 .إال أف الخضكع في البدف، كالخشكع في القمبكالخشكع قريب مف الخضكع ،   -ٓ

الخاء كالشيف كالعيف أصؿ كاحد، يدؿ عمى التطامف، يقاؿ خشع إذا تطامف كطأطأ رأسو " وخشع:
 ة ذلؾػػكعبلق رػػكت كالبصػػي الصػػكع فػػػدف، كالخشػػكع في البػػكع، إال أف الخضػػب مف الخضػػك قريػػكى

                                                 
، كمختار َُْ/ُ، كلساف العرب، ابف منظكر، ُْْ/َُانظر: البحر المحيط، أبك حياف األندلسي،  (ُ)

 .ِٔالصحاح، الشيخ محمد بف أبي بكر الرازم، ص
 .ْْأحمد الخطيب، ص( أصكؿ العقيدة اإلسبلمية كمذاىبيا، أ.د. محمد ِ)
 .ّٖـ شحدة ياسيف، ص( شرح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية، د. نسيّ)
 .ُْ/ِ"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عزالديف الجمؿ،  (ْ)
 .ّٔٓ/ّ"انظر: "تفسير البغكم"،  (ٓ)
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 .(ُ) " ي الصبلة، كالتفكر في عظمة هللا بالخشكع في الصبلة التدبر لمعان
ْغقِ ]  البلـ كالغيف كالحرؼ المعتؿ أصبلف صحيحاف، أحدىما: يدؿ عمى الشيء ال يعتد بو، [ افؾَّ

كاآلخر عمى الميج بالشيء، فاألكؿ المغك: ما ال يعتد بو مف أكالد اإلبؿ، في الدية...، كالثاني: 
 .(ِ)قكليـ لغى باألمر إذا ليج بو 

            مف الجذر الثبلثي عىرىض، كالعىرىض: ما يعرض مف أحداث الدىر، كيزكؿ [ ِرُوقنَ ُمعْ ]
           فبل ثبات لو كىك كذلؾ ما يصيبو اإلنساف مف حظ في الدنيا، كيعترض لو كيزكؿ فبل 

 .(ّ)يثبت 
      عميو  لو أصؿ كاحد يدؿ عمى تجاكز في الشيء، كتقدـ لما ينبغي أف ييقتصر [افَعاُدونَ ]

            كالعادم: الذم يعدك عمى الناس ظممان كعدكانان، كالعيدكاف: الظمـ كالصراخ، كاالعتداء 
، كالعادكف: المتجاكزكف الحبلؿ إلى الحراـ، كىـ المتجاكزكف الحد في (ْ)مشتؽ مف العدكاف 

 .(ٓ)المعاصي 
، (ٔ)مراقبة كالحفظ، كاآلخر: الرجكع الراء كالعيف كالحرؼ المعتؿ أصبلف: أحدىما ال [َراُظقنَ ]

كراعكف: مف رىعىى الشيء يرعاه رعيان كرعاية: حاطو كحفظو، فيك راعو كىـ راعكف 
(ٕ). 

الفردكس مضافة إلى الجنات، كغير  تالكادم الخصيب، أك الركضة، كقد كرد[ افِػْرَدْوسِ ]
ًٓ ]مضافة في قكلو تعالى:  ْؿ َجـَّاُت افِػْرَدْوِس ُكُز  {017الكهف:}[ َُلُ

(ٖ). 
 .(ٗ) رابعًا: البالغة:

قد: إلفادة التحقيؽ، كاإلخبار بصيغة الماضي إلفادة [ َؿْد َأْؾَؾَح ادُْمِمـُقنَ ]قكلو تعالى: 
 الثبكت كالتحقؽ.

                                                 

 .ُِٖ/ِ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (ُ)
 .ُِٕ/ْ، ك"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عز الديف الجمؿ، ِٓٓ/ٓالمغة"، البف فارس، انظر: "مقاييس  (ِ)
 .ُُٕ/ّ"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عز الديف الجمؿ،  (ّ)
 .ِْٗ/ْانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ْ)
 .َُٗ/ّ"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عز الديف الجمؿ،  (ٓ)
 .َْٖ/ِ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (ٔ)
 .َِّ/ِطكطة الجمؿ"، لحسف عز الديف الجمؿ، "مخ (ٕ)
 .ِْٗ/ّانظر: المرجع السابؽ،  (ٖ)
، ك"إعراب القرآف كبيانو"، لمحيي الديف دركيش، ٗ-ٖ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ٗ)

ٔ/ْٕٗ-ْٖٗ. 
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ـَ ُهْؿ يِف َصََلِِتِْؿ َخاِصُعقنَ ]قكلو تعالى:  ْغِق ُمْعِرُوقنَ ]، [ افَِّذي ـِ افؾَّ ـَ ُهْؿ َظ اآليات [ َوافَِّذي
 فييا تفصيؿ بعد إجماؿ.

 )المؤمنكف، خاشعكف، معرضكف، فاعمكف، حافظكف، العادكف( سجع لطيؼ غير متكمؼ.
 .استعارة الستحقاقيـ الفردكس مف أعماليـ[ افَقاِرُثقنَ ]

ـَ ُهْؿ يِف َصََلِِتِْؿ َخاِصُعقنَ ]قاؿ تعالى:  ْغِق ُمْعِرُوقنَ *  افَِّذي ـِ افؾَّ ـَ ُهْؿ َظ اؽ فييا طب [َوافَِّذي
لممؤمنيف في ىذا الكصؼ بيف الفعؿ كالترؾ، إذ كصفيـ بالخشكع في  إيجاب فقد جمع هللا 

 الصبلة، كترؾ المغك، كىذا كمو مف طباؽ اإليجاب المعنكم.
 خامسًا: اإلعراب:

ـَ ُهْؿ فُِػُروِجِفْؿ َحاؾُِظقنَ ]قكلو تعالى:  َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْؿ أْو َما َمَؾَؽْت  * َوافَِّذي ُْؿ َؽْرُ إِ َأْيَِلَُّنُْؿ َؾنَِّنَّ

 .{6-4:}ادًمنون[ َمُؾقِمغَ 
َّٓ َظَذ َأْزَواِجِفؿْ ]قكلو تعالى:   يحتمؿ كجييف مف اإلعراب: [إِ

 في مكضع نصب بػ )حافظكف( في اآلية قبميا. الوجو األول: -ُ
أف تككف منصكبة في مكضع حاؿ، أم حفظكىا في كؿ حاؿ إال في ىذه  الوجو الثاني: -ِ

 .(ُ)ؿالحا
 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب:

بدأت ىذه السكرة ببياف جممة مف صفات المؤمنيف المفمحيف الذيف يرثكف  المعنى األول: -ُ
الفردكس كيخمدكف فييا، كمف ىذه الصفات: حفظيـ لفركجيـ، أم: مف المكاط كالزنا كنحك 

ستمتاع بيف بعقد الزكاج، ذلؾ، كبيف أف حفظيـ فركجيـ ال يمزميـ عف نسائيـ الذيف ممككا اال
 .(ِ)أك بممؾ اليميف 

أم كالذيف يحفظكف فركجيـ فبل يستعممكنيا في شيء إال في أزكاجيـ التي  المعنى الثاني: -ِ
 أحميا ليـ النكاح، أك في ممؾ أيمانيـ، يعني: اإلماء، فميس يبلمكف عمى ذلؾ، أم: يحفظكنيا 

 .(ّ)مكف عمى ذلؾ في كؿ األحكاؿ إال في حاليـ مع أزكاجيـ فبل يبل

                                                 
 .َٓٗ/ِانظر: "التبياف في إعراب القرآف"، العكبرم،  (ُ)
، ك"التفسير الكسيط"، َّٗ/ٓ، ك"أضكاء البياف"، لمشنقيطي، َُٔ/ُٖاإلعراب"، لصافي، انظر: "الجدكؿ في  (ِ)

 .َََّ/ُمحمد سيد طنطاكم، 
، ْٓٗ/ٔ، ك"إعراب القرآف كبيانو"، لدركيش، ْْْٗ/ٕانظر: "اليداية إلى بمكغ النياية"، مكي بف أبي طالب،  (ّ)

 .َُْ/ٓك"معالـ التنزيؿ"، البغكم، 
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 أثر االختالف:

     في كبل الكجييف كانت الحركة المقدرة في مكضع نصب، كلكف مسكغ نصبيا في 
 أفاد معنييف. األكؿ أنيا في مكضع نصب مفعكؿ بو، كفي الثاني أنيا في مكضع نصب حاؿ مما 

 سادسًا: القراءات:

 ألماناتيم(:( :في قولو القراءات

 :(ِ)مانتيـ( بغير ألؼ عمى التكحيد عمى إرادة الجنس )أل: (ُ)قرأ ابف كثير  -ُ

 .(ّ)كقرأ الباقكف: )ألماناتيـ( باأللؼ عمى الجمع  -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

 ك )ألمانتيـ( تشير إلى أمانة كاحدة تجمع كؿ ما يحممو المسمـ مف أمر دينو إن القراءة األولى:
 فيذه القراءة تعبر عف جنس األمانة، كاألمانة عيد ، ا لناس كالمك كىذا يعـ معاشرة ادنياه قكالن كفعبلن، 

 .(ْ)، مف قكؿ أك فعؿ أك عقيدة أعـ مف العيد، ككؿ عيد فيك أمانة

فإنيا تتعمؽ بجميع أمانات المؤمف التي تككف بينو كبيف خالقو مف ")ألماناتيـ(  أما القراءة الثانية:
ف بيف العباد كالكدائع كالصنائع، فعمى العبد الكفاء العبادات كالصكـ كالصبلة كغيرىا، كما تكك 

 .(ٓ) "بجميعيا

كبالجمع بيف القراءتيف تتبمكر صكرة جميمة لممؤمف الذم يحفظ كيرعى جميع أماناتو التي 
 تككف بينو كبيف خالقو، كالتي تككف بينو كبيف الناس، فيك بذلؾ يحفظ عيده كأمانتو بحفظ أمر دينو

د ال يقبؿ التجزئة، كال التبعيض، إما أف تككف حافظان لؤلمانة ػػػة جنس كاحػػبلن، فاألمانػػاه قكالن كفعػػػكدني
 راعيان ليا، أك أف تككف مضيعان ليا كالعياذ باهلل.

                                                 
ىػ(، ىك أبك معبد، عبد هللا بف كثير بف عمر بف عبد هللا المكي الدارم أصمو َُِ-ْٓ) ابف كثير المكي (ُ)

فارسي كأحد القراء السبعة، ثقة إماـ أىؿ مكة في القراءة، كلد بمكة، كلقي بيا عدد مف الصحابة، منيـ:     
قار عالـ بالعربية، أخذ القراءة عبد هللا بف الزبير، كأبك أيكب األنصارم، كاف فصيحان مفكىان، عميو السكينة كالك 

 عنو خمؽ كثير، كأشير مف ركل عنو بكاسطة اثناف ىما: البزم كقنبؿ، انظر: غاية النياية، كمعرفة القراء.
 .ُُّ/ُانظر:" المبسكط في القراءات العشرة، أحمد النيسابكرم،  (ِ)
 ،ِّٖ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (ّ)
، لمسمرقندم، َُٕ/ُِ: "الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي، انظر (ْ)  .ْْٕ/ِ، كبحر العمـك
 .ُّٕ/ْ، كتفسير ابف عطية، َُْ/ٓ"معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف"، لمبغكم،  (ٓ)
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 :في قولو: )عمى صالتيم ( القراءات
 . (ْ) )عمى صبلتيـ( بغير كاك عمى كاحدة إلرادة الجنس  (ّ)كخمؼ  (ِ)كالكسائي  (ُ)قرأ حمزة  -ُ
 .(ٓ)قرأ الباقكف )عمى صمكاتيـ( بالجمع ك  -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
، حيد، ليفاد الخشكع في جنس الصبلةأفادت قراءة )عمى صبلتيـ( باإلفراد عمى إرادة التك 

فذكر المصدر ، كانت، ككجو اإلفراد أف الصبلة في األصؿ مصدر كالعمؿ كاألمانة أم صبلة
 ، (ٔ)ة مف الصمكات المفركضة  عمى كؿ صبلكيعني المحافظة 

راءة )عمى صمكاتيـ( بالجمع لتفاد المحافظة عمى أعداد الصمكات الخمس كالكتر أما ق
المحافظة عمى أعداد الصمكات كميا كعدـ تضييع أم منيا كالسنف المرتبة مع كؿ صبلة كصبلة، ف

، كبالجمع بيف (ٕ)  كما تفيد تعظيـ الصبلة، كتعظيـ مف يحافظ عمييا، كتعظيـ جزائو مف هللا
القراءتيف يستشعر المؤمف أىمية المحافظة عمى الصبلة المفركضة إلى جانب النافمة، فبعد ثناء هللا 

ـَ ُهْؿ يِف َصََلِِتِْؿ َخاِصُعقنَ ]تعالى عمى المؤمنيف في صبلتيـ بقكلو تعالى:  ، أثنى  {3}ادًمنون:[ افَِّذي
مكاتيـ، مما يدؿ عمى تفرد الصبلة كاختصاصيا معالـ عمييـ مٌرة أخرل، لمحافظتيـ عمى جميع ص

 كابيا، كعظيـ صفة المحافظة بلؽ، كما يدؿ عمى جزيؿ ثػػػى اإلطػػػادات عمػػيختص بو غيرىا مف العب

                                                 
ىػ(، ىك أبك عمارة حمزة بف حبيب بف عمارة بف إسماعيؿ الككفي التيمي مكالىـ ُٔٓ-َٖحمزة الككفي ) (ُ)

رئ العبلمة، أحد القراء السبعة، إماـ الناس في القراءة بالككفة بعد عاصـ ثقة، حجة، مجكدان لكتاب الزيات القا
هللا، عالمان بالفرائض كالعربية، حافظان لمحديث، أدرؾ بعض الصحابة أشير مف ركل عنو خمؼ كخبلد، كأخذ 

الذىب، ألبي الفبلح الحنبمي،  ، كشذراتٔٔ/ُعنو القراءة خمؽ كثير، انظر: معرفة القراء، البف الجزرم، 
 .ِّٔ-ُِٔ/ُ، كغاية النياية، َِْ/ُ

ىػ(، ىك أبك الحسف عمي بف حمزة بف عبد هللا بف عثماف النحكم المكي األسدم ُٖٗ-ُُٗالكسائي الككفي ) (ِ)
ت، كاف مكالىـ الكسائي، كقيؿ لو الكسائي ألنو أحـر في كساء، انتيت لو رئاسة اإلقراء بالككفة بعد حمزة الزيا

، كغاية النياية، البف الجزرم، ِٔٗ/ُإماـ الناس في القراءة في زمانو أعمميـ بيا، انظر: معرفة القراء، 
 .ُِٕ/ُ، كما بعدىا، كالنشر في القراءات العشر، البف الجزرم، ّٓٓ/ُ

ر أحد ىػ(، ىك أبك محمد خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب بف خمؼ بف خمؼ بف ثعمب األسدم البزاِِٗ-َُٓخمؼ ) (ّ)
القراء العشرة، كأحد الركاة عف سميـ عف حمزة، حفظ القرآف كىك ابف عشر سنيف، كاف ثقة زاىدان عابدان عالمان، 

 .ِّٕ-ِِٕ/ُ، كغاية النياية، البف الجزرم، ُْٗ/ُكقد اختار لو قراءة انفرد بيا، انظر: معرفة القراء، 
 .ُُّ/ُكرم، انظر:" المبسكط في القراءات العشرة، أحمد النيساب (ْ)
 .ِّٖ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (ٓ)
 .ُُّ/ُانظر:" المبسكط في القراءات العشرة، أحمد النيسابكرم،  (ٔ)
 .ِّٖ/ِ، ك"النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم، ُٖ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (ٕ)
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 .(ُ)عمييا 
 سابعًا: المعنى اإلجمالي:

افتتحت سكرة "المؤمنكف" بالحديث عف صفات المؤمنيف، كىذا افتتاح بديع ألنو مف جكامع 
أم فازكا كسعدكا التصافيـ بصفة [ َؿْد َأْؾَؾَح ادُْمِمـُقنَ ]الكمـ، فإف الفبلح غاية كؿ ساعو إلى عممو 

 .كرسمو كاليـك اآلخر اإليماف، أم التصديؽ باهلل 

مؤمنيف الذيف استحقكا أف يحكـ هللا ليـ بالفبلح، في قكاه تعالى: لمىذه صكرة قرآنية صادقة 
 ، فبلح في الدنيا كاآلخرة .[ـُقنَ َؿْد َأْؾَؾَح اُدْممِ ]

 في كتابو: -تعالى-يـ هللاحقكف ىذه المكانة، إنيـ الذيف كصفيستفمف يا ترل ىؤالء الذيف 

ـَ ُهْؿ يِف َصََلِِتِْؿ َخاِصُعقنَ ] -ُ فالخشكع ىنا خشكع القمب، كىك الخضكع كالتذلؿ مع الخكؼ [ افَِّذي
صؿ لمف فزع قمبو ليا، كاشتغؿ بيا عما عداىا كسككف الجكارح، كالخشكع في الصبلة إنما يح

كىك حضكر القمب بيف يدم هللا تعالى مستحضران جميع ما يقكلو كيفعمو في صبلتو، مف أكليا 
 .(ِ)إلى آخرىا فتنتفي بذلؾ الكساكس 

، (ّ)(حبب إليَّ من الدنيا الطيب والنساء، وجعمت قرة عيني في الصالة: )قاؿ رسكؿ هللا 
ف كانت مجزئة مثابان عمييا، فالصبلة التي  ال خشكع فييا كال حضكر قمب ال قيمة ليا، كا 

 .(ْ)عمى حسب ما يعقؿ القمب منيا فالثكاب 

ْغِق ُمْعِرُوقنَ ] -3 ـِ افؾَّ ـَ ُهْؿ َظ ىك الكبلـ الذم ال خير فيو كال فائدة كذلؾ يشمؿ الكذب [ َوافَِّذي
َوإَِذا ]األقكاؿ كاألفعاؿ، كقكلو تعالى: كاليذؿ كالسب كجميع المعاصي، كماال فائدة فيو مف 

وا ـَِراًما ْغِق َمرُّ وا بِافؾَّ  . {73}الفرقان:[ َمرُّ

حتى ال يقع المساف في المغك، كلقد جاء عمى لساف نبي  فقد أدبنا اإلسبلـ بأدب الصمت
ماـ اليدل، كما ذكره العمماء في التأدب  .(ٓ) البرية كا 

                                                 
 .ُٕٕ/ّم، انظر:" الكشاؼ"، لمزمخشر  (ُ)
 .ُِْ/ٓانظر: "التفسير المكضكعي"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  (ِ)
، إسناده حسف، حكـ األلباني: َُّْٕ، حّّْ/ُِ، "مسند أحمد بف حنبؿ"، باب مسند أنس بف مالؾ  (ّ)

 صحيح.
 .ُِ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ْ)
 .َِٗٔ-ِٖٗٔ/ْر"، الشخ عبد الحميد كشؾ، انظر: "في رحاب التفسي (ٓ)
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" يا رسول هللا أي المسممين أفضل؟، قال: من قال: قمت : عف أبي مكسى األشعرم 
 .(1)سمم المسممون من لسانو ويده" 
ْعك   لسانك قمت يا رسول هللا : ما النجاة؟ قال: "أمسك عميكعف عقبة بف نافع قاؿ:  وْلي س 

ِطيئ ِتك   م ى خ  ، و اْبِك ع   .(ِ) ب ْيت ك 
   أال أخبرك بمالك ذلك حيف كصاه بكصايا قاؿ: ) لمعاذ بف جبؿ  لذا قاؿ النبي   

    كمو؟ قمت: بمى يا رسول هللا، فأخذ بمسان نفسو وقال: كف عميك ىذا، قال: وىل نحن 
     مؤاخذون بما نتكمم بو يا رسول هللا، قال: ثكمتك أمك وىل يكب الناس عمى وجوىيم إال 

 .(ّ)( حصائد ألسنتيم
قكاؿ كثير مف الناس برؤية التمفاز كمع األسؼ الشديد استبد الميك في عصرنا في أفعاؿ كأ

لعبث، كضياع الكقت فيما ال يجدم مف إذاعة اكقراءة المجبلت غير النافعة كالمعب كالميك ك 
التمثيميات، كاألفبلـ المشتممة عمى القصص الفاجرة، التي تبرز فييا الرذيمة، كتسمط األضكاء عمى 

ة، كاألصكات المعزية باإلثـ، كترل فييا ممثبلت اإلغراء الجنسي، كتسمع فييا العبارات المخجم
الصكر المفسدة ألخبلؽ الذككر كاإلناث، الكبار منيـ كالصغار، فذلؾ يبغضو هللا تعالى كال يحبو، 
بؿ إنو تعالى يعاقب عميو أشد العقاب لخطكرتو عمى األخبلؽ.كمف الجير بالسكء نشر كتب الجنس 

الخمقي، كتستأصؿ المناعة الخمقية في شبابنا  كصكره التي تحرض الشباب عمى الفسؽ كاالنحبلؿ
 .(ْ)المسمـ مف أصكليا 

اِة َؾاِظُؾقنَ ] -ّ ـَ ـَ ُهْؿ فِؾزَّ األكثركف عمى أف المراد بالزكاة ىنا زكاة األمكاؿ، "قاؿ ابف كثير: [ َوافَِّذي
نما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتيف مف اليجرة، فالظاىر  أصؿ مع أف ىذه اآلية مكية، كا 

الزكاة كاف كاجبان في مكة، كالذم فرض بالمدينة ىك ذات النصب كالمقادير الخاصة، قاؿ 
ُف َيْقَم َحَصاِدهِ ]تعالى:  يككف زكاة النفكس كزكاة  كىي مكية كيحتمؿ أف {020}األىعام:[ َوَآُتقا َحؼَّ
 . (ٓ)"األمكاؿ

ـَ ُهْؿ فُِػُروِجِفْؿ َحاؾُِظقنَ ]  -2  قمكبيـ باإليماف، كنفكسيـ بالصبلة،  -تعالى- هللابعدما زكى : [َوافَِّذي

                                                 
 . ُُ، حُُ/ُصحيح البخارم"، كتاب اإليماف ، باب أم المسمميف أفضؿ،  "(ُ)
 .صححو األلباني.ْٖٕ، ح ِّٖ/ِ"سنف الترمذم"، كتاب الزىد، باب ما جاء في حفظ المساف،  (ِ)
ف الترمذم"، باب ما جاء في حرمة ، ك"سنّّٕٗ، حُُّْ/ِسنف ابف ماجو"، باب كؼ المساف في الفتنة،  "(ّ)

 ، ، صححو األلباني.ُِٔٔ، حَّٖ/ْالصبلة، 
 .َٓٗ، لمجمع البحكث اإلسبلمية، الحزب الحادم عشر، ص"لتفسير الكسيط"اانظر:  (ْ)
 .ِْٔ/ٓ"تفسير القرآف العظيـ"،  (ٓ)
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 إال في حدكد ما أمر كألسنتيـ عف المغك، كأمكاليـ باخراج الزكاة، زكى أعراضيـ بالحفاظ عمييا 

 .(ُ) هللا      

مف   نعـ إف المؤمنيف ىـ الذيف حفظكا فركجيـ مف الحراـ فمـ يقعكا فيما نياىـ هللا عنو 
 يقربكف سكل أزكاجيـ التي أحميا ليـ، أك ما ممكت أيمانيـ مف السرارم، الزنا، كالمكاط، فبل

...، فيكالء عاشكا حياتيـ الطاىرة النظيفة فاستحقكا أف يككنكا كرثة (ِ)التي أخذت في الحركب 
 .(ّ) الفردكس

ـِ اْبَتَغك َوَراَء َذفَِؽ َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ افَعاُدونَ ] -ٓ  الزكجات كاإلماء أم فمف طمب غير ذلؾ مف [ َؾَؿ
فأكلئؾ ىـ المتناىكف في العدكاف المتجاكزكف لحدكد هللا تعالى كىذا يدؿ عمى تحريـ االستمناء 

 .(ْ)باليد

ََماَكاِِتِْؿ َوَظْفِدِهْؿ َراُظقنَ ] -6 ِٕ ـَ ُهْؿ  أم مراعكف ليا حريصكف عمى أدائيا كتنفيذىا كىذا  :[َوافَِّذي
 تعالى كالتي ىي حؽ لمعباد، فعمى العبد مراعاة عاـ في جميع األمانات التي ىي حؽ هللا

األمريف كأداء األمانتيف، ككذلؾ العيد الذم بينيـ كبيف ربيـ، كيحـر عمى التفريط فييا أك 
آية المنافق : )إجماليا فبل يككنكا كالمنافؽ الذم يخمؼ العيد، كيخكف األمانة، قاؿ النبي 

ذا ذا وعد أخمف، وا  ـَ َآَمـُقا ]، قاؿ تعالى: (ٓ)( أؤتمن خان ثالث: إذا حدث كذب، وا  َا افَِّذي َيا َأْيُّ

قُكقا َأَماَكاتُِؽْؿ َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  ُشقَل َوََتُ قُكقا اهللَ َوافرَّ ـَ ُهْؿ َظَذ ],-6،  {37}األىفال:[ َٓ ََتُ َوافَِّذي

 :[ َصَؾَقاِِتِْؿ ُُيَاؾُِظقنَ 

         فقمت:  سألت النبي  بف مسعكد أم يكاظبكف عمييا في مكاقيتيا، كما قاؿ ا
            يا رسول هللا، أي العمل أحب إلى هللا، قال: الصالة عمى وقتيا، قمت: ثم أي؟ قال: )

    ىذه الصفات  ، كقد افتتح هللا (ٔ)( بر الوالدين، قمت: ثم أي؟ قال: الجياد في سبيل هللا
 .دٌؿ عمى أفضميتيابلة، فػػػالحميدة بالصبلة، كاختتميا بالص

                                                 

 .ُّ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
 .ِْٔ/ٓ، ك"تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير، ُّ/ُٖنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، انظر: "التفسير الم (ِ)
 .َُِٕ/ْ"في رحاب التفسير"، الشيخ عبد الحميد كشؾ،  (ّ)
 .ِْٔ/ٓ، ك"تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير، ُّ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ْ)
 .ّّ، حُٔ/ُباب عبلمة المنافؽ،  "صحيح البخارم"، كتاب اإليماف، (ٓ)
 .ِٕٓ، حُُِ/ُ"صحيح البخارم"، كتاب مكاقيت الصبلة، باب فضؿ الصبلة عمى كقتيا،  (ٔ)
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استقيموا ولن تحصوا، واعمموا أن خير أعمالكم الصالة، وال يحافظ عمى : )قاؿ 
 .(ُ)( الوضوء إال مؤمن

كا بيذه الصفات ، كأكلئؾ الذيف تحمكا بتمؾ جة المرجكة ألمثاؿ ىؤالء الذيف اتصفكالنتي
الفاضمة نكا أنفسيـ باألخبلؽ الخبلؿ السامية جديركف بأف يتبكءكا أرفع مراتب الجنات، ألنيـ زي

 .(ِ)كاآلداب العالية فيبقكف خالديف في الفردكس أبدان، ال يخرجكف منيا كال يمكتكف 
ـَ َيِرُثقَن افِػْرَدْوَس ُهْؿ ؾِقَفا َخافُِدونَ *  ُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَقاِرُثقنَ ] أكلئؾ البعيدكف في درجات [ افَِّذي

ىـ المستحقكف النزكؿ في جنات الفردكس الماكثكف فييا الكماؿ المتصفكف بيذه الصفات الحميدة، 
إذا سألتم هللا الجنة فاسألوه الفردوس، فإنو أعمى الجنة : ) أبدان عمى الدكاـ، قاؿ رسكؿ هللا 

 .(ّ)( وأوسط الجنة، ومنو تفجر أنيار الجنة، وفوقو عرش الرحمن
إلى صبلح الفرد في كلقد ذكر ىذه الصفات التي ىي في غاية األىمية، ألنيا تؤدم 

المجتمع كتغييره تغييران إيجابيان في المجتمع الذم يعيش فيو، ليذا حؽ لمف اتصؼ بيذه الصفات أف 
يككف مف أىؿ الصبلح، كذلؾ إذا سار عمييا كتمسؾ بيا فإف ذلؾ ينعكس عمى المجتمع فيصبح 

 مجتمعان صالحان خيًٌران.
 .(ْ) ثامنًا: اليدايات المستنبطة من اآليات:

 كعد هللا المؤمنيف بالفبلح، الفبلح في الدنيا كالفبلح في اآلخرة، فبلح الفرد كالجماعة. -ُ
  كصؼ هللا عباده المؤمنيف المستحقيف لمفبلح كالفكز بصفات، كأكجب عمييـ أف يتصفكا بيا  -ِ

 فبل فبلح بدكنيا؛ ألنيا صفات تميز حياة اإلنساف عف الحيكاف.
ف محافظة عمييا، فإنو مذمـك ع، أك عمى الخشكع مف دك مف يداكـ عمى الصبلة مف غير خشك  -ّ

 .  ناقص
االعراض عف المغك، لمتفرغ لذكر هللا كطاعتو، كيجكز لممؤمف أف يركح عف نفسو بيف الحيف  -ْ

 كالحيف، كلكف ىذا شيء آخر غير اليذر كالمغك.
جماعة كميا مف ماء الزكاة، طيارة لمقمب كالماؿ، فيي تأميف اجتماعي لؤلفراد، ككقاية ليتإ    

    نحبلؿ.   كاالالتفكؾ 
                                                 

صحيح عمى شرط ، قاؿ: ىذا حديث ْْٗ، حُِِ/ُ"المستدرؾ عمى الصحيحيف"، لمحاكـ، كتاب الطيارة،  (ُ)
 الشيخيف كلـ يخرجاه، حكـ األلباني صحيح.

 .ِْٕٗ/ْفسير"، الشيخ عبد الحميد كشؾ، "في رحاب الت (ِ)
 . ِٕٗ، حٖٔ/ُ"صحيح البخارم"، باب درجات المجاىديف في سبيؿ هللا،  (ّ)
 .ُٖ"انظر: "التفسير المنير"،أ.د.كىبة الزحيمي، ص (ْ)
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تحريـ الزنا طيارة لمركح كالبيت كالجماعة، ككقاية النفس كاألسرة كالمجتمع، كالجماعة التي  -ٓ
 تنطمؽ فييا الشيكات بغير حساب جماعة قذرة ىابطة في سمـ البشرية.

لمثؿ باسترقاقيف النسكة المكاتي يجئف إلى المعسكر اإلسبلمي أسيرات، تقضى قاعدة التعامؿ با -ٔ
إال أف يتحررف بسبب مف األسباب الكثيرة التي جعميا اإلسبلـ سببلن لتحرير الرقيؽ، كلعؿ ىذا 
االستمتاع ممحكظ فيو تمبية الحاجة الفطرية لؤلسيرات أنفسيف، كي ال يشبعنيا عف طريؽ 

       كىذا الفكضى القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زماننا ىذا مع أسيرات الحرب، 
 ما حرمو اإلسبلـ، كذلؾ حتى يأذف هللا فيرتفعف إلى مرتبة الحرية.

يشترط في حؿ المممككة أف تككف كميا في ممكو، فمك كاف لو بعضيا لـ تحؿ، ألنيا ليست مما  -ٕ
   ممكت يمينو، بؿ ىي ممؾ لو كلغيره، فكما أنو ال يجكز أف يشترؾ في المرأة الحرة زكجاف، 

 ف.ترؾ في األمة المممككة سيداف يشفبل يجكز أ

تستقيـ حياة الجماعة إال أف  أداء األمانات إلى أىميا، ىي صفة دائمة ليـ في كؿ حيف، كما -ٖ
فييا األمانات، كترعى فييا العيكد، كاألمانات كالعيكد تشمؿ كؿ ما بيف العبد كخالقو  تؤدل

 كما بيف العبد كالمخمكقيف.

 يفكتكنيا كسبلن، كال يضيعكنيا إىماالن، كال يقصركف في كرر الصبلة مرة أخرل ألىميتيا، فبل -ٗ
إقامتيا كما ينبغي أف تقاـ، إنما يؤدكنيا في أكقاتيا كاممة الفرائض كالسنف، كلقد بدأت 
صفات المؤمنيف بالصبلة كختمت بالصبلة؛ لمداللة عمى عظيـ مكانتيا في بناء اإليماف 

 لى هللا.بكصفيا أكمؿ صكرة مف صكر العبادة كالتكجو إ

ثكابان لمف يتصؼ بتمؾ الصفات أف يدخمو الفردكس األعمى، كتمؾ غاية الفبلح  جعؿ هللا  -َُ
 .الذم كتبو هللا لممؤمنيف

 خمق اإلنسان ومراحمو من أدلة وجود هللا : الثاني قطعالم
ـْ ضِغٍ ]قاؿ تعالى:  ـْ ُشََلَفٍة ِم ُثؿَّ  * ُه ُكْطَػًة يِف َؿَراٍر َمؽِغٍ ُثؿَّ َجَعْؾـَا*  َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا اِْلْكَساَن ِم

ًِل  ُثؿَّ َأْكَشْلَكاُه َخْؾًؼا َآَخَر َخَؾْؼـَا افـُّْطَػَة َظَؾَؼًة َؾَخَؾْؼـَا افَعَؾَؼَة ُمْضَغًة َؾَخَؾْؼـَا ادُْضَغَة ِظظَاًما َؾَؽَسْقَكا افِعَظاَم حَلْ

ـُ اخَلافِِؼغَ  ُؽْؿ َيْقَم افِؼَقاَمِة ُتبَْعُثقنَ  * َبْعَد َذفَِؽ َدَقهُتقنَ  ُثؿَّ إِكَُّؽؿْ  * َؾَتَباَرَك اهللُ َأْحَس  .{06-03:}ادًمنون[ ُثؿَّ إِكَّ

 أواًل: المناسبة:

صفات المؤمنيف الفالحيف، كأمرىـ بالعبادات أكرد ما يدؿ عمى معرفتو  بعد أف ذكر هللا 
  اع مف دالئؿ كجكده كقدرتو حيث ال يجكز االشتغاؿ بعبادة هللا قبؿ معرفتو فذكر أربعة أنك
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نزاؿ  تعالى، كبصفات الجبلؿ كالكحدانية، كتمؾ األدلة ىي: خمؽ اإلنساف، كخمؽ السمكات السبع، كا 
ألف  الماء مف السماء، كخمؽ الحيكانات لنفع اإلنساف، كالمقصكد مف ذلؾ كمو إبطاؿ الشرؾ باهلل 

  .(ُ) ذلؾ األصؿ األصيؿ في ضبلؿ المعرضيف عف الدعكة المحمدية
 ثانيًا: سبب النزول:

مَّْيت  "  :قىاؿى عيمىري  عف أنس  ول  اَّللَِّ ل ْو ص  : ي ا ر س  لَّ ِفي أ ْرب ٍع ف ق ْمت  ج  و اف ْقت  ر بِ ي ع زَّ و 
ْمف  اْلم ق اِم ف ن ز ل ْت ى ِذِه اآْلي ة   مِّى خ  ق  [ ُِٓ]البقرة:   و اتَِّخذ وا ِمْن م ق اِم ِإْبر اِىيم  م ص  ول  و  : ي ا ر س  ْمت 

ل  اَّللَّ  ع زَّ  ، ف أ ْنز  م ْيك  اْلب رُّ و اْلف اِجر  ل  ع  اب  ف ِإنَّو  ي ْدخ  اِئك  اْلِحج  م ى ِنس  ْبت  ع  ر  لَّ اَّللَِّ ل ْو ض  ج  َوإَِذا  و 

ـْ َوَراِء ِحَجاٍب  َـّ ِم َـّ َمَتاًظا َؾاْشَلُفقُه ن ز ل ْت ى  [ ، ّٓ]األحزاب:   َشَلْفُتُؿقُه َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا   ِذِه اآْلي ة  و 

ـْ ضِغٍ  ـْ ُشََلَفٍة ِم ْكَساَن ِم اِلِقين  ، ف م مَّا ن ز ل ْت ق ْمت  أ ن ا: ت ب ار ك  اَّللَّ  أ  [ اآٍليىةى ُِ]المؤمنكف:   اْْلِ ن  اْلخ  ْحس 
افِِؼغَ  ف ن ز ل تْ  ـُ اخْلَ ْمت  [ ُْ]المؤمنكف:   َؾَتَباَرَك اهللَُّ َأْحَس د خ  م ى أ ْزو اِج النَِّبيِ   و  : ل ت ْنت ي نَّ أ ْو   ع  ف ق ْمت  ل ي نَّ

ْيٍر ِمْنك نَّ ف ن ز ل ْت ى ِذِه اآْلي ة   َـّ  ل ي ْبِدل نَّو  اَّللَّ  ِبأ ْزو اٍج خ  َؼُؽ ُف إِْن َضؾَّ  .(ِ)[ٓ]التحريـ:  َظَسك َربُّ

 التحميل المغوي:ثالثًا: 

  ٍُشََلَفة : ؿ  مف الش يء كاستخرج منو، كالنطفة: سبللة اإلنساف، كانسٌؿ مف بينيـ خرج، اسـ سي
 .(ّ)كتسمؿ الماء في الحمؽ: جرل 

  َافـُّطَْػة :  فاف( الماء سيبلنوالماء الصافي قٌؿ أك كثر، كالجمع )ًنطاؼ( بالكسر، ك)نطى(ْ). 

     و، كمنو قكليـ: فبلف المستقر مف األرض، كالقرار في المكاف: االستقرار في :[َؿَراٍر َمؽِغٍ  يف] 
أه ليككف قراران، ىي -سبحانو–أف هللا كالمقصكد ىنا ىك الرحـ،  ما يتقار في مكانو أم: ما يستقر

 .(ٓ)كليككف متينان 

مىؽ(  :[َظَؾَؼة]  .(ٔ))العىمىؽ( الدـ الغميظ، كالقطعة منو )عمقة( كالجمع )عى

                                                 
 .ُٖ/ُٖ، ك"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ِْٔ/ِّانظر: "مفاتيح الغيب"، لمفخر الرازم،  (ُ)
 .َِٕٓ/ْ، كفي رحاب التفسير، الشخ كشؾ، ِٕٔ: " تفسير الجبلليف"، صانظر (ِ)
، ُٕ/ٔ، ك"ركح البياف"، لممكلى أبك الفداء، ُِٓ/ُانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (ّ)

 .ّّٗ/ٔك"البحر المحيط"، ألبي حياف، 
 .ُّّ/ُ، لزيف الديف الحنفي الرازم، ، ك"مختار الصحاح"َْْ/ٓانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ْ)
 .َِٓ/ُانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (ٓ)
 .ُِٔ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُِٓ/ْانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ٔ)
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 : قطعة المحـ قدر ما يمضغ .[اُدْضَغةَ ]

ٍمؽي: التقدير، يقاؿ: خمؽ األديـ إذا قٌدره قبؿ القطع، كالخميقة: الطبيعة كاختمقو: افتراه،  :[َخْؾًؼا ] الخى
ُؾُؼقَن إِْؾًؽا]كمف قكلو تعالى:   .(ُ)  {07}العنكبوت:[ َوََتْ

 :(ِ) ثالثًا: البالغة:
، المخالفة في حركؼ العطؼ المتتابعة في ىذه اآليات أسرار لطيفة المأخذ، دقيقة المعنى"

       فقد ذكر تعالى تفاصيؿ حاؿ المخمكؽ في تنقمو فبدأ بالخمؽ األكؿ كىك خمؽ آدـ مف طيف، 
  كلما عطؼ عميو الخمؽ الثاني الذم ىك خمؽ النسؿ عطفو بثـ لما بينيما مف التراخي، كحيث 

ذكران صار إلى التقدير الذم يتبع بعضو بعضان مف غير تراخو عطفو بالفاء، كلما انتيى إلى جعمو 
أك أنثى كىك آخر الخمؽ عطؼ بثـ، كنحف نعمـ أف الزمف الذم تصير فيو النطفة عمقة طكيؿ، 
كلكف الحالتيف متصمتاف، فأحيانان ينظر إلى طكؿ الزماف فيعطؼ بثـ كأحيانان ينظر إلى اتصاؿ 

يركرة الحالتيف ثانييما بأكليما مف غير فاصؿ بينيما بغيرىما فيعطؼ بالفاء كشيء آخر كىك أف ص
   التراب نطفة أمر مستبعد في ظاىر الحاؿ، كمثؿ ذلؾ صيركرة النطفة عمقة الختبلؼ إحداىما 
   عف األخرل اختبلفان ظاىران، كلكف صيركرة العمقة مضغة ال غرابة فيو لتقاربيما فميذا الكجو 

َا]عطؼ في قكلو تعالى:  ـَ افبَ  افـَّاُس إِْن  َيا َأْيُّ ـُْتْؿ يِف َرْيٍب ِم ْؿ مِ ـُ ـُ ا َخَؾْؼـَا ـْ ُكْطَػةٍ ْعِث َؾنِكَّ ُثؿَّ  ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ ِم

ـْ َظَؾَؼٍة  ـْ ُمْضَغةٍ ِم كؿ  كتباعد كفي اآلية التي نحف بصددىا لكحظت أطكار الخمؽ، {4}احلج:[ ُثؿَّ ِم
 .طكر"

بو، استعارة تصريحية، فقد حذؼ المشبو كأبقى المشبو : ]يِف َؿَراٍر َمؽٍِغ[: في قكلو تعالى
كالمشبو ىك الرحـ، كقد شبيو بالقرار، أم: مكضع االستقرار ثـ كصفو بمكيف بمعنى متمكف، لتمكنو 

ُؽْؿ َبْعَد في قولو تعالى: و  .(ّ)في نفسو بحيث ال يعرض لو اختبلؿ، أك لتمكف ما يحؿ فيو  ]ُثؿَّ إِكَّ

كركف المكت، كلكف لغفمتيـ عنو، إنزاؿ غير المنكريف منزلة المنكريف، فيـ ال ين :َدَقهُتقَن[َذفَِؽ 
 العمؿ الصالح مف عبلمات اإلنكار، فأكد الخبر بمؤكديف: إٌف كالبلـ. كفقدىـ

 .(ْ)سجع سائغ غير متكمؼ [: اخَلافِِؼغَ , َمؽِغٍ ,  ضِغٍ ] :في قكلو تعالى

                                                 
 .ٓٗ/ُديف الحنفي الرازم، ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الُِّ/ِانظر:" مقاييس المغة"، البف فارس،  (ُ)
 .ََٓ-ْٗٗ/ٔ"إعراب القرآف كبيانو"، لمحي الديف دركيش،  (ِ)
 .ََٓ-ْٗٗ/ٔانظر: "إعراب القرآف كبيانو"، لمحي الديف دركيش،  (ّ)
 .ِٕٗ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ُٕ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ْ)
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 رابعًا: اإلعراب:
َؼَة ُمْضَغًة َؾَخَؾْؼـَا اُدْضَغَة ِظَظاًما َؾَؽَسْقَكا افِعَظاَم ]ُثؿَّ َخَؾْؼـَا افـُّْطَػَة َظَؾَؼًة َؾَخَؾْؼـَا افَعؾَ  :قاؿ تعالى

ـُ اخَلافِِؼَغ[ ًِل ُثؿَّ َأْكَشْلَكاُه َخْؾًؼا َآَخَر َؾَتَباَرَك اهللُ َأْحَس  . {02}ادًمنون: حَلْ

 أوجو اإلعراب:

( يحتمؿ كجييف مف اإلعراب:  قكلو )أحسفي
 ظ الجبللة.مرفكع عمى أنو بدؿ مف لف الوجو األول: -ُ

 .(ُ)مرفكع عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ  الوجو الثاني: -ِ

 .(ِ) المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب:

مراحؿ تطكر الجنيف في بطف أمو حيث ينتقؿ مف مرحمة إلى  بيف هللا  المعنى األول: -ُ
أخرل، كىذا مف الدالئؿ العممية عمى صدؽ الكحي كالنبكة، فيك الخالؽ المدبر، المتصرؼ 

ؾ أحسف ر : فتباذم يصكر في األرحاـ كيؼ يشاء، كىك العزيز الحكيـ، ككأنو قاؿ ال
 .الخالقيف، فبيذا يككف بدالن مف لفظ الجبللة

الحديث ىنا عف مراحؿ الخمؽ كىـ أجنة في بطكف أمياتيـ، حيث بٌيف المراحؿ  المعنى الثاني: -ِ
  مان، ثـ ينشأ خمقان طيب الصكر،مف النطفة إلى المضغة كالعمقة كالعظاـ، ثـ تكتسي العظاـ لح

 ىك، فييذكر ىنا بأنو ىك الخالؽ البارئ كالمصكر كأنو قاؿ: تبارؾ هللا ىك هللا، كالييئةحسف المنظر 
 .أحسف الخالقيف

 أثر االختالف:

اختمؼ اإلعراب ىنا بحؽ الكممة الكاحدة، حيث كانت مرة بدالن كالتقدير: فتبارؾ أحسف 
 ف ككبل ػػػػف الخالقيػػػك أحسػػارؾ هللا ىػػػر: فتبػػػذكؼ، كالتقديػػػدأ محػػػر لمبتػػػا خبػػى أنيػػرة عمػػف، كمػػالخالقي

 المعنييف صحيح، كىك اختبلؼ تنكع ال اختبلؼ تضاد.

 خامسًا: القراءات:

 ::)عظاما فكسونا العظام(القراءات في قكلو تعالى

                                                 
 .ُٓٗ/ِراب القرآف"، العكبرم، انظر: "التبياف في إع (ُ)
، ك"إرشاد العقؿ ُٖٕ/ُٕ، ك"ركح المعاني"، لؤللكسي، ُِٔ/ُٖانظر: "الجدكؿ في اإلعراب"، صافي،  (ِ)

  .ِٓٓ/ٕ، ك"البحر المحيط"، ألبي حياف، ُِٕ/ٔالسميـ"، ألبي السعكد، 
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سكاف ال: )عىٍظمان ف(0) عف عاصـ كأبك بكر (1) قرأ ابف عامر -ُ ( بفتح العيف كا  ظاء كسكنا العىٍظـى
 .(2) مف غير ألؼ عمى التكحيد فييا

( بكسر العيف كفتح الظاء كألؼ بعدىا عمى الجمع -ِ ـى  .(4) كقرأ الباقكف: )ًعظىامان فكسكنا الًعظىا

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

( باإلفراد خمؽ هللا تعالى      لجنس العظاـ ككسكتو لحمان تفيد قراءة )عىٍظمان فكسكنا العىٍظـى
 .ظ إفراد اإلنساف كالنطفة كالعمقةكقد كٌحد نسبة إلى لف

( بالجمع أصؿ العظاـ كتعدُّد أنكاعيا فمنيا الدقيقة ـى   بينما تفيد قراءة )ًعظىامان فكسكنا الًعظىا

 .(0) دت أف ىذا أمر عاـ في جميع الناسكالغميظة كغيرىا، كما أفا

د فإنو ذىب إلى لفظ إفراد  -حمو هللار  –(6) يقكؿ ابف جني في تكجيو القراءتيف: "أما مف كح 
 .(7)اإلنساف كالنطفة كالعمقة، كمف جمع فإنو أراد أف ىذا أمر عاـ في جميع الناس" 

كبالجمع بيف القراءتيف تبيف أف هللا تعالى يخمؽ المضغة التي ىي طكر مف أطكار خمؽ 
 كد في كؿ إنساف أنكاع مختمفة بيف دقيقة كغميظة ػػػـ المكجػػىذا العظ اإلنساف عظمان مكسكان لحمان، كأف  

                                                 

ف تميـ بف ربيعة اليحصبي كاف ىػ( ىك أبك عمراف، عبد هللا بف عامر بف يزيد بُُٖ-ٖابف عامر الشامي ) (1)
غمامان عالمان ثقة، كىك مف التابعيف، إماـ أىؿ الشاـ في القراءة، جمع بيف اإلمامة كالقضاء كمشيخة اإلقراء في 
دمشؽ، كأجمع الناس عمى قراءتو، كأشير مف ركل عنو القراءة: ىشاـ، كابف ذككاف، انظر: غاية النياية، البف 

 كما بعدىا. ّٖ/ُة القراء، الذىبي، ، كمعرفِْْ-ِّْ/ُالجزرم، 
ىػ( المعركؼ بالحناط األسدم النيشمي الككفي، كاف إمامان كبيران كعالمان عادالن، ُّٗ-ٓٗشعبة بف عياش ) (2)

حجة مف أئمة السنة، ختـ القرآف ثماًف عشرة ألؼ ختمة، كاف أجؿ أصحاب عاصـ، كعرض القراءة عميو 
، كالنشر ِّٓ/ُكأسمـ المنقرم، انظر: غاية النياية، البف الجزرم، ثبلث مرات، كعمى عطاء بف السائب، 

 .ُٔٓ/ُفي القراءات العشر، البف الجزرم، 
 .ُْْ/ُ، كالسبعة في القراءات، ابف مجاىد ُُّ/ُانظر:" المبسكط في القراءات العشرة، أحمد النيسابكرم،  (3)
 .ِّٖ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (4)
 .ٕٖ/ِ، كالمحتسب، ابف جني، ُُّ/ُانظر:" المبسكط في القراءات العشرة، أحمد النيسابكرم،  (5)
ىك عبد الرحمف بف محمد بف إدريس األستراباذم السمرقندم، المؤرخ أبك سعد، كاف محدث سمرقند، كتكفي بيا  (6)

مد أبيو، كتاريخ سمرقند، ككاف ثقة، ىػ، نسبة إلى جده إدريس، مف مصنفاتو: تاريخ أستراباذ كىي بَْٓسنة: 
 .ِّٓ/ّانظر: األعبلـ، لمزركمي، 

، كانظر: "طبلئع البشر"، ك"الحجة في القراءات السبع"، لحسيف بف خالكية،     ٕٖ/ِ"المحتسب"، البف جني،  (7)
ُ/ِٓٔ. 
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 .(1) مستطيمة، كىذا عاـ في جميع الناسكمستديرة ك 
 سادسًا: المعنى اإلجمالي:

أكالن أحكاؿ أىؿ اإليماف السعداء عقب بعد ذلؾ بذكر مبدئيـ كمآؿ  بعدما ذكر هللا 
مى االتصاؼ بالصفات الحميدة، كتحمؿ مؤف أمرىـ، كفي ذلؾ إعظاـ لممنة عمييـ، كحث ع

عمى  ذكر البعث لتكقفو عميو، كذلؾ لما حث يدة، كلما ذكر إرث الفردكس عقبو بالتكميفات الشد
 .(0) عبادتو كامتثاؿ أمره عقبو ما يدؿ عمى ألكىيتو، لتكقؼ العبادة عمى ذلؾ

خمقو هللا تعالى  عف ابتداء خمؽ اإلنساف مف سبللة مف طيف، كىك آدـ  أخبر هللا 
 ، كبٌيف تقمبو في أطكار تسعة كىي:مف حمأ مسنكف

 أواًل: مراحل خمق اإلنسان: 
 خمق من ساللة من طين:

ـْ ضِغٍ ] ـْ ُشََلَفٍة ِم أم أكجدنا اإلنساف كقمبناه في أطكار الخمقة كأطكار [ َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا اِْلْكَساَن ِم
مف خبلصة سمت مف طيف ال كرر فيو، كالراجح أف المراد الفطرة، كالمراد بو جنس اإلنساف كأصمو 

ـْ ]ألنو استؿ مف الطيف كخمؽ منو كما قاؿ تعالى:  باإلنساف ىنا آدـ  ـْ َآَياتِِف َأْن َخَؾَؼُؽْؿ ِم َوِم

ونَ  وم:[ ُتَراٍب ُثؿَّ إَِذا َأْكتُْؿ َبَؼٌ َتـَْتِؼُ أم جعمنا نسمو أك جنس [ َمؽِغٍ  ُثؿَّ َجَعْؾـَاُه ُكْطَػًة يِف َؿَرارٍ ]،  {31}الرُّ
اإلنساف نطفة مف مني في أصبلب الذككر، ثـ قذفت إلى أرحاـ اإلناث، فصار في حرز متمكف 

 .(2)صيف ابتداء مف الحمؿ إلى الكالدة " ح

 خمق من نطفة:

جامد أك صيرنا أم حكلنا النطفة عف صفاتيا إلى صفة العمقة كىي الدـ ال[ ُثؿَّ َخَؾْؼـَا افـُّْطَػَة َظَؾَؼةً ]
كىي عظاـ صدرىا ما بيف  –النطفة كىي الماء الدافؽ الذم يخرج مف صمب الرجؿ كترائب المرأة 

  صيرناىا عمقة حمراء بشكؿ مستطيؿ. - الترقكة إلى السرة

 :خمق من مضغة

 .أم صيرنا الدـ الجامد قطعة لحـ بقدر ما يمضغ ال شكؿ فييا [َؾَخَؾْؼـَا افَعَؾَؼَة ُمْضَغةً ]

                                                 
 .ِٔٓ/ُ، ك"الحجة في القراءات العشر"، لحسيف بف خالكية، ٕٖ/ِ"المحتسب"، البف جني، ( ُ)
 .ُِٓ/ٗ"ركح المعاني"، لؤللكسي، ( ِ)
 .ِِِٖ/ُانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر، ( ّ)
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 :خمق العظام 

 أم صيرناىا عظامان ذات يديف كرجميف بعظاميا كعصبيا كعركقيا. [َؾَخَؾْؼـَا ادُْضَغَة ِظَظاًما] 

 كسوة العظام بالمحم : 

ًِل ]   . ثـ غطينا العظاـ بما يستره كيشده كيقكيو كىك المحـ [َؾَؽَسْقَكا افِعَظاَم حَلْ

 .(ُ) ثانيًا: اإلعجاز العممي في مراحل خمق اإلنسان:

مباينان لمخمؽ األكؿ بأف نفخنا فيو الركح، فتحرؾ كصار خمقان آخر ذا سمع  [ُثؿَّ َأْكَشلَْكاُه َخْؾًؼا َآَخرَ ]
دراؾ كحركة كاضطراب  إن أحدكم يجمع خمقو في بطن أمو ، كفي الحديث الصحيح: )(ِ)كبصر كا 

هللا ممكًا بأربع كممات، أربعين يومًا، ثم يكون عمقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
فيو الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أىل النار حتى  ممو ورزقو، وشقي أو سعيد، ثم ينفخفيكتب ع

ـُ اخَلافِِؼغَ ]، (ّ)( و وبينيا إال ذراع فيسبق عميو الكتاب ....نما يكون بي أم [َؾَتَباَرَك اهللُ َأْحَس
نو أحسف المقدريف كالمصكريف، فخمقو كمو حسف، كتعاظـ ككثر خيره كتقدس هللا سبحا تعالى هللا 

ـِ ]كاإلنساف مف أحسف كأجمؿ مخمكقاتو عمى اإلطبلؽ كما قاؿ تعالى:  َفَؼْد َخَؾْؼـَا اِْلْكَساَن يِف َأْحَس

 . {2}التِّني:[ َتْؼِقيؿٍ 

كؿ ىذه األطكار تحدث في عالـ الرحـ، كالبد مف معرفة عممية كاممة بيذا القرار الذم 
مقريف لو بالجبلؿ يو، كالبد أف نتحدث عف أربطة الرحـ، حتى نقؼ مسبحيف بحمد ربنا، نشأنا ف

  .(ْ) كالكماؿ كالعظمة المطمقة 

كىنا دليؿ اإلعجاز في بياف عظمة هللا، فيذا ىك اإلنساف الذم إف دؿ خمقو عمى شيء، 
رادتو كقدرتو، فتبارؾ ربنا   أحسف الخالقيف. فإنما يدؿ عمى كجكد هللا، ككحدانيتو كعممو كا 

 ثالثًا: الموت والحساب:

ُؽْؿ َبْعَد َذفَِؽ َدَقهُتقنَ ] ُثؿَّ ] كلى مف العدـ تصيركف إلى المكت،أم أنتـ بعد ىذه النشأة األ[ ُثؿَّ إِكَّ

ُؽْؿ َيْقَم افِؼَقاَمِة ُتبَْعُثقنَ  في أم تبعثكف مف قبكركـ لمنشأة اآلخرة لمحساب كالجزاء ثكابان كعقابان، ك [ إِكَّ

                                                 
 .ِٕٔٓ/ْ" في رحاب التفسير"، الشيخ عبد الحميد كشؾ، انظر:  (ُ)
 .ِِِٖ/ُ، ك"التحرير كالتنكير"، البف عاشكر، ُٖ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ِ)
 .ِّّّ، حُّّ/ْرم،" باب خمؽ آدـ صمكات هللا عميو كذريتو، صحيح البخا "(ّ)
 .ِٕٔٓ/ْ" في رحاب التفسير"، الشيخ عبد الحميد كشؾ، انظر:  (ْ)
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اإلماتة التي ىي إعداـ الحياة، كالبعث الذم ىك إعادة الحياة بعد اإلفناء  ىاتيف اآليتيف جعؿ هللا 
 هللا كاإلعداـ دليميف عمى قدرتو بعد اإلنشاء كاالختراع، كفي ذلؾ تذكير لئلنساف بأنو سيقؼ بيف يدم

 .(ُ) ، كسيحاسبو عمى كؿ أعمالو، كفي ذلؾ مدعاة لبلستقامة. -سبحانو -

 .(ِ) سابعًا: من ىدايات اآليات:

دلت اآليات عمى خمؽ اإلنساف كخمقو كمركره في مراحؿ متعددة دليؿ كاضح عمى كجكد هللا  -ُ
 تعالى ككحدانيتو كقدرتو العظيمة.

بعد مركر اإلنساف في مراحؿ خمقو ككالدتو كتمتعو بالحياة المقدرة، أم بعد الخمؽ كالحياة  -ِ
         ثـ يأتي البعث بعد المكت، ككؿ مف الخمؽ األكؿ تحدث نياية لئلنساف بالمكت، 

  )النشأة األكلى( ثـ اإلماتة )إعداـ الحياة( ثـ البعث )إعادة ما أفني كأعدـ( دليؿ قاطع عمى 
 قدرة هللا تعالى .

ىذه اآليات الصريحة بأف هللا كحده ىك الخالؽ كىك المحيي كىك المميت كىك الباعث ككعده  -ّ
    دلة إثبات البعث الذم ينكره المشرككف كالممحدكف الذيف يركف أف الدنيا بالبعث حؽ مف أ

 ىي نياية المطاؼ، كأال حياة بعدئذ.
  بينما تمثؿ ىذه اآليات كاقع المؤمنيف الذيف يشكركف ربيـ الذم أنعـ عمييـ بيذه النعـ كأداء  -ْ

جائزة الكبرل عمى العمؿ ما كمفكا بو إلى حيف مجيء يكـ القيامة كالبعث بعد المكت لتسمـ ال
 الصالح، كمجازاة المؤمنيف بالجنة.

في مسنده أف ابف عباس استنبط شيئان مف ىذه اآلية فقاؿ لعمر حيف  (ّ)ركل ابف أبي شيبة -ٓ
عمر: ما تفعؿ يا ابف عباس؟ سأؿ مشيخة الصحابة عف ليمة القدر، فقالكا: هللا أعمـ، فقاؿ 

ى خمؽ السمكات سبعان كاألرضيف سبعان، كخمؽ آدـ مف يا أمير المؤمنيف، إف هللا تعال فقاؿ:
: أعجزتـ أف تأتكا سبع، كجعؿ رزقو في سبع، فأتاىا في ليمة سبع كعشريف، فقاؿ عمر 

ف رأسو. أراد ابف عباس بقكلو: )خمؽ آدـ مف آتى ىذا الغبلـ الذم لـ تجتمع شئك ما  بمثؿ
 .(ْ)سبع( مراحؿ خمؽ اإلنساف المفيكمة مف ىذه اآليات 

                                                 

 .ََِ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
 انظر: المرجع السابؽ، نفس الصفحة . (ِ)
لحفاظ، لو مؤلفات كثيرة  أىميا: بف القاضي، اإلماـ العمـ سيد ا( أبكبكر عبدهللا بف محمد بف أبي شيبة العبسي، اّ)

)المسند(، ) المصنؼ(، )التفسير(، كلد في بيت عمـ، كاف ثقة حافظ لمحديث، تكفي سنة خمسيف كثبلثيف 
 .ُِٔ-ُِِ/ُُانظر: سير أعبلـ النببلء،  كمائتيف .

 .ّّ-ُِ/ُٖ"التفسير المنير"، ( انظر: ْ)
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نزال المطر وتسخير األنعام  المقطع الثالث: خمق السموات، وا 
ـِ اخَلْؾِؼ َؽاؾِؾِغَ ]قاؿ تعالى:  ـَّا َظ ـُ َِلِء َماًء  * َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا َؾْقَؿُؽْؿ َشْبَع َضَرائَِؼ َوَما  ـَ افسَّ َوَأْكَزْفـَا ِم

ـْ َكِخقٍؾ َوَأْظـَاٍب فَُؽْؿ ؾِقَفا  * ِف َفَؼادُِرونَ بَِؼَدٍر َؾَلْشَؽـَّاُه يِف إَْرِض َوإِكَّا َظَذ َذَهاٍب بِ  َؾَلْكَشْلَكا َفُؽْؿ بِِف َجـَّاٍت ِم

ُؾقنَ  ـُ ثَِرٌة َوِمـَْفا َتْل ـَ ـِ َوِصْبٍغ فِْمَـِؾِغَ  * َؾَقاـُِف  ْه ـْ ُضقِر َشْقـَاَء َتـُْبُت بِافدُّ ُرُج ِم َوإِنَّ َفُؽْؿ يِف  * َوَصَجَرًة ََتْ

ُؾقنَ إَْكَعاِم فَ  ـُ ثَِرٌة َوِمـَْفا َتْل ـَ َّا يِف ُبطُقَِّنَا َوَفُؽْؿ ؾِقَفا َمـَاؾُِع  ًة ُكْسِؼقُؽْؿ ِِم َؿُؾقنَ  * ِعْزَ [ َوَظَؾْقَفا َوَظَذ افُػْؾِؽ َُتْ

 .{33-07:}ادًمنون

 أواًل: المناسبة:
آخر مراحؿ خمؽ اإلنساف كآيات دالة عمى كجكده كقدرتو أتبعو بدليؿ  بعد أف ذكر هللا 

لمتذكير بما ىك أكبر مف خمقيـ، كبتدبرىـ بخمقو، كخمؽ ما فيو مف المنافع الستبقائيـ، خمؽ 
نزاؿ األمطار، كتسخير األنعاـ ليـ   .(ُ)السمكات كا 

 ثانيًا: التحميل المغوي:
مف الجذر الثبلثي طىرىؽى، كالطريؽ: كؿ ما كانت طبقات بعضو فكؽ بعض، كسميت  :[َضَرائَِؼ ]

كالمراد بيا السماكات، كسميت  .(ِ)ئؽ؛ ألنو طكرؽ بعضيا فكؽ بعض كمطارقة النعؿ السمكات طرا
بعضان، أك سميت كذلؾ ألنيا طريؽ المبلئكة تغدك فييا  طرائؽ ألنيا متطابقة، يطابؽ بعضيـ

 .(ّ)كتركح 
عنده، كيضاؼ  : مفرد، كجمعو: أطكار، كىك اسـ الجبؿ الذم كمـ هللا تعالى مكسى  [ُضقرِ ]

 َآَكَس ]سػػػػػيناء أك سػػػنيف، فيقػػػاؿ: طػػػػكر سػػػيناء، طػػػكر سنيف، كيقػػػاؿ عنػػػو كذلػػؾ، جبؿ الطكر إلى 

ـْ  {39}القصص:[ َجاكِِب افطُّقِر َكاًرا ِم
(ْ). 

ـِ ] ْه ىاف: ما يدىف بو، الداؿ كالياء كالنكف أصؿ كاحد يدؿ عمى ليف كسيك : [بِافدُّ لة، كالدًٌ
 .(ٓ)بالدىف  ىف(: إذا تطمىك)دى 

                                                 
 .ُُٖ/ُِر" ،لمبقاعي، انظر: "نظـ الدر  (ُ)
، ُٖٗ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، َْٓ/ّانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ِ)

 .ُّٗ/ْ، ك"المحرر الكجيز"، البف عطية األندلسي، ُٕٗ/ّك"الكشاؼ"، لمزمخشرم، 
 .ُِٖٗ/ْانظر: "في رحاب التفسير"، الشيخ عبد الحميد كشؾ،  (ّ)
 .َُِْ/ُأحمد مختار عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، د.  انظر: (ْ)
 .َُٖ/ُلزيف الديف الحنفي الرازم، ، ك"مختار الصحاح"،َّٖ/ِانظر:" مقاييس المغة"، البف فارس،  (ٓ)
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ما يقع ىذا االسـ عمى اإلبؿ، لما فييا مف  كاحدىا الن عىـ، كىي األمكاؿ الراعية كأكثر: [إَْكَعامِ ]
 .(ُ)الخير كالنعمة، كىي اإلبؿ كالبقر كالغنـ 

السفينة، كىي جمع يذكر كيؤنث، ككاف سيبكيو يقكؿ: الفمؾ التي ىي جمع تكسير :[افُػْؾِؽ  ]
 .(ِ)د لمفمؾ التي ىي كاح

 .(ّ) ثالثًا: البالغة:
استعارة تصريحية، حيث شبو اإلداـ مف المائعات بالصبغ  ]َوِصْبٍغ فِْمَـِؾَِغ[قكلو تعالى: 

 ثـ حذؼ المشبو كأبقى المشبو بو بجامع التمكف بمكنو إذا غمس بو.
ؽ استعارة، حيث شبو السمكات بطبقات النعؿ؛ ألنو طكر  [َشبَْع َضَرائَِؼ ]قكلو تعالى: 

 بعضيا فكؽ بعض كمطارقة النعؿ، ككؿ شيء فكقو مثمو، فيك طريقة.
ا َظَذ َذَهاٍب بِفِ ]قكلو تعالى:  تنكير )ذىاب( إيماء إلى كثرة طرقو، كمبالغة في    [َوإِكَّ

 اإلبعاد بو.
ا َظَذ َذَهاٍب بِِف َفَؼاِدُرونَ ]قكلو تعالى:   .فييا تيديد  [َوإِكَّ

 رابعًا: القراءات:
 [ُضقِر َشْقـَاءَ  ]: قكلو في القراءات

 .(ٕ))طكر سيناء( بكسر السيف  (ٔ)كابف كثير كأبك عمرك  (ٓ)كأبك جعفر  (ْ)قرأ نافع  -ُ

                                                 
 .ُّْ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ْْٔ/ٓانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ُ)
 .ِّْ/ُ"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (ِ)
 .َِٖ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ِّ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ّ)
ىػ( ىك أبك ركيـ نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ الميثي أحد القراء السبعة األعبلـ، ُٗٔ-َٕنافع المدني ) (ْ)

اف عالمان بكجكه القراءات، أخذ القراءة عرضان مف جماعة مف تابعي أىؿ المدينة انتيت لو رئاسة ثقة صالح، ك
، كالنشر في َّّ/ِاإلقراء بالمدينة، أشير الركاة عنو: قالكف، ككرش، انظر: غاية النياية، البف الجزرم، 

 .ْٔ/ُ، كمعرفة القراء، لمذىبي، ّٗ-ِٗ/ُالقراءات العشر، البف الجزرم، 
ىػ( ىك أبك جعفر يزيد بف القعقاع، اإلماـ المخزكمي المدني، تابعي جميؿ، كأحد َُّأبك جعفر المدني )ت:  (ٓ)

القراء العشرة، كاف كثير العبادة يصـك يكمان كيفطر يكمان، كيصمي في جكؼ الميؿ، انتيت لو رئاسة اإلقراء 
كسميماف بف جماز، انظر: معرفة القراء، بالمدينة، كاف ثقة صالحان، أشير مف ركل عنو: عيسى بف كرداف، 

 .ُٖٕ/ُ، كالنشر في القراءات العشر، البف الجزرم، ِّٖ/ِ، كغاية النياية، البف الجزرم، َْ/ُلمذىبي، 
ىػ( ىك زباف بف العبلء بف عمار بف العرياف التميمي المازني ُْٓ-ٖٔأبك عمرك بف العبلء البصرم ) (ٔ)

اإلقراء بالبصرة، أكثر القراء السبعة شيكخان، كاف أعمـ الناس بالقرآف كالعربية  البصرم، أحد القراء السبعة، شيخ
صادقان ثقة زاىدان كثير العبادة صاحب كرامات، اشتير بالركاية عنو: الدكرم كالسكسي، انظر: غاية النياية، 

 .ٖٓ/ُ، كمعرفة القراء، لمذىبي، ِٖٖ/ُالبف الجزرم، 
 .ُُّ/ُالعشر"، أحمد النيسابكرم،  انظر: "المبسكط في القراءات (ٕ)
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 كقرأ الباقكف: )طكر سيناء( بفتحيا. -ِ
ـِ  ] القراءات في قولو: ْه  :[ َتـُْبُت بِافدُّ

 : )تنبت بالدىف( بضـ التاء ككسر الباء.(ُ)قرأ ابف كثير كأبك عمرك كركيس  -ُ
 .(ِ)كقرأ الباقكف: )تنبت بالدىف( بفتح التاء كضـ الباء  -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
بكسر السيف عمى أف )طكر سيناء( )كالسيناء(، )كالسنيف ( الحسف تفيد قراءة )طكر سٍينىاء( 

الطُّكر المسمى )طيكًر  ؿخركج شجرة الزيتكف مف جب.،(ّ)ككؿ جبؿ ينبت الثمار فيو فيك سنيف
 ينىاء( فيذه القراءة أخبرتنا باسـ المكاف الذم تنبت فيو شجرة الزيتكف.سى 

ينىاء( كصؼ البقعة التي تخرج منيا شجرة الزيتكف، بأنيا بقعة  بينما تفيد قراءة )طكر سى
 .باركة كثيرة الشجر، كحسنة المنظر مرتفعة م

السيناء كالجبؿ الطكر ك كبالجمع بيف القراءات ىما لغتاف مف لغات العرب أصمو سرياني، ف     
 .(ْ)الحجارة المباركة 

 (ٓ) : كفي طكر سيناء خمسة تأكيبلت:-رحمو هللا –يقكؿ الماكردم 
 اء البركة فكأنو قاؿ: جبؿ البركة، قالو ابف عباس كمجاىد .أف سين أحدىا:
 أنو حسف المنظر، قالو قتادة . الثاني:
 أنو الكثير الشجر، قالو ابف عيسى . الثالث:

 ، قالو أبك عبيدة . أنو اسـ الجبؿ الذم كمـ هللا عميو مكسى  بع:الرا
ناء، كىك االرتفاع، فعمى ىذا التأكيؿ يككف اسمان عربيان، كعمى  الخامس: أنو المرتفع مأخكذ مف الس 

 ما تقدـ مف التأكيبلت يككف اسمان أعجميان.

                                                 
ىػ( ىك أبك عبد هللا محمد بف المتككؿ المؤلؤم البصرم مقرئ حاذؽ ضابط، قرأ عمى يعقكب، ِّٖركيس )ت:  (ُ)

كىك مف أحذؽ أصحابو، تصدر لئلقراء، أخذ القراءة عرضان عف يعقكب الحضرمي، تكفي بالبصرة، انظر: 
، كالنشر في القراءات العشر، البف ِّْ/ِالنياية، البف الجزرم، ، كغاية ِْٖ/ُمعرفة القراء، لمذىبي، 

 .ُٕٖ-ُٖٔ/ُالجزرم، 
 .ِّٖ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (ِ)
 .ْْٖالبف زنجمة، /ُانظر: "حجة القراءات"،  (ّ)
 انظر: المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (ْ)
 .َٓ/ْ"النكت كالعيكف"،  (ٓ)
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ني ، قالو ابف عباس. أنو سريا أحدىا:كاختمؼ القائمكف بأعجميتو عمى ثبلثة أقاكيؿ: 
 حبشي. الثالث:نبطي.  الثاني:

: )كطكر سيناء( كطكر سينيف، ال يخمك إما أف يضاؼ  -رحمو هللا – (ُ)كيقكؿ الزمخشرم 
ما أف يككف اسمان لمجبؿ مركبان مف مضاؼ كمضاؼ  فيو الطكر إلى بقعة باسميا سيناء كسينكف، كا 

ر سيف سيناء فقد منع الصرؼ لمتعريؼ إليو كامرئ القيس، ككبعمبؾ فيمف أضاؼ، فمف كس
كالعجمة أك التأنيث؛ ألنيا بقعة، كفعبلء ال يككف ألفو لمتأنيث كعمباء كحرباء كمف فتح فمـ يصرؼ؛ 
يمة، كمنو نكدم مكسى  ألف األلؼ لمتأنيث كصحراء، كقيؿ: ىك جبؿ فمسطيف، كقيؿ: بيف مصر كا 


(ِ). 

إنبات شجرة الزيتكف لمدىف الذم ىك الزيت المستخرج فقد أفادت  )ت ْنِبت  بالدُّْىن(أما قراءة 
 .(ّ)مف ثمرىا كمبلزمة اإلنبات لمدىف 

نىٍبتى ىذه الشجرة كمعيا الدُّىف الذم ىك زيت الزيتكف )ت ْنب ت  بالدُّْىن(  بينما أفادت قراءة
 .(ْ)الذم يحكم ثمرىا 

حيث تنبت في أرض كبالجمع بيف القراءات األربع نعرؼ ما خص هللا بو شجرة الزيتكف 
مرتفعة مباركة كثيرة الشجر حسنة المنظر كىي المسماة بطكر سيناء، كالتي تنبت ثمر الزيتكف 
الذم نستخرج منو الدىف المعركؼ بزيت الزيتكف، فيذه الشجرة تخرج مف طكر سيناء كتيخرج ثمرىا 

 .(ٓ)لذم ىك حب الزيتكف المميء بالزيت  ا

 :في قولو:)نسقيكم( القراءات

( بفتح النكف.(ٔ)أ نافع، كابف عامر، كيعقكب قر  -ُ ـٍ  ، كشعبة )نىٍسًقيكي

                                                 
القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي الزمخشرم، إماـ كبير في التفسير كالحديث كالنحك كالمغة كعمـ أبك ىك  (ُ)

مف المصنفات، تكفي ليمة  ف كأربعمائة بزمخشر، لو الكثيرالبياف إماـ عصره مف غير مدافع، سنة سبع كستي
، انظر: كفيات األعياف،   .ُْٕ-ُٖٔ/ٓعرفة سنة ثماف كثبلثيف كخمسمائة بجرجانية خكارـز

 .َُٖ/ّ"الكشاؼ"،  (ِ)
 .ِْٔ/ُانظر: "القراءات كأثرىا في عمـك العربية"، لمحمد محيسف،  (ّ)
 .ٓٓٓ/ٕ، ك"البحر المحيط"، ألبي حياف، َّّ/ٓانظر: "أضكاء البياف"، لمشنقيطي،  (ْ)
 .ُُْ/ٓ"غرائب القرآف كرغائب الفرقاف"، لمنيسابكرم،  (ٓ)
ىػ( ىك أبك محمد يعقكب بف إسحاؽ بف زيد بف عبد هللا بف أبي َِٓ-ُُٕيعقكب الحضرمي البصرم ) (ٔ)

إسحاؽ الحضرمي مكالىـ البصرم، أحد القراء العشرة، أماـ أىؿ البصرة كمقرئيا، انتيت لو رئاسة اإلقراء بعد 
ر مف أبي عمرك، كاف إمامان كبيران ثقة عالمان صالحان دينان كأركل الناس لحركؼ القرآف، كحديث الفقياء، أشي

 .ُٖٔ/ُ، كالنشر في القراءات العشر، ّٖٔ/ِركل عنو: ركيس كركح، انظر: غاية النياية، 
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 كقرأ أبك جعفر )تىٍسًقيكيـ( بالتاء المفتكحة. -ِ

 .(ُ)كقرأ الباقكف )نيٍسًقيكيـ( بضـ النكف  -ّ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

(  األكلى تفيد القراءة ـٍ  .(ِ) ف العظمة أل الساقي نحف كىك هللا بنك )نىٍسًقيكي

رحمو                  –)تىٍسًقيكيـ( أف األنعاـ ىي التي تسقينا المبف، يقكؿ الزمخشرم تفيد القراءة الثانية 
 .(ّ)قرئ )تىٍسًقيكيـ( بتاء مفتكحة، أم تسقيكـ األنعاـ"  - هللا

تمرار كتفيد القراءة الثالثة )نيٍسًقيكيـ( ديمكمة سقيا المبف مف األنعاـ، فيي تعطينا المبف باس      
 .(ْ)هللا كنعمتو  كبدكف انقطاع، فتعطينا القشدة كالسمف كالجبف كنحكىا، مف الخيرات بتقدير

 كاحد. : سقى كأسقى لغتاف في معنى: "قاؿ قكـ- رحمو هللا – (ٓ)يقكؿ الخطيب التبريزم 

ٍقيتيو: ناكلتو شر   بة، كأسقيتو: جعمت لو سقيا، كأجازكا القراءة بالضـ؛ ألنوكقاؿ آخركف سى
 .(ٔ)دائـ"شرب 

بالجمع بيف القراءات الثبلث يتبيف أف هللا تعالى بعظمتو خمؽ لمناس األنعاـ كىيأىا لتككف 
قيا دائمة إلى ما شاء هللا تعالى.  مصنعان يخرج ليـ المبف فتستقييـ منو بكثرة كاستمرار سي

 خامسًا: المعنى اإلجمالي:

 النعـ عميو مف كؿ كجو، فقاؿ: لما ذكر هللا تعالى خمؽ اإلنساف ذكر سكنو كتكفر 
                                                 

 .َّْ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم ، (ُ)
 .َٗ/ِ" انظر المحتسب"، البف جني،  (ِ)
 .ُُٖ/ّ"الكشاؼ"،  (ّ)
 .ُٔ/ُٖانظر: " تفسير المراغي"، لممراغي،  (ْ)
ىػ( عف َِٓلتبريزم: يحيى بف عمي بف محمد بف الحسف الشيباني نشأ في أذربيجاف كتكفي بالعراؽ )الخطيب ا (ٓ)

عمر يناىز الثمانيف، كحمؿ اسـ مكطنو كخٌمده بعممو كعممو، شد رحالو يضرب في األرض طمبان لمعمـ كالعمماء 
شيكخو ابف عبد الكىاب بف  منذ نعكمة أظفاره، كاف نجيبان مخمصان في حب العمـ، ككاف قاضيان، مف أبرز

رىاف، كأبك العبلء المعرم، كالتنكخي كالجرجاني كالجكىرم كغيرىـ فقد تمقى العمـ مف كبار المغكييف كالمحدثيف 
كاألدباء كالنحكييف، مف أشير مصنفاتو: شرح ديكاف أبي تماـ، كشرح ديكاف األخطؿ كامرئ القيس، ككتاب 

، كفيات ِٕٖ-ِٖٔ/ٕقدمة في النحك، انظر: إرشاد األريب، الكافي في عممي العركض كالقكافي، كم
 .ِّْ-ِّٖ/ٓاألعياف، 

 .ْٖٓ/ُجة  القراءات، البف زنجمة، حك ، ُِْ/ِ"الممخص في إعراب القرآف"،  (ٔ)



-ُٔ- 
 

  ات:و ا: خمق السمأوالً 
كمصمحة  سقفان لمببلدأم [ َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا َؾْقَؿُؽؿْ ] خمؽ السماكات دليؿ عمى قدرة هللا كابداعو،

 .لمعباد
 .(ُ)أم سبع سمكات طباقان بعضيا فكؽ بعض كالقيبة  :[ َشبَْع َضَرائَِؼ ]

       كـ كالشمس كالقمر، كأكدع فييا مف مصالح العباد كقد زينت بالنج زينو:خمق السماوات  -
ـِ اخَلْؾِؼ َؽاؾِؾِغَ ]ما أكدع،  ـَّا َظ ـُ    فكما أف خمقنا عاـ لكؿ المخمكقيف، فربنا أيضان محيط  [َوَما 

       بما خمؽ، فبل يغفؿ مخمكؽ كال ينساه، ككثيران ما يقرف هللا تعالى بيف خمقو كعممو، ألف 
َيْعَؾُؿ َما َيؾُِج ]، قاؿ تعالى: (ِ)مف أقكل األدلة العقمية عمى عمـ خالقيا كحكمتو  خمؽ المخمكقات

ـُْتْؿ  ـُ ـَ َما  َِلِء َوَما َيْعُرُج ؾِقَفا َوُهَق َمَعُؽْؿ َأْي ـَ افسَّ ُرُج ِمـَْفا َوَما َيـِْزُل ِم            َواهللُ بَِِل يِف إَْرِض َوَما ََيْ

 . {2حلديد:}ا[ َتْعَؿُؾقَن َبِصرٌ 

 ثانيًا: إنزال المطر:

َِلِء َماًء بَِؼَدٍر َؾلَْشَؽـَّاُه يِف إَْرضِ ]، نزل المطر لتوفير سبل الراحة لمبشر هللا - ـَ افسَّ أم [ َوَأْكَزْفـَا ِم
أنزلنا مف السحاب مطران بقدر الحاجة كالكفاية لمشرب كالسقي، رزقان لكـ كألنعامكـ، فبل ينقص 

زيد زيادة ال تحتمؿ، أنزلو كقت الحاجة لنزكلو ثـ صرفو عند التضرر مف فتختؿ الحياة كال ي
ا َظَذ َذَهاٍب بِِف َفَؼاِدُرونَ ]دكامو، ثـ أنزلناه عمى األرض فسكف كاستقر،  أم نزلو أكالن فيذىب  [َوإِكَّ

 .في أغكار األرض كال يصؿ إلييا

        في الجنات فكاكو كثيرة، كمنيا تأكمكف يعني [ َؾَلْكَشْلَكا َفُؽْؿ بِِف َجـَّاٍت ] إنشاء الجنات: -
     شتاءن كصيفان، كخص النخيؿ كاألعناب بالذكر؛ ألنيما كانا أعظـ ثمار أىؿ الحجاز كما 

    ىا ككانت النخيؿ ألىؿ المدينة، ككانت األعناب ألىؿ الطائؼ فذكر القكـ بما يعرفكنو كاال
 .(ّ)مف النعـ 

ـِ َوِصبٍْغ فِْمَـِؾِغَ ]: انبات الشجرة لالستفادة منيا - ْه ـْ ُضقِر َشْقـَاَء َتـُْبُت بِافدُّ ُرُج ِم كىي [ َوَصَجَرًة ََتْ
شجرة الزيتكف، كخصت بالذكر ألف مكانيا خاص في أرض الشاـ كلمنافعيا، فيي تثمر زيتكنان 

 وادىنوا  كموا الزيت: ) قاؿ رسكؿ هللا تخذ إدامان لآلكميف، ييصنع منو الزيت الذم يدىف بيا، ك 
                                                 

"، لمسمرقندم،  (ُ)  .ْٕٔ/ِانظر: "بحر العمـك
 .َُّ/ٓريف، انظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، اعداد نخبة مف العمماء كالمفس (ِ)
 .ُُّ/ُِ، ك"الجامع أحكاـ القرآف"، لمقرطبي، ِٗٓ/ّانظر:" زاد المسير"، البف الجكزم،  (ّ)
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 .(ُ) (بو، فإنو من شجرة مباركة

 ثالثًا: تسخير األنعام:

َّا يِف ُبطُقَِّنَا َوَفُؽْؿ ؾِقَفا ]العبرة من خمق األنعام:  - ًة ُكْسِؼقُؽْؿ ِِم ثَِرٌة  َمـَاؾِعُ  َوإِنَّ َفُؽْؿ يِف إَْكَعاِم فَِعْزَ ـَ

ُؾقنَ  ـُ الدـ المتكالد  ف ككنيا نعمة، ككجو العبرة تحكؿ عإف في خمؽ األنعاـ لعبرة فضبلن [ َوِمـَْفا َتْل
مف األغذية في الغدد التي في الضرع إلى شراب طيب لذيذ الطعـ صالح لمتغذية، ثـ فٌصؿ 

  (ِ) منافعيا كذكر منيا أربعان:

َّا يِف ُبطُقَِّنَا]أخذ المبن: - أم تنتفعكف بألبانيا عمى ضركب شتى فتتخذكف منيا القشدة  [ُكْسِؼقُؽْؿ ِِم
ثَِرةٌ ]السمف كالجبف كنحكىا، ك  ـَ  .[َوَفُؽْؿ ؾِقَفا َمـَاؾُِع 

فتأخذكف أصكافيا كأشعارىا كأكبارىا، كتتخذكنيا مبلبسان كفرشان لمدؼء كبيكتان واالنتفاع بصوفيا:  -
 .في الصحارم

ُؾقنَ ]األكل من لحوميا:  - ـُ  أم كتأكمكف منيا بعد ذبحيا، فكما تنتفعكف بيا كىي حية [َوِمـَْفا َتْل
 ؿ. تنتفعكف بيا بعد الذبح لؤلك

َؿُؾقنَ ]لمركوب والحمل:  - أم كتركبكف ظيكرىا، كتحٌممكنيا األحماؿ الثقيمة [ َوَظَؾقَْفا َوَظَذ افُػْؾِؽ َُتْ
 .إلى الببلد النائية

 .(ّ) سادسًا: من ىدايات اآليات:

فسار كؿ كعظمتو في خمؽ السمكات طرائؽ، كعدـ غفمتو عف سائر خمقو  بياف قدرة هللا  -ُ
 شيء لما خمؽ لو، فثبت الككف كانتظمت الحياة.

نزكؿ المطر مف السماء نعمة عظيمة، كىك ينزؿ بقدر، بحكمة كتقدير، ال أكثر فيغرؽ كيفسد،  -ِ
ىك مستقر كال أقؿ فيككف الجدب كالمحؿ، كال في غير أكانو فيذىب بددان ببل فائدة، كما أشبيو ك 

الحياة، كىذا مما يكجب شكر ا ـ بتدبير هللا لتنشأ عنيفي الرح ةمستقر  في األرض النطفة كىي
 عمى عباده. هللا 

                                                 
 صححو األلباني.،َّْٓ، حِّْ/ِتفسير سكرة النكر، "المستدرؾ عمى الصحيحيف"، النيسابكرم، كتاب  (ُ)
 .ُٔ/ُٖانظر: "تفسير المراغي"، لممراغي،  (ِ)
، ك"التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة ُُٓ/ّتفاسير"، ألبي بكر الجزائرم، انظر: انظر: "أيسر ال (ّ)

 .ِٓ/ُٖك"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  ،ُُّ/ٓمف العمماء كالمفسريف، 
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بالماء جنات مف النخيؿ كاألعناب نمكذجاف مف الحياة في عالـ النبات كما ينشأ  أنشأ هللا  -ّ
الناس مف ماء النطفة في عالـ اإلنساف نمكذجاف قريباف لتصكر المخاطبيف إذ ذاؾ القرآف 

 ثيرة التي تحيا بالماء.يشير إلى نظائرىما الك

 خصص سبحانو مف األنكاع الكثيرة شجرة الزيتكف المباركة، كىي مف أكثر الشجر فائدة بزيتيا -ْ
 كطعميا كخشبيا، كأقرب منابتيا مف ببلد العرب طكر سيناء، عند الكادم المقدس المذككر في 

 . ليذا ذكر ىذا المنبت عمى كجو خاصالقرآف،      

لئلنساف مخمكقات ينتفع بيا، فييا عبرة لمف يعتبر، فذكر منيا المبف السائغ بقدرتو  سخر هللا  -ٓ
المطيؼ الذم يشربو الناس منيا خارجان مف بطكنيا، فيك مستخمص مف الغذاء الذم تيضمو، 
فتحكلو الغدد إلى ىذا السائؿ المطيؼ، كىذه معجزة إليية، كأباح أكؿ لحـ اإلبؿ كالبقر 

لو تعذيبيا كال التمثيؿ بيا، كذلؾ ألف األكؿ يحقؽ فائدة ضركرية  كالضأف، كالماعز، كلـ يحؿ
 في نظاـ الحياة.

ربطت اآليات بيف حمؿ اإلنساف عمى األنعاـ، كحممو عمى الفمؾ بكصفيما مسخريف بنظاـ هللا  -ٔ
رادتو.  الككني، الذم ينظـ كظائؼ الخبلئؽ جميعان، كالككف كمو مستسمـ هلل، يسير كفؽ سنتو كا 

 .ع الزيت ىك لمدىف، كاالئتداـ، كاالستصباح بياف مناف -ٕ
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 : قصة نوح األول المقطع
 

ُه ]قاؿ تعالى:  ـْ إِفٍَف َؽْرُ                   َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَا ُكقًحا إَِػ َؿْقِمِف َؾَؼاَل َيا َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َما َفُؽْؿ ِم

َؾ َظَؾقُْؽْؿ * َتتَُّؼقنَ  َأَؾََل  َّٓ َبَؼٌ ِمْثُؾُؽْؿ ُيِريُد َأْن َيَتَػضَّ ـْ َؿْقِمِف َما َهَذا إِ َػُروا ِم ـَ ـَ                           َؾَؼاَل ادَََلُ افَِّذي

َذا يِف َآَبائِ  َْكَزَل َمََلئَِؽًة َما َشِؿْعـَا ُِبَ َٕ فِغَ َوَفْق َصاَء اهللُ  بَُّصقا بِِف  * ـَا إَوَّ َّٓ َرُجٌؾ بِِف ِجـٌَّة َؾَسَ                  إِْن ُهَق إِ

ُبقنِ  * َحتَّك ِحغٍ  ذَّ ـَ ِِّن بَِِل                 َؾَلْوَحْقـَا إَِفْقِف َأِن اْصـَِع افُػْؾَؽ بَِلْظُقـِـَا َوَوْحقِـَا َؾنَِذا َجاَء  * َؿاَل َربه اْكُُصْ

ـْ َشَبَؼ َظَؾْقِف افَؼْقُل ِمـْفُ َأْمُركَ  َّٓ َم ؾٍّ َزْوَجْغِ اْثـَْغِ َوَأْهَؾَؽ إِ ـُ ـْ  اضِْبـِل يِف ا َوَؾاَر افتَّـُّقُر َؾاْشُؾْؽ ؾِقَفا ِم َٓ َُتَ ْؿ َو

ُْؿ ُمْغَرُؿقنَ  ـَ َطَؾُؿقا إَِّنَّ ـْ َمَعَؽ َظَذ افُػْؾِؽ َؾُؼؾِ  * افَِّذي ـَ افَؼْقِم  َؾنَِذا اْشَتَقْيَت َأْكَت َوَم اَكا ِم احَلْؿُد هللِ افَِّذي َكجَّ

ا َوَأْكَت َخْرُ اُدـِْزفِغَ  * افظَّادِِغَ  ـً ًٓ ُمَباَر ـَّا َدُْبتَؾِغَ *  َوُؿْؾ َربه َأْكِزْفـِل ُمـَْز ـُ ََياٍت َوإِْن  َٔ [ إِنَّ يِف َذفَِؽ 

 .{21-32:}ادًمنون

 أواًل: المناسبة:

ما أنعـ بو عمى عباده في نشأتيـ األكلى، كفي خمؽ الماء ليـ لينتفعكا  بعد أف عدد سبحانو      
 بو، كفي خمؽ الحيكاف كذلؾ.

ثـ ذكر ىنا أف كثيران مف األمـ قد أىممكا التدبر كاالعتبار في ىذا فكفركا بيذه النعـ، كجيمكا 
انكا بو يستيزئكف، رسمو الذيف أرسمكا إلييـ، فحاؽ بيـ ما ك اقدر المنعـ بيا كعبدكا غيره، ككذبك 

نذار ليـ عمى ما يفعمكف، كأنو سيحؿ بيـ      كأىمكيـ بعذاب مف عنده، كفي ذلؾ تخكيؼ لقريش، كا 
 .(ُ)كالكفر بو، مثؿ ما حؿ بمف قبميـ ما دامكا عمى تكذيب رسكليـ

االرتباط بيف ىذه اآليات كما سبقيا ظاىر، فيك جارو عمى كفؽ العادة في سائر اآليات ف    
تقاؿ مف دالئؿ اإليماف في األنفس كاآلفاؽ إلى حقيقة اإليماف التي جاء بيا الرسؿ جميعان كبياف باالن

كيؼ كاف استقباؿ الناس ليذه الحقيقة الكاحدة التي ال تتبدؿ عمى مدار الزماف، كتعدد الرساالت، 
مف زكاليا كتيديد كتتابع الرسؿ، كبياف كفراف الناس بعد تعداد النعـ المتبلحقة عمييـ كما حاؽ بيـ 

 .(ِ)الكافريف كتثبيت المؤمنيف

 
                                                 

 .ِِٖٗ/ْانظر: "في رحاب التفسير"، الشيخ عبد الحميد كشؾ،  (ُ)
، ُّْٕ/ُٖ، ك"تفسير القرآف الكريـ"، لعبد هللا شحاتة، ّّ/ُٖي، انظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيم (ِ)

 .ِّْٔ/ْك"في ظبلؿ القرآف"، لسيد قطب، 
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 ثانيًا: التحميل المغوي:
         أشراؼ القكـ ككجكىيـ، كسمكا بالمؤل؛ ألنيـ يممئكف العيكف لمكانتيـ كسمك منزلتيـ  [:اَدََلُ ]
 .(ُ)المتبلئيـ بما يحتاجكف إليو، كربما أطمؽ عمى الجماعة بجممتيـ، كال يخص باألشراؼ  أك
أصؿ الكفر لغة التغطية كالستر، كمنو يطمؽ عمى الميؿ الكافر، ألنو "الكفر في المغة:  :[َػُرواـَ ]

يستر الناس كيغطييـ فبل يػركا، كمنػػو تسػػػمية الزارع بالكافػػػر، ألنػػو يخفػػػي بػػذكر النباتػػػات فػػي 
 .(ِ) طييػػا بالتراب"األرض كيسػػػترىا، كيغ

تسمية الكافر باهلل تعالى بيذا االسـ فيقكؿ: "إف الكافر لما دعاه كبيف ابف منظكر: سبب 
هللا تعالى إلى تكحيده، فقد دعاه إلى نعمة كأحبيا لو إذا أجابو إلى ما دعاه إليو، فمما أبى ما دعاه 

 .(ّ)إليو مف تكحيده كاف كافران نعمة هللا تعالى أم مغطيان ليا بإبائو حاجبان ليا عنو" 

  جاء بعدة معان منيا: :[افتَّـُّقرُ ]
َحتَّك إَِذا َجاَء َأْمُرَكا ]مفجر الماء، قاؿ تعالى:  * المرتفع  *التنكر الذم يخبز فيو * كجو األرض *

ؾٍّ َزْوَجْغِ اْثـَْغِ  ـُ ـْ   {21}هود:[ َوَؾاَر افتَّـُّقُر ُؿْؾـَا امْحِْؾ ؾِقَفا ِم
، كمعنى فار التنكر في {37:}ادًمنون ،(ْ)

ْرَكا إَْرَض ُظُققًكا]تفجرت األرض، كما في قكلو: اآليتيف   .(ٓ)  {03}القمر:[ َوَؾجَّ
استقررت، كمنو استكل عمى ظير الدابة: إذا استقر كاعتدؿ عمييا، كاستكل إلى  :[اْشَتَقْيَت ]

 .(ٔ)الشيء: انتيى إليو كقصد إليو بالذات كالتدبير 
تو كاختبرتو كيككف بالخير كالشر، كالنعمة كالنقمة، كمنو ابتميتو كأبميتو: بمعنى امتحن :[َدُْبَتؾِغَ ]

َِل َبَؾْقَكا َأْصَحاَب اَْلـَّةِ ]قكلو تعالى:  ـَ ا َبَؾْقَكاُهْؿ   {07}القلم:[ إِكَّ
(ٕ). 

َما َشَؾَؽُؽْؿ يِف ]مف الجذر الثبلثي سمؾ، كسمؾ الطريؽ: دخؿ كذىب فيو، قاؿ تعالى: : [َؾاْشُؾْؽ ]

ثر:[ َشَؼرَ   .(ٖ)، أم يقكلكف ليـ: ما أدخمكـ في جينـ كأنفذكـ فييا  {23}اددَّ

                                                 
 .ِْٔ/ْ، ك"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عزالديف الجمؿ، ِٕٗ/ُانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الرازم،  (ُ)
 .َُ/ٔمي، التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، أ.د. كىبة الزحي (ِ)
 .ّٕٖٗ/ّْ، ابف منظكر، "لساف العرب" (ّ)
 .ْٖٓ/َُانظر: "المباب في عمـك الكتاب"، سراج الديف الحنبمي،  (ْ)
 .ِّٔ/ُ"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عزالديف الجمؿ،  (ٓ)
 .ُّٔ/ِ، ك"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عزالديف الجمؿ، ُُِ/ّانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ٔ)
 .ُِٔ-ُِٓ/ُ، ك"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عزالديف الجمؿ، ِِٗ/ُ"مقاييس المغة"، البف فارس، انظر:  (ٕ)
، ك"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عزالديف الجمؿ، ُِٓ/ُانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (ٖ)

ِ/ُّّ-ِّّ. 
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مف الجذر الثبلثي ربص، كىك بمعنى انتظر بو خيران أك شران يحؿ بو، كتربص بو: : [َتَربَُّصقا]
بهِصغَ ]مكث كانتظر، كمنو قكلو تعالى:  ـَ اُدَسَ  {20}الطُّور:[ ُؿْؾ َتَربَُّصقا َؾنِِّنه َمَعُؽْؿ ِم

(ُ). 

 .(ِ) بالغة:لاثالثًا: 
استعارة حيث عبر عف الحفظ كالرعاية أك الحراسة  [اْصـَِع افُػْؾَؽ بَِلْظُقـِـَا]في قكلو تعالى: 

 بالصنع عمى األعيف؛ ألف الحافظ لمشيء يديـ مراعاتو في الغالب بعينو.
ؿ كناية، كىي كناية عف الشدة، مثؿ: حمي الكطيس، كقي [َوَؾاَر افتَّـُّقرُ ]في قكلو تعالى: 

 المراد بالتنكر كجو األرض مجازان.
ًٓ ]قكلو تعالى:   .ك )تعممكف كعميـ( جناس كنكعو جناس اشتقاؽ  [َأْكِزْفـِل ُمـَْز

 رابعًا: القراءات:
 :( هِ :)من الو غيرِ القراءات في قكلو

 قرأ أبك جعفر كالكسائي: )مف إلو غيره( بخفض الراء كالياء بعدىا. -ُ
 .(ّ)( برفع الراء كضـ الياء كقرأ الباقكف: )مف إلو غيريهي  -ِ

  العالقة التفسيرية بين القراءات:
تفيد قراءة )مف إلو غيًرًه( إبطاؿ ألكىية غير هللا، فتككف كممو )غيًرًه( صفة لػ )إلو( حيث إنو 

 مجركر بحرؼ الجر )مف( إتباعان لمفظ.
ثباتيا لو تعالى كحده حيث  بينما تفيد قراءة )مف إلو غيريهي( تخصيص هللا تعالى باأللكىية، كا 

 .(ْ)محؿ رفع مبتدأ مؤخر خبره )مالكـ( إف )مف( زائدة، ك)غيريهي( صفة لػ )إلو( عمى أنو في 
 .(ٓ): "كدٌؿ عمى االستغراؽ بقكلو: )مف إلو غيره(" -رحمو هللا –يقكؿ البقاعي 

مو لقكمو كدعكة سائر األنبياء فقد دعا قك  كبالجمع بيف القراءتيف يتضح أف دعكة نكح 
 إلى عبادة هللا كحده، حيث إنو ال يكجد ليـ إلو غيره، ككؿ اآللية التي يعبدكنيا مف دكنو باطمة، لذا

                                                 
، ُُٔ/ُلديف الحنفي الرازم، ، ك"مختار الصحاح"، لزيف إْٕ/ِانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ُ)

 .ُٕٔ-ُٔٔ/ِك"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عزالديف الجمؿ، 
 .ِْٖ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ُّ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ِ)
 .َِٕ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (ّ)
 .َٓٓ/ٔإعراب القرآف كبيانو"، دركيش،  "(ْ)
 .َُّ/ُّنظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر"،  "(ٓ)
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 .يجب عمييـ تخصيص العبادة لو كحده؛ ألنو المستحؽ ليا دكف جميع تمؾ اآللية الباطمة

 ::)كذبون(القراءات في قكلو
 قرأ يعقكب )كذ بكني( بإثبات الياء كصبلن ككقفان. -ُ
 .(ُ)الباقكف )كٌذبكف( بحذؼ ياء المتكمـ كصبلن ككقفان كقرأ  -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
تفيد القراءة األكلى )كذبكني( التصريح بطمب النصر مف هللا تعالى مع كماؿ التجاء نكح 

 .لقائو بنفسو كميا بيف يديو؛ ليأخذ بيده كينصره عمى قكمو الذيف كذبكه بشدة كاستمرار  لربو، كا 
يقكؿ الدكتكر فاضؿ السامرائي: "كذلؾ أف المقاـ يستدعي إبراز ياء المتكمـ ألنو مقاـ 
التجاء كخكؼ كخشية، كالخكؼ يستدعي أف يمصؽ اإلنساف بمف يحميو، كييمقي نفسو كميا عميو 

 .(ِ)كيستدعي أف يمتجئ إلى مف ينصره كيأخذ بيده بكؿ أحاسيسو كمشاعره التجاءن كامبلن 
قراءة الثانية )كذبكف( الطمب الضمني مف هللا تعالى بإىبلؾ الكافريف كميان، فقد بينما تفيد ال

اختصر الكبلـ، كاكتفى بالتصريح الضمني كبأقصر الكبلـ حيث االجتزاء بالكسرة يدؿ عمى 
 االجتزاء في الكبلـ.

يقكؿ الدكتكر فاضؿ السامرائي: "فصرح بالضمير كأظير نفسو في الطمب الصريح كحذؼ 
ر، كاجتزأ باإلشارة إليو في الطمب غير الصريح، كىك تناظر جميؿ، ففي الطمب الصريح الضمي

 .(ّ)صٌرح بالضمير، كفي الطمب غير الصريح لـ يصرح بالضمير" 
دعا ربو كىك في كماؿ التجائو إليو ليأخذ بيده  كبالجمع بيف القراءتيف يتضح أف نكحان 

و لف يؤمف أحد مف قكمو بعد ذلؾ ككاف دعاؤه هللا بأف كينصره عمى قكمو بعد أف أكحى إليو ربو أن
ىبلكيـ.  ينصره دعاءن صريحان يشمؿ دعاءن ضمنيان بإنجاز هللا تعالى كعده إياه بتعذيب الكفار كا 

( بالتنكيف.(ْ)قرأ حفص  :في فولو:)من كل(  القراءات -ُ  : )مف كؿو

( بغير تنكيف عمى اإلضافة  -ِ  . (ٓ)كقرأ الباقكف: )مف كؿًٌ

                                                 
 .َّّ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (ُ)
 .ْٖ"التعبير القرآني"، ص (ِ)
 .ِٖ"ببلغة الكممة"، ص (ّ)
أعمـ  ق ، ككافَٗحفص بف سميماف بف المغيرة بف ابي داككد األسدم الككفي ، قارئ أىؿ الككفة ، كلد سنة  (ْ)

ق. انظر: معرفة القراء الكبارعمى الطبقات كاألعصار، َُٖأصحاب عاصـ بقراءة عاصـ، تكفي سنة 
 .  ْٓ/ُلمذىبي، 

 .ِٖٖ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (ٓ)



-ٔٗ- 
 

 قة التفسيرية بين القراءات:العال

( تفيد أمر هللا تعالى لنكح  أف يحمؿ معو في السفينة مف كؿ  إف قراءة التنكيف )مف كيؿو
شيء زكجيف اثنيف، كتككف )اثنيف( ىنا صفة لػ )زكجيف( تفيد التككيد كما تفيد ىذه القراءة شمكؿ 

 األمر جميع المخمكقات ببل استثناء.

 ) أف يحمؿ في السفينة اثنيف مف كؿ زكجيف،  لنكح  تفيد أمر هللا بينما قراءة )مف كيؿًٌ
أم مف كؿ صنفيف، بمعنى كاحدان مف صنؼ الذككر ككاحدان مف صنؼ اإلناث فتككف ىذه القراءة 

 مبينة لتمؾ بأف الزكجيف مف كؿ أمة ىما مف صنفيف مختمفيف.

ف يحمؿ معو مف كؿ أمة بأ أصدر أمره لنكح  كبالجمع بيف القراءتيف يتبيف أف هللا 
 مف المخمكقات زكجيف اثنيف ذكران أك أنثى ببل استثناء، كذلؾ حفاظان عمى حياة األجناس جميعيا.

 :)أنزلني منزال(  :القراءات في قكلو

ٍنًزالن( بفتح الميـ ككسر الزام. -ُ  قرأ أبك بكر: )أنزلني مى

كقرأ الباقكف: )أنزلني ميٍنزىالن( بضـ الميـ كفتح الزام  -ِ
(ُ). 

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

 جعمو اسمان لممكاف كأنو قاؿ:  أفادت القراءة األكلى )أنزلني مىٍنزالن( مكضع النزكؿ، بمعنى
 .. (ِ)أنزلني داران مباركان )كالمنزؿ( اسـ لكؿ ما نزلت فيو 

زكؿ مباركان، عمى معنى أف يككف فعؿ النكأفادت القراءة الثانية )أنزلني ميٍنزىالن( فعؿ النزكؿ، ب
 .(ّ)المصدر لمعنى اإلنزاؿ تقكؿ: أنزلتو إنزاالن مباركان 

ا]في قكلو تعالى:  -رحمو هللا –يقكؿ الماكردم  ـً ًٓ ُمَباَر : "قراءة [َوُؿْؾ َربه َأْكِزْفـِل ُمـَْز
ؽ الجميكر بضـ الميـ، كفتح الزام، كقرأ عاصـ في ركاية أبي بكر بفتح الميـ ككسر الزام، كالفر 

بينيما أف المينزؿ بالضـ فعؿ النزكؿ، كبالفتح مكضع النزكؿ" 
(ْ). 

أف يدعك حيف يستكم عمى  كبالجمع بيف القراءتيف يتبيف أف هللا تعالى يأمر نبيو نكحان 
 ظير السفينة أف يككف منزلو مباركان فعبلن كمكضعان، أم: أف يبارؾ هللا مكاف نزكلو كفعؿ نزكلو.

                                                 
 .ِٖٖ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (ُ)
 .ْٕٖ/ُمة، انظر: "حجة القراءات"، البف زنج (ِ)
 انظر: "المرجع السابؽ" ، نفس الصفحة . (ّ)
 .ّٓ/ْ"النكت كالعيكف"،  (ْ)
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  الي:خامسًا: المعنى اإلجم
لقد تكحدت دعكة األنبياء عمييـ السبلـ إلى الناس فكانت الغاية كاحدة، كىي تحقيؽ 

ًٓ َأِن ُاْظبُُدوا اهللَ َواْجَتـُِبقا ]كترؾ عبادة ما سكاه، قاؿ تعالى:  العبكدية هلل  ٍة َرُشق ؾه ُأمَّ ـُ َوَفَؼْد َبَعْثـَا يِف 

َّٓ َأَكا  ]َوَما، كقاؿ تعالى:  {26}النحل:[ افطَّاُؽقَت  َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٓ ُكقِحل إَِفْقِف َأكَّ ـْ َرُشقٍل إِ ـْ َؿْبؾَِؽ ِم َأْرَشْؾـَا ِم

خبلص العبادة لو  ، كدعكة الرسؿ جميعان ىي الدعكة إلى تكحيد هللا  {15َؾاْظُبُدوِن[ }إكبقاء: كا 
ـْ ]َيا َؿقْ كحده، كما جاء في قكلو تعالى عمى لساف نكح كىكد كصالح كشعيب:  ِم اْظبُُدوا اهللَ َما َفُؽْؿ ِم

ُه[ }هقد:  .(ُ) { 50إَِفٍف َؽْرُ

 أواًل: حاجة الناس إلى الرسل والرساالت:
خراجيـ مف الظممات  أرسؿ هللا  رشادىـ طريؽ الصكاب، كا  رسمو إلى عباده، ليدايتيـ كا 

ماؿ الصالحة، كنكاىيو، كفعؿ الطاعات كاألع إلى النكر، كترغيبيـ في امتثاؿ أكامر هللا 
كتبشيرىـ بما يبلقكنو عند ربيـ مف األجر كالثكاب العظيـ، كجنات النعيـ، كترىيبيـ مف عصياف 

كنكاىيو، كتذكيرىـ باألمـ الماضية، التي عصت أكامر ربيا، كما حؿ عمييـ مف  أكامر هللا 
ككانت ار جينـ، ف العذاب الشديد في نالعذاب في الدنيا، كتخكيفيـ بما يبلقكنو يـك القيامة م

كانغماسيـ في ممذات الدنيا  الحاجة ماسة إلى إرساليـ، كذلؾ بسبب بيعًد الناس عف هللا 
كشيكاتيا، بانتياؾ محرمات هللا تعالى كانخراطيـ في الذنكب كالمعاصي، كأكؿ حقكؽ العباد، كال 

ييتدكف لقاصرة ال يكجد بينيـ ناصح أك مرشد يرشدىـ إلى الطريؽ الصحيح، كبطبيعتيـ كبعقكليـ ا
الرسؿ، كينزؿ عمييـ  ككانت الحكمة البالغة أف يبعث هللا  مف ذاتيـ إلى معرفة الخير،
بحسب ما تحتاجو كؿ أمة مف األمـ السابقة مف اإلصبلح، الزمف، الرساالت، عمى فترات مف 

 .(ِ)كىدايتيـ كحفظيـ كحفظ مصالحيـ، كأمكرىـ 
ال يككف لمناس حجة بعدـ إرساؿ الرسؿ ليدايتيـ،  كأيضان الحكمة مف إرساؿ الرسؿ، حتى 

كاألخذ بأيدييـ إلى الطريؽ الصحيح، ككانت بعثة األنبياء عمييـ السبلـ إلى الناس ضركرة، لتقطع 
ةٌ ]، فقاؿ تعالى: (ّ)عمييـ الحجة كالمعذرة  ـَ فِئََلَّ َيُؽقَن فِؾـَّاِس َظَذ اهللِ ُحجَّ ـَ َوُمـِْذِري ي ِ َبْعَد  ُرُشًَل ُمَبؼه

                                                 
العزيز بف عبد هللا بف  ، عبد"بياف التكحيد الذم بعث هللا بو الرسؿ جميعان، كبعث بو خاتميـ محمدان "انظر:  (ُ)

 .ّْ/ُباز، 
، "اإلسبلـ أصكلو كمبادئو" ،ْٗ، ص "كردممحمد بف حبيب الماأعبلـ النبكة، أبك الحسف عمي بف "انظر:  (ِ)

 .ٖٕ/ِف عبد هللا بف صالح السحيـ، محمد ب
، أ.د. كىبة الزحيمي، "التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج"ك ،ّٖٓ/ُ، لمسمرقندم، "بحر العمـك"ر: انظ (ّ)

ٔ/ّٔ. 
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اَن اهللُ َظِزيًزا َحؽِقًِل  ـَ ُشِؾ َو ًٓ ]، كقاؿ تعالى:  {064}النساء:[ افرُّ بَِغ َحتَّك َكْبَعَث َرُشق ـَّا ُمَعذه ـُ [ َوَما 

الرسؿ، كينزؿ عمييـ الرساالت، عمى فترات  ككانت الحكمة البالغة أف يبعث هللا  .{04}اإلرساء:
ألمـ السابقة مف اإلصبلح، كىدايتيـ كحفظيـ كحفظ مف الزمف، بحسب ما تحتاجو كؿ أمة مف ا

 .(ُ)مصالحيـ، كأمكرىـ 
 ثانيًا: وحدة الرساالت السماوية:

ـْ ]جاءت كحدة الرسؿ كالرساالت مف قكلو تعالى:       َِل َأْوَحْقـَا إَِػ ُكقٍح َوافـَّبِقهَغ ِم ـَ ا َأْوَحْقـَا إَِفقَْؽ  إِكَّ

ْبَراِهقَؿ َوإِْشَِلِظقَؾ َوإِْشَحاَق َوَيْعُؼقَب َوإَْشَباِط َوِظقَسك َوَأيُّقَب َوُيقُكَس َوَهاُروَن َوُشَؾْقَِلَن َبْعِدِه َوَأْوَحْقـَا إَِػ إِ 

 . {062}النساء:[ َوَآَتْقـَا َداُووَد َزُبقًرا

 كينبع مف ىذه الكحدة ثبلثة أمكر كىي:
خالؽ جميع  ىك مف عند هللا ىك المصدر الذم يتمقى منو الرسؿ التكميؼ، ك  وحدة المصدر: -ُ

البشر، كلك كاف مف عند غير هللا، لكجدكا فيو أخطاء كاختبلفان كتناقضان، فمف رحمة هللا تعالى 
 .(ِ)كلما انحرفكا كأضمكا الطريؽ بعث إلييـ رسمو  أف كانت جميع الرساالت مف عند هللا 

 كأنبيائو، ىي الدعكة إلى هللا جميع رسمو  إف الغاية كالميمة التي بعث هللا  وحدة الغاية: -ِ
قامة شرائع ىذا الديف، كاإليماف برسمو  كحده ال شريؾ لو، كطاعتو كعبادتو عمى أكمؿ كجو، كا 
جميعيـ كبكتبو كاليكـ اآلخر، كىك خطاب تكميفي، كتكحيدم لجميع الرسؿ، لممحافظة عمى 

ـَ افده ]، قاؿ تعالى: (ّ)ىذا الديف كالعمؿ بو  َع َفُؽْؿ ِم ـِ َما َوَّصَّ بِِف ُكقًحا َوافَِّذي َأْوَحْقـَا إَِفقَْؽ ََشَ ي

ُؿقا ؾِقفِ  َٓ َتَتَػرَّ ـَ َو ي ْقـَا بِِف إِْبَراِهقَؿ َوُمقَشك َوِظقَسك َأْن َأؿِقُؿقا افده ورى:[ َوَما َوصَّ ، إذان تككف  {02}الشُّ
، كيندرج تحتيا   كحدة ىذه الرساالت في االعتقاد كأصكؿ التكحيد، كليس في األحكاـ الفرعية

 ما يمي:
 وتوحيده وعدم اإلشراك بو. عبادة هللا  -1
 اإليمان باألسماء والصفات. -0
 ، كالكتب المنزلة كالمبلئكة كاليـك اآلخر.اإليمان ببعثو جميع الرسل -ّ

                                                 
، "اإلسبلـ أصكلو كمبادئو" ،ْٗص  محمد بف حبيب الماكردم،، أبك الحسف عمي بف "أعبلـ النبكة"انظر:  (ُ)

 .ٖٕ/ِف عبد هللا بف صالح السحيـ، محمد ب
 .ُّّٗ/ٓفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، انظر:  (ِ)
، ُْٔ/ُ، د. محمد محمكد حجازم، "اضحالتفسير الك "ك ،ُّْ/ُ، "ير الكسيط، كىبة الزحيميالتفس"انظر:  (ّ)

 .ُٗ/ِصالح السحيـ، ف عبد هللا بف محمد ب ،"اإلسبلـ أصكلو كمبادئو"ك
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، كىي حفظ العقؿ، كالديف كالنفس كالماؿ كالعرض، ،الحفاظ عمييا مف صيانة الكميات الخمس -ْ
 أم إخبلؿ بيا.

َـّك]قاؿ تعالى:  إلى مكارم األخالق، الدعوة -ٓ ـْ َتَز ِف َؾَصذَّ  * َؿْد َأْؾَؾَح َم َر اْشَؿ َربه ـَ َبْؾ ُتْمثُِروَن  * َوَذ

ْكَقا ُحِػ إُوَػ  * َوأَِخَرُة َخْرٌ َوَأْبَؼك * احَلَقاَة افدُّ [ ُصُحِػ إِْبَراِهقَؿ َوُمقَشك * إِنَّ َهَذا َفِػل افصُّ

 .(ُ) {09-02:}األعذ
كارتضاه لعباده منذ أف خمؽ الخمؽ إلى قياـ الساعة  إف الديف الذم اختاره هللا  وحدة الدين: -ّ

ـْ َبْعِد ]ىك اإلسبلـ، لقكلو تعالى:  َّٓ ِم ـَ ُأوُتقا افؽَِتاَب إِ ـَ ِظـَْد اهللِ اِْلْشََلُم َوَما اْختََؾَػ افَِّذي ي إِنَّ افده

يُع احِلَساِب َما َجاَءُهُؿ افِعْؾُؿ َبْغًقا َبْقـَفُ  ـْ َيْؽُػْر بَِآَياِت اهللِ َؾنِنَّ اهللَ َهِ ، كقد بعث  {09}آل عمران:[ ْؿ َوَم
األنبياء كالرسؿ، كأنزؿ عمييـ الرساالت كالشرائع، كأمرىـ بالتبميغ بديف كاحد كىك  هللا 

حد أم اإلسبلـ، كاالستسبلـ كالطاعة كاالتباع، كال يرضى بديف غير اإلسبلـ، كال يقبؿ مف أ
 .(ِ)ديف غير ىذا الديف 

 الرسل: ثالثًا: ميام
إف الدعكة إلى ديف اإلسبلـ، ميمة الرسؿ كأتباعيـ، كقد قامكا بتبميغ ما أمركا بو ألمميـ، 
صبلح الناس  كبينكا الشرائع أتـ البياف، كقامكا بإصبلح االعتقاد الفاسد الذم كانت عميو أمميـ، كا 

صبلح أحكاليـ كشئكف حياتيـ، كمعاممتيـ مع  بالقدكة الطيبة، كاألسكة الحسنة في كؿ قكؿ كعمؿ، كا 
َر اهللَ ]اآلخريف، قاؿ تعالى:  ـَ اَن َيْرُجق اهللَ َوافَقْقَم أَِخَر َوَذ ـَ ـْ  اَن َفُؽْؿ يِف َرُشقِل اهللِ ُأْشَقٌة َحَسـٌَة دَِ ـَ َفَؼْد 

ثًِرا  . {30}األحزاب:[ ـَ

       ية في إصبلح العبد في معاشو كمعاده، فكما أنو كيقكؿ ابف تيمية: "كالرسالة ضركر   
عاشو كدنياه إال           ال صبلح لو في آخرتو إال باتباع الرسالة، فكذلؾ ال صبلح لو في م

 .(ّ)باتباع الرسالة"
 

                                                 

 .ُِ/ُ،محمد سيد طنطاكم، "التفسير الكسيط"، كَٓ/ِٓ، ابف عاشكر، "كيرتفسير التحرير كالتن"انظر:  (ُ)
، سيد "في ظبلؿ القرآف"، كُٕٗ/ّ، أ.د. كىبة الزحيمي، "التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج"انظر:  (ِ)

 .َّٖ/ُقطب، 
 .ٗٗ/ُٗتيمية، ، ابف "مجمكع الفتاكل" (ّ)
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 :دعوة نوح 
مع قكمو بشيء مف التفصيؿ، حيث  في ىذه اآليات الكريمات قصة نكح  ذكر هللا      

 مع قكمو حينما أنذرىـ عذاب هللا تعالى كبأسو الشديد كانتقا مكقؼ نكح  –سبحانو  – بيف هللا
[ َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَا ُكقًحا إَِػ َؿْقِمِف إِِّنه َفُؽْؿ َكِذيٌر ُمبِغٌ ]ممف أشرؾ، كخالؼ أمره، ككذب رسمو، فقاؿ تعالى: 

 .{34}هود:

كأكؿ نذير عمى عمى لسانو الشرائع،  بالذكر لككنو أكؿ نبي شرعت نكحان  كخص هللا  
البشر كآدـ،  كأىمؾ أىؿ األرض بدعكتو، ككاف أبالشرؾ، كأكؿ مف عيذبت أمتو، لردىـ دعكتو، 

 .(ُ)كأطكؿ األنبياء عمران، كصبر عمى أذل قكمو طكؿ عمره، كقيؿ غير ذلؾ 
ـْ ؿَ ]: عناد قوم نوح وتكذيبيم لو -ُ َػُروا ِم ـَ ـَ  ا ِمْثَؾـَا َوَما َكَراَك َؾَؼاَل اَدََلُ افَِّذي َّٓ َبَؼً ْقِمِف َما َكَراَك إِ

ا ـَ ـْ َؾْضٍؾ َبْؾ َكُظـُُّؽْؿ  ْأِي َوَما َكَرى فَُؽْؿ َظَؾْقـَا ِم ـَ ُهْؿ َأَراِذُفـَا َبادَِي افرَّ َّٓ افَِّذي َبَعَؽ إِ  . {37}هود:[ ِذبِغَ اتَّ
نكح إال بشر مثمكـ، كرجؿ منكـ أم قاؿ السادة كاألكابر منيـ: ما  :سبب رفضيم لدعوة نوح -ِ

يريد أف يترفع عميكـ كيتعاظـ بدعكة النبكة، كليس لو ميزة في عمـ كال خمؽ فكيؼ يككف نبيان 
 .(ِ)يكحى إليو دكنكـ كىك مثمكـ؟! 

 .(ّ) وموانع نبوتو تتمثل في: 
 [ ًَْكَزَل َمََلئَِؽة َٕ نبيان، لبعث أحد المبلئكة مف أف يبعث  –سبحانو  –أم لك أراد هللا [ َوَفْق َصاَء اهللُ 

 عنده، ألداء الرسالة، كلـ يكف بشران، فإنزاؿ الممؾ أدعى لئليماف، كأدؿ عمى الصدؽ.

 [ َفِغ َذا يِف َآَبائِـَا إَوَّ أم ما سمعنا ببعثة البشر في عيد األسبلؼ كاألجداد في [ َما َشِؿْعـَا ُِبَ
صرارىـ عمى الكفر كالعناد.الدىكر الماضية، كىذا ناشئ مف اعتمادىـ في العقي  دة عمى التقميد كا 

 [ ٌَرُجٌؾ بِِف ِجـَّة َّٓ أرسمو  –سبحانو  –كما نكح إال رجؿ مجنكف فيما يزعمو، أف هللا [ إِْن ُهَق إِ
 إليكـ، كاختصو مف بينكـ بالرسالة كالكحي.

 [ ٍبَُّصقا بِِف َحتَّك ِحغ ى تستريحكا منو، أك أم انتظركا بو ريب المنكف، كاصبركا عميو حت[ َؾَسَ
 رجحاف عقمو كلكف مكابرة كمعاندة .ييأس فيرجع إلى دينكـ أك يفيؽ مف جنكنو، فيـ عرفكا نكح ب

كلما يئس نكح مف إجابة دعكتو، فقد صبر عمى قكمو : -تعالى–تحمل األذى في سبيل هللا  -2
 َؿاَل َربه ]ف ينصره ربو أ و إال القميؿ، دعا نكح ػػف معػػػػألؼ سنة إال خمسيف عامان، كلـ يؤم

                                                 

 .ٔٗٗ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد هللا شحاتو، ، ك ِٖٗ/ّصديؽ بف الحسيف القنكجي،  "،فتح البيافانظر: " (ُ)
 .ّّ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ( ِ)
 .ُٖ/ُٖ ، ك "تفسير المراغي"، لممراغي،ِٓ/ُٗانظر: "جامع البياف في تأكيؿ القرآف"، لمطبرم، ( ّ)
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ُبقنِ  ذَّ ـَ ِِّن بَِِل   .(ُ)دعاءه كأمره بصنع السفينة  فأجاب هللا [ اْكُُصْ
أم أمرناه أف يصنع السفينة [ َؾَلْوَحْقـَا إَِفْقِف َأِن اْصـَِع افُػْؾَؽ بَِلْظُقـِـَا َوَوْحقِـَا] صناعة الفمك: -4

رشادنا كيفية الصنع،  ؾٍّ ؾَ ]بحفظنا كرعايتنا كتعميمنا كا  ـُ ـْ  نَِذا َجاَء َأْمُرَكا َوَؾاَر افتَّـُّقُر َؾاْشُؾْؽ ؾِقَفا ِم

ـْ َشَبَؼ َظَؾْقِف افَؼْقُل ِمـُْفؿْ  َّٓ َم فإذا حاف كقت قضائنا بالعذاب كاليبلؾ، [ َزْوَجْغِ اْثـَْغِ َوَأْهَؾَؽ إِ
كؿ فرديف  كنبع الماء مف كجو األرض أك مف التنكر المخصص لمخبز، فاحمؿ في السفينة مف

مزدكجيف ذكران كأنثى مف كؿ صنؼ مف الحيكانات كالنباتات كالثمار كغير ذلؾ كأف يحمؿ فييا 
ـْ َشبََؼ َظَؾْقِف افَؼْقُل ِمـُْفؿْ ]أىمو  َّٓ َم  -تعالى –كىـ مف سبؽ عمييـ القكؿ مف هللا [ َوَأْهَؾَؽ إِ

  تعالى أعمـباليبلؾ، كىـ الذيف لـ يؤمنكا بو مف أىمو كابنو كزكجتو، كهللا
(ِ). 

 ثانيًا: نياية الظالمين: 
ُْؿ ُمْغَرُؿقنَ ] ـَ َطَؾُؿقا إَِّنَّ اضِْبـِل يِف افَِّذي َٓ َُتَ فعند معاينة إنزاؿ المطر العظيـ ال تأخذؾ رأفة بقكمؾ  [َو

كشفقة عمييـ، كطمع في تأخيرىـ لعميـ يؤمنكف، فإني قضيت أنيـ مغرقكف عمى ما ىـ عميو مف 
ـْ َمَعَؽ َظَذ افُػْؾِؽ َؾُؼِؾ احَلْؿُد ]ف الكفر كالطغيا ـَ افَؼْقِم افظَّادِِغَ  َؾنَِذا اْشَتَقْيَت َأْكَت َوَم اَكا ِم [ هللِ افَِّذي َكجَّ

: "كاف في  فذكر هللا تعالى عند ابتداء سيره كعند انتيائو، قاؿ ابف عباس  فقد امتثؿ نكح 
تي غرقت، كثبلثة بنيف: ساـ كحاـ كيافث، كثبلثة نسكة السفينة ثمانكف إنسانان، نكح كامرأتو سكل ال

 .(ّ)ليـ، كاثناف كسبعكف إنسانان، فكؿ الخبلئؽ نسؿ مف كاف في السفينة 
ا َوَأْكَت َخْرُ اُدـِْزفِغَ ] ـً ًٓ ُمَباَر ]إِنَّ يِف َذفَِؽ كىك مف الدعاء المسنكف عند النزكؿ  [َوُؿْؾ َربه َأْكِزْفـِل ُمـَْز

ََياٍت  ـَّا َدُبَْتؾَِغ[َٔ ـُ إف في ىذا الصنع إنجاء المؤمنيف كا ىبلؾ الكافريف، داللة كاضحة عمى  َوإِْن 
كأنو تعالى فاعؿ لما يشاء قادر عمى كؿ شيء،  -تعالى –صدؽ األنبياء فيما جاءكا بو عف هللا 

نا لمختبركف بيذه اآليات عبادنا لننظر مف يتعظ كيعتبر كيتذكر  . (ْ)كا 
كفي نياية المطاؼ نقؼ كقفة خاشعة أماـ جبلؿ هللا " (ٓ):-رحمو هللا –ؿ سيد قطب يقك         

كعظمتو، ممثمة في عممو كعدلو كرعايتو، كفضمو، كرحمتو كبره بيذا اإلنساف الذم يجحد كيطغى، 
                                                 

 .ّْ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ( ُ)
 .ّٓ/ُٖ، ك"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ِّٖ-ِّٕ/ّانظر: "تفسير القرآف العظيـ"، ابف كثير،  (ِ)
 .ّٓ/ُٖ( انظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ِ)
 .ّٓ/ُٖ، ك"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ِّٖ-ِّٕ/ّ، انظر: "تفسير القرآف العظيـ"، ابف كثير (ّ)
 . َُٔ/ٔ"في ظبلؿ القرآف"، سيد قطب،   (ْ)
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كما أكدعو هللا تعالى مف القكل كالطاقات، كما ركب في كينكنتو مف استعدادات لميدل كالضبلؿ، 
لك لـ يرسؿ إلييـ الرسؿ مبشريف  ـ عظمة العدؿ الذم يرتب لمناس حجة عمى هللا كنقؼ أما

كمنذريف، ىذا مع احتشاد كتاب الككف المفتكح ككتاب النفس المكنكف باآليات الشكاىد عمى الخالؽ 
ككحدانيتو، كتدبيره كتقديره، كنقؼ أماـ عظمة الرعاية كالفضؿ كالرحمة كالبر بيذا المخمكؽ الذم 

مو هللا تعالى كيختاره عمى ما يعمـ بو مف ضعؼ كنقص، كيىكؿ إليو ىذا الممؾ العريض خبلفة يكر 
األرض، كمف عجب ذلؾ أف يأتي عمى ىذا اإلنساف زماف يزعـ لنفسو أنو استغنى عف ربو استغنى 

  .عف رعايتو كفضمو كرحمتو... استغنى عف ىدايتو كدينو كرسمو" 

 .(ُ) سادسًا: من ىدايات اآليات:
 إثبات النبكة المحمدية بذكر أخبار الغيب التي ال تعمـ إال مف طريؽ الكحي. -ُ
 تأكيد كاقرار حقيقة اإليماف التي جاء بيا الرسؿ جميعان. -ِ
أف يككف الرسؿ بشران لبلقتداء بيـ، مع استنكار الكفار أف يرسؿ هللا رسكالن  شاءت حكمة هللا  -ّ

كؿ زماف، تعرض لو كؿ رسكؿ، فيك  مف البشر، كاالعتراض عمى بشريتيـ متكرر في
ؼ صفاتيـ عف البشر، اعتراض ال كجو لو؛ ألف المبلئكة ال يمكف االقتداء بيـ؛ الختبل

 الرسكؿ مف البشر. أف يككففاقتضى 
أعداء اإلسبلـ يتيمكف الرسؿ كالدعاة بأنيـ طبلب دنيا كمناصب كىذا مردكد عمييـ ألف الرسؿ  -ْ

عيرض عميو كؿ العركض  يادة عمى دعكتيـ، كرسكلنا الكريـ جميعان لـ يطمبكا األجر كال الس
 الدنيكية مف منصب كجاه كسيادة كماؿ كنساء فأبى ترؾ ىذه الدعكة.

مف أساليب أعداء اإلسبلـ إطبلؽ الشائعات ضد الرسؿ كالدعاة كاتياميـ بالكذب كاالفتراء  -ٓ
ىذا عميو أف يصبر كاتياميـ بالجنكف كالسحر كغير ذلؾ، فمف يتعرض مف الدعاة لمثؿ 

 .(ِ)كيحتسب أجره عمى هللا كيستمر في دعكتو
فأرسؿ  لنكح  عباده المؤمنيف بالنصر، كتكعد الظالميف باليبلؾ، فاستجاب  كعد هللا  -ٔ

ى نظافة كطيارة الطكفاف الذم يجرؼ كؿ شيء، كيطير األرض مف رجس الشرؾ، فتنشأ عم
 .(ّ)اإليماف كالتكحيد

                                                 

خبة مف ، ك"التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نُّٓ/ّانظر: "أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم،  (ُ)
 .ُّٖ/ٓالعمماء كالمفسريف، 

 .ُّٓ/ّي بكر الجزائرم، انظر: "أيسر التفاسير"، ألب (ِ)
 .ُّٗ/ٓانظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  (ّ)
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     فالمدد كالعكف الرباني  ،اعة السفينة دليؿ كجكب األخذ باألسباببصن لنكح  أمر هللا  -ٕ
   يأتي لمقاعديف المستريحيف المسترخيف، الذيف ينتظركف كال يزيدكف شيئان عمى االنتظار،  ال 
رجميف جمسا بباب المسجد ال يعمبلف بالدرة، كقاؿ: إف السماء  ضرب عمر بف الخطاب لذا 
 تمطر ذىبان كال فضة.ال 

عمى المسمـ الحرص عمى دعاء الرككب كالسفر، فيكذا يحمد هللا، كىكذا يتكجو إليو، كالدعاء  -ٖ
 دليؿ عمى تأكيد العبد لحاجتو لربو كالمجكء إليو في السراء كالضراء.

االبتبلء: ابتبلء لمصبر، كابتبلء لمشكر كابتبلء لؤلجر، كابتبلء لمتكجيو،  مف سنف هللا  -ٗ
ألكاف مف االبتبلء لو  ء لمتمحيص، كابتبلء لمتقكيـ، كفي قصة نكح كابتبلء لمتأديب، كابتبل

 .(ُ)كلقكمو كألبنائو القادميف 

  ىودقصة : لثانيا قطعالم
ـَ ] قاؿ تعالى: ـْ َبْعِدِهْؿ َؿْرًكا َآَخِري ًٓ ِمـُْفْؿ َأِن اْظُبُدوا اهللَ َما فَُؽؿْ  * ُثؿَّ َأْكَشْلَكا ِم  َؾَلْرَشْؾـَا ؾِقِفْؿ َرُشق

ُه َأَؾََل َتتَُّؼقنَ  ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْكَقا * ِم ُبقا بِؾَِؼاِء أَِخَرِة َوَأْتَرْؾـَاُهْؿ يِف احَلَقاِة افدُّ ذَّ ـَ َػُروا َو ـَ ـَ  ـْ َؿْقِمِف افَِّذي َما  َوَؿاَل اَدََلُ ِم

َّا ُب ِِم ُؾقَن ِمـُْف َوَيْؼَ ـُ َّا َتْل ُؾ ِِم ـُ َّٓ َبَؼٌ ِمْثُؾُؽْؿ َيْل ُبقنَ  َهَذا إِ ونَ  * َتْؼَ اِهُ ُؽْؿ إًِذا خَلَ ا ِمثَْؾُؽْؿ إِكَّ ـْ َأَضْعُتْؿ َبَؼً
 * َوَفئِ

ُؽْؿ ُُمَْرُجقنَ  ـُْتْؿ ُتَراًبا َوِظَظاًما َأكَّ ـُ ُؽْؿ إَِذا ِمتُّْؿ َو ْؿ َأكَّ ـُ َّٓ َحَقاُتـَا  * َهْقَفاَت َهقَْفاَت دَِا ُتقَظُدونَ  * َأَيِعُد إِْن ِهَل إِ

ْكَقا كَ  ـُ بَِؿْبُعقثِغَ افدُّ ـُ فَُف بُِؿْمِمـِغَ  * ُؿقُت َوَكْحَقا َوَما َكْح ِذًبا َوَما َكْح ـَ ى َظَذ اهللِ  َّٓ َرُجٌؾ اْؾَسَ َؿاَل  * إِْن ُهَق إِ

ُبقنِ  ذَّ ـَ ِِّن بَِِل  َـّ َكاِدِمغَ  * َربه اْكُُصْ قَْحُة بِاحَل  * َؿاَل َظِلَّ َؿؾِقٍؾ َفقُْصبُِح ُؿ افصَّ ؼه َؾَجَعْؾـَاُهْؿ ُؽَثاًء َؾُبْعًدا َؾَلَخَذِْتُ

 . {20-20:}ادًمنون[ فِْؾَؼْقِم افظَّادِِغَ 

 أواًل: المناسبة:

عمى قصة نكح  قصة ىكد  ككجو المناسبة بيف ىذه اآليات كما سبقيا ىك عطؼ 
  في سياؽ ذكر لمحاالت المماثمة لكفار مكة المكذبيف بالنبي. 

 ثانيًا: التحميل المغوي:

، كىك المدة مف الزماف التي قد تصؿ إلى مائة (ِ)القرف في الناس: أىؿ زماف كاحد  القرن:[َؿْرًكا ]
 .عاـ، كيراد بو ىنا أىمو الذيف كجدكا فيو، كىـ عاد قـك ىكد 

                                                 
 .ُّٗ-ُّٖ/ٓانظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  (ُ)
 .ِِٓ/ُانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (ِ)
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الترؼ، كالترؼ: التنعـ، كالمترؼ الذم قد أبطرتو النعمة كسعة العيش، كأترفتو مف  :[َأْتَرْؾـَاُهؿْ ] 
 .(ُ)طغتو النعمة: أ

 .(ِ)كممة تستعمؿ لئلنباء ببعد الشيء، كىي اسـ فعؿ ماض  :[ َهقَْفاَت ] 

 يدكر معنى المادة عمى ارتفاع شيء دنيء فكؽ شيء، كىك ما يحممو السيؿ مف القماش  [:ُؽَثاءً ]

قَْحُة ]  .(ّ)الصكت الشديد  :[افصَّ

 .(ْ)ؾ البعد خبلؼ القرب، كالبيٍعد كالبىعىد: اليبل :[َؾُبْعًدا ] 

 .(ٓ) ثالثًا: البالغة:
 فييا طباق.]َكُؿقُت َوَكْحَقا[ : قكلو تعالى

تشبيو بميغ، أم كالغثاء في سرعة زكالو، كميانة حالو، [ َؾَجَعْؾـَاُهْؿ ُؽثَاءً ]قكلو تعالى: 
 كحذؼ كجو الشبو، كأداة التشبيو فصار بميغان.

ُبقا بِؾَِؼاءِ ]قكلو تعالى:  ذَّ ـَ َػُروا َو ـَ ـَ  ْكقَا افَِّذي أسمكب إطناب، [ أَِخَرِة َوَأْتَرْؾـَاُهْؿ يِف احَلَقاِة افدُّ
 كذلؾ ذمان ليـ كتسجيبلن عمييـ القبائح كالشناعات.

 قكلو تعالى: )تتقكف، تشربكف، لخاسركف، مخرجكف، تكعدكف( فيو سجع لطيؼ.
 . قكلو تعالى: )أرسمنا، كرسمنا( جناس ناقص لتغيير بعض الحركؼ مع الشكؿ

 عًا: اإلعراب:راب
ُؽْؿ ُُمَْرُجقنَ ]قاؿ تعالى:  ـُْتْؿ ُتَراًبا َوِظَظاًما َأكَّ ـُ ُؽْؿ إَِذا ِمتُّْؿ َو ْؿ َأكَّ ـُ  . {24}ادًمنون:[ َأَيِعُد

 أوجو اإلعراب:
 نكـ( يحتمؿ كجييف مف اإلعراب:قكلو )أ
 خراجكـ.الضمير في محؿ جر مضاؼ إليو السـ )أف( المحذكؼ، كالتقدير: أف إ الوجو األول:

                                                 
، ك"لساف ْٓ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ّْٓ/ُظر: "مقاييس المغة"، البف فارس، ان (ُ)

 .ُٕ/ٗالعرب"، البف منظكر، 
 .ِِْ/ُ، : "مختار الصحاح"، لزيف الديف الرازم، َُٖ/ٓ"مخطكطة الجمؿ"، لحسف عز الديف الجمؿ،  (ِ)
 .ِْٔ/ِم، انظر: "التفسير الكاضح"، لمحمد محمكد حجاز  (ّ)
 .ّٕ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ِٖٔ/ُانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ْ)
 .ِْٖ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ْ/ُٖ( انظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ٓ)
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 .(ُ)يحتمؿ أف يككف اسـ أف ىك مف )الكاؼ كالميـ( في محؿ نصب  الوجو الثاني:

 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب:
عمى ىذا المعنى يككف اسـ أف محذكفان تقديره: إخراجكـ، حيث إف اآلية تتحدث عف  المعنى األول:

 البعث يكـ القيامة ككأنو رٌد البعث كبعض مشاىد القيامة، حيث كاف البعض مف الكفار ينكركف 
 الذم يقكؿ لكـ: إف إخراجكـ حؽ، كعميو  عدكـ ىؤالء الكفار كيحذركنكـ مف النبي : أيعمييـ 

 .(ِ)يككف الضمير في محؿ جر مضاؼ إليو 
عمى ىذا الكجو يككف اسـ )أف( ىك الضمير مف )الكاؼ كالميـ( كيككف عميو قكلو  المعنى الثاني:

 .(ّ)كالتقدير: أيعدكـ أنكـ مخرجكف إذا متـ ككنتـ ترابان كعظامان، أنكـ مخرجكف )مخرجكف( خبرىا، 
 أثر االختالف:

لقد جاء ضمير الكاؼ كالميـ مرة في مكضع جر مضافان إلى اسـ )أف( المقدر، كجاء مرة 
في محؿ نصب اسـ )أف( كمخرجكف خبرىا، كالتقدير: أيعدكـ أنكـ مخرجكف إذا متـ ككنتـ عظامان 

 ابان، كىكذا تنكع المعاني بتعدد مكاقعيا مف اإلعراب.كتر 
 خامسًا: القراءات:

 :]َأِن اْظبُُدوا اهللَ[القراءات في قولو: 

 قرأ أبك عمر كعاصـ كحمزة كيعقكب: )إًف اعبدكا هللا( بكسر النكف. -ُ
 .(ْ)كقرأ الباقكف: )أفي اعبدكا هللا( بضـ النكف  -ِ

ـْ إَِفٍف َؽْرُ القراءات في قولو:   :ُه[]ِم

 قرأ أبك جعفر كالكسائي: )مف إلو غيًرًه( بخفض الراء ككسر الياء بعدىا. -ُ
كقرأ الباقكف: )مف إلو غيريهي( برفع الراء كضـ الياء  -ِ

(ٓ). 

                                                 
 .ّٓٗ/ِ( انظر: "التبياف في إعراب القرآف"، لمعكبرم، ُ)
، ك"الجامع ُٕٕ/ُٖ، ك"الجدكؿ في إعراب القرآف"، لصافي، ِّ/َُلكسيط"، لمحمد سيد طنطاكم، ( انظر: "اِ)

 .ُِِ/ُِألحكاـ القرآف"، لمقرطبي، 
، ك"الدر ّٓ/ُٖ، ك"التحرير كالتنكير"، البف عاشكر، َُٓ/ٔ( انظر: "إعراب القرآف كبيانو"، لدركيش، ّ)

 .ّّْ-ّّّ/ٖالمصكف"، لمسميف الحمبي، 
 .ُْٓ/ُ"غيث النقع في القراءات السبع"، لمصفاقسي،  انظر: (4)
 .َِٕ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (5)
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 العالقة التفسيرية بين القراءات:
كليا تكجيو عند  [َأِن اْظُبُدوا اهللَ ]ٍف( ىنا مفتكحة باالتفاؽ في قكلو تعالى: جاءت )أ"
مف مفسرة لتضمف  [َأِن اْظُبُدوا اهللَ]ٍف( في قكلو : )أ-رحمو هللا –حيث يقكؿ األلكسي المفسريف 

 .(ُ)"كحده كصميا بفعؿ األمر كقبميا حرؼ جر مقدر أم أرسمنا فييـ رسكالن بأف اعبدكا هللا

أما قراءة )أًف اعبدكا هللا( فتفيد أٌف ىذا الديف الحنيؼ ىك ديف ييسر، كليس ديف عيسر كىك 
ميسر عمى المؤمنيف، حيث الكسر اللتقاء الساكنيف، كالكسرة حركة أكثر خفة مف الضـ فيي  سيؿ

 .(ِ)  تعبر عف التيسير كالتسييؿ

بينما تفيد قراءة )أفي اعبدكا هللا( صعكبة عبادة هللا كحدىا كثقميا عمى نفكس المشركيف حيث 
 .(ّ) الضمة أثقؿ الحركات، كتدؿ عمى ما ىك ثقيؿ عمى النفس

رشادىـ  أف هللا تضح يبالجمع بيف القراءات األربع ك  أرسؿ رسمو إلى عباده، ليدايتيـ كا 
خراجيـ مف الظممات إلى النكر، كترغيبيـ في امتثاؿ أكامر هللا  كنكاىيو،  طريؽ الصكاب، كا 

كفعؿ الطاعات كاألعماؿ الصالحة، كتبشيرىـ بما يبلقكنو عند ربيـ مف األجر كالثكاب العظيـ، 
كنكاىيو، كتذكيرىـ باألمـ الماضية، التي عصت  ت النعيـ، كترىيبيـ مف عصياف أكامر هللا كجنا

رسكالن لمذيف نجاىـ هللا مف الطكفاف مف قـك  ؿ هللا ارسأكامر ربيا، ككانت الحاجة ماسة إلى إ
فى  نكح  صعبان  مف صد ؽ الرسؿ يؤمف باهلل بيسر كسيكلة بينما يككف إيماف الكافريف بو عسيران  كا 

 ثقيبلن عمى نفكسيـ.

 :في قولو )ىييات ىييات لما توعدون( القراءات
 قرأ أبك جعفر: )ىيياًت ىيياًت( بكسر التاء فييما. -ُ
( بفتحيا فييما  -ِ  .(ْ)كقرأ الباقكف: )ىيياتى ىيياتى

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
( بالفتح عمى اإلفراد معنى:  ما تكعدكف بشأف بعث كؿ بعدان لبعدان تفيد قراءة )ىيياتى ىيياتى

 إنساف بعد مكتو.

                                                 
 . ِٗٓاءات العشر"، صالقر ب رسالة الطالبة أماؿ الفبلح تفسير القرآف" (1)
 .ُِّ/ٗ" ركح المعاني": لؤللكسي، (ِ)
 .ُُْ" انظر: "ببلغة الكممة"، لفاضؿ السمرائي، ص(ّ)
 .ِّٖ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (4)
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ما تكعدكف بشأف البعد البعد لبينما تفيد قراءة )ىيياًت ىيياًت( بالكسر عمى الجمع بمعنى: 
 .(ُ)بعث جميع الخبلئؽ بعد مكتيا

 تامان بمعنى قكليـ: مكت استبعادان كبالجمع بيف القراءتيف يتبيف أف الكفار يستبعدكف أمر بعثيـ بعد ال
 .(ِ)مكتوت، كما يستحيؿ بعث أمٌو منكـ بعد إنو يستحيؿ بعثكـ جميعان بعد المك 

 :في قولو )انصرني بما كذبون( القراءات

 قرأ يعقكب: )كذبكنٌي( بإثبات الياء كصبلن ككقفان. -ُ

 .(ّ)كقرأ الباقكف: )كذبكف( بحذؼ ياء المتكمـ كصبلن ككقفان  -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

لقائو بنفسو كمًٌيا بيف يدم خالقو  بيف القراءتيف تبيف التجاء نبي هللا ىكد العبلقة  لربو كا 
يسألو بمكجز الكبلـ صراحة أف ينصره عمى قكمو الذيف كذبكه، كما يسألو أف ييمؾ المكذبيف مف 

 .(ْ)قكمو 

 سادسًا: المعنى اإلجمالي:

 أواًل: دعوة ىود لقومو:

ـْ َبْعِدهِ ] ـَ ُثؿَّ َأْكَشْلَكا ِم ، اليمكى عاد قكـ ىكد  أم أكجدنا مف بعد قكـ نكح  [ْؿ َؿْرًكا َآَخِري
نما جعؿ القرف مكضع اإلرساؿ ليدؿ عمى أنيـ لـ يأتيـ  فإنيـ كانكا مستخمفيف بعدىـ، كقيؿ ثمكد، كا 

ًٓ ِمـْ ]، (ٓ)مف مكاف غير مكانيـ، إنما أكحي إليو كىك مف بيف أظيرىـ  ُفْؿ َأِن َؾَلْرَشْؾـَا ؾِقِفْؿ َرُشق

ُه َأَؾََل َتتَُّؼقنَ  ـْ إَِفٍف َؽْرُ  الن منيـ فدعاىـ إلى عبادة هللا ك رس أم أرسؿ هللا [ اْظُبُدوا اهللَ َما َفُؽْؿ ِم
كحده ال شريؾ لو، فكذبكه كخالفكه لككنو بشران، فقاؿ ليـ: أفبل تتقكف هللا كتخافكف عقابو بعبادتكـ 

 . -جؿ كعبل –هلل لؤلصناـ؟! فالعبادة ال تنبغي إال 

                                                 

 .ُٗ/ِ"المحتسب"، البف جني المكصمي،  انظر: (ُ)
 "المرجع السابؽ"، نفس الصفحة.انظر:  (ِ)
 .َّّ/ِ"النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم، انظر:  (ّ)
 .َُْ/ُِانظر:" نظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر"، لمبقاعي،  (4)
، ك"أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، ُّٖ/ٔانظر: "إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"، ألبي السعكد،  (5)

 .ٖٔ/ْلمبيضاكم، 
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 ما ىم فيو من ترف القصور والبيوت الفارىة:

ـَ ]ثـ تحدثت اآليات عف دكر المؤل كمكقفيـ المعادم مف الدعكة  ـْ َؿْقِمِف افَِّذي َوَؿاَل ادَََلُ ِم

ُبقا بِؾَِؼاِء أَِخَرِة َوَأْتَرْؾـَ  ذَّ ـَ َػُروا َو ْكَقاـَ َّٓ  اُهْؿ يِف احَلَقاِة افدُّ َّا  َما َهَذا إِ ُب ِِم ُؾقَن ِمـُْف َوَيْؼَ ـُ َّا َتْل ُؾ ِِم ـُ َبَؼٌ ِمثُْؾُؽْؿ َيْل

ُبقنَ   .(ُ) بصفات ثبلث ىي شر الصفات:أم قاؿ أشراؼ قكمو المتصفكف [ َتْؼَ

 الكفر بالخالؽ كجحكد كحدانيتو. أوليا:

  ي.الكفر بيـك القيامة، كالتكذيب بالبعث كالجزاء كالحساب، كالمعاد الجثمان ثانييما:

    عمييـ، حتى بطركا كجحدكا  بيا -تعالى–االنغماس في الحياة الدنيا التي أنعـ هللا  ثالثيما:
ـْ َأَضْعُتْؿ ]كال ميزة لو عميكـ فيك يأكؿ مما تأكمكف كيشرب مما تشربكف عادم مثمكـ  النعمة

    َوَفئِ

ونَ  اِهُ ُؽْؿ إًِذا خَلَ ا ِمثَْؾُؽْؿ إِكَّ      أظيرتـ الطاعة لبشر مثمكـ كاتبعتمكه، إنكـ أم كأقسمكا لئف [ َبَؼً
        حينئذ تخسركف عقكلكـ، كتصنعكف مجدكـ بترككـ آليتكـ، كاتباعكـ إياه غير فضيمة لو 

 .عميكـ

ـُْتْؿ ُتَراًبا َوِظَظاًما ]ثـ صرحكا بنفي البعث، كأنو افتراء عمى هللا تعالى  ـُ ُؽْؿ إَِذا ِمتُّْؿ َو ْؿ َأكَّ ـُ َأَيِعُد

ُؽْؿ ُُمَْرُجقنَ أَ  أم يعدكـ أنكـ تخرجكف كتبعثكف مف قبكركـ أحياء بعد مكتكـ كصيركرتكـ ترابان [ كَّ
َهقَْفاَت َهقَْفاَت دَِا ]كعظامان بالية؟! ثـ قرنكا اإلنكار استبعادىـ الشديد كقكع ما يدعيو بقكلو 

الجثماني، كالعكدة لمحياة مرة أم بىعيد بىعيد ما تكعدكف بو أييا القكـ مف حدكث البعث [ ُتقَظُدونَ 
 .(ِ)أخرل لمجزاء كالحساب

ـُ بَِؿبُْعقثِغَ ]ثـ أكدكا إنكار البعث بقكليـ  ْكقَا َكُؿقُت َوَكْحقَا َوَما َكْح َّٓ َحَقاُتـَا افدُّ    [ إِْن ِهَل إِ

      دة قالكا: ما الحياة إال حياة كاحدة كىي حياة الدنيا، فالبعض يمكت كالبعض يحيا، كأنو ال إعا
َّٓ َرُجٌؾ ]كال بعث، كبعد أف طعنكا في صحة الحشر، طعنكا في نبكة ىكد فقالكا  كال حشر إِْن ُهَق إِ

ـُ فَُف بُِؿْمِمـِغَ  ِذًبا َوَما َكْح ـَ ى َظَذ اهللِ  أم ما ىذا الرجؿ الذم يدعي النبكة إال مجرد رجؿ اختمؽ [ اْؾَسَ
مف الرسالة كاإلنذار كاإلخبار بالمعاد، كما نحف لو فيما جاءكـ بو  -تعالى –الكذب عمى هللا 

 .(ّ)بمصدقيف فيما يدعي كيزعـ 

                                                 
 .ُِْ-ُِِ/ُِ"الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي،  انظر: (1)
 .ِْ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ِ)
 .ُِْ-ُِِ/ُِع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي، انظر: "الجام (ّ)
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ـُ َفُف بُِؿْمِمـِغَ ]كعندما يئس ىكد مف إيماف قكمو بقكليـ  َؿاَل ]ففزع إلى ربو فقاؿ:  [َوَما َكْح

ُبقنِ  ذَّ ـَ ِِّن بَِِل  ثبات أم انصرني عمى قكمي بسبب تكذيبيـ إيام لئليماف بؾ[ َربه اْكُُصْ ، كتكحيدؾ، كا 
َـّ َكادِِمغَ ]لقائؾ، فأجاب هللا دعاءه  مجيبان لدعائو، كاعدان لو بالقبكؿ لما  قاؿ [ َؿاَل َظِلَّ َؿؾِقٍؾ َفُقْصبُِح

دعا بو: عما قميؿ مف الزماف ليصبحف نادميف عمى ما كقع منيـ مف التكذيب كالعناد كاإلصرار 
 .(ُ)عمى الكفر

 من قومو: -الىتع - ثانيًا: انتقام هللا

ْقَحُة بِاحَلؼه َؾَجَعْؾـَاُهْؿ ُؽَثاًء َؾبُْعًدا فِْؾَؼْقِم افظَّادِِغَ ] ُؿ افصَّ كنزؿ  -تعالى – عذاب هللاكحاؽ بيـ [ َؾَلَخَذِْتُ
أىمكيـ هللا بيا فماتكا  صيحة كاحدة مع الريح التي عمييـ سخطو، ككرد أنو صاح بيـ جبريؿ 

 العذاب الذم نزؿ بيـ. جميعان، كقيؿ الصيحة في نفس

عما صاركا إليو بعد العذاب النازؿ بيـ، فجعميـ صرعى ىمكى كغثاء السيؿ،  ثـ أخبر 
 كىػػك الشػػيء التافػػو الحقير الذم ال ينتفع بو بشيء، كذلؾ بسبب كفرىـ كعنادىـ كمخالفة رسكؿ هللا 

  فميحذر السامعكف أف يكذبكا رسكليـ(ِ). 
  :(ّ)ياتسابعًا: من ىدايات اآل

 في إرساؿ الرسؿ، كما تبتدئ بو دعكتيـ كىك ال إلو إال هللا. -تعالى –بياف سنف هللا   -1

جاء في رسالة التكحيد لمشيخ محمد عبدك كبلـ نفيس عف حاجة البشر إلى إرساؿ الرسؿ،   -ِ
 شدكف العقؿ إلى معرفة هللا كعف كظيفة الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ، حيث قاؿ: الرسؿ ير 

يجب أف يعرؼ مف صفاتو، كيبينكف الحد الذم يجب أف يقؼ عنده في طمب ذلؾ كما 
العرفاف، عمى كجو ال يشؽ عميو االطمئناف إليو، كال يرفع ثقتو بما أتاه هللا مف القكة، الرسؿ 
يبينكف لمناس ما اختمفت عميو عقكليـ كشيكاتيـ، كتنازعتو مصالحيـ، كلذاتيـ، فيفصمػػكف فػػي 

ػػات بأمر هللا الصادع، كيؤيػػػدكف بما يبمغػػكف عنو ما تقـك بو المصالح العامة، تمػػؾ المخاصم
كال يفكت بو المصالح الخاصة، الرسؿ يضعكف ليـ بأمر هللا حدكدان عامة، يسيؿ عمييـ أف 
يردكا إلييا أعماليـ، كاحتراـ الدماء البشرية إال بحؽ، مع بياف الحؽ الذم تيدر لو، كحظر 

ا كسبو الغير إال بحؽ، مع بياف الحؽ الذم يبيح تناكلو، كاحتراـ األعراض، مع تناكؿ شيء مم
بياف ما يباح كما يحـر مف األبضاع يحممكنيـ عمى تحكيؿ أىكائيـ عف المذات الفانية، إلى 

                                                 
 .ّْ-ِْ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ُ)
 .ُِْ/ُِانظر: "الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي،  (ِ)
 ، .ُٖٓ-ُٕٓ/ّانظر: "أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم،  (ّ)
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كمو بطرؽ مف الترغيب كالترىيب، كاإلنذار كالتبشير  الرغائب السامية آخذيف في ذلؾطمب 
شأنو يفصمكف في جميع ذلؾ، ما يؤىميـ لرضا هللا تعالى عنيـ، كما  حسبما أمرىـ هللا جؿ

يعرضيـ لسخطو عمييـ، ثـ يحيطكف بيانيـ بنبأ الدار اآلخرة كما أعد هللا فييا مف الثكاب 
كحسف العقبى، لمف كقؼ عند حدكد هللا كأخذ بأكامره، كبيذا تطمئف النفكس كتثمج الصدكر، 

 ران لجزيؿ األجر، أك إرضاء لمف بيده األمر، كبيذا ينحؿ أعظـكيعتصـ المٍرزكء بالصبر، انتظا
 .(ُ)مشكؿ في االجتماع اإلنساني، ال يزاؿ العقبلء يجيدكف أنفسيـ في حمو إلى اليـك 

الترؼ يفسد الفطرة، كيغمظ المشاعر، كيسد المنافذ، كيفقد القمكب تمؾ الحساسية المرىفة التي  -ّ
نظمو االجتماعية عمى أساس ارب اإلسبلـ الترؼ، كيقيـ تتمقى كتتأثر كتستجيب، كمف ىنا يح

إنكارا لمبعث بعد لممترفيف بالكجكد في الجماعة المسممة، كالمترفكف ىـ مف أشد الناس  ال يسمح
المكت، كيعجبكف مف ىذا الرسكؿ الذم ينبئيـ بيذا األمر الغريب، كاستعماؿ لفظ ىييات 

لذم يعدىـ بو التعبير بالغثاء كىك ما جرفو السيؿ ىييات دليؿ شدة اإلمعاف في إنكار البعث ا
بينيا، دليؿ عمى مف الحشائش كاألعشاب كأشياء مبعثرة ال خير فييا، كال قيمة ليا، كال رابط 

أنو لـ يبؽ فييـ ما يستحؽ التكريـ، فإذا ىـ كغثاء السيؿ، ممقى ببل اىتماـ كىك دليؿ عمى 
 .(ِ) مجتمع يبتعد عف منيج هللا كىذا مصير كؿ فرد ك الطرد مف رحمة هللا 

ثباتيا ىي ما ينكره المبلحدة ىركبان مف االستقامة -ْ  . (ّ)تقرير عقيدة البعث كالجزاء كا 
 .(ْ)نكأة عامة المشركيف، كىي كيؼ يككف الرسكؿ رجبلن مف البشر دفعان لمحؽ، كعدـ قبكلو  -ٓ

 -عمييم السالم -: قصة صالح ولوط وشعيب الثالث المقطع
ـَ ] قاؿ تعالى: ـْ َبْعِدِهْؿ ُؿُروًكا َآَخِري ٍة َأَجَؾَفا َوَما َيْسَتْلِخُرونَ  * ُثؿَّ َأْكَشْلَكا ِم ـْ ُأمَّ ُثؿَّ  * َما َتْسبُِؼ ِم

ُبقُه َؾَلْتَبْعـَا َبْعَضُفْؿ َبْعًضا َوَجَعْؾـَاُهْؿ  ذَّ ـَ ا  ًة َرُشقُُلَ ؾَّ َما َجاَء ُأمَّ ـُ ى  َٓ َأَحاِديَأْرَشْؾـَا ُرُشَؾـَا َتْسَ َث َؾُبْعًدا فَِؼْقٍم 

 . {22-23:}ادًمنون[ ُيْمِمـُقنَ 
 أواًل: المناسبة:

كذلؾ في  -عمييـ السبلـ–قصص بعض الرسؿ بعد ذكر قصة نكح كىكد  عطؼ هللا 
 ا دٌؿ عمييا قكلوػو كمػػػي آياتػػػديف فػػػمو المعانػػفي استئصاؿ المكذبيف رس -تعالى–بياف اطراد سنة هللا 

                                                 
لكريـ، د. محمد سيد ، كالتفسير الكسيط لمقرآف إُُصانظر: رسالة التكحيد، لؤلستاذ الشيخ محمد عبدك،  (ُ)

 تفسير سكرة النساء. ،ّْٗ/ طنطاكم، 
 .ُٖٓ-ُٕٓ/ّانظر: "أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم،  (ِ)
 انظر: "المرجع السابؽ"، نفس الصفحات. (ّ)
 .ُٔ/ُٖ: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر، انظر (ْ)
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 .(ُ) [َلْتَبْعـَا َبْعَضُفْؿ َبْعًضاؾَ ]تعالى: 
 ثانيًا: التحميل المغوي:

بىؽي: الخطر الذم " :[َما َتْسبُِؼ ] السيف كالباء كالقاؼ أصؿ كاحد صحيح يدؿ عمى التقديـ، كالس 
 .(ِ)"يأخذه السابؽ

يا عمى أصميا كترل، كأبدلت الكاك تاء، يقاؿ جاء القـك تترل أم: كاحدان بعد كاحد بعض [:َتْسَى]
 .(ّ)إثر بعض كفريقان بعد فريؽ، كبيف الجائي كسابقو فترة كميمة 

كاحدىا أحدكثة، الحاء كالداؿ كالثاء أصؿ كاحد، كىك ككف الشيء لـ يكف، كالحديث  :[َأَحاِديَث ]
 .(ْ)مف ىذا؛ ألنو كبلـ يحدث منو الشيء بعد الشيء 

 ثالثًا: اإلعراب:
ُبقُه َؾَلْتبَْعـَا َبْعَضُفْؿ َبْعًضا ُثؿَّ َأْرَشْؾـَا ُرُش ]قاؿ تعالى:  ذَّ ـَ ا  ًة َرُشقُُلَ ؾَّ َما َجاَء ُأمَّ ـُ ى  َؾـَا َتْسَ

َٓ ُيْمِمـُقنَ   .{22:}ادًمنون [َوَجَعْؾـَاُهْؿ َأَحاِديَث َؾُبْعًدا فَِؼْقٍم 

 أوجو اإلعراب:
 قكلو )تترا( تحتمؿ كجييف مف اإلعراب:

 متتابعيف. منصكبة عمى الحاؿ، أم: الوجو األول:
 .(ٓ)منصكبة عمى أنيا صفة لمصدر محذكؼ تقديره: إرساالن متكاتران  الوجو الثاني:

 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب:
 المعنى األول:

لمكافريف أنو سبحانو قد أرسؿ رسمو باليدل كديف الحؽ، ككاف ىؤالء الرسؿ  يبيف هللا 
لكف كاف بيف الكاحد كاآلخر فترة مف الزمف ككؿ ىؤالء يرسػػمكف عمػػى فترات متكاترة، أم: متكالية، ك 

 .(ٔ)الرسؿ قد أرسمكا حالة ككنيـ عمى كتيرة كاحدة كمتتابعيف 

                                                 
 .ْٕ-ْٔ/ُٖ، ك"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ُٔ/ُٖ"، البف عاشكر، انظر: "التحرير كالتنكير (ُ)
 .ُِٗ/ّ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (ِ)
 .ُٖٗ/ٓانظر: "مخطكطة الجمؿ"، لحسف عز الديف الجمؿ،  (ّ)
 .ّٔ/ِانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (ْ)
 .ٓٓٗ/ِانظر: "التبياف في إعراب القرآف"، لمعكبرم،  (ٓ)
، ك"إرشاد ِٓٓ/ُ، ك"تيسير الكريـ في تفسير كبلـ المناف"، لمسعدم، ِّٓ/ٗانظر: "ركح المعاني"، لؤللكسي،  (ٔ)

 .ُّٓ/ٔالعقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"، ألبي السعكد، 
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 المعنى الثاني: 

قد أرسؿ رسمو إلى عباده مبشريف كمنذريف، كاصفان ىذا اإلرساؿ  -تعالى –أم أف هللا 
 .(ُ)تابعان : كلقد أرسمنا إرساالن متبالتكاتر كالتتابع، ككأنو قاؿ 

  أثر االختالف:

احتممت الكممة الكاحدة ىنا أكثر مف معنى، عمى اعتبار اختبلؼ إعرابيا، فحيث كانت حاالن       
 إرساالن متتاليان. كاف المعنى متتابعيف، كلما كانت صفة لمصدر محذكؼ كاف المعنى أرسمنا رسبلن 

 رابعًا: القراءات:

 :ترى()أرسمنا رسمنا ت :القراءات في قكلو

 قرأ أبك جعفر، كابف كثير، كأبك عمرك: )تتران( بالتنكيف. -ُ

 كقرأ الباقكف: )تترا( بغير تنكيف. -ِ
 .(ّ): )تترا( باإلمالة (ِ)كقرأ األصحاب  -ّ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
مف هللا ألقكاميـ  -تعالى–تفيد قراءة )تتران( بالتنكيف تتابع الرسؿ المكمفيف بالدعكة إلى هللا 

 عضيـ عمى إثر بعض.ب
كما تفيد قراءة )تترا( باإلمالة تقارب زمف كؿ رسكؿ مف سمفو فكاف بعضيـ يدعك بشريعة 

 .(ْ)مف سبقيـ، كال يمـز أف يككف كؿ منيـ لو رسالة 
بينما تفيد قراءة )تترا( أف الرسؿ التي كانت تأتي بشرائع جديدة كانت متقطعة متفاكتة حيث 

 ىر طكيؿ.كاف بيف كؿ اثنيف منيما د
لـ يترؾ أمة بدكف أف يبعث فييا رسكالن  -تعالى –كبالجمع بيف القراءات يتبيف أف هللا 
الرسؿ الذيف منيـ مف كاف يدعك إلى شريعة مف  يدعكىـ لعبادة هللا كحده، لذا فقد أرسؿ هللا 

                                                 
"الدر ، كّّٖ/ِ، ك"مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ"، لمنسفي، ْٔٓ/ٕانظر: "البحر المحيط"، ألبي حياف،  (ُ)

 .ّٕٓٓ/ُالمصكف"، لمسميف الحمبي، 
 . َِ/ُاألصحاب ىـ: حمزة كالكسائي، كخمؼ. انظر: "شرح طيبة النشر، البف الجزرم،  (ِ)
 .ُِٗ/ُ، ك"البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي، ِّٖ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم (ّ)
 .ْٓ/ْانظر: "النكت كالعيكف"، لمماكردم،  (ْ)
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تىقىطُّعه. كىىيكى تىتىابيعي. كىأىم ا فىٍردنا بىٍعدى فىٍردو كال ييقىاؿي تىٍترىل ًإال  ًإذىا كىافى بىٍيفى اأٍلى قبمو،  ٍشيىاًء تىعىاقيبه مىعى فىتىرىاتو كى
، أىٍم ميتىتىاًبًعيفى  اءيكا ميتىدىاًرًكيفى : جى . ييقىاؿي كانكا متتابعيف منيـ مف ك  الت عىاقيبي ًبديكًف فىٍترىةو فىييكى الت دىاريؾي

ئع جديدة فيؤالء  كانكا منقطعيف؛ حيث يرسميـ بشرا تتقارب أزمانيـ كمنيـ الرسؿ الذيف كاف هللا 
 .(ُ)  كاف يمضي بيف كؿ اثنيف منيـ دىران طكيبلن 

مىٍينىا الن ًبيُّ  عىًف اٍبًف عىب اسو  رىجى عى : خى عىؿى يىميرُّ  قىاؿى ـي، فىجى مىي  األيمى ٍت عى : " عيًرضى ا فىقىاؿى يىٍكمن
، كىالن ًبيُّ مىعىوي الر   ؿي  ،(ِ) د..."جيبلىًف، كىالن ًبيُّ مىعىوي الر ٍىطي، كىالن ًبيُّ لىٍيسى مىعىوي أىحى الن ًبيُّ مىعىوي الر جي

 خامسًا: المعنى اإلجمالي:
 عالجتيا:مبيان ذلك وربطو بالمشاكل المعاصرة و 

 أواًل: دور الرسل في دعوة أقواميم:

ـَ ]  ـْ َبْعِدِهْؿ ُؿُروًكا َآَخِري   عد ىبلؾ قـك عاد أممان كخبلئؽ كأقكامان ثـ أكجدنا مف ب [ُثؿَّ َأْكَشْلَكا ِم
آخريف، قيؿ ىـ: قكـ صالح كلكط، كشعيب، كما كردت قصصيـ عمى ىذا الترتيب في سكر 

ٍة َأَجَؾَفا َوَما ]القرآف، كاألعراؼ كىكد، كقيؿ ىـ: بنك إسرائيؿ كالقركف األمـ،  ـْ ُأمَّ َما َتْسبُِؼ ِم

جتمعة في قرف آجاليا المكتكبة ليا في اليبلؾ كال تتأخر أم ما تتقدـ كؿ طائفة م [َيْسَتْلِخُرونَ 
 .(ّ)عنيا 

 ،(ْ)سمسمة الرسؿ متصمة مترادفيف يتبع بعضيـ بعضان ترغيبان كترىيبان  [ُثؿَّ َأْرَشْؾـَا ُرُشَؾـَا َتْسَى]
 .(ٓ)كقيؿ غير متكاصميف ألف بيف كؿ نبييف زمانان طكيبلن 

ؾَّ ] ا ـُ ًة َرُشقُُلَ ُبقُه َؾَلْتَبْعـَا َبْعَضُفْؿ َبْعًضاَِل َجاَء ُأمَّ ذَّ         أم كمما جاء الرسكؿ أمة بتكميفيـ  :[ـَ
بالشرائع كاألحكاـ، كذبو جميكرىـ كأكثرىـ، سالكيف في تكذيبيـ أنبيائيـ مسمؾ مف تقدـ ذكره ممف 

ًة َظَذ افِعَبادِ َما َيْلتِقِفؿْ ]بالغرؽ كالصيحة  -تعالى –أىمكو هللا  اُكقا َيا َحْنَ ـَ  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ بِِف  ِم

 .[َيْسَتْفِزُئقنَ 

                                                 
 . ُٔ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (ُ)
 .ِٕٓٓ، ح ُّْ/ٕ"صحيح البخارم".، باب مف لـ يرؽ،  (ِ)
 .ّٕٓ/ّانظر: "فتح القدير"، لمشككاني،  (ّ)
 .ُِٓ/ُِانظر: "الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي،  (ْ)
ك"معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف"، البغكم،  ،ِِٕ/ّانظر: "لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ"، لمخازف،  (ٓ)

 .َْٓ/ُ، ك"تفسير الجبلليف"، لجبلؿ الديف المحمي كجبلؿ الديف السيكطي، ّٔٔ/ّ
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 ثانيًا: التحذير من القيادات الضالة:
بيؿ الغي كالشيطاف كاتبعكا أىكاءىـ كاتخذكا سحذر القرآف الكريـ اتباع مف فسدت فطرتيـ 

بئس ع كأشنع، أكلئؾ مأكاىـ النار ك ظ، كطريقان فيـ استبدلكا الحؽ كالصكاب بما ىك أفليـ مسمكان 
َٓ ُيْمِمـُقَن[، المصير أم كجعمناىـ أخباران كأحاديث لمناس، كىي مع  ]َوَجَعْؾـَاُهْؿ َأَحاِديَث َؾُبْعًدا فَِؼْقٍم 

 .(ُ)أحدكثة، أك اسـ جمع لمحديث، كىك ما يتحدث بو تمييان كتعجبان 

َٓ ُيْمِمـُقَن[          لقكـ ال يصدقكف بو    أم ىبلكان كتدميران، كبعدان عف رحمة هللا ]َؾُبْعًدا فَِؼْقٍم 
 .(ِ)كال برسكلو، كىذا كارد عمى سبيؿ الدعاء كالذـ كالتكبيخ، كالكعيد الشديد لكؿ كافر 

     ثالثًا: المؤامرة:
نبو القرآف العظيـ أمة اإلسبلـ إلى عظمة أمر هللا تعالى، بالكفاء بميثاقو، كما كعد هللا 

كات، إذا كفكا بيذا الميثاؽ، حيث كجيت اآليات الكريمة إلى ت كبر بو بني إسرائيؿ، مف خيرا تعالى
قامة شرائعو كحيف يشتد الببلء  التنظيـ الشعبي اإليماني لؤلمة، كما كجيت إلى االعتصاـ باهلل، كا 
كتجتمع كممة أعداء اإلسبلـ، عمى حرب اإلسبلـ كأىمو، فبل سبيؿ لممقاكمة إال بالنصرة التي تقتضي 

 .(ّ) داية القرآف، كمنيج الرسكؿ المقتدم بيالتنظيـ 

      ىناؾ فرؽ عظيـ بيف القمكب اليقظة المسارعة لمقياـ بااللتزاـ بشريعة هللا تعالى، 
ُْؿ كالجياد لنصرة دينو كالغيرة عمى شرعو كأحكاميا  َلَّنَّ ـَ ا  ـَ ُيَؼاتُِؾقَن يِف َشبِقؾِِف َصػًّ   ]إِنَّ اهللَ ُُيِبُّ افَِّذي

ػ:ُبـَْقاٌن َمْرُص  اُكقا ، { 4قٌص[ }افصَّ ـَ ُْؿ            ]َؾاْشَتَجْبـَا َفُف َوَوَهْبـَا َفُف َُيَْقك َوَأْصَؾْحـَا َفُف َزْوَجُف إَِّنَّ

اُكقا َفـَا َخاِصِعَغ[ }إكبقاء: ـَ اِت َوَيْدُظقَكـَا َرَؽًبا َوَرَهبًا َو كبيف القمكب القاسية  ,{20ُيَساِرُظقَن يِف اخَلْرَ
طرتيا، كتشربت حب الدنيا كليكىا، كحجبت عف نكر اليداية كآثرت القعكد عمى التي فسدت ف

الجياد، كالجبف كالسبلمة عمى مكاجية الظالميف، كتحمؿ الشدائد، حتى فقدت الحس بالمصائب 
كالجراح، كما فقدت القدرة عمى الحركة، لمكاجية أعظـ األخطار التي تيدد كجكدىا كىكيتيا، كدينيا 

، كاحتبلؿ العدك لببلدىـ في فمسطيف كالعراؽ،  .(ْ)كمقدساتيا   كالذم يتأمؿ في كاقع المسمميف اليـك
                                                 

 .َْٕ/ِ، ك"مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ"، لمنسفي، ٖٖ/ْانظر: "أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، لمبيضاكم،  (ُ)
 .ّٔٔ/ّالقرآف"، لمبغكم، انظر: "معالـ التنزيؿ في تفسير  (ِ)
 .ٗٔخصائص األمة اإلسبلمية الحضارية، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، ص  انظر: (ّ)
 . ٕٔانظر:"المرجع السابؽ، ص  (ْ)
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كغيرىا مف ببلد اإلسبلـ، كيرل ىذا الجمكد أك قسكة القمكب، التي ال تمتمؾ القدرة عمى  كالشيشاف
اء، كالمؤسسات ػػػئكلية العممػػة مسػػـ عظمػػر، يعمػػػؿ اإلصبلح كالتغييػػاإلنكار كالحركة كالتعاكف مف أج

حياء القمكب، كا عادة األمة لممقاكمة قبؿ أف تيمؾ، كما ىمؾ  ىػػذه القسػػػكة،التربكية في إزالة         كا 
 بنك إسرائيؿ.

نبت غرسان، كال ثمران، ككذلؾ القمب رة القاسية، ال تنتفع بماء، كال تفالقمب القاسي، كالصخ
ركو مصائب الدنيا، كال يتفاعؿ مع أىدافيا كىمكميا، بؿ القاسي ال ينتفع بيداية هللا تعالى، كال تح

ىمو أف يعيش لمتعو الشخصية، كمصالحو الذاتية، كقد نجح المستعمر منذ مطمع القرف الماضي 
ببرمجة الجامعات كالمدارس كاإلعبلـ إلخراج جيؿ يعيش لنفسو كركحو، صقيؿ الكجو، مظمـ الركح، 

رآف كالسنة، فبل يحسف تبلكة القرآف كآدابو كال فيمو، فكاف ثقافتو كأخبلقو غربية، محجكب عف الق
مف نتائج ىذا الجيؿ، ىزائمنا، كاحتبلؿ أكطاننا، كىيمنة القيـ الغربية كالقكانيف الكضعية عمى 

 .(ُ)كالمجتمع  المؤسسات

ِر اهللِ وَ ]قاؿ تعالى:  ـْ ْؿ فِِذ َشَع ُؿُؾقُُبُ ـَ َآَمـُقا َأْن ََتْ ِذي ـَ َأََلْ َيْلِن فِؾَّ افَِّذي ـَ َٓ َيُؽقُكقا  ـَ احَلؼه َو َما َكَزَل ِم

ثٌِر ِمـُْفْؿ َؾاِشُؼقنَ  ـَ ْؿ َو ـْ َؿبُْؾ َؾطَاَل َظَؾْقِفُؿ إََمُد َؾَؼَسْت ُؿُؾقُُبُ قِل إَْرَض *  ُأوُتقا افؽَِتاَب ِم اْظَؾُؿقا َأنَّ اهللَ ُُيْ

ا َؿْد َبقَّـَّا فَُؽُؿ أََياِت فَعَ  ُؽْؿ َتْعِؼُؾقنَ َبْعَد َمْقِِتَ  . {07-06}احلديد:[ ؾَّ

 .(ِ) سادسًا: من ىدايات اآليات:
 أجؿ اليبلؾ كالعذاب محدد بميقات معيف ال يتقدـ عنو كال يتأخر. -ُ
رحمة هللا كحكمتو كعدلو اقتضى إرساؿ الرسؿ في كؿ األمـ لئبل يككف لمناس عمى هللا حجة  -ِ

 بعد الرسؿ.
رساؿ اإلنذار كالكعيد الشديد باليبلؾ كال -ّ دمار لكؿ قكـ ال يصدقكف بكجكد هللا كتكحيده، كا 

الرسؿ، فإنيـ كما أىمككا في الدنيا، يككف ىبلكيـ بالتعذيب في اآلخرة أمران منتظران مؤكدان 
  (ّ) كذلؾ لعدـ استعدادىـ لميداية إلى الحؽ، كاألعماؿ الصالحة التي ىي طريؽ الجنة.حصكلو 

َٓ َْيِْدي افَؼْقَم افَػاِشِؼغَ َؾَؾِلَّ َزاُؽقا ]كما قاؿ تعالى:  -ْ ْؿ َواهللُ  ف:[ َأَزاَغ اهللُ ُؿُؾقَُبُ ، ثـ بيف  {4}الصَّ
 حدة ال تغيير فييا كال فناء، كىكمصيرىـ في جينـ ىك الخمكد فييا، كالبقاء فييا عمى حاؿ كا

                                                 
 . ٕٕ- ٕٔ، د. إبراىيـ زيد الكيبلني، ص خصائص األمة اإلسبلمية الحضاريةانظر:  (ُ)
 .ْٖ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ِ)
 .ُٕٗ/ّركح المعاني، األلكسي،  (ّ)
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هللا خمكد أبدم، كهللا أعمـ باستمراره بما يتناسب مع أعماليـ، ككاف ذلؾ الجزاء سيبلن عمى 
تعالى دكف غيره، ألنو القادر عمى كؿ شيء، الكاحد القيار، يفعؿ بما تقتضيو الحكمة كالعدؿ، 

 . كفي ىذا تحقير لشأنيـ
َكا َوَشِؿْعـَا َؾاْرِجْعـَا َكْعَؿْؾ ] ـَا َأْبَُصْ ِْؿ َربَّ ا َوَفْق َتَرى إِِذ ادُْجِرُمقَن َكاـُِسق ُرُءوِشِفْؿ ِظـَْد َرُبه ا إِكَّ َصاحِلً

، تختؿ حياتيـ، كتضرب في الدنيا كاآلخرة، كيعيشكف عيشة الضنؾ، كاليـ،  {03}السجدة:[ ُمقؿِـُقنَ 
ُه َيْقَم افِؼَقاَمِة َأْظَؿك] ِري َؾنِنَّ َفُف َمِعقَشًة َوـًْؽا َوَكْحُؼُ ـْ ـْ ِذ ـْ َأْظَرَض َظ  {032}طه:[ َوَم

(ُ). 

 ع فرعون و ممئوم -عمييما السالم –قصة موسى وىارون : الرابع المقطع
وا  * ُثؿَّ َأْرَشْؾـَا ُمقَشك َوَأَخاُه َهاُروَن بَِآَياتِـَا َوُشْؾَطاٍن ُمبِغٍ ]قاؿ تعالى:  إَِػ ؾِْرَظْقَن َوَمَؾئِِف َؾاْشَتْؽَزُ

اُكقا َؿْقًما َظافِغَ  ـَ ـِ ِمثْؾِـَا َوَؿْقُمُفَِل َفـَا َظابُِدونَ  * َو ْي ـُ فَِبَؼَ ـَ اُدْفَؾؽِغَ  * َؾَؼاُفقا َأُكْمِم ا َؾَؽاُكقا ِم ُبقُُهَ  * َؾَؽذَّ

َتُدونَ  ُفْؿ َْيْ  .{29-24:}ادًمنون[ َوَفَؼْد َآَتْقـَا ُمقَشك افؽِتَاَب فََعؾَّ

 أواًل: المناسبة:

يتابع البياف القرآني سرد أخبار فئة عميا مف األنبياء، بحسب الترتيب الزمني كىنا يخبر هللا 
ػى كأخػػػاه ىػػػػاركف باآليات الدالة عمى صدؽ نبكتيما لفرعكف كممئو، كذلؾ أنو أرسػػؿ مكسػػ -تعالى –

 .(ِ)إلقامة الحجة عمى مشركي قريش 
 ثانيًا: التحميل المغوي:

 .(ّ)ىي العبلمة الكاضحة، كسمي خمؽ الككف آية؛ ألنو عبلمة عمى قدرة هللا  آية:: [بَِآَياتِـَا]

 .(ْ)كاحد كىك القدرة كالقير، كالسمطاف: الحجة كالبرىاف  السيف كالبلـ كالطاء أصؿ :[ُشْؾَطانٍ ]

وا]ؾ  .(ٓ)مف الًكٍبر: أم العظمة، ككذلؾ الكبرياء، كالكبير المتعالي عف صفات الخمؽ  :[اْشَتْؽَزُ

 
                                                 

 .ُُِ/ٗانظر: تفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ُ)
 .ُِٓ/ّ، ك"أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم، ُٓٗٔ/ِانظر: "التفسير الكسيط"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (ِ)
 .ُّْ-ُّّ/ُانظر: "مكسكعة الجمؿ"، لحسف عز الديف الجمؿ،  (ّ)
 .ُِٓ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ٓٗ/ّ"مقاييس المغة"، البف فارس،  انظر: (4)
، ِٓٔ/ُِ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُْٓ/ٓانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (5)

 .ُِٓ/ٓك"لساف العرب"، البف منظكر، 
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 ثالثًا: البالغة:

 .(ُ))عاليف، الميمكيف( فييا سجع 
  رابعًا: المعنى اإلجمالي:

رأكا مف اآليات الباىػػرة، كاألدلػػة القاىػػػرة عمػػػى يػػػد العجؿ مف بعد ما عبد بنك إسرائيؿ 
 .(ِ)مف فمؽ البحر، كا ىبلؾ فرعكف، كجنكده في اليـ  مكسى 

َٓ َتْعُدوا يِف ] ْؿ  ًدا َوُؿْؾـَا َُلُ ُؿ اْدُخُؾقا افَباَب ُشجَّ ْبِت َوَأَخ َوَرَؾْعـَا َؾْقَؿُفُؿ افطُّقَر بِِؿقَثاؿِِفْؿ َوُؿْؾـَا َُلُ ْذَكا ِمـُْفْؿ افسَّ

، فالطكر ىك الجبؿ الذم كانكا يقيمكف في كاديو، كىك مف جباؿ سيناء،  {042}النساء:[ ِمقَثاًؿا َؽؾِقظًا
، اآلية تشير إلى جانب مف عناد الييكد، (ّ)عنده  كىك جبؿ المناجاة، أنزلت التكراة عمى مكسى 

مكا العمؿ بما جاء فييا مف التكاليؼ، بألكاح التكراة، فاستشغ كقسكة قمكبيـ، فقد جاءىـ مكسى 
كلـ يأخذكىا بعزة كقكة، بؿ بتثاقؿ كتراخ، كعدـ اقتناع، ألف القمكب ال تزاؿ مشدكدة إلى عبادة 

،  العجؿ، فمذا رفع هللا تعالى فكقيـ الجبؿ، تيديدان ليـ، ليقبمكا العمؿ بالتكراة، كيأخذكىا بقكة كعـز
ُف َواؿٌِع ُِبِْؿ ]تعالى:  كيعطكا الميثاؽ كالعيد عمى ذلؾ، قاؿ ٌة َوَطـُّقا َأكَّ ُف ُطؾَّ َلكَّ ـَ َوإِْذ َكتَْؼـَا اَْلَبَؾ َؾْقَؿُفْؿ 

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ُروا َما ؾِقِف فََعؾَّ ـُ ةٍ َواْذ ْؿ بُِؼقَّ ـُ ىكذا كاف شأف الييكد، عصياف  .{070}األعراف:[ ُخُذوا َما َآَتْقـَا
 .(ْ)مف هللا تعالى حتى يستقيمكا عمى الجادة لما يؤمركف بو، كعقاب أك تيديد بعقاب 

 ارسال موسى إلى فرعون:*
قبؿ ىذه اآلية مكسى كأخاه ىاركف  الذيف كصفيـ يقكؿ تعالى ذكره ثـ أرسمنا بعد الرسؿ 

إلى فرعكف كأشراؼ قكمو مف القبط بآياتنا: اليد كالعصا المتاف اقترف بيما التحدم كىما السمطاف 
يات الممزمة لمخصـ، فاستكبركا عف اتباعيا كاالنقياد كاإليماف بما جاءىـ بو المبيف كغيرىا مف اآل

مف عند هللا، فاستعمكا عمى رسميـ كعصكا ربيـ، كقيؿ استعمكا عمى أىؿ ناصيتيـ كمف في ببلدىـ 
 .(ٓ)مف بني إسرائيؿ كغيرىـ بالظمـ قاىريف ليـ 

                                                 

 .ْٗ/ُٖ"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (1)
أ.د. مصطفى مسمـ،  رآف،التفسير المكضكعي لسكر الق، ْْٔ/ِانظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير،  (ِ)

 .ِٔٓص
 .َُِْ/ٔفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، انظر:  (ّ)
 .ْٖٗ/ٔتفسير القرآف الكريـ، د. عبد هللا شحاتو، انظر:  (ْ)
، ك"المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز"، ابف ّٓ/ُٗمطبرم، انظر: "جامع البياف مف تأكيؿ القرآف"، ل (5)

 .ُْْ/ْعطية األندلسي، 
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 :سبب رفضيم لدعوة موسى *

أنيـ كانكا قكمان  والثاني:االستكبار كاألنفة،  أحدىما:: ككانت صفة فرعكف كقكمو أمريف
ـِ ِمْثؾِـَا َوَؿْقُمُفَِل َفـَا َظابُِدونَ ]عاليف، ككانت شبيتيـ ىي قكليـ:  ْي ـُ فَِبَؼَ ه ؟ أم قاؿ فرعكف كمؤل[ َأُكْمِم

(: كيؼ ننقاد ألمر مكسى كأخيو ىاركف، كقكميما بنك إسرائيؿ خدمنا كعبيدنا أشراف قومو)
 منقادكف ألكامرنا؟!...ال

ـَ افَؼْرَيَتْغِ َظظِقؿٍ ]كىذا المعنى ذاتو شبيو بما قالتو قريش:  َل َهَذا افُؼْرءاُن َظَذ َرُجٍؾ ِم َٓ ُكزه [ َفْق

خرف: ، كلـ ينتبيكا أف معيار االصطفاء لمنبكة أك الرسالة إنما ىك السمك في الفضائؿ {20}الزُّ
 لتمقي الكحي كتبميغو إلى البشر. كيؤىميـ كالصفات التي ينعـ هللا بيا عمييـ

 األشرار:وعاقبة الكافرين مآل *

نزاؿ التكراة عمى مكسى، أما  غطرسة فرعكفككاف مآؿ      كقكمو: التكذيب بنبكة مكسى، كا 
ـَ ادُْفَؾؽِغَ ]األكؿ فيك قكلو تعالى:  ا َؾَؽاُكقا ِم ُبقُُهَ ى كىاركف أم كذب فرعكف كقكمو مكس[ َؾَؽذَّ

كما أىمؾ المستكبريف  -البحر األحمر–يـك كاحد أجمعيف في بحر القمـز  يـ هللا بالغرؽ فيفأىمك
 المتقدميف مف األمـ بتكذيبيـ رسميـ.

َتُدونَ ]أما الثاني قكلو:    ُفْؿ َْيْ  أم لقد أنزلنا عمى مكسى [ َوَفَؼْد َآَتْقـَا ُمقَشك افؽَِتاَب فََعؾَّ
        كامر كالنكاىي، بعد إغراؽ فرعكف كقكمو رجاء أف ييتدم التكراة المشتممة عمى األحكاـ كاأل

َوَفَؼْد َآَتْقـَا ]بيا بنك إسرائيؿ إلى الحؽ، بامتثاؿ ما فييا مف المعارؼ كاألحكاـ كذلؾ كقكلو تعالى: 

ـْ َبْعِد َما َأْهَؾْؽـَا افُؼُروَن إُوَػ َبَصائَِر فِؾـَّاِس َوُهًدى َورَ  ُرونَ ُمقَشك افؽَِتاَب ِم َـّ ُفْؿ َيَتَذ [ مْحًَة َفَعؾَّ

 {22}القصص:
(ُ). 

 .(ِ) خامسًا: اليدايات المستنبطة من اآليات:

لرسمو ليمارسكا طبيعتيـ البشرية التي ينكرىا عمييـ الغافمكف، فاألكؿ مف  نداء هللا  -ُ
، مقتضيات البشرية عامة، أما األكؿ مف الطيبات خاصة فيك الذم يرفع ىذه البشرية كيزكييا

 .  كيصميا بالمؤل األعمى، كىك سبب في استجابة الدعاء خاصة كقت الشدة

    شبية إنكار النبكة مف المنكريف كفي ىذه القصة كما سبقيا ىي كاحدة، كىي كحدة البشرية  -ِ
أك قياس حاؿ األنبياء عمى أحكاليـ، لما بينيـ مف المماثمة في الحقيقة، كىي شبية زائفة 

                                                 
 .ِٓ/ُٖ، ك"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، ْٕٓ/ٓانظر: "تفسير القرآف العظيـ"، ابف كثير،  (1)
 .َُْ/ٓ"التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  (2)
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ف اشتركت في أصؿ القكل كاإلدراؾ فإنيا متباينة فييا فالناس باطمة؛ ألف النفس الب شرية كا 
يتفاكتكف في طاقات المكاىب كاألفكار كالمدارؾ، كفي االستعدادات الفطرية، كىذا ما أشار إليو 

ُؽْؿ إَِفٌف َواِحٌد ]قكلو تعالى:  َِل إَُِلُ َِل َأَكا َبَؼٌ ِمْثُؾُؽْؿ ُيقَحك إَِِلَّ َأكَّ  . {001لكهف:}ا[ ُؿْؾ إِكَّ

 وأمو  قصة عيسى: الخامس قطعالم
ا إَِػ َرْبَقٍة َذاِت َؿَراٍر َوَمِعٍغ[  قاؿ تعالى: ُف َآَيًة َوَآَوْيـَاُُهَ ـَ َمْرَيَؿ َوُأمَّ  .{ 41}ادًمنون:]َوَجَعْؾـَا اْب

 في عيسى ىذه اآلية ىي حمقة مف سمسمة القصص تشير إلى معجزة هللا  أواًل: المناسبة:
و، كما كاف مف عناية هللا تعالى بيما كخمؽ عيسى مف غير أب، بإيجاز يقتضيو المقاـ، كىك كأم

 .(ُ)االستدالؿ عمى عظيـ قدرة هللا تعالى عمى ما يشاء 
 ثانيًا: التحميل المغوي:

جمع، كالثاني: اليمزة كالكاك كالياء أصبلف، أحدىما: الت[ إَِػ َرْبَقٍة َذاِت َؿَراٍر َوَمِعغٍ  َوَآَوْيـَاُُهَا]
 .(ِ)يأكم إليو ليبلن أك نياران [ َآَيةً اإلشفاؽ، كالمأكل: مكاف كؿ شيء 

الراء كالباء كالحرؼ المعتؿ يدؿ عمى أصؿ كاحد ىك الزيادة كالنماء كالعمك، كالربكة  :[َرْبَقٍة ]
 .(ْ)، قاؿ سعيد بف جبير: الربكة ىي بيت المقدس  (ّ) كىي األرض المستكية المكاف المرتفع

المعيف، الميـ كالعيف كالنكف أصؿ يدؿ عمى سيكلة في جرياف، كمنو معف الماء: جرل [ َوَمِعغٍ ]
المنطقة ذات  مكاف سكناىـ في بيت المقدس، تمؾ ، كالمقصكد أف هللا جعؿ.(ٓ)كماء معيف 

 الخصب،  كالمياه العذبة.
 ثالثًا: البالغة:

 .(ٔ)يا سجع ( مع ما سبقيا )عاليف، كميمكيف( في[َوَمِعغٍ )
 رابعًا: القراءات:

 :)ربوة ذات قرار( في قولو تعالى القراءات
ٍبكىة( بفتح الراء. -ُ  قرأ ابف عامر كعاصـ: )رى

                                                 
 .ْٓ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، ك"التفسير المنير"، أُّٓ/ٓانظر: "التفسير الحديث"، لدركزة محمد عزت،  (1)
 .ِٔ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُُٓ/ُانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (2)
 .ُُٕ/ُيف الحنفي الرازم، ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الدّْٖ/ِ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .ْٖٓ/ُانظر: "تفسير مجاىد"،  (4)
 .ّّٓ/ٓ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (5)
 .ّٓ/ُٖد. كىبة الزحيمي، ."التفسير المنير"، أ (6)
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ٍبكة( بضـ الراء  -ِ كقرأ الباقكف: )ري
(ُ). 

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

ٍبكة( ك)ريبكة( ىي عبلقة لغكية حيث )رى  بكة( لغة تميـ، ذكر العمماء أف العبلقة بيف قراءتي )رى
ك)ريبكة( لغة قريش 
(ِ). 

بكة( بفتح الراء تفيد تيسير هللا تعالى ىذا المكاف لمريـ  كبعد التأمؿ كالنظر فإف قراءة )رى
كككنو منبسطان في ذاتو كيجرم الماء فيو تحت أشجار النخيؿ التي يمتاز ثمرىا بأنو  كابنيا 

اء، كككف المكاف مرتفعان يجعمو يشعر باألماف، الغذاء الكحيد الذم يغني عف كؿ ما سكاه مف الغذ
 مف حيث ارتفاعو كككنو كاشفان لممنطقة المحيطة بو.

بينما قراءة )ريبكة( ارتفاع المكاف حيث يحتاج كؿ مكاف مرتفع إلى جيد في صعكده كما 
، مف غير أب عمى تفيد أف مريـ كانت في شدة، ككضع صعب عمييا بسبب حمميا بعيسى 

لحركات، كتعبر عف الثقؿ كالصعكبة، كالفتح كالضـ لغتاف مف لبشر، حيث الضمة أثقؿ اغير عادة ا
  لغات العرب لمتسييؿ كالتيسير عمى األمة .

جعبلىما ينزالف بمرتفع مف األرض ذل ثمار كبالجمع بيف القراءتيف تبيف أف هللا تعالى 
ا بيما مف شدة، كيٌسر ليما بالرعاية فخفؼ عنيما م  تعيد مريـ كابنياحيث  كماء جار كثير

الرتفاعيا تكشؼ ما حكليا، كتشعر )ريبكة( عمى رغـ ككنيا مرتفعة كتحتاج جيدان لصعكدىا، فإنيا 
 .(ّ)يأ لحياتيما فيو مف جميع النكاحي باألماف، ، فكاف ىذا المكاف الذم آكاىما هللا تعالى إليو مي

 خامسًا: المعنى اإلجمالي:

  :-تعالى –من آيات هللا آية  أواًل: مولد عيسى 

كأمو أنو جعميما آية لمناس أم حجة  يقكؿ هللا تعالى مخبران عف عبده عيسى بف مريـ   
قاطعة عمى قدرتو عمى ما يشاء، فإنو خمؽ آدـ مف غير أب كال أـ كخمؽ حكاء مف ذكر ببل أنثى، 

 .(ْ)عيسى مف أثنى ببل ذكر، كخمؽ بقية الناس مف ذكر كأنثى  كخمؽ

                                                 

 .ِِّ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (1)
، "الحجة في ُّّ/ُلمكي بف أبي طالب، حججيا"، انظر: "الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا ك  (2)

 .َِْ/ٗ، ك"تفسير األلكسي"، َُِ/ُاءات السبع"، البف خالكيو، القر 
 .ِٕ/ُٖتفسير المراغي"، انظر: " (3)
 .ٖٔٓ/ِمختصر ابف كثير"، لمصابكني،  انظر: " (4)
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ا إَِػ َرْبَقةٍ ]: تعالى قاؿ ًا: مسكنو:ثاني ة، أم مكاف مرتفع عما أم ضممناىما إلى ربك  :[َوَآَوْيـَاُُهَ
أبك ىريرة: الرممة، كقاؿ ابف المسيب: ىي دمشؽ، كقاؿ ابف عباس كقتادة: ىي بيت  حكلو، قاؿ
، وحينئذ بيت لحم من بيت المقدس ألن والدة عيسى ىنالك كانت« الربوة»ويترجح أن   ،المقدس

 .(ُ) كان اإليواء
أم ذات أرض منبسطة كساحة كاسعة، كذات ماء طاىر لعيف الناظر،  [َذاِت َؿَراٍر َوَمِعغٍ ]

َزِِّن َؿْد َجَعَؾ َربُِّؽ ]كالمعيػػف ىػػك: المػػاء الجػػارم، كىػػػك النيػػػر الذم قاؿ تعالى:  َّٓ ََتْ تَِفا َأ ـْ ََتْ  َؾـَاَداَها ِم

يًّ ََتْ   {32}مريم:[اَتِؽ َهِ
(ِ) . 

  مف المعمكـ أف جميع األنبياء عمييـ السبلـ بعثكا برسالة التكحيد أم دعكة الناس إلى 
ُف ]عبادة هللا كحده ال شريؾ لو، حيث يقكؿ تعالى:  َّٓ ُكقِحل إَِفْقِف َأكَّ ـْ َرُشقٍل إِ ـْ َؿْبؾَِؽ ِم      َوَما َأْرَشْؾـَا ِم

َّٓ َأَكا َؾاظْ      الذم بعث إلى قكمو  ، كمف ىؤالء األنبياء عيسى  {34}األىبواء:[ ُبُدونِ َٓ إِفََف إِ
   ليدعكىـ إلى عقيدة التكحيد؛ كعمى ىذا فإف مف المتفؽ عميو أف المسيحية األكلى كانت عمى 

ائِقَؾ إِِّنه ]التكحيد الخالص بدليؿ قكلو تعالى:  ـُ َمْرَيَؿ َيا َبـِل إِْهَ  َرُشقُل اهللِ إَِفقُْؽْؿ َوإِْذ َؿاَل ِظقَسك اْب

ـْ َبْعِدي اْشُؿُف َأمْحَُد َؾَؾِلَّ َجاءَ  ا بَِرُشقٍل َيْلِِت ِم ً ـَ افتَّْقَراِة َوُمَبؼه ًؿا دَِا َبْغَ َيَديَّ ِم   ُهْؿ بِافبَقهـَاِت َؿاُفقا َهَذا ُمَصده

ف:[ ِشْحٌر ُمبِغٌ  اَن يِف اَدْفِد َصبِقًّاَؾَلَصاَرْت إَِفْقِف َؿا]، كقكلو تعالى:  {6}الصَّ ـَ ـْ  ُؿ َم ْقَػ ُكَؽؾه ـَ         َؿاَل  * ُفقا 

ـُْت  *إِِّنه َظبُْد اهللِ َآَتاِِّنَ افؽَِتاَب َوَجَعَؾـِل َكبِقًّا ـُ ـَ َما  ا َأْي ـً اِة َما ُدْمُت َوَجَعَؾـِل ُمَباَر ـَ ََلةِ َوافزَّ     َوَأْوَصاِِّن بِافصَّ

ا بَِقافَِد  * َحقًّا ْ َوَبرًّ يقكؿ سيد قطب في تفسير ىذه اآلية: ، {23-39:}مريم[ ََيَْعْؾـِل َجبَّاًرا َصِؼقًّا ِِت َوََل
عبكديتو هلل، فميس ىك ابنو كما تدعي فرقة، كليس ىك إليان كما تدعي  "كىكذا يعمف عيسى 

ان، كبارؾ فيو، فرقة، كليس ىك ثالث ثبلثة كما تدعي فرقة، كيعمف أف هللا جعمو نبيان، ال كلدان كال شريك
 .(ّ)كأكصاه بالصبلة كالزكاة مدة حياتو، كالبر بكالدتو كالتكاضع مع عشيرتو" 

 :ات اآليةسادسًا: من ىداي
مف غير أب مقررة قدرة هللا تعالى عمى إحياء المكتى، كبعث الناس مف  آية كالدة عيسى " -ُ

 .(ْ)" قبكرىـ 
 .ألنبيائو منذ الطفكلة هللا معية  -ِ

                                                 
 .ُْٓ/ْالمحرر الكجيز"، ابف عطية،  انظر: " (1)
، ّْٔ/ٓ، ك"معالـ التنزيؿ"، لمبغكم، ِْٕٗ/ٕة"، مكي بف أبي طالب، انظر: "اليداية إلى بمكغ النياي (2)

 .ْٓ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .ك"التفسير المنير"، أ
 .َِّٖ/ْ، "في ظبلؿ القرآف "(ّ)
 .ِِٓ/ّ"أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم،  (4)
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 ادئ التشريع أكل الطيباتمب: من األول قطعالم
ا إِِّنه بَِِل َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ ]قاؿ تعالى:  ـَ افطَّقهَباِت َواْظَؿُؾقا َصاحِلً ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  ا افرُّ َ َهِذِه  َوإِنَّ  * َيا َأْيُّ

ُؼقنِ  ُؽْؿ َؾاتَّ ًة َواِحَدًة َوَأَكا َربُّ ُتُؽْؿ ُأمَّ ؾُّ ِحْزٍب بَِِل فََدْْيِْؿ َؾِرُحقنَ  * ُأمَّ ـُ َؾَذْرُهْؿ يِف  * َؾَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهْؿ َبقْـَُفْؿ ُزُبًرا 

ِ  * َؽْؿَرِِتِْؿ َحتَّك ِحغٍ  ـْ َماٍل َوَبـ ُهْؿ بِِف ِم َِل ُكِؿدُّ َٓ َيْشُعُرونَ  * غَ َأَُيَْسبُقَن َأكَّ اِت َبؾ  ْؿ يِف اخَلْرَ [ ُكَساِرُع َُلُ

 .{46-40:}ادًمنون

 أواًل: المناسبة:

بعد بياف قصص بعض األنبياء المتقدميف، بدأ بتصكير حاؿ الناس بعد أمة الرسؿ، 
دراؾ  كأكصاىـ  بجممة مف المبادئ في الحياة كىي األكؿ مف الحبلؿ، كالعمؿ بصالح األعماؿ كا 

ف الممة كاحدة، كأف الديف الحؽ كاحد، كلكف األمـ فرقت دينيا شيعان، كذلؾ ليتجنب اإلنساف طرؽ أ
 .(ُ)أىؿ الضبلؿ 

 ب النزول:ثانيًا: سب

ن هللا أمر : ) عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  إن هللا طيب وال يقبل إال طيبًا، وا 
َاالمؤمنين بما أمر بو المرسمين، فقال:  ا إِِّنه بَِِل َتْعَؿُؾقَن  ]َيا َأْيُّ ـَ افطَّقهَباِت َواْظَؿُؾقا َصاحِلً ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  افرُّ

ْؿ[ ، وقال:  {53}ادممـقن:َظؾِقٌؿ[  ـُ ـْ َضقهَباِت َما َرَزْؿـَا ُؾقا ِم ـُ ـَ َآَمـُقا  َا افَِّذي ، ثم ذكر  {371}افبؼرة:]َيا َأْيُّ
اء: يا رب يا رب، مطعمو حرام، ومشربو الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديو إلى السم
 .(ِ)( حرام، وممبسو حرام، وغذِ ي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك

 ثالثًا: التحميل المغوي:

الطاء كالياء كالباء أصؿ كاحد صحيح يدؿ عمى خبلؼ الخبث، كالطيبات: ما  [:افطَّقهَباِت ]
 .(ّ)يستطاب كيستمذ مف المباحات في المأكؿ كالفكاكو 

طيب: يقاؿ: طاب الشيء يطيب طيبان، فيك طيب، كأصؿ الط يًًٌب: "ما تستمذه النفس،  يبات:الطو 
كالطعاـ الطيب في الشرع: ما كاف متناكالن مف حيث ما يجكز، كمف المكاف الذم يجكز، فإنو متى 

ال فإنو كاف كذلؾ، كاف طيبان عاجبلن  ف كاف طيبان عاجبلن، لـ يطب  أـ آجبلن ال يستكخـ، كا  آجبلن، كا 

                                                 
  لمصابكني، ك"في ظبلؿ القرآف"، ، ك"صفكة التفاسير"، ٕٓ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (1)

 .ُِْٕ/ْلسيد قطب، 
 .َُُٓ، حَّٕ/ِ"صحيح مسمـ"، باب قبكؿ الصدقة مف الكسب الطيب،  (2)
 .ُْٗ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ّْٓ/ّانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
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ؿْ ]كقكلو تعالى:  ـُ ـْ َضقهبَاِت َما َرَزْؿـَا ُؾقا ِم  افَقْقَم ُأِحؾَّ َفُؽُؿ افطَّقهَباُت كجاء في قكلو:  ,{073}البقرة:[ ـُ

 .(ُ)، أنيا بمعنى الذبائح  {4:اددة}اد
يدؿ عمػػػى  واآلخريدؿ عمى إحكاـ الشيء كتكثيقو،  أحدىما:الزاء كالبػػاء كالراء أصػػبلف، : [ُزُبًرا ]

 .(ِ)قراءة ككتابة، كمف زبرة الحديد، كىي القطعة منو 
الغيف كالميـ كالراء أصؿ كاحد يدؿ عمى تغطية كستر، كمنو الغمرة: االنيماؾ في  :[َؽْؿَرِِتِؿْ ]

 .(ّ)الباطؿ كالميك، كسميت غمرة ألنيا شيء يستر الحؽ عف عيف صاحبيا 
 .(ْ)يح يدؿ عمى خبلؼ البطء السيف كالراء كالعيف أصؿ صح :[ُكَساِرعُ ]

 .(ٓ) رابعًا: البالغة:
فييا استعارة، حيث شبو ما ىـ فيو مف الجيالة كالضبللة بالماء الذم يغمر [ َؾَذْرُهْؿ يِف َؽْؿَرِِتِؿْ ]

 اإلنساف مف فرقو إلى قدمو.
ُهؿْ ]قكلو تعالى:  َِل ُكِؿدُّ  فييا استفياـ إنكارم.[ َأَُيَْسُبقَن َأكَّ

اِت ]قكلو تعالى:  ْؿ يِف اخَلْرَ حذؼ الرابط )بو( أم: نسارع ليـ بو في الخيرات [ ُكَساِرُع َُلُ
 كحسف حذفو الستطالة الكبلـ مف أمف المبس.

 . قكلو تعالى: )فاتقكف، فرحكف، حيف، بنيف( فيو سجع 
 خامسًا: اإلعراب:

ؾُّ ِحْزٍب بِ ]قاؿ تعالى:  ـُ  . {42}ادًمنون:[ َِل َفَدْْيِْؿ َؾِرُحقنَ َؾَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ ُزُبًرا 

 أوجو اإلعراب:
 قكلو: )زبران( يحتمؿ كجييف مف اإلعراب:     

 النصب عمى أنو حاؿ مف قكلو: )أمرىـ( أك مف ضمير الفاعؿ في )تقطعكا(. الوجو األول:
 .(ٔ)النصب عمى أنو مفعكؿ بو ثاني لقكلو )تقطعكا(  الوجو الثاني:

                                                 
 .ِٕٓ/ُالمفردات في غريب القرآف، األصفياني، انظر: ( ُ)
 .ِِْ-ُِْ/ِ، ك"مكسكعة الجمؿ"، لحسف عز الديف الجمؿ، ْْ/ّانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (2)
 .ّّٗ-ِّٗ/ْانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .ُِٓ/ّ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (4)
 .ٔٓ/ُٖزحيمي، د. كىبة ال.، كانظر: "التفسير المنير"، أِٖٖ/ِ"صفكة التفاسير"، لمصابكني،  (5)
 .ِّٓ/ِانظر: "التبياف في إعراب القرآف"، العكبرم،  (6)
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 ألوجو اإلعراب: المعنى التفسيري
: )زبران( فرقان كقطعان (ُ)أنيـ جعمكا دينيـ مع اتحاده قطعان متفرقة مختمفة، قاؿ المٌبرد  المعنى األول:

األمـ بأنيـ اختمفكا فاتبعت فرقة التكراة،  مختمفة، كأحدىا زبكر، كىي الفرقة كالطائفة، فكصؼ 
رقة مشركة تبعكا ما رسمو ليـ آباؤىـ مف كفرقة الزبكر، كفرقة اإلنجيؿ، ثـ حٌرفكا كبٌدلكا، كف

: كحاؿ أمرىـ في اختبلفيـ أنو كائف زبران، أم جماعات متفرقة متقطعة، الضبلؿ، ككأنو قاؿ 
 .(ِ)كيعني أيضان: أنيـ تقطعكا حاؿ ككنيـ زبران 

أنيـ تقطعكا أمرىـ بينيـ زبران أم: جماعات حيث إف كبلن منيـ سار عمى منيج  المعنى الثاني:
قطعان، كبيذا يككف  -تعالى –ختمؼ عف غيره، أم جعمكا دينيـ أديانان مفرقة، أم قطعكا كتاب هللا ي

 .(ّ))زبران( مفعكالن ثانيان، كلمفعؿ كالفاعؿ في تقطعكا، كالمفعكؿ األكؿ ىك )أمر( في قكلو أمرىـ 
 سادسًا: القراءات:

ًة وَ ) :في قولو القراءات تُُؽْؿ ُأمَّ  ( : اِحَدةً َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

( بكسر اليمزة كتشديد النكف.(ْ)قرأ الككفيكف -ُ ف   : )كا 
 كقرأ ابف عامر: )كأىٍف( بفتح اليمزة كتخفيؼ النكف. -ِ
( بفتح اليمزة كتشديد النكف -ّ  .(ٓ)كقرأ الباقكف: )كأىف 

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
( استئناؼ الكبلـ بالقكؿ لمرسؿ :إف  أمتكـ  ف  أمة كاحدة، أك عطؼ ىذا القكؿ تفيد قراءة )كا 

 ليـ عمى ما سبؽ ليـ مف القكؿ.

 .(ٔ)كتفيد قراءة )كأىٍف( معنى الصمة أم: ىذه أمتكـ أمة كاحدة 
 

                                                 
ىك العبلمة محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي األزدم، أبك العباس، المعركؼ بالمبرد: إماـ العربية ببغداد  (1)

لو مؤلفات كثيرة  ىػ ببغداد،ِٖٔىػ بالبصرة كتكفي سنة: َُِفي زمنو، كأحد أئمة األدب كاألخبار، كلد سنة: 
 .ُْْ/ٕأشيرىا: الكامؿ، انظر: األعبلـ لمزركمي، 

 .ٔٓ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، ك"التفسير المنير"، إٔٔٓ/ّانظر:" فتح القدير"، لمشككاني،  (2)
، ك"الصحيح المسبكر"، أد. حكمت ُّٗ/ٔانظر: "إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"، ألبي السعكد،  (3)

 .ِْٕ/ِ، ك"مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ"، لمنسفي، ِّْ/ّبشير بف ياسيف،  بفا
 .ٗىـ عاصـ، كحمزة، كالكسائي كخمؼ، انظر: "البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي، ص (4)
 .ُِٗ/ُ، ك"البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي، ِّٖ/ِانظر:" النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (5)
 .َٕ-ٗٔ/ُٖ، ك"التحرير كالتنكير"، البف عاشكر، َِْ/ٓانظر: "معالـ التنزيؿ"، لمبغكم،  (6)
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( معنى البلـ، كالتقدير: ألف ىذه أمتكـ أمة كاحدة، كأنا ربكـ  بينما تفيد قراءة )كأىف 
 .(ُ)فاعبدكف

 سابعًا: المعنى اإلجمالي:
 الصالح: لوالتزام العمأواًل: أكل الحالل 

 فيذه اآلية اشتممت عمى أمرين كريمين: 
 :أوليما: كموا من الطيبات
 وثانييما: اعمموا صالحًا:

ا إِِّنه بَِِل َتْعَؿُؾقَن َظؾِقؿٌ ] ـَ افطَّقهَباِت َواْظَؿُؾقا َصاحِلً ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  َا افرُّ        يأمر هللا عباده المرسميف [ َيا َأْيُّ
باألكؿ الحبلؿ، كالقياـ بالصالح مف األعماؿ، فدؿ  ىذا عمى أف الحبلؿ عكف  -سبلـعمييـ ال –

بيذا أتـ القياـ كجمعكا بيف كؿ خير قكالن كعمبلن  -عمييـ السبلـ –عمى العمؿ الصالح، فقاـ األنبياء 
ا ا]كداللة كنصحان فجزاىـ هللا عف العباد خيران، كقاؿ الحسف البصرم في قكلو  َ ُشُؾ َيا َأْيُّ أما كهللا  [فرُّ

 .(ِ)ما أيمًٌركا بأصفركـ كال أحمركـ كال حمككـ كال حامضكـ كلكف قاؿ: انتيكا إلى الحبلؿ منو 
 ثانيًا: منيج األنبياء عمييم السالم واحد:

األمة ىنا بمعنى الممة، فكؿ األنبياء عممكا في معسكر كاحد ىك معسكر التكحيد، كتحت     
ًة َواِحَدةً ] لو إال هللا".لكاء كاحد ىك قكؿ: "ال إ تُُؽْؿ ُأمَّ أم إف ىذه ممتكـ كشريعتكـ أييا [ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

الرسؿ ممة كاحدة كشريعة متحدة يجمعيا أصؿه ىك أعظـ ما بعث هللا بو أنبياءه، كأنزؿ فيو كتبو، 
ىنا: الديف لقكلو كحده ال شريؾ لو، كقيؿ المراد باألمة  كىك دعاء جميع األنبياء إلى عبادة هللا 

ةٍ ]تعالى:  ا َوَجْدَكا َآَباَءَكا َظَذ ُأمَّ خرف:[ َبْؾ َؿاُفقا إِكَّ ، فمرجع أعماؿ األنبياء جميعان إلى هللا  {33}الزُّ
 .(ّ)تعالى، أنا ربكـ المتفرد بالربكبية، احذركا عقابي كال تخالفكا أمرم 

 ثالثًا: تفرق صف المشركين وفرقتيم في المنيج:
ؾُّ ِحْزٍب بَِِل فََدْْيِْؿ َؾِرُحقنَ َؾَتَؼطَّ ] ـُ أم إف أتباع األنبياء فرقكا أمر دينيػػـ [ ُعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ ُزُبًرا 

            بلؿ، ػػػػػف الضػػػػو مػػػـ فيػػػا ىػػػػكف بمػػػػػزب يفرحػػػؿ حػػػكقطعػػػكه كفرقػػػكه كصػػاركا فرقػػان كأحزابػػػان كجماعات ك
                                                 

 . َُٗ/ّ، كالكشاؼ، لمزمخشرم، ّْٕ/ِتضب"، ألبي العباس المبرد، انظر: "المق (1)
 .ْٖٕ/ٓ"تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير،  (2)
فتح القدير"، لمشككاني، ، ك " ُّٖ/ٔكريـ"، ألبي السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب ال انظر: " (3)

ّ/ٕٓٓ . 
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 .(ُ)بكف بما ىـ عميو معتقديف أنو الحؽ الصراح كيحسبكف أنيـ ميتدكف كيعج
 رابعًا: وعيد وتيديد ليؤالء المشركين:

ميددان كمتكعدان ليـ  كىذا ذـ كاضح لمتفرؽ كالتشتت كتكبيخ ككعيد، ليذا قاؿ هللا 
تيـ كضبلليـ إلى حيف كاتركيـ في جيال أم دعيـ يا محمد [ َؾَذْرُهْؿ يِف َؽْؿَرِِتِْؿ َحتَّك ِحغٍ ]

ـَ َأْمِفْؾُفْؿ ُرَوْيًدا]مكتيـ، أك قتميـ كرؤيتيـ مقدمات العذاب كبكادره كما قاؿ تعالى:  ِؾ افَؽاؾِِري [ َؾَؿفه

ُؾقا َوَيَتَؿتَُّعقا َوُيْؾِفِفُؿ إََمُؾ َؾَسْقَف َيْعَؾُؿقنَ ]، كقاؿ تعالى:  {07}الطًّارق: ـُ ،  {2}احلجر:[ َذْرُهْؿ َيْل
ـْ َماٍل َوَبـِغَ َأَُيْ ] ُهْؿ بِِف ِم َِل ُكِؿدُّ َٓ َيْشُعُرونَ *  َسُبقَن َأكَّ اِت َبؾ  ْؿ يِف اخَلْرَ أم أيظنكف ىؤالء [ ُكَساِرُع َُلُ

المغركركف أف ما نعطييـ مف الماؿ كاألكالد لكرامتيـ عمييـ كمعزتيـ عندنا!؟ كبل ليس األمر كما 
ـْ ]يزعمكف في قكليـ:  ـُ َأ بِغَ َوَؿاُفقا َكْح ـُ بُِؿَعذَّ ًدا َوَما َكْح َٓ ًٓ َوَأْو ، لقد أخطأكا في  {24}سبي:[ َثُر َأْمَقا

نذاران ليـ، ليذا قاؿ تعالى:  َٓ َيْشُعُرونَ ]ذلؾ كخاب رجاؤىـ، بؿ نفعؿ ذلؾ استدراجان كا  لذا  ك، [َبؾ 
َذا احَلِديِث َشـَْسَتْدِرُجُفؿْ ]قاؿ تعالى:  ُب ُِبَ ـْ ُيَؽذه َٓ َيْعَؾُؿقنَ  َؾَذْرِِّن َوَم ـْ َحْقُث  قِْدي  * ِم ـَ ْؿ إِنَّ  َوُأْمِع َُلُ

 .(ِ) {24-22:}القلم[ َمتِغٌ 

 ثامنًا: من ىدايات اآليات:
نداء لمرسؿ عمييـ السبلـ لئلصبلح في ىذه األرض، فالعمؿ ىك ميمة البشرية لتعمير األرض  -ُ

مختاريف، فيجعؿ لعمميـ كعدـ اإلفساد فييا، كالعمؿ الصالح ىك الذم يميز الصالحيف ال
 .(ّ)دفان كغاية مكصكلة بالمؤل األعمى ضابطان كى

كحدة الرسؿ كالرساالت يعني كحدة األمـ، فتتبلشى آماد الزماف، كأبعاد المكاف، أماـ كحدة  -ِ
الحقيقة التي جاء بيا الرسؿ، ككحدة الطبيعة التي تميزىـ، ككحدة الخالؽ الذم أرسميـ ككحدة 

 نو أجمعيف.االتجاه الذم يتجيك 
أكدت اآليات أف الرسؿ صمكات هللا عمييـ أمة كاحدة، ذات كممة كاحدة، كىي كممة التكحيد  -ّ

كلكف الناس تفرقكا مف بعد الرسؿ أحزابان متنازعة ال تمتقي عمى منيج كال طريؽ، ألف اتباع 
 .(ْ)غير منيج هللا يؤدم إلى التفرؽ كالضبلؿ 

                                                 
 . ِِٗ/ٕمحاسف التأكيؿ"، لمقاسمي، ك " َٗ/ْانظر: "أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، البيضاكم،  (1)
 .ٗٓ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (2)
 انظر: "المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (3)
 .َُْ/ٓ"التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  انظر: (4)
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مييـ كالسخرية مف غفمتيـ، إذ يحسبكف أف اإلمبلء ليـ استعمؿ القرآف الكريـ أسمكب التيكـ ع -ْ
مدادىػػـ باألمػػػكاؿ كالبنيػف في فترة االختبار، مقصكد بو المسارعة ليـ في     بعض الكقت، كا 

نما ىي الفتنة كاالستدراج، كىك نكع مف االبتبلء بالخير. يثارىـ بالنعمة كالعطاء، كا   الخيرات كا 

 كال يحؿ االختبلؼ فيو، بؿ يجب التمسؾ بو، كترؾ ما سكاه.اإلسبلـ ديف البشرية جمعاء،  -ٓ

 .(ُ)إف الكرامة كالمكانة لمعبد عند هللا ليست بالماؿ كالكلد كلكف بالتقكل كالعمؿ الصالح  -ٔ

 ن في الخيرات: صفات المسارعيالثانيالمقطع 
ِْؿ ُمْشِػُؼقنَ ]قاؿ تعالى:  ـْ َخْشَقِة َرُبه ـَ ُهْؿ ِم ِْؿ ُيْمِمـُقنَ َوافَّ  * إِنَّ افَِّذي ـَ ُهْؿ بَِآَياِت َرُبه ـَ  * ِذي َوافَِّذي

قنَ  ـُ َٓ ُيْؼِ ِْؿ  ِْؿ َراِجُعقنَ  * ُهْؿ بَِرُبه ُْؿ إَِػ َرُبه ْؿ َوِجَؾٌة َأَّنَّ ـَ ُيْمُتقَن َما َآَتْقا َوُؿُؾقُُبُ ُأوفَئَِؽ ُيَساِرُظقَن يِف  * َوافَِّذي

ا َشابُِؼقنَ  اِت َوُهْؿ َُلَ َٓ ُيظَْؾُؿقنَ وَ  * اخَلْرَ َّٓ ُوْشَعَفا َوَفَدْيـَا ـَِتاٌب َيـْطُِؼ بِاحَلؼه َوُهْؿ  [ َٓ ُكَؽؾهُػ َكْػًسا إِ

 . {63-47:}ادًمنون

 أواًل: المناسبة:

الذيف فرقكا دينيـ  ، فبعد أف ذـٌ هللا كالباطؿ الحؽرآف الكريـ أف يقابؿ بيف مف شأف الق
َِل كُ ]بقكلو:  ـْ َماٍل َوَبـِغَ َأَُيَْسُبقَن َأكَّ ُهْؿ بِِف ِم اِت *  ِؿدُّ ْؿ يِف اخَلْرَ أردؼ بعده صفات مف يسارع [ ُكَساِرُع َُلُ

و، كأداء ػػػػػػريؾ لػػػػػو، كنفي الشػػػاف بآياتػػػية هللا، كاإليمػػػات: خشػػػػع صفػػرات، كىي أربػػػي الخيػػػػة فػػػقػػحقي
 .(ِ)كالكدائع كالديكف، كقمكبيـ خائفة أال يتقبؿ منيـ كالزكاة كالكفارة كحقكؽ اآلدمييف  حقكقو

 ثانيًا: التحميل المغوي:

 .(ّ) "الخاء كالشيف كالحرؼ المعتؿ يدؿ عمى خكؼ كذعر، كالخشية الخكؼ":[َخْشَقةِ ]

"الشيف كالفاء كالقاؼ أصؿ كاحد يدؿ عمى رقة في الشيء، كالشفقة االسـ مف  :[ُمْشِػُؼقنَ ]
 .(ْ)اإلشفاؽ"

 .(ٓ) "الكجؿ: الخكؼ" :[ٌة َوِجؾَ ]

                                                 

 .ُٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (1)
 .َّْٗ/ُٖ، ك"تفسير القرآف الكريـ"، عبد هللا شحاتة، ّٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (2)
 .ُٗ/ُ، كانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُْٓ/ِالبف فارس،  "مقاييس المغة"، (3)
 .ُٔٔ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُٖٗ-ُٕٗ/ّ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (4)
 .ّّْ/ُ"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (5)
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 .(ُ) "السيف كالباء كالقاؼ أصؿ كاحد صحيح يدؿ عمى التقديـ":[َشابُِؼقنَ ]

 .(ِ) ثالثًا: البالغة:

 قكلو تعالى: )يؤمنكف، كيشرككف( فيو طباؽ.
استعارة بديعية حيث شبو الكتاب بمف لو لساف [ َوَفَدْيـَا ـَِتاٌب َيـْطُِؼ بِاحَلؼه ]قكلو تعالى:  

 نطؽ مبالغة في كصفو بإظيار البياف كا عبلف األحكاـ.ي

 فييا جناس اشتقاؽ.[ ُيْمُتقَن َما َآَتْقا]قكلو تعالى: 

 .  قكلو: )مشفقكف، كيؤمنكف، كيشرككف، كسابقكف( فييا سجع  
 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

َِل ُكؿِ ]الذيف فرقكا دينيـ بقكلو:  بعد أف ذـٌ هللا   ـْ َماٍل َوَبـِغَ َأَُيَْسُبقَن َأكَّ ُهْؿ بِِف ِم ُكَساِرُع *  دُّ

َٓ َيْشُعُرونَ  اِت َبؾ  ْؿ يِف اخَلْرَ  . أردفو بصفات الذيف يسارعكف حقيقة في الخيرات[ َُلُ

 صفات المسارعين في الخيرات: -1

 :-تعالى –الخشية من هللا  -

ِْؿ ُمْشػِ ]قاؿ تعالى:  ـْ َخْشَقِة َرُبه ـَ ُهْؿ ِم أم إف الذيف ىـ مف خكفيـ مف عذاب [ ُؼقنَ إِنَّ افَِّذي
 .هللا دائمكف عمى طاعتو، كيككف الجمع بيف الخشية كاإلشفاؽ لمتأكيد

 :- ل وعالج –اإليمان بآيات ربيم  -
ِْؿ ُيْمِمـُقنَ ]   ـَ ُهْؿ بَِآَياِت َرُبه الككنية كالقرآنية المنزلة  أم كىـ الذيف بآيات هللا [ َوافَِّذي

تامان ال شؾ فيو، كإبداع السمكات كاألرض، كخمؽ النفس اإلنسانية ... إلخ،  يصدقكف تصديقان 
ُتبِِف ] -عمييا السبلـ -كاآليات المنزلة في القرآف، مثؿ اإلخبار عف مريـ  ـُ ا َو َ َؿْت بَِؽؾَِِلِت َرُبه َوَصدَّ

ـَ افَؼاكِتِغَ  اَكْت ِم ـَ  . {03}التَّحريم:[ َو
 :-تعالى  –عدم الشرك باهلل  -
ـُقنَ ]   َٓ ُيْؼِ ِْؿ  ـَ ُهْؿ بَِرُبه أم ال يعبدكف معو غيره، بؿ يكحدكنو كيعممكف أنو ال إلو [ َوافَِّذي

ـَ ] الصفة الثانية، كيبلحظ أف (ّ)إال هللا األحد الصمد الفرد، الذم ال نظير لو كال كؼء لو  َوافَِّذي

                                                 
 .ُِٗ/ّ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (1)
 .ِٖٖ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ّٔ-ِٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (2)
 .ْٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (3)
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ِْؿ ُيْمِمـُقنَ  كىك تكحيد الربكبية، كالصفة  نفي الشريؾ هلل ىي اإليماف بالتكحيد ك  [ُهْؿ بَِآَياِت َرُبه
ألف  ،فيك لـ يقتصر عمى الصفة الثانية ،ىي تكحيد األلكىية كالعبادة كنفي الشرؾ الخفي الثالثة:

َِلَواِت َوإَْرَض ]كثيران مف المشركيف يعترفكف بتكحيد الربكبية لقكلو تعالى:  ـْ َخَؾَؼ افسَّ ـْ َشَلْفَتُفْؿ َم
َوَفئِ

َـّ اهللَُفَقؼُ   عترفكف بتكحيد األلكىية كالعبادة .، كال ي {34}لقامن:[ قُف
 وجل القموب: -
ِْؿ َراِجُعقنَ ]   ُْؿ إَِػ َرُبه ْؿ َوِجَؾٌة َأَّنَّ ـَ ُيْمُتقَن َما َآَتْقا َوُؿُؾقُُبُ أم يعطكف ما أعطكا مف [ َوافَِّذي

، عف (ُ)كخائفة أف ال يقبؿ منيـ  الصدقة كالخير، كقمكبيـ خائفة كجمة مف أنيـ إلى ربيـ راجعكف
ْؿ َوِجَؾةٌ ]: قالت: قمت: يا رسكؿ هللا  -رضي هللا عنيا –عائشة  ـَ ُيْمُتقَن َما َآَتْقا َوُؿُؾقُُبُ [ َوافَِّذي

أىو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: )ال يا بنت أبي بكر، أو ال يا بنت الصديق، ولكنو 
، فاإليتاء ال يقتصر عمى العطاء (ِ) (خاف هللا عز وجلصمي ويتصدق وىو يالرجل يصوم وي

نما يشمؿ كؿ حؽ سكاء ذلؾ في حؽ هللا تعالى، أك حؽ  كاف المادم مف زكاة أك صدقة كا 
 اآلدمييف.
كترتيب ىذه الصفات في غاية الحسف، الصفة األكلى: دلت عمى حصكؿ الخكؼ الشديد  

عمى أصؿ اإليماف كالتعمؽ فيو، كالثالثة: دلت عمى المكجب لبلحتراز عما ال ينبغي، كالثانية: دلت 
      ترؾ الرياء في الطاعات، كالرابعة: دلت عمى اإليتاء بالطاعات مع الخكؼ مف التقصير، 

ا َشابُِؼقنَ ] اِت َوُهْؿ َُلَ أم أكلئؾ الذيف يبادركف في الطاعات لئبل تفكتيـ، [ ُأوَفئَِؽ ُيَساِرُظقَن يِف اخَلْرَ
ـَ َثَقاِب أَِخَرِة َواهللُ ُُيِبُّ ]الدنيا كجكه النفع كاإلكراـ كيتعجمكف في  ْكَقا َوُحْس َؾَآَتاُهُؿ اهللُ َثَقاَب افدُّ

 . {028}آل عمران:  [اُدْحِسـِغَ 

يتاء  والخالصة:  نما سعادة اآلخرة بالعمؿ الطيب، كا  أف السعادة ليست ىي سعادة الدنيا، كا 
 الصدقات، مع الخكؼ كالخشية.

 قطع المعاذير وتحقيق العدالة: -ِ
حكميف مف أحكاـ أعماؿ العباد:  كبعد بياف كيفية أعماؿ المؤمنيف المخمصيف، ذكر هللا  

َّٓ ُوْشَعَفا]: األول َٓ ُكَؽؾهُػ َكْػًسا إِ  ذاػػا، كىػػػػػدر طاقتيػػػاج شرعنا أال نكمؼ نفسان إال قػػإم إف مني[ َو
 د بو التحريض عمى ما كصؼ بوػػػك أيضان يريػػػػاد، كىػػػػو بالعبػػػػرعو، كرحمتػػػػػشي ػػػو فػػػػار عف عدلػػػػػإخب

                                                 
"، لمسمرقندم،  (1)  .ّْٖ/ِانظر: "بحر العمـك
، صحيح اإلسناد    ّْٖٔ، حِْٕ/ِ"المستدرؾ عمى الصحيحيف"لمحاكـ النيسابكرم، تفسير سكرة المؤمنكف،  (2)

 كلـ يخرجاه، قاؿ الذىبي: صحيح.
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 الصالحيف كتسييمو عمى النفكس.

أم كلدينا كتاب األعماؿ، أك صحائؼ األعماؿ، كقيؿ المكح [ َوَفَدْيـَا ـَِتاٌب َيـْطُِؼ بِاحَلؼه ]: والثاني
َهَذا ـَِتاُبـَا ]اؿ الناس في الدنيا، كما قاؿ تعالى: المحفكظ يبيف بدقة كصدؽ ال يخالؼ الكاقع أعم

ـُْتْؿ َتْعَؿُؾقنَ  ـُ ـَّا َكْستَـِْسُخ َما  ـُ ا   . {39}اجلاثوة:[ َيـْطُِؼ َظَؾقُْؽْؿ بِاحَلؼه إِكَّ

َٓ ]فضمو عمى عباده في الحساب بعد بياف يسر التكميؼ فقاؿ:  ثـ بيف هللا   َوُهْؿ 

سكف في الجزاء مف الخير شيئان، بؿ يثابكف عمى ما قدمكا مف األعماؿ أم كىـ ال يبخ[ ُيْظَؾُؿقنَ 
القميمة كالكثيرة، كال يزاد في عقابيـ، فيـ ال يظممكف بزيادة عقاب أك نقصاف ثكاب، بؿ يعفك هللا عف 

 .(ُ) "كثير مف السيئات

 خامسًا: من ىدايات اآليات:

ي: الخكؼ مف عذاب هللا، كاإليماف إف ميزاف قبكؿ األعماؿ يعتمد عمى الصفات األربع، كى -ُ
خبلص العبادة هلل كنفى الشرؾ الخفي، كأداء الكاجبات مع االجتياد في  بآيات هللا تعالى، كا 

 إيفائيا حقيا.

إنما : )هللا تعالى، جاء في الحديث نبيت اآليات عمى خاتمة اإلنساف كىي الرجكع إلى لقاء -ِ
 .(ِ)( األعمال بالنيات

بالصفات المتقدمة ىـ الذيف يبادركف في الطاعات، كي ينالكا بذلؾ  إف المؤمنيف المتصفيف -ّ
ا َشابُِؼقنَ ]أعمى الدرجات كالغرفات، كأما قكلو تعالى:  فقاؿ القرطبي: "أحسف ما قيؿ [ َوُهْؿ َُلَ

فيو: إنيـ يسبقكف إلى أكقاتيا، كدٌؿ بيذا أف الصبلة في أكؿ الكقت أفضؿ، ككؿ مف تقدـ في 
، ككؿ مف تأخر عنو فقد سبقو كقتو، فالبلـ في )ليا( عمى ىذا القكؿ شيء فيك سابؽ إليو

ا]بمعنى )إلى( كما قاؿ تعالى:  لزلة:[ بَِلنَّ َربََّؽ َأْوَحك َُلَ  .(ّ)، أم أكحى إلييا"  {4}الزَّ

    إف الجزاء عمى األعماؿ ال ظمـ فيو بزيادة عقاب أك نقصاف فبل يظمـ ربؾ أحدان مف حقو " -ْ
كيصفح  ، كرحمتو كسعت كؿ شيء، فإنو يعفكرجتو، بؿ إف فضؿ هللا كاسعكال يحطو عف د

 .(ْ) "عف كثير مف السيئات لعباده المؤمنيف
                                                 

 .ٔٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، ."التفسير المنير"، أ (1)
 .ُ، حٗ/ُ "صحيح البخارم"، كتاب بدأ الكحي، باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ هللا  (2)
 .ُّّ/ُِ"الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي،  (3)
 .ٖٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، أ"التفسير المنير" (4)
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شريعة اإلسبلـ يسيرة سمحة، خالية مف التعقيد، كهللا جعؿ التكاليؼ في حدكد الطاقة فبل عذر " -ٓ
 ةػػػػػقتيـ، إنما العم، كتمرد أىؿ المعاصي، ليس في تكميفيـ فكؽ طاألحد في ترؾ طاعة هللا 

 .(ُ) "أف قمكبيـ في غمرة، ال ترل الحؽ الذم جاء بو القرآف، كيتبعكف منيجان آخر

 إنكار أعمال الكفار ومشركي قريش وأسبابيا: الثالث قطعالم
ا ظَ ]قاؿ تعالى:  ـْ ُدوِن َذفَِؽ ُهْؿ َُلَ ْؿ َأْظَِلٌل ِم ـْ َهَذا َوَُلُ ْؿ يِف َؽْؿَرٍة ِم َحتَّك إَِذا  * اِمُؾقنَ َبْؾ ُؿُؾقُُبُ

َلُرونَ  ؾِقِفْؿ بِافَعَذاِب إَِذا ُهْؿ ََيْ ونَ  * َأَخْذَكا ُمْسَ َٓ ُتـَُْصُ ُؽْؿ ِمـَّا  َلُروا افَقْقَم إِكَّ اَكْت َآَياِِت ُتْتَذ َظَؾقُْؽْؿ  * َٓ ََتْ ـَ َؿْد 

ـَ بِِف َشامِ  * َؾُؽـُْتْؿ َظَذ َأْظَؼابُِؽْؿ َتـْؽُِصقنَ  ي ْ َيلِْت  * ًرا َِتُْجُرونَ ُمْسَتْؽِزِ ُروا افَؼْقَل َأْم َجاَءُهْؿ َما ََل بَّ َأَؾَؾْؿ َيدَّ

فِغَ  ْؿ َؾُفْؿ َفُف ُمـْؽُِرونَ  * َآَباَءُهُؿ إَوَّ َثُرُهْؿ فِْؾَحؼه  * َأْم ََلْ َيْعِرُؾقا َرُشقَُلُ ـْ َأْم َيُؼقُفقَن بِِف ِجـٌَّة َبْؾ َجاَءُهْؿ بِاحَلؼه َوَأ

اِرُهقنَ  ِرِهْؿ َؾفُ  * ـَ ـْ َـّ َبْؾ َأَتْقـَاُهْؿ بِِذ ـْ ؾِقِف َؿَقاُت َوإَْرُض َوَم َبَع احَلؼُّ َأْهَقاَءُهْؿ َفَػَسَدِت افسَّ ـْ َوفَِق اتَّ ْؿ َظ

ِرِهْؿ ُمْعِرُوقنَ  ـْ اِزؿِغَ  * ِذ ْؿ َخْرًجا َؾَخَراُج َربهَؽ َخْرٌ َوُهَق َخْرُ افرَّ اٍط َوإِكََّؽ َفتَْد  * َأْم َتْسَلُُلُ ُظقُهْؿ إَِػ ِِصَ

اِط َفـَاـُِبقنَ  * ُمْسَتِؼقؿٍ  َ ـِ افُصه َٓ ُيْمِمـُقَن بِأَِخَرةِ َظ ـَ  قا  * َوإِنَّ افَِّذي ـْ ُُضٍّ َفَؾجُّ َشْػـَا َما ُِبِْؿ ِم ـَ ـَاُهْؿ َو َوفَْق َرمِحْ

ُظقنَ َوَفَؼْد َأَخْذَكاُهْؿ بِافَعَذاِب َؾَِل اْش  * يِف ُضْغقَاَِّنِْؿ َيْعَؿُفقنَ  ِْؿ َوَما َيَتََضَّ َحتَّك إَِذا َؾتَْحـَا َظَؾقِْفْؿ  * َتَؽاُكقا فَِرُبه

 .  {77-62:}ادًمنون[ َباًبا َذا َظَذاٍب َصِديٍد إَِذا ُهْؿ ؾِقِف ُمْبؾُِسقنَ 

 أواًل: المناسبة:

أف الديف يسر ال عسر، فبل تكميؼ إال بقدر الطاقة أردؼ ذلؾ باإلنكار  بعد أف بيف هللا 
أنو ال ينصر أكلئؾ الكفار،  عمى الكفار كالمشركيف مف قريش ككصفيـ بعدة أكصاؼ كبٌيف 
كلكف الكفار تنكركا عف ىذا  متبعان ذلؾ بالعمة مف عدـ نصرىـ، كمثبتان صحة ما جاء بو الرسكؿ 

ؾ فما الطريؽ، كعدلكا عنو، كقد أنذرىـ ربيـ بإحبلؿ العذاب عمييـ بالقتؿ يكـ بدر، كالجكع كغير ذل
 .(ِ)خضعكا كال انقادكا لربيـ، كعادكا في ضبلليـ كىـ متحيركف 

  ثانيًا: أسباب النزول:

م ر  ِحين  ن ز ل ْت  بَّاٍس ر ِضي  اَّللَّ  ع ْني م ا، ق ال : ِإنَّم ا ك رِه  السَّ ب ْيٍر، ع ِن اْبِن ع  ِعيِد ْبِن ج  ع ْن س 
ـَ بِِف َشاِمرً  ى ِذِه اآْلي ة   ي ون و  ق ال : " ،[ٕٔ]المؤمنكف:   ا َِتُْجُرونَ ُمْسَتْؽِزِ ون و  و ال  ي ع مِ ر  ر  ك ان وا ي ْيج 

(ّ). 

                                                 
 .ُْٕ/ٓ"التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  (1)
، ك"تفسير القرآف الكريـ"، د. عبد هللا شحاتة، ِٕ-ُٕ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (2)

ُٖ/ّْٗٓ. 
، كقاؿ حديث صحيح اإلسناد، كلـ ّْٖٖ، حِْٖ/ِالنيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف"، لمحاكـ " (3)

 ،قاؿ الذىبي: صحيح .يخرجاه
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فقال: يا محمد  قال: جاء أبو سفيان إلى النبي  عن ابن عباس أخرج النسائي "ك
ُهْؿ بِافَعَذاِب َوَفَؼْد َأَخْذَكا]  فأنزل هللا -والدم يعني الوبر–ا العميز ــد أكمنـــم فقــدك هللا والرحــأنش

ُظقنَ  ِْؿ َوَما َيتَََضَّ " {76}ادًمنون:[ َؾَِل اْشتََؽاُكقا فَِرُبه
(ُ) (ِ). 

 ثالثًا: التحميل المغوي:
الغيف كالميـ كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمى تغطية كستر في بعض الشدة، كمنو الغىمىٍر: : [َؽْؿَرٍة ]

 .(ّ)الماء الكثير، كسمي بذلؾ ألنو يغمر ما تحتو 
َلُرونَ ]  .(ْ)"مف جأر: إلى هللا، أم: تضر ع بالدعاء ": [ ََيْ

"النكف كالكاؼ كالصاد كممة، يقاؿ نكص عمى عقبيو إذا أحجـ عف الشيء خكفان : [َتـْؽُِصقنَ ]
 .(ٓ)كجبنان كال يقاؿ إال في الرجكع عف الخير" 

 .(ٔ)اليجر ضد الكصؿ، كالتياجر التقاطع : [َِتُْجُرونَ ]

ٍيؿ أك عدكؿ عف الشيء، كالنكباء كؿ : [َفـَاـُِبقنَ ] النكف كالكاؼ كالباء أصؿ صحيح يدؿ عمى مى
 .(ٕ)ريح عدلت عف ميب الرياح األربع 

 .(ٖ)العيف كالميـ كالياء أصؿ صحيح يدؿ عمى حيرة كقمة اىتداء كتردد في الشيء :[َيْعَؿُفقنَ ]

الشيء، كمف ذلؾ ضرع الرجؿ  الضاد كالراء كالعيف أصؿ صحيح يدؿ عمى ليف في :[َيْعَؿُفقنَ ]
 .(ٗ)ضراعة إذا ذؿ كخضع 

الباء كالبلـ كالسيف أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى اليأس، كمف ذلؾ اشتؽ اسـ إبميس ": [ُمبْؾُِسقنَ ] 
 .(َُ)"كأنو يأس مف رحمة هللا 

                                                 
 ( .حكـ األلباني، صحيح اإلسناد .ٕٔٗ، ح ) ِْٕ/ّالسنف الكبرل"، لمنسائي،  " (1)
 ، ك"لباب النقكؿَٕٗ/ِ"المحرر في أسباب نزكؿ القرآف مف خبلؿ الكتب التسعة"، خالد بف سميماف المزيني،  (2)

 .ُّٕ/ُفي أسباب النزكؿ"، لمسيكطي، 
 .ِّٗ/ْ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .ِٓ/ُ"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (4)
 .ُّٗ/ُ، كانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ْٕٕ/ٓ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (5)
 .ِّْ/ُالحنفي الرازم، انظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف  (6)
 .ُّٗ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ْْٕ/ٓانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (7)
 .ُِٗ/ُ،كانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُّّ/ْانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (8)
 .ُْٖ/ُ، كانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ّٓٗ/ّانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (9)
 .ََّ/ُ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (10)



-َُٕ- 
 

 .(ُ) رابعًا: البالغة:

ة الماء الذم يغمر القامة، فييا استعارة حيث أصؿ الغمر [ َؾَذْرُهْؿ يِف َؽْؿَرِِتِؿْ ]قكلو تعالى: 
كشبو ما ىـ فيو مف الجيالة كالضبللة بالماء الذم يغمر اإلنساف مف فرقو إلى قدمو عمى سبيؿ 

 االستعارة.

ا َظاِمُؾقنَ ]قكلو تعالى:  ـْ ُدوِن َذفَِؽ ُهْؿ َُلَ  فييا جناس اشتقاؽ.[ َأْظَِلٌل ِم

استعارة تمثيمية حيث شبو إعراضيـ عف الحؽ [ َؾُؽـُْتْؿ َظَذ َأْظَؼابُِؽْؿ َتـْؽُِصقنَ ]قكلو: 
 . بالراجع القيقرم إلى الخمؼ 

 خامسًا: القراءات:

ـَ بِِف َشاِمًرا َِتُْجُرونَ ) :القراءات في قكلو تعالى ي  :(ُمْسَتْؽِزِ

 قرأ نافع: )تيٍيًجركف( بضـ التاء ككسر الجيـ. -ُ

كقرأ الباقكف: )تىٍيجيركف( بفتح التاء كضـ الجيـ  -ِ
(ِ). 

 قة التفسيرية بين القراءات:العال

أفادت قراءة )تيٍيًجركف( أنكـ تيذكف، كتأتكف ماال خير فيو مف الكبلـ، يقكؿ مكي بف أبي       
ٍر كىك اليذياف كماال خير فيو مف -رحمو هللا –طالب  : "كالحجة مف ضـ الجيـ أنو جعمو مف اليجي
 .(ّ)الكبلـ" 

طعكف آيات هللا، كتعرضكف عنيا، كال تؤمنكف بيا، كىك كأفادت قراءة )تىٍيجيركف( أنكـ تقا     
 . مف القطيعة 

الذيف كانكا يتفاخركف بأنيـ خٌداـ البيت   ينكشؼ أمر مشركي قريشكبالجمع بيف القراءتيف     
ككانكا يجتمعكف حكؿ البيت بالميؿ يسمركف، ككانت عاٌمة سمرىـ ذكر القرآف كتسميتو سحرا كشعرا 

الفحش، كمف ىجر  بالضـ . كاليجرمف الكبلـ البذمء فحشبال أك يتيجركف    كسٌب رسكؿ هللا
كما   كؿ هللا ػػػػػػػػيقاطعكف رسفكانكا ، ح اليذيافػػػػبالفت الذم ىك مبالغة في ىجر إذا ىذل. كاليجر

 كء، كيسمركف بماػػسكؿ الفاحش كالػػػمركف بقػػػكا يسػػػو، فكانػػكف بػػػو كال يؤمنػػرآف فييجركنػػػػػػػػقيقاطعكف ال
                                                 

 .ِٖٖ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ٗٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (1)
 .ِّٗ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (2)
، لئلماـ ابف أبي مريـ، ك"القراءات كأثرىا في عمـك ُِٗ/ِكجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا"،  "الكشؼ عف (3)

 .ّٓٓ/ُالعربية"، د. محمد سالـ محيسف، 
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 .(ُ)يجعميـ ييجركف اإليماف بالقرآف 

ْؿ َخْرًجا َؾَخَراُج َربهَؽ )أ   (:ْم َتْسَلُُلُ

سكاف الراء فييا. -ُ ( بفتح الخاء كا  ٍرجي ٍرجان فىخى  قرأ ابف عامر: )خى

رىاج( بفتح الخاء كالراء كألؼ بعدىا. -ِ رىاجاى فىخى  كقرأ حمزة كالكسائي كخمؼ: )خى

رىاج( بفتح الخاء كالراء كألؼ بعدىا كقرأ الباقكف: )خى  -ّ سكاف الراء ك)فىخى ٍرجا( بفتح الخاء كا 
(ِ). 

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

( مقارنة عطاءو قميؿ منيـ بعطاء هللا  ٍرجي ٍرجاى فىخى كالغرض التكبيخ لممشركيف  تفيد قراءة )خى
 اء فعطاء ربؾ خير.بسؤاؿ يستنكر عمييـ أنيـ ال يؤمنكف بسبب طمبؾ منيـ قميؿ العط

رىاج( عدـ إيمانيـ خكفان مف إتاكة تمزميـ بيا، رىاجان فىخى فما جعمو هللا لؾ مف  كتفيد قراءة )خى
 .(ّ)الثكاب خير

رىاج( خكؼ المشركيف مف سؤالؾ إياىـ عطاءن قميبلن فإف  ٍرجان( ك)فىخى       بينما تفيد قراءة )خى
 . .(ْ) خير ما جعمو هللا لؾ عطاءن كثيران دائمان لؾ منو

كر عمييـ عدـ إيمانيـ ػػػيكٌبخ المشركيف كيستن كبالجمع بيف القراءات يتبيف أف هللا 
 رزؽك  ران عمى أداء الرسالةػػػػأج بأنو ال يطمب منيـ ض ببخميـ، كيخفؼ عف نبيو كحبيبو ػػػػػػػػػػػبالتعري
بًٌؾى  ٍيره لسعتو كدكاموػػػػػفرى ففيو إشعار بالكثرة كالمزكـ فيككف أبمغ  ي الدنيا أك ثكابو في العقبى. خى

ٍيري الر ازً   .(ٓ) -تعالى –ًقيفى تقرير لخيرية خراجو كلذلؾ عبر بو عف عطاء هللا إياه، كىىيكى خى

قا يِف ُضْغَقاَِّنِْؿ َيْعَؿُفقنَ في قولو) القراءات  :(َفَؾجُّ

 الكسائي: )طيٍغيىاًنيـ( باإلمالة.قرأ دكرم  -ُ

 .بغير إمالة كقرأ الباقكف: )طغيانيـ( -ِ

                                                 

 .ُْٗ/ّنفس األجزاء كالصفحات، كالكشاؼ  انظر: المراجع السابقة، (1)
 .ُّٓ/ِ( انظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم، ِ)
 .ُِٗر: "البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي، ص( انظّ)
 مرجع السابؽ، نفس الصفحة .( انظر: "الْ)
 .ِٗ/ْ"تفسير البضاكم"، ( انظر: ٓ)
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 العالقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد قراءة )طيٍغيىانيـ( باإلمالة ميؿ المشركيف عف الحؽ بظمميـ ككفرىـ، كاستكبارىـ 
يقكؿ البقاعي: "أم عادلكف متنحُّكف مائمكف منحرفكف في سائر أحكاليـ سائركف .كعداكتيـ لمنبي 

و يجػػػكز أف يراد مطمػػؽ الصػػراط، كأف يػػراد النكػػػرة عمى غير منيج أصبلن، بؿ ضبط عشػػػكاء ألنػػػ
 .(ُ)المكصكفػػػػة باالستقامة"

كبالجمع بيف القراءتيف تظير طبيعة المشركيف التي تأبى إال الميؿ كاالنحراؼ عف الحؽ 
فراطيـ في الكفر كاالستكبار ك   اركاالستمر  يىٍعمىييكفى عف اليدلك  عف الحؽ كعداكة الرسكؿ كالمؤمنيفا 

 فيتممقكف النبي ىذه طبيعتيـ فيـ يتحكلكف عنيا  ، كلككفكالتمادم في الضبلؿ كعداكة النبي 
 .(ِ)إلصابتيـ بالقحط، فإذا رحميـ هللا فكشؼ عنيـ ما أصابيـ مف فسيرجعكف لطبيعتيـ الدائمة

 سادسًا: المعنى اإلجمالي:

 أواًل: صفات المشركين:

 جيالة وضاللة في منطق الحق: -1

ـْ َهَذا]تعالى:  قاؿ ْؿ يِف َؽْؿَرٍة ِم أم بؿ قمكب الكفار كالمشركيف في غفمة كضبللة [ َبْؾ ُؿُؾقُُبُ
سعاده لمناس في دنياىـ  مف ىذا البياف الشافي في القرآف الكريـ، كمف ىدايتو ألقكـ الطيريؽ، كا 

 كآخرتيـ.
  فساد األعمال: -0

ـْ ُدوِن َذفَِؽ ُهْؿ ُلََ ] ْؿ َأْظَِلٌل ِم أم كليـ أعماؿ سيئة غير ذلؾ، أم غير الغفمة  [ا َظاِمُؾقنَ َوَُلُ
يذاء النبي  عان في مطكالمؤمنيف ىـ ليا عاممكف  كالجيؿ، كىك الشرؾ كالطعف في القرآف، كا 

نما قاؿ ذلؾ؛ ألف تمؾ األعماؿ مثبتة في عمـ هللا  كفي المكح المحفكظ، مكتكبة  المستقبؿ، كا 
 .(ّ)ـ هللا تعالى بيا، كعمـ هللا تعالى ال يتغير مسجمة عمييـ سمفان، إلحاطة عم

إن أحدكم يجمع في بطن أمة أربعين يومًا، ثم يبعث هللا ممكًا فيؤمر : ) قاؿ رسكؿ هللا 
بأربع: برزقو، وأجمو، شقي أو سعيد، فوهللا إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أىل النار حتى ما 

ن الرجل يكون بينو وبينيا غير ذراع فيسبق عميو ا لكتاب فيعمل بعمل أىل الجنة فيدخميا، وا 

                                                 
 . َُٕ/ُّانظر: "نظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر"،  (1)
 .ِٗ/ْ"انظر: "تفسير البضاكم"،  (2)
 .َِٖٓ/ِّ"مفاتيح الغيب"، الفخر الرازم،  (3)
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بعمل أىل الجنة حتى ما يكون بينو وبينيا غير ذراع أو ذراعين فيسبق عميو الكتاب  ليعمل
 .(ُ)(فيعمل بعمل أىل النار فيدخمو

 ثانيًا: المتنعمون والبطرون في الدنيا:
ؾِقِفْؿ بِافَعَذاِب إَِذا هُ ] َلُرونَ َحتَّك إَِذا َأَخْذَكا ُمْسَ ا مترفييـ كىـ أغنياؤىـ أم حتى إذا أكقعن[ ْؿ ََيْ

   كىـ المتنعمكف البطركف في الدنيا في العذاب الشديد، كالبأس كالنقمة بيـ قيؿ: قتميـ  (ِ)ككبراؤىـ
ا ــر، واجعميــى مضــك عمــالميم اشدد وطأتفقاؿ: ) يكـ بدر، أك الجكع حيف دعا عمييـ النبي 

عظاـ المحرقة، فصرخكا فقحطػػػكا حتى أكمكا الجيؼ، كالكبلب، كال ،(ّ)( فـــوسني يــم كســعميي
 .(ْ)كاستغاثكا 

ْؾُفْؿ َؿؾِقًَل ]قاؿ تعالى:  بَِغ ُأوِِل افـَّْعَؿِة َوَمفه ًٓ َوَجِحقًِل *  َوَذْرِِّن َوادَُؽذه     [ إِنَّ َفَدْيـَا َأْكَؽا

َلُروا افَقْقَم ]،  {03-00}ادزمل: ونَ َٓ ََتْ َٓ ُتـَُْصُ ُؽْؿ ِمـَّا  أم ال فائدة كال جدكل مف الصراخ، فبل يدفع [ إِكَّ
عنكـ ما يراد إنزالو بكـ، كقد لـز األمر، ككجب العذاب، كلف تجدكا ناصران ينصركـ، كيحكؿ بينكـ 

 كبيف العقاب األليـ.
يقاع الجزاء ثالثة ىي: وأسباب حجب نصر هللا   ليم وا 

اكَ ]قاؿ تعالى:  -ُ ـَ آيات ميت عميكـ أم متى تي [ ْت َآَياِِت ُتْتَذ َظَؾْقُؽْؿ َؾُؽـْتُْؿ َظَذ َأْظَؼابُِؽْؿ َتـْؽُِصقنَ َؿْد 
القرآف، نفرتـ منيا، كأعرضتـ عف سماعيا، كعمف يتمكىا، كما يذىب الناكص عمى عقبيو كىك 

 .(ٓ)الرجكع القيقرم، تأخران عف اإليماف 
ـَ بِِف َش ]قاؿ تعالى:  -ِ ي بائيـ إياه    [ اِمًرا َِتُْجُرونَ ُمْستَْؽِزِ أم إف حاؿ نككصيـ عف الحؽ كا 

يككنكا مستكبريف استكباران عميو )أم عمى الحؽ( كاحتقاران لو كألىمو، فيككف الضمير )بو(    
 .(ٔ) عمى ثبلثة أقكاؿ:

 عائد إلى البيت العتيؽ أك الحراـ، فإنيـ كانكا يفتخركف بو، كيعتقدكف أنيـ أكلياؤه." .أ 
 إلى القرآف فإنيـ كانكا يصفكف القرآف بأنو سحر أك شعر أك كيانة.عائد  .ب 

                                                 
 .ِّّّ، حُّّ/ْكذريتو،  يح البخارم"، باب خمؽ آدـ "صح (1)
 .ّٓ/ِانظر: "التسييؿ لعمـك التنزيؿ"، ابف جزم الكمبي،  (2)
 .ََُٔ، حِٔ/ِ، "صحيح البخارم"، باب دعاء النبي  (3)
 .ُٗ/ْانظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، لمبيضاكم،  (4)
 .ّٗٔ/ّانظر:" معالـ التنزيؿ"، لمبغكم،  (5)
 .ّٕ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، كانظر: "التفسير المنير"، أِْٖ/ٓ"تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير،  (6)
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: إنو كانكا يذكركنو في سمرىـ باألقكاؿ الفاسدة، كيقكلكف عف النبي  عائد إلى محمد  .ج 
 ساحر أك شاعر أك كاىف كذاب أك مجنكف، ككؿ ذلؾ باطؿ، فالقرآف حؽ، كمحمد نبي الحؽ.

م اران حكؿ البيت، تترككف القرآف، أك تأتكف باليذياف "م أ[ َشاِمًرا َِتُْجُرونَ ]قاؿ تعالى:  -ّ سي
 .(ُ)"فتسمركف بذكر القرآف كبالطعف فيو، كعمى ىذا متعمؽ كممة )بو( بػ )سامران( 

كبعد أف كصؼ حاليـ أباف أف إقداميـ عمى ىذه األمكر البد مف أف يككف ألحد أسباب    
 .(ِ) أربعة كىي:

بَّ ]قاؿ تعالى:  -ُ أم أفبل يتفيـ المشرككف ىذا القرآف العظيـ؟ مع أنيـ خٌصكا [ ُروا افَؼْقَل َأَؾَؾْؿ َيدَّ
 بو، كىك معركؼ ليـ بيانان كفصاحة كببلغة، كلـ ينزؿ عمى رسكؿ أكمؿ كأشرؼ منو.

فِغَ ]قاؿ تعالى:  -ِ أم اعتقدكا أف مجيء الرسؿ أمر عمى خبلؼ [ َأْم َجاَءُهْؿ َما ََلْ َيْلِت َآَباَءُهُؿ إَوَّ
 ادة، مع أنيـ عرفكا بالتكاتر أف الرسؿ تتالت عمى األمـ، مؤيدة بالمعجزات.الع

ْؿ َؾُفْؿ َفُف ُمـْؽُِرونَ ]قاؿ تعالى:  -ّ ْ َيْعِرُؾقا َرُشقَُلُ الو ربما لـ يككنكا عارفيف رسكليـ بح أم[ َأْم ََل
ى تسميتو: العالية قبؿ النبكة، مع أنيـ عرفكه بالصادؽ األميف، فكيؼ كذبكه بعد أف اتفقكا عم

لمنجاشي ممؾ الحبشة: "أييا الممؾ، إف  )بالصادؽ األميف(، كليذا قاؿ جعفر بف أبي طالب 
 .رسكالن نعرؼ نسبو كصدقو كأمانتو هللا بعث فينا

إف بو جنكنان ال بالقكؿ مع  أم بؿ إنيـ يقكلكف عف النبي [ َأْم َيُؼقُفقَن بِِف ِجـَّةٌ ]قاؿ تعالى:  -ْ
 .(ّ)الناس عقبلن كرأيان  أنيـ يعممكف أنو أرجح

َبْؾ َجاَءُهْؿ بِاحَلؼه ]عمييـ مبينان السبب الحقيقي في عدـ إيمانيـ فقاؿ:  ثـ رد هللا 

اِرُهقنَ  ـَ َثُرُهْؿ فِْؾَحؼه  ـْ أم بؿ جاءىـ الرسكؿ الصادؽ األميف بالحؽ الثابت الذم ال محيد عنو،  [َوَأ
     أكثرىـ كارىكف ليذا الحؽ لتأصؿ الشرؾ  ة لكفى كىك تكحيد هللا تعالى كالتشريع المحقؽ لمسعاد

  في قمكبيـ، كتمسكيـ بتقاليد اآلباء كاألجداد كحفاظيـ عمى المناصب كمراكز الزعامة كالرياسة، 
نما قاؿ )أكثرىـ( ألف بعضان منيـ ترككا اإليماف أنفة كاستعبلء ال كراىة لمحؽ، كما حكي عف     كا 

 .(ْ) أبي طالب عـ النبي 

                                                 
 .ْٕ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، كانظر: "التفسير المنير"، أُٗ/ْ"أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، البيضاكم،  (1)
 .ِْٖ/ٓ"تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير،  (2)
 .ْٕ-ّٕ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .لتفسير المنير"، أانظر: "ا (3)
 .ْٕ/ُٖ.د. كىبة الزحيمي، ، كانظر: "التفسير المنير"، أِْٖ/ٓ"تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير،  (4)
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 لثًا: فساد أىواء المشركين:ثا

َـّ ] ـْ ؾِقِف َؿَقاُت َوإَْرُض َوَم َبَع احَلؼُّ َأْهَقاَءُهْؿ َفَػَسَدِت افسَّ في الحؽ ىنا قكالف، أحدىما: أنو [ َوَفِق اتَّ
هللا، قالو األكثركف، كالثاني: أنو التنزيؿ، أم لك نزؿ بما يريدكف لفسدت السمكات كاألرض، كفي 

َؿَقاُت ]ف: لك اتبع أىكاءىـ فيما يشتيكنو، كالثاني: فيما يعبدكنو اتباع أىكائيـ قكال َفَػَسَدِت افسَّ

 (ُ) يحتمؿ أيضان كجييف:[ َوإَْرُض 

 .لفسد تدبير السمكات كاألرض ألنيا مدبرة بالحؽ، ال باليكل أحدىما:

أف اليكل ال لفسدت أحكاؿ السمكات كاألرض ألنيا جارية بالحكمة ال عمى اليكل، فالحؽ  والثاني:
يتبع بؿ الكاجب عمى اإلنساف ترؾ اليكل كاتباع الحؽ، فإف اتباع اليكل يؤدم إلى الفساد العظيـ 
فمك جاء القرآف مؤيدان الشرؾ باهلل كبالكثنية، شارعان ما فيو مف الفكضى كاالنحراؼ كإباحة الظمـ 

ىماؿ القيـ الختؿ نظاـ العالـ قرار النيب كالسمب، كا   ، ككقع التناقض.كترؾ العدؿ، كا 

َبْؾ َأَتْقـَاُهْؿ ]عمييـ إلعراضيـ عف معالـ الحؽ كاليدل كالخير فقاؿ:  ثـ شن ع هللا 

ِرِهؿْ  ـْ ِرِهْؿ ُمْعِرُوقنَ  بِِذ ـْ ـْ ِذ أم بؿ جئناىـ بالقرآف الذم ىك كعظيـ أك فيو شرفيـ كفخرىـ، [ َؾُفْؿ َظ
ٌر ]سمعتيـ، كما قاؿ تعالى:  كا عبلء ـْ ُف َفِذ خرف:[ َفَؽ َوفَِؼْقِمَؽ َوإِكَّ ، كلكنيـ معرضكف عف  {22}الزُّ

إخبلصو في دعكتو، كأنو ال يطمع  ىذا الذكر الذم سطر ليـ الخمكد كالمجد، ثـ أكضح النبي 
اِزؿِغَ ]فييـ حتى يككف ذلؾ سببان لمنفرة فقاؿ:  ْؿ َخْرًجا َؾَخَراُج َربهَؽ َخْرٌ َوُهَق َخْرُ افرَّ [ َأْم َتْسلَُُلُ

أم  (ِ)
أـ تسأليـ أجران عمى تبميغ الرسالة كالدعكة إلى  (ّ)تسأليـ ماالن فقمقكا بذلؾ، كاستثقمكا مف أجمو 

ال يطمب عكضان  اليداية، كرفع الشأف حتى ال يؤمنكا بؾ كيممكؾ كيبغضكؾ؟! كىذا بعيد، فالنبي 
عاء إليو خير مف عف القياـ بميمتو، كما عند هللا خير، كىك يؤتيو األجر عمى طاعتو لو كالد

 .(ْ)عرض الدنيا 

 بعًا: دعوة الرسل بدون األجر:را

َّٓ َظَذ اهللِ ]قاؿ تعالى:  ـْ َأْجٍر َؾُفَق فَُؽْؿ إِْن َأْجِرَي إِ ، فيـ غير  {27}سبي:[ ُؿْؾ َما َشَلْفُتُؽْؿ ِم
ة، كليس لو بدستكر رفيع لمحياة البشري فقد أيده هللا  معذكريف في عدـ االستجابة لدعكة النبي 

                                                 
 .ِٕٔ/ّ، ك"زاد المسير"، البف الجكزم، ِٔ/ْانظر: "النكت كالعيكف"، لمماكردم،  (1)
 .ٕٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، ك"التفسير المنير"، إِٖٔ/ِّم، انظر: "مفاتيح الغيب"، لمفخر الراز  (2)
 .ُُٓ/ْانظر: "المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز"، البف عطية األندلسي،  (3)
 .ُُْ/ُِانظر: "الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ"، لمقرطبي،  (4)
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َوإِكََّؽ ]فقاؿ:  صحة ما جاء بو النبي  مطمع مادم في ممؾ كال جاه كال ماؿ، ثـ أباف هللا 

اٍط ُمْستَِؼقؿٍ َفَتْدُظقُهْؿ  نؾ يا محمد لتدعك الناس قاطبة، كمنيـ ىؤالء المشركيف مف [ إَِػ ِِصَ أم كا 
 .(ُ)قامتو، ليس فيو شائبة كال اعكجاجالطريؽ المستقيـ الذم تشيد لو العقكؿ السميمة باست قريش إلى

فيك سبيؿ العزة كالكرامة، كالخير كالسداد، كىك اإلسبلـ الشافي كالعبلج الكافي لكؿ البشرية 
 كما شيد بذلؾ أعداء اإلسبلـ، كعباقرة العمـ كالمعرفة.

 خامسًا: تنكب الطريق:

[ َ ـِ افُصه َٓ ُيْمِمـُقَن بِأَِخَرِة َظ ـَ  ف المكذبيف باآلخرة الذيف أم ك [ اِط َفـَاـُِبقنَ َوإِنَّ افَِّذي ال يصدقكف ا 
ـَاُهْؿ ]بالبعث بعد المكت لجائركف منحرفكف عف ىذا الطريؽ، طريؽ الحؽ كاالستقامة،  َوَفْق َرمِحْ

قا يِف ُضْغَقاَِّنِْؿ َيْعَؿُفقنَ  ـْ ُُضٍّ َفَؾجُّ َشْػـَا َما ُِبِْؿ ِم ـَ كاسع رحمتنا  أم ىؤالء الكفار لك أسبغنا عمييـ[ َو
كأزحنا عنيـ الضر، كأفيمناىـ القرآف لما آمنكا بو، كلتمادكا في ضبلليـ، كاستمركا في كفرىـ 

َْشَؿَعُفْؿ َوَفْق َأْشَؿَعُفْؿ َفَتَقفَّْقا َوُهْؿ ُمْعِرُوقنَ ]كعنادىـ، كما قاؿ تعالى:  َٕ ا  [ َوَفْق َظؾَِؿ اهللُ ؾِقِفْؿ َخْرً

 {32}األىفال:
ُظقنَ  َوَفَؼْد ]، (ِ) ِْؿ َوَما َيتَََضَّ أم كلقد ابتميناىـ [ َأَخْذَكاُهْؿ بِافَعَذاِب َؾَِل اْشتََؽاُكقا فَِرُبه

بالمصائب كالشدائد فما ردىـ ذلؾ عما كانكا فيو مف الكفر كالمخالفة، بؿ استمركا في غييـ 
َٓ إِْذ َجاَءُهْؿ بَ ]كضبلليـ كما خضعكا كتذلمكا لربيـ كما قاؿ تعالى:  ـْ َؿَسْت َؾَؾْق

ُظقا َوَفؽِ لُْشـَا َتََضَّ

 {22}األىعام:[ ُؿُؾقُُبُؿْ 
(ّ). 

 .(ْ) سابعًا: من ىدايات اآليات:

مكقؼ المشركيف مف القرآف كالرسؿ كالدعاة يتكرر في كؿ زماف كمكاف، في بيجيـ في  -ُ
نكادييـ، كفي سمرىـ، فتتخذ منو مادة لمسخرية كاليزء كاالتياـ، كمثؿ ىؤالء في كؿ زماف 
     كليست جاىمية العرب إال نمكذجان لجاىميات كثيرة خمت في الزماف، كما تزاؿ تظير اآلف 

 كبعد اآلف!

 فٌند القرآف الكريـ الشبيات التي تصرفيـ عف اإليماف شبية شبية، كىذا أسمكب جيد في الرد  -ِ
،  لمدعاة أف ينتفعكا بو. عمى الخصـك

                                                 
 .ُْٓ/ْكد، انظر: "إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"، ألبي السع (1)
 .ُِْ/ِانظر: "الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي،  (2)
 .ْٕٓ/ُنية كالحكـ الفرقانية"، لنعمة هللا الخجكاني، آانظر: "الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القر  (3)
 .ُْٖ-ُْٕ/ٓ انظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف، (4)
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ـ السمكات كاألرض، كبالحؽ يستقيـ الككف كمو، ال يمكف لمحؽ أف يدكر مع اليكل، فبالحؽ تقك  -ّ
 فالحؽ كاحد ثابت، كاألىكاء كثيرة متقمبة.

ىذه األمة التي جاء ليا اإلسبلـ ىي أكلى األمـ باتباع الحؽ الذم يتمثؿ فيو، كما كاف ليا مف  -ْ
ي د في العير كال فعى في العالميف، كقد تضاءؿ ذكرىا عندما تخمت عنو، فمـ تي  ذكر لكال هللا 

 النفير، كلف يقـك ليا ذكر إال يـك أف تفيء إلى ربيا.

مف الناس عمى دعكتيـ، فيـ يفركف ممف يسأليـ األجر عمى  يءال يجكز لمدعاة طمب ش -ٓ
 .-عمييـ السبلـ –اليداية، فما عند ربؾ خير مما عندىـ، كىذا ىك منيج الرسؿ 

 عمى عباده تعالىنعم هللا : من الرابع المقطع
ْؿَع َوإَْبَصاَر َوإَْؾئَِدَة َؿؾِقًَل َما َتْشُؽُرونَ وَ ]قاؿ تعالى:  َوُهَق افَِّذي *  ُهَق افَِّذي َأْكَشَل َفُؽُؿ افسَّ

ونَ  َؼُ ْؿ يِف إَْرِض َوإَِفْقِف َُتْ ـُ قِْؾ َوافـََّفاِر َأَؾََل َتْعِؼُؾقنَ *  َذَرَأ [ َوُهَق افَِّذي ُُيْقِل َوُيِؿقُت َوَفُف اْختََِلُف افؾَّ

 . {81-78ادًمنون:}

 أواًل: المناسبة:

إعراض المشركيف عف تدبر القرآف، كفيـ أدلة كجكد هللا ككحدانيتو "بعد أف بيف هللا تعالى 
كقدرتو، أعقبو ببياف أكجو النعـ العظمى عمى عباده، ليسترشدكا بيا عمى كجكد هللا كقدرتو، كتمؾ 

كؿ كاألفياـ التي يذكركا بيا األشياء، كيعتبركف ػي العقػػدة كىػػػار كاألفئػػي األسماع كاألبصػػػالنعـ ى
 .(ُ) "، كأنو الفاعؿ المختار لما يشاءبما في الككف مف اآليات الدالة عمى كحدانية هللا 

 ثانيًا: التحميل المغوي:

 .(ِ)خمقو، كأنشأ: ابتدأ  :[َأْكَشلَ ]

ْؿ ] ـُ  .(ّ)ذرأ خمؽ، كمنو الذرية، كىي نسؿ الثقميف  :[َذَرَأ

جمع مفرده )الفؤاد( كىك القمب، كقيؿ: كسطو، كقيؿ: الفؤاد غشاء القمب، كالقمب حبتو  :[إَْؾئَِدةَ ]
 .(ْ)كسكيداؤه 

                                                 

 .ِٖٗ/ِّ، كانظر: "مفاتيح الغيب"، الفخر الرازم، ِٖ/ُٖد. كىبة الزحيمي، ."التفسير المنير"، أ (1)
 .َُٕ/ُ، ك"لساف العرب"، البف منظكر، َُّ/ُانظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (2)
 .ٕٗ/ُانظر: "لساف العرب"، البف منظكر،  (3)
 .ِّٗ/ُ، ك"لساف العرب"، البف منظكر، ِّّ/ُالصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  انظر: "مختار (4)
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 .(ُ) ثالثًا: البالغة:

ْؿَع َوإَْبَصاَر َوإَْؾئَِدةَ ]قكلو تعالى:   فييا امتناف. [َوُهَق افَِّذي َأْكَشَل َفُؽُؿ افسَّ

ْؿَع َوإَ ]قكلو تعالى:   أفرد السمع كجمع األبصار تفننان. [ْبَصارَ افسَّ

فييا تنكير لمتقميؿ، ك)ما( لتأكيد القمة المستفادة مف التنكير  [َؿؾِقًَل َما َتْشُؽُرونَ ]قكلو تعالى: 
 كالمعنى: شكران قميبلن، كىك كناية عف عدـ الشكر.

 استفياـ بغرض اإلنكار كالتكبيخ. [َأَؾََل َتْعِؼُؾقنَ ]قكلو تعالى: 

قِل َوُيِؿقُت ]و: قكل  . بينيما طباؽ [ُُيْ

 رابعًا: التفسير اإلجمالي:

 عمى عباده: - تعالى – تعدد نعم هللا -1

، كتمؾ آيات كآالء ال تستقصى، ككاف الكاجب أف تشكركا صاحب ىذه نعـ هللا ال تحصى       
نعـ عظيمة عمى عباده ب امتف هللا النعـ، فشكر المنعـ كاجب، كلكف قميبلن ما تشكركف، حيث 

دالة عمى قدرتو كحكمتو كعممو منيا الحكاس مف سمع كبصر كغيرىا، ككفقيـ الستعماليا، ككاف 
مف حقيـ أف يستفيدكا بيا؛ ليستبيف ليـ الرشد مف الغي، لكنيا لـ تغف عنيـ شيئان، فكأنيـ فقدكىا 

َٓ َأْبَصاُرُهْؿ وَ ]كما قاؿ تعالى:  اُكقا ََيَْحُدوَن بَِآَياِت َؾَِل َأْؽـَك َظـُْفْؿ َشْؿُعُفْؿ َو ـَ ٍء إِْذ  ـْ ََشْ ْؿ ِم َٓ َأْؾئَِدُِتُ

أحدث لكـ السمع لتسمعكا بو األصكات التي تخاطبكف بيا، كاألبصار  ، فاهلل  {36}األحقاف:[ اهللِ
لتشاىدكا بيا األضكاء كاأللكاف، كالعقكؿ لتفيمكا بيا ما ينفعكـ، كخص ىذه الثبلث بالذكر ألنيا 

ستدالؿ الحسي كالعقمي لمعرفة المكجكدات، كذكرىا عمى الترتيب لما أثبتو الطب أف طريؽ اال
الطفؿ في األياـ الثبلثة األكلى يسمع كال يبصر، ثـ يبدأ بالرؤيا بعد ذلؾ، كمف الكاضح تأخر العقؿ 

 .(ِ)عمى آالئو كنعمو العظيمة  عف ذلؾ، كما أقؿ شكر الناس هلل 

 رض:الدعاة في عمارة األ  دور -0
ونَ ]       َؼُ ْؿ يِف إَْرِض َوإَِفقِْف َُتْ ـُ  الذم خمقكـ بثكـ في األرض أم هللا [ َوُهَق افَِّذي َذَرَأ

 ة عمى جمعكـػػـك القيامػػادر يػػػك قػػكـ ليػػع اختبلؼ أجناسػػا مػػرىا ككزعكـ في أقطارىػػلعمارتيا كتحض

                                                 
، ك"التفسير ِْٗ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ِٖ-ُٖ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (1)

 .ٔٓ/َُالكسيط"، لطنطاكم جكىر، 
 .ُِّ/ٓير البيضاكم، ، كتفسْٓ/ُٓ"تفسير المراغي"، لممراغي، انظر:  (2)
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 .أحصاىالميقات يـك معمـك فبل يترؾ صغيرة كال كبيرة إال 
قِْؾ َوافـََّفاِر َأَؾََل َتْعِؼُؾقنَ ] ذكر الحشر  أعقب هللا [ َوُهَق افَِّذي ُُيْقِل َوُيِؿقُت َوفَُف اْختََِلُف افؾَّ

اإلحياء ألف البعث إحياء لبلستدالؿ عمى إمكاف البعث، كذكر اإلماتة لمناسبة التضاد، ألف  بذكر
، فييا دليؿ عمى عظيـ القدرة كالقير، كلما كا ف مف اإلحياء خمؽ اإليقاظ، كمف اإلماتة خمؽ النـك

مر:[ اهللُ َيَتَقَّفَّ إَْكُػَس ِحَغ َمْقِِتَا]كما قاؿ تعالى:   {23}الزُّ
(ُ). 

 :-تعالى –التفكر في الكون والتعرف عمى قدرة هللا  -2

ْقِؾ َوافـََّفارِ ] كجعؿ كؿ منيما يطمب أم كهلل كحده تسخير الميؿ كالنيار،  [َوَفُف اْختََِلُف افؾَّ
ْؿُس َيـْبَِغل ]اآلخر يتعاقباف ال يفترقاف، كال يفتراف بنظاـ دقيؽ كزماف مجدد كما قاؿ تعالى:  َٓ افشَّ

ؾٌّ يِف َؾَؾٍؽ َيْسبَُحقنَ  ـُ ْقُؾ َشابُِؼ افـََّفاِر َو َٓ افؾَّ ا َأْن ُتْدِرَك افَؼَؿَر َو ، ثـ حذر تعالى مف ترؾ  {21}يس:[ َُلَ
أم أفبل تتفكركف في ىذه األشياء التي تدلكـ عمى قدرة هللا  [َأَؾََل َتْعِؼُؾقنَ ]ىذا فقاؿ:  النظر في كؿ

  كربكبيتو ككحدانيتو أال تدلكـ عقكلكـ عمى العزيز الحكيـ الذم خضع لو كؿ شيء لتعممكا أف هللا
 .(ِ)إلى مراده  إلى التأمؿ في صنعتو إليصالؾ  قادر؟؟! فحيف ينبيؾ ربؾ 

 (ّ) : من ىدايات اآليات:خامساً 

 كجكب الشكر هلل تعالى بطاعتو عمى نعمو كمف بينيا نعمة السمع كالبصر كالقمب. -ُ

 . اإلقرار بالبعث كالجزاء بما تضمنتو اآليات مف األدلة العديدة عمى ذلؾ  -ِ

نكار المشركين لوالخامس قطعالم   : إثبات البعث باألدلة القاطعة وا 

ُفقنَ َبْؾ َؿافُ ]قاؿ تعالى:       ـَّا ُتَراًبا َوِظَظاًما َأئِـَّا َدَْبُعقُثقنَ  * قا ِمْثَؾ َما َؿاَل إَوَّ ـُ َفَؼْد  * َؿاُفقا َأئَِذا ِمْتـَا َو

فِغَ  َّٓ َأَشاضُِر إَوَّ ـْ َؿبُْؾ إِْن َهَذا إِ ـُ َوَآَباُؤَكا َهَذا ِم ـُ  * ُوِظْدَكا َكْح ـْ ؾِقَفا إِْن  ـِ إَْرُض َوَم  * ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ ُؿْؾ دَِ

ُرونَ  َـّ بِْع َوَربُّ افَعْرِش افَعظِقؿِ  * َشَقُؼقُفقَن هللِ ُؿْؾ َأَؾََل َتَذ َِلَواِت افسَّ ـْ َربُّ افسَّ َشَقُؼقُفقَن هللِ ُؿْؾ َأَؾََل  * ُؿْؾ َم

اُر َظَؾقْ  * َتتَُّؼقنَ  َٓ َُيَ ٍء َوُهَق َُيُِر َو ؾه ََشْ ـُ ـْ بَِقِدِه َمَؾُؽقُت  ـُْتؿْ ُؿْؾ َم ـُ ُؿْؾ  * َشَقُؼقُفقَن هللِ ُؿْؾ َأَؾََل َتتَُّؼقنَ   ِف إِْن 

ـْتُْؿ َتْعَؾُؿقنَ  ـُ اُر َظَؾْقِف إِْن  َٓ َُيَ ٍء َوُهَق َُيُِر َو ؾه ََشْ ـُ ـْ بَِقِدِه َمَؾُؽقُت  َبْؾ  * َشَقُؼقُفقَن هللِ ُؿْؾ َؾَلكَّك ُتْسَحُرونَ  * َم

ُؿْ   .{91-80:}ادًمنون[ َفَؽاذُِبقنَ  َأَتْقـَاُهْؿ بِاحَلؼه َوإَِّنَّ

                                                 
 .َُٓ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (1)
 .ََُُِ/ُٔ"الخكاطر"، لمشعراكم،  (2)
 .ّّٓ/ّانظر: "أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم،  (3)
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 أواًل: المناسبة:

بعد أف ذكر هللا تعالى أدلة التكحيد في الككف كاألنفس، أعقبيا ببياف إنكار المشركيف البعث 
 كالحشر مع كجكد األدلة كذلؾ تقميدان لؤلكليف، مما يدؿ عمى فساد القكؿ بالتقميد كىي حكاية 

 .(ُ)رىـ بالبعث كالجزاء األخركييف استدراكية لمكفار كمما تكرر إنذا
 ثانيًا: التحميل المغوي:

الميـ كالبلـ كالكاؼ أصؿ صحيح يدؿ عمى قكة في الشيء كصحة، كالممككت مف  :[َمَؾُؽقُت ]
الميمؾ
(ِ). 

حر ىك إخراج الباطؿ في صكرة الحؽ، كيقاؿ: ىك الخديعة" :[ُتْسَحُرونَ ]  .(ّ) "السًٌ

 .(ْ) ثالثًا: البالغة:

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ ]عالى: قكلو ت ـُ حذؼ جكاب الشرط ثقة بداللة المفظ عميو، أم إف كنتـ  [إِْن 
 تعممكف ذلؾ فأخبركني عنو.

ُرونَ ]قكلو تعالى:  َـّ  فيو استفياـ بغرض اإلنكار كالتكبيخ. [َأَؾََل َتتَُّؼقنَ ]، ك[َأَؾََل َتَذ

َٓ َُيَارُ ]قكلو تعالى:   .  طباؽ سمب  [َُيُِر َو

 : القراءات:رابعاً 

 )أ ِءذا، أ ِءنَّا(. :القراءات في

 قرأ نافع كالكسائي كيعقكب: )أىًءذىا، أىًءن ا( باالستفياـ في األكؿ، كاإلخبار في الثاني. -ُ

 .(ٓ)كقرأ الباقكف: )أىًءذا، أىًءن ا( باالستفياـ فييما  -ِ
 )ِمْتن ا(: :القراءات في قكلو

 نا( بكسر الميـ.قرأ نافع كحفص كحمزة كالكسائي كخمؼ: )ًمتٍ  -ُ
                                                 

فسير ، ك"التٖٔ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، ك"التفسير المنير"، أِٖٗ/ِّانظر: "مفاتيح الغيب"، لمفخر الرازم،  (1)
 .ُّّ/ٓالحديث"، لدركزة محمد عزت، 

 .ِٖٗ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُّٓ/ٓانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (2)
 .ُّْ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُّٖ/ّ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .ِٓٗ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ٖٓ/ُٖة الزحيمي، د. كىب.انظر: "التفسير المنير"، أ (4)
 .َِِ/ُانظر: "البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي،  (5)
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ٍتنىا( بضـ الميـ  -ِ كقرأ الباقكف: )مي
(ُ). 

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد قراءة )أًءذىا، ًإٌنا( االستفياـ اإلنكارم لمبعث كالتعجب مف إمكانية حدكثو كتفيد قراءة: 
 )أءذا، أءٌنا( إنكار البعث كاستبعادىـ لو.

ح لمجسد حيث يصبح الجسد جثة ال ركح فييا، كما تفيد بينما تفيد قراءة )ًمٍتنىا( مفارقة الرك 
 قراءة )ميتنا( حدكث المكت كحدكث البمىى بعده.

: "كلما كاف معنى االستفياـ اإلنكارم النفي، حسف بعده كؿ -رحمو هللا –يقكؿ البقاعي 
    الحسف قكلو: )بؿ( كعدؿ إلى أسمكب الغيبة لئليذاف بالغضب بقكلو )قالكا( أم ىؤالء العرب 

)مثؿ ما قاؿ األكلكف( مف قكـ نكح كمف بعده، ثـ استأنؼ قكلو )قالكا( أم منكريف لمبعث     
متعجبيف مف أمره، )أإذا متنا ككنا( أم بالبمى بعد المكت )ترابان كعظامان نخرة( ثـ أكدكا اإلنكار 

 .(ِ)بقكليـ )أًإٌنا لمبعكثكف( أم مف باعث ما" 

ليكفى عف  بر هللا بالجمع بيف القراءات األربع يخ آباؤىـ كمف تبعيـ قاليكا ك كفار مكة اأٍلىك 

ٍبعيك  كتأكيد إنكار البعث , كانكا قبؿ ذلؾ أيضا ترابا، فخمقكا ثيكفى استبعادا كلـ يتأممكا أنيـأىًإن ا لىمى
 لمجسد بأسمكب االستفياـ اإلنكارم، فيـ ينكركف البعث كيتعجبكف منو حيث ينكركف إعادة الركح

 .(ّ)فأصبح باليان   ياة إلى الجسد بعدما فارقتوأصبحت جثة ال ركح فييا كيستبعدكف عكدة الحبعدما 

 :]َشَقُؼقفُقَن هللِ[ القراءات في قكلو:

يىقيكليكف َّلل ي( بإثبات ألؼ الكصؿ قبؿ البلـ فييا، كرفع الياء مف الجبللة. -ُ  قرأ البصرياف: )سى

( بغي -ِ يىقيكليكف َّللً   .(ْ)ر ألؼ كخفض الياء كقرأ الباقكف: )سى
ون(: :القراءات في  )تذكَّر 

كف( بتخفيؼ الذاؿ. -ُ  قرأ حفص كاألخكاف كخمؼ: )تىذىك ري

 .(ٓ)كقرأ الباقكف: )تذ ك ركف( بتشديد الذاؿ -ِ

                                                 
 .ّْٕ، ص"في ىامش القرآف الكريـ، القراءات العشر المتكاترة"انظر:  (1)
 .ُٕٓ-ُْٕ/ُّ"نظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر"،  (2)
 .ٖٓ/ُٖبف عاشكر، انظر: "التحرير كالتنكير"، ال (3)
 .ِّٗ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (4)
 .َِِ/ُانظر: "البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي،  (5)
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 العالقة التفسيرية بين القراءات:

ُرونَ َشقَُؼقُفقَن هللِ ُؿْؾ َأؾَ ]في ىذه اآلية  [َشَقُؼقُفقَن هللِ]لقد تكرر قكلو تعالى:  َـّ [ ََل َتَذ

َشَقُؼقفُقَن هللِ ُؿْؾ َؾَلكَّك ]،  {87}ادًمنون:[ َشقَُؼقُفقَن هللِ ُؿْؾ َأَؾََل َتتَُّؼقنَ ]، كفي اآليتيف: {84}ادًمنون:

 . {89}ادًمنون:[ ُتْسَحُرونَ 

فقا لمفظ السؤاؿ، كفي قراءة البصرييف اففي اآلية األكلى جاء الجكاب في قراءة الجميكر مك 
 فقا لمعنى السؤاؿ.مكا

ىنا  التقرير، كىك: "كاالستفياـ مستعمؿ مجازان في -رحمو هللا –يقكؿ الطاىر بف عاشكر 
لجاؤىـ إلى اإلقرار بما يفضي إلى إبطاؿ معتقدىـ  مراد بو الـز معناه، كىك تبكيت المشركيف، كا 

ى الكنائي، كلككنو الشرؾ، فيك مستعمؿ في معناه الكنائي مع معناه الصريح، كالمقصكد ىك المعن
مرادان بو اإللجاء إلى اإلقرار كاف الجكاب عنو بما يريده السائؿ مف إقرار المسؤكؿ محققان ال محيص 
عنو، إذ ال سبيؿ إلى الجحد فيو أك المغالطة، فمذلؾ لـ ينتظر السائؿ جكابيـ كبادرىـ الجكاب عنو 

إببلغ الحجة مقدرة فييا محاكرة كليس ىك بنفسو بقكلو: )هلل( تبكيتان ليـ؛ ألف الكبلـ مسكؽ مساؽ 
 .(ُ)محاكرة حقيقة 

 أما في اآليتين األخريين فالتوجيو كاآلتي:

( المبادرة بالجكاب بالمفظ بما يتفؽ مع السؤاؿ، كذلؾ ألنيـ سيقولون هللاتفيد قراءة: )
 ممزمكف بقكلو، لذا فقد أجابكا بو إلزامان.

المشركيف بما يقتضيو معنى السؤاؿ، حيث سيتكممكف  ( إجابةسيقولون هللبينما تفيد قراءة )
 .(ِ)كيجيبكف: ىي هلل 

( فتفيد عدـ تذكرىـ لما فيو خفاء الداللة كما يحتاج منيـ التأمؿ كالتفكر ت ذ كَّرونأما قراءة: )
 فيو مف المخمكقات في ىذا الككف كلك لكقت قصير.

ر الداللة في ىذا الككف مثؿ الظكاىر ( عدـ تذكرىـ ما ىك ظاىتذَّكَّرونبينما تفيد قراءة: )
الككنية الكاضحة كاألحداث العظيمة ذات األثر الطكيؿ كما ال يتذكر ما يعممكف تفاصيمو مف 

 في الككف المحيط بيـ. مخمكقات هللا 

                                                 
 .َُٓ/ٕ"التحرير كالتنكير"،  (1)
     ، ك"القراءات كأثرىا في عمـك العربية"، لمحمد محيسف،   ِٗٔ/ّانظر: "زاد المسير"، البف الجزرم،  (2)

ِ/ََّ-َِّ. 
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: "ككقعت جممة: )قؿ أفبل تذكركف( جكابان إلقرارىـ -رحمو هللا –يقكؿ الطاىر بف عاشكر 
 كاالستفياـ إنكارم، إنكار لعدـ تذكرىـ بذلؾ، أم تفطف عقكليـ لداللة ذلؾ عمى  كاعترافيـ بأنيا هلل،

انفراده تعالى باإلليية، كخص بالتذكير لما في بعضو مف خفاء الداللة كاالحتياج إلى 
 .(ُ)النظر" 

 كبالجمع بيف القراءتيف يظير مف اآلية تكبيخ هللا تعالى لممشركيف حيث يعممكف أف هللا 
فيككف استيانة بيـ  ، السمكات كاألرض كمف فييف، كلكنيـ عمى رغـ ذلؾ يشرككف بو  ىك خالؽ

كتقريران لفرط جيالتيـ حتى جيمكا مثؿ ىذا الجمي الكاضح إلزامان بما ال يمكف لمف لو مسكة مف العمـ 
يىقيكليكفى َّللً  ألف العقؿ الصريح بر عف جكابيـ قبؿ أف يجيبكا فقاؿإنكاره، كلذلؾ أخ قد اضطرىـ  سى

كفى فتعممكف أف مف فطر األرض  بأدنى نظر إلى اإًلقرار بأنو خالقيا. قيٍؿ أم بعد ما قالكه. أىفىبل تىذىك ري
« تتذكركف»اءة عادتو. كقر كمف فييا ابتداء قادر عمى إيجادىا ثانيان، فإف بدء الخمؽ ليس أىكف مف إ 

 .(ِ) عمى األصؿ
 )بيده(: القراءات في قكلو تعالى:

 ركيس: )بيدًه( بحذؼ الصمة مف الياء.قرأ  -ُ
 .(ّ)كقرأ الباقكف: )بيدًه( بإثبات الصمة مف الياء  -ِ
 العالقة التفسيرية بين القراءات: 

لكؿ ما لـ يذكر، كآيات قدرة  تفيد قراءة: )بيدًه( باالجتزاء بالكسرة بغير صمة ممككت هللا 
سكاه تعالى بما يفيد العمكـ مع االختصار، هللا الخفية، كانتفاء فعؿ الممككت كالقدرة عمى كؿ أحد 

: "كبيني فعؿ )ييجار عميو( لممجيكؿ لقصد انتفاء الفعؿ عف -رحمو هللا –يقكؿ الطاىر بف عاشكر 
 .(ْ)كؿ فاعؿ فيفيد العمـك مع االختصار" 

لكؿ ما ذكر مف آيات قدرة       كتفيد قراءة: )بيدًه( بإثبات الصمة مف الياء ممككت هللا 
ثبات ممككتو لكؿ شيء بتفاصيمو كجزئياتو، كديمكمة ممككتو   هللا يقكؿ أبك السعكد          كا 
ءٍ ]: "-رحمو هللا – ـُؾه ََشْ ـْ بِقَِدِه َمَؾُؽقُت  مما ذكر كما لـ يذكر أم: ممكو التاـ القاىر، [ ُؿْؾ َم

 .(ٓ)كقيؿ: خزائنو" 

                                                 
 .َُٗ/ُٖ"التحرير كالتنكير"،  (1)
 .ّٗ/ْانظر: "تفسير البيضاكم"،  (2)
 .َِِ/ُانظر: "البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي،  (3)
 .ُُِ/ُٖ"التحرير كالتنكير"،  (4)
 .ِٖٓ/ٗ ، كانظر: "ركح المعاني"، لؤللكسي،ُْٖ/ٔ"إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ"،  (5)
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ؿ شيء مما ذكر كمما لـ يذكر، شامؿ لك كبالجمع بيف القراءتيف يتضح أف ممككت هللا 
 كما تتضح دالئؿ قدرتو الشاممة المطمقة بما يفيد العمكـ مع االختصار بديمكمةو كخمكد.

 خامسًا: المعنى اإلجمالي:

 اثبات البعث:-1

بالرغـ مف زجر المشركيف كتيديدىـ في اآليات السابقة عمى تعطيؿ عقكليـ التي ترشدىـ 
َبْؾ َؿاُفقا ِمثَْؾ ]درتو عمى البعث فإنيـ رٌددكا ما قالو السابقكف البدائيكف كق إلى اإلقرار بتكحيد هللا 

ُفقنَ  إف ىؤالء المشركيف أنكركا البعث كاستبعدكه كلـ يت ًعظكا بكؿ ىذه اآليات كقالكا: [ َما َؿاَل إَوَّ
ـَّا ُتَراًبا َوِظَظاًما َأئِـَّا َدَْبُعقُثقنَ ] ـُ أم ىؿ إذا متنا كصرنا ترابان كعظامان بالية نعكد إلى  [َؿاُفقا َأئَِذا ِمْتـَا َو

ـْ ُُيْقِل ]البعث كالحياة؟! فيـ يستبعدكف كقكع ذلؾ لذلؾ قاؿ قائميـ:  َب َفـَا َمثًََل َوَكِِسَ َخْؾَؼُف َؿاَل َم َوَُضَ

قِقَفا افَِّذي َأْكَشَلَها*  افِعَظاَم َوِهَل َرِمقؿٌ    .{79-78}يس:[ ...ُؿْؾ ُُيْ

ـْ َؿْبُؾ َفَؼْد ] ـُ َوَآَباُؤَكا َهَذا ِم قد  أم إف ىذا الكعد بالبعث الذم يخبر بو محمد [ ُوِظْدَكا َكْح
كعد بو قديمان األنبياء السابقكف ثـ لـ يكجد ذلؾ مع طكؿ العيد ككأنيـ يظنكف أف اإلعادة تككف في 

فِغَ ]الدنيا فقالكا: دار  َّٓ َأَشاضُِر إَوَّ ا ىذا إال كبلـ مكذكب ال أصؿ لو لـ يأًت يعني م[ إِْن َهَذا إِ
 .(ُ)بعد، فمـ يمت جميع الخمؽ كبالتالي لـ يبعثكا كقتو 

 األدلة والبراىين عمى اثبات البعث:-0

 .(ِ) عمييـ إلثبات البعث ببراىيف ثبلثة ىي: ثـ رٌد هللا 

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ ]تعالى:  ولقك  .أ  ـُ ـْ ؾِقَفا إِْن  ـِ إَْرُض َوَم لمنكرم اآلخرة مف  أم قؿ يا محمد  [ُؿْؾ دَِ
مالؾ األرض كخالقيا؟ كمف فييا مف المخمكقات إف كنتـ مف العالميف بذلؾ؟ كىذه استيانة 

ُؿْؾ ]أم سيعرفكف بما دؿ  عميو العقؿ بأف ذلؾ هلل كحده ممكان كتدبيران  [َشَقُؼقُفقَن هللِ]بيـ!! 

ُرونَ  َـّ كتتدبركف أف مف خمؽ أكؿ مرة قادر عمى إعادتو كأنو أم قؿ ليـ أفبل تتعظكف  [َأَؾََل َتَذ
ال تنبغي اإلعادة إال لمخالؽ، كىذا البرىاف القاطع يصمح لمرد عمى منكرم اإلعادة كعبدة 

ُبقَكا إَِػ ]اف المعترفيف لو بالربكبية كلكنيـ أشرككا معو في األلكىية غيره ػػاألكث َّٓ فِقَُؼره       َما َكْعبُُدُهْؿ إِ

مر:[ ُزْفَػك اهللِ  . {2}الزُّ

                                                 
 .َُُُِ/ُٔانظر: "الخكاطر"، لمشعراكم،  (1)
 .ٖٗ_ٖٖ/ُٖ.د. كىبة الزحيمي، انظر: "التفسير المنير"، أ (2)
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ْبِع َوَربُّ افَعْرِش افَعظِقؿِ ]تعالى:  كلوقك  .ب  َِلَواِت افسَّ ـْ َربُّ افسَّ مف  أم قؿ ليـ يا محمد  [ُؿْؾ َم
خالؽ السمكات كما فييا مف الككاكب كالمبلئكة كالعرش العظيـ الذم ىك سقؼ المخمكقات، 

َِلَوا]كما قاؿ تعالى:  ْرِشقُُّف افسَّ ـُ ، فالعرش يجمع بيف الصفتيف  {344}البقرة:[ ِت َوإَْرَض َوِشَع 
أم إذا كنتـ  [َأَؾََل َتتَُّؼقنَ ]العظمة كالكبر في االتساع كالعمك، كالحسف كالبياء في الجماؿ 

 تعرفكف ذلؾ أفبل تخافكف عقاب هللا، كتحذركف عذابو في إشراككـ بو كعبادتكـ معو غيره؟؟

ـْ بَِقدِ ]تعالى:  كقكلو .ج  ءٍ ُؿْؾ َم ؾه ََشْ ـُ أم مف بيده الممؾ كالتصريؼ كالتدبير كما قاؿ [ ِه َمَؾُؽقُت 
َّٓ ُهَق َآِخٌذ بِـَاِصَقتَِفا]تعالى:  ٍة إِ ـْ َدابَّ ٍء َوُهَق َُيُِر ]،  {46}هود:[ َما ِم ـُؾه ََشْ ـْ بَِقِدِه َمَؾُؽقُت  ُؿْؾ َم

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  ـُ اُر َظَؾْقِف إِْن  َٓ َُيَ ك السيد األعظـ الذم يغيث مف يشاء، كيحمي مف يشاء أم كى[ َو
كال ييغيث كال يحمي أحد منو أحدان، فبل ييمانع كال يخالؼ، فما شاء كاف، كما لـ يشأ لـ يكف، 

ال غيره فبل معقب لحكمو كال راد  أم سيعترفكف أف المالؾ المدبر ىك هللا [ َشَقُؼقُفقَن هللِ]
أ[ قؿ ليـ مستغربان كمكبخان كيؼ تتقبؿ عقكلكـ عبادتكـ مع هللا [ ونَ ُؿْؾ َؾَلكَّك ُتْسَحرُ ]لقضائو، 

َبْؾ َأَتقْـَاُهْؿ ]تعالى غيره مع اعترافكـ كعممكـ بذلؾ كتصريحكـ بأنو الخالؽ المالؾ المدبر ؟؟!، 

ُْؿ فََؽاِذُبقنَ  كأقمنا   أم بؿ جئناىـ بالقكؿ الحؽ، كالدليؿ الصادؽ بأنو ال إلو إال هللا[ بِاحَلؼه َوإَِّنَّ
نيـ مع ذلؾ لكاذبكف في إنكار الحؽ كعبادتيـ مع هللا غيره، كال  األدلة الصحيحة عمى ذلؾ، كا 

 .(ُ)دليؿ ليـ عمييا 

 .(ِ) سادسًا: من ىدايات اآليات:

 تقرير عقيدة البعث كالجزاء بما تضمنت اآليات مف األدلة العديدة عمى ذلؾ. -ُ

بحيث ينكر المقمد عقمو، فميس لممشركيف كمنكرم  سكء التقميد كآثاره في السمكؾ اإلنساني، -ِ
اآلخرة دليؿ عقمي مقبكؿ، ككؿ ما لدييـ مف بضاعة ىك ترداد أقكاؿ المتقدميف، كتقميد اآلباء 

 كاألسبلؼ.

 مشركعية تكبيخ المتغافؿ المتجاىؿ، كتأنيب المتعامي عف الحؽ كىك قادر عمى رؤيتو. -ّ

قامة الحجة عمييـ، ك  -ْ التنبيو عمى أف مف ابتدأ بالخمؽ كاالختراع كاإليجاد جكاز جداؿ الكفار كا 
 كاإلبداع ىك المستحؽ لؤللكىية كالعبادة.

 تقرير ربكبية هللا تعالى كألكىيتو. -ٓ

                                                 
 .ٖٗ_ٖٖ/ُٖ.د. كىبة الزحيمي، انظر: "التفسير المنير"، أ (1)
 .ُْٖ-ُْٕ/ٓانظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  (2)
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ُرونَ ]تذييؿ اآليات بقكلو تعالى:  َـّ ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ ]، [َأَؾََل َتتَُّؼقنَ ]، [َأَؾََل َتَذ ـُ يعد  [إِْن 
ُرونَ ]ع عما ىـ عميو مف الشرؾ، فقكلو تعالى: حممة شديدة عمى المشركيف لئلقبل َـّ  [َأَؾََل َتَذ
معناه: التنبيو عمى أف اتقاء عذاب هللا ال يحصؿ  [َأَؾََل َتتَُّؼقنَ ]معناه: الترغيب في التدبر، كقكلو: 

  اإلعادة .إال بترؾ عبادة األكثاف كاالعتراؼ بجكاز 
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 المبحث الرابع
 داف سورة المؤمنون الدراسة التحميمية لمقاصد وأى

 (118-91من آية )
 كيشتمؿ عمى خمسة مقاطع:

 األول: نفي الولد والشريك هلل تعالى. قطعالم
 .الثاني: إرشادات إلى النبي  قطعالم
   الثالث: تمني اإلنسان عند الموت الرجوع إلى الدنيا  قطعالم

 ليعمل صالحًا.
 الرابع: موازين النجاة في حساب اآلخرة. قطعالم
، دار فناء الخامس: التنبيو عمى قصر مدة المبث في الدنيا لمقطعا

 اآلخرة دار ثواب وعقاب.و 
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 نفي الولد والشريك هلل تعالى: األول المقطع
ؾُّ إَِفٍف بَِِل َخَؾَؼ َوَفَعََل َبعْ ]قاؿ تعالى:  ـُ ـْ إَِفٍف إًِذا فََذَهَب  اَن َمَعُف ِم ـَ ـْ َوَفٍد َوَما  َذ اهللُ ِم َ ُضُفْؿ َما اَتَّ

قنَ  * َظَذ َبْعٍض ُشبَْحاَن اهللِ َظِلَّ َيِصُػقنَ  ـُ َفاَدةِ َؾَتَعاَػ َظِلَّ ُيْؼِ  . {93-90:}ادًمنون[ َظاَِلِ افَغْقِب َوافشَّ

 أواًل: المناسبة:
بعد إثبات البعث كالجزاء باألدلة القاطعة، كالرد عمى منكرم البعث كعبدة األكثاف أباف هللا 

 .(ُ)، كاتخاذ شريؾ لو يف كاذبكف مفتركف في نسبة الكلد هلل تعالى أف المشرك
 ثانيًا: التحميل المغوي:

 .(ِ)الذىاب: السير كالمركر، كأذىبو غيره: أزالو، كذىاب الشيء مضيو  :[َفَذَهَب ] 

العيف كالبلـ كالحرؼ المعتؿ ياءن كاف أك كاكان أك ألفان أصبلن كاحدان يدؿ عمى السمك  :[َوَفَعََل ] 
 .(ّ)االرتفاعك 
ٍبحة، كىي الصبلة  :[ُشبَْحانَ ]  السيف كالباء كالحاء أصبلف: أحدىما جنس مف العبادة، كمنو السُّ

 .(ْ)كيختص بذلؾ ما كاف نفبلن غير فرض، كالتسبيح: التنزيو
 .(ٓ) ثالثًا: البالغة:

 ( ذكر حرؼ الجر لتأكيد نفي الكلد كاإللو في الجممتيف.من إلو(، ك)من ولد)
 . ( فييا طباؽ الغيب والشيادة عالم)

 رابعًا: اإلعراب والقراءات:
 .[َظاَِلِ افَغْقِب ]أكجو اإلعراب كالقراءات في قكلو تعالى: 

ـي الغيب( برفع الميـ عمى أنيا خبر  .(ٔ)قرأ المدنياف -ُ كحمزة كالكسائي كخمؼ كأبك بكر: )عال
  المبتدأ مقدر، أم ىك عالـ.

                                                 
 .ِٗ/ُٖ"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (1)
، ك"لساف ُُّ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ِّٔ/ِانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (2)

 .ّّٗ/ُالعرب"، البف منظكر، 
 .ُُِ/ْ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .َُْ/ُر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ، كانظُِٓ/ّ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (4)
 .ِٓٗ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ُٗ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (5)
 المدنياف ىـ: نافع كأبك جعفر . (6)
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 .(ُ)خفض الميـ )الجر( عمى الصفة كالبدؿ مف لفظ الجبللة قبميا كقرأ الباقكف: )عالـً الغيب( ب -ِ

 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب والقراءات:
أم ىك العالـ بما غاب عف خمقو مف األشياء فبل يركنو كال يشاىدكنو، كبما  معنى القراءة األولى:

قالكا، فإنيـ يقكلكف عف غير  يركنو كيبصركنو، كالمراد أف الذيف قالكا بالكلد كالشريؾ مخطئكف فيما
قد نفى ذلؾ، فخبره  -عمـ، كأف الذم يعمـ األشياء شاىدىا كغائبيا كال تخفى عميو خافية مف أمرىما

قكلو: )ما ضمار مبتدأ، أك عمى البعث هلل في كالرفع في )عالـ الغيب( عمى إ، ىك الحؽ دكف خبرىـ
ـ  الكبلـ دكن اتخذ هللا( عالـ الغيب، كحجة البصرييف في اختيارىـ ، والرفع أف قبمو رأس آية كقد ت

 .(ِ)فاستؤنؼ عمى إضمار مبتدأ أم: ىك هللا عالـ الغيب كالشيادة 
يتكمـ هللا تعالى عف الذيف يتخذكف آلية غير هللا تعالى، أك يقكلكف أف هللا  معنى القراءة الثانية:

    اؾ اختبلؼ في تدبير شؤكف الككف تعالى اتخذ كلدان، كأنو لك كاف ىنالؾ آلية مف دكنو لكاف ىن
   ثـ بيف سبحانو أنو تعالى ىك المدبر، كالمتصرؼ في الككف، سبحانو عما يصفو بو الكاصفكف، 
      فبٌيف أف مف صفاتو أنو عالـ الغيب كالشيادة، أك كأنو قاؿ: سبحاف عالـ الغيب كالشيادة، 

 .(ّ)كىذا بالجر عمى البدؿ 

نما أتبع االستدالؿ عمى انتفاء الشريؾ بقكلو: -رحمو هللا –اشكر يقكؿ الطاىر بف ع      : "كا 
َفاَدةِ ] حاطتو بكؿ شيء كما أفادتو الـ التعريؼ في  [َظاَِلِ افَغْقِب َوافشَّ المراد بو عمكـ العمـ، كا 
َفاَدةِ ]  مف االستغراؽ الحقيقي، أم عالـ كؿ مغيب، ككؿ ظاىر لدفع تكىـ أف يقاؿ:[ افَغْقِب َوافشَّ

إف استقبلؿ كؿ إلو بما خمؽ قد ال يفضي إلى عمك بعض اآللية عمى بعض، لجكاز أف ال يعمـ أحد 
مف اآللية بمقدار تفاكت ممككتو عمى ممككت اآلخر فبل يحصؿ عمك بعضيـ عمى بعض الشتغاؿ 

 .(ْ)كؿ إلو بممككتو" 

 كشمكلو عف الشريؾ بكماؿ العمـالذم يتصؼ  كعند الجمع بيف القراءتيف ننزه هللا          
أحدىما  يممكو إلو آخر فبل يحدث عمك مفكالكلد يزكؿ التكىـ بأنو قد يككف عدـ عمـ منو تعالى بما 

 كيؤكد التكىـ  لنفسو بكماؿ العمـ كشمكلو يدفع ىذا لعدـ عمـ أحدىما باآلخر، فكصفو  عمى اآلخر

                                                 
 .َِِ/ُالفتاح القاضي، ، ك"البدكر الزاىرة"، لعبد ِّٗ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (1)
اءات السبع"، البف خالكية، ، ك"الحجة في القر ْٔٗٗ/ٕانظر: "اليداية إلى بمكغ النياية "،لمكي بف أبي طالب،  (2)

 .ُٓ/ُٖ، كتفسير المراغي، ِٖٓ/ُ
 .ِْٕ/ٓ، ك"معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف"، لمبغكم، ُْٓ/ٔانظر: "إعراب القرآف كبيانو"، لدركيش،  (3)
 .ُٖٗ/ِ، كانظر: "القراءات كأثرىا في التفسير كاألحكاـ"، ُُٕ/ُٖ"التحرير كالتنكير"،  (4)
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 ممككتو سبحانو في تو لوأنو كحده صاحب الممككت المتفرد بو كبشمكلية العمـ، كديمكم. 

 سادسًا: المعنى اإلجمالي:

 أواًل: نفي الولد:

ـْ َوَفدٍ ] َذ اهللُ ِم َ       عف نفسو أمريف: ىما الكلد كاتخاذ الشريؾ كما  ينفي هللا  [َما اَتَّ
َ ]زعـ المشرككف حيث قالكا أف المبلئكة بنات هللا تعالى،  ـَا َما اَتَّ ُف َتَعاَػ َجدُّ َربه                َذ َصاِحبًَة َوَأكَّ

َٓ َوَفًدا  . {2}اجلّن:[ َو

 ثانيًا: نفي الشريك وتعدد اآللية:

ؾُّ إَِفٍف بَِِل َخَؾَؼ ]  ـُ ـْ إِفٍَف إًِذا فََذَهَب  اَن َمَعُف ِم ـَ آخر يشاركو في  أم ال يكجد معو إلو [ َوَما 
، كلك قٌدر تعدد (ُ)آلية  اتخاذ األصناـا يتصكر الكثنيكف باأللكىية، ال قبؿ خمؽ العالـ كال بعده كم

ُـّ  كؿ كاحد منيـ أف يغمب  اآللية النفرد كؿ منيـ بما خمؽ، كتميز كؿ كاحد عف اآلخر، كلكاف ىى
فمف المشاىد أف الكجكد منتظـ  اآلخر لتظير قكة القكم عمى الضعيؼ كما ىك حاؿ ممكؾ الدنيا، 

السفمي بالعالـ العمكم دكف تصادـ العالـ  اؿ كالنظاـ كارتباط كؿ مفمتسؽ، كفي غاية الكم
ـْ َتَػاُوٍت ]كاضطراب، قاؿ تعالى:  ـِ ِم مْحَ  {2}ادلك:[ َما َتَرى يِف َخْؾِؼ افرَّ

(ِ). 

كلما ثبت ككف التعدد في اآللية مستحيبلن بطؿ قكؿ الكفار في األمريف معان، قاؿ تعالى: 
، الكاحد األحد، الفرد كالصمد عما يقكؿ الظالمكف في أم ينزه الحؽ [ ُشبَْحاَن اهللِ َظِلَّ َيِصُػقنَ ]

َفاَدةِ ]دعكاىـ الكلد أك الشريؾ،         أم سبحانو المختص بعمـ الغيب كالشيادة، [ َظاَِلِ افَغقِْب َوافشَّ
  أم عمـ ما غاب عف إدراؾ الخمؽ مف األشياء، كعمـ ما يشاىدكنو كما يركنو كيبصركنو، كىذا 

متصؼ بالكماؿ فبل يكتمؿ النفع بعمـ الشيادة كحدىا، دكف العمـ  ؾ، فاهلل دليؿ عمى نفي الشري
ـُقنَ ]بالغيب،  أم تقدس كتنزه عما يقكؿ الجاحدكف الظالمكف الذيف أشرككا مع هللا [ َؾَتَعاَػ َظِلَّ ُيْؼِ

  إليان آخر(ّ). 

بطاؿ شب تنزيو هللا "سابعًا: من ىدايات اآليات:  .(ْ)"يات المفتريفعف الصاحبة كالكلد، كا 

                                                 
، ك"الجامع ألحكاـ ُِٗ/ِّ، ك"مفاتيح الغيب"، لمرازم، ُْٗ/ٓانظر: "تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير،  (1)

 .ُْٔ/ُِالقرآف"، لمقرطبي، 
، ك"مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ"، لمنسفي، ٔٓ/ِلكمبي، انظر: "التسييؿ في عمـك التنزيؿ"، البف جزم ا (2)

ِ/ُْٖ. 
 .ّٗ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (3)
 .ّٔٓ/ّ" أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم، (4)
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 إرشادات إلى النبي : الثاني قطعالم

ا ُتِرَيـهل َما ُيقَظُدونَ ] قاؿ تعالى: َعْؾـِل يِف افَؼْقِم افظَّادِِغَ  * ُؿْؾ َربه إِمَّ ا َظَذ َأْن  * َربه َؾََل ََتْ َوإِكَّ

ـُ ا * ُكِرَيَؽ َما َكِعُدُهْؿ َفَؼاِدُرونَ  ـُ َأْظَؾُؿ بَِِل َيِصُػقنَ اْدَؾْع بِافَّتِل ِهَل َأْحَس قهَئَة َكْح ـْ  * فسَّ َوُؿْؾ َربه َأُظقُذ بَِؽ ِم

َقاضِغِ  َزاِت افشَّ ونِ  * َُهَ  . {98-92:}ادًمنون[ َوَأُظقُذ بَِؽ َربه َأْن َُيَُْضُ
 أواًل: المناسبة:

بعد أف رٌد هللا تعالى عمى المشركيف مزاعميـ مف اتخاذ الكلد كالشريؾ، كأبطؿ سكء "
إلى الدعاء كالتضرع بالنجاة مف عذابيـ، ثـ أرشده  اعتقادىـ كإنكار البعث كالجزاء، كٌجو رسكلو 

إلى مقابمة السيئة بالحسنة؛ ألف اإلحساف يفيد أحيانان، ثـ أمره أف يستعيذ مف كساكس الشياطيف في 
 .(ُ)"مختمؼ األعماؿ 

 ثانيًا: التحميل المغوي:
َزاِت ]  ممة تدؿ عمى الضغط كالعىٍصر، كمنو اليمز في الكبلـ كأنو يضغط مف اليمز كىي ك" :[َُهَ

 .(ِ)"الحرؼ، كاليم از: الغي اب، كىمزات الشياطيف: خطراتو التي يخطرىا بقمب اإلنساف 
ونِ ]  .(ّ) "الحاء كالضاد كالراء إيراد الشيء ككركده كمشاىدتو، كالحضكر نقيض المغيب" :[َُيَُْضُ

 .(ْ) ثالثًا: البالغة:
لؾ إلنكار ذفيو تأكيد بأف كالبلـ، ك  [َوإِكَّا َظَذ َأْن ُكِرَيَؽ َما َكِعُدُهْؿ َفَؼادُِرونَ ]كلو تعالى: ق

 المخاطبيف كقكع العذاب األخركم كالدنيكم.
قهَئةَ ]قكلو تعالى:  ـُ افسَّ ألف المعنى ادفع بالحسنة  طباؽ معنكم، [اْدَؾْع بِافَّتِل ِهَل َأْحَس

 .السيئة
 لقراءات:رابعًا: ا

ونِ ]القراءات في قكلو:   :[َأْن َُيَُْضُ
 قرأ يعقكب: )أف يحضركني( بإثبات ياء المتكمـ. -ُ
 .(ٓ)كقرأ الباقكف: )أف يحضركًف( بحذؼ ياء المتكمـ -ِ

                                                 
 .ٓٗ/ُٖ"التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (1)
 .ِّٖ/ُختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ، كانظر: "مٔٔ/ٔ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (2)
 .ِِٗ/ْ، كانظر: "لساف العرب"، البف منظكر، ٕٓ/ِ" مقاييس المغة"، البف فارس، (3)
 .ِٓٗ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ٓٗ-ْٗ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (4)
 .َِِ/ُ، ك"البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي، َّّ/ِف الجزرم، انظر: "النشر في القراءات العشر"، الب (5)
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 العالقة التفسيرية بين القراءات:

( التعكذ مف ىمزات الشياطيف مرادان بو االستمرار عمى السبلمة أن يحضرونيتفيد قراءة: )
 ـ، بمفظ المبتيؿ إلى ربو المكرر لندائو.مني

: "أمر بالتعكذ مف نخساتيـ بمفظ المبتيؿ إلى ربو، المكرر -رحمو هللا –يقكؿ الزمخشرم 
 . (ُ)لندائو كبالتعكذ مف أف يحضركه أصبلن كيحكمكا حكلو" 

مف أف يحضرني الشيطاف في أمر مف  اهلل ب ( االستعاذةأن يحضرونكتفيد قراءة: )
 ائنان ما كاف مف جميع الشؤكف في جميع األكقات.أمكرم ك

ونِ ]يقكؿ الشنقيطي: "كالظاىر في قكلو  أف المعنى: أعكذ بؾ أف  [َوَأُظقُذ بَِؽ َربه َأْن َُيَُْضُ
يحضرني الشيطاف في أمر مف أمكرم كائنان ما كاف، سكاء كاف ذلؾ كقت تبلكة القرآف، كما قاؿ 

ِجقؿِ َؾنَِذا َؿَرْأَت افُؼْرآَ ]تعالى:  ْقَطاِن افرَّ ـَ افشَّ أـ كاف عند حضكر المكت،  {98}النحل:[ َن َؾاْشَتِعْذ بِاهللِ ِم
 .(ِ)أـ غير ذلؾ مف جميع الشؤكف في جميع األكقات" 

أف يعكذ باهلل مف شياطيف اإلنس  كبالجمع بيف القراءتيف يتبيف أف هللا تعالى يأمر نبيو 
ندائو، ليحصؿ لو استمرار السبلمة كديمكمتيا أف يحضركه كالجف بمفظ المبتيؿ إلى ربو، المكرر ل

 في أم أمر مف أمكره في أم كقت مف األكقات.

 :-تعالى - أواًل: حاجة الرسل والدعاة إلى معية هللا

 خامسًا: المعنى اإلجمالي:

ا ُتِرَيـهل َما ُيقَظُدونَ ] َعْؾـِل يِف افَؼْقِم افظَّ  * ُؿْؾ َربه إِمَّ مف  بد أم قؿ: يا رب إف كاف كال [ادِِغَ َربه َؾََل ََتْ
َعْؾـِل يِف افَؼْقِم افظَّادِِغَ ]أف تريني ما نعدىـ مف العذاب في الدنيا كاآلخرة،  ىذا جكاب  [َربه َؾََل ََتْ

الشرط )إما(، ككرر قكلو )رب( مبالغة في الدعاء كالتضرع، أم رب فبل تجعمني في جممة الظالميف 
معصكـ مما يككف سببان لجعمو مع الظالميف  ، قاؿ أبك حياف: "كمعمـك أنو (ّ)فأٍىمىؾ، بيبلكيـ 

 . (ْ)"كلكنو أمر أف يدعك بذلؾ إظياران لمعبكدية كتكاضعان هلل 

                                                 

 .ُْٖ/ِ، كانظر: "مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ"، لمنسفي، َِِ/ّ"الكشاؼ"،  (1)
 .ّّٓ/ٓ"أضكاء البياف"،  (2)
 .ِِٗ/ِانظر: "صفكة التفاسير"، الصابكني،  (3)
 .ِٖٓ/ٕ"البحر المحيط"،  (4)
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قيل لي: )يا محمد قل ت ْسم ع،  قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  مكلى رسكؿ هللا  (ُ)عف ثكباف 
ْل ت ْعط ، قال: قمت: الميم إني أسألك فعل ا لخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر وس 

ذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون، الميم إني أسألك حبك، وحب  لي وترحمني، وا 
، كاإلرشاد إلى ىذا الدعاء لييظـ أجره، كليككف دائمان ذاكران ربو (ِ) (من يحبك، وحبًا يبمغني حبك

ا َظَذ أَ ]كلتعميمنا ذلؾ،  أم نحف قادركف عمى أف نريؾ العذاب الذم  [ْن ُكِرَيَؽ َما َكِعُدُهْؿ َفَؼاِدُرونَ َوإِكَّ
 .كعدناىـ بو، لكف نؤخره لحكمة؛ ألف بعضيـ أك بعض ذرياتيـ سيؤمف

 ثانيًا: أسموب الدعوة التي تحقق النجاح:
ـى النبي    ـٌ عم قهَئَة  اْدَؾْع بِافَّتِل]أسمكب الدعكة حتى يتحقؽ ليا النجاح فقاؿ:  ث ـُ افسَّ ِهَل َأْحَس

ـُ َأْظَؾُؿ بَِِل َيِصُػقنَ   . [َكْح
ادفع إساءة المسيء بالصفح قالو الحسف،  أحدىما:فيو أربعة أقكاؿ: " :قاؿ ابف الجكزم

ادفع الشرؾ بالتكحيد قالو ابف  والثالث:كالثاني: ادفع الفحش بالسبلـ قالو عطاء كالضحاؾ، 
بآية بالمكعظة حكاه الماكردم، كذكر بعض المفسريف أف ىذا منسكخ ادفع المنكر  والرابع:السائب، 
 .(ّ)"السيؼ

 من الشيطان خوفًا من الزلل: -تعالى –ثالثًا: االعتصام باهلل 
قاؿ ابف كثير: "أرشده إلى الترياؽ النافع في مخالطة الناس، كىك اإلحساف إلى مف يسيء إليو؛     

َقاضِغِ ]".(ْ)بغضو محبة" ليستجمب خاطره فتعكد عداكتو صداقة، ك  َزاِت افشَّ ـْ َُهَ  َوُؿْؾ َربه َأُظقُذ بَِؽ ِم

ونِ  *     أم قؿ إني أعتصـ بؾ كألتجئ إليؾ مف كساكس الشياطيف  [َوَأُظقُذ بَِؽ َربه َأْن َُيَُْضُ
  حضكرىـ في شيء مف أمكرم، ليذا إليؾ مف  المغرية بالسكء كالمعصية كمخالفة أكامرنا كألتجئ

   بذكر هللا تعالى في ابتداء األمكر لطرد الشياطيف عند األكؿ، كالجماع، كالذبح كغير ذلؾ أمر 
 ي هللا عنيماػػػاس رضػػف عبػػف ابػا ركم عػػرآف كمػػراءة القػػػػبلة كقػػاؿ الصػػكتخصيص ح "كرػػػػػف األمػػػػم

                                                 

 ، أصمو مف أىؿ السراة )بيف مكة كاليمف( اشتراه النبي  ى رسكؿ هللا ، أبك عبد هللا، مكلثكباف بف يجددىك  (1)
ثـ أعتقو فمـ يزؿ يخدمو إلى أف مات، فخرج ثكباف إلى الشاـ فنزؿ الرممة، ثـ انتقؿ إلى حمص، فابتنى فييا 

 .َُِ/ِىػ، األعبلـ، لمزركمي، َْٓداران، كتكفي فييا سنة 
ؿ ، كقاُِّٗ، حَٖٕ/ُالصحيحيف"، الحاكـ النيسابكرم، كتاب الدعاء كالتكبير كالتيميؿ،  " المستدرؾ عمى(2)

 ىذا حديث صحيح عمى شرط البخارم، ككافقو الذىبي.
 .َِٕ/ّ" زاد المسير"،  (3)
 .ْٕٓ/ِ" تفسير القرآف العظيـ"، (4)
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 .(ِ)رحمو هللا؛ ألنيا أحرل األحكاؿ باالستعاذة منيا  (ُ)كؿ األجؿ كما ركم عف عكرمة ػحم كحاؿ
يعممنا كممات نقولين  "كان رسول هللا كعف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ: 

عند النوم من الفزع، بسم هللا، أعوذ بكممات هللا التامة من غضبو وعقابو، ومن شر عباده، ومن 
 .(ّ)ىمزات الشياطين، وأن يحضرون" 

 .(ْ) ن ىدايات اآليات:سادسًا: م

نو لذك جدكل لممؤمف. -ُ  مشركعية الدعاء كالترغيب فيو، كا 

 استحباب دفع السيء مف القكؿ أك الفعؿ بالصفح كاإلعراض عف صاحبو. -ِ

مف الشياطيف، كمف حضكرىـ أمر العبد الياـ حتى ال يفسدكه  مشركعية االستعاذة باهلل  -ّ
 . عميو بالخكاطر السيئة 

أساليب الدعكة إليو، كمنيا مقابمة السيئة بالحسنة، أم الصفح كمكاـر األخبلؽ لنا  بي ف هللا  -ْ
 . لتنقمب العداكة صداقة، كالبغض محبة 

 تعميـ األمة تفكيض األمكر هلل تعالى بعد األخذ باألسباب، كالدفع بالتي ىي أحسف . -ٓ

 تمني اإلنسان عند الموت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحاً : الثالث قطعالم
َلَّ  * َحتَّك إَِذا َجاَء َأَحَدُهُؿ اَدْقُت َؿاَل َربه اْرِجُعقنِ ]قاؿ تعالى:  ـَ ُت  ـْ ا ؾِقَِل َتَر فََععه َأْظَؿُؾ َصاحِلً

ـْ َوَرائِِفْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيْقِم ُيبَْعُثقنَ  ؾَِؿٌة ُهَق َؿائُِؾَفا َوِم ـَ َا   .{011-99:}ادًمنون[ إَِّنَّ

 أواًل: المناسبة:

حاؿ المشركيف كما يكصفكف بو مف الشرؾ كالتكذيب، ذكر حاؿ  ف كشؼ هللا بعد أ
كدكا إلى دار الدنيا ليعممكا صالحان لكف ال يسمع ػػػكف أف يعػػػػـ يتمنػػيء المكت، فإنيػػالكافريف عند مج
 . لقكليـ كدعائيـ

                                                 
أصمو مف البربر، مف أىؿ المغرب  عكرمة القرشي الياشمي، أبك عبد هللا المدني، مكسى عبد هللا بف عباس، (1)

ىػ، كقيؿ بعد ذلؾ َُْثقة ثبت عالـ بالتفسير، لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر، كال تثبت عنو بدعة، تكفي سنة 
 .ِْْ/ْبالمدينة، انظر: األعبلـ، لمزركمي، 

 .َُٓ/ٔانظر: "إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ"، ألبي السعكد،  (2)
 ، حسنو األلباني.ّّٖٗ، جُِ/ْبي داكد"، باب كيؼ الرقى، "سنف أ (3)
 .ٖٗ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (4)
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 ثانيًا: التحميل المغوي:
ف الدنيا كاآلخرة مف كقت المكت إلى البعث، فمف الحاجر بيف الشيئيف، كىك أيضان ما بي :[َبْرَزٌخ ]

 .(ُ)مات فقد دخؿ البرزخ 
البىاء كالعيف كالثاء أصؿ كاحد كىك اإلثارة، كبعثو كابتعثو بمعنى: أرسمو، كبعث  :[ُيْبَعُثقنَ ]

 .(ِ)المكتى: نشرىـ 
 .(ّ)ا ثالثًا: البالغة:

ؾَِؿٌة ُهَق َؿائُِؾَفا]قكلو تعالى:  ـَ َا  جاز مرسؿ، حيث أطمؽ الجزء عمى الكؿ أك أنو فييا م [إَِّنَّ
 أطمؽ الكممة عمى الجممة.

 . كاك الجمع لمتعظيـ، كلـ يقؿ أرجعني تعظيمان هلل جؿ كعبل [َربه اْرِجُعقنِ ]قكلو تعالى: 

 رابعًا: القراءات:
 :[َربه اْرِجُعقنِ ]القراءات في قكلو تعالى: 

 .قرأ يعقكب: )رب ارجعكني( بإثبات ياء المتكمـ -ُ
 .(ْ)كقرأ الباقكف: )رب ارجعكف( بحذؼ ياء المتكمـ  -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
( لجكء الكافر إلى ربو كىك في أشد حاالت الضعؼ كخكفو رب ارجعونيتفيد قراءة: )

 كندمو، حيث يعمـ أف حقيقة كجكده كحياتو في الدنيا انتيت، كأنو سيحاسب عمى ما اقترفت يداه.
: "إنو مشيد االحتضار، كا عبلف التكبة عند مكاجية  -رحمو هللا -يد قطبيقكؿ الشييد س

المكت، كطمب الرجعة إلى الحياة، لتدارؾ ما فات، كاإلصبلح فيما ترؾ كراءه مف ماؿ... ككأنما 
 .(ٓ)المشيد معركض المحظة لؤلنظار، مشيكد كالعياف" 

ماؿ الصالحة فقط، كقصر ( تمني الرجكع بسرعة لعمؿ األعرب ارجعونكما تفيد قراءة )
 . (ٔ)ىدؼ الرجكع ألجميا فقط، كلك لمدة قصيرة، حيث االجتزاء بالكسرة يفيد االجتزاء في الكبلـ 

                                                 
 .ِّ/ُ"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (1)
 .ّٔ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ِٔٔ/ُانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (2)
 .ِٓٗ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ٗٗ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (3)
 .ُِٖ/ُ، ك"البدكر الزاىرة"، عبد الفتاح القاضي، َّّ/ِانظر:" النشر في القراءات العشر"،  (4)
 . ّْٕ/ّي تفسير القرآف"، لمبغكم، ، كانظر: "معالـ التنزيؿ فَِْٖ/ْ"في ظبلؿ القرآف"،  (5)
 .َُٖانظر: "التعبير القرآف"، ص (6)
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بالجمع بيف القراءتيف يتضح في اآلية تحذير لكؿ مف كاف طكيؿ األمد في ىذه الحياة، 
خراه، فإذا المكت يأتي فظف أف المكت سيميمو إلى أف يحقؽ آمالو كطمكحاتو الدنيكية ثـ يعمؿ أل

 أ إلى ػػػا كلك التجػػػػكع لمدنيػػيء، كال يستطيع الرجػػت ألم شػػػو متسع مف الكقػػػى أمامػػث ال يبقػػة حيػػبغت

 كابتيؿ إليو بالدعاء كالرجاء ألجؿ العمؿ الصالح فقط. هللا 
 )لعمي أعمل(: القراءات في قكلو:

 ( بإسكاف الياء.كيعقكب: )لعٌمي أعمؿي  (ُ)قرأ الككفيكف  -ُ

( بفتح الياء  -ِ كقرأ الباقكف: )لعميى أعمؿي
(ِ). 

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

( بإسكاف الياء التجاء الكافر إلى هللا تعالى كخشيتو كخكفو منو بعد لعمي أعملتفيد قراءة: )
 أف انكشفت الغشاكة التي كانت تغطي عينيو فييا، كرأل مقعده األخركم مف النار.

كؿ الدكتكر فاضؿ السامرائي: "كذلؾ أف المقاـ يستدعي إبراز ياء المتكمـ؛ ألنو مقاـ يق
 .(ّ)التجاء كخكؼ كخشية" 
      ( بفتح الياء السرعة في الغرض مف طمب الرجكع لمدنيا، يقكؿ لعمي  أعمل  كما تفيد )

 .(ْ): "كجممة الترجي في مكضع العمة لمضمكف )ارجعكف(" -رحمو هللا -ابف عاشكر

تمني اإلنساف الكافر المقصر الرجعة إلى دار الدنيا ليتدارؾ ما فاتو كبالجمع بيف القراءتيف  -ُ
 . (ٓ)فييا إما مف اإليماف أك العمؿ الصالح، كال يطمب الرجعة إال بعد أف يستيقف العذاب

 خامسًا: المعنى اإلجمالي:
 قة الموت:أواًل: حقي

حاكؿ أف يبعدكىا عف آذانيـ كقمكبيـ، كأف يعيشكا كيقة ييرب الناس منيا، أف المكت حقي    
 ،ليكميـ دكف أف يتفكركا في غدىـ، كلدنياىـ دكف أف يذكركا آخرتيـ، ليذا كاف التذكير بالمكت

ؾُّ َكْػٍس َذائَِؼُة اَدْقِت[  ـُ  .{57}افعـؽبقت:]

                                                 
 .ٗ، انظر " البدكر الزاىرة "لعبد الفتاح القاضي ، ص  ىـ عاصـ كحمزة كالكسائي كخمؼ (1)
 .ُِٖ/ُ، ك"البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي، َّّ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (2)
 .ْٖ"التعبير القرآني"، ص (3)
 . ُِّ/ُٖ"التحرير كالتنكير "  (4)
 ."انظر المرجع السابؽ"، نفس الصفحة (5)
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 الصالحات: كثار منني اإلنسان العودة إلى الدنيا لل ثانيًا: تم
ُت  * َجاَء َأَحَدُهُؿ اَدْقُت َؿاَل َربه اْرِجُعقنِ َحتَّك إَِذا ] ـْ ا ؾِقَِل َتَر أم إذا دنا اإلنساف  [َفَععه َأْظَؿُؾ َصاحِلً

الكافر أك العاصي المفرط في حقكؽ هللا تعالى مف المكت، كرأل ما ينتظره مف العذاب، طمب 
ما قصرت  أرجعني لكي أتدارؾ اتو، كقاؿ: ربالرجعة إلى الدنيا ليصمح ما كاف أفسده في مدة حي

فيو، كأعمؿ العمؿ الصالح الذم ترضى عنو مف الطاعات كالخيرات كأداء حقكؽ الناس، كقكلو: 
نما يعني ككنو جازمان بأنو سيتدارؾ كذلؾ كما قاؿ تعالى:  [َفَععه ] ليس المراد فييا الشؾ، كا 
ْرَكا إَِػ َأَجٍؾ َؿِريٍب ُكِجْب َدْظَقَتَؽ َوَكتَّبِِع َوَأْكِذِر افـَّاَس َيْقَم َيْلتِقِفُؿ افَعَذاُب َؾَقُؼق] ـَا َأخه ـَ َطَؾُؿقا َربَّ ُل افَِّذي

ـْ َزَوالٍ  ـْ َؿبُْؾ َما َفُؽْؿ ِم ْ َتُؽقُكقا َأْؿَسْؿُتْؿ ِم ُشَؾ َأَوََل َوَفْق َتَرى إِْذ ُوؿُِػقا ]قاؿ تعالى:  ،  {22}إبراهوم:[ افرُّ

ـَاَظَذ افـَّاِر َؾَؼاُفقا َيا  َب بَِآَياِت َربه َٓ ُكَؽذه ىذا كمو يدؿ عمى أف تمني العكدة إلى  {37}األىعام:[ َفْقَتـَا ُكَردُّ َو
كحيف النشكر، كحيف الحساب، كحيف العرض ؿ المعاينة لمعذاب عند االحتضار، الدنيا يحدث حا

نما يشر، كبعد دخكليـ لمنار، كليس سؤاؿ عمى النا تمؿ ذلؾ المؤمف الرجعة مختصان بالكافر، كا 
 .(ُ)الطاعات، كأداء حقكؽ هللا   تعالى المقصر في

 ثالثًا: حياة البرزخ:
ـْ َوَرائِِفْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيْقِم ُيبَْعثُقنَ ] ؾَِؿٌة ُهَق َؿائُِؾَفا َوِم ـَ َا  َلَّ إَِّنَّ أم يجيبيـ هللا تعالى بكممة )كبل( كىي  [ـَ

نما طمبو لمرجعة كبلـ  (ِ)كممة ردع كزجر كىي مف كبلـ هللا تعالى  فبل رجكع إلى الدنيا فيرتدع، كا 
ـْ َوَرائِِفْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيْقِم ُيْبَعثُقنَ ]ال فائدة منو كال جدكل كىك ذاىب أدراج الرياح،  أم كأماميـ [َوِم

الذم يحكؿ بينيـ كبيف الرجعة يمبثكف فيو  -كىك عالـ البرزخ -حاجز يمنعيـ عف الرجكع إلى الدنيا
، كالخبلصة أف المراد مف (ّ)يـك القيامة، قاؿ مجاىد: البرزخ ىك: الحاجز ما بيف الدنيا كاآلخرة إلى 

أف العذاب يستمر بيؤالء إلى يكـ البعث، لذا عمى المسمـ الفطف أف  [إَِػ َيْقِم ُيبَْعُثقنَ ]قكلو تعالى: 
 ييعٌد ليذا اليكـ عٌدتو، كيأخذ لو أىبتو.

 .(ْ) :سادسًا: من ىدايات اآليات
تمني اإلنساف الكافر كالمؤمف المقصر الرجعة إلى دار الدنيا ليتدارؾ ما فاتو فييا إما مف  -ُ

 .اإليماف أك العمؿ الصالح، كال يطمب الرجعة إال بعد أف يستيقف العذاب
                                                 

 .َُُ-ََُ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، ك"التفسير المنير"، أِْٗ/ِّانظر:" مفاتيح الغيب"، لمفخر الرازم،  (1)
 .ُٔٓ/ْ"المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز"، البف عطية،  (2)
 .ِّٗ/ِصابكني، انظر: "صفكة التفاسير"، لم (3)
 .ّٖٓ/ّانظر: "أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم،  (4)
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 ال رجعة بعد البعث أك دنك المكت إال إلى اآلخرة. -ِ
 ى يـك القيامة.يستمر الكافركف كالعصاة في عذاب القبكر أك البرزخ إل -ّ

 موازين النجاة في حساب اآلخرة: الرابع قطعالم
َٓ َيَتَساَءُفقنَ ]قاؿ تعالى:  قِر َؾََل َأْكَساَب َبْقـَُفْؿ َيْقَمئٍِذ َو ـْ َثُؼَؾْت َمَقاِزيـُُف  * َؾنَِذا ُكِػَخ يِف افصُّ َؾَؿ

ْت َمَقاِزيـُُف َؾُلوفَ  * َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ اُدْػؾُِحقنَ  ـْ َخػَّ وا َأْكُػَسُفْؿ يِف َجَفـََّؿ َخافُِدونَ َوَم ـَ َخِنُ َتْؾَػُح   * ئَِؽ افَِّذي

قنَ  احِلُ ـَ ُبقنَ  * ُوُجقَهُفُؿ افـَّاُر َوُهْؿ ؾِقَفا  ا ُتَؽذه ـْ َآَياِِت ُتْتَذ َظَؾقُْؽْؿ َؾُؽـُْتْؿ ُِبَ ْ َتُؽ ـَا * َأََل َؽَؾَبْت َظَؾقْـَا  َؿاُفقا َربَّ

ـَّا ؿَ  ـُ ا َطادُِقنَ  * ْقًما َوافهغَ ِصْؼَقُتـَا َو ـَا َأْخِرْجـَا ِمـَْفا َؾنِْن ُظْدَكا َؾنِكَّ َٓ ُتَؽؾهُؿقنِ  َؿاَل اْخَسُئقا ؾِقَفا * َربَّ          * َو

امِحِ  ـَا َآَمـَّا َؾاْؽِػْر َفـَا َواْرمَحْـَا َوَأْكَت َخْرُ افرَّ ـْ ِظَبادِي َيُؼقُفقَن َربَّ اَن َؾِريٌؼ ِم ـَ ُف  ا * غَ إِكَّ ْذُُتُقُهْؿ ِشْخِريًّ َ        َؾاَتَّ

ـُْتْؿ ِمـُْفْؿ َتْضَحُؽقنَ  ـُ ِري َو ـْ ْؿ ِذ ـُ ُْؿ ُهُؿ افَػائُِزونَ  * َحتَّك َأْكَسْق وا َأَّنَّ [ إِِّنه َجَزْيُتُفُؿ افقَْقَم بَِِل َصَزُ

 . {000-010:}ادًمنون

 أواًل: المناسبة:

ـْ َوَرائِفِ ]بعد أف قاؿ هللا تعالى:  أم إف ىناؾ حاجزان إلى يـك [ ْؿ َبْرَزٌخ إَِػ َيْقِم ُيْبَعثُقنَ َوِم
، حيث ينفخ في الصكر، كال يعتد باألنساب كتككف  القيامة بدأ بكصؼ كذكر أحكاؿ ذلؾ اليـك

 .(ُ)الحسنات أساس الفكز باآلخرة كالسيئات سبب دخكؿ جينـ ... الخ 

 ثانيًا: التحميل المغوي:

لسيف كالباء كممة كاحدة قياسيا اتصاؿ شيء بشيء، منو النسب، كسمي النكف كا" :[َأْكَساَب ] 
 .(ِ) "التصالو، كلئلتصاؿ بو، كرجؿ نٌسابة: أم عالـ باألنساب 

البلـ كالفاء كالحاء كممة كاحدة، يقاؿ لفحتو النار بحرىا كالسمكـ إذا أصابو حر ىا فتغير " :[َتْؾَػُح ] 
 .(ّ) "كجيو، كاألصؿ فيو النكف: ىك نفحة

قنَ ] احِلُ مكح كىك كس كشتامة في الكجو، كمف ذلؾ الكالكاؼ كالبلـ كالحاء أصؿ يدؿ عمى عب" :[ـَ
 .(ْ)العبكس

                                                 
، ك"تفسير القرآف الكريـ"، د. عبد هللا شحاتو،     َُْ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (1)

ُٖ/ُّٓٓ-ُّٓٔ. 
 .َّٗ/ُالرازم،  "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفيك، ِّْ/ٓ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (2)
 .ِّٖ/ُ"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ك، ِٓٗ/ٓ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 . َٗ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُِٖ/ِ، المغة"، البف فارس ( "مقاييسْ)
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 .(ُ)الخاء كالسيف كاليمزة يدؿ عمى اإلبعاد كالطرد  :[اْخَسُئقا]

 .(ِ)"الشقاء كالشقاكة بالفتح ضد السعادة " :[ِصْؼَقُتـَا]

 .(ّ) ثالثًا: البالغة:

ـْ َثُؼَؾْت َمَقاِزيـُفُ ؾَ ]قكلو تعالى:  ْت َمَقاِزيـُفُ ]كقكلو:  [َؿ ـْ َخػَّ  بينيما مقابمة. [َوَم

ُْؿ ُهُؿ افَػائُِزونَ ]قكلو تعالى:   فييا قصر. [َأَّنَّ
        قكلو تعالى: )يتساءلكف، كالمفمحكف، كخالدكف، كالحكف، تكذبكف، ضاليف، الفائزيف(

 . فيو سجع 
 رابعًا: اإلعراب والقراءات:

ُْؿ ُهُؿ افَػائُِزونَ ]قراءات في قكلو تعالى: ال  :[َأَّنَّ

ـي( بكسرة اليمزة. -ُ  قرأ حمزة كالكسائي: )ًإٌنييـ ىي

كقرأ الباقكف: )أىن ييـ ىـ( بفتح اليمزة  -ِ
(ْ). 

 المعنى التفسيري ألوجو القراءات واإلعراب:

نكا يضحككف مف المؤمنيف باهلل بعد أف بي ف هللا تعالى أف الذيف كفركا بآياتو كا معنى القراءة األولى:
كرسكلو، بٌيف سبحانو أنو قد جزل الذيف آمنكا الجنة بصبرىـ كثباتيـ عمى اإليماف، كبعدىا بٌيف أنيـ 
ىـ الفائزكف يكـ القيامة، ككأف سائبلن سأؿ، كماذا ليـ يكـ القيامة؟ أك ما ىك حاليـ يكـ القيامة؟ 

ـ القيامة، كعميو تككف الجممة مستأنفة ال محؿ ليا مف فأجاب سبحانو قائبلن: إنيـ ىـ الفائزكف يك 
كبيذه القراءة تككف  (ٓ)ـ الجنة كرضكاني ياإلعراب، كيككف المفعكؿ الثاني لجزيتيـ مقدران، أم: جزيت

 .(ٔ)فييا معنى التأكيد 

                                                 

 .َٗ/ُف الديف الحنفي الرازم، ، ك"مختار الصحاح"، لزيُِٖ/ِانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (1)
 .ِٕٔ/ُ"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم،  (2)
 .ِٓٗ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ُّ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (3)
 .َّّ-ِّٗ/ِانظر:" النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (4)
، ك"أنكار التنزيؿ ٖٖٓ/ٕ، ك"البحر المحيط"، ألبي حياف، ِٓٓ/ٔكبيانو"، لدركيش، انظر: "إعراب القرآف  (5)

 .ٔٗ/ْكأسرار التأكيؿ"، لمبيضاكم، 
 .َُّ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (6)
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   أم: إني جزيت الذيف اتخذىـ الكفار سخريان بصبرىـ عمى دينيـ، كعمى     معنى القراءة الثانية:
 كبيذا تككف ما كانكا يمقكف في الدنيا مف أذل الكفار الفكز كىك النجاة مف النار، كالخمكد في الجنة

الجممة في مكضع نصب مفعكالن بو ثافو لمفعؿ جزل ألنو يتعدل لبلثنيف، يتعدل لو بنفسو، 
ار ػػػى إضمػػػركا، أك عمػػػـ صبػػػألنية ػػػـ الجنػػي جزيتػػػر إنػػكف التقديػػػأك يك (ِ)ب ػػاؿ الراغػػق ،(ُ)اءػػكبالب
 .(ّ)الجر، عمى تقدير: بأنيـ صبركا  حرؼ

 أثر االختالف:
عمى القراءة األكلى احتممت الجممة أف تككف مستأنفة ال محؿ ليا مف اإلعراب، كىذا مما 

نصب يؤكد كيبيف المعنى كيزيده ركعة كجماالن، أما عمى القراءة الثانية احتممت أف تككف في محؿ 
 مفعكؿ بو ثافو لمفعؿ جزل.

 :]َؾََل َأْكَساَب َبْقـَُفْؿ[ القراءات في قولو:
 ( بإدغاـ الباءيف.فال أنساب  ب ينيم: )كركيس أبك عمركقرأ  -ُ
 .(ْ)( بإظيار الباءيف فال أنساب  ب ينيمكقرأ الباقكف: ) -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
( بإظيار الباءيف، عمى األصؿ ثبكت النسب في فال أنساب  ب ينيمتفيد قراءة الجميكر )
 إذا أعاد الخبلئؽ فاألنساب ثابتة؛ ألف المعاد ىك الكلد كالكالد. الحقيقة يـك القيامة ألف هللا 

        ( بإدغاـ الباءيف نسياف الرجؿ كلده بينيمفال أنساب بينما تفيد القراءة األخرل )
أقرب الناس إليو، فبل تفاخر باألنساب، كال تعاطؼ  ككالده بمعنى انشغاؿ كؿ إنساف بنفسو عف

بينيما كال تراحـ ميما كانت شدة قرابتيا، كذلؾ كناية عف الخكؼ الشديد الذم يشغؿ كؿ إنساف 
كبالجمع بيف القراءتيف يتبيف أف األنساب يـك القيامة تبقى في الحقيقة، كينتفي حكميا ، (ٓ)بنفسو 

                                                 
، ، ك"ركح المعاني"ُٓٓ/ُِ، ك"الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي، ّٕٕ/ّانظر: "معالـ التنزيؿ"، لمبغكم،  (1)

 .ِٖٔ/ٗلؤللكسي، 
ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األصفياني )أك األصبياني( المعركؼ بالراغب، أديب مف  (2)

الحكماء العمماء، مف أىؿ )أصبياف( سكف بغداد كاشتير حتى كاف يقرف باإلماـ الغزالي، مف كتبو: محاضرات 
 .ِٓٓ/ِانظر: األعبلـ، لمزركمي،  ىػ،َِٓذريعة إلى مكاـر الشريعة، المتكفي األدباء كال

         ، ك"إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"، َُّ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (3)
 .ِٖٔ/ٗأبي السعكد، 

 .ِّٗ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (4)
 .ِٓٗ-ِْٗ/ِّ انظر: "مفاتيح الغيب"، الفخر الرازم، (5)
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يبعث الناس يكـ القيامة كلدان ككالدان، لكٌف أىكاؿ القيامة تبعث  طؼ كتراحـ كتفاخر، فاهلل امف تع
 عمى الخكؼ الشديد الذم يينسي الرجؿ أقرب الناس إليو؛ النشغالو بنفسو كمآلو عما سكاىما.

 :]َؽَؾَبْت َظَؾْقـَا ِصْؼَقُتـَا[القراءات في قولو تعالى: 

ق اوتناقرأ حمزة كالكسائي كخمؼ: ) -ُ  قاؼ كألؼ بعدىا.( بفتح الشيف كالش 
ت ن اكقرأ الباقكف: ) -ِ سكاف القاؼ مف غير ألؼ ِشْقو   .(ُ)( بكسر الشيف كا 

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
ت ن اتفيد قراءة: ) ( بدكف ألؼ حدكث الشقكة ليـ في الدنيا باختيارىـ أسبابيا، فكاف حاليـ ِشْقو 

 اآلخرة.الشقاء في الدنيا، كىك شقاء ال يذكر بالنسبة لشقاء 
ق اوِتن اكتفيد قراءة ) ( باأللؼ ديمكمة الشقاكة ليـ في الداريف حيث إف الشقكة الحاصمة ليـ ش 

في الدنيا باختيارىـ أسبابيا تبعتيـ في أخراىـ حيث آلكا إلى ىذا المصير المخزم فبلزمتيـ الشقاكة 
 في الدار اآلخرة، كىذه ىي الشقاكة العظمى.

ميثًٌمىت حالة اختيارىـ ألسباب "في معنى القراءتيف:  -مو هللارح –يقكؿ الطاىر بف عاشكر 
ضافة الشقكة إلى  الشقكة بدؿ أسباب السعادة بحالة غائرة بيف السعادة كالشقاكة عمى نفكسيـ، كا 
ضميرىـ الختصاصيا بيـ حيث صارت غالبة عمييـ، كالًشقكة بكسر الشيف كسككف القاؼ في قراءة 

شقاء، كقرأ حمزة كالكسائي كخمؼ )شقاكتنا( بفتح الشيف كبألؼ القاؼ الجميكر، كىي الييئة مف ال
كىك مصدر عمى صيغة الفعالة، كزيادة قكلو: )قكمان( عمى أف الضبللة مف شيمتيـ، كبيا قكاـ 

 .(ِ)"قكميتيـ
كبالجمع بيف القراءتيف نستشعر خكؼ الكافر كخشيتو كحزنو كندمو، كحسرتو حيث يعترؼ 

لشقاء في الدنيا أشقاه فييا شقاءن بسيطان ال يساكم إال شيئان ىينان إذا قيس بالشقاء بأف اختياره أسباب ا
الذم عىق بى عميو بسبب ذلؾ االختيار، كالزمو في اآلخرة ليحصؿ لو الشقاء الذم ما بعده شقاء، 

 كعندىا ال ينفعو ندـ كلك عض  عمى أصابعو حتى تقطعت.
 خامسًا: المعنى اإلجمالي:

 فخ في الصور:أواًل: الن
َٓ َيَتَساَءُفقنَ ]  قِر َؾََل َأْكَساَب َبْقـَُفْؿ َيْقَمئٍِذ َو إذا نفخ في الصكر النفخة الثانية، كىي  [َؾنَِذا ُكِػَخ يِف افصُّ

نفخة النشكر كقاـ الناس مف القبكر فبل تنفعيـ األنساب كال القرابات بالرغـ مف كجكد التعاطؼ 
                                                 

 .ِّٗ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (1)
 .ُِٖ/ُٖ" التحرير كالتنكير"، (2)
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ـْ ]لحيرة عمييـ كانشغاؿ كؿ إنساف بنفسو، قاؿ تعالى: كالتراحـ، الستيبلء الدىشة كا َيْقَم َيِػرُّ ادَْرُء ِم

ِف َوَأبِقفِ *  َأِخقفِ  ، ىذا بعد  {27-22}عبس:[ فُِؽؾه اْمِرٍئ ِمـُْفْؿ َيْقَمئٍِذ َصْلٌن ُيْغـِقفِ *  َوَصاِحبَتِِف َوَبـِقفِ *  َوُأمه
قاؿ فيسأؿ أىؿ الجنة بعضيـ عف بعض،  -كالعياذ باهلل -ري الجنة أك الناػرار فػػػة، أما بعد القػػالنفخ

 {37فات:ا}الصَّ [ َوَأْؿبََؾ َبْعُضُفْؿ َظَذ َبْعٍض َيَتَساَءُفقنَ ]تعالى: 
(ُ). 

 -رضي هللا عنيما–أنو لما تزوج أم كمثوم بنت عمي بن أبي طالب قاؿ: " عف عمر 
ل سبب ونسب فإنو منقطع يوم ـــول: كــــيق ول هللا ـــقال: أما وهللا ما بي إال أني سمعت رس

 .(ِ)" إال سببي ونسبي... القيامة

 ثانيًا: موازين النجاة والحساب:

ـْ َثُؼَؾْت َمَقاِزيـُُف َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ اُدْػؾُِحقنَ ]ثـ شرح سبحانو أحكاؿ السعداء كاألشقياء، فقاؿ:   [َؾَؿ
ف عباس( أم أكلئؾ الذيف فازكا فنجكا مف أم مف رجحت حسناتو عمى سيئاتو كلك بكاحدة )قالو اب

: "أكلئؾ الذيف فازكا بما طمبكا، كنجكا مف شر ما عنو  النار كأدخمكا الجنة، كقاؿ ابف عباس 
وا َأْكُػَسُفؿْ ]ىربكا"،  ـَ َخِنُ ْت َمَقاِزيـُُف َؾُلوَفئَِؽ افَِّذي ـْ َخػَّ أم خابكا كىمككا كباؤكا بالصفقة  [َوَم

، كىذه ىي (ّ)أم ماكثكف مقيمكف دائمكف فييا  [يِف َجَفـََّؿ َخافُِدونَ ]ؿ تعالى: الخاسرة، كليذا قا
َتْؾَػُح ُوُجقَهُفُؿ افـَّاُر َوُهْؿ ؾِقَفا ]الصفة األكلى ألىؿ النار، ثـ أتبعيا بصفات أخرل، قاؿ تعالى: 

قنَ  احِلُ نيا أشرؼ أم تحرؽ كجكىيـ النار كتككف عابسة كقد بدت أسنانيـ، كخص الكجكه أل [ـَ
 .(ْ)األعضاء 

تشويو النار فتقمص شفتو العميا حتى تبمغ وسط رأسو، وتسترخي : ) قاؿ رسكؿ هللا 
    مى ثـ ذكر تعالى ما يقاؿ ليـ في النار تقريعان كتكبيخان ع. (ٓ)( شفتو السفمى حتى تضرب سرتو

 .ما ارتكبكه مف الكفر كالمآثـ
   ثالثًا: تكذيب األقوام:

ُبقنَ أَ ]فقاؿ:      ا ُتَؽذه ـْ َآَياِِت ُتتَْذ َظَؾقُْؽْؿ َؾُؽـُْتْؿ ُِبَ  ىػػػػػػـ تتمػػرآف الكريػػف القػػي مػػف آياتػػـ تكػأم أل [ََلْ َتُؽ

                                                 
 .ٖٓ/ُٖانظر: "تفسير المراغي"، لممراغي،  (1)
 ، كقاؿ: حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.ّْٗ، حِْٖ/ِ"المستدرؾ عمى الصحيحيف"، الحاكـ النيسابكرم،  (2)
 .ْٕٗ-ْٔٗ/ٓير القرآف العظيـ"، ابف كثير، انظر:" تفس (3)
 .َّٗ/ّانظر: "فتح القدير"، الشككاني،  (4)
 كلـ يخرجاه.، كقاؿ: حديث صحيح اإلسناد ُِٕٗح ،ِٗٔ/ِ"المستدرؾ عمى الصحيحيف"، الحاكـ النيسابكرم، (5)



-َُْ- 
 

زالة الشبية، فتكذبكف بيا كتعرضكف عنيا، كىذا ىك الدافع العاـ مف  عميكـ لمتذكير كالمكعظة كا 
نزاؿ الكتب لقكلو تعالى:  ًٓ وَ ]إرساؿ الرسؿ، كا  بَِغ َحتَّك َكْبَعَث َرُشق ـَّا ُمَعذه ـُ  . {04}اإلرساء:[ َما 

 في حسابو لمبشر: - تعالى –رابعًا: عدل هللا 
ـَّا َؿْقًما َوافهغَ ]فأجابكا عف السؤاؿ قائميف:        ـُ ـَا َؽَؾَبْت َظَؾْقـَا ِصْؼَقُتـَا َو أم ممكتنا [ َؿاُفقا َربَّ

ختيارنا، كأضافكىا ألنفسيـ، ككنا بسبب ذلؾ قكمان ضاليف عف الحؽ شقكتنا التي اقترفناىا بسكء ا
لذلؾ فعمنا مف التكذيب، كىذا اعتراؼ منيـ بأف ما أصابيـ قد أصابيـ بسكء صنيعيـ، كأما ما قيؿ 
مف أنو اعتذار منيـ لغمبة ما كتب عمييـ مف السعادة كالشقاكة األزلية إال ما عمـ هللا تعالى أنيـ 

ا ]ارىـ ضركرة أف العمـ تابع لممعمكـ يرده قكلو تعالى: يفعمكنو باختي ـَا َأْخِرْجـَا ِمـَْفا َؾنِْن ُظْدَكا َؾنِكَّ َربَّ

أم أخرجنا مف النار، كأرجعنا إلى الدنيا، فإف عدنا بعد ذلؾ إلى ما كنا عميو مف الكفر [ َطادُِقنَ 
يـ مجبكركف عمى ما صدر منيـ كالمعاصي، فإنا متجاكزكف الحد في الظمـ، كلك كاف اعتقادىـ أن

الرجعة إلى الدنيا، كلما كعدكا باإليماف كالطاعة، بؿ قكليـ: فإف عيدنا فيو أنيـ  لما سألكا هللا 
 .(ُ)حينئذو عمى اإليماف كالطاعة 

َٓ ُتَؽؾهُؿقنِ ]ثـ يرد عمييـ تعالى بقكلو:    أم قاؿ: امكثكا فييا أذالء [ َؿاَل اْخَسُئقا ؾِقَفا َو
مىت صاغري نما يكممني مف سى ف، كاسكتكا كال تعكدكا لمثؿ سؤالكـ ىذا فإنو ال رجعة لكـ إلى الدنيا كا 

نفسو إلى عالـ األركاح، كلبس رداء الخكؼ كالخشية مف ربو، كاحتقر الدنيا كشيكاتيا كعزؼ عنيا 
ـْ ِظَباِدي يَ ] لما يرجكه مف ربو مف ثكاب عميـ كنعيـ مقيـ، اَن َؾِريٌؼ ِم ـَ ُف  ـَا َآَمـَّا َؾاْؽِػْر َفـَا إِكَّ ُؼقُفقَن َربَّ

امِحِغَ  ـَا َوَأْكَت َخْرُ افرَّ أم كاف فريؽ مف الذيف آمنكا يقكلكف ربنا آمنا بؾ فاغفر لنا كاشممنا [ َواْرمَحْ
 . (ِ)برحمتؾ، كأنت خير مف رحـ كعفا كصفح
 خامسًا: االستيزاء بالدعاة والموحدين:

ْذُُتُقُهْؿ ِشْخرِ ] َ ـُْتْؿ ِمـُْفْؿ َتْضَحُؽقنَ َؾاَتَّ ـُ ِري َو ـْ ْؿ ِذ ـُ ا َحتَّك َأْكَسْق أم تسخركف منيـ [ يًّ
كتستيزئكف بيـ حتى أنسككـ ذكرم بانشغالكـ باالستيزاء بيـ، ككنتـ منيـ تضحككف، قيؿ نزلت 

مثؿ ببلؿ كعمار كصييب كخباب  بكفار قريش كانكا يستيزئكف بالفقراء مف أصحاب النبي 
ُْؿ ُهُؿ افَػائُِزونَ ]ـ فقاؿ جؿ كعبل: رضي هللا عني وا َأَّنَّ أم إني جزيتيـ [ إِِّنه َجَزْيتُُفُؿ افَقْقَم بَِِل َصَزُ

قاؿ  ،بصبرىـ عمى األذل، كالسخرية بيـ الفكز العظيـ، كالنعيـ المقيػػـ، صبػػركا فجػػكزكا خيػػر الجػزاء
اِر َيْضَحُؽقنَ ـَ اـقا مِ ــــَ َآَمـُ ــْقَم افَِّذيـَؾافقَ ]ى: ػػتعال اُكقا  * َظَذ إََرائِِؽ َيـُْظُرونَ  * فُؽػَّ ـَ اُر َما  َب افُؽػَّ  َهْؾ ُثقه

                                                 
 .ُِٓ/ٔانظر: "إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"، أبي السعكد،  (1)
 .ٗٓ/ُٖانظر: "تفسير المراغي"، لممراغي،  (2)
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{26-22:}ادطَّففني[ َيْػَعُؾقنَ 
(ُ)

. 

 .(ِ) سادسًا: من ىدايات اآليات:
نما تقط عت الركابط كسقطت القيـ  -ُ انقطاع الكشائج كاألنساب يكـ القيامة فبل ينفع أحد أحدان، كا 

 انكا يتعارفكف عمييا في الدنيا، كال كاسطة إال العمؿ الصالح.التي ك
يعرض ميزاف الحساب كعممية الكزف في سرعة كاختصار بالعدؿ التاـ، فينيئان لمف ثقمت  -ِ

مكازينو فيـ المفمحكف الذيف ذكركا في مطمع السكرة، كتعسان لمف خفت مكازينو في جينـ 
 خالدكف.

كدر كىـ تمفح النار كجكىيـ حتى تكمح، كتشكه ىيئتيا، كيتصكير حاؿ الكافريف يـك القيامة  -ّ
 . لكنيا، حتى يرىب منيا العاقؿ

استخداـ أسمكب العذاب المعنكم، فالعذاب الحسي عمى فظاعتو أىكف مف التأنيب كالخزم  -ْ
 الذم يصاحبو، كىك اعتراؼ تتجمى فيو المرارة كالشقكة.

مة الكفر، تدخؿ النار، فقد بمغ السفو بالكفار االستيزاء بالرسؿ كالمؤمنيف جريمة أخرل بعد جري -ٓ
أف سخركا كضحككا مف المؤمنيف حتى ألياىـ عف ذكر هللا تعالى، كباعد بينيـ كبيف التدبر 

 كالتفكر في دالئؿ اإليماف المبثكثة في صفحات الكجكد.
ـَا َآَمـَّا َؾاْؽِػْر َفـَا وَ اإلكثار مف الدعاء بقكلو تعالى: عمى المؤمف  -6 ـَا َوَأْكَت َخْرُ ]َربَّ [ ...اْرمَحْ

 . 

 قصر مدة المبث في الدنيا وعقاب المشركين ورحمة المؤمنين: الخامس مقطعال
ْؿ َفبِْثُتْؿ يِف إَْرِض َظَدَد ِشـِغَ ]قاؿ تعالى:  ـَ ـَ  * َؿاَل  ي  * َؿاُفقا َفبِْثـَا َيْقًما َأْو َبْعَض َيْقٍم َؾاْشَلِل افَعاده

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  َؿاَل إِْن َفبِْثُتؿْ  ـُ ُؽْؿ  َّٓ َؿؾِقًَل َفْق َأكَّ َٓ ُتْرَجُعقنَ  * إِ ُؽْؿ إَِفْقـَا  ْؿ َظَبًثا َوَأكَّ ـُ َِل َخَؾْؼـَا َؾَتَعاَػ  * َأَؾَحِسْبُتْؿ َأكَّ

َّٓ ُهَق َربُّ افَعْرِش افَؽِريؿِ  َٓ إَِفَف إِ ـْ َيْدُع َمَع اهللِ إُِلًَ  * اهللُ اَدؾُِؽ احَلؼُّ  َِل ِحَساُبُف ِظـَْد َوَم َٓ ُبْرَهاَن َفُف بِِف َؾنِكَّ  ا َآَخَر 

َٓ ُيْػؾُِح افَؽاؾُِرونَ  ُف  ِف إِكَّ امِحِغَ  * َربه  . {008-003:}ادًمنون[ َوُؿْؾ َربه اْؽِػْر َواْرَحْؿ َوَأْكَت َخْرُ افرَّ

 أواًل: المناسبة:
  لى الدنيا بعده، ذكر تعالى أنيـ يسألكف في بعد بياف إنكار الكفار لمبعث، كأنو ال رجعة إ"     

ثـ ذكر  ع كتكبيخ عف مدة لبثيـ في األرض دكف أف يككف القصد مجرد السؤاؿػػؤاؿ تقريػػالنار س
                                                 

 .ِٕٕ-ِٕٔ/ّانظر: "لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ"، الخازف،  (1)
، ك"التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد َُُ-َُٗ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (2)

 .ُِٔ/ٓنخبة مف العمماء كالمفسريف، 
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ان ػػترحمو، تعميمػػتغفره كيسػػػػػػكلو بأف يسػػػػػر رسػػـ أمػػػث، ثػػكد البعػػػى كجػػؿ عمػػك كالدليػػػػػما ى تعالى
رش  .(ُ) "ة، حتى ال يككنكا مثؿ أكلئؾ الكفارػػؤلمادان لػػػكا 

 ثانيًا: التحميل المغوي:

 .(ِ)البلـ كالباء كالثاء أصؿ يدؿ عمى تمكث، كمنو لبث بالمكاف: أقاـ  :[َفبِْثُتؿْ ]

العيف كالباء كالثاء أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى الخمط، كالعبث: ىك الفعؿ ال يفعؿ عمى  :[َظَبًثا]
 .(ّ)، فالعبث: المعب استكاء كخمكص كصكاب

 .(ْ) "البرىاف: الحجة، كقد برىف عميو أم: أقاـ الحجة عميو" :[ُبْرَهانَ ] 

  ثالثًا: البالغة:

امِحِغَ ]قكلو تعالى:   . .(ٓ) فيو جناس اشتقاؽ  [َواْرَحْؿ َوَأْكَت َخْرُ افرَّ

 رابعًا: اإلعراب والقراءات:

ؿْ ]القراءات في قكلو:  ـَ  :[َؿاَل 

 ثير كحمزة كالكسائي: )قؿ( بغير ألؼ عمى األمر.قرأ ابف ك -ُ

 .(ٔ)كقرأ الباقكف باأللؼ عمى الخبر: )قاؿ(  -ِ

 :]َفبِْثُتْؿ[القراءات في قولو: 

 ( بإدغاـ الثاء كالتاء معان.ل ِبْثت معمرك كابف عامر كحمزة كالكسائي كأبك جعفر: ) قرأ أبك -ُ

 .(ٕ)( بإظيار الثاء كالتاء ل ِبْثت مكقرأ الباقكف: ) -ِ

 المعنى التفسيري ألوجو القراءات واإلعراب:

ليـ:  ؾ أف أىؿ النار قيؿػػي ذلػػى فػػ: "المعن- و هللاػػرحم –ة  ػػػف زنجمػػاؿ ابػػق معنى القراءة األولى:
قكلكا كـ لبثتـ في األرض عدد سنيف عمى األمر ليـ بأف يقكلكا ذلؾ، فأخرج الكبلـ عمى كجو األمر 

                                                 
 .ُُِ/ُٖأ.د. كىبة الزحيمي، "التفسير المنير"،  (1)
 .ِٖٕ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ِِٖ/ٓانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (2)
 .ُٖٗ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، َِٓ/ْانظر:" مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .ّْ/ُازم، " مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الر (4)
 .ِٓٗ/ِ، لمصابكني، "صفكة التفاسير"، كُُُ/ُٖ، أ.د. كىبة الزحيمي، "التفسير المنير "انظر: (5)
 .ِْْ/ُ، ك"البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي، ّٗٔ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (6)
 .ُِٗ/ُانظر: "البدكر الزاىرة"، لعبد الفتاح القاضي،  (7)
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، كقيؿ ىك سؤاؿ (ُ)عة إذا كاف المعنى مفيكمان كالمعنى مخاطبة جميع الناس" لمكاحد، كالمراد الجما
ف مٌدة لبثيـ في القبكر، كقيؿ األمر لمالؾ أف يسأليـ: كـ ىي السنيف التي لبثتمكىا في األرض ع

سكاءن بالعيش عمييا أك في القبكر 
(ِ) 

كيران لما لبثكا فيما سألكا الرجكع    أك الممؾ المأمكر بذلؾ تذ أم قاؿ هللا  معنى القراءة الثانية:
ُؿقنِ ]إليو مف الدنيا بعد التنبيو عمى استحالتو بقكلو:  َٓ ُتَؽؾه  .[ َؿاَل اْخَسُئقا ؾِقَفا َو

قاؿ الزمخشرم  ما حاصمو إنو عمى قراءة )قاؿ( بصيغة الماضي الفاعؿ ضمير يعكد إلى   
 .(ّ)ة بسؤاليـ مف المبلئك رػػػف أمػػػى مػػأك إل هللا 

( األمر لمممؾ أك بعض رؤساء أىؿ النار بسؤاؿ الكفار عف مدة قل كمكبالتالي تفيد قراءة: )
 مكثيـ في األرض.

نما السؤاؿ قال كمبينما تفيد قراءة: ) ( اإلخبار بأف هللا تعالى قاؿ ليـ كىك أعمـ بما لبثكا، كا 
نيـ يائسكف ضيق كا الصدكر ال يعنييـ حسابيا الستصغار أمر األرض، كاستقصار أياميـ فييا، كا 

 .(ْ)كعدتيا 

( بإدغاـ الثاء كالتاء معان فإنيا تفيد قصر مدة مكث الكفار في األرض لبثتمأما قراءة: )
 بالقياس مع مدة حياتيـ في النار.

( بإظيار الثاء كالتاء أنيـ مكثكا في األرض المدة التي قضى هللا لبثتمفي حيف تفيد قراءة: )
 بتماميا، كلـ ينقصكا منيا شيئا ليـ أف يحيكىا  (ٓ). 

كبالجمع بيف القراءات األربع يتبيف في اآلية تحذير لمكفار مف االغترار بالدنيا؛ ألف حياتيـ 
فييا قصيرة ميما طالت، كسيكبخيـ ربيـ، فيسأليـ كىـ في النار عف مدة مكثيـ فييا، لكنيـ     

دان بالقياس إلى خمكدىـ يجدكف ىذه الحياة قصيرة جبالرغـ مف مكثيـ فييا عمرىـ بكاممو إال أنيـ س
 .(ٔ)في النار 

                                                 
 .ّْٗ/ُ"حجة القراءات":  (1)
، ك"أضكاء ّٗٔ/ِ، ك"مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ"، لمنسفي، ُٕٕ/ٓانظر: "فتح القدير"، لمشككاني،  (2)

 .ّٕٓ/ٓالبياف"، لمشنقيطي، 
 .َِٓ/ّانظر: "الكشاؼ"،  (ّ)
 ، بتصرؼ.ِِْٖ/ْ"في ظبلؿ القرآف"، لسيد قطب،  (ْ)
 .َّّ/ِالعشر"، البف الجزرم، انظر: "النشر في القراءات  (5)
 .َّّ/ِ، كُُْ/ُانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (6)
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[القراءات في قولو تعالى:  ـَ ي  :]َؾاْشَلِل افَعاده
لقرأ ابف كثير كالكسائي كخمؼ: )      .(ُ)( بالنقؿ ف س 
 .(ِ)( بغير نقؿ فاسألكقرأ الباقكف: ) -ُ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:
لتفيد قراءة: ) سرعة نقؿ السؤاؿ لممبلئكة الذيف يحصكف أعمار العباد كيحصكف  ( بالنقؿف س 

 .(ّ)أعماليـ 

( بغير نقؿ التدقيؽ في السؤاؿ، كأف السؤاؿ عمى ظاىره ككأنيـ فاسألبينما تفيد قراءة: )
بعثكا كيظنكف أف الدنيا ما زالت باقية، فأحالكا السؤاؿ عمى مف يضبط ذلؾ، كبيذا تبرؤا مف عيدة 

 .(ْ)ب عدـ ضبط الجكا

كبالجمع بيف القراءتيف يتبيف أف الكفار في اآلخرة يككنكف في كرب شديد، كحاؿ يرثى ليا 
يف المختصيف بيذا  حيث ال يستطيعكف تقدير مدة مكثيـ في الدنيا، فيحيمكف السؤاؿ عنيـ إلى العادًٌ

حالتو إلى العمؿ في الدنيا حيث يظنكف أنيـ بعثكا، كالحياة كما ىي كالسؤاؿ عمى ظاىره، أك إ
 المبلئكة الذيف يحسبكف أعمار العباد، كيحصكف أعماليـ.

 :]َؿاَل إِْن[القراءات في قولو تعالى: 
 ( بغير ألؼ عمى األمر.قل إنقرأ حمزة كالكسائي: ) -ُ
 .(ٓ)( بألؼ عمى الخبر قال إنكقرأ الباقكف: ) -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

 مر مف يؤمر بسؤاليـ.( بغير ألؼ عمى أقل إنتفيد قراءة: )

 ( عمى اإلخبار عف السائؿ.قال إنكتفيد قراءة: )
                                                 

ىك نكع مف أنكاع تخفيؼ اليمز المنفرد، كلغة بعض العرب، اختص بركايتو كرش بشرط أف يككف آخر  النقؿ: (ُ)
كاف ذلؾ الساكف تنكينان، أك الـ  كممة، كأف يككف غير حرؼ مد، كأف تككف اليمزة أكؿ الكممة األخرل سكاء

تعريؼ، أك غير ذلؾ، فيتحرؾ الساكف بحركة اليمزة، كتسقط ىي مف المفظ لسككنيا كتقدير سككنيا، النشر 
 .َْٖ/ُفي القراءات العشر، البف الجزرم، 

 .َّّ/ِ، كُُْ/ُانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (2)
 .َِٔ/ّرم، انظر: "الكشاؼ"، لمزمخش (3)
 .ُِّ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (4)
 .َّّ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (5)
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 .(ُ)( بإدغاـ الثاء كالتاء معان فتفيد أنيـ شعركا بقصر مدة مكثيـ في الدنيا لبثتمأما قراءة: )

 ( بإظيار الثاء كالتاء فإنيا تفيد مدة مكثيـ في األرض بتماميا عمىلبثتمبينما قراءة: )
 حقيقتيا.

بيف القراءات األربع يتـ إخبار الكفار ًمفى السائؿ الذم يؤمر بسؤاليـ عف مدة  بالجمع  
ليـ لـ يشعركا أنيـ مكثكا في  عمى رغـ حياتيـ في الدنيا المدة التي قدرىا هللا  ـمكثيـ بأني

 األرض إال قميبلن.

ُؽْؿ إِفَ ]قكلو تعالى:  ْؿ َظَبًثا َوَأكَّ ـُ َِل َخَؾْؼـَا َٓ ُتْرَجُعقنَ َأَؾَحِسْبُتْؿ َأكَّ  . {004}ادًمنون:[ ْقـَا 

 يحتمؿ كجييف مف اإلعراب: [َظَبثًا]قكلو تعالى: 

 النصب في مكضع الحاؿ. الوجو األول:

 .(ِ)النصب عمى أنو مفعكؿ ألجمو  الوجو الثاني:

 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب:

تعممكا شيئان فحسبتـ أنما خمقناكـ المعنى أـ حسبتـ أنما خمقناكـ عابثيف، أم: ألـ  المعنى األول:
بغير حكمة حتى أنكرتـ البعث، فعبثان: حاؿ مف نكف العظمة، أم: عابثيف، كالتقدير: أـ حسبتـ أننا 

 .(ّ)خمقناكـ كحالنا أننا عابثيف بخمقكـ 
أـ حسبتـ أنما خمقنا إياكـ مف أجؿ أك ألجؿ البعث، فعبثان ىنا منصكبة مفعكالن  المعنى الثاني:

 ى: ػػػػػػو تعالػػػؿ قكلػػك مثػػػاب، كىػػػػا كال عقػػػكاب ليػػػـ، ال ثػػت البيائػػا خمقػػكا كمػػػكا كتعبثػػو، أم: لتمعبػػألجم

َك ُشًدى] قامة أكامر هللا  {26}القوامة:[ َأَُيَْسُب اِْلْكَساُن َأْن ُيْسَ نما خمقكـ لمعبادة كا   .(ْ) ، كا 

 أثر االختالف:
ياف عمى إعراب الكممة الكاحدة، مع أنيا منصكبة في الكجييف، كلكف لقد ترتب ىنا معن

 مسكغ النصب في األكؿ: أنيا حاؿ، كالثاني: عمى أنيا مفعكؿ ألجمو، كالتقدير: مف أجؿ العبث.

                                                 
 .ِّْ/ٓانظر:" معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف"، البغكم،  (1)
 .ِٔٗ/ِانظر: "التبياف في إعراب القرآف"، العكبرم،  (2)
، ك"الجامع ألحكاـ َِّ/ُّ، ك"ركح المعاني"، لؤللكسي، ُِٗ/ُٖب"، لصافي، انظر: "الجدكؿ في اإلعرا (3)

 .ُٔٓ/ُِالقرآف"، لمقرطبي، 
، ك"التحرير كالتنكير"، البف ّٓٓ/ٔ، ك"إعراب القرآف كبيانو"، لصافي، ِّْ/ٓانظر: "معالـ التنزيؿ"، البغكم،  (4)

 .ُّٔ/ُٖعاشكر، 
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 خامسًا: المعنى اإلجمالي:
 يا دار ممر محدودة:الدن أواًل:

ْؿ َفبِْثُتْؿ يِف إَْرِض َظَددَ ]قاؿ تعالى:  ـَ ـَ  * ِشـِغَ  َؿاَل  ي  [َؿاُفقا َفبِْثـَا َيْقًما َأْو َبْعَض َيْقٍم َؾاْشلَِل افَعاده
كـ مدة إقامتكـ في الدنيا؟  األول:أم قاؿ هللا تعالى أك الممؾ المأمكر بسؤاليـ، ففيو كجياف: 

 التبكيتسؤاؿ ليـ عف مدة لبثيـ في القبكر، كىي حالة ال يعممكنيا، كالغرض مف السؤاؿ  والثاني:
َؿاُفقا َفبِْثـَا َيْقًما َأْو َأْو َبْعَض ]كالتقريع كالتكبيخ ليـ ما ظنكه طكيبلن فيك يسير لما أنكركه مف البعث  

فقد نسي ىؤالء األشقياء مدة لبثيـ في الدنيا، لما حٌؿ بيـ مف نقمة هللا تعالى عمييـ، حتى  . [َيْقمٍ 
ـَ َؾاْش ]حسبكا أنيـ لـ يمكثكا إال يكمان أك بعض يكـ  ي العاديف  سأؿ الحفظة أكاأم ف [لَِل افَعاده

(ُ)ألعماؿ العباد كأعمارىـ
. 

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ ]       ـُ ُؽْؿ  َّٓ َؿؾِقًَل فَْق َأكَّ قاؿ ليـ الممؾ ما لبثتـ إال قميبلن، لك كنتـ  [َؿاَل إِْن َفبِْثُتْؿ إِ
، كاالستفياـ عف عدد سنكات تعممكف شيئان مف العمـ كلما صدر منكـ ما أكجب خمكدكـ في النار

المكث في األرض، مستعمؿ في التنبيو، ليظير ليـ خطؤىـ إذ كانكا يزعمكف أنيـ إذا دفنكا في 
َذفَِؽ ]األرض ال يخرجكف منيا، قاؿ تعالى:  ـَ اَظُة ُيْؼِسُؿ ادُْجِرُمقَن َما َفبُِثقا َؽْرَ َشاَظٍة  َوَيْقَم َتُؼقُم افسَّ

اُكقا ُيْمَؾُؽقنَ  وم:}ا[ ـَ  {44لرُّ
(ِ). 

 ثانيًا: أن هللا لم يخمق اإلنسان عبثًا:
َٓ ُتْرَجُعقنَ ]   ُؽْؿ إَِفْقـَا  ْؿ َظَبثًا َوَأكَّ ـُ َِل َخَؾْؼـَا أم ظننتـ أنكـ مخمكقيف عبثان كلعبان  [َأَؾَحِسْبتُْؿ َأكَّ

يككف الخمؽ عبثان كليكان كباطبلن ببل قصد كال حكمة، كببل غاية كال ىدؼ، كىنا نفي مف هللا تعالى أف 
ببل غاية كىدؼ؛ ألف هللا تعالى خمقنا لغاية مرسكمة، ككضع ليا منيجان يحدد ىذه الغاية كليا 

َٓ ُتْرَجُعقنَ ]: كؿ ػػػـ يقػػا، ثػػؿ إلييػػأسباب تكص ُؽْؿ إَِفْقـَا  أف ػػػـ كػػـ كدكف إرادتكػػان منكػػأم رغم [َوَأكَّ
 .(ّ)كالجزاء  يئان ما يسكميـ، فترجعكف لمحسابػػػش

َٓ ُيْػَتـُقنَ ]قاؿ تعالى:  قا َأْن َيُؼقُفقا َآَمـَّا َوُهْؿ  ـُ  . {3}العنكبوت:[ َأَحِسَب افـَّاُس َأْن ُيْسَ
 .(ْ)سادسًا: من ىدايات اآليات:

 عظـ ىكؿ يـك القيامة كشدة الفزع فيو، فميتؽ ذلؾ باإليماف كالعمؿ الصالح. -ُ
                                                 

 .ٗٔ/ْانظر: "النكت كالعيكف"، لمماكردم،  (1)
 .ُُّ/ُٖانظر: "التحرير كالتنكير"، البف عاشكر،  (2)
 .َُُْٕ/ُٔانظر: "الخكاطر"، لمشعراكم،  (3)
، ك"أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم، ُُٖ-ُُٓ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (4)

 .ُّٔ/ٓسريف، ، ك"التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفْٓٓ/ّ
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يا، كاالستفادة مف تمؾ المدة بأقصى قدر ممكف لمقياـ التنبيو عمى قصر مدة المكث في الدن -ِ
 بالطاعات كالتقرب بالقربات، كاجتناب المحظكرات كالمنييات.

إف شدة العذاب التي يرتع بيا الكفار في نار جينـ أنستيـ مدة مكثيـ في الدنيا أحياء، كفي  -ّ
عمى المبلئكة الذيف كانكا القبكر أمكاتان، لذا أحالكا الجكاب عمى الحاسبيف العارفيف بذلؾ، أك 

 معيـ في الدنيا.

تنتيي السكرة بتقرير األلكىية الكاحدة، كتحذير مف يدعكف مع هللا إليان آخر، كا عبلف الخسارة  -ْ
 الكبرل لمف يشرككف باهلل، في مقابؿ الفبلح في أكؿ السكرة الذم كعد هللا بو المؤمنيف.

، كمف ىنا كجيت ىذه ؾ إجابة الدعاء إال ىك ال يجكز الدعاء إال إلى هللا كحده؛ ألنو ال يمم -ٓ
 اآليات إلى هللا في طمب الرحمة كالغفراف، كىك أرحـ الراحميف، كبرحمتو يتـ الفبلح كالفكز.

مف قصر النظر كجيالة اإلنساف كغبائو أف يظف كما يظف الماديكف أف الدنيا ىي كؿ شيء،  -ٔ
 ى أعماليـ.كأال رجعة إلى هللا كالدار اآلخرة ليجازم الناس عم

إف المؤمف الحؽ ىك الذم يديـ النظر كالتأمؿ في بديع خمؽ هللا كقدرتو، ليتكصؿ بذلؾ إلى  -ٕ
مكانو، كيستمر في عبادتو لربو حتى المكت، كيكثر مف دعاء هللا تعالى قائبلن:  إثبات البعث كا 

دالئؿ غفرانو  رب اغفر كارحـ كأنت خير الراحميف؛ ألف االنقطاع إلى هللا تعالى، كااللتجاء إلى
 . كرحمتو عاصماف عف كؿ اآلفات كالمخاكؼ 
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 الفصل الثاني
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف 

 (02-1سورة النور من اآلية )
 كيتككف مف مبحثيف:

 (.0-1المبحث األول: مقاصد وأىداف سورة النور من اآلية )
 (.02-6) المبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة النور من اآلية

 

 
 

 
 



-ُْٗ- 
 

 
 
 

 
 المبحث األول

مقاصد وأىداف سورة النور من الدراسة التحميمية ل
 (0-1اآلية )

 :قاطعكيشتمؿ عمى ثبلثة م
 مكانة سورة النور، وعظم شأنيا.األول: قطع الم
 الثاني: حد الزنا وحكم الزناة.قطع الم
 .حد القذفالثالث:  قطعالم
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 وعظم شأنيا سورة النورمكانة : األول المقطع
ُرونَ ]قاؿ تعالى:  َـّ ُؽْؿ َتَذ  . {0}النور:[ ُشقَرٌة َأْكَزْفـَاَها َوَؾَرْوـَاَها َوَأْكَزْفـَا ؾِقَفا َآَياٍت َبقهـَاٍت َفَعؾَّ

 أواًل: المناسبة:

سكرة "المؤمنكف" بأنو لـ يخمؽ الخمؽ عبثان، ابتدأ سكرة "النكر" باالمتناف  لما ختـ هللا 
 .(ُ)يا لرفع التنازع كحسـ مادة الشر ببياف ما خمقكا لو مف أحكاـ كتكاليؼ تعبدىـ بعمى المخاطبيف 
 : غويثانيًا: التحميل الم

ىي كؿ منزلة سامية مف البناء، كمنيا سكرة القرآف؛ ألنيا منزلة بعد منزلة كمقطكعة  :[ُشقَرةٌ ]
 .(ِ)عف األخرل، كالجمع سكر 

    د أصؿ صحيح يدؿ عمى قطع الشيء الصمب كالتأثير فيو مف حزو الفاء كالراء كالضا [:َوَؾَرْوـَاَها]
 .(ّ)أك غيره، كالفرض ما أكجبو هللا تعالى، كسمي بذلؾ ألف لو معالـ كحدكد 

        الباء كالياء كالنكف أصؿ كاحد كىك بيعد الشيء كانكشافو، كباف الشيء بيانان اتضح  :[َبقهـَاٍت ]
 .(ْ)فيك بيًٌف

 غة:ثالثًا: البال

 التنكير فييا لمتفخيـ، أم: ىذه سكرة عظيمة الشأف، كجميمة القدر. [ُشقَرٌة َأْكَزْفـَاَها]* قاؿ تعالى: 

إلبراز كماؿ العناية  [َوَأْكَزْفـَا ؾِقَفا َآَياٍت َبقهـَاٍت ]" في قكلو: أنزلنااإلطناب بتكرير لفظ "
 .(ٓ)ماـ بشأنيا، كىك مف باب ذكر الخاص بعد العاـ لمعناية كاالىت

 رابعًا: القراءات:

 :[َوَؾَرْوـَاَها]القراءات في قكلو تعالى: 

 ( بتشديد الراء.فر ضناىاقرأ ابف كثير كأبك عمر: ) -ُ
                                                 

 .ٔٔ/ُٖ، كتفسير المراغي، لممراغي، َِِ-َُِ/ُّانظر: نظـ الدرر، لمبقاعي،  (1)
 .ُٕٓ/ُ، كمختار الصحاح، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُُٓ/ّانظر: مقاييس المغة، البف فارس،  (2)
 .ِّٕ/ُزم، ، كمختار الصحاح، لزيف الديف الحنفي الراْٖٖ/ْانظر: مقاييس المغة، البف فارس،  (3)
 .ّْ/ُ، كمختار الصحاح، لزيف الديف الحنفي الرازم، ِّٕ/ُانظر: مقاييس المغة، البف فارس،  (4)
، كصفكة ُِِ/ُٖ، كالتفسير المنير، أ.د. كىبة الزحيمي، ُّٕٓ/َُانظر: زىرة التفاسير، ألبي زىرة،  (5)

 .َِّ/ِالتفاسير، الصابكني، 
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 .(ُ)( بتخفيؼ الراء فرضناىاكقرأ الباقكف: ) -ِ

ُرونَ ] القراءات في قولو تعالى: َـّ  :[َتَذ

 : )تذىك ركف( بتخفيؼ الذاؿ.كحفص قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ -ُ

 .(ِ)كقرأ الباقكف: )تذ ك ركف( بتشديد الذاؿ  -ِ

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

( بتشديد الراء المبالغة كالتأكيد كالتشديد في كجكب العمؿ بما في فرضناىاتفيد قراءة: )
كأفادت كثرة المفركض عمييـ كما كاإلشارة إلى زيادة لزكمو ، (ّ)السكرة عمى الخمؽ إلى قياـ الساعة 

 .(ْ)اد التشديد كجكب العمؿ بما في السكرة عمى حد سكاء أف

: "كمف قرأ بالتشديد فعمى كجييف، أحدىما: عمى معنى التكثير ك معنى إنا (ٓ)يقكؿ الزجاج 
 .(ٔ)فرضنا فييا فركضان كثيرة، ثانييما: عمى معنى بينا كفصمنا ما فييا مف الحبلؿ كالحراـ 

ت كجكب العمؿ بما في السكرة مف أمر بالحبلؿ كنيي (: فأفادفرضناىاأما قراءة التخفيؼ )
 .(ٕ)عف الحراـ كجكبان قطعيان كىك يقع لمقميؿ كالكثير 

نكاهو كدالئؿ ( بالتخفيؼ تذكر كؿ ما في السكرة مف أكامر ك تذكرونفيما تفيد قراءة )
 .(ٖ)كاضحات كعدـ نسيانو 

                                                 
 .َّّ/ِ"، البف الجزرم، انظر: "النشر في القراءات العشر (1)
 .ِِٔ/ِانظر: المرجع السابؽ،  (2)
، ك"ببلغة الكممة في التعبير ٖٕٓ/ّك"مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ"،  َِٖ/ّانظر: "الكشاؼ"، لمزمخشرم،  (3)

 .ّْالقرآني"، د. فاضؿ السامرائي، ص
 .ِٕٓ/ٗ، كتفسير األلكسي، ِْٕٖ/ْظبلؿ القرآف"، سيد قطب، انظر: "في  (4)
أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرم الزجاج، كاف مف أىؿ العمـ باألدب كالديف المتيف، أخذ األدب عف المبرد كثعمب  (5)

، لو مجمكعة مف المصنفات منيا: معاني القرآف، كاالشتقاؽ، األنكاء، كفعمت كأفعمت، تكفي -رحميما هللا –
، كتاريخ ْٗ/ُياف، أبك العباس ابف خمكاف، سنة ست عشرة كثبلثمائة كقيؿ قبؿ ذلؾ، انظر: كفيات األع

 .ّٖ/ُالعمماء النحكييف مف البصرييف كالككفييف كغيرىـ، ألبي المحاسف التنكخي، 
 .ِٕ/ْ"معاني القرآف كا عرابو"،  (6)
، ك"المغني في تكجيو القراءات"، د. محمد ُّّ/ِانظر: "الكشؼ عف كجكه القراءات"، لمكي بف أبي طالب،  (7)

 .َٕ/ّف، سالـ محيس
 .َِٖ/ّ( "انظر: الكشاؼ"، لمزمخشرم، ٖ)
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عدـ النسياف إلى درجة االعتبار ( فتفيد المبالغة في التذكر، ك تذ كرونأما قراءة التشديد )
 .(ُ)  كاالتعاظ باعتبار أف التشديد يفيد التكثير كالمبالغة

كبالجمع بيف القراءات يتضح أف اآليات تحمؿ معنى الفرض، كالمبالغة في إيجاب ما في 
 السكرة مف أحكاـ مع بيانيا كتكضيحيا حتى يعتبر الناس كيتعظكا.

  خامسًا: المعنى اإلجمالي:

 :سورة النور مكانة

      ، كأكجبنا ىذه سكرة عظيمة الشأف مف جكامع سكر القرآف أكحينا بيا إليؾ يا محمد 
ما فييا مف األحكاـ إيجابان قطعيان كأحكاـ الزنى كالقذؼ كالمعاف، كالحمؼ عمى ترؾ الخير، 

بداء الزينة لممحاـر كغيرىـ ... الخ،  أنزلنا  [قَفا َآَياٍت َبقهـَاٍت َوَأْكَزْفـَا ؾِ ]كاالستئذاف كغض البصر، كا 
فييا آيات تشريعية كاضحات الداللة عمى أحكاميا لتككف لكـ قبسان كنبراسان، كتكرير لفظ اإلنزاؿ؛ 
إلبراز كماؿ العناية بشأنيا، كذلؾ لتتعظكا كتعتبركا بيذه األحكاـ كتعممكا بمكجبيا، كتعتقدكا كحدانية 

 .(ِ)هللا تعالى كقدرتو 

 حد الزنا وحكم الزناة: يالثان المقطع
ـِ اهللِ]قاؿ تعالى:  ْؿ ُِبَِِل َرْأَؾٌة يِف ِدي ـُ َٓ َتلُْخْذ ؾَّ َواِحٍد ِمـُْفَِل ِمئََة َجْؾَدٍة َو ـُ اِِّن َؾاْجؾُِدوا  اكِقَُة َوافزَّ  افزَّ

َِل َضائَِػٌة مِ  ـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َوافَقْقِم أَِخِر َوْفَقْشَفْد َظَذاَُبُ ـُ ًة *  ـَ اُدْمِمـِغَ إِْن  ـَ َّٓ َزاكَِقًة َأْو ُمْؼِ َٓ َيـْؽُِح إ اِِّن  افزَّ

َم َذفَِؽ َظَذ اُدْمِمـِغَ  ٌك َوُحره َّٓ َزاٍن َأْو ُمْؼِ َٓ َيـْؽُِحَفا إِ اكَِقُة   . {2-3}النور:[ َوافزَّ

 أواًل: المناسبة:
ـ كالتشريعات، شرع بذكر أكؿ أنو أنزؿ سكرة عظيمة كمميئة باألحكا بعد أف بي ف هللا 

دُّه.  حكـ فييا كىك حكـ الزنا كحى

جده  مف طريؽ عمرك بف شعيب عف أبيو عفأخرج الترمذم كأبك داكد كالنسائي "ب النزولثانيًا: سب
  ككاف رجبلن يحمؿ األسرل مف مكة حتى يأتي (ّ)قاؿ: كاف رجؿ يقاؿ لو مرثد بف أبي مرثد ،

                                                 
." ّّٓ/ٖ، ك"التفسير الحديث"، محمد عزت دركزة، ُِِ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .انظر: "التفسير المنير"، أ (1)

 ِٖٗ/ِصفكة التفاسير"، الصابكني، 
 .َِٖ/ّالكشاؼ"، لمزمخشرم، انظر: " (2)
أبك صحابي، كاسمو كٌناز، كىما مف شيد بدران، كتقدـ أبكه،   مرثد بف أبي مرثد الغنكم، صحابي جميؿ، ك  (3)

استشيد في صفر، سنة ثبلث في غزاة الرجيع، انظر: "اإلصابة في تمييز الصحابة"، ابف حجر العسقبلني، 
ٔ/ٓٓ-ٓٔ. 
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رأة بغي بمكة يقاؿ ليا عناؽ، ككانت صديقة لو، كأنو كاف كعد رجبلن بيـ المدينة، قاؿ: ككانت ام
مف أسارل مكة يحممو، قاؿ: فجئت حتى انتييت إلى ظؿ حائط مف حكائط مكة في ليمة مقمرة، 
قاؿ: فجاءت عناؽ فأبصرت سكاد ظمي بجنب الحائط فمما انتيت إلي  عرفت، فقالت مرثد؟ قمت: 

ىمـ فبت عندنا الميمة، قاؿ: قمت يا عناؽ حٌرـ هللا الزنا، قالت: يا أىؿ مرثد، فقالت: مرحبان كأىبلن ك 
الخياـ، ىذا الرجؿ يحمؿ أسراكـ، قاؿ: فتبعني ثمانية، كسمكت الخندمة، فانتييت إلى كيؼ أك غار 
فدخمت، فجاؤكا حتى قامكا عمى رأسي فبالكا فظؿ بكليـ عمى رأسي، كعماىـ هللا عني، ثـ رجعكا 

حبي فحممتو، ككاف رجبلن ثقيبلن حتى انتييت إلى اإلذخر، ففككت عنو أكبمو فجعمت كرجعت إلى صا
فقمت: يا رسكؿ هللا أنكح عناقان مرتيف،  أحممو كيعنني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسكؿ هللا 

َّٓ َزاكَِقًة َأْو ]فمـ يرٌد عمي  شيئان حتى نزلت:  فأمسؾ رسكؿ هللا  َٓ َيـْؽُِح إ اِِّن  َٓ افزَّ اكَِقُة  ًة َوافزَّ ـَ ُمْؼِ

كٌ  َّٓ َزاٍن َأْو ُمْؼِ : يا مرثد الزاني ال ينكح إال زانية أك مشركة كالزانية ال  فقاؿ رسكؿ هللا  [َيـْؽُِحَفا إِ
 .(ِ) (ُ) "ينكحيا إال زاف أك مشرؾ فبل تنكحيا

 ثالثًا: التحميل المغوي:
 .(ّ)دؿ عمى رقة كرحمة كرأفة، كالرأفة أشد الرحمة الراء كاليمزة كالفاء كممة كاحدة ت :[َرْأَؾةٌ ]
 .(ْ)الجيـ كالبلـ كالداؿ أصؿ كاحد يدؿ عمى قكة كصبلبة، كجمده: ضربو  :[َؾاْجؾُِدوا]
، كالطاء كالكاك كالفاء أصؿ صحيح يدؿ عمى دكراف (ٓ)الطائفة مف الشيء قطعة منو  :[َضائَِػةٌ ]

 .(ٔ)ما جماعة تطيؼ بالكاحد أك بالشيء الشيء عمى الشيء، كالطائفة مف الناس فكأن
 رابعًا: البالغة: 

ـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َوافَقْقِم أَِخرِ ]قكلو تعالى:  ـُ  .(ٕ)فييا تحريض كا غراء  [إِْن 
 خامسًا: اإلعراب:

َٓ ]قاؿ تعالى:  ؾَّ َواِحٍد ِمـُْفَِل ِمئََة َجْؾَدٍة َو ـُ اِِّن َؾاْجؾُِدوا  اكِقَُة َوافزَّ ـِ اهللِ افزَّ ْؿ ُِبَِِل َرْأَؾٌة يِف ِدي ـُ  َتلُْخْذ

ـَ اُدْمِمـِغَ  َِل َضائَِػٌة ِم ـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َوافَقْقِم أَِخِر َوْفَقْشَفْد َظَذاَُبُ ـُ  .[إِْن 

                                                 
 صحيح. (، ،حكـ األلباني:ُّٕٕ، ح )ِّٖ/ٓ"سنف الترمذم"، باب كمف سكرة النكر،  (1)
 .ُٕٔ/ِنزكؿ القرآف"، لخالد المزيني،  "المحرر في أسباب (2)
 .ُُٓ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُْٕ/ِانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .ٗٓ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُْٕ/ُانظر:" مقاييس المغة"، البف فارس،  (4)
 .ُّٗ/ُلحنفي الرازم، "مختار الصحاح"، لزيف الديف ا (5)
 .ّّْ/ّ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (6)
 .َِّ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ُِّ/ُٖانظر:" التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (7)



-ُْٓ- 
 

 أوجو اإلعراب:
 يحتمؿ كجييف مف اإلعراب: [َؾاْجؾُِدوا]* قكلو تعالى: 

 مف اإلعراب. مستأنفة ال محؿ ليا الوجو األول:
 .(ُ)في محؿ رفع خبر  الوجو الثاني:

 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب:
لنبيو كفيما يتمى  في ىذه السكرة حكـ الزانية كالزاني، ككأنو يقكؿ  بٌيف هللا  المعنى األول:

ؾَّ َواِحدٍ ]عميكـ الزانية كالزاني، ككأف سائبلن يقكؿ: كماليـ؟ فكاف الجكاب:  ـُ ِمـُْفَِل ِمئََة  َؾاْجؾُِدوا 

 .(ِ) [َجْؾَدةٍ 

عف عقاب الزانية كالزاني مبتدأ بذكرىما مخبران عف العقاب قائبل:  ىكذا أخبر هللا  المعنى الثاني:
ـِ اهللِ ] ْؿ ُِبَِِل َرْأَؾٌة يِف ِدي ـُ َٓ َتْلُخْذ ؾَّ َواِحٍد ِمـُْفَِل ِمَئَة َجْؾَدةٍ َو ـُ تدأ كالزاني ، فعميو تككف الزانية مب[َؾاْجؾُِدوا 

 .(ّ)معطكفان عمييا في الحكـ، كجممة فاجمدكا خبر لممبتدأ 
 أثر االختالف:

عمى الكجو األكؿ كانت جممة )فاجمدكا( مستأنفة جكابان لسؤاؿ مقدر، كعمى الكجو الثاني 
 كانت خبران، مما زاد كضكح المعنى كبيانو.

 سادسًا: القراءات:
 :[َرْأَؾةٌ ]القراءات في قكلو تعالى: 

 : )رىأىفىةه( بفتح اليمزة.(ْ)قرأ قنبؿ  -ُ
كقرأ الباقكف: )رىٍأفىةه( بإسكاف اليمزة  -ِ

(ٓ). 

                                                 
، ك"معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف"، البغكم، َُٔٓ/ٖانظر: "اليداية إلى بمكغ النياية"، لمكي بف أبي طالب،  (1)

ٔ/ٕ. 
 .ِٖٓ/ِانظر: "التبياف في إعراب القرآف"، العكبرم،  (2)
، ك"الجدكؿ في اإلعراب"، لمحمكد عبد الرحيـ صافي، َُٔ/ُِانظر:" الجامع ألحكاـ القرآف"، القرطبي،  (3)

 .ٖٓٓ/ٔ، ك"إعراب القرآف كبيانو"، لمحيي الديف أحمد دركيش، ِِْ/ُٖ
ىػ، انتيت إليو مشيخة اإلقراء ُٓٗ، كلد سنة لد بف سعيد المخزكميمحمد بف خا ىك محمد بف عبد الرحمف بف (4)

بالحجاز، كرحؿ إليو الناس مف جميع األقطار، كىك مف أشير الركاة عف ابف كثير المكي، تكفي بمكة سنة 
 .َِْ/ٓىػ، انظر: األعبلـ، لمزركمي، ُِٗ

 .َّّ/ِانظر: النشر في القراءات العشر، البف الجزرم،  (5)
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 العالقة التفسيرية بين القراءات:
تحيا الرأفة أشد الرحمة فيي أخص منيا كقرئت )الرأفة( بقراءات منيا إسكاف اليمزة كف

بداليا ألفان، ككميا لغات، كالمعنى أف الكاجب   -تعالى-تصمبكا في ديف هللاعمى المؤمنيف أف يكا 
 .كيستعممكا الجد كالمتانة فيو، كال يأخذكـ الميف كاليكادة في استيفاء حدكده 

كالرأفة أرؽ الرحمة كقرئ رأفة بفتح األلؼ عمى كزف فعمة كقيرئ رآفة عمى "قاؿ القرطبي: 
 .(ُ)"كزف فعالة ثبلث لغات، كىي كميا مصادر أشيرىا األكلى مف رؤكؼ إذا رؽ كرحـ 

 رابعًا: المعنى اإلجمالي:
 أواًل: حد الزنا:

ىك كلكج فرج في فرج ال يحؿ لو، كنعني بالكلكج: غياب ما يسمى بالمدكرة مف الرجؿ في  الزنا لغة:
 .(ِ) فرج المرأة، سكاء حدث إنزاؿ أك لـ يحدث

 .(ّ) لكطء في قيبؿ خاؿ عف ممؾ كشبيةا الزنا اصطالحًا:
 الزنا الموجب لمحد:

اكِ ] ـِ اهللِ إِنْ افزَّ ْؿ ُِبَِِل َرْأَؾٌة يِف ِدي ـُ َٓ َتلُْخْذ ؾَّ َواِحٍد ِمـُْفَِل ِمَئَة َجْؾَدٍة َو ـُ اِِّن َؾاْجؾُِدوا  ـُْتْؿ  َقُة َوافزَّ ـُ

ـَ ادُْمِمـِغَ  َِل َضائَِػٌة ِم حد الزنا شرعت سكرة )النكر( ببياف  [ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َوافَقْقِم أَِخِر َوْفَقْشَفْد َظَذاَُبُ
كقررت لو عقكبة محددة، فالذم يقع في الزنا إما أف يككف بكران أك محصنان، كىذا يعد في اإلسبلـ 

كال يقبؿ اإلسقاط مف األفراد كال  عقكبة قيًررىت لمصمحة الجماعة، كىي حؽ هلل  وحدان، كفي
، كنيت الشريعة (ْ)الجماعة، كالغاية عف ىذه العقكبة ىي رفع الفساد، كتحقيؽ السبلمة كالصيانة 

عف تخفيؼ العقكبة كالتراخي في تنفيذىا، كربطت ذلؾ بحقيقة اإليماف في نفكس المؤمنيف، ألف 
الزنا جريمة أكبر مف أف تستدر العطؼ أك تستجمب الرحمة بالزناة، فاإليماف ىك السبيؿ الذم يحفظ 

الزنا يقبؿ عمى ىذه اإلنساف مف فعؿ المحرمات كىك درع يحمي صاحبو مف الميمكات، فمرتكب 
إذا زنى : )كاإليماف ال يجتمع مع الزنا، لقكلو  .الجريمة كقد خرج مف اإليماف أثناء مباشرتو لمزنا

 .(ٓ)(العبد خرج من اإليمان وكان كالظمة، فإذا انقمع منيا رجع إليو اإليمان
                                                 

 .َُِ/ِ، كانظر: معاني القراءات، ألبي منصكر األزىرم اليركم، ُُٕ/ُِ، "امع ألحكاـ القرآفالج" (1)
 .ِْ/ِّسمة التفسير"، لمعدكم، م"س (2)
 .ِٖ/ُ"تفسير سكرة النكر"، محمد الشنقيطي،  (3)
 .ّّ/ٕ، كبدائع الصانع في ترتيب الشرائع، لعبلء الديف الحنفي، ُٓ/ْانظر: فتح القدير، لمشككاني،  (4)
(، كقاؿ الحاكـ حديث صحيح ٔٓ، ح )ِٕ/ُ"المستدرؾ عمى الصحيحيف"، لمحاكـ النيسابكرم، كتاب اإليماف،  (5)

 عمى شرط الشيخيف، فقد احتجا بركاتو، كلو شاىد عمى شرط مسمـ، ككافقو الذىبي.
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 .(ُ)( ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن ...: )كقكلو 

     حش، فاهلل تعالى يظمو في ظمو يـكالعظيـ الذم يعؼ نفسو عف فعؿ الفكا كـر اإلسبلـ       
اإلمام هللا في ظمو يوم ال ظل إال ظمو،  سبعة يظميم: )ال ظؿ إال ظمو، كىذا مصداؽ لقكلو 

و متعمق بالمساجد، ورجالن تحابا في هللا اجتمعا ـل قمبــادة هللا، ورجـــي عبــأ فــاب نشــالعادل، وش
ب وجمال فقال إني أخاف هللا، ورجل تصدق ـرأة ذات منصــو امــل دعتــو، ورجــا عميــو، وتفرقعمي

 .(ِ)( بصدقة وأخفاىا حتى ال تعمم يمينو ما تنفق شمالو، ورجل ذكر هللا خاليًا ففاضت عيناه

فعقكبة الزنا التي كردت في سكرة )النكر( سبقتيا عقكبة أخرل كانت مخففة كمؤقتة، حيث 
ـْ كَِسائُِؽْؿ ]نت عقكبة الزانييف في أكؿ اإلسبلـ، ما جاء في سكرة النساء كا ِِت َيْلتَِغ افَػاِحَشَة ِم َوافَلَّ

َـّ اَدْقُت  اُه َـّ يِف افُبُققِت َحتَّك َيَتَقؾَّ َـّ َأْرَبَعًة ِمـُْؽْؿ َؾنِْن َصِفُدوا َؾَلْمِسُؽقُه َعَؾ اهللُ ُلَُ َؾاْشَتْشِفُدوا َظَؾقِْف َـّ  َأْو ََيْ

ابً  * َشبِقًَل  اَن َتقَّ ـَ ا َؾنِْن َتاَبا َوَأْصَؾَحا َؾَلْظِرُوقا َظـُْفَِل إِنَّ اهللَ  َذاِن َيْلتَِقاَِّنَا ِمـُْؽْؿ َؾَآُذوُُهَ [ ا َرِحقًِل َوافؾَّ

عيير لمرجاؿ، ثـ نسخ ذلؾ ت، فكانت عقكبة الزنا الحبس في البيكت لمنساء، كال {06-04:}النساء
في حديث  حد الزنا في سكرة )النساء( فكاف ىك السبيؿ الذم أشار إليو النبي  ، كنزؿ(ّ)الحكـ

خذوا عني، خذوا عني، قد جعل هللا لين سبياًل، البكر قاؿ: ) أف النبي  عبادة بف الصامت 
 .(ْ)( بالبكر، جمد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جمد مائة والرجم

ة، كفي حد السرقة بالرجؿ، ألف دكاعي الزنا تحدث مرأ حد الزنا بالكالحكمة في البدء في 
غالبان مف المرأة كعاره عمييا أشد، كأثره فييا أدكـ، كأما السرقة فالغالب كقكعيا مف الرجاؿ، كىـ 

 .(ٓ)عمييا أجرأ مف النساء كأخطر، فقدمكا عمييف 

ني رسو: )قاؿ رسكؿ هللا  إال ل هللا ال يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ال إلو إال هللا، وا 
كعمكـ قكلو  ،(ٔ)( ، والنفس بالنفس، والتارك لدينو المفارق لمجماعةبإحدى ثالث: الثيب الزاني

اِِّن ]تعالى:  اكَِقُة َوافزَّ يشمؿ المسمـ كالكافر، كحد الجمد ىك عقكبة لمزاني البكر مف الرجاؿ  [افزَّ
 بالغ فحده الرجـ، كعقكبة الرجـ  ك مسمـ حرػكى ،و كطء صحيحػػبؽ لػاء، كأما المحصف الذم سػػكالنس

                                                 
 (.ِْٕٓ، ح )ُّٔ/ّ"صحيح البخارم"، كتاب المظالـ كالغصب، باب النيي بغير إذف صاحبو،  (1)
 (.َٔٔ، ح )ُّّ/ُ"صحيح البخارم"، كتاب اآلذاف، باب مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة،  (2)
 .ُٖٓ/ُانظر: "الناسخ كالمنسكخ"، لمنحاس،  (3)
 (.َُٗٔ، ح )ُُّٔ/ّ"صحيح مسمـ"، كتاب الحدكد، باب حد الزنا،  (4)
"، لمسمرقندم،  (5)  .ْٓٗ/ِانظر: "بحر العمـك
 (.ُِٕٔ، ح )َِّ/ّاب القسامة، باب مف يباح مف دـ المسمـ، "صحيح مسمـ"، كت (6)
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 .(ُ)مقدرة مف هللا تعالى كليس ألحد أف يقدرىا مف نفسو، كليس لكلي األمر العفك عنيا 

ـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َوافَقْقِم أَِخرِ ] ـُ ـِ اهللِ إِْن  ْؿ ُِبَِِل َرْأَؾٌة يِف ِدي ـُ َٓ َتْلُخْذ أم ال يحممنكـ العطؼ كالشفقة  [َو
النص،  كال يجكز تعطيؿ حدكد هللا تعالى، كالكاجب التزاـ حد الزناة، فيك حكـ هللا  عمى ترؾ

 )... والذي:  ي هللا عنيا قالت قاؿ رسكؿ هللا ػة رضػػػى، عف عائشػػات هللا تعالػػػى حرمػػرة عمػػكالغي
 .(ِ)( نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا

نى، كشددكا عميو بالضرب غير المبرح ليرتدع ىك كأمثالو، إف فأقيمكا الحدكد عمى مف ز 
كنتـ تصدقكف باهلل تعالى كباآلخرة التي يجرم فييا الحساب كالجزاء، كىذا ترغيب شديد، كحض 
لياب عمى تطبيؽ كتنفيذ حدكد هللا تعالى كفي ذكر اليكـ اآلخر تذكير لممؤمنيف بما فيو مف  أكيد كا 

 .(ّ)يف في استيفاء الحكـ العقاب تأثران لعاطفة الم

ـَ اُدْمِمـِغَ ] َِل َضائَِػٌة ِم أم كلتكف إقامة الحد عبلنية، يحضرىا طائفة مف المؤمنيف  [َوْفَقْشَفْد َظَذاَُبُ
كالطائفة: أقميا كاحد، كقيؿ: اثناف فأكثر، كقيؿ ثبلثة نفر فصاعدان، كقيؿ: أربعة نفر فصاعدان، كقيؿ 

الطائفة ثبلثة فكائد: أكليا: أنيـ يعتبركف بذلؾ، كيبمغ الشاىد خمسة، كقيؿ عشرة، كفي حضكر 
الغائب، ثانييما: لكي يستحي المضركب، فيككف زجران لو مف العكد إلى مثؿ ذلؾ الفعؿ، ثالثيما: 

 .(ْ)أف اإلماـ إذا احتاج إلى اإلعانة أعانكه 

 ثانيًا: حاالت ثبوت الزنا:

 ويثبت الزنى بأحد أمور ثالثة:

 كىك الكاقع فعبلن في عيكد اإلسبلـ. و االعتراف:اإلقرار أ -ُ

أم شيادة أربعة رجاؿ أحرار، عدكؿ، مسمميف عمى التمبس بالزنا فعبلن،  البينة أو الشيادة: -ِ
 كرؤية ذلؾ بالعيف المجردة، كىذا نادر جدان لـ يحصؿ إال قميبلن.

 .(ٓ)الحمؿ عند المرأة ببل زكج معركؼ ليا  -ّ
                                                 

 .ٓٗ/ٓانظر: "أحكاـ القرآف"، لمجصاص،  (1)
(، ك"صحيح مسمـ"، كتاب ّْٕٓ، ح)ُٕٓ/ْ"صحيح البخارم"، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار،  (2)

 (.ُٖٗٔ، ح )ُُّٔ/ّالحدكد، باب قطع السارؽ الشريؼ كغيره، 
 .ُِٖ-ُِٕ/ُٖتفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي، "الانظر:  (3)
"، لمسمرقندم،  (4)  .ْٓٗ/ِانظر: "بحر العمـك
 .ٕٗ/ٗانظر: "المغني"، البف قدامة،  (5)
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ى األعراض كالحقكؽ، كمنع اختبلط األنساب، كتحقيؽ العفاؼ الحفاظ عم وحكمة حد الزنا:
كالصكف، كطير المجتمع، كالحيمكلة دكف ظيكر المقطاء في الشكارع، كانتشار األمراض الجنسية 

 الخطيرة كالزىرم، كالسيبلف، كتكريـ المرأة نفسيا، كعدـ إىدار مستقبميا.

َّٓ َزاكَِقًة َأْو ُمْؼِ ] َٓ َيـْؽُِح إ اِِّن  َم َذفَِؽ َظَذ اُدْمِمـِغَ افزَّ ٌك َوُحره َّٓ َزاٍن َأْو ُمْؼِ َٓ َيـْؽُِحَفا إِ اكَِقُة  ًة َوافزَّ أم  [ـَ
الزاني ال يميؽ بو أف يتزكج العفيفة الشريفة، إنما ينكح مثمو أك أخس منو كالبغي الفاجر أك المشركة 

َّٓ َزاٍن ]الكثنية،  َٓ َيـْؽُِحَفا إِ اكَِقُة  كٌ َوافزَّ أم كالزانية ال يميؽ بيا أف يتزكج بيا المؤمف  [َأْو ُمْؼِ
العفيؼ، إنما يتزكجيا مف ىك مثميا أك أخس منيا، كالزاني الخبيث، أك المشرؾ الكافر، فإف 

 .(ُ)النفكس الطاىرة تأبى الزكاج بالفكاجر الفاسقات 
ف الفاسؽ الخبيث سف ما قيؿ في تفسير ىذه اآلية، أ قاؿ اإلماـ الفخر الرازم: "مف أح

نما يرغب في فاسقة خبيثة  الذم مف شأنو الزنا كالفسؽ، ال يرغب في نكاح الصكالح مف النساء، كا 
مثمو، أك في مشركة، كالفاسقة الخبيثة ال يرغب في نكاحيا الصمحاء مف الرجاؿ، كينفركف عنيا، 

نما يرغب فييا مف ىك مف جنسيا مف الفسقة كالمشركيف، كعمى ىذا األع ـ األغمب، كما يقاؿ: ال كا 
 .(ِ)تقي فكذا ىنا" بيفعؿ الخير إال الرجؿ التقي، كقد يفعؿ بعض الخير مف ليس 

َم َذفَِؽ َظَذ اُدْمِمـِغَ ] أم حـر التزكيج بالبغايا، أك تزكيج العفائؼ بالرجاؿ الفجار عمى  [َوُحره
ي التنفير، ألنو تشبو بالفيٌساؽ، كتعرض المؤمنيف األتقياء، كالمراد بالتحريـ التنزه كالتعفؼ مبالغة ف

لمتيمة، كالطعف في النسب، إلى غير ذلؾ مف المفاسد، كىذا رأم الجميكر كأبي بكر كعمر 
 .(ّ)كجماعة مف التابعيف كفقياء األمصار جميعان، فيجكز نكاح الزانية 

 تمنعفقال: إن امرأتي ال  )جاء رجل إلى النبي عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ: 
 .(ْ) قال: فاستمتع بيا(قال: أخاف أن تتبعيا نفسي،  قال )غربيا(، قال: المسيد 

في اآلية فمخصكص بالسبب الذم كرد فيو، أك منسكخ بقكلو تعالى:  كأما حكـ الحرمة
ثالثة ال : ) ، فإنو يتناكؿ المسافحات، قاؿ رسكؿ هللا  {23}النور:[ َوَأْكؽُِحقا إََياَمك ِمـُْؽؿْ ]
   خمون الجنة، وال ينظر هللا إلييم يوم القيامة العاق لوالديو، والمرأة المترجمة المتشبية يد

 م يوم القيامة، العاق لوالديو، ومدمن الخمر، والمنانـر هللا إلييــة ال ينظــوث، وثالثــبالرجال، والدي

                                                 
 .ِٖٗ/ِ، لمصابكني، "صفكة التفاسيرانظر: " (1)
 .ُّٖ/ِّ، "مفاتيح الغيب" (2)
 .ُِ/ٔ، البف كثير، "تفسير القرآف العظيـانظر:"  (3)
 (، صححو األلباني.(، َِٕٗ، ح )َِِ/ِأبي داكد، كتاب النيي عف تزكيج مف لـ يمد مف النساء، سنف  (4)
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 .(ُ)( بما أعطى
 .(ِ) ثامنًا: من ىدايات اآليات:

يمة دينية كخمقية كاجتماعية؛ ألنيا تمثؿ اعتداء عمى العرض كالشرؼ يعتبر اإلسبلـ الزنا جر  -ُ
 كالنسؿ كالكرامة اإلنسانية، كتؤدم إلى ىدـ األسرة، كتحطيـ كياف المجتمع، لذلؾ قرنيا هللا 

َٓ َيْؼُتُؾقَن افـَّْػَس افَّتِ ]بالشرؾ في قكلو:  ا َآَخَر َو َٓ َيْدُظقَن َمَع اهللِ إَُِلً ـَ  َّٓ بِاحَلّؼ ل َوافَِّذي َم اهللُ إِ َٓ  َحرَّ َو

ـْ َيْػَعْؾ َذفَِؽ َيْؾَؼ َأَثاًما  . {68}الفرقان:[ َيْزُكقَن َوَم

     الزنى في كتابو، فحيثما زنى الرجؿ فعميو الحد، كىذا قكؿ مالؾ، كالشافعي  حـر هللا  -ِ
 . كأبك ثكر

كتغريب عاـ، أما الثيباف فالرجـ بياف حكـ الزانية كالزاني البكريف الحريف، كىك جمد مائة جمدة  -ّ
 حتى المكت.

 كجكب إقامة ىذا الحد أماـ طائفة مف المؤمنيف. -ْ

  ال يحؿ تزكيج الزاني إال بعد تكبتو، كال الزانية إال بعد تكبتيا -ٓ

الزانية عمى الزاني، ألف األصؿ في الفعؿ لككف الداعية فييا أكفر، كلكال تمكينيا لو  قدـ هللا  -ٔ
      نو كاف زنى النساء في ذلؾ الزمف فاشف، ككاف إلماء العرب كالبغايا لما كقع، كقيؿ أل

        رايات، ككف مجاىرات بذلؾ، كقيؿ ألف الزنا في النساء أعر، ككذلؾ ألف العار بالنساء الحؽ 
 .(ّ)إذ مكضعيف الحجب كالصيانة، فقد ـ ذكرىف تغميظان كاىتمامان 

     حتى ال يظف ظاف أف الرجؿ فقط ىك الذم يجب  ذكر سبحانو الذكر كاألنثى في اآلية -ٕ
نما يجب الحد عمى المرأة أيضان لككف الزنى لـ يحدث إال     عميو الحد لككنو الكاطئ، كا 

 .(ْ)بمكافقتيا 
      يجب الجمد بالسكط الذم ال ثمرة لو، كىك الكسط بيف السكطيف، كال شديد كال ليف كما  -ٖ

 ارب يده مف ػػرج الضػػع، كال يخػػرح كال يقطػان ال يجػػػكف مؤلمػػػد أف يكػػة الجمػػ، كصفي ػػؿ النبػػػفع

                                                 
 (، قاؿ األلباني حسف صحيح.ِِٔٓ، ح )َٖ/ٓ"سنف النسائي"، باب المناف بما أعطى،  (1)
 .ْٖٓ/ّ"أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم، ، كُُٕ/ُِألحكاـ القرآف"، القرطبي، انظر: "الجامع  (2)
، ك"تفسير َُٔ/ُِ، ك"الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي، ٖٗ/ٓانظر: "إرشاد العقؿ السميـ"، ألبي السعكد،  (3)

 .ْْْٖ/ُِ، كمحاسف التأكيؿ، لمقاسمي، ُّٓ/ُآيات األحكاـ"، لمسايس، 
 .ُٔٔ/ُِانظر: "الجامع ألحكاـ القرآف"، القرطبي،  (4)
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 .(ُ)تحت إبطو 

 حد القذف: الثالث قطعالم
ْ َيْلُتقا بَِلْرَبَعِة ُصَفَداَء َؾاْجؾُِدوُهْؿ َثَِلكَِغ َجْؾَدًة ]قاؿ تعالى:  ـَ َيْرُمقَن اُدْحَصـَاِت ُثؿَّ ََل             َوافَِّذي

 َٓ ْؿ َصَفاَدًة َأَبًدا َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ َو ـْ َبْعِد َذفَِؽ َوَأْصَؾُحقا َؾنِنَّ اهللَ َؽُػقٌر  * َتْؼبَُؾقا َُلُ ـَ َتاُبقا ِم َّٓ افَِّذي إِ

 .{4-2:}النور[ َرِحقؿٌ 

 أواًل: المناسبة:

نكاح الزناة، نيى هللا تعالى عف القذؼ كى ك الرمي بالزنا بعد التنفير مف نكاح الزانيات كا 
كذكر حده في الدنيا كىك الجمد ثمانيف، كعقكبتو في اآلخرة كىك العذاب المؤلـ ما لـ يتب القاذؼ 

 .(ِ)كذلؾ تشديدان لصيانة المجتمع مف أخطار انتشار الفاحشة بيف أفراده 
 ثانيًا: التحميل المغوي:

 .(ّ) "لشيءكالميـ كالحرؼ المعتؿ أصؿ كاحد كىك نبذ ا الراء"[:َيْرُمقَن ]

طة كالحرز، ككؿ امرأة عفيفة كالنكف أصؿ كاحد كىك الحفظ كالحيالحاء كالصاد " [:اُدْحَصـَاِت ]
نىة بالفتح ال غير نىة، ككؿ امرأة متزكجة فيي ميٍحصى   .(ٔ) "فيي ميٍحًصنىة، كميٍحصى

، قاؿ كلذات حرمة ة،فذكات األزكاج، امرأة حصاف كحاصف، كيقاؿ: حصاف لمعفي أم والمحصنات:
، كالحصاف في الجممة: المحصنة {03}التَّحريم:[ َوَمْرَيَؿ اْبـََت ِظْؿَراَن افَّتِل َأْحَصـَْت َؾْرَجَفا]تعالى: 

   إما بعفتيا، أك تزكجيا، أك بمانع مف شرفيا كحريتيا، كيقاؿ: امرأة محصف كمحصف، كىي التي 
 .(ْ)إما أحصنت نفسيا، كأحصنت مف غيرىا

 ثالثًا: البالغة:

 ارة ػػػػػػػاسػػتعارة حيػػػث استعير لفظ الرمػػػػي كىػػػػػػك )اإللقػػػاء بالحج [َيْرُمقَن اُدْحَصـَاِت ]* قكلػػػو تعالػػػى: 

                                                 
 .ُّٔ/ُٖة الزحيمي، انظر:" التفسير المنير"، أ.د. كىب (1)
، ك"التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ"، إعداد نخبة ُْ/ُٖانظر: التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (2)

 .َُٖ/ٓمف العمماء المفسريف، 
 .ّْٔ/ِ"مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .ّْٔ/ِ"مقاييس المغة"، البف فارس، ( ٔ)
، انظر: مفردات القرآف الكريـ، ُْٓ/ُيدة، معمر بف المثنى البصرم، مجاز القرآف، أبك عبانظر: ( ْ)

 .َِْ، ِّٗلؤلصفياني، ص
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 كنحكىا( لشيء معنكم كىك القذؼ بالمساف، بجامع األذل في كؿ منيما.
مى كزف فعكؿ كفعيؿ فييا مبالغة، حيث جاءت صيغة المبالغة ع [َؽُػقٌر َرِحقؿٌ ]* قكلو تعالى: 

 .(ُ)ككميا تفيد النياية في ىذه الصفات 
 رابعًا: اإلعراب:

ْ َيْلُتقا بَِلْرَبَعِة ُصَفَداَء َؾاْجؾُِدوُهْؿ َثَِلكَِغ َجْؾَدًة ]قاؿ تعالى:  ـَ َيْرُمقَن اُدْحَصـَاِت ُثؿَّ ََل            َوافَِّذي

ْؿ َصَفاَدًة َأَبًدا َوأُ  َٓ َتْؼَبُؾقا َُلُ  .[وَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ َو

 أوجو اإلعراب:

 يحتمؿ كجييف مف اإلعراب: [َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ ]* قكلو تعالى: 

 مستأنفة ال محؿ ليا مف اإلعراب. الوجو األول:

 .(ِ)في محؿ نصب حاؿ  الوجو الثاني:

 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب:

مف حدكده، كىك حد قذؼ الحرائر مف النساء بالزنا، كجممة يبيف هللا تعالى حدان  المعنى األول:
بعدىا، مستأنفة ال محؿ ليا مف اإلعراب ككأف سائبلن سأؿ كمف ىـ ىؤالء  [َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ ]

 .(ّ) [َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ ]الذيف يرمكف المحصنات، فالجكاب: 

في ىذه اآلية حكـ كحد القذؼ لمف يرمكف المحصنات مف بعد أف بيف هللا تعالى  المعنى الثاني:
 : كأكلئؾ حاليـ أنيـ ىـالمؤمنات بٌيف هللا تعالى حاؿ ىؤالء القـك بأنيـ ىـ الفاسقكف، ككأنو قاؿ 

 .(ْ)الفاسقكف الذيف خرجكا عف الحؽ، كارتكبكا اآلثاـ كالمعاصي 

ـَ َتاُبق] :)الذين( ـل أوجو اإلعراب َّٓ افَِّذي  [اإِ

 في محؿ نصب عمى أنو مستثنى. لوجو األول:ا

 في محؿ جر عمى أنو بدؿ مف الضمير )ليـ( في اآلية السابقة. الوجو الثاني:

                                                 
 .َِّ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، َُْ/ُٖانظر:" التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (1)
 .ِٗٓ/ِانظر: "التبياف في إعراب القرآف"، لمعكبرم،  (2)
، ك"إعراب القرآف كبيانو"، لمحيي الديف ِِٖ/ُٖ"، لمحمكد عبد الرحيـ صافي، انظر: "الجدكؿ في اإلعراب (3)

 .ِٕ/ٓ، ك"إرشاد العقؿ السميـ"، ألبي السعكد، َٔٓ/ٔأحمد دركيش، 
، ك"التفسير المنير"،       ُٖٖ/ٓ، ك"فتح القدير"، لمشككاني، َّٕٔ/ُانظر: "الدر المصكف"، لمسميف الحمبي،  (4)

 .ُُْ/ُٖأ.د. كىبة الزحيمي، 
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 .(ُ)في محؿ رفع عمى أنو مبتدأ  الوجو الثالث:

 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب:

ْؿ ]كلو أم إال مف تاب مف بعد قذفو، كأخذ الحد منو، كىك استثناء مف ق المعنى األول: َٓ َتْؼَبُؾقا َُلُ َو

فإذا تاب قبمت شيادتو، كىك مذىب أكثر الفقياء منيـ: الشعبي، كالزىرم، كمالؾ، [ َصَفاَدًة َأَبًدا
 .(ِ)كالشافعي، كأحمد، كىك قكؿ عمر بف الخطاب 

بؿ أم إف تاب ىؤالء القذفة مف قذفيـ لممحصنات، كأقركا بكذبيـ كافترائيـ، فإنيا تق المعنى الثاني:
)الذيف( بدالن مف )ليـ( ؾ شيادتيـ مشركطة بالعمؿ الصالح، كىنا يككف قكلو: ػػػد ذلػػؿ بعػػتكبتيـ كتقب

 .(ّ)في اآلية السابقة ليا، كالتقدير: كال تقبمكا شيادة إال الذيف تابكا كأصمحكا

 أثر االختالف:

و بدؿ مف عمى الكجو األكؿ كاف لفظ )الذيف( في محؿ نصب عمى االستثناء، كمف جعم
الضمير: )ليـ( كاف في محؿ جر، كمف جعمو في محؿ رفع كاف مبتدأ، كىذا مف جميؿ ببلغة 

 القرآف، كمف أسرار إعجازه أف جعؿ لمكممة الكاحدة كجكىان كمعافو متعددة.

 خامسًا: القراءات:

 :[َيْرُمقَن ادُْحَصـَاِت ]القراءات في قكلو تعالى: 

 الصاد، حيث كقع معرفان أك منكران.قرأ الكسائي: )المحًصنات( بكسر  -ُ

نىات( بفتح الصاد  -ِ  .(ْ)كقرأ الباقكف: )المحصى

 العالقة التفسيرية بين القراءات:

عمى إسناد فعؿ اإلحصاف لمنساء، أم أنيف تفيد القراءة األكلى: )محًصنات( بكسر الصاد، 
 ييحصٌف أزكاجيف مف الكقكع في الفكاحش كالزنا، بسبب الزكاج .

                                                 
 .ِٗٓ/ِانظر: "التبياف في إعراب القرآف"، العكبرم،  (1)
، ك"معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف"، لمبغكم، َّٓٓ/ٖانظر: "اليداية إلى بمكغ النياية"، لمكي بف أبي طالب،  (2)

 .ِِٖ/ُٖ، ك"الجدكؿ في اإلعراب"، لمحمكد عبد الرحيـ صافي، ُُ/ٔ
، ك"معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف"، لمبغكم، َّٓٓ/ٖلنياية"، لمكي بف أبي طالب، انظر: "اليداية إلى بمكغ ا (3)

 .ِِٖ/ُٖ، ك"الجدكؿ في اإلعراب"، لمحمكد عبد الرحيـ صافي، ُُ/ٔ
 .ِْٗ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (4)
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نات( بفتح الصادتفيد القر  عمى إسناد فعؿ اإلحصاف لغيرىف، إما أف  اءة الثانية: )محصى
 يككف الفعؿ أسند لئلسبلـ، فيحصنيف إسبلميف، أك الحرية فيي محصنة، ككنيا حرة خبلؼ األىمىة
كقراءة الفتح )المحصنىات(، عمى إسناد الفعؿ لغيرىف، فجعميف أحصنيف غيرىف مف زكًج، أك كلي 

 .(1) بلـأك بعفاؼ اإلس
قراءة الكسر )المحصنات(، كقكع فعؿ اإلحصاف مف النساء يتبيف وبالجمع بين القراءات 

فيف أحصف أنفسيف بالحرية كاإلسبلـ، كالعفة كالزكاج ككذلؾ أحصف أزكاجيف بالتزكيج، كتحصف 
 بيذه األشياء مف الكقكع في الفاحشة، كفي تعدد كجكه اإلحصاف لممرأة إشارة لبياف تعدد كجكه

 اإلغراء كالغكاية التي تقع مف المرأة، كحرص اإلسبلـ عمى سد ىذه المنافذ.
نات(، تفيد كقكع فعؿ اإلحصاف مف غيرىف عمييف بالزكاج، أك الحرية  كقراءة الفتح )المحصى
حيث كانت حصنان منيعان ليف مف أف يبتذلف كاإلماء، أك أف يعتدل عمييف، كبذلؾ نرل أف تعدد 

كد عمى أىمية العبلقة التبادلية بيف الرجؿ كالمرأة، كعمى أىمية الزكاج لكبل القراءات في اآلم أ
الطرفيف عمى اعتباره عبلجان فاعبلن لمقضاء عمى التسيب األخبلقي في المجتمع فيك إحصاف لمرجؿ 

 كالمرأة عمى حد سكاء.
كمف  فأزكاجي ى ذكات األزكاج البلتي قد أحصنيفػػب إلػػكر: "فمف نصب ذىػػقاؿ ابف منظ

 .(0) كسر ذىب إلى أنيف أسممف فأحصٌف أنفسيف، فيف محًصنات"
 سادسًا: المعنى اإلجمالي:

 أوال: مفيوم القذف:
َٓ َتْؼبَ ]          ـَ َيْرُمقَن اُدْحَصـَاِت ُثؿَّ ََلْ َيْلُتقا بَِلْرَبَعِة ُصَفَداَء َؾاْجؾُِدوُهْؿ َثَِلكَِغ َجْؾَدًة َو ْؿ َص َوافَِّذي َفاَدًة َأَبًدا ُؾقا َُلُ

ـْ َبْعِد َذفَِؽ َوَأْصَؾُحقا َؾنِنَّ اهللَ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ  * َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ  ـَ َتاُبقا ِم َّٓ افَِّذي  . [إِ

ىك رمي المرأة العفيفة الطاىرة بالزنا، أك بنفي الكلد، سكاء كانت متزكجة أك غير  :لغة لقذفا -ُ
 .(2) متزكجة

 ًا:القذف اصطالح -0

الذيف ينتيككف حرمات المؤمنيف فيرمكف العفائؼ الحرائر الشريفات الطاىرات بالفاحشة، ىـ 
 ف شيء لدل اإلنساف، أال كىك )العرض كالشرؼ( فينسبكنيف إلى الزنا، ثـ لـ ػدس كأثمػف بأقػػكيتيمكى

                                                 
 .ُٓ/ٔ، كركح المعاني، األلكسي، ُٕٗ/ِانظر: الدر المصكف، الحمبي،  (ُ)
 .ُْٓ/ُّ"لساف العرب"، البف منظكر،  (ِ)
 .َُٔ/ِانظر: "الميزاف الكبرل"، لعبد الكىاب األنصارم،  (ّ)
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 ييف بما نسبكا إلييف مف الفاحشة.يأتكا عمى دعكاىـ بأربعة شيداء عدكؿ يشيدكف عم

 ثانيًا: حكم القذف:
فاجمدكا الذيف رمكىـ بذلؾ )ثمانيف( جمدة، ألنيـ فسقة كذبة يتيمكف األبرياء، كيحبكف 
  إشاعة الفاحشة، كزيدكا ليـ في العقكبة بإىدار كرامتيـ اإلنسانية، فبل تقبمكا شيادة أم كاحد منيـ 

كأشدىـ عذابان، ألنيـ فساؽ خارجكف ما داـ ميًصران عمى بيتانو، أكلئؾ عند هللا مف أسكأ الناس منزلة 
عف طاعة هللا تعالى كال يحفظكف كرامة مؤمف، كيقعكف في إعراض الناس شأف أىؿ الضبلؿ 
كالنفاؽ الذيف يسعكف ليدـ المجتمع اإلسبلمي، كتقكيض بنيانو، كأما الذيف أنابكا كغيركا سيرتيـ 

فكا عنيـ كاصفحكا، كاقبمكا كأصمحكا أحكاليـ، كرجعكا عف سمكؾ طريؽ البغي كالضبلؿ فاع
 .(ُ)اعتذارىـ، كردكا إلييـ اعتبارىـ كهللا تعالى يقبؿ تكبة العبد إذا تاب كأناب كأصمح حالو 

اجتنبوا السبع : )قذؼ المحصنات مف الكبائر الميمكات فقاؿ  كقد عد النبي 
   ر، وقتل النفس التي حرم هللا رك باهلل، والسحــــول هللا؟ قال: الشـــن يا رســالموبقات، قالوا: وما ى

 .(ِ)( إال بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت
ـَ َتاُبقا ]اختمؼ الفقياء في االستثناء  َّٓ افَِّذي ىؿ يعكد إلى الجممة األخيرة فيرفع عنو  [...إِ

 بؿ كذلؾ التكبة عمى مذىبيف: كصؼ الفسؽ كيظؿ مردكد الشيادة؟ أـ أف شيادتو تق
فيرفع عنو  [َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ ]أف االستثناء راجع إلى الجممة األخيرة  حنيفة: مذىب أبي -ُ

 كصؼ الفسؽ إذا تاب، كلكف ال تقبؿ شيادتو، كلك أصبح أصمح الصالحيف.
َٓ َتْؼبَُؾقا ]يرتيفمالؾ كالشافعي كأحمد أف االستثناء راجع إلى الجممتيف األخمذىب الجميور:  -ِ َو

ْؿ َصَفاَدًة َأَبًدا َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ افَػاِشُؼقنَ   .(ّ)قبمت شيادتو، كرفع عنو كصؼ الفسؽفإف تاب  [َُلُ
 سابعًا: من ىدايات اآليات:

النبي كجبة لغضب هللا كسخطو، كعٌدىا اعتبر اإلسبلـ قذؼ المحصنات مف كبائر الذنكب الم -ُ
 مف الكبائر الميمكات. 

بر اإلسبلـ الكممة مف أخطر أنكاع المسؤكليات التي يتحمؿ اإلنساف تبعاتيا في الدنيا يعت -ِ
كاآلخرة، كالقذؼ نكع مف الكبلـ الخطير الذم يتسبب في إيذاء الناس في أعراضيـ، لذا كاف 

                                                 
 .ٗٔ/ِ"مف ركائع البياف"، لمصابكني، انظر:  (1)
 (.ِٕٔٔ، ح )َُ/ْ"صحيح البخارم"، كتاب الكصايا، باب إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظممان،  (2)
 .ُٕ-َٕ/ِالبياف"، لمصابكني، انظر:" مف ركائع  (3)
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  رسكؿ هللا  المساف مف أكسع األبكاب التي تدخؿ صاحبيا النار فقد سأؿ معاذ بف جبؿ
)ثكمتك أمك يا معاذ! وىل يكب الناس عمى هللا أنؤاخذ بكؿ ما نتكمـ بو؟ فقاؿ:  فقاؿ: يا رسكؿ

 .(ُ) (مناخرىم في جينم إال حصائد ألسنتيم
سقاط شيادتو ككصفو بالفسؽ، كتعدد ىذه العقكبات  -ّ بياف حد القذؼ كجعميا ثمانيف جمدة، كا 

كنفكس تحطمت  عمى القاذؼ دليؿ عمى عظيـ جرمو، كخطكرة فعمو، فكـ مف أعراض جرحت
بسبب تيمة نكراء رمي بيا برمء، ككـ مف فتاة عفيفة قتمت بسبب كممة خبيثة رماىا بيا فاسؽ 
جباف خاصة في ىذا الزمف الذم عطمت فيو أحكاـ الشريعة مما شجع البعض عمى الكلكع في 

 أعراض الناس دكف خكؼ مف عقكبة حاكـ في الدنيا أك عذاب في اآلخرة.

النساء بالذكر دكف الرجاؿ مع أف حد القذؼ يطبؽ عمى كؿ مف رمى  خصت اآلية الكريمة -ْ
 ف، ػػػػػي حقيػػػح فػػػنع كأقبػػػات أشػػػذؼ المحصنػػػػػػؾ ألف قػػػرأة؛ كذلػػػاف أك امػػػػػبلن كػػػا رجػػػػػػره بالزنػػػغي

 .(ِ)الضرر كاألذل الذم يصيبيف كأىميف مف زكج ككالد ككلد كغيرىـ  كلشدة
 .(ّ) "كبة التائب إف كانت تكبة صادقة نصكحان قبكؿ ت" -ٓ

                                                 
 (، ىذا حديث حسف صحيح.ُِٔٔح ) َّٖ/ْ"سنف الترمذم"، باب ما جاء في حرمة الصبلة،  (1)
 .ُِٖ/ٓانظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  (2)
 .ْٗٓ/ّ"أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم،  (3)
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 المبحث الثاني

مقاصد وأىداف سورة النور من الدراسة التحميمية ل
(6-02) 

 :قطعيفكيشتمؿ عمى م
 األول: حد المعان. قطعالم
 الثاني: قصة اإلفك. قطعالم
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  حد المعان :األول قطعالم
ـَ َيْرُمقَن َأْزَواَجفُ ]قاؿ تعالى:  َّٓ َأْكُػُسُفْؿ َؾَشَفاَدُة َأَحِدِهْؿ َأْرَبُع َوافَِّذي ْؿ ُصَفَداُء إِ ـْ َُلُ ْ َيُؽ ْؿ َوََل

اِدؿِغَ  ـَ افصَّ
ِ ُف َد ـَ افَؽاِذبِغَ  * َصَفاَداٍت بِاهللِ إِكَّ اَن ِم ـَ َأْن  َوَيْدَرُأ َظـَْفا افَعَذاَب  * َواخَلاِمَسُة َأنَّ فَْعـََة اهللِ َظَؾقِْف إِْن 

ـَ افَؽاِذبِغَ َتْشَفَد أَ 
ِ ُف دَ اِدؿِغَ  * ْرَبَع َصَفاَداٍت بِاهللِ إِكَّ ـَ افصَّ اَن ِم ـَ َٓ   * َواخَلاِمَسَة َأنَّ َؽَضَب اهللِ َظَؾْقَفا إِْن  َوَفْق

اٌب َحؽِقؿٌ  ُتُف َوَأنَّ اهللَ َتقَّ  . {01-6:}النور[ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ

 أواًل: المناسبة:
حكـ قذؼ  قذؼ النساء األجنبيات غير الزكجات بالزنى، بيف هللا بعد بياف حكـ 

الزكجات الذم ىك في حكـ االستثناء مف اآلية المتقدمة؛ تخفيفان عف الزكج ألف العار يمحقو، كمف 
الصعب أف يجد بينة، كفي تكميفو إحضار الشيكد إحراج لو كيعذر بالغيرة عمى أىمو، كأيضان فإف 

 .(ُ)يرمي زكجتو بالزنى إال صادقان، بؿ ذلؾ أبغض إليو، كأكره شيء لديو الغالب أف الرجؿ ال 
 ثانيًا: سبب النزول:

قذف امرأتو عند  (ِ)أخرج البخارم كأبك داكد كالترمذم عف ابف عباس: أف ىبلؿ بف أمية "
البينة أو حد في ظيرك، فقال: يا رسول هللا،  فقال لو النبي  (2)بشريك بن سحماء  النبي 

يقول: البينة أو حد في  ا رأى أحدنا مع امرأتو رجاًل ينطمق يمتمس البينة!! فجعل النبي إذ
ظيرك، فقال ىالل: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزل هللا ما يبرئ ظيري من الحد، فنزل 

ْؿ ُصَفَد ] جبريل، فأنزل هللا عميو: ـْ َُلُ ـَ َيْرُمقَن َأْزَواَجُفْؿ َوََلْ َيُؽ َّٓ َأْكُػُسُفْؿ َؾَشَفاَدُة َأَحِدِهْؿ َأْرَبُع َوافَِّذي اُء إِ

اِدؿِغَ  ـَ افصَّ
ِ ُف َد  "[َصَفاَداٍت بِاهللِ إِكَّ

(ْ) (ٓ). 

                                                 
 .ُٔٓ/ُٖر"، أ.د. كىبة الزحيمي، "التفسير المني (1)
ىبلؿ بف أمية بف عامر بف قيس بف عبد األعمـ، كىك سالـ بف امرئ القيس مف األكس األنصارم الكاقفي مف  (2)

بني كاقؼ، كاف قديـ اإلسبلـ، ككاف يكسر أصناـ بني كاقؼ، شيد بدران كأحدان، كىك أحد الثبلثة الذيف تخمفكا 
         رآف، ككاف معو راية بني كاقؼ يـك الفتح، كأمو أنيسة بنت ىدـ، انظر: عف غزكة تبكؾ، فنزؿ فييـ ق

 .ُِْٓ/ْ، ك"االستيعاب في معرفة األصحاب"، ابف عبد البر، َّٖ/ٓ"أسد الغابة"، ابف األثير، 
شريؾ بف عبدة بف مغيث بف الجد بف عجبلف البمكم مف كلد يحيى بف بمي بف عمرك بف الحاؼ بف قضاعة،  (3)

ميؼ األنصار، كىك شريؾ بف سحماء، صاحب المعاف، نسب إلى أمو، شيد مع أبيو أحدان، كىك أخك البراء ح
، كاالستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر، ُّٔ/ِابف مالؾ، انظر: أسد الغابة، ابف األثير، 

 .َُٔ/ِ، كالميزاف الكبرل، لعبد الكىاب األنصارم، َٕٓ/ِ
 (.ْْٕٕح ) ََُ/ٔرم"، باب )كيدرأ عنيا العذاب أف تشيد أربع(، صحيح البخا"انظر:  (4)
"لباب النقكؿ في أسباب النزكؿ"، لمسيكطي، كالمحرر في أسباب نزكؿ القرآف،خالد بف المزيني، انظر:  (5)

ِ/ِّٕ. 
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 :ثالثًا: التحميل المغوي

الراء كالميـ كالحرؼ المعتؿ أصؿ كاحد كىك نبذ الشيء، كرمى، يرمي، رماية، أم ألقاه  [:َيْرُمقَن ]
 . مر قبيح قذفو كنسبو إلى الفاحشةأقذفو، كرمى فبلنان ب كأ

الشيف كالياء كالداؿ أصؿ يدؿ عمى حضكر كعمـ كا عبلـ، كالشيادة تجمع بيف ىذه األصكؿ، كىي 
 .(ُ)الخبر القاطع 
 (ِ) رابعًا: البالغة:
اٌب َحؽِقؿٌ ]* قكلو تعالى:   صيغة مبالغة عمى كزف فٌعاؿ، كفعيؿ. [َتقَّ
اِدؿِغَ ]* قكلو تعالى:   بينيما طباؽ. [اِذبِغَ افؽَ  ,افصَّ
َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾْقُؽْؿ ]* قكلو تعالى:  حذؼ جكاب لكال لمتيكيؿ كالزجر؛ ليككف أبمغ في  [...َوَفْق

 .البياف
 خامسًا: اإلعراب والقراءات:

َّٓ َأْكُػُسُفؿْ ]* قاؿ تعالى:  ْؿ ُصَفَداُء إِ ـْ َُلُ ْ َيُؽ ـَ َيْرُمقَن َأْزَواَجُفْؿ َوََل َؾَشَفاَدُة َأَحِدِهْؿ َأْرَبُع َصَفاَداٍت  َوافَِّذي

اِدؿِغَ  ـَ افصَّ
ِ ُف َد  .[بِاهللِ إِكَّ

 أوجو اإلعراب:
 * قكلو تعالى: )أنفسيـ( يحتمؿ كجييف مف اإلعراب:

 مرفكعة عمى أنيا نعت لشيداء.الوجو األول: 
 .(ّ)مرفكعة عمى أنيا بدؿ مف شيداء  الوجو الثاني:

 اإلعراب:المعنى التفسيري ألوجو 
 المعنى األول: 
كالذيف يرمكف نساءىـ بالزنا، كليس ليـ مف يشيد بصحة قكليـ، فالذم يقكـ مقاـ  معنى اآلية:

 الشػػيداء في دفػػع الحػػد عنػػػو أف يحمػػؼ باهلل أربعػػة أيماف أنو صادؽ في قكلو فييا، يقكؿ: أشيد باهلل
 .(ْ)ـ أنفسيـ إني لصادؽ أربع مرات، فصفة الشيداء ىنا أنيـ ى

                                                 
 .ُٗٔ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ِِِ/ّانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (1)
 .َِّ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، الصابكني، ُِٓ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ. د.كىبة الزحيمي،  (2)
 .ِٗٓ/ِانظر: "التبياف في إعراب القرآف"، العكبرم،  (3)
، ك"إعراب القرآف كبيانو"، لمحيي الديف َّٖٓ/ٖانظر: "اليداية إلى بمكغ النياية"، لمكي بف أبي طالب،  (4)

 .ُُ/ٔك"معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف"، لمبغكم،  ،ٓٔٓ/ٔدركيش، 
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 المعنى الثاني: 

( بالفاحشة، فيقذفكنيف بالزنا كلـ يكف ليـ إال أنفسيـ عمى أزواجيم( مف الرجاؿ )والذين يرمون) 
 .(ُ)إثبات ما رمكىف بو، فشيادة أحدىـ أربع شيادات باهلل إنو لمف الصادقيف 

 :]َأْرَبَع َصَفاَداٍت[أوجو اإلعراب والقراءات في قولو: 

 كالكسائي كخمؼ كحفص: )أربعي شيادات( برفع العيف عمى أنيا خبر لػ )شيادة(. قرأ حمزة -ُ

قرأ الباقكف: )أربعى شيادات( بنصب العيف عمى المصدر  -ِ
(ِ). 

 المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب والقراءات:

أم فشيادة أحدىـ التي تزيؿ عنو حد القذؼ أربعي شيادات، كعمى ىذا تككف )أربع(  المعنى األول:
قد رفعت عمى أنيا مبتدأ، أك عمى أنيا خبر، كالتقدير: )شيادة كؿ كاحد منيـ(، كىك مبتدأ كقكلو 

 .(ّ)خبرىا، أم: فشيادتيـ المشركعة أربع شيادات  [َأْرَبُع َصَفاَداٍت ]تعالى: 

 : "كأما رفع قكلو: (ْ)كعميو تككف قراءة الرفع قد بينت عدد األيماف المحمكفة، يقكؿ الفراء 

 فإنو مف كجييف:  [َفاَدُة َأَحِدِهؿْ َؾَش ]

ف  أحدىما: ـي ثبلثة( كأشباىو، كا  فعميو أف يشيد فيي مضمرة )أم عميو( كما أضمرت ما يرفع )فصيا
 شػػئت جعمػػت رفعػػو باألربػػػع شيادات: فشيادتو أربع شيادات كأنؾ قمت: كالذم يكجب مف الشيادة

 .(ٓ)أربع كما تقكؿ مف أسمـ فصبلتو خمس 

                                                 

، ك"لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ"، لمخازف، َُٗ/ُٗانظر: "جامع البياف في تفسير القرآف"، لمطبرم،  (1)
 .ُِٓ/ُٖد. كىبة الزحيمي، .، ك"التفسير المنير"، أِْٖ/ْ

ك"البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة"،         ،َّّ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، ابف الجزرم،  (2)
 .ِْٓ/ُلعبد الفتاح القاضي، 

، ك"إعراب القرآف ّْٗ/ُّ، ك"ركح المعاني"، لؤللكسي، ُِٖ/ُِانظر: "الجامع ألحكاـ القرآف"، القرطبي،  (3)
 .ٔٔٓ/ٔكبيانو"، لمحيي الديف دركيش، 

نيتو: أبك بكر، كقيؿ أبا زكريا، يركم عف الككفييف، فقد ركل عف محمد يحيى بف زياد الفراء، مف أىؿ الككفة ك (4)
ابف الجيـ السمرم كغيره، عالـ جميؿ لو العديد مف المصنفات منيا: معاني القرآف، كالمغات كالمذكر كالمؤنث، 

، ِٔ/ُىػ، انظر: "الطبقات الكبرل"، البف سعد، َِٕكاف الغالب عميو معرفة األدب، مات في طريقة مكة 
 .ِٔٓ/ٗك"الثقات"، البف حباف، 

 .ِْٔ/ِ"معاني القرآف"،  (5)
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       أم فشيادة أحدىـ أف يشيد أربع شيادات باهلل إنو لمف الصادقيف، كالنصب  عنى الثاني:الم
 .(ُ)ىنا فييا عمى المصدر 

قاؿ النيسابكرم: "إعماؿ المصدر فيما في حكـ المصدر، كالتقدير: فكاجب شيادة أحدىـ 
 .(ّ)ة أيماف بأربع قراءة النصب قد بينت كجكب الحمؼ ، كعميو تككف(ِ)شيادات أربعان" 
 أثر االختالف:

عمى القراءة األكلى كانت )أربع( مرفكعة عمى أنيا خبر كالمبتدأ: )فشيادة أحدىـ أربع 
شيادات( أك مبتدأ، كعمى القراءة الثانية كانت )أربع( منصكبة عمى المصدر، كالتقدير أف يشيد 

ي ، أك شيادات أربعان، كفي ىذا إثراء لممعنى كا   ضاح لو.أحدىـ أربع شياداتو
 :]َواخَلاِمَسَة َأنَّ َؽَضَب اهللِ َظَؾْقَفا[أوجو اإلعراب والقراءات في قولو: 

سكاف أف، ككسر الضاد في  -ُ قرأ نافع: )كالخامسةي أٍف غىًضبى هللاي عمييا( بضـ الخامسة كا 
 غضب، كرفع اسـ الجبللة بعده.

مىٍييىا( برفع الخام -ِ بي هللًا عى سكاف نكف أف، كفتح الضاد في قرأ يعقكب: )كالخامسةي أٍف غىضى سة كا 
 غضب كرفع الباء فييا ككسر ىاء الجبللة بعده.

بى هللًا عمييا( بنصب الخامسة كتشديد النكف كنصب  -ّ كقرأ الباقكف: )كالخامسةى أف  غىضى
 .(ْ)غضب

  المعنى التفسيري ألوجو اإلعراب والقراءات:
كالكاك استئنافية، ككأف سائبلن سأؿ:  المعنى عند مف قرأ )الخامسة( بالرفع عمى أنيا مبتدأ،

، أك بالعطؼ (ٓ)كما الخامسة؟ فقاؿ سبحانو: كالخامسةي أف غضب هللا عمييا إف كاف مف الصادقيف 
 عمى قراءة )أربعي شيادات( بالضـ.

أما في قراءة: )الخامسةى( منصكبة باعتبارىا معطكفة عمى قراءة )أربعى شيادات( بالنصب،        
 الخامسة أف غضب هللا تعالى كائف عمييا إف كاف ىك مف الصادقيف، أك بالنصب أم كالشيادة

                                                 
 .َّٗٔ/ُ،" الدر المصكف"، السميف الحمبي، ِٖ/ٓانظر:" إرشاد العقؿ السميـ"، أبي السعكد،  (1)
 .ْٖٓ/ٓ"غرائب القرآف كرغائب الفرقاف"،  (2)
 . َٗٓ/ُانظر: "مشكؿ إعراب القرآف"، لمكي بف أبي طالب،  (3)
 .ِْٓ/ُ، ك"البدكر الزاىرة "، لعبد الفتاح القاضي، ُّّ/ِ"النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم، انظر:  (4)
، ك"أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، البيضاكم، َِْ/ِانظر: "مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ"، النسفي،  (5)

"، السمرقندم، ِّٕ/ْ  .ََِ/ّ، ك"بحر العمـك
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عمى أنيا مفعكؿ بو ثاني، كالتقدير: كتشيد الشيادة الخامسة أف غضب هللا عمييا إف كاف ىك مف 
 .(ُ)الصادقيف 

بى  بى هللًا عمييا( فقد جاءت أف  المشددة مع صيغة االسـ )غىضى أما قراءة: )أف  غىضى
( كىاتاف القراءتاف أفادتا تحقيؽ التحذير كغى  (، كجاءت أف المخففة مع صيغة الفعؿ )غىًضبى بي ضى

كالترىيب لمزكجة المبلعنة، حيث إف قراءة التشديد مع الصيغة االسمية أفادت تأكيد كقكع الغضب 
 .(ِ)عمييا مف هللا كثبكتو فكر قياميا بالشيادة الخامسة؛ ألف الصيغة االسمية تفيد الثبكت 

أما قراءة التخفيؼ مع صيغة الفعؿ الذم يدؿ عمى الحدكث كالتجدد فتفيد تعجيؿ العقكبة 
 .(ّ)عمى المبلعنة الكاذبة كحدكثيا فكر افترائيا عمى زكجيا 

 أثر االختالف:

عمى قراءة الرفع كاف المعنى أف الخامسة مبتدأ، كالكاك قبميا استئنافية، أما قراءة النصب 
، كىذا مف ركعة )الخامسةى( فكاف ا لمعنى إما معطكفة عمى )أربعى( قبميا، أك أنيا مفعكؿ بو ثافو

كببلغة كجماؿ القرآف الكريـ حيث جعمت فيو قراءات متكاترة صحيحة لمتسييؿ كمكافقة المغة العربية 
 إذ بيا قد نزؿ.

 :]َواخَلاِمَسُة َأنَّ َفْعـََة اهللِ َظَؾْقِف[القراءات في قولو تعالى: 

( بإسكاف النكف المخففة كرفع لعنت.قرأ ناف -ُ  ع كيعقكب: )أٍف لعنتي

( بتشديد النكف كنصب لعنت  -ِ  .(ْ)كقرأ الباقكف: )أف  لعنتي
 العالقة التفسيرية بين القراءات:

يرل العمماء أٌف )أٍف( ىي المخففة مف الثقيمة، كمعناىا )أنو( كالقراءة بإسكاف النكف مخففة 
ر الشػػأف محػػذكؼ، كلعنػػتي بالرفػػػع مبتػػػدأ كالجػػار كالمجػػػركر بعده متعمؽ مف الثقيمػػة، كاسػػميا ضميػػ

 الخبر، كالجممة خبر )أف( المخففة، تفيد معنى: أنو لعنة هللا عميو إف كاف مف الكاذبيف.

( عمى أنيا اسـ أف  كالجار كالمجركر بعده  ( بتشديد )أٌف( كنصب )لعنتى أما قراءة )أف  لعنتى
كبالتشديد يككف المعنى فيو آكد مف  ،خبر )أٍف( يككف بيا المعنى أيضان: أنو لعنة هللا عميومتعمؽ 

                                                 
، ْٖٓ/ٓ، ك"غرائب القرآف كرغائب الفرقاف"، لمنيسابكرم، ِٗ/ٓالسميـ"، ألبي السعكد،  انظر: "إرشاد العقؿ (1)

 .ِِٗ/ٖك"البحر المحيط"، ألبي حياف، 
 .ِِانظر: "معاني األبنية"، باب االسـ كالفعؿ، ص (2)
 .ُّْانظر: "القراءات المتكاترة"، ص (3)
 .َّّ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (4)
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عمى القاذؼ فكر إدالئو بالشيادة الخامسة  التخفيؼ، ففيو مزيد تأكيد عمى كقكع المعنة مف هللا 
 . (ُ)كاستمرارىا، كفي ذلؾ مف التحذير كالترىيب ما فيو

 سادسًا: المعنى اإلجمالي:

 : مفيوم المعان:أوالً 
َّٓ َأْكُػُسُفْؿ َؾَشَفاَدُة َأَحِدِهْؿ َأْرَبُع َصَفادَ ] ْؿ ُصَفَداُء إِ ـْ َُلُ ْ َيُؽ ـَ َيْرُمقَن َأْزَواَجُفْؿ َوََل ـَ َوافَِّذي

ِ ُف دَ اٍت بِاهللِ إِكَّ

اِدؿِغَ  ـَ افَؽاِذبِ  * افصَّ اَن ِم ـَ َوَيْدَرُأ َظـَْفا افَعَذاَب َأْن َتْشَفَد َأْرَبَع َصَفاَداٍت  * غَ َواخَلاِمَسُة َأنَّ فَْعـََة اهللِ َظَؾقِْف إِْن 

ـَ افَؽاِذبِغَ 
ِ ُف َد اِدؿِغَ  * بِاهللِ إِكَّ ـَ افصَّ اَن ِم ـَ تُُف  * َواخَلاِمَسَة َأنَّ َؽَضَب اهللِ َظَؾقَْفا إِْن  َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ َوَفْق

اٌب َحؽِ   . {01-6:}النور[ قؿٌ َوَأنَّ اهللَ َتقَّ

تحدث القرآف الكريـ في ىذه السكرة عف المبلعنة كأحكاميا، كجاء ذلؾ كاضحان في اآليات 
السابقة، فالمعاف ىك كممات معمكمة جعمت حجة لممضطر إلى قذؼ مف لطخ فراشو، كألحؽ العار 

 إف كاف مف الكاذبيف، بو، أك إلى نفي الكلد، كسميت ىذه الكممات لعانان لقكؿ الرجؿ عميو لعنة هللا
طبلقو في جانب المرأة مف مجاز التغميب   .(ِ)كا 

كفي ىذه النصكص تيسير عمى األزكاج يناسب رقة الحالة كحرج المكقؼ، ذلؾ حيف يطمع 
الزكج عمى فعمة زكجتو كليس لو مف شاىد إال نفسو، فعند إذ يحمؼ أربع مرات باهلل إنو لصادؽ في 

 .(ّ)دعكاه عمييا بالزنا 

أم الشيادة الخامسة لؤلربعة المتقدمة، أم الجاعمة ليا خمسان بانضماميا إلييف [ َواخَلاِمَسةُ ]
عادة ما يقصد بالشيادة مف تحقيؽ  فرادىا عنيف مع ككنيا شيادة أيضان الستقبلليا بالفحكل، كا  كا 

ظيار الصدؽ   .(ْ)الخبر، كا 

ـَ افَؽاذِ ] اَن ِم ـَ أم فيما رماىا بو مف الزنا، فإف العف الرجؿ حبست الزكجة [ بِغَ َأنَّ فَْعـََة اهللِ َظَؾْقِف إِْن 
أم يدفع عف المرأة المرمية بالزنا العذاب [ َوَيْدَرُأ َظـَْفا افَعَذاَب ]حتى تعترؼ فترجـ أك تبلعف، 

  .(ٓ)الزنا  فأف الزكج مف الكاذبيف فيما رماىا بو م [َأْن َتْشَفَد َأْرَبَع َصَفاَداٍت بِاهللِ]الدنيكم كىك الرجـ 

                                                 

 . ُِّ/ُمحمد سالـ محيسف ،  " د.،، ك"المستنير َُِ/ِ"البف جني،  ،انظر: "المحتسب (1)
 .ِٓ/ٓ"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج"، لشمس الديف الشربيني الشافعي،  (2)
 .ِِْٗ/ْانظر: " في ظبلؿ القرآف"، لسيد قطب،  (3)
 .ُٖٓ/ٔلسعكد، انظر: " إرشاد العقؿ السميـ"، ألبي ا (4)
 .ُُِ/ٔانظر: "ركح البياف"، إلسماعيؿ حقي االستانبكلي،  (5)
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كالخامسة أف غضب هللا تعالى عمييا إف كاف الزكج مف الصادقيف فيما رماىا بو مف الزنا، 
 .(ُ)كتخصيص الغضب في جانب المرأة لمتغميظ عمييا 

 ثانيا: صفة المعان:

كصفة المعاف كما بينتيا اآليات ىك أف يقكـ الزكج بالحمؼ أربع شيادات باهلل تعالى أنو قد 
، كأف حمميا ىذا ليس منو، كيقكؿ ىذا الزكج في الخامسة: لعنة هللا عميو إف كاف مف رآىا تزني

الكاذبيف، ثـ تشيد ىي أربع شيادات باهلل كما فعؿ ىك، ثـ تخمس بغضب هللا تعالى عمييا إف كاف 
 .(ِ)مف الصادقيف 

الفكاحش إف بياف أحكاـ المعاف ليا أثر عمى المجتمع، كذلؾ ألنيا تحفظ المجتمع مف فعؿ 
فيي تحفظ الزكجات مف الكقكع في الفكاحش، كلكي تتذكر ما حصؿ لغيرىا، كال تيقبؿ عمى فعؿ 
الزنا كال تفكر فيو، كالمعاف لو األثر البالغ في إصبلح األسرة، فيي نكاة المجتمع، كجاء المعاف لحفظ 

ظة عمى األنساب حقكؽ األزكاج مف الكقكع في الفكاحش، كشرع أيضان لصيانة األعراض، كالمحاف
 .(ّ)مف الضياع، كمف أجؿ دفع الظمـ عف المرأة 

 شروط قبول المعان:ثالثًا: 

 .(ْ)يشترط في المعاف أف يككف مف زكجيف حريف، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة  -ُ

 .(ٓ)كيشترط في الزكجة أف تككف حرة بالغة عفيفة  -ِ

 .(ٔ)ف مكمفيف عاقميف اتفؽ جميكر العمماء عمى أف المعاف البد أف يككف م -ّ

نما يجب  -ْ البد لمزكجة أف يتأخر لعانيا عف لعاف زكجيا، ألف لعانيا إنما يككف إلسقاط الحد كا 
 (ٕ)الحد بمعانو؛ ألنو ال حاجة إلى لعانيا قبمو 

 .(ٖ)المعاف ال يككف إال بحضرة الحاكـ أك القاضي  -ٓ

                                                 
 .ّّّ/ٕانظر: "محاسف التأكيؿ"، لمقاسمي،  (1)
 .ٓٓ/ّانظر: "بداية المجتيد كنياية المقتصد"، البف رشد القرطبي،  (2)
 .ِْٕانظر: "نظاـ األسرة في اإلسبلـ"، د. عدناف زرزكر، ص (3)
 .َْ/ٗ، البف قدامة المقدسي، انظر: "المغني" (4)
 .ُُٗانظر: "بداية المجتيد كنياية المقتصد"، البف رشد القرطبي، ص (5)
 .ّّٓ/ّانظر: "أحكاـ القرآف"، البف العربي،  (6)
 .ِْٖ/ّانظر: "زاد المحتاج بشرح المنياج"، لمعبلمة عبد هللا الكيكجي،  (7)
 .ُْٖ/ُٕنككم، انظر: "المجمكع شرح الميذب"، ألبي زكريا ال (8)



-ُْٕ- 
 

 رابعًا: الحكمة من التشدد في شروط المعان:
بعيدان عف االستيتار، كأف ال يبقى لقمة سائغة لكؿ ما ىب  جتمع نظيفان،حتى يظؿ الم    

 كدب، كأف يحفظ أعراض المسممات مف ألسنة العابثيف.
اٌب َحؽِقؿٌ ] ُتُف َوَأنَّ اهللَ َتقَّ َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ يقكؿ اإلماـ الطبرم في تفسير ىذه اآلية:  [َوَفْق

ـ أييا الناس كرحمتو بكـ، كأنو عكاد عمى خمقو بمطفو حكيـ في تدبيره عميك "كلكال فضؿ هللا 
إياىـ كسياستو ليـ، لعاجمكـ بالعقكبة عمى معاصيكـ، كفضح أىؿ الذنكب منكـ بذنكبيـ، كلكنو ستر 
عميكـ ذنكبكـ كترؾ فضيحتكـ بيا عاجبلن، رحمة منو بكـ كتفضبلن عميكـ فاشكركا نعمو كانتيكا عف 

 .(ُ)اكـ عنو مف معصية التقدـ عما ني
تذييؿ لما مٌر مف األحكاـ العظيمة المشتممة عمى التفضؿ كالرحمة "كيقكؿ ابف عاشكر: 

منو كالمؤذنة بأنو تكاب عمى مف تاب مف عباده، كالمنبئة بكماؿ حكمتو تعالى، إذ كضع الشدة 
 .(ِ) "مكضعيا كالرفؽ مكضعو، ككؼ بعض الناس عف بعض

 .(ّ) ات:سابعًا: من ىدايات اآلي
حكـ المعاف في الزكجات دكف األجنبيات؛ ألف قذؼ الزكجة يمحؽ العار بالزكج  شرع هللا  -ُ

كيفسد عميو النسب، فإقدامو عمى القذؼ رغـ أضراره الخطيرة دليؿ عمى صدقو في قذؼ 
 زكجتو.

 بياف حكـ قذؼ الرجؿ زكجتو كلـ يكف لو أربعة شيكد يشيدكف معو عمى ما رمى بو زكجتو. -ِ
 كيفية المعاف كأنو مكجب إلقامة الحد. بياف -ّ
في مشركعية المعاف مظير مف مظاىر حسف التشريع اإلسبلمي ككمالو كأف مثمو لف يككف إال  -ْ

 .(ْ)بكحي إليي كفيو إشارة إلى تقرير النبكة المحمدية 
خص القرآف الكريـ المعنة في الزكج المبلعف، كخٌص الزكجة بالغضب؛ ألف الغضب أشد في  -ٓ

إثمان مف اقتراؼ الرجؿ لجريمة  قتراؼ المرأة لجريمة الزنا أكثرمف المعف، كالشؾ أف ا العقكبة
 القذؼ، كقد يككف المعف أقؿ كقعان في قمكب النساء مف الرجاؿ؛ لكثرة جريانو عمى ألسنتيف.

شر ع هللا تعالى حكـ المعاف عند اتياـ الزكجة بالزنا، ستران مف هللا تعالى عمى عباده كفتحان  -ٔ
بكاب التكبة أماـ الزكجيف عند اإللماـ بالمعصية، حيث يترؾ إثبات ارتكاب الزكجة لمفاحشة أل

                                                 
 .ُُٓ/ُٗ"جامع البياف"،  (1)
 .ُٖٔ/ٗ"التحرير كالتنكير"،  (2)
 .ُٖٖ-ُٕٖ/ٓانظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف،  (3)
 .ُٓٓ/ّانظر: "أيسر التفاسير"، ألبي بكر الجزائرم،  (4)
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معمقان، ككذلؾ إثبات كذب الزكج في اتيامو لزكجتو، كفي ىذا الحاؿ تكأد الجريمة في ميدىا، 
 .(ُ)دكف أف تمطخ بقذرىا مف ليـ صمة بالزكجيف 

الستر عمى العباد  حكيـ( حيث أراد هللا  عف قكلو: )تكاب رحيـ( إلى قكلو: )تكاب عدؿ  -ٕ
بتشريع المعاف بيف الزكجيف، فمك لـ يكف المعاف مشركعان لكجب عمى الزكج حد القذؼ مع أف 
    الظاىر صدقو، كلك اكتفى بمعانو لكجب عمى الزكجة حد الزنا، فكاف مف الحكمة لمزكجيف 

 و، ػػع رحمتػػػا أكسػػػيادات، فسبحاف هللا مػػؾ الشػػػب بتمذاػػػا العػػػـ، كدرأ عنيمػػػػذا الحكػػػرع ىػػػأف ش
 .(ِ)حكمتو !!  كأجؿ

 اإلفك حديث :الثاني قطعالم
ا َفُؽْؿ َبْؾ ُهَق َخْرٌ فَُؽْؿ فُِؽؾه ]قاؿ تعالى:  َسُبقُه ََشًّ َٓ ََتْ ـَ َجاُءوا بِاِْلْؾِؽ ُظْصَبٌة ِمـُْؽْؿ  إِنَّ افَِّذي

تَ  ـْ ُه ِمـُْفْؿ َفُف َظَذاٌب َظظِقؿٌ اْمِرٍئ ِمـُْفْؿ َما ا ـَ اِْلْثِؿ َوافَِّذي َتَقػَّ ـِْزَ َـّ اُدْمِمـُقَن  * َسَب ِم َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿقُه َط َفْق

ا َوَؿافُقا َهَذا إِْؾٌؽ ُمبِغٌ  ْ  * َواُدْمِمـَاُت بَِلْكُػِسِفْؿ َخْرً َٓ َجاُءوا َظَؾقِْف بَِلْرَبَعِة ُصَفَداَء َؾنِْذ ََل َفَداِء  َفْق َيْلُتقا بِافشُّ

ُؽْؿ يِف َما َأَؾْضُتْؿ ؾِقِف  * َؾُلوَفئَِؽ ِظـَْد اهللِ ُهُؿ افَؽاِذُبقنَ  ْكقَا َوأَِخَرةِ َدَسَّ ُتُف يِف افدُّ َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ َوَفْق

ْقَكُف بِلَفِْسـَتُِؽْؿ َوَتُؼقُفقَن بَِلؾْ  * َظَذاٌب َظظِقؿٌ  َسُبقَكُف َهقهـًا َوُهَق ِظـَْد اهللِ إِْذ َتَؾؼَّ َقاِهُؽْؿ َما َفقَْس َفُؽْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوََتْ

َتاٌن َظظِقؿٌ  * َظظِقؿٌ  َذا ُشبَْحاَكَؽ َهَذا ُُبْ َؿ ُِبَ َٓ إِْذ َشِؿْعتُُؿقُه ُؿْؾُتْؿ َما َيُؽقُن َفـَا َأْن َكتََؽؾَّ َيِعُظُؽَؿ اهللُ َأْن  * َوَفْق

ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ  َتُعقُدوا دِِثْؾِفِ  ـُ ُ اهللُ َفُؽُؿ أََياِت َواهللُ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ  * َأَبًدا إِْن  ـَ ُُيِبُّقَن َأْن َتِشقَع  * َوُيبَغه إِنَّ افَِّذي

 َٓ ْكقَا َوأَِخَرةِ َواهللُ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ  ْؿ َظَذاٌب َأفِقٌؿ يِف افدُّ ـَ َآَمـُقا َُلُ َٓ َؾْضُؾ اهللِ  * َتْعَؾُؿقنَ افَػاِحَشُة يِف افَِّذي َوَفْق

ُتُف َوَأنَّ اهللَ َرُءوٌف َرِحقؿٌ    .{31-00:}النور[ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ
 أواًل: المناسبة:

، كحكـ قذؼ الزكجات، أباف هللا تعالى  بعد بياف حكـ قذؼ النساء األجنبيات غير المحاـر
 عنيا مما رماىا بو أىؿ اإلفؾ مف في ىذه اآليات العشر براءة عائشة أـ المؤمنيف رضي هللا

المنافقيف كذكر فييا جممة مف اآلداب التي كاف يمزميـ اإلتياف بيا، كالزكاجر التي كاف ينبغي عدـ 
 . (ّ)التعرض ليا 

فيي تمثؿ أنمكذجان كاقعيان لمكقكؼ عمى أخطار القذؼ كأضراره، كلرصد آثاره عمى الفرد 
 كالمجتمع.

                                                 

 .ُٖٖ-ُٕٖ/ٓاد نخبة مف العمماء كالمفسريف، انظر: "التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعد (1)
 .َِّ/ِانظر: "صفكة التفاسير"، لمصابكني،  (2)
، ك"التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة مف ُٕٕ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (3)

 .ُِٗ/ٓالعمماء كالمفسريف، 
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 ثانيًا: سبب النزول:

ج البخارم كأحمد كمسمـ كالترمذم كالنسائي عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: كاف أخر 
معو،  إذا أراد أف يخرج أقرع بيف أزكاجو أيتيف خرج سيميا خرج بيا رسكؿ هللا  رسكؿ هللا 

مف  قالت عائشة رضي هللا عنيا فأقرع بيننا في غزكة غزاىا فخرج سيمي فخرجت مع رسكؿ هللا 
فؿ كدنكنا مف المدينة قافميف، آذف ليمة بالرحيؿ، فقمت حيف آذنكا بالرحيؿ، فمشيت غزكتو تمؾ كق

حتى جاكزت الجيش فمما قضيت شأني أقبمت إلى رحمي، فإذا عقد لي مف جزع ظفار قد انقطع، 
فالتمست عقدم كحبسني ابتغاؤه، كأقبؿ الرىط الذيف كانكا يرحمكف لي فاحتممكا ىكدجي، فرحمكه عمى 

نما بعيرم ال ذم كنت ركبت كىـ يحسبكف أني فيو، ككاف النساء إذ ذاؾ خفافان لـ يثقميف المحـ، كا 
تأكؿ العمفة مف الطعاـ، فمـ يستنكر القكـ خفة اليكدج حيف رفعكه، ككنت جارية حديثة السنة، 
فبعثكا الجمؿ كساركا فكجدت عقدم بعدما استمر الجيش، فجئت منازليـ كليس بيا دٌؿ كال مجيب، 

 مت منزلي الذم كنت بو، كظننت أنيـ سيفقدكني فيرجعكف إلي.فأق

السممي ثـ  (ُ)فبينما أنا جالسة في منزلي غمبتني عيني فنمت، ككاف صفكاف بف المعطؿ 
الذككاني مف كراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأل سكاد إنساف نائـ فأتاني معرفني حيف 

باسترجاعو حيف عرفني، فخمرت كجيي بجمبابي كهللا ما رآني ككاف يراني قبؿ الحجاب، فاستيقظت 
كممني كممة كال سمعت منو كممة غير استرجاعو حتى أناخ راحمتو فكطئ عمى يدييا فركبتيا، 
فانطمؽ يقكد بي الراحمة، حتى أتينا الجيش بعدما نزلكا مكغريف في نحر الظييرة، فيمؾ مف ىمؾ، 

بف سمكؿ، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حيف قدمت شيران ككاف الذم تكلى اإلفؾ عبد هللا بف أبي 
ال ذلؾ، كىك يريبني في كجعي أني كالناس يفيضكف في قكؿ أصحاب اإلفؾ، ال أشعر بشيء مف 

 المطؼ الذم كنت أرل منو حيف أشتكي، إنما يدخؿ عمٌي رسكؿ هللا  أعرؼ مف رسكؿ هللا 
يريبني كال أشعر، حتى خرجت بعدما نقيت، فيسمـ ثـ يقكؿ: )كيؼ تيكـ( ثـ ينصرؼ، فذاؾ الذم 

ليبلن إلى ليؿ، كذلؾ قبؿ أف  فخرجت معي أـ مسطح قبؿ المناصع كىي متبرزنا، ككنا ال نخرج إال
 الكنؼ قريبان مف بيكتنا، كأمرنا أمر العرب األكؿ في التبرز قبؿ الغائط، فكنا نتأذل بالكنؼ أف نتخذ

 نتخذىا عند بيكتنا.

                                                 

مر، سكف المدينة، كشيد الخندؽ كالمشاىد كقيؿ أكؿ مشاىده صفكاف بف المعطؿ بف ربيعة بف خزاعي أبك ع (1)
المريسيع، كفييا ذكر في قصة اإلفؾ، كقتؿ في خبلفة عمر بف الخطاب في غزاة أرمينية شييدان، سنة تسع 

 .ٔٓ-ٓٓ/ٔعشرة ىجرم، انظر: "اإلصابة في تمييز الصحابة"، 
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سطح، كىي ابنة أبي رىـ بف عبد مناؼ، كأميا بنت صخر بف عامر فانطمقت أنا كأـ م
فأقبمت أنا كأـ مسطح قبؿ بيتي قد فرغنا مف  (ُ)خالة أبي بكر الصديؽ، كابنيا مسطح بف أثاثة 

شأننا، فعثرت أـ مسطح في مرطيا، فقالت: تعيس مسطح، فقمت ليا: بئس ما قمت، أتسبيف رجبلن 
كلـ تسمعي ما قاؿ؟ قالت: قمت: كما قاؿ: فأخبرتني بقكؿ أىؿ اإلفؾ، شيد بدران، قالت: أم ىنتاه، أ
 فازددت مرضان عمى مرضي.

تعني سمـ ثـ قاؿ: كيؼ تيكـ؟ فقمت: أتأذف  عمٌي رسكؿ هللا  فمما رجعت إلى بيتي كدخؿ
 لي أف آتي أبكم؟ قالت: كأنا حينئذو أريد أف أستيقف الخبر مف قبميما، قالت: فأذف لي رسكؿ هللا 

فجئت أبكم فقمت ألمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية ىكني عميؾ، فكهللا لقمما كانت 
امرأة قط كضيئة، عند رجؿ يحبيا، كليا ضرائر إال كثرف عمييا، قالت: قمت: سبحاف هللا، كلقد 

ـ حتى تحدث الناس بيذا؟ قالت: فبكيت تمؾ الميمة حتى أصبحت ال يرقأ لي دمع، كال أكتحؿ بنك 
 عمي بف أبي طالب كأسامة بف زيد فأشار عمى رسكؿ هللا  أصبحت أبكي فدعا رسكؿ هللا 

بالذم يعمـ مف براءة أىمو، كبالذم يعمـ ليـ في نفسو مف الكد، فقاؿ: يا رسكؿ هللا، أىمؾ كما نعمـ 
ف إال خيران، كأما عمي بف أبي طالب فقاؿ: يا رسكؿ هللا لـ يضيؽ هللا عميؾ كالنساء  سكاىا كثير، كا 

بريرة، فقالت: أم بريرة، ىؿ رأيت مف شيء  تسأؿ الجارية تصدقؾ، قالت: فدعاء رسكؿ هللا 
يريبؾ؟ قالت بريرة: ال كالذم بعثؾ بالحؽ، إف رأيت عمييا أمران أغمضو عمييا أكثر مف أنيا جارية 

فاستعذر يكمئذو مف  هللا  فتأكمو، فقاـ رسكؿ (ِ)حديثة السف، تناـ عف عجيف أىميا، فتأتي الداجف 
عبد هللا بف أبي بف سمكؿ، قالت: فقاؿ رسكؿ هللا كىك عمى المنبر: )يا معشر المسمميف، مف 
يعذرني مف رجؿ قد بمغني أذاه في أىؿ بيتي، فكهللا ما عممت عمى أىمي إال خيران، كلقد ذكركا رجبلن 

    (ّ):، فقاؿ سعد بف معاذ األنصارمما عممت عميو إال خيران، كما كاف يدخؿ عمى أىمي إال معي
ف كاف مف إخكاننا مف الخزرج  يا رسكؿ هللا أنا أعذرؾ منو إف كاف مف األكس ضربت عنقو، كا 

                                                 
  سمو عكفان، أما مسطح فيك لقبو، كأمو بنت خالة مسطح بف أثاثة بف عباد بف المطمب بف عبد مناؼ، كاف ا (1)

     أسممت كأسمـ أبكىا قديمان ككاف أبك بكر يمكنو لقرابتو منو، فمما خاض مع أىؿ اإلفؾ حمؼ  أبي بكر 
عىًة أبك بكر أال ينفعو، فنزلت:  ـٍ كىالس  يو، مات ، فعاد لئلنفاؽ عم{ ِِ[ }النكر:...]كىالى يىٍأتىًؿ أيكليك الفىٍضًؿ ًمٍنكي

مسطح سنة أربع كثبلثيف في خبلفة عثماف، كيقاؿ عاش إلى خبلفة عمي، كشيد معو صفيف كمات في تمؾ 
، ك"أسد الغابة"، البف ْٕ/ٔالسنة سبع كثبلثيف، انظر: "اإلصابة في تمييز الصحابة"، ابف حجر العسقبلني، 

 .َُٓ/ٓاألثير، 
 .ُْٖ/ُّ، لساف العرب، البف منظكر، منازليـالداجف: الشاة التي يعمفيا الناس في  (2)
سعد بف معاذ األنصارم بف النعماف األشيمي، سيد األكس، أبك عمرك، شيد بدران، كرمى بسيـ يـك الخندؽ،  (3)

ىػ، ٓفعاش بعد ذلؾ شيران، حتى حكـ في بني قريظة، كأجيبت دعكتو في ذلؾ ثـ انتفض جرحو فمات سنة 
ت سعد بف معاذ(، انظر: "اإلصابة في تمييز الصحابة"، البف حجر عنو: )اىتز العرش لمك  كقاؿ النبي 
 .ِٕ-َٕ/ّالعسقبلني، 
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كىك سيد الخزرج ككاف قبؿ ذلؾ رجبلن صالحان،  (ُ)أمرتنا ففعمنا أمرؾ، قالت: فقاـ سعد بف عبادة 
ال تقتمو كال تقدر عمى قتمو، فقاـ أسيد بف كلكف احتممتو الحمية، فقاؿ لسعد: كذبت لعمر هللا، 

كىك ابف عـ سعد، فقاؿ لسعد بف عبادة: كذبت لعمر هللا لنقتمنو فإنؾ منافؽ تجادؿ عف  (ِ)حضير 
قائـ عمى المنبر فمـ  المنافقيف، فتثاكر الحياف األكس كالخزرج حتى ىمكا أف يقتتمكا، كرسكؿ هللا 

حيف  ت يكحى إليو في شأني، قالت: فتشيد رسكؿ هللا يزؿ رسكؿ هللا يخفضيـ حتى سكتكا كسك
ف  جمس ثـ قاؿ: أما بعد: يا عائشة فإنو قد بمغني عنؾ كذا ككذا، فإف كنت بريئة فسيبرئؾ هللا، كا 
كنت ألممت بذنب فاستغفرم هللا كتكبي إليو، فإف العبد إذا اعترؼ بذنبو ثـ تاب إلى هللا تاب هللا 

معي حتى ما أحس منو قطرة، فقمت ألبي: مقالتو قمص د هللا  عميو، قالت: فمما قضى رسكؿ
فيما قاؿ، قاؿ: كهللا ما أدرم ما أقكؿ لرسكؿ هللا، فقمت ألمي: أجيبي رسكؿ هللا  أجب رسكؿ هللا 

 قالت: كما أدرم ما أقكؿ لرسكؿ هللا ، قالت: فقمت كأنا جارية حديثة السف ال أقرأ كثيران مف ،
ـ كصدقتـ بو، فمئف قمت تـ ىذا الحديث حتى استقر في أنفسكلقد عممت لقد سمع القرآف: إني كهللا

لكـ: إني بريئة، كهللا يعمـ أني بريئة ال تصدقكني بذلؾ، كلئف اعترفت لكـ بأمر، كهللا يعمـ أني منو 
 بريئة، لتصدقكني، كهللا ما أجد لكـ مثبلن إال قكؿ أبي يكسؼ قاؿ: فصبر جميؿ كهللا المستعاف عمى
ما تصفكف، قالت: ثـ تحكلت فاضجعت عمى فراشي، قالت: كأنا حينئذ أعمـ أني بريئة، كأف هللا 

مبرئي ببراءتي كلكف كهللا ما كنت أظف أف هللا منزؿ في شأني كحيان يتمى، كلشأني في نفسي     
ـ رؤيا في النك  كاف أحقر مف أف يتكمـ هللا في  بأمر يتمى، كلكف كنت أرجك أف يرل رسكؿ هللا 

 يبرئني هللا بيا.

كال خرج أحد مف أىؿ البيت، حتى أنزؿ عميو، فأخذ        قالت: فكهللا ما راـ رسكؿ هللا 
مف العرؽ، كىك في يكـ شات مف  (ّ)ما كاف يأخذه مف البرحاء، حتى إنو ليتحدر منو مثؿ الجماف 
رم عنو رسكؿ هللا  رًٌ  ثقؿ القكؿ الذم ينزؿ عميو، قالت: فمما سي      م عنو كىك يضحؾ، فكانت سي

                                                 

قيس شيد العقبة ككاف أحد  ألنصارم سيد الخزرج، يكنى أبك ثابت، كأبكسعد بف عبادة بف ديمـ بف حراـ ا (1)
ان بالجكد، فكاف يعشي النقباء، كاف يكتب بالعربية، كيحسف العـك كالرمي، فكاف يقاؿ لو الكامؿ، ككاف مشيكر 

ىػ، انظر: "اإلصابة في تمييز ُٔىػ، كقيؿ ُٓكؿ ليمة ثمانيف مف أىؿ الصفة، مات في الشاـ بحكراف سنة 
 .ٔٓ-ٓٓ/ّالصحابة"، ابف حجر العسقبلني، 

أسيد بف حضير بف سماؾ األنصارم األشيمي، أبك يحيى، كاف مف السابقيف إلى اإلسبلـ، كىك أحد النقباء ليمة  (2)
بينو كبيف زيد بف حارثة، ككاف  العقبة، أسمـ عمى يد مصعب بف عمير قبؿ سعد بف معاذ، آخى الرسكؿ 

ىػ، َِممف ثبت يـك أحد، كجرح سبع جراحات، قاؿ عنو الرسكؿ: )نعـ الرجؿ أسيد بف حضير(، تكفي سنة 
 .ِّٓ-ِّْ/ُىػ، انظر: "اإلصابة في تمييز الصحابة"، ابف حجر العسقبلني، ُِكقيؿ 

بحب المؤلؤ،  حبات المؤلؤ الصغار، كقيؿ: حب يتخذ مف الفضة أمثاؿ المؤلؤ، كفيو تشبيو عرؽ الرسكؿ  (3)
 .ِٗ/ُّلساف العرب 
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     فقد برأؾ، فقالت أمي: قكمي إليو، قالت: فقمت: كهللا  أك كممة تكمـ بيا: يا عائشة، أما كهللا 
َسُبقُه ]كأنزؿ هللا:  ال أقكـ إليو كال أحمد إال هللا  َٓ ََتْ ـَ َجاُءوا بِاِْلْؾِؽ ُظْصبٌَة ِمـُْؽْؿ           ...إِنَّ افَِّذي

"{31-00:}النور[ اهللَ َرُءوٌف َرِحقؿٌ    َوَأنَّ 
(ُ) (ِ). 

 ثالثًا: التحميل المغوي:
اليمزة كالفاء كالكاؼ أصؿ كاحد، يدؿ عمى قمب الشيء كصرفو عف جيتو، كاإلفؾ : [بِاِْلْؾِؽ ]

 (ّ)الكذب
ىـ مف الرجاؿ عشرة، كال يقاؿ لما دكف ذلؾ عصبة، كقيؿ ىـ ما بيف العشرة إلى : [ُظْصبَةٌ ]
 .(ْ)ربعيفاأل
َتانٌ ]  .(ٓ)الكذب، كمنو بيتو: أم قاؿ عميو ما لـ يفعؿ  :[ُُبْ
 .(ٔ)الشيف كالياء كالعيف أصؿ يدؿ عمى البث كاإلشادة، كشاع الحديث: إذا ذاع كانتشر  :[َتِشقَع ]

 .(ٕ) رابعًا: البالغة:
َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾْقُؽْؿ َوَرمْحَ ]حذؼ جكاب )لكال( لمتيكيؿ في قكلو:  كذلؾ حتى يذىب [ُتفُ َوَفْق

 الكىـ في تقديره كؿ مذىب، فيككف أبمغ في البياف كأبعد في التيكيؿ كالزجر.
)لكال( في المكاضع المختمفة، بمعنى ىبل ك يقصد بيا التكبيخ عمى التقصير كالتسرع في 

َٓ َجاُءوا َظَؾْقِف بِلَْرَبَعِة ُصَفَداءَ ]االتياـ كما في قكلو تعالى:   جاءكا كغرضو التكبيخ كالمكـ. أم ىبل[ َفْق
ا فَُؽْؿ َبْؾ ُهَق َخْرٌ ] َسُبقُه ََشًّ  طباؽ بيف الشر كالخير.[ َٓ ََتْ
َسُبقَكُف َهقهـًا َوُهَق ِظـَْد اهللِ َظظِقؿٌ ]  طباؽ بيف الييف كالعظيـ.[ َوََتْ

َـّ اُدْمِمـُقنَ ] نما عدؿ عف أسمكب التفات مف الخطاب إلى الغيبة، فاألصؿ أف يقاؿ: ظننت[ َط ـ، كا 
شعاران بأف اإليماف يقتضي ظف الخير بالمؤمنيف.  ذلؾ مبالغة في التكبيخ، كا 

                                                 
(، ك"صحيح مسمـ"، باب في حديث ُِٔٔح) ُّٕ/ّ"صحيح البخارم"، باب تعديؿ النساء بعضيا بعضان،  (1)

 (.َِٕٕح) ُِِٗ/ْاإلفؾ كقبكؿ تكبة، 
 .ْٖٕ-ّْٕ/ِ، ك"المحرر في أسباب النزكؿ"، َُْ/ُكؿ في أسباب النزكؿ"، السيكطي، "لباب النق (2)
 .ُٗ/ُ، ك"مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي الرازم، ُٖٖ/ُانظر: "مقاييس المغة"، البف فارس،  (3)
 .ّّٗ/ْانظر: مقاييس المغة"، البف فارس،  (4)
 .ُْ/ُلرازم، انظر: "مختار الصحاح"، لزيف الديف الحنفي ا (5)
 .ِّٓ/ّمقاييس المغة"، البف فارس، انظر: " (6)
 .َِّ/ِ، ك"صفكة التفاسير"، لمصابكني، ُٗٔ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د. كىبة الزحيمي،  (7)



-َُٖ- 
 

 لداللة المعنى عمييا.ؼ، أم أال يؤتكا، حذفت منو )ال( فيو إيجاز بالحذ[ َؾنِْذ ََلْ َيْلُتقا]
ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ ] ـُ  فيو تيييج كتقريع.[ إِْن 
، شبو سمكؾ طريؽ الشيطاف بمف يتبع خطكات غيره خطكة ( استعارةوال تتبعوا خطوات الشيطان)

 خطكة.
َتاٌن َظظِقؿٌ ]* قكلو تعالى:  فيو تعجب ممف يقكؿ ذلؾ، كاألصؿ في ذكر ىذه [ ُشْبَحاَكَؽ َهَذا ُُبْ

 . الكممة )سبحانؾ( أف يسبح هللا تعالى عند رؤية العجيب 
 خامسًا: القراءات:

ُه[ ]َوافَِّذي تَ القراءات في قولو تعالى:   :َقػَّ ـِْزَ

 ( بضـ الكاؼ.هي رى قرأ يعقكب: )كيبٍ  -ُ
قرأ الباقكف: )ًكٍبرىهي( بكسر الكاؼ  -ِ

(ُ). 
 العالقة التفسيرية بين القراءات:

يرل جميكر أىؿ المغة أف القراءتيف لغتاف، كأيضان بمعنى كاحد، قاؿ األلكسي في تفسيره 
 .(ِ)ـ كمعناىا كاحد )كيبره( بضـ الكاؼ كىك مكسكرىا مصدراف لكبر الشيء عظ

كقاؿ ابف عاشكر: "كالًكبر بكسر الكاؼ في قراءة الجميكر كيجكز ضـ الكاؼ كقرأ بو 
 .(ّ)يعقكب كحده، كمعناىا أشد الشيء كمعظمو فيما لغتاف عند جميكر أئمة المغة" 

 ( أفادت أف المقصكد ىك عبد هللا بف أبي بف سمكؿمما سبؽ نجد أف قراءة الضـ )كيٍبرىهي ك 

مف كبراء قكمو كتكلى معظـ قكؿ اإلفؾ كأشده، كمعمكـ أف األمر إذا صدر عمف لو مكانة في  فيك
قكمو يككف صداه كأىميتو أكبر مما لك صدر عف شخص ال مكانة لو في قكمو، فدلت ىذه اآلية 
عمى عظـ الحدث، كأما قراءة الكسر )ًكٍبرىهي( فأفادت أف عبد هللا بف سمكؿ أكؿ مف بدأ باختبلؽ 

 .  (ْ)يث اإلفؾ كنشره بيف الناسحد
كبالجمع بيف القراءتيف: يتضح أف عبد هللا بف أبي بف سمكؿ ىك أكؿ مف بدأ حديث اإلفؾ، 

بالعذاب العظيـ  كأكؿ مف تكلى إشاعتو بيف الناس فيك يتحمؿ معظـ إثمو كشره؛ لذلؾ تكعده هللا 
 في الدنيا كاآلخرة.

                                                 
 .ُّّ/ِانظر: "النشر في القراءات العشر"، البف الجزرم،  (1)
 .ُِّ/ٗ"ركح المعاني"،  (2)
 .ُّٕ/ُٖ"التحرير كالتنكير"،  (3)
 .ُُْ/ٔ" الدر المنثكر"، لمسيكطي، (4)
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 سادسًا: المعنى اإلجمالي:
ا َفُؽْؿ َبْؾ ُهَق َخْرٌ َفُؽْؿ فُِؽؾه اْمِرٍئ ِمـُْفْؿ َماإِنَّ افَّ ] َسُبقُه ََشًّ َٓ ََتْ ـَ َجاُءوا بِاِْلْؾِؽ ُظْصَبٌة ِمـُْؽْؿ  ـَ  ِذي َتَسَب ِم ـْ ا

ُه ِمـُْفْؿ فَُف َظَذاٌب َظظِقؿٌ  َـّ اُدْمِمـُقنَ  * اِْلْثِؿ َوافَِّذي َتَقػَّ ـِْزَ َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿقُه َط ا  َفْق َواُدْمِمـَاُت بَِلْكُػِسِفْؿ َخْرً

َفَداِء َؾُلوَفئَِؽ ِظـَْد اهللِ ُهُؿ افَؽاِذُبقنَ  * َوَؿاُفقا َهَذا إِْؾٌؽ ُمبِغٌ  َٓ َجاُءوا َظَؾْقِف بَِلْرَبَعِة ُصَفَداَء َؾنِْذ ََلْ َيْلُتقا بِافشُّ  * َفْق

تُُف يِف افدُّ  َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ ُؽْؿ يِف َما َأَؾْضُتْؿ ؾِقِف َظَذاٌب َظظِقؿٌ َوَفْق ْقَكفُ  * ْكَقا َوأَِخَرةِ َدَسَّ بَِلْفِسـَتُِؽْؿ  إِْذ َتَؾؼَّ

َسُبقَكُف َهقهـًا َوُهَق ِظـَْد اهللِ َظظِقؿٌ  َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿقُه ؿُ  * َوَتُؼقُفقَن بَِلْؾَقاِهُؽْؿ َما َفْقَس فَُؽْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوََتْ           ْؾتُْؿ َوَفْق

َتاٌن َظظِقؿٌ  َذا ُشبَْحاَكَؽ َهَذا ُُبْ َؿ ُِبَ ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ  * َما َيُؽقُن َفـَا َأْن َكتََؽؾَّ ـُ * َيِعُظُؽَؿ اهللُ َأْن َتُعقُدوا دِِثْؾِِف َأَبًدا إِْن 

ُ اهللُ َفُؽُؿ أََياِت َواهللُ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ  ـَ ُُيِ  * َوُيَبغه ْؿ َظَذاٌب َأفِقٌؿ يِف إِنَّ افَِّذي ـَ َآَمـُقا َُلُ بُّقَن َأْن َتِشقَع افَػاِحَشُة يِف افَِّذي

َٓ َتْعَؾُؿقنَ  ْكَقا َوأَِخَرِة َواهللُ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ  ُتُف َوَأنَّ اهللَ َرُءوٌف َرِحقٌؿ[  * افدُّ َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ َوَفْق

 . {10-33:}افـقر

 ليدف من النيل من القادة المسممة:أواًل: ا
ىذه اآليات نزلت كميا في شأف براءة أـ المؤمنيف عائشة رضي هللا عنيا حيف رماىا     

كالفرية الشنيعة التي غار هللا تعالى    منافقيف بما قالكه مف الكذب البحتأىؿ اإلفؾ كالبيتاف مف ال
ـَ َجاُءوا بِاِْلْؾِؽ ُظْصبٌَة ِمـُْؽؿْ ]:  براءتيا صيانة لعرض رسكؿ هللا فأنزؿ  ليا كلنبيو  [ إِنَّ افَِّذي

أم جماعة منكـ ما ىك كاحد كال اثناف بؿ جماعة، فكاف المقدـ في ىذه المعنة عبد هللا بف أبي 
سمكؿ رأس المنافقيف، فإنو كاف يجمعو كيستكشيو حيف دخؿ ذلؾ في أذىاف بعض المسمميف، 

كبقي األمر كذلؾ قريبان مف شير حتى نزؿ القرآف في شأف عائشة  فتكممكا بو، كجكزكه آخريف منيـ،
 .(ُ)رضي هلل عنيا 

 ثانيًا: البعد عن مظان التيمة واجب أساس عمى الصف المسمم:

إف قصة اإلفؾ كما ركتيا سكرة )النكر( ككما فصمتيا كتب الصحاح، تمثؿ أنمكذجان عمميان 
األمة كقادتيا، كيصيبيا في مثميا العميا ألخطار القذؼ كأضراره، خاصة عندما يمس رمكز 

كقدكتيا، فقد رك ج المنافقكف كعمى رأسيـ ابف سمكؿ شائعة عف عائشة أـ المؤمنيف رضي هللا عنيا 
آالمان رىيبة مدة شير  عندما اتيمكىا بارتكاب فاحشة الزنا، تمؾ الشائعة التي سببت لمرسكؿ 

 عنيا كىذه التجربة رغـ مرارتيا كانت خيران لممسمميف، كامؿ، قبؿ أف ينزؿ الكحي ببراءتيا رضي هللا
ا فَُؽْؿ َبْؾ ُهَق َخْرٌ فَُؽؿْ ] َسُبقُه ََشًّ ألنيا كانت سببان في نزكؿ سكرة )النكر( التي تحمؿ في [ َٓ ََتْ

                                                 
 .ِٓ/ٔانظر:" تفسير القرآف العظيـ"، ابف كثير،  (1)
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طياتيا العشرات مف التشريعات الربانية الكفيمة بتنشئة المسمميف كتربيتيـ عمى أعظـ القيـ األخبلقية 
كانت خيران ليـ عندما كشفت ليـ عف بعض مكائد المنافقيف، الذيف أثاركا ىذه الفتنة إللحاؽ ك 

قكا فيو عمى غيرىـ، ككانت خيران ليـ، عندما بينت مميف في ميداف األخبلؽ، الذيف تفك اليزيمة بالمس
األخطار الجسيمة العظيمة التي تترتب عمى إطبلؽ األلسنة لمخكض في أعراض الناس، مما 

 .(ُ)استدعى تشريع عقكبة مناسبة ليذا األمر الخطير 

 ثالثًا: عدم األخذ باإلشاعة:

كأبك بكر كعائشة كصفكاف رضي هللا عنيـ بؿ ىك خير  كال تحسبكه شران لكـ أييا النبي 
لكـ الكتسابكـ بو الثكاب العظيـ، كظيكر كرامتكـ عمى هللا تعالى بإنزاؿ قرآف فيكـ ببراءتكـ، كتعظيـ 

ران، كتشير اآليات الكريمة ػػػػـ خيػػػف بكػػػػى مف ظػػػاء عمػػػـ، كالثنػػكـ فيػػد لمف تكمػػػؿ ككعيػػـ، كتيكيشأنك
 .(ِ)جزاء أكلئؾ الخائضيف في ذلؾ اإلفؾ  إلى

ُه ِمـُْفْؿ َفُف َظَذاٌب َظظِ ] ـَ اِْلْثِؿ َوافَِّذي َتَقػَّ ـِْزَ َتَسَب ِم ـْ أم الذم تكلى معظمو [ قؿٌ فُِؽؾه اْمِرٍئ ِمـُْفْؿ َما ا
، أك ىك حساف بف ثابت كمسطح بف أثاثة إنيما ىك ابف سمكؿ، بدأ بو كأذاعو عداكة لمرسكؿ 

شايعاه بالتصريح، كأكلئؾ ليـ عذاب في اآلخرة، أك في الدنيا بأف جمدكا كصار ابف أيبي مطركدان 
 .(ّ)صر مشيكران لو بالنفاؽ، كحساف أعمى، أشؿ اليديف، كمسطح مكفكؼ الب

 رابعًا: المنيج القويم الواجب اتباعو بين المؤمنين في معالجة اإلشاعة:

ثـ بينت اآليات الكريمة المنيج السميـ القكيـ الكاجب إتباعو بيف المؤمنيف، كالذم يقكـ عمى 
  مبدأ الظف المؤمف بأخيو، كعدـ التسرع في اتيامو كالظف السيء بو، فإف مف مقتضيات اإليماف 

َـّ اُدْمِمـُقَن ]دؽ مؤمف عمى أخيو قكؿ طعف كنقص، قاؿ تعالى: أال يص َٓ إِْذ َشِؿْعتُُؿقُه َط َفْق

ا َوَؿاُفقا َهَذا إِْؾٌؽ ُمبِغٌ  [َواُدْمِمـَاُت بَِلْكُػِسِفْؿ َخْرً
 (ْ). 

قاؿ ابف كثير: "ىذا تأديب مف هللا تعالى لممؤمنيف في قصة عائشة رضي هللا عنيا حيف 
       في ذلؾ الكبلـ السيء كما ذكر مف شأف اإلفؾ فقاؿ تعالى: )لكال( أم ىبل، أفاض بعضيـ 

 )إذ سمعتمكه( أم ذلؾ الكبلـ الذم ريميت بو أـ المؤمنيف رضي هللا عنيا )ظف المؤمنكف كالمؤمنات

                                                 

 .ُّٗ/ٓانظر:" التفسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ"، إعداد نخبة مف المفسريف،  (1)
 .ٕٗ/ُٖ ، ك"تفسير المراغي"، لممراغي،ََُ/ْانظر:" أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، لمبيضاكم،  (2)
 .ََُ/ْانظر: "أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ"، لمبيضاكم،  (3)
،ك"المحرر الكجيز"، البف ُُٕ/ُٗ، ك"جامع البياف"، لمطبرم، َْٕ/ُٖانظر: "فتح البارم"، لمعسقبلني،  (4)

 . َُٕ/ْعطية، 
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اءة بأنفسيف خيران( أم قاسكا ذلؾ الكبلـ عمى أنفسيـ، فإف كاف ال يميؽ بيـ، فأـ المؤمنيف أكلى بالبر 
 .(ُ) "منيـ بطريؽ األكلى كاألحرل

كيبدك أف ىذا المكقؼ اإليماف كاف مكجكدان بيف المؤمنيف الذيف سارعكا إلى رفض تمؾ 
الشائعات، كما حدث بيف أبي أيكب األنصارم كزكجتو رضي هللا عنيما عندما قالت لو يا أبا أيكب 

ـ!! ذلؾ الكذب أكنت ذلؾ            أما تسمع ما يقكؿ الناس في عائشة رضي هللا عنيا؟ قاؿ: نع
، كىذا تحريض عمى (ِ)يا أـ أيكب؟ قالت: ال كهللا ما كنت ألفعمو، قاؿ: فعائشة كهللا خير منؾ 

ظف الخير، كزجر كأدب كفيو تنبيو عمى ظف الخير ببراءة أخيو المؤمف كما يقكؿ المستيقف المطمع 
 .(ّ)عمى الحقيقة 

بمنزلة أـ المؤمنيف عائشة رضي هللا عنيا، ألنيا فكؽ  كىذا ىك المنيج الجدير كالبلئؽ
التيمة كبمجرد سماع المؤمف لمثؿ تمؾ الشائعات فالكاجب عميو المسارعة إلى تكذيبيا، ككصفيا 

 بأنيا إفؾ مبيف كأدلة كذبو كاضحة ظاىرة لكؿ عاقؿ.
ظاىر عمى  يقكؿ ابف كثير: "كقكلو تعالى: )قالكا( أم بألسنتيـ، )ىذا إفؾ مبيف( أم كذب

أـ المؤمنيف رضي هللا عنيا، فإف الذم كقع لمف يكف ريبة، كذلؾ أف مجيء أـ المؤمنيف راكبة جيرة 
بيف  عمى راحمة صفكاف بف المعطؿ في كقت الظييرة كالجيش بكمالو يشاىدكف ذلؾ، كرسكؿ هللا 

رءكس األشياد،  عمى أظيرىـ، كلك كاف األمر فيو ريبة لـ يكف ىذا فيو جيرة، كال أقدمكا عمى ذلؾ
، كالزكر كالرعكنة كا بو أـ المؤمنيف ىك الكذب البحتفتعيف أف ما جاء بو أىؿ اإلفؾ مما رم

 .(ْ)الفاحشة الفاجرة كالصفقة الخاسرة" 
)... بئس :  ، كقاؿ (ٓ)( كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع: ) قاؿ رسكؿ هللا 

أكثر مف الحديث بما ال يصح عنده، كال يعمـ صدقو لـ كمعناه: أف مف  (ٔ)( مطية الرجل زعموا
يؤمف عميو الكذب، كالمقصكد أف اإلخبار بخبر مبناه عمى الشؾ كالتخميف دكف الجـز كاليقيف قبيح 

ظف كحسباف  عمى ثقة مف ذلؾ ال مجرد حكاية عفبؿ ينبغي أف يككف لخبره سند كثبكت كيككف 
 .(ٕ)كفي المثؿ زعمكا مطية الكذب 

                                                 
 .ِٕ/ٔ"تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير،  (1)
 .ُِ/ٖف األندلسي، انظر: "البحر المحيط"، ألبي حيا (2)
 .ِٕ/ٔانظر: "تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير،  (3)
 .ِٕ/ٔ"تفسير القرآف العظيـ"، البف كثير،  (4)
 (.ٓ، ح )ُُ/ُ"صحيح مسمـ"، كتاب مقدمة اإلماـ المسمـ، باب النيي عف الحديث عف كؿ ما سمع،  (5)
 (، حكـ األلباني، صحيح.ِْٕٗ، ح )ِْٗ/ْسنف أبي داكد"، كتاب األدب، باب قكؿ الرجؿ زعمكا،  (6)
 .ُِٓ/ُّ"عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد"، محمد أشرؼ الصديقي األبادم،  (7)
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َفَداِء َؾُلوَفئَِؽ ِظـَْد اهللِ ُهُؿ افَؽاِذُبقنَ َفقْ ] ْ َيْلُتقا بِافشُّ كبعد بياف الخطكة [ َٓ َجاُءوا َظَؾْقِف بَِلْرَبَعِة ُصَفَداَء َؾنِْذ ََل
األكلى في ذلؾ المنيج تأتي الخطكة التالية التي تطالب باألدلة كالبراىيف التي تثبت التيمة عف 

نكاره  طريؽ أربعة مف الشيكد، فإف َٓ َؾْضُؾ اهللِ ]لـ يتكفر ذلؾ العدد كلـ يسارعكا إلى تكذيبو كا  َوَفْق

ُؽْؿ يِف َما َأَؾْضُتْؿ ؾِقِف َظَذاٌب َظظِقؿٌ  ْكَقا َوأَِخَرِة َدَسَّ ُتُف يِف افدُّ أم لكال أني قضيت أني أتفضؿ [ َظَؾقُْؽْؿ َوَرمْحَ
ياؿ بالتكبة، كأنا أترحـ عميكـ باآلخرة بالعفك عميكـ في الدنيا بأنكاع النعـ التي مف جممتيا اإلم

 .(ُ)كالمغفرة كالرحمة، لعاجمتكـ بالعقاب عمى ما خضتـ مف حديث اإلفؾ 

َسُبقَكُف َهقهـًا َوُهقَ ] ْقَكُف بَِلْفِسـَتُِؽْؿ َوَتُؼقفُقَن بَِلْؾَقاِهُؽْؿ َما َفْقَس فَُؽْؿ بِِف ِظْؾٌؿ َوََتْ بينت [ قؿٌ  ِظـَْد اهللِ َظظِ إِْذ َتَؾؼَّ
اآليات الكريمة قبح ما فعمو الخائضكف في اإلفؾ عندما أطمقكا العناف أللسنتيـ كؿ يتمقى عف 

ْقَكُف بَِلْفِسـَتُِؽؿْ ]اآلخر     كىذا التعبير يكحي بأف ذلؾ الخبر تمقاه أكلئؾ الخائضكف ببل تدبر [ إِْذ َتَؾؼَّ
ة ذلؾ الذنب المترتب عمى الخكض كال ركية، كدكف عرضو عمى العقؿ، كالقمب غافميف عف عظم

الطاىرة البريئة، كظننتـ ذلؾ يسيران سيبلن، كىك في شرع هللا تعالى كحكمو  في عرض زكجة النبي 
أمر عظيـ مف عظائـ األمكر ككبائرىا كلما فيو مف تدنيس بيت النبكة بأقبح الفكاحش، قاؿ تعالى: 

َٓ َتْؼُػ َما َفْقَس فََؽ بِِف ِظْؾؿٌ ]  {26رساء:}اإل[ َو
إن العبد ليتكمم الكممة من رضوان هللا : ) ، كقاؿ (ِ)

ن العبد ليتكمم الكممة من سخط هللا ال يمقي ليا بااًل ييوي  ال يمقي ليا بااًل يرفعو بيا درجات، وا 
 .(ّ)( بيا في جينم

قاؿ القرطبي: "ىذا عتاب مف هللا تعالى، بميغ لمف خاضكا في اإلفؾ، كلكنو برحمتو ستر 
، كقاؿ الكمبي في التسييؿ: "عاتبيـ تعالى عمى (ْ)كـ في الدنيا، كيرحـ في اآلخرة مف أتاه تائبان" عمي

ثبلثة أشياء: األكؿ تمقيو باأللسنة، أم السؤاؿ عنو، كالثاني: التكمـ بو، كالثالث: استصغاره حيف 
 سنتكـ ... بأفكاىكـ( اإلشارة إلى أفـ، كفائدة قكلو تعالى: )بألػى عظيػػد هللا تعالػػك عنػػان كىػػبكه ىينػػحس

 .(ٓ)ذلؾ الحديث كاف بالمساف دكف القمب، ألنيـ لـ يعممكا حقيقتو بقمكبيـ" 

َذا] َؿ ُِبَ َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿقُه ُؿْؾُتْؿ َما َيُؽقُن َفـَا َأْن َكتََؽؾَّ عتاب لجميع المؤمنيف، أم كاف ينبغي عميكـ أف [ َوَفْق
 كلكا ال ينبغي لنا أف نتفكه بيذا الكبلـ كال نذكره ألحد، كىنا تعجب مفتنكركه أكؿ سماعكـ لو كتق

                                                 
 .ِٖٖ/ّانظر: "لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ"، لمخازف،  (1)
 .َُٔ/ٔانظر: "الدر المنثكر"، لمسيكطي،  (2)
 (.ْٖٕٔ، ح )َُُ/ُٖ"صحيح البخارم"، كتاب الرقاؽ، باب حفظ المساف،  (3)
 .َِِ/ُِ"الجامع ألحكاـ القرآف"، لمقرطبي،  (4)
 .ِٔ/ّ"التسييؿ في عمـك التنزيؿ"،  (5)
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سمكؾ بعض المؤمنيف الذيف لـ يسرعكا إلى تكذيب ذلؾ الخبر مجرد سماعو لكماؿ كضكحو في 
 الكذب، كالبيتاف .

قاؿ الزمخشرم: "ىك بمعنى التعجب مف عظيـ األمر، كاالستبعاد لو، كاألصؿ في ذلؾ أف 
 .(ُ)تعالى عند رؤية العجائب" ييسٌبح هللا 

ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ ] ـُ ىذا مف الزكاجر، يحذر هللا تعالى فيو المؤمنيف مف [ َيِعُظُؽَؿ اهللُ َأْن َتُعقُدوا دِِْثؾِِف َأَبًدا إِْن 
العكدة لمثمو، أم ينياكـ هللا تعالى متكعدان أف يقع منكـ ما يشبو ىذا مستقببلن ما دمتـ أحياء مكمفيف، 

كاالئتمار بأمره كاالنتياء عف  كنتـ مف أىؿ اإليماف باهلل تعالى كشرعو، كتعظيـ رسكؿ هللا  إف
يكضح لكـ األحكاـ فيك عميـ بما يصمح عباده مطمع عمى أحكاليـ، فيجازم كؿ  نييو، كهللا 

 .(ِ)امرئ بما كسب 
 خامسًا: دور المنافقين في نشر القبح في المجتمع اإلسالمي:

ْكَقا َوأَِخَرِة َواهللُ يَ إِنَّ افَّ ] ْؿ َظَذاٌب َأفِقٌؿ يِف افدُّ ـَ َآَمـُقا َُلُ ـَ ُُيِبُّقَن َأْن َتِشقَع افَػاِحَشُة يِف افَِّذي َٓ ِذي ْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ 

إف الذيف يريدكف نشر الفعؿ القبيح المفرط في القبح كإشاعة الفاحشة كالرذيمة كالزنى [ َتْعَؾُؿقنَ 
نكرات في المؤمنيف األطيار، ليـ عذاب مكجع مؤلـ في الدنيا بإقامة الحد، كفي كغير ذلؾ مف الم

 ، )عني بيذا الكعيد كالمعف المنافقيف، فإنيـ أحبكا كقصدكا إذابة الرسكؿ (ّ)اآلخرة بعذاب جينـ 
ماـ ، كهللا تعالى عالـ بالخفايا كالنكايا كأنتـ ال تعممكف ذلؾ، قاؿ اإل(ْ)كذلؾ كفر كممعكف صاحبو( 

الفخر الرازم: "كىذه الجممة فييا حسف المكقع بيذا المكضع، ألف محبة القمب كافتو، كنحف ال 
فيك ال يخفى عميو شيء، فصار ىذا الذكر نياية في الزجر، ألف  نعمميا إال باإلمارات، أما هللا 

ف بالغ في إخفاء تمؾ المحبة فيك يعمـ أف هللا تعالى يع مـ ذلؾ منو مف أحب إشاعة الفاحشة، كا 
 .(ٓ)كيعمـ قدر الجزاء عميو" 

ُتُف َوَأنَّ اهللَ َرُءوٌف َرِحقؿٌ ]       َٓ َؾْضُؾ اهللِ َظَؾْقُؽْؿ َوَرمْحَ أم لكال الفضؿ اإلليي كالرحمة بكـ لكاف [َوَفْق
رءكؼ بعباده، رحيـ بيـ، فتاب  أمر آخر، كىك ليمكتـ، أك لعذبكـ هللا تعالى كاستأصمكـ كلكنو 

أرشدىـ لما فيو الخير كالصبلح، فاهلل تعالى يدفع عف عباده شركر الحاقديف المتربصيف عمييـ ك 
 . (ٔ)بالمسمميف الدكائر

                                                 
 .ِِ/ّانظر: "الكشاؼ"،  (1)
 .ُِٖ-ُُٖ/ُٖانظر: "التفسير المنير"، أ.د: كىبة الزحيمي،  (2)
 .َُّ/ِانظر:" صفكة التفاسير"، لمصابكني،  (3)
 .ِْ/ٖبي حياف األندلسي، انظر: "البحر المحيط"، أل (4)
 .ّْٔ/ِّ"التفسير الكبير"، لئلماـ فخر الديف الرازم،  (5)
 "انظر المرجع السابؽ"، نفس الصفحة. (6)
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 .(ُ) سابعًا: من ىدايات اآليات:

 قضاء هللا تعالى لممؤمف كمو خير لو. -ُ

 بشاعة اإلفؾ كعظيـ جرمو. -ِ

 .العقكبة عمى قدر الجـر كبران كصغران قمة ككثرة -ّ

 يحسف الظف بأخيو المؤمف، فبل يظف بو إال خيران.  يجب عمى المؤمف أف -ْ

قررت اآليات الكريمة قاعدة في االتياـ كالمرافعة تقكـ عمى أساس أف كؿ اتياـ البد لو مف  -ٓ
دليؿ كبينة، فعندما ال تتكفر األدلة كالبينات كالشيداء لتكثيؽ االتياـ فأكلئؾ عند هللا ىـ 

 الكاذبكف.

 .طعان عمى نبكة محمد تعتبر حادثة اإلفؾ دليبلن سا -ٔ

نزكؿ القرآف الكريـ ببراءة السيدة عائشة رضي هللا عنيا مما رماىا بو أىؿ اإلفؾ، دليؿ قاطع  -ٕ
عمى عفتيا كطيارتيا، كمف خاض في عرضيا بعد ذلؾ فيك كافر مرتد عف اإلسبلـ إلنكاره 

 .أمران صريحان جاء في القرآف الكريـ

منع  مكاقع فييا،ا أمكران كثيرة منيا: كضع حدان شرعيان للمقاكمتي لشدة قبح الزنا كضع هللا  -ٖ
تزكيج الزاني مف عفيفة، أك عفيفة مف زافو إال بعد التكبة، شيكد عدد مف المسمميف إقامة ىذا 

  .الحد، حرمة ظف السكء بالمؤمنيف كغير ذلؾ

كال يخفؼ  يجب عدـ تعاطي الذنكب عمى كجو التياكف بيا، فإف العبد ال يفيده حسبانو شيئان، -ٗ
 عقكبة الذنب، بؿ يضاعؼ الذنب، كيسيؿ عميو مكاقعتو مرة أخرل.

تعظيـ حرمة عرض المسمـ بحيث ال يجكز اإلقداـ عمى رميو، كمف دكف نصاب الشيادة  -َُ
  .بالصدؽ

 
 
 
 

                                                 
"التفسير المكضكعي لسكر القرآف"، إعداد نخبة ، كٖٓٓ-ٓٓٓ/ّاسير"، ألبي بكر الجزائرم، "أيسر التفانظر:  (1)

 . ّٔٓ/ُير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف"، لمسعدم، "تيس، كَُِ-ََِ/ٓمف العمماء كالمفسريف، 
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 الخاتمة
بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد خاتـ النبكات  الحمد هلل الذم

     ةتماـ ىذا العمؿ المتكاضع سائمإأعانني ككفقني الى  مده سبحانو كتعالى أفكالرساالت، أح
 . سبلـ كالمسمميفصا لكجيو الكريـ، كأف ينفع بو اإلأف يجعمو خال المكلى 

 : خالل البحثلتوصيات التي توصمت الييا ىذه أبرز النتائج واو 

 : أىم النتائج:أوالً 
فيما صحيحا كيعيف عمى استخراج دقائؽ معانييا   عمـ المقاصد يعيف عمى فيـ كتاب هللا -ُ

ة ىك أصؿ معانييا التي كتدبرىا، كيكصؿ الى معرفة الحؽ في تفسير كبلـ هللا، فمقصد السكر 
 .ترجع اليو

اشتمؿ القرآف الكريـ عمى العديد مف القضايا العقدية كاألحكاـ كاألخبلؽ كالكعظ كالقصص  -ِ
ـ التي جعميا هللا سبحانو ىداية لمبشر، كالتي تدكر جميعيا عمى كغيرىا مف مقاصد القرآف الكري

األغراض المكزعة كالقرآف يبث ىذا المعنى مف خبلؿ المقاصد كاألىداؼ ك  الدعكة الى هللا،
 .عمى كافة اآليات

 بياف سنف هللا تعالى في إرساؿ الرسؿ ، كما تبتدئ بو دعكتيـ ، كىك ال إلو إال هللا. -ّ

جتماعي لؤلفراد، ككقاية لمجماعة كميا مف اة طيارة لمقمب كالماؿ، إذ ىي تأميف إيتاء الزكا -ْ
 التفكؾ كاالنحبلؿ .

 الكرامة كالمكانة لمعبد عند هللا عز كجؿ ليست بالماؿ كالكلد كلكف بالتقكل كالعمؿ الصالح . -ٓ

تقيـ الككف األرض ، كبالحؽ يسال يمكف لمحؽ أف يدكر مع اليكل ، فبالحؽ تقـك السمكات ك  -ٔ
 ، فالحؽ كاحد ثابت ، كاألىكاء كثيرة متقمبة .كمو

فند القرآف الكريـ الشبيات التي تصرؼ العباد عف اإليماف شبية شبية ، كىذا منيج قرآني فريد  -ٕ
 يتعمـ منو الدعاة إلى هللا أساليب الرد عمى أعداء اإلسبلـ كخصكمو .

د الرسؿ كالدعاة كاتياميـ بالكذب كاالفتراء، فإف ضمف أساليب أعداء اإلسبلـ إطبلؽ الشائعات  -ٖ
تعرض الدعاة لمثؿ ىذا فعمييـ الصبر كاحتساب األجر مف هللا تعالى كاالستمرار في الدعكة 

 كعدـ االلتفات إلى النتائج .

 تعميـ األمة تفكيض األمكر هلل تعالى بعد األخذ باألسباب ، كالدفع بالتي ىي أحسف . -ٗ
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ب العذاب المعنكم في العقاب ، فالعذاب الحسي عمى فظاعتو أىكف مف ستخداـ أسمك ا -َُ
 التأنيب كالخزم الذم يصاحبو، كىك اعتراؼ تتجمى فيو المرارة كالشقكة .

، مقياـ بالطاعات كالتقرب بالقرباتستغبلليا لدنيا، فعمى العبد اقصر مدة المكث في ال -ُُ
 كاجتناب المحظكرات كالمنييات . 

ؿ يكـ القيامة كشدة الفزع فيو ، كاتقاء ىكؿ ذلؾ المكقؼ يككف باإليماف كالعمؿ عظـ أىكا -ُِ
 الصالح لنيؿ مرضاة هللا سبحانو . 

يتحمؿ العبد تبعاتيا في الدنيا أبرز البحث أف الكممة مف أخطر أنكاع المسؤكليات التي  -ُّ
 اآلخرة .ك 

     عنيا مما رماىا بو أىؿ اإلفؾ نزكؿ القرآف الكريـ ببراءة أـ المؤمنيف عائشة رضي هللا -ُْ
عد ذلؾ فيك كافر مرتد عف بدليؿ قاطع عمى عفتيا ك طيارتيا ، كمف خاض في عرضيا 

 .اإلسبلـ

عدـ تعاطي الذنكب عمى كجو التياكف بيا ألف حساب العبد ال يفيده ، كال يخفؼ مف عقكبة  -ُٓ
 الذنب ، بؿ يضاعفو ، كيسيؿ عميو مكاقعتو مرة أخرل .

 : أىم التوصيات: ياً ثان
كد أف أشير الى أنني إلييا، فإفي ضكء ىذه الدراسة التي قمت بيا، كالنتائج التي تكصمت 

 :بعض التكصيات

كالعمؿ  كالعمؿ عمى مرضاتو، كاتباع ىدم النبي  أكصي نفسي كأخكاتي بتقكل هللا  -ُ
 .فاف في ذلؾ الفكز كالنجاحبمقاصد كأىداؼ آيات كتابو الكريـ 

مماء األمة كقادتيا الصادقيف أف يتسمحكا بالصبر ، كمكاجية الفتف المبرمجة إلحكاـ دعكة ع -ِ
التيو بكضع الخطط الحكيمة ، كتكظيؼ طاقات األمة ، كتعاكنيـ في مكاجية الفساد كالفاسديف 
خراج األمة مف الظممات إلى النكر ، كمف التيو إلى اليدل كالعمؿ الصالح تحت راية  كا 

 اإلسبلـ .
كعدـ االقتصار  ، كالغكص في غمار البحث العممي، طمبة عمى إكماؿ المسيرة التعميميةحث ال -ّ

  ال ينتيي ، كفكائده عظيمة. عمى مرحمة البكالكريكس ، فالعمـ بحر خضـ زاخر كاسع 
بد مف  ، لذا ال، كما شابو ذلؾىدار ىذه الدراسات كالجيكد بكضعيا عمى الرفكؼإ التحذير مف  -ْ

 لى الناس بطريقة سيمة مكجزة. إلمعنييف لتكصيميا كضع آلية مف قبؿ ا
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 ،أكصي الدعاة كطبلب العمـ بضركرة التركيز عمى الجانب األخبلقي في عباداتنا، كمعامبلتنا -ٓ
 .سبلـ منيج قائـ عمى األخبلؽفاإل

ذا أف أككف قد ساىمت في خدمة كتابو العزيز، كأف يتقبؿ مني ى كختاما أسأؿ هللا  
ال إليو، كأتمنى تحقيقو فما تكفيقي إلى ما كنت أصبكا إكنت قد كفقت لمكصكؿ  فإ، فالجيد الطيب

ف كنت قد أخطأت أك قصرت أك زلمت فمف نفسي، كمف الشيطاف، كأستغفر هللا العظيـ عمى ا  باهلل، ك 
قصرت، كأف  أف يتقبؿ مني ما قدمت كأف يغفر لي ما كؿ خطأ كأتكب اليو مف كؿ زلؿ، كأدعكه 

 ص في السر كالعمف كالسداد في القكؿ كالعمؿ. خبليرزقني اإل

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف، نياية ال تزاؿ تبدأ، كبداية ال تنتيي
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 ارســــالفي 

 كتشتمؿ عمى:  

 .أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة.

 .لمترجم ليما ثالثًا: فيرس األعالم
 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع.

 .خامسًا: فيرس الموضوعات
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ؿْ ] -1 ـُ ـْ َضقهَباِت َما َرَزْؿـَا ُؾقا ِم ـُ ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ  96 170 [ َيا َأْيُّ

َِل  -0 ْرِشقُُّف افسَّ ـُ  100 000 َواِت َوإَْرَض[ ]َوِشَع 

 سورة آل عمران
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ َثَقاِب أَِخَرِة َواهللُ ُُيِبُّ  -2 ْكقَا َوُحْس ]َؾَآَتاُهُؿ اهللُ َثَقاَب افدُّ

 اُدْحِسـَِغ[  

148 122 

 سورة النساء
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ِِت َيْلتَِغ اف -4 َـّ َأْرَبَعًة ]َوافَلَّ ـْ كَِسائُِؽْؿ َؾاْشتَْشِفُدوا َظَؾْقِف َػاِحَشَة ِم

َـّ ادَْقُت  اُه َـّ يِف افُبقُقِت َحتَّك َيَتَقؾَّ ِمـُْؽْؿ َؾنِْن َصِفُدوا َؾَلْمِسُؽقُه

َـّ َشبِقًَل ...[ َعَؾ اهللُ َُلُ  َأْو ََيْ

10-16 106 

 سورة األعراف
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُه...[ ]يَ  -0 ـْ إَِفٍف َؽْرُ  9 09 ا َؿْقِم اْظُبُدوا اهللَ َما َفُؽْؿ ِم

 سورة األنفال
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
قُكقا َأَماَكاتُِؽْؿ  -6 ُشقَل َوََتُ قُكقا اهللَ َوافرَّ َٓ ََتُ ـَ َآَمـُقا  ا افَِّذي َ ]َيا َأْيُّ

 َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن[

07 46 

 سورة ىود
 رقم الصفحة رقم اآلية ةاآلي م
 72 00 ]َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَا ُكقًحا إَِػ َؿْقِمِف إِِّنه َفُؽْؿ َكِذيٌر ُمبٌِغ[  -7
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ا ِمْثَؾـَا َوَما  -8 َّٓ َبَؼً ـْ َؿْقِمِف َما َكَراَك إِ َػُروا ِم ـَ ـَ  ]َؾَؼاَل اَدََلُ افَِّذي

َبَعَؽ ...[   َكَراَك اتَّ

07 72 

ـُؾٍّ َزْوَجْغِ ]َحتَّك إَِذا  -9 ـْ  َجاَء َأْمُرَكا َوَؾاَر افتَّـُّقُر ُؿْؾـَا امْحِْؾ ؾِقَفا ِم

 ]  اْثـَْغِ

42 66 

َّٓ ُهَق َآِخٌذ بِـَاِصقَتَِفا[ -12 ٍة إِ ـْ َدابَّ  100 06 ]َما ِم
 سورة إبراىيم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَا ]َوَأْكِذِر افـَّاَس َيْقَم َيْلتِقِفُؿ اف -11 ـَ َطَؾُؿقا َربَّ َعَذاُب َؾَقُؼقُل افَِّذي

ْ َتُؽقُكقا  ُشَؾ َأَوََل ْرَكا إَِػ َأَجٍؾ َؿِريٍب ُكِجْب َدْظَقَتَؽ َوَكتَّبِِع افرُّ َأخه

ـْ َزَواٍل[  ـْ َؿْبُؾ َما َفُؽْؿ ِم  َأْؿَسْؿُتْؿ ِم

44 124 

 سورة الحجر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُؾقا َوَيَتَؿتَُّعقا َوُيْؾِفِفُؿ إََمُؾ َؾَسْقَف َيْعَؾُؿقَن[ ]َذْرُهْؿ َيلْ  -10  122 2 ـُ

 سورة النحل
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْؿ َأْْجَِعَغ[  -12 ـُ َدا بِقِؾ َوِمـَْفا َجائٌِر َوفَْق َصاَء َُلَ  00 9 ]َوَظَذ اهللِ َؿْصُد افسَّ
ـْ َؿبْؾَِؽ إِ  -14 ًٓ ُكقِحل إَِفقِْفْؿ َؾاْشَلُفقا َأْهَؾ ]َوَما َأْرَشْؾـَا ِم َّٓ ِرَجا

ِر ...[  ـْ  افذه

42-44 20 

 سورة اإلسراء
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
10-  ] ًٓ بَِغ َحتَّك َكبَْعَث َرُشق ـَّا ُمَعذه ـُ  142-71 10 ]َوَما 

 سورة مريم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ ََتْ  -16 يًّا[ ]َؾـَاَداَها ِم َتِؽ َهِ َزِِّن َؿْد َجَعَؾ َربُِّؽ ََتْ َّٓ ََتْ  94 04 تَِفا َأ
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اَن َصاِدَق افَقْظِد ...[  -17 ـَ ُف  ْر يِف افؽَِتاِب إِْشَِلِظقَؾ إِكَّ ـُ  6 00-04 ]َواْذ

 سورة الحج

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ  -18 ـْتُْؿ يِف َرْيٍب ِم ـُ ا افـَّاُس إِْن  َ ْؿ ...[  ]َيا َأْيُّ ـُ ا َخَؾْؼـَا  02-12 0 افبَْعِث َؾنِكَّ

اَة َواْظَتِصُؿقا بِاهللِ ُهَق  -19 ـَ ََلَة َوَآُتقا افزَّ           ]َؾَلؿِقُؿقا افصَّ

ْؿ ...[  ـُ َٓ  َمْق

78 8 

 سورة المؤمنون

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ ُهْؿ يِف  -02  28 11-1 َصََلِِتِْؿ َخاِصُعقَن *...[ ]َؿْد َأْؾَؾَح اُدْمِمـُقَن * افَِّذي

ـِ اخَلْؾِؼ َؽاؾِؾَِغ *  -01 ـَّا َظ ـُ ]َوَفَؼْد َخَؾْؼـَا َؾْقَؿُؽْؿ َشبَْع َضَرائَِؼ َوَما 

َِلِء َماًء بَِؼَدٍر  ...[ ـَ افسَّ  َوَأْكَزْفـَا ِم

17-00 06 

ِم اْظُبُدوا اهللَ َما فَُؽْؿ ]َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَا ُكقًحا إَِػ َؿْقِمِف َؾَؼاَل َيا َؿقْ  -00

َػُروا ...[  ـَ ـَ  ُه َأَؾََل َتتَُّؼقَن *َؾَؼاَل اَدََلُ افَِّذي ـْ إَِفٍف َؽْرُ  ِم

02-22 60 

ـُؾٍّ َزْوَجْغِ  -02 ـْ  ]َحتَّك إَِذا َجاَء َأْمُرَكا َوَؾاَر افتَّـُّقُر ُؿْؾـَا امْحِْؾ ؾِقَفا ِم

]  اْثـَْغِ

07 74 

ًٓ ]ُثؿَّ َأْكَش  -04 ـَ * َؾَلْرَشْؾـَا ؾِقِفْؿ َرُشق ـْ َبْعِدِهْؿ َؿْرًكا َآَخِري ْلَكا ِم

ُه َأَؾََل َتتَُّؼقَن ...[  ـْ إَِفٍف َؽْرُ  ِمـُْفْؿ َأِن اْظُبُدوا اهللَ َما فَُؽْؿ ِم

21-41 76 

ةٍ  -00 ـْ ُأمَّ ـَ * َما َتْسبُِؼ ِم ـْ َبْعِدِهْؿ ُؿُروًكا َآَخِري َأَجَؾَفا  ]ُثؿَّ َأْكَشْلَكا ِم

 َوَما َيْسَتْلِخُروَن ...[ 

40-44 82 

]ُثؿَّ َأْرَشْؾـَا ُمقَشك َوَأَخاُه َهاُروَن بَِآَياتِـَا َوُشْؾَطاٍن ُمبٍِغ * إَِػ  -06

اُكقا َؿْقًما َظافَِغ ...[  ـَ وا َو  ؾِْرَظْقَن َوَمَؾئِِف َؾاْشَتْؽَزُ

40-49 89 
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ـَ َمْرَيَؿ وَ  -07 ا إَِػ َرْبَقٍة َذاِت َؿَراٍر ]َوَجَعْؾـَا اْب ُف َآَيًة َوَآَوْيـَاُُهَ ُأمَّ

 َوَمِعٍغ[

02 90 

ا إِِّنه بَِِل  -08 ـَ افطَّقهَباِت َواْظَؿُؾقا َصاحِلً ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  ا افرُّ َ ]َيا َأْيُّ

ًة َواِحَدًة ...[  تُُؽْؿ ُأمَّ  َتْعَؿُؾقَن َظؾِقٌؿ * َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

01-06 96 

ا إِِّنه بَِِل ]يَ  -09 ـَ افطَّقهَباِت َواْظَؿُؾقا َصاحِلً ُؾقا ِم ـُ ُشُؾ  ا افرُّ َ ا َأْيُّ

 َتْعَؿُؾقَن َظؾِقٌؿ[ 

01 96 

ـَ ُهْؿ بَِآَياِت  -22 ِْؿ ُمْشِػُؼقَن * َوافَِّذي ـْ َخْشقَِة َرُبه ـَ ُهْؿ ِم ]إِنَّ افَِّذي

 َٓ ِْؿ  ـَ ُهْؿ بَِرُبه ِْؿ ُيْمِمـُقَن * َوافَِّذي قَن ...[ َرُبه ـُ   ُيْؼِ

07-60 121 

ا  -21 ـْ ُدوِن َذفَِؽ ُهْؿ َُلَ ْؿ َأْظَِلٌل ِم ـْ َهَذا َوَُلُ ْؿ يِف َؽْؿَرٍة ِم ]َبْؾ ُؿُؾقُُبُ

َلُروَن  ؾِقِفْؿ بِافَعَذاِب إَِذا ُهْؿ ََيْ َظاِمُؾقَن * َحتَّك إَِذا َأَخْذَكا ُمْسَ

ُظقَن ...[  ِْؿ َوَما َيَتََضَّ  فَِرُبه

62-77 120 

ْؿَع َوإَْبَصاَر َوإَْؾئَِدَة َؿؾِقًَل َما  -20 ]َوُهَق افَِّذي َأْكَشلَ َفُؽُؿ افسَّ

وَن * َوُهَق  َؼُ ْؿ يِف إَْرِض َوإَِفْقِف َُتْ ـُ َتْشُؽُروَن * َوُهَق افَِّذي َذَرَأ

قِْؾ َوافـََّفاِر َأَؾََل َتعْ  قِل َوُيِؿقُت َوَفُف اْختََِلُف افؾَّ  ِؼُؾقَن[ افَِّذي ُُيْ

78-82 114 

ـَّا ُتَراًبا  -22 ـُ ُفقَن * َؿاُفقا َأئَِذا ِمتْـَا َو ]َبْؾ َؿاُفقا ِمْثَؾ َما َؿاَل إَوَّ

ـْ َؿبُْؾ إِْن  ـُ َوَآَباُؤَكا َهَذا ِم َوِظَظاًما َأئِـَّا َدَبُْعقُثقَن * َفَؼْد ُوِظْدَكا َكْح

فَِغ هللِ ُؿْؾ  َّٓ َأَشاضُِر إَوَّ  َؾَلكَّك ُتْسَحُروَن ...[  َهَذا إِ

81-92 116 

ؾُّ إَِفٍف بَِِل  -24 ـُ ـْ إَِفٍف إًِذا َفَذَهَب  اَن َمَعُف ِم ـَ ـْ َوفٍَد َوَما  َذ اهللُ ِم َ ]َما اَتَّ

َخَؾَؼ َوفََعََل َبْعُضُفْؿ َظَذ َبْعٍض ُشبَْحاَن اهللِ َظِلَّ َيِصُػقَن * َظاَِلِ 

َفاَدِة َؾتََعا قَن[ افَغْقِب َوافشَّ ـُ  َػ َظِلَّ ُيْؼِ

91-90 100 

َعْؾـِل يِف افَؼْقِم  -20 ا ُتِرَيـهل َما ُيقَظُدوَن * َربه َؾََل ََتْ ]ُؿْؾ َربه إِمَّ

 افظَّادَِِغ ...[ 

92-98 108 
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َٓ َيَتَساَءُفقَن *  -26 قِر َؾََل َأْكَساَب َبقْـَُفْؿ َيْقَمئٍِذ َو ]َؾنَِذا ُكِػَخ يِف افصُّ

ـْ  ْت  َؾَؿ ـْ َخػَّ َثُؼَؾْت َمَقاِزيـُُف َؾُلوَفئَِؽ ُهُؿ اُدْػؾُِحقَن * َوَم

وا َأْكُػَسُفْؿ يِف َجَفـََّؿ َخافُِدوَن ...[  ـَ َخِنُ  َمَقاِزيـُُف َؾُلوَفئَِؽ افَِّذي

121-111 120 

ْؿ َفبِثُْتْؿ يِف إَْرِض َظَدَد ِشـَِغ * َؿاُفقا َفبِْثـَا َيْقًما  -27 ـَ َأْو ]َؿاَل 

ُؽْؿ  َّٓ َؿؾِقًَل َفْق َأكَّ ـَ * َؿاَل إِْن َفبِْثُتْؿ إِ ي َبْعَض َيْقٍم َؾاْشَلِل افَعاده

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقَن ...[  ـُ

112-118 141 

 سورة النور

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

اٍت َفَعؾَُّؽْؿ ]ُشقَرٌة َأْكَزْفـَاَها َوَؾَرْوـَاَها َوَأْكَزْفـَا ؾِقَفا َآَياٍت َبقهـَ  -28

ُروَن[  َـّ  َتَذ

1 102 

29-  َٓ ؾَّ َواِحٍد ِمـُْفَِل ِمَئَة َجْؾَدٍة َو ـُ اِِّن َؾاْجؾُِدوا  اكَِقُة َوافزَّ ]افزَّ

ـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن بِاهللِ َوافَقْقِم أَِخِر  ـُ ـِ اهللِ إِْن  ْؿ ُِبَِِل َرْأَؾٌة يِف ِدي ـُ َتْلُخْذ

َِل َضائِ  ـَ اُدْمِمـَِغ ... [َوْفَقْشَفْد َظَذاَُبُ  َػٌة ِم

0-2 100 

َّٓ َزاٍن  -42 َٓ َيـْؽُِحَفا إِ اكَِقُة  ًة َوافزَّ ـَ َّٓ َزاكِقًَة َأْو ُمْؼِ َٓ َيـْؽُِح إ اِِّن  ]افزَّ

َم َذفَِؽ َظَذ ادُْمِمـَِغ[  ٌك َوُحره  َأْو ُمْؼِ

2 11 

ْ يَ  -41 ـَ َيْرُمقَن ادُْحَصـَاِت ُثؿَّ ََل ْلُتقا بَِلْرَبَعِة ُصَفَداَء ]َوافَِّذي

ْؿ َصَفاَدًة َأَبًدا َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ  َٓ َتْؼَبُؾقا َُلُ َؾاْجؾُِدوُهْؿ َثَِلكَِغ َجْؾَدًة َو

ـْ َبْعِد َذفَِؽ َوَأْصَؾُحقا َؾنِنَّ اهللَ  ـَ َتاُبقا ِم َّٓ افَِّذي افَػاِشُؼقَن * إِ

 َؽُػقٌر َرِحقٌؿ[

4-0 162 

ـَ يَ  -40 َّٓ َأْكُػُسُفْؿ ]َوافَِّذي ْؿ ُصَفَداُء إِ ـْ َُلُ ْ َيُؽ ْرُمقَن َأْزَواَجُفْؿ َوََل

اِدؿَِغ *  ـَ افصَّ
ِ ُف َد َؾَشَفاَدُة َأَحِدِهْؿ َأْرَبُع َصَفاَداٍت بِاهللِ إِكَّ

 َواخَلاِمَسُة َأنَّ َفْعـََة اهللِ ...[ 

6-12 167 
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ـَ َجاُءوا بِاِْلْؾِؽ ُظْصَبةٌ  -42 ا َفُؽْؿ َبْؾ  ]إِنَّ افَِّذي َسُبقُه ََشًّ َٓ ََتْ ِمـُْؽْؿ 

ـَ اِْلْثِؿ َوافَِّذي َتَقػَّ  َتَسَب ِم ـْ ُهَق َخْرٌ فَُؽْؿ فُِؽؾه اْمِرٍئ ِمـُْفْؿ َما ا

َـّ اُدْمِمـُقَن  َٓ إِْذ َشِؿْعُتُؿقُه َط ُه ِمـُْفْؿ َفُف َظَذاٌب َظظِقٌؿ * َفْق ـِْزَ

ا َوَؿاُفقا َهَذا إِْؾٌؽ ُمبٌِغ ...[ َواُدْمِمـَاُت بَِلْكُػِسِفْؿ َخ   ْرً

11-02 170 

َِلَواِت َوإَْرِض ...[  -44  14 20 ]اهللُ ُكقُر افسَّ

ـْ ُكقٍر[  -40 ـْ ََلْ ََيَْعِؾ اهللُ َفُف ُكقًرا َؾَِل فَُف ِم  14 42 ]َوَم

اِت  -46 احِلَ ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ َوَظِؿُؾقا افصَّ َفَقْسَتْخؾَِػـَُّفْؿ ]َوَظَد اهللُ افَِّذي

ـْ َؿْبؾِِفْؿ ...[  ـَ ِم َِل اْشتَْخَؾَػ افَِّذي ـَ  يِف إَْرِض 

00 17 

َِلَواِت َوإَْرِض َؿْد َيْعَؾُؿ َما َأْكُتْؿ َظَؾْقِف  -47 َٓ إِنَّ هللِ َما يِف افسَّ ]َأ

ٍء َظؾِقٌؿ[ َوَيْقَم ُيْرَجُعقَن إَِفْقِف َؾُقـَبهُئُفْؿ بَِِل َظِؿُؾقا َواهللُ بِؽُ   ؾه ََشْ

64 01 

 سورة الفرقان
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َل افُػْرَؿاَن َظَذ َظْبِدِه فِقَُؽقَن فِْؾَعاَدَِغ َكِذيًرا[  -48  01 1 ]َتَباَرَك افَِّذي َكزَّ

َٓ َيْؼُتُؾقَن افـَّْػَس  -49 ا َآَخَر َو َٓ َيْدُظقَن َمَع اهللِ إَُِلً ـَ  افَّتِل  ]َوافَِّذي

ـْ َيْػَعْؾ َذفَِؽ َيْؾَؼ َأَثاًما[  َٓ َيْزُكقَن َوَم َّٓ بِاحَلؼه َو َم اهللُ إِ  َحرَّ

68 109 

 سورة القصص
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َبْعِد َما َأْهَؾْؽـَا افُؼُروَن إُوَػ  -02 ]َوَفَؼْد َآَتْقـَا ُمقَشك افؽَِتاَب ِم

ُروَن[ َبَصائَِر فِؾـَّاِس وَ  َـّ ُفْؿ َيَتَذ ًة َفَعؾَّ  ُهًدى َوَرمْحَ

42 91 

 سورة العنكبوت
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َٓ ُيْػَتـُقَن[  -01 قا َأْن َيُؼقُفقا َآَمـَّا َوُهْؿ  ـُ  146 0 ]َأَحِسَب افـَّاُس َأْن ُيْسَ

ُؾُؼقَن إِْؾًؽا[  -00  02 17 ]...َوََتْ



-ُٕٗ- 
 

 سورة الروم

 رقم الصفحة اآلية رقم اآلية م

َذفَِؽ  -02 ـَ اَظُة ُيْؼِسُؿ ادُْجِرُمقَن َما َفبُِثقا َؽْرَ َشاَظٍة  ]َوَيْقَم َتُؼقُم افسَّ

اُكقا ُيْمَؾُؽقَن[   ـَ

00 146 

 سورة لقمان

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َِلَواِت َوإَْرَض َفَقُؼقفُ  -04 ـْ َخَؾَؼ افسَّ ـْ َشَلْفَتُفْؿ َم
 122 00 َـّ اهللُ[ ]َوَفئِ

 سورة يس

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

اُكقا بِِف  -00 ـَ  َّٓ ـْ َرُشقٍل إِ ًة َظَذ افِعَبادِ َما َيلْتِقِفْؿ ِم ]َيا َحْنَ

 َيْسَتْفِزُئقَن[ 

22 86 

ْقُؾ َشابُِؼ افـَّفَ  -06 َٓ افؾَّ ا َأْن ُتْدِرَك افَؼَؿَر َو ْؿُس َيـْبَِغل َُلَ َٓ افشَّ اِر ]

ؾٌّ يِف َؾَؾٍؽ َيْسَبُحقَن[  ـُ  َو

42 116 

قِل افِعَظاَم َوِهَل َرِمقٌؿ  -07 ـْ ُُيْ َب َفـَا َمثًََل َوَكِِسَ َخْؾَؼُف َؿاَل َم ]َوَُضَ

ٍة َوُهَق بُِؽؾه َخْؾٍؼ َظؾِقٌؿ[  َل َمرَّ قِقَفا افَِّذي َأْكَشَلَها َأوَّ  * ُؿْؾ ُُيْ

78-79 101 

 سورة الصافات

 رقم الصفحة قم اآليةر  اآلية م

 129 07 ]َوَأْؿَبَؾ َبْعُضُفْؿ َظَذ َبْعٍض َيتََساَءُفقَن[  -08

 سورة ص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َر ُأوفُق  -09 َـّ ُروا َآَياتِِف َوفَِقَتَذ بَّ ]ـَِتاٌب َأْكَزْفـَاُه إَِفقَْؽ ُمَباَرٌك فَِقدَّ

 إَْفَباِب[ 

 د 09

 



-ُٖٗ- 
 

 سورة الزمر

 رقم الصفحة رقم اآلية يةاآل م

ُبقَكا إَِػ اهللِ ُزْفَػك[ -62 َّٓ فُِقَؼره  101 2 ]َما َكْعُبُدُهْؿ إِ

 116 40 ]اهللُ َيتََقَّفَّ إَْكُػَس ِحَغ َمْقِِتَا[  -61

 سورة الزخرف
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ا َوَجْدَكا َآَباَءَكا َظَذ ُأمَّ  -60  99 00 ٍة ...[]َبْؾ َؿاُفقا إِكَّ

ـَ افَؼْرَيَتْغِ َظظِقٍؿ[  -62 َل َهَذا افُؼْرءاُن َظَذ َرُجٍؾ ِم َٓ ُكزه  91 21 ]َفْق

ٌر فََؽ َوفَِؼْقِمَؽ[ -64 ـْ ُف َفِذ  110 44 ]َوإِكَّ

 سورة الجاثية
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْتُْؿ ]َهَذا ـَِتاُبـَا َيـْطُِؼ َظَؾقُْؽْؿ بِاحَلؼه إِكَّ  -60 ـُ ـَّا َكْسَتـِْسُخ َما  ـُ ا 

 َتْعَؿُؾقَن[ 

09 124 

 سورة األحقاف
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ٍء  -66 ـْ ََشْ ْؿ ِم َٓ َأْؾئَِدُِتُ َٓ َأْبَصاُرُهْؿ َو ]َؾَِل َأْؽـَك َظـُْفْؿ َشْؿُعُفْؿ َو

اُكقا ََيَْحُدوَن بَِآَياِت اهللِ[ ـَ  إِْذ 

06 110 

 سورة الطور
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
بهِصَغ[  -67 َسَ

ـَ ادُ  67 21 ]ُؿْؾ َتَربَُّصقا َؾنِِّنه َمَعُؽْؿ ِم

 سورة القمر
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْرَكا إَْرَض ُظُققًكا[  -68  66 10 ]َوَؾجَّ



-ُٗٗ- 
 

 سورة الحديد
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َِلِء ]َيْعَؾُؿ َما َيؾُِج يِف  -69 ـَ افسَّ ُرُج ِمـَْفا َوَما َيـِْزُل ِم  إَْرِض َوَما ََيْ

ـْتُْؿ َواهللُ بَِِل َتْعَؿُؾقَن  ـُ ـَ َما  َوَما َيْعُرُج ؾِقَفا َوُهَق َمَعُؽْؿ َأْي

 َبِصٌر[ 

4 61 

ثٌِر ِمـُْفْؿ َؾاِشُؼقنَ ] -72 ـَ ْؿ َو  88 17-16 [...اْظَؾُؿقا َأنَّ اهللَ *  َؾَؼَسْت ُؿُؾقُُبُ

 سورة التحريم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ افَؼاكِتَِغ[  -71 اَكْت ِم ـَ ُتبِِف َو ـُ ا َو َ َؿْت بَِؽؾَِِلِت َرُبه  120 10 ]َوَصدَّ

 سورة القمم
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َِل َبَؾْقَكا َأْصَحاَب اَْلـَِّة[  -70 ـَ ا َبَؾْقَكاُهْؿ   66 17 ]إِكَّ

َٓ ]ؾَ  -72 ـْ َحقُْث  َذا احَلِديِث َشـَْسَتْدِرُجُفْؿ ِم ُب ُِبَ ـْ ُيَؽذه َذْرِِّن َوَم

ْقِدي َمتٌِغ . ـَ ْؿ إِنَّ   ..[ َيْعَؾُؿقَن * َوُأْمِع َُلُ

44-40 122 

 سورة الجن
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
74-  َٓ َذ َصاِحَبًة َو َ ـَا َما اَتَّ ُف َتَعاَػ َجدُّ َربه  107 2 َوَفًدا[ ]َوَأكَّ

 66 40 ]... َما َشَؾَؽُؽْؿ يِف َشَؼَر[  -70

 سورة المزمل
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْؾُفْؿ َؿؾِقًَل * إِنَّ َفَدْيـَا  -76 بَِغ ُأوِِل افـَّْعَؿِة َوَمفه ]َوَذْرِِّن َواُدَؽذه

ًٓ َوَجِحقًِل[  َأْكَؽا

11-10 112 

 



-ََِ- 
 

 سورة عبس
 رقم الصفحة يةرقم اآل اآلية م
ِف َوَأبِقِف * َوَصاِحَبتِِف َوَبـِقِف *  -77 ـْ َأِخقِف * َوُأمه ]َيْقَم َيِػرُّ اَدْرُء ِم

 فُِؽؾه اْمِرٍئ ِمـُْفْؿ َيْقَمئٍِذ َصْلٌن ُيْغـِقِف[ 

24-27 129 

 سورة المطففين
 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اُكقا َيْػعَ  -78 ـَ اُر َما   141 26-24 ُؾقَن[ ]... افُؽػَّ

 سورة الطارق

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ َأْمِفْؾُفْؿ ُرَوْيًدا[  -79 ِؾ افَؽاؾِِري  122 17 ]َؾَؿفه

 سورة التين

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـِ َتْؼِقيٍؿ[  -82  04 4 ]َفَؼْد َخَؾْؼـَا اِْلْكَساَن يِف َأْحَس

 
 



-َُِ- 
 

 لنبوية الشريفةثانيًا: فيرس األحاديث ا
 الصفحة الحكم الكتاب طرف الحديث م

"تعممكا سكرة البقرة، كسكرة النساء، كسكرة المائدة،  -ُ
سكرة النكر فإف بيف كسكرة الحج، ك 

 الفرائض.....

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح عمى 
شرط الشيخيف 
 كلـ يخرجاه

ُٕ 

 ُّٖ األلباني وصحح سنف أبي داككد ................. بئس مطية الرجؿ زعمكا...... -ِ

 ُْٔ  صحيح البخارم اجتنبكا السبع المكبقات ........................ -ّ

المستدرؾ عمى  إذا زنى العبد خرج مف اإليماف ككاف كالظمة ...  -ْ
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح عمى 
شرط الشيخيف 
 كلـ يخرجاه

ُٓٓ 

 ْٕ  صحيح البخارم هللا الجنة فاسألكه الفردكس ............ إذا سألتـ -ٓ

استقيمكا كلف تحصكا، كاعممكا أف خير أعمالكـ  -ٔ
 الصبلة .......................................

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح عمى 
شرط الشيخيف 
 كلـ يخرجاه

ْٕ 

كأعطيت مكاف  أعطيت مكاف التكراة السبع، -ٕ
 الزبكر المئيف، كأعطيت.......................

انظر السمسمة  شعب اإليماف لمبييقي
الصحيحة 
 لؤللباني

ّ 

 ْٓ صححو األلباني سنف الترمذم أال أخبرؾ بمبلؾ ذلؾ كمو؟ ................... -ٖ

 ْٓ  صحيح البخارم إف أحدكـ يجمع خمقو في بطف أمو أربعيف يكمان  -ٗ

 َُٗ  صحيح البخارم إف أحدكـ يجمع في بطف أمة أربعيف يكمان ..... -َُ

 ُْٖ  صحيح البخارم إف العبد ليتكمـ الكممة مف رضكاف هللا .......... -ُُ

 ٔٗ  صحيح مسمـ إف هللا طيب كال يقبؿ إال طيبان ................. -ُِ

 

 



-َِِ- 
 

)كاف إذا صمى رفع بصره إلى  أف رسكؿ هللا  -ُّ
 ....................................... السماء

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح عمى 
شرط الشيخيف 
 كلـ يخرجاه

ّٖ 

 ُٕٔ  صحيح البخارم .... أف ىبلؿ بف أمية قذؼ امرأتو عند النبي  -ُْ

 َُْ  صحيح البخارم إنما األعماؿ بالنيات .......................... -ُٓ

ذا كعد ...آية المنافؽ  -ُٔ  ْٔ  صحيح البخارم ثبلث: إذا حدث كذب، كا 

المستدرؾ عمى  تشكيو النار فتقمص شفتو العميا حتى تبمغ ...... -ُٕ
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح اإلسناد 
 كلـ يخرجاه

ُّٗ 

 ُٖٓ ححسف صحي سنف النسائي ثبلثة ال يدخمكف الجنة، كال ينظر هللا إلييـ ..... -ُٖ

 ُٖٓ صححو األلباني سنف أبي داككد فقاؿ: إف امرأتي ....... جاء رجؿ إلى النبي  -ُٗ

 ْْ صححو األلباني مسند أحمد حبب إلي  مف الدنيا الطيب كالنساء ............ -َِ

 ُٔٓ  صحيح مسمـ خذكا عني، خذكا عني، قد جعؿ هللا ليف سبيبلن.. -ُِ

 ُٔٓ  صحيح البخارم مو يـك ال ظؿ إال ظمو ...سبعة يظميـ هللا في ظ -ِِ

الصبح بمكة فاستفتح  صمى بنا رسكؿ هللا  -ِّ
 سكرة )المؤمنيف( ..............................

 ّ  صحيح مسمـ

عف سعيد بف جبير قاؿ: كانت قريش تسمر  -ِْ
حكؿ البيت كال تطكؼ بو كيضجركف بو فأنزؿ 

كفى ........هللا تعالى: ميٍستىٍكًبًريفى بً  ري اًمرنا تىٍيجي  ًو سى

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح اإلسناد 
 كلـ يخرجاه

َُٓ 

قاؿ: "أنو لما تزكج أـ كمثـك بنت عمي  عف عمر  -ِٓ
قاؿ: أما كهللا ما  -رضي هللا عنيما–بف أبي طالب ا

 .......يقكؿ: كؿ . بي إال أني سمعت رسكؿ هللا 

ى المستدرؾ عم
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح اإلسناد 
 كلـ يخرجاه

ُّٗ 

 ّٓ مشيكر صحيح مسند أحمد : ) أال إني أيكتيتي القرآف كًمٍثمىو مىعىوي (قاؿ  -ِٔ
 



-َِّ- 
 

قمنا لعائشة رضي هللا عنيا يا أـ المؤمنيف، كيؼ  -ِٕ
؟ قالت: )كاف خمؽ رسكؿ كاف خمؽ رسكؿ هللا 

 .................... القرآف ............. هللا 

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح اإلسناد 
 كلـ يخرجاه

  صححو األلباني

ٔ 

 ُٕٔ  صحيح البخارم إذا أراد أف يخرج ............ كاف رسكؿ هللا  -ِٖ

 ُُّ حسنو األلباني سنف أبي داككد يعممنا كممات نقكليف ........ كاف رسكؿ هللا  -ِٗ

 ُّٖ  صحيح مسمـ كفى بالمرء كذبان أف يحدث بكؿ ما سمع....... -َّ

المستدرؾ عمى  كمكا الزيت كادىنكا بو، فإنو مف شجرة مباركة.... -ُّ
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح اإلسناد 
 كلـ يخرجاه

 

ُٔ 

 ْٓ  صحيح البخارم ...قمت :" يا رسول هللا أي المسممين أفضل؟ -ِّ

 ْٓ صححو األلباني سنف الترمذم .........هللا : ما النجاة؟ قال: يا رسول -ّّ

 َُّ حسنو األلباني مسند أحمد ال يا بنت أبي بكر، أك ال يا بنت الصديؽ .....  -ّْ

 ُٔٓ  صحيح مسمـ ال يحؿ دـ امرئ مسمـ يشيد أف ال إلو إال هللا .. -ّٓ

 ُٔٓ  صحيح البخارم .ال يزني الزاني حيف يزني كىك مؤمف .......... -ّٔ

 َُُ  صحيح البخارم الميـ اشدد كطأتػػؾ عمػػى مضػػر ............... -ّٕ

 ُٕٓ  صحيح البخارم كالذم نفسي بيده لك أف فاطمة بنت محمد ..... -ّٖ

 ُِٓ صححو األلباني سنف الترمذم ككاف رجبلن يحمؿ األسرل مف مكة ............ -ّٗ

 ُٓٔ حسف صحيح سنف الترمذم  خذ بكؿ ما نتكمـ بو؟ ..........يا رسكؿ هللا أنؤا -َْ

 ْٔ  صحيح البخارم يا رسكؿ هللا، أم العمؿ أحب إلى هللا .......... -ُْ

–يا محمد أنشدؾ هللا كالرحـ فقد أكمنا العميز  -ِْ
ـٍ  فأنزؿ هللا  -يعني الكبر كالدـ ٍذنىاىي لىقىٍد أىخى كى

ا اٍستىكىاني  ر عيكفى ......ًبالعىذىاًب فىمى ا يىتىضى مى ـٍ كى بًًٌي  كا ًلرى

المستدرؾ عمى 
 الصحيحيف

 لمحاكـ النيسابكرم

صحيح اإلسناد 
 كلـ يخرجاه

َُٔ 

ٍؿ تيٍعطى، قاؿ: قمت ......يا محمد قؿ تيٍسمىع -ّْ عمى  المستدرؾ ، كسى
 الصحيحيف

صحيح عمى 
 بخارم شرط

َُّ 
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 األعالمًا: فيرس لثثا
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 رابعًا: فيرس المصادر والمراجع
 .ف الكريـآالقر  *

، ىػ(َّٕالمؤلؼ: أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )المتكفى: ، أحكاـ القرآف .ُ
، عضك لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر الشريؼ -محمد صادؽ القمحاكم  المحقؽ:

 .ىػَُْٓتاريخ الطبع: ، بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

، ىػ(َّٕالمؤلؼ: أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )المتكفى: ، أحكاـ القرآف .ِ
 .بيركت –ث العربي الناشر: دار إحياء الترا، المحقؽ: محمد صادؽ القمحاكم

المؤلؼ: القاضي محمد بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي ، أحكاـ القرآف .ّ
، راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعم ؽ عميو: محمد عبد القادر عطا، ىػ(ّْٓالمالكي )المتكفى: 

 .ـََِّ -ىػ ُِْْالطبعة: الثالثة، ، لبناف –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

المؤلؼ: شياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا ، إرشاد األريب إلى معرفة األديب .ْ
الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، ، المحقؽ: إحساف عباس، ىػ(ِٔٔالركمي الحمكم )المتكفى: 

 .ـُّٗٗ -ىػ ُُْْالطبعة: األكلى، ، بيركت

بك السعكد العمادم محمد بف محمد المؤلؼ: أ، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ .ٓ
 .بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، ىػ(ِٖٗبف مصطفى )المتكفى: 

المؤلؼ: أبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد ، االستيعاب في معرفة األصحاب .ٔ
الناشر: ، المحقؽ: عمي محمد البجاكم، ىػ(ّْٔبف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: االبر 

 .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْالطبعة: األكلى، ، دار الجيؿ، بيركت

المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف ، أسد الغابة في معرفة الصحابة .ٕ
، ىػ(َّٔعبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى: 

، الناشر: دار الكتب العممية ،عادؿ أحمد عبد المكجكد -المحقؽ: عمي محمد معكض 
 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓسنة النشر: ، الطبعة: األكلى

     المؤلؼ: محمد األميف بف محمد المختار بف ، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف .ٖ
ر: دار الفكر لمطباعة كالنشر الناش، ىػ(ُّّٗعبد القادر الجكني الشنقيطي )المتكفى: 

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓعاـ النشر : ، لبناف –التكزيع بيركت ك 

إسماعيؿ محمكد  -أحمد محمد حميداف  -المؤلؼ: أحمد عبيد الدعاس، إعراب القرآف الكريـ .ٗ
 .ىػُِْٓالطبعة: األكلى، ، دمشؽ –الناشر: دار المنير كدار الفارابي ، القاسـ
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، ػ(ىَُّْ: محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )المتكفى: المؤلؼ، إعراب القرآف كبيانو .َُ
 -دمشؽ  -سكرية ، )دار اليمامة  -حمص  -: دار اإلرشاد لمشئكف الجامعية الناشر

 .ىػُُْٓالطبعة : الرابعة ، ، بيركت( -دمشؽ  -بيركت( ، ) دار ابف كثير 

اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم ، إعراب القرآف .ُُ المؤلؼ: أبك جعفر الن ح 
اشر: منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، الن، ىػ(ّّٖالنحكم )المتكفى: 

 .ىػُُِْالطبعة: األكلى، ، بيركت

اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم ، إعراب القرآف .ُِ المؤلؼ: أبك جعفر الن ح 
الناشر: ، كضع حكاشيو كعمؽ عميو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، ىػ(ّّٖالنحكم )المتكفى: 
 .ىػُُِْاألكلى،  الطبعة:، ي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركتمنشكرات محمد عم

       المؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف .ُّ
الناشر: ، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، ىػ(ُٕٓشمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 

 .ـُُٗٗ -ىػ ُُُْألكلى، الطبعة: ابيركت،  –دار الكتب العممية 

المؤلؼ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي ، األعبلـ .ُْ
أيار / مايك  -الخامسة عشر  الطبعة:، الناشر: دار العمـ لممبلييف، ىػ(ُّٔٗ)المتكفى: 

 .ـََِِ

عمر بف محمد  المؤلؼ: ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ .ُٓ
الناشر: دار ، المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، ىػ(ٖٓٔالشيرازم البيضاكم )المتكفى: 

 .ىػُُْٖ -الطبعة: األكلى ، بيركت –إحياء التراث العربي 

أىمية عمـ المقاصد، د. محمد بف عبد العزيز الخضيرم، الممتقى العممي لمتفسير كعمـك  .ُٔ
 القرآف.

، ىػ(َُِْؼ: محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى: المؤل، أكضح التفاسير .ُٕ
 .ـُْٔٗفبراير  -ىػ ُّّٖسة، رمضاف الطبعة: الساد، الناشر: المطبعة المصرية كمكتبتيا

   المؤلؼ: محمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيسابكرم ، يجاز البياف عف معاني القرآفإ .ُٖ
، المحقؽ: الدكتكر حنيؼ بف حسف القاسمي، ىػ(َٓٓأبك القاسـ، نجـ الديف )المتكفى: نحك 

 .بيركت –الناشر: دار الغرب اإلسبلمي 
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      المؤلؼ: جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر ، أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير .ُٗ
، الناشر: مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، أبك بكر الجزائرم

 .ـََِّ- ىػُِْْالخامسة، الطبعة: 

     المؤلؼ: أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم ، بحر العمكـ .َِ
 .ىػ(ّّٕ)المتكفى: 

المؤلؼ: أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف ، البحر المحيط في التفسير .ُِ
 –الناشر: دار الفكر ، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، ىػ(ْٕٓأثير الديف األندلسي )المتكفى: 

 .ىػَُِْالطبعة: ، بيركت

المؤلؼ: أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف ، بداية المجتيد كنياية المقتصد .ِِ
، القاىرة –الناشر: دار الحديث ، ىػ(ٓٗٓرشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد )المتكفى: 

 .ـََِْ -ىػ ُِْٓتاريخ النشر: ، الطبعة: بدكف طبعة

المؤلؼ: عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .ِّ
    الطبعة: الثانية،، الناشر: دار الكتب العممية، ىػ(ٕٖٓالكاساني الحنفي )المتكفى: 

 .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ

د الفتاح المؤلؼ: عب، اترة مف طريقي الشاطبية كالدُّرةالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتك  .ِْ
الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت  ، ىػ(َُّْبف عبد الغني بف محمد القاضي )المتكفى: ا

 .لبناف

     المؤلؼ: أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي، ، تناسب سكر القرآف يالبرىاف ف .ِٓ
الشؤكف دار النشر: كزارة األكقاؼ ك ، تحقيؽ: محمد شعباني، ىػ(َٖٕأبك جعفر )المتكفى: 
 .ـَُٗٗ -ىػ َُُْعاـ النشر: ، اإلسبلمية ػ المغرب

المؤلؼ: أبك عبد هللا بدر الديف محمد بف عبد هللا بف بيادر ، البرىاف في عمكـ القرآف .ِٔ
    الطبعة: األكلى،، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ىػ(ْٕٗالزركشي )المتكفى: 

 .بية عيسى البابى الحمبي كشركائوالناشر: دار إحياء الكتب العر ، ـُٕٓٗ -ىػ ُّٕٔ

 .الشاطبي :المؤلؼ، شرح ناظمة الزىر في عمـ الفكاصؿ بشير اليسر .ِٕ

المؤلؼ: مجد الديف أبك طاىر محمد بف ، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز .ِٖ
الناشر: المجمس ، المحقؽ: محمد عمي النجار، ىػ(ُٕٖيعقكب الفيركزآبادل )المتكفى: 

 .لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة -ئكف اإلسبلمية األعمى لمش
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 –دار عمار  :الناشر، د. فاضؿ السامرائي المؤلؼ:، ببلغة الكممة في التعبير القرآني .ِٗ
 .(ـُٗٗٗ -ق َُِْاألكلى ) الطبعة:، عماف

    المؤلؼ: عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني ، بياف المعاني .َّ
 -ىػ ُِّٖالطبعة: األكلى، ، دمشؽ –الناشر: مطبعة الترقي ، ىػ(ُّٖٗ )المتكفى:
 .ـُٓٔٗ

المؤلؼ: عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني ، البياف في عٌد آم القرآف .ُّ
 –الناشر: مركز المخطكطات كالتراث ، المحقؽ: غانـ قدكرم الحمد، ىػ(ْْْ)المتكفى: 

 .ـُْٗٗ -ػىُُْْالطبعة: األكلى، ، الككيت

     المؤلؼ: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، ، تاج العركس مف جكاىر القامكس .ِّ
المحقؽ: مجمكعة مف ، ىػ(َُِٓأبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الز بيدم )المتكفى: 

 .الناشر: دار اليداية، المحققيف

أبك المحاسف المفضؿ بف  المؤلؼ:، يف مف البصرييف كالككفييف كغيرىـتاريخ العمماء النحكي .ّّ
: الدكتكر عبد الفتاح محمد تحقيؽ، ىػ(ِْْمحمد بف مسعر التنكخي المعرم )المتكفى: 

      الطبعة: الثانية ، الناشر: ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، القاىرة، الحمك
 .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ

الناشر: دار الطباعة ، قاسـمحمد أحمد يكسؼ ال : د:المؤلؼ، تأمبلت في تفسير سكرة النكر .ّْ
 .(ـُٕٗٗ- ىػُّٗٗاألكلى ) :الطبعة، المحمدية ،األزىر بالقاىرة

المؤلؼ: أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرم ، التبياف في إعراب القرآف .ّٓ
 .الناشر: عيسى البابي الحمبي كشركاه، المحقؽ: عمي محمد البجاكم، ىػ(ُٔٔ)المتكفى: 

، «تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»التنكير التحرير ك  .ّٔ
المؤلؼ: محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى: 

 .ىػُْٖٗسنة النشر: ، تكنس –لناشر: الدار التكنسية لمنشر ، اىػ(ُّّٗ

مد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد هللا مح، ذكرة الحفاظت .ّٕ
الطبعة: األكلى، ، لبناف - الناشر: دار الكتب العممية بيركت، ىػ(ْٖٕالذىبي )المتكفى: 

 .ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ
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المؤلؼ: أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد هللا، ابف جزم ، التسييؿ لعمكـ التنزيؿ .ّٖ
الناشر: شركة دار ، الدكتكر عبد هللا الخالدمالمحقؽ: ، ىػ(ُْٕالكمبي الغرناطي )المتكفى: 

 .ىػُُْٔ -الطبعة: األكلى ، بيركت –األرقـ بف أبي األرقـ 

الطبعة: األكلى ، عماف –دار عمار  الناشر:، فاضؿ السامرائي د. المؤلؼ:، التعبير القرآني .ّٗ
  .(ـُٖٗٗ)

      ىػ( ْٖٔ المؤلؼ: جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:، تفسير الجبلليف .َْ
 –الناشر: دار الحديث ، ىػ(ُُٗكجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )المتكفى: 

 .الطبعة: األكلى، القاىرة

، القاىرة –الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، المؤلؼ: دركزة محمد عزت، التفسير الحديث .ُْ
 .ىػُّّٖالطبعة: 

اء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ المؤلؼ: أبك الفد، تفسير القرآف العظيـ .ِْ
الناشر: دار طيبة لمنشر ، المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة، ىػ(ْٕٕالدمشقي )المتكفى: 

 .ـُٗٗٗ -ىػ َُِْالطبعة: الثانية ، كالتكزيع

النمؿ(،  –الشعراء  –الفرقاف  –تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر مف خبلؿ سكر )النكر  .ّْ
 ىدل رشيد جاد هللا، إشراؼ الدكتكر / رياض محمكد قاسـ.إعداد: 

المؤمنكف(،  –الحج  –األنبياء  –تفسير القرآف بالقراءات القرآنية العشر مف خبلؿ سكر )طو  .ْْ
 إعداد: آماؿ محمكد الفبلح، إشراؼ الدكتكر/ زىدم محمد مطر أبك نعمة.

، ىػ(َُّٗ)المتكفى: بعد  المؤلؼ: عبد الكريـ يكنس الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف .ْٓ
 .القاىرة –الناشر: دار الفكر العربي 

الناشر: شركة ، ىػ(ُُّٕالمؤلؼ: أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى: ، تفسير المراغي .ْٔ
 -ىػ ُّٓٔالطبعة: األكلى، ، مكتبة كمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر

 .ـُْٔٗ

: الناشر، المؤلؼ: د كىبة بف مصطفى الزحيمي، يجالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمن .ْٕ
 .ىػُُْٖالطبعة : الثانية ، ، دمشؽ –دار الفكر المعاصر 

 .إعداد نخبة مف العمماء كالمفسريف، التفسير المكضكعي لسكر القرآف .ْٖ
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المؤلؼ: أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف ، تفسير النسفي )مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ( .ْٗ
الطبعة: ، الناشر: دار الكمـ الطيب، بيركت، ىػ(َُٕالديف النسفي )المتكفى:  محمكد حافظ

 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗاألكلى، 

، بيركت –الناشر: دار الجيؿ الجديد ، المؤلؼ: الحجازم، محمد محمكد، التفسير الكاضح .َٓ
 .ىػُُّْ -الطبعة: العاشرة 

الناشر: دار نيضة مصر ، المؤلؼ: محمد سيد طنطاكم، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ .ُٓ
 .الطبعة: األكلى، القاىرة –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة 

، دمشؽ –الناشر: دار الفكر ، المؤلؼ : د كىبة بف مصطفى الزحيمي، التفسير الكسيط .ِٓ
 .ىػُِِْ -الطبعة : األكلى 

المكتبة  الناشر:، المحقؽ: ناجي سكيداف، المؤلؼ: محمد عمي السايس، تفسير آيات األحكاـ .ّٓ
 ـ.ََِِ/َُ/َُتاريخ النشر: ، العصرية لمطباعة كالنشر

المؤلؼ: يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .ْٓ
    المحقؽ: ، ىػ(ِْٕجماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم )المتكفى: 

 – ىػََُْالطبعة: األكلى، ، بيركت –الة الناشر: مؤسسة الرس، د. بشار عكاد معركؼ
 ـ.َُٖٗ

المؤلؼ: عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا ، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف .ٓٓ
الناشر: مؤسسة ، المحقؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، ىػ(ُّٕٔالسعدم )المتكفى: 

 .ـَََِ-ىػ َُِْالطبعة: األكلى ، الرسالة

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ،  المؤلؼ:، الثقات .ٔٓ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
، طبع بإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية، ىػ(ّْٓالدارمي، البيستي )المتكفى: 

=   ىُّّٗالطبعة: األكلى، ، الناشر: دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند
 ـ.ُّٕٗ

المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، ، ي تأكيؿ القرآفجامع البياف ف .ٕٓ
، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، ىػ(َُّأبك جعفر الطبرم )المتكفى: 

 .ـ َََِ -ىػ  َُِْالطبعة: األكلى، 

كأيامو = الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ كسننو  .ٖٓ
المحقؽ: محمد ، المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ أبك عبدهللا البخارم الجعفي، صحيح البخارم
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الناشر: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ، زىير بف ناصر الناصر
 .ىػُِِْالطبعة: األكلى، ، محمد فؤاد عبد الباقي(

: أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف أبي بكر المؤلؼ، الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي .ٗٓ
         تحقيؽ: ، ىػ(ُٕٔبف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى: ا

براىيـ أطفيش الطبعة: الثانية، ، القاىرة –الناشر: دار الكتب المصرية ، أحمد البردكني كا 
 .ـُْٔٗ -ىػ ُّْٖ

حمكد بف عبد الرحيـ صافي )المتكفى: المؤلؼ: م، الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ .َٔ
الطبعة: الرابعة، ، مؤسسة اإليماف، بيركت -الناشر: دار الرشيد، دمشؽ ، ىػ(ُّٕٔ
 .ىػُُْٖ

        المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ابف زنجمة )المتكفى: ، حجة القراءات .ُٔ
الناشر: ، ُألجزاء: عدد ا، محقؽ الكتاب كمعمؽ حكاشيو: سعيد األفغاني، ىػ(َّْحكالي 

 .دار الرسالة

      المؤلؼ: الحسيف بف أحمد بف خالكيو، أبك عبد هللا ، الحجة في القراءات السبع .ِٔ
، األستاذ المساعد بكمية اآلداب ، ىػ(َّٕ)المتكفى:   -المحقؽ: د. عبد العاؿ سالـ مكـر

 .ىػَُُْالطبعة: الرابعة، ، بيركت –الناشر: دار الشركؽ ، جامعة الككيت

 .الناشر: مطابع أخبار اليكـ، ىػ(ُُْٖالمؤلؼ: محمد متكلي الشعراكم )المتكفى: ، الخكاطر .ّٔ

المؤلؼ: أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف ، لدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكفا .ْٔ
المحقؽ: الدكتكر أحمد ، ىػ(ٕٔٓيكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 

 .لناشر: دار القمـ، دمشؽا، محمد الخراط

، ىػ(ُُٗالمؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: ، الدر المنثكر .ٓٔ
 .بيركت –الناشر: دار الفكر 

 -الناشر: مكتبة الغزالي ، المؤلؼ: محمد عمي الصابكني، ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ .ٔٔ
 .ـَُٖٗ -ىػ ََُْعة: الثالثة، الطب، بيركت –دمشؽ، مؤسسة مناىؿ العرفاف 

   المؤلؼ: إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ، المكلى ، ركح البياف .ٕٔ
 .بيركت –الناشر: دار الفكر ، ىػ(ُُِٕأبك الفداء )المتكفى: 
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   المؤلؼ: شياب الديف محمكد بف ، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني .ٖٔ
الناشر: ، المحقؽ: عمي عبد البارم عطية، ىػ(َُِٕالحسيني األلكسي )المتكفى:  عبد هللا

 .ىػُُْٓالطبعة: األكلى، ، بيركت –دار الكتب العممية 

 .كلى: األالطبعة، العبلمة الشيخ عبد هللا الكيكجي المؤلؼ :، زاد المحتاج بشرح المنياج .ٗٔ

الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  المؤلؼ: جماؿ الديف أبك، زاد المسير في عمـ التفسير .َٕ
 –الناشر: دار الكتاب العربي ، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، ىػ(ٕٗٓالجكزم )المتكفى: 

 ػ.قُِِْ -الطبعة: األكلى ، بيركت

  المؤلؼ: محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة ، زىرة التفاسير .ُٕ
 .ر العربيدار النشر: دار الفك، ىػ(ُّْٗ)المتكفى: 

 السمسمة الصحيحة محمد ناصر الديف بف الحاج نكح األلباني ،  .ِٕ

المؤلؼ: ابف ماجة أبك عبد هللا محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو ، سنف ابف ماجو .ّٕ
 -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ىػ(ِّٕيزيد )المتكفى: 

 .بيفيصؿ عيسى البابي الحم

المؤلؼ: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف ، سنف أبي داكد .ْٕ
ًجٍستاني )المتكفى:  ، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ىػ(ِٕٓعمرك األزدم السًٌ

 .بيركت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

ٍكرة بف مكسى بف ال، سنف الترمذم .ٕٓ       ضحاؾ، الترمذم، المؤلؼ: محمد بف عيسى بف سى
كمحمد فؤاد ، (ِ، ُأحمد محمد شاكر )جػ  تحقيؽ كتعميؽ:، ىػ(ِٕٗأبك عيسى )المتكفى: 

براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ ، (ّعبد الباقي )جػ  الناشر: ، (ٓ، ْكا 
 -ىػ ُّٓٗالطبعة: الثانية، ، مصر –شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 .ـُٕٓٗ

المؤلؼ: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي ، السنف الكبرل .ٕٔ
 -ىػ ُُِْالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، ىػ(َّّ)المتكفى: 

 .ـََُِ

سير أعبلـ النببلء لشمس الديف أبكعبد هللا محمد بف أحمد بف قايماز الذىبي، )المتكفي:  .ٕٕ
 ـ.ُٖٓٗ-قَُْٓؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، ق(، الناشر: مْٖٕ
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      المؤلؼ: عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، ، السيرة النبكية البف ىشاـ .ٖٕ
براىيـ األبيارم ، ىػ(ُِّأبك محمد، جماؿ الديف )المتكفى:       تحقيؽ: مصطفى السقا كا 

، فى البابي الحمبي كأكالده بمصرالناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصط، كعبد الحفيظ الشمبي
 .ـُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓالطبعة: الثانية، 

شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، المؤلؼ: محمد بف محمد بف عمر بف عمي بف سالـ  .ٕٗ
-قُِْْق، الناشر: دار الكتب العممية لبناف، الطبعة: األكلى َُّٔمخمكؼ، )المتكفى: 

 ـ.ََِّ

المؤلؼ: عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد ، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب .َٖ
  الناشر: دار ، حققو: محمكد األرناؤكط، ىػ(َُٖٗالعىكرم الحنبمي، أبك الفبلح )المتكفى: 

 .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة: األكلى، ، بيركت –ابف كثير، دمشؽ 

ٍكًجردم الخ، شعب اإليماف .ُٖ ٍسرى    راساني، المؤلؼ: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
       حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: الدكتكر ، ىػ(ْٖٓأبك بكر البييقي )المتكفى: 
الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع ، عبد العمي عبد الحميد حامد
 .ـََِّ -ىػ ُِّْالطبعة: األكلى، ، الدار السمفية ببكمبام باليند

الناشر: دار الصابكني لمطباعة كالنشر ، : محمد عمي الصابكنيالمؤلؼ، صفكة التفاسير .ِٖ
 .ُعدد األجزاء: ، ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة: األكلى، ، القاىرة –كالتكزيع 

المؤلؼ: أبك عبد هللا محمد ، لطبقات الكبرل، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـا .ّٖ
         ادم المعركؼ بابف سعد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدا

المدينة  -الناشر: مكتبة العمـك كالحكـ ، المحقؽ: زياد محمد منصكر، ىػ(َِّ)المتكفى: 
 ىػ.َُْٖالطبعة: الثانية، ، المنكرة

المؤلؼ: أبك عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم ، طبقات خميفة بف خياط .ْٖ
       بي عمراف مكسى بف زكريا بف يحيى التسترم ركاية: أ، ىػ(َِْالبصرم )المتكفى: 

، المحقؽ: د سييؿ زكار، ىػ( ّىػ( ، محمد بف أحمد بف محمد األزدم )ت ؽ  ّ)ت ؽ 
 .ـُّٗٗ -ىػ ُُْْسنة النشر: ، الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

الناشر : دار ، المؤلؼ : محمد صادؽ القمحاكم، ع البشر في تكجيو القراءات العشرطبلئ .ٖٓ
 .(ـََِٔ -ىػُِْٕالطبعة : األكلى )، العقيدة
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األكلى  :الطبعة ،جامعة القصيـ ،المؤلؼ: لمحمد عبد هللا الربيعة، عمـ مقاصد السكر .ٖٔ
 .ـ (ََِّ-قُِّْ)

يضاح  .ٕٖ عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد كا 
   شرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، أبك عبد الرحمف، المؤلؼ: محمد أ، عممو كمشكبلتو

 –الناشر: دار الكتب العممية ، ىػ(ُِّٗشرؼ الحؽ، الصديقي، العظيـ آبادم )المتكفى: 
 .ىػُُْٓالثانية، الطبعة: ، بيركت

المؤلؼ: شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، محمد بف ، غاية النياية في طبقات القراء .ٖٖ
 .الناشر: مكتبة ابف تيمية، ىػ(ّّٖى: محمد بف يكسؼ )المتكف

المؤلؼ: نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي ، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف .ٖٗ
 – ةالناشر: دار الكتب العممي، المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات، ىػ(َٖٓالنيسابكرم )المتكفى: 

 .قُُْٔ -ة: األكلى الطبع، بيركت

، ىػ(ِٕٔد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى: المؤلؼ: أبك محم، غريب الحديث .َٗ
 ق.ُّٕٗالطبعة: األكلى، ، بغداد –الناشر: مطبعة العاني ، المحقؽ: د. عبد هللا الجبكرم

المؤلؼ: عمي بف محمد بف سالـ، أبك الحسف النكرم ، غيث النفع في القراءات السبع .ُٗ
، بيركت –لناشر: دار الكتب العممية ا، ىػ(ُُُٖالصفاقسي المقرئ المالكي )المتكفى: 

 .ـََِْ -ىػ ُِْٓالطبعة: األكلى، ، المحقؽ: أحمد محمكد عبد السميع الشافعي الحفياف

المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني ، فتح البارم شرح صحيح البخارم .ِٗ
 ىػ.ُّٕٗبيركت،  -الناشر: دار المعرفة ، الشافعي

المؤلؼ: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف ، القرآففتحي البياف في مقاصد  .ّٗ
الناشر: المىكتبة العصري ة لمطبىاعة ، ىػ(َُّٕلطؼ هللا الحسيني البخارم الًقن كجي )المتكفى: 

يدىا   .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْعاـ النشر: ، بىيركت –كالٌنٍشر، صى

         لشككاني اليمني المؤلؼ: محمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا ا، فتح القدير .ْٗ
الطبعة: ، دمشؽ، بيركت -الناشر: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب ، ىػ(َُِٓ)المتكفى: 

 .ىػُُْْ -األكلى 

المؤلؼ: نعمة هللا ، الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية .ٓٗ
الناشر: دار ركابي لمنشر ، ىػ(َِٗمتكفى: بف محمكد النخجكاني، كيعرؼ بالشيخ عمكاف )الا
 .ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالطبعة: األكلى، ، الغكرية، مصر -
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الناشر: ، ىػ(ُّٖٓالمؤلؼ: سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى: ، في ظبلؿ القرآف .ٔٗ
 .ىػُُِْ -الطبعة: السابعة عشر ، القاىرة -بيركت -دار الشركؽ 

كرة عمكم بف ف، ية كالدرة في ىامش القرآف الكريـيؽ الشاطبالقراءات العشر المتكاترة مف طر  .ٕٗ
دار ، (ـُْٗٗ-ُُْْطبعة ثالثة :)، ـ راجحاعداد محمد كري، محمد بف أحمد بمفقيو

 .المدينة المنكرة المياجر،

 اعداد: محمد بف عمر بف سالـ بازمكؿ ، (حكاـ )رسالة دكتكراةالتفسير كاألالقراءات كاثرىا في  .ٖٗ

المؤلؼ: محمد محمد محمد سالـ محيسف )المتكفى: ، ا في عمكـ العربيةالقراءات كأثرى .ٗٗ
 -ىػ َُْْعة: األكلى، الطب، القاىرة –الناشر: مكتبة الكميات األزىرية ، ىػ(ُِِْ
 .ـُْٖٗ

المؤلؼ: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ .ََُ
الطبعة: ، بيركت –لناشر: دار الكتاب العربي ا، ىػ(ّٖٓالزمخشرم جار هللا )المتكفى: 

 .ىػ َُْٕ -الثالثة 

المؤلؼ: ابي محمد مكي بف أبي طالب ، ك عمميا كحججياالكشؼ عف كجكه القراءات السبع  .َُُ
الناشر: مؤسسة الرسالة ، محيي الديف رمضاف المحقؽ: د:، ق( ّْٕالقيسي )المتكفى :

 .ـ(ُٕٗٗ-قُُْٖبعة الخامسة )ـ( كالطُْٖٗ-قَُْْالطبعة: الثالثة )، بيركت

المؤلؼ: أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ ، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف .َُِ
الناشر: دار إحياء التراث العربي، ، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، ىػ(ِْٕ)المتكفى: 
 .ـ ََِِ -ىػ ُِِْالطبعة: األكلى ، لبناف –بيركت 

المؤلؼ: عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر ، معاني التنزيؿلباب التأكيؿ في  .َُّ
المحقؽ: تصحيح محمد عمي ، ىػ(ُْٕالشيحي أبك الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى: 

 .قُُْٓ -الطبعة: األكلى ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، شاىيف

جماؿ الديف ابف منظكر  المؤلؼ: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ،، لساف العرب .َُْ
الطبعة: ، بيركت –الناشر: دار صادر ، ىػ(ُُٕاألنصارم الركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 

 .ىػُُْْ -الثالثة 

الناشر: ،      ىػ(َُِْالمؤلؼ: مناع بف خميؿ القطاف )المتكفى: ، مباحث في عمكـ القرآف .َُٓ
 .ـَََِ -ىػُُِْالطبعة: الطبعة الثالثة ، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع

 .بك عمي الطبرسيأ المؤلؼ:، مجمع البياف في تفسير القرآف .َُٔ
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    المؤلؼ: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ، المجمكع شرح الميذب .َُٕ
 .الناشر: دار الفكر، ىػ(ٕٔٔ)المتكفى: 

المؤلؼ: محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي ، محاسف التأكيؿ .َُٖ
 – ةالناشر: دار الكتب العممي، المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، ىػ(ُِّّكفى: )المت

 .ىػُُْٖ -الطبعة: األكلى ، بيركت

المؤلؼ: أبك الفتح عثماف بف جني ، المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا .َُٗ
، إلسبلميةالمجمس األعمى لمشئكف ا-الناشر: كزارة األكقاؼ، ىػ(ِّٗالمكصمي )المتكفى: 

 .ـُٗٗٗ -ىػَُِْالطبعة: 

   المؤلؼ: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف ، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .َُُ
المحقؽ: عبد السبلـ ، ىػ(ِْٓعبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 

 .ىػ ُِِْ -كلى الطبعة: األ، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية ، عبد الشافي محمد

، المحرر في أسباب نزكؿ القرآف مف خبلؿ الكتب التسعة دراسة األسباب ركاية كدراية .ُُُ
المممكة العربية  -الناشر: دار ابف الجكزم، الدماـ ، المؤلؼ: خالد بف سميماف المزيني

 .ـََِٔ - ىػُِْٕالطبعة: األكلى، ، السعكدية

 محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي المؤلؼ: زيف الديف أبك عبد هللا، مختار الصحاح .ُُِ
الدار  -الناشر: المكتبة العصرية ، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، ىػ(ٔٔٔالرازم )المتكفى: 
 .ـُٗٗٗ -ىػ َُِْالطبعة: الخامسة، ، صيدا –النمكذجية، بيركت 

ر الناشر: دا، المؤلؼ: )اختصار كتحقيؽ( محمد عمي الصابكني، مختصر تفسير ابف كثير .ُُّ
 .ـُُٖٗ -ىػ َُِْالطبعة: السابعة، ، لبناف –القرآف الكريـ، بيركت 

، المؤلؼ : د.حسف عز الديف الجمؿ، مخطكطة الجمؿ )معجـ كتفسير لغكم لكممات القرآف( .ُُْ
 .(ـََِٓالطبعة: )، الناشر : الييئة المصرية العامة لمكتاب

ف عبد هللا بف محمد بف المؤلؼ: أبك عبد هللا الحاكـ محمد ب، المستدرؾ عمى الصحيحيف .ُُٓ
      حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع 

 –الناشر: دار الكتب العممية ، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، ىػ(َْٓ)المتكفى: 
 ـ.َُٗٗ –ىػُُُْبعة: األكلى، الط، بيركت
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      :المؤلؼ، التفسير –عراب اإل -لمغة راءات المتكاترة مف حيث االمستنير في تخريج الق .ُُٔ
 -ىػ َُْٗالطبعة األكلى )، بيركت –الناشر : دار الجبؿ ، محمد سالـ محيسف د.

 .(ـُٖٗٗ

المؤلؼ: أبك عبد هللا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ .ُُٕ
الناشر: ، ؿ مرشد، كآخركفعاد -المحقؽ: شعيب األرنؤكط ، ىػ(ُِْالشيباني )المتكفى: 

 .ـََُِ -ىػ ُُِْالطبعة: األكلى، ، مؤسسة الرسالة

، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ .ُُٖ
المحقؽ: ، ىػ(ُِٔالمؤلؼ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 

 .بيركت –ار إحياء التراث العربي الناشر: د، محمد فؤاد عبد الباقي

ٌمكش بف محمد بف مختار ، مشكؿ إعراب القرآف .ُُٗ المؤلؼ: أبك محمد مكي بف أبي طالب حى
المحقؽ: د. حاتـ صالح ، ىػ(ّْٕالقيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي )المتكفى: 

 ىػ.َُْٓالطبعة: الثانية، ، بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، الضامف

كىرً  .َُِ قىاًصًد السًٌ مىى مى اًعدي الن ظىًر لئلٍشرىاًؼ عى ٍقًصدي األىٍسمىى في ميطىابىقىًة اٍسـً كيؿًٌ ، مىصى م ى: "المى كييسى
م ى" كرىةو ًلمميسى المؤلؼ: إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي ، سي
 -ىػ َُْٖالطبعة: األكلى ، الرياض –دار النشر: مكتبة المعارؼ ، ىػ(ٖٖٓ)المتكفى: 

 .ـُٕٖٗ

  المؤلؼ: محيي السنة ، أبك محمد ، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم .ُُِ
    المحقؽ: ، ىػ(َُٓالحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى: 

 .ىػَُِْاألكلى، : الطبعة، بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، عبد الرزاؽ الميدم

 .المؤلؼ: فاضؿ السامرائي، معاني األبنية .ُِِ

)المتكفى:     المؤلؼ: إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج ، معاني القرآف كا عرابو .ُِّ
الطبعة: األكلى ، بيركت –الناشر: عالـ الكتب ، المحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، ىػ(ُُّ
 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ

مؤلؼ: أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي الفراء ال ،معاني القرآف .ُِْ
المحقؽ: أحمد يكسؼ النجاتي / محمد عمي النجار / عبد الفتاح ، ىػ(َِٕ)المتكفى: 

 .الطبعة: األكلى، مصر -الناشر: دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ، إسماعيؿ الشمبي
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حمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى: المؤلؼ: د أ، معجـ المغة العربية المعاصرة .ُِٓ
 .ـََِٖ -ىػ ُِْٗالطبعة: األكلى، ، الناشر: عالـ الكتب، ىػ( بمساعدة فريؽ عمؿُِْْ

معجـ المؤلفيف، المؤلؼ: عمر بف رضا بف محمد راغب كحالة الدمشقي، )المتكفى:  .ُِٔ
 بيركت دار إحياء التراث العربي.-ق(، الناشر: مكتبة المثنىُُْٓ

المؤلؼ: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ، المغة معجـ مقاييس .ُِٕ
عاـ النشر: ، الناشر: دار الفكر، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، ىػ(ّٓٗ)المتكفى: 

 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ

المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد هللا محمد بف ، معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار .ُِٖ
الطبعة: ، الناشر: دار الكتب العممية، ىػ(ْٖٕبف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:  أحمد بف عثماف

 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٕاألكلى 

المؤلؼ: شمس الديف، محمد بف أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج .ُِٗ
الطبعة: األكلى، ، الناشر: دار الكتب العممية، ىػ(ٕٕٗالخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى: 

 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓ

 الناشر: دار، محمد سالـ محيسف المؤلؼ: د.، تكجيو القراءات العشر المتكاترة المغني في .َُّ
 .(ـُٖٖٗ -ىػَُْٖالطبعة : الثانية )، بيركت -الجيؿ 

المؤلؼ: أبك محمد مكفؽ الديف عبد هللا بف أحمد بف محمد بف قدامة ، المغني البف قدامة .ُُّ
، ىػ(َِٔالحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى:  الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي

 .الطبعة: بدكف طبعة، الناشر: مكتبة القاىرة

المؤلؼ: أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير .ُِّ
ر إحياء الناشر: دا، ىػ(َٔٔالتيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 

 .قَُِْ -الطبعة: الثالثة ، بيركت –التراث العربي 

مقاصد الشريعة، مجمكعة مف المؤلفيف، حكار مع الدكتكر: طو جابر العمكاني، الناشر: دار  .ُّّ
 ـ(.ََِِالفكر بيركت، الطبعة: األكلى )

المي الناشر: المعيد الع، يكسؼ حامد العمـ المؤلؼ : د.، سبلميةالمقاصد العامة لمشريعة اإل .ُّْ
 .(ـُْٗٗالطبعة : الثانية )، الرياض–سبلمي لمفكر اإل
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المؤلؼ: محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالى األزدم، أبك العباس، المعركؼ ، المقتضب .ُّٓ
 – الناشر: عالـ الكتب، المحقؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمة، ىػ(ِٖٓبالمبرد )المتكفى: 

 .بيركت

زكريا يحيى بف عمي بف محمد بف الحسف المعركؼ بك أالمؤلؼ: ، الممخص في اعراب القرآف .ُّٔ
الطبعة: ، القاىرة –الناشر: دار الحديث ، يحيى مراد تحقيؽ: د.، بالخطيب التبريزم

 .(ـََِْ - ىػُِْٓ)

 المؤلؼ: أ. د. حكمت بف بشير بف ياسيف، مكسكعة الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكر .ُّٕ

، الككيت –رة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية صادر عف: كزا، المكسكعة الفقيية الككيتية .ُّٖ
 .ىػ(ُِْٕ - َُْْالطبعة: )مف 

: الناشر، عمر الكبيسي د. تحقيؽ:، ماـ ابف ابي مريـلئل، المكضح في كجكه القراءات كعمميا .ُّٗ
 .(ـُّٗٗ- ُُْْكلى ): األةالطبع، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآف

 ، الناشر: دار الفكر، المعركؼ بالشعراني ىاب األنصارم،المؤلؼ: عبد الك ، الميزاف الكبرل .َُْ

اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم ، لناسخ كالمنسكخا .ُُْ المؤلؼ: أبك جعفر الن ح 
 –الناشر: مكتبة الفبلح ، المحقؽ: د. محمد عبد السبلـ محمد، ىػ(ّّٖالنحكم )المتكفى: 

 .الككيت

المؤلؼ: محمد عبد هللا دراز، )المتكفى:  النبأ العظيـ نظرات جديدة في القرآف الكريـ، .ُِْ
 ق(، الناشر: دار القمـ لمنشر كالتكزيع.ُّٕٕ

: الثانية الطبعة، الناشر: مكتبة الفبلح، عدناف زرزكر المؤلؼ د.، سبلـنظاـ األسرة في اإل .ُّْ
 .(ـَُْٔ)

المؤلؼ: إلسماعيؿ الحسيني، المعيد العالمي لمفكر ، نظرية المقاصد عند ابف عاشكر .ُْْ
 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٔالطبعة األكلى ’ مياالسبل

المؤلؼ: إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي ، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر .ُْٓ
 .الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، ىػ(ٖٖٓبف أبي بكر البقاعي )المتكفى: ا

سف بف المؤلؼ: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف ح، نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ .ُْٔ
تحقيؽ: محمد حسف ، ىػ(َُّٕعمي ابف لطؼ هللا الحسيني البخارم الًقن كجي )المتكفى: 

تاريخ النشر: ، دار النشر: دار الكتب العممية، أحمد فريد المزيدم -إسماعيؿ 
 ـ.ََِّ/َُ/َّ
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المؤلؼ: محمد محمد محمد سالـ محيسف ، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر .ُْٕ
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة: األكلى، ، بيركت –الناشر: دار الجيؿ ، ىػ(ُِِْ)المتكفى: 

، اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو .ُْٖ
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ  المؤلؼ: أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية ، ىػ(ّْٕتكفى: األندلسي القرطبي المالكي )الم
الناشر: ، جامعة الشارقة، بإشراؼ أ.د: الشاىد البكشيخي -الدراسات العميا كالبحث العممي 
، جامعة الشارقة -كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة 

 .ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗالطبعة: األكلى، 

المؤلؼ: أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف ، ف كأنباء أبناء الزمافكفيات األعيا .ُْٗ
، المحقؽ: إحساف عباس، ىػ(ُٖٔإبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )المتكفى: 

 .بيركت –الناشر: دار صادر 

 

 

 

 

 



-ِِِ- 
 

 خامسًا: فيرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء

 ب شكر كتقدير

 د المقدمة

 د مكضكعأكالن: أىمية ال

 ىػ المكضكعثانيان: أسباب اختيار 

 ق البحثثالثان: أىداؼ 

 ىػ رابعان: الدراسات السابقة

 ك بحثخامسان: منيج ال

 ك بحثسادسان: خطة ال

 ُ التمييد

 ِ المبحث األول: التعريف العام بسورة المؤمنون

 ّ ككجو التسمية ،أسماء السكرة المطمب األول:

 ٓ مكية أك مدنية ،عدد آياتيا ،ترتيب السكرة :المطمب الثاني

 ٔ كجك نزكليا ،فضائؿ السكرة المطمب الثالث:

 ٕ المحكر األساسي لمسكرة المطمب الرابع:

 ٖ األىداؼ العامة لمسكرة المطمب الخامس:

 َُ المناسبة في سكرة المؤمنكف المطمب السادس:

 ُّ بسورة )النور(المبحث الثاني: التعريف العام 

 ُْ ككجو التسمية ،أسماء السكرة المطمب األول:



-ِِّ- 
 

 ُٔ مكية أك مدنية ،كعدد آياتيا ،ترتيب السكرة المطمب الثاني:

 ُٕ كجك نزكليا ،فضائؿ السكرة المطمب الثالث:

 ُٗ المحكر األساس لمسكرة المطمب الرابع:

 ُٗ األىداؼ العامة لمسكرة المطمب الخامس:

 َِ المناسبة في سكرة )النكر( لسادس:المطمب ا

 ِّ المبحث الثالث: تعريف المقاصد واألىداف وأىميتيا

 ِْ تعريؼ األىداؼ لغة كاصطبلحان  المطمب األول:

 ِٓ  تعريؼ المقاصد لغة كاصطبلحان  المطمب الثاني:

 ِٕ الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ  المطمب الثالث:

 ِٗ قاصد كأىداؼ السكر كاآلياتأىمية معرفة م المطمب الرابع:

 ُّ المبحث الرابع: تعريف الدراسة التحميمية

 ِّ التعريؼ بالدراسة التحميمية المطمب األول:

 ّّ متطمبات الدراسة التحميمية المطمب الثاني:

 الفصل األول
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة "المؤمنون"

ّٓ 

 ّٕ (00-1رة "المؤمنون" من آية )المبحث األول: مقاصد وأىداف سو 

 ّٖ خصاؿ المؤمنيف المطمب األول:

 ْٖ خمؽ اإلنساف كمراحمو مف أدلة كجكد هللا  المطمب الثاني:

نزاؿ المطر كتسخير األنعاـ ،خمؽ السمكات المطمب الثالث:  ٔٓ كا 

 ْٔ (02-02المبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة المؤمنون من اآلية )

 ٓٔ قصة نكح  ول:المطمب األ 

 ٕٔ قصة ىكد  المطمب الثاني:

 ّٖ -عمييـ السبلـ-قصة صالح كلكط كشعيب كغيرىـ  المطمب الثالث:



-ِِْ- 
 

 ٖٗ مع فرعكف كممئو -عمييما السبلـ –قصة مكسى كىاركف  المطمب الرابع:

 ِٗ كأمو  قصة عيسى المطمب الخامس:

 ٓٗ (92-01ية )المبحث الثالث: مقاصد وأىداف سورة المؤمنون من آ

 ٔٗ مف مبادئ التشريع أكؿ الطيبات المطمب األول:

 َُُ صفات المسارعيف في الخيرات المطمب الثاني:

 َُٓ إنكار أعماؿ الكفار كمشركي قريش كأسبابيا المطمب الثالث:

 ُُْ مف نعـ هللا تعالى عمى عباده المطمب الرابع:

ن المطمب الخامس:  ُُٔ كار المشركيف لوإثبات باألدلة القاطعة كا 

 ُِْ (118-91المبحث الرابع: مقاصد وأىداف سورة المؤمنون من آية )

 ُِٓ نفي الكلد كالشريؾ هلل تعالى المطمب األول:

 ُِٖ إرشادات إلى النبي  المطمب الثاني:

 ُُّ تمني اإلنساف عند المكت الرجكع إلى الدنيا ليعمؿ صالحان  المطمب الثالث:

 ُّٓ مكازيف النجاة في حساب اآلخرة بع:المطمب الرا

 ُُْ قصر مدة المبث في الدنيا كعقاب المشركيف كرحمة المؤمنيف المطمب الخامس:

 الفصل الثاني
 (02-1الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف سورة النور من اآلية )

ُْٖ 

 ُْٗ (0-1المبحث األول: مقاصد وأىداف سورة النور من اآلية )

 َُٓ مكانة سكرة النكر، كعظـ شأنيا ول:المطمب األ 

 ُِٓ حد الزنا كحكـ الزناة المطمب الثاني:

 َُٔ حد القذؼ المطمب الثالث:

 ُٔٔ (02-6المبحث الثاني: مقاصد وأىداف سورة النور من )

 ُٕٔ حد المعاف المطمب األول:

 ُٕٓ قصة اإلفؾ المطمب الثاني:



-ِِٓ- 
 

 187 الخاتمة

 187 أواًل: النتائج 

 188 ثانيًا: التوصيات

 َُٗ الفيارس

 ُُٗ فيرس اآليات القرآنية أواًل:

 َُِ فيرس األحاديث النبكية ثانيًا:

 َِْ فيرس األعبلـ ثالثًا:

 َِٔ فيرس المصادر كالمراجع رابعًا:

 ِِِ فيرس المكضكعات خامسًا:

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 ممخص الرسالة
الدراسة التحميمية الة التي بعنكاف: تـ بحمد هللا تعالى كتكفيقو إتماـ ىذه الرس

لمقاصد وأىداف الحزب الخامس والثالثين من القرآن الكريم )سورة المؤمنون من 
، كالمككنة مف مقدمة كتمييد (02-1إلى  آخر السورة، والنور من اآلية  -1-اآلية 

 كفصميف كخاتمة.
، كبياف (كرالن)ك (المؤمنكف)تحدثت الباحثة في التمييد عف التعريؼ بسكرتي 

 الدراسة التحميمية  فضميما، ككذلؾ بياف المناسبات فييما، تـ تحدثت في الفصميف حكؿ
عدة مطالب  مشتممة عمىيف مقسمة الفصميف لعدة مباحث، السكرت لمقاصد كألىداؼ،

كؿ مطمب منيا يحمؿ ىدفان أك مقصدان مف مقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ في السكرة ، 
 اليدايات منيا. ككذلؾ استنباط أىـ 

كقد سمكت الباحثة المنيج التحميمي كالمكضكعي في التفسير، حيث تناكلت في 
عدة عناكيف ىا مقصديا ك ىدف تحميؿالب، كبعد ذكر اآلية المراد كؿ مطمب مف المط

مكجزة لتسيؿ عمى القارئ إيجاد المعمكمة بشكؿ سيؿ كمريح، كىي عمى الترتيب: 
بقو، ثـ التحميؿ المغكم لغريب األلفاظ فييا، كما تشتمؿ مناسبة آيات المطمب مع ما س

 عميو مف قضايا ببلغية، كا عراب، كقراءات قرآنية، كىدايات مستنبطة.
كفي نياية الرسالة ذكرت الباحثة أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا   

 خبلؿ البحث.
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 

Was all praise to Allah Almighty to complete this letter titled: 

analytical study of the purposes and objectives of the thirty-fifth 

party of the Koran (Surat Al-momenoon of verse - - to last surat, 

and El-noor of verse  -  ), consisting of an introduction and boot 

the two chapters and a conclusion. 

A researcher talked about the boot from the definition two Surat 

Al-momenoon El-noor and the statement of benefits, as well as 

the statement of co-oharence in which was spoken in the chapters 

about the intents and purposes, the two suras divided into chapters 

for several Investigation, inside several demands every demand of 

which carries a goal or destination of the purposes and objectives 

of the Qur'an in Sura as well as the aims of the most important 

gaidence it. 

The researcher followed analytical and objective method of 

interpretation, where addressed in every demand of demands, and 

after mentioning the verse meant to highlight the object and 

purpose of which several addresses brief to make it easier for the 

reader to find the information is easy and comfortable, which is 

on the order: suitable verses demand with its predecessors, and 

analysis language of the strange words, and it involves a 

rhetorical issues, and parsing, and Koranic readings, and benefits 

derived. 

 At the end of the message according to the researcher the most 

important findings and recommendations reached during the 

search. 

 

 
 


