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 ـاـــــعمادة الّدراســات العليـــ

ـة أصـــــول الد    نـــــــــــيـكليـَـّ

 علــوم القرآنقسـم التَّفسير و

 

 

 ن الكسيهوأهداف احلزب الثالث عشس من القسآملقاصد  الدزاسة التحليلية

53-0) آليةمن اوسوزة  األىعاو  (081-28)لشوزتي املائدة من اآلية

Objective of Surat AL MAEDA Analytical study of the purposes and 
the Verses from (82-120) And Surat AL ANAAM the Verses from (1-35) 

 

 / إعداد الطَّالب

 

 / إشساف األستاذ الدُّكتوز

 
 القـرآنفـي التَّفسـير وعلـوم  لمتطلَّبـات الحصـول على درجـة الماجستـير استكمااًلذه الّرسالـة ُقّدمـت ه

 .مٕٗٔٓ/هـٖ٘ٗٔ
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 الى: ـال تعـق

ُروَن اْلقُْرآَن َوَلْو َكانَ } ِ ِمْن ِعْنِد َغْيِر  أََفال َيَتَدبَّ َّللاَّ

 { َكِثيًرااْخِتالًفا  َلَوَجُدوا فِيهِ 
 

 (2ٕنســاء )ال
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 زساليتدي هأإليوه  مجيعًا 
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 احلنذ هلل ّحذِ، ّالصالٗ ّالظالو علٙ مً ال ىيبَّ بعذِ، أما بعذ:

ٌِ فال ٓظعين إالَّ ّالؼكش اجلضٓل، علٙ ما أىعه اخلالص إىل املْىل عض ّجل باحلنذ  جَُّأتْ أ
َََّل، ّأطب ٌَ َّط ُٔ َّتَفضََّل، فلُ احلنذ يف األّىل ّاآلخشٗ، علٙ ما أَعا َّ ٔب ل ّأجضل، ّامتـَ

ُٔ َّقذََّس، لُ احلنذ علٙ أٌ أعاىين علٙ إمتاو ٍزا البخح الزٖ  ََّٓظََّش، ّما َلَطَف ٔب مً اليَِّعِه 
أطأل اهلل تعاىل أٌ جيعلُ عنال خالّصا لْجَُ الكشٓه، ّأٌ جيعلُ َقَبّظا ٓيري دسّبا مً 

 دسّب الباحجني ّاملطلعني.
َِل تعاىل ُقًا مً قْلطالاىّ ـْ َصَؽَر َؾنِكَّ َػَر َؾنِنَّ َرِّ ي َؽـِل  ]َوَم ـَ ـْ  ِف َوَم

ِِ ُؽُر فِـَْػ ْْ ََ  

ِرٌَؿ[  يف أتكذو ٕيَّفإىَّـَ
 ّمؼشيف ألطتارٖ علٙ فضلَه الفضل ألٍل معرتفًا ّالعشفاٌ الؼكش اتٓآ بأمسٙ حبجٕ ٘ٓبذا

  فضٔل٘

ّالتَّصْٓب،  ،ّاإلسػاد ،ّالتَّْجُٔ ،مذَّىٕ بالكتب الالصم٘ ّاملشاجعٖ الز
ٌِ َأخُشج بَزِ الٓشطال٘ العلنَّ٘ علٙ أفضل صْسٗ.    ّمْاصل٘ متابعيت أل

 :ٍّنا، إىل عضْٖ جلي٘ املياقؼ٘ شالؼُّْكش ّالتَّكذٓب كنا ّأتكذَّو

ْٓذ ما طٔبزالىُ مً جَْد يف جتعلٙ ّ مبياقؼ٘ ٍزِ الشطال٘، لتفضلَنا 
  بأفضل ما ٓكٌْ.   عضَّ ّجل لتخشج بإرٌ اهلل ؛ّتصْٓبَا، ّتيكٔخَا ،الشطال٘

 اجملاٍذًٓ ّرلشج٘ باط،الش أسض يف ّالعلناء العله مياسٗ إىل مْصْل ّالؼكش
 .أطاتزتٕ يف كلٔ٘ أصْل الذًِّٓ ، ّأخصُّ بالزِّكشبغضٗ اإلطالمٔ٘ اجلامع٘ ّالؼَذاء،

 الفشص٘ إلكنال دساطيت العلٔا. ك للذساطات العلٔا اليت أتاحت لّٕالؼكش كزل
                                                           

(، ح َّْ/ّ، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، )( سنف الترمذم، كتاب البر كالصمة عف رسكؿ اهلل ُ)
 (، قاؿ اإلماـ الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح.ُْٓٗ)



 

  ث

 

 يف طـاٍه  مما ،حٔتصخ أّ ،تْجُٔ أّ ،ىصٔخ٘ أّ ٗبفائذ أعاىين مً كل ّأػكش كنا
، األطـطل  ذلنذ ذلنذ "أبا األدلذ" الفضالء ٍّه: ٕخياؼم بالزكش ّأخص ،البخح إثشاء
٘ تكـشٓه   حـاف    "أبا أىـع" ّ ٘     "أبـا صـَٔب"  ّ،  البطـ    ، ّجـذٖ ذلنـذ أبـْ طـالم
    عـادل ذلنـذ أبـْ عبٔـذٗ،     "أبـا مظـلن٘"  ّبـالل ئـل مطـاّ ،     "أبا عبذ الشَّمحـاٌ" ّ
 ."ئعًا اهلل هحفظَ" ،أبْ حنل طعٔذ إَٓاب أبا طعذ""ّ

ّّغ "أبْ إبشأٍه"، علٙ ما بزل مً جَذ : عالء أبْ الشُّالكشٓه ّال أىظٙ أٌ أػكش األخ
 .  ُحلَّ٘ ٍّٔئ٘كبري يف تيظٔل ّطباع٘ ٍزِ الشطال٘ كٕ ختشج بأيل 

، فَزا اجلَذ ٍفْاتٕ  أٌ ٓغفش لٕ تكصريٖ، ّٓتااّص عًّيف اخلتاو أطأل اهلل تعاىل
 مً اخلطأ ّاليكص ّالتكصري، فإٌ أصبت فنً اهلل تعاىل مل خيُليف أىَُّ  املتْاضع ال ػكَّ

، ّإٌ أخطأت فنً ىفظٕ ّالؼٔطاٌ ، ّأطأل اهلَل مغفشتُ ّسضْاىُ ، كنا أطألُ ّحذِ
 ً٘ تعاىل أٌ ٓيفعين بـنا علََّنين، ّأٌ ْٓفكين ملا حيب ّٓشضٙ، ّأٌ جيعل أعنالٕ خالص

 سؤّْف سحْٔه.لْجَُ الكشٓه، ّأٌ ٓتكبلَا مين، إىُ بٕ ّباملؤميني 
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الحمد هلل الذم أنزؿ الفرقاف عمى عبده ليككف لمعالميف نذيرنا، كالصبلة كالسبلـ عمى مف 

 أما بعد: ،كميبىشِّرنا، كنذيرنا، صبلةن كسبلمنا متبلزميف أبدنا إلى يكـ الديفىادينا أرسمو اهللي 

قو كأعبلىا درجة، لتعم   ،يا، كأرفعيا منزلةكأعظمً  ،كـالعم مف أجؿِّ  د  عى يي  عمـ التفسير فإف  
لمسبلمة  طريقان لميداية ك  سبيبلن  ليذه األمة جميعيا، كيعد   إلييناا ، الذم يمثؿ دستكرن كجؿ بكبلـ اهلل عز  

 .مف الضبلؿ كالغكاية

ف بييجد بأنو ال تخمك آية مف آياتو إال كتحمؿ  الكريـ كالمتدبر كالمتأمؿ في ىذا الكتاب
، سكاء اىتدينا سماكم أك تشريع ،بميغة أك حكمة ،عظيمة أك فائدة ،جميؿ معنى كفي طي اتيا دف تييا

ا جن ت كانت عبلفى شً التي إف ظيرت ككي  ،داؼا مف المقاصد كاألىككؿ آية منو تحتكم عددن  ليا، أـ ال،
كمف إحكاـ اهلل تعالى  ،ا في تشخيص المشاكؿ كاليمكـ لؤلمة جميعيا كألفرادىاا ناجحن ا كسببن شافين 

بداعو أف جعؿ كتابو الكريـ معجزن  كذلؾ ليعجز عف اإلتياف بمثمو  ؛كمعناه ،كتراكيبو ،ا في ألفاظوكا 
 . مخمكؽ كؿ  

حزب الثالث عشر مف )الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الكمف ىذا المنطمؽ أسميت بحثي ىذا 
 (.(ٖ٘-ٔ، وسورة األنعاـ مف اآلية )(ٕٓٔ-ٕٛلسورتي المائدة مف اآلية ) القرآف الكريـ

ـي ك  ،بنا أف نتمسؾ بكتاب ربنا حرم  ف   .اكفيمن  اتبلكةن كتدبرن  ،ا كعمبلن ة بو عممن الصمى  نىدي

 

 

 

 

 .ويسضى بالعسش الكسيه، أن يوفقين ملا حي هرا وأسأل اهلل العظيه، زبَّ
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ُروَن افُؼْرَآَن ]تعالى: كعمبلن بقكلو  ،القرآف الكريـكىك  اهلل عز  كجؿ كتاب أم ؿكت   في تدب ر غبةن ر   -ُ تََدبَّ ََ َأَؾََل 

و  . {42[ }حمؿد:َأْم َظَذ ُؿُؾقٍب َأْؿَػوُُلَ
  في البحث كالت نقيب عف مقاصد السكر، كربطيا بمكضكع كاحد. خدمة كتاب اهلل   -ِ
لمائدة كاألنعاـ مف مقاصد متنكعة تيدؼ في لما تناكلو الحزب الثالث عشر مف سكرتي ا إبرازان   -ّ

كربطيا بمحكر  ،كالتكجييات التشريعية في حياة المسمميف ،عيا إلى تعميؽ التربية اإليمانيةمجمك 
براز الكحدة المكضكعية في  ،ككاقع األمة المعاصر ،السكرة  .ذلؾكا 

سكر القرآف الكريـ  أىداؼك  صدالمشاركة في مشركع كمية أصكؿ الدِّيف قسـ الت فسير الذم يتناكؿ مقا  -ٗ
 في إطار دراسةو تحميميةو.

 .ف الكريـكىك القرآجمِّيا، كأ ،أشرؼ الكتبقو بتعم   -ُ
براز المقاعاني منيا األمة اإلسبلمية اليكـيقدـ الحمكؿ المناسبة لممشاكؿ التي ت -ِ  كصد ، كذلؾ ببياف كا 

 .آنيةالتي تحتكييا اآليات القر األىداؼ 
 .كترابطو ،ككحدة بنائو ،ككماؿ نظمو ،كببلغتو ،كريـف القرآز جماؿ الاإبر  -ّ
ف، كاإلقباؿ عميو، العناية بالقرآ، ك يبعث عمى رسكخ اإليماف في النفس مقاصد اآليات كأىدافيا ةمعرف -ْ

 .كالتحاكـ إليو

عجاز القر بياف ع -ُ  .آيات الدراسة كأىداؼ مقاصدليمية ة التحم، كذلؾ مف خبلؿ الدراسف الكريـآظمة كا 
 .الحزب مف سكرتي المائدة كاألنعاـف الكريـ في ىذا ميط الضكء عمى مقاصد كأىداؼ القرآتس -ِ
 ، كمحاكلة كضع الحمكؿ المناسبة.كأىدافيا بكاقع المسمميف المعاصرربط مقاصد اآليات  -ّ
ميمية شاممة لممقاصد كاألىداؼ المستنبطة المكتبة اإلسبلمية ببحث عممي محكـ يتناكؿ دراسة تحإثراء  -ْ

 .ىذا الحزب بأسمكب عممي سيؿ كميسرمف 

 .الدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد اآليات القرآنيةاعتمد الباحث المنيج المكضكعي في  -ُ
ي حؿ مشاكميا بما يسيـ ف، األمة كحاليا قدر الجيد كالطاقة ربط ىذه المقاصد كاألىداؼ بكاقع -ِ

 .كأزماتيا
 .كالمقاطع كالمطالب الفصكؿ كالمباحث ىعم الدراسةتقسيـ  -ّ
 سكرىا، بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية، كذلؾ كمو في متف الدراسة.   ىعزك اآليات القرآنية إل -ْ



 

  خ

 

 ىكنقؿ أقكاؿ العمماء في الحكـ عم ،مصادرىا األصمية ىبحث كعزكىا إلتخريج األحاديث النبكية في ال -ٓ
 .ث إف أمكف، عدا أحاديث الصحيحيفحديال

 .في البحث، كذلؾ في حكاشي الصفحات مفردات الغريبةبياف معاني ال -ٔ
، كعند العممية، مع تكثيقيا حسب األصكؿعزك األقكاؿ المنسكبة ألصحابيا بما يحقؽ األمانة  -ٕ

 .منيافدت استثـ أذكر المراجع التي  انظر(بالقكؿ: ) استخبلص المعنى العاـ فإنني أكتفي
 .الكاردة في البحث عبلـؤللالترجمة  -ٖ
كالمرجع ، كأترؾ مكاصفات المصدر أكتفي في التكثيؽ بذكر اسـ الكتاب، كمؤلفو، كرقـ الجزء كالصفحة -ٗ

 .في ذيؿ الرسالة لقائمة المصادر كالمراجع
 تقٌدمت تقد ـ ذكره، أك: حديث قد سبؽ ذكره في البحث أقكؿ عند إحالة القارئ إلى فكرة أك جزئية أك -َُ

 .، كأذكر رقـ الصفحةاإلشارة إليو
 .المعمكمة بأقرب طريؽ كأسيمو ىإل عمؿ الفيارس البلزمة لمكصكؿ -ُُ
 تقسيـ الحزب القرآني إلى مقاطع متناسقة في المعاني. -ُِ

، كبعد ترنتبلمية، كالبحث عبر شبكة االنبعد االطبلع كالبحث في المكتبة المركزية بالجامعة اإلس
، كقد فتح تناكلت ىذا المكضكع بيذه الصكرةرسالة عممية  ةي  أى  ؿ اإلخكة المختصيف، لـ أعثر عمىسؤا
، كقد كاف نصيبي ف الكريـ كموآكأىداؼ القر لمقاصد سة التحميمية ار الد ف سمسمةآسـ التفسير كعمكـ القر ق

 .)الحزب الثالث عشر مف القراف الكريـ(مف ىذه السمسمة 
 

 :مقدمة، وتمييد، وفصميف، وخاتمة /مف تكوفتو 
 المقدمة: وتشتمؿ عمى اآلتي:

 :أىمية المكضكع. أواًل 
 :أسباب اختيار المكضكع. ثانيًا 
 :الدراسات السابقة. ثالثًا 
 :منيج الباحث. رابعًا 
 :خطة البحث. خامسًا 
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 الفصل التمهيدي
 لمقاصد وأهداف السىر القرآويتمدخل 

 :فمبحثي مف فكوويت
 المبحث األول

 ومتطلباتها ،الدراست التحليليت مفهىم

 ويشتمؿ عمى مطمبيف: 
 الدراسة التحميمية. مفيـك  :المطمب األوؿ 
 متطمبات الدراسة التحميمية.  :المطمب الثاني 

 المبحث الثاوي
 وأهميتها ،واألهداف المقاصد هىمفم 

 مطالب:ة ويشتمؿ عمى ست
  :كأىدافياقاصد السكر كاآلياتمالمطمب األوؿ ،. 
 :الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ. المطمب الثاني 
  :كأىدافياأىمية معرفة مقاصد السكر كاآلياتالمطمب الثالث ،. 
 كأىدافياطرؽ معرفة مقاصد السكر كاآليات :المطمب الرابع ،. 
  :كأىدافياأىـ المصن فات في مقاصد السكر كاآلياتالمطمب الخامس ،. 
 مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات القرآني ة.: ب السادسالمطم 

 

 الفصل األول
 وبيان المقاصد واألهداف ،تعريف عام بسىرة المائدة

 :فمبحثي ويتكوف مف
 المبحث األول

 سىرة المائدةتعريف عام ب 

 :شتمؿ عمى مطمبيفوي
  وفيو، المائدة سورة: بيف يدي وؿالمطمب األ: 

o  ًكعدد آياتيا.اسـ السكرة، كترتيبيا، : أوال 



 

  ذ

 

o  ًكمكانيازماف نزكؿ السكرة: اثاني ،. 
o  ًفضائؿ السكرة، كجك نزكليا.: اثالث 
o  ًالمحكر الرئيسي لمسكرة.: ارابع 

  وفيوسورة المائدةالمطمب الثاني: المناسبات في ،: 
o  ًلسكرة النساء الكاقعة قبميامناسبة السكرة : أوال. 
o  ًىالسكرة األنعاـ اآلتية بعدمناسبة السكرة : اثاني. 

 المبحث الثاوي

 (ٕٓٔ -ٕٛ) مه اآليت ،مقاصد وأهداف سىرة المائدة
 ويشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 مف اآلية ،مقاصد وأىداؼ سورة المائدة: المطمب األوؿ (ٕٛ- ٜٛ) 
 :قرآنيَّة اطعمق ستةوفيو 

o حقائؽ يصكرىا القرآف الكريـاألوؿ:  المقطع القرآني. 
o ئة قميمة مف أىؿ الكتاب.بياف صبلح ف الثاني: المقطع القرآني 
o بياف ثكاب المحسنيف المطيعيف.الثالث:  المقطع القرآني 
o بياف عقاب الكافريف المكذبيفالرابع:  المقطع القرآني. 
o كحده المشرِّع اهلل تعالىالخامس:  المقطع القرآني. 
o بياف األيماف ككفارتياالسادس:  المقطع القرآني. 

 مف اآلية ،المائدةمقاصد وأىداؼ سورة : المطمب الثاني (ٜٓ-ٜٙ) 
 :قرآنيَّة طعمقاة سخمفيو و 
o الخمر كالميسر.تحريـ   األوؿ: المقطع القرآني 
o كرسكلو  ،طاعة اهلل تعالى :نيالثا المقطع القرآني .كاجبة 
o ترؾ المؤاخذة مظيره مف مظاىر رحمة اهلل تعالى بعباده.   :ثالثال المقطع القرآني 
o تبلء سنة ربانيةاالب :رابعال المقطع القرآني . 
o الصيد في حاؿ اإلحراـ كجزاؤه.  :خامسال المقطع القرآني 

 مف اآلية ،مقاصد وأىداؼ سورة المائدة: المطمب الثالث (ٜٚ-ٔٓٛ) 



 

  ر

 

 :قرآنيَّة طعمقاستة و يفو 
o كالشير الحراـ ،عظمة البيت الحراـ األوؿ: المقطع القرآني. 
o كالترغيب بفعؿ الط يِّب. ،تعالىالترىيب مف عقاب اهلل  الثاني: المقطع القرآني 
o النيي عف األسئمة الفاسدة.: الثالث المقطع القرآني 
o شرع اهلل تعالى القكيـاتِّباع إعراض الكافريف عف  :الرابع المقطع القرآني. 
o كالنيي عف المنكر. ،االىتداء باألمر بالمعركؼ الخامس: المقطع القرآني 
o بالكصي ة بعد المكت أحكاـ تتعم ؽ السادس: المقطع القرآني. 

 مف اآلية ،مقاصد وأىداؼ سورة المائدة:  المطمب الرابع (ٜٔٓ-ٕٔٓ) 
 :قرآنيَّة طعمقاخمسة فيو و 
o المشيد الميكؿ يـك القيامة. األوؿ: المقطع القرآني 
o معجزات عيسى عميو السبلـ . الثاني: المقطع القرآني 
o قصة نزكؿ المائدة. الثالث: المقطع القرآني 
o  تبرئة عيسى عميو السبلـ مف مزاعـ النصارل الرابع: القرآنيالمقطع. 
o التأكيد عمى عاقبة الصادقيف كأف  الممؾ هلل كحده. الخامس: المقطع القرآني 

 الفصل الثاوي
 وبيان المقاصد واألهداف ،تعريف عام بسىرة األوعام

 ف:مبحثي تكوف مفوي
 المبحث األول

 بيه يدي سىرة المائدة 

 :مبيفويشتمؿ عمى مط
 وفيو، المطمب األوؿ: التعريؼ العاـ بالسورة: 

o  ًاسـ السكرة، كترتيبيا، كعدد آياتيا. :أوال 
o زماف نزكؿ السكرة، كمكانيا. :ثانًيا 
o فضائؿ السكرة، كجك نزكليا. :ثالثًا 
o المحكر الرئيسي لمسكرة. :رابًعا 



 

  ز

 

 وفيو، المناسبات في سورة األنعاـ :المطمب الثاني: 
o  ًيف افتتاحية السكرة كخاتمتيا.ب المناسبة :أوال 
o  ًكما بعدىامناسبة السكرة لما قبميا :اثاني ،. 

 المبحث الثاوي

 (ٖ٘ -ٔ) مه اآليت ،سىرة األوعام وأهدافمقاصد 
 ثالثة مطالب: ويشتمؿ عمى
 مف اآلية ،مقاصد وأىداؼ سورة المائدة: األوؿ المطمب (ٔ-ٔٔ) 
 :قرآنيَّة طعمقاثالثة  وفيو

o الثناء عمى خالؽ األككاف. وؿ:األ  المقطع القرآني 
o مكقؼ الكفار مف دعكات األنبياء. الثاني: المقطع القرآني 
o كالر دِّ عمييا. ،مطالب الكف ار الثالث: المقطع القرآني 

 مف اآلية ،مقاصد وأىداؼ سورة المائدة: الثاني المطمب (ٕٔ-ٕٔ) 
 :قرآنيَّة طعمقاثالثة فيو و 
o عمى المشركيف المنكريف. االحتجاج األوؿ: المقطع القرآني 
o إيجاب التكحيد كالبراءة مف الشرؾ. الثاني: المقطع القرآني 
o كاالفتراء عمى اهلل. ،كتماف الشيادة الثالث: المقطع القرآني 

 مف اآلية ،مقاصد وأىداؼ سورة المائدة: الثالث المطمب (ٕٕ-ٖ٘) 
 :قرآنيَّة طعمقاو ثالثة يفو 
o شركيف مف الشِّرؾ يـك القيامة.تبر ء الم: األوؿ المقطع القرآني 
o أحكاؿ المشركيف في اآلخرة.: الثاني المقطع القرآني 
o لنبيِّو  عالىتسمية اهلل ت الثالث: المقطع القرآني،   ٍمًقو. سبحانو توكسن  في خى

 
 
 
 
 



 

  س

 

 الخاتمت

 أىـ النتائج كالتكصيات. وفييا: 
 الفهارس

 .فيرس اآليات القرآنية 
 .فيرس األحاديث النبكية 
 رس األعبلـ المترجـ ليا.في 
 .فيرس المصادر كالمراجع 
 .فيرس المكضكعات 
 

 



 ٔ 

                                      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 الفضل التنويدي

 ملقاصد وأهداف الشوز القسآىيةمدخل 

 

:ويتكون من مبحثني

 
 .، ومتطمباتياالدراسة التحميميةمفيـو  املبحث األول:

 
 .اموأىمِّيتي ،المقاصد واألىداؼمفيـو  املبحث الثاىي:

 
 
 
 
 
 

          
 



 ٕ 

                                      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 املبحث األول

 

 وااتومتطلب ،التحليلية الدزاسة مفووو

 

 

 : نيمطلب يشتنل علىو            

 .الدراسة التحميميةمفيـو  :ؿالمطمب األو 
 

 .متطمبات الدراسة التحميمية :المطمب الثاني 
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 المطمب األوؿ
  الدراسة التحميميةمفيـو 

 .ك)التحميمية( ،كصفينا مف كممتيف ىما )الدراسة(ية مركب تركيبنا إف  مصطمح الدراسة التحميم 
  :عمى النحك التالي اتعريفيم كيمكف
 الدراسة: أواًل: 

ر قراءتو ليحفظو كيفيمو،  (، كدرس الكتاب كنحكه أم كر  درس ك ىي مصدر الفعؿ )دىرىسى
صؿ الدراسة الرياضة ، كأالعمـ عف فبلف أم تمقاه عنو كتتممذ عمى يديو، كقيؿ درس تعني عفا

  .(ُ)كالتعيد لمشيء
  التحميمية:ثانًيا: 

 .الفتح، كنقض المنعقد، كفك و :يك مأخكذ مف الحؿ بمعنىف التحميمية نسبة إلى التحميؿ  
 . (ِ)ت"، فتحيا كنقضيا، فانحم  يا حبلن : "كحٌؿ العقدة يحم  -رحمو اهلل- قاؿ ابف منظكر 
 .(ّ)إلى أجزائو، كرد  الشيء إلى عناصره" حميمي: "عممية تقسيـ الكؿكالت   

  :الدراسة التحميميةثالثًا: 
ث أثناء داآلية، كيقكـ بتحميميا تحميبلن مكس عنا مفص بلن، كيتح   أف يقؼ المفسِّر أماـ "ىي

الت حميؿ عف مختمؼ المكضكعات كالمباحث كالمسائؿ، في العقيدة كالم غة كالن حك كالببلغة، كفي 
كا يات كاألخبار كالقراءات، كفي األحكاـ كالت شريعات، كفي الخبلفي ات كالمناقشات كاألًدل ة الرِّ

 .   (ْ)كالبراىيف"
تفكيؾ الكبلـ عمى اآلية " ىي :بالقكؿ يرل الباحث أن و يمكف تعريؼ الدراسة التحميميةك 

ؿ ؽ في أسرارىا، لمتكصالقرآنية لفظة لفظة، كتحميؿ اآلية تحميبلن يفؾ  ما صعب فيمو، كالت عم
 ."لغاياتيا، كمعرفة المراد منيا

 
 
 
 

                                                           

 (.ٕٗ/ ٔعرب، البف منظكر،)(، كلساف الّٕٕ/ ُ( انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ألحمد عمر مختار،)ُ)
 (.ُّٔ/ّ( لساف العرب، البف منظكر، )ِ)
 (.َٓٓ/ ُ( معجـ المغة العربية المعاصرة، ألحمد مختار، )ّ)
 (، بتصرؼ يسير.ِٕ( التفسير المكضكعي بيف الن ظري ة كالت طبيؽ، د. صبلح الخالدم، )ص: ْ)



 ٗ 

 المطمب الثاني
 متطمبات الدراسة التحميمية

 

فالدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد القرآف الكريـ تتناكؿ كبلـ اهلل تعالى لبياف مراده مف 
يعيش معو أف كبلمو، كالغاية منيا؛ لذلؾ يتعي ف عمى أم باحث أك عامؿ يخكض في ىذا المجاؿ ك 

 كىي عمى النحك التالي:   تعالى، تتكافر فيو متطمبات ىذه الدراسة لخدمة كتاب اهلل
 : ةذاتيَّ أواًل: متطمبات 
 الجانب الديني كالخمقي كالعقمي، كىي كالتالي: فيكتتمثؿ 

ا بعقيدة السمؼ كما كانكا عميو، مؤدِّيان لمفرائ :دينيَّة وُخمقيَّة متطمبات (ُ ض، أف يككف ممتزمن
عف اليكل، زاىدنا في الد نيا، راغبنا في اآلخرة،  متجرِّدنامجتيدنا في الس نف، مجتنبنا لممعاصي، 

ا تقي ان هلل تعالى  .(ُ)مخمصن
أف يككف عاقبلن، ذكي ان، حميمنا، مكىكبنا متطمَّبات عقميَّة: (ٕ

(ِ). 
 :ةعمميَّ  : متطمباتثانياً 

العمـ بالم غة كالببلغة،  :لمكشؼ عف الحقيقة، كىية كتتمثؿ في جممة العمكـ كالمعارؼ المساعد
كبالقراءات، كبعمـك القرآف، كبالس ن ة الن بكي ة، كبأصكؿ الدِّيف كالعقيدة، كبالفقو كأصكلو، كبعمكـ الد نيا 

  .(ّ)المطمكبة

                                                           

 (، مباحث في عمـك القرآف، ِٓٔ/ُكالمفسِّركف، لمذىبي، )(، التفسير ُٓ/ِ( انظر: مناىؿ العرفاف، لمزرقاني، )ُ)
 (.َّْلمقطاف، )ص:     

 (، مناىؿ العرفاف، ُٖ/ِ( ، االتقاف في عمـك القرآف، )ِٖٔ/ ُ(  انظر: التفسير كالمفسِّركف، لمذىبي، )ِ)
 (. ُٓ/ِلمزرقاني، )      

 (، ك ُِّ/ْاإلتقاف في عمـك القراف، لمسيكطي )( ، ك َّْ/ُ( انظر: مباحث في عمـك القرآف، لمناع القطاف، )ّ)
 ( ، كمناىؿ ُٖٗ/ ُ( ، كالتفسير كالمفسركف )ِ/ ِتمخيص كتاب لمحات في عمـك القراف، ألحمد بكقريف )     
 (.ّٕ/ُ( ، كمقدمة في أصكؿ التفسير، البف تيمية )ُٓ/ِالعرفاف، لمزرقاني )     



 ٘ 

                                         

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 املبحث الثاىي

اناملقاصد واألهداف وأهنيتومفووو 

 
ويشتنل على ستة مطالب

 

 .كأىدافيا، مقاصد السكر كاآليات المطمب األوؿ: 
 .الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ المطمب الثاني: 
 .، كأىدافياأىمية معرفة مقاصد السكر كاآلياتالمطمب الثالث:  
 .، كأىدافياالسكر كاآليات طرؽ معرفة مقاصد المطمب الرابع: 
 .، كأىدافيااتالسكر كاآلي ت في مقاصدأىـ المصن فا المطمب الخامس: 
 .أنكاع المقاصد المطمب السادس: 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 



 ٙ 

 المطمب األوؿ
 ، وأىدافياالسور واآلياتمقاصد  مفيوـ

 :وفيو
 واصطالحًا: أواًل: تعريؼ المقاصد لغةً 

 : المقاصد لغة
دان، كقد استعممت كممة القصد في لغة العرب  دى يىٍقًصدي قىٍصدان كمىٍقصى جمع مقصد، يقاؿ: قىصى

 عاف عديدة منيا:لم
ََ  َكمنو قكلو تعالى  استقامة الطريؽ: " -1 ََ بِقل َقْصدُ  اللِّ  عو أم عمى اهلل   }9الـحل/{  السَّ

  }ٗالنحؿ/{  َجآِئرٌ  عَوِمـَْفا ء إليو بالحجج كالبراىيف الكاضحةتبيف الطريؽ المستقيـ كالدعا
 .(ُ) أم كمنيا طريؽ غير قاصد"

أم عميكـ بالقصد  ،(ِ) "القصد القصد تبمغكا" مف قكلو ك  العدؿ كالكسط بيف الطرفيف: -2
 .(ّ) رفيف، كالقصد العدؿمف األمكر في القكؿ كالفعؿ كىك الكسط بيف الط  

ده قىٍصدىان، :كاألىـ   االعتمادي " -3 دىه يىٍقصي و إليو يقاؿ قىصى  .(ْ)"إذا أم و كات جى
ٍدتيو كقىص   إتياف الشيء:" -4 ٍدتي إليو بمعنى القصد إتياف الشيء تقكؿ قىصى ٍدتي لو كقىصى

 .(ٓ)كاحد"
و كالن يكض نحك الش يء: -5 : "ؽ ص د" كمكاقعيا في (ٔ) "ابف ًجنِّي"قاؿ  االعتزاـ كالت كج 

 .(ٕ) كبلـ العرب لبلعتزاـ كالتكجو النيكض نحك الشيء عمى اعتداؿ كاف ذلؾ أك جكر
كقيؿ: ىك  ،كسرتوأم  القصد الكسر في أم كجو كاف، تقكؿ: قصدت العكد قصدان  الكسر: -6

 .(ٖ) صؼ قصدتو أقصده كقصدتو فانقصد كتقصدالكسر بالنِّ 

                                                           

 (.ِّْٔ/ٓ( لساف العرب، البف منظكر، )ُ)
 (.ّْٔٔ(، ح )ِّّْ/ُؽ، باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ، )ئ، كتاب الرقا( صحيح البخارمِ)
 (.ّٖ/ ٗ(، تاج العركس لمزبيدم، )ِّْٔ/ٓ( انظر: لساف العرب، البف منظكر ، )ّ)
 (.ّٖ/ ٗ( تاج العركس لمزبيدم، )ْ)
 (.ٓٗ/ٓ( معجـ مقاييس المغة، البف فارس، )ٓ)
 أبك الفتح، مف أئمة األدب كالنحك كلو شعره كلد بالمكصؿ كتكفي ببغداد عف نحك   ( عثماف بف جني المكصمي،ٔ)

 (.َِ/ْعامان، مف تصانيفو شرح ديكاف المتنبي، البييج، األعبلـ لمزركمي)ٓٔ     
 (.ِّْٔ/ ٓ( انظر: لساف العرب، البف منظكر، )ٕ)
 (ٓٗ/ٓ( انظر: المرجع السابؽ، )ٖ)
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 المقاصد اصطالحًا:
 لممقاصد عدة تعريفات اصطالحية منيا:

 .(ِ) تحقيؽ امتثاؿ المكمؼ ألكامر الشريعة"": (ُ) "الشاطبي"تعريؼ  -1
 .(ْ)اميا"كى حٍ ف أى م ـو كٍ : "األسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حي (ّ) "عبلؿ الفاسي" تعريؼ -2
جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا  فيلمشارع  المعاني كالحكـ الممحكظةكر: "تعريؼ ابف عاش -3

 .(ٓ) بحيث ال تختصر مبلحظتيا بالككف عمى نكع خاص مف أحكاـ الشريعة"
تعريؼ الدكتكر القرضاكم: "الغايات التي تيدؼ إلييا النصكص مف األكامر كالن كاىي  -4

سعى األحكاـ الجزئي ة إلى تحقيقيا في حياة المكم فيف، أفرادنا كأسرنا لمصمحة كاالتجاىات، كت
 . (ٔ)العباد"

 التعريؼ المختار لممقاصد:
ىي األسرار كالغايات التي كضعيا الشارع في المعاني كالحكـ ككاف ة شئكف الحياة لتحقيؽ ) 

 .المصمحة العامة لمعباد(
األىداؼ كالغايات مف المعاني كاألحكاـ المتعٌمقة بشئكف  )الن تائج المرجك ة بعد تحقيؽ أك

 الحياة لجمب المنافع كدفع المضار حسب الط اقة البشري ة(.
 ثانيًا: تعريؼ األىداؼ لغًة واصطالحًا:

  األىداؼ لغًة:
كاالستقباؿ كاالنتصاب مف انتصب األمر، أم استكل  ،ىدؼ مف أىدفت كدنكت منؾ

الشيء، كأىدؼ القكـ، أم قىريبكا، فيك ميٍستىيدًؼ، كفي حديث أبي بكر قاؿ كاعتدؿ، يقاؿ: أىدؼ لي 
: كؿ شيء عظيـ مرتفع  ".عنؾ (ٕ)تي فٍ ضً : "لقد أىٍىدىٍفتى لي يكـ بدر فلو ابنو عبد الرحمف كاليدؼي

                                                           

 ى بف محمد المخمي الغرناطي، أصكلي حافظ، مف أىؿ غرناطة، كاف مف أئمة ( الشاطبي، إبراىيـ ابف مكسُ)
 ((.ٕٓ/ُـ، )األعبلـ لمزركمي، )ُّٖٖ -ىػػ  َٕٗالمالكية مف كتبو المكافقات كاالعتصاـ في أصكؿ الفقو، ت     

 (.ُُٓ/ُ( نظرية المقاصد عند ابف عاشكر، اسماعيؿ الحسيني، )ِ)
 ـ في بيت عمـ كديف كحفظ القرآف جميعان كتخرج مف جامعة القيركاف  َُُٗلد ( عبلؿ عبد الكاحد الفاسي ك ّ)

 كقاـك  المحتؿ الفرنسي.    
 (.ٕ( مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا، عبلؿ الفاسي، )ص/ْ)
 (.ُٓٔ( مقاصد الشريعة االسبلمية، البف عاشكر، )ص: ٓ)
 (.َِص الشرعي ة، )ص:( دراسة في فقو المقاصد بيف المقاصد الكمية كالنصك ٔ)
: أم عىًدٍلتي عٍنؾ، )لساف العرب، ٕ)  (.ٕٓ/ِ( ًضٍفتي
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ككؿ بناء مرتفع مشرؼ، أك كثيب رمؿ أك جبؿ؛ كمنو سيمي الغرضي ىدفان، كاليدؼ مف الرجاؿ 
 .(ُ) كأسرع كأىدؼ إليو لجأ ؼ، كأىدؼ عمى التؿ أم أشر لعنؼ العريض األلكاحالجيـ الطكيؿ ا

 اليدؼ اصطالحًا: 
" المصالح التي تعكد إلى العباد في دنياىـ كآخرتيـ سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ ىي

 .(ِ)جمب المصالح أك درء المفاسد" 
 

 المطمب الثاني
 الفرؽ بيف األىداؼ والمقاصد

 

 :(ٖ)ميز عف المقاصد عمى النحو التالياألىداؼ تتأواًل: 
 األىداؼ ىي نقطة البداية ألم عمؿ في إطار تعب دم أك تربكم، كتككف قبؿ كضع الخطط. -ُ
األىداؼ ىي عبارات تحاكؿ أف تعطي شكبلن كاتِّجاىنا لمجمكعة مف المقاصد الت فصيمية في  -ِ

 المستقبؿ القريب.
بلؿ تحقيقيا إلى تنظيـ سمككو اإلنساني، كما األىداؼ ىي التي يرغبيا اإلنساف كيسعى مف خ -ّ

 أف  األىداؼ منيا ما ىك معمكـ الت حقيؽ، كمنيا ما ىك مجيكؿ، غير قابؿ لمت حقيؽ. 
 األىداؼ العامة كالخاصة البد مف ربطيا بالكاقع التطبيقي لمحياة قدر اإلمكاف. -ْ
 كالتراث كاآلماؿ. األىداؼ الكبرل كالعامة تيتـ كتعنى في صياغة القيـ كاالتجاىات -ٓ
 .كمستكل عمكميتو ،تويختمؼ تعريؼ اليدؼ تبعان لنكعي -ٔ

 :(ٗ)التاليالمقاصد تتميز عف األىداؼ عمى النحو ثانًيا: 
المقاصد ىي المبادئ كالن تائج التي تسعى األىداؼ إلييا، فإف تحق قت األىداؼ أصبحت الن تائج  -ُ

 مقاصد.المقصكدة بذاتيا، فاألعماؿ شرعت لمكصكؿ إلى ال
أك معظميا، بحيث ال  ظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريعالمقاصد ىي المعاني كالحكـ الممحك  -ِ

تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة، فيدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة 
 كغاياتيا العام ة.

                                                           

 (.ّْٓ/ٗ( انظر: لساف العرب البف منظكر، )ُ)
 (.ٕٗ/ ُ( المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية، د. يكسؼ حامد العمـ، )ِ)
 (، باختصار.ُٖ -ُْ( األىداؼ السمككية، د. ميدم محمكد سالـ، )ّ)
   (.ِٖعة، مجمكعة مف المؤلِّفيف، حكار مع د. طو جابر العمكاني، )ص/ ( مقاصد الشريْ)
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باحات، كتسعى المقاصد ىي الغايات التي تيدؼ إلييا الن صكص مف األكامر كالن كاىي كاإل -ّ
 فيف أفرادنا كأسرنا كجماعات.األحكاـ الجزئي ة إلى تحقيقيا في حياة المكم  

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

)التكحيد،  :كىي ،تي مف أجميا أيٍستيخًمؼى اإلنساف عمى األرضالمقاصد العميا تمثؿ القيـ ال -ٓ
 كالتزكية، كالعمراف(.

 
 المطمب الثالث

 وأىدافيا ،أىمية معرفة مقاصد السور واآليات
 البييجة كالدكحة العالية، النضيرة كالشجرة تككف السكرةإف : "-رحمو اهلل -قاؿ االماـ البقاعي   (ُ

 إلى منعطفة كأفنانيا الدر، بأفناف الكرؽ أنيؽ بعد المنظكمة الزينة اعبأنك  المزينة الخالية، األنيقة
 بعدىا، بما ممتحمة كشعبة قبميا، بما متصمة شعبة ليا منيا دائرة ككؿ كالدكائر، المقاطع تمؾ

 فصارت قبميا، ما ابتداؤىا كعانؽ، بعدىا ما انتياؤىا الحـ كما أكليا، كاصؿ قد السكرة كآخر
، اآليات دكائر عمى مشتممة برل،ك دائرةن  سكرة كؿ  بميف الضـ، العجيبة النظـ، البديعة الغيرِّ

 تناسب عرؼ منيا، المقصكد حقؽ كمف، كأغصانيا ثمارىا تكاصؿ كحسف أفنانيا، تعاطؼ
 .(ُ)..."أجزائو كجميع كقصصيا، آييا،

 ،دبر كاليدايةأف  عمـ مقاصد السكر راجع إلى تخفيؼ المقصد مف إنزاؿ ىذا القرآف كمو كىك الت (ِ
َر ُأوفُق اْْلَْفَبوِب  كما قاؿ تعالى: َـّ وتِِف َوفَِقَتَذ ََ ُروا آ بَّ فاهلل  ،}49ص /{  ـَِتوٌب َأْكَزفْـَوُه إَِفقَْؽ ُمَبوَرٌك فَِقدَّ

كليس المقصكد بالتدبر ىك النظر في  ،تعالى أمرنا بالتدبر لمعرفة مراده مف كبلمو، كالعمؿ بو
لنظر لمقاصده، قاؿ الشاطبي: "فإف كؿ عاقؿ يعمـ أف مقصكد الخطاب عباراتو كألفاظو دكف ا

نما التفقو في المعرفة كالمراد بو"  .(ِ) ليس ىك التفقو في العبارة، كا 
 مقصد السكرة ىك أصؿ معانييا التي ترجع إليو فيك أصؿ في فيـ معاني كبلـ اهلل تعالى. أف   (ّ
يكصؿ إلى معرفة في تفسير كبلـ اهلل تعالى، يعيف عمى فيـ كتاب اهلل فيمان صحيحان ك  وأن   (ْ

معرفة الحؽ  كبلمو عمى مقاصد السكر: "كغايتو كالتبحر في داللتو كىكايتو، قاؿ البقاعي في
 .(ّ) السكر" نير في عمـ التفسير كمعاح  بى الت   كمنفعتو ،مف تفسير كؿ آية مف تمؾ السكر

                                                           

 ( باختصار.ُْٗ/ ُ( مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، لمبقاعي، )ُ)
 (.ِِٔ/ْ( المكافقات، لئلماـ الشاطبي، )ِ)
 (.ُٓٓ/ ُ( مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، اإلماـ البقاعي،)ّ)



 ٔٓ 

كتفسير كبلـ  ،ياتيا سبيؿ لمسبلمة مف الخطأمعرفة مقصد السكرة الذم تنتظـ بو معانييا كآ أف   (ٓ
 اهلل تعالى عمى غير مراده.

تفسير القرآف باعتبار مقاصد السكر يجعؿ كبلـ اهلل تعالى مؤتمفان منتظمان عمى نحك كماؿ  أف   (ٔ
 .(ُ) نظمو كمعانيو كتككف السكرة معو كالبناء المرصكص ككالعقد المتناسؽ

كرة كتظير المناسبات مف آياتيا فتككف لحمة كاحدة بمعرفة مقصد السكرة تنتظـ آيات الس (ٕ
 يجمعيا معنى كاحد.

ربط اآليات بالكاقع، كذلؾ المتدبر في مقصد  كر مف أعظـ ما يتحقؽ بوعمـ مقاصد الس   أف   (ٖ
 .(ِ) عاينتو تبعثو عمى التفاعؿ كالتطبيؽالسكرة مي 

ما يتضح مف ركائع ىذا بالعيف  ىذا العمـ يبعث عمى رسكخ اإليماف كزيادة نكر القمب كقرار أف   (ٗ
 العمـ العظيـ.

كترشيد مسيرتيـ، فبل ينشغمكف  ،إدراؾ المقاصد يساعد الدعاة عمى تحقيؽ أىدافيـ (َُ
 .(ّ) بالمظاىر الجكفاء

الذم يحفظ مف الزلؿ، كيصكف يساعد الباحثيف في العصر الحديث عمى الفيـ الصحيح  (ُُ
 . (ْ) كالعمؿ عكجاجاالمف 

 
 المطمب الرابع

 معرفة مقاصد السور واآليات طرؽ
دراكو ،كدقة االستنباط ،الكشؼ عف مقصد السكرة كالكصكؿ إليو مبني عمى االجتياد  ،كا 

كصحة  ،بعد إدراؾ المعنى العاـ، كيتطمب فيمو صفاء لمذىف و مرتبكذلؾ أن   ؛كتختمؼ فيو العقكؿ
 .(ٓ) كمعرفة في كبلـ العرب ،في الذكؽ
 كالكصكؿ إليو كاستنباطو يحتاج إلى أمكر: طريقة الكشؼ عف مقصد السكرةك 

خبلص العمؿ هلل كحده: إف   أواًل: تحقيؽ المقصد مف الخمؽ كىك العبادة ال  االستعانة باهلل تعالى كا 
اَك َكْسَتِعنُي يتـ بدكف استعانة باهلل، لذلؾ قاؿ تعالى:  اَك َكْعُبُد عَوإِيَّ كيقكؿ اإلماـ  ،}5:ةالػاحت{ إِيَّ

                                                           

 (.ُٓٓالعظيـ، د. عبد اهلل دراز )ص/ ( انظر: النبأ ُ)
 (، باختصار.ُّ -ُُ/ ُ( انظر: عمـ مقاصد السكر، محمد الربيعة، )ِ)
 (.ٖ( انظر: مكقع الراية، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، د خالد خطاب، )ص:ّ)
 ( انظر: المرجع السابؽ.ْ)
 (.ْٕ( عمـ مقاصد السكر، د. محمد الربيعة، )ص:ٓ)



 ٔٔ 

ظر المجرد في الدليؿ دكف تكافر أسباب اليداية، مف ذكر اهلل الن   : "إف  ة رحمو اهلليميالجميؿ ابف ت
 .(ُ) كالمجكء إليو كدكف انتفاء المكانع المعكقة، مف كسكسة الشيطاف، ال يحصؿ الفقو الصحيح"

 السكر ىك الفيـ الصحيحالفيـ الصحيح لممقصد: "أكؿ ما ينبغي معرفتو لمكصكؿ لمقاصد  ثانيًا:
 .(ِ) ذلؾ ييدم لمطريؽ الصحيح إليو" ف  أللممقصد ، 

القرآف يبيف بعضو بعضان،  االلتزاـ بضكابط التفسير: كمف ذلؾ أف يفسر القرآف بالقرآف، ألف   ثالثًا:
 توألقكاؿ صحابك ، الخمؽ باهلل تعالى كبمعاني كبلموو أعرؼ ألن    كأف ينظر كذلؾ ألقكاؿ الرسكؿ

 .لى عمييـرضكاف اهلل تعا الكراـ
كخصائصيا: ال بيد  لمف أراد الكصكؿ  ،معرفة مقدمات السكرة مف أحكاؿ نزكليا، كفضائميا رابعًا:

لمقصد السكرة أف يبدأ بحثو في السكرة كمقصدىا بمعرفة ما يتعمؽ بالسكرة مف الظركؼ كاألحكاؿ 
فإف ذلؾ  ،كخصائصياكفضائميا،  ،التي نزلت فييا السكرة مف ككنيا مكية أك مدنية، كسبب نزكليا

 .(ّ) مفتاح رئيس لمكصكؿ لغرضيا
أم  -ؿ بمعناىا العاـ في معرفة المقصد: "كمنيا قاؿ ابف عاشكر مؤكدان أىمية أسباب النزك 

مف  ر إلى إدراؾ خصكصيات ببلغية تتبع مقتضى المقامات، فإف  و المفسِّ ما ينبِّ  -أسباب النزكؿ
 .(ْ) لكبلـ"أسباب النزكؿ ما يعيف عمى تصكير مقاـ ا

كتب كاآلراء الكاردة عند السمؼ في بياف ما أنزلت فيو السكر كما يككف الالرجكع إلى  خامسًا:
 منطمقان لتحديد مقاصدىا.

ذكرىا الحقان بإذف اهلل أر التي تعتني بمقاصد السكر كما ساالستعانة ببعض الكتب كالتفاسي سادسًا:
 تعالى.
فيـ جزء مف الكبلـ دكف فيـ بقيتو يعد نقصان، فكيؼ بكبلـ اهلل  مراعاة السياؽ كالقرائف: إف سابعًا:

 سبحانو كتعالى إذ ال بد مف فيـ الكبلـ ضمف السياؽ الذم جيء فيو.
ىذا القرآف ال يمنح كنكزه إال لمف يقبؿ  المعايشة الركحية الحية لمسكرة: قاؿ سيد قطب: "إف   ثامنًا:

 .(ٓ) معمؿ"عميو بيذه الركح، ركح المعرفة المنشئة ل
 

 
 

                                                           

 (.ّٓ/ُف تيمية، )( نقض المنطؽ، البُ)
 (.ْٖ/ ُ( عمـ مقاصد السكر، د. محمد الربيعة، )ِ)
 (.ُٓ–َٓ/ُ) ( انظر: المرجع السابؽ نفسو،ّ)
 (.ْٕ/ُ) ( التحرير كالتنكير، البف عاشكر،ْ)
 (.ُٖ/ُ) ( معالـ في الطريؽ، لسيد قطب،ٓ)



 ٕٔ 

 المطمب الخامس
 ياوأىداف القرآنية ت في مقاصد السور واآلياتأىـ المصنفا

 

البقاعي ىك العمدة في عمـ مقاصد السكر، فيك الذم أرسى قكاعده كخط اإلماـ يعد 
 منيجو، كألؼ فيو تأليفان مستقبلن.

عمى  ؼظر لئلشران  ال في كتابو مصاعدكبي ف معالمو البقاعي ىذا العمـ  قد عر ؼ اإلماـك 
سكر، كؿ سكرة آيات ال ىي يعرؼ منو مقاصد السكر، كمكضكعاتو: "ىك عمـ فقاؿ مقاصد السكر

 .(ُ)معرفة الحؽ مف تفسير كؿ آية مف تمؾ السكرة " عمى حياليا، كغايتو
 :(ِ) كيمكف لنا أف نقسـ المفسريف في العناية بيذا العمـ إلى أصناؼ

أشاركا لمقاصد السكرة مف غير تصريح، فنجد أف غالب المفسريف  : المفسركف الذيفالصنؼ األوؿ
المتقدميف قد عنكا بيذا العمـ ضمف عنايتيـ بعمـ النزكؿ كأحكالو، كعنايتيـ بعمـ المناسبات، دكف 

 التصريح بمفظ  الغرض أك المقصد كمف ىؤالء:
 ابف جرير الطبرم في تفسيره "جامع البياف في تأكيؿ القرآف". -ُ
 في تفسيره "المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز".ابف عطية  -ِ
 ابف كثير في تفسيره "القرآف العظيـ". -ّ
 ."الجامع ألحكاـ القرآف"اإلماـ القرطبي في تفسيره  -ْ

الذيف صرحكا بمقصد السكرة، ككاف ليـ عناية في ىذا العمـ،  المفسركف كالعمماء الصنؼ الثاني:
 لؾ كمف ىؤالء:مف غير أف يككف ليـ تصريح محدد في ذ

 ."الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ"في تفسيره  (ّ)الزمخشرم -ُ
 تفسير الفخر الرازم. -ِ
 الشاطبي في كتاب المكافقات. -ّ
 

                                                           

 (.ُٓٓ/ُ( مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، البقاعي، )ُ)
 (، باختصار.ِٗ/ُمـ مقاصد السكر، د. محمد عبد اهلل الربيعة، )( انظر: عِ)
 ىػ(: ىك محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد، أبك القاسـ، الخكارزمي، الزمخشرم مف ّٖٓ - ْٕٔ( الز مىخشرم )ّ)

، كقدـ       . كلد في زمخشر مف قرل خكارـز  كبار المعتزلة. مفسر، محدث، متكمـ، نحكم، مشارؾ في عدة عمـك
 بغداد كسمع الحديث كتفقو، كرحؿ إلى مكة فجاكر بيا كسمي جار اهلل، مف تصانيفو: " الكشاؼ في تفسير      
 ( .ُٖٕ/ٕالقرآف" . انظر: األعبلـ، )     

 



 ٖٔ 

: المفسركف كالعمماء الذيف عنكا بعمـ مقاصد السكرة كسمككا فيو منيجان في تفاسيرىـ الصنؼ الثالث
 كمف ىؤالء:

 ."بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز" :م في كتابوالفيركز أباد -ُ
ظـ الدرر في تناسب ن"ك  "د النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكرمصاع" :البقاعي في كتابيو -ِ

 ."اآليات كالسكر
 ."في ظبلؿ القرآف" تفسيرهسيد قطب في  -ّ
 ."التحرير كالتنكيرتفسيره "الطاىر ابف عاشكر في  -ْ
 المراغي. تفسير الشيخ أحمد مصطفى -ٓ
 ."صفكة التفاسير"ك "ر القرآفقبس مف نك : "وكتابيمحمد عمى الصابكني في  -ٔ
 ."التفسير المنير"كىبة الزحيمي في كتابو  -ٕ
 ."أىداؼ مف كؿ سكرة"عبد اهلل شحاتو في كتابو  -ٖ

 
 المطمب السادس

 القرآنيَّة واآليات السور وأىداؼ مقاصد
 إنزاؿ مف المقصد تحقيؽ إلى راجع القرآنية كاآليات لسكرا أىداؼك  مقاصد عمـ أف   معمكـ

 .التفسير فيـ في كبير كأثر عظيـ دكر لو العمـ كىذا كاليداية، التدبر كىك الكريـ القرآف
 سكرة أف يعني ،ما سكرة آيات عمييا تدكر التي المكضكعاتىي ": القرآنية السور ومقاصد

 اآليػػػات عميػػػو تػػػدكر مكضػػػكع ليػػػا السػػػكر كػػػؿ أك السػػػكر معظػػػـ أف أك القػػػرآف فػػػي التػػػي السػػػكر مػػػف
مػػـ إذا السػػكرة، ىػػذه فػػي التػػي كالمعػػاني  فيػػـ فػػإف المكضػػكع، ىػػذا الغػػرض ىػػذا يعنػػي المقصػػد؛ ىػػذا عي
 أخػػذ إذا ممػػا بػػأكثر المحققػػيف كػػبلـ كسػػيفيـ األكلػػيف، كػػبلـ المػػرء سػػيفيـ بػػؿ سػػيبل، سػػيككف التفسػػير
 .(ُ)"السكرة مكضكع عف مجردة اآليات
 منيـ: ثبلثةقتصر عمى ذكر أقكاؿ أكلكني س، العمـ في ىذاالمفسريف ثير مف الك تكمـكلقد        

 :(ٕ)"محمد رشيد رضا"عند  القرآنّية واآليات السُّور وأىداؼ أواًل: مقاصد
: بياف حقيقة أركاف الديف الثبلثة التي دعا إلييا الرسؿ كضؿ فييا أتباعيـ كىذا المقصد األوؿ

 المقصد يتككف مف ثبلثة أركاف:
 الركف األكؿ: الديف اإليماف باهلل تعالى.

 الركف الثاني: عقيدة البعث كالجزاء.
                                                           

 (.ٕ( مقاصد السكر كأثر ذلؾ في فيـ التفسير، صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ )ص: ُ)
 (.َُٗ – ُُِ/ُ، )( انظر: الكحي المحمدم، محمد رشيد رضاِ)
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 الركف الثالث: العمؿ الصالح.
 بياف ما جيؿ البشر مف أمر النبكة كالرسالة ككظائؼ الرسؿ. المقصد الثاني:
 : إكماؿ نفس اإلنساف مف األفراد كالجماعات كاألقكاـ.المقصد الثالث
 .(ُ)بلح اإلنساني االجتماعي السياسي الكطني بالكحدات الثماني: اإلصالمقصد الرابع

 : تقرير مزايا اإلسبلـ العامة في التكاليؼ الشخصية مف الكاجبات كالمحظكرات.المقصد الخامس
 : بياف حكـ اإلسبلـ السياسي الدكلي.المقصد السادس
 : اإلرشاد إلى اإلصبلح المالي.المقصد السابع
نظاـ الحرب كدفع مفاسدىا كقصرىا عمى ما فيو الخير لمبشر نظرة عامة  : إصبلحالمقصد الثامف

 في فمسفة العرب كالسمـ كالمعاىدات.
 : إعطاء النساء جميع الحقكؽ اإلنسانية كالدينية كالمدنية.المقصد التاسع
 : تحرير الرقبة.المقصد العاشر

 :(ٕ)"لطاىر ابف عاشورمحمد ا" عند يُّةالقرآن واآليات السُّور وأىداؼ : مقاصدنًياثا
السكر تفسيره التحرير كالتنكير عف مقاصد  ث محمد الطاىر بف عاشكر في مقدمةتحد

 كجعميا ثمانية: يةالقرآنكاآليات 
و إلصبلح الخمؽ، ألن   ؿبي س  الإصبلح االعتقاد كتعميـ العقد الصحيح كىذا مف أعظـ  المقصد األوؿ:

ـ عميو الدليؿ، كيطير القمب مف األكىاـ الناشئة عف يزيؿ عف النفس عادة اإلذعاف لغير ما قا
 اإلشراؾ كالدىرية كما بينيا.

إنما بعثت : "عف رسكؿ اهلل  : األخبلؽ، ففي الحديث الذم ركاه أبك ىريرة المقصد الثاني
 .(ّ)"األخالؽ يحِ صالِ  ـَ ألتمِّ 

في  اا في الغالب، كجزئين كمين ا القرآف الكريـ جميع األحكاـ جمعن : األحكاـ، فقد جمع المقصد الثالث
ءٍ الميـ، فقكلو تعالى:  ًُ  اْفَقْقمَ كقكلو تعالى:  }99الـحل/ {تِْبَقوًكو فُِؽؾ ي ََشْ َؿْؾ ـْ  َفُؽؿْ  َأ

المراد بيا إكماؿ الكميات التي منيا األمر باالستنباط كالقياس، قاؿ الشاطبي:  }3املائدة/{ِدَـَُؽؿ
تمت بتمامو كال يككف جامعان لتماـ الديف إال كالمجمكع فيو أمكر "ألنو عمى اختصاره جامع كالشريعة 

 كمية".

                                                           

 ( الكحدات الثماني ىي )كحدة األمة، كحدة الجنس البشرم ، كحدة الديف ، كحدة التشريع بالمساكاة في العدؿ، ُ)
 كحدة األخكة الركحية كالمساكاة في التعبد، كحدة الجنينة السياسية الدكلية، كحدة القضاء، كحدة المغة(.     

 (.َْ/ُعاشكر، )( انظر: التحرير كالتنكير، البف ِ)
 (، قاؿ عنو األلباني:  ِّٕ(، ح )ُْٖ/ُ( األدب المفرد بالتعميقات، لئلماـ البخارم، باب حسف الخمؽ، )ّ)

 (.َُْ/ُصحيح. انظر: األدب المفرد بأحكاـ األلباني، تحقيؽ: محمد فؤاد عبدالباقي، )     
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: سياسة األمة، كىك باب عظيـ في القرآف القصد منو صبلح األمة كحفظ نظاميا المقصد الرابع
 كاإلرشاد إلى تككيف الجامعة.

 : القصص كأخبار األمـ السالفة لمتأسيس بصالح أحكاليـ.المقصد الخامس
: التعميـ بما يناسب حالة عصر المخاطبيف، كما يؤىميـ إلى تمقي الشريعة كنشرىا دسالمقصد السا

 كذلؾ عمـ الشرائع كعمـ األخبار ككاف ذلؾ مبمغ عمـ مخالطي العرب.
المكاعظ كاإلنذار كالتحذير كالتبشير، كىذا يجمع آيات الكعد كالكعيد، ككذلؾ  المقصد السابع: 

 رىيب.رغيب كالت  كىذا باب الت  المحاجة كالمجادلة لممعانديف، 
إذ التصديؽ يتكقؼ عمى  : اإلعجاز بالقرآف ليككف آية دالة عمى صدؽ الرسكؿ المقصد الثامف

 صدؽ المعجزة بعد التحدم.
 :(ٔ) "حامديالعبد الكريـ "عند  القرآنية واآليات وأىداؼ السور: مقاصد ثالثًا

كىي مات المقاصد عند ابف عاشكر انطمؽ الدكتكر عبد الكريـ حامدم إلى مزج تقسي
 المقاصد العامة كالمقاصد الخاصة، فتكصؿ إلى أف مقاصد القرآف العامة ثبلثة كىي:

: مقصد تحقيؽ الصبلح الفردم، كيشمؿ مقصد إصبلح العقؿ، كمقصد إصبلح المقصد األوؿ
 النفس، كمقصد إصبلح الجسـ.

مقصد اإلصبلح العائمي، كمقصد  : مقصد تحقيؽ الصبلح االجتماعي كيشمؿالمقصد الثاني
 اإلصبلح المالي، كمقصد اإلصبلح العقابي.

: مقصد تحقيؽ الصبلح العالمي، كيشمؿ مقصد اإلصبلح التشريعي كمقصد المقصد الثالث
 اإلصبلح السياسي.

و اعتمد عمى مقاصد الناظر في تقسيمات عبد الكريـ الحامدم عف المقاصد، يجد أن  ك 
 ك ال يخرج عف الدائرة الفقيية.الشريعة كالتشريع في

 :الرأي المختار مف ىذه التقسيمات السابقة 
تقسيمات ال ىذه كجدت بأف أفضؿ كأىداؼ السكر القرآنية بعد النظر كالبحث في مقاصد

فتقسيماتو ، األساسية لمقرآف الكريـ كاألىداؼ المقاصد يا تضمنتألن   ؛"ابف عاشكر"ىي تقسيـ 
صبلح النفس البشرية. اشتممت عمى جميع األنكاع  مف حيث االعتقاد كما يتعمؽ باألحكاـ الشرعية كا 
 كىػي:ر حػكؿ المككنػات الرئيسػة لمػدِّيف، أف  جميع ىػذه األمػكر كانػت تػدك  كالذم أراه مناسبنا:

 .مقاصد تتعمؽ بالمعامبلت -ّاصد تتعمؽ بالتشريع، مق -ِمقاصد تتعمؽ بالعقيدة،  -ُ
 

                                                           

 .( ْٕ/ ُ( انظر: مقاصد القرآف الكريـ، عبد الكريـ الحامدم، )ُ)
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 الفضل األول

 واألهداف املقاصد وبيان املائدة، بشوزة اوع تعسيف

 

مبحثني ن منكوويت       

 

 .المائدة بسكرة عاـ تعريؼ المبحث األوؿ:  
 
 .(َُِ -ِٖ اآليات) المائدة سكرة كأىداؼ مقاصد المبحث الثاني:  
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 املبحث األول

 

 املائدة بشوزة عاو تعسيف

 

 :ويشتنل على مطلبني         

 

  .بيف يدم سكرة المائدة طمب األوؿ:الم 
 
  .المناسبات في سكرة المائدة المطمب الثاني: 
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 المبحث األوؿ
 سورة المائدةتعريؼ عاـ ب

 توطئة:
يا أينًزلت الستكماؿ ئ بأن  احتكت سكرة المائدة عمى أىداؼو كمقاصدى، كتشريعاتو كثيرةو تنبِّ 

ة جمعت بيف دف تييا مقاصد الشريعة اإلسبلمية الخمسة كىي: شرائع اإلسبلـ، كىذه السكرة الكريم
)حفظ الديف، كالنفس، كالعقؿ، كالعرض، كالماؿ(، كما أنيا تضم نت عمى العديد مف القضايا 
العقدية، كعرضت بعض قصص أىؿ الكتاب، كجادلتيـ، كبي نت فساد معتقداتيـ، كفضحت 

ا تعرضت لب عض قصص األنبياء، مثؿ: قصة بني إسرائيؿ مع المنافقيف، ككشفت نكاياىـ، كأيضن
مكسى عميو السبلـ عند دخكؿ األرض المقدسة، كقصة ابني ادـ عميو السبلـ، كقصة المائدة التي 
ا جمينا مف خبلؿ بياف مكضكعات  طمبيا الحكاريكف مف عيسى عميو السبلـ، كقد ظير ذلؾ كاضحن

 .(ُ) السكرة، كمقاصدىا
الت عر ؼ  تجدر أىمِّي تو مف خبلؿ فيو،الخكض الحديث عنو، د كىذا المبحث الذم نحف بصد

 :التالييف مطمبيو عمى
 

 المطمب األوؿ
 بيف يدي سورة المائدة

 كفيو:     
 :وعدد آياتيا ،وترتيبيا ،أسماء السورةأواًل: 

 أسماء السورة : (ٔ
المسمى، كقد ذكر سكرة المائدة ليا عدة أسماء، ككثرة األسماء إف دلت فإنما تدؿ عمى شرؼ 

 ليا أربعة أسماء: بأف   العمماء كالمفسركف
فييا قصة  ألف   ؛ت بويى سمِّ ، ك ئيا، كالذم أطمؽ عمييا في المصحؼ: كىك أشير أسماالمائدة - أ

كدليؿ ىذا االسـ عف المسكر بف  .(ِ)ا الحكاريكف مف عيسى عميو السبلـالمائدة التي سألي

                                                           

 (، كتفسير ْٕ-ّٕ/ٔ(، كتفسير التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،)ِٔ-ُٔ/ٔ( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، )ُ)
 (.ٕٗ-ٔٗ/ٔالمنار، محمد رضا، )     

 (.ٗٔ/ٔ( انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر، )ِ)
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البقرة، كسكرة النساء، كسكرة المائدة،  : "تعممكا سكرةيقكؿ  مخرمة أنو سمع عمر بف الخطاب
 .(ُ)الفرائض" كسكرة الحج، كسكرة النكر، فإف فييف

و ىذا المفظ كرد في أكؿ آية مف السكرة في قكلو تعالى:  ف  أل ؛يت بذلؾسمِّ ك  العقود:  - ب َ و َأُّيه ََ [

ًْ َفُؽْؿ ََبِقؿَ  ـَ َآَمـُقا َأْوُؾقا بِوفُعُؼقِد ُأِحؾَّ قِْد َوَأْكتُْؿ ُحُرٌم إِنَّ اهللَ افَِّذَ ع ي افصَّ
تَْذ َظَؾقُْؽْؿ َؽْرَ ُُمِ َُ ُي اْلَْكَعوِم إَِّلَّ َمو 

ِرَُد[  َُ ُؽُؿ َمو  {1}ادوئدة:ََيْ
 (ِ). 

 .(ْ) يا تنقذ صاحبيا مف مبلئكة العذاب": "ألن  (ّ) "ابف الفرس" ككجو تسميتيا ما قالو المنقذة:  - ت

 .(ٓ) " يا بيذا االسـالصحابة رضي اهلل عنيـ كانكا يسمكن "ألف  كسمِّيت بذلؾ؛  األخيار:  - ث

 :ترتيب السورة وعدد آياتيا (ٕ
سكرة المائدة ىي السكرة الخامسة في ترتيب المصحؼ، كىي السابعة كالعشركف في ترتيب  

تيب عشر في تر  ثنياالك نزكؿ السكر المدنية، بعد سكرة الفتح كقبؿ سكرة براءة، كىي السكرة المائة 
 .(ٔ) نزكؿ سكر القرآف الكريـ كمو

كأما بالنسبة إلى عدد آياتيا فيي عند الككفييف مائة كعشركف آية، كعند البصرييف مائة 
 .(ٕ) كثبلث كعشركف آية، كعند المدنييف كالمكييف كالشامييف مائة كاثنتاف كعشركف آية

 كفييف.ىك مائة كعشركف آية كما ىك عند الك ا اليـكحفامصالمكجكد في ك  

 :مكاف وزماف نزوؿ السورةثانًيا: 
يتفؽ أىؿ العمـ دكف استثناء عمى أف  سكرة المائدة سكرةه مدنية، مف أكاخر ما نزؿ عمى 

مف الس كىر النبي 
(ٖ). 

                                                           

 صحيح عمى شرط  (، كقاؿ: "ىذا حديثّّْٗ(، ح)ِْٗ/ِ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمنيسابكرم، )ُ)
 الشيخيف كلـ يخرجاه"، أما تعميؽ الذىبي في التمخيص فكاف مكافقنا لذلؾ حيث قاؿ: "عمى شرط البخارم كمسمـ".    

 (.ُٔٓ/ ْ( انظر: البحر المحيط، أبي حياف األندلسي، )ِ)
   قاض أندلسي، مفعركؼ بابف الفرس، ( ىك: عبد المنعـ بف محمد بف عبد الرحيـ الخزرجي، أبك عبد اهلل المّ)

  ـ، كتكفي في البرة سنة َُُّ-ىػِْٓعمماء غرناطة، لو مصنفات عديدة منيا أحكاـ القرآف، كلد سنة     
 ((.ُٖٔ/ْـ، )األعبلـ، الزركمي، )َُِّ-ىػٗٗٓ    

 (.ُِِٗ/ّ( ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، لؤللكسي، )ْ)
 (.ٗٔ/ٔبف عاشكر، )( التحرير كالتنكير، الٓ)
 ( ػُٔ/ُ( انظر: التفسير الحديث، محمد عزة دركزة، )ٔ)
 (.ٗ/ّ( انظر: التفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )ٕ)
 (.ِْْ/ٔ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، )ٖ)
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ف كاف نزكلو بغير مكة" كلقد عر ؼ العمماء القرآف المكِّي بأن و: "ما نزؿ قبؿ  .اليجرة كا 
ف كاف نزكلو بغير المدينة" كىذا ىك التعريؼ الر اجح كالمعتبر كالقرآف المدني: "ما نزؿ ب عد اليجرة كا 

 .(ُ) عند العمماء
ًُ .]عد  العمماء اآليات: قد ك  ًُ َظَؾقُْؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ًُ فَُؽْؿ ِدَـَُؽْؿ َوَأْْتَْؿ َؿْؾ ـْ إلى  ....افَقْقَم َأ
ْؽُػْر بِوإِلََِلِن َؾَؼْد َح قكلو تعالى ََ ـْ  [ }ادوئدة::]َوَم ـَ َ ـَ اخَلوِِسِ مما نزؿ {  3-5بَِط َظَؿُؾُف َوُهَق ِِف اآلَِخَرِة ِم

 .(ِ) بمكة كحكمو مدني ألنيا نزلت يـك الجمعة أثناء كقكؼ الناس بعرفات

 :فضائؿ السورة، وجو نزولياا: ثالثً 
 فضائؿ السورة: (ٔ

ؤمنيف، كىذا األمر ينطبؽ عمى سكر لمم كشفاءن  كرحمةن  ،ان كنكر  ف الكريـ ىدلن آأنزؿ اهلل تعالى القر 
دكف استثناء، كلكف ىناؾ بعض السكر تتميز بفضائؿ خاصة ميزتيا عف السكر  القراف الكريـ جميعان 

 : ألحاديث كاآلثار، نذكر منيااألخرل، كمف ىذه السكر سكرة المائدة، كرد في حقيا جممة مف ا

 .(ْ) ر"بٍ حى ف فيك آمف القر (ّ)بع األكؿمف أخذ الس  " :قاؿ النبي -ُ

اـً اٍلعىٍضبىاءً   عىٍف أسماء بنت يزيد -رحمو اهلل-ركل اإلماـ أحمد  -ِ ًخذىةه ًبًزمى  (ٓ)قالت: "ًإنِّي آلى
ًد الن اقىةً  نىاقىًة رىسيكًؿ الم ًو  مىٍيًو اٍلمىاًئدىةي كيم يىا فىكىادىٍت ًمٍف ًثقىًميىا تىديؽ  ًبعىضي  .(ٔ)"ًإٍذ أيٍنًزلىٍت عى

ٍبدى  -ّ م ـى سيكرىةي و قاؿ: "أن    الم و بف عمرك كركم عف عى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى مىى رىسيكًؿ الم ًو صى أنزلىٍت عى
ـٍ تىٍستىًطٍع أى  مىى رىاًحمىًتًو فىمى اًئدىًة كىىيكى رىاًكبه عى ٍنيىا"اٍلمى ٍف تىٍحًممىوي فىنىزىؿى عى

 (ٕ). 

                                                           

 (.َٔ/ُ( مباحث في عمـك القرآف، لمناع القطاف، )ُ)
 ُٓٗ-ُْٗ/ ُي، )( انظر: البرىاف في عمـك القرآف، لمزركشِ)
  –المائدة  -النساء  -آؿ عمراف  -( الس بع األكؿ: ىي الس كىر الس بع الطكاؿ مف أكؿ القرآف الكريـ، كىما: )البقرة ّ)

 التكبة(. -األعراؼ -األنعاـ      
 ث (، قاؿ عنو األلباني في "السمسمة الصحيحة": الحديُِّْٓ(، ح)ٖٕ/ُْ( مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، )ْ)

 (.َِّٓ(، ح)ّٖٓ/ٓحسف أك قريب منو، )    
 ( العضباء: ىي المقطكعة األذف أك المشقكقة، كاختمؼ فييا ىؿ ىي القصكاء أك غيرىا. انظر: فتح البارم، البف ٓ)

 ( .َِِٓ/ ٔ(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لمحمد التمريزم )ْٕ/ٔحجر،)    
 (، قاؿ شعيب األرنؤكط: الحديث حسف لغيره، كىذا إسناد ِٕٕٓٓ(، ح)ٕٓٓ/ْٓ( مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، )ٔ)

 كشير بف حكشب، كبقية رجالو ثقات.    -كىك ابف أبي سميـ -ضعيؼ لضعؼ ليث      
 (، قاؿ شعيب األرنؤكط: الحديث حسف لغيره ، كىذا إسناد ّْٔٔ(، ح)ُِٖ/ُُ( مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، )ٕ)

 بف لييعة كحصى بف عبد اهلل .   ضعيؼ لضعؼ ا     



 ٕٔ 

: "تعممكا سكرة البقرة، كسكرة يقكؿ ، أنو سمع عمر بف الخطاب  عف المسكر بف مخرمة -ْ
 .(ُ) النساء، كسكرة المائدة، كسكرة الحج، كسكرة النكر، فإف فييف الفرائض"

قاؿ: حججت فدخمت عمى عائشة رضي اهلل عنيا فقالت لي:" يا جبػير   عف جبير بف نفير -ٓ
فاستحمكه،  يا آخر سكرة نزلت فما كجدتـ فييا مف حبلؿن  المائدة؟ فقمت: نعـ، قالت: أما إ تقرأ

 .(ِ) كما كجدتـ مف حراـ فحرمكه..."
 : جو نزوليا (ٕ

نزلت سكرة المائدة في الفترة الزمنية ما بيف صمح الحديبية في السنة السادسة لميجرة،  
ىذه الفترة كانت تتميز برسكخ أركاف الدكلة  في أف   كحجة الكداع في السنة العاشرة لميجرة، كال شؾ  

 .في المدينة المنكرة يا النبي اإلسبلمية التي أقام
ة، كاف ليا م  يمكمما تجدر اإلشارة إليو، ىك أنو قد جرل في ىذه الفترة كالتي قبميا أحداثان 

لتطبيؽ  ؛الستقباؿ التشريعات اإلليية بنفكس ممؤىا الشكؽ ؛فكس المؤمنةالدكر البارز في تييئة الن  
 .(ّ) أكامر اهلل تعالى كاجتناب نكاىيو

 :المحور الرئيسي لمسورة رابًعا:
عمى األمة اإلسبلمية جميعيا، لما  كتأثير كبيرعظيـ، أساسي سكرة المائدة ليا محكر 

ة، مف شأنيا تنظيـ شئكف الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء، كتمييز ميمائع تضمنتو مف أحكاـ كشر 
ضكء، كالغسؿ، كالك  ،الحبلؿ مف الحراـ في المأككالت، كالنيي عف شرب الخمر، كاألمر بالحج

ا بإذف اهلل كالتيمـ، كالعدؿ في الحكـ، كبياف أحكاـ الحرابة، كغير ذلؾ مما سيأتي تفصيمو الحقن 
 تعالى.

كىذه السكرة كغيرىا مف السكر المدنية تعنى بقضايا ذات الصمة الكثيقة بإقامة الدكلة 
المحكر الذم تدكر  نجد أف  ا ن  اإلسبلمية عمى أسس متينة، كقكاعد صمبة، كمبادئ راسخة، لذا فإن  

حكلو ىذه السكرة الكريمة ىك: التشريع القائـ عمى تحقيؽ العدالة، كتيذيب المجتمع، كتصحيح 
  .(ْ)ةلى تكطيد أركاف الدكلة اإلسبلميالعقيدة، المؤدم إ

يا قد كبالتدبر كالتأمؿ في سكرة المائدة، كتتبع مكضكعاتيا كقضاياىا التي تناكلتيا، نجد أن  
 ثت عف مكضكعات شتى يمكف تصنيفيا ضمف مكضكعيف كبيريف، كىما: تحد  

                                                           

 (.ُٗ( سبؽ تخريجو، )ص:ُ)
 (.َُِّ(، ح )َّْ/ِ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمنيسابكرم، )ِ)
 (.ٔ( انظر: خصائص األمة اإلسبلمية الحضارية كما تبنييا سكرة المائدة، إبراىيـ الكيبلني، )ص:ّ)
 (.ِٖٓ/ِ( انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )ْ)



 ٕٕ 

ؽ بو مف الحديث عف المؤمنيف: كىذا الحديث يشتمؿ عمى ما يجب عمى المؤمنيف التصدي -ُ
 قيات، كالكفاء بو مف أحكاـ كتشريعات.مي خي معتقدات، كالتحمي بو مف 

اف ألىؿ الكتاب؛ حيث الحديث عف غير المؤمنيف: كالنصيب األكبر مف ىذا المكضكع ك   -ِ
كصفيـ سبحانو كصؼ كتبيـ، كأكرد معتقداتيا الفاسدة، كرد عمييا، كبيف سكء عاقبتيـ، كبيف 
لى جانب الحديث عف أىؿ الكتاب فقد تحدثت السكرة عف  لممسمميف كيفية التعامؿ معيـ، كا 

 .(ُ) المنافقيف، كفضحتيـ مف خبلؿ ذكر مقكالتيـ الفاسدة، كذكر عبلماتيـ البارزة
 

 المطمب الثاني
 المناسبات في سورة المائدة

 :كفيو
 :لسورة النساء الواقعة قبمياالمائدة سورة مناسبة : أوالً 

ة عيكد كبيف سكرة النساء، الشتماؿ كؿ منيما عمى عد   ف سكرة المائدةكجو تشابو بيىناؾ أ
 .كالمنافقيف كمناقشة أىؿ الكتاب كالمشركيف ،كعقكد كأحكاـ

كالمعاىدة، كالكصايا كالكدائع  ،كالحمؼ ،كاألماف ،الكبلـ عمى عقكد الزكاجكاف ء في سكرة النسا -ُ
  .المائدة باألمر بالكفاء بالعقكد كالككاالت كاإلجارات، كابتدأت سكرة

 .ميدت سكرة النساء لتحريـ الخمر، كحرمتيا سكرة المائدة بنحك قاطع -ِ
مكاقفيـ مف كامؿ ك  ،قيف في عقائدىـتضمنت السكرتاف مناقشة أىؿ الكتاب كالمشركيف كالمناف -ّ

 .(ِ) الرسالة المحمدية

 :بعدىا الواقعةمناسبة السورة لسورة األنعاـ ا: ثانيً 
 

 مناسبة مف خبلؿ التالي: ىذه الكتظير 

 أوؿ سورة األنعاـ: خاتمة سورة المائدة مع مناسبة  (ٔ
]للِ ك قكلو تعالى: جاءت فاتحة سكرة األنعاـ مفصمة لما جاء في خاتمة سكرة المائدة كى

 َقِديٌر[ }املائدة:
ٍ
ء ََ ُكلِّ ََشْ ََ ََمعَواِت عَواألَْرِض عَوَما فِقِفنَّ عَوُهَو   .{041ُمْؾُك السَّ

  

                                                           

 (.ِٗ-ٖٓ/ُ: التربية اإلسبلمية في سكرة المائدة، عمي عبد الحميـ محمكد، )( انظرُ)
 (.ُٔ/ٔ( انظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )ِ)



 ٕٖ 

ـي السكرة السابقة : "-رحمو اهلل-زىرة  ؿ الشيخ أبككقا  ،إثباتى سمطاف اهلل تعالى الكامؿكاف ختا
ال في السماء، كفي مستيؿ سكرة األنعاـ يبيف و ال يعجزه شيء في األرض ك كأن   ،كقدرتو الشاممة

 . (ُ)"ـى لكماًؿ قدرًتًو سبحانو كتعالىسبحانو السببى في كماؿ سمطانو كالمىٍظيىرى األعظ

 مناسبة فاتحة سورة المائدة لفاتحة سورة األنعاـ: (ٕ
و افَِّذَ] بالعقودافتتحت سكرة المائدة باألمر اإلليي لممؤمنيف بالكفاء  َ و َأُّيه ـَ َآَمـُقا َأْوُؾقا ََ

كاآلخرة، كافتتحت سكرة األنعاـ بقكلو تعالى:  يان، كىذا األمر متعمؽ بمصالح الد {0}املائدة: [بِوفُعُؼقدِ 
ِْؿ  َػُروا بَِرَب ي ـَ ـَ  َِلَواِت َواْلَْرَض َوَجَعَؾ افظهُؾَِلِت َوافـهقَر ُثؿَّ افَِّذَ َِّ ْعِدُفق]احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَؼ اف َن[ ََ

،{1}اْلكعوم:
كمما ال شؾ فيو أف ما تضمنتو فاتحة األنعاـ متعمؽ بمصالح المعاش كالدنيا، كمعمـك  

 .(ِ)عمى مصالح الدنيا مةه اآلخرة مقد   مصالحى  أف  

 مناسبة مضموف سورة المائدة لمضموف سورة األنعاـ: (ٖ
 بلت بيف سكرتي المائدة كاألنعاـ : كمف أكجو الصِّ 

حيث الرد  عمى كثيرو مف االنحرافات العىقىًدي ة التي ضؿ  بيا  :ضمكفالتشابو في الم - أ
ا إلى ففي سكرة المائدة يأتي الحديثي مكجين  دحضي شبياتيـ ، كتفنيدي مزاعميـ؛الكافركف ك 

كفي سكرة األنعاـ تبيف السكرةي ما عميو  ،أىؿ الكتاب مع بياف بعض ضبلالت المشركيف
 .اإلشارات إلى ضبلالت أىؿ الكتاب اـو ، مع بعضأىؿي الشرًؾ مف أباطيؿى كأكى

 ،، فمع تفر د كؿِّ سكرة بأسمكبياالتناسب كالتكامؿ بيف سكر القرآفالتنكعى في العرض ك  - ب
فالمائدةي فييا ًحجاجه  ؛كالتناسؽ بيف جميع السكر ،أن ن ا نجد التناسب ، إال  كىدفيا ،كمحكرىا

كنبكتو ، كلمقرآف  ت ، كتقريره لرسالة محمدو كرد  عمى اقتراحيـ اآليا ،ألىؿ الكتاب
كتقريره لعقيدة  ،كرد  عمييـ في اقتراحيـ اآليات ،كدعكتو ، كاألنعاـ فييا حجاجه لممشركيف

، ككذا المغزل مف السكرتيف متقاربه كلدعكًة محمدو كرسالًتًو ... فالغرضي  ،التكحيد
ا  .(ّ) كالمقصد أيضن

                                                           

 (.ُِّْ/ ٓ( زىرة التفاسير، محمد أبك زىرة، )ُ)
 (.ّّ( المناسبة بيػف الفكاصؿ القرآنية كآياتيػا "دراسػة تطبيقيػة لسكرة المائدة"، أحمد كحيؿ، )ص: ِ)
 ( بتصرؼ.  َِّ/ٕ( انظر: تفسير القرآف الحكيـ، محمد عبد المنعـ خفاجي، )ّ)



 ٕٗ 

حميؿ كالتحريـ فتصحح تمؾ المفاىيـ التي سادت بيف كذلؾ تعالجي السكرتاف قضية الت - ت
المشركيف فدفعتيـ إلى تحكيـ أىكائيـ كتقديـ مصالحيـ عمى شرع اهلل فتراىـ يحرِّمكف ما 

 .(ُ) أحؿ اهلل كيستحم كف ما حـر اهلل
أشارت سكرة المائدة إلى استئثاره تعالى بعمـ الغيب، كجاءت سكرة األنعاـ مفصم ة كمقررةن  - ث

 .(ِ) عف إحاطتو تعالى بعالـ الشيادة بكؿ دقائقو كتفصيبلتو فضبلن لذلؾ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َُْ،ُّٗ( كسكرة األنعاـ ) ٖٖ، ٕٖ( كاآليتاف )   َٓ،ْٗ،ْٖ( مف ذلؾ ما جاء في سكرة المائدة اآليات ) ُ)
 ( .ٕٔ، ٗٓ، َٓ(، كسكرة األنعاـ )َُٗ( مف ذلؾ ما جاء في سكرة المائدة اآلية )ِ)



 

 ٕ٘ 

                                      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 املبحث الثاىي

 

 (081-28من اآلية ) مقاصد وأهداف سوزة املائدة

 

:بأزبعة مطال ويشتنل على

 
  .(ٖٗ-ِٖسكرة المائدة مف اآلية )كأىداؼ مقاصد : األوؿ المطمب  

 
  .(ٔٗ-َٗسكرة المائدة مف اآلية )ىداؼ مقاصد كأ :الثاني المطمب  

 
  .(َُٖ-ٕٗسكرة المائدة مف اآلية )مقاصد كأىداؼ : الثالث المطمب  

 
 .(َُِ-َُٗسكرة المائدة مف اآلية )مقاصد كأىداؼ : المطمب الرابع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٕٙ 

                                      

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 
 

 

 

 املطلب األول
 

   (28 -28) مقاصد وأهداف سوزة املائدة من اآلية

 

 
 .رىا القرآف الكريـحقائؽ يصكِّ األوؿ:  المقطع القرآني  

 
 بياف صبلح فئة قميمة مف أىؿ الكتاب. الثاني: المقطع القرآني  

 
 .ادقيفالمؤمنيف الص  بياف ثكاب الثالث:  المقطع القرآني  

 
 .بيفبياف عقاب الكافريف المكذِّ الرابع:  المقطع القرآني  

 
 .كحده المشرع اهلل تعالىامس: الخ المقطع القرآني  

 

 .ارتيابياف األيماف ككف  السادس:  المقطع القرآني  
 

 
 



 

 ٕ7 

 األوؿ لمقطع القرآنيا
 حقائؽ يصورىا القرآف الكريـ

قا َوَفَتِجَدنَّ َأْؿَرََبُ : قاؿ تعالى ـُ ـَ َأْْشَ ـَ َآَمـُقا افَقُفقَد َوافَِّذَ ِذَ ًة ]َفتَِجَدنَّ َأَصدَّ افـَّوِس َظَداَوًة فِؾَّ ْؿ َمَقدَّ

تَ  ِْ ََ ُْؿ ََّل  َغ َوُرْهَبوًكو َوَأَّنَّ
ِِ ق  ِي

و َكَصوَرى َذفَِؽ بَِلنَّ ِمـُْفْؿ ؿِ ـَ َؿوُفقا إِكَّ ـَ َآَمـُقا افَِّذَ ِذَ وَن[ }ادوئدة:فِؾَّ  .{ 28ْؽِزُ

 : التحميؿ المُّغويأواًل: 
  .(ُ) "متفاكتكالعدا لممكاف ال ،أصؿ العداكة المباعدة كمنو يعدم"لغةن: : العداوة -

ا:  بغض نفسي تجعؿ صاحبيا بعيدان ممف يعاديو فبل يصمو بخير، كال يقربو بمكدة، "اصطبلحن
 .(ِ) "بالعدكِّ  رِّ كقد تحممو عمى إرادة الش  

بيب، كصار اليكد في التعارؼ ىىكد اليكد: الرجكع برفؽ، كمنو التيكيد، كىك مشي كالد  ": الييود -
ثـ صار بعد  ،أم تبنا، ككاف اسـ مدح }ُٔٓاألعراؼ/{ ىيٍدنىا ًإلىٍيؾى ًإن ا التكبة، قاؿ تعالى: 

ف لـ يكف فيو معنى المدح  .(ّ) "نسخ شريعتيـ الزمان ليـ، كا 
كردت تسميتيـ في القرآف الكريـ بقـك  ، كقدىـ الذيف يزعمكف أنيـ أتباع مكسى "اصطبلحان: 

 .(ْ) "ؾ أىؿ الكتاب كالييكد، ككذلنسبة إلى النبي يعقكب  ، كبني إسرائيؿ مكسى
ا بدينيـ صارل، ك كىك رئيس مف رؤساء الن  ، يسجمع قسِّ ": يسيفقسِّ  - األصؿ فيو أف يككف عالمن

 .(ٓ).ككتبيـ
العابد الذم ينقطع لمعبادة، كىك مشتؽ مف الر ىبة، كىي  الٌرىباف جمع راىب، كىك :ارىبانً  -

(ٔ)الخكؼ
.  

 :قو مف اآلياتمناسبة المقطع القرآني لما سبثانيُا: 
لما تقٌدـ مف ذكر ما القىى بو الييكدي كالنصارل  (ٕ)فىٍذلىكىةه  " :-رحمو اهلل-قاؿ ابف عاشكر 

دعكةى اإلسبلـ مف اإلعراض عمى تفاكت فيو بيف الطائفتيف؛ فإٌف اهلل شٌنع مف أحكاؿ الييكد ما 
ثًِرا ِمـُْفؿْ يعرؼ منو عداكتيـ لئلسبلـ إذ قاؿ ـَ ْػًرا[ :]َوَفَقِزََدنَّ  ـُ ـْ َرب يَؽ ُضْغَقوًكو َو  َمو ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم

َػُروا فكٌررىا مٌرتيف كقاؿ:، {46}ادوئدة: ـَ ـَ  َتَقفَّْقَن افَِّذَ ََ ثًِرا ِمـُْفْؿ  ـَ    {28}ادوئدة: []َتَرى 
                                                           

 (.ُْٗ/ٓالراغب، لؤلصفياني، )( تفسير ُ)
 (.ْ/ِ( أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، ألبي بكر الجزائرم، )ِ)
 (.ْٔٓ/ُ( المفردات في غريب القرآف، لؤلصفياني، )ّ)
 ( .ّٔ/ ُ( دراسات في األدياف الييكدية كالنصرانية، لمدكتكر سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، )ْ)
 ( .ُُْٓ/ِشؾ، )( في رحاب القرآف الكريـ، كٓ)
 (.ُّٓ/ُ( انظر: التبياف في تفسير غريب القرآف، أبك العباس شياب الديف أحمد المعرم، )ٔ)
ؿ كخبلصتو. انظر: المعجـ الكسيط، مادة :فذلؾ، باب: الفاء )ٕ)  (.ٖٕٔ/ ِ( الفىٍذلىكىة: ميٍجمؿ ما فيصِّ
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ْؿ َؿوُفقا َآَمـَّو َوَؿْد َدَخُؾقا بِوفُؽْػِر َوُهْؿ َؿْد َخَرُجق كقاؿ: ـُ وُكقا ]َوإَِذا َجوُءو ـَ ا بِِف َواهللُ َأْظَؾُؿ بَِِل 

ْؽُتُؿقَن[ شٌنع فعمـ تمٌكنيـ في مضاٌرة المسمميف كأذاىيـ ، كذىكر مف أحكاؿ النصارل ما  {41}ادوئدة: ََ
، كلكٌنو لـ يحؾ عنيـ ما فيو عداكتيـ المسمميف ، كقد نيى المسمميف عف اٌتخاذ  بو عقيدتيـ

َ  الفريقيف أكلياء في قكلو: و َأُّيه ََ ـَ َآَمـُقا ََّل َتتَِّخُذوا افَقُفقَد َوافـََّصوَرى َأْوفَِقوَء[] اآلية،  {51}ادوئدة: و افَِّذَ
اآلية فذلكة لحاصؿ ما تكٌنو ضمائر الفريقيف   {28}ادوئدة: ]َفتَِجَدنَّ َأَصدَّ افـَّوِس َظَداَوًة[فجاء قكلو: 

 .(ُ)"، كلذلؾ فيصمت كلـ تعطؼ المسمميفنحك 
: "جممة مستأنىفة مىسكقة لتقرير ما قبميا مف قبائح الييكد -رحمو اهلل_  (ِ)لسعكدكقاؿ أبك ا

كعىراقتيـ في الكفر، كسائًر أحكاليـ الشنيعة التي مف جممتيا مكاالتييـ لممشركيف، أيكِّدت بالتككيد 
 .(ّ) القسىمٌي اعتناءن ببياف تحقًؽ مضمكنيا"

 :(ٗ)ب النزوؿاسبأثالثًا: 
عمرك بف أمي ة الضمرم، ككتب معو كتابنا إلى الن جاشي، فقدـ عمى   اهللقالكا: بعث رسكؿ  -ُ

ـ  دعا جعفر بف أبي طالب كالمياجريف معو، كأرسؿ إلى  الن جاشي، فقرأ كتاب رسكؿ اهلل  ث
الر ىباف كالقسِّيسيف، ثـ أمر جعفر بف أبي طالب فقرأ عميو سكرة مريـ فآمنكا بالقرآف، كفاضت 

د مع، فيـ الذيف أنزؿ اهلل فييـ )كلتجدف  أقربيـ مكد ة( إلى قكلو )فاكتبنا مع أعينيـ مف ال
 .الش اىديف(

، قاؿ: بعث الن جاشي ثبلثيف رجبلن مف خيار أصحابو إلى رسكؿ اهلل  عف سعيد بف جبير  -ِ
   فقرأ عمييـ سكرة ياسيف فبككا، فنزلت فييـ اآلية.

 : قرآنيال التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 
 لييكداكريمة حقيقة ما انطكت عميو نفس ف اهلل تبارؾ كتعالى مف خبلؿ ىذه اآلية اللقد بي   

قرناء  اهلل تعالى كقد جعميـ ،ة، مف الخبث كالمكر، كالعداكة الشديدة البالغة لممسمميفخاص  
ا في إيذاء  يألكف جيدن ة، حيث الي  كسكء النِّ  ،لممشركيف في شدة العداكة لممؤمنيف، كفي خبث الط كي ة

                                                           

 (.ٔ-ٓ/ ٕ( تفسير التحرير كالتنكير، البف عاشكر، )ُ)
 ىػ(: ىك محمد بف محمد بف مصطفى العمادم، أبك السعكد. فقيو حنفي، كأصكلي  ِٖٗ - ٖٖٗسعكد )( أبك الِ)

 كمفسر كشاعر. كلد بمكضع قرب القسطنطينية. مف تصانيفو: " إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ "      
 (.ٗٓ/ٕ(، كاألعبلـ )ْٖٓ/َُفي تفسيرات القرآف. انظر: شذرات الذىب )     

 (.ُٕ/ّ( تفسير إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد، )ّ)
 (.ُُْٓ/ِ(، في رحاب القرآف الكريـ، )ُُْ( انظر: تفسير الجبلليف، )ص:ْ)
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ا ، كأليف عريكة مف الييكد، عمى ما ىـ عميو أىؿ اإليماف كقد ذكر تعالى أف النصارل أخؼ شرن 
 .(ُ)مف الكفر كالضبلؿ
ا في لئلسبلـ كالمسمميف، كأكثرىـ سعين  ةن ك داطائفتاف عمى اإلطبلؽ أعظـ الناس عفياتاف ال

 . (ِ)اا ككفرن ا كعنادن ا كحسدن غين رر إلييـ، كذلؾ لشدة بغضيـ ليـ، بإيصاؿ الض  
الناظر في حاؿ الييكد كالمشركيف يجد بأن يـ مشترككف في بعض الصفات كاألخبلؽ بؿ إف  

التي اقتضت شدة العداكة لممؤمنيف؛ فمنيا الكبر، كالعتك، كالبغي، كحب العمك، كمنيا العصبية 
نيا األثرة، كالقسكة، كضعؼ عاطفة الحناف الجنسية، كالحمية القكمية، كمنيا غمبة الحياة المادية، كم

يثارو  ، كأكثر سخاءو عمى جاىميتيـ أرؽ مف الييكد قمكبو كالرحمة، ككاف مشركك العرب  ، كأشد حرية كا 
 .(ّ)في الفكر كاالستقبلؿ
يف إلى مف يخالفيـ في الدِّ  رِّ و يجب عمييـ إيصاؿ الش  مف مذىب الييكد أن   إف  "كقد قيؿ: 

 .(ْ) ميـ عمييـ في العداكة"كفي تقديـ الييكد عمى المشركيف إشعار بتقد  كاف،  بأم طريؽو 
ار ىذه الحركب الدائرة في كؿ صقع مف ىذا العالـ، يجنكف منيا مكاسبيا، ج  الييكد ىـ تي ف"

كيجمعكف مف مخٌمفات رمادىا الشيء الكثير! فيـ يشبعكف نقمتيـ مف اإلنسانية، بيذه األنيار 
 .(ٓ)"المراقة مف الناس، عمى اختبلؼ أجناسيـ كأديانيـ المتدفقة مف الدماء

كلمف تبعو مف لو،  كمعاداةن  لمنبي  ه اآلية تبيف أف أكثر الناس كرىناكقاؿ المفسركف: ىذ
، مكدة لمنبي ، كأف أقرب الناس المؤمنيف، ىـ الييكد، كالذيف أشرككا مع اهلل غيره في العبادة 

منيـ  كا أنفسيـ نصارل، كذلؾ ألف  م  عميو السبلـ الذيف سى  كلممؤمنيف، ىـ أتباع عيسى كمحبة
يـ ال يتعالكف عف االنقياد يـ، كألن  العمماء الذيف ال يستكبركف عف قكؿ الحؽ، كالذيف يخشكف رب  

 .(ٔ) لشرع اهلل تعالى
ٍف كانكا جميعن  أف   الكريمةىذه اآلية  كقد بي نت  ؛مومشترككف في عداء اإلسبلـ كأى االكفار كا 

يضاىييـ المشرككف، ا ىـ الييكد ك ا كعتكن ، فأشدىـ تمردن ـ متفاكتكف في ىذا العداء كالكرهين  إال  أ
ًت تىٍخًفيؼي أٍمًر اليىييكد عمى الر سي  كؿكالمقصكد مف بىيىاًف ىذا الت فىاكي

(ٕ). 

                                                           

ابكني،)ُ)  (.ُُُ/ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القراف الكريـ، محمد عمي الص 
 (.ُِْ/ُـ المن اف، عبد الر حماف الس عدم،)( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلِ)
 (، بتصرؼ يسير.ٕ/ٕ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا،)ّ)
 (.ْ/ْ( ركح المعاني، لؤللكسي،)ْ)
 (.ٓ/ْ( التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب، )ٓ)
 (.ُُٔ/ُ( انظر: المنتخب، )ٔ)
 (.ّْٕ/ٕ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، )ٕ)
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فعندما ذكر اهللي ، حتى مع أعدائو كعادالن  اأف المسمـ البد أف يككف ميٍنًصفن كييؤخذ ًمف ىذه اآلية 
أعداءى اإلسبلـ ؛ ذكر أنيـ ليسكا عمى درجة كاحدة في عداكتيـ كسطكتيـ لئلسبلـ كأىمو، بؿ ىـ 

ٌي َؿوئَِؿٌي : آيات أخر تعالى عنيـ فياهلل متفاكتكف في ذلؾ، كما قاؿ  ـْ َأْهِؾ افؽَِتوِب ُأمَّ قا َشَقاًء ِم ُِ ]َفْق

قْؾِ  وِت اهللِ َآَكوَء افؾَّ ََ ْتُؾقَن َآ ُجُدوَن[  ََ ِْ ََ ثٌِر : سبحانوكقاؿ  ،{113}آل ظؿران:َوُهْؿ  ـَ ٌي ُمْؼَتِصَدٌة َو ]ِمـُْفْؿ ُأمَّ

ْعَؿُؾقَن[  ََ  {.44:المائدة}ِمـُْفْؿ َشوَء َمو 
 :(ٔ)مف ىذا المقطع القرآني واإلرشادات ط بعض اليداياتاستنباويمكف 

 .كالمسمميف لئلسبلـ كالمشركيف الييكد عداكة عظـ -ُ
 . منيف، كىـ كالمشرككف في ىذا سكاءـه لممؤ كً حٍ تى سٍ مي  يكدعداء الي -ٕ
ة اس مكد  أقرب الن  ك الييكد، كيضاىييـ المشرككف، ىـ لممسمميف  ا كعداكةن ا كعتكن ار تمردن الكف   أشد   -ّ

 ماف.لممؤمنيف ىـ نصارل ذلؾ الز  
 صارل أقرب لممسمميف مف الييكد بما عندىـ مف زكاجر عف العداء.الن   -ْ
 اإلطبلؽ، عمى بمدح كليس الييكد، ذـ مقابمة في ت الن صارل المشركيفمدح الكريمة ةاآليىذه  -ٓ

 .العريكة بميف كالنصارل الشكيمة بشدة الييكد كصؼ بيف الفرؽ تقدـ كقد
ف الخير، إلى كأىداه شيء أنفع العمـ أف   عمى دليؿ الكريمة اآليةىذه  في -ٔ  القسيسيف، عمـ كاف كا 

ف اآلخرة عمـ ككذا ف الكبر مف البراءة ككذا راىب، في فكا كا   .نصراني في كانت كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

(، كتفسير ٔ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم،)ِٓ/ْ( انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف، القنكجي، )ُ)
 (. ٗٗ/ّ(، كالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )ُُ/ٕالمنير، لمزحيمي، )
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 الثاني المقطع القرآني
 بياف صالح فئة قميمة مف أىؿ الكتاب

ـَ احَلؼ ي : قاؿ تعالى َّو َظَرُؾقا ِم ْمِع ِِم ـَ افدَّ ُشقِل َتَرى َأْظُقـَُفْؿ َتِػقُض ِم ]َوإَِذا َشِؿُعقا َمو ُأْكِزَل إَِػ افرَّ

ُؼقفُ  ـَ احَلؼ ي َوَكْطؿَ ََ ـُ بِوهللِ َوَمو َجوَءَكو ِم ـَ * َوَمو َفـَو ََّل ُكْمِم وِهِدَ َّْ ُتْبـَو َمَع اف ـْ ـَو َآَمـَّو َؾو ـَ قَن َربَّ ْدِخَؾـَو َربه َُ و َمَع ُع َأْن 

َغ[ وحِلِ  {.26 -23}ادوئدة: افَؼْقِم افصَّ
 : التَّحميؿ المُّغويَّ  أواًل:

إذ  انب فيضاننا ناشئنا مما عرفكا مف الحؽِّ الذم أنزؿ عمى محمد تتدف ؽ مف كؿ ج: َتِفيُض  -
 .(ُ)ىك مصدِّؽ لما معيـ مف الكتاب، كمطابؽ لما كصؼ عندىـ

 :لقكلو تعالى الذيف يشيدكف يكـ القيامة لؤلنبياء كالر سؿ، كىـ أمة محمد : الشاىديف -
ًي َوَشطًو فِتَُؽقُكقا ُص ] ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَو ـَ ُشقُل َظَؾقُْؽْؿ َصِفقًداَو ُؽقَن افرَّ ََ  [َفَداَء َظَذ افـَّوِس َو

{163}افبؼرة:
(ِ). 

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيُا: 
أعدل أعداء اإلسبلـ ىـ الييكد كالذيف أشرككا مع اهلل تعالى  لقد شيدت اآلية السابقة أف  " 

لمذيف  اس مكدةن أقرب الن   تعالى قد ذكر في سياؽ اآلية نفسيا أف  اهلل تبارؾ ك  غيره ، كفي المقابؿ فاف  
ونَ }ا نصارل آمنكا الذيف قالكا: إن   تَْؽِزُ ِْ ََ ُْؿ َّل  َغ َوُرْهبوكًو َوَأَّنَّ

ِِ ق  ِي
، كال يزاؿ السياؽ {ذفَِؽ بَِلنَّ ِمـُْفْؿ ؿِ

ا آمنكا مف الذيف قالكا: إن  ا في بياف مف ىـ الذيف يعنييـ بأنيـ أقرب مكدة لمذيف القرآني مستمرن 
مف الحؽ، كفي اتخاذ مكقؼ  نصارل، كفي بياف سمككيـ في مكاجية ما أنزؿ اهلل إلى الرسكؿ

إيجابي صريح، باإليماف المعمف، كاالنضماـ إلى الصؼ المسمـ، كاالستعداد ألداء الشيادة بالنفس 
مع حك، مع الط  ليذا الحؽ عمى ىذا الن  كالجيد كالماؿ، كالدعاء إلى اهلل أف يقبميـ في الصؼ الشاىد 

 .(ّ)"في أف يختـ ليـ باالنضماـ إلى مككب الصالحيف
 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع :ثالثا

ا نصارل، اس، قالكا: إن  مقصد ىذه اآليات الكريمة ىك بياف صبلح فئة قميمة مف الن   إف  
ـَ }اهلل تعالى:  رانية ال محالة، لقكؿصصارل ىنا الباقكف عمى ديف الن  كالمراد بالن   ِذَ ًة فِؾَّ ْؿ َمَقدَّ َأْؿَرََبُ

ارى ًمفى اٍلميٍسًمًميفى {آَمـُقا ارىل فىقىٍد صى ، أىم ا مىٍف آمىفى ًمفى الن صى
 (ْ). 

                                                           

 (.ُّْْ/ُ( انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم،)ُ)
 .(ٓ/ ِ( انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم، )ِ)
 (، بتصرؼ يسير.ّٔٗ/ِ( في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب، )ّ)
 (.ٔ/ٕ( انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر، )ًْ)
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: منيا كالسياؽ القرآني يبيِّف أسباب صبلح ىذه الفئة التي يعنييا، فقد ذكر اهلل تعالى عدة أسباب
َغ َوُرْهبَوًكو{ِمـْ } أف   -ُ ِِ ق  ِي

أم: منيـ قسِّيسيف يتكل كا تعميميـ كتربيتيـ الدِّينية، كرىبانان يمثمكف  ُفْؿ ؿِ
، كاالنقطاع لًعبىادىًتو فييـ الز ىد، كترؾ نىًعيـً الدنيا، كالخكؼ مف اهلل عىز   ؿ   .كىجى

كفى الى  ـٍ يي }أن   -ِ  .نقياد لمحؽـ تكبر كال عتك عف االأم: ليس فيي  يىٍستىٍكًبري
ا أينزؿى ًإلىى الر سيكًؿ يي أن   -ّ مف كبلـ اهلل يؤثر في قمكبيـ كلشدة تأثيره فييـ }تىرل  ـ }إذا سىًمعيكا مى

ؽِّ  فيو، كلذلؾ  فيكا ًمفى اٍلحى ـٍ تىًفيضي ًمفى الد ٍمًع  لرقة أفئدتيـ كخشكعيا لسماعو ك}ًمم ا عىرى أىٍعيينىيي
ب   ن ا فإنيـ فيما بينيـ }يىقيكليكفى رى أنزؿ عميو }فىاٍكتيٍبنا مىعى الش اًىًديفى  عميو بأنو حؽ  ابو كبم نا آمى

 .(ٔ)كصدؽ
ثـ أٌكدكا قكليـ فقالكا: كال مانع يمنعنا مف اإليماف باهلل كاتٌباع الحؽ الذم نجده في القرآف، 

حيـ كصحة كنطمع أف يدخمنا رٌبنا الجٌنة، بصحبة الصالحيف أتباع خاتـ الٌنبييف الذيف ثبت صبل
َغ؟{إيمانيـ:  وحِلِ ـو َمَع اْفَؼْقِم افصَّ ْدِخَؾـو َربه َُ ، َوَكْطَؿُع َأْن  ؼ ي ـَ احْلَ ـُ بِوهللَِّ َومو جوَءكو ِم }َومو َفـو َّل ُكْمِم

(ٕ). 
مف الحؽ، مكقؼ االستماع   فيك مكقؼ صريح قاطع تجاه ما أنزؿ اهلل إلى رسكلو"

الجاىر، ثـ اإلسبلـ كاالنضماـ إلى األمة المسممة، مع دعاء  كالمعرفة، ثـ التأثر الغامر كاإليماف
أف يجعميـ مف الشاىديف ليذا الحؽ الذيف يؤدكف شيادتيـ سمككان كعمبلن كجيادان  -سبحانو -اهلل

ده بحيث ال إلقراره في األرض، كالتمكيف لو في حياة الناس. ثـ كضكح الطريؽ في تقديرىـ كتكح  
ؽ الذم ىك طريؽ اإليماف باهلل، كبالح كاحد ليـ أف يمضكا إال في طريؽو يجكز يعكدكف يركف أن  

 .(ّ) "في القبكؿ عنده كالرضكاف بعد ذلؾ أنزلو عمى رسكلو، كاألمؿ
 :(ٗ)القرآني المقطعويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا 

كلو، أم ا الذيف الن صارل الذيف أثنى اهلل تعالى عمييـ ىـ طائفة آمنكا باهلل كصد قكا رسىؤالء  -ُ
 يكفركف بيذا الدِّيف مف الن صارل، فمصيرىـ الن ار خالديف فييا.

 .الكبر كقبح التكاضع، فضيمة -ِ

 قبميا األمـ عمى ككرامتيا األمة ىذه فضؿ -ّ
 ىـ القـك الصالحكف. المؤمنكف بالن بي  -ْ

                                                           

 (.ُِْ/ُ(، كتيسير الكريـ الرحمف، )ّٖٓ/ ٔ( انظر: بياف المعاني،)ُ)
 (، بتصرؼ يسير.ْٖٗ/ ُ( الكسيط، لمزحيمي، )ِ)
 ر.(، بتصرؼ يسئّٗ/ِ( في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب، )ّ)
 (، التفسير المنيجي، جماؿ ُِ/ٕ(، تفسير المنير، لمزحيمي، )ٔ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم،)ْ)

 (. ٗٗ/ّأبك حساف، )     
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 الثالث المقطع القرآني
 بياف ثواب المؤمنيف الصادقيف

ـَ ؾِقَفو]َؾَلَثوََبُ  :قاؿ تعالى تَِفو اْلََّْنَوُر َخوفِِدَ ـْ َْحْ ِري ِم َجَزاُء  عَوَذلَِك  ُؿ اهللُ بَِِل َؿوُفقا َجـَّوٍت َْجْ

ـَِغ[  ِِ  .{25}ادوئدة: اُدْح

 :التحميؿ المغوي أواًل:
ًديفى ": اْلُمْحِسِنيفَ  -  ٍؤًمًنيفى  اٍلميكىحِّ  .(ُ) "اٍلمي
 :ف اآلياتمناسبة المقطع القرآني لما سبقو م :ثانياً  

، ستعدادىـكجميؿ ا ،: "كلما ذكر قكليـ الداؿ عمى حسف اعتقادىـ-رحمو اهلل-قاؿ البقاعي 
أم جعؿ ثكابيـ  }بما قالكا أم الذم لو جميع صفات الكماؿ  }فأثابيـ اهلل : ذكر جزاءىـ عميو فقاؿ

كلما كاف الماء   }جنات تجرمة كي  الناشئ عف حسف الط   ،عمى ىذا القكؿ المستند إلى خمكص النية
كلما كانت المذة ال تكمؿ إال بالدكاـ  }مف تحتيا األنيار لك استغرؽ المكاف أفسد، أثبت الجار فقاؿ: 

 }خالديف فييا .قاؿ: 
}جزاء أم الجزاء العظيـ  }كذلؾ : ، طرد األمر في غيرىـ فقاؿسانيـ: إلحكلما كاف التقدير

 .(ِ) أم كميـ"المحسنيف  
 : القرآني إلجمالي لممقطعالتفسير ا :ثالثاً 

ادقيف الذيف آمنكا بمحمدبي   كالذيف كانكا ال ،  نت ىذه اآلية الكريمة ثكاب الن صارل الص 
يستكبركف عف الحؽ كقت سماعو، كال يترددكف في إعبلف استجابتيـ لئلسبلـ، كاالنضماـ لمصؼ 

الحيفالمسمـ، بؿ كانكا يطمعكف في أف ييٍكتىبيكا مع الش اًىًديف، كأ  .(ّ)ف يككنكا مف القكـ الص 
مقاليـ، كقد عمـ اهلل سبحانو كتعالى منيـ  فى سي يقينيـ، كحى  ؽى دي فيؤالء قكـ ٌخميصى إيمانيـ، كصى 

ب راجيو، أال يخيِّ  -سبحانو -سين ةن منو ىذا كمو فقبؿ منيـ قكليـ، كأجاب سؤاليـ، كحقؽ طمعيـ؛ 
 . (ْ) ميومؤمِّ  كال يردٌ 

 عىب رى عنو ،عظيـ، كالعطاء الجزيؿ، كالفضؿ الكبيرمف الثكاب ال ليـ شيئان فاهلل عز كجؿ أعد 
ـِغَ  ]: بقكلو سبحانو ِِ ـَ ؾِقَفو َوَذفَِؽ َجَزاُء اُدْح تَِفو اْلََّْنَوُر َخوفِِدَ ـْ َْحْ ِري ِم ُؿ اهللُ بَِِل َؿوُفقا َجـَّوٍت َْجْ  [َؾَلَثوََبُ

دار النعيـ، تجرل مف تحت بساتينيا كأشجارىا  يف أعطاىـ اهلل تعالى جنات كحدائؽأم: كافأىـ ك 

                                                           

 (.ٖٖ/ّ( تفسير البغكم، )ُ)
 (.ُِٕ/ٔ( نظـ الدرر، لمبقاعي، )ِ)
 (.ْٔٗ/ِ(، في ظبلؿ القرآف، )ُُِ/ ِ( تفسير ابف عرفة، )ّ)
 (.ّْْ/ُ( بتصرؼ يسير، لطائؼ اإلشارات لمقشيرم،)َِٔ/ ٔتفسير القرطبي،)( انظر: ْ)
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ا فبل يسمبيا منيـ أحد، كال دكف فييا أبدن ، يخم  بلؿ األنيار التي تسيؿ مياىيا سمسبيبلن ة الظِّ فى ارً الكى 
لكف عنيا.  يخرجكف منيا كال يحك 

زاءي اٍلميٍحًسًنيفى  ذًلؾى العطاء الجزيؿ الذم منحو اهلل ليـ جى خمصيف في المؤمنيف الم أم ،كى
 . (ُ) أقكاليـ كأعماليـ

فس ره اهلل تعالى في أكؿ سكرة لقماف، قد ك كاإلحساف ىك أعمى درجات اإليماف كاإلسبلـ، 
ـَِغ)]فقاؿ سبحانو:  ِِ وَة َوُهْؿ بِوآلَِخَرِة ُهْؿ 3ُهًدى َوَرْْحًَي فِْؾُؿْح ـَ ْمُتقَن افزَّ َُ ََلَة َو ِؼقُؿقَن افصَّ َُ ـَ  ( افَِّذَ

قؿِـُقَن) في حديث القدر، فقاؿ: "أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فًإف لـ تكف تراه  كفسره النبي، ... [( 6َُ
 ، فيك في الحديث أخص كيحتمؿ كجييف:(ِ) فًإنو يراؾ"
 و مف إيقاع الظاىر مكقع المضمر فيككف ىـ مف المحسنيف.أحدىما: أن  
ة ما أثابيـ بو بأف أعطاىـ جزاء ؿ اهلل عمييـ زياديـ ليسكا مف المحسنيف لكف تفض  الثاني: أن  

ؿ، كفي الثاني إلى الجزاء إشارة إلى ر في األكؿ بالثكاب إشارة إلى التفض  المحسنيف، كلذلؾ عب  
 .(ّ) كجكبو أم أعطاىـ األجر الذم يستحؽ باإلحساف أم استحقو المحسنكف بإحسانيـ

 :(ٗ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
أكلئؾ المؤمنيف بدينيـ الحؽ كبديف اإلسبلـ الحؽ نصاؼ مف اهلل تعالى أن و جازل كاف اإل -ُ

ُم اللَُّ بَِم قاُلوا َجـَّاٍت }المصدؽ لو كالمكمؿ لو، كما قاؿ سبحانو:  كىذا دليؿ عمى   ... َفَلثاََبُ
 . إخبلص إيمانيـ كصدؽ مقالتيـ، فأجاب اهلل سؤليـ كحقؽ طمعيـ

 كحسف إسبلمو. ،فضؿ الكتابي إذا أسمـ -ِ
 مف أطاع اهلل تعالى كافأه بالحسنى. -ّ
 مف خمص إيمانو كصدؽ يقينو يككف ثكابو الجنة. -ْ
 
 
 
 

                                                           

 (.ِٖٓ/ ْ(، التفسير الكسيط لطنطاكم،)ٖ/ٕ(، تفسير المراغي، )ُِٓ/َُ( انظر: تفسير الطبرم، )ُ)
 (، حق قو األلباني كقاؿ: حيث صحيح .ْٓٗٔ(، ح)ِِّ/ْ( سنف أبي داكد، باب في القدر، )ِ)
 (.ُُِ/ِبف عرفة، )( انظر: تفسير اّ)
 (، التفسير المنيجي، جماؿ ُِ/ٕ(،  تفسير المنير، لمزحيمي، )ٕ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم،)ْ)

 (. ٗٗ/ّأبك حساف، )     
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 الرابع المقطع القرآني
 بياف جزاء الكافريف المكذبيف

وتِـَو ُأوَفئَِؽ َأْصَحوُب اجَلِحقِؿ [: قاؿ تعالى ََ ُبقا بَِآ ذَّ ـَ َػُروا َو ـَ ـَ    {.98}املائدة:  ]َوافَِّذَ

 :: التحميؿ المغويأوالً 
 كىك كاحد، معنى عمى يدؿ   صحيح أصؿه  اءكالر   كالفاء الكاؼ "س:فار  ابف قاؿ :ةلغ :الكفر -

 .(ُ) "اإليماف ضد كالكيٍفر: كالت غطية، ٍترالس  
 بؿ تكذيب، معو يكف لـ أك تكذيب، معو كاف سكاء ،وباهلل كرسم اإليماف عدـ ىك ا:اصطبلحن 

 الرسالة، كيعد   تباعا عف الصادة األىكاء لبعض اعبى تِّ ا أك ،كبر أك ،دحس أك، إعراض أك ،كريب شؾ
 .(ِ) منافي لئليماف" وألن   اهلل؛ بحؽ قةالمتعمِّ  الجرائـ مف الكفر
 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآليات :ثانياً 

عز كجؿ الكعد  ا ذكر اهلل  لم  بقا بآَوتـووافذَـ ـػروا وـذَّ }: "-رحمو اهلل-(ّ)قاؿ الخازف
ذكر الكعيد لمف أقاـ منيـ عمى كفره كتكذيبو كأطمؽ  ؛اتليـ مف الجن   كما أعد   ،لمؤمني أىؿ الكتاب

َػُروا  :فقاؿ ،كلمف جرل مجراىـ في الكفر كالتكذيب ،ليككف ىذا الكعيد ليـ ؛القكؿ بذلؾ ـَ ـَ  ]َوافَِّذَ

وتِـَو ُأوَفئَِؽ َأْصَحوُب اجَلحِ  ََ ُبقا بَِآ ذَّ ـَ  .(ْ)"قِؿ[َو
ُبوا بَِآَياتِـَا ُأعوَلئَِك َأْصَحاُب اجلَِحقمِ ]: -رحمو اهلل- (ٓ)كقاؿ اآللكسي ِذيَن َكَػُرعوا عَوَكذَّ : [عَوالَّ

منو لما أف القصد إلى بياف حاؿ  به رٍ عطؼ التكذيب بآيات اهلل تعالى عمى الكفر مع أنو ضى "
 .(ٔ)كبضدىا تتبيف األشياء" ،الكعدليقترف الكعيد ب ؛كذكرىـ بمقابمة المصدقيف بيا ،المكذبيف

 
 

                                                           

 (.ُُٗ/ٓ( معجـ مقاييس المغة البف فارس، )ُ)
 (.ُٔ/ُ( كتاب التكحيد، صالح الفكزاف)ِ)
 عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر بف خميؿ، أبك الحسف، البغدادم، : كى .ىػ( ُْٕ - ٖٕٔ( الخازف )ّ)

 (.ٔ-ٓ/ٓالمعركؼ بالخازف، مف تصانيفو: " لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ". انظر: األعبلـ، لمزركمي )    
 (.ُٕ/ِ( لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، لمخازف، )ْ)
 بد اهلل، شياب الديف، أبك الثناء الحسيني اآللكسي. مفسر، ىػ(: ىك محمكد بف عَُِٕ - ُُِٕ( اآللكسي )ٓ)

. مف أىؿ بغداد، كاف سمفي االعتقاد مجتيدا، تقمد اإلفتاء        محدث، فقيو، أديب، لغكم، مشارؾ في بعض العمـك
 عبلـ، ىػ، كعزؿ فانقطع لمعمـ. مف تصانيفو: " ركح المعاني " في تفسير القرآف. انظر: األُِْٖببمده سنة      
 (.ُٕٔ/ٕلمزركمي )     

 (.ٕ/ْ( ركح المعاني لؤللكسي، )ٔ)
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 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع: ثالثاً 
 ،آياتو اكخالفك بكجكد اهلل تعالى ككحدانيتو، ككٌذبكا  بينت ىذه اآلية الكريمة جزاء الذيف كفركا

 .(ُ) كحيد، كعادكا رسالة القرآف الكريـ كالت   كأنكركا نبٌكةى محمد
مف الذيف قالكا  -بكا في ىذا المكضع ىـ الذيف يسمعكفكفركا ككذ  كالمقصكد قطعان بالذيف 

ما كانكا في مثؿ ىذا المكقؼ، سكاء في ثـ ال يستجيبكف، كالقرآف يسمييـ الكافريف كم   -إنا نصارل
 ؛ذلؾ الييكد كالنصارل كيضميـ إلى مككب الكفار مع المشركيف سكاء ما دامكا في مكقؼ التكذيب

رسكلو مف الحؽ كفي مكقؼ االمتناع عف الدخكؿ في اإلسبلـ الذم ال يقبؿ اهلل لما أنزؿ اهلل عمى 
 .(ِ) مف الناس دينان سكاه

 سببيف:العقاب لفيؤالء استحقوا ىذا "
كالتي تدركيا العقكؿ السميمة، فيـ قد  ،كفرىـ كجحكدىـ بالحقائؽ الثابتة التي جاءتيـ أوليما:

ة تذعف ليا مف غير تردد، ألنيا ىي التي تتفؽ مع العقؿ استحقكه بكفرىـ بيا مع أف النفس السميم
 كالفطرة المستقيمة.

 العالميف لتأييد النبيِّ  ة كالمعجزات التي ساقيا رب  بكا بآيات اهلل تعالى أم األدل  يـ كذ  أن   الثاني:
 قكىا.المرسؿ الذم أرسؿ إلييـ، فيـ لـ يؤمنكا بيذه المعجزات، كلـ يصدِّ 

ذاف مف أجميما كاف العقاب، كلذلؾ عبر بالمكصكؿ الذم يدؿ عمى ىما الم   ببافكىذاف الس  
 .(ّ) "المشار إليو ىك سبب الحكـ عمى أف   ر باإلشارة، كىي تدؿ  مة ىي سبب الحكـ، كعب  الصِّ  أف  

ابي الجحيـ  أف -رحمو اهلل-قاؿ اإلماـ الشعراكم  : "كنفيـ مف قكلو تعالى في اآلية: }أىٍصحى
خرية ا، فيك إما أف يككف عمى سبيؿ الس  العشؽ المتبادؿ بيف النار كأىميا، كليس ىذا مرادن  ىذا يعني

ما أف يككف المراد ىك المبلزمة التامة كالمصاحبة الدائمة التي ال تنفؾ كال  كاالستيزاء بيـ، كا 
 .(ْ)تنيى"

ب المؤمنيف الفرؽ الجمي بيف ثكا ،راجح العقؿ كالفكر ،كىنا يبلحظ كؿ إنساف بعيد النظر
ـ، كىذا الفرؽ كحده الصالحيف كىك جناف الخمد، كجزاء الكافريف العصاة كىك الخمكد في نار جين  

المصير الذم ينتظر كؿ مف لـ  كفيؿ بالٌردع كالٌرىبة كالخكؼ الذم يمؤل النفكس خشية مف سكءً 
 .(ٓ) يؤمف بالقرآف العظيـ كبرسالة اإلسبلـ المجيدة

                                                           

 (.ٗ/ٕ(، كتفسير المراغي، )ُّٓ/َُ( جامع البياف في تأكيؿ القرآف، )ُ)
 (.ْٔٗ/ِ( انظر: في ظبلؿ القرآف، )ِ)
 .، باختصار (َِّّ/ٓزىرة التفاسير، محمد أبك زىرة، )( ّ)
 (.ّّْٖ/ٔ( تفسير الشعراكم، )ْ)
 (.ْٖٗ/ُالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، محمد سيد طنطاكم )( انظر: ٓ)
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 :(ٔ)دايات مف ىذا المقطع القرآنيويمكف استنباط بعض الي
 ـ.بيف كىك خمكدىـ في نار جين  بياف مصير الكافريف كالمكذِّ  -ُ
 الجزاء ال يككف إال  مف جنس كصنيع العمؿ. -ِ
 مف عصى اهلل تعالى فالن ار مأكاه. -ّ
 رىيب بذكره الكعيد بعد الكعد.رغيب كالت  أسمكب الت  الكريـ استعماؿ القرآف  -ْ
 

 امسالخ المقطع القرآني
 عاهلل تعالى وحده المشرِّ 

ُمقا َضق يَبوِت َمو َأَحؾَّ اهللُ َفُؽْؿ َوََّل َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَ ََّل َُيِىه : قاؿ تعالى ر ي ـَ َآَمـُقا ََّل ُْحَ و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ [ 

ُؼقا اهللَ افَّذِ  َّو َرَزَؿُؽُؿ اهللُ َحََلًَّل َضق يًبو َواتَّ ُؾقا ِِم ـُ ـَ * َو    {.22-28ي َأْكُتْؿ بِِف ُمْمِمـُقَن[ }ادوئدة: ادُْعَتِدَ

 : التحميؿ المغويأواًل: 
، كتميؿي إلىٍيو القيميكبالطَّيِّبات -  .(ِ) ، كالصبلة، كاألكؿ، كالنساء، كما شابو ذلؾ: ما تىٍشتىًييًو الن فيكسي
نفسكـ بتحريـ ، كال تبالغكا في التضييؽ عمى أتتجاكزكا الحدكد المرسكمة لكـأم ال  :تعتدواال  -

المباحات عميكـ، كىذا في حدِّ ذاتو تجاكز الحد في االعتداء عمى شرع اهلل بتحريـ ما أحؿ  
 .(ّ)اهلل

 اآليات: المقطع القرآني لما سبقو مف ثانيُا: مناسبة 
أف ىناؾ مناسبةن كترابطان بيف ىذه اآليات كالتي سبقتيا،  -رحمو اهلل -ذكر ابف عاشكر 

، كتكممة عمى صكرة التفريع جاءت ي، خطاب لممؤمنيف بأحكاـ تشريعيةبتدائ"استئناؼ ا فقاؿ:
ذ قد ف الثناء عمى القٌسيسيف كالرىبافلمناسبة ما تقٌدـ م ، كاف مف سٌنتيـ المبالغة في الزىد، كا 

، كالتدى ف كترفيو رىبانية مف االنقطاع عف التزٌكج، كعف أكؿ المحكـ، ككثير مف الطٌيبات كأحدثكا
نٌبو اهلل المؤمنيف عمى أٌف الثناء عمى الرىباف كالقٌسيسيف ًبما ليـ مف لذلؾ كحيسف المباس،  الحالة

 .(ْ)الرىبانٌية " أحكاليـالفضائؿ ال يقتضي اٌطراد الثناء عمى جميع 

                                                           

 (، التفسير المنيجي، جماؿ ُِ/ٕ(،  تفسير المنير، لمزحيمي، )ٔ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم،)ُ)
 (. ٗٗ/ّأبك حساف، )     

 (.ْٖٖ/ٕ( انظر: المباب في عمـك الكتاب، ألبي حفص سراج الديف الدمشقي النعماتي،)ِ)
 (.ْٖٖ/ٕ( انظر: المرجع السابؽ، )ّ)
 (.ُّ/ٕ( تفسير التحرير كالتنكير، البف عاشكر، )ْ)
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و سبحانو بعد استقصاء المناظرة مع أىؿ الكتابيف عاد : "إن  -رحمو اهلل- (ُ)كقاؿ النيسابكرم
كيبل يتكىـ متكىـ أف مدح  ؛اتذ  كاستيفاء الم   ،ـ فبدأ بحؿ المطاعـ كالمشاربإلى بياف األحكا

 .(ِ)"يفالقسيسيف كالرىباف يكجب إيثار طريقتيـ في ىذا الدِّ 
 :ثالثًا: سبب النزوؿ

ٍبتي الم حـ انتشرت  أف رجبلن أتى النبي  عف ابف عب اسو  -ٔ فقاؿ: يا رسكؿ الم و إنِّي إذا أىصى
ُمقا فأنزؿ اهلل:  -ني شيكتي، فحرمت عمي  المحـلمنساء كأخذت ر ي ـَ آَمـُقا ََّل ُْحَ و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ [

{22-28َضق يَبوِت...[}اآلَي 
 (ّ). 

، منيـ عثماف بف مف أصحاب محمدو  رجاالن  : "أف   أخرج ابف جرير عف ابف عباس -ِ
يقطعكا مذاكيرىـ، لكي تنقطع مظعكف، حر مكا النساء كالمحـى عمى أنفسيـ، كأخذكا الشِّفىار ل

فقاؿ: ما أردتـ؟ فقالكا: أردنا أف تنقطع   لعبادة ربيـ. فأخبر بذلؾ النبي  الشيكة كيتفر غكا 
: لـ أكمر بذلؾ، كلكني الشيكة عنا، كنتفرغ لعبادة ربنا، كنميك عف النساء! فقاؿ رسكؿ اهلل 

يا أييا } ه:رى كٍ . فأنزؿ اهلل تعالى ذً اهلل أمرت في ديني أف أتزك ج النساء! فقالكا، نطيعي رسكؿ 
 إلى قكلو:  عتدكا إٌف اهلل ال يحب المعتديفالذيف آمنكا ال تحرِّمكا طيبات ما أحؿ اهلل لكـ كال ت

 .(ْ)  الذم أنتـ بو مؤمنكف}
 في عممو عف  النبي أزكاج سألكا  النبي أصحاب مف انفرن  أف   ، أنس عفأخرج مسمـ  -ّ

 عمى أناـ ال: بعضيـ كقاؿ المحـ، آكؿ ال: بعضيـ كقاؿ النساء، أتزكج ال: يـبعض فقاؿ السر؟
 كأصـك كأناـ، أصمي لكني ككذا؟ كذا قالكا أقكاـ باؿ ما): فقاؿ. عميو كأثنى اهلل فحمد فراش،
 .(ٓ)(مني فميس سنتي عف رغب فمف النساء، كأتزكج كأفطر،

 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعرابعًا: 
ىاتيف اآليتيف ىك الكقكؼ عند حدكد اهلل تعالى، كذلؾ بعدـ التحريـ أك مف مقصد لاإف 

ر مو اهلل، كاهلل تعالى يبغض المنتيكيف  التحميؿ مف قبؿ النفس، فالحبلؿ ما أحم و اهلل، كالحراـ ما حى
 . (ٔ) لحرماتو المخالفيف ألكامره كزكاجره
                                                           

ىػ(: ىك ناصر بف سمماف )كقيؿ سميماف( بف ناصر بف عمراف أبك الفتح  ِٓٓ - ْٖٗ( أبك الفتح النيسابكرم )ُ)
عنا في الكبلـ، مف تصانيفو: " كتاب في عمـ األنصارم النيسابكرم. مف عمماء الشافعية. كاف محدثنا إماما مناظرنا بار 

 (.َُُْ( برقـ )ُّٕ/  ٕالكبلـ ". انظر: طبقات الشافعية الكبرل، لمسبكي )
 (.ٕ/ّ( تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، لمنيسابكرم، )ِ)
 (.ُُْٕ/ِ(، في رحاب التفسير، )ُُْ( انظر: تفسير الجبلليف، )ص:ّ)
 ( .ُٖٓ/َُلقرآف، )( جامع البياف في تأكيؿ اْ)
 (.َُُْ(، ح )ََُِ/ِ( أخرجو مسمـ ، في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو، )ٓ)
 (.ُُّ/ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القرآف الكريـ، لمصابكني، )ٔ)
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المحرمات التي ال  أعظـ مف كجعمو عمـ، ربغي عميو القكؿكتعالى  سبحانو اهلل حـر لقد "
َ افَػَقاِحَش َمو َطَفَر ِمـَْفو َوَمو ] :تعالى قاؿف بؿ جعمو في المرتبة العميا منيا، تباح بحاؿ، َم َرِّ ي َِل َحرَّ ُؿْؾ إِكَّ

ْل بِفِ  ـَز ي َُ  ْ قا بِوهللِ َمو ََل ـُ ـَ َواإِلْثَؿ َوافَبْغَل بَِغْرِ احَلؼ ي َوَأْن ُتْؼِ [ ُشْؾَطوًكو َوَأْن َتُؼقُفقا َظَذ اهللِ َمو ََّل َتْعَؾُؿقنَ  َبَط

وا َظَذ اهللِ  :تعالى كقاؿ  ، {33}األَراف: ـَتُُؽُؿ افَؽِذَب َهَذا َحََلٌل َوَهَذا َحَراٌم فَِتْػَسُ
ِِ ]َوََّل َتُؼقُفقا دَِو َتِصُػ َأْف

وَن َظَذ اهللِ افَؽِذَب  ْػَسُ ََ ـَ  ْؿ َظَذاٌب َأفِقٌؿ[.  افَؽِذَب إِنَّ افَِّذَ ْػؾُِحقَن* َمَتوٌع َؿؾِقٌؾ َوَُلُ َُ {. 118-114:}افـحؾََّل 

 لـ كلما حراـ، ىذا: يحرمو لـ لما كقكليـ أحكامو، في عميو الكذب عمى بالكعيد سبحانو إلييـ فتقدـ
 بما إال حراـ كىذا حبلؿ ىذا: يقكؿ أف لمعبد يجكز ال أنو سبحانو منو بياف كىذا حبلؿ، ىذا: يحمو
 .كحرمو أحمو سبحانو اهلل أف عمـ

 كػذبت،: لػو اهلل فيقػكؿ كػذا، كحػـر كػذا، اهلل أحػؿ: يقػكؿ أف أحػدكـ ليتؽ: السمؼ بعض كقاؿ
 كتحريمػػو بتحميمػػو المبػػيف الػػكحي كركد يعمػػـ ال لمػػا يقػػكؿ أف ينبغػػي فػػبل كػػذا؛ أحػػـر كلػػـ كػػذا، أحػػؿ لػػـ

 .(ُ)"بالتأكيؿ أك التقميد لمجرد اهلل كرحمو اهلل أحمو
ب، كيمنع الحراـ الخبيث، كال إفراط فيو كال تفريط، كال تجاكز يِّ كاإلسبلـ يبيح الحبلؿ الط  

كتحقيؽ منافعيـ،  ،لمراعاة مصالح الناس ؛كالضكابط كالقيكد الشرعية المشركعة ،لمحدكد المعقكلة
 .(ِ) كالمؤذيات عنيـ كالمضارٌ  المفاسدكدفع 

ة التشريع بجممتيا مرتبطة بقضية األلكىية. كالحؽ ي  قض "إف  : -رحمو اهلل-يقكؿ سيد قطب 
اهلل ىك خالؽ ىؤالء البشر  الذم ترتكف إليو األلكىية في االختصاص بتنظيـ حياة البشر، ىك أف  

كرازقيـ. فيك كحده صاحب الحؽ إذف في أف يحؿ ليـ ما يشاء مف رزقو كأف يحـر عمييـ ما 
ـ. فصاحب الممؾ ىك صاحب الحؽ في التصرؼ فيو. يشاء..  كىك منطؽ يعترؼ بو البشر أنفسي

ال شؾ في اعتدائو! كالذيف آمنكا ال يعتدكف بطبيعة الحاؿ  دو تى عٍ كالخارج عمى ىذا المبدأ البدييي مي 
عمى اهلل الذم ىـ بو مؤمنكف، كال يجتمع االعتداء عمى اهلل كاإليماف بو في قمب كاحد عمى 

 .(ّ) "اإلطبلؽ!
 الحؽ   ة، يجد بأف  ن  يتيف مع غيرىما مف ىدم القرآف الكريـ كالس  كالناظر في ىاتيف اآل

بات، يِّ و ليـ مف الط  مكا عمى أنفسيـ ما أحم  سبحانو ينيى المؤمنيف الصادقيف في إيمانيـ مف أف يحرِّ 
و تعالى كمف أف يتجاكزكا حدكده كتشريعاتو، التي جعميا متكافقة مع مصالحيـ العامة كالخاصة، فإن  

 .(ٗ) المعتديف المتجاكزيف لحدكده ب  حً يي  ال

                                                           

 (، باختصار.ُّ/ ُ( إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ابف القيـ الجكزية، )ُ)
 (.َْٗ/ُالكسيط لمزحيمي، ) ( انظر: التفسيرِ)
 (.َٕٗ/ِ( في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )ّ)
 (.ُّّ/ُ(، كصفكة التفاسير، لمصابكني، )ُْٔٗ/ّ( انظر: األساس في التفسير، سعيد حكل، )ْ)
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االعتداء يشمؿ أمريف: االعتداء في الشيء نفسو باإلسراؼ فيو، كاالعتداء بتجاكزه كىذا "
 .(ُ) "كىك الخبائث ،إلى غيره مما ليس مف جنسو

ليـ الحصكؿ  س رى أباح اهلل تعالى لعباده مف خبلؿ ىذه اآليات الكريمة باألكؿ مما يى لقد ك 
 .(ِ) كذلؾ ما دامكا بو مؤمنيف ،بات، كما أمرىـ بمزكـ تقكاهيِّ مف الط   ؿ  حً ا أي ، مم  عميو

 كاألمر بالتقكل ىنا يمـز المحافظة عمى ما أكصى بو اهلل تعالى، كالمداكمة عمييا. 
يراده عقب الٌنيي عف تحريـ الٌطيبات، كاألم لمداللة  ر باألكؿ مف الٌرزؽ الطيب الحبلؿ؛كا 

 .(ّ) قكلزؽ كبيف الت  كال تغاير بيف االستمتاع بطيبات الرِّ  ،منافاة عمى أنو ال
ن و ينبغي لممؤمف أف يتمتع بما تيسر لو مف الطيبات ببل تأثـ كال أ :مف ذلؾ كالخبلصة

اس عمييا، شاكر لو ة الفطرة التي فطر اهلل الن  ضو عامؿ بشرع اهلل مقيـ لسنٌ تحرج، كيحضر قمبو أن  
 .(ْ) مد كالثناء عميوباالعتراؼ كالح

 :(٘)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
 تحريـ ما أحؿ  اهلل تعالى اعتداء عمى شريعتو كحدكده. -ُ
 ـ اهلل عز كجؿ.حرمة تحريـ ما أباح اهلل، كحرمة تحميؿ ما حر   -ِ
  .الت مت ع بالط يِّبات ال ينافي الت قكل -ّ
 طاعة عمى بيا مستعينا يتناكليا بؿ نفسو، عمى كيحرميا لطيباتا يتجنب أف لئلنساف ينبغي ال -ْ

 .ربو
  .بياف مدل حرص الصحابة عمى طاعة اهلل خكفان مف عقابو كطمعان في إنعامو -ٓ
 ع فيو.يف كالتنط  في الدِّ  حرمة الغمكٌ  -ٔ
 

 
 
 
 

                                                           

 (.ُُ/ٕ( تفسير المراغي، )ُ)
 (.ِِْ/ُ(، كتيسير الكريـ الرحمف، السعدم، )ِِٓ/َُ( جامع البياف، لمطبرم، )ِ)
 (.ُٔ/ٕر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، لمزحيمي، )( انظّ)
 (.ُِ/ٕ( انظر: تفسير المراغي، )ْ)
 (، كالتفسير المنيجي، جماؿ ٗ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ِِْ/ُ( انظر: تفسير السعدم، )ٓ)

 (. َُّ/ّأبك حساف، )     



 

 ٗٔ 

 السادس المقطع القرآني
 األيماف وكفَّارتيابياف 

ُؿ اهللُ: قاؿ تعالى ـُ َماِخُذ َُ وَرُتُف إِْضَعوُم  ]ََّل  َِلَن َؾَؽػَّ َْ ْدُتُؿ اْلَ ْؿ بَِِل َظؼَّ ـُ َماِخُذ َُ ـْ 
َِلكُِؽْؿ َوَفؽِ َْ ْغِق ِِف َأ بِوفؾَّ

ْ ََيِْد ؾَ  ـْ ََل ِرَُر َرَؿَبٍي َؾَؿ ْؿ َأْو َْحْ َقُُتُ ِْ
ـْ َأْوَشِط َمو ُتْطِعُؿقَن َأْهؾِقُؽْؿ َأْو ـِ وـَِغ ِم َِ ِة َم ََّ َظَؼَ وٍم َذفَِؽ ِصقَوُم َثََلَثِي َأ

 ْْ ُؽْؿ َت وتِِف فََعؾَّ ََ ُ اهللُ فَُؽْؿ َآ بَغ ي َُ َذفَِؽ  ـَ َِلَكُؽْؿ  َْ َِلكُِؽْؿ إَِذا َحَؾْػُتْؿ َواْحَػُظقا َأ َْ وَرُة َأ ػَّ  { .28ُؽُروَن[ }ادوئدة:ـَ

 : التحميؿ المغويأواًل: 
 كىك الم غىا، مجرل فيجرم كفكر، ركٌية عف ال يكرد الذم كىك بو، يعتدٌ  ال ما": الكالـ مف المَّْغوُ  -

 .(ُ)"الٌطيكر مف كنحكىا العصافير صكت
ـُ  -  .(ِ) "عزمتـ": َعقَّْدُت
. بالكفارة عميو غطي وكأن  : بعضيـ قاؿ ذلؾ؛ نحك أك صكـ أك صدقة مف بو رفِّ كي  ما": اْلَكفَّاَرةُ  -

 أم نكبالذ   رتكفِّ  ايألن   اراتكف   اراتالكف   يتكسمِّ  فييا، ثً نٍ بالحً  يجب ما فعؿ: اليميف كتكفير
 بيا كأمر كتابو في تعالى اهلل بينيا كقد ،الخطإً  كالقتؿ الظيار ككفارة األيماف كفارة مثؿ تسترىا
  .(ّ)"عباده

ىك الس ٍتري كىالت ٍغًطيىةي، ثـ  صارت اٍلكيٍفًر ك  صفة مبالغة مفالكف ارة "كقاؿ صاحب تفسير المنار: 
  .(ْ) "اتبعض الذ نكب كالمؤاخذ اؿ تكفِّرفي اصطبلح الش ٍرًع اسمنا ألعم

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
الٌمو تعالى بعد أف نيى عف  ألف   ،بما قبميا متعٌمقةذكر الزحيمي في تفسيره: "أف  ىذه اآلية 

 ا إلى الٌمو، سألكا الٌنبي تحريـ الٌطٌيبات بسبب قكـ أرادكا الٌزىد كالتٌقٌشؼ كالٌترٌىب في الحياة تقٌربن 
 .(ٓ) األيماف"ارة بإنزاؿ حكـ كف   عٌما يصنعكف بأيمانيـ التي حمفكىا، فأجابيـ اهلل 

 :ثالثًا: سبب النزوؿ
كاف لو أيتاـ كضيؼ، فانقىمب مف شغمو بعد ساعة مف   ركم أف عبد الم و بف ركاحة" 

، فقاؿ: ال كالم و ال آكيميوي الميمة، فقاؿ ضيفو: كما أنا الميؿ. فقىاؿ: أىعىش ٍيتيـٍ ضيفي؟ فقالكا: اٍنتىظى  ٍرنىاؾى

                                                           

 (.ِْٕ/ُاني، )( المفردات في غريب القرآف، لؤلصفيُ)
 َ(ِِْ/ُ( تفسير السعدم، )ِ)
 (.ُْٖ/ٓ( لساف العرب، البف منظكر، )ّ)
 (.ُّ/ٕ( تفسير المنار، لمحمد رضا، )ْ)
 (.ُِ/ٕ( تفسير المنير، لمزحيمي، )ٓ)
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فأخبره فقاؿ  بالذم يأكؿ، كقاؿ أيتامو: كنحف ال نأكؿ، فمما رأل ذلؾ أكؿ كأكمكا. ثـ أتى الن ًبي  
 .(ُ) "لو:" أطعت الر ٍحمف كعصيت الش يطاف" فنزلت اآلية

 :القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعرابعًا: 
فقد دٌلت اآلية عمى  ما يتعمؽ باأليماف مف أحكاـ،مقصد ىذه اآلية الكريمة ىك بياف إف  
 كمنعقدة، لغك،: )أقساـ ثبلثة إلى اليميف العمماء قسـكقد ، كاليميف المنعقدة المغكحكـ يميف 

 ( .كغمكس
 عائشة عف كرد كقد ،كتككف مف غير قصد حكـ بيا يتعمؽ ال التي اليميف فيي: غكالم   فأما

 كىذا قكؿ  مرفكعان  عنيا ذلؾ ركم كاهلل، كبمى كاهلل، ال: الرجؿ كبلـ ىك المغك: قالت أنيا
ف كىك قكؿ أبي حنيفة ، كقيؿ: في المعصية، كقيؿ: عمى غمبة الظ  الشافعي، كقيؿ: ىك في اليىٍزؿ

كؿ كالمشرب كأحمد، كقيؿ: اليميف في الغضب، كقيؿ: في النسياف، كقيؿ: ىك الحمؼ عمى ترؾ المأ
 .(ِ) كالممبس كنحك ذلؾ

 في يحنث ثـ يفعمو ال أك يفعمو بأف المستقبؿ في أمرو  عمى يحمؼ أف فييالمنعقدة:  أماك 
 .(ّ)الكريـ القرآف فٌصميا كما الكفارة فييا يجب فيذه يمينو،

فبل  ،انةن أك خي ان لمسمـ، أك يقصد بيا غش   ع حؽو التي يقصد بيا ضياى  اليميف ييفالغمكس: أما ك      
 .(ْ) مف تكبة كرجكع الى اهلل، مع أداء الحقكؽ ألربابيا د  كال صياـ، بؿ ال بي  ،كال صدقة ،يكفرىا عتؽ

سبحانو ال يعاقب عباده عمى ما سبقت إليو ألسنتيـ مف األيماف  الحؽ   ف أف  كىذه اآلية تبيِّ 
ن   قكا اليميف ثـ حنثكا فيو ، فإذا ما كث  قكه منياما يحاسبيـ بما كث  التي لـ يقصدكا منيا التكثيؽ، كا 

ما بكسكتيـ كسكة معتادة، فعمييـ الكف   ارة، كتككف إما بإطعاـ عشرة مساكيف مف الطعاـ الكسط، كا 
م   بلث فيمزمو ف الحانث في يمينو أداء أحد ىذه األمكر الث  ؽ، فإف لـ يتمك  ا بتحرير رقبة مف الرِّ كا 

 .حينيا صياـ ثبلثة أياـ

ـ  ترتيب، فبل يجكز ألحد أف يصكـ كىك يقدر عمى إحدل الخيارات في ؽ فالسِّيا اآلية تخيير ث
 ة عند الحنث فيو.كىذه ىي كفارة اليميف الشرعيالثبلثة، 

                                                           

 ( .ِٓٔ-ِْٔ/ٔ( تفسير أحكاـ القرآف لمقرطبي، )ُ)
 (.ُّٕ/ّ( انظر: تفسير ابف كثير، )ِ)
 (.ُُٔٔ/ٕكريـ لشحاتو، )( انظر: تفسير القرآف الّ)
 (.َُُٓ/ٔ( انظر: في رحاب التفسير لمشيخ كشؾ، )ْ)
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أمر اهلل تعالى عباده بأف يصكنكا أيمانيـ فبل يحمفكا لغير ضركرة، كال يتجاىمكا كبعد ذلؾ 
ـ  التكفير عنيا عند الحنث فييا،  سؽ مف البياف و يكضح لعباده أحكامو عمى ىذا الن  ببياف أن  ب عق  ث

 .(ُ) عمى إرشاده كتكجييو ليـ يشكركهالشافي الكافي، رجاء أف 
 :(ِ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

كحده ال شريؾ  تعالى حمؼ األيماف: أف ال يحمؼ إال  باهلل عندما يجب عمى المسمـ مراعاتو  -ُ
ذا حمؼ فبل يحمؼ إال  صادقنا. لو،  كال يحمؼ إال  لضركرة تدعكه لذلؾ، كا 

  إف  الكاجب عمى المؤمف أف يحفظ يمينو، بأف يكفِّر عنيا إذا حنث بيا. -ِ
 .العتؽ أك الكسكة أك اإلطعاـ عف العجز عند إال بالصياـ الكفارة تصح ال -ّ
 طمقان.كحرمة الحمؼ بغير اهلل تعالى م ،ة اإلكثار مف الحمؼكراى -ْ
، ألن يا مكسكىي اليميف الغاليميف المقصكدة إذا كانت كذبنا استحؽ  صاحبيا العذاب الش ديد  -ٓ

 تغمس صاحبيا في الن ار.
 اليميف المقصكدة التي يحًنث صاحبيا فييا الكف ارة المحد دة في اآليات. -ٔ
إذا حمؼ أف  حمؼ عمى ترؾ مندكب أك فعؿ مكركه، كتكفيره عمى ذلؾ أما استحباب حنث مف -ٕ

 يو الكفارة.ميترؾ كاجبان أك يأتي محرمان فإف حنثو كاجب كع
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 ((.ُْٕٗ-ُْٔ/ّ(، كاألساس في التفسير، لسعيد حكل، )ِٖٓ-ِْٔ/ٔ( انظر: )الجامع ألحكاـ القرآف، )ُ)
المنيجي،  (، كالتفسيرَُ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ٕٔٓ/ُ( انظر: ركائع البياف، لمصابكني، )ِ)

 (. َُّ/ّجماؿ أبك حساف، )
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 األوؿ المقطع القرآني
 الخمر والميسر تحريـ 

قَْطوِن : ىقاؿ تعال َّْ ـْ َظَؿِؾ اف َِل اخَلْؿُر َواَدقِِْسُ َواْلَْكَصوُب َواْلَْزََّلُم ِرْجٌس ِم ـَ َآَمـُقا إِكَّ َو افَِّذَ و َأُّيه ََ [

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  قؿَِع َبْقـَُؽُؿ افَعَداَوَة َوافَبْغَضوَء ِِف اخَلؿْ * َؾوْجَتـُِبقُه َفَعؾَّ َُ قَْطوُن َأْن  َّْ ِرَُد اف َُ َِل  ْؿ إِكَّ ـُ ُصدَّ ََ ِر َواَدْقِِسِ َو

ََلِة َؾَفْؾ َأْكُتْؿ ُمـَْتُفقنَ  ـِ افصَّ ِر اهللِ َوَظ ـْ ـْ ِذ  . {81-88[ }ادوئدة:َظ

 : التَّحميؿ المُّغويأواًل: 
 التعارؼ في صار الخمار لكف ًخمىار،: بو يستر لما كيقاؿ الشيء، ستر: الخمر أصؿ الخمر: -

مير، كجمعو رأسيا، المرأة بو تغٌطي لما اسما َـّ ] :تعالى قاؿ خي َـّ َظذ ُجقُقَِبِ ـَ بُِخُؿِرِه ْب [ َوْفَقْْضِ

ٍمر، {30الـور/} . مسكر لكؿٌ  اسـ الناس بعض عند كىك العقؿ، لمقرٌ  خامرة لككنيا سٌميت كالخى
 .(ُ)كالتمر العنب مف لممتخذ اسـ بعضيـ كعند

البعير، كمىٍف كسب يكزِّع ما كسب  قمار العرب باألزالـ، كانكا يتقامركف بيا عمى لحـ الميسر: -
 .(ِ)عمى فقراء الحي

: صيبكالن   ر،جى كالحى  اءنى كالبً  ،حً مٍ الر   بً صٍ نى كى  اناتئن  اكضعن  وعي ضٍ كى : يءالش   نصب" اُب:اأْلَْنصَ  -
 كتذبح تعبدىا حجارة لمعرب ككاف ،بٍ صي كني  نصائب: كجمعو الشيء، عمى تنصب الحجارة
ُ لَ ـَ ]: تعالى قاؿ. عمييا  قْ َُ  ٍى ُص كُ  إػ ؿْ َّنَّ

 ]َوَمو ُذبَِح َظَذ افـهُصِى[:قاؿك  ، [ّْ/ المعارج] [نقْ ُض ؾِ

 .(ّ)" {91}املائدة: َواْلَْكَصوُب َواْلَْزََّلُم[]: قاؿ اب،صى أنٍ : جمعو في يقاؿ كقد،  {3}ادوئدة:
 .(ْ)"  كىي الًقداح التي يستقسـ بيا الكفار قبؿ اإلقداـ عمى الشيء، أك اإلحجاـ عنو" األزالـ: -
اسه  كرجاؿ رجس، رجؿ: يقاؿ ر،ذً القى  يءالش  : الرٍِّجسي " رِّْجُس: -  عىمىؿً  ًمفٍ  ًرٍجسه : }تعالى قاؿ. أىٍرجى

ٌما الٌطبع، حيث مف إٌما: أكجو أربعة عمى يككف كالرٍِّجسي  ،[َٗ/المائدة]  الش ٍيطافً   جية مف كا 
ٌما العقؿ، ٌما الشرع، جية مف كا   ا،كشرعن  كعقبلن  اطبعن  تعاؼ الميتة فٌ فإ كالميتة، ذلؾ كؿٌ  مف كا 

 نٌبو ذلؾ كعمى العقؿ، جية مف رجس ذلؾ إفٌ : كقيؿ كالميسر، الخمر: رعالش   جية مف كالرٍِّجسي 
ٍثميييما}: تعالى بقكلو  فالعقؿ نفعو عمى إثمو يكفي ما كؿٌ  ألفٌ  ،[ُِٗ/البقرة]  نىٍفًعًيما ًمفٍ  أىٍكبىري  كىاً 

 .(ٓ) "األشياء أقبح بالعقؿ الٌشرؾ إفٌ  حيث مف رجسا الكافريف كجعؿ تجٌنبو، يقتضي

                                                           

 (.ِٖٗ( انظر: مفردات ألفاظ القرآف، لؤلصفياني، )ص:ُ)
 (.ّْ( انظر: زبدة التفاسير مف فتح القدير، لمشككاني،)ص:ِ)
 (.ِٖٗ( مفردات ألفاظ القرآف، لؤلصفياني، )ص:ّ)
 (.ُِِ/ُ( التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير، )ْ)
 (.ِّْظ القرآف، لؤلصفياني، )ص:( مفردات ألفآ)



 

 ٗٙ 

 .(ُ) "كالمقاتمة ،كالمضاربة ،المشاتمة"ىي  اْلَعداَوَة: -
 .(ِ)"يمنعكـ" :َيُصدَُّكـْ  -
 : مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا:  

باحة ما حر ـ اهلل عمييـ، كبي ف كف ارة  "بعد أف نيى اهلل تعالى عف تحريـ ما أحم و ليـ، كا 
و اهلل تعالى نداءن ثانينا لممؤمنيف بي ف فيو مضار    .(ّ)المحر مات، كأمرىـ باجتنابيا" اليميف، كج 

 ثالثًا: سبب النزوؿ :
لما نزؿ تحريـ الخمر، قاؿ: الميـ بيِّف لنا في  قاؿ: " عف عمر بف الخطاب ركل النسائي  -ُ

ْؿِر َواْدَْقِِسِ ُؿْؾ ؾِقِفَِل ]لتي في سكرة البقرة: ، فنزلت ىذه اآلية اينافاالخمر بيانان ش ـِ اخْلَ َلُفقَكَؽ َظ ِْ ََ

بِرٌ  ـَ ، قاؿ: فدعي عمر، فقرئت عميو فقاؿ: الميـ بيِّف لنا في الخمر بيانان شفاءن، فنزلت [إِْثٌؿ 
ََلَة َوأَ ]اآلية التي في النساء:  ـَ آَمـُقا ََّل َتْؼَرُبقا افصَّ و افَِّذَ َ و َأُّيه ، فكاف منادم رسكؿ [ْكتُْؿ ُشَؽوَرىََ

إذا أقاـ الصبلة نادل: أف ال يقربف  الصبلة سكراف، فدعي عمر فقرئت عميو فقاؿ: الميـ  الم و 
بيِّف لنا في الخمر بيانان شفاءن. فنزلت اآلية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عميو، فمما بمغ 

 .(ْ) عمر: انتيينا انتيينا"قاؿ: فقاؿ  )َفَفْل َأْكُتْم ُمـَْتُفوَن(
 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قدـ مرات، ثبلث الخمر متحرِّ ": قاؿ  ىريرة أبي عفركل أحمد  -ِ

 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فسألكا الميسر، كيأكمكف الخمر يشربكف كىـ المدينة، كسمـ
 آخر إلى  لمناس منافعك  كبير إثـ فييما قؿ كالميسر الخمر عف يسألكنؾ: }اهلل فأنزؿ عنيما،
 يشربكف ككانكا  كبير إثـ فييما: }قاؿ إنما عمينا، حـر ما: الناس فقاؿ[ . ُِٗ:البقرة] اآلية

المغرب، خمط في  في أصحابو أـ المياجريف، مف رجؿ صمى األياـ مف يكما كاف حتى الخمر،
تقربكا الصبلة كأنتـ سكارل قراءتو، فأنزؿ اهلل ]عز كجؿ[ آية أغمظ منيا: }يا أييا الذيف آمنكا ال 

[ ككاف الناس يشربكف، حتى يأتي أحدىـ الصبلة كىك ّْحتى تعممكا ما تقكلكف  ]النساء: 
مفيؽ. ثـ أنزلت آية أغمظ مف ذلؾ: }يا أييا الذيف آمنكا إنما الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ 

ا. كقاؿ الناس: يا رسكؿ اهلل، رجس مف عمؿ الشيطاف فاجتنبكه لعمكـ تفمحكف  قالكا: انتيينا ربن
كانكا يشربكف الخمر كيأكمكف الميسر، كقد  ماتكا عمى سرفيـناس قتمكا في سبيؿ اهلل، ]كناس[ 

جعمو اهلل رجسا مف عمؿ الشيطاف؟ فأنزؿ اهلل تعالى: }ليس عمى الذيف آمنكا كعممكا الصالحات 

                                                           

 (.ِْْ/ْ( محاسف التأكيؿ، لمقاسمي )ُ)
 (.ّّٔ/ُ( صفكة التفاسير، لمصابكني، )ِ)
 (.َُٓ/ّ( التفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )ّ)
 (.َٔٓ/ ُ( المحرر في أسباب نزكؿ القرآف مف خبلؿ الكتب التسعة، )ْ)
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و كسمـ: "لك حـر عمييـ لترككه كما جناح فيما طعمكا  إلى آخر اآلية، كقاؿ النبي صمى اهلل عمي
 .(ُ)تركتـ"
 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعرابعًا: 

يي عف ىك تحريـ الخمر كالميسر، كالن   تيفالكريم تيفاآلي دؼ النبيؿ مف ىاتيفيالياـ كالمقصد ال إف  
التي  ، كاآلثاـعظيمةباألزالـ، لما فييما مف األضرار الفاحشة كالمفاسد ال كاالستقساـتعظيـ األنصاب 
.(ِ)س أك البدف أك العقؿ أك الماؿفٍ لن  في اتتكلد منيما سكاءن 

 ، أف  ىاتيف اآليتيففي  المؤمنيف المستجيبيف ألمرهلعباده ف يبيِّ كتعالى فاهلل سبحانو 
شكؿ بيا ب لبلستقساـالمسك رىات بأنكاعيا، كلعب القمار، كاألصناـ المنصكبة لعبادتيا، كاتخاذ السياـ 

غير عادؿ، ليس ىي إال خبائث زينيا الشيطاف، كمف ثـ يأمرىـ باالبتعاد عنيا كؿ البعد حتى 
 .(ّ) يتحقؽ ليـ الفبلح كالصبلح في الدنيا كاآلخرة

تحريـ الخمر مٌر لمٌتركيض كبالتدريج في مراحؿ ثبلث، كالحكمة مف ذلؾ  كمف المعمكـ أف  
 .(ْ) ذلؾ أدعى لتنفير الناس مف الديف كمومت الخمر دفعة كاحدة لكاف و لك حرِّ أن  

ـًو تعالى: اهلل فقد نزؿ قكؿ َِ ـْ َثَؿَراِت افـَِّخقِؾ َواْلَْظـَوِب َتتَِّخُذوَن ِمـُْف َشَؽًرا َوِرْزًؿو َح  []َوِم
 تعالى:[ أشارت اآلية إشارة خفية إلى أف الخمر ليس رزقان أم ال ينتفع بو. ثـ نزؿ قكلو ٕٔ]النحؿ:

ايىٍسأىليك ] ا أىٍكبىري ًمٍف نىٍفًعًيمى ٍثميييمى نىاًفعي ًلمن اًس كىاً  مى ا ًإٍثـه كىًبيره كى ٍيًسًر قيٍؿ ًفيًيمى ٍمًر كىاٍلمى ]البقرة:  [نىؾى عىٍف اٍلخى
َلَة َوَأْكتُْؿ ُشَؽوَرى [، ثـ نزؿ قكلو تعالى:ُِٗ ـَ آَمـُقا َّل َتْؼَرُبقا افصَّ و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ [، ثـ ّْلنساء: ]ا []

رِّحان بالنيي كالتحريـ القاطع في سكرة المائدة:قا ْؿُر  ؿ تبارؾ كتعالى ميصى َِل اخْلَ ـَ آَمـُقا إِكَّ َو افَِّذَ و َأُّيه ََ [

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقنَ  قَْطوِن َؾوْجَتـِبُقُه َفَعؾَّ َّْ ـْ َظَؿِؾ اف  .(ٓ)[َٗ]المائدة:  [َواْدَْقِِسُ َواْلَكَصوُب َواْلَْزَّلُم ِرْجٌس ِم
 كأصبحت الخمر، شرب فكاألً  القكـ أف   كذلؾ بميغة، حكمة الترتيب بيذا الخمر ـتحري في"ك 

 لذلؾ يستجيبكا لـ كربما نفكسيـ عمى ذلؾ لشؽ كاحدة دفعة عمييـ حٌرمت فمك حياتيـ، مف جزءان 
 الجنة ذكر فييا المفٌصؿ مف سكرة القرآف مف نزؿ ما أكؿ» : عائشة السيدة تقكؿ كما النيي،
 تشربكا ال: نزؿ ما أكؿ نزؿ كلك كالحراـ، الحبلؿي  نزؿ اإلسبلـ إلى الناس ثاب إذا حتى كالنار،
 .«أبدان  الخمرة ندع ال: لقالكا الخمر

                                                           

 (.َُٖ/ّ( تفسير القرآف العظيـ، البف كثير، )ُ)
 (.ُُٓ-ُُْ/ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القرآف، لمصابكني، )ِ)
 (.ُّٔ/ُ(، كالمنتخب، لجنة مف عمماء األزىر، )ُٖٕ/ّ( انظر: تفسير القرآف العظيـ، البف كثير )ّ)
 (.ٖٓٓ/ُ( انظر: التفسير الكاضح، محمكد حجازم، )ْ)
 (.ُِٔ/ْ( انظر: المكسكعة اإلسبلمية المعاصرة، )ٓ)
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 سمؾ فقد االجتماعية، األمراض معالجة في اإلسبلـ انتيجيا التي الحكيمة الخطة مف كذلؾ
 اآلية في كما مباشر غير يؽبطر  مو نفيربالت   فبدأ( األحكاـ تشريع في التدريج) طريؽ بالناس
 ضرر فيو كشيء ضئيؿ، نفع فيو شيء: شيئيف بيف المقارنة طريؽ عف المباشر نفيربالت   ثـ األكلى،
 ثـ الثالثة، اآلية في كما الصبلة أكقات في الجزئي حريـبالت   ثـ الثانية، اآلية في كما جسيـ، كخطر

 .(ُ)"التشريع ىذا أدؽ ما فمم و الرابعة، اآلية في كما األكقات جميع في الكمي حريـبالت  
و كمنيا: أن   ،مامنيا: تصدير الجممة بإن   ،أكيدالخمر كالميسر بكجكه مف الت   د تحريـكقد أك  

 عمؿ مف جعميما وأن  : كمنيا ،ارجسن  جعميما وأن  : كمنيا، نو كتعالى قرنيما بعبادة األصناـسبحا
 جعؿ وأن  : كمنيا. باجتنابيما أمر وأن  : كمنيا ،البحت الشر إال منو يأتي ال كالشيطاف الشيطاف،
ذا الفبلح، مف االجتناب  ما ذكر وأن  : كمنيا ،كممحقة خيبة االرتكاب كاف افبلحن  االجتناب كاف كا 

 إليو يؤدياف كما كالقمار، الخمر أصحاب مف كالتباغض التعادم كقكع كىك الكباؿ، مف منيما ينتج
 ما أبمغ مف  منتيكف أنتـ فيؿ: }تعالى كقكلو. الصبلة أكقات مراعاة كعف ،اهلل ذكر عف الصد مف

 ىذه مع أنتـ فيؿ كالمكانع، الصكارؼ أنكاع مف فييما ما عميكـ تمي قد: قيؿ كأنو بو، ينيى
 .(ِ)تزجركا كلـ تكعظكا لـ كأف عميو، كنتـ ما عمى أنتـ أـ منتيكف، الصكارؼ

جمد أربعيف كفعؿ  قيؿ ثمانكف، فقد ركم أف  الن بي "كحكـ شارب الخمر: أربعكف جمدة، ك 
: أخؼ الحدكد ثمانكف فأمر بو مثمو، فمم ا كاف عمر استشار الن اس فقاؿ عبد الر حماف أبك بكر

 .عمر
كمثؿ الخمر كؿ ماد ة يحصؿ منيا ضرر مالي أك جسماني أك خطر اجتماعي أك خطر 

 . (ّ)أخرل فيي محر مة حرمة الخمر"ديني كالحشيش كاألفيكف أك أم ماد ة 
كقد قاؿ أىؿ العمـ كثيرة، ك فادحة  فيي كمفسدىما الخمر كالميسر ارٌ ضمبالنِّسبة إلى كأم ا 
 :(ْ)حك الت اليعمى الن   ة بالدِّيف كالد نيا، كىيمتعمِّق أف  مفاسدىما
 :المفاسد المتعمقة بالدِّيفأواًل: 

ََلِة َؾَفْؾ َأْكُتْؿ ُمـَْتُفقنَ : قكلو في تعالىك  كىذا كما أخبر سبحانو ـِ افصَّ ِر اهللِ َوَظ ـْ ـْ ِذ ْؿ َظ ـُ ُصدَّ ََ  .[]َو
س إذا استغرقت فٍ ة، كالن  ة الجسماني  ذ  رب كالم  ث الط  يكرِّ  و؛ ألن  تعالى فشرب الخمر يمنع عف ذكر اهلل

ع عف ذكر اهلل كعف الصبلة مان الجسمانية غفمت عف ذكر اهلل تعالى، كأم ا الميسر فيكفي الم ذ ات 

                                                           

 (.ِّٕ/ ُلبياف تفسير آيات األحكاـ )( ركائع اُ)
 كما بعدىا. ِٖٓ/  ٔ، كتفسير القرطبي  ٕٓٔ - ْٕٔ/  ُ( تفسير الزمخشرم ِ)
 (.ُُٓٓ/ٔ( في رحاب التفسير، كشؾ، )ّ)
 (.ّٖٓ/ْ(، البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي،)ُُٓ-ُُْ/ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القرآف، لمصابكني )ْ)
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مف أف يخطر ببالو شيء سكاه، كال  ااستغراقو في لذ ة الغمبة مانعن  و إف كاف غالبان صارألن   ؛كذلؾ
 .(ُ) ىذه الحالة مما تصد عف ذكر اهلل كعف الصبلة شؾ أف  
 :نياالمفاسد المتعمِّقة بالدُّ : اثانيً 

 نو أخطار كثيرة، منيا:                                                   كىذا النكع مف المفاسد يتكلد منو كيتفرع ع
 العداكة أف تقع بينكـ رفالشيطاف يريد لكـ بشرب الخمر كلعب الميسالخطر االجتماعي:  .ُ

جٌدا عمى  حريصكالبغضاء فيقضى عمى جماعتكـ، كيشتت شممكـ كييدـ كيانكـ، كاإلسبلـ 
  زالة أسباب الشقاؽ كالنزاع فيما بينكـ.أخكتكـ كاتحادكـ كتضامنكـ كا  

كالشكاىد عمى ىذا كثيرة كاضحة، كال غرابة فالخمر تذىب العقؿ الكاعي كتستره، كىك الذم 
يدرؾ قكاعد العرؼ كالدِّيف التي تمنعنا عف الش رِّ كالكقكع فيو، فإذا ضاع كاستتر، ظير اإلنساف 

 كيقكـ بأحط األعماؿ كأقذرىا!! ة،ي  نً بشيكاتو كطبيعتو الحيكانية يأتى الد  
 .(ِ)كالميسر كما فيو مف ربح كخسارة، ببل عمؿ كتجارة، مثار العداكة كالبغضاء في نفكس البلعبيف

كفناء الشباب  ،فالخمر كالميسر يعمبلف عمى ضياع الشخصية الخطر الشخصي كالصحي: .ِ
ف كاف  ؛ لذا فإن و ال يجكز شربكىبلؾ الصحة، كاالنغماس في تيار الرذيمة الخمر حتى كا 

كما جعؿ اهلل تعالى شفاء (ّ)أن و قاؿ: )إن و ليس بدكاء كلكن و داء( النبي  فقد صح  عف لمتداكم،
 .(ٓ)كالخمر يعد  مف المسكرات (ْ)(أسكر فيك حراـ شرابو  كؿ  : )، كقاؿ أم تو فيما حر ـ عمييا

 .(ٔ)افعغير الن   ارِّ ديد األمكاؿ في الض  الخطر المالي: كذلؾ يككف بتب .ّ
مو اهلل تعالى عمينا، بعدما أف باتت اآليات بينة، م ا حر  نحذر مأف  لذا فحرم بنا ككاجب ًمن ا

 كالحيثيات التي تكجب التحريـ كاضحة.
احتراسان لبياف ما قد ييساء فىٍيميو مف  اجاءتقد  تيفاآلي اتيفى كبعد ىذا العرض فإن و يتبيف أف  

ا عندىـ مف الطيبات، تالخمر كالميسر كان ألف   ؛مف تحميؿ الطيبات كتحريـ الخبائثاآليات السابقة 
الكاىية ككف قد أيٍبًطمت ىذه الشبيةي ت تافالكريم يتاف، فبيذه اآلتعالى مما ييفتخر بو كالعياذ باهللك بؿ 

 في تحميؿ الخمر كالميسر.
 :(ٚ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

                                                           

 (.ِْٓ/ُِب، لمرازم، )( انظر: مفاتيح الغيُ)
 (.َٔٓ/ُ( انظر: التفسير الكاضح، محمكد حجازم، )ِ)
 (.ُْٖٗ(، ح)ُّٕٓ/ّ( صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب تحريـ التداكم بالخمر،  )ّ)
 (.ِِْ(، ح )ٖٓ/ُ( صحيح البخارم، كتاب األشربة، باب: ال يجكز الكضكء بالن بيذ كال المسكر، )ْ)
 (.ُُْٓ/ٔفسير، كشؾ، )( انظر: في رحاب التٓ)
 (.َْ/ٕ( انظر: تفسير المنير، لمزحيمي، )ٔ)
 (.َُٖ/ّ(، كالتفسير المنيجي،  )ُّ/ِجزائرم، )لم(، كأيسر التفاسير، ٕٔٓ/ُ( انظر: ركائع البياف، )ٕ)
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 .كاألزالـ باألنصاب قرنا كليذا االجتماعية الجرائـ أخطر مف كالميسر خمرال -ُ
، ككجكب اجتنابيا كي يفكز مجتنبيا حرمة الخمر كالقمار، كتعظيـ األنصاب كاالستقساـ باألزالـ -ِ

 بالفبلح كالرِّضكاف.
تنػػب مسػػارب الشػػيطاف كطػػرؽ إغكائػػو كثيػػرة، ألن ػػو ال يريػػد لئلنسػػاف الخيػػر، كعمػػى العاقػػؿ أف يج -ّ

 الكقكع فييا.
 .كجكب االنتياء مف تعاطي ىذه المحرمات فكران كقكؿ انتيينا يا ربنا كما قاؿ عمر -ْ
بياف عمة تحريـ شرب الخمر كلعب الميسر كىي إثارة العداكة كالبغضاء بيف الشاربيف كالبلعبيف  -ٓ

 كالصد عف ذكر اهلل كعف الصبلة كىما قكاـ حياة المسمـ الركحية.
 

 نيالثا المقطع القرآني
 واجبة طاعة اهلل تعالى ورسولو 

َِل َظَذ َرُشقفِـَو افَبََلُغ : قاؿ تعالى ُشقَل َواْحَذُروا َؾنِْن َتَقفَّْقُتْؿ َؾوْظَؾُؿقا َأكَّ ]َوَأضِقُعقا اهللَ َوَأضِقُعقا افرَّ

 { .88اُدبُِغ[ }ادوئدة:

 التحميؿ المغوي: :الأو 
 .(ُ) "خالفتـ إف ابلمعذ يعرضكـ عما ابتعدكا": اْحَذُروا -
 .(ٕ) "الطاعة عف أعرضتـفإف ": َؾنِْن َتَقفَّْقُتؿْ  -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآليات ثانًيا:
( تأكيد لمتحريـ، )كأطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ كاحذركا تعالى لوقك : "-رحمو اهلل-القرطبي  قاؿ      

لمنيي عنو، كحسف عطؼ" كأطيعكا اهلل" لما كاف في كتشديد في الكعيد، كامتثاؿ لؤلمر، ككؼ عف ا
ـ   ،االمتقدـ معنى انتيكا. ككرر" كأطيعكا" في ذكر الرسكؿ تأكيدن  الكبلـ حذر في مخالفة األمر،  ث
فإف تكليتـ" أم خالفتـ )فإنما عمى رسكلنا الببلغ المبيف( في " عد مف تكلى بعذاب اآلخرة، فقاؿ:كتك 

 .(ّ)"المرسؿ أف يعاقب أك يثيب بحسب ما يعصى أك يطاع تحريـ ما أمر بتحريمو كعمى

                                                           

 (. ُّٔ/ُ(  تفسير المنتخب، لجنة مف عمماء األزىر، )ُ)
 (.ُْْ/ُ( أكضح التفاسير، محمد الخطيب، )ِ)
 (.ِّٗ/ٔجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، )( الّ)
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ترؾ المألكؼ أمٌر  ، ككافف ذلؾ مألكفان ليـ محبكبان عندىـ: "كلما كاكقاؿ البقاعي رحمو اهلل
الفة بقكلو عاطفان عمى ما تقديره: ، أكد دعكتيـ إلى اجتنابو محذران مف المخمف ضرب السيكؼ

 .(ُ) مركـ بو مف اجتناب ذلؾ"أم فيما أ }وأضقعقا اهلل{: فانتيكا

 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعا: لثً ثا
الممؾ األعمى الذم ال شريؾ لو كال  إف مقصد ىذه اآلية الكريمة ىك األمر بطاعة اهلل 

ًمي ة، كذلؾ في جميع ما أمرن  أمر ألحد سكاه، كبطاعة رسكلو محمد  ا ا بو كنيين الكامؿ في الر سي
ًلي ا و أمرىما كنيييما في الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ دخكالن عنو، كيدخؿ في  . (ِ) أك 
ر تككف في  سبحانو لوطاعة ال ألف   ؛ولرسكلك  وة لاعاألمر بالط   كتعالى سبحانو اهلل ككر 

في تفصيمو، كىكذا نجد أنو ال تمتبس طاعة بطاعة كال تتناقض  طاعة لمرسكؿ الحكـ العاـ، كال
 .(ّ) اعةطاعة مع ط

، أف  فييا ترغيب بطاعة اهلل تعالى كطاعة رسكلو بيرل  الكريمة كالناظر في اآلية
و ال يخالؼ الميرسىؿ ن  إ، كأعرض عف ىدم السماء فكتحذير مف المخالفة فمف خالؼ رسكؿ اهلل 

نما يخالؼ الميرًسؿ، كىك  إِْن َظَؾقَْؽ إَِّلَّ ]تعالى: اهلل قاؿ  كما ا باليدايةا، كال مكم فن ليس مسيطرن  كا 

ورى:افَبََلغُ  ًَ : ]أيًضا { ، عوقال سبحاكه29[ }الشُّ َِل َأْك ْر إِكَّ ٌر)مُ َؾَذ ـي ْقطٍِر)81َذ ـي َِ ًَ َظَؾقِْفْؿ بُِؿ ِْ [. ( 88( َف

]الغاشقة[
 (ْ). 
ما ىك الكاجب عميو مف الببلغ  : "فقد فعؿ الرسكؿ -رحمو اهلل- (ٓ)الشككانياالماـ قاؿ 
كا بالمخالفة إال  أنفسىكيـ، كفي ىذا مف الز جر ما ال يقادر قدره ال ذم فيو ر  شادكـ كصبلحكـ، كلـ تضر 

 .(ٔ) كال ييٍبمىغي مداه"

                                                           

 (.ِْٗ/ٔ( نظـ الدرر، لمبقاعي، )ُ)
(، محاسف التأكيؿ، َٕٖ/ِ(، فتح الرحماف في تفسير القرآف، عبد المنعـ تعيمب، )ِْٗ/ٔ( انظر: نظـ الدرر، )ِ)
(ْ/ِْٓ.) 
 (.ّّٕٖ/ٔ( انظر: تفسير الشعراكم، )ّ)
 (.ُُٕٓ/ٕ)( انظر: تفسير القرآف الكريـ، لشحاتو، ْ)
 ىػ(: ىك محمد بف عمي بف محمد الشككاني فقيو مجتيد مف كبار عمماء صنعاء  َُِٓ - ُُّٕ( الشككاني )ٓ)

 ىػ كمات حاكمنا  ُِِٗاليمف. كلد بيجرة شككاف )مف ببلد خكالف باليمف( كنشأ بصنعاء، ككلي قضاءىا سنة      
 ف مصنفاتو: " فتح القدير " في التفسير. انظر: األعبلـ مؤلفنا. م ُُْبيا. ككاف يرل تحريـ التقميد. لو      
 (، أبجد العمـك الكشي المرقـك في بياف أحكاؿ العمـك ُْْ/ ِ(، كالمكسكعة الفقيية الككيتية )ُٕ/ٓلمزركمي، )     
 (.َِِ-َُِ/ ّلمقنكجي )     

 (.ٖٓ/ِ( فتح القدير، لمشككاني)ٔ)



 

 ٕ٘ 

في حٌؽ مف خالؼ في  شديده  ككعيده  عظيـه  : "كىذا تيديده -رحمو اهلل- (ُ) كقاؿ اإلماـ الرازم
 .(ِ) ىذا الت كميؼ كأعرض فيو عف حكـ الم و، كبيانو"

و ال حجة ليـ يكـ يمقكف ركا أن  ف: فالمعرضكف عف الطاعة كالمقبمكف عمى اآلثاـ عمييـ أف يتذك  إذ   
كبم غىييما شرع المكلى ما فيو صبلحيـ ف ليـ الرسكؿ ربيـ، فقد أعذر سبحانو إلييـ، كبي  

 (ّ). 
 إالٌ  كطاعتيما ال تككف حقان  ،محمد كرسكلو  تعالى محبة اهلل أف   كيظير مف ىذا العرض

تا عمى ىكل النفس،  في ترؾ ك فكس قد أيٍشًربت حب  الخمر كالميسر كالشرؾ، بعض الن   ف  ألإذا قيدِّمى
 .ىذه المألكفات صعكبةه عمى النفكس

و كمحبتيما عمى ىكل نفس رسكلو طاعة ك تعالى ـ طاعة اهلل إنساف أف يقدِّ لذا فحرم بكؿِّ 
 . (ْ)ًيمافزمرة أىؿ اإل كيككف معالجن ة حتى يدخؿ 

 :(٘)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
 كالحذر مف معصيتيما.، كجكب طاعة اهلل تعالى كالرسكؿ  -ُ
 االمتثاؿ كجكه مف ذلؾ غير كتعـ كاألزالـ كاألنصاب كالميسر الخمر ترؾ تعـ كرسكلو اهلل طاعة -ِ

 .كاالجتناب
 . بالطاعة مرباأل اىتماما (كأطيعكا)كممة اهلل تعالى  كرر  -ّ
ة عمى العباد. تبميغ الن اس ما أنزلو اهلل الكاجب عمى الرسكؿ  -ْ قامة الحج   إليو، كا 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 عمر بف الحسيف بف الحسف، الرازم، فخر الديف، أبك عبد اهلل،  ىػ(: ىك محمد بف َٔٔ - ْْٓ( الرازم )ُ)
لييا نسبتو، كأصمو مف       المعركؼ بابف الخطيب. مف نسؿ أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو. كلد بالرم كا 
 ( .ُِّ/ ُ(، ك طبقات المفسريف، لؤلدنو )ِْٖ/ ْطبرستاف. انظر: كفيات األعياف )    

 (.ِْٔ/ُِ( تفسير الرازم، )ِ)
 (.َٕٖ/ِ( انظر: فتح الرحماف في تفسير القرآف، تعيمب، )ّ)
 (.ِّّ( انظر: رسالة المناسبات كأثرىا في تفسير التحرير كالتنكير، )ص:ْ)
 (، كالتفسير ُّ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )َّ/ٕ( انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر، )ٓ)

 (. َُٖ/ّ، )المنيجي، جماؿ أبك حساف    



 

 ٖ٘ 

 ثالثال المقطع القرآني
 ترؾ المؤاخذة مظيٌر مف مظاىر رحمة اهلل تعالى بعباده

وِت ُجـَوٌح ؾِقَِل  :قاؿ تعالى وحِلَ ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ َؼْقا َوَآَمـُقا ]َفْقَس َظَذ افَِّذَ  َضِعُؿقا إَِذا َمو اتَّ

ـُقا َواهللُ َُيِ  َِ َؼْقا َوَأْح َؼْقا َوَآَمـُقا ُثؿَّ اتَّ وِت ُثؿَّ اتَّ وحِلَ ـَِغ[ }ادوئدة:َوَظِؿُؾقا افصَّ ِِ  .{83ىه اُدْح

 :: التحميؿ المغويأوالً 
 .(ُ)، كالمؤاخذةكـالم  ، ك ثـىك اإل :ُجَناحٌ ال -
 .(ِ)قبؿ التحريـ الميسر مف كأكمكا الخمر مف شربكا فيماأم  :َطِعُموا ؾِقَِل  -
َؼْقا - وِت  اتَّ وحِلَ  ،بتحريميا عمميـ بعد المحرمات عف كابتعدكا اهلل، خافكا إذاأم " :َوَآَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ

 .(ّ)"أحكاـ مف بعد ليـ شرعو بما كتصديقيـ اهلل، مف خكفيـ عمى استمركا ثـ
َؼْقا وَ ثُ  - ـُ ؿَّ اتَّ َِ  .(ْ)"أعماليـ كأحسنكا المعاصي اتقاء عمى ثبتكا ثـأم ":قاَأْح

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآليات :ثانياً 
إجماؿو في فيـ اآلية التي  : "ىذه اآلية بياف لما عرض مف-رحمو اهلل-قاؿ ابف عاشكر 

إثـ ألٌف اهلل كصؼ بعض المسمميف أٌف شرب الخمر قبؿ نزكؿ ىذه اآلية قد تمٌبس ب، إذ ظٌف قبميا
 .(ٓ)الخمر كما ذكر معيا بأٌنيا رجس مف عمؿ الشيطاف"

: "كلما كانكا قد سألكا عند نزكؿ اآلية عما مف شأف األنفس -رحمو اهلل-كقاؿ البقاعي 
، قاؿ جكابان لذلؾ منيـ كىك يفعميما، كىك مف مات لناظرة لمكرع المتحرؾ لمسؤاؿ عنوالصالحة ا

 سبحانو أف   ففبي   ف آمنكا كعممكا  أم تصديقان إليمانيـ }الصالحات جناح }ليس عمى الذي: السؤاؿ
قيف لما ، ككانكا مؤمنيف عامميف لمصالحات مت  يـ لـ يككنكا منعكا منيماارد ألن  ىذا السؤاؿ غير ك 

 .(ٔ) مات"مف المحر   يسخط الرب  

 سبب النزوؿ: .ثالثا
: "أٌنو لٌما نزؿ قالكا  ف عازب، كابف عٌباسأنس بف مالؾ، كالبراء ب ركل البخارم أف    

كيؼى بأصحابنا الذيف ماتكا كىـ يشربكف الخمر،ى أك  تحريـ الخمر، قاؿ ناس مف أصحاب النبي 
                                                           

 (.ُْٓ/ْ( انظر: الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، لمسميف الحمبي، )ُ)
 (.َُٓ/ّ( انظر: التفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )ِ)
 (.ُْٔ/ُ( المنتخب، لجنة عمماء األزىر، )ّ)
 (.َِْ/ٗ( المكسكعة القرآنية، إبراىيـ األبيارم، )ْ)
 (.ِّ/ٕ، )( التحرير كالتنكير، البف عاشكرٓ)
 (.ِٓٗ/ٔ( نظـ الدرر، لمبقاعي، )ٔ)



 

 ٘ٗ 

ناحه ًفيما قاؿ كىي في بطكنيـ كأكمكا الميسر. فأنزؿ اهلل: اًلحاًت جي ًمميكا الص  مىى ال ًذيفى آمىنيكا كىعى }لىٍيسى عى
 .(ُ)يىة" طىًعميكا   اآٍل 
ٍنوي قاؿ: " كنت ساقيى القكـ في منزؿ أبي طمحة ككاف ك  عف أنس بف مالؾ رىًضيى الم وي عى

رِّ  مناديان ينادم: أال إف   خمرىـ يكمئذو الفضيخ فأمر رسكؿ الم و  مت، قاؿ: فقاؿ لي أبك الخمر قد حي
بعض القكـ: قد قيتؿ قـك  ت في سكؾ المدينة، فقاؿرى جى طمحة: أخرج فأىرقيا، فخرجت فيرقتييا، فى 

نىاحه ًفيمىا طىًعميكا( " اًت جي اًلحى مىى ال ًذيفى آمىنيكا كىعىًمميكا الص   .(ِ) كىي في بطكنيـ فأنزؿ الم و: )لىٍيسى عى
 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع .رابعا

و فإن  مقصد ىذه اآلية الكريمة ىك بياف جانب مف مظاىر رحمة اهلل تعالى بعباده،  إف  
ا لمخمر قبؿ تحريميا، لـ سبحانو ال يؤاخذ الناس عمى الفعؿ إال مف بداية تحريمو، فمف مات شاربن 

رفيف المباح مستكم الط   ألف   ؛كال مدح ،كال أجر ،كال ذـ ،كال مؤاخذة ،يكف لو كال عميو شيء، ال إثـ
مات كالخمر في بطنو حاؿ  ؤاؿ عف حاؿ مفخكؼ كال لمس  رع، فبل حاجة لمت  سبة إلى الش  بالنِّ 

 .(ّ)إباحتيا
وَن اهللُ فِقُِضقَع إََِِلَكُؽْؿ إِنَّ :كىذه اآلية نظير سؤاليـ عم ف مات إلى القبمة األكلى، فنزلت ـَ ]َوَمو 

{163اهللَ بِوفـَّوِس َفَرُءوٌف َرِحقٌؿ[ }افبؼرة:
 (ٗ). 

كرارىا، كالمقصكد مف ذلؾ، قكل كتت بكصؼ الت  مى تً كالمتأمؿ في ىذه اآلية يمحظ بأنيا قد خي 
لى مرتبة اإلحساف في إاهلل كاستمراره عمى ذلؾ حتى يصؿ كجكب امتبلء قمب المؤمف بتقكل 

قي المؤمف الذم يعمؿ الصالحات، فضمو بأجر قي المحسف أفضؿ مف المت  المت   ألف   ؛العبادة
 .(ٓ) اإلحساف

 

ر اهلل تعالى االتِّقاء ثبلث مر ات في ىذه  يادة في كلقد كر  اآلية الكريمة، كىذا يقتضي الزِّ
  .(ٔ) المعنى عند كؿ لفظة اتِّقاء
 اإلحساف(.  -اإليماف  –)اإليماف كالعمؿ الصالح  كجاءت التقكل مع:

 بتمقي أمر اهلل بالقبكؿ كالتصديؽ كالدينكنة بو كالعمؿ. االتقاء األوؿ: -
 بديؿ كالتغيير.بالثبات عمى التصديؽ، كترؾ التاالتقاء  االتقاء الثاني: -

                                                           

 (.ِْْٔ(، ح )ُِّ/ّ( ركاه البخارم، كتاب المىظىاًلـً كىالغىٍصًب، باب صب  الخمر في الطريؽ، )ُ)
 (.َٗٓ/ُ( المحرر في أسباب نزكؿ القرآف مف خبلؿ الكتب التسعة، )ِ)
 (.ْٕ/ٕلمنير، لمزحيمي، )(، كالتفسير إُُٔ/ٕ( انظر: تفسير القرآف الكريـ، لشحاتو،)ّ)
 (.ُّٖٔ/ُ( انظر: الكسيط لسيد طنطاكم، )ْ)
 (.ُُٕٔ/ ٕ(، كتفسير القرآف الكريـ لشحاتو، )ِٕٗ/ٔ( انظر: تفسير القرطبي، )ٓ)
 (.ْٕٗ/ُ( انظر: تفسير الكسيط لمزحيمي، )ٔ)



 

 ٘٘ 

 .(ُ)اإلحساف، كالتقرب بنكافؿ األعماؿىك االتقاء ب االتقاء الثالث: -
أداء الفرائض  كافؿ دكف الفرائض، أف  ب بالن  قر  قاء الثالث بالت  االتِّ  كمما يدلِّؿ عمى أف  

ث لكاف كاجتناب المحرمات مذككر في االتقاء األكؿ، فمك كانت ىي نفسيا المرادة في االتِّقاء الثال
 .(ِ)تكراران في اآلية، كال تكرار في ذلؾ

كأما بالنِّسبة إلى اإلحساف المذككر في اآلية فيك: إما إحساف العمؿ، أك اإلحساف إلى 
 .                (ّ)الخمؽ، أك إحساف المشاىدة المتقدِّـ، كال مانع مف الحمؿ عمى الجميع

 :(ْ)رآنيويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع الق
 .كجكب التقكل حتى المكت ككجكب اإلحساف في المعتقد كالقكؿ كالعمؿ -ُ
 طمعت إذا ميزانيا ييتز ألف عرضة كانت لو، ذاكر باهلل، مؤمف قمب إلى تسكف لـ إذا لتقكلا -ِ

 .الشيطاف كنزغات النفس، أىكاء عمييا
 

 رابعال المقطع القرآني
 االبتالء سنة ربانية

َو:قاؿ تعالى و َأُّيه ََ ـْ  ] ِدَُؽْؿ َوِرَموُحُؽْؿ فِقَْعَؾَؿ اهللُ َم َْ قِْد َتـَوفُُف َأ ـَ افصَّ ٍء ِم ُؽُؿ اهللُ بَِقْ ـَ َآَمـُقا َفَقبُْؾَقكَّ افَِّذَ

ـِ اْظتََدى َبْعَد َذفَِؽ َؾَؾُف َظَذاٌب َأفِقٌؿ[ }ادوئدة: وُؾُف بِوفَغْقِى َؾَؿ  .{ 86ََيَ

 :التحميؿ المغويأواًل: 
ؽُ  - ، كما ابتمي بني أم ليختبرن كـ كيمتحنن كـ :ؿُ َفَقْبُؾَقكَّ يد في األشير الحـر ؛ كذلؾ بتحريـ الص 

 .(ٓ)إسرائيؿ أال يعتدكا في الس بت
 المعنييف مف ككؿ المصيد، كبمعنى كالقنص، االصطياد، بمعنى، مصدر: لغة الصيد تعريؼ -

 .باإلحراـ يحظر فيما داخؿ
 المتكحش جناحيو، أك بقكائمو، أخذه عف الممتنع البرم كافالحي ىك الحنفية عند :اصطالحاالصيد 

 الشافعية كعند. الخمقة أصؿ في المتكحش البرم الحيكاف ىك المالكية كعند. الخمقة أصؿ في
 .(ٔ)المحـ المأككؿ المتكحش البرم الحيكاف ىك كالحنابمة

                                                           

 (.ٖٕٗ/ِ( انظر: تفسير الظِّبلؿ، لسيد قطب، )ُ)
 (، بتصرؼ يسير .َّٖ/ّصبلح الخالدم، )( تفسير الطبرم، تيذيب الدكتكر ِ)
 (.ِْٕ/ْ( انظر: محاسف التأكيؿ، )ّ)
 (. ُّ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ُِ/ْ( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب، )ْ)
 (.َُُ/ّ( انظر: التفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )ٓ)
 (.ُِٔ/ ِ) ( المكسكعة الفقيية الككيتية،ٔ)



 

 ٘ٙ 

ِدَُؽؿْ  - َْ كيـٍ  َتـَوُفُف َأ ًرمىاحي  كال بيد عميو مقدكر غير ال االبتبلء، بذلؾ ـ  ليت صيده، مف نكفتتمك  ": أم: كى
 .(ُ)"فائدة لبلبتبلء يبقى فبل رمح،

 .(ِ)"، كىك قضيب طكيؿ في رأسو ًسنافه أك حربىةه ييطعىفي بياريٍمح جمع": ِرَماُحُكـْ  -
 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 

، كتيدِّ حبلؿ الص  ا سمؼ مف إعف العفك عم   في مً عٍ إف  اآلية تي " اـ اهلل د بانتقيد في األشير الحـر
يـ مقدمكف عمى امتحاف مف داء لمذيف آمنكا... أن  بالنِّ  تعالى و اهللثـ يتكج  ممف يعكد بعد ىذا البياف، 

ف يخافو بالغيب، فمف ماهلل تعالى كابتبلء في أمر الصيد الذم نيكا عنو كىـ محرمكف... ليعمـ 
 .(ّ) "عذاب أليـعد ذلؾ فمو اعتدل ب
 النزوؿ: سببثالثا: 

"أخرج ابف أبي حاتـ في سبب نزكؿ ىذه اآلية عف مقاتؿ أنيا نزلت في عمرة الحديبية 
حيث ابتبلىـ اهلل بالصيد كىـ محرمكف، فكانت الكحكش تغشاىـ في رحاليـ، ككانكا متمكنيف مف 

ـٍ تىن}ا، برماحيـ، كذلؾ قكلو تعالى: ا بأيدييـ، كطعنن صيدىا أخذن  كي ًرماحي ـٍ كى كا بأخذىا، فيم    اليوي أىٍيًديكي
 .(ْ)الصيد يككف بيما غالبا" ألف   ؛ت ىذه اآلية، كخص األيدم كالرماحفنزل

 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعرابعًا: 
ب اني ة التي يجرييا  إف  مقصد ىذه اآلية الكريمة أال كىك بياف سن ة مف سنف اهلل تعالى الر 

عباده اهلل عز  كجؿ أف يبتمي  حيث جرت العادة كىي سن ة االبتبلء، نو في كؿِّ زماف كمكاف سبحا
 .(ٓ)المؤمنيف اختباران ليـ كامتحانان، ليعمـ الذيف يخافكنو بالغيب، فيرفع درجاتيـ، كيعمي مقاماتيـ

ضعيف ألمره؛ كعبل ينادم عباده المؤمنيف الخا جؿ   الحؽ   كفي ىذه اآلية الكريمة نجد بأف  
ة كالطيكر حاؿ إحراميـ ي  رِّ و سيبتمييـ كيختبرىـ كذلؾ بتحريمو عمييـ صيد الحيكانات البى ليخبرىـ بأن  

مع ككنيا سيمة المناؿ ليـ، ليرل مدل التزاميـ بشرعو، كخكفيـ مف عقابو األخركم، كفي نياية 
بعد بياف حرمة ذلؾ فمو عذاب أليـ كىك محـر  رٌ اآلية يبيف اهلل سبحانو أنو مف اعتدل عمى صيد البى 

 ،عرض كاالعتداء حينئذ يككف مكابرة محضةالت   ألف   ى؛في نار جينـ عمى مخالفتو لشرع اهلل تعال
كانخبلع عف خكفو كخشيتو بالكمية، كمف ال  ،كخركج عف طاعتو ،كعدـ مباالة بتدبير اهلل تعالى

                                                           

 (.ِّْ/ُ( تفسير الكريـ الرحماف، لمسعدم، )ُ)
 ( .َْٗ/ِ( معجـ المغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، )ِ)
 (.ٕٗٗ/ِ( في ًظبلؿ القرآف، سيد قطب، )ّ)
 (.ّّٗ/ُ( تفسير آيات األحكاـ، لمسايس، )ْ)
 (.ِٕ/ُٓاده المؤمنيف، محمد العرفج، )(، كنداء رب العالميف لعبَُٖ-َٖٗ/ِ( انظر: تفسير فتح الرحماف، )ٓ)
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نة ال يكاد يراعيو في عظائـ ؿ ىذه الببليا الييِّ كال يراعي حكـ اهلل تعالى في أمثا ،يممؾ زماـ نفسو
 .(ُ)المداحض
في ىذا  -رحميـ اهلل تعالى-ا سمفيا الصالح ة اإلسبلمية، كخصكصن كلقد نجحت األم  "

منيـ، كحبيـ لصيده  ميما أغراىـ قربو رِّ االختبار، فقد تجنب أبناؤىا كىـ محرمكف صيد البى 
ؿ فيما يشبو ىذا االختبار فقد نياىـ اهلل عف الصيد في يـك ، بينما أخفؽ بنك إسرائيكاالنتفاع بو

أف تحايمكا  ال  إمف اهلل ليـ، فما كاف منيـ السبت، فكانت األسماؾ تظير ليـ في ىذا اليكـ امتحانا 
عنة كالمسخ الييكد الم   عمى صيدىا بأف حبسكىا في يـك السبت، ليصيدكىا في غيره.. فاستحؽ  

 .     (ِ)"ة أخرجت لمناسسبلمية أف تككف خير أم  ة اإلت األم  كاستحق  
 :(ٖ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

 يبتمي اهلل سبحانو كتعالى عباده بما شاء، امتحاننا كاختبارنا منو سبحانو. -ُ
م ـى با -ِ سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  لصيد بيف أيدييـ.لحديبية بكثرة اابتبلء اهلل تعالى ألصحاب رسكؿ اهلل صى

كحـر عمييـ صيده فامتثمكا أمر اهلل تعالى كلـ يصيدكا فكانكا خيران مف بني إسرائيؿ كأفضؿ منيـ 
  عمى عيد أنبيائيـ.

 تربيةك  الصبر، تعكيدىاك  المؤمنة، فسالن   اختبارجؿ أل إال   لمحرميفعمى ا الصيد تحريـ يكف لـ -ّ
  .العزيمة

ف   كبارىا، في ىتترب   كما ألمكر،ا صغار في ىتترب   العزيمة إف   -ْ  جسمية، قكة إلى تحتاج كبارىا كا 
رادة  .ركحية عزيمة إلى تحتاج يافإن   المينة، اليينة األمكر أما نفسية، كا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 (.ُِ/ٕلؤللكسي)، (، ركح المعانيُْ/ِلمجزائرم، )(، كأيسر التفاسير ُُٗ-َُٗ/ّتفسير ابف كثير، )( انظر:ُ)
 ( بتصرؼ.ُُٕٗ/ٕ( تفسير القراف الكريـ لشحاتو، )ِ)
 (، كالتفسير ُٔ/ِر الجزائرم، )(، كأيسر التفاسير، ألبي بكِّْٓ/ٓ( انظر: زىرة التفاسير، محمد أبك زىرة، )ّ)

 (. ُُِ/ّالمنيجي، جماؿ أبك حساف، )    
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 خامسال طع القرآنيالمق
 الصيد في حاؿ اإلحراـ وجزاؤه

ـَ َآَمـُقا ََّل َتْؼُتُؾقا قاؿ تعالى:     َو افَِّذَ و َأُّيه ََ ًدا َؾَجَزاٌء ِمثُْؾ َمو َؿَتَؾ ] ـْ َؿتََؾُف ِمـُْؽْؿ ُمتََعؿ ي قَْد َوَأْكتُْؿ ُحُرٌم َوَم افصَّ

وـَِغ َأْو َظْدُل  َِ وَرٌة َضَعوُم َم ػَّ ـَ و َبوفَِغ افَؽْعبَِي َأْو  ًَ ـَ افـََّعِؿ ََيُْؽُؿ بِِف َذَوا َظْدٍل ِمـُْؽْؿ َهْد َذفَِؽ ِصَقوًمو فَِقُذوَق َوَبوَل ِم

ـْ َظوَد َؾَقـَْتِؼُؿ اهللُ ِمـُْف َواهللُ َظِزٌَز ُذو اْكتَِؼوٍم * ُأِحؾَّ َفُؽْؿ َصقُْد َأمْ  افَبْحِر َوَضَعوُمُف َمَتوًظو ِرِه َظَػو اهللُ َظِلَّ َشَؾَػ َوَم

ُؼقا اهللَ افَّ  َم َظَؾقُْؽْؿ َصْقُد افَز ي َمو ُدْمُتْؿ ُحُرًمو َواتَّ قَّوَرِة َوُحر ي َِّ وَن[ }ادوئدة: َفُؽْؿ َوفِؾ َؼُ  {. 84-85ِذي إَِفْقِف ُْحْ

 :التَّحميؿ المُّغوي أواًل:
 .(ُ)"أم كأنتـ محرمكف بحجٍّ أك عمرةو " :ُحُرـٌ  -
 .(ِ)كالغنـ كالىًمًعز قىراٍلبى ىي اإلبؿ ك : النَِّعـُ  -
 .(ّ)قىاًفمىةممسافريف أك اللأم : مسَّيَّاَرةِ ل -

 :ف اآلياتمناسبة المقطع القرآني لما سبقو مثانيًا: 
ـ  يِّ مف الط   "بعد أف نيى سبحانو عف تحريـ ما أحؿ   يسر، استثنى استثنى الخمر كالم بات ث

صيد البحر كطعامو حبلؿ،  حاؿ اإلحراـ كأكجب جزاء عمى قتمو، كبي ف أف   يىنا مما يحؿ الصيد ف
عندىـ حتى كاف  مكف ككثركىـ محر  كقد نزلت ىذه اآلية عاـ الحديبية حيث ابتبلىـ اهلل بالصيد

 .(ْ)ا برماحيـ"ا بأيدييـ كطعنن رحاليـ فيتمكنكف مف صيده أخذن  ييغشاىـ ف
  : سبب النزوؿ:ثالثا

كاسمو -: "أف  اآلية األكلى نزلت في رجؿ يقاؿ لو أبك اليسر-رحمو اهلل-(ٓ)ركل البغكم
ىك محـر فقتمو ا عاـ الحديبية بعمرة فشٌد عمى حمار كحش ك كاف محرمن  -عمرك بف مالؾ األنصارم

 .(ٔ)فنزلت ىذه اآلية"
: "اآلية الثانية نزلت في بني مدلج ككانكا ينزلكف في أسياؼ البحر -رحمو اهلل-كقاؿ الكمبي

 .(ٕ)سألكا عما نضب عنو الماء مف السمؾ فنزلت"
                                                           

 (.َُُ/ّ( التفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )ُ)
 (.ٖٓٓ/ُِ( انظر: لساف العرب، البف منظكر، )ِ)
 (.ْٕٔ/ُ( انظر: المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، )ّ)
 (.ُّ/ٕ( تفسير المراغي، أحمد المراغي، )ْ)
 ىػ(: ىك الحسيف بف مسعكد بف محمد، أبك محمد، الفراء البغكم. شافعي المذىب، كمف َُٓ-ّْٔ( البغكم، )ٓ)

 (.ّٕ/ْتصانيفو: "معالـ التنزيؿ في التفسير". انظر: تذكرة الحفاظ )     
 (، بتصرؼ يسير.ٕٗ/ّ( معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغكم، )ٔ)
 (.ّٗٔ/ْحياف، ) ( البحر المحيط، البفٕ)
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 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعرابعًا: 
ياف أحكاـ الصيد لممؤمنيف، كما ليـ ىك ب الكريمتيف المقصد النبيؿ مف ىاتيف اآليتيف إف  

 .(ُ)منو، كما عمييـ فيو، كىـ في حاؿ اإلحراـ
المعمكـ أف  اإلنساف العربي مٌياؿ بطبعو إلى الصيد، كمحتاج إليو بحكـ قمة مكارد الحياة ف

 الصيد طعاـ لذيذ، إال في الماضي، كىك ال يكاد يستغني عف االصطياد في كؿ زماف كمكاف ألف  
 صيد البحر في حاؿ اإلحراـ بحج أكيد، فأباح منو ش رع تجاكب مع ىذا الميؿ الطبيعي لمص  ال أف  

 .(ِ)عمرة، كحٌرـ منو صيد البر في تمؾ الحالة أك اآلكنة
تبلفو كجرحو الصيد فقتؿ: "-رحمو اهلل-قاؿ ابف المنذر  مىى حراـ كا  ، عى ذا المحـر  قتؿ كا 

مىى ذىًلؾى  كليس جزاؤه، فعميو عمدنا صيدنا المحـر  مف كعمى: عباس ابف قىاؿى  كذلؾ خطأ، قتمو مف عى
  .(ّ)مرة" كؿ في الجزاء مرة بعد مرة اإلحراـ في الصيد قتؿ

اتفؽ العمماء عمى تحريـ الصيد داخؿ الحـر بمكة، كاختمفكا في غيرىا، فعند الجميكر ك 
ـى  ف  إً ): النبي  لحديث .(ْ)ةيفحنلم خبلفان  ،المدينة صيدعمى المحـر  ـريح ـى  ًإٍبرىاًىي ر  نِّي مىك ةى، حى  كىاً 

ر ٍمتي  ًدينىةى  حى ا اٍلمى بىتىٍييىا، بىٍيفى  مى اىييىا، ييٍقطىعي  الى  الى ادي  كىالى  ًعضى ٍيديىىا ييصى  .(ٓ)(صى
فدية كتككف بأف  عمى الحاج أك المعتمر المخالؼ ليذا التحريـأكجب قد الش رع أف  كما  

ف اإلبؿ أك البقر أك الغنـ، يحكـ بذلؾ رجبلف عدالف مف يؤدم نظير ما قتؿ مف الصيد، م
ما أف يدفع مقابؿ ذلؾ ماالن، أك أف يشترم طعامان بماؿ  المسمميف، كيقدمو لمفقراء عند الكعبة، كا 

أف يصكـ عف إطعاـ يعادؿ قيمة الصيد المقتكؿ كيطعمو لمفقراء، لكؿ فقير ما يسد حاجتو يكمان، أك 
نتاج  حاؿ إحراموشعر المعتدم عمى صيد البر ستي مف ىذه الكف ارة أف، كالمقصد كؿ مسكيف يكما
 .(ٔ)جرمو كسكء فعمتو

كبذلؾ نرل أف اآليات الكريمة قد حٌذرت المؤمنيف مف التعرض لمصيد في حالة إحراميـ 
 .(ٕ)كبي نت الجزاء المترتب عمى مف يفعؿ ذلؾ، كىددت مف يستييف بحدكد اهلل بالعذاب الٌشديد

 
 

                                                           

 ( بتصرؼ يسير.ّٗ/ْ( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، )ُ)
 (.ْٕٗ/ُ( انظر: الكسيط لمزحيمي، )ِ)
 (.ُِٓ/ ُ( اإلقناع، البف المنذر، )ّ)
 (.ِّٖٗ/ّ( انظر: الفقو االسبلمي كأدلتو، الزحيمي، )ْ)
 .(ُِّٔ(، ح)ِٗٗ/ ِ،) ( صحيح مسمـ، باب: فضؿ المدينة كدعاء النبي ٓ)
 (.ِْْ/ُ(، كتيسير الكريـ الرحمف، السعدم، )ُُّ/ِ( انظر: فتح القدير: الشككاني)ٔ)
 (.ُُُٖ/ٕ( انظر: تفسير القرآف الكريـ، لشحاتو، )ٕ)
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،  ألف   ؛مف اهلل كرحمة فضبلن  ت صيد البحرا أيضا قد أحم  كنجدى البحر بعيد عف الحـر
ككف فييا بحار فتحريـ صيد البحر عميو قد يؤدم ممكف أف ي المحـر قد يحـر في منطقة اإلنساف ك 

جياده دكف أف تككف ىناؾ فائدة تعكد عمى سكاف الحـر  .(ُ)إلى تعبو كا 
 عمى المحرميف ما يأتي: مصيد البرِّ الحكمة مف كراء تحريـ الا كأم  

تكريـ كتعظيـ منطقة الحـر فيي منطقة أماف كاطمئناف كسبلـ، ال لمبشر كحدىـ، بؿ لمبشر  -ُ
 ض ليا بسكء.عر  كلغير البشر مف مخمكقات اهلل التي نيت شريعتو عف الت  

و في الحـر ال يقتمو ا كلك كجد قاتؿ أبيو ال يقتؿ صيدن ن  إحتى  تعكيد المؤمف عمى السبلـ عممي ان  -ِ
 ؿ.منطقة الحً  خرج إلى إال  إذا

ذم البيت الحراـ بكاد غير  ألف   ؛ـ ألىؿ مكة كحدىـ حتى ينتفعكا بوتكفير الصيد حكؿ الحر  -ّ
ميف لزيارة زرع، كسكاف ىذه المنطقة مف كسائؿ حياتيـ الصيد، فمك أبيح الصيد لممحرميف القاد

ل الذم ىك مصدر انتفاع يد البرِّ قتؿ الكثير مف الص   ل ذلؾ إلىألد   ،البيت مف كؿ فج عميؽ
 .(ِ)لمقاطنيف في تمؾ المناطؽ

 :(ٖ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
ة. -ُ ج   أحكاـ الشرع بيِّنة كاضحة، كي ال يككف لمن اس عمى اهلل حي
 .لو مباح فإٌنو البحر صيد إال المحـر عمى الصيد تحريـ -ِ
 .كالحبلؿ الناس مف الحراـ عمى حراـ ـري الحي  صيد -ّ
 .ـعى الن   مف قتؿ ما مثؿ جزاء كأنو محـر كىك صاد مف جزاء بياف -ْ
 .استيحؽ رتكر   فإف الذنب، يتكرر لـ اذا اآلخرة عقاب يمنع الدنيكم الجزاء ف  أ في صريحة ةاآلي -ٓ
، صاده فيما التحكيـ كجكب -ٔ  .بنفسو ائدالص   رفِّ كى يي  أف يصح كال المحـر

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 (.َُّ/ْ( انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ُ)
 (.َُّ/ْطنطاكم، )(، الكسيط، لُُِٖ/ٕ(، تفسير القرآف الكريـ لشحاتو، )ِْ/ٔ( انظر: التحرير كالتنكير، )ِ)
 (، كالتفسير ّْٓ/ُ(، كتيسير التفسير، لمقطاف، ) ُٔ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ّ)

 (.ُُِ/ّالمنيجي، جماؿ أبك حساف، )     
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 األوؿ المقطع القرآني
 البيت الحراـ والشير الحراـ عظمة

ْفَر احَلَراَم َواَُلْدَي َوافَؼََلئَِد َذفَِؽ : قاؿ تعالى َّْ ًَ احَلَراَم ؿَِقوًمو فِؾـَّوِس َواف ]َجَعَؾ اهللُ افَؽْعَبَي افَبْق

َِلَواِت َوَمو ِِف اْلَْرِض َوَأنَّ اهللَ بُِؽؾ ي ََشْ  َِّ ْعَؾُؿ َمو ِِف اف ََ  { .88ٍء َظؾِقٌؿ[ }ادوئدة:فَِتْعَؾُؿقا َأنَّ اهللَ 

 :التَّحميؿ المَُّغويأواًل:  
 .(ُ)كمعادىـ يقـك بو معاشيـ ،ًقكىاما ليـ أم: ؿَِقوًمو فِؾـَّوسِ  -
 .(ِ)"كىك ما أىدم إلى البيت": اَُلْديَ  -
: : افَؼََلئَِد  - اجي يىٍعتىًصمي "قىاؿى الز ج  ـً كى رى ًر اٍلحى  .(ّ)"كفى ًبذىًلؾى ًمٍف أىعدائيـكىانيكا ييقىمِّديكف اإًلبؿ ًبًمحاًء شىجى
ْفَر احَلَرامَ  - َّْ ذك القعدة، ): كىي القتاؿ أك القتؿ فييا حر ـ اهلل التي األربعة ـري الحي  األشير: ىي اف

ة، كالمحر    حرمة جاىميتيـ في حتى العرب قمكب في تعمى اهلل ألقى كلقد(، رجب، ك ـكذك الحج 
 حتى ثأران، فييا يتكقعكف كال دمان، فييا يطمبكف كال فسان،ن فييا عكفكِّ ير  ال فكانكا ،األشير ىذه
 في كالضرب لمسياحة آمنان  مجاالن  فكانت يؤذيو، فبل كأخيو كابنو أبيو قاتؿ يمقى الرجؿ كاف

 .(ْ)اأمنن لمناس ك  مثابة ىذه الحرمات منذ بناء ىذا البيت اهلل جعؿكىكذا  الرزؽ كابتغاء األرض
. كفي ذلؾ يعمـ طبائع البشر كحاجاتيـ كمكنكنات نفكسيـ كىتاؼ أركاحيـ.ليعممكا أنو : فَِتْعَؾُؿقا -

 .(ٓ)تحذير صراحة عف العقاب الذم يمحؽ ليؤالء المخالفيف ألمر اهلل في الحبلؿ كالحراـ
 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 

اآلية كبيف اآليات التي  أف ىناؾ مناسبةن كترابطان بيف ىذه -رحمو اهلل -ذكر ابف عاشكر 
ألٌنو يحصؿ بو جكاب عٌما يخطر في نفس السامع مف البحث  ؛استئناؼ بيانيإن و " سبقتيا، فقاؿ:

ٌرمت  عف حكمة تحريـ الصيد في الحـر كفي حاؿ اإلحراـ، بأٌف ذلؾ مف تعظيـ شأف الكعبة التي حي
ـ مف األمف في عبلئقيا ا جعؿ ليسٌكانو بم عمىأرضي الحـر ألجؿ تعظيميا، كتذكيره بنعمة اهلل 

 .(ٔ)كشعائرىا"

                                                           

 ( .ُٗٔ/ُ( انظر: المفردات في غريب القراف، لؤلصفياني، )ُ)
 (.ُٕٕ/ُمصرم، )( التبياف تفسير غريب القرآف، شياب الديف أحمد الِ)
 (.ّٕٔ/ّ( لساف العرب، البف منظكر، )ّ)
 (.ِٖٗ/ِ( انظر: تفسير الظِّبلؿ، لسيد قطب، )ْ)
 (.ّٖٗ/ِ( انظر: المرجع السابؽ، )ٓ)
 (ْٓ/ٕ( تفسير التحرير كالتنكير، البف عاشكر، )ٔ)
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اهلل تعالى حٌرـ في  ، ىك أف  مـ أف اتصاؿ ىذه اآلية بما قبميا: "اع-رحمو اهلل -كقاؿ الرازم 
اآلية المتقدمة االصطياد عمى المحـر ، فبيف أف الحـر كما أنو سبب ألمف الكحش كالطير، فكذلؾ 

رات كالسعادات في الدنيا ات، كسبب لحصكؿ الخيىك سبب ألمف الناس عف اآلفات كالمخاف
 .(ُ) "كاآلخرة
 : يالقرآن التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 

إف المقصد الشريؼ ليذه اآلية الكريمة ىك بياف حرمة كمكانة البيت الحراـ كالشير الحراـ، 
 .(ِ)اسا لمن  مكشأف اليدم كالقبلئد، كبياف نفعي

ا قيامن }رحمتو بعباده أف يصيِّر الكعبة التي ىي البيت الحراـ لقد اقتضت حكمة اهلل تعالى ك 
يف بالحج إلى بيت اهلل ، فصبلح أمر الدِّ اميـ في إصبلح أمر دينيـ كدنياىـأم بو قك   لمناس
كأداء المناسؾ كالعبادات، كصحة الصبلة باستقباؿ البيت الحراـ، كصبلح أمر الدنيا عف  ،الحراـ

ينية بلت الدِّ كتكثيؽ الصِّ  ،كالشعكر باألماف كاالطمئناف ،األمكاؿ طريؽ تبادؿ المنافع، كبذؿ
 . (ّ)نيكيةكالد  

كلمبيت الحراـ أك الكعبة المشر فة مكانة عظيمة عند اهلل تعالى في شريعة إبراىيـ الخميؿ 
ف قبؿ عميو الٌسبلـ، كفي شريعة اإلسبلـ، العتبارات معنكية سامية، كلككنيا مقٌرا لتكحيد اهلل تعالى م

)ذك القعدة، رجب الفرد كالث بلثة الس ٍرد ، ككذلؾ األشير الحـر كىيكمركز اإلسبلـ األكؿ جميع الناس
( فقد جعميا اقيامان ألمف الناس فبل قتاؿ فييا، ك  سبحانو كتعالى كذك الحجة، كمحـر ما  مثؿ ذلؾ أيضن

 اقيامن سبحانو بالقبلدة، فقد جعميا  الحراـ مف األنعاـ باألخص ما كاف منيا مميزان  اهلل إلى بيت لييد
 .(ْ)كبجعميا كسيمة لتحصيؿ النفع كالثكاب ،اس بتحريـ االعتداء عمييا كعمى أصحابيالمن  

في تفسيره إلى الحكمة مف جعؿ اهلل تعالى ىذه  -رحمو اهلل –اإلماـ القرطبي  لقد أشارك 
قاطع، حاسد كالت  ة مف الت  سميقة اآلدمي   إف اهلل سبحانو خمؽ الخمؽ عمى األشياء قياما لمناس فيقكؿ: "

عف التنازع، كيحمميـ  -أم يزجرىـ -ة مف كازع يزعيـمب كالغارة، فمـ يكف بد في الحكمة اإلليي  كالس  
، فقد ركل مالؾ أف عثماف بف عفاف عمى الت   كاف  -رضي اهلل عنو -آلؼ، كيرد الظالـ عف المظمـك
 .(زع القرآفما يزع اإلماـ أكثر مما ي)يقكؿ: 

                                                           

 (.ّْٗ/ْ( التفسير الكبير، لمرازم، )ُ)
 (.ٕٓٔ/ّ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي)ِ)
 (.ُُّٖ/ٕ( انظر: تفسير القراف الكريـ، لشحاتو، )ّ)
تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم، ك ، (َٗ/ِفتح القدير، لمشككاني، )ك ، (ََٓ/ُ: تفسير الكسيط لمزحيمي، )( انظرْ)
(ُ/ِْٓ.) 
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ـ في قمكبيـ البيت اس فكضى، كعظ  الخميفة في األرض حتى ال يككف الن  تعالى فجعؿ اهلل 
ا بو، ككاف مف اضطيد محمي ا بااللتجاء الحراـ، كأكقع في نفكسيـ ىيبتو فكاف مف لجأ إليو معصكمن 

ا فكانكا ال يطمبكف فييا ر في نفكسيـ حرمتيأ آخر، كقر  األشير الحـر ممجن تعالى إليو، كما جعؿ اهلل 
 ،أك عمى نفسو ،، ثـ شرع ليـ اليدل كالقبلئد فمف عم ؽ قبلدة عمى بعيرهاكال يركِّعكف فييا نفسن  ،ادمن 

 .(ُ) لـ يركعو أحد حيث لقيو"
إال ًلييعًمـ الناس أف اهلل يعمـ  ؛ىذه الشريعة، كيقيـ ىذه المثابة عي رِّ شى تعالى ما يي سبحانو ك  كاهلل 

ـ ماكات كما في األرض كأف اهلل بكؿ شيء عميـ.. ليعممكا أنو يعمـ طبائع البشر كحاجاتيما في الس
كأنو يقرر شرائعو لتمبية الطبائع كالحاجات، كاالستجابة لؤلشكاؽ  كمكنكنات نفكسيـ كىتاؼ أركاحيـ،

ا كبيف كتذكقت جماؿ ىذا التطابؽ بيني ،كالمكنكنات.. فإذا أحست قمكب الناس رحمة اهلل في شريعتو
 ؼً طٍ كىذا مف لي  ،شيء عميـ بكؿِّ  وكأن   ،عممكا أف اهلل يعمـ ما في السماكات كاألرض ؛فطرتيـ العميقة
 . (ِ)اهلل تعالى بعباده

كلقد كاف مف عادة العرب في أداء ىذا الن سيؾ أف يطكفكا بالبيت عراة؛ إال  أف يعطييـ أىؿ 
ألحد مف العرب أف يطكؼ إال  في ثيابنا، ككاف أىؿ ثيابنا كيقكلكف نحف أىؿ الحـر فبل ينبغي مكة 

مك ة ال يخرجكف مف المزدلفة، ككاف الن اس يقفكف بعرفات، كبعد قضاء المناسؾ يقفكف بمنى بيف 
المسجد كالجبؿ فيذكركف مفاخر آبائيـ، كمحاسف أي اميـ، فأمرىـ اإلسبلـ أال  يطكفكا بالبيت عراة، 

مبلبس أىؿ مك ة، كأمر أىؿ مك ة أف يقفكا عمى عرفات، كأف يفيضكا  كلـ يشترط عمييـ أف يمبسكا
   .(ّ)كما كقد أمرىـ بعد قضاء المناسؾ أف يذكركا اهلل تعالى كحدهمنيا، 

 :(ٗ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
كاستقراران كتبع  أمنان بياف عظيـ تدبير اهلل تعالى لخمقو، إذ أٌمف مصالح قريش كالعرب فأكجد ليـ  -ُ

ذلؾ ىناءة عيش كطيب حياة بما ألقى في قمكب عباده مف احتراـ كتعظيـ لمبيت الحراـ كالشير 
 الحراـ، كاليدم كالقبلئد، األمر الذم ال يقدر عميو إال اهلل.

 اهلل تعالى يحرِّـ ما شاء مف األماكف كاألكقات حسب عممو كحكمتو. -ِ
 عالى شيءه معظـه عنده سبحانو.ما ييدل إلى الحـر ألجؿ اهلل ت -ّ
 كؿٌ  زيارتو ببركات كيستقيـ مؤٌمؿ، كؿ بو يمكذ ممجأ اليكـ -بيتو يككف بأف -سبحانو اهلل حكـ -ْ

 .أرب ذم كؿٌ  لؾ ىنا بابتيالو كيستنجح االستقامة، نيج عف مائؿ

                                                           

 (، باختصار.ِّٓ/ٔ( تفسير القرطبي، )ُ)
 (.ّٖٗ/ٕ( انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب،)ِ)
 (.َُٔ/ُ(، زبدة التفاسير، )ُٖٗ/ٕر القرطبي، )( تفسيّ)
 (.ُُٔ/ّ) (، التفسير المنيجي،ُٗ/ِزائرم، )مجل(، كأيسر التفاسير، ْْٗ/ُ( انظر: تفسير القشيرم، )ْ)
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 إليو ؿسبي ال يزؿ لـ الذم أنو ليعمـ بالحجر المدر ربط سبحانو كالحؽ مدر، كالعبد حجر كالبيت -ٓ
 .كالغير لمحدثاف

 
 الثاني المقطع القرآني

 رغيب بفعؿ الطَّيِّبوالتَّ   رىيب مف عقاب اهللالتَّ 
ُشقِل إَِّلَّ افبَََلُغ َواهللُ : قاؿ تعالى ]اْظَؾُؿقا َأنَّ اهللَ َصِدَُد افِعَؼوِب َوَأنَّ اهللَ َؽُػقٌر َرِحقٌؿ * َمو َظَذ افرَّ

ْعَؾُؿ َمو ُتْبُدوَن َوَمو  و ُأوِِل ََ ََ ُؼقا اهللَ   َؾوتَّ
ٌِ ْثَرُة اخَلبِق ـَ ٌُ َوافطَّق يُى َوَفْق َأْظَجبََؽ  َتِقي اخَلبِق ِْ ََ َتْؽُتُؿقَن * ُؿْؾ ََّل 

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقَن[. }ادوئدة   {.  188-82اْلَْفَبوِب َفَعؾَّ
 :التَّحميؿ المُّغويأواًل: 

 .(ُ)"التبميغ": الَباَلغ -
 .(ِ)"أم الكافر كالمؤمف، كاألعماؿ الفاسدة كاألعماؿ الٌصالحة": اْلَخِبيُث َوالطَّيِّبُ  -
 .(ّ) "أصحاب العقكؿ" :اْلَْفَبوِب  ُأوِِل  -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
"حذ رنا اهلل تعالى في اآلية السابقة مف انتياؾ حرمة أربعة أشياء ببياف سعة عمـ اهلل 

ي ىذه اآليات عمى عقكبة المخالفة، كأف الرسكؿ ال يممؾ اليداية المحيط بكؿ شيء، ثـ نبو ف
نما عميو الببلغ، كأف الحكمة كالعدؿ يقضياف بالتمييز بيف الطيب كالخبيث أك  كالتكفيؽ كال الثكاب، كا 

 .(ْ) البر كالفاجر"
  سبب النزوؿ: :ثالثا

ذكر تحريـ  نبي أف ال" : في الترغيب عف جابر (ٓ)(: أخرج الكاحدمََُنزكؿ اآلية )
، فيؿ ينفع ذلؾ كانت ىذه تجارتي، فاعتقبت منيا ماالن  الخمر، فقاـ أعرابي فقاؿ: إنِّي كنت رجبلن 

: "إف  اهلل ال يقبؿ إال الطيب"، فأنزؿ اهلل تعالى تعالى؟ فقاؿ النبي  الماؿ إف عممت فيو بطاعة اهلل

                                                           

 (.ُْْ/ُ( المفردات في غريب القرآف، لؤلصفياني، )ُ)
 (.ِّٕ/ُ( المرجع السابؽ نفسو، )ِ)
 (.ُٕ/ِ، )( أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرمّ)
 (.ٕٓ/ٕ( التفسير المنير، لمزحيمي، )ْ)
 ىػ(: ىك عمي بف أحمد بف محمد الكاحدم النيسابكرم، أبك الحسف. فقيو شافعي. كاحد  ْٖٔ -ـََْ( الكاحدم )ٓ)

 عصره في التفسير، كاف إماما عالما بارعا محدثا. تكفي بنيسابكر، مف تصانيفو: )البسيط(، ك)الكسيط(،      
 .(َُ/ ٓأبك المحاسف، )كجيز( كميا في التفسير، ك)أسباب النزكؿ(. انظر: النجـك الزاىرة، جماؿ الديف ك)ال     
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بك كثرة اخلبقث فاتؼوا الل يا أعويل األلباب قل ٓ يستوي اخلبقث عوالطقب عولو أَج: }تصديقا لرسكلو 

 .(ُ)" لعؾؽم تػؾحون

 : يالقرآن التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 
 ،أظيرت ىذه اآليات الكريمة مقصدان عظيمان ككاضحان أال كىك الترىيب مف عقاب اهلل تعالى

 .(ِ)كالترغيب بفعؿ الط يِّب
مى اتٌباع منيج الجمع بيف الترغيب كالترىيب، كالمتأمؿ في القرآف الكريـ يجد بأنو يحرص ع

ا في البعد عف ليككف الترغيب دافعا إلى البناء كالعمؿ اإليجابي، كيككف الترىيب كالتخكيؼ سببن 
 .(ّ)اليدـ كاالنيزاـ كسمبيات األمكر كاألكضاع

كقد جمع سبحانو كتعالى في كتابو العزيز بيف الترىيب كالترغيب، حتى يككف المؤمف بيف 
 .(ْ)الرجاء كالخكؼ ، فبل يقنط مف رحمة اهلل تعالى كال يجترئ عمى ارتكاب ما يغضبو سبحانو

ال يخفى عميو ك  كفي ىذه اآليات الكريمة نرل بأف  الحؽ جؿ  كعبل يبيِّف أن و عميـ بكؿ شيء،
مف شيء مف سرائر أعمالكـ كعبلنيتيا، فعقابو شديد لمف عصاه كتمر د عميو، كىك غفكر لذنكب 

 .(ٓ)فبل يعاقبو عمى ما سمؼ مف ذنكبو ؛بو كأناب إليو، رحيـه  ،أطاعو
ـ العقاب عمى المغفرة كالرحمة دِّ نجد بأف  اهلل تعالى يقالمباركة  كفي غيضيكف ىذه اآليات

سبقت غضبو كما كرد  سبحانو كتعالىرحمتو  إيماء إلى أف  العقاب قد ينتيي بالمغفرة كالرحمة، ألف  
يىٍعفيكا عىٍف }: مخبرنا عف ذلؾ ا لمف ظمـ نفسو، قاؿ تعالىحديث، كمف ثـ يغفر كثيرن في صحيح ال كى

 .(ٔ) كىًثيرو 
ابتداء الخمؽ كاإليجاد  : "كىذا تنبيو عمى دقيقة كىي أف  -رحمو اهلل –الرازم االماـ كقاؿ 

  .(ٕ)حمة"عمى الر   ، كالظاىر أف  الختـ ال يككف إال  حمةالر  كاف ألجؿ 
كىي   بي ف لنا كظيفة الرسكؿقد ىذه اآليات المباركة أف  اهلل تعالى أن نا نجد في ككما 
كا إال   ؛الببلغ لمناس عمييا، كال عذر ليـ في  كا إال  نى أنفسيـ، كما جى  فإف لـ يمتثمكا كلـ يطيعكا فما ضر 

 .(ٖ)فقد فعؿ ما يجب عميو كقاـ بما أمره اهلل بو فريط، كأما الرسكؿ الت  
                                                           

 (.ُّٕ/ُ( أسباب النزكؿ، لمكاحدم، )ُ)
 (.ْٕ/ٕ( انظر: التفسير المنير، لمزحيمي)ِ)
 (.َّٓ/ُ( انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي، )ّ)
 (.ُّْٖ/ُ( انظر: الكسيط، لسيد طنطاكم، )ْ)
 (.ِّٕ/ّ( انظر: تفسير الطبرم، تقريب كتيذيب د.الخالدم، )ٓ)
 (.ّٕ/ ٕ( انظر: تفسير المراغي، )ٔ)
 (.ُْْ/ُِ( مفاتيح الغيب، لمرازم، )ٕ)
 (.َُُ/ُ(، كتفسير ابف عباس، )ٗٓ/ْ( انظر: فتحي البياف في مقاصد القرآف، )ٖ)
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نبِّو اهلل عز  كجؿ  إلى أن و ال يمكف أف يترؾ الناس سيدنل، كما أن و لـ يخميقيـ عىبىثا، فبل كي
كىذا كما  ذيف عممكا الصالحاتئات كال  يِّ أف يجعؿ الذيف اجترحكا الس  سبحاف يميؽ بحكمتو كعدلو 

ق يَئوِت أَ جؾَّ جَلفف:  أخبر َِّ ُحقا اف ـَ اْجَسَ َى افَِّذَ
ِِ وِت َشَقاًء ]َأْم َح وحِلَ ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ وفَِّذَ ـَ ْن َكْجَعَؾُفْؿ 

ْؿ َشوَء َمو ََيُْؽُؿقَن[ }اجلوثقي: َقوُهْؿ َوَِمَوُُتُ ، كال أف يسٌكم بيف الط يِّب كالخبيث، فيجعؿ البىٌر {81َُمْ
ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا اكما في قكلو سبحانو:  كالفاجر ـَ ِِف اْلَْرِض َأْم ]َأْم َكْجَعُؾ افَِّذَ ِدَ

ِِ وُدْػ ـَ وِت  وحِلَ فصَّ

وِر[  وفُػجَّ ـَ {82}ص:َكْجَعُؾ اُدتَِّؼَغ 
(ٔ). 

ال بيد  إذف مف الجزاء بالحؽ، كال يممؾ الجزاء إال مف يقدر عمى العقاب كما عمى المغفرة 
 .(ِ)لذلؾ جاءت ىذه اآليات ترغيبان كترىيبان  ؛كالرحمة

 :(ٖ)مف ىذا المقطع القرآني ويمكف استنباط بعض اليدايات
 ىداية الن اس كضبلليـ ىي هلل تعالى كحده، كما عمى الر سكؿ إال  الببلغ. -ُ
 .بياف مسئكلية الرسكؿ أزاء الناس كأنيا الببلغ ال غير كقد بمغ  -ِ
 الخبيث ميما كثر فعاقبتو مذمكمةه، كالط يِّب ميما قؿ  فعاقبتو محمكدة. -ّ
 رة بالكيؼ ال بالكـ.تقرير الحكمة القائمة العب -ْ
 .اككعيدن  اككعدن  ليـ، اكترىيبن  لعباده اترغيبن  اآليات ىذه جاءت لذلؾ ،بالحؽِّ  الجزاء مف د  بي  ال -ٓ
  أصحاب العقكؿ الس ميمة ىـ أىؿ الت قكل الذيف يتذك ركف كيتدب ركف. -ٔ
 كمف الفبلح، كؿ أفمح اتقاه فمف كنييو، أمره في اهلل مكافقة ىي التي التقكل عمى متكقؼ الفبلح -ٕ

 .األرباح كفاتتو الخسراف لو حصؿ تقكاه ترؾ
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 (.ّْٖ/ ُ( انظر: تفسير القطاف، )ُ)
 و.( المرجع السابؽ نفسِ)
 (، ُٗ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ّٕ/ٕ(، كتفسير المراغي، )ِْٓ/ُ( انظر: تفسير الس عدم، )ّ)

 (.ُُٔ/ّكالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )     
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 الثالث المقطع القرآني
 النيي عف األسئمة الفاسدة

َلُفقا َظـَْفو ِحَغ  :قاؿ تعالى ِْ ْؿ َوإِْن َت ـُ ْم ُِ ـْ َأْصَقوَء إِْن ُتْبَد َفُؽْؿ َت َلُفقا َظ ِْ ـَ َآَمـُقا ََّل َت و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ ُل ] ـَزَّ َُ 

و  افُؼْرَآُن ُتْبَد فَُؽْؿ َظَػو اهللُ َظـَْفو َواهللُ َؽُػقٌر َحؾِقؿٌ  ـْ َؿبْؾُِؽْؿ ُثؿَّ َأْصبَُحقا َِبَ و َؿْقٌم ِم [* َؿْد َشلََُلَ ـَ وؾِِرَ  .ـَ

 {.188-181}ادوئدة:
 :التَّحميؿ المُّغويأواًل: 

ـْ َأْصَقوءَ  - َلُفقا َظ ِْ شفاقنا عميكـ.ال تسألكا عف أمكر الديف كدقائقو ": ََّل َت  التي تركت رحمة بكـ، كا 
ـ مف أحكاؿ الناس، كىذا مثؿ قكلو كالمعنى المراد أف ال تكثركا مف السؤاؿ عم ا ال يعنيك

ُسوا]ىلتعا سَّ َٓ ََتَ ، كليس المراد الن يي عف السؤاؿ المطمؽ في أمكر الدِّيف، ال  {18}احلجرات:[ عَو
ن ما الش ارع سؤاليـ عف تكضيح أح أقر  قد بؿ  كاـ العد ة كالخمر كغيرىا، فبل حرج في مثؿ ىذا، كا 

الت شد د في العمؿ ككثرة الت كاليؼ؛ ألف  ىذا قد يؤدِّم لئلىماؿ، كالخركج مف الدِّيف كما في الحرج 
  .(ُ)"في األمـ الس ابقة حصؿ

ؿْ إِْن ُتْبَد فَُؽْؿ  - ـُ ْم ُِ ر كيـ : أم إف تظيرَت  .(ِ)كتتضح لكـ تضي
 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآليات ثانيًا:

الرسكؿ قد أدل  ىي التبميغ، ناسىبى أف يصٌرح بأف  ؿ كظيفة الرسك  ف اهلل تعالى أف  "بعد أف بي  
يككف  و ال ينبغي لممؤمنيف أف يكثركا عميو مف السؤاؿ، لئبل  ن  ، كأكظيفة الببلغ الذم كميؿ بو اإلسبلـ

 .(ّ)ة احتماليا"يؼ التي يشٌؽ عمى األم  كاللكثرة الت   اذلؾ سببن 
 ثالثا: سبب النزوؿ:

أك  ،تعددت أسباب نزكؿ ىذه اآليات حكؿ المنع مف األسئمة، منيا سؤاؿ اختبار كتعجيز
كمم ا كرد في شأف ىذه األسئمة  تعٌنت كاستيزاء، كمنيا سؤاؿ استفياـ كاسترشاد عف أحكاؿ الفرائض،

 منيا:، -رحمو اهلل-البخارم  اإلماـ، ما أخرجو لنزكؿ ىذا الن ييا التي كانت عمى ما يبدك سببن 
، كنزلت: «أبكؾ فبلف»، قاؿ: قاؿ رجؿ: يا نبي اهلل مف أبي؟ قاؿ:  عف أنس بف مالؾ -ٔ

 .(ْ)}يا أييا الذيف آمنكا ال تسألكا عف أشياء... 

                                                           

 (.َُُٔ/ِ( في رحاب القرآف، كشؾ، )ُ)
 (.ّٕٔ/ِ( انظر: معاني القرآف، لمنحاس، )ِ)
 (.ّْٗ/ُالقطاف، )( تيسير التفسير، إبراىيـ ّ)
 (.ِٕٓٗ(، ح )ٓٗ/ٗ( صحيح البخارم، كتاب: االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب: ما يكره مف كثرة السؤاؿ، )ْ)
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مف أبي؟ استيزاء، فيقكؿ الرجؿ:  ، قاؿ: كاف قكـ يسألكف رسكؿ اهلل عف ابف عباس  -ٕ
ناقتو: أيف ناقتي؟ " فأنزؿ اهلل فييـ ىذه اآلية: }يا أييا الذيف آمنكا ال  جؿ تضؿ  كيقكؿ الر  

 .(ُ)تسألكا عف أشياء إف تبد لكـ تسؤكـ  حتى فرغ مف اآلية كميا"
 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعرابعًا: 

ائكة، الش   ؤالتاست  اليي عف الن   ىكالكريمتيف  الجمي كالكاضح مف ىاتيف اآليتيف إٌف المقصد
جاجة كالمكاقؼ كاألسئمة المثيرة التي قد يككف ليا ، كالت حذير مف المٌ الفاسدة ساؤالتت  فير مف النٍ كالت  
كفي ىذا ما فيو مف تمقيف تأديبي كتعميمي رفيع مستمر  تائج ضارة كسيئة ألصحابيا كغيرىـ،ن

 .(ِ)المدل

نظيـ حياة المسمميف شيء كاحد متكامؿ، ال ييمؿ منو شيء، فالكحي اإلليي التشريعي لت
نما كاف نزكؿ القرآف الكريـ تدريجن  كما كاف رٌبؾ نسٌيان }  ،ارئةافي لممسائؿ الط  ا، كيأتي الجكاب الش  ، كا 

ؽ كالعدؿ اإلليي كالمصمحة ة، كبمقتضى الحأك المشكبلت المختمؼ فييا بحسب الحكمة اإلليي  
 .(ّ) دب استعجاؿ الجكاب عف بعض األمكرو ليس مف األلذا فإن   ؛العامة

المؤمنيف إلى أدب التعامؿ مع أمكر الدِّيف  هي اهلل تعالى عبادى  وي جِّ كى اتيف اآليتيف يي كفي ىى 
كرحمة بيـ: يا أييا الذيف آمنكا باهلل تعالى حؽ  اإليماف، ال تسألكا  ،ا عمييـكدقائقو، فيخاطبيـ إشفاقن 

كتحزنكـ كتندمكا عمى السؤاؿ عنيا؛ لما يترت ب ف أشياء إف تظير لكـ تغم كـ ع ا نبي كـ محمدن 
 .عمييا مف إحراجكـ

في حياتو، فإف اهلل  كمف المشقة عميكـ كمف الفضيحة لبعضكـ أف تسألكا عنيا النبي  
ييا كاهلل تعالى ينزِّؿ عميو القرآف يبيِّنيا لكـ، كقد عفا اهلل تعالى عنكـ في ىذه األشياء فبل يعاقبكـ عم
ؿ بالعقكبة، فيك غفكر يغفر ذنكب عباده، حميـ بيـ  .      (ْ)كثير المغفرة كاسع الحمـ، فبل يعجِّ

ـ  بي ف اهلل تعالى بعض مظاىر العبر كالعظات كالحكـ مف كراء نيييـ عف األسئمة التي ال  ث
ـْ َؿبْ خير يرجى مف كرائيا، فقاؿ سبحانو و َؿْقٌم ِم [:]َؿْد َشَلَُلَ ـَ وؾِِرَ ـَ و  قد سأؿ أم  .ؾُِؽْؿ ُثؿَّ َأْصبَُحقا َِبَ

عف أمثاؿ ىذه األمكر الشاقة جماعة ممف سبقككـ، ثـ بعد أف كمفكا بيا عمى أٍلًسنىةى أنبيائيـ ثقؿ 
 . (ٓ)أعرضكا عنيا، ككانكا ليا منكريفعمييـ تنفيذىا، ف

                                                           

 (.ِِْٔ(، ح)ْٓ/ٔ( صحيح البخارم، كتاب بدء الكحي، باب قكلو:}ال تسألكا عف أشياء إف تبد لكـ تسؤكـ ، )ُ)
 (.ُِْ/ٗ( انظر: التفسير الحديث، )ِ)
 (.َٓٓ/ُتفسير الكسيط، لمزحيمي، ) ( انظر:ّ)
 (.ُُٖ/ّ( انظر: التفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )ْ)
 (.ُٓٔ/ُ( انظر: المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، )ٓ)
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ار كتعجيز ت كاالستكبلتعن  ا أسئمةجميع  افمكتحرِّ  تنيياف ففالخبلصة: أف  ىاتيف اآليتي
  .(ُ)المسؤكؿ

أم ا السؤاؿ عف العمكـ النافعة عمى كجو االسترشاد أك اإلرشاد، أك عف تكضيح المجمؿ في 
 .(ِ)القرآف أثناء تنزؿ الكحي فيذا محمكد مأمكر بو

يضاح سبؿ النظر، كتحصيؿ مقدِّ  مات كالذم ينبغي لمعالـ أف يشتغؿ بو ىك بسط األدلة، كا 
عداد اآللة المعينة عمى االستمداد؛ فإذا عرضت نازلة أتيت مف بابيا، كنشدت في االجتي اد، كا 

 .(ّ)مظانيا، كاهلل يفتح في صكابيا

ِر :كالتكفيؽ بيف ما ذكر مف كراىية السؤاؿ كالنيي عنو، كبيف قكلو تعالى ـْ ] َؾوْشَلُفقا َأْهَؾ افذ ي

ـُْتْؿ ََّل َتْعَؾُؿقَن[ }افـحؾ: ـُ ر كثبت كجكبو مما  ىذا الذم أمر اهلل بو عباده أف  : {63إِْن  ىك ما تقر 
 .(ْ) عباده بو، كلـ يذكره في كتابويجب عمييـ العمؿ بو، كالذم جاء فيو النيي ىك ما لـ يتعبد اهلل
 :(٘)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

 ينبغي عمى المؤمف االشتغاؿ بما ىك مفيد. -ُ
 ف بتحريميـ ما أحؿ  اهلل تعالى ليـ.ضؿ  الجاىمي ك  -ِ
 ع فييا. كراىية اإللحاؼ في السؤاؿ كالتقعر في األسئمة كالتنط   -ّ
 فالغيب ،الكاقعة الحاجة ىذه حدكد كفي كاقعة حاجة لمكاجية بمى طٍ تي  ماإن   اإلسبلـ في المعرفة إف   -ْ

 حاجة تكاجو ال معرفتو ألف   كاستكناىو، استجبلئو في تنفؽ أف البشرية الطاقة تصاف كراءه كما
 .البشرية حياة في كاقعية

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٖٗ/ُ( انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد، )ُ)
 (.َِٖ/ُ( انظر: بيجة قمكب األبرار كقرة عيكف األخيار، لمسعدم، )ِ)
 (.ُِٓ/ِانظر: أحكاـ القرآف، ابف العربي، ) (ّ)
 (.ّّٓ-ّّْ/ٔ( انظر: تفسير القرطبي، )ْ)
 (، كالتفسير ُِ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ٕٖٗ/ِ( انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب، )ٓ)

 (.َُِ/ّالمنيجي، جماؿ أبك حساف، )    
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 الرابع المقطع القرآني
 شرع اهلل تعالى القويـ اّتباع إعراض الكافريف عف

ـْ  اهللُ َجَعَؾ  ]َمو: قاؿ تعالى وَن  َوََّل َوِصقَؾٍي َوََّل    َََّل َشوئَِبيٍ  َبِحَرٍة و ِم ْػنَسُ ََ َػنُروا  ـَ ـَ  َـّ افَّنِذَ َحوٍم َوَفؽِن

ْعِؼُؾقَن * وظَ  ََ َثُرُهْؿ ََّل  ـْ نؿْ  َذ اهللِ افَؽِذَب َوَأ ُشنقلِ  َتَعنوَفْقا إِ   َإَِذا ؿِقنَؾ َُلُ نُبـَو َؿنوُفقا َػ َمنو َأْكنَزَل اهللُ َوإَِػ افرَّ ِْ   َمنو َح

ـَ  ْعَؾُؿقنَ َوَجْدَكو َظَؾْقِف َآَبوَءَكو َأَوَفْق  ََ َٓ َصْقًئو  وَن َآَبوُؤُهْؿ ََّل  َتُدوَن [ عَو  .{186 -183ادوئدة: } .َُّيْ

 :التحميؿ المغوي أواًل:
، ككاف الخامس إذا نتجت خمسة أبطفيبحركف أذنيا أم يشق كنيا شق ان كاسعنا  اقةالن  ىي : الَبِحيَرة -

 .(ُ)أنثى، ككاف يمنح دىر ىا لمطكاغيت فبل يحمبيا أحد
اًىًمي ة ل": الَساِئَبة - نىٍحكهاٍلميٍيممىة ال ًتي كىانىت تسيب ًفي اٍلجى ، فترعى حيث شاءت، كال يحمؿ نذر كى

 .(ِ)"عمييا، كال يجز صكفيا، كال يأخذ لبنيا إال  ضيؼ
ذا كلدت أنثى كانت ليـ، فإف : الَوِصيَمة - كانكا في الجاىمية إذا كلدت الشاة ذكرنا كاف آلليتيـ كا 

 .(ّ) كلدت ذكرنا كأنثى قالكا كصمت أخاىا، فمـ يذبحكا الذكر آلليتيـ
فيقكلكف حمى ظيره، فبل يحمؿ عميو كال ييمنع مف ماء كال  إذا كلد مف ظيره عشرة أبطف: الَحاـ -

 .(ْ)مرعى
 .(ٓ)"يكفينا": َحْسُبنا -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
ذر أك بالحمؼ باسـ اهلل تنس كىان اهلل بالن   بعد أف نيى فى اآلية السابقة عف تحريـ ما أحؿ   "

ا لتحريـ شىء لـ ب دىان مع اعتقاد إباحتو فى نفسو، كعف االعتداء فيو، كنيى أف يككف المؤمف سببن كتع
شىء مما سكت عف  يكف اهلل قد حرمو، أك شرع حكـ لـ يكف اهلل قد شرعو، بأف يسأؿ الرسكؿ 

أنفسيـ كما مكه عمى ف ضبلؿ أىؿ الجاىمية فيما حر  ناسب بعد ىذا أف يبيِّ اهلل عنو عفكنا كفضبلن، 
قميد ا عمى جيميـ، كما بيف بطبلف الت  د فيو بعضيـ بعضن يـ كما قم  عكه ليا بغير إذف مف ربِّ شر  

 .(ٔ) يف"كمنافاتو لمعمـ كالدِّ 
                                                           

 (.ُُُٔ/ِ(، في رحاب التفسير، كشؾ، )ُْٕ/ُ( انظر: غريب القرآف، البف قتيبة، )ُ)
 (.ْٔٔ/ُ( المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، )ِ)
 (.ُُُٔ/ِ(، في رحاب التفسير، كشؾ، )ّٕٖ/ُ( انظر: مفردات ألفاظ القرآف، لؤلصفياني، )ّ)
 (، في رحاب ِٗٓ/ُ(، مفردات ألفاظ القرآف، لؤلصفياني، )ُٗٓ/ِ( انظر: أحكاـ القرآف، لمجص اص، )ْ)

 (.ُُُٔ/ِالتفسير، كشؾ، )    
 (.ٖ/ ٓ( كممات القرآف، محمد الدركبي، )ٓ)
 (.ّْ/ٕ( تفسير المراغي، )ٔ)
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 ثالثًا: سبب النزوؿ:
كالس ائبة قاؿ: "ىاتاف اآليتاف نزلتا بسبب سؤاؿ البعض عف البحيرة  ركم أف  ابف عباس 

 . (ُ)كالكصيمة كالحاـ"
 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 

اإلسبلمية مف ىك بياف براءة الشريعة  شريؼ مف ىاتيف اآليتيف الكريمتيفإف  المقصد ال
إعراض الكافريف عف شرع اهلل  أباطيؿ المشركيف التي ينسبكنيا إلى اهلل تعالى كذبان كزكران، كبياف

 .(ِ)ىـ كأجدادىـ مف انحرافات كضبلالتتعالى القكيـ كاتِّباع ما كاف عميو آباؤ 
حريـ، أك اإلباحة كالمنع في حميؿ كالت  في الت   مف المعمكـ أن و ليس ألحد مف البشر حؽٌ 

نما الحؽ التشريعي في ذلؾ هلل سبحانو منزؿ الشرائع، كمبٌيف الحبلؿ  شريعة القرآف الكريـ، كا 
ة أك لقرآني دائـ خالد، ال يتأثر بمصالح شخصي  كالحراـ، كاألنظمة كاألحكاـ؛ ألف التشريع اإلليي ا

ن  ة أك مكاني  زمني   ما ىك دستكر الحياة الدائمة، كالمنيج األمثؿ المفٌضؿ إلصبلح الحياة، كنفع ة، كا 
 .(ّ)الفرد كالجماعة

كلقد جاء اإلسبلـ بالتكحيد ليكحد السمطة التي تديف العباد ثـ : "-يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل
يذه ف.س بذلؾ مف العبكدية بعضيـ لبعض كمف عبكديتيـ لشتى اآللية كاألرباب..ليحرر النا

الصنكؼ مف األنعاـ التي كانكا يطمقكنيا آلليتيـ بشركط خاصة، منتزعة مف األكىاـ المتراكمة في 
 ظممات العقؿ كالضمير.

إلييا  فالجاىمية مف ليست فترة مف الزماف ثـ تنتيي، كاكن يا حالة تتكرر ... فيي تتجو
المشاعر كاألفكار، كالن كايا كاألعماؿ، كتتمقى فييا القيـ كالمكازيف، كالشرائع كالقكانيف، كالتصكرات 

اهلل.. ال ضابط ليا كال  كالتكجيات... كىي اآلف تتمثؿ فييا عبكدية البشر لمبشر أك لغيرىـ مف خمؽ
ا مكزكننا مالـ ينضبط عمى كىذا يبيف أف العقؿ البشرم ال يصمح كحده أف يككف ضابطن حدكد...

 ."(ْ)ميزاف العقيدة الصحيحة
الشرائع كتقرير عبادة  يـ عمى سفِّ لذا أنكر القرآف الكريـ عمى عرب الجاىمية إقدامى  

 ،ا مما حر مو أىؿ الجاىمية عمى أنفسيـ في البحيرةاألصناـ، كبي ف أف  الم و تعالى ما شر ع شيئن 
ما حر ـ أىؿ الجاىمية أكميا كاالنتفاع بيا مف عند كىذه الحيكانات إن   ،كالحاـ ،كالكصيمة ،كالس ائبة

                                                           

 (.ِْْ/ٗ( التفسير الحديث، محمد عزت دركزة، )ُ)
 (، كالتفسير الكسيط، لمزحيمي، ٖٓ/ٕ(، كالتفسير المنير، لمزحيمي،)َُُٔ/ٔ( انظر: في رحاب التفسير، كشؾ، )ِ)
    (ُ/َٕٓ.) 
 (.َٕٓ/ ُ( انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي، )ّ)
 (.ٗٗ. -ٖٗٗ /ِ( في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )ْ)
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وَن َظَذ اهللَِّ كىذا كما أخبر سبحانو كتعالى:  ،(ُ)أنفسيـ بدكف عمـ أك برىاف ْػَسُ ََ َػُروا  ـَ ـَ  َـّ افَِّذَ
}َوفؽِ

ْعِؼُؾقَن{ ََ َثُرُهْؿ َّل  ـْ ، كىـ ال تعالى سبكنو إلى شرع اهللحيث كانكا يفعمكف ما يفعمكف كين ؛ اْفَؽِذَب َوَأ
، كىك تنديد بيـ لتعطيميـ العقؿ كالنظر، إذ لك نظركا لعممكا تعالى يعقمكف أٌف ذلؾ افتراء عمى اهلل

 .(ِ)أبدنا ال يأمر بالكفر، كال يرضاه لعباده تعالى أٌف ىذه كثنية كشرؾ. كاهلل
أمر بو تعالى أف يككف اهلل  اا كنفين كفي تسمية ما فعمو الكفار مف ىذه األشياء افتراءن ككذبن "

 إلى مرضاة اهلل تعالى بسبب مف جيتيف:  تمؾ األحداث ال تمت   ما يىديؿ  عمى أف  
 .كاألصناـ، كذلؾ إشراؾ ككفر عظيـ يا تنتسب إلى اآلليةأن   إحداىما:

ألف في كالثانية: أف ما يجعؿ منيا هلل تعالى مثؿ الس ائبة ىك عمؿ ضر ه أكثر مف نفعو،  
تعطيؿ بو إذ ربما ال يجد مرعى كال مأكل، كربما عدت عميو السباع، كفيو  ان تسييب الحيكاف إضرار 

 .(ّ)"منفعتو حتى يمكت حتؼ أنفو
ثـ بعد ذلؾ يبٌيف سبحانو أن و إذا ما خكطب الكفرة المذككريف بالمنطؽ الس ميـ الذم يقتضي 

نكتفي باتِّباع ما كرثناه عف  بعناد كغباءعرضكا كقالكا ، إال  أالرجكع إلى حكـ اهلل تعالى كرسكلو 
 .(ْ)! آبائنا كأجدادنا مف الت شريعات؛ أيت بعكنيـ كلك كانكا ال يعرفكف الحؽ كال ييتدكف إليو؟

، كىذا ىك الت قميد المذمـك الذم  ة كؿٌ ج  فيذه حي  ضاؿ مقمِّد لمف سبقو بغير تىعىق ؿو كال تىدىب رو
، كسببو اتِّباع اليكل كالن سىب بيف كقكؿ رسكلو سبحانو  وى، كالذم يعارض قكلحرمو اهلل تعال
 . (ٓ)اآلباء كاألبناء

عماؿ الفكر، كيغمقكف عمى أنفسيـ باب اليداية ليبقكا  ،يـ يترككف معاني الًعز ة كالكرامةإن   كا 
كف إليو النطماس كال ييتد بللة، كلك كاف آباؤىـ ال يعممكف شيئان مف الحؽِّ في ظممات الض  

 .(ٔ)بصيرتيـ
ٍطأىة يي  العرض فإن وكمف ىذا    العادات، كيتبي ف عظـ مسئكلية الر سؿ،ىذه تصك ر ًشد ة كى

 حياؿ تغيير عادات قكـ مرنكا عمييا كابران عف كابر، كجيبلن إثر جيؿ. كعظيـ معاناتيـ،
 

                                                           

 (.ُُٗ/ّ(، كالتفسير المنيجي، )ُُُٗ/ٕ( انظر: تفسير القرآف الكريـ لشحاتو، )ُ)
 (.ُٔٔ/ُلمنتخب،)(، كاَّْ-ّّٓ/ٔ(، الجامع ألحكاـ القرآف، )َْٓ( انظر: تفسير آيات األحكاـ لمسايس)ا/ِ)
 (.ٕٓ/ٕ( التحرير كالتنكير، )ّ)
 (.ُٕٓ/ُ(، كالتفسير الكاضح، محمد حجازم، )َُُِ-َِٖ/ّ( انظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، )ْ)
عبلـ المكقعيف، ابف الجكزم، )ُٕٗ/ْ( انظر: مجمكع الفتاكل، ابف تيمية، )ٓ)  ( بتصرؼ.ُّٖ/ِ(، كا 
 (.ُّْٗ -ُّّٗ/ُ) ( انظر: الكسيط لسيد طنطاكمٔ)
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لى نصابيا الحؽ رغـ ما ليكشؼ زيؼ ىذه المعتقدات، كيرد  األمكر إ كقد جاء الرسكؿ 
تكٌفؿ أف يظير دينو كلك كره  تعالى اهلل كلكف   ،لقي في سبيؿ ذلؾ مف عنت القكـ كشٌدة مقاكمتيـ

 .(ُ)الكافركف
 :(ِ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

 .ضركرة االستجابة ألمر اهلل تعالى كأمر رسكلو  -ُ
 .االتٌباع بحسف مراألك ، بتداع في الديفاال ـيحر ت -ِ
 ؼ فيو إلى الكتاب كالسنة كالرضا بحكميما. مى تى خٍ المي  كجكب ردٌ  -ّ
 حرمة تقميد الجياؿ كاتباعيـ في أباطيميـ. -ْ
 ما أفٌ  كأخبر االتٌباع، بحسف كأمرىـ االبتداع، عف -سبحانو -الحؽٌ  فرٌدىـ ابتدعكىا، أحكاـ ىذه -ٓ

 .عباداتيـ جممة مف يعدٌ  ال عاداتيـ مف صدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( .ّٗ/ ٕ( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف، )ُ)
 (، التفسير المنيجي، جماؿ   ُِ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ُُِ/ْ( انظر: تفسير القشيرم، )ِ)

 (.َُِ/ّأبك حساف، )     
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 الخامس المقطع القرآني
 األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر فريضة شرعية

تُْؿ إَِػ اهللِ َمْرِجُعؽُ : قاؿ تعالى َْ ـْ َضؾَّ إَِذا اْهَتَد ْؿ َم ـُ ُْضه ََ ُؽْؿ ََّل  َِ ـَ َآَمـُقا َظَؾْقُؽْؿ َأْكُػ َو افَِّذَ و َأُّيه ََ ْؿ ]

ـْتُْؿ َتعْ  ـُ  .{185}ادوئدة:َؿُؾقَن[ ََجِقًعو َؾُقـَب يئُُؽْؿ بَِِل 

 :التَّحميؿ المُّغوي أواًل:
ـْ  -  .(ُ)"التزمتـ بوك  إذا عرفتـ الحؽٌ ": إذا ْاْىَتَدْيُت
حيىا ،أم احفظكىا": َعَمْيُكـ َأنفسُكـ - بلى  .(ِ)"كالزمكا صى

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
ذلؾ كاف معكالن مف  ؾ مف تقميد لآلباء، كأف  " لقد نعى القرآف الكريـ ما كاف عميو أىؿ الشر 

ثـ يأتي الخطاب مف صاحب العظمة كالكبرياء إلى الجماعة المؤمنة التي عرفت معاكؿ اليدـ، 
ينا ألمر خطير تنبني عميو قكة  بإيمانيا كاستجابتيا ألكامر اهلل كرسكلو، جاء الخطاب مرشدنا كمكجِّ

ألمر بالتزاـ شئكف أنفسيا، كذلؾ باإلعداد كالت ككيف كاالتحاد األمة كتأثيرىا في عالـ البشر، إن و ا
كاأللفة كاألمر بالمعركؼ كالن يي عف المنكر، فإذا ما استمسكت الجماعة االسبلمية بأحكاـ ربِّيا 

ميما كاف ضبلليا ال يمكف أف تضير كنف ذت أكامره، كطب قت شرائعو، فإف  أم قك ة عمى كجو األرض 
التي أصبحت كالبنياف المرصكص، كالتي أصبحت سماتيا كما صك رىا القرآف الكريـ  ىذه الجماعة

ـِ اُدـَْؽرِ ]في قكلو تعالى:  ـَْفْقَن َظ ََ ْلُمُروَن بِوَدْعُروِف َو ََ  [َواُدْمِمـُقَن َواُدْمِمـَوُت َبْعُضُفْؿ َأْوفَِقوُء َبْعٍض 

 .(ّ)" {10}التوبة:
 ثالثا: سبب النزوؿ:
 -كعمييـ منذر بف ساكل-إلى أىؿ ىجر قاؿ: كتب رسكؿ اهلل  س عف ابف عبا

 ،عمى مف عنده مف العرب وي ضى رى يدعكىـ إلى اإلسبلـ، فإف أبكا فىٍمييؤد كا الجزية. فمما أتاه الكتاب عى 
ككتب إليو رسكؿ اهلل  كا بالجزية، ككرىكا اإلسبلـ،كالمجكس، فأقر   ،كالصابئيف ،كالنصارل ،كالييكد
ا أىؿ الكتاب كالمجكس فاقبؿ منيـ يؼ، كأم  اإلسبلـ أك الس   العربي فبل تقبؿ منيـ إال   : "أما

، أسممت العرب، كأما أىؿ الكتاب كالمجكس فأعطكا الجزية". فمم ا قرأ عمييـ كتاب رسكؿ اهلل 
ـي أف  اهلل بعثو ليقاتؿ الناس كا فة حتى يسممكا، كال الجزية، فقاؿ منافقك العرب: عجبان مف محم د، يىٍزعي

يقبؿ الجزية إال مف أىؿ الكتاب، فبل نراه إال قبؿ مف مشركي أىؿ ىجر ما رد عمى مشركي 

                                                           

 (.ٖ/ ٓ( كممات القرآف، محمد غازم الدركبي، )ُ)
 (.َّْ-َِْ/ُتعمقة باألذكار كالصمكات، )( السنف كالمبتدعات المِ)
 (.ُُِٔ/ِ( في رحاب التفسير، كشؾ، )ّ)
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العرب! فأنزؿ اهلل تعالى: يا أييا الذيف آمنكا عميكـ أنفسكـ ال يضر كـ مف ضؿ  إذا اىتديتـ يعني مف 
 .(ُ)مف أىؿ الكتاب ضؿ  
  : آنيالقر  التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 

نو ىذه اآلية الكريمة ىك حث  المؤمنيف عمى لزـك طريؽ المقصد العظيـ الذم تتضم   إف  
ر  عمى كفره كعناده  اليداية المتمثؿ بالتمسؾ بتعاليـ الديف الحنيؼ، كعدـ االلتفات إلى مف أىصى

 .(ِ)بلؿكسمككو طرؽ الض  
 ،غير مكم ؼ باألمر بالمعركؼ كالمقصكد مف ىذه اآلية ليس الغرض منو بياف أف  المؤمف

 ية ال تسقط عف الفرد أك مجمكعةكالنيي عف المنكر، إذا اىتدل ىك بذاتو فقط؛ بؿ إف  ىذه اآل
، كمقاكمة الض بلؿ، كمحاربة الطغيافعى بً األفراد الت    .(ّ)ة في كفاح الش رِّ

إنو التضامف ثـ  ،يـئعداأالتميز كالمفاصمة بينيـ كبيف مف قاؿ سيد قطب: "فيذا ىك 
 كالتكاصي فيما بينيـ بكصفيـ أمة كاحدة.

عميكـ أنفسكـ فزككىا كطيركىا كعميكـ جماعتكـ فالتزمكىا كراعكىا كال عميكـ أف يضؿ ف
 .(ْ) .."عمف عداكـ غيركـ إذا أنتـ اىتديتـ. فأنتـ كحدة منفصمة

 . (ٓ)ا، كأنيما ال يتركاف أبدان عمى أىف  اأٍلىمر كىالن ٍيي متحتِّماف كال بد منيم تدؿ  فيذه اآلية 
في ترؾ األمر بالمعركؼ كالن يي عف المنكر، فإف   لذا فبل ييتكى مىف  أحد أف  في اآلية رخصةه 

 .(ٔ)مف جممة االىتداء أف يينًكر
، ًإن كـ تىٍقرىءيكفى ىذه ا الن اسييا أىي  قاـ فحمد اهلل كأثنى عميو، ثـ قاؿ:  أبا بكر  أف  كم كقد ر 

عيكني تىضى ٍيًر مىكىاًضًعيىا:اآٍليىة، كى مىى غى ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهتََدْيُتْم{ا عى َٓ َيُُضُّ َؾْقُؽْم َأْكُػَسُؽْم  ََ ، [َُٓ]المائدة:  }
ن   :  ا الن ًبي  ا سمعنكىاً  مىى يىدىٍيًو، أىٍكشىؾى »يىقيكؿي ذيكا عى ـٍ يىٍأخي ـى فىمى أىٍف يىعيم ييـي الم وي  ًإف  الن اسى ًإذىا رىأىكيا الظ اًل

 .(7) «ًبًعقىابو 
ما ترامى إلى كىـ بعض الناس في زمانو  -رضكاف اهلل عميو -كىكذا صحح الخميفة األكؿ"

مف ىذه اآلية الكريمة. كنحف اليكـ أحكج إلى ىذا التصحيح، ألف القياـ بتكاليؼ التغيير لممنكر قد 

                                                           

 (.ُِْ/ ُ(، أسباب النزكؿ، ت زغمكؿ، )َِٓ/ ُ( انظر: كتاب أسباب نزكؿ اآليات، )ُ)
 (.ٕٓ/ ٖ( انظر: مكسكعة األسرة المسممة، عمي الشحكد، )ِ)
 (.ّٖٗ-ّٖٖ/ ُ)( انظر: المكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية، ّ)
 (. ِٗٗ/ِ( في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )ْ)
 (.َّْ-َِْ/ ُ( انظر: السنف كالمبتدعات المتعمقة باألذكار كالصمكات، )ٓ)
 (.ٖٖ/ ّ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، )ٔ)
 (.ّّْٖ(،  ح )ُِِ/ْ( سنف أبي داكد، كتاب المبلًحـ، باب: األمر كالن يي، )ٕ)
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ؿ ىذه اآلية عمى النحك الذم يعفييـ مف تعب صارت أشؽ. فما أيسر ما يمجأ الضعاؼ إلى تأكي
 الجياد كمشاقو، كيريحيـ مف عنت الجياد كببلئو!

مف أىؿ يبذلكف جيدىـ إلخراج الناس مف عبادة  لو يف ال بد  ىذا الدِّ  ف  كمف ىنا نقكؿ إ
 هلل في األرض، كلرد المغتصبيف لسمطاف اهلل عما العباد إلى عبادة اهلل كحده، كلتقرير ألكىية

قامة الناس عمييا  .(ُ)"اغتصبكه مف ىذا السمطاف، كإلقامة شريعة اهلل في حياة الناس، كا 
كؼ -رحمو اهلل-عف عبد اهلل بف المبارؾ ك " : أىف  ىىًذه اآٍليىة آكد آية في كجكب اأٍلىمر باٍلمىٍعري

حيىا بلى مىٍيكيـ أىنفسكيـ" احفظكىا كالزمكا صى ا  كىالنيي عف اٍلمينكر، ألف  معنى "عى ًبأىف يعظ بىٍعضكيـ بىٍعضن
كيرغبو ًفي اٍلخيرىات، كينفره عىف القبائح كالسيئات، الى يضركـ ضبلؿ مف ضؿ ًإذا اٍىتىدىٍيتيـٍ فأمرتـ 

رٍجتيـٍ عىف عيٍيدىة الت ٍكًميؼ كًؼ كنييتـ عىف اٍلمينكر، فىًإن كيـ خى ]َؾؼوتِْؾ ِِف  كما قاؿ اهلل لرسكلو  ًباٍلمىٍعري

َؽ[ ُتَؽؾَُّػ  َّل َشبِقِؾ اهللَِّ  َِ  .(ِ)"{ 92}الـساء:  إَِّلَّ َكْػ
: "كليس يكجب لفظ ىذه اآلية ترؾ األمر بالمعركؼ كالن يي -رحمو اهلل- (ّ)كقاؿ الزجاج

ر  المؤمف كفر الكافر، فإذا ترؾ المؤمف األمر بالمعركؼ كىك  عف المنكر، كاعمـ أنو ال يىضي
، كليس بميتد"  .(ْ)مستطيع ذلؾ فيك ضاؿه
الح  حى الس مىؼ الص  ح  ما ترامى إلى كىـ بعض الناس في زمانيـ  -رحميـ اهلل -كىكذا صى

 .(ٓ)مف ىذه اآلية الكريمة فبي نكا المراد كأزالكا الشبية
ألف  القياـ بتكاليؼ التغيير لممنكر قد باتت  ؛إلى ىذا التصحيحالن اس كنحف اليكـ أحكج 

دكف فيو كؿ عذر يعفييـ مف المسئكلية. فما أيسر ما يمجأ أشؽ  كأثقؿ في مجتمع يتتبع القاع
! ككبل  الضعاؼ إلى تأكيؿ ىذه اآليات عمى النحك الذم يعفييـ مف تعب الجياد كمشاؽِّ الد عكة

ف  (ٔ)“افاألمر بالمعركؼ ىك القطب األعظـ في الديف كميمة الناس جميعن “ كاهلل!  يف ال ىذا الدِّ  ، كا 
عداد، ، كال يصمح إال بعمؿ ككفاحيقكـ إال بجيد كجياد يبذلكف جيدىـ  يف مف أىؿو كال بد  ليذا الدِّ  كا 

اس إليو، كإلخراجيـ مف عبادة العباد إلى عبادة اهلل كحده، كلتقرير ألكىية اهلل في األرض، الن   لردِّ 
 .(ٕ)كإلقامة شريعة اهلل في حياة الناس
                                                           

 (.ّٗٗ-ِٗٗ/ ِ( في ًظبلؿ القرآف، )ُ)
 (.ُّ/ ّ( غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، )ِ)
 ىػ( ىك: إبراىيـ بف محمد بف السرم بف سيؿ. قاؿ ابف خمكاف: كاف مف أىؿ العمـ  ُُّ - ُِْ( الزجاج )ّ)

 (.ْٗ/ُكاألدب كالديف المتيف، مف تصانيفو: " معاني القرآف ". انظر: كفيات األعياف )     
 (.ُِْ/ ِ( معاني القرآف، )ْ)
 (.ُٖٔ/ ٖ( انظر: المكسكعة العقدية، )ٓ)
 (.َّٔ/ِ( إحياء عمـك الديف، الغزالي،)ٔ)
 (.ِٗٗ/ِ( انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )ٕ)
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 : ، منياعظيمةالفكائد مميئة بالىذه اآلية  أف   -رحمو اهلل- قد ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيميةلك 
 ا.أال يخاؼ المؤمف مف الكفار كالمنافقيف فإنيـ لف يضركه إذا كاف ميتدين  :أوالً 
 ه إذا اىتدل.معاصييـ ال تضر   فإف   منيـأال يحزف عمييـ كال يجزع  :ثانًيا
 لماؿ كالشيكات. مطاف كاأال يركف إلييـ كال يمد عينو إلى ما أكتكه مف الس   :اثالثً 
أك  ،أك ىجرىـ ،أك نيييـ ،يـأك ذمِّ  ،أال يعتدم عمى أىؿ المعاصي بزيادة في بغضيـ :ارابعً 

 إذا اىتديت. ؾ مف ضؿ  عقكبتيـ؛ بؿ يقاؿ لمف اعتدل عمييـ عميؾ نفسؾ ال يضر  
 ،صدكحسف الق ،كالصبر ،كالرفؽ ،أف يقكـ باألمر كالنيي عمى الكجو المشركع مف العمـ :اخامسً 

 بيؿ.كسمكؾ الس  
يي عف فيذه خمسة أكجو تستفاد مف ىذه اآلية لمف ىك مأمكر باألمر بالمعركؼ كالن  

 .(ُ)المنكر
، فإٌف المجادلة حيحيء الص  ىذه اآلية جاءت لئلرشاد إلى فعؿ الش   أف   ا تقد ـ يتجم ى لنام  مك 
ة كالبراىيف عمى صدؽ نع ىذا الخصـ باألدل، فإذا لىـ يقتالبد أٍف يككف ليا حد  مع الخصـكالمناقشة 
ـى استجابة أىؿ  ، فاهلل سبحانو كتعالى ييعمِّمنا أف  مف المفارقة كاالبتعاد عنو إذف د  بي  ؛ فبلما ييقاؿ لو عىدى

بؿ ضررىا عمى  ؛يفال يرجع ضررىا عمى المسمم اإلًيمافالكفر كالضبلؿ لدعكة أىؿ الخير ك 
 .(ِ)قاء يكـ القيامة عند اهلل فييعطي كؿ  ذم حؽٍّ حق و، ثـ يككف المِّ المتكبر عف الحؽ

اإلنساف ما عميو إاٌل بذؿى السبب في الدعكة إلى اهلل  كييؤخذ مف ىذه اآلية كمناسبتيا أف  
، كال يحزف إف لىـ يستًجٍب لو أحده؛ فإٌف لو كتعالى منو سبحانوكاليداية ال تككف إال  تعالى؛ كالتكفيؽ 

أقكاميـ، كقميؿ مف استجاب ليـ، كما ثبت عف  ادعك عمييـ الس بلـ أسكةه حسنة، فإن يـ  في أنبياء اهلل
، كالن ًبٌي يىمير  : }النبي  ـي ، فىأىًجدي الن ًبٌي يىمير  مىعىوي األيم ةي، كالن ًبٌي يىمير  مىعىوي الن فىري مىٌي األيمى ٍت عى  عيًرضى

ٍمسىةي، كالن ًبٌي يىمير  كىٍحدىهي .....  مىعىوي العىٍشرىةي، كالن ًبٌي يىمير   مىعىوي الخى
(ّ) . 

 

 

 

                                                           

 ( باختصار.ِْٖ-ُْٖ/ُْ( انظر: مجمكع الفتاكل، )ُ)
 (.   ِّٗ/ُبد الرحمف الفضمي، )( انظر: المناسبات كأثرىا في تفسير التحرير كالتنكير، عِ)
 (. كركاه ُْٓٔ(، ح )ُُِ/ٖ( أخرجو البخارم، كتاب: الرقائؽ، باب : يدخؿ الجنة سبعكف ألفان بغير حساب، )ّ)

  مسمـ، كتاب: اإليػماف، باب: الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة بغير ًحساب كال عذاب،     
 (.َِِ(، ح )ُٗٗ/ُ)     
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 :(ٔ)المقطع القرآني بعض اليدايات مف ىذا استنباطويمكف 
اصي كذلؾ باإليماف كالعمؿ ؾ كالمعرٍ كجكب إصبلح المؤمف نفسو كتطييرىا مف آثار الشِّ  -ُ

 .الصالح
 .رالمنك عف كالنيي بالمعركؼ األمر كجكب -ِ
 كفي غيره ال يضر ه فساد الن اس.اهلل تعالى في نفسو مف أد ل حؽ    -ّ
ذ اإلنساف بجريرة غيره ما داـ قد أد ل الذم عميو. -ْ  ال يؤاخى
 تقرير مبدأ البعث اآلخر. -ٓ
 لمعمؿ أكبر األثر في سعادة اإلنساف أك شقائو. -ٔ

 

 السادس المقطع القرآني
 أحكاـ تتعمَّؽ بالوصيَّة بعد الموت

َ : قاؿ تعالى و َأُّيه ََ ُؿ اَدْقُت ِحَغ افَقِصقَِّي اْثـَوِن َذَوا َظْدٍل ] ـُ ـَ َآَمـُقا َصَفوَدُة َبْقـُِؽْؿ إَِذا َحَْضَ َأَحَد و افَِّذَ

قََّنُ  ُِ بِ ْبتُْؿ ِِف اْلَْرِض َؾَلَصوَبْتُؽْؿ ُمِصقبَُي اَدْقِت َْحْ ْؿ إِْن َأْكتُْؿ ََضَ ـُ ـْ َؽْرِ ـْ َبْعدِ ِمـُْؽْؿ َأْو َآَخَراِن ِم ََلِة  َِل ِم افصَّ

وَن َذا ُؿْرَبك َوََّل َكْؽُتُؿ َصَفوَدَة اهللِ إِكَّ  ـَ ي بِِف َثَؿـًو َوَفْق  َسِ ْْ َِلِن بِوهللِ إِِن اْرَتْبُتْؿ ََّل َك ِِ ـَ اآلَثِِؿَغ* َؾنِْن ُظثَِر َؾُقْؼ
ِ و إًِذا َد

ُؼقَموِن َمَؼوَمُفَِل مِ  ََ و إِْثًِل َؾَآَخَراِن  َُِل اْشتََحؼَّ َفوَدُتـَو َأَحؼه َظَذ َأَّنَّ َْ َِلِن بِوهللِ َف
ِِ ـَ اْشتََحؼَّ َظَؾقِْفُؿ اْلَْوَفَقوِن َؾُقْؼ ـَ افَِّذَ

َفوَدِة َظَذ  َّْ لُْتقا بِوف ََ ـَ افظَّودَِِغ * َذفَِؽ َأْدَكك َأْن 
ِ و إًِذا َد ـَو إِكَّ َْ ـْ َصَفوَدُِتَِِل َوَمو اْظَتَد َِلٌن  َوْجِفَفو َأْو ََيَوُؾقا َأْن ُتَردَّ ِم َْ َأ

ُؼقا اهللَ َواْشَؿُعقا َواهللُ ََّل َُّيِْدي افَؼْقَم افَػوِشِؼَغ[. }ادوئدة:  َِلَِّنِْؿ َواتَّ َْ  .{182 -184َبْعَد َأ
 :التحميؿ المُّغوي أواًل:

ثناف ذكا عدؿ منكـ مف )المسمميف( إذا كاف في الحضر. كيجكز شيادة الكافر إذا إ: شيادة -
ما معو، ففي ىذه الحالة يجكز  ـ يجد مسمميف يشيدىما كيسمميماكاف ضاربنا في األرض، كل

 .(ِ)يككف الش اىداف مف غير المسمميفأف 
ـي ىي " :الَوِصيَّةُ  - اهي : كيقاؿ، بكعظ امقترنن  بو يعمؿ بما الغير إلى التٌقٌد اهي  أىٍكصى  . ككىص 

ْعُؼقُب } :تعالى قاؿ ََ ى: كقرئ [ُِّ/البقرة]  َوَوَّصَّ َِبو إِْبراِهقُؿ َبـِقِف َو : كجؿٌ  عزٌ  الٌمو قاؿ كأىٍكصى
ـَ ُأوُتقا افْؽِتوَب } ْقـَو افَِّذَ ْقـَو} ،[ُُّ/النساء]  َوَفَؼْد َوصَّ ْكِونَ  َوَوصَّ َُقِصقُؽُؿ اهللَُّ ِِف } ،[ٖ/العنكبكت]  اإْلِ

ؿْ  ـُ َُقِِص َِبو} ،[ُُ/النساء]  َأْوَّلِد ـْ َبْعِد َوِصقٍَّي   .[َُٔ]المائدة/   ِصقَِّي اْثـونِ ِحَغ اْفقَ } ،[ُِ/النساء]  ِم
                                                           

 (، التفسير المنيجي، ِّ/ِ(، كأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )َْٔ/ُأضكاء البياف، لمشنقيطي، ) ( انظر:ُ)
 (.َُِ/ّجماؿ أبك حساف، )     

 (. َْٗ-َْٖ/ٗ( انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ِ)
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ى القكـي وَوصَّى ى بعضييـ إلى بعض: إذا أى : أنشأ فضمو، كتىكىاصى َوَتقاَصْقا }:قاؿ تعالى ،ٍكصى

ْز  ؼ ي َوَتقاَصْقا بِوفصَّ  .(ُ)"  [ّ]العصر/   ِبِوحْلَ
كصى عمى أف يممؾ الم ،أك منفعة ،أك دينان  ،يي ىبة اإلنساف غيره عينان ف": رعأما في الشَّ 

 ىي التبرع بالماؿ بعد المكت. خرل:أك بعبارة أ ،(ِ)"لو اليبة بعد المكت
ف كانت كميا تؤدم  دناكىناؾ أقكاؿ أخرل في تعريفيا كا  يتمثؿ في ككنيا)تمميؾ  مرادان ميت حى

 .(ّ)مضاؼ إلى ما بعد المكت بطريقة التبرع(
ؿْ  - ـُ ـْ َؽْرِ  .(ْ)"األقكاؿ أرجح عمى المسمميف غير مف": ِم
 .(ٓ)"قكؿ صادر عف عمـ حصؿ بالمشاىدة": لشيادةا -
ـْ  -  .(ٔ)"سافرتـ": َضَرْبُت
 .(ٕ)"تجعمكنيما ينتظراف إلى ما بعد الصبلة ليؤديا شيادتيما"بمعنى : تحبسونيما -
 .(ٖ) "شككتـ في سبلمة قكليما كعدالتو": إف ارتبتـ -
 .(ٗ)اا بكتميـ الشيادة أك كذبيـ فييمن اقترفا إث : أمِإْثًما اْسَتَحقَّا -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
لم ا بي ف اهلل تعالى في اآلية الس ابقة أف  المرجع إليو كحده بعد المكت، كأٌنو ىك الذم يتكل ى  "

إلى أن و يمـز في الكصيِّة قبؿ  -في ىذه اآلية-الحساب، كجزاء المحسف كالمسيء، أرشدنا سبحانو 
 . (َُ) اد عمييا، حفاظان عمى أداء الحقكؽ المكص ى بيا لمستحقِّييا"المكت اإلشي
 
 
 

    
                                                           

 (.ْٕٖ( المفردات في غريب القرآف، لؤلصفياني، )ص:ُ)
 (.ّّٓ/ْ( كشاؼ القناع، )ِ)
 (.ّ/ ُ(، الكصية ضكابط كأحكاـ، )ْٖٔ/ٔ: حاشية ابف عابديف، )( انظرّ)
 (.ِْٗ/ٗ( تفسير الحديث، دركزة عز ت، )ْ)
 (.ّْْ/ ُ( تيسير التفسير، لمقطاف، )ٓ)
 (.ٖ/ ٓ( كممات القرآف، محمد غازم الدركبي، )ٔ)
 (.ِْٗ/ٗ( تفسير الحديث، دركزة عز ت، )ٕ)
 (.ِْ/ِ( أيسر التفاسير لمجزائرم، )ٖ)
 (.ُِِ/ّ( انظر: التفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )ٗ)
 (.ُُْٗ/ٕ( تفسير القرآف الكريـ، عبد اهلل شحاتو، )َُ)
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  ثالثا: سبب النزوؿ:
كعدم بف بداء، فمات  قاؿ: خرج رجؿ مف بني سيـ مع تميـ الدارم عف ابف عباس "

مف ذىب  (ِ)"مخٌكصان "مف فضة (ُ)مما قدما بتركتو فقدكا جامان السيمي بأرض ليس بيا مسمـ، ف
، فقاـ رجبلف مف أكليائو ممكة، فقالكا ابتعناه مف تميـ كعدثـ كجد الجاـ ب يما رسكؿ اهلل فأحمف

ف الجاـ لصاحبيـ قاؿ: كفييـ نزلت ىذه اآلية: )يا أييا  فحمفا: )لشيادتنا أحؽ مف شيادتيما، كا 
 .(ّ) "الذيف آمنكا شيادة بينكـ(

قتيا نصرانييف، كعدم بف بداء ك   ىذه الحادثة حينما كقعت كاف تميـ الد ارم :ىاـ تنبيو
 .(ْ)نصرانيان  كحسف إسبلمو، كمات عدم بف بداء  أسمـ تميـ الدارمبعد ذلؾ  كلكف
 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 

حث  المؤمنيف عمى الكصية كتأكيد أمرىا، إف المقصد الكاضح مف ىذه اآليات الكريمة ىك 
كليذا شد د  ؛ألف  الكصية تثبت الحقكؽ، كتمنع التنازع ؛فر أك غيرهالتياكف فييا بسبب السكعدـ 

 .(ٓ)ة، كالشخص قكم معافىاإلسبلـ في ضركرة كتابة الكصي  
، لىوي شىٍيءه قاؿ:  رسكؿ اهلل  أف   ففي صحيح مسمـ عف ابف عمر   ؽ  اٍمًرئو ميٍسًمـو "مىا حى

ٍكتيكبىةه ًعٍندىهي".ًف، ًإال  كىكىصً ييًريدي أىٍف ييكًصيى ًفيًو، يىًبيتي لىٍيمىتىيٍ  : ما -راكم الحديث -قاؿ ابف عمري تيوي مى
 .(ٔ) «تيمرت عمي  ليمة منذ سمعت رسكؿ اهلل قاؿ ذلؾ إال كعندم كصي  

إلػى  عبػاده المػؤمنيف يرشػدالمتأمؿ في ىذه اآليات العظيمة يجد بأف  الحؽ  سبحانو كتعػالى ك   
 .(ٕ)بحؽ لمغير عمى الغير بمفظ أشيد" إخبارىي: " يادةكالش   ،بحقياأداء الشيادة 

قػػد شػػرع لكػػػـ  يػػا أييػػا الػػذيف آمنػػػكا :كمػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػػى الحقػػكؽ يقػػكؿ سػػبحانو كتعػػػالى
كأراد أف يكصػػي بشػػيء أف يحضػػر  ،كأحػػس  بػػدنك أجمػػو ،االكصػػية فػػي السػػفر، فعمػػى مػػف كػػاف مسػػافرن 

ثػػـ إف كقػػع ارتيػػاب فػػي لمضػػركرة أك الحاجػػة،  رجمػػيف عػػدليف مػػف المسػػمميف، أك مػػف غيػػر المسػػمميف
ا، كال نشترم بالقسػـ أك بػاهلل ن  شيادتيما، تحبسكنيما بعد صبلة العصر فيقسماف باهلل ما كتمنا، كال خي 

                                                           

امان: ىيكى ًإنىاء يشرب ًبًو. انظر: مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، )ُ)  (.ُٓٔ/ُ( جى
ا: أم عميو صفائح ذىبي ة. )التفسير المنيجي(، جماؿ أبك حس اِ)  (.ُِّ/ّف، )( مخك صن
 (.ُٕٓ -ُٔٓ/ ُ( المحرر في أسباب نزكؿ القرآف مف خبلؿ الكتب التسعة، )ّ)
     (،4/5األثير، )(، أسد الغابة في معرفة الصحابة،البن 813/ 5( انظر: مختصر تاريخ دمشق، البن منظور األنصاري، )4)

 (.8665ح)      

 (.ٖٓ/ٖعة األسرة المسممة، عمي الشحكذ، )(، مكسك ِّٖ/ ْ( انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ٓ)
(ٔ : م ـى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى قىٍكًؿ الن ًبيِّ صى ايىا كى ٍكتيكبىةه ًعٍندىهي »( أخرجو البخارم، كتاب الكصايا، بىابي الكىصى ًؿ مى ًصي ةي الر جي  ، «كى

 (.ُِٕٔ(، ح )ُِْٗ/ّ) (،  كمسمـ، كتاب الكصية، باب: الكصية،ِّٖٕ(، ح )ِ/ ْصحيح البخارم )     
 (.َُْٗ/ُ( كسائؿ اإلثبات، محمد الزحيمي، )ٕ)
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ػػ لمػػف  كتمنػػا إفٍ  ا إذان ا، كال نكػػتـ شػػيادة اهلل إن ػػا من ػػمػػف الػػدنيا، كلػػك كػػاف المحمػػكؼ لػػو قريبنػػ ا قمػػيبلن عرضن
 .(ُ) اآلثميف

أك أخفيا  ،ف قد كذبا في شيادتيمايٍ دى اىً الش   فإف ظير بعد ذلؾ أف  يما، ي سبيمي مِّ ذا حمفا خي فإ  
فيقفاف مكاف الشاىديف  ،شيئان منيا، فحينيا يقكـ مقاميما في الشيادة أقرب المستحقيف لتركة الميت

ليف بعد الص   كأكلى بأف  يما، كأصدؽلشيادتنا أحؽ مف شيادتفيقسماف باهلل فيقكالف: كاهلل بلة، األك 
تقبؿ، كما اعتدينا: أم كما تجاكزنا فييا الحؽ، إن ا إذا لمف الظالميف، فإف حمفا غـر الشاىداف ما 

 .(ِ) ر عمييما، كتحميؼ الشيكد منسكخ، كىذا الحكـ خاص بيذه القضيةك ظي
ف   ياداتيـ رؽ إلى ضماف أف يؤدم الشيكد شىذا التشريع الذم شرعناه ليك مف أقرب الط   كا 

ا مف فضيحتيـ بظيكر كذبيـ، حيف يحمؼ ، كخكفن تعالى صحيحة، كذلؾ محافظة عمى حمفيـ باهلل
 ف  فإراقبكا اهلل أييا المؤمنكف في إيمانكـ كأماناتكـ، كأطيعكا أحكامو راضيف بيا، ف ،الكرثة لردِّ أيمانيـ

كديف مف ىدايتو، المستحقيف فييا مصالحكـ، كال تخالفكىا فتككنكا مف الخارجيف عمى اهلل، كالمطر 
 .(ّ)لعاقبو

 :(ٗ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
 مشركعية الكصية في الحضر كالسفر معان، كالحث عمييا كالترغيب فييا. -ُ
 كجكب اإلشياد عمى الكصية. -ِ
 .الحاجة أك لمضركرة المسمـ عمى المسمـ غير شيادة جكاز -ّ
 ارتاب القاضي فييـ أك شؾ في صدقيـ.مشركعية تحميؼ الشيكد إذا  -ْ
يغ المغم ظة التي تؤثِّر في قمكب الش يكد كمقسمي األيماف. -ٓ  شرعٌية اختيار األكقات كاألمكنة كالصِّ
 استحباب الحمؼ بعد صبلة العصر تغميظان في شأف اليميف. -ٔ

 
 

 
 
 

                                                           

 (.ٕٖ/ ِ(، البحر المديد، )ْْْ/ُ( انظر: تيسير التفسير، لمقطاف، )ُ)
 (.ُِْ/ّ( انظر: التفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )ِ)
 (.ٕٓٓ/ُ(، ك)التفسير الكاضح( محمد حجازم، )ْْْ/ ُ( انظر: تيسير التفسير لمقطاف )ّ)
 (، كالتفسير َُِ/ٕ(، كالتفسير المنير، لمزحيمي، )ِٓ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ْ)

 (.ُِْ/ّالمنيجي، جماؿ أبك حساف، )    
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 املطلب السابع

 

 (081-018سوزة املائدة من اآلية )مقاصد وأهداف 

 

 المشيد الميكؿ يكـ القيامة. األوؿ: المقطع القرآني  
 
 .معجزات عيسى عميو السبلـ الثاني: المقطع القرآني  

 
 قصة نزكؿ المائدة. الثالث: المقطع القرآني  

 
 .تبرئة عيسى عميو السبلـ مف مزاعـ النصارل الرابع: المقطع القرآني  

 
 .العالميفربِّ  أف  الممؾ هللك ادقيف عاقبة الص   بياف الخامس: المقطع القرآني  
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 األوؿ لمقطع القرآنيا
 لمشيد الميوؿ يـو القيامةا

ُشَؾ َؾَقُؼقُل َموَذا ُأِجْبُتْؿ َؿوُفقا ََّل ِظْؾَؿ َفـَو إِكَّ : قاؿ تعالى َؿُع اهللُ افره ْقَم ََيْ ََ ُم افُغقُقِب[] ًَ َظَلَّ  َؽ َأْك

 .{188}ادوئدة:

 :: التَّحميؿ المُّغويأوالً 
ُشؾ - َؿُع اهللُ افره ْقَم ََيْ كفرقيـ  ،يكـ يجمع اهلل الرسؿ الذيف فرقيـ في الزماف فتتابعكا عمى مداره": ََ

...يجمعيـ جميعنا في المكاف فذىب كؿ إلى قريتو كفرقيـ في األجناس فمضى كؿ إلى قكمو
 .(ُ)"أماـ اهلل يـك القيامة

ـْ  -  كما بو أجابككـ جكاب أم أك إلييـ اهلل بعثكـ الذيف األمـ بيا إجابتكـ إجابة أمِّ ": َماَذا ُأِجْبُت
 إلى السؤاؿ كتكجيو كطاعتي، تكحيدم إلى الدنيا دار في دعكتمكىـ حيف قكمكـ عميكـ رد الذم
 .(ِ)"كأمميـ قكميـ تكبيخ لقصد الرسؿ

 .(ّ)"ما غاب عف العباد، كذىب عنيـ عممو": الُغُيْوبْ  -
 :بة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتمناس .ثانياً 

في ىذا الكتاب الكريـ أٌنو إذا  : "اعمـ أٌف عادة اهلل تعالى جاريةه -رحمو اهلل -قاؿ الرازم 
ٌما بشرح أحكاؿ األنبياء،  ، كاألحكاـ؛كالتكاليؼ ،ا كثيرة مف الشرائعذكر أنكاعن  أتبعيا إٌما باإللييات، كا 

، لٌما  ـ ذكره مف التكاليؼ كالشرائع،ا لما تقد  ذلؾ مؤكدن أك بشرح أحكاؿ القيامة، ليصير  فبل جـر
 .(ْ)ا كثيرة مف الشرائع، أتبعيا بكصؼ أحكاؿ القيامة"أنكاعن  -فيما تقدـ -ذكر
 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع .ثالثا

لقمكب، اس بذلؾ اليكـ الميكؿ، الذم تنخمع لو اإف  مقصد ىذه اآلية الكريمة ىك تذكير الن  
فيا لو مف يكـ ما  ،م يجتمع فيو الخبلئؽ لفصؿ الحسابكترتعد لو الفرائص، كىك يكـ القيامة الذ

 .(ٓ)أطكلو! كيا لو مف خطب ما أىكلو! كيا لو مف جبار ما أعدلو!
 

                                                           

 (.ٔٗٗ/ِ( تفسير الظِّبلؿ، سيد قطب، )ُ)
 (.َٖ/ْ( فتح البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب محمد الًقن كجي، )ِ)
 (.ِ/ْٖرآف الكريـ، المقد ـ، )( تفسير القّ)
 (.ْٔٓ/ُِ( مفاتيح الغيب، الرازم، )ْ)
 (.ُُٔٔ/ٔ( انظر: في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، )ٓ)
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إن و يكـ يجمع اهلل تعالى فيو الرسؿ الذيف أرسمكا إلى مختمؼ األقكاـ، في شت ى األمكنة 
قرار أـ إجابة كفر  مف أقكامكـ؟ ماذا أيًجٍبتيـٍ  يـ قائبل ليـ:كاألزماف، فيسأل أإجابة إيماف كا 

 .(ُ)كاستكبار؟
كفي  ألنيـ قادة الخمؽ؛: "كخص  اهلل تعالى الر سؿ بالذِّكر -رحمو اهلل-(ِ)قاؿ ابف عطية  

 .(ّ)ضمف جمعيـ جمع الخبلئؽ"
و مف اهلل تعالى لرسمو  كىذا السؤاؿ المقصكد منو: تكبيخ الذيف  -بلـعمييـ الس  -الذم كجِّ

لشأف  ا إعبلءن كفركا مف قكميـ، كارتد كا عمى أدبارىـ، كلـ يؤد كا لرسؿ اهلل تعالى حقكقيـ، كفيو أيضن 
  .(ْ)الرسؿ؛ إذ إف  إجابتيـ ىذه ستككف قاضية عمى األمـ المكذِّبة

بالنسبة إلى عممؾ،  ا، أميقكلكف: ال عمـ لن -لس بلـعميو ا-كحينما يسأؿ اهلل تعالى الرسؿ 
 فأنت تعمـ السِّر  كأخفى، إن ؾ أنت عبل ـ الغيكب.

إذ ينسكف أكثر  لؾ اليكـ كفزعو يذىميـ عف الجكاب؛ما يفاجئيـ مف ىكؿ ذ كنقؿ أف  
ذا ما ىدأ ركعيـ، كسكنت نفكسيـ بعض الشيء يشيدكف عمى أمميـ  .(ٓ)األمكر، كا 

سألكف يكـ القيامة عم ا جبللة قدرىـ، كرفعة منزلتيـ، سيفإذا كاف ىؤالء الرسؿ الكراـ عمى   
، كعم ا أجابتيـ بو األمـ، فما بالؾ بالخبلئؽ كأفراد البشر؟ ىؿ تعالى في تبميغ دعكة اهلل حصؿ ليـ

 .(ٔ)سيترككف مف السؤاؿ كالحساب أـ أن يـ سيركف يكمان عصيبان تطيش لو األحبلـ؟

 :(ٚ)ا المقطع القرآنيويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذ

  يكـ القيامة ييجمع فيو الن اس لمحساب، كيجمع في الر سيؿ لمش يادة عمى أقكاميـ. -ُ
 ذىمكف.ؿ ليي سي الر   ة ىكؿ يكـ القيامة كصعكبة المكقؼ حتى إف  شد   -ِ
  َكجكب االستعداد لذلؾ اليـك بتقكل اهلل تعالى -ّ

                                                           

 ( .ُُٗٗ/ٕ(، كتفسير القرآف الكريـ، شحاتو، )ّْْ/ ُ( انظر: صفكة التفاسير، )ُ)
 بف غالب بف عطية، أبك محمد  ىك: عبد الحؽ. ىػ كقيؿ غير ذلؾ( ِْٓ - َْٖكقيؿ ُْٖ( ابف عطية )ِ)

 المحاربي، مف أىؿ غرناطة. مف تصانيفو: " المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز". انظر: تاريخ قضاة      
 ( .َُٗ/ ُاألندلس، أبك الحسف األندلسي )     

 (.ِٔٓ/ ِ( المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطية، )ّ)
 (.ُِٕ/ّ(، كالتفسير المنيجي، )ّٗـك التنزيؿ، البف جزم، )ص: .( انظر: التسييؿ لعمْ)
 (.ٕٔٓ/ ُ( انظر: التفسير الكاضح، )ٓ)
 (.ُُٔ/ِ-ُ( انظر: قبس مف القرأف الكريـ، )ٔ)
 (، التفسير المنيجي، ِٖ/ِأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )(، ك ْٖٓ/ُِمفاتيح الغيب، لمرازم، )( انظر: ٕ)

 (.ُِٖ/ّساف، )جماؿ أبك ح     
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 الخبلؽ لفظ إطبلؽ جاز كما ،تعالى اهلل عمى ـالعبل   لفظ إطبلؽ جكاز عمى اآلية تدل   -ْ
 فيو ما ببالس   كلعؿ   و،حقِّ  في إطبلقيا يجكز ال وأن   عمى أجمعكا يـفإن  ( مةالعبل  ) ماأ   ،عميو
 .أنيثالت   لفظ مف

 

 الثاني المقطع القرآني
 التذكير بمعجزات عيسى عميو السالـ

ـَ َمرْ  ]إِْذ َؿوَل : قاؿ تعالى ك اْب َِ و ِظق ََ ْر   ََؿَ اهللُ  ـُ ْدُتَؽ بُِروِح   كِْعَؿتِل اْذ ََّ َظَؾقَْؽ َوَظذ َوافَِدتَِؽ إِْذ َأ

ْفًَل  ـَ ُؿ افـَّوَس ِِف اَدْفِد َو ْؿُتَؽ   َوإِذْ   افُؼُدِس ُتَؽؾ ي ـَ افط يِغ   افؽَِتوَب  َظؾَّ ُؾُؼ ِم َواحِلْؽَؿَي َوافتَّْقَراَة َواإِلْكِجقَؾ َوإِْذ ََتْ

َفْقَئِي افطَّْرِ  ِرُج اَدْقتَ  ـَ َؿَف َواْلَْبَرَص بِنِْذِِن َوإِْذ َُتْ ـْ ُئ اْلَ ا بِنِْذِِن َوُتْزِ ك بِنِْذِِن َوإِْذ بِنِْذِِن َؾَتـُْػُخ ؾِقَفو َؾَتُؽقُن َضْرً

َػُروا ِمـُْفْؿ إِْن َهَذ  ـَ ـَ  قَؾ َظـَْؽ إِْذ ِجْئَتُفْؿ بِوفَبق يـَوِت َؾَؼوَل افَِّذَ
ائِ ًُ َبـِل إِِْسَ َػْػ ًُ ـَ ا إَِّلَّ ِشْحٌر ُمبٌِغ * َوإِْذ َأْوَحْق

ؾُِؿقَن[ }ادوئدة:  ِْ ـَو ُم َغ َأْن َآِمـُقا ِِّ َوبَِرُشقِِل َؿوُفقا َآَمـَّو َواْصَفْد بَِلكَّ   {.111-118إَِػ احَلَقاِر َي

 :: التَّحميؿ المُّغويأوالً 
 .(ُ)"قكيتؾ كأعنتؾ" :َأيَّْدُتؾَ  -
و اهلل بيا: ًجٍبًريؿي ُروُح الُقُدسِ  -  .(ِ)، كقيؿ الركح الطاىرة التي خص 
 .(ّ)"سرير الطفؿ الرضيع": الَمْيدِ  -
 . (ْ)"الكيؿ ىك الذم جاكز الثبلثيف ككخطو الشيب": َكْيالً  -
ككيؼ يحسف تصريؼ األمكر، كما عم مو التكراة التي جاء ، كالكتابة : القدرة عمى القراءةاْلِكتَابَ  -

ـ  آتاه اهلل ، كعم مو اإلنجيؿ الذم آتاه إي اه مصدِّقنا لما بيف يديو مف التكراة، فكجدىا في بني إسرائيؿ ث
 .(ٓ) خارؽ المعجزات التي ال يقدر عمييا بشر إال  بإذف اهلل تعالى

  .(ٔ)"ىي الكبلـ المحكـ": الحكمة -
 .  (ٕ)"مف كلد أعمى، كاألبرص: مف بو مرض البرص": اأَلْكَموَ  -
 . (ٖ)"جالمعجزات كالح": الَبيَِّناتِ  -

                                                           

 (.ُِٗ( غريب القرآف البف قتيبة ت سعيد المحاـ )ص: ُ)
 (.ُٗٓ(، زبدة التفسير مف فتح القدير، )ص:َٖٕ/ُ( انظر: أيسر التفاسير، ألسعد حكمد، )ِ)
 (.ِٕ/ ِ( أيسر التفاسير، لمجزائرم، )ّ)
 (.ُْٗ/ ُ( أكضح التفاسير، محمد الخطيب، )ْ)
 (.ُٗٓ(، زبدة التفسير مف فتح القدير، )ص:ِٗٓ/ُجاني )( انظر: درج الد رر، لمجر ٓ)
 (.ُٗٓ( زبدة التفسير مف فتح القدير، )ص:ٔ)
 (.ِٕ/ ِ( أيسر التفاسير لمجزائرم، )ٕ)
 (.َُٔ/ُ( تفسير الجبلليف، )ٖ)
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الحكارييف كقذفت في قمكبيـ بالتكحيد كاإلخبلص، كأمرتيـ عمى ألسنة الرسؿ  : أم أىٍليىمتي َأْوَحْيتُ  -
 . (ُ)أف يؤمنكا بي، كيؤمنكا برسالة رسكلي

 .(ِ)"، كىـ تبلميذ عيسى عميو السبلـكىك صادؽ الحب في السر كالعمف جمع حكارم": الَحَواِريِّيفَ  -
 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتيًا: ثان

"يستمر ىذا الدرس في بياف حقيقة األلكىي ة، كيستعض  ذلؾ في مشيد مف مشاىد القيامة، 
 .(ّ)كيذكر عيسى عميو السبلـ ىنا حيث أف الن اس قد أسرفكا في القكؿ حكلو"

مؤل مم ف أل يكه كعبدكه قاؿ صاحب الظِّبلؿ: "يمتفت الخطاب إلى عيسى بف مريـ عمى ال
كصاغكا حكلو كحكؿ أمو مريـ التياكيؿ، يمتفت إليو يذكِّره نعمة اهلل عميو كعمى كالدتو كيستعرض 

 .(ْ)المعجزات التي آتاىا اهلل إياه ليصدؽ الناس برسالتو"
 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعثالثا: 

التذكير بما مف  بو اهلل تعالى عمى عبده  ىك إف  المقصد العظيـ الذم تناكلتو ىاتاف اآليتاف
فقد أي ده اهلل عز  كجؿ بمعجزات باىرات، كأظير عمى يديو كرسكلو عيسى بف مريـ عميو السبلـ، 

 .(ٓ)ا مف خكارؽ العاداتكثيرن 
براء األكمو  كىذه المعجزات التي أي ده اهلل تعالى بيا ىي الكبلـ في الميد، كخمؽ الطير، كا 

حياء المكتى، كمنع أذل الييكد عنو، فمـ يقتمكه كلـ يصمبكه، كلكف شبو ليـ. كاألبرص،  كا 
كىي  تستمزميا عادة النبكة كالرسالةكذكر اهلل تعالى ثبلث نعـ أخرل بجانب ىذه المعجزات 

نزاؿ  ،كالكحي ،كالفيـ ،كالتقكية بجبريؿ ركح القدس عميو السبلـ، كالتعميـ اإلليي بالكتابة ،التأييد كا 
لياـ الحكارييف اإليماف اإل نجيؿ، كمعرفة ما أنزؿ عمى مف تقدمو مثؿ مكسى الكميـ عميو السبلـ، كا 

 .(ٔ)باهلل كبعيسى عميو السبلـ
ككؿ ىذه النِّعـ كالمعجزات كاآليات البيِّنات تدؿ عمى صدؽ رسالة عيسى عميو السِّبلـ، 

ة لمحساب، بيف يدم ربِّ كمشيئتو كقدرتو، كليذا سيككف لو كقتعالى ككميا بمراد اهلل  فة خاص 
ا لمف اعتقد ربكبي تو، كعبده ا كتكبيخن األرباب، يسألو تعالى فييا عم ا أكرمو بو مف المعجزات، تبكيتن 

، كما كانت ىذه الخكارؽ كالمعجزات، لتجعمو في مرتبة األلكىية كالر بكبي ة، كما تعالى مف دكف اهلل
 عز  كجؿ لو في دعكل الن بك ة، كتصديؽ لما جاء بو مف زعـ النصارل، إنما ىي تأييد مف اهلل

                                                           

 (.ُٗٓ(، زبدة التفسير، )ص:ِّٓ/ُ(، كمعاني القرآف، لمفراء، )ُِٗ/ ِ، لمزجاج، )معاني القرآف انظر: (ُ)
 (.ِٕ/ِ( أيسر التفاسير، لمجزائرم، )ِ)
 (.ََُِ/ٕ( تفسير القرآف الكريـ، عبد اهلل شحاتو، )ّ)
 (.ٕٗٗ/ ِ( في ظبلؿ القرآف، سيِّد قطب، )ْ)
 (.ِٔ/ ٖ( انظر: مكسكعة األسرة المسممة، لعمي الشحكد، )ٓ)
 (.ُُّ-ُُِ/ ٕ( انظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )ٔ)
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ا مف أِـّ ببل أٌب، مظير مف مظاىر قدرة اهلل، كعظمتو، كسمطانو، كليس دليبلن الرِّسالة، كككنو مخمكقن 
 . (ُ)عمى أن و "ابف اهلل" أك أن و شريؾ هلل في ممكو كخمقو!!
سبحانو ييٍتًبع بعد كؿ معجزة ظيرت عمى يدم كالمتمعِّف في اآلية األكلى يجد بأف  الحؽ  

عيسى عميو الس بلـ لفظ "بإذني" أم أف  ىذه المعجزات لـ تكف لتحدث لك لـ يأذف بيا اهلل . ككرر ىا 
كاستطاعتو كلكن يا بتقدير اهلل   أربع مر ات، لينبِّينا إلى أف  تمؾ الخكارؽ، لـ تكف بمقدكر عيسى

 .(ِ)اهلل العظيـ القدير!!عز  كجؿ كأمره فسبحاف 
كذلؾ  ؛اا كأتباعن كفٌضمو ككٌرمو، كجعؿ لو أنصارن   عيسىعمى لى اعتاهلل  ف  كىكذا مى 

 .(ّ)فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء كاهلل كاسع عميـ
 :(ٗ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

 ـ فتتحق ؽ بإرادتو.جرييا عمى أيدييتأييد اهلل تعالى لرسمو بالمعجزات التي يي  -ُ
 تكبيخ الييكد كالنصارل بتفريط الييكد في عيسى كغمك النصارل فيو. -ِ
 .كما حباه بو مف الفضؿ كاإلنعاـ الٌسبلـ عميو ىبياف إكراـ اهلل تعالى لعيس -ّ
 .ثبكت معجزات عيسى عميو السبلـ كتقريرىا  -ْ
 نزكؿ كقت في كانكا يفالذ الٌنصارل تنبيو ىك الٌسبلـ عميو عيسى معجزات إيراد مف الغرض  -ٓ

 البشر، كسائر مكلكد عادم بشر بتأليو كاعتقادىـ ،مذىبيـ كركاكة ،مقالتيـ قبح عمى اآلية ىذه
 .الناس مف كغيره حاجتو كيقضي كيشرب يأكؿ

 إصرار الكافريف عمى كفرىـ كعنادىـ، عمى الر غـ مف تكضيح البيِّنىات كالد الئؿ.  -ٔ
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 (.ُُٕ/ِ-ُالكريـ، )( انظر: قبس مف القرآف ُ)
 (.ْٖٓ/ ُِ(، كمفاتيح الغيب، الرازم، )ّْٕٓ/ ٔ( انظر: تفسير الشعراكم، )ِ)
 (.ٕٗٓ/ ُ( انظر: التفسير الكاضح، )ّ)
 التفسير (، ك ُُّ/ٕكالتفسير المنير، لمزحيمي، )(، ِٖ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ْ)

 (.ُِٖ/ّالمنيجي، جماؿ أبك حساف، )    
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 الثالث المقطع القرآني
 صة نزوؿ المائدةق

َِل : قاؿ تعالى َِّ ـَ اف َل َظَؾْقـَو َموئَِدًة ِم ـَز ي َُ تَطِقُع َربهَؽ َأْن  ِْ ََ َؿ َهْؾ  ََ ـَ َمْر ك اْب َِ و ِظق ََ َهقَن  ِء ]إِْذ َؿوَل احَلَقاِر

َـّ 
َؾ ِمـَْفو َوَتْطَؿئِ ـُ ـُْتْؿ ُمْمِمـَِغ * َؿوُفقا ُكِرَُد َأْن َكْل ـُ ُؼقا اهللَ إِْن  ُؿُؾقُبـَو َوَكْعَؾَؿ َأْن َؿْد َصَدْؿَتـَو َوَكُؽقَن َظَؾقَْفو  َؿوَل اتَّ

َِلِء َتُؽقُن َفـَو َِّ ـَ اف ـَو َأْكِزْل َظَؾْقـَو َموئَِدًة ِم َؿ افؾُفؿَّ َربَّ ََ ـُ َمْر ك اْب َِ ـَ * َؿوَل ِظق وِهِدَ َّْ ـَ اف فِـَو َوَآِخِرَكو  ِم ِظقًدا ِْلَوَّ

ًي ِمـَْؽ َواْرُزْؿـَو َوأَ  ََ ُبُف ظَ َوَآ ْؽُػْر َبْعُد ِمـُْؽْؿ َؾنِِن ي ُأَظذ ي ََ ـْ  و َظَؾْقُؽْؿ َؾَؿ ُُلَ اِزؿَِغ * َؿوَل اهللُ إِِن ي ُمـَز ي ًَ َخُر افرَّ َذاًبو ََّل ْك

ـَ افَعوَدَِغ[ }ادوئدة: ُبُف َأَحًدا ِم  {. 115 -118ُأَظذ ي

 :التَّحميؿ المُّغوي أواًل:
، كقيؿ طعاـ، فإذا لـ يكف عميو طعاـ فميس بمائدة (ُ)"ةً نى كً خٍ األى "كؿ ما كاف عميو مف ": المائدة -

 .(ِ)"أن يا الط عاـ نفسو، كالمائدة لـ ترد في كتب األناجيؿ، كىي معجزة مف معجزات عيسى 
َؽ  - َتطِقُع َربه ِْ ََ يغة بعد إيمانيـ باهلل، ": َهْؾ  اختمفت الت أكيبلت في قكليـ ىذا كيؼ سألكه بيذه الصِّ

، أم سؤالو، ربؾ أمرىؿ تستطيع يا عيسى  -ِىؿ يستجيب لؾ إذا طمبت  -ُ اىا:قيؿ معن
 .(ّ)"أـ ال ىؿ ينافي الحكمة إنزاؿ المائدة -ّ

 .(ْ)"هلل بالكحداني ة كلؾ بالرسالة كالٌنبك ة، إذ ىي كالد ليؿ عمى ذلؾ": الشَّاىديف -
 . (ٓ) "شكرها يعكد عمينا كؿ عاـ نذكر اهلل تعالى فيو كنأم يكمن ": ِعيًدا -
 .(ٔ) "عبلمة": آَيةً  -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
ىػذه قصػػة المائػدة التػػي ال يعرفيػا النصػػارل إال مػف القػػرآف، كىػي نعمػػة تاسػعة كمعجػػزة بعػػد "

ـٌ إنػػػػزاؿ المائػػػػدة بطمػػػػب عيسػػػػى عميػػػػو الٌسػػػػبلـ، عبلمػػػػة عمػػػػى قػػػػدرة اهلل  الػػػػٌنعـ الثمػػػػاني المتقٌدمػػػػة، إذ تػػػػ
لو عيسػػػػى لمػػػػا أجػػػػاب دعػػػػاءه صػػػػديؽ النػػػػاس بنبٌكتػػػػو، كىػػػػي ممػػػػا امػػػػتٌف اهلل بػػػػو عمػػػػى عبػػػػده كرسػػػػك كت

 .(ٕ)"بنزكليا

                                                           

 (.ُْٔ/ُّ( )األخكنة( جمع خكاف: كىك ما يكضع عميو الطعاـ عند األكؿ. لساف العرب، )ُ)
 (.َُٔ/ُ( زاد المسير في عمـ التفسير، )ِ)
 (.َُُٕ/ِ( في رحاب التفسير، كشؾ، )ّ)
 ( المرجع السابؽ نفسو.ْ)
 (.ُُْ/ٓ( تفسير غريب القرآف، الككارم، )ٓ)
 (.َُّ/ُ)( غريب القرآف، البف قتيبة، ٔ)
 (.ُُٓ/ٕ، )لمزحيمي، المنير ( التفسيرٕ)



 

 9ٓ 

 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعثالثا: 
ة إنزاؿ المائدة بطمب الحكاريِّيِّف. كىذه نعمة  إف  مقصد ىذه اآليات الكريمة ىك بياف قص 

 .الحؽ تعالى في آيات سابقة كأنعـ بيا عمى  تاسعة بعد الٌنعـ الثمانية التي أكردىا
كأٌمتو بنازلة الحكارييف في المائدة، كىي  كمضمكف اإلخبار بيذه النعمة: إخبار محمد 

ذلؾ ك ة التي ال معنى ليا، ي  ا مف المعجزات المادِّ تقتضي تأٌدب كؿ أمة مع نبٌييا، فبل تطمب شيئن 
 يراعيقد  وكمع ذلؾ فإن   ،لقادر المقتدر عمى كؿ شيءاسبحانو   ألن وعنو،  امتحاف يتعالى اهلل

 .(ُ) فيجيبيـ عما طمبكا أك سألكاكطمباتيـ؛ مستكل عقكؿ البشر 
ا لتمؾ المعجزة الباىرة، فقد طمب تخميدن  ؛كسمِّيت ىذه السكرة الكريمة باسميا "سكرة المائدة"

، كخص صكا طمبيـ بمائدة تعالى كبرىانان عمى صدقو كقربو مف اهلل آيةن  ي كف مف عيسى الحكار 
، كتسكف نفكسيـ برؤيتيا، زيادة في اليقيف ان مف الط عاـ، تنزؿ مف الس ماء، يأكمكف منيا تبر كى 

لدعاء المسيح تعالى كاالطمئناف، كتبقى ذكرل خالدة عمى مرِّ السِّنيف كاألعكاـ، عمى إجابة اهلل 
 .(ِ) عميو الس بلـ

ريحة تفيد أف  عيسى عميو الس بلـ طمب مف ربِّو أف ينزؿ مائدة مف الص  الكريـ كألفاظ القرآف 
ا كسعادة ألك ؿ قكمو كآخرىـ، كالمائدة طعاـ كرزؽ، كتككف عيدن  ،االس ماء تككف كافية لقكمو جميعن 

 أف ينزليا عمييـ.  تعالى ككؿ طعاـ كرزؽ إنما ىك مف عند اهلل، كقد كعد اهلل
يِّؽ كما طمبيا الحكاري كف، أإف الكريـ كلـ يذكر القرآف  بمفيكميا  ـكانت بمفيكميا الض 
ا بنعمة فيككف حينئذ كعدن  ؛، كيميمو الحكاري كف ، كيفيمو عيسىتعالى المطمؽ كما قد يريده اهلل

ليـ كآخرىـا كرزقن مف اهلل عمييـ طعامن  يِّؽ الذم أرادكه لممائدة بمفيـك  ،ا يشمؿ أك  كترجمة لممفيكـ الض 
زؽأكسع   .  (ّ) ليككف ذلؾ ابتبلء كفتنة ألتباع المسيح بكجو عاـ ؛قد يشمؿ الطعاـ كسكاه مف الرِّ

في ذلؾ عمى قكليف:  المفسركف ، فقد اختمؼكأم ا بالنِّسبة إلى نزكؿ المائدة عمى قكـ عيسى    
 . (ْ)يا لـ تنزؿالقكؿ الثاني: عمى أن  ، كأم ا )كىذا ما عميو الجميكر( ا نزلتالقكؿ األكؿ: عمى أني

ح اإلماـ الطبرم القكؿ األكؿ كىك أف  المائدة نزلت بالفعؿ، حيث يقكؿ: "كالصكاب مف    كيرجِّ
رب و"،  مفالقكؿ عندنا في ذلؾ أف يقاؿ: إف  اهلل تعالى أنزؿ المائدة عمى الذيف سألكا عيسى مسألتو 

مؼ، كقد قاؿ تعالى ذكره مخبرنا ثـ يقكؿ: "إف اهلل تعالى ذكره ال يخمؼ كعدىه، كال يقع في خ بره اٍلخي
"إني منزليا عميكـ"، كغير جائز  حيف سألو ما سألو مف ذلؾ: في كتابو عف إجابة نبيو عيسى 

                                                           

 (.ُٖٓ/ ُ( انظر: التفسير الكسيط ،لمزحيمي، )ُ)
ابكني، )ِ)  (.ُُٖ/ِ-ُ( انظر: قبس مف القرآف الكريـ، لمص 
 (.ُٔ/ُ( انظر: أىداؼ كمقاصد كؿ سكرة في القرآف الكريـ، شحاتو، )ّ)
 (، كتفسير القرآف ِِّ-ِِٔ /ُُتفسير جامع البياف، الطبرم،) ( انظر: لمعرفة المزيد في ىذه المسألة يراجع:ْ)

 (.ِِٔ/ّالعظيـ، ابف كثير، )     
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ذلؾ منو تعالى ذكره خبر، كال يككف  ألف   ي منزليا عميكـ"، ثـ ال ينزليا؛أف يقكؿ تعالى ذكره: "إن
 منزليا عميكـ"، ثـ ال ينزليا عمييـ، جاز أف يقكؿ: "إني منو خبلؼ ما يخبر. كلك جاز أف يقكؿ:

، ثـ يكفر منيـ بعد ذلؾ، فبل  فمف يكفر بعد منكـ فإٌني أعذبو عذابنا ال أعذبو أحدنا مف العالميف}
كغير جائز أف يكصؼ ربنا تعالى ذكره  لكعده كال لكعيده حقيقة كال صحة، يعٌذبو، فبل يككف

 . (ُ)"بذلؾ
عمـ أن و كطعاميا، كالظاىر كاهلل أ ،كلكنيا ،ركايات كثيرة عف شكمياككرد في قصة المائدة 

الص حيحة،  الن بكي ة كالس ن ة الكريـ فييا نصيب، كنحف نمتـز حدكد القرآف كاف لخياؿ اإلسرائيميات
كابتعالى كف قنا اهلل   . (ِ) إلى الص 

 :(ٖ)بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني استنباطويمكف 
 كتبيِّف لو طبائع الن اس كسيرتيـ مع أنبيائيـ. ة المائدة ىي في بالجممة تسمية لمن بي قص   -ُ
م ميو.ال -ِ   ينبغي لممؤمنيف أف يطمبكا مف األشياء ما يثقيؿي عمييـ تىحى
 طمب اآليات مف الن بي ال ينافي الت صديؽ بو. -ّ
اذهى أكً وربؽ ؾؼوتَل إكو هو سى }جفاء الييكد كغطرستيـ كسكء أدبيـ مع أنبيائيـ إذ قالكا لمك  -ْ

 . هؾ َِتطقع ربؽ أن َـزل ظؾقـو موئدة مـ افِِلء  كقالكا لعيسى }هـو ؿوظدون
في قكؿ عيسى ليـ }اتقكا اهلل  داؿ عمى أنيـ قالكا الباطؿ كما أف قكليـ: }كنعمـ أف قد صدقتنا   -ٓ

 داؿ عمى شكيـ كارتيابيـ.
لصبلة كالذكر شكران هلل تعالى كفي اإلسبلـ عيداف: مشركعية األعياد الدينية لعبادة اهلل با -ٔ

 األضحى كالفطر.
 الناس عذابان يكـ القيامة آؿ فرعكف كالمنافقكف كمف كفر مف أىؿ المائدة. ف أشدِّ مً  -ٕ

 
 
 
 

 
                                                           

 (.ِِّ/ ُُ( جامع البياف، الطبرم، )ُ)
 (.َُُٕ/ٔ(، في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، )ُٖٓ/ ُ( انظر: التفسير الكاضح، محمكد حجازم، )ِ)
 التفسير (، ك ُُٗٔ/ٔكفي رحاب التفسير، لكشؾ، )(، َّ/ِئرم، )( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزاّ)

 (.ُِّ/ّالمنيجي، جماؿ أبك حساف، )    
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 الرابع المقطع القرآني
 في ساحة العدؿ يـو القيامة مف مزاعـ النصارى  تبرئة عيسى

ـْ ُدوِن اهللِ ]َوإِْذ َؿوَل اهللُ : قاؿ تعالى ْغِ ِم َل إَُِلَ ُذوِِن َوُأم ي
ِ ًَ فِؾـَّوِس اَتَّ ًَ ُؿْؾ َؿ َأَأْك ََ ـَ َمْر ك اْب َِ و ِظق ََ

ًُ ُؿْؾُتُف َؾَؼْد َظؾِْؿَتُف َتْعَؾُؿ َمو ِِف  ـْ ـُ ُؽقُن ِِل َأْن َأُؿقَل َمو َفْقَس ِِل بَِحؼٍّ إِْن  ََ ِِف َكْػِِس َوََّل َأْظَؾُؿ َمو  َؿوَل ُشبَْحوَكَؽ َمو 

ْؿ إَِّلَّ َمو َأَمْرَتـِل بِِف َأِن اْظُبُدوا اهللَ َرِّ ي َوَربَّ  ًُ َُلُ ُم افُغُققِب * َمو ُؿْؾ ًَ َظَلَّ َؽ إِكََّؽ َأْك ِِ ًُ َظَؾقِْفْؿ َصِفقًدا َكْػ ـْ ـُ ُؽْؿ َو

ًَ َظَذ  ؿِقَى َظَؾْقِفْؿ َوَأْك ًَ افرَّ ًَ َأْك ـْ ـُ ْقَتـِل  ًُ ؾِقِفْؿ َؾَؾِلَّ َتَقؾَّ ُْؿ ِظَبوُدَك َمو ُدْم ْؿ َؾنَِّنَّ َْبُ ٍء َصِفقٌد * إِْن ُتَعذ ي ـُؾ ي ََشْ  

ًَ افَعِزَُز احَلؽِقُؿ[. }ادوئدة ْؿ َؾنِكََّؽ َأْك  {.  112-114َوإِْن َتْغِػْر َُلُ

 :التَّحميؿ المُّغويأواًل: 
 .(ُ)"أم براء أنت مف السكء": ُسْبَحاَنؾَ  -
ـُ ما ِفي َنْفِسي»" - ، : أم عممؾ محيط «َتْعَم ـُ ما ِفي َنْفِسؾَ »بكؿ معمـك أم ال أطمع «: َوال َأْعَم

 .(ِ) "عمى غيبؾ إال بقدر ما تعٌرفني بإعبلمؾ
ٌيان فييـ" :َصِفقًدا -   .  (ّ)"أم كنت أشيد عمى أقكاليـ كأعماليـ ميد ة كجكدم فييـ أك حيف كنت حى
ْف َتْغِفْر َلُيـْ  - ََّل ] ى الكفر فبل اعتراض عميؾلمكتيـ عم : المعنى كلك فعمت ذلؾ كلست فاعبلن َواِ 

َلُفقنَ  ِْ َُ ْػَعُؾ َوُهْؿ  ََ َلُل َظِلَّ  ِْ  .(ْ) {43}األكبقاء: [َُ

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآليات:  ثانياً 
، كفي إليامو كاف الكبلـ قبؿ ىذه اآليات في تعداد النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى عيسى 

إنزاؿ المائدة مف السماء،  ، كفي طمب الحكارييف مف عيسى لمحكارييف باإليماف بو كبرسكلو
عمى تعالى ا، ففييا سؤاؿ مف اهلل أيضن   كبقية القصة، كال يزاؿ الكبلـ فى ىذه اآليات مع عيسى

جابة مف عيسىا كتقريعن مرأل مف قكمو تكبيخن  ؿ مف عف ذلؾ فييا تنص    ا ليـ عمى افترائيـ، كا 
 .(ٓ) رفكه بعده كىك القكؿ بالتثميثذلؾ الذنب العظيـ الذم اقت

 : القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعا: ثالث

                                                           

عرابو، لمزجاج ،)ُ)  (.ِِِ/ِ( معاني القرآف كا 
 (.ْٕٓ/ُ( لطائؼ اإلشارات، القشيرم )ِ)
 (.ُّّ/ّ( التفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )ّ)
 (.ِٗ/ُ( تذكرة األريب في تفسير الغريب، )ْ)
 (.ُٔ/ ٕ(، كتفسير المراغي، )ْْٗ/ ُ( انظر: تفسير القطاف، )ٓ)
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إف  مقصد ىذه اآليات الكريمة ىك إثبات البرىنة الصحيحة عمى ألكىية اهلل تعالى كربكبيتو 
بطاؿ دعكل النصارل في تأليو عيسى كأٌمو عمييما السبلـ  .(ُ) لمعالميف، كا 

رشاد، كتكبيخ كتقريع لمنصارل كىذه اآليات الصادرة بصكرة س ؤاؿ كجكاب إنما ىي تعميـ كا 
فيك   ألنيا كلدت عيسى ؛ا مف القدسية كاأللكىيةو شيئن ا، كاد عكا ألمِّ إلين   الذيف اتخذكا عيسى

 .(ِ) بعض منيا
في تفسيره: إن ما خص  اهلل تعالى المسيح بيذا  -رحمو اهلل -قاؿ الشيخ عبد الحميد كشؾ 

ـْ ُدوِن اهللِأَ الس ؤاؿ } ْغِ ِم َل إَُِلَ ُِذوِِن َوُأم ي ًَ فِؾـَّوِس اَتَّ ًَ ُؿْؾ   ًلييظير براءتو مما قالو الن صارل فيو كفي َأْك
أمِّو، كليككف ذلؾ إعبلننا كبياننا لبطبلف ما اد عاه ىؤالء الن صارل مف افتراء ككذب كبيتاف عمى نبي 

 كتسفيو لما اعتقدكه؛ لذلؾ جاء الجكاب مف المسيح  اهلل كأمِّو.. ليككف في ذلؾ تكبيخ كتقريع
ا: } ُؽقُن ِِل َأْن َأُؿقَل َمو َفْقَس ِِل بَِحؼٍّ  صريحن ََ  .  (ّ) َؿوَل ُشْبَحوَكَؽ َمو 

نفسو، حينما ييدعى عمى رؤكس الخبلئؽ  فأكؿ مف يتبرأ مف ىذه الدعكل ىك عيسى 
خزا ألن يـ عبدكه مف دكف اهلل، يسألو ىؿ أنت  ؛ءن ليـيكـ الحشر، كيسألو رب و تبكيتان لمنِّصارل كا 

كىؿ أنت الذم اد عيت األلكىي ة كالر بكبي ة حتى أل يؾ الناس  الناس إلى عبادتؾ كعبادة أمِّؾ؟ دعكت
    (ْ)كاعتقدكا بربكبي تؾ؟ 

أف أقكؿ  بقكلو: أنزِّىؾ يا اهلل تنزييان تامان عف ذلؾ، فإنو ال يصح  لي -عميو السبلـ–فيجيب 
ىذا القكؿ الذم ليس لي أدنى حؽ فيو، كلك كنت قمت ىذا القكؿ الباطؿ لعممتو، ألن ؾ تعمـ ما 

 كما يظيره لساني، كال أعمـ ما تخفيو عنِّي، إن ؾ كحدؾ صاحب العمـ، المحيط بكؿِّ  ،تخفيو نفسي
 .(ٓ) كغائبو  خفيو 

نتقؿ فبي ف أن و أمرىـ بعكس ذلؾ حسبما كبعد أف تبر أ مف أف يككف قد أمر أم تو بما اختمقكه ا
 أمره اهلل تعالى، فقاؿ ما قمت ليـ إال ما أمرتني بو مف التكحيد الخالص مف شكائب الشرؾ كالكثنية:

نى اهلل  ككنت يا رب  بالرسالة إليكـ، تعالى  أف اعبدكا اهلل ربي كربكـ فأنا عبد مثمكـ إال أن و قد خص 
شيد عمى ما يقكلكف كما يفعمكف فأقر الحؽ كأقاكـ الباطؿ، فمما تكفيتني كأ ،ا عمييـ أراقبيـقائمن 

 .(ٔ) كرفعتني كنت يا رب الحفيظ عمييـ دكني، كال يخفى عميؾ شيء

                                                           

 (.ّّ/ ِ( انظر: أيسر التفاسير لمجزائرم، )ُ)
 (.ُِْ/ ٕ( انظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )ِ)
 (.ُُُٕ/ِ( انظر: في رحاب التفسير، كشؾ، )ّ)
 (.ُُٗ/ ِ-ُ( انظر: قبس مف القرآف الكريـ، لمصابكني، )ْ)
 (.ِْٗ/ُ(، كتيسير الكريـ الرحمف، السعدم، )َُٖ/ ِر: فتح القدير لمشككاني، )( انظٓ)
 (.ّٖٓ/ ُ(، كالتفسير الكاضح، )ُُٓ/ ٕ( انظر: التحرير كالتنكير، )ٔ)
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هلل اؾ يا في ىذا المكقؼ الرىيب أمر ىذه األمة هلل تعالى فقاؿ: إن   فك ض عيسى  كلقد
ف تغفر برحمتؾ لمف أتى  إف تعذبيـ فإنيـ عبادؾ كأنت أعمـ بأحكاليـ، تفعؿ بيـ ما تشاء بعدلؾ، كا 

، الحكيـ في تدبيره كأمره، كىذه اآلية ثناء  منيـ بأسباب المغفرة، فإنؾ أنت العزيز الذم ال يغالىبي
ف تغفر ليـ سيئاتيـ بعد تكبتيـ كصبلح أمرىـ  -تعالى-عمى اهلل  بحكمتو كعدلو، ككماؿ عممو. كا 

 .(ُ) كؿ صنع فيـ عبادؾ كأنت العزيز الحكيـ في
ؤ مف القدرة عمى  كقد قيؿ و القكؿ من كىذا عمى سبيؿ االستعطاؼ، كفي ىذا القكؿ تبر 

 .  (ِ) الحكـ في أم تو يكـ القيامة، بؿ الحكـ فييـ إلى اهلل كحده ال شريؾ لو
: ال ينبغي ألحدو أف يعترض عميؾ، فإف عذبتيـ، فبل -رحمو اهلل- (ّ) قاؿ ابف األنبارم

ف غفرت ليـاعتراض ع فبل اعتراض عميؾ. كقاؿ  -كلست فاعبلن ًإذا ماتكا عمى الكفر -ميؾ، كاً 
 .(ْ) غيره: العفك ال ينقص عٌزؾ، كال يخرج عف حكمؾ

 :(٘)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

 .ىذا مشيد مف مشاىد القيامة في ساحة العدؿ اإلليي ة الكبرل -ُ
ة عمييـ.  و عيسىسؤاؿ اهلل تعالى نبي   -ِ قامة الحج  ن ما لتبكيت الكافريف كا   ليس لبلستعبلـ، كا 
 تكبيخ النصارل في عرصات القيامة عمى تأليو عيسى ككالدتو عمييما السبلـ. -ّ
 صارل كأىؿ الكتاب.ًمٍف مشركي الن   براءة عيسى  -ْ
ر نبي مف األنبياء  -ٓ  في دعكة قكمو. لـ يقصِّ
 يف قائـ عمى مبدأ الحكمة اإلليية.تعذيب المشركيف كتنعيـ المكحد -ٔ

  
 
 

 
                                                           

 (.ُِٕ/ ُ( انظر: التفسير الميسر، )ُ)
 (.َُِٗ/ٕ( انظر: تفسير القرآف الكريـ، شحاتو، )ِ)
 ك محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار بف الحسف بف بياف، أبك بكر، ابف ى ىػ(: ِّٖ - ُِٕ( ابف األنبارم )ّ)

 كال األنبارم. محدث، مفسر، لغكم، نحكم، قاؿ محمد بف جعفر التميمي: ما رأينا أحدا أحفظ مف ابف األنبارم      
     أعبلـ النببلء . انظر: سير  "  غريب الحديث "، ك " عجائب عمـك القراف : " أغزر مف عممو، مف تصانيفو     
     (ُُ/ْٖٗ.) 

 (.َٔٔ/ ُ( انظر: زاد المسير في عمـ التفسير، )ْ)
 التفسير ك (، ّّ/ِأيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )(، ك ُُُٕ/ٔفي رحاب الٌتفسير، كشؾ، )( انظر: ٓ)

 (.ُّٓ/ّالمنيجي، جماؿ أبك حساف، )    
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 الخامس المقطع القرآني
 رّب العالميفأفَّ الممؾ هلل أكيد عمى التَّ ادقيف و عاقبة الصَّ بياف 
ـَ :قاؿ تعالى تَِفو اْلََّْنَوُر َخوفِِدَ ـْ َْحْ ِري ِم ْؿ َجـَّوٌت َْجْ وِدؿَِغ ِصْدُؿُفْؿ َُلُ ـَْػُع افصَّ ََ ْقُم  ََ  ]َؿوَل اهللُ َهَذا 

َِلَواِت َواْلَْرِض َوَمو ؾِ  َِّ َـّ َوُهَق َظَذ ؾِقَفو َأَبًدا َرِِضَ اهللُ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َظـُْف َذفَِؽ افَػْقُز افَعظِقُؿ * هللِ ُمْؾُؽ اف قِف

ٍء َؿِدٌَر[. ؾ ي ََشْ  {. 188-118}ادوئدة:  ـُ

 :التَّحميؿ المُّغوي أواًل:
اِدِقيفَ  - دِّيقيفكمف شي  عيسى": َيْنَفُع الصَّ  .(ُ) "د مف األنبياء كالصِّ
ـْ َوَرُضوا - كا عنو ر ك  ،ـرضي عف أىفعالي تعالى أم أف  اهلل: َعْنو َرِضَي اهلُل َعْنُي ، ما جازاىـ بوبضي

كرضا الم و عف العىٍبد ىك  ، قىضاؤيه: }ًرضا العىٍبد عىف الم ًو أىٍف الى يىٍكرىه مىا يٍجًرم ًبًو اغبر كقاؿ ال
 .(ِ) وكمينتييان عف نيي ،هًمران ألمر أىف يراه ميٍؤتى 

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
عمى ىذا الكجو الجميؿ، تشك ؼ السامع إلى جكاب اهلل لو،  لما انقضى جكاب عيسى 

، أخبر فييما الر ب  جؿ  كعبل بما ينٌجي ا مف اهلل تعالى عف قكلو جكابن فكانت ىاتيف اآليتيف 
و مممكؾ لو كفى قبضتو السمكات كاألرض كمٌ  يما ف أف   فنساف مف عذاب يـك القيامة، كبي  إلا

ال شريؾ لو يمنعو إف أعطى، أك يمزمو  ،شيءيتصرؼ فيو بعدلو كحكمتو كىك القادر عمى كؿ 
 .(ّ) باإلعطاء إف منع

 : قرآنيال التفسير اإلجمالي لممقطعثالثا: 
بة المؤمنيف الصادقيف يكـ القيامة، الذيف أخمصكا دينيـ ف حسف عاقايتف اآلابي نت ىات

 . (ْ) لربِّيـ، كالذيف استقامت أعماليـ كأقكاليـ كني اتيـ، عمى الصراط المستقيـ، كاليٍدم القكيـ
ثمرة ىذا الصدؽ، مغفرة كرحمة كرضكانا فى جنات بإذف اهلل تعالى يجنكف كؼ فيؤالء س

لكف عنيا، كال ينتقمكف إال مف نعيـ إلى نعيـ تجرل مف تحتيا األنيار خالديف فيي ا أبدا، ال يتحك 
 .(ٓ)فييا

 

                                                           

 (.ِِٓ/ ُ( التسييؿ لعمـك التنزيؿ، ابف جزم، )ُ)
 (.ِّْ/ ٖ(، المحكـ كالمحيط األعظـ، )ِّْ/ ُْ(، لساف العرب، )ُٔٓ/ ّٖ( انظر: تاج العركس، )ِ)
 (.ُٔ/ ٕ(، تفسير المراغي، )ُُٕ/ ٕ(، ك التحرير كالتنكير، )ّٖٔ/ ٔ( انظر: نظـ الدرر، البقاعي، )ّ)
 (.ِْٗ/ ُ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف، السعدم، )ْ)
 (.ِٖٓ/ُ(، كالتفسير الكاضح، محمد حجازم، )َُُ-َُٗ/ ِ، الشككاني، )( انظر: فتح القديرٓ)
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كبعد أف بٌيف اهلل تعالى ما أعٌد ألىؿ الصدؽ عنده مف الجزاء الحؽ في مقعد صدؽ عند 
ختـ ىذه السكرة الكريمة بيذه اآلية الدالة عمى شمكؿ ممكو لكؿ شيء في ىذا الككف مميؾ مقتدر، 

ٍء َؿِدَرٌ هللَِِّ ُمؾْ ]فقاؿ:  ـُؾ ي ََشْ َـّ َوُهَق َظذ  ِلواِت َواْْلَْرِض َومو ؾِقِف َِّ [ُؽ اف
(ٔ) . 

ساؽ ألف تككف خاتمة ليذه السكرة التي ساقت ما ساقت سقة كؿ االتِّ كىذه اآلية المباركة مت  
مف تشريعات كأحكاـ، كآداب كىدايات، كمف حجج حكيمة، كأدلة ساطعة، دحضت بيا األقكاؿ 

عمييـ الص بلة – عمى عيسى كأمو مريـ -خصكصا النصارل -ي افتراىا أىؿ الكتاب الباطمة الت
ما ىما إال عبداف مف عباد اهلل، يديناف لو  -عمييـ الس بلـ- ، كبرىنت عمى أف عيسى كأمو-كالس بلـ
 .(ِ)، كيأمراف غيرىما بأف ينيج نيجيما في ذلؾكالطاعةبالعبادة 

 :(ّ)ىذا المقطع القرآني ويمكف استنباط بعض اليدايات مف
 كؿ  شيء خاضع لسمطاف اهلل تعالى.  -ُ
 .في الدنيا كاآلخرةأىمو و نافع دؽ كأن  فضيمة الص -ِ
  .تو لمعالميفة اهلل تعالى كربكبي  البرىنة الصحيحة عمى ألكىي  إثبات  -ّ
 .ب مف الباطؿ كالشرؾشيئان ضرٍ  تعالى سؤاؿ غير اهلل -ْ
، مالؾ السماكات كاألرض، ككؿ ما فييما مف مكجكدات اهلل تعالى ىك صاحب الممؾ الش امؿ -ٓ

أف يككنكا  كمخمكقات، كىك سبحانو قادر تاـ القدرة عمى كؿ شيء، كشأف المممكؾ كىـ العباد
   عبادنا هلل كحده ال شريؾ لو.

 
 

 

                                                           

 (.ِّٔ/ّ(، كتفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، )َْٓ/ ُ( انظر: تيسير التفسير، القطاف، )ُ)
 (.ُُُِ/ٕ(، كتفسير القرآف الكريـ، شحاتو، )ّْٓ/ ْ( انظر: التفسير الكسيط لطنطاكم، )ِ)
 التفسير (، ك ِِٓ/ُالتفسير الكسيط، لمزحيمي، )(، ّّ/ِألبي بكر الجزائرم، )( انظر: أيسر التفاسير، ّ)

 (.ُّٓ/ّالمنيجي، جماؿ أبك حساف، )    
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 الفضل الثاىي

 

 املقاصد واألهداف وبيان ،تعسيف عاو بشوزة األىعاو

  

 
 . نعاـسورة األ تعريؼ عاـ ب مبحث األوؿ:ال 

 
 .(ٖ٘-ٔ :اآليات ) نعاـ،مقاصد وأىداؼ سورة األ  المبحث الثاني: 
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 لاملبحث األو

 

 شوزة األىعاوب تعسيف عاو

 

 

 .نعاـسكرة األيف يدم بالمطمب األوؿ:   
 
 .المناسبات في سكرة األنعاـالمطمب الثاني:   
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 المبحث األوؿ
 تعريؼ عاـ بسورة المائدة

 :توطئة

ة في مخاطبة القمكب، كالس بب في ذلؾ  سكرة األنعاـ سكرةه عظيمةه جميمة، ليا ميزة خاص 
بطاؿ مذاىب المبطميف كالممحديف، لذلؾ فيي  أن يا مشتممةه عمى دالئؿ الت كحيد، كالن بك ة، كالمعاد، كا 

كر الٌشرؾ مف القمكب، كبذر اإليماف كتنميتو في األفئدة، كىي تمفت األنظار تركز عمى اقتبلع جذ
ا تبيف ضعؼ األنداد نيكتنبو العقكؿ إلى عظيـ مخمكقات اهلل تبارؾ كتعالى كجبللة صفاتو، كما أ

ـ في حاؿ الشدة نيكنقصيا، كىي تكشؼ عف حاؿ المشركيف مف حيث تعمقيـ بيذه األنداد كأ
ـْتُْؿ ] كيتعمقكف باهلل كحده، قاؿ تعالى: يخمعكف ىذه األكثاف ـُ ْؿ ِِف افَز ي َوافبَْحِر َحتَّك إَِذا  ـُ ُ ر ي َِ َُ ُهَق افَِّذي 

ؾ ي مَ  ـُ ـْ  و ِرٌَح َظوِصٌػ َوَجوَءُهُؿ اَدْقُج ِم ـَ َِبِْؿ بِِرٍَح َضق يَبٍي َوَؾِرُحقا َِبَو َجوَءُْتَ َْ ُؿْ ِِف افُػْؾِؽ َوَجَر  َؽوٍن َوَطـهقا َأَّنَّ

ـَ  وـِِرَ َّْ ـَ اف َـّ ِم ـْ َهِذِه َفـَُؽقَك ـْ َأْكَجْقَتـَو ِم
ـَ َفئِ َ كمجمؿ {، 44[ }يوكس:ُأِحقَط َِبِْؿ َدَظُقا اهللَ ُُمْؾِِصَغ فَُف افد ي

 ذلؾ كمو أن و ال أحد يستحؽ العبادة بحؽ إال اهلل سبحانو كتعالى. 

 كىما: ،ويمبى مطتعر ض إلكىذا المبحث تبرز حقيقتو، كتكمف أىمِّي تو، مف خبلؿ ال

 المطمب األوؿ
 سورة األنعاـبيف يدي  

 كفيو:      
 :تسمية السورة، وترتيبيا، وعدد آياتياأواًل:  
 أسماء السورة: :أوالً  (ٔ

 نعاـ عد ة أسماء، كىي كالتالي:ف أف  لسكرة األآذكر عمماء التفسير كعمـك القر 

إلى عيدنا ىذا، فقد  و السكرة منذ عيد النبي كىذا االسـ الذم عيًرفىت كاشتيرت باألنعاـ:  - أ
كرد عف عمر بف الخطاب، كابف عباس، كابف مسعكد، كأنس بف مالؾ، كجابر بف عبد اهلل، 
كأسماء بنت يزيد بف الس كىف رضي اهلل عنيـ جميعان، تسميتيا في كبلميـ سكرة األنعاـ، 

 .(ُ)ةككذلؾ ثبتت تسميتيا في المصاحؼ ككتب التفسير كالس ن  

                                                           

 (.ُُِ/ ٕ)البف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنكير، ُ)



 ٔٓٓ 

، كىناؾ مف عم ؿ (ُ)األنعاـ ست مرات كسميت بسكرة األنعاـ لما تكرر فييا مف ذكر لفظ 
 مف غيرىا في يرد تفصيؿ لـ عمى األنعاـ لذكر ضتعر  ت التي الكحيدة السكرة ىي ياكقاؿ ألن  
ـَ ]قكلو تعالى:  مف بدايتو األنعاـ، عف طكيؿ بحديث جاءت فقد السكر، َّو َذَرَأ ِم َوَجَعُؾقا هللِ ِِم

ْطَعُؿَفو إَِّلَّ  عوقال تعاىل:{ 134}اْلكعوم: [احَلْرِث َواْلَْكَعوِم َكِصقًبو ََ ]َوَؿوُفقا َهِذِه َأْكَعوٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ََّل 

ُروَن اْشَؿ اهللِ ـُ ْذ ََ ًْ ُطُفقُرَهو َوَأْكَعوٌم ََّل  َم وُء بَِزْظِؿِفْؿ َوَأْكَعوٌم ُحر ي َْ ـْ َك اًء َظَؾْقِف َشَقْجِزُّيِْؿ بَِِل َم  َظَؾقَْفو اْؾِسَ

ٌم َظَذ َأْزَواِجـَو[ }اْل قِرَكو َوُُمَرَّ ـُ وَن * َوَؿوُفقا َمو ِِف ُبُطقِن َهِذِه اْلَْكَعوِم َخوفَِصٌي فُِذ ْػَسُ ََ وُكقا  ،  132كعوم:ـَ

138 َّ ُؾقا ِِم ـُ ـَ اْلَْكَعوِم َْحُقَفًي َوَؾْرًصو  ـي و { وؿول تعوػ: ]َوِم قىكي زى {168اهللُ[ }اْلكعوم: رى
(ٕ). 

ة: - ب ٌجة  الُحجَّ حيث ذكر بعض المفسريف ىذا االسـ لمسكرة، كذلؾ ألىن يا مقصكرة عمى ذكر حي
ُتـَو َآَتْقـَوَهو إِْبَراِهقَؿ َظَذ َؿْقِمِف ]النبٌكة، كأىيضان تكٌررت فييا لفظة )الحٌجة( قاؿ تعالى:  َوتِْؾَؽ ُحجَّ

وُء إِنَّ َربََّؽ َحؽِقٌؿ َظؾِقؿٌ َكْرَؾُع َدَرَج  َْ ـْ َك ُي ]كقاؿ تعالى:  {23}اْلكعوم:[ وٍت َم ُؿْؾ َؾؾؾِف احُلجَّ

ْؿ َأَْجَِعغَ  ـُ َدا {168}اْلكعوم:[ افَبوفَِغُي َؾَؾْق َصوَء َُلَ
(ّ). 

  ترتيب السورة وعدد آياتيا: (ِ

لخمسكف في "سكرة األنعاـ ىي السكرة السادسة مف حيث ترتيب المصحؼ، كالخامسة كا
 .(ْ)عدد نزكؿ السكر، نزلت بعد سكرة الحجر كقبؿ سكرة الصافات"

ختمؼ في عدد آياتيا، فعند الككفييف عدد آياتيا مائة كخمس كستكف آية، كرأم القد ك   
كالعدد المكجكد  ،البصرٌييف كالش امٌييف مائة كسٌت كستكف، كمائة كسبع كستكف عمى قكؿ الحجازييف

 .(ٓ)مائة كخمس كستكف آية، كما ىك عند الككفييففي مصاحفنا اليـك 

 :مكاف وزماف نزوؿ السورةثانًيا: 
 " قاؿ:أن و  ابف عباس  عففسكرة األنعاـ مكية نزلت جممة كاحدة بعد سكرة الحجر، 

 .(ٔ)سبيح"نزلت سكرة األنعاـ بمكة ليبلن جممة حكليا سبعكف ألؼ مىمىؾ يجأركف بالت  

                                                           

 (.ُٕٖ/ ُ( انظر: المرجع السابؽ نفسو، كبصائر ذكل التمييز، لمفيركز أبادم، )ُ)
 (.ٕٓ/ُة كمقاصدىا في القراف الكريـ، )( انظر: أىداؼ كؿ سكر ِ)
 (.ُٕٖ/ُ( انظر: بصائر ذكل التمييز فى لطائؼ الكتاب العزيز، )ّ)
 (.ّ/  ٖ( المباب في عمـك الكتاب، البف عادؿ الدمشقي الحنبمي، ) ْ)
 (.ُٕٖ/ ُ( انظر: بصائر ذكل التمييز فى لطائؼ الكتاب العزيز، )ٓ)
 (.ٕٗٓ/ُ( اإلتقاف في عمـك القرآف، )ٔ)



 ٔٓٔ 

عمى غاية البركة ألنو محؿ األنس بنزكلو تعالى إلى سماء الدنيا، كعمى "كلنزكليا ليبلن دليؿه 
أف ىذا العمـ ال يقؼ عمى أسراره إال البصراء األيقاظ مف سنة الغفبلت، أكلك األلباب أىؿ الخمكات، 

 . (ُ)كاألركاح الغالبة عمى األبداف كىـ قميؿ"

ح  مكضكعات.الك  ،كاألسمكب ،السياؽو الباحث أف  السكرة مكية بجممتيا، بدليؿ كالذم يرجِّ

ْؿ بِوفَغَداةِ َوافَعِق ي قكلو تعالى:  "أما زماف نزكليا فقد ركم أف   ُ ْدُظقَن َرَبَّ ََ ـَ   افَِّذَ
]َوََّل َتْطُردِ

ِرَُدوَن َوْجَفُف...[}اْلكعوم: نزلت في مدة حياة أبي طالب، أم قبؿ سنة عشر مف البعثة، فإذا  {58َُ
 ، كاهلل أعمـ بذلؾ.(ِ)زكؿ ىذه السكرة "ا لسنة نصح كاف ضابطن 

 :فضائؿ السورة، وجو نزولياا: ثالثً 

 فضائؿ السورة: (ٔ
سكرة األنعاـ، كىذه خاصية عظيمة تدؿ عمى عمك للـ تنزؿ كفكد المبلئكة مشيعة لسكرة إال "
سىب ح لما نزلت سكرة األنعاـ  حيث قاؿ: ما ركاه جابرلذلؾ ك  ، كرفعة المنزلة ليذه السكرة؛المكانة

 .(ّ)"لقد شيع ىذه السكرة مف المبلئكة ما سد األفؽ: "ثـ قاؿ رسكؿ اهلل 

و كسكرة األنعاـ اختصت بنكعيف مف الفضيمة أحدىما: أنيا نزلت دفعة كاحدة، كالثاني: أن  
 .(ْ)"عيا سبعكف ألفان مف المبلئكةشي  

 قاؿ لي زيد بف ثابتيقرأ بيا في الصبلة، فعف مركاف بف الحكـ قاؿ:  كقد كاف النبي 
 مالؾ تقرأ في المغرب بقصار السكر، لقد كاف رسكؿ اهلل :  ،يقرأ في المغرب بطكلى الطكلييف

ؾ أف تعمـ : )إذا سر  كقاؿ النبي  .(ٓ)قاؿ: فقمت لعركة: ما طكلى الطكلييف. قاؿ: األنعاـ كاألعراؼ

                                                           

 (.ِ/ ٕ( نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، )ُ)
 (.ُُِ/ٕ( التحرير كالتنكير، البف عاشكر، )ِ)
 (، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ فإف إسماعيؿ ِِّٔ(، ح )ّْْ/ِ( ركاه الحاكـ في مستدركو، )ّ)

 اف مغايرا لذلؾ حيث قاؿ: "ال كاهلل لـ ىذا ىك السدم كلـ يخرجو البخارم"، أما تعميؽ الذىبي في التمخيص فك     
 يدرؾ جعفر السدم كأظف ىذا مكضكع".      

 (.ُّٔ/ُ( انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، )ْ)
 (.ُِٖ(، ح)ُِٓ/ُ( سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب القراءة في المغرب، )ٓ)



 ٕٔٓ 

ـَ َؿَتُؾقا َأْوََّلَدُهْؿ َشَػًفو بغر ]جيؿ العرب، فاقرأ ما فكؽ الثبلثيف كمائة في سكرة األنعاـ  َؿْد َخِِسَ افَِّذَ

] ـَ وُكقا ُمْفَتِدَ ـَ اًء َظَذ اهللِ َؿْد َضؾهقا َوَمو  ُمقا َمو َرَزَؿُفُؿ اهللُ اْؾِسَ {021}األكعام: ظؾؿ َوَحرَّ
(ُ) . 

بقكلو تعالى: كسكرة األنعاـ تعتبر بداية الربع الثاني، فالقرآف أربعة أرباع، الربع األكؿ افتتح 
]احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَؼ ، كالر بع الثاني افتتح بقكلو تعالى: {4[ }الػاحتة:احَلْؿُد هللِ َرب ي افَعوَدِغَ ]

ْعِدُفقَن[ ََ ِْؿ  َػُروا بَِرَب ي ـَ ـَ  َؿَقاِت َواْلَْرَض َوَجَعَؾ افظهُؾَِلِت َوافـهقَر ُثؿَّ افَِّذَ َِّ ثالث كالر بع ال {1}اْلكعوم: اف
َعْؾ َفُف ِظَقًجو]افتتح بقكلو:  ْ ََيْ كالر بع األخير  {1}افؽفػ:[ احَلْؿُد هللِ افَِّذي َأْكَزَل َظَذ َظْبِدِه افؽَِتوَب َوََل
َؿَقاِت َوَمو ِِف اْلَْرِض َوَفُف احَلْؿُد ِِف اآلَِخَرِة َوُهَق احَلؽِق] افتتح بقكلو َِّ [ ُؿ اخَلبِرُ احَلْؿُد هللِ افَِّذي َفُف َمو ِِف اف

فالقرآف أرباعو األربعة كميا مفتتحة بالحمد فسبحاف مف رت بى كبلمو ىذا الترتيب الجميؿ  {1}شبل:
 .(ِ)البديع الحكيـ

 جو نزوليا: (ٕ

يف، كأخصب ببلد العرب كأغناىا ليست في أيدم العرب بيذا الدِّ   عث رسكؿ اهلللقد بي " 
، يحكمي شاـ كمياببلد الفإنما ىي في يد غيرىـ مف األجناس!  ا أمراء مف في الشماؿ خاضعة لمرـك

كببلد اليمف كميا في الجنكب خاضعة لمفرس يحكميا أمراء مف العرب مف  العرب مف قبؿ الركماف،
قبؿ الفرس.. كليس في أيدم العرب إال الحجاز كنجد كما إلييما مف الصحارم القاحمة، التي تتناثر 

 فييا الكاحات الخصبة ىنا كىناؾ!

قمة قميمة تممؾ الماؿ كالتجارة ك  ا لمثركة كالعدالة،المجتمع العربي كأسكأ ما يككف تكزيعن ك 
ككثرة كثيرة ال تممؾ إال الشظؼ كالجكع، ككاف التظالـ  مؿ بالربا فتضاعؼ تجارتيا كماليا،كتتعا

صكر  فاشيان في المجتمع، ككانت الخمر كالميسر مف تقاليد المجتمع الفاشية، ككانت الدعارة في
كال عمى  ،مف معالـ ىذا المجتمع، كالمسممكف في مكة لـ يكف ليـ سمطاف عمى أنفسيـ شتى

، كمف ثـ لـ ينزؿ تعالى يعة اهللر مجتمعيـ، كما كانت ليـ حياة كاقعية مستقمة ىـ الذيف ينظمكنيا بش
ن   قيدة بعد استقرارىا في ما نزؿ ليـ عقيدة، كخمقان منبثقان مف العليـ في ىذه الفترة تنظيمات كشرائع، كا 

األعماؽ البعيدة، كىذه السكرة األساسية تعالج قضية العقيدة األساسية...قضية األلكىية 
 .(ّ) "كالعبكدية...تعالج بتعريؼ العباد بربِّ العباد

                                                           

 (.ِّْٓ(، ح)ُْٖ/ْ، كتاب المناقب، باب جيؿ العرب، )( صحيح البخارمُ)
 (.ٖ/ُ( انظر: أسرار ترتيب القرآف، لجبلؿ الديف السيكطي، )ِ)
 ( بتصرؼ.َُُٕ-َُُٔ /ِ) ( في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،ّ)



 ٖٔٓ 

كىذه السكرة أصؿ في محاجة المشركيف كغيرىـ مف المبتدعيف كمف كذب بالبعث كالنشكر 
ف ألن   ؛كاحدةكىذا يقتضي إنزاليا جممة   ،كثيرة تنك ع ذلؾ بأساليبيا في معنى كاحد مف الحجة كا 

 غيرىا مف ة دكفعمى القدري   نات ترد  فييا آيات بيِّ  ألف   ؛يفكعمييا بنى المتكممكف أصكؿ الدِّ 
ركى الس  

(ُ). 

ككاف نزكلييا في مرحمة الجير بالدعكة التي كاجييا أساطيفي الكفر كصناديدي الضبلؿ  "
صراًرىبالص ـ عمى الكفر دكد كاإلعراض، كالتكذيب كاالستيزاء، كالمطالًب التي تنـ  عف تعن تيـ كا 

 .(ِ) "ميما عاينكا مف آيات

 :المحور الرئيس لمسورةا: رابعً 
ىك إقامة الحج ة عمى الكفار بنقض  السكرة الكريمة ىذهالذم تدكر حكلو إف  المحكر األساسي   

 .عةكالحجج المتنك  ،، كالبراىيف الساطعةالعقيدة الصحيحة باألدلة القاطعةعقائدىـ الباطمة كتقرير 

، مف القرآف المكي القرآف الذم ظؿ : "ىذه السكرة مكية-رحمو اهلل - يقكؿ صاحب الظبلؿ  
دِّثيوي فييا عف قضيةو كاحدة قضيةو كاحدة ال  ا كاممةن ثبلثة عشر عامن  يتنزؿ عمى رسكؿ اهلل  ، ييحى

األسمكب القرآني يدعيا في كؿ عرض جديدة ،  طريقة عرضيا ال تكاد تتكرر؛ ذلؾ أف  تتغير كلكف 
ية األساسية حتى لكأنما يطرقييا لممرة األكلى ، لقد كاف يعالجي القضية األكلى كالقضية الكبرل كالقض

 . (ّ): قضية العقيدة " في ىذا الديف الجديد

ار شامؿ مع الكافريف في كؿ االتجاىات إف السكرة حك كقاؿ صاحب األساس في التفسير: " 
، كلذلؾ فإف عمى الداعية إلى اهلل أف يتمم ى ةن، أك كانت عمميةن سكاء كانت نظري ؛الرئيسية لمكفر

 . (ْ) "الخصكـ كيعرؼ كيؼ يقرع بيا ،حيججيا

ـ كىذه السكرة الكريمة: "ىي أجمعي سكر القرآف ألحكاؿ العرب في الجاىمية كأشد ىا مقارعةن لي 
 .(ٓ)كاحتجاجا عمى سفاىتيـ " 

، كانحرافاتو كلقد كشفت ىذه السكرة الكريمة كثيرن   ا مما كاف عميو أىؿ الجاىمية مف زيغو كضبلؿو
: كأباطيؿى  ،كمخالفاتو  ٍيؿى اٍلعىرىبً  أن و عىٍف اٍبًف عىب اسو ف ، كشبياتو ـى جى : "ًإذىا سىر ؾى أىٍف تىٍعمى فىاٍقرىٍأ  ؛قىاؿى

                                                           

 (.ّّٖ/ٔ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي،)ُ)
 (.ّ، لمشرقاكم، )ص/األنعاـ( التفسير المكضكعي لسكرة ِ)
 (.ََُْ/ِ( في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب، )ّ)
 (.ُُٔٔ/ ّألساس في التفسير، سعيد حكل، )( اْ)
 (َِ( تصكر األلكىية كما تعرضو سكرة األنعاـ، إبراىيـ الكيبلني، ) ص:ٓ)
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ا فىٍكؽى ا ًمائىةو ًفي سيكرىًة اأٍلىٍنعىاـً مى ًثيفى كى ْؾٍم[ إىَِل َقْولِِه ]َقْد  لث بلى َِ َدُهْم َسَػًفا بَِغْْيِ  َٓ ِذيَن َقَتُؾوا َأعْو ]َقْد َخِِسَ الَّ

 .  (ُ)"َضؾُّوا عَوَما َكاُكوا ُمْفَتِديَن[

آليات الساطعًة يا نزلت بالحجًج القاطعًة كاأن  : السورة الكريمة ىذه في محور وخالصُة القوؿ 
، كتثبتي فؤاد النبي عقيدةى التكحيًد كأصكؿى التشريع ، كتقرري كضي دعائـ الشرؾ كتدحضي شيبىيىوي التي تق
 مىًف ات بعىوي ًمفى المؤمنيف عراكى ضيـ عف الحؽِّ مع ظيكًر ، كتيفًصحي عف أسباب صدكًد المشركيفى كا 

ًجوً  جى ة ج ، كجبلًء براىيًنو،حي  ،ميًع الكفاًر، ككشؼ ما ىـ عميو مف ضبلؿو فيي أصؿه في محاج 
ثباًتيا باألدلًة كالبراىيف، ك السكرة الكريمة زاده لمدعاًة ىذه  كتفنيد شبياتيـ، كبياف العقيدة الصحيحة كا 

 .كمنيجه لممحاكًريف
 

 المطمب الثاني
 األنعاـ سورةفي  المناسبات

 : وفيو
 :بيف افتتاحية السورة وخاتمتيا المناسبة: أوالً 

 ، كىي:(ِ)المناسبة بيف افتتاحية السكرة كخاتمتيا بعدة نقاط "أحمد الشرقاكم"حد د الدكتكر  
كانتيت السكرة ببياف تفرده تعالى  ،تعالى بالحمد اهلل ببياف تفر دً بدأت السكرة الكريمة أف  ىذه  .ُ

 كال معبكد سكاه . ،غيره محمكدى  فبل رب   ،بالكحدانية
احَلْؿُد هللِ ]بالحديث عف نعمة اإليجاًد األكؿ " المبدأ " قاؿ تعالى:  ت السكرة الكريمةاستيم    .ِ

ْعِدُفقنَ  ََ ِْؿ  َػُروا بَِرَب ي ـَ ـَ  َِلَواِت َواْلَْرَض َوَجَعَؾ افظهُؾَِلِت َوافـهقَر ُثؿَّ افَِّذَ َِّ ُهَق افَِّذي  *افَِّذي َخَؾَؼ اف

ـْ ضٍِغ ُثؿَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌؾ  وَن[َخَؾَؼُؽْؿ ِم ك ِظـَْدُه ُثؿَّ َأْكُتْؿ َْتَْسُ ؿًّ َِ كاختيتمت  ،{4-0}األكعام:  ُم
ٍء َوََّل  بتقرير نعمًة اإليجاد الثاني " المعاد " قاؿ تعالى: ؾ ي ََشْ ـُ و َوُهَق َربه  ]ُؿْؾ َأَؽْرَ اهللِ َأْبِغل َربًّ

ؾه َكْػٍس إَِّلَّ َظَؾْقَفو َوََّل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزرَ  ـُ ُى  ِِ ـُْتْؿ ؾِقِف  َتْؽ ـُ ُؽْؿ َمْرِجُعُؽْؿ َؾُقـَب يئُُؽْؿ بَِِل  ُأْخَرى ُثؿَّ إَِػ َرب ي

َتؾُِػقنَ  ْؿ ِِف َمو  * ََتْ ـُ َوُهَق افَِّذي َجَعَؾُؽْؿ َخََلئَِػ اْلَْرِض َوَرَؾَع َبْعَضُؽْؿ َؾْقَق َبْعٍض َدَرَجوٍت فَِقبُْؾَق

َُع افِعَؼوِب َوإِ  ْؿ إِنَّ َربََّؽ َِسِ ـُ ُف َفَغُػقٌر َرِحقٌؿ[ َآَتو  {.085-082}األكعام: كَّ
، كفي خاتمتيا إشارةه إلى نعمة االستخبلؼ في مع السكرة إشارةه إلى نعمة الخمؽفي مط .ّ

 . ة مف ىذا االستخبلؼ كىك االبتبلءاألرض ، كبيافه لمحكم
                                                           

ة زمـز ، )ُ)  ( .ِّْٓ(، ح)َُٕٗ/ُ( ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب المناقب، بىاب قص 
 (.ٖ، )ص/( انظر: التفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، الدكتكر أحمد الشرقاكمِ)



 ٔٓ٘ 

َق َوهُ :]قاؿ تعالى في مطمع السكرة حديثه عف إحاطة عممو تعالى بأحكاؿ عباده كأعماليـ، .ْ

ُبقنَ  ِِ ْعَؾُؿ َمو َتْؽ ََ ْؿ َو ـُ ْؿ َوَجْفَر ـُ ْعَؾُؿ ِِسَّ ََ َِلَواِت َوِِف اْلَْرِض  َِّ كفي خاتمتيا  .{3}اْلكعوم:[ اهللُ ِِف اف
 . بيافه لمصير الخمؽ إلى ربيـ لينبئىيـ بما عممكا كيجازييـ بما كسبكا

 ، وما بعدىاناسبة السورة لما قبمياما: ثانيً 
ان مكصك  لة بيف سكرة األنعاـ، أما مناسبتيا مع سكرة المائدة التي قبميا؟ فقد إف  رىًحمى

 ، كأم ا مناسبتيا مع سكرة األعراؼ التي بعدىا؛ فإليؾ بيانيا.(ُ)تقد مت
  الواقعة بعدىا األعراؼ لسورة السورةمناسبة: 

 ،اإف مكضكع السكرتيف الرئيسي ىك العقيدة، كلكف سكرة األنعاـ تعالج العقيدة في ذاتي
كتكاجو الجاىمية بالحؽ كتستصحب معيا تمؾ المؤثرات العميقة  ،كتعرض مكضكع العقيدة كحقيقتيا

العنيفة الكثيرة، أم ا سكرة األعراؼ فإن يا تعرض مكضكعيا في مجاؿ آخر، كىك مجاؿ التاريخ 
نطمقت منيا، البشرم، كرحمة البشرية كميا مبتدئة بالجنة كالمؤل األعمى، كعائدة إلى النقطة التي ا

كتعرض مككب اإليماف الذم يحمؿ العقيدة عمى مدار التاريخ مف لدف آدـ عميو السبلـ إلى الحبيب 
محمد 

 (ِ) . 

قاؿ صاحب تفسير المنار: "كلما كاف أمر العقائد ىك األىـ المقدـ في الديف، ككاف قد ك 
ى محاجتيـ بالتفصيؿ، شأف أىؿ الكتاب فيو أعظـ مف شأف المشركيف، قدمت السكر المشتممة عم

كناسب أف يجيء بعدىا ما فيو محاجة المشركيف بالتفصيؿ كتمؾ سكرة األنعاـ لـ تستكؼ ذلؾ سكرة 
مثميا، فيي متممة لشرح ما في سكرة البقرة مما يتعمؽ بالعقائد، كجاءت سكرة األعراؼ بعدىا متممة 

أمميـ معيـ كىي حجة عمى  لما فييا كمبينة لسنف اهلل تعالى في األنبياء المرسميف كشئكف
ا، كلكف سكرة األنعاـ فصمت الكبلـ في إبراىيـ الذم ينتمي إليو العرب المشركيف كأىؿ الكتاب جميعن 

كأىؿ الكتاب في النسب كالديف، كسكرة األعراؼ فصمت الكبلـ في مكسى الذم ينتمي إليو أىؿ 
كلما تـ بيذه  ،الصبلة كالسبلـكيتبع شريعتو جميع أنبيائيـ حتى عيسى المسيح عمييـ  ،الكتاب

في سكرة البقرة مف العقائد في اإللييات كالنبكات كالبعث، ناسب أف يذكر  ؿى مً جٍ ما أي  الصكرة تفصيؿي 
ا أحكاـ القتاؿ كالمنافقيف، ككاف قد فصؿ بعض مى ي  كال سً  ،بعدىا ما يتـ ما أجمؿ بيا مف األحكاـ

كبيما يتـ ثمث  ،ؿ كالتكبة ىما المفصمتيف لذلؾالتفصيؿ في سكرة النساء، فكانت سكرتا األنفا
.(ّ)القرآف"

                                                           

 (.ِْ-ِِ( الرجكع: )ص ُ)
 (.ُِْْ/ ّ( انظر: في ظبلؿ القرآف، )ِ)
 (.ُِْ/ ٕ( تفسير المنار، محمد رشيد رضا، )ّ)



 ٔٓٙ 

                                      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 
 

 املبحث الثاىي

 

 (53-0) من اآلية اصد وأهداف سوزة األىعاومق

 

 
 ( .ُُ-ُسكرة األنعاـ مف اآلية )مقاصد كأىداؼ المطمب األوؿ:   

 
 . (ُِ-ُِف اآلية )سكرة األنعاـ ممقاصد كأىداؼ المطمب الثاني:   

 
 ( .ّٓ-ِِسكرة األنعاـ مف اآلية )مقاصد كأىداؼ المطمب الثالث:   
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 املطلب األول

 

 (00-0من اآلية ) أهداف لشوزة األىعاومقاصد و

 

 
 الثناء عمى خالؽ األككاف.األوؿ:  المقطع القرآني  

 
 ؼ الكفار مف دعكات األنبياء.مكقالثاني:  المقطع القرآني  

 
 مطالب الكف ار كالر دِّ عمييا.الثالث:  المقطع القرآني  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 ٔٓ2 

 األوؿ المقطع القرآني
 الثناء عمى خالؽ األكواف

ـَ : قاؿ تعالى َِلَواِت َواْلَْرَض َوَجَعَؾ افظهُؾَِلِت َوافـهقَر ُثؿَّ افَِّذَ َِّ َػُروا  ]احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَؼ اف ـَ

 ْ ك ِظـَْدُه ُثؿَّ َأْكتُْؿ َْت ؿًّ َِ ـْ ضٍِغ ُثؿَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌؾ ُم ْعِدُفقَن * ُهَق افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم ََ ِْؿ  وَن*َوُهَق اهللُ ِِف بَِرَب ي َسُ

ُبقَن[. }اْل ِِ ْعَؾُؿ َمو َتْؽ ََ ْؿ َو ـُ ْؿ َوَجْفَر ـُ ْعَؾُؿ ِِسَّ ََ َِلَواِت َوِِف اْلَْرِض  َِّ  {. 3-1كعوم: اف

 التَّحميؿ المُّغوي:أواًل: 
، كيككف المراد: يعدلكف عف ييشرككف"، كقاؿ مجاىد: (ُ)"يسٌككف األكثاف بو"أم  َيْعِدلوف: -

 .(ِ)"اإلسبلـ كالصكاب
 .(ّ)"تىشيك كفى في اٍلبعث" َتْمَتُروَف: -
 الصمة بيف مقدمة السورة ومحورىا:: انيً ثا

 ،ا يدكر حكؿ تقرير العقيدة الصحيحة بالحجج الساطعةآنفن إذا كاف محكر السكرة كما ذكرنا "
فمقد استيمت السكرة الكريمة بالحديث  ؛كاألدلة المتنكعة ،كالدالئؿ المتتابعة ،كالبراىيف القاطعة

فينا رب نا بذاًتو  ،عف الركيزة األساسية لمعقيدة اإلسبلمية، كىي اإليماف باهلل تعالى، حيث ييعرِّ
نا بنعمو كعنايتو ،كأفعاًلو ،كصفاًتو المقدمة ما فصمتو  كلطفو بعباده، كسنرل كيؼ أجممتً  ،كييذكِّري

 .(ْ)"السكرة الكريمة
 :القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع: ثانياً 

تعميمان لعباده أف يحمدكه  ؛ابتدأ اهلل تعالى ىذه السكرة  الكريمة بالحمد لنفسو كالثناء عميو
عبلمان بأن   ،كالتبجيؿ ،عظيـبيذه الصيغة الجامعة لصنكؼ الت و المستحؽ لجميع المحامد، كالكماؿ، كا 

 .(ٓ) فبل ًند  لو، كال شريؾ، كال نظير، كال مثيؿ
و خمؽ الككف كمو بما فيو مف مخمكقات ال مستحؽ لمحمد؛ ألن  الأن و  عز  كجؿ  بي ف اهلل لقد ك 

 .(ٔ) لمعنكم لحكـ بالغةيحصييا عددا إال ىك كجعؿ الظممات كالنكر الحسية منيا كا

                                                           

 (.ُٕٗٓ/ُ( الكميات، ألبى البقاء الكفكمى،)ُ)
 (.ُِٓ/ِ( تيذيب المغة، محمد اليركم، )ِ)
 (.ٕٓ/ُ( غريب الحديث، إبراىيـ الحربي،)ّ)
 (.ُٗسكرة األنعاـ، أحمد الشرقاكم،)ص/( التفسير المكضكعي لْ)
 (.ِْٕ/ُُ( انظر: جامع البياف، )ٓ)
 (.ُِٖ/ ُ( انظر: التفسير الميسر، )ٔ)
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 ألرض؛و الذم خمؽ السمكات كا: " ثـ كىصىؼى نفسو بأن  -رحمو اهلل  -قاؿ اإلماـ الشككاني  
، ىك محامد ، فإف مف اخترع ذلؾ كأكجده، المكجبة الستحقاقو لجميع الإخباران عف قدرتو الكاممة

 . (ُ) الحقيؽ بإفراده بالثناء كتخصيصو بالحمد"
فإف  الكافريف يعدلكف باهلل غيره ؛ إذ يسككف األصناـ بو، لذا جاء التعبير كمع ىذا الكضكح 

 .(ِ) كالبراىيف المقررة لمتكحيد ،ب" ثيـ  " الستبعاد الشرؾ بعد كضكح األدلة
 .(ّ) "ثارىا الضائعة في النفس!"... فيا لممفارقة اليائمة بيف الدالئؿ الناطقة في الككف، كآ

احدكف؟ ككيؼ يعصيو العصاةي اآلثمكف؟ ككيؼ يعرضي عف آياتو كيا عجبا كيؼ يجحده الج
 المعرضكف؟

 فيا عجبان كيؼ ييعصىى اإللوي      أـ كيؼى يجحديهي الجاحدي 
 (ْ) ػدؿ  عمى أن وي كاحدي ػػػت     ػػةه   ػػػػػػػؿِّ شيءو لو آيػػػػػػػػي كػػػػػػكف

ٍمقى م ت قدرتى كبعد أف ذكر جى  نو عمى السماكات كاألرض كمف و، كسمطاو ليذا الككف كما فيو خى
ـْ ضٍِغ ُثؿَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌؾ ]انتقؿ بالحديث إلى خمؽ اإلنساف فقاؿ سبحانو  فييف؛ ُهَق افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم

ونَ  ك ِظـَْدُه ُثؿَّ َأْكُتْؿ َْتَْسُ ؿًّ َِ  اا كتكريمن ، كىذا مف باب ذكر الخاص بعد العاـ؛ تشريفن {4[ }األكعام:ُم
 . (ٓ)و مف أشرؼ المخمكقات كأكرميا عمى اهلل تعالىكعنايةن؛ إذ اإلنساف جزءه مف ىذا الككف، لكن  

مف طيف كأنتـ سبللة  -عميو السبلـ-أٌف اهلل تعالى خمؽ أباكـ آدـ  كىذه اآلية السابقة تبيِّف
كعبل  و إال ىك جؿ  منو، ثـ كتب مدة بقائكـ في ىذه الحياة الدنيا، ككتب أجبل آخر محد دنا ال يعمم

 .(ٔ) كىك يكـ القيامة، ثـ أنتـ بعد ىذا تشك كف في قدرة اهلل تعالى عمى البعث بعد المكت
كلم ا استيؿ سبحانو كتعالى الحديث بنعمة الخمؽ كاإليجاد، نىاسىبى ذلؾ بيافي إحاطًة عمًمًو 

ُف ى: كاطبلًعًو عمى أحكاًلًو، كنحك ذلؾ قكلو تعال ،تعالىى بيذا المخمكؽً  وا َؿْقَفُؽْؿ َأِو اْجَفُروا بِِف إِكَّ ]َوَأِِسه

ـْ َخَؾَؼ َوُهَق  ْعَؾُؿ َم ََ ُدوِر * َأََّل  {16-13اخَلبُِر[.}ادؾؽ:  الؾَّطِقُف َظؾِقٌؿ بَِذاِت افصه
 (ٚ) . 

 

                                                           

 (.ُُِ/ِ( فتح القدير، الشككاني، )ُ)
 (.ُُٕ/ُ(، المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، )ِْٕ/ٕ( انظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، )ِ)
 (.ََُّ/  ِب، )( في ظبلؿ القرآف، سيد قطّ)
 (.ُُُ/ ُ( انظر: معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ، )ْ)
 (.ِِّْ/ ٓ(، زىرة التفاسير، )َِٓ/ُ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم، )ٓ)
 (.ْ/ُ(، كالتفسير المصكر لسكرة األنعاـ، أحمد بف عمي، )ُِٖ/ ُ( انظر: التفسير الميسر، )ٔ)
 (.ُٗرة األنعاـ، أحمد الشرقاكم،)ص/ ( انظر: التفسير المكضكعي لسك ٕ)
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كىكذا تتكالى ىذه اآليات لتبيِّف عظمة القدرة الخالقة ليذا الككف المكجكدة لئلنساف، لتنبِّو 
جؿ   لى اهلل، أف يعكد إتعالى د كتكقظ الحس  كالمشاعر، كتدعك الغافؿ كالمستخٌؼ بشرائع اهللالجاح
 . (ُ) يط مع عمى كؿ ما ظير كما بطف تعالى ألف  اهلل ، كأف يخشاه، كيقي محارمو؛كعبل

 :(ِ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
 بما ىك أىمو. كجكب حمد اهلل تعالى كالثناء عميو -ُ
 ال يصح حمد أحد بدكف ما يكجد لديو مف صفات الكماؿ ما يحمد عميو. -ِ
عراضو كسخريةو  -ّ كشفت لنا اآلياتي مكاقؼى المشركيف مف الحؽِّ لم ا جاءىـ ، فيـ بيف صدكدو كا 

 .اعو كغفمةو عف سنف اهلل كآياتوكعنادو كنفكرو كاستكبارو كمكابرةو كلجاجو كصدٍّ عف الحؽ كمكرو بأتب
 ب مف حاؿ مف يسككف المخمكقات بالخالؽ عز كجؿ في العبادة.عج  الت   -ْ
 ب مف حاؿ مف يرل عجائب صنع اهلل كمظاىر قدرتو ثـ ينكر البعث كالحياة اآلخرة.عج  الت   -ٓ
 ال بيد  مف إعماؿ العقؿ في الر دِّ عمى المخالفيف لديف اإلسبلـ. -ٔ
ر شيء في األرض كال في السماء يعمـ السِّ  صفة العمـ هلل تعالى كأنو تعالى ال يخفى عميو -ٕ

 كأخفى.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُِِٖ/ٕ( انظر: تفسير القرآف الكريـ، شحاتو، )ُ)
 (، َُْ/ّ(، كالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )ّٔ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ِ)

 (. ّّكالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، لمشرقاكم، )ص:     
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 الثاني المقطع القرآني
 موقؼ الكفار مف دعوات األنبياء

ُبقا بِوحَلؼ ي َدَّو  قاؿ تعالى: ذَّ ـَ وُكقا َظـَْفو ُمْعِرِضَغ * َؾَؼْد  ـَ ِْؿ إَِّلَّ  وِت َرَب ي ََ ـْ َآ ٍي ِم ََ ـْ َآ ]َوَمو َتْلتِقِفْؿ ِم

ـْ َؿْرٍن  َجوَءُهؿْ  ـْ َؿبْؾِِفْؿ ِم ْؿ َأْهَؾْؽـَو ِم ـَ َرْوا  ََ َتْفِزُئقَن *َأََلْ  ِْ ََ وُكقا بِِف  ـَ ْلتِقِفْؿ َأْكَبوُء َمو  ََ ْقَف  َِ ـَّوُهْؿ ِِف اْلَْرِض َؾ َمؽَّ

رِ  َِلَء َظَؾقِْفْؿ ِمْدَراًرا َوَجَعْؾـَو اْلََّْنَوَر َْجْ َِّ ـْ َفُؽْؿ َوَأْرَشْؾـَو اف ْ ُكَؿؽ ي ْلَكو َمو ََل َْ تِِفْؿ َؾَلْهَؾْؽـَوُهْؿ بُِذُكقَِبِْؿ َوَأْك ـْ َْحْ ي ِم

[. }اْلكعوم:  ـَ ـْ َبْعِدِهْؿ َؿْرًكو َآَخِرَ  {. 4-6ِم

  :غويحميؿ المُّ التَّ أواًل: 
باآلية ىنا آيات القرآف الكريـ الدالة عمى تكحيد اهلل تعالى كاإليماف برسكلو  المراد" :ِمْف َآَيةٍ  -

 .(ُ) "مةكلقائو يـك القيا
 .(ِ)"ما بيف القرنيف ثبلثكف سنة أقؿ   ؿ: يرككف أف  يكق ،ىك ثمانكف سنة :)الَقْرف(" -
 . (ّ) "المطر" السََّماَء: -
ا" :ِمْدرَارًا -  .(ْ)"يتبع بعضيا بعضن
  .(ٓ) "ـعى كزكاؿ النِّ  االنتقاـأم بكفرىـ فالذنكب سبب " :ِبُذُنوِبِيـْ  -

 :قو مف اآلياتمناسبة المقطع القرآني لما سبثانيًا: 
كالبعث، كثالثا فيما  ا في المعاد عف الٌتكحيد، كثانين " تكٌمـ اهلل تعالى في اآليات السابقة أكالن 

ـٌ ذكر ىنا ما يتعٌمؽ بالٌنبكة، فأباف سبب إعراض الكفار عف آيات  يثبت األمريف بالٌدالئؿ الكاضحة، ث
يبيـ الٌرسؿ، كأنذرىـ عاقبة الٌتكذيب بالحٌؽ بيا، كىك إشراكيـ باهلل كتكذ رٌبيـ بعد إتياف الٌنبي 

 .(ٔ) بدليؿ ما حٌؿ باألمـ قبميـ"
 :القرآني التفسير اإلجمالي لممقطعرابعًا: 

مف تمؾ  لكريمة ىك بياف مكقؼ المشركيف المعارضيف لدعكة اإلسبلـإف  مقصد ىذه اآليات ا
، كصدكدو  ، البالغة، التي جاء بيا رسكؿ اهللالحقائؽ الدامغة، كالحجج  فيـ بيف امتراء كامتعاضو

عراض، كغفمة كتكذيب، كسخرية كاستيزاء  .(ٕ) كا 
                                                           

 (.ّٕ/ِأبك بكر الجزائرم، )( أيسر التفاسير، ُ)
 (.ُُّ( غريب القرآف، البف قتيبة، )ص: ِ)
 (.ُّٖ/ ُ( تفسير مدارؾ الترتيؿ كحقائؽ التأكيؿ، )ّ)
 (.ٕٖٓ/ ُ( الكميات، )ْ)
 (.ِّٗ/ ٔ( تفسير القرطبي، )ٓ)
 (.ُّٖ-ُّٕ/ ٕ( التفسير المنير، الزحيمي، )ٔ)
 (.ٕٓ/ ٖة المسممة، عمي الشحكد، )(، مكسكعة األسر ْٓٓ/ ُ( انظر: تفسير القطاف، )ٕ)
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د   اإلعراضي ف ًمي اًت، آيات القرآف المسطكر كآيات الككف  ديدف ىؤالء كالص  أماـ كؿِّ اآلياًت الجى
 .(ُ) المنظكر، آيات األنفس كاآلفاؽ، كآياًت األجكاء كاألعماؽ

ا عف النظر فييا، أك تسكيفن  ا في شأنيا، أك انشغاالن : تكقفن كليس إعراضيـ عف ىذه اآليات
ن   لمبحث في أمرىا يف كذيب كاالستيزاء، كلك أنيـ تجردكا مف األىكاء كأبصركا اآليات بعما ىك الت  كا 

 ،كقرع أسماعيـ ،كطرؽ قمكبيـ لما كذبكا بكؿ ما جاء بو النبي  ؛كأعممكا عقكليـ ،كالتأمؿ ،النظر
! كلكنيـ عميكا كصم كا !ند ربيـكىك الحؽ مف ع

 (ِ). 
و في الباطؿ كما صك رىا القرآف الكريـ فقاؿ: " اعمـ أن   كقد بيف الفخر الرازم مراحؿ تمادييـ   

 رت ب أحكاؿ ىؤالء الكف ار عمى ثبلث مراتب: تعالى
 ككنيـ معرضيف عف التأمؿ في الدالئؿ كالتفكر كالبينات. فالمرتبة األولى:

المعرض عف الشيء قد ال  ككنيـ مكذبيف بيا، كىذه المرتبة أزيد مما قبميا، ألف   الثانية: والمرتبة
 ا بو فقد زاد عمى اإلعراض.عنو غير متعرض لو، فإذا صار مكذبن  ا بو، بؿ يككف غافبلن يككف مكذبن 

االستيزاء،  ى حدِّ يء قد ال يبمغ تكذيبو إلب بالش  المكذِّ  ككنيـ مستيزئيف بيا، ألف   والمرتبة الثالثة:
فإذا بمغ إلى ىذا الحد فقد بمغ الغاية القصكل في اإلنكار، فبيف سبحانو أف  أكلئؾ الكف ار كصمكا إلى 

 .(ّ) "ىذه المراتب الثبلثة عمى ىذا الترتيب
سيئة؛ نتيجة ىذا المسمؾ األثيـ الذم  كعاقبةه  ،شديد لذا فإف  ىؤالء المشركيف سيككف ليـ كعيده 

جزاءى تكذيبيـ الكاقع كاستيزائيـ المستمر، كلسكؼ يعممكف حيف تنكشؼ ليـ الحقائؽ كترفع سمككه، ك 
 .(ْ)العذاب أنيـ كانكا عمى ضبلؿ مبيفالحجب كيعاينكا 

لى جانب ىذا اإلعراضك  قد ذم بي نتو ىذه اآليات الكريمة فال ،كاالستيزاء ،كالتكذيب ،كاالمتراء ،ا 
ب اني ة التي جرت في األمـ الماضية  افؿً مِّيـ الحجً ضـ  المشرككف إلى سً  الغفمةى عف سنف اهلل تعالى الر 

 ةي إىبلؾ الميكىذًِّبيف.ةي االستدراج، كسن  كمف ذلؾ سن  
كذك رىـ  تو كآياتو، كالمكذبيف برسكلو ألجؿ ذلؾ خاطب اهلل تعالى ىؤالء الجاحديف لكحداني  

دمير، كقد مكن اىـ في األرض ما لـ نمكف لكـ أييا بما أحؿ  باألمـ المكذبة قبميـ مف ىبلؾ كت
مبلءن ليـ،  ا كا  الكافركف، كأنعمنا عمييـ بإنزاؿ األمطار كجرياف األنيار مف تحت مساكنيـ؛ استدراجن

بكا الرسؿ، فأىمكناىـ بسبب ذنكبيـ، كأنشأنا مف بعدىـ أممنا أخرل خمفكىـ في فكفركا بنعـ اهلل ككذ  
 .(ٓ) عمارة األرض؟

                                                           

 (.ُُّٖ/ٔ( انظر: في رحاب القرآف، عبد الحميد كشؾ،)ُ)
 (.ِْ( انظر: التفسير المكضكعي لسكر األنعاـ، أحمد الشرقاكم، )ص/ِ)
 (.ّْٖ/ ْ( التفسير الكبير، لمفخر الرازم، )ّ)
 (.ُّٗ/ّ( انظر: التفسير المنيجي، )ْ)
ك ر)ص/ُِٖ/ُ(، كالتفسير الميسر، )ِّٔ، ُُ( انظر: جامع البياف، )ٓ)  (.ٔ(، كالتفسير الميصى
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سنف اهلل  ا التذكير السابؽ ليؤالء المشركيف مقصده ىك الدعكة إلى النظر كاالعتبار فيكىذ
عظكا بتمؾ إذ كيؼ يمركف عمى مصارع أكلئؾ األقكاـ دكف أف يعتبركا كيت   ،الماضية، كالتكبيخ ليـ

، كأطبلالن األمـ الغابرة كالحضارات البائدة كيؼ أصبحت أثرن  مدائفى  خربةن بعد أف كانت ا بعد عيفو
 . (ُ)كقصكرنا زاخرةن  ،عامرةن 

 ،كبكاطفي األرض كظكاىرىا ،كمف حكمة اهلل عز كجؿ كتقاديره أف كعت لنا ذاكرة التاريخ
لتككف عبرةن  ؛كالحضارات الغابرة ،ا مف أخبار كآثار األمـ البائدةكثيرن  ،كجدرافي الكيكًؼ ككدائعييا

وَن َفُف َؿْؾٌى ] إذ يقكؿ: عمى مرِّ العصكر ككرِّ الدىكر، كصدؽ اهلل تعالى ـَ ـْ  َ
َرى دِ ـْ إِنَّ ِِف َذفَِؽ َفِذ

ْؿَع َوُهَق َصِفقٌد  َِّ {31[ }ق:َأْو َأْفَؼك اف
 (ِ). 

  :(ٖ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
 ضركرة مراقبة اهلل تعالى في السِّرِّ كالعىمىف. -ُ
 ، كقد جرت سنةي اهللمعانديف في كؿِّ العصكرجيمًة كالالتكذيب كاالستيزاء بالرسؿ دأبي ال -ِ

مياليـتعالى بإىبلؾ المكذبيف المستيزئيف   . بعد إقامة الحجج عمييـ كا 

 العاقبة. الكفرة كالعصاة مف سكء ، فميحذرمف أسباب زكاؿ النعـ كحمكؿ النقـالكفر كالمعاصي  -ّ
 إعطاء الد نيا لمن اس ال يدؿ  عمى محب ة اهلل تعالى ليـ. -ْ
مكيف مسألةه نسبية فمقد مكف اهلل تعالى لبعض األمـ الغابرة ما لـ يمكف لنا كما مكف اهلل لنا الت -ٓ

 ما لـ يمكف لمف سبقنا  . 

 العبرة بيبلؾ الماضيف، كمصارع الظالميف. -ٔ
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 (.ِٖٔ/ ِ( انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطية، )ُ)
 (.ْٗ/ َُ( انظر: التفسير المكضكعي لسكر القرآف، أحمد الشرقاكم، )ِ)
 ( (، َُْ/ّجي، جماؿ أبك حس اف، )(، كالتفسير المنيّٖ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ّ)

 (. ّْ-ّّكالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، لمشرقاكم، )ص:      



 ٔٔٗ 

 الثالث المقطع القرآني
 مطالب الكفَّار والرَّدِّ عمييا

ْفـَو : قاؿ تعالى َػُروا إِْن َهَذا إَِّلَّ َظَؾقَْؽ ـِ  ]َوَفْق َكزَّ ـَ ـَ  ِدُّيِْؿ فََؼوَل افَِّذَ َْ قُه بَِل ُِ َتوًبو ِِف ؿِْرَضوٍس َؾَؾَؿ

ـَْظُروَن * َوَفْق َجَعْؾـَوُه َمَؾًؽو   ِشْحٌر ُمبٌِغ * َوَؿوُفقا َفْقََّل ُأْكِزَل َظَؾْقفِ  َُ َمَؾٌؽ َوَفْق َأْكَزْفـَو َمَؾًؽو َفُؼِِضَ اْلَْمُر ُثؿَّ ََّل 

َعؾْ  ـَوجَلَ ِْ قنَ   ـَوُه َرُجًَل َوَفَؾَب ُِ ْؾبِ ََ ـَ َشِخُروا ِمـُْفْؿ َمو  َظَؾقِْفْؿ َمو  ـْ َؿبْؾَِؽ َؾَحوَق بِوفَِّذَ * َوَفَؼِد اْشُتْفِزَئ بُِرُشٍؾ ِم

تَْفِزُئقَن * ُؿْؾ ِشُروا ِِف  ِْ ََ وُكقا بِِف  بِغَ    اْلَْرضِ   ـَ وَن َظوؿَِبُي اُدَؽذ ي ـَ قَْػ  ـَ  .{11-8. }اْلكعوم: [ُثؿَّ اْكُظُروا 

 :التحميؿ المغوي :أوالً 
ًحيفىةو " ِقْرَطاٍس: -  .(ُ) "صى
"الى يؤخركف" اَل ُيْنَظُروَف: -

 (ِ). 
ا: جعمو يمتبس في أمره، عميو األمر يمبسو، بضـ الباء في المضارع، لبسن  سى بِّ يقاؿ لي " :َيْمِبُسوفَ  -

 .(ّ)"عميو، كأصمو الستر بالثكب كشبيتو كجعمو مشكبلن 
 .(ْ)" نزؿ كأحاط" :َحاؽَ  -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآليات :ثانياً 
"بعد أف ذكر اهلل تعالى مف أحكاؿ األمـ الماضية ما يككف عبرة لممستمعيف، أتبع ذلؾ ببياف 
دِّ كاإلعراض، كالتكذيب كالسخرية كاالستيزاء، كبعدىـ عف  تكغ ؿ المشركيف في الجحكد كالعناد، كالص 

، كذلؾ مف خبلؿ مطالبيـ المتعنتة آلياتو اقترحكىا، لك نزلت عمييـ لما ازدادكا إال عنادان الحؽِّ 
عراضان؛ فكاف في ذلؾ ىبلكيـ، كماذا يينتظري مً  م كا عف الشكاىد اليقينيةف عىمي م  كا  كالبراىيف  ،كا كصى

كا ًفي عيتيكٍّ كنيفيكرو  ،اإليمانية  . (ٓ) "كأكغمكا في الض بلًؿ كالغركًر؟  ،كلج 
 سبب النزوؿ: .ثالثا
 ( َقْوُلُو َتَعاَلى: ٚنزوؿ اآلية : )[ ْفـَو َظَؾقَْؽ ـَِتوًبو ِِف ؿِْرَضوٍس...و  .[َفْق َكزَّ

: إف مشركي مٌكة قالكا: يا محمد، كاهلل ال نؤمف لؾ حتى تأتينا بكتاب مف -رحمو اهلل-قىاؿى اٍلكىٍمًبي  
 .(ٔ) كأٌنؾ رسكؿ اهلل، فنزلت ىذه اآلية ،ف أنو مف عند اهللعند اهلل، كمعو أربعة مف المبلئكة يشيدك 

                                                           

 (.ّٖٔ/ ٖ( لساف العرب، البف منظكر، )ُ)
 (.ٕٓٗ/ُ( الكميات، )ِ)
 (.َٕ/ّ( إعراب القرآف كبيانو، محيي الديف بف أحمد دركيش، )ّ)
 (.ّٗ/ِ( أيسر التفاسير لمجزائرم، )ْ)
 (.ِٗ/ ُ(، التفسير المكضكعي، )ُّْ/ّر: التفسير المنيجي، )( انظٓ)
 (.ُِْ/ ُ(، أسباب النزكؿ، ت الحميداف، )ُِٔ/ُ( أسباب النزكؿ، ت زغمكؿ، )ٔ)
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 ( َقْوُلُو َتَعاَلى: ٛنزوؿ اآلية : )] ...َوَؿوُفقا َفْقََّل ُأْكِزَل َظَؾْقِف َمَؾٌؽ[. 
قكمو إلى  أن و قاؿ: دعا رسكؿ اهلل  (ُ) ركل ابف المنذر كابف أبي حاتـ عف محمد بف إسحاؽ

، فقاؿ لو زمعة بف األسكد بف المطمب، كالٌنضر بف الحارث بف كٌمدة، اإلسبلـ ككٌمميـ فأبمغ إلييـ
كعبدة بف عبد يغكث، كأبٌي بف خمؼ، كالعاصي بف كائؿ بف ىشاـ: لك جعؿ معؾ يا محمد ممؾ 

قاليكا:   .]َوَؿوُفقا َفْقََّل ُأْكِزَل َظَؾْقِف َمَؾٌؽ... [يحٌدث عنؾ الناس كيرل معؾ، فأنزؿ اهلل في ذلؾ: كى
ذا ك أك إنزاؿ  ،أك كتاب ،انت قد أنزلت سكر مف القرآف تتضمف اقتراح المشركيف إنزاؿ ممؾكا 

القرآف جممة كاحدة، قبؿ ىذه اآلية، فبل مانع يمنع مف تأكيد بياف ىذا االقتراح في مناسبة أخرل، 
 .(ِ) ـيً تً ا لعنادىـ كتعن  إظيارن 
 :القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع :رابعاً 

كجبركتيـ، كرد ت عمى مطالبيـ  ،كعنادىـ ،يات الكريمة طرفان مف طغياف أىؿ مك ةبي نت ىذه اآل
فقد عارضكا أف يككف  ؛المادِّي ة كشبياتيـ الكاىية، في تكذيبيـ سيِّد الخمؽ محم د بف عبد اهلل 

كمع  ،ينزؿ عميو الكحي جيارنا نيارنا الرسكؿ كاحدان مف البشر، كطمبكا أف يككف مف المبلئكة، كأف
ذلؾ لك أجابيـ تعالى إلى طمبيـ لجحدكا ككفركا، ثـ  جاءت اآليات لتخفِّؼ العناء عف قمب الرسكؿ 

  يـ جاءكا أمميـ باآليات الباىرات، كالمعجزات ، كتسمِّيو بمف سبقو مف األنبياء كالمرسميف، حيث أن
عالى في خمقو، كلف تجد لسن ة اهلل الس اطعات، كمع ذلؾ فقد كذ بيـ أعداء اهلل، كتمؾ ىي سن ة اهلل ت

 .(ّ) تبديبلن 
العذاب كما  -المعارضيف لدعكة اإلسبلـ-بيؤالء المشركيف  يحيؽكؼ س اهلل تعالىفإف  لذا 

فً حاؽ بال ذيف مف قبميـ مف األمـ، ك  فميسيركا كليتنقمكا في األرض  ؛ارتابكا في إمكاف كقكع العقاب ا 
اريخ قكـ نكحو عميو الص بلة كالس بلـ، كيؼ أحاط بيـ جزاء ما ليقفكا بأنفسيـ عمى الحقيقة مف ت

 .(ْ) كسخركا منو ،استىيزىءكا بو

                                                           

 كيقاؿ بعدىا( ىك: محمد بف إسحاؽ بف يسار، أبك بكر المطمبي المدني، مكلى  َُٓ -( محمد بف إسحاؽ )؟ ُ)
 ىك أحد األئمة   رأل أنس بف مالؾ، قاؿ ابف حجر: " . تابعي،  عبد مناؼ بف  المطمب  قيس بف مخرمة بف    
 الجكاىر   . انظر: ىشاـ التي ىذبيا ابف   األعبلـ". مف تصانيفو: "السيرة النبكية" المشيكرة بسيرة ابف إسحاؽ،   
 ( .ُّٓ/ٕ(، كلساف الميزاف، )ْٔٓ/ ُالمضية في طبقات الحنفية، )    

 (.ُِْ/ ٕر المنير، لمزحيمي، )( انظر: التفسيِ)
 ( .ُِٓ/ ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القرآف الكريـ، لمصابكني، )ّ)
 (.َّٓ/ ُ( انظر: التفسير الكسيط، كىبة الزحيمي، )ْ)
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كالتفسير اإلجمالي لآليات: أم لك نٌزلنا عميؾ يا محمد كتابان مكتكبان عمى كرؽو كما اقترحكا، 
آلية الباىرة تعنتان فعاينكا ذلؾ كمٌسكه باليد، ليزكؿ عنيـ كؿ ارتياب، لقاؿ الكافركف عند رؤية تمؾ ا

 َ(ُ)كعنادان: ما ىذا ًإال سحره كاضح

تو كبصدؽ رسالتو، بحيث نراه كيكمِّمنا فنشيد أن و  كقالكا: ىبٌل أينزؿ عمى محمد مىمىؾه يشيد بنبك 
نبي، لكف لك أنزلنا المىمىؾ كما اقترحكا كعاينكه، ثـ كفركا، لحؽ  ًإىبلكيـ، كما جرت سين ة اهلل بأف مىف 

آية ثـ لـ يؤمف أىمكو اهلل حاالن، فحينيا ال يميمكف كال يؤىخ ركف، كاآلية كالتعميؿ لعدـ ًإجابة طمب 
  .(ِ)طمبيـ

مىكان لكاف في صكرة رىجيؿ؛ ألنيـ ال طاقة ليـ عمى رؤية المىمىؾ في صكرتو،  كلك جعمنا الرسكؿ مى
لك رأكا المىمىؾ في  فإنيـ ذلؾ لخمطنا عمييـ ما يخمطكف عمى أنفسيـ، كعمى ضعفائيـ، كلك فعمنا

، كما أف  القدكة ستككف متعذِّرة ! ألف  المرء جبؿ عمى أف لقالكا ىذا ًإنسافه كليس بمىمىؾ صكرة ًإنساف؛
 َ(ّ) يستفيد مف مثمو، كأف يتنافس معو، بخبلؼ إف كاف مف غير جنسو

الكافركف مف كؿ األمـ ، كالمعنى: كاهلل لقد استيزأ  محمد كتأتي بعد ذلؾ التسمية لمن بيِّ  
 .(ْ)بأنبيائيـ الذيف بعثكا ًإلييـ، فأحاط كنزؿ بيؤالء المستيزئيف بالرسؿ عاقبة استيزائيـ

كتأممكا ماذا حٌؿ  ،فانظركا ،كقيؿ يا محمد ليؤالء المستيزئيف الس اخريف: سافركا في األرض 
 مف األمـ، كيؼ أىمكيـ اهلل، بالكىفىرة قبمكـ مف العقاب، كأليـ العذاب، لتعتبركا بآثار مىف خبل

 .(٘) ؟كأصبحكا عبرةن لممعتبريف
ف لـ يستيزئكا كلـ يسخركا، فكيؼ يككف حاؿ ف  إذا كاف المكذبكف قد استحقكا اليبلؾ كا 

 .(ٔ)المستيزئيف كالساخريف؟! فبل ريب أن يـ أحؽ  باليبلؾ كأجدر

العظة كاالعتبار بآثار مف خبل  كيؤخذ مف ىذه اآلية أف الٌسفر مندكب إليو إذا كاف عمى سبيؿ
 .(ٕ)كأىؿ الٌديار ،مف األمـ
 
 
 

                                                           

 (.ِّٗ/ ٔ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي، )ُ)
 (.ِْٓ/ ُ( انظر: التسييؿ لعمـك التنزيؿ، البف الجزم، )ِ)
 (.ُِْ/ ّسير القرآف العظيـ، البف كثير، )( انظر: تفّ)
 (.ُِٗ/ ّ( انظر: معالـ التنزيؿ، لمبغكم، )ْ)
 (.َِْ/ ِ( انظر: البحر المديد، ألحمد الشاذلي أبي العباس، )ٓ)
 (.ِٗٔ/ ٕ( انظر: تفسير المنار، محمد رضا، )ٔ)
 (.ُْٖ/ ٕ( انظر: التفسير المنير، الزحيمي، )ٕ)
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 :(ٔ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
 بسبب مطالب المشركيف كاقتراحاتيـ. سنف اهلل تعالى ثابتة ال تتغي ر -ُ
ا كأنكػػركا عمػػى الرسػػكؿ أف يكػػكف يػػـ رضػػكا باإللػػو أف يكػػكف حجػػرن مػػف عجيػػب أمػػر المشػػركيف أن   -ِ

، كتقميػدىـ األعمػى لمػف سػبقيـ كىذا يدؿ  عمى جيالتيـ كحماقتيـ، كرككبيـ مػتفى اليػكلا ! بشرن 
تضػػمنت اآليػػات دعػػكة إلػػى النظػػر كاالعتبػػار فػػي سػػنف اهلل إلػػى الضػػبلؿ مػػف آبػػائيـ األقػػدميف .

، كالتأمػػػػؿ فػػػػي كالجاريػػػػة كفػػػػي مصػػػػير األمػػػػـ الغػػػػابرة، كاالستبصػػػػاًر بػػػػالقركف الذاىبػػػػةالماضػػػية 
  .ت اآلفمةالحضارا

كتسريةن لركحو كتثبيتا لفؤاده كتركيحا عف نفًسو ،  نت اآليات الكريمة تسميةن لقمب نبينا تضم   -ّ
عػراض كسػػخرية كعنػػاد إنمػا حػػدث مػػف قبمػ و إلخكانػػو النبيػػيف ببيػاف أف مػػا يحػدثي مػػف تكػػذيب كا 

 .  عمييـ السبلـ 

 آيػػات اهلل تعػػالى المبثكثػػة فػػيفػػي  السػػياحةي مسػػتحب ةه إذا كػػاف اليػػدؼ منيػػا النظػػر كاالعتبػػار -ْ
، أمػا سػياحةي العػرم كالشعكب البائػدة كآثػارىـ الشػاىدةأرجاء الككًف كالتأمؿ في مصيًر األمـ 

 كاالبتذاؿ كالخمر كالميسر كالتمرغ في أكحاؿ الرذيمة فيي محرمةه شرعنا . 

خفػػؼ شػػيكة عمػػى مصػػير اإلنسػػاف كمػػآؿ أمػػره فػػإف فػػي ذلػػؾ مػػا ي ة زيػػارة القبػػكر لمكقػػكؼمشػػركعي   -ٓ
 كالب عمييا كىك سبب الظمـ كالفساد.يـ فييا كالت  نيا كالنٌ الد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( (، ُْٓ/ّ(، كالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )َْ/ِألبي بكر الجزائرم، ) ( انظر: أيسر التفاسير،ُ)
 (. ّْ-ّّكالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، لمشرقاكم، )ص:     
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 املطلب الثاىي
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 األوؿ المقطع القرآني
 االحتجاج عمى المشركيف المنكريف

ِف افرَّ : قاؿ تعالى
ِِ تََى َظَذ َكْػ ـَ َِلَواِت َواْلَْرِض ُؿْؾ هللِ  َِّ ـْ َمو ِِف اف َ

ْقِم ]ُؿْؾ دِ ََ َي َفقَْجَؿَعـَُّؽْؿ إَِػ  ْْحَ

ْمِمـُقنَ  َُ ُفْؿ َؾُفْؿ ََّل  َِ وا َأْكُػ ـَ َخِِسُ َى ؾِقِف افَِّذَ َْ ِؿقُع   افِؼَقوَمِي ََّل َر َِّ ْقِؾ َوافـََّفوِر َوُهَق اف ـَ ِِف افؾَّ * َوَفُف َمو َشَؽ

َِل  افَعؾِقؿُ  َِّ ُذ َوفِقًّو َؾوضِِر اف
ِ َل * ُؿْؾ َأَؽْرَ اهللِ َأَتَّ قَن َأوَّ ـُ َُطَْعُؿ ُؿْؾ إِِن ي ُأِمْرُت َأْن َأ طِْعُؿ َوََّل  َُ َواِت َواْلَْرِض َوُهَق 

ـِغَ  ـَ ادُْؼِ َـّ ِم ـْ َأْشَؾَؿ َوََّل َتُؽقَك ْقٍم َظظِقؿٍ  * َم ََ ًُ َرِّ ي َظَذاَب  ْف َظـُْف  * ُؿْؾ إِِن ي َأَخوُف إِْن َظَصْق َُْكَ ـْ  َم

ْقَمئٍِذ َؾَؼْد َرِْحَفُ   {. 14-18َوَذفَِؽ افَػْقُز ادُبُِغ[. }اْلكعوم: ََ

 :غويحميؿ المُّ التَّ  أواًل:
 .(ُ) "؛ تفض بلن منو عز  كجؿأم أكجبيا عمى نفسو لخمقو" :َكَتَب َعَمى َنْفِسِو الرَّْحَمةَ  -
- : ـْ  .(ِ) "حيث لكثكىا بأكضار الشرؾ كالمعاصي فمـ ينتفعكا بيا" َخِسُروا َأْنُفَسُي
 .(ّ) "مراد بالس ككف كجكد الش يء في حيثي توال" َسَكَف: -
 .(ْ)"فاطر الشيء: خالقو ابتداء مف غير مثاؿ سبؽ": َفاِطِر السََّماَواِت َواأَلْرضِ  -
 . (ٓ) "أم يىٍرزيؽ كال ييٍرزىؽ": ُيْطِعـ َواَل ُيْطَعـ  -
ٍنوي: أم " ُيْصَرْؼ َعْنُو: - ًرؼى عى ٍؿ عىٍنوي، كصي ك  نِّبىوي كأيٍبعً أم ييحى ٍنوي جي  .(ٔ)" دى عى
 .(ٕ) "يعني يـك القيامة الذم ذكر أنيـ يجمعكف فيو" َيْوَمِئٍذ: -
 .(ٖ) "ال غبار عميوالذم " :الُمِبيفُ  -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
ال زالت ىذه اآليات الكريمة تستأنؼي جكلةن جديدةن بعد استفتاح السكرة بالحمد كبياًف جممةو مف 

، كتعنتكا بكائؿ القدرة كآياًت الكحدانية، ثـ الحديث عف مكقؼ المشركيف الذيف أعرضكا ككذدال
ًر كاالعتبار.  كعاندكا، ثـ أعقب ذلؾ تسمية نبينا   كتثبيتو، كالدعكة العامة إلى السير كالنظر لمتبص 

 
                                                           

 (.ُِّ/ ُ( غريب القرآف، البف قتيبة، ت سعيد المحاـ، )ُ)
 (.ُْ/ ِ( أيسر التفاسير، لمجزائرم، )ِ)
 (.ُْٗ/ ُِ( التفسير الكبير، )ّ)
 (.ُِٓ/ُ( أكضح التفاسير، )ْ)
 (.ْٔ/ُ( تفسير الجبلليف، )ٓ)
 (.َٖٔ/ ُ( أيسر التفاسير ألسعد حكمد، )ٔ)
عرابو لمزجاج، )ٕ)  (.ِّّ/ ِ( القرآف كا 
 (.ِّٔ/ ّ( بياف المعاني، )ٖ)



 ٕٔٓ 

ذلؾ مف  ما يستتبع، ك  تعالى بالممؾ كاتصافو بالرحمةبعد ىذا البياف: يأتي الحديث عف تفرد اهلل
، يعقب ذلؾ بياف اف لمف حـر نفسو مف نعمة اإليماف، كبياف أف الخسر جمع الخبلئؽ يكـ القيامة

 .(ُ) كبراىيف تفرًده فبل رب  غيره كال معبكد سكاه ،دالئؿ قدرة اهلل كشكاىد عظمتو جؿ  في عبله
 :القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 

ىك إثبات أصكؿ الدِّيف كاالعتقاد،  الكريمةاليدؼ المرجك مف ىذه اآليات ك  ،إف  المقصد الياـ
كذلؾ مف خبلؿ إقامة األدلة عمييا كالجزاء، كالن بيك ة(،  ،كالمعاد ،كالتي تشمؿ: )الت كحيد، كالبعث

 ،لترسيخ العقيدة في القمب، كاجتذاب األنظار الجكاب، كىذا نمط آخر في اإلثبات؛بطريؽ السؤاؿ ك 
 .(ِ)ستمالة السامع حتى ال يمؿكا

ا كالمتأمؿ في ىذه اآليات الكريمة يجد بأف  اهلل تعالى قد حاكر مف عمياء سمائو المشركيف آمرن 
ىذا الككف كالكجكد  فٍ مى مالؾ جميع ما في السماكات كما في األرض؟ كلً  فٍ و بيذا السؤاؿ، كىك: مى نبي  

ألف المشركيف في الجاىمية كانكا يعتقدكف  ؛ت كالتكبيخىذا السؤاؿ ىك التٌبكيكما فيو؟ كالمقصكد مف 
َـّ اهللَُّ بأف اهلل ىك الخالؽ، كما حكى اهلل تعالى عنيـ:  ِلواِت َواْْلَْرَض َفَقُؼقُف َِّ ـْ َخَؾَؼ اف ـْ َشَلْفَتُفْؿ َم

]َوَفئِ

ْعَؾُؿقَن) ََ ثَُرُهْؿ َّل  ـْ ْؿُد هللَِِّ َبْؾ َأ  { .85-31( [ }فؼِلن: 85ُؿِؾ احْلَ

ا عميو الٌصبلة كالٌسبلـ بيذه الحجة الساطعة، كالبرىاف القطعي الذم ال مر اهلل عٌز كجٌؿ محمدن أ
يـ: لمف ما في السماكات كاألرض، ثـ سبقيـ في الجكاب، يستطيع أحد نقضو، فيا أييا الكافركف بربِّ 
 .(ّ) فقاؿ: اهلل، إذ ال يستطيع أحد إنكار ذلؾ

فة أكجبيا سبحانو عمى ذاتو تفض بلن عمى كمف صفات اهلل تعالى صفة الرحمة  ، كىذه الصِّ
ؿ عقكبتيـ حسانان بيـ، فبل يعجِّ يا أيضان الت مىط ؼ في دعائيـ ًإلى  ،عباده كا  كيقبؿ تكبتيـ، كغرضي

نابتيـ ًإلى الر حمف، كمف رحمتو سبحانو أن    و يبعثكـ مف قبكركـ يكـ القيامة الذم ال شؾ  اإًليماف، كاً 
نيا، فيـ ال كأعماليـ السيئة في الد   ،لكف  ىؤالء أضاعكا أنفسيـ بكفرىـ ؛يكـ بأعمالكـليجاز  ؛فيو

 .(ْ)كليس ليـ نصيبه فييا سكل الجحيـ، كالعذاب األليـيؤمنكف، كليذا ال يقاـ ليـ كزفه في اآلخرة، 
ـ  أك دى اهلل تعالى مً  جميع ما استقر  كحؿ  في  المطمقة لجميع الككف، فذكر أن و تعالى مالؾ وً ي تً كً مٍ ث

 .(ٓ) فوالميؿ كالنيار، فالجميع عباده كخٍمقو كتحت قيره كتصر  
لى اهلًل رجكعان"  . (ٔ) قاؿ صاحب المطائؼ: "الحادثاتي هلًل ًمٍمكان، كباهلًل ظيكران، كًمٍف اهلًل بدءان، كا 

                                                           

 (.ّٔ( انظر: التفسير المكضكعي، أحمد الشرقاكم، )ص / ُ)
 (.َُٓ/ٕ(، كتفسير المنير، الزحيمي،)ُُٖٔ/ٔميد كشؾ، )( انظر: في رحاب القرآف، لمشيخ عبد الحِ)
 (.ُّٓ/ ُ( انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي، )ّ)
 (.ِّٖ/ ّ( انظر: جامع البياف، تيذيب: صبلح الخالدم، )ْ)
 (.ِِّٓ/ ٔ( انظر: تفسير الشعراكم، )ٓ)
 (.ّْٔ/ُ( لطائؼ اإلشارات، لمقشيرم، )ٔ)
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كؿ ما يصدر عنيا، كفي كالتعقيب بصفتي الس مع كالعمـ أفاد اإلحاطة التامة بجميع الخبلئؽ، كب
ال يخفى عميو  سبحانوو معه عمييـ، كتسميةه لممؤمنيف بأن  ىذا كعيده لممشركيفى بأف  اهلل تعالى مط  

  .(ُ)حاليـ
ري عقيدة كبعد تمؾ األدلة كالبراىيف التي تيقكِّض معتقداًت أىؿ الشِّ   الحؽِّ: أمر اهلل أىؿ رؾ كتقرِّ

لحاد، كأف ينفي عف تعالى نبي و المبمِّغ شرعو بأف  يستنكر عمى المشركيف ما ىـ عميو مف كفر كا 
ا:  نفسو بشد ة ما كقعكا فيو مف جيالة كضبللة، فقاؿ لو: قؿ يا محمد ليؤالء المشركيف زاجرنا كمكبِّخن
بأمِّ عقؿ أبحتـ ألنفسكـ اإلشراؾ باهلل تعالى، كات خذتـ معبكدان سكاه، مع أن و سبحانو باعترافكـ ىك 

 .، كىك جؿ كعبل يٍرزؽ كال ييٍرزىؽكات كاألرض، كلكؿِّ شيءالؽ لكـ، كلمسمالخا
بعد إيراد ىذه الحجج الد ال ة عمى كحداني ة اهلل تعالى: ًإن ي أمرت مف  قؿ ليـ أي يا الرسكؿ  

و بالعبادة، كما أنِّي نييت عف أف أككف مف  خالقي أٍف أككف أك ؿ مىف يسمـ لو كجيو، كيخص 
 .  (ِ) كيف الذيف يجعمكف مع اهلل تعالى آلية أخرلالمشر 

ـ  أمر اهلل تعالى نبي و  أف يعمف أماـ الن اس بأف  خكفو مف خالقو سبحانو يحتِـّ عميو أف يبتعد  ث
ْقمٍ عف كؿ معصية، فقاؿ سبحانو:  ََ ًُ َرِّ ي َظَذاَب   {.15َظظِقٍؿ[}اْلكعوم: ]ُؿْؾ إِِن ي َأَخوُف إِْن َظَصقْ

ذا كاف ىذا اإلنذار إنِّي أخاؼ إف أخمفت أمر ربى كعصيتو، عذاب يكـ شديدليـ:  أم قؿ ، كا 
 .(ّ)، فما باؿ الناس اآلخريف؟! ا لنبيِّ اهلل ين مكج  

: "في ىذه اآلية تحذيره شديده مف مقاربة المعاصي -رحمو اهلل - قاؿ الشيخ عبد الحميد طيماز
  .(ْ) كمقارفتيا"

ذلؾ العذاب يكـ القيامة، فقد تداركو اهلل برحمتو، كىذا الت دارؾ بالر حمة  مىف ييعرؼ كييٍدفىع عنو
ـِ افـَّوِر َوُأْدِخَؾ اجَلـََّي َؾَؼْد َؾوَز..[ ىك غاية الظ فير بالمطمكب كالن جاة مف الميركب  ـْ ُزْحِزَح َظ ]..َؾَؿ

ظـ مف النجاة مف النيراف كذلؾ ىك الفكز الكاضح العظيـ ألن و ال يكجد فكز أع .{125}آل ظؿران:
 . (ٓ) كالفكز بالجناف

 رُّ يبسـُ فَس عنيا بجنٍة... مف الفقِر في روضاِتيا الدُّ " فدعيا وسؿِّ النَّ 
 ـُ ا... وطيُر األماني فوقيا يترنَّ وِمْف تحِتيا األنياُر تخفُؽ دائمً 

 وقد ُذلمْت منيا القطوُؼ فَمف ُيِرد... َجَناىا ينْمُو كيؼ شاء وينَعـُ 

                                                           

 (.ّٖة األنعاـ، الشرقاكم، )ص:( انظر: التفسير المكضكعي لسكر ُ)
 (.ُْٖ/ّ(، كالتفسير المنيجي، )ِْ-ُْ/ِ(، كأيسر التفاسير، )ٗ/ِ( انظر: الكىش اؼ، الزمخشرم، )ِ)
 (.َُٓ/ٕ) تفسير المنير، الزحيمي،ك (، َِْ/ٗ) ( انظر: المكسكعة القرآني ة، إبراىيـ األبيارم،ّ)
 ( .ِٕ) ص/ ،زحميد طيمااألنعاـ، لمشيخ عبد ال ( بصائر الحؽ في سكرةْ)
 (.ُِٕ(، كتيسير الكريـ الرحمف، الس عدم، )ا/ْٖٖ-ْٕٖ/ِ) ، تعيمب،الرحمف( انظر: تفسير فتح ٓ)



 ٕٕٔ 

 وا إلى دار السعادة تغنمواقد ُفِتَحْت أبواُبيا داعي اليدى... ىممُّ و 
 وقد طاب منيا نزُليا وَمِقيُميا... فطوبى لمف حمُّوا بيا وتنعَّموا

 حمف بالغرِس أعمـُ اس والرَّ وقد غرس الرحمُف فييا غراَسو... مف النَّ 
ال فالشقا متحتـُ  و... سعيدٌ فمف كاف مف غرس اإللو فإنَّ   .(ٔ) "وا 

يرم الدنيا كاآلخرة، كمىف أراد األمف في الداريف؛ فعميو  كمف ىذا العرض يتبي ف: أف مىف أراد خى
ـْ : ، كما قاؿ تعالىبتكحيد فاطر السمكات كاألرض، كنبذ الشرؾ كأىمو، كمتابعة النبيِّ محمد  ]َؾَؿ

و َوََّل َُ  ِف َؾْؾَقْعَؿْؾ َظَؿًَل َصوحِلً ْرُجقا فَِؼوَء َرب ي ََ وَن  ِف َأَحًدا[ ـَ  َرب ي
ْك بِِعَبوَدةِ {َُُ}افؽفػ:ْؼِ

 (ٕ) . 
 :(ٖ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

ؿ لنا اآليات الكريمة نسماتو حانيةن تفكحي منيا عبيري الرحمة كتفتحي بابى األمؿ كالرجاء أماـ مً حٍ تى  -ُ
فمة اليدل كيستقمكا سفينة حقكا بقا، كيماإليماف بأف يستدرككا ما فاتيـ المحركميف مف نعمةً 

 . النجاة
حاطًة سمعو كشمكًؿ عمموسبحانو كتعالى  ممكو  : لعمكـً في اآليات الكريمة بيافه كتقريره  -ِ  .كا 
، كفي مـ اإلحاطة التامة بجميع الخبلئؽ، كبكؿ ما يصدر عنياعقيب بصفتي السمع كالعأفاد الت   -ّ

  .اهلل تعالى ال يخفى عميو حاليـ ف  ، كتسميةه لممؤمنيف بأـممشركيفى بأف اهلل مطمِّعه عمييىذا كعيده ل

 هلل تعالى كحده الممؾ كالييمنة كالقير لكؿِّ ما في السماكات كاألرض. -ْ
ف  خالؽ الرازؽ كىك الضار  النافعي الكالية ال تككف إال هلل فيك تعالى ال إف   -ٓ منطؽ الحؽِّ كميزافى  ، كا 

 . كدية ىك الخالؽ الرازؽتحؽ  العبالعقؿ يقضي بأف الذم يس

 تقرير مبدأ الشقاكة كالسعادة في األزؿ قبؿ خمؽ الخمؽ. -ٔ
 جاة مف العذاب كدخكؿ الجنة.بياف الفكز األخركم كىك الن   -ٕ

 
 
 
 
 

                                                           

 ( .ِٓ/ ُ( طريؽ اليجرتيف كباب الس عادتيف، البف القيـ )ُ)
 (.ِٓٓ( انظر: المناسبات كأثرىا في تفسير التحرير كالتنكير، عبد الرحمف الفضمي، )ص/ِ)
 (،َُٓ-ُْٓ/ّ)(، كالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، ّْ/ِظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )( انّ)

 (. ْٓكالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، لمشرقاكم، )ص :      
 



 ٕٖٔ 

 الثاني المقطع القرآني
 إيجاُب التَّوِحيِد والُبْعِد َعْف الشِّْرؾ

وِص  :قاؿ تعالى ـَ َؽ اهللُ بُِْضٍّ َؾََل  ِْ َِ ْؿ ََ ٍء ]َوإِْن  ـُؾ ي ََشْ َؽ بَِخْرٍ َؾُفَق َظَذ  ِْ َِ ْؿ ََ َػ َفُف إَِّلَّ ُهَق َوإِْن 

َزُ َصَفوَدًة ُؿِؾ اهللُ َصفِ  ـْ ٍء َأ قٌد َبْقـِل َوَبْقـَُؽْؿ َؿِدٌَر * َوُهَق افَؼوِهُر َؾْقَق ِظَبودِِه َوُهَق احَلؽِقُؿ اخَلبُِر * ُؿْؾ َأيه ََشْ

َِل  َوُأوِحَل إَِِلَّ َهَذا افُؼْرَآنُ  ًي ُأْخَرى ُؿْؾ ََّل َأْصَفُد ُؿْؾ إِكَّ َفُدوَن َأنَّ َمَع اهللِ َآُِلَ ْْ ـَُّؽْؿ َفَت
ـْ َبَؾَغ َأئِ ْؿ بِِف َوَم ـُ ُهَق إِفٌَف  ِْلُْكِذَر

قَن [ ـُ َّو ُتْؼِ ـِل َبِريٌء ِِم  {. 18-18}اْلكعوم:  .َواِحٌد َوإِكَّ

 :التحميؿ المغوي أواًل:
 .(ُ) "ؿ الشئ بالبشرة بحيث تتأثر الحاسةالمس ىك إيصا" َيْمَسْسَؾ: -
اسـ مف أسماء اهلل الحسنى، كمعناه: الغالب، الذم غمىب الميعاًنديف بما أقامو عمييـ " الَقاِىر: -

مف اآليات الٌداٌلة عمى كحداني تو، كالذم يغمب الجب اريف بعٌز سمطانو، كالذم يغمب المخمكقات 
 .(ِ) "جميعنا بالمكت

 .(ّ) "إخبار العالـ بالشيء عنو بما ال يخالفو"ىي  شيادة: -
 .(ْ)"الكريـ و القرآفغى مى كمف بى  أم" :َوَمْف َبَمغَ  -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
"بٌيف اهلل تعالى في اآليات السابقة أف  مف مقتضى رحمتو إمياؿ الن اس لمحساب يـك 

بنعيـ اآلخرة، ثـ أردؼ ذلؾ ببياف مقتضى الرحمة في الدنيا مف  القيامة، كصرؼ العذاب كالفكز
ر ؼ في الد نيا سكل اهلل كحده" ر، كأنو ال يممؾ أحد الت صى رى  .(ٓ) جمب الخير كالنفع، كدفع الش ر كالض 

 ثالثا: سبب النزوؿ:
 {.{: قولو تعالى: }ُقْؿ َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَياَدًة...ٜٔسبب نزوؿ اآْلَيَة }
: إف رؤساء مكة قالكا: يا محمد ما نرل أحدا يصدقؾ بما تقكؿ -رحمو اهلل - قاؿ الكمبي

مف أمر الرسالة، كلقد سألنا عنؾ الييكد كالنصارل فزعمكا أف ليس لؾ عندىـ ذكر كال صفة، فأرنا 
 .(ٔ) مف يشيد لؾ أنؾ رسكؿ كما تزعـ، فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآلية

 
                                                           

 (.ْٖٔ( معجـ الفركؽ المغكية، )ص: ُ)
 (.ُٖٔٔ/ ّ( معجـ المغة العربية المعاصرة، )ِ)
 (.ْْ/ِائرم، )( أيسر التفاسير، لمجز ّ)
 (.َِٗ/ُ( إيجاز البياف، )ْ)
 (.ُٔٓ/ٕ( تفسير المنير لمزحيمي، )ٓ)
 (.ُِٔ(، أسباب النزكؿ ت زغمكؿ، )ص: ُِْ( انظر: أسباب النزكؿ، ت الحميداف، )ص: ٔ)
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 :القرآني الي لممقطعالتفسير اإلجم: رابعاً 
يصاؿ الخير لمف يشاء،  رِّ كا  بي نت ىذه اآليات الكريمة مظاىر قدرة اهلل تعالى في دفع الض 
رىت أف  اهلل عز  كجؿ  أعظـ شاىد عمى صدؽ النبك ة كالقرآف الكريـ، كأك دت عمى كحداني تو  كما أن يا قر 

 . (ُ) سبحانو كنفي الشِّرؾ عنو
ف تنزؿ بؾ أي يا اإلنساف ا  ك  يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى بما معناه:ت العظيمة كفي ىذه اآليا

كنحكه، فبل رافع لو عنؾ كال مزيؿ لو ًإال اهلل  ،أك حزف ،أك مرضو  ،أك فقرو  ،ره مف ألـو رى دةه أك ضى شً 
أك  ،، ككذلؾ ًإف يصبؾ بخيرو مف صحةو ألنو القادر عمى كؿ شيء تعالى، كال يممؾ كٍشفو سكاه

، كىذا برىافه عمى ا مف اهلل تعالى، لكماؿ قدرتو عمى كؿ شيءفيك أيضن كنحكه  ،أك غنى ،نعمةً 
رِّ كالخير،  رِّ إشارة إلى أف ما يصيب اإلنساف كحداًني ًتو سبحانو النفراده بالض  كفي مقابمة الخير بالض 
 .(ِ) في الدنيا ليس شٌرا بؿ قد يككف فيو نفع
ر ؼ ،و كماؿ القدرةكبعد أف أثبت اهلل تعالى لنفس أثبت لو كماؿ السمطاف  ،كعظيـ الت صى

]َوُهَق افَؼوِهُر َؾْقَق ِظَبودِِه َوُهَق كيدعكنو رغبان كرىبان، فقاؿ سبحانو:  ،كتماـ القير، حتى يمجأ إليو الكؿ

احَلؽِقُؿ اخَلبُِر[
جكه، كقير أم أن و: "ىك الذم خضعت لو الرِّقاب، كذل ت لو الجباه، كعنت لو الك  (ٖ) 

، كتضاءلت بيف يديو األشياءكؿ شيء، كدانت لو الخبلئؽ، كتكاضعت لعظمة جبللو ككبريائو 
  .(ْ) كتحت قيره كحكمو"

: "... كالفكقية بمعنى الفكقية في الفضؿ مما يثبتيا السمؼ -رحمو اهلل-قاؿ اإلماـ األلكسي
يثبتكف فكقية القير كالغمبة، كما هلل تعالى أيضان، كىي متحققة في ضمف الفكقية المطمقة، ككذا 

ككماؿ صفاتو سبحانو  ،كيؤمنكف بجميع ذلؾ عمى الكجو البل ئؽ بجبلؿ ذاتو ،يثبتكف فكقي ة الذ ات
ا يمـز ذلؾ مما يستحيؿ عميو جؿ شأنو، كال يؤمنكف ببعض كيكفركف كتعالى منزِّىيف لو سبحانو عم  

أك ينفكا معنىن  اا؛ لئبل  يثبتكا معنىن فاسدن ا كال إثباتن رعية نفين ببعض، كال يعدلكف عف األلفاظ الش  
 . (ٓ) تعالى لنفسو" اهللة كما أثبتيا صحيحان، فيـ يثبتكف الفكقي  

أف يسأؿ المشركيف عف أمِّ شيءو في ىذا   محم دان  ثـ أمر الش ارع سبحانو كتعالى نبي و
َزُ َصَفوَدًة ُؿِؾ  فقاؿ سبحانو: الككف أعظـ كأزكى شيادة بحيث تقبؿ شيادتو كال ترد ، ـْ ٍء َأ ]ُؿْؾ َأيه ََشْ

ـْ َبَؾَغ ...[. ْؿ بِِف َوَم ـُ كالمعنى: قؿ يا أييا الن ًبي  ًلمىف  اهللُ َصِفقٌد َبْقـِل َوَبْقـَُؽْؿ َوُأوِحَل إَِِلَّ َهَذا افُؼْرَآُن ِْلُْكِذَر

                                                           

 (.ّّٓ/ ُ(، كالتفسير الكسيط، لمزحيمي، )ِّٔ/ّ( انظر: بياف المعاني،)ُ)
 (.ُٓ/ ٓالتفسير الكسيط، لطنطاكم، ) (،ُّٗ، ْ( انظر: الكشؼ كالبياف، )ِ)
 (.ٔٗٓ/ ُ( انظر: التفسير الكاضح، )ّ)
 (.ِْْ/ ّ( تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، )ْ)
 (.َُُ/  ْ( ركح المعاني، لؤللكسي، )ٓ)
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يادةن كأحؽ  بالت صديؽ؟ ثـ قؿ ليـ: إف  اهلل يكذِّبكف كيطمبكف شيادةن عمى رسالتؾ: أم  شيء أعظـي ش
 كقد أنزؿ عمٌي ىذا القرآف ليككف حجةن تعالى أعظـ شاىد بيني كبينكـ عمى صدؽ ما جئتكـ بو، 

كىاٍسأىٍلييـ: أأنتـ الذيف تقكلكف معتقديف ألحذِّركـ بو أنتـ ككؿ مف بمغو خبريه،  لصدقي؛ شاىدةن  قاطعةن 
نما المعبكدي أف  مع اهلل تعالى آليةن غ يره؟ ثـ قؿ ليـ: ال أشيد بذلؾ، كال أقكلو، كال أيقر كـ عميو، كا 

 .(ُ)بحؽ إلوه كاحد ىك اهلل تعالى ربِّي كربِّكـ، كأنا برمء مما تشرككف بو مف األصناـ كاألكثاف
 :(ٕ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني

ر  كالن فع بيد اهلل تعالى كحد  -ُ  ه، فبل يجكز الخضكع ألحد مف دكف اهلل تعالى خكفنا أك طىمىعىان.الض 
ة، كتتمث ؿ شيادتو بنصػره لرسػكلو أكضح دليؿ ك  شيادة اهلل تعالى عمى صدؽ نبيِّو  -ِ ج  أصدؽ حي

 .عزازه لو، كخذالف أعدائو، كبالكحي المنز ؿ مف عنده الذم شيد لو فيو بالرِّسالة  كتأييده كا 
 .الديف يكـ إلى الكريـ القرآف بمغو مف كؿ بمغت الرسكؿ نذارة -ّ
 .الشرؾ مف البراءة ككجكب اهلل، إال إلو ال التكحيد مبدأ تقرير -ْ
 العبػد بػإرادة ال كسػمطانو كجػؿ عػز المػكلى بػإرادة جػرل إنمػا شػر أك خير مف اإلنساف يصيب ما -٘

رادتيػو كاختياره،  ىػذه فػي التػكازفى  حقػؽكي الكػكفى  ىػذا ييصػمحي  بمػا كخبػرةو  حكمػةو  عمػى مبنيػةه  تعػالى كا 
  .الحياة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 (.َْٕ/ ُ، )(، الت سييؿ لعمـك الت نزيؿَْٔ/ ُ( انظر: تيسير التفسير لمقطاف، )ُ)
 (، َُٓ/ّ(، كالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )ْٓ/ِألبي بكر الجزائرم، ) ( انظر: أيسر التفاسير،ِ)

 (. ْٔ-ْٓكالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، لمشرقاكم، )ص:      
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 الثالث المقطع القرآني
 كتماف الشيادة واالفتراء عمى اهلل

ُفْؿ َؾُفْؿ ََّل  :قاؿ تعالى َِ وا َأْكُػ ـَ َخِِسُ ْعِرُؾقَن َأْبـَوَءُهُؿ افَِّذَ ََ َِل  ـَ ْعِرُؾقَكُف  ََ ـَ َآَتْقـَوُهُؿ افؽَِتوَب  ]افَِّذَ

ـْ َأْطؾَ  ْمِمـُقَن* َوَم ْػؾُِح افظَّودُِقَن[. }اْلكعوم: َُ َُ ُف ََّل  وتِِف إِكَّ ََ َب بَِآ ذَّ ـَ ِذًبو َأْو  ـَ  اْؾَسَى َظَذ اهللِ 
ـِ َّ  {. 81-88ُؿ ِِم

 التحميؿ المغوي:أواًل: 
ـَ َآَتْقـَوُهُؿ افؽَِتوَب  -  .(ُ) "ىـ عمماء الييكد كالنصارل" :افَِّذَ
اء -  .(ِ) "ىك العظيـ مف الكذب" :اَّلْؾِسَ
ىك مف قبائح الذنكب كفكاحش العيكب، كىك عند الجميكر )اإلخبار عف الشيء عمى " :ْب افَؽذِ  -

 .(ّ)"غير ما ىك عميو(
 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 

" كانت اآليات السابقة بسبب سؤاؿ مكجو مف المشركيف لمييكد كالنصارل عف صفة محمد 
عمى تعالى شيادة اهلل  يؿ عمى نبكتو، فبٌيف اهلل تعالى فيما سبؽ أف  ، فأنكركا داللة التكراة كاإلنج

ـ  قً صحة نبكتو كافية في ثبكتيا كتحق   ا ال نعرؼ ف في ىذه اآلية أنيـ كذبكا في قكليـ: إن  بي   يا، ث
  لما ركم أنو لما قدـ رسكؿ اهلل ؛سالة كما يعرفكف أبناءىـة كالرِّ ألنيـ يعرفكنو بالنبك  ؛  امحمدن 

 المدينة قاؿ عمر لعبد اهلل بف سبلـ: أنزؿ اهلل عمى نبيو ىذه اآلية، فكيؼ ىذه المعرفة؟
فقاؿ: يا عمر، لقد عرفتو فيكـ حيف رأيتو كما أعرؼ ابني، كألنا أشٌد معرفة بمحمد مني بابني 

 .(ْ) ال أدرم ما صنع النساء، كأشيد أنو حؽ مف اهلل تعالى" ؛ألني
 :القرآني مالي لممقطعالتفسير اإلج: رابعاً 

ىك خاتـ النبييف  النبي  أظيرت ىاتاف اآليتاف مكقؼ أىؿ الكتاب الذيف يعرفكف أف  
ا منيـ قد كتـ شيادتىو، كافترل عمى كالمرسميف، كىك المبش ر بو في التكراة كاإلنجيؿ، كبي نتا أف  كثيرن 

يثارنا لميك ا كحسدن اهلل تعالى الكذب، كآثر الشرؾ؛ بغين  مف المسارعة إلى الدخكؿ في  ، بدالن لا كا 
 .(ٓ)اإلسبلـ كاالنطكاء تحت لكاء النبي الخاتـ الذم بشرت بو كتبيـ 

                                                           

 (.ْٔ/ ِ( أيسر التفاسير لمجزائرم، )ُ)
 (.َِِ/ُ( الكميات، )ِ)
 (.ُٗٔ/ ّية، )( بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدّ)
 (.ََٓ/ُِ( مفاتيح الغيب، لمرازم، )ْ)
 (.ُُِٗ/ٔ(، في رحاب القرآف، )ٕٗٓ/ ُ( انظر: التفسير الكاضح، )ٓ)
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م دو -رحمو اهلل-قاؿ ابف عادؿ  ارل عف ًصفىًة ميحى ، : " اعمـ أف  الكيف ار لم ا سألكا الييكد كالن صى
ًتًو بىي   ًة فأنكركا داللة الت ٍكرىاًة كاإلنجيؿ عمى نيبيكًّ فى الم وي تعالى في اآلية األكلى أف  شيادةى الم و عمى ًصحًّ

ًتًو كافيةه في ثبكتيا ، ثيـ  بىٌيف في ىذه اآلية أنيـ كذبكا في قكليـ : ال نعرؼ محمدان، ألنيـ  نيبيك 
 .(ُ)يعرفكنو بالن بيٌكًة كالرسالة، كما يعرفكف أبناءىـ " 

ًتو ، كلكف أدركتيـ  عممييـ بصدًؽ المصطفى  أحاط: "-رحمو اهلل-(ِ)كقاؿ القشيرم في نيبك 
 .(ّ)"ًسرًّاجيران ، كعممكا ًصٍدقىو الشقاكةي األزلية فعقدت ألسنتيـ عف اإلقرار بو ؛ فجحدكه 

ْػؾُِح كفي قكلو تعالى:  َُ ُف ََّل  وتِِف إِكَّ ََ َب بَِآ ذَّ ـَ ِذًبو َأْو  ـَ ى َظَذ اهللِ   اْؾَسَ
ـِ َّ ـْ َأْطَؾُؿ ِِم  افظَّودُِقَن[ ]َوَم

يتبي ف أف  المشركيف مف أىؿ الكتاب قد جمعكا بيف أمريف باطميف، أن يـ كذبكا عمى اهلل ماال حجة ليـ 
 .(ْ)، كسٌمكا القرآف كالمعجزات سحران ! ككذبكا بما ثبت بالحجة حيث قالكا: المبلئكة بنات اهللعميو 

 كتكذيب أنبيائو، فكذبكا عمى اهلل تعالى بيف االفتراء عمى اهللك فجمعكا بيف الكذب كالتكذيب، 
 ، فكقعكا في تناقض عجيب؛ حيث أثبتكا المنفي كنفكا الثابت!وككذ بكا بآيات

لذا فإف  ىؤالء ال يظفركف بمطالبيـ في الدنيا كفي اآلخرة؛ بؿ يبقكف في الحرماف كالخذالف، 
 .(ٓ) ا!ككيؼ ييفمحي مف كاف الكذبي لو ديدنان، كالظ مـ لو معدنن 

 :(ٙ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
، فمع ما حدث ليذه الكتب ـ مف خبلؿ كتبيـ التي يؤمنكف بيااتى معرفة أىؿ الكتاب بالنبي الخى  -ُ

مف تحريؼ بالزيادة كالنقصاف كالتبديؿ إال أنيا ال تزاؿي تحمؿي أثاراتو مف الحؽ تشيد بصدؽ 
 . النبي 

 اب مف الدخكؿ في اإلسبلـ إال إيثار الدنيا عمى اآلخرة.لـ يمنع أىؿ الكت -ِ
 أكبر درجات الظمـ ىك الشِّرؾ باهلل تعالى، كاالفتراء عميو كذبنا.  -ّ
 الميف في الحياتيف.تقرير عدـ فبلح الظ   -ْ

                                                           

 (.ّٕٕ/  ٔالحنبمي، ) البف عادؿ في عمـك الكتاب، ( المبابُ)
 نيسابكرم، ىػ(: ىك عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ بف طمحة، أبك القاسـ، ال ْٓٔ - ّٕٔ( القشيرم )ِ)

 القشيرم الشافعي. مف بني قشير بف كعب. الممقب زيف اإلسبلـ، شيخ خراساف في عصره. فقيو، أصكلي،     
 (.َُٕٓ/ ْمحدث. حافظ، مفسر. مف تصانيفو: " لطائؼ اإلشارات ". انظر: معجـ األدباء )     

 (.ُِْ/   ِ( لطائؼ اإلشارات، لمقشيرم، )ّ)
 (.ْٔٗ/ُكحقائؽ التأكيؿ، لئلماـ النسفي، ) ( انظر: مدارؾ التنزيؿ ْ)
 (.ْٔٗ/ُ( انظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، لئلماـ النسفي، ) ٓ)
 (، ُْٓ/ ّ(، كالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )ْٕ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ٔ)

 (. ْٔكالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، لمشرقاكم، )ص :     
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 األوؿ المقطع القرآني
 تبرُّء المشركيف مف الشِّرؾ يوـ القيامة

ـُْتْؿ : تعالى قاؿ ـُ ـَ  ُؿ افَِّذَ ـُ وُؤ ـَ ـَ ُْشَ َْ قا َأ ـُ ـَ َأْْشَ ِذَ ُهْؿ ََجِقًعو ُثؿَّ َكُؼقُل فِؾَّ ْقَم َكْحُؼُ ََ ]َو

َذبُ  ـَ قَْػ  ـَ ـَِغ* اْكُظْر  ـَّو ُمْؼِ ـُ ـَو َمو  ـْ ؾِْتـَتُُفْؿ إَِّلَّ َأْن َؿوُفقا َواهللِ َرب ي ْ َتُؽ ِفْؿ َوَضؾَّ قا َظَذ َأْكػُ َتْزُظُؿقَن*ُثؿَّ ََل ِِ

ْػَؼُفقهُ  ََ َتِؿُع إَِفقَْؽ َوَجَعْؾـَو َظَذ ُؿُؾقَِبِْؿ َأـِـًَّي َأْن  ِْ ََ ـْ  وَن* َوِمـُْفْؿ َم ْػَسُ ََ وُكقا  ـَ  َوِِف َآَذاَِّنِْؿ َوْؿًرا َوإِْن َظـُْفْؿ َمو 

 ََ وِدُفقَكَؽ  و َحتَّك إَِذا َجوُءوَك َُيَ ْمِمـُقا َِبَ َُ ٍي ََّل  ََ ؾَّ َآ ـُ َرْوا  فَِغ*َوُهْؿ ََ َػُروا إِْن َهَذا إَِّلَّ َأَشوضُِر اْلَوَّ ـَ ـَ  ُؼقُل افَِّذَ

ـَْلْوَن َظـُْف َوإِْن ُُّيْؾُِؽقَن إَِّلَّ أَ  ََ ـَْفْقَن َظـُْف َو ُعُروَن[.}اْلكعوم:ََ ْْ ََ ُفْؿ َوَمو  َِ  {.84-88ْكُػ
 :التَّحميؿ المُّغويأواًل: 

- : ـْ  .(ُ)"تعالى مكىا شركاء هللآليتكـ التي جعمت أم" َأْيَف ُشَرَكاُؤُك
- : ـْ "معذرتيـ أك عاقبة شركيـ" ِفْتَنُتُي

 (ِ). 
- :  .(ّ) "كخًفي غاب" َضؿَّ
 .(ْ) "أىٍغًطيىةه، جمع ًكنىافو أم غطاء؛ ألنو ييًكف  الشيءى أم يىٍستيريهي " َأِكنًَّة: -
 .(ٓ) "أم صممان عف اليدل" َوْقرًا: -
 .(ٔ) "آًف أك عف النبيِّ يىٍبعيديكفى عف القيرٍ  أم" ْنَيْوَف َعْنُو:ي -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
" بينت ىذه اآليات مصير أكلئؾ الظممة المعانديف عند المكاجية الحاسمة حيف يحشرىـ اهلل 

ا، فيسأليـ سؤاؿ التيكـ كالسخرية في مكقؼ العرض حيث ال مفر  مف الحقيقة التي طالما جميعن 
كييبدكف ندميـ كحسرتيـ عمى ما فاتيـ  ،في الدنيا ككذ بكا بيا، فييعًربكف عف أسفيـ أعرضكا عنيا

كف بضبلًليـ كانحرافيـ بعدما كاف منيـ في الدنيا مف مكابرةو   . كامتراءو  ،و كبىطىر ،كييقر 
ـُْتْؿ َتْزُظُؿقنَ ]فييقرعكف بيذا االستفياـ اإلنكارم  ـُ ـَ  ُؿ افَِّذَ ـُ وُؤ ـَ ـَ ُْشَ َْ يف تمؾ اآللية ؟ أ [َأ

يتعظكف؟ المزعكمة؟ كىكذا تنقميـ اآلياتي إلى ىذا المشيد المييب الذم ينتظريىـ بيف يدم الحؽِّ فيؿ 
  .(ٕ)"مكف عمى الحؽِّ قبؿ فكات األكاف؟كيتراجعكف عف إعراضيـ كصدكدىـ، كيقب

                                                           

 (.ّٗٗ/ ّ( تفسير حقي، )ُ)
 (.ُّٖ( أيسر التفاسير، ألسعد حكمد، )ص: ِ)
 (.ُْٔ/ ُ( تفسير القطاف، )ّ)
 (.ِٓ/ٔ( تفسير غريب القرآف، الككارم، )ْ)
 (.ّْٖ/ ُ( تفسير اليكارم، إباضي، )ٓ)
 (.ِٔ/ ٔ( تفسير غريب القرآف، الككارم، )ٔ)
 .(َٓ( التفسير المكضكعي، لمشرقاكم، )ص/ٕ)
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 ثالثا: سبب النزوؿ:
 (قولو تعالى: ٕ٘نزوؿ اآلية :)[ ِتَِؿُع إ ِْ ََ ـْ   . [َفقَْؽ... اآلَيَوِمـُْفْؿ َم

: إف أبا سفياف بف حرب، كالكليد بف المغيرة، كالنضر بف الحارث، كعتبة قاؿ ابف عباس
ا ابني خمؼ استمعكا إلى رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ فقالكا كشيبة ابني ربيعة، كأمية، كأبين 

 لمنضر: يا أبا قتيمة، ما يقكؿ محمد؟
ما يقكؿ، إال أني أراه يحرؾ شفتيو يتكمـ بشيء، كما يقكؿ إال قاؿ: كالذم جعميا بيتو ما أدرم 

أساطير األكليف مثؿ ما كنت أحدثكـ عف القركف الماضية، ككاف النضر كثير الحديث عف القركف 
 .(ُ) ا، فيستممحكف حديثو، فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآليةؿ، ككاف يحدث قريشن كى األي 

 (قولو تعالى :ٕٙنزوؿ اآلية :) [ ـَْلْوَن َظـُْف... اآلَي َوُهْؿ ََ ـَْفْقَن َظـُْف َو ََ]. 
قاؿ: نزلت ىذه اآلية في أبي طالب كاف ينيى أن و   ركل الحاكـ كغيره عف ابف عباس

 .(ِ) كيتباعد عما جاء بو المشركيف أف يؤذكا رسكؿ اهلل 
شرة، ، ككانكا عكأخرج ابف أبي حاتـ عف سعيد أبي ىبلؿ قالت: نزلت في عمكمة الٌنبي 

 . (ّ) فكانكا أشد الناس معو في العبلنية، كأشد الناس عميو في السِّرٌ 
 :القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 

إف  مقصد ىذه اآليات الكريمة ىك بياف مكقؼ المشركيف المخزم المشيف يكـ القيامة، حيث 
هلل تعالى أن يـ كانكا في الد نيا منيا، كيقسمكف بعظمة ا كيتبرؤكفإن يـ ينكركف عبادتيـ لؤلكثاف، 

 .(ْ) مؤمنيف كلـ يككنكا مشركيف، ظن ان منيـ أف  ذلؾ يدفع عنيـ عذاب اهلل عز  كجؿ
" ... كفي ىذا تكبيخ ليـ كما تقكؿ لرجؿ كاف يٌدعي مكٌدة آخر ثـ انحرؼ عنو كعاداه يا فبلف 

 .(ٓ) لـ تكف مكٌدتؾ لفبلف إال أف عاديتو كباينتو ... "
: إذا جمع اهلل الخبلئؽ كرأل المشرككف سعة رحمة اهلل كشفاعة -رحمو اهلل -قاؿ مجاىد "

لممؤمنيف قاؿ بعضيـ لبعض: تعالكا نكتـ الشرؾ لعمنا ننجك مع أىؿ التكحيد فإذا قاؿ  رسكؿ اهلل 

                                                           

 (.َُ-ٗ/ ٖ(، كأسباب النزكؿ، تح الفحؿ، )ُِٓ-ُِْ( انظر: أسباب النزكؿ، ت الحميداف، )ص/ُ)
 (، ّٖٕ/ ّ(، مستدرؾ الحاكـ، )ُِٕ( ، كأسباب النزكؿ، زغمكؿ، )ص: ُّّ/ُُ( انظر: ابف جرير، )ِ)

 قاؿ عنو الذ ىبي: بأٌنو صحيح .     
 (.ُٕٖلئلماـ السيكطي، )ص/(، كأسباب النزكؿ، ِْٖ/ّ( انظر: ابف كثير، )ّ)
 (.ٕ(، مقاصد كأىداؼ سكرة األنعاـ، )ص/َُّ/ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القرآف الكريـ، )ْ)
 (.  ُّٓ/  ّ(، كيراجع معالـ التنزيؿ، لمبغكم،)ُٓٔ/  ْ( البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي، )ٓ)
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ى أفكاىيـ ليـ اهلل: أيف شركاؤكـ الذيف كنتـ تزعمكف قالكا: كاهلل ربنا ما كنا مشركيف، فيختـ اهلل عم
 . (ُ) "فتشيد عمييـ جكارحيـ

ًحؾى  كيٌنا ًعٍندى رىسيكًؿ الٌمًو "قاؿ:  كيؤيد ىذا المعنى ما في الصحيح عف أىنس بف مالؾ  فىضى
اطى  : )ًمٍف ميخى ـي. قىاؿى ـٌ أىٍضحىؾي ؟ ( قىاؿى قيٍمنىا: الٌموي كىرىسيكليوي أىٍعمى كفى ًم : ) ىىٍؿ تىٍدري بٌ فىقىاؿى : ، يىقيكؿي وي بىًة اٍلعىٍبًد رى

مىىى نىٍفًسي ًإاٌل  : فىًإٌني الى أيًجيزي عى : فىيىقيكؿي ، قىاؿى : بىمىىى : يىقيكؿي ـٍ تيًجٍرًني ًمفى الٌظٍمـً ؟ قىاؿى شىاًىدان يىا رىٌب أىلى
ًباٍلًكرىاـً اٍلكىاًتًبيفى شيييكدان  مىٍيؾى شىًييدان، كى : كىفىىى ًبنىٍفًسؾى اٍليىٍكـى عى : فىيىقيكؿي مىىى ًفيًو، ًمٌني، قىاؿى : فىييٍختىـي عى ، قىاؿى

 : ، قىاؿى بىٍيفى اٍلكىبلىـً ٌمىى بىٍينىوي كى : ثيـٌ ييخى اًلًو، قىاؿى : فىتىٍنًطؽي ًبأىٍعمى : بيٍعدان لىكيٌف فىييقىاؿي ألىٍركىاًنًو: اٍنًطًقي، قىاؿى فىيىقيكؿي
) سيٍحقان، فىعىٍنكيٌف كيٍنتي أينىاًضؿي "كى

 (ِ) . 
ُهْؿ ََجِقًعو ، ليـ تتحد ث اآليات فيقكؿ اهلل جم ت عظمتو: كبأسمكب الت عجيب مف حا ْقَم َكْحُؼُ ََ ]َو

ـْ ؾِْتـَتُُفؿْ  ْ َتُؽ ـُْتْؿ َتْزُظُؿقَن ؟ ُثؿَّ ََل ـُ ـَ  ُؿ افَِّذَ ـُ وُؤ ـَ ـَ ُْشَ َْ قا ، َأ ـُ ـَ َأْْشَ ِذَ أم لـ يكف جكابيـ  - ُثؿَّ َكُؼقُل فِؾَّ
ِفْؿ ، َوَضؾَّ َظـُْفْؿ َمو إَِّلَّ َأْن َؿوُفقا  -(ّ) حيف اختبركا ِِ َذُبقا َظَذ َأْكُػ ـَ قَْػ  ـَ ـَِغ. اْكُظْر  ـَّو ُمْؼِ ـُ ـَو َمو  َواهللِ َرب ي

وَن [ ْػَسُ ََ وُكقا   . ـَ
كبعد أف بي ف سبحانو كتعالى أحكاؿ المشركيف في اآلخرة أتبع ذلؾ بذكر سبب ضبلليـ، 

كرفضيـ لقبكلو، فقد أصم كا آذانيـ، كأغمقكا قمكبيـ،  كتكذيبيـ لمقرآف الكريـ، كىك تعامييـ عف الحؽِّ،
ْػَؼُفقُه ]عف تدب ر أسراره كأحكامو، قاؿ سبحانو:  ََ َتِؿُع إَِفْقَؽ َوَجَعْؾـَو َظَذ ُؿُؾقَِبِْؿ َأـِـًَّي َأْن  ِْ ََ ـْ  َوِمـُْفْؿ َم

ْمِمـُقا َِبَ  َُ ٍي ََّل  ََ ؾَّ َآ ـُ َرْوا  ََ َػُروا إِْن َهَذا إَِّلَّ َوِِف َآَذاَِّنِْؿ َوْؿًرا َوإِْن  ـَ ـَ  ُؼقُل افَِّذَ ََ وِدُفقَكَؽ  و َحتَّك إَِذا َجوُءوَك َُيَ

فِغَ  ليف[ َأَشوضُِر اْلَوَّ  .(ْ) أم يقكلكف عف القرآف: ما ىذا إال  خرافات كأباطيؿ األك 
ـ  قاؿ تعالى:  ـَْلْوَن َظـُْف َوإِْن ُُّيْؾُِؽقَن إِ ]ث ََ ـَْفْقَن َظـُْف َو ََ ُعُرونَ َوُهْؿ  ْْ ََ ُفْؿ َوَمو  َِ . أم كىؤالء [َّلَّ َأْكُػ

ينيكف الناس عف االستماع إلى الحؽِّ كاتباعو كينأكف بأنفسيـ عف االستماع إلى الحؽِّ المكذِّبكف 
ؿ بيبلكيـ، خكؼ أف يتأث ركا بو فىييٍقًبميكا عميو، كقد غاب عنيـ أف ىذا الصدكد كاإلعراض سيعجِّ 

 . (ٓ)لكنيـ ال يشعركف بذلؾ
ٍنوي : "-رحمو اهلل-كقاؿ أبك السعكد  ـٍ يىٍنيىٍكفى عى أم ال يقتنعكف بما ذكر مف تكذيبو كعدِّه مف  }كىىي

ٍنوي و فيؤمنكا بو تً ي  قِّ يًقفكا عمى حى  قبيؿ األساطير، بؿ ينيىٍكف الناسى عف استماعو لئبل   يىٍنأىٍكفى عى أم  }كى

                                                           

 .(ُٔ/ِ(، كزاد المسير )ْٕٗ/ ُ( مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، )ُ)
 (.ِٗٔٗ(، ح)َِِٖ/ْ( صحيح مسمـ، كتاب الزىد كالرقائؽ، )ِ)
 (.ُّٓ/ ّ(، كمعالـ التنزيؿ، لمبغكم )ْٔٗ/ُ( انظر: مدارؾ التنزيؿ، لمنسفي، )ّ)
 (.َُْ/ ُ(، الت سييؿ لعمـك الت نزيؿ، )َُّ/ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القرآف الكريـ، )ْ)
 (.ْٓ) ص:  ( انظر: التفسير المكضكعي، لمشرقاكم،ٓ)
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و كتأكيدان لنيييـ عنو، فإف اجتنابى الناىي عف يتباعدكف عنو بأنفسيـ إظياران لغاية نفكرىـ عن
 .(ُ) المنييِّ عنو مف متمِّمات النٍيي، كلعؿ ذلؾ ىك السر  في تأخير النٍأم عف النٍيي"

: " كنىٍفيي الشعكر مذم ةه بالغة؛ إذ البيائـ تشعر كتحٌس، فإذا قمت: -رحمو اهلل -كقاؿ الثعالبي 
، فقد نىفىٍيتى عنو ـ  الذم يقتضي أ فبلف ال يىٍشعيري ـى النفيى العا  .(ِ) "نو ال يىٍعمىـي كال المىٍحسيكساتالًعٍم

 :(ٖ)بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني استنباطويمكف 
 رؾ ال يغفر لصاحبو إذا لـ يتب منو قبؿ مكتو.الشِّ  -ُ
 ال يكتفي الكافركف بإعراضيـ عف الحؽِّ بؿ يحممكف غيرىـ عمى ىذا اإلعراض. -ِ
 مػف آذانيػـ في كما الحؽ، عف تحجب أكنةو  مف قمكبيـ عمى ما: دكدىـ عف الحؽمف أسباب ص -ّ

، فضبل عف نظرتيـ القاصرة لمدنيا كغفمتيـ عف حقيقتيا كاغترارىـ كتدبره سماعو دكف يحكؿ كقر
 بيا ، كفتنتيـ بمتاعيا القميؿ .

لمذلػة كاليػكاف مصير الظممة المعانػديف عنػد المكاجيػة الحاسػمة حػيف يحشػرىـ اهلل جميعػا حيػث ا -ْ
 .قفيـ التي أصركا عمييا في الدنياكالحسرة كالندـ كالتراجع عف مكا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 (.ُِِ/ّ( إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد، )ُ)
 (.ْٓٓ/ِ( الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، لمثعالبي، )ِ)
ػػػػػػػاف، ) ي،(، كالتفسػػػػػػػير المنيجػػػػػػػَٓ/ِمجزائػػػػػػػرم، )ل( انظػػػػػػػر: أيسػػػػػػػر التفاسػػػػػػػير، ّ)    التفسػػػػػػػػير (، ك ُْٓ/ ّأبػػػػػػػك حس 

 (. َٔالمكضكعي، لمشرقاكم، ) ص: 
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 الثاني المقطع القرآني
 أحواؿ المشركيف في اآلخرة

ـَو قاؿ تعالى:  وِت َرب ي ََ َب بَِآ و َفْقَتـَو ُكَرده َوََّل ُكَؽذ ي ََ ُػقا َظَذ افـَّوِر َؾَؼوُفقا 
ـَ ]َوَفْق َتَرى إِْذ ُوؿِ َوَكُؽقَن ِم

ُْؿ  َو َُّنُقا َظـُْف َوإَِّنَّ
وا َفَعوُدوا دِ ـْ َؿْبُؾ َوَفْق ُرده وُكقا َُيُْػقَن ِم ـَ ْؿ َمو  َفَؽوِذُبقَن * َوَؿوُفقا إِْن ِهَل إَِّلَّ اُدْمِمـَِغ * َبْؾ َبَدا َُلُ

ـُ بَِؿبُْعقثَِغ * َوَفْق َتَرى إِْذ ُوؿِ  ْكقَو َوَمو َكْح ـَو َؿوَل َحَقوُتـَو افده ِْؿ َؿوَل َأَفْقَس َهَذا بِوحَلؼ ي َؿوُفقا َبَذ َوَرب ي ُػقا َظَذ َرَب ي

 َِّ ُؿ اف ُبقا بِؾَِؼوِء اهللِ َحتَّك إَِذا َجوَءُْتُ ذَّ ـَ ـَ  ـُْتْؿ َتْؽُػُروَن * َؿْد َخِِسَ افَِّذَ ـُ و َؾُذوُؿقا افَعَذاَب بَِِل  ََ وَظُي َبْغَتًي َؿوُفقا 

َتـَو َظَذ مَ  ْكَقوَحِْسَ ِزُروَن * َوَمو احَلَقوُة افده ََ ْضـَو ؾِقَفو َوُهْؿ ََيِْؿُؾقَن َأْوَزاَرُهْؿ َظَذ ُطُفقِرِهْؿ َأََّل َشوَء َمو  إَِّلَّ  و َؾرَّ

تَُّؼقَن َأَؾََل َتْعِؼُؾقَن [. }اْلكعوم: ََ ـَ  ِذَ اُر اآلَِخَرُة َخْرٌ فِؾَّ ٌق َوفَؾدَّ  {. 38-88َفِعٌى َوَُلْ
 ميؿ المُّغوي:التَّح أواًل:

 .(ُ) "ظىيىرى " :َبَدا -
 .(ِ)"ما ضٌيعنا": ما َفرَّْطنا -
 .(ّ)"أك ألنيا تفجأ الناس ،الحساب فييا ؛ إم ا لسرعةالقيامة، كسميت ساعةن " السَّاعة: -
 .(ْ)"الحسرة ىي التمي ؼ عمى الشيء الفائت، كأىؿ التفسير يقكلكف: يا ندامتنا" يا َحْسَرَتنا: -
 .(ٓ) "كأصؿ الكزر: الحمؿ عمى الظيرآثاميـ، " أوزارىـ: -
 . (ٔ) "صرؼ النفس عف الجٌد ًإلى اليزؿ، ككؿ ما شغمؾ فقد ألياؾ" المَّيو: -

 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 
بعدما بي ف اهلل جؿ  كعبل في اآليات السابقة مف أحكاؿ المعانديف المكابريف المفتريف عمى "

 .  (ٕ) "ذب في الد نيا، أتبع سبحانو ذلؾ ببياف بعض أحكاليـ عندما يحشركف يكـ القيامةاهلل تعالى الك
 :القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 

                                                           

عرابو، لمزجاج، )ُ)  ( .َِْ/ ِ( معاني القرآف كا 
 ( .َُٗ/ ُ( مجاز القرآف، )ِ)
 ( .ُِٕ/ ْ( فتح البياف في مقاصد القرآف، )ّ)
 (.ُِ/ ِ( زاد المسير في عمـ التفسير، )ْ)
 ( .ُّّ( غريب القرآف، البف قتيبة، ت سعيد المحاـ، )ص: ٓ)
 (.ّٓٓ/ ُ( صفكة التفاسير، )ٔ)
 (.ُٓٓ/ّير المنيجي، )( التفسٕ)
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بي نت ىذه اآليات الكريمة أحكاؿ المشركيف في اآلخرة، كأظيرت حسرتيـ الش ديدة كندامتيـ 
لعكدة إلى الد نيا، ليصمحكا سيرتيـ، كيجد كا في طاعة الكبيرة عمى ما فر طكا في جنب اهلل، كتمنِّييـ ا

 .(ُ) اهلل تعالى، كلكف ىييات، فقد ضاع األمؿ كفات كقت كجكب العمؿ
وِت ]كفي ذلؾ يقكؿ اهلل جؿ  كعبل:  ََ َب بَِآ و َفْقَتـَو ُكَرده َوََّل ُكَؽذ ي ََ ُػقا َظَذ افـَّوِر َؾَؼوُفقا 

َوَفْق َتَرى إِْذ ُوؿِ

ـَو وَ  ـَ اُدْمِمـِغَ َرب ي نما حذؼ  .[َكُؽقَن ِم كجكاب } لىٍك  في اآلية محذكؼ تقديره: لرأيت أمران شنيعان، كاً 
، كىذا مف لتذىب النفس في تصكره كؿ مذىب كذلؾ أبمغ مف ذكرهليككف أبمغ ما يقدِّره الس امع، ك 

ؿِّ ىكؿو كمكركه يخطر عمى أساليب العرب الببلغي ة، يحذفكف الجكاب، ليذىب الس مع كالذِّىف، إلى ك
 .(ِ) الباؿ

ـٍ ىذه فيما لٍك أيًجٍيبيكا إلى طمبيـ عمى سبيؿ الفرض كالتقدير،  ثـ يعق ب اهلل تعالى عمى قىٍكلىًتًي
ُؿْ ]فيقكؿ سبحانو:  َو َُّنُقا َظـُْف َوإَِّنَّ

وا فََعوُدوا دِ ـْ َؿبُْؾ َوَفْق ُرده وُكقا َُيُْػقَن ِم ـَ ْؿ َمو  . [فََؽوِذُبقنَ  َبْؾ َبَدا َُلُ
كالمعنى: ليس األمر كما يكىمو كبلميـ في التمني مف أنيـ يريدكف العكدة لميداية كاإليماف، بؿ 
الحؽ أنيـ تمنكا العكدة إلى الدنيا بعد أف استقبمتيـ النار بميبيا، كبعد أف ظير ليـ ما كانكا يخفكنو 

ليـ ما كانكا يكذبكف بو، كينكركف في الدنيا مف أعماؿ قبيحة، كمف أفعاؿ سيئة، كبعد أف بدا 
تحققو، كلك أنيـ ردكا إلى الدنيا بمتعيا كشيكاتيا كأىكائيا لعادكا لما نيكا عنو مف التكذيب باآليات، 

نيـ لكاذبكف في كؿ ما يدعكف  .(ّ) كالسخرية مف المؤمنيف، كا 
كِّر ما طبع عميو ىؤالء الجاحدكف مف فجكر كعناد كافترا ء، ألنيـ حتى فاآلية الكريمة تيصى

لما تخمكا عف كفرىـ كمحاربتيـ لؤلنبياء  -عمى سبيؿ الفرض كالتقدير-لك أجيبكا إلى طمبيـ 
 .(ْ) كلممصمحيف
كحاصؿ ىذا العرض: أنيـ عندما يقفكف عمى جينـ كيركنيا رأم العيف تنكشؼ ليـ "

اؽ كأىؿ الزكر كالخداع، الحقائؽ كتظير الخفايا كالسرائر، كليذا ينكشؼ يكـ القيامة أىؿ الرياء كالنف
 .(ٓ)"ي كانكا يتستركف عمييا في الدنيايظيركف جميعا عمى حقيقتيـ الت

َوَؿوُفقا إِْن ِهَل إَِّلَّ َحَقوُتـَو ]: كبي ف سبحانو بعض مفترياتيـ في الدنيا كاغترارىـ بيا، فقاؿ تعالى

ـُ بَِؿبُْعقثِغَ  ْكَقو َوَمو َكْح قد بمغ بيـ الحب لمدنيا كالتعم ؽ بيا أن يـ قالكا: ما  . أم: أف  ىؤالء الكافريف[افده

                                                           

 (.َْٓ/ُ(، كالتفسير الكسيط، لمزحيمي، )ُُّ/ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القرآف الكريـ، )ُ)
 (.ُٖٓ/ِ( انظر: أنكار الت نزيؿ كأسرار الت أكيؿ، )ِ)
 (.ُٔ/ٓ( انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ّ)
 (.ُُِٓ/ٕ( انظر: تفسير القرآف الكريـ، شحاتو، )ْ)
 ( بتصرؼ.ّّالحؽ في سكرة األنعاـ، عبد الحميد طيماز، )ص/ ( بصائرٓ)
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الحياة التي تسمى حياة في نظرنا إال  ىذه الدنيا التي نتمتع فييا بما نريد مف شيكات كما نحف 
 .(ُ) بمبعكثيف كال محاسبيف بعد ذلؾ

ـ  بي نت اآليات الكريمة حاؿ المشركيف، كمكقفيـ الر ىيب بيف يدم أحكـ الحاكم يف، حيث ث
يحبسكف لمحساب أماـ ربِّ األرباب، كما يقؼ العبد الجاني بيف يدم سيِّده لمعقاب، كىناؾ يسأليـ 

جراميـ،  -سؤاؿ تكبيخ كتأنيب –اهلل  عف كفرىـ بالقيامة، كتكذيبيـ بمقاء اهلل، فيعترفكف بتكذيبيـ كا 
ِ  كيتحس ركف عمى عدـ اإليماف ُػقا َظَذ َرَب ي

ـَو ، َؿوَل ]َوفَْق َتَرى إِْذ ُوؿِ ْؿ َؿوَل َأَفقَْس َهَذا بِوحَلؼ ي ؟ َؿوفُقا َبَذ َوَرب ي

 َِّ ُؿ اف ُبقا بِؾَِؼوِء اهللِ، َحتَّك إَِذا َجوَءُْتُ ذَّ ـَ ـَ  ـُْتْؿ َتْؽُػُروَن. َؿْد َخِِسَ افَِّذَ ـُ و َؾُذوُؿقا افَعَذاَب بَِِل  ََ وَظُي َبْغتًَي ، َؿوُفقا 

َتـَو َظَذ َمو َؾرَّ  ِزُروَن[َحِْسَ ََ ْضـَو ؾِقَفو، َوُهْؿ ََيِْؿُؾقَن َأْوَزاَرُهْؿ َظَذ ُطُفقِرِهْؿ ، َأََّل َشوَء َمو 
(ٕ) . 

يا أك  لذلؾ فإف  الخسارة الحقيقية، ىي الخسارةي التي ال تعدليا خسارة، كال يمكف جبريىا أك تعكيضي
خيسارة الكافريف لدنياىـ كأخراىـ ؛ ففي  ىي ، كتًبعاًتيا؛كنتاًئجيا ،النيكضي منيا أك التفم ت مف مغب تيا

ر، كالسرك  ،كاألنس برب العالميف ، كالبيجة ،كاليقيف ،الدنيا خسركا كؿ  ما ربحو المؤمنكف مف الرضا
كمتعةى  ،كالعطاء ،كلذة البذؿ ،خسركا لذة المحبة في اهللك ، كطمأنينة القمب، كانشراح الصدكر

عف الكيربًة بخسارة  فضبلن  ،كالخمكد في النيراف ،ف مف الجناف، كفي اآلخرة الحرما، كاإليثارالتضحية
 .(ّ) األىؿ كاألحبة

قىدى اهلل تعالى مقابمة بيف الحياة الدنيا كاآلخرة؛ لبياف أف  الحياة اآلخرة ىي الحياة العالية  ثـ عى
ٌق ]َومَ ، فقاؿ سبحانو: الز ائمة الفانيةالس امية الباقية، أم ا الحياة الد نيا فيي  ْكقَو إَِّلَّ َفِعٌى َوَُلْ و احَلَقوُة افده

تَُّؼقَن َأَؾََل َتْعِؼُؾقَن[ ََ ـَ  ِذَ اُر اآلَِخَرُة َخْرٌ فِؾَّ أم: كما أعماؿ الدنيا إال لعب كليك، تيميي الناس . َوَفؾدَّ
كىميد ة  كتشغميـ عما يعقب منفعة دائمة كلذة حقيقية، كما ميد ة بقائيا مع ما يعقبيا مف الفناء إال  

؛  ٍيره ًلم ًذيفى يىت قيكفى لىمد اري اآلىًخرىةي خى الم عب كالم يك، إذ ال طائؿ تحتو لمف لـ يعمر أكقاتيا بطاعة ربو، كى
أىفىبلى تىٍعًقميكفى أٌم األمريف خير، ىؿ دار الخراب كالفناء، أـ  لدكاميا كخمكص نعيميا كصفاء لذ اتيا،

: تنبيو عمى أف ما ليس مف أعماؿ المتقيف كمو لعب دار النعيـ كالبقاء، كفي قكلو : ًلم ًذيفى يىت قيكفى
  .(ْ)كليك

 :(ٓ)ض اليدايات مف ىذا المقطع القرآنيويمكف استنباط بع

                                                           

 (.ُٔٓ/ّ( انظر: التفسير المنيجي، جماؿ أبك حساف، )ُ)
 (.ُُّ/ ِ-ُ( انظر: قبس مف نكر القرآف الكريـ، لمصابكني، )ِ)
 ( لمزيًد بياف يراجع كتاب )يتيمة الدىر في تفسير سكرة العصر( لمشرقاكم .ّ)
 (.ِِ/ِ(، كزاد المسير، جماؿ الديف أبك الفرج الجكزم )ُُِ/ ِيد، البف عجيبة، )( انظر: البحر المدْ)
 (،  ُٖٓ/ ّ(، كالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )ِٓ-َٓ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ٓ)

 (.َٔكالتفسير المكضكعي، لمشرقاكم، ) ص:     
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 .الن دـ بعد العدـال ينفع  -ُ
نكار البعث كالجزاء اآلخر. -ِ  سبب الشر في األرض الكفر باهلل، كا 
 اىد لو.تقرير مبدأ البعث كالجزاء بذكر صكر كمش -ّ
مف ما بيف العبلمة كالعبلمة ال الز   الساعة ال تأتي إال بغتة، كال ينافي ذلؾ ظيكر عبلماتيا، ألف   -ْ

 ؼ مقداره.رى عٍ يي 
سػػػارة الحقيقيػػػة -ٓ سػػػارة، ىػػػي إف الخي سػػػارةي التػػػي ال تعػػػدليا خي ػػػيا أك الخي ، كال يمكػػػف جبريىػػػا أك تعكيضي

سػػارة الكػػافريف لػػدنياىـ كأخػػراىـ، ىػػي تًبعاًتيػػاف مغب تيػػا كنتاًئجيػػا ك النيػػكضي منيػػا أك التفم ػػت مػػ ؛ خي
، كالبيجػػة رضػػا كاليقػػيف كاألنػػس بػػرب العػػالميفففػػي الػػدنيا خسػػركا كػػؿ  مػػا ربحػػو المؤمنػػكف مػػف ال

كالعطاء كمتعةى ، خسركا لذة المحبة في اهلل كلذة البذؿ ر كطمأنينة القمب كانشراح الصدكركالسرك 
ف الكيربػػػًة اف مػػػف الجنػػػاف كالخمػػػكد فػػػي النيػػػراف فضػػػبل عػػػ، كفػػػي اآلخػػػرة الحرمػػػالتضػػػحية كاإليثػػػار

 .(ُ)بخسارة األىؿ كاألحبة

 
 الثالث المقطع القرآني

 في َخْمِقو سبحانو وتوسنَّ  لنبيِّو  تعالى تسمية اهلل
َـّ  قاؿ تعالى:

ُبقَكَؽ َوَفؽِ َؽذ ي َُ ُْؿ ََّل  ُؼقُفقَن َؾنَِّنَّ ََ ُف فََقْحُزُكَؽ افَِّذي  وِت اهللِ  ]َؿْد َكْعَؾُؿ إِكَّ ََ افظَّودَِِغ بِآَ

َكو َوََّل  ُبقا َوُأوُذوا َحتَّك َأَتوُهْؿ َكْكُ ذ ي ـُ وا َظَذ َمو  ـْ َؿْبؾَِؽ َؾَصَزُ ًْ ُرُشٌؾ ِم َب ذ ي ـُ َل فَِؽؾَِِلِت ََيَْحُدوَن* َوَفَؼْد   ُمَبد ي

ُزَ َظَؾقْ  ـَ وَن  ـَ  اُدْرَشؾَِغ* َوإِْن 
ـْ َكبَنِ ًَ َأْن َتْبتَِغَل َكَػًؼو ِِف اْلَْرِض َأْو اهللِ َوَفَؼْد َجوَءَك ِم َؽ إِْظَراُضُفْؿ َؾنِِن اْشَتطَْع

ـَ اجَلوِهؾِ  َـّ ِم َؿَعُفْؿ َظَذ اُُلَدى َؾََل َتُؽقَك ٍي َوَفْق َصوَء اهللُ جَلَ ََ َِلِء َؾَتْلتِقَُفْؿ بَِآ َِّ ًِل ِِف اف  {. 35-33َغ*[}اْلكعوم:ُشؾَّ

 :لتحميؿ المغويأواًل: ا
نما ىـ يجحدكف الحؽ مع عمميـ بو" ذُِّبوَنَؾ:اَل ُيكَ  -  .(ِ) "أم ال يعتقدكف كذبؾ، كا 
 .(ّ) "ينكركف الحؽ  الكاضح" َيْجَحُدوَف: -
ـى " :َكُبرَ  -  .(ْ) "أم شؽ  كعىظي
 .(ٓ) "المىٍصعىد و)السُّمَّـ في السَّماء(:لمدخؿ كىك السٍِّرب، ا )النََّفؽ( في األرض:" -

                                                           

 دىر في تفسير سكرة العصر. ( لمزيًد بياف يراجع كتابي يتيمة الُ)
 (.ُُّ/ ِ( البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، )ِ)
 (.ُٗٓ/ّ( التفسير المنيجي، )ّ)
 (.ِّّ/ّ( التفسير المظيرم، )ْ)
 (.ُّّ/ ُ( غريب القرآف، البف قتيبة، )ٓ)
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 .(ُ)"منازليا يعرفكف حقائؽ األمكر، كال ينزلكنيا عمى الذيف ال"ىـ  :الَجاِىِميفَ  -
 :مناسبة المقطع القرآني لما سبقو مف اآلياتثانيًا: 

كمحاجتيـ  "ال زالت اآليات مستمر ة في مناقشة الكفار كمشركي مكة كدعكتيـ إلى اإلسبلـ،
ألنو كاف ينكر  نبكة محمد مف الكفار ينكر  ان فريق في التكحيد كالنبكة كالبعث. ناقش اهلل تعالى أكالن 

ا آخر ينكر البعث ا فريقن ثـ ناقش ثانين  أف يككف الرسكؿ مف جنس المبلئكة، رسالة البشر، كيطمب
بالقكؿ، متيما إياه  كالحشر كالنشر بعد المكت، ثـ ذكر ىنا الرد عمى مف كاف يؤذم الرسكؿ 

 .(ِ) "أك مجنكف ،أك كاىف ،أك شاعر ،بالكذب في الظاىر، أك أنو ساحر
 ثالثا: سبب النزوؿ:
ُؼقُفقَن ... اآلَي[.(: ٖٖنزوؿ اآلية ) ََ ُف َفقَْحُزُكَؽ افَِّذي   ؿقفف تعوػ: ]َؿْد َكْعَؾُؿ إِكَّ

التقى األخنس بف شريؽ كأبك "ذكر الكاحدم في سبب نزكؿ ىذه اآلية عف السدم قاؿ: 
محمد أصادؽ ىك أـ كاذب ؟  جيؿ بف ىشاـ ، فقاؿ األخنس ألبي جيؿ: يا أبا الحكـ، أخبرني عف

فإنو ليس ىنا مف يسمع كبلمؾ غيرم، فقاؿ أبك جيؿ: كاهلل إف محمدان لصادؽ كما كذب محمد قط 
كالنبكة ، فماذا يككف لسائر قريش؟  ،كالندكة ،كالحجابة ،كالسقاية ،، كلكف إذا ذىب بنك قصي بالمكاء

 فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآلية.
رث بف عامر بف نكفؿ بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب، كاف كقاؿ مقاتؿ: نزلت في الحا

ذا خبل مع أىؿ بيتو قاؿ: ما محمد مف أىؿ الكذب، كال أحسبو إال  يكذب الٌنبي  في العبلنية، كا 
 .(ّ) "ا، فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآليةصادقن 
 :القرآني التفسير اإلجمالي لممقطع: رابعاً 

اهلل تعالى بما يفعمو أكلئؾ المشرككف، كأف  ًعم ةى ما ىـ  عمـ بينت ىذه اآليات الكريمة إحاطةى 
: ىك ما تنطكم عميو نفكسيـ مف مكابرةو كجحكد، ثـ دعا اهلل تعالى نبيو  لمتأسي  عميو مف صدكدو

كثابركا عمى دعكتيـ حتى أتاىـ  ،كأكذكا فصبركا ،بمف سبقو مف الرسًؿ عمييـ السبلـ فمقد كيذِّبكا
، كنصًر الن صر المبيف، كت مؾ سن ة مف سننو تعالى التي ال تتحكؿ كال تتبدؿ، سنةي إىبلًؾ المكذِّبيفى

 .(ْ) عباًده المؤمنيف
َـّ كفي ذلؾ يقكؿ اهلل تعالى: 

ُبقَكَؽ َوَفؽِ َؽذ ي َُ ُْؿ ََّل  ُؼقُفقَن َؾنَِّنَّ ََ ُف َفَقْحُزُكَؽ افَِّذي  ]َؿْد َكْعَؾُؿ إِكَّ

وِت اهللِ ََيَْح  ََ عند تفسيره ليذه اآلية ما ممخصو:  -رحمو اهلل -قاؿ اإلماـ ابف كثير .ُدوَن[افظَّودَِِغ بَِآ
                                                           

 (.ِْٓ/ُ( تفسير الس عدم، )ُ)
 (.ُْٖ-ُّٖ/ ٕ( انظر: التفسير المنير، لمزحيمي، )ِ)
 (.ُِّ/ُ( أسباب النزكؿ، لمكاحدم، )ّ)
 (.ُٔ(، كالتفسير المكضكعي، لمشرقاكم، )ص/ّْٓ/ُ( انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي،)ْ)
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ُؼقُفقَن{في تكذيب قكمو لو كمخالفتيـ إياه  "يقكؿ تعالى مسميان لنبيو  ََ ُف َفقَْحُزُكَؽ افَِّذي   }َؿْد َكْعَؾُؿ إِكَّ
ُؿْ أم: قد أحطنا عمما بتكذيبيـ لؾ كحزنؾ كتأسفؾ عمييـ، كقكلو  َـّ افظَّودَِِغ  }َؾنَِّنَّ

ُبقَكَؽ َوفؽِ َؽذ ي َُ َّل 

أم: ىـ ال يتيمكنؾ بالكذب في نفس األمر، كلكنيـ يعاندكف الحؽ كيدفعكنو  بِآَوِت اهللَِّ ََيَْحُدوَن{
د ؽه؛  بصدكرىـ، كما جاء عف أبي جيؿ أن و قاؿ لمنبي  نؾ عندنا لىميصى : ما نكذِّبؾ يا محمد كاً 

ٌنما نكٌذب ما جئتنا بو  .(ُ) "كاً 
: يا معشر قريش قد : لما تشاكرت قريش في شأف الرسكؿ (ِ) كقد قاؿ النضر بف الحارث

كاف محمده فيكـ غبلمان، كأرضاكـ فيكـ، كأصدقكـ حديثان، حتى إذا رأيتـ الشيب في صدغيو قمتـ 
تو، كال كلقد رأينا الجنكف، فما ىك بخنقو، كال كسكس ساحر، كقمتـ كاىف، كقمتـ شاعر، كقمتـ مجنكف،

 . (ّ) تخميطو، يا معشر قريش، فانظركا في شأنكـ، فإنو كاهلل لقد نزؿ بكـ أمر عظيـ
عما كاف يصيبو مف  "فاآلية الكريمة مسكقة عمى سبيؿ االستئناؼ لتسمية النبي 

كاف حريصا عمى إسبلميـ، فإذا ما رآىـ معرضيف عف دعكتو  المشركيف كمما ال شؾ فيو أنو 
 .(ْ) حزف كأسؼ"

كتسميتو كتثبيتو عف طريؽ إخباره بما حدث لؤلنبياء  ثـ زاد القرآف الكريـ في تعزية النبي 
َل : مف قبمو فقاؿ َكو َوََّل ُمبَد ي ُبقا َوُأوُذوا َحتَّك َأَتوُهْؿ َكْكُ ذ ي ـُ وا َظَذ َمو  ـْ َؿبْؾَِؽ َؾَصَزُ ًْ ُرُشٌؾ ِم َب ذ ي ـُ  ] َوَفَؼْد 

ـْ َكَبنِ اُدْرَشؾَِغ[.فَِؽؾَِِلِت اهللِ َوَفَؼْد َجو أم كلقد قكبؿ رسؿ مف قبمؾ بالتكذيب كاإليذاء مف أقكاميـ،  َءَك ِم
كما فعؿ معؾ قكمؾ، فصبركا عمى التكذيب كاإليذاء حتى نصرناىـ، فاصبر كما صبركا حتى 
يأتيؾ نصرنا، كال مغير لكعد اهلل بنصر الصابريف، فبل بد مف تحققو. كلقد قصصنا عميؾ مف 

 .(ٓ)ىؤالء الرسؿ كتأييدنا ليـ، ما فيو تسمية لؾ، كما تكجبو الرسالة مف تحمؿ الشدائدأخبار 
رادتو  كبعد ذلؾ بي ف سبحانو أنو ال سبيؿ إلى إيماف ىؤالء الجاحديف إال بمشيئة اهلل تعالى كا 

ًَ َأْن َتْبتَِغَل كَ فقاؿ:  ُزَ َظَؾقَْؽ إِْظَراُضُفْؿ َؾنِِن اْشتََطْع ـَ وَن  ـَ ٍي ]َوإِْن  ََ َِلِء َؾَتْلتَِقُفْؿ بَِآ َِّ ًِل ِِف اف َػًؼو ِِف اْلَْرِض َأْو ُشؾَّ

ـَ اجَلوِهؾَِغ) َـّ ِم َؿَعُفْؿ َظَذ اُُلَدى َؾََل َتُؽقَك كالمعنى: ًإف كاف قد عظـ كشٌؽ عميؾ  ( [.35َوَفْق َصوَء اهللُ جَلَ
سكنان في جكؼ األرض، أك مىصعدان يا محمد، ًإعراضيـ عف اإًلسبلـ، فًإف قىًدٍرت أٍف تطمب سربان كم

ترقى بو ًإلى السماء، فتأتييـ بآية مٌما اقترحكه فافعؿ ذلؾ، فمك أراد اهلل ىدايتيـ ليداىـ ًإلى اإًليماف، 
                                                           

 (.َِٓ/ ّ( انظر: تفسير القرآف العظيـ، )ُ)
ٍبًد الٌدارً ِ) ٍبًد مىنىاًؼ ٍبًف عى ٍمقىمىةى ٍبًف عى اًرًث ٍبًف كىمىدىةى ٍبًف عى ٌي، كاف مف شياطيف قريش،  ( ىك: الٌنٍضري ٍبفي اٍلحى  ٍبًف قيصى

يىٍنًصبي لىوي العداكة . انظر: سيرة ابف ىشاـ، ) ككىاف ييٍؤًذم رسكؿ الٌمًو        (.ِٓٔ/ُ، كى
، لممبارؾ فكرم، ّ)  (.ّٕ/ُ(( انظر: الر حيؽ المختـك
 (.ٔٔ/ٓ( التفسير الكسيط، لطنطاكم، )ْ)
 (.ُٕٕ/ ُلجنة مف عمماء األزىر، )( انظر: المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، ٓ)
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فبل تككنف بحرصؾ عمى ما لـ يشأ اهلل ليـ  مف الجاىًميف بمقاـ اهلل تعالى كسننو في خمقو؛ فبل 
 .(ُ) أمضاه، فيك تعالى أعمـ بخمقوتأسؼ كال تحزف عمى أمر أراده اهلل ك 

قاؿ اإلماـ القاسمي في محاسف التأكيؿ: "في ىذه اآلية ما ال يخفى مف الداللة عمى 
عمى إسبلـ قكمو إلى حيث لك قدر أف يأتييـ بآيةو مف تحت األرض أك مف  المبالغة في حرصو 

 . (ِ) فكؽ السماء ألتى بيا رجاء إيمانيـ كشفقةن عمييـ"
دِّ كاإلعراض كالتكذيب ميما كفي المقا بؿ أفادت اآلية بياف إصرار المشركيف عمى الص 
 .(8) عاينكا مف آيات

 :(ٗ)ويمكف استنباط بعض اليدايات مف ىذا المقطع القرآني
، كيثبت اهلل قمكب أنبيائو ف تكاجو بالتكذيب كالصدكدجرت سنة اهلل عز كجؿ في الدعكات أ -ُ

 . حتى ينالكا النصر كالتمكيف يقيفكأكليائو كيميميـ الصبر كال
 كحممو عمى الصبر حتى يأتيو مكعكد ربو بالنصر. تسمية الرسكؿ  -ِ
 عمى ىداية قكمو.  حرص الرسكؿ -ّ
 .يـ يجحدكف ىذه الحقيقةصادؽ، كلكن   ممكف أف  رسكؿ اهلل الكف ار يع -ْ
ف المصاب أسي باألنبياء عمييـ السبلـ في صبرىـ كثباتيـ ففي ذلؾ ما الدعكة إلى الت   -ٓ ييكِّ

ـ  القمب كيسرِّم عف النفس، كىك سمكة الحزيفكيثبت الفؤاد    .، كدكاءي المبتمىكييًج
طريػػػؽ الػػػدعكات لػػػيس مفركشػػػا بػػػالكركد كالريػػػاحيف بػػػؿ محفػػػكؼ بالعقبػػػات كاألشػػػكاؾ كالمخػػػاكؼ  -ٔ

 اليقيف يتحقؽ النصر كيتـ التمكيف.كالمكاره ، كبالصبر كالثبات ك 

 .؛ فعمى الدعاًة أف يتبص ركا بيالككف ثابتةه ال تتبدؿ كال تتحكؿسنف اهلل تعالى في ىذا ا -ٕ

 
 
 
 

                                                           

 (.ُْٕ/ٔ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي،)ُ)
 (.  ّْٖ/ْ( محاسف التأكيؿ، لمقاسمي )ِ)
 (.ِٔ/ُ( التفسير المكضكعي، لمشرقاكم، )ّ)
 (، ُِٔ/ ّ(، كالتفسير المنيجي، جماؿ أبك حس اف، )ّٓ/ِ( انظر: أيسر التفاسير، ألبي بكر الجزائرم، )ْ)

 (.ّٔ-ْٔكالتفسير المكضكعي، لمشرقاكم، ) ص:      
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 اخلامتة والتوصيات

 وتشتنل على:

 أىـ النتائج. 
 
 أىـ التكصيات كالمقترحات. 
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 المكلى عز  كجؿ أف سائبل المتكاضع العمؿ ىذا إتماـ إلى ككفقني أعانني الذم هلل الحمد
 المرسميف سيد عمى كالسبلـ كالصبلة كالمسمميف؛ اإلسبلـ بو كأف ينفع الكريـ، لكجيو خالصان  يجعمو

ماـ المجاىديف يـك  إلى بيديو كاىتدل نيجو عمى سار كمف كصحبو آلو كعمى عميو محمد سيدنا كا 
 :كبعد الديف

 . الباحث إلييا تكصؿ التي كالتكصيات النتائج كأىـ فيذه أبرز
 أواًل: نتائج البحث: 

 -تكصؿ الباحث خبلؿ ىذا البحث إلى مجمكعة مف النتائج كىذه أىميا:
ا، كيعيف عمى استخراج دقائؽ  .ُ أف عمـ مقاصد السكر يعيف عمى فيـ كتاب اهلل فيمنا صحيحن

معانييا كتدب رىا، كيكصؿ إلى معرفة الحؽ في تفسير كبلـ اهلل، كمقصد السكرة ىك أصؿ 
 ييا التي ترجع إليو. معان

معرفة المقصد لمسكرة يبيف نظـ السكرة، كالمناسبات بيف آيات السكرة، ككذلؾ بمعرفة  .ِ
 مقاصد السكر يظير بياف إعجاز القرآف كببلغتو.

اشتمؿ القرآف الكريـ عمى العديد مف القضايا العقدية، كاألحكاـ، كاألخبلؽ، كالكعظ،  .ّ
تي جعميا اهلل سبحانو ىداية لمبشر، كالتي تدكر كالقصص، كغيرىا مف مقاصد القرآف، ال

جميعيا عمى الدعكة إلى اهلل، كالقرآف يبث ىذا المعنى مف خبلؿ المقاصد كاألىداؼ، 
 كاألغراض المكز عة عمى كاف ة اآليات كالس كر.  

 اىتمت سكرة المائدة ببناء المجتمع اإلسبلمي بناءن داخميان محكمان.  .ْ
و سكرة المائدة ىك التشريع القائـ عمى تحقيؽ العدالة، كتيذيب المحكر الذم تدكر حكل .ٓ

 المجتمع، كتصحيح العقيدة المؤدم إلى تكطيد أركاف الدكلة اإلسبلمية.  
تحدثت سكرة المائدة عف مكضكعات شتى يمكف تصنيفيا ضمف مكضكعيف كبيريف ىما  .ٔ

 الحديث عف المؤمنيف، كالحديث عف غير المؤمنيف.
تعرضيا في مجاؿ الككف كالحياة، أن يا تعالج حقيقة األلكىية، حيث ل اـسكرة األنع جاءت .ٕ

مير، فيي مف مبدئيا إلى منتياىا تعالج مكضكع العقيدة بكؿ س كالض  فٍ كفي مجاؿ الن  
 ماتيا كمستمزماتيا.مقكِّ 

 



 ٕٔٗ 

أىـ القضايا التي جاءت سكرة األنعاـ لتحقيقيا ىي: كجكب إخبلص العبادة هلل تعالى  .ٖ
ق امة األدلة عمى صدؽ نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كعمى البعث كالجزاء، كحده، كا 

 كتقرير مبدأ حؽ الحاكمية المطمقة هلل.
 : التَّوصيات والمقترحات أىـ :ثانياً 

مت إلييا، فإن ني أكد  أف أشير إلى  ضكءفي  ىذه الدراسة التي قمت بيا، كالنتائج التي تكص 
 :التالية كالمقترحات الت كصياتبعض 
خكانيأكصي نفسي  .ُ كالعمؿ  ، كالعمؿ عمى مرضاتو، كاتباع ىدم النبي بتقكل اهلل  كا 

 بمقاصد كأىداؼ آيات كتابو الكريـ، فإف  في ذلؾ الفكز كالنجاح.
ة؛  .ِ أف يكج و طبلب العمـ الشرعي عام ة كالدراسات العميا بقسـ التفسير كعمكـ القرآف خاص 

داؼ القرآف الكريـ، لتستفيد منيا األم ة كطبلب العمـ، مف خبلؿ لدراسة كاف ة مقاصد كأى
 السِّمسمة الكريمة التي كضعتيا الجامعة. 

؛ نظران لمساىمة ىذه الجيكد ىذه مثؿ جمع عمى الجاد بالعمؿ كالبحث العمـ طمبة أكصي .ّ
عجازه.   العمكـ في خدمة كتاب اهلل عز  كجؿ، حيث تظير معانيو كحكمو كببلغتو كا 

ا التي يسيؿ عمى غير العرب إدراكيا مح .ْ اكلة ترجمة ىذه البحكث إلى لغات أخرل خصكصن
كفيميا، ألف  ىذا سكؼ يككف مدعاة ًلدخكؿ غير المسمميف في اإلسبلـ، نسأؿ اهلل لنا كليـ 

 اليداية كالتكفيؽ.

ا أف أككف قد ساىمت في خدمة كتابو العزيز، كأف يتقب ؿ منِّي ىذ  كختامنا أسأؿ اهلل
الجيد الط يِّب، فإن ني قد تحر يت أثناء جمع معمكمات ىذا البحث أف أتجن ب الخمؿ كالز لؿ، كحرصت 
أف أصؿ بيذا الجيد العممي المتكاضع إلى أقرب درجات الكماؿ؛ ألنِّي عمى يقيف بأف  الكماؿ 

  هلل ربِّ العالميف. المطمؽ

و كأتمن ى تحقيقو فما تكفيقي إال باهلل، فإف كنت قد كفِّقت لمكصكؿ إلى ما كنت أصبك إلي
ف كنت قد أخطأت أك قصرت أك زلمت فمف نفسي كمف الشيطاف، كأستغفر اهلل العظيـ عمى كؿ  كا 
خطأ كأتكب إليو مف كؿ زلؿ، كأدعكه سبحانو كتعالى أف يتقبؿ منِّي ما قد مت كأف يغفر لي ما 

 . كالعمؿلس داد في القكؿ قص رت كأف يرزقني اإلخبلص في السِّرِّ كالعمف كا

 !! تنتيي ال وبداية تبدأ، تزاؿ ال نياية ،ربِّ العالميف هلل الحمد أف دعوانا وآخر
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 ٔٗٗ 

 :القرآنية اآليات فيرس :أوالً 
 الرقـ اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طرؼ رقميا الصفحة رقـ

 افػوْحي شقرة

  .ُ افَعوَدَِغ[ .]احَلْؿُد هللِ َرب ي  4 َُِ

تَِعُغ[ . 5 َُ ِْ وَك َك ََّ وَك َكْعُبُد َوإِ ََّ   .ِ ]إِ

 شقرة افبؼرة

بٌِر ] ُِٗ ْٔ ـَ ـِ اخَلْؿِر َواَدْقِِسِ ُؿْؾ ؾِقِفَِل إِْثٌؿ  َلُفقَكَؽ َظ ِْ ََ ].... ّ.  

وَن اهللُ فِقُِضقَع إََِِلَكُؽْؿ ...[ ُّْ ْٓ ـَ   .ْ ]َوَمو 

ُؼقا اهللََّ َوَُ ] ِّٖ ٔ ُؿُؽُؿ اهللََُّواتَّ   .ٓ [... َعؾ ي
 شقرة آل ظؿران

ٌي َؿوئَِؿٌي...[ ُُّ َّ ـْ َأْهِؾ افؽَِتوِب ُأمَّ قا َشَقاًء ِم ُِ   .ٔ .. م]َفْق
ـِ افـَّوِر َوُأْدِخَؾ اجَلـََّي َؾَؼْد َؾوزَ  ُٖٓ ُُِ ـْ ُزْحِزَح َظ   .ٕ [...]...َؾَؿ

 شقرة افـِوء

ََلَة َوَأْكتُ ] ّْ ّٓ-ِٓ   .ٖ [...ْؿ ُشَؽوَرىوََّل َتْؼَرُبقا افصَّ
َؽ  ُتَؽؾَُّػ َؾؼوتِْؾ ِِف َشبِقِؾ اهللَِّ َّل ]  ْٖ ٕٕ َِ   .ٗ [...إَِّلَّ َكْػ

 ادوئدة شقرة

ـَ َآَمـُقا ََّل َتتَِّخُذوا افَقُفقَد َوافـََّصوَرى .. ُٓ ِٖ و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ [.] َُ.  

ْؿ َؿوُفقا َآَمـَّو َوَؿْد َدَخُؾقا بِوفؽُ  ُٔ ِٖ ـُ   .ُُ ْػِر ...[]َوإَِذا َجوُءو

ـْ َرب يَؽ...[ ْٔ ِٕ ثًِرا ِمـُْفْؿ َمو ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم ـَ   .ُِ ]َوَفَقِزََدنَّ 

ْعَؿُؾقَن [ ٔٔ َّ ََ ثٌِر ِمـُْفْؿ َشوَء َمو  ـَ ٌي ُمْؼَتِصَدٌة َو   .ُّ ]ِمـُْفْؿ ُأمَّ

َػُروا ...[ َٖ ِٕ ـَ ـَ  َتَقفَّْقَن افَِّذَ ََ ثًِرا ِمـُْفْؿ  ـَ   .ُْ ]َتَرى 

ـَ َآَمـُقا افَقُفقَد ]َفتَ  ِٖ ِٕ ِذَ   .ُٓ [...ِجَدنَّ َأَصدَّ افـَّوِس َظَداَوًة فِؾَّ



 ٔٗ٘ 

ُشقِل َتَرى َأْظُقـَُفْؿ  ّٖ ُّ   .ُٔ [...]َوإَِذا َشِؿُعقا َمو ُأْكِزَل إَِػ افرَّ

ـَ احَلؼ ي  ْٖ ُّ ـُ بِوهللِ َوَمو َجوَءَكو ِم   .ُٕ [...]َوَمو َفـَو ََّل ُكْمِم

ُؿ اهللُ بِ  ٖٓ ّّ تَِفو اْلََّْنَوُر ]َؾَلَثوََبُ ـْ َْحْ ِري ِم   .ُٖ [...َِل َؿوُفقا َجـَّوٍت َْجْ

وتِـَو ُأوَفئَِؽ  ٖٔ ّٓ ََ ُبقا بَِآ ذَّ ـَ َػُروا َو ـَ ـَ    .ُٗ [...]َوافَِّذَ
ُمقا َضق يَبوِت  ٕٖ ْْ ر ي ـَ َآَمـُقا ََّل ُْحَ َو افَِّذَ و َأُّيه ََ  [...] َِ.  
َّو َرَزَؿُؽُؿ اهللُ َحََلًَّل  ٖٖ ّٕ ُؾقا ِِم ـُ   .ُِ [...َضق يًبو ]َو

َِلكُِؽْؿ ...[  ٖٗ ُْ َْ ْغِق ِِف َأ ُؿ اهللُ بِوفؾَّ ـُ َماِخُذ َُ   .ِِ ََّل 

َِل اخَلْؿُر َواَدْقِِسُ َواْلَْكَصوُب ...[ َٗ ْٓ ـَ َآَمـُقا إِكَّ و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ [ ِّ.  
ْٓ ُٗ-

ِٗ 
قؿَِع َبْقـَُؽُؿ افَعَداَوَة َوافبَ  َُ قَْطوُن َأْن  َّْ ِرَُد اف َُ َِل    .ِْ [...ْغَضوَء ]إِكَّ

وِت ُجـَوٌح ...[ ّٗ ّٓ وحِلَ ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ   .ِٓ ]َفْقَس َظَذ افَِّذَ

قِْد ...[ ْٗ ٓٓ ـَ افصَّ ٍء ِم ُؽُؿ اهللُ بَِقْ ـَ َآَمـُقا َفَقْبُؾَقكَّ و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ [ ِٔ.  
ٖٓ ٗٓ-

ٗٔ 
ْقَد  ـَ َآَمـُقا ََّل َتْؼتُُؾقا افصَّ و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ   .ِٕ َوَأْكُتْؿ ُحُرٌم ...[]

ًَ احَلَراَم ؿَِقوًمو فِؾـَّوِس ...[ ٕٗ ِٔ   .ِٖ ] َجَعَؾ اهللُ افَؽْعَبَي افَبْق
ٔٓ ٖٗ-

ََُ 
  .ِٗ ]اْظَؾُؿقا َأنَّ اهللَ َصِدَُد افِعَؼوِب َوَأنَّ اهللَ َؽُػقٌر َرِحقٌؿ[

ٖٔ َُُ-
َُِ 

ـْ َأْصقَ  َلُفقا َظ ِْ ـَ َآَمـُقا ََّل َت و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ   .َّ وَء ...[]

ّٕ َُّ-
َُْ 

ـْ َبِحَرٍة َوََّل َشوئَِبٍي َوََّل َوِصقَؾٍي.   .ُّ [..]َمو َجَعَؾ اهللُ ِم

ْؿ ...[ َُٓ ٕٓ ـُ ََُْضه ُؽْؿ ََّل  َِ ـَ َآَمـُقا َظَؾقُْؽْؿ َأْكُػ و افَِّذَ َ و َأُّيه ََ [ ِّ.  
ٕٗ َُٔ-

َُٖ 
ـَ َآَمـُقا َصَفوَدُة َبْقـُِؽْؿ إَِذا َحَْضَ   َو افَِّذَ و َأُّيه ََ []... ّّ.  

ُشَؾ َؾَقُؼقُل َموَذا ُأِجْبتُْؿ...[ َُٗ ْٖ َؿُع اهللُ افره ْقَم ََيْ ََ [ ّْ.  
ٖٕ َُُ- ْر كِْعَؿتِل ...[ ـُ َؿ اْذ ََ ـَ َمْر ك اْب َِ و ِظق ََ   .ّٓ ]إِْذ َؿوَل اهللُ 



 ٔٗٙ 

ُُُ 
ٖٗ ُُِ-

ُُٓ 
تَطِقُع  ِْ ََ َؿ َهْؾ  ََ ـَ َمْر ك اْب َِ و ِظق ََ قَن  َه   .ّٔ [...]إِْذ َؿوَل احَلَقاِر

ِٗ ُُٔ-
ُُٖ 

ًَ فِؾـَّوِس ...[ ًَ ُؿْؾ َؿ َأَأْك ََ ـَ َمْر ك اْب َِ و ِظق ََ   .ّٕ ]َوإِْذ َؿوَل اهللُ 

ٗٓ ُُٗ-
َُِ 

ْؿ َجـَّوٌت ...[ وِدؿَِغ ِصْدُؿُفْؿ َُلُ ـَْػُع افصَّ ََ ْقُم  ََ   .ّٖ ]َؿوَل اهللُ َهَذا 

 شقرة  اْلكعوم

َِلَواِت َواْلَرْ  ُ َُٖ-َُْ َِّ   .ّٗ َض ...[]احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَؼ اف
ـْ ضٍِغ ُثؿَّ َؿَه َأَجًَل...[ ِ َُْ-َُْ   .َْ ]ُهَق افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم

ْؿ...[ ّ َُٓ ـُ ْعَؾُؿ ِِسَّ ََ َِلَواِت َوِِف اْلَْرِض  َِّ   .ُْ ]َوُهَق اهللُ ِِف اف

وُكقا ..... ٔ-ْ ُُُ ـَ ِْؿ إَِّلَّ  وِت َرَب ي ََ ـْ َآ ٍي ِم ََ ـْ َآ   .ِْ ]َوَمو َتْلتِقِفْؿ ِم

قُه ] ُُ-ٕ ُُٔ ُِ ْفـَو َظَؾقَْؽ ـَِتوًبو ِِف ؿِْرَضوٍس َؾَؾَؿ   .ّْ [...َوَفْق َكزَّ

َِلَواِت َواْلَْرِض ُؿْؾ هللِ  ُٔ-ُِ ُُٗ َِّ ـْ َمو ِِف اف َ
  .ْْ [ ...]ُؿْؾ دِ

وِصَػ َفُف إَِّلَّ ُهَق...[ ُٗ-ُٕ ُِّ ـَ َؽ اهللُ بُِْضٍّ َؾََل  ِْ َِ ْؿ ََ   .ْٓ ]َوإِْن 
ـَ َآَتْقـَوُهؿُ  ُِ-َِ ُِٔ ْعِرُؾقَن ...[ ]افَِّذَ ََ َِل  ـَ ْعِرُؾقَكُف  ََ   .ْٔ افؽَِتوَب 
قا  ِٔ-ِِ ُِٗ ـُ ـَ َأْْشَ ِذَ ُهْؿ ََجِقًعو ُثؿَّ َكُؼقُل فِؾَّ ْقَم َكْحُؼُ ََ   .ْٕ [...]َو
ُّّ ِٕ-ِّ ]... و َفْقَتـَو ُكَرده ََ ُػقا َظَذ افـَّوِر َؾَؼوُفقا 

  .ْٖ ]َوَفْق َتَرى إِْذ ُوؿِ
ُؼقُفقَن.]َؿْد َكْعَؾُؿ إِكَّ   ّٓ-ّّ ُّٔ ََ   .ْٗ [ ..ُف َفقَْحُزُكَؽ افَِّذي 

ْؿ بِوفَغَداِة َوافَعِق ي  ...[ ِٓ َُُ ُ ْدُظقَن َرَبَّ ََ ـَ    .َٓ ]َوََّل َتطُْرِد افَِّذَ

قْا إََِِلََّنُؿ بُِظْؾؿٍ  ُٗ-ِٖ ٓ ُِ ْؾبِ ََ ـَ آَمـُقْا َوََلْ    .ُٓ [...]افَِّذَ

ََُ ُّٔ-
ُّٗ 

ـَ احَلرْ  َّو َذَرَأ ِم   .ِٓ [...ِث َواْلَْكَعوِم َكِصقًبو]َوَجَعُؾقا هللِ ِِم

ـَ َؿَتُؾقا َأْوََّلَدُهْؿ َشَػًفو بغر ظؾؿ ...[ َُْ َُِ   .ّٓ ]َؿْد َخِِسَ افَِّذَ



 ٔٗ7 

َّو َرَزَؿُؽُؿ اهللُ ُِْ ََُ ُؾقا ِِم ـُ ـَ اْلَْكَعوِم َْحُقَفًي َوَؾْرًصو    .ْٓ [...]َوِم

ُي افَبوفَِغُي َؾَؾْق َصوَء ُلََ  ُْٗ ََُ ْؿ َأَْجَِعَغ[]ُؿْؾ َؾؾؾِف احُلجَّ ـُ   .ٓٓ َدا

ٍء  ُْٔ َُْ ؾ ي ََشْ ـُ و َوُهَق َربه    .ٔٓ [...]ُؿْؾ َأَؽْرَ اهللِ َأْبِغل َربًّ

  .ٕٓ [...]َوُهَق افَِّذي َجَعَؾُؽْؿ َخََلئَِػ اْلَْرِض  ُٓٔ َُْ

 شقرة اْلظراف

ْرَهُبقنَ ] ُْٓ ّْ ََ ِْؿ  ـَ ُهْؿ فَِرَب ي ِذَ   .ٖٓ [فِؾَّ
ـُ  ُٔٓ ّْ  ًْ تِل َوِشَع ـَ َوَرْْحَ ِذَ ُتُبَفو فِؾَّ ـْ لَ َِ ٍء َؾ   .ٗٓ [....ؾَّ ََشْ

 شقرة َقكس

ـْتُْؿ ...[ ِِ ٗٗ ـُ ْؿ ِِف افَز ي َوافَبْحِر َحتَّك إَِذا  ـُ ُ ر ي َِ َُ   .َٔ ]ُهَق افَِّذي 

 شقرة افـحؾ

بِقِؾ َوِمـَْفو َجوئٌِر ...] ٗ ٖ َِّ   .ُٔ [َوَظَذ اهللَِّ َؿْصُد اف

ـْ َؿبْؾَِؽ ] ّْ ٔ-ٓ   .ِٔ [...إَِّلَّ ِرَجوًَّل ُكقِحل إَِفْقِفْؿ  َوَمو َأْرَشْؾـَو ِم

َ فِؾـَّوِس ] ْْ ٔ َر فُِتَبغ ي ـْ ُبِر َوَأْكَزْفـَو إَِفقَْؽ افذ ي   .ّٔ [....بِوْفَبق يـَوِت َوافزه

ِفؿْ ] ٖٗ ُٕ ِِ ـْ َأْكُػ ٍي َصِفقًدا َظَؾقِْفْؿ ِم ؾ ي ُأمَّ ـُ ٌُ ِِف  ْقَم َكبَْع ََ   .ْٔ [ ...َو

 شقرة افؽفػ

  .ٓٔ هللِ افَِّذي َأْكَزَل َظَذ َظبِْدِه افؽَِتوَب[]احَلْؿُد  ُ َُِ

و  َُُ ُِِ ِف َؾْؾقَْعَؿْؾ َظَؿًَل َصوحِلً ْرُجقا فَِؼوَء َرب ي ََ وَن  ـَ ـْ    .ٔٔ [ ...]َؾَؿ

 شقرة ص

ـَ ...] ِٖ ٕٔ ِدَ
ِِ وُدْػ ـَ وِت  وحِلَ ـَ َآَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ   .ٕٔ [..افَِّذَ

 شقرة افزمر

ـْ َحْقِل افَعْرِش ...[]َوَتَرى ادَََلئِؽَ  ٕٓ ِٗ َغ ِم   .ٖٔ َي َحوؾ ي

 شقرة فؼِلن
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ـِغَ  ّ َْ ِِ ًي فِْؾُؿْح   .ٗٔ [ ]ُهًدى َوَرْْحَ

وَة َوُهْؿ بِوآلَِخَرةِ ] ْ ّْ ـَ ْمُتقَن افزَّ َُ ََلَة َو ِؼقُؿقَن افصَّ َُ ـَ    .َٕ [افَِّذَ

ُِِ ُّ - 
ِٓ  

ِلواِت َواْْلَْرَض .. َِّ ـْ َخَؾَؼ اف ـْ َشَلْفَتُفْؿ َم
  .ُٕ .[]َوَفئِ

 شقرة شبل

َؿَقاِت َوَمو ِِف  ُ َُّ َِّ   .ِٕ [...]احَلْؿُد هللِ افَِّذي َفُف َمو ِِف اف

وتِِف  ِٗ ُُ ََ ُروا آ بَّ   .ّٕ [...]ـَِتوٌب َأْكَزْفـَوُه إَِفقَْؽ ُمَبوَرٌك فِقَدَّ

 شقرة افْقرى

  .ْٕ ...[َؾنِْن َأْظَرُضقا َؾَِل َأْرَشْؾـَوَك َظَؾْقِفْؿ َحِػقًظو] ْٖ ٕٓ

 جلوثقيشقرة ا

ق يَئوِت َأْن َكْجَعَؾُفْؿ ] ُِ َٕ َِّ ُحقا اف ـَ اْجَسَ َى افَِّذَ
ِِ   .ٕٓ [...َأْم َح

 شقرة ق

وَن فَُف َؿْؾٌى َأْو َأْفَؼك  ّٕ ُُٔ ـَ ـْ  َ
َرى دِ ـْ   .ٕٔ [...]إِنَّ ِِف َذفَِؽ َفِذ

 شقرة افصػ

ذَّ  ٕ ُِٕ ـَ ِذًبو َأْو  ـَ  اْؾَسَى َظَذ اهللِ 
ـِ َّ ـْ َأْطَؾُؿ ِِم   .ٕٕ [...َب ]َوَم

 شقرة ادؾؽ

ُدورِ  ُّ ُُّ ُف َظؾِقٌؿ بَِذاِت افصه وا َؿْقفَُؽْؿ َأِو اْجَفُروا بِِف إِكَّ   .19 [ ]َوَأِِسه

ـْ َخَؾَؼ َوُهَق افؾَّطِقُػ اخَلبُِر[ ُْ ُُّ ْعَؾُؿ َم ََ   .19 ]َأََّل 

 شقرة افغوصقي

ًَ َُذ ـيرٌ ] ُِ ٕٓ َِل َأْك ْر إِكَّ   .91 [َؾَذ ـي

ًَ َظَؾقْ ] ِِ ُٓ ِْ ْقطِرٍ َف َِ   .90 [ِفْؿ بُِؿ
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 .النبوية األحاديث فيرس: اثانيً 

 المسمسؿ الحديث طرؼ الراوي الصفحة رقـ

  .ُ .اهلل يشكر ال الن اسى  يشكر ال مىف الترمذم ت
  .ِ .تبمغكا القصد القصد البخارم ٔ
األدب المفرد  ُٕ

 (ُ)بخارملم
ـى  بعثت إن ما   .ّ .....ألتمِّ

  .ْ .... النساء كسكرة البقرة، سكرة تعم مكا الحاكـ النيسابكرم ِّ
  .ٓ ....فآالقر  مف األكؿ السبع أخذ مف أحمد ِٓ
  .ٔ .... العضباء بزماـ آلخذة إني أحمد َِ
  .ٕ .... المائدة سكرة  اهلل رسكؿ عمى أنزلت أحمد ِٔ
 اهلل رسكؿ يا : فقاؿ  النبي أتى رجبلن  أف   الترمذم ْٓ

 ....المحـ أصبت يإنِّ 
ٖ.  

  .ٗ .س بدكاء كلكن و داءإن و لي مسمـ ْٗ
  .َُ .أسكر فيك حراـ شرابو  كؿ   البخارم ْٗ
ـى  ًإف   مسمـ ٗٓ ـى  ًإٍبرىاًىي ر    .ُُ ...مىك ةى  حى
  .ُِ .... ؟ أبي مف اهلل نبي يا : رجؿ قاؿ البخارم ُٕ
  .ُّ   ....  اهلل رسكؿ يسألكف قـك كاف البخارم ٗٔ
  .ُْ ....رالمنك رأكا إذا اسالن   إف   ماجو ابف ، داكد أبك ٖٕ
  .ُٓ ...... األمـ عمي عرضت البخارم ٖٕ
  .ُٔ .... مسمـ امرئ حؽ ما مسمـ ُٖ
  .ُٕ .... المبلئكة مف السكرة ىذه شيع لقد النيسابكرم الحاكـ َُُ
  .ُٖ ....السكر قصار المغرب في تقرأ مالؾ داكد أبك َُِ
  .ُٗ .... العرب جيؿ تعمـ أف ؾسر   إذا البخارم َُّ

                                                           

 (  تنبيو: ركل البخارم ىذا الحديث في مصن فو المكسـك )األدب المفرد( كليس صحيح البخارم.ُ)



 ٔ٘ٓ 

  .َِ  طالب أبي في اآلية ىذه تنزل النيسابكرم الحاكـ َُّ
  .ُِ .... فضحؾ  اهلل رسكؿ عند كنا مسمـ ُُّ
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 .ليـ المترجـ األعالـ فيرس :ثالثاً 

 الرقـ العمـ الصفحة رقـ
 المسمسؿ

  .ُ الفرس ابف ُٗ

  .ِ جني ابف ٔ

  .ّ الشاطبي ٕ

  .ْ الفاسي عالؿ ٕ

  .ٓ الخازف ّٓ

  .ٔ النيسابوري الفتح أبو ّٖ

  .ٕ بارياألن ابف ْٗ

  .ٖ الزجاج ِٔ

  .ٗ الواحدي ٓٔ

  .َُ اآللوسي ُِْ

  .ُُ السعود أبو ُْ

  .ُِ الزََّمخشري ُٓ

  .ُّ البغوي ِٔ

  .ُْ عطية ابف ٖٓ

  .ُٓ البيضاوي ُٖ

  .ُٔ الطبري َٗ



 ٕٔ٘ 

  .ُٕ إسحاؽ بف محمد ُُٔ

  .ُٖ القشيري ُِٕ

  .ُٗ حياف بف مقاتؿ ٓ

  .َِ الشوكاني ُٓ

  .ُِ الرازي ُٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٖٔ٘ 

  رابعًا: فيرس المصادر والمراجع :

القاضي محمد بف عبداهلل أبك بكر ابف العربي، المعافرم اإلشبيمي أحكاـ القرآف:  .ٔ
 ق.ُِْْ، ّ( تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، طّْٓالمالكي)ت:

 بيركت.–ق(، دار المعرفة َٓٓأبك حامد محمد بف محمد الغزالي )ت: إحياء عمـو الديف:  .ٕ
ىػ(، دار ُُٗمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: عبد الرح أسرار ترتيب القرآف: .ٖ

 .ُالفضيمة لمنشر كالتكزيع، ط
أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم،  أسباب نزوؿ القرآف: .ٗ

 –ىػ(، تحقيؽ: عصاـ بف عبد المحسف الحميداف، دار اإلصبلح ْٖٔالشافعي )المتكفى: 
 ـ. ُِٗٗ - ىػ ُُِْ، ِالدماـ، ط

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم،  أسباب نزوؿ القرآف: .٘
، ُبيركت، ط -ىػ(، تحقيؽ: كماؿ بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية ْٖٔالشافعي )المتكفى: 

 ىػ. ُُُْ
ط  ىػ،  ْٖٔأبى الحسف عمى بف أحمد الكاحدم النيسابكرم، ت  أسباب النزوؿ لمواحدي :  .ٙ

 َىػ ُّٓٗدار الكتب العممية بيركت،  سنة 
 بدكف تاريخ. ُسعيد حكل، دار السبلـ بالقاىرة ، ط األساس في التفسير: .ٚ
ق(،تحقيؽ:  ْٖٔ)ت:أحمد الكاحدم النيسابكرم الشافعيأبك الحسف عمي بف  أسباب النزوؿ: .ٛ

 ـ.ُِٗٗق/ُُِْ، ِالدماـ، ط -عصاـ الحميداف، دار اإلصبلح
 عبد أبك البخارم، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد: المؤلؼ :تعميقاتبال المفرد األدب .ٜ

 مف مستفيدنا، الزىيرم أميف بف سمير: أصكلو عمى كقابمو حققو، (ىػِٔٓ: المتكفى) اهلل
 مكتبة: الناشر، األلباني الديف ناصر محمد: المحدث الشيخ العبلمة كتعميقات تخريجات
 ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ ،ُ، طلرياضا كالتكزيع، لمنشر المعارؼ

شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي  إرشاد األريب إلى معرفة األديب: .ٓٔ
، ُىػ(، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، طِٔٔالحمكم )المتكفى: 

 َـُّٗٗ -ىػ ُُْْ
عمادم محمد بف محمد بف أبك السعكد الإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ:  .ٔٔ

 .ُبيركت، ط -ق(، دار إحياء التراث العربيِٖٗمصطفى، )ت:
 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٕ، ْ، طمحمد عبد المنعـ القيعي األصالف في عمـو القرآف: .ٕٔ
محمد األميف بف محمد المختار الجكني أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف:  .ٖٔ

 ـ.ُٓٗٗىػ/ ُُْٓبيركت ،  -دار الفكر ق(،ُّّٗالشنقيطي)ت: 



 ٔ٘ٗ 

صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، مؤسسة  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: .ٗٔ
 ـ.ََِِىػ ُِّْ، ّالرسالة، ط

ىػ(، دار َُّْمحيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )المتكفى :  إعراب القرآف وبيانو: .٘ٔ
ت(، ) دار ابف بيرك  -دمشؽ  -سكرية، )دار اليمامة  -حمص  -اإلرشاد لمشئكف الجامعية 

 َق ُُْٓ،  ْبيركت(، ط -دمشؽ  -كثير 
أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم إعراب القرآف:   .ٙٔ

 ـ.ُٖٖٗق/َُْٗ، ُطبيركت، -قيؽ: زىير غازم زاىد عالـ الكتبق(، تحّّٖالنحكم)ت:
)ت:  ـ الجكزيةمحمد بف أبي بكر شمس الديف ابف قي إعالـ الموقعيف عف رب العالميف: .ٚٔ

ىػ ُُُْ،ُبيركت، ط-ىػ( تحقيؽ: محمد بف عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العمميةُٕٓ
 ـ.ُُٗٗ/

ق(، ُّٔٗخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي)ت: األعالـ: .ٛٔ
 ـ.ََِِ، ٓدار العمـ لممبلييف، ط

 .محمد بف إبراىيـ الحمد أغراض السور في تفسير التحرير والتنوير البف عاشور: .ٜٔ
حمد الشيرازم ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف مأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ:   .ٕٓ

بيركت، –، تحقيؽ: حمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث ق(ٖٓٔالبيضاكم )ت: 
 ىػ. ُُْٖ، ُط
 ـ.ُٕٗٗ، ُ، طميدم محمكد سالـ، مكػتبة العبيكاف، الرياض األىداؼ السموكية: .ٕٔ
عبد اهلل محمكد شحاتو، الييئة المصرية  في القرآف الكريـ: ىاومقاصد سورة كؿ أىداؼ .ٕٕ

 ـ .ُٕٔٗ، ُالعامة لمكتاب، ط
ىػ(، المطبعة َُِْمحمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى:  أوضح التفاسير: .ٖٕ

 ـ . ُْٔٗفبراير  -ىػ  ُّّٖ، رمضاف  ٔالمصرية كمكتبتيا، ط
محمكد بف أبي الحسف بف الحسيف النيسابكرم أبك القاسـ،  اف عف معاني القرآف:إيجاز البي .ٕٗ

ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر حنيؼ بف حسف القاسمي، دار الغرب َٓٓنجـ الديف )المتكفى: نحك 
 ىػ . ُُْٓ - ُبيركت، ط -اإلسبلمي 

بكر  : جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير .ٕ٘
 ـ.ََِّىػ/ ُِْْ، ٓالمدينة المنكرة ، ط -الجزائرم، مكتبة العمـك كالحكـ

 اإلصدار األكؿ. -أسعد حكمد، المكتبة الشاممةأيسر التفاسير:  .ٕٙ
 ىػ(.ّّٕ: أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )ت: بحر العمـو .ٕٚ



 ٔ٘٘ 

مد بف محمد بف الميدم بف عجيبة أبك العباس أح البحر المديد في تفسير القرآف المجيد: .ٕٛ
ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد اهلل القرشي رسبلف، ُِِْالحسني األنجرم الفاسي الصكفي )المتكفى: 

 ىػ . ُُْٗ -ِالقاىرة، ط -الناشر: الدكتكر حسف عباس زكي 
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )ت:  البداية والنياية: .ٜٕ

 .ـُٖٖٗق/َُْٖ،ُشيرم، دار إحياء التراث العربي، طتحقيؽ: عمي ،ىػ(ْٕٕ
أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي البرىاف في عمـو القرآف:  .ٖٓ

ىػ(، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب ْٕٗ)ت:
 ـ.ُٕٓٗق/ُّٕٔ،ُالعربية،ط

محمد بف  في سيرة أحمدية: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية .ٖٔ
ىػ(، مطبعة ُُٔٓمحمد بف مصطفى بف عثماف، أبك سعيد الخادمى الحنفي )المتكفى: 

 ىػ .ُّْٖالحمبي، بدكف طبعة، 
، ُط عبد الحميد محمكد طيماز، دار القمـ دمشؽ، الحؽ في سورة األنعاـ: بصائر .ٕٖ

 ىػ.َُُْ
أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز مجد الديف بصائر ذوي التمييز بمطائؼ الكتاب العزيز:  .ٖٖ

القاىرة،  -ق(، تحقيؽ: محمد عمي النجار، لجنة إحياء التراث اإلسبلميُٕٖآبادم)ت:
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔ،ِط
أبك عبد اهلل، عبد  بيجة قموب األبرار وقرة عيوف األخيار في شرح جوامع األخبار: .ٖٗ

ىػ(، تحقيؽ: عبد ُّٕٔى: الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم )المتكف
 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْ، ُالكريـ بف رسمي الدريني، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع، ط

عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني )ت: بياف المعاني:  .ٖ٘
 ـ.ُٓٔٗىػ /  ُِّٖ، ُدمشؽ، ط –ىػ(،مطبعة الترقي ُّٖٗ

د بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك محٌمد بف محمٌ  تاج العروس مف جواىر القاموس: .ٖٙ
ىػ(، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار َُِٓالفيض،الممٌقب بمرتضى، الز بيدم )ت: 

 اليداية.
أبك الحسف عمي بف عبد تاريخ قضاة األندلس "المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء والفتيا":  .ٖٚ

ة إحياء التراث العربي في دار ىػ(، تحقيؽ: لجنِٕٗاهلل بف الحسف النباىي األندلسي )ت: نحك 
 قَُّْ، ٓبيركت/لبناف، ط -اآلفاؽ الجديدة، دار اآلفاؽ الجديدة 

أبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ التبياف في تفسير غريب القرآف:  .ٖٛ
، ُبيركت، ط –ىػ(، تحقيؽ: ضاحي الباقي ، دار الغرب اإلسبلمي ُٖٓالمصرم،)ت: 

 ق.ُِّْ
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"تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد": التحرير والتنوير .ٜٖ
تكنس، -ق(، الدار التكنسيةُّّٗمحمد الطاىر بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي)ت:

 ـ.ُْٖٗ، ُط
:  أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمدالجكزم تذكرة األريب تفسير الغريب .ٓٗ

،  ُلبناف، ط –فتحي السيد، دار الكتب العممية، بيركت  ىػ(، تحقيؽ: طارؽٕٗٓ)ت: 
 ـ. ََِْق/ ُِْٓ

ىػ(، تحقيؽ: ْٖٕشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد قىاٍيماز الذىبي )ت: تذكرة الحفاظ:  .ٔٗ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ،  ُلبناف،  ط-زكريا عميرات،  دار الكتب العممية، بيركت

   بدكف طبعة. كتكر عمي عبد الحميـ محمكد،د التربية اإلسالمية في سورة المائدة: .ٕٗ
أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل ابف جزم  التسييؿ لعمـو التنزيؿ البف جزي: .ٖٗ

 ُُْٔ، ُبيركت، ط –ىػ(، تحقيؽ: عبد اهلل الخالدم، دار األرقـ ُْٕالكمبي الغرناطي )ت: 
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ
 براىيـ الكيبلني، مكتبة األقصى عماف األردف،إتصور األلوىية كما تعرضو سورة األنعاـ:  .ٗٗ

 ىػ. َُُْ، ُط
 -عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، تحقيؽ: إبراىيـ األبيارم، دار الكتاب العربيالتعريفات:  .٘ٗ

 ق.َُْٓ،  ُبيركت،  ط
محمد عمي السايس األستاذ باألزىر الشريؼ، تحقيؽ: ناجي  تفسير آيات األحكاـ لمسايس: .ٙٗ

 ـ.ََِِ/َُ/َُلعصرية لمطباعة كالنشر، سكيداف، المكتبة ا
: محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، تحقيؽ: الشيخ عادؿ تفسير البحر المحيط .ٚٗ

، ُبيركت، ط-أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب العممية
 ـ.ََُِق/ُِِْ

ؿ الديف عبد ىػ( كجبلْٖٔجبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )ت: تفسير الجالليف:  .ٛٗ
 .ُالقاىرة، ط –ىػ(، دار الحديث ُُٗالرحمف ابف أبي بكر السيكطي )ت: 

، ُالقاىرة، ط -محمد عزت دركزة، تحقيؽ: دار إحياء الكتب العربيةالتفسير الحديث:  .ٜٗ
 ق.ُّّٖ

 حقي، بدكف طبعة. تفسير حقي: .ٓ٘
المتكفى: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى ) تفسير الراغب: .ٔ٘

ىػ(، تحقيؽ كدراسة: د. ىند بنت محمد بف زاىد سردار، الناشر: كمية الدعكة كأصكؿ َِٓ
 ـ.   ََُِ -ىػ  ُِِْ: ُجامعة أـ القرل، ط -الديف 

 ىػ(،مطابع أخبار اليكـ.ُُْٖمحمد متكلي الشعراكم )ت: الخواطر:  –تفسير الشعراوي  .ٕ٘



 ٔ٘7 

، كاممة بنت محمد بف جاسـ ب تفسير غريب القرآف: .ٖ٘ ف عمي آؿ جياـ الككارم، دار بف حـز
 ـ.ََِٖ، ُط
 بدكف تاريخ. ُمحمد عبد المنعـ خفاجي، دار العيد الجديد،  ط تفسير القرآف الحكيـ: .ٗ٘
محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(:  .٘٘

 ـ.َُٗٗق(، الييئة المصرية العامة لمكتىاب، ُّْٓالحسيني )ت:
ق(، ْٕٕأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي)ت:تفسير القرآف العظيـ:  .ٙ٘

 ـ.ُٗٗٗق/َُِْ، ِتحقيؽ: سامي بف محمد سبلمة، دار طيبة، ط
 بدكف تاريخ .  ُالقاىرة، ط -عبد اهلل شحاتو، دار غريب  تفسير القرآف الكريـ: .ٚ٘
در الكتاب: دركس صكتية قاـ محمد أحمد إسماعيؿ المقدـ، مص تفسير القرآف الكريـ: .ٛ٘

 http://www.islamweb.net .    اإلسبلميةبتفريغيا مكقع الشبكة 
 –ىػ(، دار الفكر العربي َُّٗعبد الكريـ يكنس الخطيب )ت: بعد التفسير القرآني لمقرآف:  .ٜ٘

 القاىرة.
، تحقيؽ: غبلـ نبي التكنسي، مكتبة الرشدية المظيرم، محمد ثناء اهلل التفسير المظيري: .ٓٙ

 ىػ . ُُِْ -ُالباكستاف، ط -
ق(، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ُُّٕأحمد مصطفى المراغى )ت:  تفسير المراغي: .ٔٙ

 ـ .ُْٔٗ-قُّٓٔ، ُالبابي الحمبي كأكالده بمصر، ط
  أحمد عمي محمد عمي مرسي، بدكف طبعة. :التفسير المصور لسورة األنعاـ .ٕٙ
نخبة مف عمماء التفسير كعمكـ القرآف، بإشراؼ:  سير الموضوعي لسور القرآف الكريـ:التف .ٖٙ

 ـ.ََُِق/ُُّْ، ُمصطفى مسمـ، جامعة الشارقة، ط
 ق.ُِْٖأحمد محمد الشرقاكم ، القصيـ،  التفسير الموضوعي لسورة األنعاـ: .ٗٙ
 ـ.ََِٔ، ُعماف، ط -جماؿ أبك حساف، دار المنيؿالتفسير المنيجي:  .٘ٙ
 –كىبة بف مصطفى الزحيمي ، دار الفكر ر المنير في العقيدة والشريعة والمنيج: التفسي .ٙٙ

 ىػ. ُُْٖ،  ِدمشؽ، ط
، ٔبيركت، ط -محمد محمكد حجازم، دار الجيؿ الجديدالتفسير الواضح:  .ٚٙ

 ـ.ُٗٔٗق/ُّٖٗ
 ـ.ُٖٕٗ، ّمصر، ط -محمد سيد طنطاكم، دار النيضةالتفسير الوسيط لمقرآف الكريـ:  .ٛٙ
 ق.ُِِْ، ُكىبة بف مصطفى الزحيمي ، دار الفكر، دمشؽ، ط سيط: التفسير الو  .ٜٙ
تناسؽ الدرر في تناسب السكر:  لئلماـ جبلؿ الديف السيكطي، دار الكتاب العربي سكريا   .ٓٚ

 . ُىػ، طَُْْ

http://www.islamweb.net/
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(، تحقيؽ: صبلح الديف المنجد، دار الكتاب ُِْابف شياب الزىرم،)ت تنزيؿ القرآف:  .ٔٚ
 ـ.َُٖٗبيركت،  -الجديد

 -رضي اهلل عنيما  -ينسب: لعبد اهلل بف عباس  المقباس مف تفسير ابف عباس:تنوير  .ٕٚ
)المتكفى:  آبادم ىػ(، جمعو: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزٖٔ)المتكفى: 

 .ُلبناف، ط –ىػ(، دار الكتب العممية ُٕٖ
ػ(، تحقيؽ: ( )ت: ىَّٕ/ِِٖأبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم اليركم، )تيذيب المغة:  .ٖٚ

 ـ.ُْٔٗالقاىرة،  –، دار الكتب المصرية ُعبد السبلـ ىاركف كآخركف، ط
 . ُىػ(، طَُْْإبراىيـ القطاف، )المتكفى:  تيسير التفسير: .ٗٚ
عبد الرحمف بف ناصر بف تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف:  .٘ٚ

 ،ُرسالة، طق(، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ، مؤسسة الُّٕٔالسعدم)ت:
 ـ.َََِق/َُِْ 

ىػ( َُّأبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد الطبرم، )ت:  جامع البياف في تأويؿ القرآف: .ٙٚ
 ـ. َََِىػ / َُِْ، ُتحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

لئلماـ محمد بف جرير الطبرم، تقريب كتيذيب صبلح  جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف: .ٚٚ
 ـ. ُٕٗٗ-قُُْٖ، ُدمشؽ، ط -دم، دار القمـعبد الفتاح الخال

(، قِٕٗأبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم)ت: الجامع الصحيح سنف الترمذي،  .ٛٚ
 بيركت. –تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراث العربي

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارم القرطبي، )ت:  الجامع ألحكاـ القرآف: .ٜٚ
براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية ىػ(،تحقُٕٔ القاىرة،  –يؽ: أحمد البردكني كا 

 ـ. ُْٔٗىػ/ُّْٖ،ِط
ىػ(، دار ُّٕٔمحمكد بف عبد الرحيـ صافي )المتكفى:  الجدوؿ في إعراب القرآف الكريـ: .ٓٛ

 ىػ .ُُْٖ، ْمؤسسة اإليماف، بيركت، ط -الرشيد، دمشؽ 
رحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي)ت: أبك زيد عبد الالجواىر الحساف في تفسير القرآف:  .ٔٛ

 ق.ُُْٖ، ُبيركت، ط –ىػ(، تحقيؽ: محمد معكض، دار إحياء التراث العربي ٕٖٓ
: عبد القادر بف محمد بف نصر اهلل القرشي، أبك محمد، الجواىر المضية في طبقات الحنفية .ٕٛ

، بدكف ترقيـ كراتشي –ىػ(، الناشر: مير محمد كتب خانو ٕٕٓمحيي الديف الحنفي )المتكفى: 
 الطبعة.

ؽ( .ٖٛ  :الحاوي في َتْفِسيِر الُقْرآِف اْلَكِريـِ وُيَسمَّى )جنَّة المشتاؽ في تفسير كالـ اْلَمِمؾ اْلَخالَّ
 اٍلقىم اش، بدكف طبعة. عبدالر حمًف بف محمد
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مكتبة ، إبراىيـ الكيبلني خصائص األمة اإلسالمية الحضارية كما تبنييا سورة المائدة: .ٗٛ
 بدكف تاريخ.  ُاف األردف، طاألقصى عم

أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد  الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف: .٘ٛ
 -دار القمـ ىػ(، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط،ٕٔٓالدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )ت: 

 دمشؽ.
يف السيكطي)ت: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الدالدر المنثور في التفسير بالمأثور:  .ٙٛ

، ُالقاىرة، ط -ىػ(، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مركز ىجر لمبحكثُُٗ
 ـ.ََِّىػ/ُِْْ

سعكد بف عبد العزيز الخمؼ، مكتبة أضكاء  دراسات في األدياف الييودية والنصرانية: .ٚٛ
 ـ.ََِْىػ/ُِْٓ، ْالسمؼ، ط

رجاني، تحقيؽ: طمعت صبلح عبد القاىر الجدرج الدُّرر في تفسير القرآف العظيـ:  .ٛٛ
 ـ.ََِٗ -قَُّْ، ُالفرحاف كمحمد أديب شككر، دار الفكر، ط

الحافظ شياب الديف أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة:  .ٜٛ
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد المعيد ضاف، مجمس دائرة المعارؼ ِٖٓمحمد العسقبلني)ت: 

 ـ.ُِٕٗػ/ ىُِّٗاليند،  -العثمانية
 .ُبيركت، ط -ىػ(، دار اليبلؿ ُِْٕ:  صفي الرحمف المباركفكرم )ت: الرحيؽ المختـو .ٜٓ
محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز  رد المحتار عمى الدر المختار "حاشية ابف عابديف": .ٜٔ

 ىػ .ُُِْ، ِبيركت، ، ط -ق(ػ، دار الفكرُِِٓعابديف الدمشقي الحنفي، )ت: 
: طارؽ أحمد دراسة تطبيقية -ة بيف الفواصؿ القرآنية وآياتيارسالة ماجستير المناسب .ٕٜ

 ـ.ََِٗ-قَُّْمحمد عقيبلف، 
عبد الرحمف يتيـ الفضمي، بدكف  رسالة المناسبات وأثرىا في تفسير التحرير والتنوير: .ٖٜ

  طبعة.
دمشؽ، مؤسسة  -مكتبة الغزالي ،محمد عمي الصابوني :روائع البياف تفسير آيات األحكاـ .ٜٗ

 .ـ ٜٓٛٔ -ىػ  ٓٓٗٔ، ٖط، بيروت –عرفاف مناىؿ ال
شياب الديف محمكد بف عبد اهلل  روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني: .ٜ٘

بيركت، –ىػ(، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية َُِٕالحسيني األلكسي)ت:
 ق.ُُْٓ،ُط
ىػ( ٕٗٓبف عمي بف محمد الجكزم )ت: أبك الفرج عبد الرحمف  زاد المسير في عمـ التفسير: .ٜٙ

 ىػ.ُِِْ، ُبيركت، ط –، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي 



 ٔٙٓ 

محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )المتكفى:  زىرة التفاسير: .ٜٚ
 . ُىػ(، دار الفكر العربي، طُّْٗ

انى ط المكتب اإلسبلمى لمشيخ محمد ناصر الديف األلب سمسمة األحاديث الصحيحة: .ٜٛ
  َق، ط أكلىُُِْكمكتبة المعارؼ بالرياض  ْىػ ط  َُْٓ

ىػ( تحقيؽ: بشار عكاد ، دار ِّٕ: أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني)ت: سنف ابف ماجو .ٜٜ
 ـ.ُٖٗٗ، ىػ ، ُالجيؿ، بيركت، ط

ؽ: ق(،تحقيِٕٓأبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني األزدم )ت:  سنف أبي داود: .ٓٓٔ
 محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الفكر.

أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم، تحقيؽ :بشار عكاد ،  سنف الترمذي "الجامع الكبير": .ٔٓٔ
 ـ.ُٖٗٗ، ِدار الجيؿ ػ بيركت + دار العرب اإلسبلمي ػ بيركت، ط

ح ىػ(،  تحقيؽ: عبد الفتاَّّأبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي)ت: سنف النسائي: .ٕٓٔ
 ـ.ُٖٗٗق /َُْٔحمب،  –، مكتب المطبكعات اإلسبلمية ِأبك غدة، ط

محمد بف أحمد عبد السبلـ خضر  السنف والمبتدعات المتعمقة باألذكار والصموات: .ٖٓٔ
ىػ(، تصحيح: محمد خميؿ ىراس، دار الفكر، بدكف ُِّٓالشقيرم الحكامدم )المتكفى: بعد 

 ترقيـ طبعة.
ك عبد اهلل  محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز شمس الديف أبسير أعالـ النبالء:  .ٗٓٔ

، ّبيركت، ط -ق(، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالةْٖٕالذىبي)ت: 
 ـ.ُٖٓٗق/َُْٓ

ق(،تحقيؽ:  ُِّعبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم )ت: السيرة النبوية البف ىشاـ:  .٘ٓٔ
 ق.ُُُْبيركت، -طو عبد الرؤكؼ سعد، دار الجيؿ

عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي )ت: في أخبار مف ذىب: شذرات الذىب  .ٙٓٔ
 ىػ. َُْٔ، ُدمشؽ،ط-ىػ(، تحقيؽ: محمكد األرنؤكط،  دار بف كثيرَُٖٗ

ق(، تحقيؽ : محمد السعيد ْٖٓأبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي)ت:شعب اإليماف:  .ٚٓٔ
 ق.َُُْ، ُبيركت، ط –بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية 

ق(، تحقيؽ: ِٔٓأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي، )ت:   بخاري:صحيح ال .ٛٓٔ
 ـ.ُٕٖٗق/ َُْٕبيركت،  –، دار ابف كثير ، اليمامة ّد. مصطفى البغا ، ط

 –(، مكتبة المعارؼ َُِْمحمد ناصر الديف األلباني)ت: صحيح الترغيب والترىيب: .ٜٓٔ
 .ٓالرياض، ط

(، المكتب َُِْناصر الديف األلباني)ت: محمد صحيح الجامع الصغير وزياداتو: .ٓٔٔ
 ق.ُِِْ، ّاإلسبلمي، ط



 ٔٙٔ 

ق(، تحقيؽ: ُِٔأبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، )ت:  صحيح مسمـ: .ٔٔٔ
 بيركت. –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ، ُط ،محمد عمي الصابكني،  مطبعة القاىرةصفوة التفاسير:  .ٕٔٔ
ىػ(، مركز َُِْمحمد ناصر الديف األلباني )المتكفى:  صحيح وضعيؼ سنف الترمذي: .ٖٔٔ

 نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية ، بدكف ترقيـ الطبعة.
ىػ(، ُٕٕتاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي)المتكفى: طبقات الشافعية الكبرى: .ٗٔٔ

الفتاح محمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي كعبد 
 ىػ. ُُّْ، ِط
أحمد بف محمد األدنركم، تحقيؽ : سميماف بف صالح الخزم،  مكتبة طبقات المفسريف:  .٘ٔٔ

 ـ.ُٕٗٗ،  ُالمدينة المنكرة، ط -العمكـ كالحكـ 
 محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف طريؽ اليجرتيف وباب السعادتيف: .ٙٔٔ

 ىػ .ُّْٗ، ِىػ(، دار السمفية، القاىرة، مصر، طُٕٓقيـ الجكزية )المتكفى: 
نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم، غرائب القرآف ورغائب الفرقاف:  .ٚٔٔ

ىػ /  ُُْٔ، ُلبناف ،  ط -بيركت  -تحقيؽ: الشيخ زكريا عميراف، دار الكتب العممية 
 ـ. ُٔٗٗ

[، تحقيؽ: د. ِٖٓ - ُٖٗـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ ]إبراىي غريب الحديث: .ٛٔٔ
 ق.َُْٓ، ُمكة المكرمة، ط -سميماف إبراىيـ محمد العايد، جامعة أـ القرل 

ىػ( تحقيؽ: أحمد ِٕٔأبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )ت : غريب القرآف،  .ٜٔٔ
 ـ.ُٖٕٗىػ/  ُّٖٗصقر، دار الكتب العممية، 

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر صحيح البخاري: فتح الباري شرح  .ٕٓٔ
 بيركت. -ىػ(، دار المعرفةِٖٓالعسقبلني )ت: 

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ  فتُح البياف في مقاصد القرآف: .ٕٔٔ
ادـ العمـ ىػ(، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خَُّٕاهلل الحسيني البخارم الًقن كجي )المتكفى: 

يدىا  ارم، المىكتبة العصري ة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى ىػ  ُُِْبىيركت،  –عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى
 ـ. ُٗٗ -
، ُمصر ، ط -عبد المنعـ أحمد تعيمب، دار السبلـ فتح الرحماف في تفسير القرآف: .ٕٕٔ

 ـ. ُٓٗٗ -قُُْٔ
ق(، دار ابف َُِٓاليمني)ت:محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني فتح القدير:  .ٖٕٔ

 ق.ُُْْ، ُكثير، دمشؽ، ط



 ٕٔٙ 

أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد العسكرم )ت: نحك الفروؽ المغوية:  .ٕٗٔ
 مصر.-ىػ(، تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافةّٓٗ

 ق.َُْٗ،ّدمشؽ، ط  -كىبة مصطفى الزحيمي، دار الفكرالفقو اإلسالمي وأدلتو:  .ٕ٘ٔ
بيركت،  –ىػ(، دار الشركؽُّٖٓسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )ت: ؿ القرآف: في ظال  .ٕٙٔ
 ق.ُُِْ، ُٕط
 .ُعبد الحميد كشؾ، المكتب المصرم الحديث، ط في رحاب التفسير: .ٕٚٔ
زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف  فيض القدير شرح الجامع الصغير، .ٕٛٔ

ىػ(، دار الكتب العممية َُُّالمناكم القاىرم )ت:  بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ
 ـ.ُْٗٗق/  ُُْٓ، ُلبناف، ط –بيركت 

، مؤسسة ٖىػ(، طُٕٖلئلماـ محمد بف يعقكب الفيركز آبادل، )ت:  القاموس المحيط: .ٜٕٔ
 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔالرسالة بيركت، 

 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖ، ِمحمد عمي الصابكني، دار القمـ، دمشؽ، طقبس مف نور القرآف:  .ٖٓٔ
، ُىبة محمد أبك مصطفى، مكتبة الصيرفي، ط القضايا العقدية في سورة المائدة: .ٖٔٔ

 ـ .َُِِ-قُّّْ
: المتػكفى) النيسػابكرم المنػذر بػف إبػراىيـ بػف محمػد بكػر أبػك: المؤلػؼ:المنػذر البف اإلقناع .ٕٖٔ

 .ىػ َُْٖ ،ُط، الجبريف العزيز عبد بف اهلل عبد الدكتكر: تحقيؽ، (ىػُّٗ
أبك القاسـ محمكد  غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ: الكشاؼ عف حقائؽ .ٖٖٔ

 ق.َُْٕبيركت ، –ىػ(، دار الكتاب العربي ّٖٓابف عمرك بف أحمد، الزمخشرم )ت: 
منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس  كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: .ٖٗٔ

 لعممية، بدكف ترقيـ طبعة.ىػ(، دار الكتب آَُُالبيكتى الحنبمى )المتكفى: 
أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي )ت:  الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف: .ٖ٘ٔ

، ُبيركت، ط-دار إحياء التراث العربي بف عاشور، ىػ(، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمدِْٕ
 ـ.ََِِق/ُِِْ

 محمد غازم الدركبي، بدكف طبعة. كممات القرآف: .ٖٙٔ
أبك الحسف عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم التنزيؿ:  لباب التأويؿ في معاني .ٖٚٔ

 ـ.ُٕٗٗىػ/ ُّٗبيركت، -ق(، تحقيؽ:حمد عمي شاىيف، دار الفكرُْٕالشيير بالخازف)ت:
أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي  المباب في عمـو الكتاب: .ٖٛٔ

حمد عبد المكجكد كآخركف، دار الكتب العممية تحقيؽ: الشيخ عادؿ أ ىػ(،ٕٕٓالنعماني )ت: 
 ـ.ُٖٗٗىػ / ُُْٗ، ُبيركت / لبناف، ط -



 ٖٔٙ 

 ق(،ُُٕأبك الفضؿ محمد ابف مكـر ابف منظكر اإلفريقي المصرم)ت:لساف العرب:  .ٜٖٔ
 ق.ُُْْ، ّبيركت، ط –تحقيؽ: عمي عبد اهلل الكبير ، دار صادر 

حمد بف حجر العسقبلني أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أ لساف الميزاف: .ٓٗٔ
 ـ. ََِِ، ُىػ(، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، دار البشائر اإلسبلمية، طِٖٓ)المتكفى: 

إبراىيـ  ق(، تحقيؽ:ْٓٔأبي القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف القشيرم )ت: لطائؼ اإلشارات:  .ٔٗٔ
 .ّالبسيكنى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، ط

ىػ(، ّْٔأحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم )ت: أبك بكر المتفؽ والمفترؽ:  .ٕٗٔ
 ـ. ُٕٗٗق/ُُْٕ،ُدمشؽ، ط –تحقيؽ: محمد صادؽ آيدف الحامدم، دار القادرم 

ىػ(، مكتبة المعارؼ لمنشر َُِْلمناع القطاف )المتكفى:  مباحث في عمـو القرآف: .ٖٗٔ
 ـ.َََِ -ىػُُِْ، ّكالتكزيع، ط

ق(، ِٖٕحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية )ت: أبك العباس تقي الديف أ مجموع الفتاوى: .ٗٗٔ
 ـ.ََِٓ-قُِْٔ، ّعامر الجزار، دار الكفاء، ط-تحقيؽ: أنكر الباز

محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )المتكفى:  محاسف التأويؿ: .٘ٗٔ
 ىػ.ُُْٖ،ُبيركت، ط –ىػ(، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العمميو ُِّّ

أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: المح .ٙٗٔ
ق(، تحقيؽ:عبد السبلـ عبد الشافي، دار الكتب العممية ِْٓابف تماـ ابف عطية المحاربي )ت:

 ق.ُِِْ، ُبيركت، ط –
:ودرايػة روايػة األسػباب دراسػة التسػعة الكتػب خػالؿ مػف القػرآف نزوؿ أسباب في المحرر .ٚٗٔ
 العربيػػػػة المممكػػػػة - الػػػػدماـ الجػػػػكزم، ابػػػػف دار: الناشػػػػر، المزينػػػػي سػػػػميماف بػػػػف خالػػػػد: لمؤلػػػػؼا

 .(ـ ََِٔ - ىػ ُِْٕ) ،ُ، طالسعكدية
ىػ(، ْٖٓأبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت:  المحكـ والمحيط األعظـ: .ٛٗٔ

 .ـَََِ-قُُِْ، ُتحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، ط
ياؾ نستعيف:  .ٜٗٔ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 

، ِبيركت، ط –شمس الديف ابف قيـ الجكزية ، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي 
 ـ.ُّٕٗق/ُّّٗ

 أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديفمدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ:  .ٓ٘ٔ
، ُبيركت، ط -ىػ(، تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم، دار الكمـ الطيبَُٕالنسفي )ت: 

 ـ.ُٖٗٗق/ُُْٗ



 ٔٙٗ 

عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: .ٔ٘ٔ
 -ىػ ُِِْ، ُلبناف، ط –ىػ(، دار الفكر، بيركت َُُْالمبل اليركم القارم )المتكفى: 

 ـ.ََِِ
أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو  :ى الصحيحيفالمستدرؾ عم .ٕ٘ٔ

ىػ(، َْٓالطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: بف نيعيـ بف الحكـ الضبي 
 ـ.َُٗٗ –ق ُُُْ، ُبيركت، ط –تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 

حنبؿ ، تحقيؽ شعيب االرناؤكط ، مؤسسة الرسالة،  أحمد بفمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ:  .ٖ٘ٔ
 ق.َُِْ، ِط
أبك الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار:  .ٗ٘ٔ

 ىػ(، دار التراث.ْْٓالسبتي )ت: 
محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل، كلي الديف التبريزم مشكاة المصابيح:  .٘٘ٔ

 ـ.ُٖٓٗ، ّبيركت، ط–محمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي  ىػ(،تحقيؽ:ُْٕ)ت: 
برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر مصاعد النظر لإلشراؼ عمى مقاصد السور:   .ٙ٘ٔ

ق(، تحقيؽ: عبد السميع محمد حسنيف، مكتبة المعارؼ، ٖٖٓالبقاعي الشافعي)ت:
 ـ.ُٕٖٗق/َُْٖ، ُالرياض،ط

أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، شرح الكبير: المصباح المنير في غريب ال .ٚ٘ٔ
 بيركت. –ىػ(، المكتبة العممية َٕٕأبك العباس )ت: نحك 

ق َُُْ، ُلمشيخ حافظ بف أحمد حكمي، ط : دار ابف القيـ بالدماـ،  ط معارج القبوؿ: .ٛ٘ٔ
 ـ.َُٗٗ –
ق(، ُٔٓأبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم)ت: ف: آمعالـ التنزيؿ في تفسير القر  .ٜ٘ٔ

 ق.ُُْٕتحقيؽ: محمد عبد اهلل النمر، دار طيبة ،
أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظكر الديممي الفراء )المتكفى:  معاني القرآف: .ٓٙٔ

ىػ(، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي / محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، َِٕ
 .ُمصر، ط –دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 

اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم اني القرآف: مع .ٔٙٔ أبك جعفر الن ح 
، ُمكة المكرمة، ط -تحقيؽ: محمد عمي الصابكني،  جامعة أـ القرل ، ىػ(ّّٖالنحكم)ت: 

 ق.َُْٗ
عرابو: .ٕٙٔ ىػ(، ُُّإبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  معاني القرآف وا 

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ُكت،طبير  –عالـ الكتب 
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ىػ( ُِْْد أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى:  معجـ المغة العربية المعاصرة: .ٖٙٔ
 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٗ، ُبمساعدة فريؽ عمؿ، عالـ الكتب، ط

ق(، تحقيؽ: عبد ّٓٗأبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا)ت:معجـ مقاييس المغة:  .ٗٙٔ
 ـ.ُٕٗٗ/قُّٗٗالسبلـ محمد ىاركف، دار الفكر ،

مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى/أحمد الزيات/حامد عبد  المعجـ الوسيط: .٘ٙٔ
 .ُالقادر/محمد النجار(، دار الدعكة، ط

ىػ(،  دار إحياء َٔٔأبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف الرازم )ت:  مفاتيح الغيب: .ٙٙٔ
 ىػ.َُِْ، ّبيركت، ط –التراث العربي 

: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى)ت: فمفردات ألفاظ القرآ .ٚٙٔ
 ىػ. ُُِْ، ُدمشؽ، ط -ىػ(، تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ َِٓ

أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب المفردات في غريب القرآف:  .ٛٙٔ
 -، الدار الشامية ىػ(، تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـَِٓاألصفيانى)المتكفى: 

 ىػ .ُُِْ - ُدمشؽ بيركت ،ط
حكار مع د. طو جابر العمكاني، دار الفكر،  ،مجمكعة مف المؤلفيف :مقاصد الشريعة .ٜٙٔ

  ـ.ََِِ، ُطبيركت، 
الدكتكر: عبد الم كح ك  إعداد الدكتكر: عبد السبلـ حمداف مقاصد وأىداؼ سورة األنعاـ: .ٓٚٔ

 ـ. ََِٓ-قُِْٔ، ِلجامعة اإلسبلمية، طا -الكريـ حمدم الدىشاف، مكتبة الطالب 
هلل بف محمد الجمعكد )ت: ا محماس بف عبدالمواالة والمعاداة في الشريعة اإلسالمية:  .ٔٚٔ

 ـ. ُٕٖٗىػ /  َُْٕ،ُىػ(، دار اليقيف،طُِْٖ
مكم الشيخ بإشراؼ الباحثيف مف مجمكعة: إعداد: الدَُّرر السَِّنيَّة -الفقيية الموسوعة   عى

dorar.netَ  اإلنترنت عمى السنية الدرر مكقع: الناشر، لسقاؼا القادر عبد بف
، دار ِكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الككيت، طالموسوعة الفقيية الكويتية:  .ٖٚٔ

 ق.ُِْٕ/َُْْالسبلسؿ، 
ىػ(، مؤسسة سجؿ ُُْْإبراىيـ بف إسماعيؿ األبيارم )ت: الموسوعة القرآنية:  .ٗٚٔ

 ىػ. َُْٓالعرب، طعاـ
 عمي بف نايؼ الشحكد، بدكف طبعة. رة المسممة:موسوعة األس .٘ٚٔ
محمد عبد العظيـ الزرقاني، تحقيؽ: مكتب البحكث مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف:  .ٙٚٔ

 ـ.ُٔٗٗ،  ُبيركت،ط –كالدراسات، دار الفكر 
جيياف حسف أبك صبحة، مكتبة الصيرفي منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة األنعاـ:  .ٚٚٔ
 .ـَُِّ-قُّْْ،ُغزة، ط -
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: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .ٛٚٔ
، ُبيركت، ط-ق(، تحقيؽ: عمي محمد معكض كآخركف، دار الكتب العمميةْٖٕالذىبي)ت:

 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٔ
يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم   النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة: .ٜٚٔ

 -ىػ(، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتبْٕٖالديف )ت:  الحنفي، أبك المحاسف، جماؿ
 مصر.

 محمد بف عمي العرفج، بدكف طبعة.  نداء رب العالميف لعباده المؤمنيف: .ٓٛٔ
إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور:  .ٔٛٔ

 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓ، ُ، بيركت، ط ىػ(، دار الكتب العمميةٖٖٓبكر البقاعي )المتكفى: 
: أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم تحقيؽ: السيد بف عبد النكت والعيوف .ٕٛٔ

 .ُلبناف، ط-بيركت –المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزر يابف النياية في غريب الحديث واألثر:   .ٖٛٔ

 -محمكد محمد الطناحي، المكتبة العممية  -ىػ(، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل َٔٔاألثير )ت: 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت ، 

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: .ٗٛٔ
ىػ(، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، دار القمـ ، الدار ْٖٔالنيسابكرم، الشافعي )المتكفى: 

 ىػ. ُُْٓ، ُدمشؽ، بيركت، ط -امية الش
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْ، مكتبة دار البياف، ُمحمد الز حيمي، ط وسائؿ اإلثبات: .٘ٛٔ
 عبد اهلل بف محمد الطيار ، بدكف طبعة. الوصية ضوابط وأحكاـ: .ٙٛٔ
أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف:  .ٚٛٔ

 .ُبيركت، ط -حقيؽ: إحساف عباس، دار صادرق(، تُٖٔخمكاف)ت:
أحمد محمد الشرقاكم، تكزيع دار السبلـ بالقاىرة،  يتيمة الدىر في تفسير سورة العصر: .ٛٛٔ
 ىػ . ُِِْ، ُط

 :المجالت واألبحاث والمواقع االلكترونية

 مكقع ىدل اإلسبلـ، المشرؼ العاـ: أ.د. عبد الحي الفرماكم. .ٜٛٔ
www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Farticle&id 

 (.ْ/ُْمجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، معكض إبراىيـ معكض، ) .ٜٓٔ
http://www.iu.edu.sa/Magazine 

http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Farticle&id
http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=articles%2Farticle&id
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 .خامسًا: فيرس الموضوعات
 الصفحةرقـ  الموضوع ـ

 ب اإلىداء  .ٔ
 ت الشكر كالتقدير  .ٕ
 ج المقدمة  .ٖ

 الفصؿ التمييدي
 مدخؿ إلى الدراسة التحميمية ألىداؼ ومقاصد السور القرآنية

 ِ الدراسة التحميمية ومتطمباتيا يـوفمالمبحث األوؿ:   .ٗ
 ّ الدراسة التحميمية المطمب األوؿ:  .٘
 ْ متطمبات الدراسة التحميمية المطمب الثاني:  .ٙ
 ٕ ا موأىميتي ،واألىداؼ المقاصد مفيـوالمبحث الثاني:   .ٚ
 ٖ مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات المطمب األوؿ:  .ٛ
 ُُ الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ المطمب الثاني:  .ٜ

 ُُ أىمية معرفة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات المطمب الثالث:  .ٓٔ
 ُّ اتطرؽ معرفة مقاصد كأىداؼ السكر كاآلي المطمب الرابع:  .ٔٔ
 ُْ أىـ المصن فات في مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات المطمب الخامس:  .ٕٔ
 ُٔ أنكاع المقاصد المطمب السادس:  .ٖٔ

 الفصؿ األوؿ
 وبياف المقاصد واألىداؼ ،تعريؼ عاـ بسورة المائدة

 ُِ سورة المائدةب تعريؼ عاـالمبحث األوؿ:   .ٗٔ
 ِّ سورة المائدةيف يدي المطمب األوؿ: ب  .٘ٔ
 ِّ اسـ السكرة، كترتيبيا، كعدد آياتيا: أوالً   .ٙٔ
 ِْ كمكانيا زماف نزكؿ السكرة: اثانيً   .ٚٔ
 ِٓ فضائؿ السكرة، كجك نزكليا: اثالثً   .ٛٔ
 ِٕ المحكر الرئيسي لمسكرة: ارابعً   .ٜٔ
 ِٖ المطمب الثاني: المناسبات في سورة المائدة  .ٕٓ

 ِٖ الكاقعة قبميا سكرة النساءلسكرة المناسبة : أوالً   .ٕٔ

 ِٗ الكاقعة بعدىا سكرة األنعاـلمناسبة السكرة : اثانيً   .ٕٕ



 ٔٙ2 

 ِّ (ٕٓٔ-ٕٛ) مف اآلية مقاصد وأىداؼ سورة المائدةثاني: المبحث ال  .ٖٕ

 ّّ (ٜٛ-ٕٛسورة المائدة مف اآلية )مقاصد وأىداؼ  المطمب األوؿ:  .ٕٗ
 ّْ عداكة الييكد كالمشركيف لئلسبلـ كالمسمميفاألوؿ:  المقطع القرآني  .ٕ٘
 ّٕ بياف صبلح فئة قميمة مف أىؿ الكتاب الثاني: نيالمقطع القرآ  .ٕٙ
 ّٗ بياف ثكاب المحسنيف المطيعيفالثالث:  المقطع القرآني  .ٕٚ
 ُْ بياف عقاب الكافريف المكذبيفالرابع:  المقطع القرآني  .ٕٛ
 ْْ اهلل كحده المشرعالخامس:  المقصد  .ٜٕ
 ْٕ بياف األيماف ككفارتياالسادس:  المقصد  .ٖٓ
 َٓ (ٜٙ-ٜٓسورة المائدة مف اآلية)مقاصد وأىداؼ المطمب الثاني:   .ٖٔ
 ُٓ .الخمر كالميسرتحريـ  األوؿ: المقطع القرآني  .ٕٖ
 ٔٓ كاجبة طاعة اهلل تعالى كرسكلو : انيالث المقطع القرآني  .ٖٖ
 ٖٓ ترؾ المؤاخذة مظيره مف مظاىر رحمة اهلل بعباده: ثالثال المقطع القرآني  .ٖٗ
 َٔ ء سنة ربانيةاالبتبل: رابعال المقطع القرآني  .ٖ٘
 ِٔ الصيد في حاؿ اإلحراـ كجزاؤه: خامسال المقطع القرآني  .ٖٙ
 ٓٔ (ٛٓٔ-ٜٚسورة المائدة مف اآلية)مقاصد وأىداؼ المطمب الثالث:   .ٖٚ
 ٔٔ عظمة البيت الحراـ كالشير الحراـاألوؿ:  المقطع القرآني  .ٖٛ
 ٖٔ  لط يِّبالترىيب مف عقاب اهلل كالترغيب بفعؿ االثاني:  المقطع القرآني  .ٜٖ
 ُٕ النيي عف األسئمة الفاسدةالثالث:  المقطع القرآني  .ٓٗ
إعراض الكافريف عف اتِّباع شرع اهلل تعالى الرابع:  المقطع القرآني  .ٔٗ

 القكيـ
ّٕ 

 ٕٔ االىتداء باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرالخامس:  المقطع القرآني  .ٕٗ
 َٖ ي ة بعد المكتأحكاـ تتعم ؽ بالكصالسادس:  المقطع القرآني  .ٖٗ
 ْٖ (ٕٓٔ-ٜٓٔسورة المائدة مف اآلية )الرابع: مقاصد وأىداؼ  المطمب  .ٗٗ
 ٖٓ المشيد الميكؿ يـك القيامةاألوؿ:  المقطع القرآني  .٘ٗ
 ٖٔ معجزات عيسى عميو السبلـالثاني:  المقطع القرآني  .ٙٗ
 ٖٗ قصة نزكؿ المائدةالثالث:  المقطع القرآني  .ٚٗ
 ْٗ تبرئة عيسى عميو السبلـ مف مزاعـ النصارل: الرابع المقطع القرآني  .ٛٗ
 ٔٗ التأكيد عمى عاقبة الصادقيف كأف  الممؾ هلل كحدهالخامس:  المقطع القرآني  .ٜٗ
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 الفصؿ الثاني
 وبياف المقاصد واألىداؼ ،تعريؼ عاـ بسورة األنعاـ

 ٖٗ سورة األنعاـ ب تعريؼ عاـالمبحث األوؿ:   .ٓ٘
 ٗٗ األنعاـسورة يف يدي المطمب األوؿ: ب  .ٔ٘
 ََُ اسـ السكرة، كترتيبيا، كعدد آياتيا: أوالً   .ٕ٘
 َُُ : مكاف كزماف نزكؿ السكرةاثانيً   .ٖ٘
 َُِ فضائؿ السكرة، كجك نزكليا: اثالثً   .ٗ٘
 َُْ المحكر الرئيسي لمسكرة: ارابعً   .٘٘
 َُٔ المطمب الثاني: المناسبات في سورة األنعاـ  .ٙ٘

 َُٕ خاتمتيابيف افتتاحية السكرة ك  المناسبة: أوالً   .ٚ٘
 َُٕ  ، كما بعدىامناسبة السكرة لما قبميا: اثانيً   .ٛ٘
 َُٗ (ٖ٘-ٔاؼ سورة األنعاـ مف اآلية )المبحث الثاني: مقاصد وأىد  .ٜ٘

 َُُ (ٔٔ-ٔسورة األنعاـ مف اآلية )داؼ أىالمطمب األوؿ: مقاصد و   .ٓٙ
 ُُُ الثناء عمى خالؽ األككافاألوؿ:  المقطع القرآني  .ٔٙ
 ُُّ مكقؼ الكفار مف دعكات األنبياءالثاني:  المقطع القرآني  .ٕٙ
 ُُٔ مطالب الكف ار كالر دِّ عميياالثالث:  المقطع القرآني  .ٖٙ
 َُِ (ٕٔ-ٕٔسورة األنعاـ مف اآلية)الثاني: مقاصد وأىداؼ  المطمب  .ٗٙ
 ُُِ االحتجاج عمى المشركيف المنكريفاألوؿ:  المقطع القرآني  .٘ٙ
 ُِْ لتكحيد كالبراءة مف الشرؾإيجاب االثاني:  المقطع القرآني  .ٙٙ
 ُِٕ كتماف الشيادة كاالفتراء عمى اهللالثالث:  المقطع القرآني  .ٚٙ
 َُّ ( ٖ٘-ٕٕسورة األنعاـ مف اآلية)المطمب الثالث: مقاصد وأىداؼ   .ٛٙ
 ُُّ تبر ء المشركيف مف الشِّرؾ يكـ القيامةاألوؿ:  المقطع القرآني  .ٜٙ
 ُّْ شركيف في اآلخرةأحكاؿ المالثاني:  المقطع القرآني  .ٓٚ
ٍمًقو تسمية اهلل تعالى لنبيِّو الثالث:  المقطع القرآني  .ٔٚ  ُّٕ كسن ة اهلل في خى

 الخاتمة
 ُُْ النتائج أواًل:  .ٕٚ
 ُّْ التكصيات ثانيًا:  .ٖٚ

 الفيارس
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 ُْْ : فيرس اآليات القرآنيةأوالً   .ٗٚ
 ُْٗ فيرس األحاديث النبكية ثانيًا:  .٘ٚ
 ُُٓ مترجـ ليـفيرس األعبلـ ال ثالثًا:  .ٙٚ
 ُّٓ فيرس المصادر رابعًا:  .ٚٚ
 ُٕٔ فيرس المكضكعات خامسًا:  .ٛٚ
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 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الحزب الثالث عشر مف القرآف الكريـ]

 [(ٖ٘-ٔ) مف اآلية ( وسورة األنعاـٕٓٔ-ٕٛلسورتي المائدة مف اآلية ) 

ناكؿ فييا الباحث مقاصد كأىداؼ الحزب الثالث عشر مف سكرتي المائدة كاألنعاـ، كقد جاء ىذا ت
 البحث في )مقدمة، كتمييد، كفصميف، كخاتمة(، عمى النحك التالي: 

كتشمؿ أىمية المكضكع، كأسباب اختيار المكضكع، كأىداؼ البحث كغاياتو، كالدراسات  المقدمة:
 السابقة، كمنيج البحث.

 ا.مأىمِّي تيمدل ك  يا،أىدافك  الس كر كاآليات مقاصدة كمتطم باتيا، ك سة الت حميمي  الدِّرا فى ي  بى  تمييد:ال

ـ  الفصؿ األوؿ:  عاـ لسكرة المائدة، كبياف أىداؼ كمقاصد ىذه الس كرة مف اآلية التعريؼ ال ذكرت
 مكضكعي ة.ك (، كدراستيا دراسة تحميمية َُِ-ِٖ)

ـ  ذكر التعريؼ الفصؿ الثاني: عاـ لسكرة األنعاـ، كبياف أىداؼ كمقاصد ىذه الس كرة مف اآلية ال ت
 مكضكعي ة.ك (، كدراستيا دراسة تحميمية ّٓ-ُ)

 كضمنتيا أىـ النتائج كالتكصيات. الخاتمة:
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Abstract 

    Objective of Surat AL MAEDA Analytical study of the purposes and 

the Verses from (82-120) And Surat AL ANAAM the Verses from (1-35).        
Researcher mention the purposes and objectives of the Thirteenth Party 
of Koranic AL MAEDA and AL ANAM, this research came in(Introduction , 
smoothing, and two chapters , and a conclusion ) , as follows : 
Introduction : This includes the importance of the subject , and the 
reasons for choosing the topic , and research goals and objectives , and 
previous studies , and research methodology . 

Boot: was the talk of the analytical study definition and requirements , as 
well as the purposes and objectives of the fence and signs and their 
significance . 
Chapter I: was the talk about the general definition of the Holy Koran , 
and the statement of the goals and objectives of this Sura verse (82-120) 
, and analytical studied objectively. 
Chapter II: was the talk of a general definition of to Surat AL ANAAM , 
and the statement of the goals and objectives of this Sura verse (1-35) , 
and analytical studied objectively. 
Conclusion : guaranteed the most important findings and 
recommendations. 

 

 


