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 قاؿ تعالى: 

ـْ  ُروَن الُؼْرَآَن َوَلْق َكاَن ِم ِظـِْد َغْرِ  ]َأَفََل َيَتَدبَّ

 .{28}الـساء:اهللِ َلَقَجُدوا فِقِف اْختََِلًفا َكثًِرا[ 

ُروَن الُؼْرَآَن َأْم َظَذ ُقُؾقٍب  ]َأَفََل َيَتَدبَّ

ا[ }حمؿد:    .{82َأْقَػاُُلَ
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 اإلهداء
 محمد بفقدكة األمة كالبشرية جمعاء سيد الخمؽ كنبي الحؽ  إلى     

 عبد هللا الناطؽ بالصدؽ.
 لدتي خيمة الحناف كغيمة المكاف كنكر دربي في ىذا الزماف إلى إلى كا

مف نذرت عمرىا في أداء رسالة صنعتيا مف أكراؽ الصبر، كطرزتيا 
في ظالـ الدىر عمى سراج األمؿ بال فتكر أك كمؿ، رسالة عممتني 
كيؼ يككف فييا العطاء، ككيؼ يككف الكفاء، جزاًؾ هللا خيران يا أمي 

 ة كحسف الخاتمة.كرزقًؾ هللا الصح
  الذم ما ادخر جيدان في تربيتي كتعميمي رحمو هللا ركح كالدم  إلى

 .رحمة كاسعة كتقبمو هللا بقبكؿ حسف
  الى كأسكنو الفردكس رحمو هللا تعالمجاىد ركح أخي الشييد  إلى

 .األعمى مع النبييف كالصديقيف كحسف أكلئؾ رفيقان 
 الىهللا تع فكلياف( حفظي فمذات كبدم بناتي الغكالي )حال كليف إلى. 
  مصاعب الدراسة طكاؿ التي ساعدتني كتحممت  الغالية زكجتي إلى

 فترة البحث.
  الذيف احتضنكني كساعدكني  قمبي إلى إخكتي كأخكاتي األعزاء عمى

كبذلكا كؿ غالي كرخيص حتى كصمت إلى ىذه المرحمة حفظيـ هللا 
 .تعالى

  ما يممككف رخيصان في سبيؿ هللا أركاح الشيداء الذيف قدمكا أغمي  إلى
 .الىتع
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  أصدقائي كزمالئي كأبناء عائمتي. إلى 
  لىعممائنا األفاضؿ ك  إلى  كؿ طالب عمـ يبتغي مرضاة هللا. ا 
  كطنو. الى كعمىديف هللا تع ىكؿ غيكر عم إلى 

 يـ جميعان ىذا العمؿ المتكاضع.إليأىدم 
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 شكر وتقدير
ََم َيْشُؽُر لِ ]تعالى: قاؿ  ـْ َصَؽَر َفنِكَّ ـْ َكَػَر َفنِنَّ َرِّبي َغـِلٌّ َكِريؿٌ َوَم  {04}الـؿل:[ ـَْػِسِف َوَم

 (ُ)(النَّاَس  َيْشُكرُ  َل  َمفْ  للاَ  َيْشُكرُ  َل : )كقاؿ 

ي النبي المصطفى محمد بف عبد هللا كعمى آلو الحمد هلل ككفى كالصالة كالسالـ عم
 كصحبو كمف اقتفى أثره إلى يـك البعث كالديف، أما بعد:

ال يسعني إال أف أتكجو إلى المكلى جٌؿ في عاله بالحمد الخالص كالشكر الجزيؿ، عمى ما 
سبؿ أنعـ بو عمي كأجزؿ، كامتف كتفضؿ، فمو الحمد في األكلى كاآلخرة، عمى ما أعاف كسيؿ، كأ

مف النعـ كيسر، كما لطؼ بو كقدر، لو الحمد عمى ما أعانني عمي إتماـ ىذا البحث الذم أسأؿ هللا 
العمي القدير أف يجعمو عمالن خالصان لكجيو الكريـ، كأف يجعمو قبسان ينير دربان مف دركب الباحثيف 

 المطمعيف.

فإنني أتقدـ في بداية بحثي بأسمى آيات الشكر كالعرفاف معترفان ألىؿ الفضؿ عمى فضميـ 
بالكتب الالزمة  نيد  مى الذم أ ر/ زكريا إبراىيـ الزميمياألستاذ الدكتو ألستاذم كمشرفي فضيمة 

خرجت عمي ة العممية حتى كاإلرشاد، كالتصكيب كمكاصمة متابعتي ليذه الرسالكالمراجع، كالتكجيو، 
 كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى عضكم لجنة المناقشة، كىما: ، أفضؿ حاؿ

 حفظو للا    إبراىيـ عيسى صيدـ الدكتور/

 حفظو للا    عبد للا سالـ سالمة لدكتور/ا

لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كعمى ما سيبذالنو مف جيكد في تجكيد الرسالة، 
 بأفضؿ ما يككف. كتصكيبيا، كتنقيحيا؛ لتخرج بإذف هللا 

كالشكر لمنارة العمـ كالعمماء في أرض الرباط، كمخرجة المجاىديف كالشيداء، الجامعة 
مية بغزة، كالشكر مكصكؿ إلى كمية أصكؿ الديف كخاصة أساتذتي كمشايخي في قسـ اإلسال

 التفسير كعمـك القرآف، كالشكر إلى الدراسات العميا التي أتاحت لطالب العمـ إكماؿ دراستيـ العميا. 

كأتقدـ ألىمي بالشكر الجزيؿ عمى ما قدمكه لي مف تكفير الجك المالئـ كتشجيعيـ لي في 
فكانكا لي خير عكف مف بعد هللا تعالى، كشكرم لطابع ىذه الرسالة أ. عبد هللا عامر      الدراسة 

 أبك مكسى الذم نقحيا كنسقيا حتى خرجت بيذا الثكب القشيب.  

 كأخيران أشكر كؿ مف ساعدني في كتابة  ىذا البحث.
                                                           

 (.َّْٖ(، ح )ُٗٗ/ٖصحيح ابف حباف، باب ذكر األمر بالمكافأة لمف صنع إليو معركؼ )( ُ)
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ 

 المقدمة 
يديو كنسػػػػػػػػتغفره، كنعػػػػػػػػكذ بػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػف شػػػػػػػػركر إف الحمػػػػػػػػد هلل ، نحمػػػػػػػػده كنسػػػػػػػػتعينو كنسػػػػػػػػت 

شػػػػيد أف أ، كمػػػػف يضػػػػمؿ فػػػػال ىػػػػادم لػػػػو، ك ، مػػػػف ييػػػػده هللا فػػػػال مضػػػػؿ لػػػػوأنفسػػػػنا كسػػػػيئات أعمالنػػػػا
 عبده كرسكلو ... كبعد: ان شيد أف محمدأشريؾ لو، ك  لو إال هللا كحده الإال 

 ،العمػػػػػػػػـك كأشػػػػػػػػرفيا كأفضػػػػػػػميا كأحبيػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى هللا تعػػػػػػػػالى فػػػػػػػإف عمػػػػػػػػـ التفسػػػػػػػػير مػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿًٌ  
 ،كمصػػػػدر كػػػػؿ فضػػػػيمة ،فيػػػػك ينبػػػػكع كػػػػؿ حكمػػػػة ،ألنػػػػو كػػػػالـ هللا ؛دينينػػػػا الحنيػػػػؼ يرفعيػػػػا قػػػػدران فػػػػأك 

 .  كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد كال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو

 يءكتبيانان لكؿ ش ،ىدل كرحمة لمعبادهللا ، أنزلو مف حكيـ حميد كألف القرآف الكريـ تنزيؿ 
كألنو يدكر عمى تقرير األصكؿ النافعة  ،و في دينيـ كدنياىـ كأخراىـكتفصيالن لكؿ ما يحتاجكن

كلككف ىذا  كؿ خير كيحذرىـ مف كؿ شر، ىالصحيحة ، كيكجو العباد إل يدةكاألحكاـ الحسنة كالعق
العمـ )عمـ التفسير( مف أىـ العمكـ التي ينبغي لطالب العمـ العناية بيا، كألف هللا تعالى أمر بتدبر 

عمى القائميف بذلؾ، كجعميـ في أعمى  ى، كاالىتداء بآياتو، كأثن، كالتفكر في معانيوريـكتابو الك
َر ُأولُق ] ، فقاؿ سبحانو:بالجنة، ككعدىـ المراتب بَُّروا َآَياتِِف َولَِقَتَذكَّ كَِتاٌب َأْكَزلْـَاُه إَِلْقَؽ ُمَباَرٌك لَِقدَّ

رُ ]كقاؿ: ، {92}ص:[ األَْلَباِب  اَأَفََل َيَتَدبَّ ُروَن ]،  {90}حمؿد:[ وَن الُؼْرَآَن َأْم َظَذ ُقُؾقٍب َأْقَػاُُلَ َأَفََل َيَتَدبَّ

ـْ ِظـِْد َغْرِ اهللِ َلَقَجُدوا فِقِف اْختََِلًفا َكثًِرا  .{29}الـساء:[ الُؼْرَآَن َوَلْق َكاَن ِم

أف أشػػػػػػػػارؾ ببحػػػػػػػػث يتنػػػػػػػػاكؿ دراسػػػػػػػػة األىػػػػػػػػداؼ كالمقاصػػػػػػػػد القرآنيػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػذا فقػػػػػػػػد ارتأيػػػػػػػػت 
خػػػػامس واألرب ػػػػيف ) الدراسػػػػة التحميميػػػػة لمقاصػػػػد وأىػػػػداؼ الحػػػػزب ال بعنػػػػكاف:مكسػػػػكمان لبحػػػػث ا

 (."ٛٗٔ-ٔوسورة الصافات مف اآلية  ٖٛ-ٕٛ"سورة يس مف اآلية  مف القراف الكريـ

ف أف يميمنػػػػػػي الصػػػػػػكاب كالسػػػػػػداد، ك أو كلطفػػػػػػو، ك سػػػػػػأؿ هللا تعػػػػػػالى أف يمػػػػػػدني بعكنػػػػػػو كمٌنًػػػػػػأ
بنػػػػػكف إال مػػػػػف أتػػػػػى هللا بقمػػػػػب  اؿ يػػػػػكـ ال ينفػػػػػع مػػػػػاؿ كاليجعػػػػػؿ ىػػػػػذا العمػػػػػؿ فػػػػػي صػػػػػحائؼ األعمػػػػػ

 .سميـ
 أوًل: أىمية الموضوع:

جػػػػػػؿ األعمػػػػػػاؿ أفاالشػػػػػػتغاؿ بػػػػػػو مػػػػػػف  ،فآتعمػػػػػػؽ مكضػػػػػػكع الدراسػػػػػػة بأشػػػػػػرؼ الكتػػػػػػب كىػػػػػػك القػػػػػػر  -ُ
 رفعيا قدران.أك 
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يػػػػات القػػػػرآف الكػػػػريـ ، كتبنػػػػي قدراتػػػػو فػػػػي فيػػػػـ آالباحػػػػث فػػػػي الدراسػػػػة التحميميػػػػةصػػػػقؿ شخصػػػػية  -ِ
التػػػػػػي تعػػػػػػاني منيػػػػػػا عمػػػػػػـ المقاصػػػػػػد كاألىػػػػػػداؼ يقػػػػػػدـ حمػػػػػػكالن مناسػػػػػػبة لممشػػػػػػاكؿ ف ،فيمػػػػػػان دقيقػػػػػػان 

 .األمة اإلسالمية
عمػػػػػػـ المقاصػػػػػػد كاألىػػػػػػداؼ يرسػػػػػػل اإليمػػػػػػاف فػػػػػػي النفػػػػػػكس، كيجعػػػػػػؿ النػػػػػػاس يعتنػػػػػػكف بػػػػػػالقرآف  -ّ

 الكريـ كيقبمكف عميو كيتحاكمكف إليو.
يػػػػػػػة أف سػػػػػػػكرتي يػػػػػػػس كالصػػػػػػػافات تناكلػػػػػػػت مكضػػػػػػػكعات متعػػػػػػػددة فػػػػػػػي العقيػػػػػػػدة، مثػػػػػػػؿ: الكحدان -ْ

 .ص األنبياء كالمرسميف مع أقكاميـكقص ،كالبعث كالجزاء كأحكاؿ الناس يـك القيامة

 أسباب اختيار الموضوع: ثانيًا:

األىػػػػػػداؼ كالمقاصػػػػػػد  مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إبػػػػػػراز ىر كالثػػػػػػكاب كخدمػػػػػػة لكتػػػػػػاب هللا تعػػػػػػالابتغػػػػػػاء األجػػػػػػ -ُ
 .لسكرة مف سكره

 .ىكعبادة هلل تعال امتثاالن كطاعةن الرغبة في التدبر كالتفكر في القرآف الكريـ  -ِ
رآف عمػػػػػػى الكتابػػػػػػة فػػػػػػي ىػػػػػػذه التشػػػػػػجيع مػػػػػػف األسػػػػػػاتذة الكػػػػػػراـ فػػػػػػي قسػػػػػػـ التفسػػػػػػير كعمػػػػػػـك القػػػػػػ -ّ

 .المكسكعة
التحميميػػػػػػة آليػػػػػػات  زيػػػػػػادة الخبػػػػػػرة كالتعمػػػػػػؽ فػػػػػػي التعامػػػػػػؿ بيػػػػػػذا المػػػػػػني  مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الدارسػػػػػػة -ْ

 .القراف الكريـ
 الكاقع.إبراز ما تناكلتو سكرتي يس كالصافات مف مكضكعات متنكعة كربطيا ب -ٓ
 .األسمكب القرآني في التعبيرالتي تظير جماؿ في السكرتيف إبراز المقاصد كاألىداؼ  -ٔ

 أىداؼ البحث: ثالثًا:

، حيػػػػث جػػػػاء ىػػػػذا البحػػػػث لممسػػػػاىمة فػػػػي بيػػػػاف مقاصػػػػد ىتغػػػػاء األجػػػػر كالثػػػػكاب مػػػػف هللا تعػػػػالاب -ُ
 .السكرتيف الكريمتيفكأىداؼ 

ف مػػػػػف سػػػػػكرة يػػػػػس، كسػػػػػكرة الصػػػػػافات بيػػػػػاف المكضػػػػػكعات األساسػػػػػية لمحػػػػػزب الخػػػػػامس كاألربعػػػػػي -ِ
ظيار مقاصدىا العامة كأىدافيا التي   .ببناء المجتمع اإلسالمي بناءن محكمان  تيعنىكا 

ه فػػػػتح آفػػػػاؽ جديػػػػدة أمػػػػاـ البػػػػاحثيف، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ المكضػػػػكعات التػػػػي تػػػػـ طرحيػػػػا فػػػػي ىػػػػذ -ّ
 .لنتائ  التي تكصؿ إلييا الباحث، كااألطركحة

يجػػػػػػػاد الف ىػػػػػػػك السػػػػػػػبيؿ الكحيػػػػػػػد آبيػػػػػػػاف أف القػػػػػػػر  -ْ حمػػػػػػػكؿ لمقضػػػػػػػايا لمنيػػػػػػػكض بيػػػػػػػذه األمػػػػػػػة، كا 
 .لمبشرية جمعاء المستجدة كالمعاصرة

كٌ  بدراسة عممية تفسيريةإثراء المكتبة اإلسالمية  -ٓ  مة.ميحى
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 راب ًا: الدراسات السابقة:

التػػػػػػي تػػػػػػػـ اعتمادىػػػػػػػا فػػػػػػي قسػػػػػػػـ التفسػػػػػػػير  رسػػػػػػػائؿجػػػػػػاء ىػػػػػػػذا البحػػػػػػػث اسػػػػػػتكماالن لسمسػػػػػػػة ال
     ، كالتػػػػػػػػػػي تتنػػػػػػػػػػاكؿ الدراسػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػالمية أصػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػديفكعمػػػػػػػػػػـك القػػػػػػػػػػراف بكميػػػػػػػػػػة 

: ، ككػػػػػػػاف عنػػػػػػػكاف ىػػػػػػػذا البحػػػػػػػثف كسػػػػػػػكرهآالتحميميػػػػػػػة لممقاصػػػػػػػد كاألىػػػػػػػداؼ المتنكعػػػػػػػة آليػػػػػػػات القػػػػػػػر 
ف الكػػػػريـ "سػػػػورة آالدراسػػػػة التحميميػػػػة لقاصػػػػد وأىػػػػداؼ الحػػػػزب الخػػػػامس واألرب ػػػػيف مػػػػف القػػػػر )

  (." ٛٗٔ – ٔسورة الصافات اآليات   ٖٛ – ٕٛيس اآليات 

 خامسًا: منيج البحث: 

عممػػػػػػي فػػػػػي البحػػػػػػث  فكػػػػػاك  ،فػػػػػػي التفسػػػػػير كالمكضػػػػػكعيالمػػػػػػني  التحميمػػػػػي  الباحػػػػػثتبػػػػػع ا
 :عمى النحك التالي

 ، جػػػػػاعالن فصػػػػػكؿ يتفػػػػػرع منيػػػػػا عػػػػػدة مباحػػػػػث ىف إلػػػػػتقسػػػػػيـ آيػػػػػات الحػػػػػزب الخػػػػػامس كاألربعػػػػػي -ُ
بتحديػػػػػد كاكتشػػػػػاؼ مػػػػػا  قمػػػػػتلكػػػػػؿ مبحػػػػػث آياتػػػػػو المناسػػػػػبة، حسػػػػػب مكضػػػػػكع البحػػػػػث نفسػػػػػو، ك 

ليػػػػػػػػذه  تدالؿباالسػػػػػػػػ قمػػػػػػػتك  ،و آيػػػػػػػػات كػػػػػػػؿ مبحػػػػػػػػث مػػػػػػػف مقاصػػػػػػػػد كأىػػػػػػػداؼ كتحميميػػػػػػػػاتحتكيػػػػػػػ
 .المكضكعيالمقاصد كاألىداؼ بالمني  التحميمي ك 

بػػػػػػذكر اسػػػػػػـ السػػػػػػكرة مػػػػػػع عػػػػػػزك اآليػػػػػػات إلػػػػػػي سػػػػػػكرىا  ،كتابػػػػػػة اآليػػػػػػات مضػػػػػػبكطة بالحركػػػػػػات  -ِ
 .في المتف اآلية كرقـ

 القرآنيػػػػػة تحمػػػػػيالن تحميػػػػػؿ مقاصػػػػػد كأىػػػػػداؼ الحػػػػػزب الخػػػػػامس كاألربعػػػػػيف مػػػػػف خػػػػػالؿ النصػػػػػكص  -ّ
بيػػػػة بمػػػػػا التر ك  ،كاألخػػػػالؽ ،كاسػػػػتنباط مػػػػػا فييػػػػا مػػػػف منيجيػػػػػات إصػػػػالحية فػػػػي العقيػػػػػدة ،عميقػػػػان 
 .كاقع األمة اإلسالميةيخدـ 

 اكتفى الباحث بذكر اسـ المرجع، كاسـ المؤلؼ، كباقي المعمكمات في المراجع. -ْ
 اكتفى الباحث بالترجمة لألعالـ المغمكرة. -ٓ
 المراجع األصمية كالمتعمدة مف كتب التفسير كغيرىا. ىخدمة البحث بالرجكع إل -ٔ
مػػػػػع إيػػػػػراد  االسػػػػػتدالؿ باألحاديػػػػػث النبكيػػػػػة التػػػػػي تخػػػػػدـ المكضػػػػػكع، كتخريجيػػػػػا تخريجػػػػػان عمميػػػػػان  -ٕ

 الصحيحيف.غير حكـ العمماء عمييا ما أمكف في 
 ف، كالمعاجـ المغكية.آبياف معاني المفردات الغريبة مف كتب غريب القر  -ٖ
ألصػػػػحابيا كتكثيقيػػػػا حسػػػػب األصػػػػكؿ، كمراعػػػػاة األمانػػػػة العمميػػػػة فػػػػي بسػػػػة عػػػػزك األقػػػػكاؿ المقت -ٗ

 النقؿ كالتكثيؽ كالتعميؽ.
، كاألعػػػػػػػالـ المتػػػػػػػرجـ ليػػػػػػػـ فػػػػػػػي البحػػػػػػػث، كالمصػػػػػػػادر حاديػػػػػػػث، كاألفيػػػػػػػارس ل يػػػػػػػات إعػػػػػػػداد -َُ

 .اتكالمراجع ، كالمكضكع
 حرؼ اليجائية.ترتيب المصادر كالمراجع حسب األ -ُُ
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 سادسًا: خطة البحث:
 كما يمي: ،ف مقدمة كتمييد كفصميف كخاتمةيتككف البحث م

 مؿ عمى:تأما المقدمة فتش
 : أىمية المكضكع كأسباب اختياره.أكالن 
 .: أىداؼ البحثثانيان 

 ثالثان: الدراسات السابقة.
 رابعان: مني  البحث.
 خامسان: خطة البحث.

 تمييد

 مدخؿ لمقاصد وأىداؼ السور القرآنية 

 ويتكوف مف مبحثيف:

  .ؿ: مفيـو الدراسة التحميمية ومتطمباتياالمبحث األو
 وفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: مفيـك الدراسة التحميمية.

 .المطمب الثاني: متطمبات الدراسة التحميمية

  .المبحث الثاني: مفيـو المقاصد واألىداؼ ومتطمباتيا

 وفيو خمسة مطالب:

 .تعريؼ المقاصد كاألىداؼالمطمب األكؿ: 

 ىمية معرفة مقاصد السكر كاآليات كأىدافيا.: أ المطمب الثاني

 المطمب الثالث: طرؽ معرفة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات.

 .كأىدافيا المطمب الرابع: أىـ المصنفات في مقاصد السكر كاآليات القرآنية 

 .د كأىداؼ السكر كاآليات القرآنيةالمطمب الخامس: مقاص
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                                                                                   الفصؿ األوؿ                           
 (  ٖٛ-ٕٛ)الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ سورة يس اآليات 

 وفيو خمسة مباحث: 

  .المبحث األوؿ: ت ريؼ عاـ بسورة يس

 :وفيو ستة مطالب

 المطمب األكؿ: اسـ السكرة، كترتيبيا كعدد آياتيا.

                                                           المطمب الثاني: مكاف كزماف نزكؿ السكرة.
المطمب الثالث: فضائؿ السكرة.                                                                 

                                                   المطمب الرابع: مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.
                                                         .الخامس: المحكر األساسي لمسكرة المطمب

                                                                                                                                                                            .المطمب السادس: األىداؼ العامة لمسكرة
 .(ٗٗ-ٕٛالمبحث الثاني: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )

 وفيو خمسة مطالب:

 المطمب األكؿ: تعذيب المكذبيف كحسرة المستيزئيف.

 المطمب الثاني: أخذ العبر كالعظات مف ىالؾ األمـ.

 .البعث ىعم لثالث: مشيئة هللا ككماؿ قدرتوالمطمب ا

 .في الككف المطمب الرابع: مف آيات هلل لإلنساف

 المطمب الخامس: رحمة هللا تقي اإلنساف مف العذاب.
 .(ٗ٘–٘ٗ) المبحث الثالث: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية

 :وفيو أرب ة مطالب

 المطمب األكؿ: مكقؼ الكفار مف تقكم هللا كآياتو.   

نكار البعث.  المطمب الثاني: التكذيب كا 

 شؾ فيو. المطمب الثالث: البعث حؽ ال

 المطمب الرابع: الجزاء مف جنس العمؿ.
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 .(ٛٙ–٘٘) المبحث الرابع: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية

 وفيو أرب ة مطالب:

 .نعيـ أىؿ الجنةالمطمب األكؿ: 

 .جزاء المجرميفجينـ المطمب الثاني: 

  .ف لذنكبيـيالث: إنكار الكافر المطمب الث

 مسل الكافريف.  ىالمطمب الرابع: قدرة هللا عم
 .(ٖٛ-ٜٙالمبحث الخامس: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )

 وفيو خمسة مطالب:

  .المطمب األكؿ: نفي الشعر عف الرسكؿ 

 المطمب الثاني:  تسخير األنعاـ لإلنساف داللة عمي الكحدانية. 

 .شرؾ: االستغاثة بغير هللا المطمب الثالث

 المطمب الرابع: إثبات البعث في خمؽ اإلنساف.

 المطمب الخامس: الرد عمى منكرم البعث بضرب المثؿ. 
 الفصؿ الثاني

 ( ٛٗٔ-ٔالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ سورة الصافات اآليات )

 :مباحث وفيو ستة

 .ت ريؼ عاـ بسورة الصافاتالمبحث األوؿ: 

 :مطالب ستةوفيو 

 .، كمعنى سكرة الصافاتالمطمب األكؿ: اسـ السكرة

 : ما كرد في فضؿ سكرة الصافات مف أحاديث.نيالمطمب الثا

 .: عدد آيات سكرة الصافاتثالثالمطمب ال

 الجك العاـ الذم نزلت فيو السكرة.، ك : زماف كمكاف السكرة الكريمةرابعالمطمب ال

 ما بعدىا.ك  ميا: مناسبة السكرة لما قبخامسالمطمب ال

 .، كاألىداؼ العامة لمسكرة: المحكر األساسي لمسكرةلسادسالمطمب ا
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 .(ٓٔ–ٔمقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية ) المبحث الثاني:

 :وفيو ثالثة مطالب

 المطمب األكؿ: إعالف الكحدانية هلل تعالى.

 المطمب الثاني: المنفعة مف تزيف السماء بالككاكب. 

  .: عجز الشياطيف مف استراؽ السمعالمطمب الثالث
 .(ٖٖ–ٔٔالمبحث الثالث: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )

 :مطالب وفيو خمسة

 مف اإلصرار عمى اإلنكار.  المطمب األكؿ: تعجب النبي 

 المطمب الثاني: التمايز بيف الخالئؽ يـك القيامة.

 . ىالمطمب الثالث: انقياد المشركيف عاجزيف هلل تعال

 المطمب الرابع: التالـك بيف رؤساء الشر كأتباعيـ.

 المطمب الخامس: أئمة الكفر كأتباعيـ شركاء في العذاب. 
 .(ٜٗ–ٖ٘مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية ): المبحث الرابع

 :مطالب وفيو ستة 

 المطمب األكؿ: اإلعراض كاالستكبار عمى كممة التكحيد.

 .بالشعر كالجنكف  كؿاتياـ الرسالمطمب الثاني: 

 .حاؿ المنكريف عذاب أليـالمطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: حاؿ المخمصيف جنات كنعيـ.

 .شراب أىؿ الجنة خمران صافيان المطمب الخامس: 

 .لمطمب السادس: صفات الحكر العيفا
 .(ٗٚ-ٓ٘مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية ): المبحث الخامس

 :مطالب وفيو أرب ة 

 .الجنة عف حاليـ في الدنيا لمطمب األكؿ: تساؤالت أىؿا

 المطمب الثاني: طعاـ كشراب أىؿ النار.
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 المطمب الثالث: األبناء تتبع اآلباء في الضاللة.

 المطمب الرابع: اليالؾ مصير المكذبيف في الدنيا كاآلخرة.

  .(ٛٗٔ–٘ٚمقاصد وأىداؼ  سورة الصافات مف اآلية ): المبحث السادس

 :مطالب سب ة وفيو

 .المطمب األكؿ: قصة نكح 

  .المطمب الثاني: قصة إبراىيـ 

 . المطمب الثالث: قصة الذبيح إسماعيؿ

 .المطمب الرابع: قصة مكسى كىاركف عمييما السالـ

 .قصة إلياس المطمب الخامس: 

 .المطمب السادس: قصة لكط 

 .المطمب السابع: قصة يكنس 

 الفيارس
 كتشتمؿ عمى: 

 فيرس اآليات القرآنية الكريمة. ًل:أو 

 فيرس األحاديث النبكية الشريفة. ثانيًا:

 فيرس األعالـ المترجـ ليـ. ثالثًا:

 فيرس المصادر كالمراجع. راب ًا:

فيرس المكضكعات. خامسًا:
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 التمييد
 ؼ السور القرآنيةاخؿ لمقاصد وأىدمد

 ويتكوف مف مبحثيف:
 ومتطمباتيا. لتحميميةاألوؿ: مفيـو الدراسة ا المبحث
 ومتطمباتيا. الثاني: مفيـو المقاصد واألىداؼ المبحث
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 األوؿ  المبحث
 ومتطمباتيا مفيـو الدراسة التحميمية

 :فاوفيو مطمب
 المطمب األوؿ: مفيـو الدراسة التحميمية.

 المطمب الثاني: متطمبات الدراسة التحميمية.
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 المطمب األوؿ
 الدراسة التحميمية مفيوـ

 مصطمح الدراسة التحميمية مركب تركيبان كصفيان مف كممتيف ىما )الدراسة(، ك)التحميمية(،
 كيمكف تعريفيما عمى النحك اآلتي:

ةن، فيك ميداًرس،  الدراسة:أوًل  "كىي مشتقة مف الفعؿ الثالثي )درس(، دارسى ييدارس، ميدارسى
: ت كالمفعكؿ ميدىارىس، ـى و معو "دارسو العم بادلو، دىرىسى

، كدرست الكتاب أم: ذلمتو بكثرة     (ُ)
 .(ِ)القراءة
 اسـ مؤن ث منسكب إلى تىٍحميؿ، كالتحميؿ: عممٌية تقسيـ الكٌؿ إلى أجزائو كرٌد الٌشيء :التحميمية ثانياً 

ا ليا" .إلى عناصره كدراسة تحميمٌية: تت خذ التحميؿى أساسن
(ّ). 

احث أف المعنى المغكم يشير إلى السير مع النص القرآني كممة كبناء عمى ما سبؽ يرل الب 
 كممة حتى يصؿ الباحث إلى المراد كيزيؿ الخفاء كالمبس مف النص.

  :ثالثًا الدراسة التحميمية
التحميؿ عف  ، كيتحدث أثناء، كيقكـ بتحميميا تحميالن مفصالن "ىي أف يقؼ المفسر أماـ اآلية        

، كفي الركايات الغة، في العقيدة كالمغة كالنحك كالبمباحث كالمسائؿتمؼ المكضكعات كالمخ
 .(ْ)ات كالمناقشات كاألدلة كالبراىيف"كاألخبار كالقراءات، كفي األحكاـ كالتشريعات، كفي الخالفيٌ 

   جيد يقكـ بو )بأنيا: لمنص القرآني  التحميميةنو يمكف تعريؼ الدراسة أكيرم الباحث 
  ، كاستنباط مقاصده كدالئمو، كذلؾ النص القرآني أسرارعف بعض الباحث بغرض الكشؼ 

باستخداـ أدكات تحميؿ النص القرآني كعمكـ المغة كالفقو كاألصكؿ كالحديث النبكم كعمكـ القرآف 
 .(ٓ)( بمختمؼ أنكاعيا

 المطمب الثاني
 متطمبات الدراسة التحميمية

تتناكؿ كالـ هللا تعالي لبياف مراده مف لتي االدراسة التحميمية ألىداؼ كمقاصد القرآف الكريـ 
 أم باحث أك عامؿ يخكض في ىذا المجاؿ كيعيش معو أف ؾ يتعيف عمىػػػا، لذلػػمو، كالغاية منيكال

                                                           

 .ّٖٕصأحمد مختار عبد الحميد عمر،  .دمعجـ المغة العربية المعاصرة،  (ُ)
 .َِٓ/ُِالمغة، لألزىرم،  انظر: تيذيب( ِ)
 .(َٓٓ/ُ) ،المرجع السابؽ (ّ)
 .(، بتصرؼ يسيرِٕ/ُ) ،، د. صالح الخالدمالتفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيؽ (ْ)
 .ّانظر: رسالة الطالب أميف حسيف المغير، ص ( ٓ)
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  النحك التالي: لدراسة لخدمة، كتاب هللا، كىي عمىتتكافر فيو متطمبات ىذه ا
   :(ٔ)متطمبات ذاتية أوًل:

كما يحممو المرء مف أفكار كمعتقدات  صاحبيا، نفس في أثرىا ليا العقيدة فإف ،االعتقاد صحة .ُ
 دراستو كأىدافو التي يستخمصيا مف أف تؤثر عمى بد ان أك مكتكبان، كالػػو منطكقػػي كالمػػر فػػتظي

 .أثناء بحثو
 الكالـ بميف الناس فيغركف مذىبيـ، نصرة إلى أصحابيا تدفع فاألىكاء ،اليكل عف التجرد .ِ

  .المذاىب غالة مف كنحكىـ كالمعتزلة كالرافضة القدرية طكائؼ كدأب ،البياف كلحف
الطاعات، قاطعان  ف هللا، كيككف تقيان مقبالن عمىأف يككف مؤمنان سميـ المقصد ليناؿ التكفيؽ م .ّ

 ليفتح هللا عميو مف البركات. عالقاتو مع المعاصي
    يف العالـ كاالنتفاع بعممو، حسف الخمؽ كالتكاضع كليف الجانب، فالصمؼ كالتكبر يحكالف ب .ْ

 فمك كاف عممو نافعان لنفعو.
بالتأني كالصبر، حتى يحسف في دراستو كيقكميا، كيمـ بكؿ ما ىك نافع كمفيد، ينتفع  أف يتحمى .ٓ

                                                                            بو القارئ كالمتمقي.

 ممية:متطمبات ع ثانيًا:

  التفسير،  عف حقيقة التي تساعد الباحث عمى الكشؼكتتمثؿ في جممة مف العمـك كالمعارؼ
 ،البالغة كعمكـ كالصرؼ كالنحك كىي: العمـ بالمغة ككذلؾ بياف األساليب البالغية لمقرآف الكريـ

الدنيا  كعمكـ كالسنة النبكية، كعمـ القراءات، ف،آ، كعمكـ القر العقيدة كعمـ الفقو أصكؿ كعمـ
 .(ِ)المطمكبة

  يجب عمى الباحث أف يككف عالمان بتفسير القرآف بالقرآف، كالقرآف بالسنة، ككذلؾ العمـ بالتفسير
كالصحابة الكراـ كالتابعيف(، ىذا باإلضافة إلى معرفة التفسير  بالمأثكر )ما كرد عف الرسكؿ 

 بالرأم كقكاعده.

  بط اآليات بالكاقع، مع محاكلة معالجة سعة اطالع الباحث الثقافية بحيث يتمكف مف ر
 المشكالت التي تكاجو األمة، ككذلؾ مكقؼ اإلسالـ مف القضايا العصرية المتجددة.

 

 

                                                           

 .(َّْ/ُ) ،، لمناع القطافمباحث في عمـك القرآف (ُ)
 .(ُٓ/ِ) ،، لمزرقانيمـك القرآفانظر: مناىؿ العرفاف في ع (ِ)
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 المبحث الثاني

 ألىداؼ وأىميتيامفيـو المقاصد وا
 مطالب: خمسةوفيو 

 .ت ريؼ المقاصد واألىداؼمطمب األوؿ: ال
 وأىدافيا. ر واآلياتأىمية م رفة مقاصد السو : الثانيالمطمب 
 .وأىدافيا اآليات: طرؽ م رفة مقاصد السور و الثالثالمطمب 
 وأىدافيا. المصنفات في مقاصد السور واآليات: أىـ الرابعالمطمب 

 المطمب الخامس: مقاصد وأىداؼ السور واآليات القرآنية.
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 المطمب األوؿ
 ت ريؼ المقاصد واألىداؼ

 :وفيو

 :لغة واصطالحاً  أوًل: ت ريؼ المقاصد
، كالمقصد ىك إتياف الشيء كاكتنازه، يقاؿ: أقصده السيـ، إذا أصابو جمع مقصد :المقاصد لغة
 :لعرب لمعاف عديدة منياكقد استعممت كممة القصد في لغة ا، (ُ)فقتؿ مكانو

بِقؾِ ]: تعالى كمنو قكلو :الطريؽ استقامة .ُ  تبييف هللا عمى أم {2}الـحل:[ َوَظَذ اهللِ َقْصُد السَّ
 كمنيا أم  {2}الـحل:[ َوِمـَْفا َجائِرٌ ] الكاضحة، كالبراىيف بالحج  إليو كالدعاء المستقيـ الطريؽ
 .(ِ)قاصد غير طريؽ

 مف بالقصد عميكـ أم ،(ّ) (القصد القصد تبمغوا) :كمنو قكلو  الطرفيف: بيف ال دؿ والوسط .ِ
 .(ْ)صد العدؿ كىك الكسط بيف الطرفيف، كالق كالفعؿ القكؿ في األمكر

 .(ٓ)مكانو فقتؿ أصاب إذا السيـ، كأقصد ان قصد الشيء قصدت الشيء: إتياف .ّ
 الكسر ىك: كقيؿ كسرتو، أم قصدان  العكد قصدت: تقكؿ كاف، كجو أم في الكسر :القصد .ْ

 .(ٔ)كتقصد فانقصد كقصدتو أقصده قصدتو بالنصؼ
د" كمكاقعيا مف كالـ العرب ص  ؽ" (ٕ)جني قاؿ ابف الشيء، نحك كالنيكض كالتكجو االعتزاـ .ٓ

 .(ٖ)لالعتزاـ كالتكجو كالنيكض نحك الشيء عمى اعتداؿ كاف ذلؾ أك جكر

 :حاً المقاصد اصطالً 

 لممقاصد عدة ت ريفات اصطالحية منيا:
 .(ٗ) تحقيؽ امتثاؿ المكمؼ ألكامر الشريعة .ُ

                                                           

 (.َِٓ/ِانظر: مقاييس المغة، البف فارس، )( ُ)
 .(ّّٓ/ّ، )، البف منظكرلساف العرب (ِ)
 (.ّْٔٔ)، ح(ٖٗ/ٖمؿ، )الع ىالرقائؽ، باب القصد كالمداكمة عمصحيح البخارم، كتاب  (ّ)
 .(ّّٓ/ّ) ،، البف منظكرانظر: لساف العرب (ْ)
 .(ٕٓٓ/ُ) ،البف فارس ،مجمؿ مقاييس المغة (ٓ)
 .(ّٓٓ/ّ) ،، البف منظكرلساف العرب (ٔ)
، ىك عثماف بف جنى المكصمي، أبك الفتح، مف أئمة األدباء كالنحك كلو شعره كلد بالمكصؿ كتكفي ابف جني( ٕ)

 (.َِ/ْعاـ، مف تصانيفو شرح ديكاف المتنبي، البيي ، األعالـ لمزركمي، ) ٓٔببغداد عف نحك 
 .(ّٔ/ٗ) ،، لمزبيدمتاج العركس (ٖ)
 .(ُُٓ/ُ) ،، إلسماعيؿ بف الحسينينظرية المقاصد عند ابف عاشكر (ٗ)
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 .(ِ)األسرار التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا" " (ُ)تعريؼ عالؿ الفاسي .ِ
ال تختصر  المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا بحيث" .ّ

 .(ّ) "نكع خاص مف أحكاـ الشريعة مالحظتيا بالككف عمى
 الت ريؼ المختار:

)ىي األسرار التي كضعيا الشارع في المعاني كالحكـ ككافة شئكف الحياة لتحقيؽ المصمحة 
 العامة لمعباد(.

 ت ريؼ األىداؼ لغة واصطالحًا: :ثانياً 
 : األىداؼ لغةً 

 .(ْ)"جبؿ كمنو سمي الغرض ىدفان  أك رمؿ كثيب أك بناء مف مرتفع، يءش كؿ" .ُ
 .(ٓ)"مشرؼ مرتفع بناء كؿ اليدؼ" .ِ

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

 .(ٔ) "دالمصالح أك درء المفاس
ىي تحقيؽ المصالح التي تعكد عمى العباد في  القرآف الكريـكيرل الباحث أف األىداؼ في 

 كدخكؿ الجنة. دنياىـ، كتحقيؽ العبكدية هلل، كفي آخرتيـ الفكز برضكاف هللا 
 المطمب الثاني

 وأىدافيا أىمية م رفة مقاصد السور واآليات
 الزينة بأنكاع المزينة الخالية، األنيقة البييجة كالدكحة العالية، النضيرة كالشجرة إف السكرة تككف .ُ

 دائرة ككؿ كالدكائر، المقاطع تمؾ إلى منعطفة كأفنانيا الدر، بأفناف الكرؽ أنيؽ بعد المنظكمة
 كما أكليا، كاصؿ قد السكرة كآخر بعدىا، بما ممتحمة كشعبة قبميا، بما متصمة شعبة ليا منيا
 عمى مشتممة كبرل، دائرةن  سكرة كؿ فصارت قبميا، ما ابتداؤىا عانؽك ، بعدىا ما انتياؤىا الحـ
، اآليات دكائر  ثمارىا تكاصؿ كحسف أفنانيا، تعاطؼ فػػبمي ـ،ػػػالض ةػػالعجيب النظـ، البديعة الغيرًٌ

                                                           

ـ في بيت عمـ كديف، كحفظ القرآف، كتخرج مف جامعة القيركاف، كقاـك َُُٗعالؿ عبد الكاحد الفاسي، كلد ( ُ)
 .(ِْٔ/ْ، اإلعالـ، لمزركمي، )المحتؿ الفرنسي

 .(ٕ/ُ) ،، لعالؿ الفاسييارمكامقاصد الشريعة اإلسالمية كم (ِ)
 .(ُٓٔ/ُ) ،، البف عاشكرمقاصد الشريعة اإلسالمية (ّ)
 .(ُِْْ/ْ) ،، ألبي نصر إسماعيؿ الفارابيالصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ْ)
 .(ّْٔ/ٗ) ،، البف منظكرلساف العرب (ٓ)
 .(ٕٗ/ُ) ،، د. يكسؼ حامد العمـالمقاصد العامة لمشريعة اإلسالمية (ٔ)
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 .(ُ)كأغصانيا كمف حقؽ المقصكد منيا، عرؼ تناسب آييا، كقصصيا، كجميع أجزائو
معرفة في تفسير كالـ هللا تعالي،  فيمان صحيحان كيكصؿ إلى كتاب هللافيـ  أنو يعيف عمى .ِ

 : "كغايتو معرفة الحؽمقاصد السكر لبقاعي في كالمو عمىو، يقكؿ اػو كىكايتػػكالتبحر في داللت
 .(ِ)مف تفسير كؿ آية مف تمؾ السكر، كمنفعتو التبحر في عمـ التفسير كمعاني السكر

       ـ هللا تعالي مؤتمفان ار مقاصد السكر يجعؿ كالأف تفسير القرآف باعتب (ّ)كيقكؿ دراز .ّ
نحك كماؿ نظمو كمعانيو كتككف السكرة معو كالبناء المرصكص ككالعقد  منتظمان عمى
 .(ْ)المتناسؽ 

تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ ىذا القرآف كىك التدبر كاليداية،  أف عمـ مقاصد السكر راجع إلى .ْ
َر ُأوُلق األَْلَباِب كَِتاٌب َأْكَزْلـَ ]ى: كماؿ قاؿ تعال بَُّروا َآَياتِِف َولَِقَتَذكَّ ، فاهلل  {92}ص:[ اُه إَِلقَْؽ ُمَباَرٌك لَِقدَّ

أمرنا بالتدبر لمعرفة مراده مف كالمو، كالعمؿ بو، كليس المقصكد بالتدبر ىك النظر في  ىتعال
ف مقصكد الخطاب : "فإف عاقؿ يعمـ أ (ٓ) عباراتو كألفاظو دكف النظر لمقاصده، قاؿ الشاطبي

نما التفقو في المعرفة كالمراد بو  .(ٔ) "ليس ىك التفقو في العبارة، كا 
 تككف حتى ،الميشكىمىة األدلة مف المقاصد كاستخراج كالبحث، بالتنقيب، األمة، ىذه عمماء تعكيد .ٓ

 فيككنكا التشريع، مف كمقصده الشارع تشريع لفيـ زماف كؿ في صالحة األمة عمماء طبقات
 .(ٕ) التشريعية األحكاـ استنباط عمى فقادري

إف مقاصد السكر مف أعظـ ما يتحقؽ بيا ربط اآليات بالكاقع، كذلؾ أف المتدبر في مقصد  .ٔ
التفاعؿ كالعمؿ كالتطبيؽ، فالقارئ لسكرة اإلخالص  ىرة يعايش السكرة معايشة تبعثو عمالسك 

ي تكحيد يستحضر ىذا المقصد فمثالن حيف يدرؾ ما تيدؼ إليو السكرة مف تحقيؽ اإلخالص كال
 .تحقيؽ المقصكد ىآياتيا ككمماتيا فيبعثو ذلؾ عم
                                                           

 .(ُْٗ/ُ) ،، إلبراىيـ بف عمر البقاعيمقاصد السكر ىمصاعد النظر لإلشراؼ عم (ُ)
 .(ُٓٓ/ُ) ،، لمبقاعيمقاصد السكر ىمصاعد النظر لإلشراؼ عم (ِ)
محمد عبد هللا دراز: أحد أعالـ األزىر بكجو خاص، كعمماء المسمميف بكجو عاـ، في القرف الماضي، كلد عاـ ( ّ)

، انظر: مقدمة كتاب ُٖٓٗع مميـ، جمع بيف العمـ كالعمؿ، كتكفي رحمو هللا عاـ ـ، كىك عالـ فذ، ككا ُْٖٗ
 .ٓالنبأ العظيـ، محمد دراز، تقديـ: عبد العظيـ إبراىيـ المطعني، ص

 .(ُٓٓ/ُ) ،، لمحمد عبد هللا درازانظر: النبأ العظيـ (ْ)
طبي، كنيتو أبك إسحاؽ، قيؿ: كلد سنة الشاطبي: إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي المالكي، الشيير بالشا( ٓ)

 (.َْْ/ٖعشريف كسبعمائة، كتكفي رحمو هللا عميو سنة سبعيف كسبعمائة، انظر: مكسكعة مكاقؼ السمؼ، )
 .(َْٗ/ّ) ،، لمشاطبيالمكافقات (ٔ)
 .(ُٖٓ/ّ) ،، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٕ)
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إف معرفة مقصد السكرة الذم تنظـ بو معانييا كآياتيا سبيؿ لمسالمة مف الخطأ كتفسير كالـ  .ٕ
 هللا عمى غير مراده.

كائع رسكخ اإليماف، كزيادة نكر القمب، كقرار العيف بما يتضح مف ر  عمىإف ىذا العمـ يبعث  .8
يحصؿ في غيره، ذلؾ انو  ىذا العمـ العظيـ، كيحصؿ معو مف المذة كالمتعة كالسركر ما ال

 .عمـ يبحث في الحكـ كالمقاصد

 .ف الكريـ كأىدافوآشرح مقاصد القر مف خالؿ تكضيح ك  اإلسالـبرسالة  اإليماف إلىدعكة الناس  .ٗ
ك تفسير القرآف بالنظر كالتأمؿ أف ىذا االتجاه في التفسير ىك مف تفسير القرآف بالقرآف، في .َُ

في كالمو، بالنظر في افتتاح  السكرة مف تحقيؽ مراد هللا تعالى كالتدقيؽ فيما تكحي إليو
 .(ُ)السكرة كاختتاميا، كسابقيا كال حقيا، كمكضكعاتيا، كألفاظيا

 أف أبرىف يبرز ىذا العمـ إعجاز القرآف كنظمو، يقكؿ سعيد حكل: "لقد استطعت بحمد هللا  .ُُ
عمى أف كماؿ القرآف في كحدة آياتو في السكرة الكاحدة، ككمالو في الكحدة الجامعة التي 

 .(ِ)تجمع بيف سكره كآياتو عمى طريقة لـ يعرؼ ليا العالـ مثيالن، كال تخطر عمى قمب بشر" 

 المطمب الثالث
 طرؽ م رفة مقاصد وأىداؼ السور واآليات

دراكو  بني عمىم اكالكصكؿ إليي ياتصد اآلاقالكشؼ عف م االجتياد، كدقة االستنباط، كا 
صفاء لمذىف، كصحة  االعاـ، كيتطمب فيمي ، كذلؾ أنو مرتب بعد إدراؾ المعنىكتختمؼ فيو العقكؿ

 .(ّ)في الذكؽ، كمعرفة في كالـ العرب 
 :أمكر يحتاج إلى استنباطيا اكالكصكؿ إليي ياتصد اآلاكطريقة الكشؼ عف مق

خالص ال مؿ هلل وحدههلل ت الي الست انة با .ُ     تحقيؽ المقصد مف الخمؽ كىك العبادة  إف :وا 
اَك َكْستَِعيُ ]: ىيتـ بدكف استعانة باهلل، لذلؾ قاؿ تعال ال اَك َكْعُبُد َوإِيَّ ، كيقكؿ {5}الػاحتة:[ إِيَّ

: "إف النظر المجرد في الدليؿ دكف تكفر أسباب الجميؿ ابف تيمية رحمو هللا تعالىاإلماـ 
         اية، مف ذكر هللا كالمجكء إليو كدكف انتفاء المكانع المعكقة، مف كسكسة الشيطاف، اليد
 .(ْ) يحصؿ الفقو الصحيح" ال

                                                           

 .ُُص ،، لمحمد الربيعة عمـ مقاصد السكر (ُ)
 (.ِٕ/ُسعيد حكل، )في التفسير، األساس ( ِ)
 .ْٕص ،، لمحمد الربيعةعمـ مقاصد السكر (ّ)
 .(ّٓ/ُ) ،، البف تيميةنقض المنطؽ (ْ)
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السكر ىك الفيـ اآليات ك "أكؿ ما ينبغي معرفتو لمكصكؿ لمقاصد  الفيـ الصحيح لممقصد: .ِ
 .ُ) )ف ذلؾ ييدم لمطريؽ الصحيح إليو"إالصحيح لممقصد، ف

كما سأذكرىا الحقان بإذف هللا  ب ض الكتب والتفاسير التي ت تني بمقاصد السورالست انة ب .ّ
 جؿ كعال.

 في بياف ما أنزلت فيو السكر كما يككف منطمقان  الكتب واآلراء الواردة عند السمؼ ىالرجوع إل .ْ
 .لتحديد مقاصدىا

يؼ بكالـ هللا فك إف فيـ جزء مف الكالـ دكف فيـ بقيتو يعد نقصان، مرعاه السياؽ والقرائف: .ٓ
 فيو. يءال بد مف فيـ الكالـ ضمف السياؽ الذم ج إذتعالي 

    ىذا القراف ال يمنح كنكزه  إفقاؿ سيد قطب رحمو هللا: "  الم ايشة الروحية الحية لمسورة: .ٔ
 .(ِ)ح، ركح المعرفة المنشئة لمعمؿ"إال لمف يقبؿ عميو بيذه الرك 

ؿ بمعناىا العاـ في معرفة ان أىمية أسباب النزك يقكؿ ابف عاشكر مؤكدم رفة أسباب النزوؿ:  .ٕ
 مف فإف المقامات مقتضى تتبع بالغية خصكصيات إدراؾ إلى المفسر ينبو ما كمنيا: "المقصد
 .(ّ) الكالـ مقاـ تصكير عمى يعيف ما النزكؿ أسباب

 المطمب الرابع
 أىـ المصنفات في مقاصد السور واآليات القرآنية وأىدافيا

قكاعده كخط منيجو، كألؼ  أرسى الذم ك العمدة في عمـ مقاصد السكر، فيكيعد البقاعي ى
 .تأليفان مستقالن 

 في كتابو مصاعد النظر لإلشراؼ عمىىذا العمـ كبيف معالمو  (ْ) كقد عرؼ اإلماـ البقاعي
سكرة ؿ ىك عمـ يعرؼ منو مقاصد السكر، كمكضكعاتو ىي آيات السكر، ك"مقاصد السكر فقاؿ: 

 .(ٓ)" ، كغايتو معرفة الحؽ مف تفسير كؿ آية مف تمؾ السكرةحياليا ىعم
 :(ٔ)أصناؼثالثة  في العناية بيذا العمـ إلى المفسريفكيمكف لنا أف نقسـ 

                                                           

 .(ْٖ/ُ) ،، لمحمد الربيعةعمـ مقاصد السكر (ُ)
 .(ُٖ/ُ) ،، لسيد قطبمعالـ في الطريؽ (ِ)
 .(ْٕ/ُ) ،، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ّ)
عمرك بف حسف البقاعي الشافعي، برىاف الديف، أبك الحسف، العالمة المحدث الحافظ، كلد البقاعي: إبراىيـ بف ( ْ)

 .ِْىػ، نظـ العقبات في أعياف األعياف، صَٖٗسنة 
 .(ُٓٓ/ُ) ،، لمبقاعيمقاصد السكر ىمصاعد النظر لإلشراؼ عم (ٓ)
 .( باختصارِٗ/ُ) ،، لمحمد الربيعةانظر عمـ مقاصد السكر (ٔ)
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المفسركف الذيف أشاركا لمقاصد السكرة مف غير تصريح، فنجد أف غالب المفسريف  الصنؼ األوؿ:
النزكؿ كأحكالو، كعنايتيـ بعمـ المناسبات، دكف المتقدميف قد عنكا بيذا العمـ ضمف عنايتيـ بعمـ 

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

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

 .عيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ"الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ ك "الزمخشرم في تفسيره  .ُ
 .سير الفخر الرازمتف .ِ

عمـ مقاصد السكرة كسمككا فيو منيجان في ألفكا في المفسركف كالعمماء الذيف  :الصنؼ الثالث
 تفاسيرىـ كمف ىؤالء:

 بصائر ذكم التميز في لطائؼ الكتاب العزيز".و: "الفيركز آبادم في كتاب .ُ
رر في تناسب مقاصد السكر " كنظـ الد كتابيو: "مصاعد النظر لإلشراؼ عمىالبقاعي في  .ِ

 اآليات كالسكر".
 سيد قطب في تفسيره الظالؿ. .ّ
 الطاىر ابف عاشكر في تفسيره التحرير كالتنكير. .ْ
 .تفسير الشيل أحمد مصطفي المراغي .ٓ
 ."صفكة التفاسير"محمد عمي الصابكني في كتابيو: " قبس مف نكر القرآف " ك  .ٔ
 ".زحيمي في كتابو " التفسير المنيركىبة ال .ٕ
 ." كمقاصدىا في القرآف الكريـ أىداؼ كؿ سكرةفي كتابو "  شحاتوعبد هللا  .ٖ

 المطمب الخامس
 مقاصد وأىداؼ السور واآليات القرآنية

تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ  كاآليات القرآنية راجع إلىمعمكـ أف عمـ مقاصد كأىداؼ السكر 
 .رفيـ التفسيالقرآف الكريـ كىك التدبر كاليداية، كىذا العمـ لو دكر عظيـ كأثر كبير في 

ىي المكضكعات التي تدكر عمييا آيات سكرة ما، يعني أف سكرة مف " ومقاصد السور القرآنية:
السكر التي في القرآف أك أف معظـ السكر أك كؿ السكر ليا مكضكع تدكر عميو اآليات كالمعاني 
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ـ التفسير التي في ىذه السكرة، إذا عمـ ىذا المقصد، يعني ىذا الغرض ىذا المكضكع، فإف في
سيككف سيالن، بؿ سيفيـ المرء كالـ األكليف، كسيفيـ كالـ المحققيف بأكثر مما إذا أخذ اآليات 

 .(ُ) "مجردة عف مكضكع السكرة

    ذكر ثالثة أقكاؿ  ف في ىذا العمـ، كلكني سأقتصر عمىكلقد تكمـ الكثير مف المفسري
 منيـ:

 .(ٕ)ند "محمد رشيد رضا" : مقاصد وأىداؼ السور واآليات القرآنية عأولً 

كىذا  ،بياف حقيقة أركاف الديف الثالثة التي دعا إلييا الرسؿ كضؿ فييا أتباعيـالمقصد األوؿ: 
 المقصد يتككف مف ثالثة أركاف:

 .لمديف، اإليماف باهلل تعالى الركف األوؿ:

 عقيدة البعث كالجزاء. الركف الثاني:

 .العمؿ الصالح الركف الثالث:

 بياف ما جيؿ البشر مف أمر النبكة كالرسالة ككظائؼ الرسؿ. اني:المقصد الث

 إكماؿ نفس اإلنساف مف األفراد كالجماعات كاألقكاـ.المقصد الثالث: 

 اإلصالح اإلنساني االجتماعي السياسي الكطني بالكحدات الثماني. المقصد الرابع:

 خصية مف الكاجبات كالمحظكرات.تقرير مزايا اإلسالـ العامة في التكاليؼ الش المقصد الخامس:

 بياف حكـ اإلسالـ السياسي الدكلي. المقصد السادس:

 اإلصالح المالي. اإلرشاد إلى المقصد السابع:

خير لمبشر نظرة عامة ما فيو ال اـ الحرب كدفع مفاسدىا كقصرىا عمىإصالح نظ المقصد الثامف:
 رب كالسمـ كالمعاىدات.في فمسفة الح

 طاء النساء جميع الحقكؽ اإلنسانية كالدينية كالمدنية.إع المقصد التاسع:

 تحرير الرقبة. المقصد ال اشر:

 
                                                           

 .ٔص ،، لصالح بف عبد العزيز آؿ الشيلر كأثر ذلؾ في فيـ التفسيرمقاصد السك  (ُ)
 (.ُّٗ/ُ) ،، لمحمد رشيد رضاانظر: الكحي المحمدم( ِ)
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 :(ٔ): مقاصد وأىداؼ السور واآليات القرآنية عند محمد الطاىر ابف عاشور"ثانياً 

تحدث محمد الطاىر بف عاشكر في مقدمة تفسيره التحرير كالتنكير عف مقاصد السكر 
 مانية:كاآليات القرآنية كجعميا ث

 يزيؿ ألنو الخمؽ، إلصالح سبب أعظـ كىذا الصحيح، العقد كتعميـ االعتقاد إصالح المقصد األوؿ:
 اإلشراؾ عف الناشئة األكىاـ مف القمب كيطير الدليؿ، عميو قاـ ما لغير اإلذعاف عادة النفس عف

 .بينيما كما كالدىرية

إنما ب ثت ألتمـ : )يرة عف رسكؿ هللاركاه أبك ىر  الذماألخالؽ، ففي الحديث المقصد الثاني: 
 .(ِ)األخالؽ( صالح

األحكاـ، فقد جمع القرآف الكريـ جميع األحكاـ جمعان كميان في الغالب، كجزيئان في  المقصد الثالث:
ءٍ ] :ىالميـ، فقكلو تعال   {3ائدة:}امل[ الَقْقَم َأْكَؿْؾُت لَُؽْؿ ِديـَُؽؿْ ]كقكلو: ، {22}الـحل:[ تِْبَقاًكا لُِؽؾي ََشْ

 المراد بيا إكماؿ الكميات التي منيا األمر باالستنباط كالقياس.

اميا سياسة األمة، كىك باب عظيـ في القرآف القصد منو صالح األمة كحفظ نظ: المقصد الرابع
 .كاإلرشاد إلي تككيف الجامعة

 القصص كأخبار األمـ السالفة لمتأسيس بصالح أحكاليـ. المقصد الخامس:

 كنشرىا الشريعة تمقي إلى يؤىميـ كما المخاطبيف، عصر حالة يناسب بما التعميـ سادس:المقصد ال
 .العرب مخالطي عمـ مبمغ ذلؾ ككاف األخبار كعمـ الشرائع عمـ كذلؾ

 ككذلؾ كالكعيد، الكعد آيات جميع يجمع كىذا كالتبشير، كالتحذير كاإلنذار المكاعظ المقصد السابع:
 .كالترىيب الترغيب باب كىذا نديف،لممعا كالمجادلة المحاجة

 داللة عمى يتكقؼ التصديؽ إذ الرسكؿ صدؽ عمى دالة آية ليككف بالقرآف اإلعجاز المقصد الثامف:
 .التحدم بعد المعجزة

 .(ٖ)ثالثًا: مقاصد وأىداؼ السور واآليات القرآنية عند "عبد الكريـ الحامدي" 

تقسيمات المقاصد عند ابف عاشكر كىي انطمؽ الدكتكر عبد الكريـ الحامدم إلي مزج 
 أف مقاصد القرآف العامة ثالثة كىي: لعامة كالمقاصد الخاصة، فتكصؿ إلىالمقاصد ا

                                                           

 .(َْ/ُ) ،، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ُ)
 (.ِّٕ) ح ،(ُّْ/ُ) ،، محمد بف اسماعيؿ البخارماألدب المفرد بالتعميقات، باب حسف الخمؽ (ِ)
 (.ْٕ/ُالكريـ، لعبد الكريـ الحامدم، ) مقاصد القرآف (ّ)
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إصالح مقصد تحقيؽ الصالح الفردم، كيشمؿ مقصد إصالح العقؿ، كمقصد  المقصد األوؿ:
 .النفس، كمقصد إصالح الجسـ

كيشمؿ مقصد الصالح العائمي، كمقصد مقصد تحقيؽ الصالح االجتماعي،  :ثانيالمقصد ال
 .المالي، كمقصد اإلصالح العقابي اإلصالح

التشريعي كمقصد  مقصد تحقيؽ الصالح العالمي، كيشمؿ مقصد اإلصالح :ثالثالمقصد ال
 .اإلصالح السياسي

مقاصد  دم عف المقاصد، يجد أنو اعتمد عمىالناظر في تقسيمات عبد الكريـ الحام
 يك ال يخرج عف الدائرة الفقيية.الشريعة كالتشريع ف

 :الرأي المختار مف ىذه التقسيمات السابقة 

      بعد النظر كالبحث في مقاصد كأىداؼ السكر القرآنية كجدت أفضؿ التقسيمات عند 
 ، فتقسيماتو اشتممت عمىابف عاشكر ألنيا تضمنت المقاصد كاألىداؼ األساسية لمقرآف الكريـ

صالح النفس البشريةجميع األنكاع مف حيث اال     كالذم  ،عتقاد كما يتعمؽ باألحكاـ الشرعية كا 
 : أف جميع ىذه األمكر كانت تدكر حكؿ المككنات الرئيسة لمديف، كىي:(أراه مناسبان )

 . مقاصد بالمعامالت.ّ     . مقاصد تتعمؽ بالتشريعِ األخالؽمقاصد تتعمؽ بالعقيدة  .ٔ
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 األوؿالفصؿ 
 لمقاصد وأىداؼ  الدراسة التحميمية

 (ٖٛ-ٕٛسورة يس اآليات )
 :وفيو خمسة مباحث 

 .يسالمبحث األوؿ: ت ريؼ عاـ بسورة 
 (.ٗٗ-ٕٛالمبحث الثاني: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )
 (.ٗ٘-٘ٗالمبحث الثالث: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )
 (.ٛٙ-٘٘المبحث الرابع: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )

 (.ٖٛ-ٜٙبحث الخامس: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )الم
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 المبحث األوؿ
 ت ريؼ عاـ بسورة يس

 ة مطالب: ست وفيو
 وعدد آياتيا.وترتيبيا المطمب األوؿ: اسـ السورة 

 المطمب الثاني: مكاف وزماف نزوؿ السورة.
 المطمب الثالث: فضؿ السورة.

 وما ب دىا.المطمب الرابع: مناسبة السورة لما قبميا 
 المطمب الخامس: المحور األساسي لمسورة.
 المطمب السادس: األىداؼ ال امة لمسورة.
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 المطمب األوؿ
 عدد آياتياو  ،ترتيبيااسـ السورة، و 

  اسـ السورة: :ولً أ

سميت ىذه السكرة يس بمسمى الحرفيف الكاقعيف في أكليا في رسـ المصحؼ ألنيا انفردت 
    ككذلؾ كرد اسميا عف ، عمما عمييا منطقكىماليا عف بقية السكر، فصار مميزيف  بيما فكانا

 .(ُ)  يالنب

 : (ِ)اسـ لمسورة        

 الفتتاحيا بيا. يس، سكرة .ُ

كبعد ما تتبعت كتب التفسير في معرفة اسـ السكرة كجدت أكثر الكتب تحدثت عف اسميا   
 تعالى هللا صمكات األعظـ الرسكؿ اسـكقيؿ  ،الىتع أسمائو مف اسـ فقد أحالكا اسـ السكرة إلي أنيا:

 .(ّ)عميو كسالمو

 السكرة كىي ،(ْ)ىي السادسة كالثالثكف بحسب المصحؼ العثماني عدد آياتيا:ترتيبيا و  ثانيًا:
 .(ٓ)الفرقاف سكرة كقبؿ أكحي قؿ سكرة بعد نزلت النزكؿ، ترتيب في كاألربعكف الحادية

 عدد آياتيا:

 كتسع سبعمائة ككمماتيا، الباقيف عند كاثنتاف الككفييف عند آيات كثالث ثمانكف آياتيا عدد .ُ
 .(ٔ)آالؼ ثالثة كحركفيا ،كعشركف

 المطمب الثاني
 مكاف وزماف نزوؿ السورة

ـُ ]: تعالى قكلو إف: قالت فرقة أف إال جماعاإلب مكية كىى الجف سكرة بعد نزلت ا َكْح إِكَّ

ٍء أْحَصْقـَاُه ِِف إَِماٍم ُمبِيٍ ُكْحقِل اَدْقَتك َوَكْؽُتُب َما َقدَّ    ةممػػػس يػػبن يػػف تػػنزل {29}يس:[ ُمقا َوَآَثاَرُهْؿ َوُكؾَّ ََشْ
                                                           

 .(ُّْ/ِِ) ،، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ُ)
 .(َّٗ/ُ) ،، لمفيركزآبادمبصائر ذكم التميز في لطائؼ الكتاب العزيز (ِ)
 .(ٖ٘٘/ٔ) ،، لمحمد عبد المطيؼ الخطيبأكضح التفاسير (ّ)
 .(َْٖٔ/ٖ) ،، لسعيد حكلتفسير األساس (ْ)
 .(ِّْ/ِِ) ،، البف عاشكرلتنكيرالتحرير كا (ٓ)
 .(َّٗ/ُ) ،، لمفيركزآبادمبصائر ذكم التميز في لطائؼ الكتاب العزيز (ٔ)
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 .(ُ) مدنية أنيا أم  الرسكؿ مسجد جكار إلى كينتقمكا ديارىـ يترككا أف أرادكا حيف األنصار مف

قاؿ كالبقاعي  ،قرًب المسجدً يتحكلكا إلى  أف عف جابًر بًف عبًدهللًا؛ قاؿ: أراد بنك سممةى ك 
             فقالكا: ما كاف يسرنا  آثارىكـ يا بني سممةى! دياريكـ تكتبي  :فقاؿ فبمغ ذلؾ النبي   ،خاليةه 

 .ِ) )أن ا كنا تحكلنا
 المطمب الثالث
 فضائؿ السورة

  فضائؿ السورة:
ف قمباً  شيء لكؿ إف) :قاؿ  هللا رسكؿ أف  مالؾ بف أنس عف .ُ  فمف ،يس القرآف قمب وا 

 .(ّ) (مرات عشر القرآف قراءة بيا لو ت الى للا كتب يس قرأ
 منيا آية كؿ مع نزؿ كذركتو القرآف سناـ البقرة: قاؿ  هللا رسكؿ أف: " يسار بف معقؿ عف .ِ

 أك ،فكصمت العرش، تحت مف...  القيكـ الحي ىك إال إلو ال هللا كاستخرجت ،ممكان  ثمانكف
 إال اآلخرة كالدار  هللا يريد رجؿ يقرؤىا ال القرآف، قمب كياسيف البقرة، بسكرة كصمت: قاؿ
 .(ْ)"مكتاكـ عمى اقرءكىا لو، هللا غفر

 
 المطمب الرابع

 سبة السورة لما قبميا وما ب دىامنا
 مناسبة السورة لما قبميا: :أولً 
: قكلو الفةالس السكرة في جاء لما نوتظير كجكه اتصاليا بما قبميا كىي سكرة فاطر أ .ُ

ـْ َجاَءُهْؿ َكِذيٌر ]: كقكلو، {33}فاصر:[ َوَجاَءُكُؿ الـَِّذيرُ ]
  {09}فاصر:[ َوَأْقَسُؿقا بِاهللِ َجْفَد َأْيََمِِنِْؿ َلئِ

 مستقيـ صراط عمى وػػكأن التوػػػرس ةػػبصح ـػػػبالقس كرةػػػالس ذهػػػى افتتح، كهػػككذب وػػعن كاػػأعرض كقد

                                                           

 .(ُُْ/ْ) ،فتح القدير، لمشككاني (ُ)
، ، لإلماـ مسمـالمساجد ىإل ىمكاضع الصالة، باب فضؿ كثرة الخطصحيح مسمـ، كتاب المساجد ك  (ِ)

 (.ٓٔٔ)، ح (َْٔ/ِ)
الحديث أنو  ىمكالحكـ ع (ِٕٖٖ)ح (، ُِٔ/ٓ)، ، لإلماـ الترمذم باب ما جاء في فضؿ يسسنف الترمذم،  (ّ)

 .غريب
(،    ِٖٓ/ٔ)، ، لمحافظ أحمد البكصيرمرة، باب سكرة يس كفضمياإتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العش (ْ)

 .إسناده ضعيؼ (ْٕٗٓ)ح 
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 .آباؤىـ أنذر ما قكما لينذر
ك] قبميا فيما ىتعال قاؿ نوأ .ِ ْؿَس َوالَؼَؿَر ُكؾٌّ ََيِْري أِلََجٍؾ ُمَسؿًّ َر الشَّ  في كقاؿ ،{23}فاصر:[ َوَشخَّ

ا َذلَِؽ َتْؼِديُر الَعِزيِز الَعؾِقؿِ ] :ىذه ِري دُِْستََؼرٍّ َُلَ ْؿُس ََتْ ْرَكاُه َمـَاِزَل َحتَّك َظاَد *  َوالشَّ َوالَؼَؿَر َقدَّ

 {32}يس:[ ُجقِن الَؼِديؿِ َكالُعرْ 
بعض أدلة القدرة كىنا يظير التشابو بيف السكرتيف في إيراد  .(ُ)

 .اإلليية الككنية
َوَتَرى ]: اشتممت السكرتاف عمي ذكر الفمؾ كفائدتيا كمنفعتيا لإلنساف فقاؿ في سكرة فاطر .ّ

ْؿ أَ ]، كفي سكرة يس: {29}فاصر:[ الُػْؾَؽ فِقِف َمَقاِخرَ  تَُفْؿ ِِف الُػْؾِؽ اَدْشُحقنِ َوَآَيٌة َُلُ يَّ ْؾـَا ُذري ا ََحَ [ كَّ

 {02}يس:
(ِ).                                         

 :ثانيًا: مناسبة السورة لما ب دىا
 صآخر يس مف التنزه عف النقائ لالستدالؿ عمىتظير مناسبتيا لما بعدىا في سكرة الصافات  .ٔ

 .(ٖ)ـ بالعدؿ الالـز منو بالكحدانيةالالـز منو رد العباد لمفصؿ بيني
إف في سكرة الصافات ذكران لممالئكة التي تكحد هللا كتسبحو كتقدسو كأف ىذه المالئكة ليا   .ِ

كظائؼ خاصة بيا منيا أف بعض المالئكة مككمة بزجره اإلماتة كمف ثـ زجرة اإلحياء، كىاتاف 
 .(ْ) الزجرتاف قد صرح بيما في سكرة يس

 خامسالمطمب ال
 لمحور األساسي لمسورةا

 ،المكية السكر مكضكعات ىي لمسكرة الرئيسة المكضكعاتيدكر المحكر األساس حكؿ 
 قصة كتسكؽ ، الرسالة كصدؽ الكحي لطبيعة تتعرض فيي ،العقيدة أسس بناء ىك األكؿ كىدفيا

 العاقبة ىذه كتعرض كالرسالة بالكحي التكذيب عاقبة مف لتحذر المرسمكف، جاءىا إذ القرية أصحاب
 لقضية السكرة تتعرض كذلؾك  ، قضاياه لتدعيـ القصص استخداـ في القرآف طريقة عمى القصة في

 المدينة أقصى مف جاء الذم المؤمف الرجؿ لساف عمى الشرؾ استنكار فيجيء ،كالكحدانية األلكىية
 البعث يةقض ىي السكرة في التركيز عمييا يشتد التي كالقضيةالمرسميف،  شأف في قكمو ليحاج

 .السكرة في كثيرة مكاضع في تتردد كىي كالنشكر،

                                                           

 .(ُْْ/ِِ) ،، ألحمد بف مصطفى المراغيالمراغي تفسير (ُ)
 .(ِٕٖ/ُِ) ،، لمزحيميتفسير المنيرال (ِ)
 .(ِٖٗ/ٔ) ،، لمبقاعينظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (ّ)
 .ُّرسالة ماجستير، المناسبة بيف الفكاصؿ القرآنية كآياتيا، ص ( ْ)
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 في تعرض كلكنيا ،المكية السكر في تتكرر أساسيا، مف العقيدة ببناء المتعمقة القضايا ىذه
 إيقاعيا مع كتتناسؽ جكىا، تناسب بمؤثرات مصحكبة معيف، ضكء تحت معينة، زاكية مف مرة كؿ

 .(ُ)كظالليا كصكرىا
 السادسالمطمب 

 ىداؼ ال امة لمسورةاأل
 :(ِ)تضمنت سكرة يس أىدافان جمة كغايات قٌيمة أبرزىا 

لزاـ كالرسالة، القرآف، أمر تأكيد .ٔ  الضاللة. أىؿ عمى الحجة كا 
 األرض إحياء في المختمفة البراىيف كبياف النجار، حبيب كذكر أنطاكية، أىؿ في المثؿ ضرب .ٕ

بداء الميتة،  في المنشآت الجكارم كجرل األفالؾ، كدكر الككاكب، كسير كالنيار، الميؿ، كا 
 .البحار

 .البعث ساعة كحيرتيـ المكت، عند الكفار ذلة .ٖ
 .القيامة في الكافر مف المؤمف كميز الجنة، في كشغميـ المطيعيف، المؤمنيف سعد .ٗ
 الشعر مف بصيانتو  الرسكؿ عمى كالمنة بمعاصييـ، المعاصي أىؿ عمى الجكارح شيادة .٘

قامة كنظمو،  الجالؿ ذم ممؾ ككماؿ فيككف، كف في الحؽ أمر كنفاذ البعث، عمى برىافال كا 
ٍء َوإَِلْقِف ُتْرَجُعقنَ ]: قكلو في حاؿ كؿ عمى  .{23}يس:[ َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِقِدِه َمَؾُؽقُت ُكؾي ََشْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ِٕٓٗ/ٓ) ،، لسيد قطبانظر: تفسير الظالؿ (ُ)
 .(َّٗ/ُ) ،مفيركزآبادم، لبصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز (ِ)
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 المبحث الثاني
 (ٗٗ-ٕٛ) اآليات أىداؼ ومقاصد سورة يس

 مطالب:  خمسةوفيو 
 .ت ذيب المكذبيف وحسرة المستيزئيفوؿ: ب األ المطم
 .أخذ ال بر وال ظات مف ىالؾ األمـالثاني:  طمبالم

 مشيئة للا وكماؿ قدرتو عمى الب ث.المطمب الثالث: 
 مف آيات للا لإلنساف في الكوف.المطمب الرابع: 

 قي اإلنساف مف ال ذاب.المطمب الخامس: رحمة للا ت
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 وؿالمطمب األ 
 كذبيف وحسرة المستيزئيفت ذيب الم

ََمِء َوَما ُكـَّا ُمـِْزلِيَ ]قاؿ تعالى:  ـَ السَّ ـْ ُجـٍْد ِم ـْ َبْعِدِه ِم            إِْن َكاَكْت *  َوَما َأْكَزْلـَا َظَذ َقْقِمِف ِم

ًة َظَذ الِعَباِد َما َيْلتِقِفؿْ *  إَِّلَّ َصقَْحًة َواِحَدًة َفنَِذا ُهْؿ َخاِمُدونَ  ـْ َرُشقٍل إَِّلَّ َكاُكقا بِِف َيْستَْفِزُئقنَ  َيا َحْْسَ    [ِم

 . {34-92 }يس:
 المغوي: التحميؿ :أولً 

 .(ُ)أسفؿ إلى عمك مف ىبطك  كقع،: الشيء نزؿ منزليف:
اح :صيحة كت ، كىككصياحان  صيحان  صى اح ييقىاؿ قيك ة ًفي صى اهي  ًبوً  صى اح ،كناداه دىعى مىٍيوً  كىصى  زىجره عى
 .(ِ)كنيره
 .(ّ)ىك صكت عاؿو ينشؽ منيا الشيء، كما قيؿ إفصاح الخشب إذا انشؽ  :حاً اصطال

بىٍت، سكىنت،: (الن اري  خمىدت) كمنو، خاًمد فيك كدنا،خمك  اخمدن  خمد يخمد خامدوف:  ىمىدت،ك  خى
ٍمريىا كبقي لىيىبييا سكفك  ىدىأت،ك  جى

(ْ).  
 .(ٓ)كطفئت ناره خمدت الذم الرمادك مكتى ساكنكف :اصطالحاً 

   مناسبة اآليات لما قبميا: :ياً ثان
 المخالفيف المتخمفيف حاؿ ذكر ذلؾ الجنة، أردؼ كدخكلو الشييد الناصح حاؿ فبي   أف بعد

 .(ٔ)اآلخرة في فيعذبيـ ربيـ إلى يردكف ىـ ثـ الدنيكم العذاب في أمثاليـ في هللا سنة ذكر ثـ لو،
 :اإلجماليالتفسير  ثالثًا:

هللا تعالي، مف بعد مكتو،  ىـ إلىالذم قتمو قكمو لدعائو إيا الصالحالعبد قكـ  ما أنزلنا عمى
، كسبؽ قضاء هللا ىف األمر يسير عمي هللا تعالاإلنزاؿ، أل حاجة إلى، كما كنا بجند مف المالئكة

، كأف إنزاؿ المالئكة لعظائـ األمكر، كاف الجند، كذلؾ لتحقير شأنيـ بإنزاؿبالصيحة ال  أىمكيـف أب
ىالكيـ بصيحة كاحدة ذلؾىالكيـ كا  ف بصيحة صاحيا جبريؿ فإذا ىـ أمكات ال حراؾ ليـ، كا 

 كذبتـ الذيف ىؤالء يا أم ،(العباد عمى حسرة يا) في سرعة فنائيـ، لككف األمر ىينان عند هللا تعالى
  التكحيد إلى يدعك كؿػػػرس اءػػػج ما وػػػأن ببػػػبس ـ،ػػػفعمت ما ىػػػعم كاػػػكاندم ة،ػػػأليم رةػػحس تحسركا الرسؿ

                                                           

 .(ُِٔٗ/ّ) ،، ألحمد عمر مختارمعجـ المغة العربية المعاصرة (ُ)
 .(َّٓ/ُ) ، إلبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد البخارم،المعجـ الكسيط (ِ)
 (.ْٔٗ/ُالمفردات في غريب القرآف، لألصفياني، )( ّ)
 .(ْٗٔ/ُ) د عمر مختار،، ألحممعجـ المغة العربية المعاصرة (ْ)
 .(ِْٓ/ْ) ،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية (ٓ)
 .(َُٓ/ِِ)، المراغي تفسير (ٔ)
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 .(ُ)الحؽ مف بو أرسؿ ما كجحد ككذب بو استيزئ إال كالخير كالحؽ

 وجوه البالغة: ثالثًا:
تشبيو حاليـ بالن اًر الخامدًة رمزا إلى أف   ،أم ميًٌتيكف فييا[ َفنَِذا ُهْؿ َخاِمُدونَ ]: ىالقكلو تع -ُ

رىكًة كااللتيابً  اطعًة في الحى  .(ِ)كالميًٌتي كالرماد الحي  كالن اًر الس 
ًة َظَذ الِعَبادِ ]: ىقكلو تعال -ِ ؿ  ًبطىًريًؽ ااًلٍسًتعىارىًة [ َيا َحْْسَ ـٍ ىيكى ًمفى اَّللً  عىز  كىجى مىٍيًي رى عى سُّ ًإف  الت حى

نىٍكهي  ًلتىٍعًظيـً مىا جى
(ّ). 

ف الحسرة يو، ألف النداء ىنا مف باب التنبأل ؛القيمة البالغية مف مناداة الحسرة كالذم يعقؿ -ّ
 .(ْ)أشد الندـ حتى يبقي النادـ كالحسير مف الدكاب الذم ال منفعة فيو

    :مف اآليات الكريمة والدللت المقاصد واألىداؼ راب ًا:
حقارتيـ دليؿ عمي باهلل تعالي كبرسمو أجمعيف مف غير إنزاؿ المالئكة  افرةىالؾ األقكاـ الك .ُ

 .ىكىكانيـ عند هللا تعالكضعفيـ 
ىالكيـ بصيحة كاحدة  تعذيب المكذبيف  .ِ     .ىكبر برىاف عمي قدرة هللا تعالأكا 
   .الندـ عند نزكؿ البالء كالنقـ حاؿ اإلعراض عف النعـال تنفع الحسرة ك  .ّ
 بتعد عف ديف هللا.يينفؾ عمف  االستيزاء كالسخرية خمؽ ال .ْ

 المطمب الثاني
 مف ىالؾ األمـ أخذ ال بر وال ظات

ْ ]قاؿ تعالى:  ُْؿ إَِلْقِفْؿ ََّل َيْرِجُعقنَ َأَل ـَ الُؼُروِن َأِنَّ َوإِْن ُكؾٌّ َدَّا ََجِقٌع َلَدْيـَا *   َيَرْوا َكْؿ َأْهَؾْؽـَا َقْبَؾُفْؿ ِم

ونَ   .{39-32 }يس:[ حُمََْضُ
 :: التحميؿ المغويأولً 

الخصمة مف  والقرف:، يـً كالقىٍرف مف الن اس: األم ة من ،قىٍرف الثكر كىغىيره، كىاٍلجمع قيركف القروف:
 .(ٓ)الصكؼ تجمع لتغزؿ

 يبعد ما يجيء كقد. كمشاىدتو ككركده الشيء، إيراد كالراء كالضاد الحاءك ( حضر)مف  محضروف:
ف ىذا عف  .(ٔ)كاحدان  األصؿ كاف كا 

                                                           

 .(ٕ/ِّ) ،لمزحيمي ،التفسير المنيرانظر:  (ُ)
 .(ُٓٔ/ٕ) ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد (ِ)
 .(ِِْ/ْ) ،، لمشككانيفتح القدير (ّ)
 .(ُٖٗ/ْ) ،، البف منظكرانظر: لساف العرب (ْ)
 .(ّٕٗ/ِ) ، ألبي بكر األزدم،جميرة المغة (ٓ)
 .(ٕٓ/ِ) ، ألحمد بف فارس الرازم،مقاييس المغةمعجـ  (ٔ)



-ِْ- 
 

                                                                                      مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

سكء عقكليـ بعدـ اعتبارىـ  ىالكافريف بيف هللا تعال ىاقعة عمكالحسرة الك بعد بياف العذاب 
 .(ُ)عمييـ سكء العاقبة التي تنتظرىـ بمف سبقيـ فحؽ

                                                                                      التفسير اإلجمالي:: ثالثاً 

كيعتبركا بمف قبميـ مف القركف المكذبة، التي أىمكيا هللا تعالى كأكقع  المكذبيف ألـ ير ىؤالء
بيا عقابيا، كأف جميعيـ قد باد كىمؾ، فمـ يرجع إلى الدنيا، كلف يرجع إلييا، كسيعيد هللا الجميع 

نيـ بحكمو العدؿ الذم ال خمقا جديدا، كيبعثيـ بعد مكتيـ، كيحضركف بيف يديو تعالى، ليحكـ بي
ـْ َلُدْكُف َأْجًرا َظظِقًَم ] ،(ِ) يظمـ مثقاؿ ذرة ٍة َوإِْن َتُؽ َحَسـًَة ُيَضاِظْػَفا َوُيْمِت ِم [ إِنَّ اهللَ ََّل َيظْؾُِؿ ِمْثَؼاَل َذرَّ

 .{04}الـساء:

وَن[ ]َوإِْن ُكؾٌّ َدَّا ََجِقٌع َلَدْيـَا حُمْ : ىت اليقوؿ سيد قطب رحمو للا في قولو  القرآف  يأخذ"ََضُ
 أنفسيـ في مبثكثة كىي غافميف معرضيف عمييا يمركف التي الككنية اآليات استعراض في الكريـ
ذا يشعركف ال ىذا مع كىـ ،القديـ تاريخيـ كفي حكليـ كفيما ـْ ]: يذكركف ال ذكركا كا  َوَما َتْلتِقِفْؿ ِم

ِْؿ إَِّلَّ َكاُكقا َظـْ  ـْ َآَياِت َرِّبي َوَيُؼقُلقَن َمتَك ]: مصدقيف غير بالعذاب يستعجمكف كىـ ،[ َفا ُمْعِرِضيَ َآَيٍة ِم

 مشاىد مف مطكال مشيدا يستعرض كالتكذيب االستعجاؿ كبمناسبة ،[َهَذا الَقْظُد إِْن ُكـْتُْؿ َصاِدقِيَ 
 .(ّ)" العيكف تراه حاضر كأنو يستعجمكف، بو الذم مصيرىـ فيو يركف القيامة

 الغة:وجوه الب ثالثًا:

ـْ َيَرْوا) اليمزة لالستفياـ التقريرم أم لقد عممكا ذلؾ جيدا، كالتقدير: ألـ يركا كثرة إىالكنا القركف (: أََل
 .(ْ)مف قبميـ ككنيـ غير راجعيف إلييـ

  :اآلية لما قبميامناسبة  ثالثًا:

 كأكضح رسميـ، المكذبيف حاؿ فييا تعالى هللا أباف القرية، أصحاب قصة تتمة اآليات ىذه
 .(ٓ)مف العذاب األخركم لو يتعرضكف ما ثـ الدنيكم، العذاب في أمثاليـ في هللا سنة

                                                           

 .(ٗ/ِّ) ،، البف عاشكرانظر: التحرير كالتنكير (ُ)
 .(ٓٗٔ/ُ) ،تيسير الكريـ الرحمف مف تفسير كالـ المناف، لمسعدم (ِ)
 .(ِٔٔٗ/ٓ) ،، لسيد قطبتفسير الظالؿ (ّ)
 .(ُْٗ/ٖ) ،، لمحيي الديف الردكيشإعراب القرآف كبيانو (ْ)
 .(ٔ/ِّلمزحيمي، ) ،تفسير المنيرال (ٓ)
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    :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :راب اً 

 مف أخبار الماضيف كأحكاليـ، كالعاقؿ مف اعتبر بغيره. أخذ العبر كالعظات .ُ
 تقرير المعاد كالحساب كالجزاء. .ِ
 تعالي إال اليو.ال ممجأ مف هللا  .ّ

 المطمب الثالث
 الب ث عمى مشيئة للا وكماؿ قدرتو

ُؿ األَْرُض اَدْقتَُة َأْحَقْقـَاَها َوَأْخَرْجـَا ِمـَْفا َحبًّا َفِؿـُْف َيْلُكُؾقنَ ]قاؿ تعالى:  َوَجَعْؾـَا فِقَفا *  َوَآَيٌة َُلُ

ـَ  ْرَكا فِقَفا ِم ـْ َكِخقٍؾ َوَأْظـَاٍب َوَفجَّ ـْ َثَؿِرِه َوَما َظِؿَؾْتُف َأْيِدهيِْؿ َأَفََل َيْشُؽُرونَ *  الُعُققنِ َجـَّاٍت ِم *  لَِقْلُكُؾقا ِم

َّا ََّل َيْعَؾُؿقنَ  ـْ َأْكُػِسِفْؿ َوِِم َّا ُتـْبُِت األَْرُض َوِم َفا ِِم  .{33-33 }يس:[ ُشْبَحاَن الَِّذي َخَؾَؼ األَْزَواَج ُكؾَّ

 التحميؿ المغوي: :أولً 

 العيف، ك كينظر يبصر بو عضك عمى يدؿ صحيح كاحد أصؿ كالنكف كالياء العيف ال يوف: .ُ
  .(ُ)كأعياف كعيكف أعيف عمى تجمع كالعيف. بصر ذم لكؿ الناظرة

 .(ِ)الزركع بيا تسقى التي اآلبار بيا كالمراد. عيف جمع كالعيكف،  
 .(ّ)لشيء شيء مقارنة عمى يدؿ أصؿ كالجيـ كالكاك الزاء( زكج)  :األزواج .ِ

ناثان  ألزكاج ىنا األنكاع، كاألصناؼ كميا ذككران كا  .كا 
  :اآليات لما قبميامناسبة  :ثانياً 

 لمحساب القيامة يكـ إليو األمـ جميع بإحضار الحشر عمى يدؿ ما تعالى هللا ذكر أف عدب
يجاد بالمطر، الجدباء األرض مف النبات بإنبات البعث إمكاف عمى يدؿ ما ذكر كالجزاء،  البساتيف كا 
 .(ْ)النعـ تمؾ عمى شكرىـ يستدعي مما بيا، المعاش سبؿ لتكفير األنيار، كتفجير
 وجوه البالغة: ثالثًا:
جاءت نكرة كالتنكير لمتعظيـ، أم آية عظيمة دالة عمى قدرة هللا عمى البعث  :َوآَيٌة َلُيـُ  .ُ

 .(ٓ)كغيره
                                                           

 .(ُٗٗ/ْ) ، ألحمد بف فارس الرازم،معجـ مقاييس المغة (ُ)
 .(َّ/ُِ) لمطنطاكم، ،التفسير الكسيط (ِ)
 .(ّٓ/ّ) ،المرجع السابؽ (ّ)
 .(ُّ، ُِ/ِّ) ،لمزحيمي ،فسير المنيرالت (ْ)
 .(َُ/ِّ، )المرجع السابؽ (ٓ)



-ِٔ- 
 

 .بيف المكت كالحياة طباؽاأْلَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَىا:  .ٕ
ـً َفاَل َيْشُكُروَف: أَ  .ّ ـٍ ًلمنًٌعى ٍكًرًى ـي ىنا لمتقريع كالتكبيل ليـ بعدـ شي ااًلٍسًتٍفيىا

(ُ). 

  التفسير اإلجمالي:: راب اً 

 اآلية ىذه ككحدانيتو هللا قدرة كماؿ عمى الدالة الظاىرة كالعالمات الباىرة، اآليات مف
: المفسركف قاؿ بالمطر أحييناىا زرع، كال فييا نبات ال التي اليامدة اليابسة األرض كىي العظيمة،

حياؤىا جدبيا، األرض مكتي   زكجو  كؿ مف كأنبتت كربت اىتزت الماء عمييا هللا أنزؿ فإذا بالغيث، كاً 
 عمى بيذا تعالى ، كلقد نب ييـ كيعيشكا بو ليتغذكا الحبكب أنكاع الماء بيذا كأخرج هللا تعالى ، بيي 
خراج بالنبات، أحياىا الميتة باألرض قدرتو، ككماؿ يدهتكح عمى كذك رىـ المكتى، إحياء  الحب كا 
 النخيؿ أنكاع مف فييا ناضرة بساتيف األرض في كجعؿ هللا يتغذكف، كبو يأكمكف الحبًٌ  فمف منيا،

 ذُكر ما ثمرات من وجعل هللا لهم ، السارحة كاألنيار العذب، الماء مف ينابيع فييا كجعؿ كالعنب،

َأَفََل ]التي أنشأىا ليـ طعامان، كمما عممتو أيدييـ مما غرسكه كزرعكه بأنفسيـ،  كالنخيؿ الجنات من

(ِ)عمى ىذه النعـ كيتبعكف رسمو ىهللا تعال[ َيْشُؽُرونَ 
َّا ُتـْبُِت ]  َفا ِِم ُشبَْحاَن الَِّذي َخَؾَؼ األَْزَواَج ُكؾَّ

َّا ََّل َيْعَؾُؿقنَ  ـْ َأْكُػِسِفْؿ َوِِم  . {33}يس:[ األَْرُض َوِم

كىذه التسبيحة تنطمؽ في أكانيا كفي مكضعيا كترتسـ معيا حقيقة ضخمة مف حقائؽ ىذا 
النبات فييا  ،حقيقة كحدة الخمؽ.. كحدة القاعدة كالتككيف.. فقد خمؽ هللا األحياء أزكاجان  .الكجكد.
 .(ّ)يعمـ عمميـ إال هللا ، كمف األحياء ىذه الكاإلنساف
   :مف اآليات الكريمةدللت والالمقاصد واألىداؼ  خامسًا:

حياء المكتى كغير ذلؾ: إحياء  ىدلة القاطعة عمى كماؿ قدرتو تعالمف األ .ُ عمى البعث كا 
خراج الحب منيا، الذم ىك قكاـ الحياة كأساس القكت  األرض اليامدة بعد مكتيا، كا 

 .(ْ)كالمعاش
بعبادتو كاالنقياد لو  كشكره الكثيرة تستكجب شكر الخالؽ المنعـ المتفضؿ، نعـ هللا تعالى .ِ

  كإلرادتو كسمطانو.
 رأكا ما مع هللا، غير عبدكا الذيف الكفار صنيع عف كالبعد بو، يميؽ ال عما الخالؽ تنزيو يجب .ّ

 .قدرتو كآثار نعمو مف

                                                           

 .(ِّْ/ ْ) ،لمشككاني ،فتح القدير (ُ)
 .(ُِ/ّ، )، لمحمد عمي الصابكنيصفكة التفاسير :انظر (ِ)
 .(ِٕٔٗ/ٓ، )، لسيد قطبالظالؿتفسير  (ّ)
 .(ُٗ/ِّلمزحيمي، ) ،المنيرالتفسير  (ْ)
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مختمفة في ىذا الككف كثيرة كمتنكعة منيا ما ىك في النبات، كالثمار ال ىمظاىر قدرة هللا تعال .ْ
 .، كمنيا ما ال يعممو إال هللا، كمنيا ما ىك في خمؽ اإلنسافالطعكـاأللكاف كاألشكاؿ ك 

أف القرآف الكريـ يرسي منيجان في المحاجة كمجادلة الخصكـ، كالدعكة إلى التكحيد بطريقة  .ٓ
ثبات  التالـز حيث أتاىـ مما يشاىدكف، كيقركف كدليؿ عمى قدرتو  عمى إحياء المكتى، كا 

 البعث كالنشكر.
 المطمب الرابع

 في الكوفلإلنساف مف آيات للا 
ْقُؾ َكْسَؾُخ ِمـُْف الـََّفاَر َفنَِذا ُهْؿ ُمظْؾُِؿقنَ ]قاؿ تعالى :  ُؿ الؾَّ ا َذلَِؽ *  َوَآَيٌة َُلُ ِري دُِْسَتَؼرٍّ َُلَ ْؿُس ََتْ َوالشَّ

ْرَكاُه َمـَاِزَل َحتَّك َظاَد َكالعُ  * َتْؼِديُر الَعِزيِز الَعؾِقؿِ  ا َأْن ُتْدِرَك  * ْرُجقِن الَؼِديؿِ َوالَؼَؿَر َقدَّ ْؿُس َيـْبَِغل َُلَ ََّل الشَّ

قُْؾ َشابُِؼ الـََّفاِر َوُكؾٌّ ِِف َفَؾٍؽ َيْسبَُحقنَ  تَُفْؿ ِِف الُػْؾِؽ ادَْشُحقنِ  * الَؼَؿَر َوََّل الؾَّ يَّ ْؾـَا ُذري ا ََحَ ْؿ َأكَّ َوَخَؾْؼـَا  * َوَآَيٌة َُلُ

ـْ ِمثْؾِِف َما َيرْ  ْؿ ِم  .{09-33: }يس[ َكُبقَن َُلُ

 التحميؿ المغوي: :أولً  

  .(ُ)الكشط كاإلزالة :نسمخ .ُ
يىكىاًنوً  عىفٍ  اٍلًجٍمدً  ًإزىالىةي  ىك :اصطالحاً  ًفٍعميوي  ،حى مىى ًبنىٍفًسوً  اٍلميزىاؿً  اٍلًجٍمدً  ًإلىى يىتىعىد ل كى ٍفعيكًلي ًة، عى  اٍلمى

ًلذىًلؾى  يىكىافً  ًجٍسـً  ًمفٍ  اٍلميزىاؿً  ًلٍمًجٍمدً  ييقىاؿي  كى يفً  ًبكىٍسرً ) ًسٍمله : اٍلحى كيكفً  السًٌ سي ـً  كى ٍعنىى( الال  مىٍسميكخو  ًبمى
(ِ). 

وي  ال ًذم اٍلعيكدي  ىك :اصطالحاً  ال رجوف .ِ  يىٍبقىى ال ًذم كىىيكى  ميٍنتىيىاهً  ًفي الث مىري  فىيىكيكفي  الن ٍخمىةي  تيٍخًرجي
ةً اٍلًكبى  قىٍطعً  بىٍعدى  ًبالن ٍخمىةً  ميت ًصالن   .(ّ)الت ٍمرً  أىٍعكىادً  ميٍجتىمىعي  كىًىيى  ًمٍنوي  اسى

اءىؿى كاصفر  تقكس الث مر اٍنقىطىعى  ًإذىا أًلىن وي  اٍلبىاًلي ىيكى  القديـ: .ّ تىضى كى
(ْ). 

 .(ٓ) فصاعدا حكؿ عميو مر ما ىك كقيؿ العتيؽ واصطالحًا:
 عمى كاآلخر ؿء،الم عمى يدؿ أحدىما متبايناف، أصالف كالنكف كالحاء الشيف المشحوف: .ْ

 ،طردىـ إذا شحنيـ،: يقاؿ الطرد،: فالشحف اآلخر كأما ،مألتيا إذا السفينة، شحنت ،البعد
 كعدك ،العداكة كىي كالشحناء يطردىا، أم الذباف، ليشحف إنو: ةػػالحمكض ديدػػالش لمشيء كيقاؿ

                                                           

 .(َْٕ/ُالبف فارس، ) ،مجمؿ المغة (ُ)
 .(ُٕ/ِّ، )، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ِ)
 .(ِِ/ِّ) ،المرجع السابؽ (ّ)
 .(ِّ/ِّ) ،المرجع السابؽ (ْ)
 .(ُٖٔ/ٕ) ،، ألبي السعكدتفسيرال (ٓ)
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 .(ُ)تباعد كالعداكة ،مباعد أم مشاحف،
 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

 لمحساب القيامة يكـ إليو األمـ جميع بإحضار الحشر عمى يدؿ ما تعالى هللا ذكر أف عدب
يجاد بالمطر، الجدباء األرض مف النبات بإنبات البعث إمكاف عمى يدؿ ما ذكر كالجزاء،  البساتيف كا 
 ؿأحكا بياف كبعد ،النعـ تمؾ عمى شكرىـ يستدعي مما بيا، المعاش سبؿ لتكفير األنيار، كتفجير
 كىي األزمنة، أحكاؿ مف العظيمة قدرتو عمى دالة آيات أربع ذكر الكمي، المكاف ىي التي األرض
 مف لكؿ مستقؿ مدار كتخصيص منازلو، في القمر كمسير الشمس، كدكراف كالنيار، الميؿ تعاقب
  .(ِ)كالقمر الشمس

 وجوه البالغة: ثالثًا:

 .(ّ)، كأتى بشيء مف لكازمو كىك السملحذؼ المشبو بو كىك الشاه ،مكنية استعارة نسمخ: .ُ
 مشتمؿ كىك الشبو، كجو فيو يذكر لـ ألنو مجمؿ مرسؿ تشبيو القديـ: كال رجوف عاد حتى .ِ

 .كالصفرة كاالنحناء، الدقة،: أكضاع ثالثة عمى
 .طباؽ بيف الميؿ والنيار: .ّ
 العميـ قكلو في ككذا متكمؼ، غير لطيؼ سجع ويركبوف: والمشحوف ويسبحوف مظمموف .ْ

 .(ْ)كالقديـ
 :التفسير اإلجمالي :اً راب 

ْقُؾ َكْسَؾُخ ِمـُْف ] :قكلو تعالى ،شاء ما كؿ فعؿ عمى هللا قدرة عمى أيضان  ليـ كدليؿ الؾَّ

 رمزه  اآلية كفي الظالـ، في داخمكف ىـ فإذا النيار عف كنفصمو الضكء عنو نزيؿ الميؿي أم  ،[الـََّفارَ 
 كيكشؼ الميؿ مف النيار ينسمل الشمس غربت فإذا ض،عار  كالنكر الظالـ ىك ألصؿا أف إلى

ا] ،(ٓ)الظممة كىك األصؿ فيظير كيزكؿ ِري دُِْسَتَؼرٍّ َُلَ ْؿُس ََتْ  تسير الشمس ليـ أخرل كآيةن  أم[ َوالشَّ
 :تعالى قكلو كفي ،إليو تنتيي كلكقت فيو، تستقر لزمفو  تتخطاه كال تتجاكزه ال فىمؾ في هللا بقدرة

ا دُِْسَتَؼرٍّ ]  : قولف[ َُلَ

                                                           

 .(ُِٓ/ّ، )، ألحمد بف فارس الرازممقاييس المغة (ُ)
 .(ُّ، ُِ/ِّ) لمزحيمي، ،التفسير المنير (ِ)
 .(َُ/ِّالمرجع السابؽ، ) (ّ)
 .(ُُ/ِّ) ،المرجع السابؽ (ْ)
 .(ُٔٓ/َِ) ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، لمطبرمانظر:  (ٓ)
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   النبي أف البخارم لحديث األرض يمي مما العرش تحت كىك المكاني مستقرىا المراد أف :أحدىما
 تسجد حتى تذىب فإنيا: قاؿ أعمـ، ورسولو للاُ : قمت الشمس؟ تغرب أيف أتدري ذرٍ  أبا يا): قاؿ
 .(ُ)(ال رش تحت

 حركتيا، كتسكف سيرىا، يبطؿ حيث القيامة، كـي كىك سيرىا منتيى ىك بمستقرىا المراد أف :والثاني
 (ال ميـ) يمانع، كال يخالؼ ال الذم: أم[ َذلَِؽ َتْؼِديُر الَعِزيزِ ] ،غايتو إلى العالـ ىذا كينتيي كتيككر
ْرَكاُه َمـَاِزَل[ .(ٕ)كالسكنات الحركات بجميع  فييا يسير منازؿ في مسيره قدرنا كالقمرى  أم ،]َوالَؼَؿَر َقدَّ
     منيا كاحد في ليمةو  كؿ ينزؿ ليمة، كعشريف ثمانية في منزالن  كعشركف ثمانية كىي الشيكر، ةلمعرف
 أم ]َحتَّك َظاَد َكالُعْرُجقِن الَؼِديِؿ[ كاستقكس دؽ   ليمة آخر في كاف فإذا يتعداىا، كال يتخطاىا ال

 القمر هللا عؿجو ،كيتقكس كيصفر يجؼ حيف التمر عنقكد كىك اليابس، النخؿ كغصف صار حتى
ا َأْن ُتْدِرَك الَؼَؿرَ ] .(ّ)كالنيار الميؿ لمعرفة الشمس جعؿ كما الشيكر، لمعرفة ْؿُس َيـْبَِغل َُلَ [ ََّل الشَّ

     يصح ال ككذلؾ، بالميؿ معو فتجتمع مسيره في القمر تدرؾ أف لمشمس يتأتى كال يصح ال: أم
نما كقتو، أك محمو في يزاحمو بأنو النيار، يسبؽ أف الميؿ يتأتى كال  كالقمر، الشمس مف كاحد كؿ كا 

 يزاحمو أك غيره، يسبؽ ال بحيث لو، تعالى هللا هقدر  بديع بنظاـ الككف ىذا في يسير، كالنيار، كالميؿ
تَُفؿْ ] :قكلو تعالى ،شيء  كؿٌ  عمى ة هللا تعاليقيدر  عمى آخر كدليؿ ،(ْ)سيره في يَّ ْؾـَا ُذري ا ََحَ  ،[َأكَّ

ياىا نكح، سفينة في آدـ كلد مف نجا مف يعني  ،المممكءالسفينة  ،المشحكف بالفيمؾ ثناؤه جؿٌ  عنى كا 
ـْ ِمْثؾِِف َما َيْرَكبُقنَ ] ْؿ ِم  عمييـ، منا تفضالن  محمد، يا بيفالمكذٌ  المشركيف ليؤالء خمقنا أم:[ َوَخَؾْؼـَا َُلُ
، المراكب مف يركبكنو مالذ فيو حممنا مىفٍ  آدـ ذرية مف حممنا كنا الذم الفمؾ ذلؾ مثؿ مف
، كقيؿ ىي اإلبؿ سفف البر، كالنص ، ىي السففالمفسريف : قاؿ بعض)يركبوف(المقصكد بػػ ك 

 .(ٓ)يحتمؿ المعنييف

   :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :اً خامس

إلنساف لينسجـ انو أضاء الككف بعد ما كانت الظممة سابقة أالبشرية  مف نعـ هللا تعالى عمى .ُ
 . األرض بالعيش عمى

                                                           

 .(َِْٖ) ح ،(ُِّ/ٔ)، باب كالشمس تجرم لمستقر ليا ذلؾ تقديركتاب تفسير القرآف، صحيح البخارم،  (ُ)
 .(ٕٕٓ/ٔ) ،( تفسير القرآف العظيـ، البف كثيرِ)
 .(ُّ/ّ) ،صابكني، لمصفكة التفاسير :انظر (ّ)
 .(ّْ/ُِ) ،، لطنطاكمالتفسير الكسيط (ْ)
 .(ُِٓ/َِ) ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، لمطبرمانظر:  (ٓ)
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 يتبعيما كما كالنيار الميؿ تعاقب، ألكىيتو ككجكب كقدرتو هللا تكحيد عمى الدالة العالمات مف .ِ
 .(ُ)كضكء ظممة مف

 فيو، يسبح مستقالن  مداران  كالقمر الشمس مف لكؿ جعؿ كاألرض السمكات بديع سبحانو هللا أف .ّ
 .(ِ)القمر خسكؼ أك الشمس كسكؼ يحدث ما حيف نادران  إال اآلخر ضكء أحدىما يحجب فال

 النقؿ سائؿمف ك  لمسفف، مماثمة لمرككب أخرل كسائط خمؽ كرحمتو، هللا قدرة دالئؿ كمف .ْ
 .كنحكىا كمناطيد كطائرات كقطارات سيارات مف كالجك البر في الحديثة

ـ ديار، كعكنظمو، االنسجاـ الدقيؽ بيف الشمس كالقمر، كالميؿ كالن مف بدائع خمؽ هللا تعالى .ٓ
 التداخؿ كاالختالط بينيما.

 المطمب الخامس
 رحمة للا تقي اإلنساف مف ال ذاب

ْؿ َوََّل ُهْؿ ُيـَْؼُذونَ ]قاؿ تعالى:  يَخ َُلُ ًة ِمـَّا َوَمَتاًظا إََِل ِحيٍ *  َوإِْن َكَشْل ُكْغِرْقُفْؿ َفََل ََصِ [ إَِّلَّ َرَْحَ

 .{00-03 }يس:
 التحميؿ المغوي: :أولً 
. أقصاه يبمغ شيء في انتياء عمى يدؿ صحيح كاحد أصؿ كالقاؼ كالراء الغيف )غرؽ( :نغرقيـ .ُ

 .(ّ)الماء في الغرؽ ذلؾ مف
ًريلي  :صريخ .ٕ اًرخي  ،كىالص  ـي : اٍلعىرىبي  تىقيكؿي  اٍلميٍستىٍنًجدي  اٍلميٍستىًغيثي  كىىيكى  الص  اءىىي ، جى ًريلي  أىمً  الص 

ٍنكيكبي   .(ْ) كهي ًلييٍنًقذي  اٍلميٍستىٍنًجدي  اٍلمى
 .(ٓ)نجابمعني : نقذان  ينقذ نقذ :ينقذوف .ّ
  .بمف ينتصركف مف غير هللا المكت مف ينجكف ال أم (ُيْنَقُذوفَ  ُىـْ  َول)

  :ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا
 كىك بالرحمة المقترنة القدرة عمى داؿ آخر بدليؿ أردؼبعد أف ذكر هللا قدرتو في الككف 

 .(6)البحار مياهفي  العابرة السفف في كاألجياؿ األكالد تنقؿ

                                                           

 .(َِ/ِّ) لمزحيمي، ،التفسير المنير (ُ)
 .(ُّ/ِّ) ،مراغيال تفسير (ِ)
 .(ُْٖ/ ْ) ،، ألحمد بف فارس الرازممقاييس المغة (ّ)
 .(ِٗ/ِّ، )شكر، البف عاالتحرير كالتنكير (ْ)
 .(ّْٗ/ٔ) ،، ألبي الحسف المرسيالمحكـ كالمحيط األعظـ (ٓ)
 .(ُّ/ِّ) ،، لمزحيميالتفسير المنير :نظر( أ)
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  :التفسير اإلجمالي ثالثًا:
إف ، فال ميًغيث ليـ مف الغرؽ، إف نشأ نغرؽ ىؤالء المشركيف إذا ركبكا الفيمؾ في البحر

  .(ُ)نحف أغرقناىـ في البحر، إال أف ننقذىـ نحف رحمة منا ليـ، فننجييـ منو
َوَمتَاًظا إََِل ]: قاؿ كليذا مسمى؛ أجؿ إلى ممكـكنس كالبحر، البر في نسيركـ برحمتنا كلكف

 .(ِ)هللا عند معمكـ كقت إلى: أم[ ِحيٍ 

   :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :راب اً 

 .التحمؿ كضعؼ اإلنساف عمى كاإلىالؾ التعذيب قدرة هللا تعالى عمىبياف  .ُ
 .(ّ)هللا عذابي  يأمف ال أف ينبغي النعمة حاؿ فياإلنساف  أف .ِ
 تقي اإلنساف مف العذاب. الكاسعة رحمة هللا تعالى .ّ
 .نصير مع عذاب هللا ال تنفع استغاثة كال .ْ

  

                                                           

 .(ِٓٓ/َِ) ،، لمطبرمفآجامع البياف في تأكيؿ القر  (ُ)
 .(َٖٓ/ٔ) ،، البف كثيرف العظيـآتفسير القر  (ِ)
 .(َِّ/ُٔ) ،، لسراج الديف النعمانيالمباب في عمـك الكتاب (ّ)
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 الثالثالمبحث 

 (ٗ٘ – ٘ٗ) اآلياتسورة يس  وأىداؼمقاصد 
 وفيو أرب ة مطالب:

 .وآياتو للا تقوى مف الكفار موقؼ :األوؿالمطمب 
نكار البالمطمب الثاني:    ث.التكذيب وا 
 الب ث حؽ ل شؾ فيو.المطمب الثالث: 
 الجزاء مف جنس ال مؿ.المطمب الرابع: 

 



-ّّ- 
 

 األوؿالمطمب 
 ووآيات للا تقوى مف الكفار موقؼ

ُؽْؿ ُتْرََحُقنَ ]قاؿ تعالى:  ُؿ اتَُّؼقا َما َبْيَ َأْيِديُؽْؿ َوَما َخْؾَػُؽْؿ َلَعؾَّ ـْ َآيَ  * َوإَِذا قِقَؾ َُلُ ٍة َوَما َتْلتِقِفْؿ ِم

ِْؿ إَِّلَّ َكاُكقا َظـَْفا ُمْعِرِضيَ  ـْ َآَياِت َرِّبي ـَ َآَمـُقا  * ِم ِذي ـَ َكَػُروا لِؾَّ َّا َرَزَقُؽُؿ اهللُ َقاَل الَِّذي ْؿ َأْكِػُؼقا ِِم َوإَِذا قِقَؾ َُلُ

ـْ لَْق َيَشاُء اهللُ َأْضَعَؿُف إِْن َأْكُتْؿ إَِّلَّ ِِف َضََلٍل ُمبِيٍ   . {03-05 }يس [َأُكطِْعُؿ َم
 التحميؿ المغوي: :أولً 
 .ُ))بغيره شيء عف شيء دفع عمى تدؿ كاحدة كممة: كالياء كالقاؼ كالكاك( كقى) مف :اتقوا .ُ

 .(ِ)نكاىيو كاجتناب أكامره، بفعؿ كجؿ عز هللا عذاب مف الكقاية اتخاذ ىي اصطالحًا: والتقوى
ٍعرىاضً  كىأىٍصؿي  م رضيف: .ِ ، اٍلعيٍرضً  ًمفى  ميٍشتىؽ   اإٍلً ٌـً اًنبي  كىىيكى  ًبالض   عىفً  اٍلميٍعًرضى  أًلىف  ؛  اٍلجى

ٍيءً  لًٌيوً  الش  اًنبً  ييكى ادًّا عينيًقوً  ًبجى ٍنوي  صى  .(ّ)عى
ٍيء عىف ااًلٍنًصرىاؼ :اصطالحاً  واإلعراض  .ًباٍلقىٍمبً  الش 

لًٌيٌ  المعرضك " اال، أىٍسكىأ المعرض أىف ًإال   السمكؾ، ترؾ ًفي يىٍشتىًركىافً  كىاٍلميتكى ًلي أًلىف حى  مىتى اٍلميتىكى
مىٍيوً  سيؿ نىدـ ًديد طمب ًإلىى يٍحتىاج كالمعرض الرُّجيكع عى جى

(ْ). 
 كذىابو الشيء ضياع كىك كاحد، معنى عمى يدؿ صحيح أصؿ كالالـ الضاد( ضؿ) :ضالؿ .ٖ

 .(٘)حقو غير في
 .(ٔ)المستقيـ الٌطريؽ عف العدكؿ ىك :اصطالحاً  الّضالؿ: الٌراغب قاؿ

 :: مناسبة اآليات لما قبمياثانياً 
 تعالى هللا أخبر التامة، كقدرتو كتكحيده هللا كجكد عمى كقطعان  يقينان  الدالة اآليات بياف بعد

 االقتناع العاقؿ كشأف بيا، يعترفكف كال ربيـ، آيات عف يعرضكف القاطع الدليؿ ىذا مع الكفار أف
 في يفكركف كال الغابرة، األمـ ىالؾ مثؿ بيـيصي بأف يحذركف كال هللا، يتقكف ال ىؤالء كلكف بيا،
 الغفمة، كنياية الجيؿ غاية في فيـ هللا، عباد عمى شفقة أك رحمة قمكبيـ في كليس هللا، آيات
 .(ٕ)األحكط عمى األمر يبنكف الذيف العامة مثؿ كال البرىاف، يتبعكف الذيف العمماء مثؿ كليسكا

                                                           

 .(ُُّ/ٔ) ،، ألحمد بف فارس الرازممقاييس المغة (ُ)
 .(ُِٖ/ِ) ،، لمحمد بف صالح العثيميفتفسير العثيميف (ِ)
 .(ِٔٗ/ٔ) ،، لمشنقيطيفآاء البياف في إيضاح القرآف بالقر أضك  (ّ)
 .(ِٖ/ ُ، )، ألبي البقاء الحنفيالكميات :انظر (ْ)
 .(ّٔٓ/ّ) ،لرازم، ألحمد بف فارس امقاييس المغة (ٓ)
 .(ْٕٓٗ/َُ) ، لصالح بف عبد هللا بف حميد،نضرة النعيـ في مكاـر أخالؽ الرسكؿ الكريـ (ٔ)
 .(ِِ/ِّ، )، لمصابكنيصفكة التفاسير (ٕ)
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ُؽْؿ ُتْرََحُقنَ َوإِذَ ] ثالثًا: سبب نزوؿ اآلية الكريمة: ُؼقا َما َبْيَ َأْيِديُؽْؿ َوَما َخْؾَػُؽْؿ لََعؾَّ ُؿ اتَّ َوَما  * ا قِقَؾ َُلُ

ِْؿ إَِّلَّ َكاُكقا َظـَْفا ُمْعِرِضيَ  ـْ َآَياِت َرِّبي ـْ َآَيٍة ِم  . [َتْلتِقِفْؿ ِم

: بكر اأب يا: لو فقاؿ جيؿ أبك فمقيو المسمميف، مساكيف يطعـ كاف  الصديؽ بكر أبا أف
  ىؤالء؟ إطعاـ عمى قادر هللا أف أتزعـ

 كقكمان  بالفقر، قكمان  - سبحانو – ابتمى: بكر أبك قاؿ يطعميـ؟ لـ بالو فما: قاؿ. نعـ قاؿ
 إال أنت إف: بكر أبا يا كهللا: جيؿ أبك فقاؿ، باإلعطاء األغنياء كأمر بالصبر، الفقراء كأمر بالغنى،

 ىذه فنزلت.. أنت تطعميـ ثـ يطعميـ، ال كىك ىؤالء إطعاـ عمى قادر هللا أف أتزعـ ضالؿ، في
 .(ُ)اآلية

 ، هللا رسكؿ أصحاب فقراء قاؿ حيف قريش مشركي في نزلتأنيا  :وقاؿ صاحب الكشاؼ
ـَ احَلْرِث َواألَْكَعاِم َكِصقبًا]: قكلو يعنكف هلل، أنيا أمكالكـ مف زعمتـ مما أعطكنا َّا َذَرَأ ِم [ َوَجَعُؾقا هللِ ِِم

 .(ِ)ألطعمكـ هللا شاء لك: كقالكا فحرمكىـ،  {233}األنعام:

 وجوه البالغة:راب ًا: 
ـَ َآَمـُقا[ .ُ ِذي ـَ َكَػُروا لِؾَّ  .طباؽ كاإليماف الكفر بيف :]َقاَل الَِّذي
ـْ َلْق َيَشاُء اهللُ َأْضَعَؿُف[ .ِ  .(ّ)التيكـ بو أريد استفياـ :]َأُكْطِعُؿ َم
ـْ َآيَ  .ّ ِْؿ[]َوَما َتْلتِقِفْؿ ِم ـْ َآَياِت َرِّبي  أنيا كبياف شأنيا، لتفخيـ أتتيـ، التي اآليات وإلي  أضاؼ ٍة ِم

 .(ْ)لك كانكا يعقمكف أف يتدبركىا كيتبعكا مف جاء بيا شأنيـ مف كاف عظيمة، آيات
  :التفسير اإلجمالي ًا:خامس

 بمف، هللا نقـ مف أيديكـ بيف مضى ما احذركا:  رسكلوب المكٌذبيف باهلل، ممشركيفإذا قيؿ ل
 مما ىالككـ بعد كما ،رسكلو كتكذيبكـ بشرككـ بكـ مثمو يحؿٌ  أف، قبؿ  قبمكـ األمـ مف بو ذلؾ حؿٌ 
ُؽْؿ ُتْرََحُقَن[: ، وقولوعميو أنتـ الذم كفركـ عمى ىمكتـ إف القكه أنتـ  أنتـ إف ربكـ ليرحمكـ ]َلَعؾَّ

، فرائضو مف عميكـ أكجب فيما طاعتو كلزـك و،ب كاإليماف شرككـ مف بالتكبة كاتقيتمكه ذلؾ، حذرتـ
 عمى عالماتو مف كعالمة هللا، حيجى  مف حجة يعني آية، قريش مف المشركيف ىؤالء تجيء كما

كلو، كتصديؽ تكحيده، حقيقة  .(ٓ)يتدبركنيا كال فييا، يتفكركف ال معرضيف، عنيا كانكا إال رىسي
                                                           

 .(ّٗ، ّٖ/ُِلطنطاكم، ) ،التفسير الكسيط (ُ)
 .(ُٗ/ْ) ،، لمزمخشرمالكشاؼ (ِ)
 .(ُِ/ِّ) ،، لمزحيميتفسير المنيرال (ّ)
 .(ّٖ/ُِ) ،، لطنطاكمسير الكسيطالتف (ْ)
 .(ِٓ/َِ) ،، لمطبرمجامع البياف في تأكيؿ القرآف :انظر (ٓ)
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 آيات مف آية مف أبيف ما ألنو ،ككضكحيا كماليا عمى دليؿ ربيـ، إلى اآليات إضافة كفي
 .(ُ)بيانان  أعظـ كال هللا،

ذا  منيـ طمب لمف قالكا المسمميف مف كالمحاكي  الفقراء عمى هللا رزقيـ مما باإلنفاؽ أمركا كا 
 .يعني فقرىـ فييـ هللا مشيئة نكافؽ فنحف رزقو، مف كأطعميـ ألغناىـ هللا شاء لك: ذلؾ

َّا َرَزقَ ]: قكلو كفي ـَ اهللُ ]: قكلو ني  عمى اإلنفاؽ في ترغيب[ ُؽُؿ اهللُ ِِم ـْ َكََم َأْحَس َوَأْحِس

  ،هللا عباد عمى الشفقة ترؾ عمى ليـ كذـ لألمر، االمتثاؿ ترؾ في جرميـ عظيـ إلى كتنبيو[ إَِلْقَؽ 
جماؿ  .المخمكؽ عمى يشفقكا كلـ الخالؽ يعٌظمكا لـ إنيـ - ذلؾ كا 

    الذم البيف بالضالؿ ككصفكه اإلنفاؽ عمى اآلمر عابكا ـكبخمي شحيـ عمى أنيـ ذكر ثـ
 رزقكـ مما أنفقكا لنا قكلكـ في القـك أييا أنتـ ما أم[ إِْن َأْكتُْؿ إَِّلَّ ِِف َضََلٍل ُمبِيٍ ] :فقاؿ فيو شبية ال
 .كتدبر تأمؿ لمف الرشاد سبيؿ عف كبعد بٌيف جكر في إال ،مساكينكـ عمى هللا

 كتمؾ هللا، حرمو مف نعطى ال: يقكلكف دائما تراىـ إذ عصر، كؿ في ءالبخال معذرة كىذا
   نعمميا ال نحف كألسباب لعباده، منو ابتالء بعضا، كأفقر الخمؽ، بعض أغنى هللا ألف منيـ، فرية
 ليبمكىـ بؿ ليـ، ما إلى منو لحاجة ليس الفقراء عمى باإلنفاؽ األغنياء كأمره ،كشحان  منو بخالن  ال

 .(ِ)مدبريف كيكلكف أعقابيـ عمى ينكصكف أـ الكاجب، كيؤدكف األمر ثمكفأيمت كيرل
   :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  سادسًا:

 الماضي، أحداث في يتأممكا كلـ كالكبر، كالعناد كالضالؿ الغي في تمادكا قكـ المشركيف إف .ٔ
 الحياة مستقبؿ في ينظركا كلـ رسميـ، كذيبيـبت هللا أىمكيـ التي األمـ كأحكاؿ الزماف، ككقائع
 .(ّ)يتقكف ال هللا، اتقكا: ليـ قيؿ إذا فتراىـ اآلخرة،

 هللا، آيات عف اإلعراض كديدنيـ شأنيـ نيجيـ، كمف يسير عمى إف الكافريف كالمنافقيف .ٕ
 . لرسكؿا كتصديؽ باهلل اإليماف إلى المؤدم النظر لتركيـ بيا، االنتفاع كعدـ ،كالتكذيب بيا

ذا جاذبيف المعرضيف عف آيات هللا تعالىإف المشركيف كالمك. ّ ءىـ مف ، مستفيدكف مف الفساد، كا 
 حساب غيرىـ. ف كانت عمىا  ألنو يقؼ أماـ مصالحيـ ك  يذكرىـ باهلل تأمركا عميو؛

تباع أكامره، الخالؽ، بتعظيـ أخمكا الناس إذا. ْ  عمىـ كالرحمة مف قمكبي الشفقة نزعت كتقديسو، كا 
 بالمخمكقات. عاطفةال عندىـ كانعدمت اإلنسانية،

                                                           

 .(ٔٗٔ/ُ) ،، لمسعدمتفسيرال (ُ)
 .(ُٕ/ِّ) ،، لممراغيتفسيرال (ِ)
 .(ِْ/ِّ) ،، لمزحيميالتفسير المنير (ّ)
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، مف قتؿ كتشريد،  الباحث: ويرى )أف ما يحدث في حاؿ األمة العربية كاإلسالمية اليـك
الحكاـ ، الذم ارتضاه الرخيص المني ىك نتيجة ذلؾ  كلديف هللا، ،كاضطياد لمشعكب كظمـ

ف ذلؾ يتناسب أل ؛حساب دينيـ نيجان ليـ عمىتزعميف كالمتسمطيف مكالزعماء، بؿ المتحكميف كالم
كيا لمعجب أنيـ ترككا آيات هللا الكاضحة البينة كأعرضكا ، مع رغباتيـ كشيكاتيـ كمناصبيـ الزائمة

أنيـ خطر ييدد التقدـ كالتطكر الحضارم القائـ عمي  ، بؿ كيحاربكف مف يتمسؾ بيا، عمىعنيا
  الفساد كاالنحالؿ األخالقي(.

 فسمكا: باألسماء كالتمكيو باأللفاظ، التالعب إلى مف الناس جأ الحكاـ كأعكانيـكقد ل ىذا"
. ضعفان : كالشكرل. نظامان : كاالستبداد عدالن،: كالظمـ. اجتماعية عدالة: كالشيكعية. حرية: الفكضى
 كىكذا حزمان : كالقسكة. شجاعة: كالتيكر. أناة: كاإلىماؿ. رحـ صمة: كالمحاباة. ىدية: كالرشكة

 .(ُ)"لألىكاء تبعان  المعايير؛ كاختمت المقاييس، سدتف

 الثانيالمطمب 
نكار الب ث  التكذيب وا 

َما َيـُْظُروَن إَِّلَّ َصْقَحًة َواِحَدًة َتْلُخُذُهْؿ  * َوَيُؼقُلقَن َمَتك َهَذا الَقْظُد إِْن ُكـْتُْؿ َصاِدقِيَ ]قاؿ تعالى: 

ُؿقنَ    .{54-02: }يس[َتْقِصَقًة َوََّل إََِل َأْهؾِِفْؿ َيْرِجُعقنَ َفََل َيْستَطِقُعقَن  * َوُهْؿ ََيِصي

 التحميؿ المغوي: أوًل:
ٍيرً  ًفي ييٍستىٍعمىؿي ( اٍلكىٍعدي ) الوعد: .ُ ، اٍلخى رًٌ  .(ِ)(كىٍعدنا) ًباٍلكىٍسرً  يىًعدي ( كىعىدى : )ييقىاؿي  كىالش 

يًر، الترجية :اْلَوْعد قد ًباٍلخى ٍير، ًفي يٍستىٍعمؿ داٍلكىعٍ  مف الثالثي أىف اٍشتير كى  ًفي ًفيوً  كالمزيد اٍلخى
رٌ   .(ّ)الش 

دىؿي بمعني : الخيصكمىةي مف : خصـ يخصموف: .ِ مىوك  ،الجى مىةن  ًخصامان  خاصى مىوي  كميخاصى  فىخىصى
ٍصمان  يىٍخًصموي  مىبىوي  ،خى ةً  غى ًباٍلحيج 

(ْ). 
ـي ًمٍف أىٍكصى ص م( )ك :توصية .ّ ًصي ةو كىًىيى ااًلٍس ٍمعي كى ايىا جى ى : اٍلكىصى اءن كىكىص  ى ييكًصي إيصى

فو ًبكىذىا أىٍم  ى ًلفيالى ًصيًٌ كىأىٍكصى كىٍسًرىىا مىٍصدىري اٍلكى اةي ًبفىٍتًح اٍلكىاًك كى عىؿى لىوي ييكًصي تىٍكًصيىةن كىاٍلكىصى جى
اًلوً  ذىًلؾى ًمٍف مى
(ٓ). 

                                                           

 .(َْٓ/ُ) ،، لمحمد عبد المطيؼ الخطيبأكضح التفاسيرانظر:  (ُ)
 .(ِّْ/ُ) ،، لمزارمصحاحمختار ال (ِ)
 .(ّٗٗ/ُ) ،، ألبي البقاءالكميات (ّ)
 .(َُٖ/ُِ) ،، البف منظكرلساف العرب (ْ)
 .(ُٗٔ/ُ) ،، لمنسفيطمبة الطمبة في االصطالحات الفقيية (ٓ)
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  ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا:

     ذلؾ سبب تعالى هللا أباف اإلنفاؽ، مف كامتناعيـ التقكل، عف الكفار إعراض بياف بعد
 سيأتييـ كأنو فيو، مرية ال حؽ أنو أكضح ثـ ،بو استيزاء لو، كاستعجاليـ لمبعث، إنكارىـ كىك

 في كاحدة نفخة إلى إال يحتاج ال هللا عمى سيؿ أمر البعث كأف عنو، غفمة في كىـ بغتة، المكت
 .(ُ)الصكر
 وجوه البالغة: ثالثُا:
 .(ِ)ما تكصية يستطيعكف ال أم لمتقميؿ، كتنكيرىا المضاعؼ كصى رمصد :التوصية .ُ
    استفياـ «متى»ك جزاء تستدعي كىي لمشرطإف ]َوَيُؼقُلقَن َمَتك َهَذا الَقْظُد إِْن ُكـُْتْؿ َصاِدقَِي[  .ِ

 كأنيـ إنكار المعنى في كىك االستفياـ صكرة في ىك: قيؿ الجكاب؟ فما فيو جكابان  تصمح ال
 .(ّ)يككف متى ليكاك فىقي  الحشر كقكع في صادقيف كنتـ إف: قالكا

 :عظمتيا عمى تدؿ أموراً  الصيحة في ذكر .ٖ
 .تكثيرلم التنكير :أحدىا
 .ثانية إلى معيا يحتاج ال أم (،كاحدة) قكلو :ثانييا
كمىغىاًربيا مشارًقيىا األرض في مىفٍ  إلى كتصؿي  باألىٍخذً  تىٍعمُّيـ أم (تأخذىـ): ثالثيا

(ْ). 
 التفسير اإلجمالي: :سادساً 

نكارىـالكفار ك  حاؿالكريـ  القرآف يبيف  الكافركفبو كيقكؿ،  يؤمف بمف كاستيزاءىـ لمبعث، ا 
 ىناؾ أف مف بو تعدكننا الذم ،(اٍلكىٍعدي  ىذىا مىتى) بالبعث كالتكذيب االستيزاء سبيؿ عمى ،لممؤمنيف

 عف يزلزليـ، الذم الرد يجيء كىنا لكف،كنتـ صادقيف بما تقك  إف لنا أحضركه ،كجزاء كحسابان  ،بعثان 
 .(ٓ)القيامة يكـ مشاىد بعض بياف طريؽ

 الحياة، معترؾ في كخصاميـ جداليـ في كىـ بغتة أخذىـفي يأتي الفزع فينفل في الصكرف
 أف يممؾ ال ،عمييا ىك التي حالو عمى كؿ ،منتيكف ىـ فإذا ،حسابان  ليا يحسبكف كال يتكقعكنيا ال

 أماكنيـ في مثمو إنيـ ىـ؟ كأيف.. كممة ليـ فيقكؿ أىمو إلى يرجع أف يممؾ كال ،بعده مف يكصي
 .(ٔ)!منتيكف

                                                           

 .(ِٕ/ِّ) ،، لمزحيميالتفسير المنير (ُ)
 .(ّٓ/ِّ) المرجع السابؽ، (ِ)
 .(ِّٔ/ُٔ) ،النعماني ، لسراج الديفالمباب في عمـك الكتاب (ّ)
 .(ِّٕ/ُٔ) المرجع السابؽ،( ْ)
 .(ّٗ/ُِ) ،، لطنطاكمالتفسير الكسيط :انظر (ٓ)
 .(ِِٕٗ/ٓ) ،، لسيد قطب: في ظالؿ القرآفانظر (ٔ)
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 :]َوََّل إََِل َأْهؾِِفْؿ َيْرِجُعقَن[ 
 :تأكيالت ثالث يحتمؿ

 الصيحة. أخذتو حيثما نفسو تفيض بؿ األمر إلعجاؿ كأىمو منزلو إلى أحد يرجع ال .ُ
 معيـ القكؿ ألف بالذكر األىؿ كخص االستعجاؿ في أبمغ ىذا قَن[]َوََّل إََِل َأْهؾِِفْؿ َيْرِجعُ  معناه .ِ

 .البشر نفكس في كأككد األجنبييف مف اإلنساف عمى أىـ الكقت ذلؾ في
 ذكر معنى إلى االستعجاؿ كصؼ معنى عف ىذا فخرج ،أبدان  يىٍرًجعيكفى  أىٍىًمًيـٍ  ًإلى كىال تقديره  .ّ

 .(ُ)دنياىـ مف نبتارىـاك  انقطاعيـ

   مف اآليات الكريمة:والدللت لمقاصد واألىداؼ ا ساب ًا:

كذلؾ  ستيزاء كالسخرية بالمؤمنيف كبما ىك عند هللا تكبران كعمكان إف الكافريف كالممحديف ديدنيـ اال .ُ
 .لظممة في قمكبيـ الميتة

في اليالؾ عمييـ كىـ  بإنزاؿ أكلئؾ المستيزئيف رد حاسمان كمزلزالن  قد رد عمى إف هللا تعالى .ِ
 .قيـ كمعايشيـأسكا

 .صية ألحد فيـ منشغميف بما أصابيـيقدركف تك  إف مف آثار عذاب هللا ليـ أنيـ ال .ّ
 .أىكف الناظريف إلييـ جال كعال إف مف أسباب النقـ التي تعصؼ باإلنساف أف يككف هللا .ْ
 العذاب إف استطاعكا ذلؾ. المكذبيف أف يصبركا عمى لقد تحدم هللا  .ٓ
    إذا أمسكو  ألنو  ؛في عصيانو ككفره كلـ ينزؿ عميو غضب هللا ال يغتر الكافر إذا تمادم .ٔ

 يفمتو. ال
 المطمب الثالث

 الب ث حؽ ل شؾ فيو
ِْؿ َيـِْسُؾقنَ ]قاؿ تعالى:   ـَ األَْجَداِث إََِل َرِّبي قِر َفنَِذا ُهْؿ ِم ـْ  * َوُكِػَخ ِِف الصُّ ـْ َبَعَثـَا ِم َقاُلقا َيا َوْيَؾـَا َم

ـُ َوَصَدَق اُدْرَشُؾقنَ َمْرَقِدَكا هَ  َْحَ ونَ  * َذا َما َوَظَد الرَّ [ إِْن َكاَكْت إَِّلَّ َصْقَحًة َواِحَدًة َفنَِذا ُهْؿ ََجِقٌع َلَدْيـَا حُمََْضُ

  .{53-52: }يس

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ِ)أك البكؽ بمعني القرفالصور:  .ٔ

                                                           

 .(ْٕٓ/ْ) ،، البف عطيةتفسير ابف عطية (ُ)
 .(ُٕٔ/ِ) ،، لمفارابيالصحاح تاج المغة كصحاح العربية (ِ)
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كرك  ،(ُ)" إسرافيؿ كىك المالئكة أحد فيو ينفل بكؽ"ىك اصطالحًا: الصور    ٍيء :الصُّ  يٍنفل كالقرف شى
 .(ِ)ًفيوً 

دىث  :جداثاأل .ِ  .قٍبرال كىك :أجداث مع،جكال[: مفرد] جى
ٍمؽي،: الن ٍسؿي : ينسموف .ّ لىدي  الخى كالكى

(ّ). 
  :مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 حؽ أنو يافبب أتبعو ثـ منو، استيزاءن بو كسخرية لو، كاستعجاليـ البعث، ليكـ بعد إنكارىـ 
ذ يشعركف، ال حيث مف بغتة سيأتييـ كأنو فيو شؾ ال  إلى مسرعيف قبكرىـ مف يخرجكف ذاؾ كا 

 مف أخرجنا مف: كيقكلكف العذاب يركف حيف األمكر، كعظائـ كالثبكر، بالكيؿ ينادكف ثـ الداعي
 جزاء عامؿ كؿ كسيكفى رسمو ألسنة عمى بو ككعدكـ ىذا قٌدر الذم ىك ربكـ بأف فيجابكف قبكرنا؟
 .(ْ)عممو

  :وجوه البالغة :لثاً ثا

ـْ َمْرَقِدَكا[ .1 ـْ َبَعَثـَا ِم  يىكيكفى  أىفٍ  كىاٍحتىمىؿى  ،بحاؿ نكميـ حاؿ مكتيـحيث شبو  اٍسًتعىارىةه فييا  :]َم
دي  كىىيكى  ريقىاًدنىا، ًمفٍ  أىمٍ  مىٍصدىرنا، أىٍجكى

(ٓ). 
2. ] ـْ  .(ٔ)البعث حصكؿ مف ركالتحس التعجب في مستعمؿ البعث فاعؿ عف استفياـ :]َم
3. ] ـُ َْحَ  بو كعدكـ أم ذلؾ، المالئكة ليـ تقكؿ أم بالحذؼ، إيجاز فيو :]َهَذا َما َوَظَد الرَّ

 .(ٕ)الرحمف
ـُ َوَصَدَق اُدْرَشُؾقَن[ .4 َْحَ  إكماال فالرحم بصفة الجاللة اسـ عفاإلتياف بالتعبير  :]َهَذا َما َوَظَد الرَّ

 كما االسـ ىذا إنكار كىك تكذيبيـ في لمبعث مقارنا كاف ما بذكر بالبعث تكذيبيـ عمى لمتحسر
ـُ َأَكْسُجُد دَِا َتْلُمُرَكا َوَزاَدُهْؿ ُكُػقًرا]: تعالى قاؿ َْحَ ـِ َقاُلقا َوَما الرَّ َْحَ ُؿ اْشُجُدوا لِؾرَّ [ َوإَِذا قِقَؾ َُلُ

 .(ٖ)األرض مف خركجيـ حالة كىي لجميعيـ المرئية الحالة إلى كىنا إشارة، {34}الػرقان:

                                                           

 .(ُّّّ/ِ) ،، ألحمد عمر مختارة المعاصرةمعجـ المغة العربي (ُ)
 .(ِٖٓ/ُ) ،، إلبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، خالد عبد القادر، محمد النجاركسيطلعجـ امال (ِ)
 .(َُِٔ/ُ) ،، لمفيركزآبادمالقامكس المحيط (ّ)
 .(ُٗ ،ُٖ/ِّ) ،، لممراغيتفسيرال (ْ)
 .(ْٕ/ٗ) ،، ألبي حياف األندلسيالبحر المحيط: انظر (ٓ)
 .(ّٕ/ِّ) ،، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٔ)
 .(ِٔ/ِّ) ،، البف عاشكرتفسير المنيرال (ٕ)
 .(ّٖ/ِّ) ،، لمزحيميالتحرير كالتنكير :انظر (ٖ)
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  التفسير اإلجمالي: راب ًا:
 ثانية نفخة الصكر في كنفل أم ينسمكف ربيـ إلى األجداث مف ىـ فإذا الصكر في كنفل 
 ربيـ لقاء إلى المشي يسرعكف القبكر، مف يخرجكف المخمكقيف جميع فإذا القبكر، مف كالنشكر لمبعث

ُْؿ إََِل ُكُصٍب ُيقفُِضقَن[]َيْقَم ََيُْرُجق: تعالى قاؿ كما كالجزاء، لمحساب اًظا َكَلِنَّ ـَ األَْجَداِث ِِسَ  َن ِم

 {24}ادعارج:
(ُ). 

ـْ َمْرَقِدَكا[ ـْ َبَعَثـَا ِم  مف بعثنا مف منو، كتعجبكا ىالكنا انظركا قكمنا يا قالكا أم ]َقاُلقا َيا َوْيَؾـَا َم
 :ليـ فيقكلكف المؤمنكف يجيبيـ حينئذ مكتنا؟ بعد قبكرنا
ـُ َوَصَدَق اُدْرَشُؾقَن[ ]َهَذا َْحَ  اإلخبار في كصدؽ الٌرحمف بو كعد ما تركف الذم ىذا أم َما َوَظَد الرَّ

 .ككعيده هللا بكعد أتكنا الذيف المرسمكف بو
 تضمف مع عميو كتقريعا بكفرىـ ليـ تذكيرا بالفعؿ كأجيبكا لمبعث الفاعؿ عف سألكا قد كىـ 

إِْن َكاَكْت إَِّلَّ َصقَْحًة َواِحَدًة َفنَِذا ُهْؿ ] :فقاؿ القبكر مف بعثيـ سرعة بيف ثـ، الفاعؿ إلى اإلشارة ذلؾ

ونَ   ىـ فإذا كاحدة نفخة إال مماتيـ بعد أحياء إعادتيـ كانت ما أم {53}يس:[ ََجِقٌع َلَدْيـَا حُمََْضُ
 .(ِ)أحد منيـ يتخمؼ لـ كالحساب لمعرض أحضركا قد لدينا مجتمعكف
   مف اآليات الكريمة:والدللت ألىداؼ المقاصد وا خامسًا:

 .(ّ)بغتة إال تأتي ال الساعةكأف  كنياياتيا مبادئيا بذكر كالجزاء البعث عقيدة تقرير .ُ
  بصدؽ ما جاء بو المرسمكف.، المبيف الكعد يكـ في المرتابيف الشاكيف أكلئؾ عمى الرد .ِ
فيجمعكف أماـ هللا لمفصؿ ، ستغرؽ كقتان إنما ىك كممح بالبصركقكؼ المنكريف لمبعث ال ي .ّ

 .بينيـ
 .شيءمف عذاب إنكارىـ كتكذيبيـ لمبعث، ال يغني ذلؾ عنيـ  كالندـ عمىالحسرة  .ْ
أف عذاب القبر حقيقة ال مجاؿ لمشؾ فييا، كفي ىذا رد عمى شبية مف يقكؿ بيا مف المعتزلة،  .ٓ

ـْ َمْرَقِدَكا ه]بنفي عذاب القبر مف خالؿ ىذه اآلية  ـْ َبَعَثـَا ِم ، كىذا القكؿ مف الكافريف ال  [َم
يعني انتفاء عذاب القبر عنيـ حاؿ الحياة البرزخية، بؿ المعنى يككف: أف ىؤالء الكفار إذا 
عاينكا عذاب جينـ كأنكاع عذابيا صار ما عذبكا بو في القبر إلى جانب ما ينتظرىـ مف أىكاؿ 

 كأنيـ نائمكف عف العذاب.
 
 

                                                           

 .(ِٖ/ِّ) ،، لمزحيميتفسير المنيرال (ُ)
 .(ُِ/ِّ) ،، لممراغيتفسيرال (ِ)
 .(ّْٖ/ْ) ،، ألبي بكر الجزائرمأيسر التفاسير (ّ)
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 المطمب الرابع
 مؿالجزاء مف جنس ال 

َزْوَن إَِّلَّ َما ُكـْتُْؿ َتْعَؿُؾقنَ ]قاؿ تعالى:   .{50}يس:[ َفالَقْقَم ََّل ُتْظَؾُؿ َكْػٌس َصْقًئا َوََّل َُتْ
 :أوًل: التحميؿ المغوي

 كاآلخر كالنكر، الضياء خالؼ أحدىما صحيحاف، أصالف كالميـ كالالـ الظاء( ظمـ)تظمـ:  .ٔ
 .ُ))تعديان  مكضعو غير الشيء كضع

ٍيء كضع اصطالحًا: رُّؼ ،مىٍكًضعو غير ًفي الش  اًرع حد كمجاكزة ،اٍلغىٍير حؽ ًفي كىالت صى . (ٕ) الش 
 .يءش كال تظمـ: أم ال ينقص مف ثكاب أعماليـ

 .ٖ))إياه  كمكافأتو غيره مقاـ الشيء قياـ تجزوف: .ٕ
يءً  عمى الميكافىأىةي  :اصطالحاً  الَجزاءُ   .(ٗ)الش 

 :ياثانيًا: مناسبة اآليات لما قبم
بعد اإلنكار كالتكذيب باهلل تعالي كبرسمو كباليكـ اآلخر كالبعث، يأتي الجزاء األكفى مف هللا 

نما يجزكف ما كانكا يعممكف كعمي الرغـ مف كؿ ذلؾ فاف هللا ال  .(ٓ)يظمـ كا 

 وجوه البالغة:  ثالثًا:

 كؿ عف ذلؾ كؿ انتفاء يعـ النفي سياؽ في نكرتاف كىما كشيئا نفس كقكع، شيئًا( –)نفس  .ٔ
 أنفس المقصكد كلكف.. األنفس جميع يعـ كذلؾ الظمـ حقيقة مف شيء كؿ كانتفاء نفس

 .(ٔ)عادؿ جزاء سيئاتيـ حسب عمى جزاءىـ أف أم المعاقبيف،
 التفسير اإلجمالي:ثالثًا: 

 مف حسنة بنقص ال شيئا نفس تظمـ ال ربيا يدم بيف الخميقة تقؼ فيو الذم اليـك ىذا في
 ،(ٕ)كشر خير مف تعممكف كنتـ ما إال العباد أييا تجزكف كال. سيئاتيا عمى سيئة بزيادة كال حسناتيا

 لما كفاقان  جزاء طالح، مف اكتسبت بما إال تعاقب كال صالح، مف عممت ما أجر نفس كؿ تكفى بؿ
                                                           

 .(ْٖٔ/ّ) ،، ألحمد بف فارس الرازمس المغةمقايي (ُ)
 .(ْٗٓ/ُ) ،، ألبي البقاء الحنفيالكميات (ِ)
 .(ُٖٖ/ُ) ،، البف فارسمجمؿ المغة( ّ)
 .(ُّٓ/ّٕ) ،، لمزبيدمتاج العركس (ْ)
 .(ْٖٓ/ْ) ،، البف عطيةتفسيرالانظر: ( ٓ)
 .(َْ/ِّ) ،، البف عاشكرالتحرير كالتنكير (ٔ)
 .(ّْٖ/ْ) ،، لمجزائرميرأيسر التفاس :انظر (ٕ)
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ا َيَرهُ ]، يقكؿ تعالى: (ُ)الدنيا في عممت ٍة َخْرً ـْ َيْعَؿْؾ ِمثَْؼاَل َذرَّ ا َيَرهُ َومَ *   َفَؿ ٍة ََشًّ [ ـْ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل َذرَّ

لزلة:  . {2-3 }الزَّ
   :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  راب ًا:

أك غير  ان العدؿ الرباني الحاكـ بيف الناس حتى كاف كانكا كفار  في ىذه اآلية داللة كاضحة عمى .ُ
 ذلؾ فالجزاء مف جنس العمؿ.

الكافر إف تاب كأناب    ك  ،فالمسمـ العاصي يعاقب بمعصيتو ،ان حدأامؿ  يحابي كال يجال هللا  .ٕ
 .غفر هللا لو

 .ياس األفضمية إتباع منيجو القكيـكمقعند هللا سكاء  آخرىـ إلى أكليـالناس مف  .ّ
 أف القيمة الحقيقية تككف بالتقكل ال لألقكل. .ْ

                                                           

 .(ُِ/ِّ) ،، لممراغيتفسيرال :انظر (ُ)
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 الرابعالمبحث 

 (ٛٙ-٘٘أىداؼ ومقاصد سورة يس اآليات )
 مطالب:  أرب ة وفيو

 .ن يـ أىؿ الجنةالمطمب األوؿ: 
 جزاء المجرميف.جينـ المطمب الثاني: 
 إنكار الكافريف لذنوبيـ.المطمب الثالث: 
 قدرة للا عمى مسخ الكافريف.المطمب الرابع: 
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 المطمب األوؿ
 ن يـ أىؿ الجنة

ُهْؿ َوَأْزَواُجُفْؿ ِِف طََِلٍل َظَذ األََرائِِؽ *  قنَ إِنَّ َأْصَحاَب اجَلـَِّة الَقْقَم ِِف ُصُغٍؾ َفاكِفُ ]قاؿ تعالى: 

ُظقنَ *  ُمتَّؽُِئقنَ  ْؿ َما َيدَّ ْؿ فِقَفا َفاكَِفٌة َوَُلُ ـْ َربٍّ َرِحقؿٍ *  َُلُ  . {52-55 }يس:[ َشََلٌم َقْقًَّل ِم
 التحميؿ المغوي: أوًل:
يدىه اإلنسافي  إليو يصرؼ جسدمٌ  أك ذىنيٌ  كالشغؿ نشاط: أشغاؿ كالجمع مفرد، شغؿ: .ُ  جي

 .(ُ)كقتىو بو كيشغؿ
 .(ِ)كيتمذذ بأكمو يتنعـ أم بو يتفكو ما( الفاكية) مف التفكو أم التنعـ كالتمذذ، فاكيوف: .ِ
 .(ّ)لشيء شيء مقارنة عمى يدؿ أصؿ كالجيـ كالكاك الزاء( زكج) أزواجيـ: .ّ

ْوجُ  ، :اصطالحاً  الزَّ ةي، ىك البىٍعؿي ٍكجى  .(ْ)الفىٍردً  كىك ًخالؼي  كالز 
 : وجييف يحتمؿ واألزواج
ـْ َصْؽؾِِف َأْزَواٌج ]: تعالى قاؿ كما اإليماف في كأمثاليـ اإلحساف في أشكاليـ :أحدىما  . {52}ص:[ ِم
إَِّلَّ َظَذ ]: تعالى قكلو في كما الرجؿ كزكجة المرأة زكج مف المفيكمكف ىـ األزكاج :ثانييما

 {34}املعارج:[ َأْزَواِجِفْؿ َأْو َما َمَؾَؽْت َأْيََمُِنُؿْ 
(ٓ). 

[ ُمتَّؽِئَِي فِقَفا َظَذ األََرائِِؽ ] ميريح مينٌجد ميزي ف مقعد كىي، جمع كالمفرد أريكة األرائؾ:. ٗ

 .{23}اإلنسان:
ة أك فراش أك سرير مف عميو اتُّكئ ما كيؿُّ : اصطالحاً واألرائؾ   .(ٔ)"أريكتو عمى الممؾ جمس" منص 

 بميا:مناسبة اآليات لما ق ثانيًا:

     ،بعدما بي ف المكلى تبارؾ كتعالى أف حدكث كقكع البعث بعد المكت حقيقة ال شؾ فييا
  ، مف خيرات كنعيـ لممحسنيف أعده ما هللا  بيف العادؿ، الجزاء مف القيامة يكـ في يككف كما

   .(ٕ)كراحة أبدية، ال شقاء بعدىاكتمذذ 

                                                           

 .(ُُِٓ/ِ) ،، ألحمد مختارمعجـ المغة العربية المعاصرة (ُ)
زم،  المغرب في ترتيب المعرب، (ِ)  .(ّٓٔ/ُ)لممطرًٌ
 .(ّٓ/ّ)ألحمد بف فارس الرازم،  مقاييس المغة، (ّ)
 .(ُِٗ/ُ)لمفيركزآبادم،  القامكس المحيط، (ْ)
 .(ِْٗ/ِٔ)لفخر الديف الرازم،  مفاتيح الغيب، (ٓ)
 .(ٖٔ/ُ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ٔ)
 .(ِّ/ِّ) لمزحيمي، ،المنيرالتفسير انظر:  (ٕ)
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   :ثالثًا: وجوه البالغة
في ىذه اآلية الكريمة بياف حاؿ السعادة الغامرة  :[اجَلـَِّة القَْقَم ِِف ُصُغٍؾ َفاكُِفقنَ  إِنَّ َأْصَحاَب ] .ُ

  عميو ىـ عم ا الكىفرةً  ؤالءً ػػػلي رةو ػػػػمزج ؾػػػػا كراء ذلػػػػة فيمػػػػؿ اآليػػػػكف، كتحمػػػا المؤمنػػػالتي يعيش فيي
الميؤمنيف بسيرةً  االقتداء إلى كمدعاةه 

(ُ). 
إليو رتبة البياف أك يستطيع  ما ىـ فيو مف شغؿ أعمي مف أف ترقى)شغؿ( فيو تنكيو بأف  تنكيف .ِ

مف ضركب المالذ  اف كما أف في إبيامو إيجازا انطكل تحتو ماال يعد كال يحصىكضعو المس
 .(ِ)التي يستمتعكف بيا في الجناف

 :راب ًا: التفسير اإلجمالي

 بأف مف في ىذه اآلية الكريمة إخبار مف هللا تعالي: [ ُصُغٍؾ َفاكُِفقنَ إِنَّ َأْصَحاَب اجَلـَِّة الَقْقَم ِِف ]
      رأت، عيف ال ما يرل إذ سكاه، عما شغؿ في بذلؾ كيككف ،كممذاتيا بنعيميا يتمتع الجنة يدخؿ
 مستبشر فرح بذلؾ كىك سكاه؟ فيما يفكر أف لو فأنى بشر، قمب عمى خطر كال سمعت أذف كال

 .(ّ)سركره عميو ينٌغص أك يغمو شيئا يرل ال النفس، ءىادم السف ضحكؾ

 طيبات مف كانت إذ الفاكية، مف كأصمو النعيـ، ألكاف مف إلييـ يساؽ بما منٌعمكف أم :وفاكيوف
 .(ْ)، كالمزاح المسر كالمضحؾالكالـ طرؼ مف التخير كىي الفكاىة، كمنو ،المطاعـ

 شمس ال حيث الجناف، ظالؿ في كزكجاتيـ ىـ أم :َرائِِؽ ُمتَّؽُِئقَن[]ُهْؿ َوَأْزَواُجُفْؿ ِِف طََِلٍل َظَذ األَ 
ْؿ فِقَفا َفاكَِفةٌ ]كالستكر بالثياب المزينة السرر عمى متكئكف ،ان زميرير  كال فييا  الجنة، في ليـ أم[ َُلُ
ُظقنَ ] الفكاكو أنكاع كؿ مف كثيرة فاكية ْؿ َما َيدَّ  كقكلو .(ٓ)كيشتيكف يتمنكف ما فييا كليـ أم [َوَُلُ
خرف:[ َوفِقَفا َما َتْشَتِفقِف األَْكُػُس َوَتَؾذُّ األَْظُيُ ]: تعالى                        .{32}الزُّ

ـْ َربٍّ َرِحقٍؿ[ كذلؾ  كاسطة، بغير أك المالئكة، بكاسطة عمييـ يسمـ هللا بمعني أفٌ  :]َشََلٌم َقْقًَّل ِم
أف هللا ) كيقكؿ ابف كثير في تفسيره، ،(ٙ)يمنعكنو ال ذلؾ كليـ متمناىـ، كذلؾ تعظيميـ في مبالغة
  يحتجب حتى إليو، ينظركف دامكا ما النعيـ فػم يءػػػش ىػإل كفػػػيمتفت فال و،ػػػإلي ركفػػػكينظ ـػػإليي ينظر

                                                           

 .(ُِٕ/ٕ)ألبي السعكد،  ،تفسيرالانظر:  (ُ)
 .(ُِٖ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القراف الكريـ كبيانو، (ِ)
 .(ِِ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ّ)
 .(ّْٗ/ُِ)، لعبد الكريـ يكنس الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف: انظر (ْ)
 .(ُٕ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (ٓ)
 .(ِِ/ْ)لمزمخشرم،  الكشاؼ، (ٔ)
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 .(ُ)(ديارىـ كفي عمييـ كبركتو نكره كيبقى عنيـ،

موف في رؤيتو، فإف إنكـ ستروف ربكـ، كما تروف القمر، ل تضا) :يقكؿ المصطفى  
 .(ِ)( استط تـ أف ل تغمبوا عمى صالة قبؿ طموع الشمس وقبؿ غروبيا فاف موا

   :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  ًا:خامس

الطاعات،  خيرو في حياتيـ الدينا صبران عمى أصحاب الجناف في نعيـ مقيـ جزاءن بما قدمكا مف .ُ
 اعمي الدرجات. نيؿي ، فكاف الجزاء كاجتناب المعاصي كالمحرمات

 .ىك التفضؿ مف هللا برؤية كجيو الكريـاإلنساف  عمى أكبر نعـ هللا تعالىإف مف  .ٕ
حسب أك نسب أك جاه أك سمطاف إنما يعطييا  ال يعطي ىذه النعـ كالفضائؿ لذم ىإف هللا تعال .ّ

 المميار.  مةألتائب كمستغفر باألسحار كعابد في الميؿ كالنيار كمجاىد يذكد عف 
 يتمنكف ما كؿ كليـ تحصى، كال تعد الالتي  الفاكية مف أنكاع إف الفائزيف بالجناف ليـ .ْ

كضان عما كانكا يالقكف ، ىـ كأزكاجيـ عالمالذ أصناؼ جميع مف كجدكا طمبكا فميما كيشتيكف،
 .(ّ)ايفي الدن

 المطمب الثاني
 جزاء المجرميفجينـ 

ا ادُْجِرُمقنَ  َواْمَتاُزوا الَقْقمَ ]قاؿ تعالى:  َ قَْطاَن إِكَُّف *  َأهيُّ ْ َأْظَفْد إَِلْقُؽْؿ َيا َبـِل َآَدَم َأْن ََّل َتْعُبُدوا الشَّ َأَل

اٌط ُمْسَتِؼقؿٌ *  َلُؽْؿ َظُدوٌّ ُمبِيٌ  *  َوَلَؼْد َأَضؾَّ ِمـُْؽْؿ ِجبَِلًّ َكثًِرا َأَفَؾْؿ َتُؽقُكقا َتْعِؼُؾقنَ *  َوَأِن اْظُبُدوِِن َهَذا َِصَ

 .{30-52 }يس:[ اْصَؾْقَها القَْقَم بََِم ُكـُْتْؿ َتْؽُػُرونَ *  َهِذِه َجَفـَُّؿ الَّتِل ُكـُْتْؿ ُتقَظُدونَ 
 التحميؿ المغوي:: أولً 
 يككف كذلؾ مبالغة كالتثقيؿ غيره مف كفصمتو عزلتو باع باب مف ميزا مزتو(: ز م ـ) امتازوا: .ُ

ُكَؿُف ََجِقًعا لَِقِؿقَز اهللُ ] :نحك المشتبيات في ـَ الطَّقيِب َوََيَْعَؾ اخَلبِقَث َبْعَضُف َظَذ َبْعٍض َفَرْ اخَلبِقَث ِم

ونَ  ا ] :نحك المختمطات كفي {33}األنػال:[ َفَقْجَعَؾُف ِِف َجَفـََّؿ ُأوَلئَِؽ ُهُؿ اخَلاِِسُ َ َواْمَتاُزوا الَقْقَم َأهيُّ

 {52}يس:[ اُدْجِرُمقنَ 
(ْ). 

                                                           

 .(ّٖٓ/ٔ) بف كثير،ال ،تفسيرال (ُ)
 (،ْٓٓ) (، حُُٓ/ُصحيح البخارم، كتاب مكاقيت الصالة، باب تقبؿ صالة العصر، )( ِ)
 .(ّْ/ِّ)لمزحيمي،  تفسير المنير،ال :انظر (ّ)
 .(ٕٖٓ/ِ)ألبي العباس،  المصبح المنير في غريب الشرح الكبير، (ْ)
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 .(ُ)عتزاؿ عف كؿ خيرىي اال واصطالحًا:
ًصي ة: العىٍيد أعيد: .ٕ   .(ِ)كاألمر كاليميف المكثكؽ اٍلكى
  .ّ))"كىي الخمؽ أك الجيؿ أيم ة[: جمع] ًجًبؿٌ  :جبالً  .ّ

َوَلَؼْد َأَضؾَّ ِمـُْؽْؿ ِجبَِلًّ ]: تعالى هللا قاؿ ،(ْ)الن اس مف الكثيرة جماعةال :اصطالحاً  والجبمة

 .{39}يس:[ َكثًِرا
ْ. :  .(ٓ)، بمعني الذنب ـ يجـر إجرامان جر  مجـر

 .(ٔ) ىك مرتكب الذنكب كاآلثاـ كالمعاصي كالمخالفات الجنائية المجـر اصطالحًا:
 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

 أعقبو، الجنات في كاألزكاج كاإلخكاف بالمحبيف كاجتماع نعيـ مف لممحسنيف ما ذكر أف بعد
 ليـ فيككف بعض، مف بعضيـ كابتعاد التفرؽ منيـ يطمب اليـك ذلؾ في كأنيـ، المجرميف حاؿ بذكر

 لـ الدنيا كفي الشيطاف، كساكس إتباع كفرىـ بسببكذلؾ  ،(ٕ)الكحدة كعذاب النار عذاب: عذاباف
 كالقردة كيجعميـ صكرىـ يمسل أك أبصارىـ، يذىب أف يشأ فمـ منو، رحمة بالعقكبة يعاجميـ

 أف قبؿ كاالىتداء، النظر مف ليتمكنكا الدنيا في العمر مف ةالكافي الفرصة كأعطاىـ كالخنازير،
 .(ٖ)ليـ كاضح تحذير كذلؾ كاإلدراؾ، البحث عف كيعجزكا يضعفكا

   وجوه البالغة: :لثاً ثا
ُف ]: قكلو في األمر عمى النيي تقديـ .ُ ْقَطاَن إِكَّ ْ َأْظَفْد إَِلقُْؽْؿ َيا َبـِل َآَدَم َأْن ََّل َتْعُبُدوا الشَّ َلُؽْؿ َظُدوٌّ َأَل

اٌط ُمْسَتِؼقؿٌ *  ُمبِيٌ   عمى التقديـ التخمية حؽ ألف كذلؾ، {32-34 }يس:[ َوَأِن اْظُبُدوِِن َهَذا َِصَ
 .(ٗ)، كاالستفياـ تقريرم في حؽ المؤمنيف، إنكارم في حؽ الكافريفالتحمية

     الجنة مف أباىـ الشيطاف أخرج حيث ،التبكيت مف فيولما  :[َيا َبـِل َآَدمَ ] ىناجاء النداء  .ِ
 .(َُ)يعبدكنو ىـ ثـ

                                                           

 .(ِّ/ْ)لمزمخشرم،  الكشاؼ، (ُ)
 .(ْْٓ/ٖ)لمزبيدم،  تاج العركس، (ِ)
 .(ِّْ/ُ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة،انظر: ( ّ)
 .(َِٓ/ُ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ْ)
 .(ُْْ/ٕ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (ٓ)
 .(ْٖٓ/ٔ)ابف كثير،  تفسير (ٔ)
 .(ِْ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ٕ)
 .(ّٔ/ِّ)لمزحيمي،  تفسير المنير،ال (ٖ)
 .(َِِ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القراف كبيانو، (ٗ)
 .(ِِٕٗ/ٓ)لسيد قطب،  الظالؿ، (َُ)
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 في فالالـ مجرمكف، بأنيـ الجنة أىؿ عف ميزىـ عمة إلى لإليماء بالمجرميف: نداؤىـجاء و  .ّ
 .(ُ)أجرمكا الذيف أييا أم مكصكلة، المجرمكف

 .(ِ)إيجاب كاآلخر سمب، فاألكؿ{ اعبدوني وأف...  الشيطاف ت بدوا ل أف} بيف: السمب طباؽ .ْ
 .(ّ)عكالتقري لمتكبيل ماإلنكار  ستفياـا :َتُؽقُكقا َتْعِؼُؾقَن[]َأَفَؾْؿ  .ٓ

 :التفسير اإلجمالي :راب اً 

، فيقاؿ لممجرميف، المؤمنيف عف بتمييزىـ القيامة يكـ الكفار حاؿ عف تعالى هللا يخبر
ُهْؿ ََجِقًعا: أخرل آية في تعالى قاؿ كما المؤمنيف، عف مكقفكـ في تميزكا ـَ  ]َوَيْقَم َكْحُُشُ ِذي ُثؿَّ َكُؼقُل لِؾَّ

ْؾـَا َبْقـَُفْؿ[ َكاُؤُكْؿ َفَزيَّ ُكقا َمَؽاَكُؽْؿ َأْكتُْؿ َوَُشَ   .{82}يقكس: َأَْشَ
 فرقة، كالمجكس فرقة، كالنصارل فرقة، فالييكد بعض، عف بعضيـ المجرمكف يمتازك 
 سبب تعالى هللا أكضح ثـ، كىكذا فرقة، كالممحدكف كالماديكف فرقة، األكثاف كعبدة فرقة، كالصابئكف
 .(ْ)كفرىـ عمى ليـ كمقرعا مكبخا غيرىـ، عف تمييزىـ

ُف لَُؽْؿ َظُدوٌّ ُمبِيٌ ]: تعالى كقكلو قَْطاَن إِكَّ  تقريع ىذا :[َأَلْ َأْظَفْد إَِلقُْؽْؿ َيا َبـِل َآَدَم َأْن ََّل َتْعُبُدوا الشَّ
 الذم كىك الرحمف كعصكا مبيف، ليـ دكع كىك الشيطاف أطاعكا الذيف آدـ، بني مف لمكفرة هللا مف

اٌط ُمْسَتِؼقؿٌ ]: قاؿ كليذا كرزقيـ؛ خمقيـ  بعصياف الدنيا دار في أمرتكـ قد: أم[ َوَأِن اْظُبُدوِِن َهَذا َِصَ
 فيما الشيطاف كاتبعتـ ذلؾ غير فسمكتـ المستقيـ، الصراط ىك كىذا بعبادتي، كأمرتكـ الشيطاف،

  .(ٓ)بو أمركـ
فرادم طاعتي، عف كثيرا خمقنا منكـ الشيطاف صد كلقد :ؾَّ ِمـُْؽْؿ ِجبَِلًّ َكثًِرا[]َوَلَؼْد َأَض       كا 

 ،المشرككف أييا كتعممكف تعقمكف تككنكا أفمـ ،يعبدكنيا آلية دكني مف كاتخذكا عبدكه، حتى ةيباأللكى
لكـ،  عدك و،أف هللا تعالي الذم خمقكـ ىك أحؽ بالعبادة كالطاعة، مف الشيطاف الذم نصب نفس

 .(ٔ)كعدكا هلل 

 عندىا، عيانا، إليو بو، انظركا أييا المجرمكف ىذا ما كنتـ تكذبكف]َهِذِه َجَفـَُّؿ الَّتِل ُكـُْتْؿ ُتقَظُدوَن[ 
: ليـ كيقاؿ النار، إلى بيـ يؤمر عندىا األكبر، الفزع كيحصؿ األبصار، كتزيغ القمكب، منيا تنزع 

                                                           

 .(ْٔ/ِّ)البف عاشكر،  حرير كالتنكير،تال (ُ)
 .(ِّ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (ِ)
 .(ّّْ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ّ)
 .(ّٕ/ِّ)لمزحيمي،  تفسير المنير،ال (ْ)
 .(ْٖٓ/ٔ)ابف كثير،  تفسير (ٓ)
 .(ّْٓ/َِ)لمطبرم،  جامع البياف في تأكيؿ القرآف، (ٔ)
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، بيا احترقكا أم: ـُْتْؿ َتْؽُػُروَن[َم بََِم كُ ]اْصَؾْقَها الَققْ   بيا جحكدكـ بسبب الشديد حرىا كقاسكا اليـك
 .(ُ)تستيقظكا فمـ كأكقظتـ تنتبيكا، فمـ نبيتـ أف بعد إياىا، كتكذيبكـ الدنيا، في

   :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :اً خامس

 عبادة كبيف مف أشرؾ.خمص هلل في الأالعدؿ الرباني يتحقؽ بتميز مف  .ُ
 د تحقؽ لمف أجـر في حؽ نفسو بإتباع طريؽ الغكاية، كاإلعراض عف طريؽ اليداية.يالكع .ِ
 كصية هللا الغالية لإلنساف، بتحذيره مف إتباع العدك األكؿ لو "الشيطاف". .ّ
 .تو، مع رسـ الطريؽ السميـ الكاضحلعباد ىدعكة مف هللا تعال .ْ
 .مف العذاب األليـ ذم ينتظر الكافريفد اليهللا جؿ في عاله الكع ظيرأ .ٓ
 "ىذه جينـ". فقاؿ:المكاف الحقيقي لمف أنكر ككفر  أكضح  .ٔ

الذيف يحمموف ىـ األمة  تراء عمى: أف ما يحدث اليـو مف تكذيب ومف افيري الباحث
، والميث ىىو نتاج ل دـ الفيـ الحقيقي لديف للا ت ال ،ويتمرسوف في الدفاع عنيااإلسالمية 

أنيا جيفة نتنة، ويا لم جب، مف حكاـ عمروا دنياىـ، وخربوا  ، وصفيا النبي فانية نيادوراء 
  آخرتيـ، وىـ ي مموف انو ل مفر مف للا إل إليو.

 المطمب الثالث
 إنكار الكافريف لذنوبيـ

ُؿـَا َأْيِدهيِْؿ َوَتْشَفُد ]قاؿ تعالى:  [ َأْرُجُؾُفْؿ بََِم َكاُكقا َيْؽِسُبقنَ القَْقَم َكْختُِؿ َظَذ َأْفَقاِهِفْؿ َوُتَؽؾي

 . {35}يس:

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ِ)الشيء آخر بمكغ كىك كاحد، أصؿ كالميـ كالتاء الخاء :(ختـ)  نختـ: .ٔ
ٍيء عمى التغطية ىيكى  :اصطالحاً والختـ       ٍيء، يٍدخموي  أىال مف ستيثاؽكاال الش   جؿٌ  قىاؿى  كىمىا شى

ا[]َأْم َظَذ : كىعز  ُقُؾقٍب َأْقَػاُُلَ
(ٖ). 

يادة مف )شيد( تشيد: .ِ ًيد: منو تقكؿ ،قاطعال خبىره الكىي : الشى  .(ْ)كذا عمى الرجؿ شى

                                                           

 .(ِٔ/ِّ)المراغي،  تفسير (ُ)
 .(ِْٓ/ِ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ِ)
 .(ُٓٓ/ٓ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (ّ)
 .(ْْٗ/ِ)لمفارابي،  الصحاح تاج المغة كتاج العربية،: انظر (ْ)
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كما يعرفها الجرجاني  الشيادة اصطالحًا: .ّ
(ُ)

 مجمس في الشيادة بمفظ عياف عف إخبار هي: 
 .(ِ)آخر عمى لمغير بحؽ القاضي

 .(ّ)صابةا  ك  كطمب ابتغاء عمى يدؿ كىك يح،صح أصؿ كالباء كالسيف الكاؼ( كسب) يكسبوف: .ْ
 .(ْ) ىك المفضي إلى اجتالب نفع أك دفع ضرر اصطالحًا: الكسب

 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا: 

كما أعده لمكافريف مف عذاب اليـ بسبب  ،ما أعده لممحسنيف مف نعيـ ذكر هللا تعالى بعد ما
 .(ٓ) اكتسبت بما أرجميـعممت  بما أيدييـ تتكممإنكارىـ لذنكبيـ، شيدت عمييـ ك 

   وجوه البالغة: ثالثًا:

ُؿـَا َأْيِدهيِؿْ ] .ُ  لإليذاف الغيبة إلى الخطاب في التفات ىذا كفي :[...الَقْقَم َكْختُِؿ َظَذ َأْفَقاِهِفْؿ َوُتَؽؾي
 .(ٔ)خطابيـ عف لإلعراض مستدعية القبيحة أفعاليـ بأف

ُؿـَا َأْيِدهيِْؿ َوَتْشفَ  .ِ ألف إقرار  ،المذنبيف أبمغ عمى كالـ األيدم كشيادة األرجؿ، ُد َأْرُجُؾُفْؿ[]َوُتَؽؾي
 .(ٕ)غير الناطؽ أبمغ في الحجة مف إقرار الناطؽ لخركجو مخرج اإلعجاز

قراران  كالمان  األيدم بو تنطؽ ما جعؿ ج ؿ الكالـ لأليدي، والشيادة لألرجؿ: .ّ  كانت ألنيا ؛كا 
 ككالـ معصية، كؿ عند حاضرة ألنيا شيادة األرجؿ ؽنط كجعؿ المعاصي، لغالب المباشرة
 .(ٖ)شيادة الحاضر ككالـ إقرار، الفاعؿ

  التفسير اإلجمالي:راب ًا: 

جترمكه ا ما ينكركف حيف القيامة، يـك كالمنافقيف الكفار حاؿ ه اآليةىذفي  يبيف هللا تعالى
 ،الكذب التي اعتادت عمى أفكاىيـ عمى هللا فيختـ فعمكه، ما كيحمفكف ،مف إنكار كتكذيب الدنيا في

                                                           

ك الجرجاني: عمي بف محمد بف عمي، المعركؼ بالشريؼ الجرجاني، فيمسكؼ كمف كب العمماء بالعربية، لو نح( ُ)
 (.ٕ/ٓخمسيف مصنفان، أشيرىا التعريفات، األعالـ، )

 .(ُِٗ/ُ)، لمجرجاني، التعريفات (ِ)
 .(ُٕٗ/ٓ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ّ)
 .(ُْٖ/ُ)، التعريفات، لمجرجاني (ْ)
 .(ِْ/ِّ)غي، ا لمر ا تفسير :انظر( ٓ)
 .(ّْْ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ٔ)
 .(ِْ/ْ)لمزمخشرم،  : الكشاؼ،انظر (ٕ)
 .(ّْْ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ٖ)
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 في مشركيف كانكا أنيـ أنكركا أنيـ أفكاىيـ، عمى الختـ كسبب ،(ُ)عممت بما جكارحيـ كيستنطؽ
ـَا َما ُكـَّا ]: تعالى قكلو في ذلؾ -سبحانو -عنيـ حكى كما الدنيا، ـْ فِْتـَتُُفْؿ إَِّلَّ َأْن َقاُلقا َواهللِ َربي ُثؿَّ َلْ َتُؽ

كِيَ   {93}األنعام:[ ُمُْشِ
(ِ). 

   مف اآليات الكريمة:والدللت المقاصد واألىداؼ  ًا:خامس
 .في حياتيـ طبعان أصيالن أصبح ذلؾ  حتىأف حاؿ الكافريف كالمنافقيف، الجحكد كالتكذيب،  .ُ
      أف العذاب حاضر كاف الشيكات  يدؿ عمى في ىذه اآلية الكريمة ، )يكـ القيامة(ذكر اليكـ .ِ

 .كمضت، كلـ يبؽ إال الخمكد في العذابقد انتيت 
التي سدة االف كاألقكاؿ كاألفعاؿ عماؿاأل مف شيء كتماف عف القيامة يكـ اإلنساف عدـ قدرة .ّ

 .أماـ هللا تعالىمارسيا في الدنيا 
كالـ األعضاء مف أيدم كأرجؿ، كغيرىا يكـ القيامة أمر ال شؾ فيو، فيكـ القيامة تكشؼ فيو  .ْ

 ؿ كيقر كؿ إنساف بما كاف منو رغمان عنو.الحجب كتجسد األعما

 المطمب الرابع
 مسخ الكافريف قدرة للا عمى

ونَ ]قاؿ تعالى:   اَط َفَلكَّك ُيْبِِّصُ َ َوَلْق َكَشاُء *  َولَْق َكَشاُء َلطََؿْسـَا َظَذ َأْظُقـِِفْؿ َفاْشَتَبُؼقا الِّصي

ْسُف ِِف اخَلْؾِؼ َأَفََل َيْعِؼُؾقنَ *  ُمِضقًّا َوََّل َيْرِجُعقنَ  َدََسْخـَاُهْؿ َظَذ َمَؽاَكتِِفْؿ َفََم اْشَتَطاُظقا ْرُه ُكـَؽي ـْ ُكَعؿي     [ َوَم

 . {32-33 }يس:

 التحميؿ المغوي: :أولً 

ًـٌ  ،الطمكس طمسنا: .ُ كسي : بالض  اءي، الدُّري حى ٍكتيو: طىٍمسان  كطىمىٍستيو كالمًٌ ٍلتي  مىحى أىثىرىه كأىزى
(ّ). 

 . (ْ)الحرص عمى اإلخفاء كالحفظ في الكتماف ىك :اصطالحاً الطمس 
 .(ٓ)التشكيو المىٍسل :مسخناىـ .ِ
 .(ٔ)نكعو غير مف جسـ صكرة في اإلنساف جسـ تصيير: ًن لمسخ اصطالحاا .ّ

                                                           

 .(ٖٓٓ/ٔ)ابف كثير،  تفسير (ُ)
 .(ْٕ/ُِ) لطنطاكم، ػ،الكسيط (ِ)
 .(َِٕ/ُٔ) لمزبيدم، تاج العركس، (ّ)
 .(ٖٓٓ/ٔ)ابف كثير،  تفسير (ْ)
 (.َِٔٗ/ّ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ٓ)
 .(ِٓ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٔ)
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وك  خى  .(ُ)منيا أقبح أخرل إلى صكرتىو حك ؿأم : هللاي  مسى
 .(ِ)الشيء قمب عمى يدؿ أصؿ كالسيف كالكاؼ النكف( نكس) ننكسو: .ٗ

 البمو كمف الصكرة الحسنة إلى إلى الفيـ كمف الضعؼ إلى كةالقي  مف تحكيؿ خمقو: اصطالحاً 
 .(ٖ)القبيحة

 مناسبة اآليات لما قبميا: :انياً ث

 يعاجميـ لـ الرغـ مف ذلؾ عمى بعد بياف حاؿ الكافريف الذيف يتبعكف كساكس الشيطاف،
 كالخنازير، كالقردة جعميـكي صكرىـ يمسل أك أبصارىـ، يذىب أف يشأ فمـ منو، رحمة بالعقكبة
 كيعجزكا يضعفكا أف قبؿ كاالىتداء، النظر مف ليتمكنكا الدنيا في العمر مف الكافية الفرصة كأعطاىـ

 .(ْ)ليـ كاضح تحذير كذلؾ كاإلدراؾ، البحث عف

    :ثالثًا: وجوه البالغة

 .(ٓ)التيديد في أبمغ فيككف حيف، كؿ في الفعؿ ليتكقع بالمضارع: عبر ىنا ]َوَلْق َكَشاُء[ .ُ
 إف قاؿ كأنو ،مدرجان  الكالـ ليككف ،اإلعجازفيو مف ك  :المسخ عمى واإلعماء الطمس قدـ .ِ

 .(ٔ)إليو ييتدكف ال كحينئذ عميو ىـ الذم الطريؽ يركا لـ أعماىـ
 .(ٕ)استفياـ إنكارم لمتكبيل كالتقريع :]َأَفََل َيْشُؽُروَن[ .ّ

[ ِ ونَ َوَلْق َكَشاُء لََطَؿْسـَا َظَذ َأْظُقـ اَط َفَلكَّك ُيبِِّْصُ َ َوَلْق َكَشاُء دَََسْخـَاُهْؿ َظَذ َمَؽاَكتِِفْؿ *  ِفْؿ َفاْشَتَبُؼقا الِّصي

 السخرية مف، فييما ما قدر البالء مف فييما مشيداف كىما[ َفََم اْشتََطاُظقا ُمِضقًّا َوََّل َيْرِجُعقنَ 
 .(ٖ)فبالمستيزئي كاالستيزاء بالمكذبيف السخرية ،كاالستيزاء

ونَ ] .ْ  كقد يبصركف ال أم اإلنكار، في مستعمؿ كىك( كيؼ) بمعنى استفياـ: [َفَلكَّك ُيبِِّْصُ
 .(ٗ)إشراكيـ عف فيقمعكا بيا يرتدعكف الدنيا في عقكبة ليـ لعجمنا شئنا لك أم أعينيـ، طمست

                                                           

 .(ّٗ/ٓ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (ُ)
 .(ْٕٕ/ٓ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ِ)
 .(ُْٔ/ْ)ابف عطية،  فسيرت (ّ)
 .(ّٔ/ِّ) لمزحيمي،، المنيرالتفسير  :انظر (ْ)
 .(ُٖٓ/ُٔ)لمبقاعي،  نظـ الدرر، :انظر (ٓ)
 .(َّّ/ِٔ)لفخر الديف الرازم،  مفاتيح الغيب، (ٔ)
 .(ِّ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (ٕ)
 .(ِّٕٗ/ٓ)لسيد قطب،  الظالؿ، (ٖ)
 .(ُٕٔ/ٕ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٗ)
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  التفسير اإلجمالي:: راب اً  

وَن[]َوَلْق َكَشاُء لََطَؿْسـَا َظَذ َأْظُقـِِفْؿ َفاْش  اَط َفَلكَّك ُيبِِّْصُ َ  كفرىـ، عمى لعاقبناىـ نشاء كلك أم :َتَبُؼقا الِّصي
 شئنا لك: المراد، ك يءش إلى ييتدكف كال طريقا، يبصركف ال عميا فصيرناىـ أعينيـ، عمى فطمسنا
 زاد ثـ، ذلؾ يستطيعكا لـ سمككو اعتادكا الذم الطريؽ كسمكؾ االستباؽ أرادكا فمك أحداقيـ، ألذىبنا

َوَلْق َكَشاُء َدََسْخـَاُهْؿ َظَذ ] :فقاؿ الحركة مف منعيـ عمى قادر أنو كبياف كتكبيخيـ تيديدىـ في

 أقبح ىك ما إلى الحاؿ تمؾ عف لحٌكلناىـ أردنا كلك أم :[َمَؽاَكتِِفْؿ َفََم اْشتََطاُظقا ُمِضقًّا َوََّل َيْرِجُعقنَ 
 عمى يقدركف فال السيئات، فييا حكفيجتر  لتيا مساكنيـ في كىـ كخنازير قردة فجعمناىـ منيا،
  .(ُ)ركاح كال غدكٌ  كال مجيء كال ذىاب

ْسُف ِِف اخَلْؾِؼ ] ْرُه ُكـَؽي ـْ ُكَعؿي  بحاؿ شبيية حاؿ في يرجع حتى بنيتو كضعؼ قكاه بتناقض أم :[َوَم
ـْ ُيرَ ]:  قاؿ كما العمـ، مف كخٌمكه عقمو كقمة جسده ضعؼ في الصبيٌ  دُّ إََِل َأْرَذِل الُعُؿِر َوِمـُْؽْؿ َم

ـْ َبْعِد ِظْؾٍؿ َصْقئًا  الطمس عمى قدر ذلؾ، عمى قدر مف أم :[َأَفََل َيْعِؼُؾقنَ ] ،{5}احلج:[ لَِؽْقََل َيْعَؾَؿ ِم
 .(ِ)يشاء ما يفعؿ كأف كالمسل،

   :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  خامسًا:

فإف أعضاء جسمو، تشيد عميو،  ،صي كلـ يعترؼ بيا إنكاران مف ينكر اقترافو لمذنكب، كالمعا .ُ
 .عظمة القدرة اإللييةا يقؼ عاجزان أماـ عندم

يركا الطريؽ الصحيح  حتى الكافريف بمجرد كفرىـ، أبصار و لـ يعـً نأ ىمف رحمة هللا تعال .ِ
 .بو سبحانو اإليماف إلي المؤدم

خيـ قبح مف الصكرة التي ىـ عمييا، بمسأ تحكيؿ صكرة الكافريف، إلىإف مف قدرة هللا تعالى  .ّ
 لـ يفعؿ ذلؾ لرحمتو الكاسعة. إلي قردة كخنازير، لكنو تعالى

 اليزؿ.ك الضعؼ  نزع القكة مف اإلنساف إلى عمى تتجمي قدرة هللا  .ْ
فة العمر بعد كؿ ذلؾ ال فائدة مف إطال .ٓ و ضاع الشباب في ألن لـ يكف في طاعة هللا؛ كا 

، في فك فتكأ، الذنكب كالمعاصي  .العبادة كتدبر النعـ الشيخكخة كاليـر
إف هللا تعالى يخبر بأف ىذه الدار، كزكاؿ كفناء كانتقاؿ ال دكاـ فييا كال استقرار، كلذا قاؿ  .ٔ

 .[َأَفََل َيْعِؼُؾقنَ ]تعالى: 
 

                                                           

 .(ِٗ، ِٖ/ِّ)، المراغي، تفسيرال (ُ)
 .(ُّٗ/ٖ) لمقاسمي، محاسف التأكيؿ، (ِ)
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 الخامسالمبحث 

 (ٖٛ–ٜٙ) اآلياتسورة يس  وأىداؼمقاصد 
 مطالب: خمسة وفيو
 . ر عف الرسوؿنفي الش  :األوؿالمطمب 

 تسخير األن اـ لإلنساف دللة عمى الوحدانية.المطمب الثاني: 
 الستغاثة بغير للا شرؾ.المطمب الثالث: 
 إثبات الب ث في خمؽ اإلنساف.المطمب الرابع: 

 الرد عمى منكري الب ث بضرب المثؿ.المطمب الخامس: 
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 األوؿالمطمب 
 نفي الش ر عف الرسوؿ 

ْعَر َوَما َيـَْبِغل لَُف إِْن ُهَق إَِّلَّ ِذْكٌر َوُقْرَآٌن ُمبِيٌ َومَ ]قاؿ تعالى:  ْؿـَاُه الشي ـْ َكاَن َحقًّا *  ا َظؾَّ لُِقـِْذَر َم

ـَ   .{34-32 }يس:[ َوََيِؼَّ الَؼْقُل َظَذ الَؽافِِري

 :أوًل: التحميؿ المغوي

 منظـك القكؿ الش ر:. ٔ
(ُ)

.   

 .(ِ)قفي لو معنىىك كالـ مكزكف مالش ر اصطالحًا: 

 .(ٖ)كالقافية ًباٍلكىٍزفً  لشرفو القىٍكؿ منظكـ عمى غمب: ِباْلَكْسرِ  َوالش ر،
 .(ْ)إال في التخكيؼ كال يككف، اإلبالغ بمعنى: [اإلنذار ،]نذر ينذر:. ٕ

ىك اإلعالـ بما يحذر كال يكاد يككف إال في تخكيؼ يشع زمانو االحتراز اإلنذار اصطالحًا: 
 .(ٓ) سع كاف إشعاران منو، فإف لـ ي

 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:
اٌط ُمْسَتِؼقؿٌ ]: قكلو في الكحدانية أمر هللا ذكر أف بعد  أمر كذكر ،[َوَأِن اْظُبُدوِِن َهَذا َِصَ

 الكريمتيف التي تحتكم اآليتيففي  الرسالةبعد ذلؾ أمر  ذكر ،[اْصَؾْقَها الَقْقمَ ]: قكلو في البعث
في تبميغ الدعكة  كنفي الشعر عف الرسكؿ  كؿ الديف كىك تبميغ الرسالةأصؿ مف أص عمى

 .(ٔ)باألسمكب القرآني
 :: القراءات القرآنيةثالثاً 
 حجة مف قرأ بالتاءأف معنى:قرأ نافع كابف عامر التاء ك  أنو (ٕ)يذكر ابف زنجمة  (:لينذر –لتنذر)

ََم َأْكَت ُمـِْذرٌ ]: ىكيقكم التاء قكلو تعال ،يا محمد مف كاف حيان  لتنذر كقرأ الباقكف  ،{3}الرعد:[ إِكَّ
 َوَما ] ،، كيقكم ىذا قكلو قبمياي النب ،" لينذر"وػػػػػي قكلػػػر فػػػكف المضمػػػػز أف يكػػػذر، جائػػػلين اءػػبالي

                                                           

 .(ّْٔ/ُ) ألبي الحسف المرسي، المحكـ كالمحيط األعظـ، (ُ)
 .(ُٕٕ/ٕ) السعكد،تفسير أبي  (ِ)
 .(ّٕٓ/ُ)ألبي البقاء الحنفي،  الكميات، (ّ)
 .(ِٖٓ/ِ)لمفارابي،  الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، (ْ)
 (.ْٔ/ُ)لمميناكم،  كقيؼ عمى ميمات التعاريؼ،الت (ٓ)
 .(ِٗ/ِّ)لمراغي، ا تفسير :انظر (ٔ)
أحمد بف فارس، كتابو  عبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ابف زنجمة عالـ بالقراءات كاف قاضيان مالكيان قرأ عمى( ٕ)

 .ِّٓ/ّفي المحمدم )بالرم( كصنؼ كتبان منيا )حجة القراءات(، األعالـ، لمزركمي،  ِّٖ)الصاحبي( سنة 
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ْعَر َوَما َيـْبَِغل لَفُ  ْؿـَاُه الشي  .(ُ)أم لينذر القرآف: فآلينذر كجائز أف يككف القر  ثـ يقكؿ، ،[َظؾَّ
    وجوه البالغة: :راب اً 

ُ. ] ـَ ـْ َكاَن َحقًّا َوََيِؼَّ الَؼْقُل َظَذ الَؽافِِري  بيف قابؿ بالمقابمة، يسمى ما الجممتيف بيف ]لُِقـِْذَر َم
 .(ِ)لكفاركا المؤمنيف كبيف كاإلعذار، اإلنذار

        الحي مثؿ كاف مف أم بميغ، تشبيو كىذا اإلدراؾ، كصائب العقؿ لكامؿ مستعار :الحي .ِ
 انتفاع ال كاألمكات بأنيـ القرآف دالئؿ عف بالمعرضيف التعريض: منو كالمقصكد، الفيـ في
ؿَّ : تعالى كقكلو بعقكليـ ليـ [ ]إِكََّؽ ََّل ُتْسِؿُع اَدْقَتك َوََّل ُتْسِؿُع الصُّ ـَ َظاَء إَِذا َولَّْقا ُمْدبِِري  الدُّ

 {28}الـؿؾ:
(ّ). 

  :: التفسير اإلجمالياً خامس

ف محمدا شاعر رد هللا : (ْ)قاؿ الشككاني رحمو هللا  لما قاؿ كفار مكة: إف القرآف شعر، كا 
ْعرَ ]: عمييـ بقكلو ْؿـَاُه الشي ، النبي شاعران كالمعنى: نفي ككف القرآف شعرا، ثـ نفى أف يككف [ َوَما َظؾَّ

أم: ال يصح لو الشعر كال يتأتى منو، كال يسيؿ عميو لك طمبو كأراد أف  [َوَما َيـْبَِغل لَفُ ] فقاؿ:
مثاؿ ذلؾ ، ىذا القكؿ إذا أراد أف ينشد بيتا قد قالو شاعر متمثال بو كسر كزنو،  يقكلو، بؿ كاف 

كفى الشيب   إنما قاؿ الشاعر:كفى باإلسالـ كالشيب لممرء ناىيا فقاؿ أبك بكر: يا رسكؿ هللا
  .(ٓ)كما عممناه الشعر كما ينبغي لو فقاؿ: أشيد أنؾ رسكؿ هللا، يقكؿ هللا  كاإلسالـ لممرء ناىيان 

 كالمكاعظ النافعة، األذكار مف ذكر إال الكريـ القرآف ىذا ماأم  :[إِْن ُهَق إَِّلَّ ِذْكٌر َوُقْرَآٌن ُمبِيٌ ]
 كال تختمط ال التي الكاضحة، السماكية الكتب مف مقركء كتاب كيمة،الح كالتكجييات الناجحة،
 .(ٔ)البشر بكالـ تمتبس

                                                           

 .(َّٔ/ُ) البف زنجمة، ،حجة القراءات (ُ)
 .(ِْ/ِّ)لمزحيمي،  تفسير المنير،ال (ِ)
 .(ٔٔ/ِّ)البف عاشكر،  ،حرير كالتنكيرتال (ّ)
الشككاني: ىك محمد بف عمي بف محمد الشككاني فقيو مجتيد مف كبار عمماء صنعاء اليمف، كلد بيجرة ( ْ)

ىػ، كمات حاكمان بيا، ككاف يرل ُِِٗشككاف كمف بالد خكالت باليمف كنشأ بصنعاء، ككلى قضاىا سنة 
، لمقنكجي، )أب مؤلفان منيا فتح القدير ُُْتحريـ التقميد، كلو  جد العمـك الكشي المرقـك في بياف أحكاؿ العمـك

(ُ/ِٓ). 
 .(ّْٓ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ٓ)
 .(ُٓ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ٔ)
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ـْ َكاَن َحقًّا[  مف يزداد الذم كىك القرآف، ىذا عمى يزكك الذم فيك كاعية، القمب حي: أم ]لُِقـِْذَر َم
َوََيِؼَّ الَؼْقُل َظَذ ]. الزاكية الطيبة لألرض المطر بمنزلة لقمبو القرآف كيككف كالعمؿ، منو العمـ

] ـَ    كشبية عذر أدنى ليـ يبؽ فمـ احتجاجيـ، كانقطع هللا، حجة بو عمييـ قامت ألنيـ الَؽافِِري
 .(ُ)بيا ييٍدليكفى 

  :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :اً سادس

،  الرسكؿ في حؽ ف الشعر منقصةأل ؛الشعر كمحتكياتو نفى القراف الكريـ عف النبي  -ٔ
 .ف الكريـ كصؼ لمحاسف الرسكؿ آكفي القر 

نافقيف، كيبطؿ ، كليس شعران، ليدحض افتراء الممف عند هللا تعالى حيان ك  ما جاء بو النبي  -ِ
 . أكاذيب المكذبيف

رشادىـ  القرآف نزكؿ مف الحكمة -ّ   طريؽ الصكاب.إلى ىي ىداية المؤمنيف كا 

 الكافريف. ، كيقيـ الحجة عميالمؤمنة الحيةالقرآف الكريـ يخاطب أصحاب القمكب  -ْ
 المطمب الثاني

 الوحدانية دللة عمى لإلنساف األن اـتسخير 
ا َمالُِؽقنَ ]قاؿ تعالى:  َّا َظِؿَؾْت َأْيِديـَا َأْكَعاًما َفُفْؿ َُلَ ْؿ ِِم ا َخَؾْؼـَا َُلُ ْؿ َفِؿـَْفا *  َأَوَلْ َيَرْوا َأكَّ َوَذلَّْؾـَاَها َُلُ

ْؿ فِقَفا َمـَافُِع َوَمَشاِرُب َأَفََل َيْشُؽُرونَ *  ْؿ َوِمـَْفا َيْلُكُؾقنَ َرُكقُِّبُ   .{33-32 }يس:[ َوَُلُ
 التحميؿ المغوي: أوًل:
( ذليؿ) فيك( مذلة) ك( ذلة) ك( ذال) بالكسر يذؿ( ذؿ) كقد العز ضد( الذؿ: )ؿ ؿ ذذلمناىا:  .ُ

 .(ِ)الصعكبة ضد كىك الميف بالكسر( الذؿ)ك، (أذلة)ك( أذالء) كىـ
 .(ّ)الصعكبات، بمعني يناليا كؿ طالب إزالة: العقبات تذليؿ" [ َوُذليَؾْت ُقُطقُفَفا َتْذلِقًَل ]

ًميعً  اٍسـه : الر كيكبة ركوبيـ: .ِ ا ًلجى  ال ًتي ًىيى الرككب  كقيؿ: كىي اسـ لمكاحد كلمجميع، ييٍركىب، مى
ـي   .(ْ)الدكابًٌ  جميعً  ًمفٍ  العىمىؿ تيٍمزى

 .(ٓ)، أم خيرات كثيرة كمتعددةالضر خالؼ عمى تدؿ كممة: كالعيف كالفاء كفالن منافع: .ٖ

                                                           

 .(ٖٗٔ/ُ)، تفسير السعدم (ُ)
 .(ُُّ/ُ)لزيف الديف الرازم،  مختار الصحاح، (ِ)
 .(ُٖٗ/ُ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ّ)
 .(ِّْ/ُ)البف منظكر،  لساف العرب، (ْ)
 .(ُٕٖ/ِ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (ٓ)
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    .(ٔ)الن فىعً  كثير: كنىف اع نىفيكعه  كىرجؿ  
 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

 الكالـ أعاد ،كالرسالة كالحشر الكحدانية: الثالثة األصكؿ عمى األدلة سبحانو ذكر أف بعد
 .(ِ)لإلنساف كاالنتفاع بيا األنعاـمع تذليؿ  دالئميا بعض كذكر الكحدانية في

  وجوه البالغة: :اً ثالث

سناد ماأليد ذكر: أيدينا عممت مما .1  االختصاص، في مبالغة تفيد استعارة فييا إلييا العمؿ كا 
 .(ّ)باإلحداث كالتفرد

 .(ْ)النعمة شكاىد رؤيتيـ عدـ مف تعجيبك  إنكارم االستفياـ :يروا أولـ .2
 لك تعالى فإنو األنعاـ، خمؽ في اإلنعاـ إتماـ إلى إشارة ليـ(: ... وذلمناىا مالكوف ليا فيـ) .3

 كاف فمك نعاـفي اإل زيادة: كذلمناىا ليـ كقكلو ،بيا ينتفع كاف ما سافاإلن يممكيا كلـ خمقيا
 .(ٓ)اإلنعاـ تـ لما صادة كىي األنعاـ يممؾ اإلنساف

 جيء فمذلؾ ةدعدمتال النعـ ىذه عمى الشكر رتكرا لتركيـ تعجبيان  استفياما :يشكروف أفال .4
 .(ٔ)متعاقبة متتالية النعـ تمؾ ألف ؛كاالستمرار لمتجديد المفيد بالمضارع

ْؿ[يقوؿ ت الي:   ؟، ىؿ الرؤية ىنا قمبية أـ بصرية]َأَوَلْ َيَرْوا َأكَّا َخَؾْؼـَا َُلُ
  الظاىر. مقتضى عمى جاريا اإلنكار كاف قمبية الرؤية إف كانتيقكؿ صاحب التحرير كالتنكير 
 ف  تمؾ مشاىدتيـ بتنزيؿ الظاىر، مقتضى خالؼ عمى فاإلنكار بصرية الرؤية كانت كا 

 .(ٕ)العمـ مقتضى عمى جرييـ لعدـ الرؤية عدـ منزلة المذككرات
  ْؿ[ :ت الى قولو تفسير القرطبي فييقكؿ ا َخَؾْؼـَا َُلُ ْ َيَرْوا َأكَّ  أكلـ أم القمب، رؤية ىذه ]َأَوَل

  كال سطةكا غير مف اهػػػكعممن اهػػػأبدعن اػػمم أم" اػػػأيدين تػػعمم مما" .ركاػػػكيتفك ركاػػػكيعتب ركاػػينظ
 .(ٖ)شركة كال ككالة

                                                           

 .(ّْٔ/ٓ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ُ)
 .(ْْ/ِّ)لمراغي، ا انظر: تفسير (ِ)
 .(ِّٕ/ْ) ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، لمبيضاكم (ّ)
 .(ٕٔ/ِّ)، البف عاشكر، التحرير كالتنكير (ْ)
 .(َّٔ/ِٔ)لفخر الديف الرازم،  اتيح الغيب،مف (ٓ)
 .(ٗٔ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٔ)
 .(ٕٔ/ِّ) المرجع السابؽ، (ٕ)
 .(ٓٓ/ُٓ)الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي،  (ٖ)
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 أعمـ. ىكهللا تعال ،يحتمؿ كال الكجييف كالمعنى
  :ًا: التفسير اإلجماليراب 

نعامو العظيمة، قدرتو سبحانو ذكر ا : فقاؿ لنعمو الكفار كجحد ه،عباد عمى كا  ْ َيَرْوا َأكَّ ]َأَوَل

ْؿ[ مف غير كاسطة كال شراكة  ما أبدعناه ليـ،م أم ألجميـ األنعاـ مف البقر كالغنـ كاإلبؿ، :َخَؾْؼـَا َُلُ
 كحشية خمقناىا كلك كا،شاء كيؼ بيا يتصرفكف قاىركف ضابطكف أم مالككف ليا فيـ مع أحد،
 .(ُ)ضبطيا عمى يقدركا كلـ عنيـ لنفرت

ْؿ َوِمـَْفا َيْلُكُؾقنَ ] ْؿ َفِؿـَْفا َرُكقُِّبُ  في يركبكف ما فمنيا األنعاـ، ىذه ليـ سخرنا أم[ َوَذلَّْؾـَاَها َُلُ
        فيأكمكف ينحركف، ما كمنيا كاألقطار، الجيات سائر إلى األثقاؿ عميو كيحممكف األسفار،
     أثاثان  كأصكافيا كأشعارىا أكبارىا كمف ،ئيـدف كفييا أكميـ، ياكمن، (ِ)بدىنيا كينتفعكف لحكميا
         [ َأَفََل َيْشُؽُرونَ ] منيا، ىدةالمشا المنافع مف ذلؾ كغير كجماؿ، زينة كفييا حيف، إلى كمتاعان 

 العبرة مف خاليا تمتعا بيا يتمتعكف كال العبادة لو كيخمصكف النعـ، بيذه أنعـ الذم تعالى هللا
 .(ّ)كالفكرة
 مف اآليات الكريمة:والدللت المقاصد واألىداؼ  سًا:خام
 حد.أكال ينازعو في ممكو  المتفرد بشئكف خمقو أف هللا تعالى عمىتدؿ ىذه اآليات الكريمة  .ُ
     المعايشة مع  نساف ما يتناسب معو كمع قدرتو عمىنو يخمؽ لإلأ ىمف عظيـ قدرة هللا تعال .ِ

 ما خمؽ هللا. 
التنكع في المخمكقات جميعيا، كالتنكع في المنافع في المخمكؽ الكاحد كمثاؿ  ىمف نعـ هللا تعال .ّ

 .كالصكؼ كالغطاء كالتنقؿ كالي غير ذلؾالمبف  يأخذ اإلنساف اذلؾ خمقو األنعاـ فمني
شاء يفعؿ بيا ما تحت تصرفو ي نعاـاألجعؿ ما خمؽ مف  أف ،فاسنإلمف رحمة هللا كعكنو ل .ْ

 .في عطاء هللا أفال يقابؿ الكـر بطاعة كحسف تصرؼو 
     شكرتـ كلئف منو كفضمو، كر ىذه النعـ ككجكب الشكر هلل عمىاإلنساف ذ يجب عمى  .ٓ

 .ألزيدنكـ

 

                                                           

 .(ّْٖ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ُ)
 .(ّّ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ِ)
 .(ٗٗٔ/ُ)لسعدم، ا تفسير (ّ)
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 طمب الثالثالم
 شرؾالستغاثة بغير للا 

ُفْؿ ]قاؿ تعالى:  ًة لََعؾَّ ـْ ُدوِن اهللِ َآُِلَ ُذوا ِم َ ونَ َواَّتَّ ْؿ ُجـٌْد *  ُيـَِّْصُ ُهْؿ َوُهْؿ َُلُ ََّل َيْستَطِقُعقَن َكِّْصَ

ونَ  وَن َوَما فَ *  حُمََْضُ ا َكْعَؾُؿ َما ُيِْسُّ ْؿ إِكَّ  .{33-30 يس:} ُيْعؾِـُقَن[ََل ََيُْزْكَؽ َقْقُُلُ
 التحميؿ المغوي: أوًل:
 كالغىمىبًة، القىٍيرً  بمعنىى األخذ في األىٍصؿً كىك أيضان التناكؿ،  ىك خالؼ العطاء، خذاأل اتخذوا: .ُ

 .(ُ)كاالسًتئصاؿً  اإًلىالؾً  ًفي كاشتىيىر
  .ِ))كجمعو كجبيو الشيء حكزىك  األخذ :اصطالحاً 

    :: مناسبة اآليات لما قبمياثانياً 
 زادكا أنيـ بياف ذلؾ بعد أردؼ ،كأنكركىا عمييـ هللا بأنعـ كفركا أنيـ سبحانو ذكر أف بعد

 الناصركف ىـ أنيـ مع النصرة منو كتكقعكا ينفع، كال يضر ال مف عبادة عمى كأقبمكا ضالليـ، في
َتُؽؿْ ]: عنيـ حاكيان  تعالى قاؿ كما ،ليـ وا َآُِلَ ُققُه َواْكُِّصُ تينصر  ال أنيا كالحقيقة {32:}األنبياء[ َقاُلقا َحري

 .(ّ)كال تنتصر
  وجوه البالغة: ًا:ثالث
 .ْ) )كالدفاع الخدمة في كالجند أم بميغ، تشبيو محضروف( جند ليـ )وىـ .ُ
 .(ٓ)طباؽ بينيما (وي منوف يسروف) .ِ
 .(ٔ)تقديـ السر عمى الجير لممبالغة في شمكؿ عممو لجميع المعمكمات ،وي منوف( -)يسروف .ّ
 سير اإلجمالي:التفًا: راب 

    تنصرىـ أف بذلؾ يبتغكف هللا، مع آلية األنداد اتخاذىـ المشركيف عمى أنكر تعالى
ُهؿْ ]: تعالى هللا قاؿ، زلفى هللا إلى كتقربيـ كترزقيـ       اآللية تقدر ال: أم[ ََّل َيْسَتطِقُعقَن َكِّْصَ
 االنتصار عمى قدرت ال بؿ كأحقر، كأذؿ كأقؿ ذلؾ مف أضعؼ ىي بؿ عابدييا، ةنصر  عمى

ْؿ ُجـٌْد ]: كقكلو، تعقؿ كال تسمع ال جماد ألنيا؛ بسكء أرادىا ممف االنتقاـ كال ألنفسيا، َوُهْؿ َُلُ

                                                           

 .(ّّٔ/ٗ) لمزبيدم، عركس،تاج ال (ُ)
 .(ٖٔ/ُ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ِ)
 .(ّْ-ّّ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ّ)
 .(ّْ/ِّ)الزحيمي،  تفسير المنير،ال (ْ)
 .(ّْ/ِّ) المرجع السابؽ، (ٓ)
 .(ّْٗ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ٔ)
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ونَ   إلييـ تسكؽ ال كىي الدنيا في ل لية يغضبكف يفمشركأم أف األعكاف كاألنصار مف ال :[حُمََْضُ
 إقامة في عمييـ كأدؿ خزييـ، في أبمغ ؾذل ليككف ،أصناـ ىي إنما ،سكءان  عنيـ تدفع كال ،خيران 

 .(ُ)عمييـ الحجة
كىذا يكضح خطكرة التصكر المنحرؼ الذم يترتب عميو ضياع لمقيمة اإلنسانية التي كـر 
هللا بيا اإلنساف حيف يكقؼ العبد حياتو كجيده كفكره لخدمة بشران أك حجران أك شجران، كيينظر إليو أنو 

  ف دكف هللا تعالى. النافع الضار المعطي المانع م
: لؾ قكمؾ مف باهلل المشركيف ىؤالء قكؿ محمد يا يٍحزيٍنؾ فال:  محمد لنبيو تعالى يقكؿك 

وَن ]: كقكلو .نبكتؾ كجحكدىـ هللا بآيات تكذيبيـ كال شعر، بو جئتنا كما شاعر، إنؾ ا َكْعَؾُؿ َما ُيِْسُّ إِكَّ

 الذم أف يعممكف كىـ الحسد، ذلؾ إلى يدعكىـ الذم أف نعمـ إنا: ذكره تعالى يقكؿ[ َوَما ُيْعؾِـُقنَ 
     بحقيقة معرفتيـ مف يسركف ما فنعمـ بكذاب، لست كأنؾ الشعر، يشبو كال بشعر، ليس بو جئتيـ

 .(ِ)عالنية بألسنتيـ ذلؾ جحكدىـ مف يعمنكف كما إليو، تدعكىـ ما
 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  ًا:خامس

 قدرة ال آلية، هللا دكف مف المشرككف الكفار اتخذ هللا، قدرة عمى الدالة اآليات كجكد مف بالرغـ .ُ
 .هللا عذاب بيـ نزؿ إف ـمساعدتي في كأمالن  ـنصرتي في طمعان  فعؿ، عمى ليا

 ال تنفع نفسيا أماـ قدرة هللا كي تنفع المشركيف. ألنصار المتخذة مف دكف هللا تعالىاألعكاف كا .ِ
 ليـ في جينـ. اي ، ستككف كقكدان أحجار يعبدكف  أنيـي يمتاز بيا المشرككف، السخافة الت .ّ
نكار، لما جاءك بعدـ الحزف مما يقكلو المشرك تسمية النبي  .ْ مف  بو ف، مف تكذيب كجحكد كا 

 .عند هللا
كرىـ أف الذم يفعمو المشرككف، مف تكذيب كجحكد كاضطياد ىك نابعه، مف حقدىـ كحسدىـ كم .ٓ

 . ـ لديف هللاالسيئ، كمحاربتي

 المطمب الرابع
 خمؽ اإلنسافإثبات الب ث في 

ـْ ُكْطَػٍة َفنَِذا ُهَق َخِصقٌؿ ُمبِيٌ ]قاؿ تعالى:  ْ َيَر اإِلْكَساُن َأكَّا َخَؾْؼـَاُه ِم َب َلـَا َمثًََل  * َأَوَل        َوََضَ

ـْ َُيْقِل الِعَظاَم َوِهَل َرِمقؿٌ  ٍة َوُهَق بُِؽؾي َخْؾٍؼ َظؾِقؿٌ ُقْؾ *  َوَكِِسَ َخْؾَؼُف َقاَل َم َل َمرَّ     [ َُيْقِقَفا الَِّذي َأْكَشَلَها َأوَّ

 .{32-33 }يس:
                                                           

 .(ّٗٓ/ٔ)ابف كثير،  تفسير (ُ)
 .(ّٓٓ/َِ)مطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ل (ِ)
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 :التحميؿ المغوي أوًل:
 .(ُ)الصافي الماء: بالضـ النطفة، نطفة: .ُ

 .(ِ)الكلد منو يتككف الذم الرجؿ ماء النطفة :اصطالحاً 
، كجمعو كجانبو. طرؼ الشيء الخصـ :خصيـ .ِ  .(ّ) كأخصاـ خصـك

 .(ْ)عف الحؽالذم يجادؿ بالباطؿ  عنيدال مجادؿالخصيـ ال :اصطالحاً 
  .(ٔ)حبؿ مف قطعة: بالضـ كالرمة، ،(ٓ)البالية العظاـ بالكسر( الرمة) :رميـ. ٖ

 .(ٚ)شأنو تـر دار أك فترمو، بمي حبؿ نحك مف بعضو، فسد الذم الشيء الـر ىك إصالح اصطالحًا:    

  لما قبميا: مناسبة اآليات :ثانياً 
 البعث عمى ىتعال قدرتو كقكليـ بعدـ هللا بعبادة إشراكيـ في المشركيف شبو أبطمت مال
 يمكىكف كانكا حيث بنعمة ككفرىـ كقاحتيـ عمى ليـ تكبيخان  جاءت اآليات  محمدان  كتكذيبيـ
 .(ٖ)مةالعا أفياـ كفؽ عمى جارية إقناعية بأقكاؿ ليـ كيأتكف لمناس الجداؿ كيزينكف الدالئؿ

    سبب نزوؿ اآلية: ثالثُا: 

قِل الِعظَاَم َوِهَل َرِمقؿٌ ] ـْ َُيْ بعظـ حائؿ، ففتو،  : ذكر لنا أف أبي بف خمؼ، أتى رسكؿ هللا [َقاَل َم
ثـ ذراه في الريح، ثـ قاؿ: يا محمد مف يحيي ىذا كىك رميـ؟ قاؿ: "كهللا يحييو، ثـ يميتو، ثـ يدخمؾ 

 .(ٗ)يـك أحد  النار؛ قاؿ: فقتمو رسكؿ هللا
 وجوه البالغة:راب ًا: 

 .(ٓٔ)كيعمـ اإلنساف يتفكر ألـ أم التعجب، إفادة مع لإلنكار اليمزة(: اإلنساف ير أولـ) .ٔ
      باف، بمعنى أباف مف الخصاـ، كمبيف شديد مخاصـ أم مبالغة، صيغ(: مبيف ،خصيـ) .ٕ

 .(ُُ)ذلؾ في ظاىر أم

                                                           

 .(ُْٗ/ِْ)لمزبيدم،  تاج العركس، (ُ)
 .(ُْٗ/ِْ) ، لمزبيدم تاج العركس، (ِ)
 .(ّٖ/ِ)البف األثير،  النياية في غريب الحديث كاألثر، (ّ)
 .(ْٓ/ّ)، دركزة محمد عزتل التفسير الحديث، (ْ)
 .(ُِٗ/ُ)لزيف الديف الرازم،  مختار الصحاح، (ٓ)
 .(ُُُٓ/ُ)مفيركزآبادم، ل القامكس المحيط، (ٔ)
 .(َِٔ/ٖ)لمفراىيدم،  كتاب العيف، (ٕ)
 .(ّٕ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٖ)
 .(ْٓٓ/َِ)جامع البياف في تأكيؿ القرآف، لمطبرم،  (ٗ)
 .(ِٓ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (َُ)
 .(ْٕ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ُُ)
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 عمكمو فشمؿ. رميـ كىي العظاـ يحيي أحد ال: معنىالك  إنكارم ستفياـا (:ال ظاـ يييح مف)  .ّ
 .(ُ)رميما ككنيا حاؿ في أم رميـ، كىي لمعظاـ محييان  تعالى هللا يككف أف إنكارىـ

 بخمقو تشبييو أك المكتى، إحياء عمى القدرة نفي كىك عجيبه  فييا إنكاره  (:مثالً  لنا )وضرب .ْ
 .(ِ)عنو عجزكا عما بالعجز بكصفو

 في المعنى إخراج كحقيقتو البياف، حسف فييا مف اآلياتىذه  خمقو( سيون مثال لنا )وضرب .ٓ
يصالو لو المكضحة الصكر أحسف  تأتي كقد كأسيميا، الطرؽ بأقرب المخاطب فيـ إلى كا 
 .(ّ)الحاؿ قتضيوي ما بحسب اإلطناب طريؽ مف تأتي كقد ،اإليجاز طريؽ مف عنو العبارة
  التفسير اإلجمالي:خامسًا: 

 ثـ األشياء، أضعؼ ىي مييف، ماء مف( مني) نطفة مف خمقو بدأنا أننا إنساف ؿك يعمـ ألـ
 مف يستدؿ لـ أك: جدلو، كالمراد في جرمء يفبًٌ  مجادؿ ناطؽ بأنو يفاجئنا تراه ثـ ،سكيان  بشران  جعمناه
 مف فخمقو مييف، ماء مف ساللة مف اإلنساف خمؽ ابتدأ هللا فإف اإلعادة، عمى بالبدء البعث أنكر
ـْ َماٍء َمِفيٍ ] :تعالى قاؿ كما حقير، ضعيؼ شيء ْ َكْخُؾْؼُؽْؿ ِم إََِل َقَدٍر *  َفَجَعْؾـَاُه ِِف َقَراٍر َمؽِيٍ *  َأَل

ـْ ُكْطَػٍة َأْمَشاٍج ]: سبحانو كقاؿ ، {99-94 }املرسالت:[ َمْعُؾقمٍ   مف أم  {9}اإلنسان:[ إِكَّا َخَؾْؼـَا اإِلْكَساَن ِم
 البعث كينكر كيتجبر، يطغى أف ال النعمة، يشكر أف المخمكؽ ىذا فشأف رقة،متف أخالط مف نطفة

َب َلـَا َمثًََل ]، (ٗ)كاإلعادة ةن  شأًننا في المنكركف أكردى  أم[ َوََضَ  عف كالبيعدً  الغرابةً في  ،عجيبةن  قص 
ثىؿً  العقكؿً  ـى  إحيائنا إنكاري  كىي كالمى ةن  أك العظا  قبيؿً  مف ىاك كعد   كاستبعدىىا ـزعمي في عجيبةن  قص 
ثىؿً  ثىالن  لنا كاكجعمى  إي اىا إحياؤينا كىي اإلنكارً  أشد   ىاك كأنكرى  المى       قيدرتنا كاكقاسى  الخمؽً  مف كنظيران  مى
 بيطالفً  عمى الد اؿًٌ  المذككرً  الكجوً  عمى إي اهي  خمقىنا أم [َوَكِِسَ َخْؾَؼفُ ]: تعالى كقكلو ، قيدرتًيـ عمى
  .(ٓ)هك ضرب ما

قِل الِعَظاَم َوِهَل َرِمقؿٌ قَ ] ـْ َُيْ قدرة هللا عمى قدرة  كاقاس ـألني في ىذه اآلية مف الكفار إلنكاركا: [اَل َم
  .(ٔ)أف هللا يحيي العظاـ البالية حيث لـ يكف في مقدكر البشر كاالعبد، فأنكر 

                                                           

 .(ٕٓ/ِّ) ،البف عاشكر التحرير كالتنكير، (ُ)
 .(ِْٕ/ْ)أنكار التنكيؿ كأسرار التأكيؿ، لمبيضاكم،  (ِ)
 .(ِّٔ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القراف كبيانو، (ّ)
 .(ٓٓ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ْ)
 .(ُُٖ/ٕ)أبي السعكد،  تفسير (ٓ)
 .(َْْ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ٔ)
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ٍة َوُهَق بُِؽؾي َخْؾٍؼ  َل َمرَّ قِقَفا الَِّذي َأْكَشَلَها َأوَّ  المنكريف الجاىميف ليؤالءأم قؿ يا محمد  َظؾِقٌؿ[ ]ُقْؾ َُيْ
 الذم تعالى هللا البالية، كاألجساد األجساـ ىذه يحيى: ليـ قؿ مكتيا، بعد األجساد إلى الحياة إلعادة
 باب مف قادر العدـ مف الشيء إيجاد عمى قدر كمف ،مذككران  شيئا تككف أف دكف العدـ مف أكجدىا
       ،تامان  عممان  بو عميـ الكجكد ىذا في عميـ ءشي بكؿ سبحانو كىك ،وػػىالك دػػبع وػػػإعادت ىػػعم أكلى
 أـ مجمكعان  ،كبيران  أـ صغيران  الشيء ىذا أكاف سكاء السماء، في كال األرض في شيء عميو يخفى ال

 .(ُ)مفرقان 

 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  ًا:سادس

 .ىقدرة هللا تعال ىخمقو عم مف ف يعتبرأ اإلنساف الضعيؼ يجب عمى .ُ
نو يجادؿ كيعاند رب العباد في أالرغـ مف ضعؼ اإلنساف، إال  عمىك عناد الالكفر مف أسباب  .ِ

 .مقوخ
 .بعد المكت إعادة الخمؽ مرة أخرل بعدـ ىكاالفتراء عمي هللا تعال جرأةال .ّ
     كا بعد مكتيـ سيجدكف الحياة الدنيا، ألنيـ لك عاد دؿ ىذه اآليات عمي حرص الكفار عمىت .ْ

 شد العذاب.أمف عذاب اليـ، لكف هللا يبشرىـ بالعكدة إليو معذبيف  ما كعدىـ ربيـ،

 المطمب الخامس
 بضرب المثؿمنكري الب ث  الرد عمى

َجِر األَْخََضِ َكاًرا َفنَِذا َأْكُتْؿ ِمـُْف ُتققُِدونَ ]قاؿ تعالى:  ـَ الشَّ َلْقَس الَِّذي َخَؾَؼ َأوَ *  الَِّذي َجَعَؾ لَُؽْؿ ِم

ُق الَعؾِقؿُ  ُؾَؼ ِمثَْؾُفْؿ َبَذ َوُهَق اخَلَلَّ ََمَواِت َواألَْرَض بَِؼادٍِر َظَذ َأْن ََيْ ـْ *  السَّ ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َصْقئًا َأْن َيُؼقَل َلُف ُك إِكَّ

ٍء َوإِلَ *  َفَقُؽقنُ   .{23-24 }يس:[ ْقِف ُتْرَجُعقنَ َفُسبَْحاَن الَِّذي بَِقِدِه َمَؾُؽقُت ُكؾي ََشْ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ِ)الحطبيعني  الكقكد بالفتح :توقدوف .ٔ
 .(ّ)كد، اشتعاؿ النار حتى يرتفع المييب منوالكقاصطالحًا: 

 .(ْ)كالعظمةسمطاف الك  ًعزٌ ال ؾالمم :ممكوت .ِ

                                                           

 .(ٔٓ/ُِ)اكم، لطنط التفسير الكسيط، (ُ)
 .(ّّْ/ُ)لزيف الديف الرازم،  مختار الصحاح، (ِ)
 .(َْْ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ّ)
 .(ٓٓ/ٕ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (ْ)
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 .(ُ)مفاتح كؿ شيءالذم يمتمؾ  اصطالحًا:
  يا:مناسبة اآليات لما قبم ثانيًا:

 ذكر بو، الشرؾ كبطالف كعبادتو، طاعتو ككجكب ، هللا قدرة عمى الدالة األدلة بياف بعد
 كقدرة أىكف، بؿ البدء مثؿ اإلعادة أف ىي: ثالثة بأجكبة عنيا كأجاب البعث، منكرم شبية تعالى
 السمكات خمؽ كػكى اف،ػػػاإلنس مف ـػػػأعظ كػػػى ما ؽػػػػكخم ر،ػػاألخض الشجر مف ارػػػالن ادػػإيج عمى هللا

 .(ِ)فيككف كف: بقكؿ األشياء تككيف فكرية: النياية كفي كاألرض،

 :ثالثًا: وجوه البالغة

 .(ّ)جيالة منكريف البعث مف كالتعجب االستفياـ لإلنكار :خمؽ...( الذي )أوليس  .ُ
  .(ٗ)عف كثرة الخمؽ كالعمـ المبالغة صيغ (:ال ميـ ،الخالؽ) .ٕ
 رجعة ثمة أف يزعمكف يككنكا لـ ألنيـ الفاصمة كرعاية لالىتماـ ف(:ترج و عمى )إليو تقديـ .ّ

 .(ٓ)أصمو مف المعاد ينكركف كلكنيـ غيره إلى
 األشياء في كنفاذىا تعالى قدرتو تأثير سرعة شبو التمثيمية ستعارةا (:فيكوف كف لو يقوؿ أف) .ْ

 كىك تأخير، كال طاءإب غير مف كجد شيئا أراد فإذا امتناع، كال تكقؼ غير مف المطاع بأمر
 .(ٔ)االستعارة لطائؼ مف

  التفسير اإلجمالي: :اً راب 

 ثـ ،يانعو  ثمرو  ذا ضران ان خضراأ صار حتى ماء، مف الشجر ىذا خمؽ بدأ الذم ىك إف هللا
 يمنعو ال يريد، ما عمى قادر فيك ذلؾ، فعؿ كمف النار، بو تكقد يابسان  حطبان  صار أف إلى أعاده
 إعادة إمكاف عمى يدؿ الحرارة، عنصر إلى الرطكبة عنصر مف كالتقمب التحكؿ فيذا شيء،
 أرض في ينبت ،(كالعفار المرخ) شجرال بذلؾ المراد: كقيؿ ،(ٕ)باليان  يابسان  كاف ما إلى الرطكبة
 أحدىما  كيقدح أخضريف، عكديف منو فيأخذ زناد، معو كليس نار قدح أراد مف فيأتي الحجاز

                                                           

 .(ُْْ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ُ)
 .(ٓٓ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ِ)
 .(ٖٓ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ّ)
 .(ِٓ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ْ)
 .(َٖ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٓ)
 .(ِّ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (ٔ)
 .(ّٖ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ٕ)
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 إبراز كىك النطفة، مف اإلنساف خمؽ مف أغرب ىك ما ذكر .(ُ)بينيما فم النار فتتكلد باآلخر،
 الماء أف ترل أال. األخضر الشيء مف النار اقتداح كىك شيء، أبدع كذلؾ ضده، مف الشيء
 عمى قدر مف أفثـ ذكر سبحانو  ،(ِ)الماء عمى مشتمؿ ىك مما خرجت ذلؾ كمع النار؟ ءيطفي
     الذم البشر خمؽ إعادة عمى يقدر األجزاء ككبر ظـ،العً  غاية في كىما كاألرض السمكات خمؽ
ؾْ ]: وػػػػػسبحان اؿػػػق اػػػكم كة،ػػػػالق ؼػػػضعي كؿػػالش رػػصغي كػػى ـْ َخؾْ ــــخَلَ ََمَواِت َواألَْرِض َأْكَزُ ِم     ِؼ ـــُؼ السَّ

(ٖ)كأتمو كجو أكمؿ عمى كالعمـ الخمؽ في المبالغ كىك ذلؾ عمى قادر ىك بمى {53}غافر:[ الـَّاسِ 
.  

ـْ َفقَُؽقُن[ ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َصْقًئا َأْن َيُؼقَل َلُف ُك  أك بعكضة كيككف ،أرضا أك سماء الشيء ىذا يككف ]إِكَّ
 قريب ىنالؾ كليس ،سيؿ كال صعب ىناؾ ليس! فيككف.. كف.. الكممة أماـ سكاء كذلؾ ىذا ،نممة
 األمكر لمبشر هللا يقرب إنما ،يككف ما كائنا لكجكده كحده كاؼ الشيء لخمؽ اإلرادة فتكجو ،بعيد كال

ٍبحافى ) ،(ٗ)المحدكد البشرم بمقياسيـ ليدرككىا  مف كتعجيب المشرككف، بو كصفو مما لو تنزيو (فىسي
 بمكجب فيو المتصرؼ كأم ى شيء( كؿ مالؾ ىو َشْيءٍ  ُكؿِّ  َمَمُكوتُ  )ِبَيِدهِ  قالكا ما فيو يقكلكا أف
ليو) ،حكمتو كقضايا ئتومشي ليو: يقكؿ (ترج وف وا    .(ٓ)مماتكـ بعد كتصيركف تردكف كا 

 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  ًا:خامس

مف ضده كىي اشتعاؿ النار  يءالبعث إخراج الش عمى قدرة هللا تعالى دلة القاطعة عمىمف األ .ُ
 مف الشجر األخضر.

األرض كرفع السماء أليس سط بالمنكريف، باف مف  عمى تردظيمة الع المطمقة القدرة اإلليية .ِ
 .يرجع الحياة لإلنساف مرة أخرم بمىأف  بقادر عمى

 أف هللا تعالي منزه عف الشريؾ كالنقص كعف االفتراءات التي يسكقيا الكافريف كالمنكريف. .ّ
رادتو قبؿ الك .ْ نما قاؿ إرادة هللا سبحانو نافذة إذا قاؿ لمشيء كف فيككف بأمره، كا  اؼ كالنكف كا 

 .؛ ألنيـ أصحاب عقكؿ محدكدةذلؾ حتى يقرب لمناس الفيـ
ال يخفي  أنو سبحانو بيده كتحت تصرفو كتحت عممو، األرض كما تحتيا، كالسماء كما فكقيا، .ٓ

 عميو شيء.

                                                           

 .(ٓٗٓ/ٔ)البف كثير،  ،تفسيرال (ُ)
 .(ْٖ/ٗ)ألبي حياف األندلسي،  البحر المحيط، (ِ)
 .(ُْْ، َْْ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ّ)
 .(ِٖٕٗ/ٓ)لسيد قطب،  الظالؿ، (ْ)
 .(ِّ/ْ)لمزمخشرم،  الكشاؼ، (ٓ)
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مف أغرب كأعجب الدالالت مف اآليات الكريمة أف المشركيف الحاقديف المنكريف، كضعكا  .ٔ
 ، خابكا كخسركا.عالىتحدم هلل تأنفسيـ مكضع الم

البعث أف الكافريف، كرغـ عمميـ  السابقة القاطعة لقدرة هللا تعالى عمىكالكاضح مف األدلة  .ٕ
 .بذلؾ، إال أف مكقفيـ اإلنكار كاإلعراض
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 الفصؿ الثاني
 (ٛٗٔ-ٔمقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآليات )

 :ستة مباحثوفيو 
 اـ بسورة الصافات.ت ريؼ عالمبحث األوؿ: 
 (.ٓٔ-ٔمقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )المبحث الثاني: 

 (.ٖٖ-ٔٔالمبحث الثالث: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )
 (.ٜٗ-ٖ٘المبحث الرابع: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )

 (.ٗٚ-ٓ٘المبحث الخامس: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )
 (.ٛٗٔ-٘ٚبحث السادس: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )الم
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 المبحث األوؿ
 ت ريؼ عاـ بسورة الصافات

 وفيو عشرة مطالب:  
 .، وم نى اسـ سورة الصافاتالمطمب األوؿ: اسـ السورة

 : ما ورد في فضؿ سورة الصافات مف أحاديث.المطمب الثاني
 ت.: عدد آيات سورة الصافاالمطمب الثالث
، والجو ال اـ الذي نزلت : زماف ومكاف السورة الكريمةالمطمب الرابع

 .فيو السورة
 .، وما ب دىا: مناسبة السورة لما قبمياخامسالمطمب ال
 .، واألىداؼ ال امة لمسورة: المحور األساسي لمسورةسادسالمطمب ال
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 المطمب األوؿ
 ، وم نى سورة الصافاتاسـ السورة

 أوًل: اسـ السورة:
 سميت كبذلؾ ،(لصافات)ا عميو المتفؽ المشيكر يذكر صاحب التحرير كالتنكير أف اسميا

 .(ُ)تسميتيا في  النبي عف شيء يثبت كلـ كميا، المصاحؼ كفي السنة ككتب التفسير كتب في

 :م ني اسـ سورة الصافاتثانيًا: 
: يقاؿ الجمع، جمع": كالصافات ،الصالة في كالصؼ خط عمى الجمع ترتيب :الصؼ
كالزاجرات   ىنا، الصافات: بػ المراد أف عمى العمـ أىؿ أكثرك ، (ِ)صافات يجمع ثـ ،جماعة صافة

: عنيـ تعالى قكلو في كذلؾ صافكف، بأنيـ المالئكة كصؼ جاء كقد المالئكة، جماعات: كالتاليات
افُّقنَ ] ـُ الصَّ ا َلـَْح ـُ اُدَسبيُحقنَ *  َوإِكَّ ا َلـَْح ػ[ َوإِكَّ  أف: صافيف ككنيـ كمعنى ، {233-235 ات:}الصَّ

 ألنيـ: كقيؿ ،كغيرىا صالة مف تعالى، هللا طاعة في بعض جنب بعضيـ متراصيف صفكفا يككنكا
 .(ّ)ينتظركف أمر هللا  السماء في أجنحتيـ يصفكف

 التي المالئكة ىي: فقيؿ فييا اختمؼ ثـ ،الصافات كالجماعات تقديره صفان  كالصافات
 كالجياد، الصمكات في آدـ بني مف يصؼ مف ىك: كقيؿ هللا، لعبادة صفكفان  السماء في تصؼ
افُّقنَ ]، (ْ)المالئكة عف حكاية لقكلو أرجح كاألكؿ ـُ الصَّ ا َلـَْح ػات:[ َوإِكَّ  .{235}الصَّ

 انيالمطمب الث
 د في فضؿ سورة الصافات مف أحاديثما ور 

قاؿ رسكؿ هللا  (ٓ)الصافاتب كيؤمنا بالتخفيؼ يأمرنا  هللا رسكؿ كاف: قاؿ عمر ابف عف
( :ربيا؟ عند المالئكة تصؼ كما تصفوف أل) عند المالئكة تصؼ وكيؼ هللا، رسكؿ يا فقمنا 

 .(ٔ)(الصؼ في ويتراصوف األوؿ الصفوؼ يتموف): قاؿ ربيا؟

                                                           

 .(ُٖ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ُ)
 .(ِٔ/ُٓ) مقرطبي،الجامع ألحكاـ القرآف، ل (ِ)
 .(َُّ/ٔ) مشنقيطي،ل اء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف،أضك  (ّ)
 .(ُٖٖ/ِ)زم، البف ج التسييؿ لعمـك التنزيؿ، (ْ)
 ، إسناده صحيح. (ُُّٓ)ح  (،ّٓٓ/ُ)كتاب الصالة، باب ما عمي اإلماـ، لمتبريزم، مشكاة المصابيح،  (ٓ)
صحيح مسمـ، كتاب الصالة، باب األمر بالسككف في الصالة، كالنيي عف اإلشارة باليد، كرفعيا عند السالـ،  (ٔ)

تماـ الصفكؼ األكؿ كالتراص فييا كاألمر باالجتم  .(ُُٗ)، ح (ِِّ/ُ)اع، كا 
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             فذلؾ  ساجد أو قائـ ما في السماء الدنيا موضع قدـ إل عميو ممؾ: )يقكؿ ك  
افُّقنَ *  َوَما ِمـَّا إَِّلَّ َلُف َمَؼاٌم َمْعُؾقمٌ ]: ؿ المالئكةقك  ـُ الصَّ ا َلـَْح ـُ اُدَسبيُحقنَ *  َوإِكَّ ا َلـَْح              [ َوإِكَّ

ػات:  {233-230 }الصَّ
(ُ).  

استقبؿ الناس بكجيو، ثـ كاف إذا أقيمت الصالة  عمر بف الخطاب  أفيذكر الطبرم،  
افُّقنَ ]: ، كيقكؿ(ِ)كفكـ كاستككا فإنما يريد بكـ ىدم المالئكةقاؿ : أقيمكا صف ـُ الصَّ ا َلـَْح ا *  َوإِكَّ َوإِكَّ

ـُ اُدَسبيُحقنَ   .[َلـَْح

 كؿ يصنع للا إف):  النبي قاؿ ، حذيفة عف (في خمؽ أفعاؿ العباد)أخرج البخارم  
ػات:[ ا َتْعَؿُؾقنَ َواهللُ َخَؾَؼُؽْؿ َومَ ]: ذلؾ عند بعضيـ كتال (وصن تو صانع  {23}الصَّ

(ّ). 

 المطمب الثالث
 عدد آيات سورة الصافات

 كحركفيا ،كممة كستكف مئة ثماني ياسكرة الصافات كممي : إف (ْ)يقكؿ أبك عمرك الداني  
 جعفر كأبي البصرل في آية كثمانكف مئة كىي، حرفان  كعشركف كستة مئة كثماني آالؼ ثالثة
 كعدىا البصرم يعدىا لـ( [َوَما َكاُكقا َيْعُبُدونَ ]) آيتاف اقيف اختالفياالب عدد في كآيتاف ،القارئ
 عد ككميـ كشيبة الباقكف كعدىا جعفر أبك يعدىا لـ الثاني كىك( [َوإِْن َكاُكقا َلَقُؼقلُقنَ ]) الباقكف

ـْ إِْفؽِِفْؿ َلَقُؼقُلقنَ ])  .(ٓ)األكؿ كىك( [ِم

 كعدىا ،العدد أىؿ أكثر عند كثمانيف اثنتيفك  مائة آييا عدت : أنو(ٔ)ابف عاشكريقكؿ  
حدل مائة البصريكف  .(ٕ)كثمانيف كا 

                                                           

 .(ٔ) ح(، ُِّ/ْٓعمدة القارئ شرح صحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المالئكة صمكات هللا عمييـ، )( ُ)
 .(ّٓٔ/ُٗ) مطبرم، تحقيؽ عبد المحسف التركي،ل ،تفسيرال (ِ)
 .(ْٔ/ُ)لمبخارم،  فعاؿ العباد،أخمؽ  (ّ)
لمجكد المقرمء، الحاذؽ، عالـ األندلس، أبك عمرك، عثماف بف سعيد بف أبك عمرك الداني: اإلماـ الحافظ، ا( ْ)

عثماف بف سعيد بف عمر األمكم، مكالىـ األندلسي، القرطبي، ثـ الداني، كيعرؼ قديمان بابف الصيرفي، 
 (.ٕٕ/ُٖكصنؼ التفسير)سير أعالـ النبالء، 

 .(ُِِ/ُ) البياف في عد آم القرآف، (ٓ)
كر: رئيس المفتيف المالكييف بتكنس، كشيل جامع الزيتكنة، كفركعو بتكنس، مكلده ككفاتو محمد الطاىر بف عاش( ٔ)

ـ شيخان لإلسالـ، كىك مف أعضاء المجمعيف العربييف في دمشؽ كالقاىرة ُِّٗكدراستو بيا، عيف عاـ 
 (.ُْٕ/ٔ)األعالـ، لمزركمي، 

 .(ُٖ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٕ)
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 المطمب الرابع
 ، والجو ال اـ الذي نزلت فيو السورةسورة الكريمةنزوؿ ال زماف ومكاف

  أوًل: زماف ومكاف نزوؿ السورة الكريمة:
 سكرة كقبؿ ـاألنعا سكرة بعد نزلت سكرة الصافات يذكر صاحب التحرير كالتنكير أف 
كما جاء في التسييؿ، أف سكرة لقماف نزلت بعد ك  ،(ِ)كفي الكشاؼ أنيا نزلت بعد األنعاـ، (ُ)لقماف

 .(ْ)كأف الصافات نزلت بعد األنعاـ ،(ّ)الصافات

كقد ذكر اإلجماع غير كاحد  ،(ٓ) الجميع قكؿ في مكية الصافات سكرةأف  :يقكؿ القرطبي 
 .(ٔ)خالفان  ذلؾ في كايحك كلـ مكيةسكرة الصافات أف 

 :ورةالجو ال اـ الذي نزلت فيو السثانيًا: 
نزلت سكرة الصافات في مكة ككانت بيئة شرؾ ككفر، كمقاكمة لمدعكة اإلسالمية، كلذلؾ  

كيد كحدانيتو، كقد تناكلت السكرة العديد مف الصكر الغيبية مثؿ د دارت السكرة حكؿ الدعكة هلل كتأفق
 مف أقكاؿ المشركيف كالرد عمييـ.                             لجف كما تناكلت العديدالحديث عف المالئكة كا

 المطمب الخامس
 وما ب دىا مناسبة السورة لما قبميا

 أوًل: مناسبة السورة لما قبميا:
ٍء َوإَِلْقِف ُتْرَج ] :بقكلو تعالى ختمت سكر يس   يقكؿ[ ُعقنَ َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِقِدِه َمَؾُؽقُت ُكؾي ََشْ
ليو: يقكؿ[ َوإَِلقِْف ُتْرَجُعقنَ ]: كقكلو. كخزائنو شيء كؿ ممؾ بيده الذم فتنزيو: ذكره تعالى  تردكف كا 

 .(ٕ)مماتكـ بعد كتصيركف
 بكاجب لمتذكير باالمتناف المشكبة التكحيد دالئؿ مف سيؽكمما جاء في سكرة يس مما  
   كؿػػبالرس كاالستيزاء الشرؾ عف العػػكاإلق، زاءػػػالج بػػترقك  افػػػكاإلحس كلػػبالتق ـػػالنع ىػػعم الشكر

                                                           

 .(ُٖ/ِّ)البف عاشكر،  تنكير،التحرير كال (ُ)
 .(ّّ/ْ)لمزمخشرم،  الكشاؼ،تفسير  (ِ)
 .(ُّٕ/ِ)البف جزم،  التسييؿ، تفسير (ّ)
 .(ُٖٖ/ِ)، ( المرجع السابؽْ)
 .(ُٔ/ُٓ) مقرطبي،ل الجامع ألحكاـ القرآف، (ٓ)
 .(ّٔ/ُِ) أللكسي،ل ركح المعاني، (ٔ)
 .(ٕٓٓ/َِ) مطبرم،ل جامع البياف في تأكيؿ القرآف، (ٕ)
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  .(ُ)العذاب كعيد كاستعجاؿ 
ا] :ىبدأت سكرة الصافات بقكلو تعال  اِت َصػًّ افَّ اِجَراِت َزْجًرا*  َوالصَّ *  َفالتَّالَِقاِت ذِْكًرا*  َفالزَّ

ُؽْؿ َلَقاِحٌد  ََمَواِت َواألَْرضِ *  إِنَّ إَُِلَ ػات:[ َوَما َبْقـَُفََم َوَربُّ ادََشاِرِق  َربُّ السَّ   .{5-2 }الصَّ
ىك الكاحد رب السماكات كاألرض كما بينيما فيك ربيـ  ىكذلؾ تأكيد عمي أف هللا تعال 
 لمفصؿ العباد رد منو الالـز النقائص عف زهػػالتن فػػم يس رػػػآخ ىػػعم االستدالؿ فمقصكدىاكمالكيـ، 

 .(ِ)إليو أشار ذلؾ المعنى ىك كذلؾ الكحدانية، ومن الالـز بالعدؿ بينيـ
 :(ٖ)وجوه مف قبميا لما ومناسبتيا

    : قكلو في السابقة السكرة في إجماال إلييا أشير التي الغابرة القركف أحكاؿ تفصيؿ فييا إف( ُ)
ُْؿ إَِلْقِفْؿ ََّل يَ ] ـَ الُؼُروِن َأِنَّ  .[ْرِجُعقنَ َأَلْ َيَرْوا َكْؿ َأْهَؾْؽـَا َقْبَؾُفْؿ ِم

 في إجماالن  إليو أشير مما القيامة يكـ الكافريف أعدائيـ كأحكاؿ المؤمنيف أحكاؿ تفصيؿ فييا إف( ِ)
 .قبميا السكرة

حياء المعاد عمى تعالى قدرتو قبميا فيما ذكر أنو ذاؾ سابقتيا، كآخر أكليا بيف المشاكمة( ّ)  كا 
 كالدليؿ ىك ما ىنا كذكر كاف، يءبش رادتوإ تعمقت إذا كأنو منشئيـ بأنو ذلؾ كعمؿ المكتى،
عدامان  إيجادان  اإلرادة بو تعمقت ما يتـ ال إذ تعالى، كحدانيتو كىك ذلؾ، عمى  المريد كاف إذا إال كا 
ٌة إَِّلَّ اهللُ لََػَسَدَتا]: قكلو ذلؾ إلى يشير كما كاحدان   .[َلْق َكاَن فِقِفََم َآُِلَ
 :مناسبة السورة لما ب دىاثانيًا: 
ُؿ *  َوَلَؼْد َشَبَؼْت َكؾَِؿُتـَا لِِعَباِدَكا اُدْرَشؾِيَ ]:بقكلو تعالى تمت سكرة الصافاتخ  ُْؿ َُلُ إِِنَّ

ُؿ الَغالُِبقنَ *  اَدـُْصقُرونَ  ونَ *  َفَتَقلَّ َظـُْفْؿ َحتَّك ِحيٍ *  َوإِنَّ ُجـَْدَكا َُلُ ُهْؿ َفَسْقَف ُيْبِِّصُ           *  َوَأْبِِّصْ

ـَ *  بِـَا َيْستَْعِجُؾقنَ َأَفبَِعَذا َوَأْبِِّصْ َفَسْقَف *  َوَتَقلَّ َظـُْفْؿ َحتَّك ِحيٍ *  َفنَِذا َكَزَل بَِساَحتِِفْؿ َفَساَء َصَباُح اُدـَْذِري

ونَ  ِة َظَمَّ َيِصُػقنَ *  ُيْبِِّصُ [ بي الَعاَدِيَ َواحَلْؿُد هللِ رَ *  َوَشََلٌم َظَذ اُدْرَشؾِيَ *  ُشبَْحاَن َربيَؽ َربي الِعزَّ

  .{229-232 فات:ا}الصَّ 

 عنيـ حتى يأتي أمر هللا  ىـ الغالبكف كأمر لمنبي أف يتكلى كفييا تأكيد عمي أف جند هللا 
 أمرىـ قاعدة كألف فييا، قتؿ كال حرب في نبيٌ  غمب مابالنصر لعباده، كعف الحسف رحمو هللا: 

ف ،كالنصرة الظفر: منو كالغالب كأساسو ، كالمحنة االبتالء مف شكب ذلؾ تضاعيؼ في كقع كا 

                                                           

 .(ّّْ/ِِ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ُ)
 .(ُٖٔ/ُٔ)لمبقاعي،  نظـ الدرر، (ِ)
 .(ُْ/ِّ)المراغي،  تفسير (ّ)
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 .(ُ)اآلخرة في نصركا الدنيا في ينصركا لـ إف: عنيما هللا رضي عباس ابف كعف ،لمغالب كالحكـ
ْكرِ ] :ىكبدأت سكرة ص بقكلو تعال ةٍ َوِصَؼاٍق *  ص َوالُؼْرَآِن ِذي الذي ـَ َكَػُروا ِِف ِظزَّ َكْؿ َأْهَؾْؽـَا *  َبِؾ الَِّذي

ـْ قَ  ـْ َقْرٍن َفـَاَدْوا َوََّلَت ِحَي َمـَاصٍ ِم   .{3-2 }ص:[ ْبؾِِفْؿ ِم
ف الغالبكف ىـ هللا جند أف مف الصافات آخر في ذكر ما بياف منيا المقصكدك    أنيـ رئي كا 
ف ضعفاء،  بصفات محيطان  لككنو كاحد سبحانو ألنو لمفريقيف، سالمة آخرىا غمبة نصرىـ تأخر كا 
 .(ِ)معيما كما كالحمد التنزيو مف صافاتال آخر أفيمو كما الكماؿ

 سادسالمطمب ال
 ، واألىداؼ ال امة لمسورةالمحور األساسي لمسورة

 أوًل: المحور األساسي لمسورة:
 كالمكاقؼ، المشاىد كثيرة اإليقاع، سريعة الفكاصؿ، قصيرة كسابقتيا المكية السكرة ىذه 
 .التأثير عنيؼ الكقع، نيؼع كبعضيا المؤثرات، عميقة كالظالؿ، الصكر متنكعة
 الشرؾ شكائب مف كتخميصيا النفكس، في العقيدة بناء المكية السكر كسائر تستيدؼ كىي 

 سائدة كانت التي الشرؾ صكر مف معينة صكرة تعال  خاصة بصفة كلكنيا. كأشكالو صكره كؿ في
 شتى بكسائؿ كبطالنيا زيفيا عف كتكشؼ طكيالن  الصكرة ىذه أماـ كتقؼ، األكلى العربية البيئة في
سبحانو  هللا بيف قرابة ىناؾ أف تزعـ كىي تستسيغيا، العرب جاىمية كانت التي الصكرة ىي تمؾ
 .(ّ)الجف كبيف

 :مة لمسورةاألىداؼ ال اثانيًا: 
 .ة مف إثبات الكحدانية هلل لـ تخرج أىداؼ سكرة الصافات عف أىداؼ كمقاصد السكر المكي  .ُ
 .                                                                                    الترغيب في اإليماف كالترىيب مف الكفر، كبياف عكاقبو في الدنيا كاآلخرة  تحدثت السكرة عف . ِ
 صبر المؤمنيف في األمـ السابقة.ذكر قصص األنبياء السابقيف، ك  .ّ
                                                          .رىـقؼ المشركيف كأقكاليـ كاستكباذكر مكا. ْ
 كرجـ الكحدانية، كدالئؿ لمعبادة، كالمصميف المالئكة صؼ عف اإلخبار ،السكرة مقصكد معظـ. ٓ

                                          .                                   النيراف في المجرميف كقير الجناف، في المطيعيف كعز الظالميف، كذؿ الشياطيف،
 االنقياد، جزاء في إسماعيؿ كفداء إبراىيـ، كحديث نكح، معجزة. تحدثت عف معجزات األنبياء ٔ

 حاؿ في الناس كحكاية الكتاب، بإيتاء كىاركف مكسى عمى كالمنة بإسحاؽ، إبراىيـ كبشارة
 .الحكت بطف في يكنس كحبس لكط قكـ كىالؾ الدعكة،

                                                           

 .(ٖٔ/ْ)لمزمخشرم،  تفسير الكشاؼ، (ُ)
 .(ُِّ/ُٔ)لمبقاعي،  نظـ الدرر، (ِ)
 .(ُِٖٗ/ٓ)لسيد قطب،  في ظالؿ القرآف، (ّ)
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                 كالمالئكة الكراـ. ىبيف هللا تعال النسب إثبات في المشركيف عقيدة فساد بياف. ٕ
 كالتأييد، النصرة مف األنبياء هللا منح كما العبادة، مقاـ في المالئكة درجاتضحت السكرة ك . أٖ

[ةِ َظَمَّ َيِصُػقنَ ُشبَْحاَن َربيَؽ َربي الِعزَّ ]: قكلو في كالنديد الضد عف الجالؿ حضرة كتنزيو
(ُ). 

 
 

                                                           

 .(ّّٗ/ُ) لمفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز، (ُ)
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 الثانيالمبحث 

 (ٓٔ– ٔ) اآليات الصافاتسورة  وأىداؼمقاصد 
 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األوؿ: إعالف الوحدانية هلل ت الى.
 المنف ة مف تزيف السماء بالكواكب.المطمب الثاني: 
 عجز الشياطيف مف استراؽ السمع.المطمب الثالث: 
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 وؿالمطمب األ 
 الف الوحدانية هلل ت الىإع

اِت ]قاؿ تعالى:  افَّ اَوالصَّ اِجَراِت *  َصػًّ ُؽْؿ *  ِذْكًراَفالتَّالِقَاِت *  َزْجًراَفالزَّ َربُّ *  َلَقاِحٌد إِنَّ إَُِلَ

ََمَواِت َواألَْرِض َوَما َبْقـَُفََم َوَربُّ اَدَشاِرِق   .{5-2 فات:ا}الصَّ [ السَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 في شيئيف بيف كتساك الشيء في استكاء كىك كاحد، أصؿ عمى يدؿ كالفاء الصاد فات:الصا .ٔ
 .(ُ)المقر 

ا ]: تعالى قكلو كمنو يسبحكف هللا السماء في المصطفكف ىـ المالئكة :الصافات اصطالحاً  َوإِكَّ

افُّقنَ  ـُ الصَّ  .(ٕ)المصمكف كما يصطؼ صفكفا، عمييا يقكمكف مراتب ليـ أف كذلؾ ،[َلـَْح
ٍنعي : الز ٍجري  الزاجرات: .ِ كاالٍنًتياري  كالنييي  المى

(ّ).                                                   
حاب،  تسكؽ التي المالئكة اصطالحًا: والزاجرات  كتصدٌ  تزجر التي الن كاىي مف كىي جممةالس 

اِجَراِت َزْجًرا]" المعاصي عف                                                      .(ْ)"[َفالزَّ
ًذٍكرى هللاً  يىٍتميك ممف كغيريىـ المىالًئكىةي  يىكيكفى  أف كجاًئزه  المىالًئكىةي، ىـ :اصطالحاً  التاليات .ٖ

(٘). 
  مناسبة اآليات لما قبميا: :ثانياً 

حياء المعاد كمنو كاألرض، السمكات في شيء لكؿ الشاممة تعالى قدرتو بعد بياف  كا 
 شريؾ ال كاحدالتي تتحدث بأف هللا  السكرة ىذه مطمع في كما كألنو شياء،رعة إنجاز األكس المكتى،

    ، ككما كأف ىذه السكرة تكضح كاحدان  المكجد الخالؽ كاف إذا إال تتييأ ال اإلنجاز سرعة ألفك  لو،
 .(ٔ)أحكاؿ المؤمنيف كأحكاؿ الكافريف ما أجمؿ في سكرة يس مف

  :وجوه البالغة ًا:لثثا

 .(ٕ)لمكحدانية المخاطبيف إنكار بسبب كالالـ بإف التأكيد :لواحد( إليكـ إف) .ُ

                                                           

 .(ِٕٓ/ّ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ُ)
 .(ِٓ/ِْ)لمزبيدم،  تاج العركس، (ِ)
 .(ُّٖ/ْ)البف منظكر،  لساف العرب، (ّ)
 .(ِٕٗ/ِ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ْ)
 .(ّٕٓ/ٗ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (ٓ)
 .(َٔ/ِّ)مزحيمي، ل انظر: التفسير المنير، (ٔ)
 .(ّٔ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ٕ)
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ََمَواِت َواألَْرِض َوَما َبْقـَُفََم َوَربُّ اَدَشاِرِق[ .ِ  مف النمط بيذا ىذا النظـ البديع ليذه اآلية :]َربُّ السَّ
انعً  كجكدً  دالئؿً  أكضحً   .(ُ)كقيدرتوً  كعمموً  الص 

 كالجماعة الطائفة معنى عمى ىاباعتبار  الصفات ىذه تأنيث تاليات(:ال الزاجرات، )الصافات، .ّ
 .(ِ)منيـ آحاد ال المالئكة مف أصناؼ المراد أف عمى ليدؿ

 االستعداد عف كناية ىذا الكصؼ لممالئكة يككف أف يجكز التاليات(: الزاجرات، )الصافات، .ْ
 .(ّ)ىتعال هللا أمر مف إلييـ يمقى ما المتثاؿ

  ر اإلجمالي:التفسيراب ًا: 

    كيردعكف العبكدية، مقاـ في صفكفيـ يتمكف الذيف في المالئكةبصفكؼ   هللا أقسـ
 لو، العبادة إخالص يجب الذم معبكدكـ إف، أنبيائو عمى آياتو كيتمكف باإللياـ، الشر عف الناس
 كما كاألرض اتالسمك  خالؽ كىك بالطاعة، كأفردكه العبادة لو فأخمصكا شريؾ، كال لو يثان ال لكاحد
كفي الحديث الداؿ عمي أف المالئكة تصطؼ  ،(ْ)عميو كقائـ كمو ذلؾ كمالؾ الخمؽ، مف بينيما

 ج مت: بثالث الناس عمى فضمنا):  هللا رسكؿ قاؿ: قاؿ حذيفة، عفلربيا عابدة مسبحة، 
 نجد لـ ذاإ ،طيوراً  لنا تربتيا وج مت ،مسجداً  كميا األرض لنا وج مت المالئكة، كصفوؼ صفوفنا
 .(٘)(الماء

 مف اآليات الكريمة:والدللت المقاصد واألىداؼ  ًا:خامس

 منزه عف الشريؾ، في صفاتو كقدرتو العظيمة، ليس كمثمو شيء.كاحده  ىأف هللا تعال .ُ
 بالمالئكة العظاـ، كصفاتيـ الكريمة. ـ إال بما ىك عظيـ، فأقسـ سبحانوالعظيـ ال يقس .ِ
 .ممتثمة ألكامر هللا تعالىلكراـ صفات المالئكة ا ًذكري بعض .ّ
رد كالكحدانية ( لدليؿ كاضح عمي التفالسماوات واألرض والمشارؽ)ػػإف في إضافة رب ل .ْ

 .المطمقة هلل تعالى

                                                           

 .(ُْٖ/ٕ) بي السعكد،التفسير، ألانظر:  (ُ)
 .(ْٖ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ِ)
 .(ْٖ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، انظر: (ّ)
 .(ِْ/ِّ) ممراغي،ل ،تفسيرال (ْ)
       ، (ُّٕ/ُ، )باب: جعمت لي األرض مسجدان كطيكران لصالة، المساجد كمكاضع ا :صحيح مسمـ، كتاب (ٓ)

 .\،(ِِٓ) ح
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 لمطمب الثانيا
 لمنف ة مف تزيف السماء بالكواكبا

ْكقَا بِِزيـٍَة الَؽقَ ] قاؿ تعالى:              ََمَء الدُّ ـَّا السَّ ا َزيَّ ـْ ُكؾي َصقَْطاٍن َماِردٍ *  اكِِب إِكَّ [ َوِحْػظًا ِم

 .{3-3 فات:ا}الصَّ 
 التحميؿ المغوي: أوًل:
  .(ُ)العيد يكـ الزينة كيكـ ،كيتجمؿ بو يتزيف ما( الزينة) :زينة .ٔ

 .(ٕ) ذلؾ كأشباه كحمي لبس مف اإلنساف بو يتزيف مااصطالحًا: 
 .((ّبضكئيا كيستضيء مسالش   حكؿ يدكر سماكمٌ  ًجٍرـ ىي :اصطالحاً  الكواكب .ٕ
 .(ْ)مف مرد أم عتا كطغي مارد: .ٖ

 .(٘)المتمرد عمي مني  ربو ألنو كارث إلبميس: اصطالحاً 
  مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

 تعالى أنو كتبيف كاألرض، السمكات خمؽ كىك األكؿ عمي قدرتو بعد أف ذكر تعالي الدليؿ
كاالىتداء بيا في ظممات البر  الزينة تحصيؿ: ىما فعتيف،لمن البشر مف القريبة الدنيا السماء زيف

 .(ٔ)العاتي المارد الشيطاف مف كالحفظ ،كالبحر
  التفسير اإلجمالي: ًا:لثثا

ْكَقا بِِزيـٍَة الَؽَقاكِِب ] ََمَء الدُّ ـَّا السَّ ا َزيَّ  مف ليا بما منكـ القريبة السماء في زينة الككاكب جعمنا إنا أم[ إِكَّ
 ،متأللئة جكاىر كأنيا لمناظريف تبدك لككاكباألكضاع، كا كحسف األشكاؿ كتناسب لجماؿ،كا البيجة

ُحقنَ ]تعالى:  كلوقكما في لذة لمناظريف   {3}الـحل:[ َوَلُؽْؿ فِقَفا ََجَاٌل ِحَي ُتِرَُيقَن َوِحَي َتْْسَ
(ٕ).  

ـْ ُكؾي َصقَْطاٍن َماِردٍ[  الطاعة، عف متمرد عات مارد يطافش كؿ مف حفظا كحفظناىا أم ]َوِحْػًظا ِم
 .(ٖ)ىمتجرد عف الخير، خارج عف رحمة هللا تعال

                                                           

 .(ُّٗ/ُ)لزيف الديف الرازم،  مختار الصحاح، (ُ)
 .(ّْٗ/ُ)ألبي البقاء الحنفي،  الكميات، (ِ)
 .(ُُٕٗ/ّ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ّ)
 .(ََْ/ّ)البف منظكر،  لساف العرب، (ْ)
 .(ُِْْٕ/َِ)لمشعراكم،  ،خكاطرال (ٓ)
 .(ٕٖ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، انظر: (ٔ)
 .(ّْ/ِّ)المراغي،  تفسير (ٕ)
 .(ٕٔ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ٖ)
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 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  ًا:راب 

 ، كحفظا مف الشياطيف.راحة لمناظريفحكمة مف رب العالميف، ك  ف في خمؽ ىذه الككاكبإ .ُ
 شؽ الطرؽ.، ك خمؽ هللا الككاكب ىداية لمف ركب البحر كعبر البر .ِ
كقاية مف مردة الشياطيف، حتى ال يفتتف الخمؽ بما يأتي بو  ؿ السماءمف آيات هللا أف جع .ّ

 الكينة.
 أتباعيـ،مف الشياطيف لتزكيد  الطكاغيتاليمة التي يتمتع بيا  فييا داللة عمى اآلية ىذه .ْ

 .ليصدكا عف سبيؿ هللا

 المطمب الثالث
 عجز الشياطيف مف استراؽ السمع

ـْ ُكؾي َجاكٍِب ]: قاؿ تعالى ُعقَن إََِل اَدََلِ األَْظَذ َوُيْؼَذُفقَن ِم ؿَّ ْؿ َظَذاٌب *  ََّل َيسَّ       ُدُحقًرا َوَُلُ

ـْ َخطَِػ اخَلْطَػَة َفَلْتَبَعُف ِصَفاٌب َثاقٌِب *  َواِصٌب  ػات:[ إَِّلَّ َم  .{24-2 }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ٔ) لحجارة بقكةأم رمي ا ،قذفا يقذؼ، قذؼ يقذفوف: .ُ
، أك بزنا الرمي :اصطالحاً   .(ِ)البينة تكمؿ كلـ بأحدىما شيادةه  أك لكاطو

 .ٖ) )كطرده بعنؼ أبعده، كدفعو ،أم ان كر كدح دحرا يدحر، دحر دحورًا: .ٕ
 .ٗ))ىك الطرد بذلة كميانةاصطالحًا: 

  .(ٓ)كمكجع ثابت، دائـ أم كاصب عذاب: كفيو، التعب شدة ،الكصب واصب: .ّ
 .(ٔ)لدائـ الذم يصؿ كجعو إلي القمكباأللـ اًا: اصطالح

 .(ٕ)سكاد مف شيء في بياض عمى يدؿ كاحد أصؿ كالباء كالياء الشيف شياب: .ْ
 .(ٖ)الن ار مف الساطعة الشعمة اصطالحًا:

                                                           

 .(ْْٗ/ِ)ألحمد بف محمد بف عمي الفيكمي، أبك العباس،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ُ)
 .(َّٔ/ِ)لمشيباني،  دليؿ الطالب،نيؿ المارب بشرح  (ِ)
 .(ِٕٓ/ُ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ّ)
 .(ُِْٕٔ/َِ)لمشعراكم،  ،خكاطرال (ْ)
 .(ٕٕٗ/ُ)البف منظكر،  لساف العرب، (ٓ)
 .(ّٗ/ٓ) مماكردم،ل النكت كالعيكف، (ٔ)
 .(َِِ/ّ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ٕ)
 .(ْٕٗ/ُ)راىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النحاؿ، إلب المعجـ الكسيط، (ٖ)
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 .(ُ)مضيء أم ثاقب، كشياب ،أضاء بمعني اقب:ث .ٓ
 .(ِ)كالشعاع المضيء المنير النافذ الضكء ىك :اصطالحاً 

  ناسبة اآليات لما قبميا:م ثانيًا:
تزيف السماء الدنيا بالككاكب لمزينة كالحفظ مف  بعد أف ذكر تعالىرحمو هللا:  (ّ)قاؿ الخازف

بالنار  الشياطيف، أعقب بأنيـ ال يستطيعكف سماع كممة كاحدة مف السماء كاف سمعكا يرمكف
 .(ْ)الساطعة المكقدة الحارقة

 وجوه البالغة: ثالثًا:
 الفكاصؿ بمراعاة يسمى مافي ىذه الكممات القرآنية  (:ثاقب ،شياب، واصب ،عذاب ،جانب) .ُ

 .(ٓ)البديعية المحسنات أحد كىي
       : تعالى قكلو في الفاعؿ مف استثناء ىك (:ثاِقبٌ  ِشيابٌ  َفَأْتَبَ وُ  اْلَخْطَفةَ  َخِطؼَ  َمفْ  ِإلَّ ) .ِ

 .(ٔ)بعضيـ مف خطفا إال األعمى لمألا إلى يسمعكف ال الشياطيف ىؤالء إف أم[ ََّل َيْسَؿُعقنَ ]

  التفسير اإلجمالي: ًا:راب 
 المالئكة، مف فييا كمف السماكات كىي األعمى، المأل إلىال يقدر مردة الشياطيف لمكصكؿ 

ماءً  جكانبً  جميع مفكيرمكف  ، بؿ(ٕ)كقدره شرعو مف يقكلو مما هللا يكحيو بما تكممكا إذا  إذا الس 
عكدى  قصدكا  عذاب ذلؾ كؿ فكؽ منا كليـ عنيا، كنبعدىـ كنطردىـ ندمرىـ أف أجؿ مف، (ٖ)اإليي الصُّ
  .(ٗ)ربيـ طاعة عف لتمردىـ  ال ينقطع عنيـ إلي ما شاء هللا ثابت دائـ

ـْ َخطَِػ اخَلْطَػَة[  فمحقو أم ]َفَلْتَبَعُف ِصَفاٌب َثاقٌِب[ بسرعة مسارقة شيئا اختمس مف إال أم: ]إَِّلَّ َم
 .(َُ)فأحرقو كشعاعو بضكئو افذن مضيء، شياب

                                                           

 .(ٖٗ/ِ)لمزبيدم،  تاج العركس، (ُ)
 .(ّٓ/ْ)، لمزمخشرم، انظر: تفسير الكشاؼ (ِ)
ىػ( ىك عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر بف خميؿ، أبك الحسف البغدادم، المعركؼ ُْٕ-ٖٕٔالخازف: )( ّ)

 (.ٔ-ٓ/ٓباب التأكيؿ )انظر: األعالـ، )بالخازف، مف تصانيفو: ل
 .(ُٔ/ْ) مخازف،ل لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ،انظر:  (ْ)
 .(ٔٔ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ٓ)
 .(ٓٔٗ/ُِ)لعبد الكريـ يكنس الخطيب،  التفسير القرآني لمقرآف، (ٔ)
 .(ٔ/ٕ)تفسير ابف كثير،  انظر: (ٕ)
 .(ْْ/ِّ)ألبي السعكد،  ،فسيرالت (ٖ)
 .(ُٕ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ٗ)
 .(ِٕ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (َُ)
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ؽ بيف مف أف يمنع السمع في البداية؟ قالكا فر  ستراؽامف   تعالىهللالماذا ال يمنع  لك قمنا
 األشياء، إف هللا يمكنو مف بعض لو ثـ ال ينفذ بو كال يستفيد منو، كبيف أف ينامف الشيء أصالن 

ة، فتككف حسرتو أعظـ، حسرة أنو تعب عيا، لكف تعاجمو الزاجرات كالشيب مف كؿ ناحيمبالفعؿ فيس
 .(ُ)ؼ، كحسرة انو لـ ينتفع بما سمعمشاؽ في استراؽ السمع كالخطكتحمؿ ال
 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 

 .األعمىأف مردة الشياطيف رغـ تعبيا كشقائيا ال تستطيع الكصكؿ إلي المال  .ُ
 استراؽ السمع. اء إذا ما أرادكا الصعكد إلىالسم أنيـ ييرمكف مف جميع جكانب .ِ
 .قيو الشياطيف دائـ ال ينقطع عنيـإف العذاب الذم يم .ّ
 اختالس السمع مف قبؿ الشياطيف ال يخرج عف عمـ هللا كقدرتو. .ْ
 إذا اختمس الشيطاف كممة سمعيا فأنو يرمي بشياب حارؽ قاتؿ ال يخدـ فيو أكليائو. .ٓ
ث أنيـ ال يسمعكف، كأنيـ يقذفكف مف جميع الجكانب، لقد كصؼ تعالي الشياطيف بصفات ثال .ٔ

 .عذاب هللا الدائـ الذم ال ينقطع كأنيـ في

                                                           

 .(ُِْٕٕ/َِ) لمشعراكم، ،الخكاطر (ُ)
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 لثالثاالمبحث 

 (ٖٗ– ٔٔ) اآليات الصافاتسورة  وأىداؼمقاصد 
 وفيو خمسة مطالب:

 مف اإلصرار عمي اإلنكار. المطمب األوؿ: ت جب النبي 
 القيامة. التمايز بيف الخالئؽ يـوالمطمب الثاني: 
 انقياد المشركيف عاجزيف هلل ت الى.المطمب الثالث: 
 التالـو بيف رؤساء الشر وأتباعيـ.المطمب الرابع: 

 أئمة الكفر وأتباعيـ شركاء في ال ذاب.المطمب الخامس: 
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 المطمب األوؿ
 اإلنكار مف اإلصرار عمى لنبي ت جب ا

ـْ ضٍِي ََّلِزٍب َفاْشَتْػتِِفْؿ َأُهْؿ َأَصدُّ َخؾْ ]قاؿ تعالى :  ا َخَؾْؼـَاُهْؿ ِم ـْ َخَؾْؼـَا إِكَّ َبْؾ َظِجبَْت  *  ًؼا َأْم َم

ُروا ََّل َيْذُكُرونَ  * َوَيْسَخُرونَ  َأئَِذا  *   َوَقاُلقا إِْن َهَذا إَِّلَّ ِشْحٌر ُمبِيٌ  *  َوإَِذا َرَأْوا َآَيًة َيْستَْسِخُرونَ  *  َوإَِذا ُذكي

ُلقنَ  * ا َوِظَظاًما َأئِـَّا َدَبُْعقُثقنَ ِمْتـَا َوُكـَّا ُتَرابً  ََم ِهَل َزْجَرٌة َواِحَدٌة  *  ُقْؾ َكَعْؿ َوَأْكُتْؿ َداِخُرونَ  * َأَوَآَباُؤَكا األَوَّ َفنِكَّ

ػات[ َفنَِذا ُهْؿ َيـُْظُروَن   . {22-22: }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:
 .(ٔ)االستفتاء بمعني السؤاؿ :فاستفتيـ .ُ

 .(ِ)المشكؿ األمر عف الجكاب طمب :اصطالحاً 
 .(ّ)كلزكمو شيء ثبكت عمى يدؿ كالباء كالزام الالـ( لزب) لزب: .ٕ

 .(ٗ)ىك ما يمزؽ )يمصؽ( بالبيد عند مالقاتيا إياه: اصطالحاً 
 .(ٓ)الذؿ عمى يدؿ أصؿ كالراء كالخاء الداؿ( دخر) داخروف: .ّ

 .(ٔ)كهأنكر  ما كقكع رأكا إذا ألنيـ أذالء، صاغركف: اصطالحاً 
  مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

 خمؽ بذكر كقدرتو، كعممو ككحدانيتو، الخالؽ كجكد بإثبات السكرة ىذه سبحانو افتتح
 الساعة كقياـ كالنشر الحشر أثبت كىنا كالمغارب المشارؽ كخمؽ بينيما، كما كاألرض السمكات

 فيكـ الحياة إعادة عمى قادر فيك ـ،منك الخمؽ في أصعب ىي التي العكالـ ىذه خمؽ مف أف ببياف
 .(ٕ)السابقة السكرة في جاء كما باألكلى

 :ثالثًا: وجوه البالغة
 .(ٖ)استفياـ المراد منو تكبيل المشركيف عمي إصرارىـ عمي شركيـ كجيميـ(: َفاْسَتْفِتِيـْ ) .ُ

                                                           

 .(ِّٓ/ُْ)لمحمد بف أحمد األزىرم اليررم،  تيذيب المغة، (ُ)
 .(َِ/ِّ)كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية الككيتية،  المكسكعة الفقيية الككتية، (ِ)
 .(ِْٓ/ٓ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ّ)
 .(َِّٔ/َُ)ابف حاتـ،  فسيرت (ْ)
 .(ّّّ/ِ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ٓ)
 .(ِٕ/ُٓ) مقرطبي،الجامع ألحكاـ القرآف، ل (ٔ)
 .(ْٓ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ٕ)
 .(ِٕ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ٖ)
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 التصريح، مف أبمغ الكناية ألف االستعظاـ كىك الصريح عف عدؿ ويسخروف(: عجبت )بؿ .ِ
     تعالى مخالفتو مف معمكـ ىك ما عجبت: قكلو في الصريح المفظ معنى عف كالصارؼ
 :قكلو ألف عجبيـ عمى المجازاة معنى عمى عجبت أطمؽ يككف أف كيجكز لمحكادث

 هللا فتكعدىـ الخمؽ إعادة مف عجبكا أنيـ عمى دؿ  {22فات:ا}الصَّ [ َفاْشَتْػتِِفْؿ َأُهْؿ َأَصدُّ َخْؾًؼا]
 .ُ)) عجبيـ مىع بعقاب

 خمقان  أشد ليسكا الجكاب أف قطعان  المعمكـ مف ألف تبكيت ىك إنما بالستفتاء: األمر بيذا المراد .ّ
 .(ِ)ممتنعان  بعثيـ فميس ذلؾ، مف

 كالتاء فالسيف السخرية في مبالغةالفعؿ المضارع يفيد التجدد كاالستمرار كال :(يستسخروف) .ْ
خرف:[ ِذي ُأوِحَل إَِلقَْؽ َفاْشتَْؿِسْؽ بِالَّ ]: كقكلو لممبالغة  {03}الزُّ

(ّ). 
 .(ْ)قبكرىـ مف يدعكف حيف حكليـ، لما كتنبييـ يقظتيـ، عف كناية )ينظروف(: .ٓ

  التفسير اإلجمالي: راب ًا:

ـْ َخَؾْؼـَا[  أشد أىـ لمبعث المنكريف الكفار سؿ أييا الرسكؿ الكريـأم  :]َفاْشَتْػتِِفْؿ َأُهْؿ َأَصدُّ َخْؾًؼا َأْم َم
كاألرض كما بينيما مف المخمكقات  السمكات مف خمقنا مف أـ أعضاء، كأعظـ أجسامان  كأقكل خمقا

، (ٓ)كرغـ ذلؾ فإنيـ ينكركف البعث ،منيـ العظيمة، مع ذلؾ يقركف أف ىذه المخمكقات أعظـ شأنان 
 كفي ببعض، بعضو ممتصؽ رخك طيف مفأم  ،بعد ذلؾ أعقب سبحانو أنو خمقيـ مف طيف الزب

 فيؿ ،العظيمةمف المخمكقات  ىـ فأيف كالقكة، الصالبة دكف كالرخاكة بالضعؼ عمييـ شيادة ىذا
  .(ٔ)طيف مف مخمكؽ ىك ما نعيد أف يعجزنا

 كأف اليدل عف كعماىـ الحؽ عف إعراضيـ عف محمد يا عجبت أم: ]َبْؾ َظِجبَْت َوَيْسَخُروَن[
ىك مف عند  الذم كالحؽ نبكتؾ مف ركفيسخ كىـ، هللا عند مف بو جئتيـ ما مع كافريف يككنكا
ُروا ََّل َيْذُكُروَن[، (ٚ)هللا ذا :]َوإَِذا ُذكي  كيتفكركا، ليعتبركا عمييـ هللا ج ً حي ب المشرككف ىؤالء ركٌ ذي  كا 

 ]َوإَِذا َرَأْوا َآَيًة َيْستَْسِخُروَن[ ،فيتذكركا بالتذكير ينتفعكف ال أم ]ََّل َيْذُكُروَن[ هللا طاعة إلى فينيبكا

                                                           

 .(ٔٗ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ُ)
 .(َُِ/ُٔ)لمبقاعي،  نظـ الدرر، (ِ)
 .(ٖٗ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ّ)
 .(ِٕٗ/ُِ)لعبد الكريـ يكنس الخطيب،  مقرآف،لالتفسير القرآني  (ْ)
 .(ْْٓ/ْ)لمشككاني،  انظر: فتح القدير، (ٓ)
 .(ْٔ/ِّ)المراغي،  تفسير (ٔ)
 .(ْٖٔ/ْ) بف عطية،المحرر الكجيز، ال (ٕ)
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ذا ]َوَقاُلقا إِْن  ،(ُ)كيستيزءكف يسخركف  محمد نبكة عمى كداللة عمييـ، هللا حج  مف حجة رأكا كا 

 اعتقادىـ السخرية تمؾ في كالسبب منيا، سخركا كمعجزة آية رأكا إذا أنيـ يعني :َهَذا إَِّلَّ ِشْحٌر ُمبٌِي[
  .(ِ)السحر باب مف أنيا

ف يقكؿ ما بعض منو تقبمنا لك إنا أم ِظَظاًما َأئِـَّا َدَْبُعقُثقَن[]َأئَِذا ِمْتـَا َوُكـَّا ُتَراًبا وَ   يدىش ما فيو كاف كا 
 زادكا ثـ ترابا، صارت التي كاألجساـ النخرة، العظاـ إحياء كىى المقالة، تمؾ منو نتقبؿ ال العقكؿ

ُلقَن[ :قالكاف تعجبيـ كعظيـ استبعادىـ في  كىذا أيضا، األكلكف باؤناآ أيبعثي  أم ]َأَوَآَباُؤَكا األَوَّ
ذه الشبية التي أثاركىا قاؿ ، كبعد ىاستبعادا كأكثر غرابة أشد فبعثيـ منيـ، أقدـ آباءىـ ألف أغرب
 كأنتـ كعظاما، ترابا تصيركف ما بعد القيامة يكـ تبعثكف نعـ: ]ُقْؾ َكَعْؿ َوَأْكتُْؿ َداِخُروَن[ :تعالى

ََم ِهَل َزْجَرٌة َواِحَدٌة َفنَِذا ُهْؿ َيـُْظُرونَ ] ،(ّ)البالغة القدرة أماـ أذالء صاغركف  أمر ىك إنما: أم[ َفنِكَّ
 إلى ينظركف يديو، بيف قياـ ىـ فإذا األرض، مف يخرجكا أف كاحدة دعكة يدعكىـ ، هللا مف كاحد
 .(ْ)القيامة يكـ أىكاؿ

 مف اآليات الكريمة:والدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 

يس البعث إيجاد المخمكقات العظيمة كالسمكات كاألرض، أل هللا العظيمة عمىمف دالئؿ قدرة  .ُ
 .إعادة مف كاف مخمكؽ بقادر عمى

نكارىـ الحؽ رغـ كضكحو مصحكبان  .ِ  بالدليؿ. تعجب الرسكؿ الكريـ مف إعراضيـ كا 
 .ديف هللا االستيزاء كالسخرية عمىعادة الكافريف كالمنافقيف كمف انتي  سبيميـ  .ّ
 .كاعظ كالعبر التي ىي مف عند هللالذم يعيش فيو المنكركف، حاؿ بينيـ كبيف المإف الضالؿ ا .ْ
قدرة  عمىالجيؿ الذم يغطي قمكب الكافريف المنكريف، أنيـ إذا رأكا دليؿ كاضحان مف الغرابة ك  .ٓ

 هللا تعالي ازدادكا سخرية كاستيزاءن.
ال يركؽ ليـ فيتيمكنو كيفتركف ، ، بمعني انو إذا رأكا الحؽ، الذم ال لبس فيومني  الكفر كاحد .ٔ

 .تارة بالسحر كتارة بالكيانة فيتيمكنو عمي هللا كرسكلو،بو 
ي سؤاليـ الذم العصياف كالتمرد كالجحكد صفة أصيمة كمالزمة لمكافريف المنكريف، تتجمي ف .ٕ

 ، كىؿ سيبعث مف سبقيـ،البعث، عند مكتيـ كفنائيـ، بؿ كيزدادكا إعراضان  ينفي قدرة هللا عمى
 .ي عمييـ الكقت الطكيؿاآلباء كاألجداد الذيف مض مف

                                                           

 .(ِْ ،ِّ/ُِ) مطبرم،لع البياف في تأكيؿ القرآف، جام (ُ)
 .(ِّٓ/ِٔ)لفخر الديف الرازم،  مفاتيح الغيب، (ِ)
 .(ْٕ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ّ)
 .(ٖ/ٕ) تفسير ابف كثير، (ْ)
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، أنيـ سيرجعكف إلي هللا صاغريف، ذليميف، مف أنكر البعث اإلجابة الربانية مف هللا عمى .ٖ
 .ميانيف
، ى، كلكف السبب في اإلعراضأف المنكريف يعممكف أف الحؽ ما كاف مف عند هللا تعال الخالصة:

تباع كاإلنكار، كالتكذيب ىك الحاؿ الذم ى  كالضالؿ كاالنقياد إلى اليكلـ عميو مف الجحكد كالكفر كا 
ف في ذلؾ لذة كمتعة دنيكية تغمرىـ فييا سعادة كبيرة، فيريدكف أف أل ؛ما تتمكا عمييـ الشياطيف

، باإلنكار كاإلعراض، حتى ال ينغص ذلؾ عمي حياتيـ الرغيدة المميئة عمي الديف يتحايمكا
، كالمشقة في الدنيا هللا ىي طريؽ ذات الشككة كتحمؿ الصعاب بالمعصية كالفجكر، الف طريؽ

 ، كىـ ال يريدكف ذلؾ.الفانية

 المطمب الثاني
 التمايز بيف الخالئؽ يوـ القيامة

ـِ ]قاؿ تعالى:  ي ُبقنَ *  َوَقاُلقا َيا َوْيَؾـَا َهَذا َيْقُم الدي         [ َهَذا َيْقُم الَػْصِؾ الَِّذي ُكـُْتْؿ بِِف ُتَؽذي

 . {92-94 فات:ا}الصَّ 

 :أوًل: التحميؿ المغوي
 .(ٔ)جينـ في كاد  كيؿ ،كيؿ، كممةي لمعذابال ويمنا: .ٔ
 ييٍفصؿ يكـه  ىذا أم {42}ادرشَلت: ]َهَذا َيْقُم الَػْصِؾ[ ،الشيئيف بيف الحاجزي  الفىٍصؿ :يـو الفصؿ .ٕ

كالميٍسيء الميٍحًسفً  بيف فيو
((ٕ. 
  :ثانيًا: مناسبة اآليات لما قبميا

 القيامة يـك أنيـ أتبع تعالي حدكثو عدـ عمى إصرارىـ كشديد الدنيا في لبعثا إنكار بعد
، ىذا أىكاؿ عاينكا إذا بالمالمة أنفسيـ يندبكف  كيندمكف مبيف، ضالؿ في كانكا بأنيـ كيعترفكف اليـك
 .(ّ)هللا جنب في فرطكا ما عمى
 وجوه البالغة: :ثالثاً 
ُبقَن[]َهَذا َيْقُم الَػْصِؾ الَّ  .ُ  ىذه اآلية جكابان لممنكريف بطريؽ التكبيل كالتقريع :ِذي ُكـْتُْؿ بِِف ُتَؽذي

 .(ْ)ليـ

                                                           

 .(ٕٗٓ/ُ)ألبي ىالؿ العسكرم، نكر الديف الرازم،  معجـ الفركؽ المغكية، انظر: (ُ)
 .(ِّٗ/ٖ)ي الحسف المرسي، ألب المحكـ كالمحيط األعظـ، (ِ)
 .(ْٗ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ّ)
 .(ُٕٖ/ٕ) انظر: تفسير أبي السعكد، (ْ)
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  التفسير اإلجمالي: راب ًا:

] ـِ ي  كاليالؾ، الكيؿ لنا: الدنيا في بو كذبكا الذيف البعث كمنكر  ؿك قي :]َوَقاُلقا َيا َوْيَؾـَا َهَذا َيْقُم الدي
 دعكفبؿ كي ،لرسؿبا كالتكذيب باهلل الكفر أعماؿ مف قدمنا ما مىع كالعقاب الجزاء مكعد حؿ فقد
 .(ُ)بيـ حؿ ما يعممكف يكمئذ ألنيـ كاليالؾ، بالكيؿ أنفسيـ عمى

ُبقَن[  كنتـ الذم قضائو مف بالعدؿ ،خمقو بيف هللا فصؿ يكـ ىذا :]َهَذا َيْقُم الَػْصِؾ الَِّذي ُكـُْتْؿ بِِف ُتَؽذي
  .(ِ)كركنوفتن الدنيا في تكذبكف بو

ُبقَن[: تعالى قكلو يككف أف كيصح  المالئكة كالـ مف ]َهَذا َيْقُم الَػْصِؾ الَِّذي ُكـُْتْؿ بِِف ُتَؽذي
 .(ّ)كاليالؾ الكيؿ مف شئتـ ما اطمبكا المالئكة، ليـ تقكؿ: ليـ أم التأنيب سبيؿ عمى

 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 

 نكريف بضالليـ يـك القيامة.اعتراؼ الم .ُ
 دعاء الكافريف عمي أنفسيـ باليالؾ كالفناء لما قصركا في حؽ أنفسيـ، كتكذيبيـ الرسؿ. .ِ
 .بالحؽ يحكـ بو بيف عباده، ىالقضاء العادؿ مف هللا تعال .ّ
 .اليـك المكعكد لمف أحسف اإلحساف، كلمف أنكر الخسراف تمايز الخالئؽ في .ْ
 ه، كأف ما جاءت بو الرسؿ ىك الحؽ، كما سكاه ضياع.الكعد الصادؽ مف هللا لعباد .ٓ

 المطمب الثالث
 لمشركيف عاجزيف هلل ت الىانقياد ا

ـَ َطَؾُؿقا َوَأْزَواَجُفْؿ َوَما َكاُكقا َيْعُبُدونَ ]قاؿ تعالى:  وا الَِّذي ـْ ُدوِن اهللِ َفاْهُدوُهْؿ *  اْحُُشُ          ِم

اِط اجَلِحقؿِ  ُْؿ َمْسُئقُلقنَ  َوقُِػقُهؿْ *  إََِل َِصَ ونَ *  إِِنَّ    [ َبْؾ ُهُؿ القَْقَم ُمْستَْسؾُِؿقنَ *  َما َلُؽْؿ ََّل َتـَاََصُ

 .{93-99 فات:ا}الصَّ 

 التحميؿ المغوي: أوًل:

: يقكلكف المغة كأىؿ، كاالنبعاث كالبعث السكؽ كىك، كالراء كالشيف الحاء (حشر) احشروا: .ُ
 .(ْ)سكؽ مع الجمع الحشر

                                                           

 .(ٕٓ/ِّ) لمزحيمي، ،تفسير المنيرال (ُ)
 .(ِٔ/ُِ) مطبرم،ل جامع البياف في تأكيؿ القرآف، (ِ)
 .(ٕٔ/ُِ)لطنطاكم،  تفسير الكسيط،ال (ّ)
 .(ٔٔ/ِ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ْ)
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 .ُ) )خالئؽ يـك القيامة لمقضاء بينيـشر ىك جمع الالح :اصطالحاً 
يتائو، كنصر خير إتياف عمى يدؿ صحيح أصؿ كالراء كالصاد النكف( نصر) :تناصروف .ِ  هللا كا 

 .(ِ)عدكىـ  عمى الظفر آتاىـ: المسمميف
 .(ّ)عمييـ كاالستعالء كغمبيـ األعداء قير بو يككف الذم التأييد ىك النصر :اصطالحاً 

  :اسبة اآليات لما قبميا: منثانياً 

 اآلخرة في الكفار أحكاؿ تعالى بعد التفريط في جنب هللا كندب أحكاليـ المسيئة الضالة ذكر
 .(ْ)العذاب مف يخمصيـ كعكنا نصيرا ليـ يجدكا أف دكف جينـ، نار إلى يساقكف حيث
 وجوه البالغة: ثالثًا:

اِط اجَلِحقِؿ[ .ٔ  عمى كانكا ما بعد التناصر عف بالعجز ليـ تكبيلك  بيـ تيكـ: ]َفاْهُدوُهْؿ إََِل َِصَ
 .(٘)متعاضديف الدنيا في ذلؾ خالؼ

ُْؿ َمْسُئقُلقَن[ .ٕ  .(ٙ)قبؿ أف يبكتيـ هللا لمنفسً  تبكيت النفسً  السؤاؿفي  :]َوقُِػقُهْؿ إِِنَّ
وَن[ .ٖ  .(ٚ)استفياـ عمي سبيؿ السخرية كالتيكـ :]َما لَُؽْؿ ََّل َتـَاََصُ

  مالي:التفسير اإلج :راب اً 

 شاكمتيـ عمى كاف مف كؿ معيـ كاجمعكا الدنيا، في مشركيف كانكا الذيف كاجمعكا احشركا
 ـبي ألقكا ثـ ،ىتعال هللا دكف مف عبدكىا التي الباطمة آليتيـ معيـ اجمعكا ثـ كالضالؿ، الكفر في

 تحسير ةزياد عابدييا، مع الباطمة اآللية حشر فيك  ،كحرىا سعيرىا ليذكقكا جينـ، في جميعان 
 أرشدكىـك  ،(ٖ)الدنيا في يفعمكنو كانكا ما كخسراف بطالف بأعينيـ رأكا ألنيـ العابديف ليؤالء كتخجيؿ

ُهْؿ َيْقَم الِؼَقاَمِة َظَذ ُوُجقِهِفْؿ ُظْؿقًا َوُبْؽًَم َوُصَمًّ َمْلَواُهْؿ ] :تعالى كقكلو كىذا جينـ، طريؽ إلى َوَكْحُُشُ

ََم َخَبْت زِ   {23}اإلرساء:[ ْدَكاُهْؿ َشِعًراَجَفـَُّؿ ُكؾَّ
(ٗ). 

                                                           

 .(ٓٓٓ/ٖ) مماتريدم،تأكيالت أىؿ السنة، لانظر:  (ُ)
 .(ّْٓ/ٓ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ِ)
 .(ِْٔ/ٓ)لمشككاني،  فتح القدير، (ّ)
 .(َٖ/ِّ) لمزحيمي، ،التفسير المنير (ْ)
 .(ّٗ/ْ) مزمخشرم،الكشاؼ، لتفسير  (ٓ)
 .(ُِِٕٔ/َِ) لمشعراكم، ،الخكاطر (ٔ)
 .المرجع السابؽ (ٕ)
 .(ٕٕ/ُِ)لطنطاكم،  ير الكسيط،التفس (ٖ)
 .(ٗ/ٕ)ابف كثير،  تفسير (ٗ)
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ُْؿ َمْسُئقُلقَن[، المكقؼ في احبسكىـك  :]َوقُِػقُهْؿ[  .(ُ)الكافرة باهلل كأعماليـ عقائدىـ عف :]إِِنَّ

وَن[ كـ ينصري  ال أم: ]َما َلُؽْؿ ََّل َتـَاََصُ  الحاجةً  شد ةً مع  الدُّنيا في تزعمكف كنتـي كما بعضان  بعضي
 .(ِ)النُّصرةً  إلى

ال يستطيع احد منيـ ك بعذابو،  مكقنكف كقضائو، فييـ هللا ألمر منقادكف :]َبْؾ ُهُؿ القَْقَم ُمْستَْسؾُِؿقَن[
 .(ّ)خر شيئان ألنيـ يكمئذ عاجزيف ذلؾأف يدفع عف األ

 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 
يكـ القيامة ألنيـ حادكا عف  شاكمتيـ عمىكمف كاف  كالعذاب مصير الكافريف الحسرة كالندامة .ُ

 .عبادة هللا
ى: العذاب النفسي لمكافريف قبؿ الجسدم زيادة ليـ في التحسير كاالزدراء بقكلو تعال استخدـ  .ٕ

اِط اجَلِحقؿِ ]  .[َفاْهُدوُهْؿ إََِل َِصَ
عرض عمييـ الكقفة أماـ هللا لت كمنيا النفسية كالجسدية منيا الكافريف تعدد ألكاف العذاب عمى .ٖ

 لتزيد مف عذابيـ. عقائدىـ الزائفة
 .ىالسخرية كاالزدراء بالناصر كالمنتصر مف دكف هللا تعال .ْ
 .عالي بما اقترفكا مف آثاـ كمعاصيانقياد المشركيف ذليميف صاغريف هلل سبحانو كت .ٓ

 المطمب الرابع
 التالـو بيف رؤساء الشر وأتباعيـ

ـِ الَقِؿيِ  *  َبْعٍض َيتََساَءُلقنَ َوَأْقَبَؾ َبْعُضُفْؿ َظَذ ]قاؿ تعالى:  ُؽْؿ ُكـُْتْؿ َتْلُتقَكـَا َظ َقاُلقا  * َقاُلقا إِكَّ

ْ َتُؽقُكقا ُمْمِمـِيَ  ـْ ُشْؾَطاٍن َبْؾ ُكـُْتْؿ َقْقًما َضاِغيَ  * َبْؾ َل ـَا إِكَّا  * َوَما َكاَن َلـَا َظَؾْقُؽْؿ ِم َفَحؼَّ َظَؾْقـَا َقْقُل َربي

 .{32-93: فاتا}الصَّ [  َلَذائُِؼقنَ 

 التحميؿ المغوي: أوًل:
 .(ْ)كالقير القكة كىك كاحد، أصؿ كالطاء كالالـ السيف( سمط) سمطاف: .ُ

 .(ٓ)البقاء عمى تجبركالقير كال غمبةالك  قكةال اصطالحًا:
                                                           

 .(ٖ/ٓ) مبيضاكم،ل أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، (ُ)
 .(ُٖٖ/ٕ) تفسير أبي السعكد، (ِ)
 .(َّ/ُِ) مطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ل (ّ)
 .(ٓٗ/ّ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ْ)
 .(َٖ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ٓ)
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 في الحد مجاكزة كىك صحيح، أصؿ المعتؿ كالحرؼ كالغيف الطاء (طغى)طاغيف: .ِ
ُ).)العصياف

  
 .(ِ)بالعصياف كتجاكز الحد الحؽ ك التكبر عف قبكؿ دعكةى اصطالحًا:

  مناسبة اآليات لما قبميا: :ثانياً 

 العناد مف منيـ فرط ما عمى القيامة يـك يندمكف الكافريف أف سمؼ فيما بيف أف بعد
 األتباع كيتخاصـ حينئذ بينيـ فيما يتالكمكف أنيـ ، أعقبالندـ ينفع ال حيث لمبعث كالتكذيب
     دكننا، أنفسكـ عميكـ التبعة بأف فيجيبكنيـ اآلخريف، عمى ضالليـ تبعة األكلكف فيمقى ء،كالرؤسا

    تمنينا بؿ تعتقدكف، أك تعبدكف كنتـ مما بشيء ألزمناكـ كما حالكـ، بطبيعة ضاليف قكمان  كنتـ إذ
 .(ّ)لكـ منا جبر كال قسر دكف فاتبعتمكنا ألنفسنا تمنينا ما الخير مف لكـ
 وجوه البالغة: :ثالثاً 

 تحقيؽ عمى تنبييا القيامة، في سيقع مما كىك المضي بصيغة إقباليـ عف عبروأقبؿ ب ضيـ:  .ُ
 .(ْ)بيـ التغرير مف زعمائيـ تحذير في تأثير مزيد لذلؾ ألف كقكعو

 الخير قبؿ مف: أم اليميف، عف أتاه: فقيؿ كجانبو، الخير لجيةاستعارة،  :عف اليميف .ِ
 .(ٓ)كناحيتو

 االلتفات كلكال االلتفات طريقة عمى بالمعنى القكؿ كحكي ،ربنا لقكؿ بياف لذائقوف(، إنا) جممة .ّ
 بذكؽ المعني عمى التنصيص زيادة االلتفات كنكتة ،لذائقكف إنيـ أك لذائقكف إنكـ: لقاؿ

 .ٔ))العذاب

  :التفسير اإلجمالي ًا:راب 

كانكا بو يكذبكف، فأخذ كؿ فريؽ  تالكـ الكفار يكـ القيامة بعد أف رأكا ما يصؼ هللا تعالى
 التقريع معنى عمى ىك كتساؤليـ ،[]َوَأْقَبَؾ َبْعُضُفْؿ َظَذ َبْعٍض َيتََساَءُلقنَ  يمقي بالمالمة عمي اآلخر،

 .(ٕ)كالسخط كالمكـ

                                                           

 .(ُِْ/ّ)لطنطاكم، التفسير الكسيط،  (ُ)
 .(َُٓ/ِّ)البف عاشكر،  انظر التحرير كالتنكير، (ِ)
 .(ُٓ/ِّ)لمراغي، ا تفسير (ّ)
 .(َُْ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ْ)
 .(َْ/ْ) مزمخشرم،الكشاؼ، لتفسير  (ٓ)
 .(َُٓ/ِّ)البف عاشكر،  كالتنكير، التحرير (ٔ)
 .(ِٔ/ٓ) مثعالبي،ل ر الحساف في تفسير التراث،الجكاى (ٕ)
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ـِ الَقِؿِي[ ُؽْؿ ُكـُْتْؿ َتْلُتقَكـَا َظ  بأقكل تخدعكننا كنتـ ،أضمكىـ لمذيف الكفار قكؿ ىذا ،]َقاُلقا إِكَّ
يف قبؿ مف تأتكننا كنتـ أم األسباب، كننا الدًٌ يفى  أف فىتيري ـُقن] بو تضمكننا ما كالحؽ   الدًٌ  لـا وُتَزيي

[ضَللتـا
(ُ)

 حتى كالغمبة السمطاف عف كتقصدكننا كالقير، القٌكة عف تأتكننا كنتـ أنكـكالمعني ، 
  .(ِ)رؤسائيـل األتباع خطاب مف كىذا ،عميو كتقسركنا الضالؿ عمى تحممكنا

ْ َتُؽقُكقا ُمْمِمـَِي[  حتى قط مؤمنيف تككنكا لـ إنكـ: كالمعنى، اإليماف مف نمنعكـ أم لـ ،]َبْؾ َل
 مف عميكـ لنا كاف كما عميو فأقمتـ الكفر عمى األصؿ مف كنتـ بؿ الكفر إلى اإليماف عف ننقمكـ
 طاغيف قكما كنتـ بؿ الكفر مف كنخرجكـ اإليماف في ندخمكـ حتى كغمبة بقير تسمط مف سمطاف

 .(ّ)كالضالؿ الكفر في الحد متجاكزيف: أم

أَلَْمََلَنَّ َجَفـََّؿ ِمـَْؽ ]: تعالى قكلو يعنكف( ربنا قكؿ) كلزمنا كعميكـ عمينا كجب أم[ َفَحؼَّ َظَؾْقـَا]

ـْ َتبَِعَؽ ِمـُْفْؿ َأَْجَِعيَ  َّ  .(ْ)الكعيد بو كرد الذم العذاب( لذائقكف) جميعان ( إنا) ،[َوِِم

 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 

 التالـك كالعتاب بيف مف ضؿ كأضؿ الرؤساء كاألتباع ال يغني مف عذاب هللا في شيء. .ُ
    ، كىذا كؿ طرؼ يمقي بالمسؤكلية عمي غيرهديدف العصاة كالكفرة حيف يركف العذاب، فاف  .ِ

 .ال جدكل لو مع عقاب هللا تعالى
أنيـ لـ يضمكا يقكلكف ية غيرىـ ك االتخمي كاالنسحاب مف سجايا الكفرة، فيـ يبرؤكف مف غك  .ّ

ْقَطاِن إِْذ َقاَل لَِْلِْكَساِن اْكُػْر َفَؾَمَّ َكَػَر َقاَل إِِني َبِريٌء ِمـَْؽ إِِني ]: فييـ ، كقد قاؿ تعالىان حدأ َكَؿَثِؾ الشَّ

 .{23:}احلرش[ َأَخاُف اهللَ َربَّ الَعاَدِيَ 
 . ى، بتركيـ مني  هللا تعاليـيفت أيدر القادة كاألتباع في عذاب هللا يتقمبكف، جزاءن بما اقت .ْ

 المطمب الخامس
 أئمة الكفر وأتباعيـ شركاء في ال ذاب

ـَ ]قاؿ تعالى:  ا ُكـَّا َغاِوي ُكقنَ *  َفَلْغَقْيـَاُكْؿ إِكَّ ُْؿ َيْقَمئٍِذ ِِف الَعَذاِب ُمْشَسِ ا َكَذلَِؽ َكْػَعُؾ إِكَّ *  َفنِِنَّ

ػات:[ بِاُدْجِرِميَ   .{30-39 }الصَّ
                                                           

 .(َِّ/ْ) لمزجاج،، معاني القراف كا عرابو (ُ)
 .(َْ/ْ) مزمخشرم،( تفسير الكشاؼ، لِ)
 .(ْْٗ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ّ)
 .(ُّٖ/ُُ) ،في مقاصد القرآف، ألبي الطيب القنكجي فتح البياف (ْ)
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 التحميؿ المغوي: أوًل:

 الرشد خالؼ عمى يدؿ أحدىما: أصالف بعدىما المعتؿ كالحرؼ كالكاك الغيف( غكم) :أغويناكـ .ٔ
ظالـ  .(ٔ)شيء في فساد عمى كاآلخر األمر، كا 

 .(ٕ)الغي ىك الضالؿ كاالنيماؾ في الباطؿ اصطالحًا:
 .(ّ)أم لكؿ كاحد منيما نصيب تركوف:مش .ِ

 .(ْ)يتميز ال بحيث فصاعدا، النصيبيف اختالط ىي الشركة :اصطالحاً 
 .(ٓ)القطع فالجـر الفركع، إليو يرجع كاحد أصؿ كالميـ كالراء الجيـ( جـر) :المجرميف .ٖ

 .(ٙ)معاصي كاآلثاـكىي الذنكب كال ، ىـ المرتكبكف لمجرائـ :اصطالحاً 

 اآليات لما قبميا:مناسبة  ثانيًا:

بعدما تالكـ كتخاصـ أىؿ الكفر كالعناد يأتي العذاب مف هللا بسبب إجراميـ في حؽ 
 .(ٕ)كالمتبكعيف شركاء في عذاب هللا أنفسيـ، كحؽ غيرىـ بأنيـ األتباع

 وجوه البالغة: ثالثًا:

 غكاية عميو كاكان ما أف ليـ استباف كقد نفكسيـ، مف الغكاية تمكيف عمى لمداللة )كنا(، زيادة .ُ
 .(ٖ)بيا فأقركا

 التفسير اإلجمالي: راب ًا:

] ـَ ا ُكـَّا َغاِوي  كنتـ، كالمعنى إلي ما نحف فيو فاستجبتـ لنا.أم دعكناكـ إلي الضاللة ،]َفَلْغَقْيـَاُكْؿ إِكَّ
 الكعيد عمينا حؽ قد جميعا ككنا ككثرتيا  ،أدلتو ظيكر مع إليو ممتفتيف غير الحؽ االعتقاد تاركيف

ـَا ]: كقكليـ كىذا ،(ٗ)أنفسنا أسكة تككنكا ألف حبا الفاسد االعتقاد مف عميو نحف ما إلى فدعكناكـ َربَّ

ـَ َأْغَقْيـَا َأْغَقْيـَاُهْؿ َكََم َغَقْيـَا  . {33}الؼصص:[ َهُمََّلِء الَِّذي

                                                           

 .(ّٗٗ/ْ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ُ)
 .(ّٕٗ/ّ)البف األثير،  النياية في غريب الحديث كاألثر، (ِ)
 .(ُُْٗ/ِ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ّ)
 .(ُِٔ/ُ)لمجرجاني،  التعريفات، (ْ)
 .(ْْٓ/ُ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ٓ)
 .(ٖٓٓ/ٖ) مماتريدم،ل تأكيالت أىؿ السنة،انظر:  (ٔ)
 .(َٖ/ِّ)لمزحيمي،  منير،انظر: التفسير ال (ٕ)
 .(َُٔ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٖ)
 .(ُٖ/ُِ) أللكسي،ل ركح المعاني، (ٗ)
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ُكقنَ  ُْؿ َيْقَمئٍِذ ِِف الَعَذاِب ُمْشَسِ اشترككا في الكفر فإنيـ يشترككف  أم الرؤساء كاألتباع، الذيف ،[]َفنِِنَّ
 .(ُ)يي سنة ثابتة كجزاء مقرر لمف كفرفي العذاب، ف

ا َكَذلَِؽ َكْػَعُؾ بِاُدْجِرِمَي[  طاعتو، عمى الدنيا في هللا معاصي اختاركا بالذيف نفعؿ ىكذا إنا ،]إِكَّ
 .(ِ)النار في قرنائيـ كبيف بينيـ كنجمع األليـ، العذاب فنذيقيـ اإليماف، عمى بو كالكفر
 مف اآليات الكريمة:والدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 

[ تدؿ اآلية الكريمة .ُ ـَ ا ُكـَّا َغاِوي يعممكف كفؽ تخطيط  كالمنافقيف أف الكفرة ،]َفَلْغَقْيـَاُكْؿ إِكَّ
 كتنظيـ كمني  كلدييـ أىداؼ يسعكف إلييا كىي إضالؿ الناس كالزيغ بيـ عف إتباع اليدم.

زاغ كضؿ الطريؽ المستقيـ كالتـز طريؽ الغكاية تابعان أك متبكعان فإف مصيره العذاب  نتيجة مف .ِ
 المقيـ مف عند هللا.

، كيعطيو فرصةن لمتكبة كاإلنابة، فإذا ما تجبر كطغي كاف أخذ ربؾ  .ّ إف هللا يميؿ الظالـ المجـر
 .شديد

                                                           

 .(َّ/ْ) مبغكم،ل ،تفسيرال (ُ)
 .(ّّ/ُِ) مطبرم،ل جامع البياف في تأكيؿ القرآف،( ِ)
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 الرابعالمبحث 
 (ٜٗ– ٖ٘) اآليات الصافاتسورة  وأىداؼمقاصد 
 مطالب: ستةوفيو 

 كممة التوحيد. مب األوؿ: اإلعراض والستكبار عمىالمط
 بالش ر والجنوف.  اتياـ الرسوؿ المطمب الثاني: 
 حاؿ المنكريف عذاب أليـ.المطمب الثالث: 
 حاؿ المخمصيف جنات ون يـ.المطمب الرابع: 

 شراب أىؿ الجنة خمرًا صافيًا.المطمب الخامس: 
 الحور ال يف. صفاتالمطمب السادس: 
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 المطمب األوؿ
 كممة التوحيد اإلعراض والستكبار عمى

ونَ ]قاؿ تعالى:  ْؿ ََّل إَِلَف إَِّلَّ اهللُ َيْستَْؽِزُ ُْؿ َكاُكقا إَِذا قِقَؾ َُلُ  .{35فات:ا}الصَّ [ إِِنَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ٔ)كالتجبر االستعالءمف التكبر كالكبر، بمعني  :يستكبروف .ٔ
 .(ٕ)أفضؿ الخمؽ، كأٌف لو ًمف الحؽ ما ليس لغيره المتكبر نفسو مأف ير ىك  التكبر حًا:اصطال  

   مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

 كأنيـ يتقاسمكف جينـ بينيـ،بعد أف ذكر حاؿ المجرميف كا عراضيـ كغكاية بعضيـ لبعض، 

 .(ّ)الدنيا في التكحيد كممة عف استكباران  إعراضيـ بسبب

 وجوه البالغة: :ثالثاً 

 رجؿ مف ذلؾ يقبمكا أف عف يتعاظمكف أم لممبالغة، كالتاء فالسيف الكبر، شدة: الستكبار .ٔ
 .(ٗ)مثميـ

 التفسير اإلجمالي: :راب اً 

: ليـ قيؿ إذا الدنيا في كانكا اآليات ىذه في صفتيـ كصؼ الذيف باهلل المشركيف ىؤالء إف
 .(ٓ)التكحيد كممة عمي يتعظمكفيتكبركف ك ( للا إل إلو ل) قكلكا

 الكثقى كالعركة الحؽ كممة كىي اَّلل ي  ًإال   ًإلوى  ال لىييـٍ  ًقيؿى  ًإذا :المحرر الكجيزقاؿ صاحب 
 حيف طالب كأب فعؿ كاف ىذا كنحك آبائيـ، كأصناـ أصناميـ يترككا أف عمييـ كعظـ كبر أصابيـ

: جيؿ أبك فقاؿ ،(للا عند بيا لؾ دأشي كممة للا إل إلو ل قؿ عـ أي) : هللا رسكؿ لو قاؿ
 .(ٔ)المطمب عبد ممة عمى أنا: قاؿ ما آخر فقاؿ المطمب، عبد ممة عف أترغب

                                                           

 .(ُِ/ٕ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (ُ)
 .(ّٔ/ٗ) ممراغي،ل ،تفسيرالانظر:  (ِ)
 .(َٖ/ِّ)لمزحيمي،  تفسير المنير،ال انظر:( ّ)
 .(َُٕ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ْ)
 .(ّّ/ُِ) مطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ل (ٓ)
 .(ُْٕ/ْ) بف عطية،ال المحرر الكجيز، (ٔ)
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 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 
 .كىك عناده لرب العباد اإلطالؽ أقبح الجرائـ عمى فيالمستكبر يقع  إف .ُ
َأَلقَْس ِِف َجَفـََّؿ َمْثًقى ] :يقكؿ تعالىحرىا،  يقكم عمى كبر جينـ خالدان فييا العقاب المست .ِ

ـَ   .{32}العـؽبوت:[ لِْؾَؽافِِري
 كجحكد. ألف قمكبيـ امتألت عصيانان  كافريف تعجز عف ذكر كممة التكحيد؛ألسنة ال .ّ

 المطمب الثاني
 بالش ر والجنوف  الرسوؿ  اتياـ

تِـَا لَِشاِظٍر ََمْـُقنٍ ]قاؿ تعالى:  َق اُدْرَشؾِيَ *  َوَيُؼقُلقَن َأئِـَّا َلَتاِرُكقا َآُِلَ [ َبْؾ َجاَء بِاحَلؼي َوَصدَّ

ػات:  . {33-33 }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:
 .(ٔ)فاسده أك العقؿ، المجنكف، الذاىب مجنوف: .ُ

 إال العقؿ ني  عمى كاألقكاؿ األفعاؿ جرياف يمنع بحيث العقؿ اختالؿ ىك الجنكف اصطالحًا:
نادرنا
(ِ). 
   مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

بعد إنكار البعث كالتكذيب كتالكـ األتباع كالمتبكعيف كاإلعراض كالتكبر عمي كممة التكحيد 
       الذم الثابت بالحؽ جاء أنو مع مجنكف شاعر بأنو  الرسكؿ عمى بؿ افتركا ،كلـ يكتفكا بذلؾ

 .(ّ)جميعان  المرسمكف إليو دعا الذم التكحيد كىك عنو دمحي ال
 :ثالثًا: وجوه البالغة

ُ .  َوَيُؼقُلقَن َأئِـَّا َلَتاِرُكقا، البعد كؿ اإليماف عف بعدىـ ى، يدؿ عممؤكدان  إنكارم استفياـ(ْ). 

       التفسير اإلجمالي: راب ًا:
يد كاإلعراض عنيا، كاإلصرار عمي بعدما رفض الكفار النصيحة كالتكبر عمي كممة التكح

لى اإليماف إلى دعاىـ لمف كغركر باستيزاء الكفر كالجحكد، يقكلكف  لو يقكلكف هللا، إال إلو ال قكؿ كا 

                                                           

 .(َٕ/ُ)د. سعدم أبك حبيب،  القامكس الفقيي، (ُ)
 .(ٕٗ/ُ)جرجاني، لم التعريفات، (ِ)
 .(َٖ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، انظر: (ّ)
 .(ِِٔ/ُٔ)لمبقاعي،  نظـ الدرر، (ْ)
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لى كأفعاؿ، عقائد مف كأجدادنا آباؤنا عميو ما نترؾ أف إلى أتدعكننا  ىذا بو جاءنا ما نتبع أف كا 
تعالى  هللا أرسمو الذم  هللا الرسكؿ هللا، قبحيـ المجنكف بالشاعر كيعنكف ،المجنكف الشاعر
 .(ُ)ليدايتيـ

َق اُدْرَشؾِيَ        قالكا الذيف فييكذب فيو المشرك هللا تعالي مف خبر كىذا ،[]َبْؾ َجاَء بِاحَلؼي َوَصدَّ
 ،سبحانو عنده مف بالحؽ جاء نبي هللا ىك بؿ كصفتمكه كذبتـ بما مجنكف، أنو شاعر:  لمنبي
                                                                   .(ِ)قبمو مف كانكا الذيف المرسميف كصدؽ عميو، أنزلو الذم لقرآفا كىك

 :مف اآليات الكريمةوالدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 

 أنيـ عمى و النبي الكريـ، متكىميفما جاء ب كممة التكحيد، كعمى عمى رفض الكفار استكباران  .ُ
 حؽ كأف ما سكل ذلؾ شر كبير، ألنو يتناسب مع حاليـ الفاسد.

 إلقاء التيـ كاألكاذيب مف طبائع الكفار كالمنافقيف كمف تبعيـ. .ِ
سكء الظف الخبيث مف الكافريف يناؿ كؿ مف قاؿ كممة التكحيد، حتى الرسكؿ لـ يسمـ مف  .ّ

 افترائيـ.
    متيف أف ال داء الذي ينصبو الكفار زمف الخالصة: يتضح مف خالؿ ىاتيف اآليتيف الكري

، فياىـ إلي ىذا يؼ الحقائؽ وقمبيا، لـ تمح مف صدورىـ ي، بالتكذيب والتيـ وتز الرسوؿ  اليـو
كؿ مف لو عالقة باإلسالـ الحنيؼ، وليـ  يقتموف ويدمروف وييدموف، ومف تب يـ وعاونيـ ييود

، مف أتباع الرسوؿح الظالـ كؿ الت اطؼ والمؤازرة، عمىمف ال الـ  ،  ساب الضحية والمظمـو
أنفسيـ، أف  ضي وا الديف بالدنيا، وقبموا عمى ويساعدىـ في ذلؾ زعماء ال رب والمسمميف الذيف

ونزواتيـ الزائمة، فيا حسرة عمي ال رب باعوا فمسطيف في ليمة يكونوا عبيدًا، لشيواتيـ المت ددة، 
 .مف غير قمر

 ثالثالمطمب ال
 ف عذاب أليـحاؿ المنكري

ُؽْؿ َلَذائُِؼق الَعَذاِب األَلِقؿِ  تعالى:قاؿ  َزْوَن إَِّلَّ َما ُكـُْتْؿ َتْعَؿُؾقَن[*  ]إِكَّ  .{32-32 فات:ا}الصَّ  َوَما َُتْ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .ّ))إياه كمكافأتو غيره مقاـ الشيء قياـ: كالياء كالزاء الجيـ( جزم) تجزوف: .ٔ
                                                           

 .(ُٖ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، انظر: (ُ)
 .(ّْ/ُِ) مطبرم،ل جامع البياف في تأكيؿ القرآف، (ِ)
 .(ْٓٓ/ُ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ّ)



-ٗٗ- 
 

 .(ٔ)بالنار اس يوم القيامة حسب أعمالهم بالجنة أوهو مكافأة الن :اصطالحاً 
   مناسبة اآليات لما قبميا: :ثانياً 

ف بعد االفتراء عمي الرسكؿ كالتكذيب بما جاء بو مف الحؽ الثابت مف عند هللا تعالي، كا
 .(ِ)ر كعصىالعقاب المكجع، لمف أنك

 وجوه البالغة: ثالثًا:

ُؽْؿ َلَذائِ  قولو: اإللتفات، في .ُ  الخطاب إلى الغيبة مف التفت فقد، ُؼق الَعَذاِب األَلِقِؿ[]إِكَّ
 .(ّ)كحدكده آماده أقصى بمغ كانو بالغضب لمجابيتيـ

َزْوَن إَِّلَّ َما ُكـُْتْؿ َتْعَؿُؾقَن[ .ٕ  عمى دليؿ ىذا اعتقادم، كفي ألنو بأعمالو الشرؾ عف كني، ]َوَما َُتْ
 .(ْ)كاألعماؿ األقكاؿ مف السيئة أعماليـ عمى مجازكف الكفار أف

       التفسير اإلجمالي: راب ًا:

ا ] حكاية عف الظالميف ألتباعيـ في اآليات السابقة قاؿ  ـَا إِكَّ َفَحؼَّ َظَؾْقـَا َقْقُل َربي

أم العذاب  ،َلَذائُِؼق الَعَذاِب األَلِقِؿ[] كىنا يؤكد ىذا المعني، إال انو يصرح بنكع اإلذاقة، [َلَذائُِؼقنَ 
 كالتكذيب الشرؾ مف الدنيا في ،(ٓ)نما جزاء ما قدمتـا  ليس ظممان كال تعديان ك  النارفي  المكجع
 .(ٔ)اء بالرسؿ كالتكبر عمي رب العبادكاالستيز 

 مف اآليات الكريمة:والدللت المقاصد واألىداؼ  :خامساً 

 ليـ عذابيـ المكجع. يف، كالصبر عمييـ، يبف هللا تعالىبعد إمياؿ الكافر  .ُ
 الخزم كالمذلة في اآلخرة. كؿ كتكبر في الدنيا،جزاء مف تطا .ِ
 فال يظمـ أماـ العدؿ الرباني أحد.الجزاء مف جنس العمؿ،  .ّ

                                                           

 .(ُُٓ/ٖ) لمظيرم،ا انظر: التفسير (ُ)
 .(ٓٓ/ِّ) لمراغي،اانظر: تفسير  (ِ)
 .(ِٕٔ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القرآف كبيانو، (ّ)
 .(َُٗ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ْ)
 .(ُِٕٕٔ/َِ) لمشعراكم، ،انظر: الخكاطر (ٓ)
 .(ُٖ/ْ) مخازف،ل لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ،انظر:  (ٔ)
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 المطمب الرابع
 حاؿ المخمصيف جنات ون يـ

ْؿ ِرْزٌق َمْعُؾقمٌ *  إَِّلَّ ِظَباَد اهللِ اُدْخَؾِصيَ ]قاؿ تعالى:   َجـَّاِت ِِف *  َفَقاكُِف َوُهْؿ ُمْؽَرُمقنَ *  ُأوَلئَِؽ َُلُ

ٍر ُمَتَؼابِؾِيَ *  الـَِّعقؿِ   .{00-04 فات:ا}الصَّ [ َظَذ ُِسُ

 التحميؿ المغوي: أوًل:
 كسرير دعتو، كعند عنده يستقر اإلنساف ألف ؛العيش خفض: السرير مفرده سرير، سرر: .ُ

 .ُ) )مستقرة: الرأس
 .(ِ)ىك المكاف الذم يضطجع مع رغد العيش كالطمأنينة :اصطالحاً  .ِ
ا بىعضيـ اٍستٍقبؿ :يفمتقابم .ّ بىٍعضن

(ّ). 
   مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

عما ينالو  ، كالمصير البائس ليـ، أخبر تعالىبعد اإلخبار عف العذاب الكاقع بالكافريف
       رأت، عيف ال مما اآلية تمؾ في عمينا قصيا التي كالمذات المقيـ، النعيـ مف المخمصكف عباده
 .(ْ)بشر قمب عمى خطر كال سمعت، أذف كال
  وجوه البالغة: ًا:ثالث
 منو، أعز ال الذم العبكدية بكصؼ ترغبيـ لممخمصيف ،[إَِّلَّ ِظَباَد اهللِ] ىنا: ستثناءال  .ُ

 .(ٓ)الكماؿ صفات جميع عمى الداؿ األعظـ االسـ إلى االستعطاؼ في زيادة كأضافيـ
ٍر ُمَتَؼابِؾِيَ ]مى سرر ع :قكلو في تبدك الرائعة الفنية الصكرةفي  :التجسيد .ِ     فالتقابؿ[ َظَذ ُِسُ

 .(ٔ)كالمتع لألحاديث تبادليـككذلؾ  الحبكر إلى كأدعى لمسركر أتـ
 :التفسير اإلجمالي

ييقىاؿ كالشرؾ اٍلكٍفر مف المعصكميف ،]إَِّلَّ ِظَباَد اهللِ ادُْخَؾِصَي[   (ٕ)،كالتكحيد ًباٍلعبىادىة المخمصيف كى

                                                           

 .(ٗٔ/ّ)بف فارس، ال مقاييس المغة، (ُ)
 .(َُٕٓ/ِ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة،انظر:  (ِ)
 .(ِْٗ/ٔ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (ّ)
 .(ٓٓ/ِّ) لمراغي،اانظر: تفسير  (ْ)
 .(ِِٖ/ُٔ)لمبقاعي،  نظـ الدرر، (ٓ)
 .(ِٖٔ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القراف كبيانو، (ٔ)
 .(ّٕٓ/ُ) بف عباس،ال ،تفسيرال (ٕ)
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 سيئاتيـ، عف يتجاكز بؿ الحساب، في يناقشكف كال األليـ، العذاب يذكقكف ليسكام أ يقكؿ ابف كثير:
   إلى كثيرة، أضعاؼ إلى ضعؼ سبعمائة إلى أمثاليا بعشر الحسنة كيجزكف سيئات، ليـ كاف إف
ْؿ ِرْزٌق َمْعُؾقٌم[،(ُ)التضعيؼ مف تعالى هللا يشاء ما كيذكر  ،(ِ)قيؿ الرزؽ المعمكـ الجنة ،]ُأوَلئَِؽ َُلُ

  .(ّ)كعشية غدكة قدر عمى يشتيكنو حيف معركؼ معمكـ طعاـ: يعنيصاحب بحر العمـك أنو 
 الرزؽ الم مـو ل باد للا المخمصيف وىو: اآلياتب د ذلؾ فصمت     

 ]يقكؿ (ْ)كطعميا لكنيا في لمذتيا النفس، بيا تتفكو التي الفكاكو أنكاع جميع مف :]َفَقاكُِف .
 ألنيـ فكاكو، كمو رزقيـ أفٌ  يعنى الصحة، لحفظ يتقٌكت كال بو يتمذذ ما كؿ ىي"  الزمخشرم:
 يأكمكنو ما فكؿ لألبد، مخمكقة محكمة أجساـ نيـأل باألقكات؛ الصحة حفظ عف مستغنكف
 .(ٓ)"التمذذ سبيؿ عمى يأكمكنو

 ]هللا مف إكراـ أم ليـ :. كالمعنى(ٔ)كينعمكف كيرفيكف خدمكفيي  أم :]َوُهْؿ ُمْؽَرُمقَن  برفع 
 كسؤاؿو  تعبو  بغير إلييـ يصؿي  حيثي  نيمو في مكرمكف كقيؿ .(ٕ)كلقائو كالمو كسماع الدرجات

 .ٖ))الدُّنيا أرزاؽً  شأفي  ىك كما
 ]ٍر ُمتََؼابِؾَِي  .(ٗ)بعض قفا بعضيـ يرل فال كاءشا كيؼ األسرة بيـ تدكر أم أنيا :]َظَذ ُِسُ

 .(َُ)كآنسو السركر ـأت كىك ،بعضان  يقابؿ بعضيـ بأف التآنس ذةكل
 مف اآليات الكريمة:والدللت المقاصد واألىداؼ  خامسًا:

 .المتعددة لنعـ هللا تعالى قكؿ كالعمؿ سببه اإلخالص في ال .ٔ
 .عند هللا ىي جنة عرضيا السمكات كاألرض األكفىأف الجزاء  .ٕ
 لممؤمنيف في الجناف نعيـ دائـ، كينالكف مف خيراتيا مف غير جيد كال تعب. .ّ

 
                                                           

 .(ُِ/ٕ) تفسير ابف كثير، (ُ)
 .(ٗٓ/ْ)البف أبي زمنيف،  ف العزيز،آتفسير القر انظر:  (ِ)
، لتفسير  (ّ)  .(ُُْ/ّ) مسمرقندم،بحر العمـك
 .(َِٕ/ُ) لسعدم،اتفسير  (ْ)
 .(ِْ/ْ) لزمخشرم،اتفسير  (ٓ)
 .(ُِ/ٕ) تفسير ابف كثير، (ٔ)
 .(ٕٕ/ُٓ) مقرطبي،اـ القرآف، لالجامع ألحك (ٕ)
 .(َُٗ/ٕ) بي السعكد،إرشاد العقؿ السميـ، أل (ٖ)
 .(ُْٓ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ٗ)
 .(ََُ/ٗ)ألبي حياف األندلسي،  البحر المحيط، (َُ)
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 طمب الخامسالم
 خمرًا صافياً شراب أىؿ الجنة 

ـْ َمِعيٍ ]قاؿ تعالى:  اِربِيَ *  ُيَطاُف َظَؾْقِفْؿ بَِؽْلٍس ِم ٍة لِؾشَّ ََّل فِقَفا َغْقٌل َوََّل ُهْؿ َظـَْفا *  َبقَْضاَء َلذَّ

ػات:[ ُيـَْزُفقنَ   .{03-05 }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:
َوُيْسَؼْقَن فِقَفا َكْلًشا َكاَن ] :ىكيقكؿ تعال ،(ُ)فيو رابالش داـ ما أك فيو، يشرب اإلناء كأس: .ٔ

 .{23}اإلنسان:[ ِمَزاُجَفا َزْكَجبِقًَل 
 إال كأسا تسمى كال كنحكىا، األنبذة مف مجراه يجرم ما أك خمر فيو الذم اإلناء ىك اصطالحًا:

 .(ِ)المذككر المشركب ىذا كفييا
، أم: معيف ماء الم يف: .ِ ـْ َيْلتِقُؽْؿ بََِمٍء َمِعيٍ ] :ىلتعا هللا  قاؿ جارو  {34}املؾك:[ َفَؿ

(ّ). 
                     حيث مف كأخذ ختؿ عمى يدؿ صحيح أصؿ كالالـ كالكاك الغيف( غكؿ): غوؿ .ّ

 .ْ) )يدرل  ال
 .(ٓ)غكؿ فيك فأىمكو اإلنساف اغتاؿ ما كؿ اصطالحًا:

 .(ٔ)كانقطاع يءش نفاد عمى يدؿ أصؿ كالفاء كالزاء النكف( نزؼ) :ينزفوف .ْ
: منو كالقميؿ ينزؼ،: كالفعؿ. شيء بعد شيئا النير أك البئر مف الماء نزح: النزؼ اصطالحًا:

  .(ٕ)بئرىـ ماء نزؼ: القكـ كأنزؼ. نزفة
 :مناسبة اآليات لما قبميا ثانيًا:

 متنكعةال لكافلحالة النعيـ المقيـ لعباد هللا المؤمنيف، بالتمذذ كالتنعـ كالتفكو، كاأل استكماالن 
ب كال نصب جزاء تع غير ، مفذلؾ كغير كمالبس كمشارب مآكؿ مف الجنة في المادم النعيـ مف

 .(ٖ)بما عممكا مف خير

                                                           

 .(ِّْ/ُٔ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ُ)
 .(ُْٕ/ْ) تفسير ابف عطية، (ِ)
، شمس العمـك (ّ)  .(ّّٔٔ/ٗ)لنشكاف بف سعيد الحميرم،  كدكاء كالـ العرب مف الكمـك
 .(َِْ/ْ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ْ)
 .(ُٖٕٔ/ٓ)لمفارابي،  الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، (ٓ)
 .(ُْٔ/ٓ) المرجع السابؽ، (ٔ)
 .(ّّٕ/ٕ)لمفراىيدم،  كتاب العيف، (ٕ)
 .(َٗ/ِّ)لمزحيمي،  انظر: التفسير المنير، (ٖ)
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  :ثالثًا: وجوه البالغة

 فقد ]ََّل فِقَفا َغْقٌل َوََّل ُهْؿ َظـَْفا ُيـَْزُفقَن[ :قكلو كىك بميغ إيجاز الخمر كصؼ فياإليجاز  .ُ
 صداع أك مغص مف بسببيا حرمت التي الناس أىؿ خمر عيكب عجمي الكممتاف ىاتاف جمعت

 .(ُ)ذلؾ غير أك تأثيـ أك لغك أك عربدة أك خمار أك

  :راب ًا: القراءات القرآنية

 : قرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي، والباقوف بفتحيا:]ُيـَْزُفقَن[ .ٔ
خمر يسكركف ىـ عف ال حجة مف كسر أنو جعمو مف "أنزؼ ينزؼ" إذا سكر، كالمعني كال 

ا ينفذ شراب الدنيا، كما تفعؿ خمر الدنيا، كقيؿ مف أنزؼ ينزؼ إذا فرغ شرابو، كمفتزكؿ عقكليـ، 
إذا  وحجة مف فتح الزاي: (ِ)يقكؿ مكي مف نفاذ العقؿ، كالمعني الثاني مف نفاذ الشراب،  فالمعنى
 .(ّ)كال ىـ عف خمر الجنة يسكركف  ىكالمعنسكر 

 الي:التفسير اإلجم خامسًا:

ـْ َمِعيٍ ]  الماء: كالمعيف أنير، في تجرم خمر مف بآنية عمييـ يدار أم :[ُيَطاُف َظَؾْقِفْؿ بَِؽلٍْس ِم
كالكأس  ،(ْ)لظيكره معينان  كسمي انقطاع، دكف الماء يخرج كما العيكف مف تخرج فيي الجارم،

ـْ ]: وقكل الضحاؾ، في عف .(٘)الجارية ىي كالمعيف تعصر، لـ خمر مف المعيف كأس بَِؽلٍْس ِم

 .(ٔ)خمر فيك القرآف في كأس كؿ: قاؿ[ َمِعيٍ 

اِربَِي[ ٍة لِؾشَّ  مف الردمء، البشع منظرىا في الدنيا كخمر ال بيي حسف مشرؽ لكنيا أم :]َبْقَضاَء َلذَّ
 ىي كما الطعـ لذيذة كىى ـالسمي الطبع ينفر مما ذلؾ غير إلى كدكرة، أك اصفرار أك سكاد أك حمرة
                                                                         .(ٕ)الريح كطيبة المكف طيبة

                                                           

 .(ِٖٔ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القرآف كبيانو، (ُ)
مكي: مكي بف أبي طالب حمكش بف محمد بف مختار، أبك محمد القيسي النحكم المقرئ، صاحب اإلعراب، ( ِ)

ىػ، كأصمو مف القيركاف، ككاف مف أىؿ التبحر في عمـك القرآف كالعربية، كمات في ّٓٓكلد في شعباف سنة 
 (.ِٖٗ/ِىػ. )بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، لمسيكطي، ّْٕـ سنة المحر 

 .(ِِْ/ُ)لمكي بف أبي طالب،  الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا، (ّ)
 .(ُٗ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ْ)
 .(ٕٖ/ٕ)لمسيكطي،  الدرر المنثكر في التفسير بالمأثكر، (ٓ)
 .(َٕٓ/ُ) اؾ،مضحل ،تفسيرال (ٔ)
 .(ُّ/ٕ) بف كثير،ال ،تفسيرال (ٕ)
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      صداع فييا كليس كذىابو، العقؿ غكؿ مف سالمة أنياأم  ،]ََّل فِقَفا َغْقٌل َوََّل ُهْؿ َظـَْفا ُيـَْزُفقَن[
ُظقَن ]: تعالى قكلو معنى في كىذا ،(ُ)كدر كال  .{22}الواقعة:[ َظـَْفاََّل ُيَصدَّ

 إلى يشير ذلؾ كأف، (ِ)اآلخرة خمر دكف الدنيا خمر عيف نجاسة في العمـ أىؿ كالـ ىنا كبيف
اًبا َضُفقًرا]: تعالى قكلو ْؿ ََشَ ُ  . {92}اإلنسان:[ َوَشَؼاُهْؿ َرِّبُّ

 :وصؼ للا ت الي خمر أىؿ الجنة 
 .(ٗ)البطف وجع فييا ليسفي تفسيره:  (ّ)يقكؿ مجاىد .ٔ
  .(٘)صداع فييا ليس أي .ٕ
  .(ٙ)أذى فييا ليس .ٖ
  .(ٚ)إثـ فييا ليس: الرابع .ٗ
 .(ٜ)ل تغتاؿ ول تنزؼ عقوليـ: (ٖ)قاؿ السدم .٘

 مف اآليات الكريمة:والدللت المقاصد واألىداؼ  سًا:ساد

 .ىباهلل تعال ـإيماني لجنة كىـ جالسكف مف غير تعب جزاءالطعاـ كالشراب يأتي ألىؿ ا .ُ
 منيف في الدنيا، ىك حالؿ ليـ في اآلخرة في الجنة.ما كاف محـر لممؤ  .ِ
 .كأطيب الرائحة كأحسف األلكاف شراب أىؿ الجنة يحمؿ أصفى .ّ
 شراب أىؿ الجنة ال ينفذ مف قمة، بؿ دائـ ال ينقطع. .ْ

                                                           

 .(َٕ/ُ) لسعدم،ا تفسير (ُ)
 .(ُِّ/ٔ)لمشنقيطي،  القرآف بالقرآف،إيضاح أضكاء البياف في  (ِ)
مجاىد: ىك مجاىد بف جبر أبك الحجاج، المكي األسكد، شيل القراء كالمفسريف، مكلى السائب بف أبي السائب ( ّ)

ىػ، كعمره نيؼ كثمانكف عامانػ انظر: َُْ-َُُالفة عمر بف الخطاب، تكفي بيف المخزكمي، كلد بمكة في خ
 (.ْْٗ/ْسير أعالـ النبالء، )

 .(ٖٔٓ/ُ) مجاىد، تفسير (ْ)
 .(ّٕٓ/ُ) بف عباس،ال ،تفسيرال (ٓ)
 .(ّٖٓ/ِ) لمفراء، ،معاني القرآف (ٔ)
 .(ُُٗ/ِ)البف جزم،  التسييؿ لعمـك التنزيؿ، (ٕ)
اعيؿ بف عبد الرحمف بف أبي كريمة، اإلماـ المفسر، الحجازم، ثـ الككفي، األعكر، السدم، السدم: ىك إسم (ٖ)

 (.ْٔ/ٓأحد مكالي قريش. سير أعالـ النبالء، )
 .(ََْ/ُ) لسدم،ا تفسير (ٗ)



-َُٓ- 
 

 لمطمب السادسا
 صفات الحور ال يف

اُت الطَّْرِف ِظيٌ ]قاؿ تعالى:  َـّ َبْقٌض *  َوِظـَْدُهْؿ َقاَِصَ ُ  .{02-02 فات:ا}الصَّ [ َمْؽـُقنٌ  َكَلِنَّ

 :أوًل: التحميؿ المغوي
 .ٔ))إياه كألزمتيا عميو حبستيا إذا الشيء، عمى نفسي قصرت قاصرات: .ُ

 زكجيا غير عينييا إلى تمد ال التي الحيية الخجكلة المرأة :الطرؼ قاصرة :اصطالحاً 
اُت الطَّْرِف َأْتَراٌب ]  .(ِ)"عفيفات يياتح نساء: {59}ص:[ َوِظـَْدُهْؿ َقاَِصَ

 مف البياض فاألصؿ، بالمشتؽ كمشبو منو، كمشتؽ أصؿ، كالضاد كالياء الباء( بيض) :بيض .ِ
 .(ّ)األلكاف

 .(ْ)كستره شيء كؿ كقاء مكنوف: .ّ
 .(ٓ)ما تحتو فال يرل منو شيء كيصكف الشيء الذم يستر كيخبئ :اصطالحاً 

 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:
يـ الذم يشمؿ المذة الحسية المتمثمة في الطعاـ كالشراب، كالمذة المتمثمة بعد أف ذكر هللا النع

في التكريـ كالتقابؿ بالكجكه، ثـ ذكر النعيـ المتمثؿ في اليدكء النفسي كالجماؿ الركحي، الذم يظير 
 .(ٙ)في قاصرات الطرؼ مف الحكر العيف، فقد شممت اآليات النعيـ بكافة أشكالو

   :ثالثًا: وجوه البالغة
َـّ َبقٌْض َمْؽـُقٌن[قولو:  المرسؿ في التشبيو .ُ ُ  بيض ىنا بالبيض كالمراد مرسؿ تشبيو ،]َكَلِنَّ

 مكنكنان  كاف فإذا الصفرة، مف قميؿ يشكبو بياض البيض ظاىر أف التشبيو ىذا كمعنى ،(ٕ)النعاـ
 النساء مكفيس كانكا كالعرب الحسف غاية في المكف ىذا فكاف كالقترة، الغبرة عف مصكنان  كاف

 .(ٖ)الخدكر بيضات
                                                           

 .(ِِْ/ُّ)لمزبيدم،  تاج العركس، (ُ)
 .(ُُِٖ/ّ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ِ)
 .(ِّٔ/ُ)البف فارس،  مغة،مقاييس ال (ّ)
 .(َّٔ/ُّ)البف منظكر،  لساف العرب، (ْ)
 .(ِٗ/ٓ) لثعالبي،ا انظر: تفسير (ٓ)
 .بتصرؼ (ْٖ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ٔ)
 .(ِٗٔ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القراف كبيانو، (ٕ)
 .(ّّّ/ِٔ)لفخر الديف الرازم،  مفاتيح الغيب، (ٖ)
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اُت الطَّْرِف[ .ِ  غير إلى ينظرف ال عفيفات ألنيف العيف، الحكر عف بذلؾ كنى كناية،: ]َقاَِصَ
 .(ُ)أزكاجيف

  :راب ًا: التفسير اإلجمالي
اُت الطَّْرِف[ أم أنيا قصرت طرفيا عمى زكجيا، لعفتيا كعدـ مجاكزتو لغيره، كلجماؿ : ]َقاَِصَ

َـّ إِْكٌس  :ىكاه، كال ترغب إال بو، يقكؿ تعالحيث ال تطمب في الجنة سزكجيا ككمالو، ب ْ َيْطِؿثُْف ]َل

 ] َحـ:َقْبَؾُفْؿ َوََّل َجانٌّ ما ألنيا قصرت طرؼ زكجيا عمييا، كذلؾ يدؿ عمى كماليا ، {42}الرَّ كا 
صر كجماليا الفائؽ، الذم أكجب لزكجيا، أف يقصر طرفو عمييا، كقصر الطرؼ أيضا، يدؿ عمى ق

، النفس كالمحبة عمييا، ككؿ ىذا يدؿ عمى جماؿ الرجاؿ كالنساء في الجنة، كمحبة بعضيـ بعضان 
محبة ال يطمح إلى غيره، كشدة عفتيـ كميـ، كأنو ال حسد فييا كال تباغض، كال تشاحف، كذلؾ 

 .(ِ)النتفاء أسبابو
السدم في تفسيره: عظاـ اؿ كق ،(ّ)المرأة الكاسعة العيف في الجماؿ جمع عيناء، كىي :]ِظٌي[
 .(ْ)األعيف

َـّ َبْقٌض ] ُ ىذا كصؼ لنساء الجنة كأنيف بيض األجساـ بياضان كبياض بيض النعاـ إذ ىك  :[َكَلِنَّ
مستكر ال ينالو  ]َمْؽـُقٌن[أبيض مشرب بصفرة كىك مف أحسف أنكاع الجماؿ في النساء كمعنى: 

 .ٓ))غبار كال أم أذل
 مف صفات نساء أىؿ الجنة:ذكر للا جؿ وعال ثالث صفات 

أزكاجيف ال ينظرف إلي غيرىـ، لشدة إقتناعيف  ىأنيف قاصرات الطرؼ، أم عيكنيف عم .ُ
 كاكتفائيف بيـ.

 أنيف ًعيف، كالعيف، كالعيف جمع عيناء، كىي كاسعة دار العيف كىي النجالء. .ِ
بو، كىك  شبييف ألف ذلؾ ىك لكف بيض النعاـ الذم ؛ألكانيف بيض بياضان مشربان بصفرةأف  .ٖ

 .(ٔ)مف أجمؿ األلكاف

                                                           

 .(ٖٖ/ِّ)لمزحيمي،  منير،التفسير ال (ُ)
 .(َّٕ/ُ) لسعدم،ا تفسير (ِ)
 .(ْٖ/ُِ)لطنطاكم،  سير الكسيط،فالت (ّ)
 .(ََْ/ُ) لسدم،ا تفسير (ْ)
 .(َْٕ/ْ)لمجزائرم،  أيسر التفاسير، (ٓ)
 .(ْٕٗ/ٔ) شنقيطي،لم أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، (ٔ)
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 :داؼ والدللت مف اآليات الكريمةالمقاصد واألى :خامساً 
أف كصؼ الحكر العيف بأجمؿ كأصفي األلكاف كىك البياض، داللة عمي صفاء قمكب  .ُ

المؤمنيف، كىـ يستحقكف ىذه الجائزة الربانية مف الحكر، فناسب بياض الحكر العيف، مع 
 بياض قمكب المؤمنيف. 

صؼ نساء أىؿ الجنة بيذه الصفات الجميمة المحببة لإلنساف، ترغيبان لو في الحصكؿ عمييف ك  .ِ
 .كالعمؿ ل خرة

َـّ َبْقٌض َمْؽـُقٌن[  .ٖ ُ  ف في الجنة مستكر، كيكشفف فقط عمىإذا كاف جماؿ الحكر العي، ]َكَلِنَّ
ي ستر نساء األزكاج حيث ال يكجد معاصي كال مفاسد، كال يحؽ ألحد رؤيتيـ، فمف باب أكل

]ُحقٌر َمْؼُصقَراٌت ِِف  :ىالمسمميف في الدنيا حيث الشيكات كالفتف كالمعاصي، كيقكؿ تعال

َحـ:اخِلَقاِم[   .{48}الرَّ
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 خامسالالمبحث 

 (ٗٚ–ٓ٘) اآليات الصافاتسورة  وأىداؼمقاصد 
 مطالب: أرب ةوفيو 

  .ؤؿ أىؿ الجنة عف حاليـ في الدنياالمطمب األوؿ: تسا

 ط اـ وشراب أىؿ النار.الثاني:  المطمب
 األبناء تتبع اآلباء في الضاللة.المطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: اليالؾ مصير المكذبيف في الدنيا واآلخرة.
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 المطمب األوؿ
 ؿ أىؿ الجنة عف حاليـ في الدنياتساؤ

ٌـ َقاَل َقائِ  * َفَلْقبََؾ َبْعُضُفْؿ َظَذ َبْعٍض َيَتَساَءُلقنَ ]قاؿ تعالى:  َيُؼقُل َأئِـََّؽ  * ٌؾ ِمـُْفْؿ إِِني َكاَن ِِل َقِري

قِيَ  ـَ اُدَصدي
ِ َؾَع َفَرَآُه ِِف َشَقاِء  * َقاَل َهْؾ َأْكتُْؿ ُمطَّؾُِعقنَ  * َأئَِذا ِمْتـَا َوُكـَّا ُتَراًبا َوِظَظاًما َأئِـَّا َدَِديـُقنَ  * َد َفاضَّ

ـِ َقاَل َتاهللِ إِْن كِْدَت  * اجَلِحقؿِ  ِدي ـَ  * لَُسْ ي ـَ اُدْحََضِ ـُ بَِؿقيتِيَ  * َوَلْقََّل كِْعَؿُة َرِّبي َلُؽـُْت ِم إَِّلَّ َمْقَتَتـَا  * َأَفََم َكْح

بِيَ  ـُ بُِؿَعذَّ َق الَػْقُز الَعظِقؿُ  * األُوََل َوَما َكْح ػات[ دِِْثِؾ َهَذا َفْؾقَْعَؿِؾ الَعاِمُؾقَن *  إِنَّ َهَذا َُلُ  .{32-54: }الصَّ
 التحميؿ المغوي: أوًل:
 أحد مف ما): قاؿ  النبي أف مسعكد، بف هللا عبد عف .(ُ)كالمالـز القريف المصاحب قريف: .ُ

ياؾ؟: قالكا ،(الجف مف قرينو بو وكؿ إل ياي،): قاؿ كا   فأسمـ، عميو أعانني  للا ولكف وا 
 .(ِ)(بخير إل يأمرني فال

  .(ّ)الخميؿ كقد يككف في الخير كالشرالقريف ىك الصاحب المالـز ك  :اصطالحاً 
 .(ٗ)لمجزيكف في الديف أم  لمدينوف: .ٕ
أم بمعني  ،ذلؾ أشبو كما تراـ أك رمي عمى يدؿ كاحد أصؿ كالياء كالداؿ الراء( ردل) :لترديف .ّ

 .(ٓ)اليالؾ
 .ٔ))يالؾ بالمكت أك اإلغكاء بالضالؿالردم ىك ال :اصطالحاً 

  :مناسبة اآليات لما قبميا :ثانياً 

 كحبكرىـ سركرىـ ذكر ثـ المقيـ، النعيـ مف بو يتمتعكف كما الجنة أىؿ حاؿ ذكر أف بعد
 المشاغؿ، مف باليـ لخمك أنيـ ىنا بيف ،الحساف كاألزكاج المساكف كجميؿ كالمشارب المآكؿ في

 شتى مف أخالئيـ مع الدنيا في فيو كانكا فيما كيتحادثكف بعض مع بعضيـ يسمر نفكسيـ كطيب
 لكال اليالؾ في يكقعو كاد خميمو أف بعض عمى بعضيـ ليقص حتى األىكاء، اختالؼ مع ،الشئكف
 يديف كاف ما بسبب عميو ربو نعمة ذكر ثـ الجحيـ، سكاء يف صار أف مآلو كاف كقد بو، ربو لطؼ
 .(ٕ)ايالدن في بو

                                                           

 .(ُْٓ/ْٓ)لمزبيدم،  تاج العركس، (ُ)
 (.ِّٗٓ)مف إسمو إبراىيـ، ح  :باب (ّٗ/ّألبي القاسـ الطبراني، )عجـ األكسط، الم (ِ)
 .(ُُٔ/ِّ)البف عاشكر،  انظر: التحرير كالتنكير، (ّ)
 .(َُُ/ُ)لزيف الديف الرازم،  مختار الصحاح، (ْ)
 .(َٔٓ/ِ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ٓ)
 .(ٖٓ/ِّ) لمراغي،ا تفسيرانظر: ( ٔ)
 .(ٗٓ/ِّ) غي،لمرا ا تفسير (ٕ)
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 :  ثالثًا: وجوه البالغة

اللًة عمى تحقًُّؽ الكقكع حتمان فالت عبيري عنو بصيغة الما ،]َفَلْقَبَؾ َبْعُضُفْؿ[ .ُ  .(ُ)ضي لمت أكيًد كالدًٌ
قِيَ  .ِ ـَ اُدَصدي

ِ  .(ِ)اإلنكار في مستعمؿ المصدقيف لمف أإنؾ في االستفياـ ،[]َيُؼقُل َأئـََّؽ َد

  التفسير اإلجمالي: راب ًا:

ذا ذكرياتيـ في الدنيا، عف بينيـ فيما يتحدثكف بعض عمى بعضيـ أقبؿ  كؿيق منيـ بكاحد كا 
 مالـز صديؽ لي كاف الدنيا في إني: أم قىًريفه  ًلي كافى  ًإنًٌي :هللا بنعمة التحدث باب مف إلخكانو،

 بأف المصدقيف لمف الرجؿ أييا لي مستيزئان أإنؾ كيقكؿ كالحساب، اإليماف بالبعث عف ينياني لي،
(ّ)كناران  كجنة ،كعقابان  كثكابان  ،كحسابان  بعثان  ىناؾ

. 

قِيَ َيؼُ ]: لي{ يقكؿ}ك ـَ اُدَصدي
ِ ىؿ : أم[ َأئَِذا ِمْتـَا َوُكـَّا ُتَراًبا َوِظَظاًما َأئِـَّا َدَِديـُقنَ *  قُل َأئِـََّؽ َد

 إذا أننا كىك االستغراب، غاية فيىك  الذم البعيد، األمر بيذا تصدؽ كيؼ بأعمالنا مجازكفنحف 
 الجنة صاحب :فيقكؿ ،بأعمالنا كنجازل بنحاس ثـ كنعاد، نبعث أننا ،كعظامان  ترابان  فصرنا تمزقنا،
 .(ْ)كقريني أنا خبرم، كىذا قصتي، ىذه، إلخكانو

َؾَع َفَرَآُه ِِف َشَقاِء اجَلِحقِؿ[*  ]َقاَل َهْؾ َأْكتُْؿ ُمطَّؾُِعقنَ : يقكؿ سبحانو يعني ذلؾ القائؿ ىؿ  َفاضَّ
 ىالنار ىاكية، فيريو هللا تعالكقيؿ أف الجنة عالية، ك  أنتـ مطمعكف إلي النار ألريكـ ذلؾ القريف،
 .(ٓ)، فإذا رآه المؤمف عرفوشريكو في كسط الجحيـ مف بيف أىؿ النار

نما لمعرفة النعمة التي أنعـ هللا عميو كاال طالع ىنا ليس لمتشفي في عذاب الكفار، كا 
[]َقاَل َتاهللِ إِْن كِْدَت لَ  :فيتكجو بالثناء عمي هللا كاإلقرار بنعمة اإليماف، فيقكؿ ـِ ِدي  في كدت إف ُسْ

 .(ٔ)كالعقاب كالثكاب بالبعث اإليماف عف إيام بصدؾ لتيمكني الدنيا

] ـَ ي ـَ اُدْحََضِ نعامو ربي، رحمة لكال أم ،]َوَلْقََّل كِْعَؿُة َرِّبي لَُؽـُْت ِم  إلى كىدايتي باإلسالـ، عمي كا 
 .(ٕ)النار في معؾ المحضريف مف لكنت الضالؿ عف كعصمتي الحؽ،

                                                           

 .(ُِٗ/ٕ) بي السعكد،أل ،تفسيرال (ُ)
 .(ُُٔ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ِ)
 .(ٖٓ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ّ)
 .(َّٕ/ُ) لسعدم،ا تفسير (ْ)
 .(َِْ/ُ) لسدم،ا تفسير (ٓ)
 .(َٓ/ُِ) مطبرم،ل جامع البياف في تأكيؿ القرآف، (ٔ)
 .(ْٓٓ/ْ)ي، لمشككان فتح القدير، (ٕ)
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ـُ بَِؿقيتَِي[]َأفَ   .(ُ)المكت شأنيـ بالذيف نحف فما منعمكف، مخمدكف نحف: أم ََم َكْح

 كليس نمكت اأنٌ  مف تقكؿ كنت الذم أيف: يقكؿ كأنو التكبيل، جية عمى لقرينو مخاطبةأك 
 .(ِ)عذاب كال عقاب المكت بعد

بَِي[ ـُ بُِؿَعذَّ كما نحف بمعذبيف، قاؿ بعضيـ: يقكؿ ىذا أىؿ  في الدنيا، ]إَِّلَّ َمْقَتَتـَا األُوََل َوَما َكْح
  .(ّ)الجنة لممالئكة حيف يذبح المكت: أفما نحف بميتيف؟ فتقكؿ ليـ المالئكة: ال

َق الَػْقُز الَعظِقؿُ   كال فكت، يدركو ال الذم النعيـ ىذا لمثؿ دِِْثِؾ َهَذا َفْؾَقْعَؿِؾ الَعاِمُؾقَن[*  ]إِنَّ َهَذا َُلُ
 الذم ىك فيذا العاممكف فميعمؿ ىذا لمثؿ، العذاب يتيدده كال مكت، يعقبو كال د،نفا مف عميو يخشى
 إلى يقاس حيف زىيد زىيد األرض عمى أعمارىـ الناس فيو ينفؽ مما عداه كما ،االحتفاؿ يستحؽ

 اآلخر كالمصير الراضي الدائـ اآلمف الخالد النعيـ ىذا بيف اليائؿ الفارؽ يتضح كلكي، الخمكد ىذا
 الحشر مكقؼ بعد الفريؽ ىذا ينتظر ما إلى يستطرد السياؽ فإف ،اآلخر الفريؽ ينتظر الذم

 .(ْ)كالحساب
 :ريمةالمقاصد واألىداؼ والدللت مف اآليات الك :خامساً 

 يتساءؿ المؤمنكف بعضيـ مع بعض مف باب التآنس كالتكاد عف حاليـ في الدنيا.  .ُ
 هللا رسكؿ ؿك قكي، ديف حتى ال يضؿ الكافر المؤمفضركرة انتقاء األخالء عمي مبدأ التقكل كال .ِ

 :(يخالؿ مف أحدكـ فمينظر خميمو ديف عمى المرء)(ٓ)، ُء َيْقَمئٍِذ ]: ىكيقكؿ تعال األَِخَلَّ

خرف:[ َبْعُضُفْؿ لَِبْعٍض َظُدوٌّ إَِّلَّ اُدتَِّؼيَ   .{33}الزُّ
لي جنة عرضيا السمكات ، ىلىك الطريؽ المؤدم إلي نعـ هللا تعا  إتباع ما جاء بو النبي .ّ كا 

 .(ٔ)(ل يؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تب ا لما جئت بو): كاألرض، يقكؿ المعصكـ 
نما تفضؿ مف هللا عمييـ أف  .ْ النظر في حاؿ الكافريف كىـ في عذاب الجحيـ ليس سخرية، كا 

 أنقذىـ مف النار.
نما تكرمان مف  اإليماف ليس الثبات عمى .ٓ   الرحمف.فالحان مف اإلنساف، كا 
 ىي رضي الرحمف كالفكز بالجناف.الجائزة الكبرل التي يناليا المؤمف،  .ٔ

                                                           

 .(ْْٓ/ّ)لمحمد بف عبد الرحمف اإليجي،  جامع البياف في تفسير القرآف، (ُ)
 .(ِّ/ٓ) مثعالبي،ل الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، (ِ)
 .(ِّ/ْ) مبغكم،ل معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، (ّ)
 .(ِٖٖٗ/ٓ)لسيد قطب،  في ظالؿ القرآف، (ْ)
 (.ُّٕٗ) ، ح(ُٖٖ/ ْ) ،النيسابكرم المعركؼ بابف البيع حاكـلم ،الصحيحيف ىالمستدرؾ عم (ٓ)
 .(ِٕٗ) فتراؽ األمـ في دينيـ، حاذكر : باب (،ّٕٖ/ُ)البف بطة،  ،اإلبانة الكبرل (ٔ)



-ُُِ- 
 

عقيدة الكفار كأنيا كلدت مف نار جينـ ال تتغير كال تتبدؿ، حتى مع كجكد المرسميف، كأكلياء  .ٕ
 هللا الصالحيف.

 ثانيالمطمب ال
 ط اـ وشراب أىؿ النار

ي آدـ، باإلضافة إلي أف األكؿ كالشرب في بن الطعاـ كالشراب حاجة إنسانية خمقيا هللا 
يمثؿ لذة لإلنساف، كفي اآلخرة فاف الطعاـ كالشراب يتحكؿ مف مقكـ مف مقكمات الحياة كلذة، إلي 

 عذاب اليـ لمكافريف فيأكمكف مف شجرة الزقكـ كيشربكف مف حميـ. 

قمِ ] :ىفيقكؿ تعال قُّ ُرُج  * ا َجَعْؾـَاَها فِْتـًَة لِؾظَّادِِيَ إِكَّ  * َأَذلَِؽ َخْرٌ ُكُزًَّل َأْم َصَجَرُة الزَّ َا َصَجَرٌة ََّتْ إِِنَّ

َقاضِيِ  * ِِف َأْصِؾ اجَلِحقؿِ  ُف ُرُءوُس الشَّ ُْؿ ََلَكُِؾقَن ِمـَْفا َفََملُِئقَن ِمـَْفا الُبطُقنَ  * َضْؾُعَفا َكَلكَّ ْؿ  * َفنِِنَّ ُثؿَّ إِنَّ َُلُ

ـْ ََحِقؿٍ  ََل اجَلِحقؿِ ثُ  * َظَؾْقَفا َلَشْقًبا ِم ػات[ ؿَّ إِنَّ َمْرِجَعُفْؿ إَلِ  .{32-39: }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ُ)األكؿ مف جنس عمى يدؿ أصؿ كالميـ كالقاؼ الزاء( زقـ): الزقـو .ُ
إِنَّ َصَجَرَة ] .(ِ)جينـ في النار أىؿ طعاـ ثمرىا الطعـ، كريية مرة شجرة الزقكـ :اصطالحاً 

قمِ  قُّ  . {00-03 }الُدخان:[ األَثِقؿِ  َضَعامُ *  الزَّ
 .(ٖ)كاختبار ابتالء عمى يدؿ صحيح أصؿ كالنكف كالتاء الفاء  فتنة: .ٕ

 .(ْ)كالشر الخير مف اإلنساف حاؿ بو يتبيف ما: الفتنة اصطالحاً 
 .(ٓ) بمعني الخمط :لشوبا .ّ

 .(ٔ)السكائؿ كبخاصة األشياء مف بغيره اختمط الشكب ما :اصطالحاً 
 .(ٚ)ذات حرارة شديدة الماء الحار حميـ: .ٗ

                                                           

 .(ُٔ/ّ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ُ)
 .(ٖٖٗ/ِ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ِ)
 .(ِْٕ/ْ) البف فارس، مقاييس المغة، (ّ)
 .(ُٓٔ/ُ)لمجرجاني،  التعريفات، (ْ)
 .(َُٔ/ّ)لمزبيدم،  تاج العركس، (ٓ)
 .(ْٗٗ/ُ)إلبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار،  المعجـ الكسيط، (ٔ)
 .(ُُْ/ُ)ألبي البقاء الحنفي،  الكميات، (ٕ)
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  مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

بعد أف كصؼ سبحانو ثكاب أىؿ الجنة، كذكر ما يتمتعكف بو مف مآكؿ، ككصؼ الجنة 
أتبع ذلؾ بذكر جزاء أىؿ النار كما يالقكف فييا ، [دِِثِْؾ َهَذا َفْؾقَْعَؿِؾ الَعاِمُؾقنَ ]كرغب فييا بقكلو: 

، كىك عذاب في مآكميـ كمشاربيـ كأماكنيـ، جزاء ما دسكا بديالن ال يجدكف الذم  األليـمف العذاب 
 .(ُ)األعماؿ سيءبو أنفسيـ مف 

 وجوه البالغة: ثالثًا:

 كىك الحالية عمى نزال كانتصاب بيـ كاالستيزاء التيكـ سبيؿ عمياستفياـ  ،]َأَذلَِؽ َخْرٌ ُكُزًَّل[ .ُ
 .(ِ)لمنازؿ الحاضر الطعاـ مف يييأ ما

ـْ ََحِقؿٍ ] :في قكلو)ثـ(،  ػطؼ بسر الع .ِ ْؿ َظَؾْقَفا َلَشْقًبا ِم سر لطيؼ المأخذ، فإف في [ ُثؿَّ إِنَّ َُلُ
  معنى التراخي كجييف:

ثـ  ،كف البطكف مف شجر الزقكـ كىك حار يحرؽ بطكنيـ كيزيد في عطشيـيمأل إنيـ :الوجو األوؿ
  .كىك الشراب المشكب بالحميـ ،يسقكف ما ىك أحر مف العطش

أنو ذكر الطعاـ بتمؾ الكراىة كالبشاعة ثـ ذكر الشراب بما ىك أكغؿ في الكراىة  :والوجو الثاني
 .(ّ)كأبعد في البشاعة فجاء بثـ لمداللة عمى تراخي حاؿ الشراب عف حاؿ الطعاـ

َقاضِِي[ .ّ ُف ُرُءوُس الشَّ  اليكؿ في أم الشبو، كجو منو حذؼ مجمؿ مرسؿ تشبيو ،]َضْؾُعَفا َكَلكَّ
: قالكا القبح بعاىة شيئان  كصفكا إذا الناس ألف لقبحو بيا شٌبيوك ، (ْ)القبح كتناىي كالشناعة

ف شياطيف، ـكأني  .(ٓ)النفس في متصكر صكرتيا قبح ألف ترل ال الشياطيف كانت كا 
  التفسير اإلجمالي: راب ًا:

قُّقِم[  كمشارب مآكؿ مف فييا كما الجنة نعيـ مف ذكره الذم أىذا ،]َأَذلَِؽ َخْرٌ ُكُزًَّل َأْم َصَجَرُة الزَّ
قُّقِم[ كعطاء ضيافة خير المالذ مف ذلؾ كغير كمناكح      .(ٔ)جينـ في التي: أم ]َأْم َصَجَرُة الزَّ

  مف مشتقة ىذا عمى كىي يتزقمكنو، فيـ تناكلو عمى النار أىؿ يكره كريو مر شيء ىكشجرة الزقـك 

                                                           

 .(ِٔ/ِّ) لمراغي،ا تفسير (ُ)
 .(ْْٔ/ٕ)الفداء، ألبي  ركح البياف، (ِ)
 .(ِّٖ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القرآف كبيانو، (ّ)
 .(ٕٗ/ِّ)لمزحيمي،  تفسير المنير،ال (ْ)
 .(ُْٔ/ٖ) مثعمبي،القرآف، لتفسير الكشؼ كالبياف عف  (ٓ)
 .(ُٖ/ٕ) ابف كثير، تفسير (ٔ)
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 .(ُ)كنتنيا لكراىتيا جيد عمى البمع كىك التزقيـ

قمِ ] نزلت لما جيؿ أبك قاؿ قُّ  ائتيني: فقاؿ جارية فدعا بيا، آتيكـ أنا: قاؿ[ إِنَّ َصَجَرَة الزَّ
في شجرة  كيقكؿ  ،(ِ) محمد بو يخكفكـ الذم الزقكـ فيذا تزقمكا، دكنكـ: فقاؿ كزبد، بتمر
 فكيؼ م ايشيـ، لدنياا أىؿ عمى ألفسدت الدنيا دار في قطرت الزقـو مف قطرة أف لو): الزقكـ
 .(ّ)(ط امو يكوف بمف

ا َجَعْؾـَاَها فِْتـًَة لِؾظَّادَِِي[  ،اآلخرة في ليـ كعذابا محنةك  اختيارىـ سكء عمى تكبيخا ذلؾ ليـ قيؿ ،]إِكَّ
 فكذبكا الشجر، تحرؽ كالنار شجرة النار في يككف كيؼ: قالكا أنيـ كذلؾ الدنيا، في ليـ ابتالء أك

  .(ْ)بذلؾ

ُرُج ِِف َأْصِؾ اجَلِحقِؿ[  :تعالى قكلو َا َصَجَرٌة ََّتْ  متفرعة ىي ثـ منشؤىا كمنيا النار قعر أم]إِِنَّ
 متصكر الشياطيف كرءكس ،كبشاعة مناظرىـ لقبحيـ كذلؾ الشياطيف رؤكس كأنو كثمرىا جينـ في
ف النفكس في  رةصك  كلكؿ الشيطاف، كصكرة ىك قبيح لكؿ قكليـ ذلؾ كمف ،مرئي غير كاف كا 

ا إِْن َهَذا إَِّلَّ َمَؾٌؽ ] :يكسؼ صكاحب عف مخبرا تعالى قكلو كمنو ،ممؾ كصكرة ىي حسنة َما َهَذا َبَُشً

ُْؿ ََلَكُِؾقَن ِمـَْفا]، فإنيـ  {32}يوسف:[ َكِريؿٌ  َفََملُِئقَن ِمـَْفا ] طمعيا مف أك الشجرة مف أم[ َفنِِنَّ

(ٓ)العذاب مف بابا ذلؾ ليككف كرىكىا فكا   أكميا عمى لمقسر أك الجكع لغمبة [ الُبُطقنَ 
 معناىا، في 

يعٍ ] :تعالى قاؿ كما ـْ ََضِ ْؿ َضَعاٌم إَِّلَّ ِم ـْ ُجقعٍ *  َلقَْس َُلُ ـُ َوََّل ُيْغـِل ِم  .{3-3 }الغاشية:[ ََّل ُيْسِؿ

 ،الجحيـ أصؿ في تنبت كىي بطكنيـ كحرقت ،الشياطيف كرؤكس كىي حمكقيـ شاكت فإذا
سقاىـ هللا  ،المييب كيطفئ يركم العطش الشراب برد إلى كتطمعكا ،الجحيـ نكع مف ألنيا تحترؽ كال

                                                                        .(ٔ)شرابان مف حميـ

ْؿ ]ى: نار، ذكرت شرابيـ يقكؿ هللا تعالطعاـ أىؿ ال الكريمة بعد أف ذكرت اآليات ُثؿَّ إِنَّ َُلُ

ـْ ََحِقؿٍ َظؾَ  ََل اجَلِحقؿِ *  ْقَفا َلَشْقًبا ِم  ىذه مف يأكمكف ما عمى المشركيف ليؤالء إف [ُثؿَّ إِنَّ َمْرِجَعُفْؿ إَلِ

                                                           

 .(ْٔٓ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ُ)
 .(ّٓ/ُِ) مطبرم،ل جامع البياف، (ِ)
حكـ عميو األلباني  (ِٖٓٓ)ما جاء في صفة شراب أىؿ النار، ح  :، باب(َٕٔ/ْ)الترمذم، اإلماـ سنف  (ّ)

 ضعيؼ.
 .(ْٔ/ْ)لمزمخشرم،  تفسير الكشاؼ، (ْ)
 .(ُْٗ/ٕ) بي السعكد،أل إرشاد العقؿ السميـ، (ٓ)
 .(، بتصرؼِٖٖٗ/ٓ)لسيد قطب،  في ظالؿ القرآف، (ٔ)
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 إف ثـ ،(ٔ)حره فانتيى أسخف الذم كىك ،خمطان كمزيجان مف الماء المحمكـ الزقكـ شجرة الشجرة
 في كتارة ىذا في فتارة تتكى ، كسعير تتكقد، كجحيـ تتأج ، نار إللى الفصؿ ىذا بعد مردىـ
محن:[ َيطُقُفقَن َبْقـََفا َوَبْيَ ََحِقٍؿ َآنٍ ]: تعالى قاؿ كما ،(ِ)ىذا  . {00}الرَّ

 :داؼ والدللت مف اآليات الكريمةالمقاصد واألى :خامساً 

اب المفارقة بيف ما أعده هللا تعالي لعباده األبرار مف نعيـ في الجناف، كما أعده لألشرار مف عذ .ُ
 في النيراف.                

ألف طعاميـ في الدنيا كاف مف  عر جينـ كىك أسكء مكاف في اآلخرة؛ق بتوطعاـ الكافريف من .ِ
 أفضؿ المطاعـ.

 المنظر؛ء طعاـ الكافركف شجر الزقـك الذم ىك كرؤكس الشياطيف في القبح كالبشاعة كسك  .ّ
 ألف ذلؾ يتناسب مع قباحة أخالقيـ كسكء معتقداتيـ.

 ؿ الطعاـ ىك منفعة لإلنساف، كتقكية لألبداف، أما طعاـ الكافريف فيك عذاب أليـ.أص .ْ
كفي عذابان لمكافريف، امتالء بطكنيـ مف شجرة مرة كريية ال تسد رمؽ، كيشربكف ماء حاران  .ٓ

 تغمي منو البطكف ال يركم ظمئ.
عذاب في  ، إلىقمكف مف عذاب هللا في الطعاـالمالذ كالمفر مف هللا إليو، فالكافركف يتن .ٔ

 الشراب، إلي عذاب في المقاـ.

 المطمب الثالث
 األبناء تتبع اآلباء في الضاللة

ُْؿ َأْلَػْقا َآَباَءُهْؿ َضالييَ ]قاؿ تعالى:   .{34-32 فات:ا}الصَّ [ َفُفْؿ َظَذ َآَثاِرِهْؿ هُيَْرُظقنَ *  إِِنَّ

  التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ّ)كاضطراب حركة عمى يدؿ صحيح أصؿ: يفكالع كالراء الياء( ىرع) ييرعوف: .ُ
 .(ْ)أك اإلسراع التي تصاحبو رعدة كفزعالحركة بسرعة شديدة  اصطالحًا:

 
                                                           

 .(ٓٓ/ُِ) ،مطبرمل جامع البياف، (ُ)
 .(ُِ/ٕ) بف كثير،ال ،تفسيرال (ِ)
 .(ْٕ/ٔ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ّ)
 .(ْٕ/ْ)لمزمخشرم،  الكشاؼ، (ْ)
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 ا:مناسبة اآليات لما قبمي ثانيًا:
 كأف بعد العذاب الذم ذاقكه في الطعاـ كالشراب كالمقاـ، بسبب إتباعيـ كتقميدىـ آلبائيـ

باهلل كعبادة األصناـ  ؾ الشدائد، بدكف حجة كال برىاف، كبالكفرالتقميد كاف سببان الستحقاقيـ تم ذلؾ
 .(ُ)كاألكثاف

 :ثالثًا: وجوه البالغة
    بالضـ ككأف شيئان يدفعيـ إلي تقميد اآلباء، ليبيف سبحانو أف الشر أعدم، ألنو )ُييرعوف(:  .ُ

 .(ِ)جرم اإلنساف إليو كيسرع في طمبوال تكميؼ لمنفس فيو كال حجز لمشيكة لذلؾ ي
 التفسير اإلجمالي: :راب اً 

ُْؿ َأْلَػْقا َآَباَءُهْؿ َضاليَي[  ؿ ىذه اآلية الكريمة عمي أف الكفار الذيف أرسؿ إلييـ النبي دت ،]إِِنَّ
دكف حجة كجدكا آبائيـ عمي الكفر، كعبادة األكثاف، فيـ يتبعكنيـ في ذلؾ الضالؿ كالكفر 

 . {92}لؼامن:[ َبْؾ َكتَّبُِع َما َوَجْدَكا َظَؾقِْف َآَباَءَكاَقاُلقا ] :ىكمثالو قكلو تعال ،(ّ)كبرىاف

 إلى كأزعجكا ذلؾ، عمى حرضكا كأنيـ سرعة، في آباءىـ يتبعكف فيـ[ َفُفْؿ َظَذ َآَثاِرِهْؿ هُيَْرُظقنَ ]
 قكمو كفر يف  لمرسكؿ تسمية كثر، كأتباعو قديمة، ظاىرة الكفر أف تعالى هللا بيف ثـ، آبائيـ إتباع

لَِي[ :فقاؿ كتكذيبيـ،  يجعمكف ضاليف، كانكا الماضية األمـ أكثر إف أم ]َوَلَؼْد َضؾَّ َقْبَؾُفْؿ َأْكَثُر األَوَّ
 .(ْ)إنذار دكف تتركيـ لـ تعالى رحمتو كلكف ،أخرل آلية هللا مع

 المقاصد واألىداؼ والدللت مف اآليات الكريمة: :خامساً 
 ة عند الكافريف.الضاللة عقيدة ثابتة كظاىرة قديم .ُ
 أك دليؿ. حجةإتباع األبناء ل باء في الشرؾ، قائـ بدكف  .ِ
 اإلسراع في إتباع ما كاف عميو اآلباء، دليؿ عمي تعطيؿ العقكؿ. .ّ

 المطمب الرابع
 صير المكذبيف في الدنيا واآلخرةماليالؾ 

لِيَ ]قاؿ تعالى:  ـَ َوَلَؼْد أَ  * َوَلَؼْد َضؾَّ َقبَْؾُفْؿ َأْكَثُر األَوَّ َفاْكظُْر َكقَْػ َكاَن  * ْرَشْؾـَا فِقِفْؿ ُمـِْذِري

ـَ  ػات[إَِّلَّ ِظَباَد اهللِ ادُْخَؾِصَي  * َظاقَِبُة اُدـَْذِري  .{30-32: }الصَّ
                                                           

 .(ِٔ/ِّ) لمراغي،ا : تفسيرانظر (ُ)
 .(ُُِٖٕ/َِ) مشعراكم،ل ،خكاطرال (ِ)
 .(ّٕٓ/ٔ) مشنقيطي،ل أضكاء البياف، (ّ)
 .(َُُ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ْ)
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  التحميؿ المغوي: أوًل:
 .(ُ)مف نذر بمعني اإلبالغ  منذريف: .ُ

 .(ِ)المنذركف إلييـ أرسؿ الذيف المنذركف كىـ العيد، تعريؼ المنذريف :اصطالحاً 
تيانو شيء تأخير عمى يدؿ أحدىما: صحيحاف أصالف كالباء كالقاؼ العيف( عقب) :عاقبة .ِ  كا 

 .(ّ) غيره بعد
  .(ْ)العاقبة ىي آخر كؿ شيء  اصطالحًا:

 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:
 تدبر كال نظر دكف األكليف آبائيـ آثار عمى ييرعكف المشركيف أف سبحانو ذكر أف بعد

 إلييـ أرسؿ قد قبميـ األمـ مف كثيرا بأف كتكذيبيـ، كفرىـ عمى لرسكلو التسمية يكجب ما أردفو
 فييـ لؾ فميكف كنصرىـ، المؤمنيف هللا كنجى كاليالؾ، الدمار عاقبتيـ ككانت بيـ فكذبكا الرسؿ
                                                       .(ٓ)البالغ إال عميؾ إف حسرات عمييـ نفسؾ تبخع كال أسكة،
 : وجوه البالغة ثالثًا:

ـَ ] ى خص ىنا ، نحف نعرؼ أف الرسكؿ يأتي بشيران كنذيران، لكف هللا تعال[َوَلَؼْد َأْرَشْؾـَا فِقِفْؿ ُمـِْذِري
ـَ َفاْكُظْر َكقَْػ َكاَن َظاقِبَُة اُدـَْذرِ ]: ألف درء المفسدة مقدـ عمي جمب المنفعة، كقكلو اإلنذار؛ ، يعني [ي

اإلنذار؟ ال بؿ منيـ مف انتفع تأمؿ نتيجة اإلنذار، فرسؿ هللا أنذركا الجميع، لكف ىؿ انتفع الجميع ب
إَِّلَّ ِظَباَد اهللِ ]، كمنيـ مف أعرض عنو، لذلؾ جاء الحؽ سبحانو بعدىا بيذا االستثناء: بو

 .(ٔ)، أم ىـ الذيف انتفعكا باإلنذار[اُدْخَؾِصيَ 

  ير اإلجمالي:التفس :راب اً 
لِيَ ]: فقاؿ عمييـ السابقيف أحكاؿ سبحانو هللا بيف  كلقد: أم ،[َوَلَؼْد َضؾَّ َقبَْؾُفْؿ َأْكَثُر األَوَّ

 إلييـ أرسمنا الذيف السابقيف األقكاـ أكثر الكريـ الرسكؿ أييا قكمؾ مف الظالميف ىؤالء قبؿ ضؿ
 العقكؿ ضعفاء غتركال ي كقمة كثرة العدد آثار فم ليسا كالضالؿ اليدل أفاعمـ بك  ،(ٕ)ليدايتيـ رسمنا

                                                           

 .(ِٖٓ/ِ)لمفارابي،  الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، (ُ)
 .(ُِٗ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ِ)
 .(ٕٕ/ْ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ّ)
 .(ْٗ/ُِ) أللكسي،ركح المعاني، لانظر:  (ْ)
 .(ٓٔ/ِّ) لمراغي،ا تفسير (ٓ)
 .(ُِّٖٕ/َِ) مشعراكم،ل ،خكاطرال (ٔ)
 .(َٗ/ُِ)لطنطاكم،  ط،التفسير الكسي (ٕ)
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 خطأ كال الضاليف ضالؿ تبرر ال العدد كثرة أف ليعممكا ،ـبي يعتزكا كال المشركيف بكثرة
،  {244}املائدة:[ ُقْؾ ََّل َيْسَتِقي اخَلبِقُث َوالطَّقيُب َوَلْق َأْظَجبََؽ َكْثَرُة اخَلبِقِث ]: تعالى قاؿ .(ُ)المخطئيف

[ ]َوَلَؼْد  ـَ  ليـ بينكايك  هللا، بأس ينذركف منذريف، فييـ أرسؿ أنو تعالى هللا ذكر ،َأْرَشْؾـَا فِقِفْؿ ُمـِْذِري
، الضالؿ عمييـ غمب ذلؾ كمع ،غيره كعبد بو كفر ممف كنقمتو، سطكتو كيحذركنيـ البياف، أحسف

 .(ِ)بضالليـ أىمكيـ هللاف
[]َفاْكُظْر َكْقَػ َكاَن َظاقِبَُة اُدـَْذرِ  ـَ الـ أنبياؤنا، أنذرتيـ الذيف أمر كاف كيؼ كتبيف فتأمؿ ،ي  صار كا 

 .(ّ)عظة بعدىـ كلمف عبرة لمعباد فنصيرىـ نيمكيـ ألـ باهلل، كفرىـ أعقبيـ الذم كما أمرىـ،

 اإلنذار بمكجب كالعمؿ لإليماف بتكفيقيـ تعالى هللا أخمصيـ الذيف أم]إَِّلَّ ِظَباَد اهللِ ادُْخَؾِصَي[ 
                                                                    .(ْ)اعة لو سبحانوكالط

 :داؼ والدللت مف اآليات الكريمةالمقاصد واألى :خامساً 

 .ليككنكا لمف خمفيـ عبرة، ىالكان أصحاب الضاللة كاالنحراؼ ىـ أكثر الناس  .ٔ
الحجة كالدليؿ، كيكضح ليـ الطريؽ، فمف  مف رحمة هللا كعدلو بالناس أجمعيف أنو يقيـ عمييـ .ِ

 أساء فمنفسو. 
نم كال تشفيان  إف عذاب هللا لمكافريف ليس انتقامان  .ّ   .ا جزاء بما اقترفكا مف أعماؿ سكءمنو، كا 
                                                                                             تمسؾ بحبؿ هللا المتيف، كالتـز طريقو المستقيـ، كاتبع منياج هللا السميـ. فالنجاة لم .ْ

 
 
 
 

                                                           

 .(ُِٖ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ُ)
 .(ِِ/ٕ) ابف كثير، تفسير (ِ)
 .(ٕٓ/ُِ) مطبرم،ل جامع البياف، (ّ)
 .(ُٓٗ/ٕ) بي السعكد،أل إرشاد العقؿ السميـ، (ْ)
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 السادسالمبحث 

 (ٛٗٔ– ٘ٚ) اآليات الصافاتسورة  وأىداؼمقاصد 
 مطالب: وفيو سب ة

 .المطمب األوؿ: قصة نوح 
 .قصة إبراىيـ المطمب الثاني: 
 .قصة الذبيح إسماعيؿ المطمب الثالث: 
 وىاروف عمييما السالـ.قصة موسى المطمب الرابع: 

 .قصة إلياس المطمب الخامس: 
 .قصة لوط المطمب السادس: 

 .المطمب السابع: قصة يونس 
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 مطمب األوؿال
 قصة نوح 

، كقد أجمعكا عمي العمؿ ف طريؽ التكحيد كأشرككا باهلل ع كاقد انحرف إف قكـ نكح 
فقد أرسؿ  ،(ُ)اؿ بالمالىي عف طاعة هللابما يكره هللا، مف رككب الفكاحش كشرب الخمكر كاالشتغ

 حتىلقكمو يدعكىـ كيصحح ليـ معتقداتيـ الفاسدة، فكانكا يبطشكف بو كيخنقكنو   ان هللا نكح
تمادكا في معصيتيـ  إذا حتى (ل ي مموف فإنيـالميـ اغفر لقومي )آفاؽ قاؿ:  فإذا ،عميو يغشى

مف  أخبثكاف  إالالنجؿ بعد النجؿ فال يأتي  كانتظرعمييـ البالء،  اشتدكعظمت منيـ الخطيئة، 
مكف منو شيئان مجنكنان ال يقب كأجدادنا ىذا مع آبائنا كافإف كاف اآلخر ليقكؿ: قد  حتىالذم كاف قبمو 

 .(ِ)هللا إلييدعكىـ  إلييـكخرج  اغتسؿفإذا أفاؽ  ،نو قد ماتأفي بيتو كيركف  ككاف يضرب كيمقى

ـَ الَؽْرِب الَعظِقؿِ  * ُكقٌح َفَؾـِْعَؿ ادُِجقُبقنَ  َوَلَؼْد َكاَداَكا]قاؿ تعالى:  ْقـَاُه َوَأْهَؾُف ِم َوَجَعْؾـَا  * َوَكجَّ

َتُف ُهُؿ الَباقِيَ  يَّ ـَ  * ُذري ا َكَذلَِؽ َكْجِزي اُدْحِسـِيَ  * َشََلٌم َظَذ ُكقٍح ِِف الَعادَِيَ  * َوَتَرْكـَا َظَؾقِْف ِِف اَلَِخِري ُف  * إِكَّ إِكَّ

ـَ  * ـْ ِظَباِدَكا ادُْمِمـِيَ مِ  ػات[ ُثؿَّ َأْغَرْقـَا اَلََخِري  .{29-35: }الصَّ

  التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ّ)كقكة شدة عمى يدؿ صحيح أصؿ كالباء كالراء الكاؼ( كرب) :الكرب .ُ
 .(ْ)بالنفس يأخذ الذم الغـ :اصطالحاً 

 يبمغ شيء في انتياء مىع يدؿ صحيح كاحد أصؿ كالقاؼ كالراء الغيف( غرؽ) أغرقنا: .ِ
 .ٓ))أقصاه

 .(ٔ)حتى المكت كاليالؾ الماء في الرسكب الغرؽ اصطالحًا:

 مناسبة اآليات لما قبميا: :ثانياً 

 فذكر ذلؾ يفصؿ شرع -السالفة األمـ مف كثير ضالؿ اإلجماؿ سبيؿ عمى ذكر أف بعد
 فييـ، لبثو مدة طكؿ مع ؿالقمي إال منيـ يؤمف لـ كأنو التكذيب، مف قكمو مف لقي كما  نكحان 

                                                           

 .(ُٕٗ/ُ)لمطبرم،  تاريل الرسؿ كالممكؾ، (ُ)
 .(ٓٓ/ُ) لمشيباني، ،الكامؿ في التاريل (ِ)
 .(ُْٕ/ٓ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ّ)
 .(َّٔ/ٓ)لمفراىيدم،  يف،عكتاب ال (ْ)
 .(ُْٖ/ْ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ٓ)
 .(ِّٖ/َُ)البف منظكر،  لساف العرب، (ٔ)
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 المكذبيف، قكمو كأغرؽ لغضبو، هللا فغضب فانتصر، مغمكب أنى ربو دعا العناد في اشتدكا فمما
                                            .(ُ)أجمعيف كأىمو كنجاه

 وجوه البالغة: ثالثًا:

ُ. ] ـَ  .(ِ)الحسف كالثناء ميؿالج الذكر عف كناية ،]َوَتَرْكـَا َظَؾْقِف ِِف اَلَِخِري
 .(ّ)، الجمع في مجيبكف دليؿ كبير عمي عظمة هللا تعالي ككبريائو]َفَؾـِْعَؿ ادُِجقُبقَن[ .ِ

 التفسير اإلجمالي: :راب اً 

مف التكذيب، كأنو لـ  ىما القمف قكمو  نكح  ما لقيبعد  ،]َوَلَؼْد َكاَداَكا ُكقٌح َفَؾـِْعَؿ ادُِجقُبقَن[ 
، فمما طاؿ عميو قميؿ مع طكؿ المدة، فإنو لبث فييـ ألؼ سنة إال خمسيف عامان يؤمف منيـ إال ال

ربو أني مغمكب فانتصر، فغضب هللا  فدعي، نفرهذلؾ كاشتد عميو تكذيبيـ، ككمما دعاىـ ازدادكا 
نما، إيمانيـ مف سوأي عند قكمو عمى كاف كدعاؤه، دعانا أميقكؿ الماكردم:  .(ْ)لغضبو عمييـ  كا 

اًرا]: باليالؾ عمييـ دعا ـَ َديَّ ـَ الَؽافِِري  طكؿ بعد،  {93}نوح:[ َوَقاَل ُكقٌح َربي ََّل َتَذْر َظَذ األَْرِض ِم
 : ألمريف االستدعاء

 . العصاة مف األرض هللا ليطير: أحدىما

  .(ٓ)األمـ مف بعدىـ مف بيا يتعظ عبرة ليككنكا :الثاني

ـَ الَؽْرِب ا ْقـَاُه َوَأْهَؾُف ِم حساننا، بفضمنا معو آمنكا الذيفأم نجينا  ،لَعظِقِؿ[]َوَكجَّ مف العذاب  كا 
 .(ٔ)أجمعيف أغرقناىـ حيث الكافريف، بأعدائو حؿ كاليالؾ الذم

َتُف ُهُؿ الَباقِيَ ] يَّ  ىالؾ بعد األرض في بقكا الذيف ىـ عميو السالـ نكح ذرية كجعمنا أم ،[ َوَجَعْؾـَا ُذري
 في الناس غرؽ لما ألنو نكح، ذرية مف كميـ األرض أىؿف إ يقكؿ صاحب التسييؿ: .(ٕ)قكمو

، (ٖ)كيافث كحاـ ساـ الثالثة، أكالده مف الناس تناسؿ السفينة، في معو كاف كمف نكح كنجا الطكفاف

                                                           

 .(ٔٔ/ِّ) لمراغي،ا فسيرت (ُ)
 .(َُْ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ِ)
 .(َْٕٗ/ٖ) لكسي،لأل ركح المعاني، (ّ)
 .(ِِ/ٕ) ابف كثير، تفسير (ْ)
 .(ّٓ/ٓ) مماكردم،النكت كالعيكف، ل (ٓ)
 .(ُٗ/ُِ)لطنطاكم،  تفسير الكسيط،انظر:  (ٔ)
 .(ّْ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (ٕ)
 .(ُّٗ/ِ)البف جزم،،  التسييؿ لعمـك التنزيؿ، (ٖ)
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] ـَ َشََلٌم َظَذ ]، (ُ)القيامة يكـ إلى أمة كؿ في حسنا ثناء عميو تركنا أم ]َوَتَرْكـَا َظَؾْقِف ِِف اَلَِخِري

 يردده كميا، اإلنسانية مجتمعات في نكح عمى كتعالى سبحانو هللا مف سالـ ىك ،[ٍح ِِف الَعاَدِيَ ُكق
ا َكَذلَِؽ َكْجِزي اُدْحِسـِيَ ] ،(ِ)هللا كبرسؿ باهلل، مؤمف كؿ  العباد مف أحسف مف نجزم ىكذا أم[ إِكَّ
 جميع ألسنة في الحسف ذكره إبقاء منيا التي النعـ بتمؾ  نكحان  كخصصنا ، هللا طاعة في

ـْ ِظَبادَِكا ادُْمِمـِيَ ] :سبحانو قالو ما إحسانو كعمة، محسنان  كاف أنو ألجؿ العالميف ُف ِم  إف أم[ إِكَّ
 تعالى باهلل اإليماف أف عمى دليؿ كىذا ،مؤمنان  هلل عبدان  ككنو ىك محسنان  نكح ككف في السبب

طاعتو []ُثؿَّ ، المقامات كأشرؼ الدرجات أعظـ كا  ـَ  بالطكفاف قكمو كفار أغرقنا أم َأْغَرْقـَا اَلََخِري
ـْ َكاَن َلُف َقْؾٌب َأْو َأْلَؼك  ،(ٖ)كعبرة عظة كتمؾ أحدا، منيـ نبؽ كلـ كأىمكناىـ، ]إِنَّ ِِف َذلَِؽ َلِذْكَرى دَِ

ْؿَع َوُهَق َصِفقٌد[   .{44}ق:السَّ

 المقاصد واألىداؼ والدللت مف اآليات الكريمة: :خامساً 

 ، كيضطيدكف مف أقكاميـ.يظممكف عندما سيما ال الصالحيف دعاء إجابة .ُ
 .لممؤمنيف الذيف يمتزمكف شرع هللا كمنيجوالنجاة ال تككف إال  .ِ
، كدليؿ عمي صبر كثبات نكح بالرغـ مف طكؿ مدة الدعكة، لـ يؤمف إال القميؿ، كىذا دليؿ  .ّ

 .القمكب الميتة التي في صدكر قكـ نكح 
     لدعكتو، كتكذيبو فييا بحجة أنو رجؿ منيـ، ثـ طمبيـ إنزاؿ العذاب الذم تنٌكر قكمو   .ْ

 .يىًعدىـ بو
نما البقاء لألتقى .ٓ  :ى، كما في قكلو تعالالبقاء في عمـ هللا ليس لألقكل كما يزعـ البعض، كا 

َتُف ُهُؿ الَباقِيَ ] يَّ  .[َوَجَعْؾـَا ُذري

 المطمب الثاني
 قصة إبراىيـ 

في قـك يعبدكف المظاىر الطبيعية كالككاكب مف دكف هللا كيعبدكف  يـ بعث هللا إبراى
األصناـ ككؿ مف كاف عمي كجو األرض كفار، سكم إبراىيـ الخميؿ كامرأتو كابف أخيو لكط 

(ْ) ،
 :فيقكؿ  قصة نكح يكرد قصة إبراىيـ )عمييما السالـ( ىكبعد أف ذكر تعال

                                                           

 .(ُُِ/ّ)لمحجازم محمد محمكد،  تفسير الكاضح،ال انظر: (ُ)
 .(ْٗٗ/ُِ)لعبد الكريـ يكنس الخطيب،  لقرآني لمقرآف،التفسير ا (ِ)
 .(َُٕ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ّ)
 .(ُٖٔ/ُ)، البف كثير قصص األنبياء، (ْ)
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ْبَراِهقؿَ ] ـْ ِصقَعتِِف إَلِ ُف بَِؼْؾٍب َشؾِقؿٍ *  َوإِنَّ ِم ًة ُدوَن اهللِ  * إِْذ َقاَل أِلَبِقِف َوَقْقِمِف َماَذا َتْعُبُدونَ  * إِْذ َجاَء َربَّ َأئِْػًؽا َآُِلَ

ـَ  َفَتَقلَّْقا َظـْفُ  * َفَؼاَل إِِني َشِؼقؿٌ  * َفـََظَر َكظَْرًة ِِف الـُُّجقمِ  * َفََم َطـُُّؽْؿ بَِربي الَعادَِيَ  * ُتِريُدونَ  َفَراَغ إََِل *  ُمْدبِِري

تِِفْؿ َفَؼاَل َأََّل َتلُْكُؾقنَ  ًبا بِالَقِؿيِ  * َما َلُؽْؿ ََّل َتـْطُِؼقنَ  * َآُِلَ َقاَل  * َفَلْقَبُؾقا إَِلقِْف َيِزفُّقنَ  * َفَراَغ َظَؾْقِفْؿ ََضْ

َفَلَراُدوا بِِف َكْقًدا  * ُلقا اْبـُقا َلُف ُبـَْقاًكا َفَلْلُؼقُه ِِف اجَلِحقؿِ َقا * َواهللُ َخَؾَؼُؽْؿ َوَما َتْعَؿُؾقنَ  * َأَتْعُبُدوَن َما َتـِْحُتقنَ 

ـِ  * َفَجَعْؾـَاُهُؿ األَْشَػؾِيَ  يَ  * َوَقاَل إِِني َذاِهٌب إََِل َرِّبي َشَقْفِدي احِلِ ـَ الصَّ َكاُه بُِغََلٍم  * َربي َهْب ِِل ِم ْ َفَبُشَّ

 .{242-23: فاتا}الصَّ [ َحؾِقؿٍ 

 التحميؿ المغوي: وًل:أ
هِ ] " كأنصار أتباع شي تو: .ُ ـْ َظُدوي ـْ ِصقَعتِِف َظَذ الَِّذي ِم  .(ُ)" {25}الؼصص:[ َفاْشَتَغاَثُف الَِّذي ِم

 الشيعة صارت ثـ شيعة فيـ أمر عمى اجتمعكا قكـ ككؿ كاألنصار األتباع :الشي ة صطالحاً ا 
 .(ِ)مخصكصة لجماعة اسما

 .(ّ)كذباإلفؾ ال أئفكًا: .ِ
  .(ْ)جيتو عف كصرفو الشيء قمب :اصطالحاً 

 .(ٓ)المرض كىك كاحد، أصؿ كالميـ كالقاؼ السيف( سقـ) :سقيـ .ّ
 .(ٔ) معمكـ كقت في ( الذم كاف يأتيالحمى)ىك المرض اصطالحًا :

 .ٕ))استقرار كقمة ميؿ عمى يدؿ كاحد أصؿ كالغيف كالكاك الراء( ركغ) فراغ: .ْ
                                                                   .(ٖ)خفيةاإلسراع في المشي ب: اصطالحاً 

 .ٗ))أسرعكا أم مشييـ، في القكـي  اإلسراع، كزىؼ   يزفوف: .ٓ
 .(َُ)اإلسراع في المشي كزفيؼ النعاـ  :اصطالحاً 

 .ُُ))كالقشر لنشر، ىك االنحت تنحتوف: .ٔ
                                                           

 .(ُِٕٓ/ِ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ُ)
 .(ِّٗ/ُ)ألبي العباس،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ِ)
 .(ُِ/ُ)إلبراىيـ مصطفى،  الكسيط، المعجـ (ّ)
 .(ُُٖ/ُ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ْ)
 .(ْٖ/ّ) ،المرجع السابؽ (ٓ)
 (.ُُِ، ُانظر: التعريفات، لمجرجاني، ) (ٔ)
 .(َْٔ/ِ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ٕ)
 .(ِٖٗ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القرآف كبيانو، (ٖ)
 .(ُّٗٔ/ْ)لمفارابي،  ح العربية،الصحاح تاج المغة كصحا (ٗ)
 .(ِٖٗ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  انظر: إعراب القرآف كبيانو،( َُ)
 .(ٕٗ/ِ)البف منظكر،  لساف العرب، (ُُ)
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     جمكع حركؼ كمماتيا كممة فذ ة تدؿُّ عمى أف تعمد إلى كممتيف أك جممة فتنزع مف م اصطالحًا:
 .(ُ)ما كانت عميو الجممة نفسيا، كلما كاف ىذا النزع يشبو النحت مف الخشب كالحجارة سمي نحتنا

 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:
 رساالتيـ، في األنبياء بيف العميؽ كاالرتباط الكثيقة الصمة مدل تبيف ثانية قصة ىذه

 الخير مصدر فيما كمنياجو، دينو كعمى بيتو أىؿ مف أم نكح، شيعة مف  إبراىيـ بأف افتتحت
 السالـ، عمييما الثاني البشر أبي نكح قصة بعد األنبياء أبي إبراىيـ قصة فكانت لمناس، كالسعادة
 .(ِ)النار مف هللا نجاه كالثاني الغرؽ، مف هللا نجاه كاألكؿ

 وجوه البالغة: ثالثًا:

 .(ّ)تريدكف هللا دكف آلية كمحاال، أكذبا: أم التقرير، بمعنى استفياـ ،]َأئِْػًؽا[ .ُ
 .(ْ)الباطمة األصناـ تمؾ دةابعب االستيزاء جية عمى استفياـ، ]َأََّل َتلُْكُؾقَن[ .ِ
 عمى ليـ كالتنبيو عمييـ، اإلنكار جية عمى السؤاؿ ىنا ،]إِْذ َقاَل أِلَبِقِف َوَقْقِمِف َماَذا َتْعبُُدوَن[ .ّ

 .(ٓ)غمطتيـ مكضع

 راب ًا التفسير اإلجمالي:

أم: مف أىؿ دينو، كممف شايعو  بيف أف إبراىيـ ممف شايعو بعد أف ذكر هللا قصة نكح 
لى تكحيده كاإليماف بو ككافقو ُف بَِؼْؾٍب َشؾِقؿٍ ]، (ٔ)عمى الدعاء إلى هللا، كا   الشرؾ مف ،[إِْذ َجاَء َربَّ
ذا بو، كالعمؿ ،الحؽ تصكر مف المانعة كالشيكات كالشبو،  كؿ مف سمـ سميما، العبد قمب كاف كا 
 مساكئ مف ذلؾ كغير كحسدىـ، الخمؽ غش مف سميـ أنو سالمتو كمف خير، كؿ لو كحصؿ شر،

 ،]إِْذ َقاَل أِلَبِقِف َوَقْقِمِف َماَذا َتْعُبُدوَن[: فقاؿ ،(ٕ)كقكمو بأبيو كبدأ هللا، في الخمؽ نصح كليذا األخالؽ،
ًة ُدوَن اهللِ ُتِريُدونَ ] .(ٖ)مف دكف هللا كاألنداد األصناـ دةعبا عمييـ أنكر  آلية أتريدكف مأ ،[َأئِْػًؽا َآُِلَ

                                                           

 .(، بتصرؼُّ/ُ)لعبد القادر المغربي،  االشتقاؽ كالتعريب، (ُ)
 .(َُُ/ِّ) لمزحيمي، ،التفسير المنير (ِ)
 .(ّٔ/ٓ) مثعالبي،رآف، لالجكاىر الحساف في تفسير الق (ّ)
 .(ْٕٗ/ْ) بف عطية،ال المحرر الكجيز، (ْ)
 .(ِّٓ/ّ) مقشيرم،ل لطائؼ اإلشارات، (ٓ)
 .(َْٔ/ْ)لمشككاني،  فتح القدير، (ٔ)
 .(َٕٓ/ُ) لسعدم،ا تفسير (ٕ)
 .(ِْ/ٕ) ابف كثير، تفسير (ٖ)
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 ،]َفََم َطـُُّؽْؿ بَِربي الَعاَدَِي[ .(ُ)دليؿ إلى ذلؾ في تركنكا أف دكف ،ككذبان  إفكان  تعبدكنيا هللا دكف مف
 في فكر إذا ،[َفـََظَر َكْظَرًة ِِف الـُُّجقمِ ] .(ِ) لقيتمكه إذ أف يصنع بكـ بو ظنكـ فما غيره، عبدتـ إذا

                                                                     .(ّ)لمتدبر بفكره فيخمك بالمرئيات يشتغؿ لئال السماء إلى بصره يرفع، يدبره شيء
ـَ *  َفَؼاَل إِِني َشِؼقؿٌ ]  في ليقيـ ذلؾ، لقكمو كالسالـ الصالة عميو إبراىيـ قاؿ إنما ،[َفَتَقلَّْقا َظـُْف ُمْدبِِري
 بآليتيـ يختمي أف فأحب ليـ، عيد إلى خركجيـ أزؼ قد كاف فإنو عيدىـ، إلى ذىبكا إذا البمد

                                                           .                         (ْ)يعتقدكنو ما مقتضى عمى سقيـ أنو منو فيمكا األمر، نفس في حؽ ىك كالما ليـ فقاؿ ليكسرىا،
شرؾ  عمىىبعد ذلؾ تأتي قصة تحطيـ األصناـ ليثبت لمف عبدىا أنيا ال تنفع كال تضر، كأنيـ 

تِِفْؿ َفَؼاَل َأََّل َتلُْكُؾقنَ ] :كجحكد كضالؿ. فيقكؿ تعالى . (ٓ)أم ذىب إلي آليتيـ ،[َفَراَغ إََِل َآُِلَ
َما ] :ليا فقاؿ تأكؿ كلـ تجبو فمـ بيا سخرية األكؿ عمييا عارضان  [َفَؼاَل َأََّل َتْلُكُؾقنَ ]فخاطبيا: 

ًبا بِالَقِؿيِ *  َلُؽْؿ ََّل َتـْطُِؼقنَ   كجعميا فكسرىا اليمنى بيده بفأس ضربان  عمييا انياؿ ثـ[ َفَراَغ َظَؾقِْفْؿ ََضْ
 اآللية اكجدك  األطعمة ليأخذكا اآللية يإل كجاءكا مساء عيدىـ مف رجعكا فمما ،متناثرة قطعان 
 ىالخط يسرعكف إبراىيـ نحك أقبمكا ،الصكرة بيذه آليتيـ رأكا ، حيف[َفَلْقَبُؾقا إَِلْقِف َيِزفُّقنَ ] .(ٔ)سرةمكٌ 
 قكمو، ليياج  إبراىيـ يأبو كلـ، آليتيـ أصاب لما غضبيـ شدة عمى تدؿ كضكضاء جمية كليـ

قباليـ *  َقاَل َأَتْعُبُدوَن َما َتـِْحُتقنَ ]: ليـ فقاؿ سميما، منطقيا ردا عمييـ رد ؿب كغضب، بسرعة نحكه كا 

 كتقطعكنيا تنحتكنيا أنتـ أصنامان  أتعبدكف ليـ كمؤنبان  بخان ك م ليـ قاؿ: أم[ َواهللُ َخَؾَؼُؽْؿ َوَما َتْعَؿُؾقنَ 
 مف تعممكنو الذم خمؽك  خمقكـ الذم تعالى هللا عبادة كتترككف بأيديكـ، الخشب مف أك الحجارة مف

قد ف ،[َفَلَراُدوا بِِف َكْقًدا َفَجَعْؾـَاُهُؿ األَْشَػؾِيَ *  َقاُلقا اْبـُقا َلُف ُبـَْقاًكا َفَلْلُؼقُه ِِف اجَلِحقؿِ ] .(ٕ)كغيرىا األصناـ
 تمؾ في ألقكه ثـ عظيمة، ناران  فيو كأضرمكا ،كاسعان  بنيانان  لو ابنكا: كقالكا قتمو، عمى إبراىيـ قكـ تكاطأ
 عميو، كسالمان  بردان  النار كجعؿ تعالى، هللا فأنجاه كمكر، بحيمة سكءا بو فأرادكا، المستعرة النار

 .(ٖ)أفعاليـ عمى كمعاقبيف كيدىـ، بإبطاؿ أذلة مغمكبيف كجعميـ عمييـ، هللا كنصره

                                                           

 .(ٗٔ/ِّ) لمراغي،ا تفسير (ُ)
 .(ُْٓ/ّ) لمسمرقندم، ،بحر العمـك (ِ)
 .(ُُْ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ّ)
 .(ِْ/ٕ) بف كثير،القرآف العظيـ، التفسير  (ْ)
 .(َّْ/ُ، )لسدما تفسير (ٓ)
 .(ُْٔ/ْ)لمجزائرم،  أيسر التفاسير، (ٔ)
 .(ٖٗ/ُِ) لمطنطاكم، ،التفسير الكسيط (ٕ)
 .(َُِٖ/ُ) لمزحيمي، ،التفسير الكسيط (ٖ)
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ـِ ]  قكمو ىجر الفجار، كيد مف صومٌ كخ النار، مف هللا اهنجٌ  لما ،[َوَقاَل إِِني َذاِهٌب إََِل َرِّبي َشقَْفِدي
 مف أكؿ ىك: (ِ)قاؿ مقاتؿ، (ُ)ربي أمرني حيث إلى قكمي بمد مف مياجر إني كالمعنى كاعتزليـ
يَ ] .(ّ) كسارة لكط كمعو الخمؽ مف ىاجر احِلِ ـَ الصَّ  يككف كلدا منؾ لي ىب رب يا[ َربي َهْب ِِل ِم
َكاُه بُِغََلٍم  .(ْ)يفسدكف كال األرض، في كيصمحكف يعصكنؾ، كال يطيعكنؾ، الذيف الصالحيف مف ْ َفَبُشَّ

 لو يكلد بأنو إبراىيـ بشر هللا كاف فإف بعد عمى أك قرب عف كارد بخير اإلخبار: كالبشارة ،[َحؾِقؿٍ 
 .(ٓ)نسؿ لو يكجد أك كلد

 المقاصد واألىداؼ والدللت مف اآليات الكريمة: :خامساً 

، كىذا دليؿ عمي فس المني  الذم دعي إليو نكح ، ىك نالمني  الذم جاء بو إبراىيـ  .ُ
 أف اليدؼ كاحد، كديف هللا كاحد، حتى لك تغيرت األقكاـ.

نقية، سالمة مف رذائؿ األخالؽ، حتى  إف الدعاة إلي هللا تعالي يجب أف تككف قمكبيـ سميمة .ِ
ـْ َولَْق ُكـَْت َفظًّا َغؾِقَظ ]: ىتالقي الدعكة بالقبكؿ كالتصديؽ، لقكلو تعال قا ِم الَؼْؾِب ََّلْكَػضُّ

 .{252}آل عؿران:[ َحْقلَِؽ 
ىذا سار  يبدأ الدعاة بدعكة األقرب فاألقرب حتى يككنكا سندان ليـ، في نشر ديف هللا، كعمي .ّ

 .{920}الشعراء:[ َوَأْكِذْر َظِشَرَتَؽ األَْقَربِيَ ]: أنبياء هللا، يقكؿ تعالى
 الكممات كأطيبيا، التي ترقؽ القمكب. مف استخداـ أرؽ بد الفي الدعكة إلي هللا  .ْ
نكاره تمؾ إبراىيـ  اعتراضتكضح اآليات  .ٓ ، عمي عبادة أبيو كقكمو لألصناـ مف دكف هللا، كا 

مف بطالف المعتقدات، حتى لك  مكقؼ اتخاذالعبادة لسفاىتو، ككضكح بطالنيا، كىذا يدؿ عمي 
 القكا التيـ بدعكة الفرقة، كالتفكؾ المجتمعي.

داـ كافة الكسائؿ الممكنة كالمشركعة، لتضميؿ أعداء هللا، مف أجؿ الظفر جكاز استخ .ٔ
 كاالنتصار لديف هللا.

 جمدان، يستعد لمتضحية حتى لك كمؼ األمر النفس. قكيان  الداعية أف يككف صابران  عمى .ٕ

                                                           

 .(ّٔ/ّ) لمصابكني، صفكة التفاسير، (ُ)
مقاتؿ البمخي: ىك مقاتؿ بف سميماف األزدم، الخرساني البمخي، مف أبمل، تحكؿ إلى مرك، كمات بالبصرة سنة ( ِ)

سنة نيؼ كخمسيف كمائة، كعرؼ عنو الزىد، ككاف متركؾ الحديث، كيركل عمى مناكير، كأثنى عميو رجاؿ 
 (.ّْْ/ِٖ)كثير في التفسير، كيعتبر مف كبار المفسريف، تقريب التيدذيب، 

 .(ُّٔ/ّ) تفسير مقاتؿ، (ّ)
 .(ِٕ/ُِ) مطبرم،ل جامع البياف، (ْ)
 .(ُْٗ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٓ)
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    ألف مف كاف هللا معو  ؛التككؿ عمي هللا سبيؿ الناجيف، حتى لك تآمر الصديؽ قبؿ العدك .ٖ
 ميو.فمف ع

 المطمب الثالث
  إسماعيؿقصة الذبيح 

ْعَل َقاَل َيا ُبـَلَّ إِِني َأَرى ِِف ادَـَاِم َأِني َأْذَبُحَؽ َفاْكُظْر َماَذا َتَرى َقاَل ]قاؿ تعالى:  َيا َفَؾَمَّ َبَؾَغ َمَعُف السَّ

ـَ  ابِِري ـَ الصَّ ُف لِْؾَجبِيِ *  َأَبِت اْفَعْؾ َما ُتْمَمُر َشتَِجُدِِن إِْن َصاَء اهللُ ِم َقْد  * َوَكاَدْيـَاُه َأْن َيا إِْبَراِهقؿُ  * َفَؾَمَّ َأْشَؾََم َوَتؾَّ

ا َكَذلَِؽ َكْجِزي اُدْحِسـِيَ  ْؤَيا إِكَّ ْقَت الرُّ َق البَََلُء اُدبِيُ  * َصدَّ َوَتَرْكـَا َظَؾْقِف ِِف  * َوَفَدْيـَاُه بِِذْبٍح َظظِقؿٍ  * إِنَّ َهَذا َُلُ

ـَ اَلَِخ  ـْ ِظَباِدَكا اُدْمِمـِيَ  * َكَذلَِؽ َكْجِزي ادُْحِسـِيَ  * َشََلٌم َظَذ إِْبَراِهقؿَ *  ِري ُف ِم َكاُه بِنِْشَحاَق َكبِقًّا  * إِكَّ ْ َوَبُشَّ

يَ  احِلِ ـَ الصَّ ـٌ َوَطاِلٌ لِـَْػِس  * ِم تِِفََم حُمِْس يَّ ـْ ُذري ػات[ ِف ُمبٌِي َوَباَرْكـَا َظَؾْقِف َوَظَذ إِْشَحاَق َوِم  .{223-249: }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .ُ) )صرعو: كتميؿ متمكؿ فيك تال، يتمو تمو: تمؿ  :تمو .ٔ
 .(ٕ)جبينو عمى صرعو معناه :اصطالحاً 

 .(ٖ)كالحاجبيف الشعر منبت بيف ما :اصطالحاً  جبيفلا .ٕ
 .(ٗ)الشؽ عمى يدؿ كىك كاحد، أصؿ كالحاء كالباء الذاؿ( ذبح) :الذبح .ّ

 .(ٓ)نحكه  أك بحجر كلك  عميو هللا اسـ كذيكر ، األكداج كفرم الدـ، أنير ما ىك :اصطالحاً 

 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

َكاُه بُِغََلٍم َحؾِقؿٍ ]: سبحانو قاؿ أف بعد ْ  بو بشر ما حصكؿ عمى يدؿ بما أتبعو ،[َفبَُشَّ
ْعلَ  َفَؾَمَّ َبَؾَغ َمَعفُ ]: بقكلو المراىقة سف كبمكغو  بمكغ بعد إال كالعمؿ الكد عمى يقدر ال ىك إذ ،[السَّ
طاعتو عميو الرؤيا بقص أتبعو ثـ السف، ىذه  مكعد حاف كلما عميو، كصبره بو أمر ما تنفيذ في كا 

 مف نبيان  بإسحاؽ بشره ثـ عظيـ، بذبح فداه أنو ربو إليو فأكحى لمذبح كجيو عمى كبو التنفيذ
  رات،ػػػلمخي ؿػػػػفاع فػػػمحس كػػػى مف اػػػذريتيم مف سيككف وػػػكأن إسحاؽ ىػػكعم وػػعمي كبارؾ ف،ػػالصالحي

                                                           

 .(ٕٗ/ُ)ألبي بكر األزدم،  جميرة المغة، (ُ)
 .(ُٔ/ٓ) مماكردم،ل النكت كالعيكف، (ِ)
 .(ّّْ/ُ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ّ)
 .(ّٗٔ/ِ)البف فارس،  يس المغة،مقاي (ْ)
 .(ْٔ/ُ)ألبي الطيب القن كجي،  الدرر البيية كالركضة الندية كالتعميقات الرضية، (ٓ)
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 .(ُ)لمسيئات مجترح لنفسو ظالـ ىك مف كمنيـ
 :ثالثًا: وجوه البالغة

 .(ِ)طباؽ بينيما (،وظالـ محسف) .ٔ
ْعَل[ .ِ  بو، اسالن أرفؽ أنو األب اختصاص في كالمعنى أم مع أبيو،، ]َفَؾَمَّ َبَؾَغ َمَعُف السَّ

 .(ّ)يحتممو فال االستسعاء في بو عنؼ ربما كغيره عميو، أعطفيـك 
     ىك: كاف خطاب االبف الترحـ، سبيؿ عمى بني، يا األب خطاب كاف لما )يا بني. يا أبت(، .ّ

 .(ْ)ركالتكقي التعظيـ سبيؿ عمى أبت، يا
 لعممت التكميؼ ذلؾ ثؿبم اختبر لك مف بمرتبة الشيادة كىك الزمو في مجازا البالء لفظ :البالء .ْ

 .(ٓ)اليقيف كقكة كالصبر الطاعة في مرتبتو
  التفسير اإلجمالي:: راب اً 

يقدر السعي مع  أم بمغ أف يسعي مع أبيو في أشغالو كحكائجو، أم فمما بمغ الحد الذم
قاؿ إبراىيـ عميو  مف السعي كالعمؿ كهأبيو بمعني: كبر كترعرع كشب كارتحؿ، كأطاؽ ما يفعمو أب

 إلى ليرجع يشاكره كلـ ]َفاْكُظْر َماَذا َتَرى[ .(ٔ)سالـ أني أرم رؤيا كرؤيا األنبياء حؽ أني أذبحؾال
]َشَتِجُدِِن أم ما تؤمر بو  ،]َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْؾ َما ُتْمَمُر[ ،يصبر أـ أيجزع ليعمـ كلكف كمشكرتو رأيو

] ـَ ابِِري ـَ الصَّ  .(ٕ)الذبح ىعم إِْن َصاَء اهللُ ِم

ُف لِْؾَجبِِي[]فَ   صرعوكأخمص نفسو هلل ف لو كخضعا كانقادا تعالى هللا ألمر استسمما أم ،َؾَمَّ َأْشَؾََم َوَتؾَّ
      كي بإشارتو كجيو عمى كبو :كقيؿ الجبية جانبي أحد كىك األرض عمى جبينو فكقع شقو عمى
 .(ٖ)تعالى هللا أمر كبيف بينو تحكؿ رقة يكرث ما منو يرل ال

قْ *  اُه َأْن َيا إِْبَراِهقؿُ ــْيـَ َوَكادَ ] ا َكَذلَِؽ َكْج ــَقْد َصدَّ ْؤَيا إِكَّ   و،ػػػب اؾػػأمرن ما تػػفعم دػػق ،[ِزي ادُْحِسـِيَ ــَت الرُّ

                                                           

 .(ّٕ/ِّ) لمراغي،ا تفسير (ُ)
 .(ُُٕ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ِ)
 .(ّٓ/ْ) مزمخشرم،ل الكشاؼ، تفسير (ّ)
 .(ُُٕ/ٗ)ألبي حياف األندلسي،  البحر المحيط، (ْ)
 .(ُٓٓ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ٓ)
 .(ُْْٕ/ٖ)لسعيد حكل،  تفسير األساس، (ٔ)
 .(ُُّ/ّ) منسفي،ل مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، (ٕ)
 .(َُِ-ََِ/ٕ) أبي السعكد، تفسير (ٖ)
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ألف ، إخالصؾ قكة كعمى إيمانؾ، في صدقؾ عمى يدؿ ،كامالن  تنفيذان  رؤياؾ في رأيتو ما كنفذت
 مف  للا رسوؿ بو بدئ ما أوؿ: قالت أنيا عنيا، للا رضي عائشة وعف، رؤيا األنبياء حؽ

، في الصادقة الرؤيا الوحي  هللا جعموك  ،(ٔ)الصبح فمؽ مثؿ جاءت إل رؤيا يرى ل فكاف النـو
 كىك بالمطمكب، فأتى الذابح، يفعمو ما كفعؿ أمكنو، بما كأتى ككسعو، جيده بذؿ ألنو مصدقا

ا َكَذلَِؽ ] ،هللا ألمر انقيادىما  إبراىيـ عف الكرب تفري  مف فعمنا ما فعمنا أم[ َكْجِزي ادُْحِسـِيَ  إِكَّ
 كرباتيـ، كيفرج درجاتيـ، يرفع الذم الجزاء المحسنيف نجازم أف اقتضت قد سنتنا فأل ؛بنواك 

   .(ِ)عنيـ كالغـ اليـ كيكشؼ

َق الَبََلُء اُدبِيُ ]  عمى داللة الظاىر أم البيف، ختباراال ىك كمفناؾ الذم التكميؼ ىذا أم ،[إِنَّ َهَذا َُلُ
 .(ّ)هللا أمر امتثاؿ مف عظيمة مرتبة

تمامو ذبحو إنفاذ عف الذبيح أم[ َوَفَدْيـَاهُ ]  كيككف يذبح أف ينبغي بما أم[ بِِذْبٍح ]، لو تشريفان  كا 
                       بو كمستف مقبكؿ ألنو كالرتبة كالقدر ةالجن في أم[ َظظِقؿٍ ] الجنة، مف كبش كىك لمذبح، مكضعان 
 .(ْ)الدىر آخر إلى دينان  كجعمو

ـَ ]ى: بالثناء الجميؿ مف هللا تعال كتختتـ قصة إبراىيـ  َشََلٌم *  َوَتَرْكـَا َظَؾْقِف ِِف اَلَِخِري

ـْ ِظَباِدَكا ادُْمِمـِيَ *  َكَذلَِؽ َكْجِزي اُدْحِسـِيَ *  َظَذ إِْبَراِهقؿَ  ُف ِم َكا*  إِكَّ ْ يَ َوَبُشَّ احِلِ ـَ الصَّ *  ُه بِنِْشَحاَق َكبِقًّا ِم

ـٌ َوَطاِلٌ لِـَْػِسِف ُمبِيٌ  تِِفََم حُمِْس يَّ ـْ ُذري ػات:[ َوَباَرْكـَا َظَؾْقِف َوَظَذ إِْشَحاَق َوِم  . {223-242 }الصَّ

لممؿ حسنان، كذكرا جميالن فأحبو أتباع ا ءن المتالحقة ثنا األمـفي  إلبراىيـأنو: أبقينا  ىكالمعن
كجعمناه نبيان صالحان مف  ،الشرؾ، ككىبنا لو كلد آخر بعد إسماعيؿ كأىؿ كالنصارلكميا مف الييكد 

كجعؿ أكثر األنبياء مف نسمو كنسؿ  ،كالذرية مرة الصالحيف، كجعمنا البركة ليـ في الدنيا كاآلخرةز 
إسماعيؿ 

(ٓ). 

 :داؼ والدللت مف اآليات الكريمةالمقاصد واألى :خامساً 

بعدما كبر ابنو، يرم أنو يذبحو فينفذ ما  األنبياء، فيذا إبراىيـ التضحية ال تخمك مف حياة  .ُ
 .، طاعة كانقيادان لرب العالميفأمره هللا

                                                           

 .(ِٖٗٔ) ، ح(ِٗ/ٗ) ،بو الرسكؿ أأكؿ ما بد :باب ،الكحي ءبدكتاب  ،صحيح البخارم (ُ)
 .(َُِ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ِ)
 .(ُٓٓ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ّ)
 .(ِٖٔ/ُٔ)لمبقاعي،  نظـ الدرر، (ْ)
 .(َُّ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، :انظر (ٓ)
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 النبي سألت: قاؿ هللا، عبدعف  ،ىكجكب بر الكالديف في المعركؼ، كبياف فضمو عند هللا تعال .ِ
 :(الوالديف بر ثـ) :قاؿ أم؟ ثـ: قاؿ ،(وقتيا عمى الصالة): قاؿ هللا؟ إلى بػػأح ؿػػالعم أم  
 .(ُ)(للا سبيؿ في الجياد): قاؿ أم؟ ثـ: قاؿ

 في كؿ األمكر حمكىا كمرىا. االنقياد هلل تعالىاالستسالـ ك  .ّ
 ، طيبان حسنان في الدنيا كاآلخرة.مف تعمؽ حبو باهلل، أبقي هللا ذكره .ْ
 المنحة تأتي مف كسط المحنة. .ٓ
 ىف كاف في ظاىر األمر مشقة كصعكبة إال أف المكافأة تأتي عما  ، ك ىهللا تعالااللتزاـ بما أمر  .ٔ

   .في العظمة قدرىا
 المطمب الرابع

 عمييما السالـ قصة موسي وىاروف
ـَ الَؽْرِب الَعظِقؿِ *  َوَلَؼْد َمـَـَّا َظَذ ُمقَشك َوَهاُرونَ ]قاؿ تعالى:  ا َوَقْقَمُفََم ِم ْقـَاُُهَ *  َوَكجَّ

ا الؽَِتاَب اُدْسَتبِيَ *  َكاُهْؿ َفَؽاُكقا ُهُؿ الَغالِبِيَ َوَكَِّصْ  اَط اُدْستَِؼقؿَ  * َوَآَتْقـَاُُهَ َ ا الِّصي َوَتَرْكـَا َظَؾقِْفََم  * َوَهَدْيـَاُُهَ

ـَ  ا َكَذلَِؽ َكْجِزي ادُْحِسـِيَ  * َشََلٌم َظَذ ُمقَشك َوَهاُرونَ  * ِِف اَلَِخِري ـْ  * إِكَّ ََُم ِم [ ِظَباِدَكا اُدْمِمـِيَ  إِِنَّ

ػات  .{299-220: }الصَّ
 التحميؿ المغوي: أوًل:
 .(ٕ)كانكشافو الشيء بعد كىك كاحد، أصؿ كالنكف كالياء الباء( بيف) :المستبيف .ٔ

 .(ّ)كالحراـ الحالؿ فيو بيف قد الذم المبيف اصطالحًا:
 .(ْ)كقكة شدة عمى يدؿ صحيح أصؿ كالباء كالراء الكاؼ( كرب) :الكرب .ِ

 .(ٓ)كيحزنو فيغمو بنفسو يأخذ مما المرء يدىـ ما ىك :اصطالحاً 
 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:

 مف ما ىنا ذكر النار، مف إبراىيـ كنجاة الذبح، مف إسماعيؿ إنجاء تعالى هللا ذكر أف بعد
 قكلو في ماإليي المنافع إيصاؿ: نكعيف في المحصكرة اإلنعاـ كجكه مف كىاركف مكسى عمى بو هللا
ا َوَقْقَمُفََم ]: تعالى قكلو في عنيما ارػػػالمض عػػكدف[ َوَلَؼْد َمـَـَّا َظَذ ُمقَشك َوَهاُرونَ ]: ىػػتعال ْقـَاُُهَ  َوَكجَّ

                                                           

 .(ِٕٓ) ، ح(ُُِ/ُ) ،فضؿ الصالة لكقتيا :باب ،مكاقيت الصالة :كتاب، صحيح البخارم (ُ)
 .(ِّٕ/ُ)البف فارس،  ،مقاييس المغة (ِ)
، لتفسير ( ّ)  .(ُُٓ/ّ) مسمرقندم،بحر العمـك
 .(ُْٕ/ٓ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ْ)
 .(ُْٓ/ُُ)البف حجر العسقالني،  فتح البارم، (ٓ)
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ـَ الَؽْرِب الَعظِقؿِ  [ ِم
(ُ). 

 وجوه البالغة: :ثالثاً 

 .(ٕ)في الظيكر لممبالغة كالتاء فالسيف الكضكح،في  القكم المستبيف: المستبيف .ٔ

 التفسير اإلجمالي: :راب اً 

مف العطاءات كالمنافع التي تؤدم إلى رفع  عمى مكسى كىاركف بالنبكة كغيرىاهللا  لقد أنعـ
كنجيناىما كقكميما اإلسرائيمييف مف الكرب العظيـ، أم االستعباد  ،مكانتيما في الدنيا كاآلخرة

نجائيـ مف الغرؽ  في البحر كنصرناىـ، أم مكسى كىاركف الفرعكني كمحاكلة قتميـ كمتابعتيـ، كا 
كأنعمنا عمى مكسى كىاركف  ،كقكميما عمى أعدائيـ، فكانكا ىـ المتغمبيف أصحاب السيادة كالسمطة

رع كأرشدناىما إلى الطريؽ المستقيـ: كىك طريؽ الش ،بالتكراة الكتاب المنٌظـ لشؤكف الدنيا كاآلخرة
 .(ّ)ىكالنبكة المؤدم إلى هللا تعال

ـَ ] كالجميؿ الحسف الثناء مف أم[ ْكـَا َظَؾقِْفََم َوَترَ ]  يـك إلى بعدىما يجيء مف كؿ أم[ ِِف اَلَِخِري
 عظيـ أم[ َشََلمٌ ] ،النتيجة كانت عظيمان  أمران  كالسؤدد الشرؼ مف ليما أف بيذا ظير كلما ،الديف

 .(ْ)كأخيو كزيره[ َوَهاُرونَ ] االتصاؼ في العريؽ الشريعة صاحب[ َظَذ ُمقَشك]

ا َكَذلَِؽ َكْجِزي اُدْحِسـِيَ ] ـْ ِظَباِدَكا اُدْمِمـِيَ *  إِكَّ ََُم ِم  العبكدية كأخمص أحسف مف نكافئ كذلؾ أم[ إِِنَّ
 .(ٓ)لنا طاعتيـ كفي إيمانيـ، في صدقكا الذيف ك هلل

 :الكريمة المقاصد واألىداؼ والدللت مف اآليات :خامساً 

 .في الدنيا كاآلخرة النعـ التي يناليا اإلنسافنعمة اإليماف كالتكحيد ىي أكبر  .ُ
ألمر، كال يمكف النصر كالتمكيف مف عند هللا، حتى لك كاف المؤمنكف مستضعفكف، في بداية ا .ِ

 .اإلنساف حتى يبتمى
تباع سنتو ككتبو القكة .ّ  .الحقيقة التي يتسمح بيا اإلنساف، ما كاف مف عند هللا، بالتزاـ منيجو كا 
 ة عمي بني إسرائيؿ، بإنجائيـ مف فرعكف كجنكده، كمف الغرؽ.بياف الفضؿ كالمن   .ْ
 إال لمف كاف صادقان في إيمانو، مخمصان في عممو. زاء كاإلحساف مف عند هللا ال تعطىالج .ٓ

                                                           

 .(َُّ/ِّ)لمزحيمي،  تفسير المنير،ال (ُ)
 .(ُْٔ/ِّ)البف عاشكر،  التحرير كالتنكير، (ِ)
 .(ُِْٖ/ّ) مي،لمزحي ،تفسير الكسيطال (ّ)
 .(ُِٖ/ُٔ)لمبقاعي،  نظـ الدرر، (ْ)
 .(ّٗ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (ٓ)
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 المطمب الخامس
 إلياس قصة 

إف قصة إلياس تخدـ سياؽ السكرة في ثالث جكانب: في ككف إلياس مف المرسميف الذيف 
، فيك ، كفي ككنو دعا إلي التكحيد، كذلؾ دعكة الرسؿ، كفي ككنو مف المؤمنيفصدقيـ سكؿ هللا 

 .(ُ)بو المؤمنكف في زماف كمكاف نمكذج إيماني يقتدل
كىذه اآليات تكضح أف سيدنا إلياس جاء بقضية عقدية ال بمني  تكميفي، جاء ليصحح 

ف يدعي كحده، كمككب الرساالت القمة العقدية في اإليماف بكاجب الكجكد اإللو الكاحد الذم يجب أ
 .(ِ)إنما جاء ليصحح صمة المخمكؽ بالخالؽ مف لدف آدـ 

ـَ اُدْرَشؾِيَ ]قاؿ تعالى: 
ِ       َأَتْدُظقَن َبْعًَل َوَتَذُروَن  * إِْذ َقاَل لَِؼْقِمِف َأََّل َتتَُّؼقنَ  * َوإِنَّ إِْلَقاَس دَ

ـَ اخَلالِِؼيَ  ُؽْؿ َورَ  * َأْحَس لِيَ اهللَ َربَّ ونَ  * بَّ َآَبائُِؽُؿ األَوَّ ُْؿ َدُْحََضُ ُبقُه َفنِِنَّ  * إَِّلَّ ِظَباَد اهللِ اُدْخَؾِصيَ  * َفَؽذَّ

ـَ  ا َكَذلَِؽ َكْجِزي اُدْحِسـِيَ  * َشََلٌم َظَذ إِْل َياِشيَ  * َوَتَرْكـَا َظَؾْقِف ِِف اَلَِخِري ـْ ِظَباِدَكا اُدْمِمـِيَ  * إِكَّ ُف ِم  [إِكَّ

ػات  .{239-293: }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 والثانيبعؿ،  لمزكج يقاؿ الصاحب، فاألوؿ :ثالثة أصوؿ كالالـ كالعيف الباء( بعؿ) :ب الً  .ُ
 المرتفعة: األرض مف البعؿ والثالثدىش،  إذا: الرجؿ بعؿ: يقاؿ كالدىش، الحيرة مف جنس
 .(ّ)كاحدة مرة إال السنة في المطر يصيبيا ال التي

 في البمد اسـ بؾ الى مضافان  أيضان  البمد سمي كبو ذىب مف ليـ صنـ اسـ بعؿ اصطالحًا:
 .(ْ)بعمبؾ سميت ببعؿ المسمى الصنـ ىذا فييا عبد لما ثـ األصؿ

  مناسبة اآليات لما قبميا: :ثانياً 

 النبي جيكد بياف بيا كالمقصكد السكرة، ىذه في المذككرة القصص مف النبي إلياسقصة 
 كمف األصناـ، كعبادة الشرؾ كمقاكمة هللا، تكحيد إلى الدعكة في إسرائيؿ بني أنبياء أحد  اسإلي

براىيـ نكح مثؿ األنبياء مف تقدمو   .(ٓ)السالـ عمييما كا 
                                                           

 .(ِْٕٕ/ٖ)لسعيد حكل،  تفسير األساس، (ُ)
 .(َُِٖٗ/َِ) مشعراكم،ل ،خكاطرال (ِ)
 .(ُّٔ/ُ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ّ)
 .(َّْ/ٖ)لمحي الديف الدركيش،  إعراب القرآف كبيانو، (ْ)
 .(ُّْ/ِّ)لمزحيمي،  لتفسير المنير،ا (ٓ)
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    :ثالثًا: وجوه البالغة
     .(ُ)طباؽ بينيما (،وتذروف تدعوف) .ُ
                                             .(ِ) بعال يسمكنو ليـ كبير صنـ عبادة عمى ليـ منو مإنكار  (، استفياـب الً  أتدعوف) .ِ

 :راب ًا: التفسير اإلجمالي
          يمدح تعالى عبده كرسكلو، إلياس عميو الصالة كالسالـ، بالنبكة كالرسالة، كالدعكة إلى هللا

 . (ّ)غيره بادتكـع في هللا تخافكف أال: أم[ إِْذ َقاَل لَِؼْقِمِف َأََّل َتتَُّؼقنَ ]

ـَ اخَلالِِؼيَ  لِيَ *  ]َأَتْدُظقَن َبْعًَل َوَتَذُروَن َأْحَس ُؽْؿ َوَربَّ َآَبائُِؽُؿ األَوَّ  أتعبدكف أم صنـ اسـ بعؿ ،[اهللَ َربَّ
 دكف كحده لمعبادة المستحؽ كىك السابقيف آباءكـ كخمؽ خمقكـ مف عبادة كتترككف. الصنـ ىذا
 .(ْ)سكاه

ُبقهُ ] ونَ ] ،كذبكه أنيـ إلياس قـك عف أخبر ،[َفَؽذَّ ُْؿ َدُْحََضُ إَِّلَّ ِظَباَد اهللِ ] ،العذاب في أم [َفنِِنَّ

 .(ٓ)العذاب مف نجكا فإنيـ قكمو مف أم[ اُدْخَؾِصيَ 

 جزاء ليمقكا مكرىيف سيحضركف أنيـ كيؤكد يقسـ  كهللا ،التكذيب ىي العاقبة ككانت
 تمؾ إلياس عف القصيرة الممحة كتختـ، فييـ عباده مف هللا وكاستخمص منيـ آمف مف إال ،المكذبيف
 جزاء كلبياف ،قبمو مف عمييـ بالسالـ هللا رسؿ لتكريـ السكرة، في المقصكدة المكررة الخاتمة

                                                                                    .(ٔ)المؤمنيف إيماف كقيمة ،المحسنيف
 المقاصد واألىداؼ والدللت مف اآليات الكريمة: :خامساً 

ى، كترؾ كؿ ما ال ينفع الدعكة التي جاء بيا جميع الرسؿ، ىي دعكة إلي تكحيد هللا تعال .ُ
 عند هللا. كيضرىـ

جارة كذلؾ بتفضيؿ ح ،مستكياتيا ف في عقكليـ تصؿ بيـ إلى أعمىك ا الكافر الخفة التي يحممي .ِ
 . عز شأنويعبدكنيا عمى هللا

 ككأنيـ ،ىك حاؿ الكافريف عمي مر العصكر ىهللا تعال إليتكذيب الرسؿ ككؿ مف يدعكا  .ّ
 . في عدائيـ هلل كلرسمو كألكليائو مني  كاحد، يسيركف عمى

                                                           

 .(ُّّ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ُ)
 .(ِّْ/ْ)لمجزائرم،  أيسر التفاسير، (ِ)
 .(ّٕ/ٕ) ابف كثير، تفسير (ّ)
 .(َٖ/ِّ) لمراغي،ا تفسير (ْ)
 .(ُُٖ/ُٓ) مقرطبي،ل الجامع ألحكاـ القرآف، (ٓ)
 .(ِٖٗٗ/ٓ)لسيد قطب،  في ظالؿ القرآف، (ٔ)
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 جزاء المكذبيف، نار كجحيـ، يصمكنيا كارىيف مقيديف بذنكبيـ. .ْ
 هللا رب العالميف. النجاة مف العذاب األليـ، بتقكل .ٓ

 السادس المطمب
  قصة لوط

قـك سكء جاءكا بفاحشة لـ يسبقيا إلييـ  ىإل كقد أرسمو  قصة لكط  يذكر هللا 
 .حد مف العالميفأ

ـَ اُدْرَشؾِيَ ]قاؿ تعالى: 
ِ ْقـَاُه َوَأْهَؾُف َأَْجَِعيَ *  َوإِنَّ ُلقًضا َد ـَ *  إِْذ َكجَّ ُثؿَّ *  إَِّلَّ َظُجقًزا ِِف الَغابِِري

ْرَكا ا ـَ َدمَّ وَن َظَؾقِْفْؿ ُمْصبِِحيَ *  َلََخِري ُؽْؿ َلَتُؿرُّ قِْؾ َأَفََل َتْعِؼُؾقنَ *  َوإِكَّ ػات:[ َوبِالؾَّ  .{232-233 }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:

 .(ُ)البقاء عمى يدؿ أحدىما صحيحاف، أصالف كالراء كالباء الغيف( غبر) الغابريف: .ُ
 .(ِ)يالؾالالبقاء كالمككث في العذاب ك  :اصطالحاً 

 .(ّ)اليالؾ: الدمار دمرنا: .ِ
 .(ْ)ىك اليالؾ كعدـ اإلبقاء مف أحد :اصطالحاً 

  مناسبة اآليات لما قبميا: :ثانياً 

 سكرة مف سابقة آيات في تعالى هللا أنعـ فكما كاحد، ثابت معيار ذك اإلليي الفضؿ
لياس كىاركف مكسى عمى الصافات  لكط أنجاه حيث ، لكط عمى أيضان  أنعـ الٌسالـ، عمييـ كا 

 .(ٓ)القـك بقية كدمر العذاب، مف امرأتو إال كأىمو
 وجوه البالغة: ثالثًا:

ْرَكا] ػب ىعبر تعال .ُ  مف حجارة عمييـ كأمطر ،سافميا عالييا جعؿ حيث قراىـ بقمب كذلؾ، [َدمَّ
 .(ٔ)سجيؿ

                                                           

 .(َْٖ/ْ)البف فاس،  مقاييس المغة، (ُ)
 .(َُٓ/ُِ) مطبرم،ل جامع البياف،انظر:  (ِ)
 .(ٗٓٔ/ِ)لمفارابي،  الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، (ّ)
 .(ِٖٗ/ُٔ)لمبقاعي،  انظر: نظـ الدرر، (ْ)
 .(ُِٖٔ/ّ) لمزحيمي، ،تفسير الكسيطال (ٓ)
 .(َْ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (ٔ)
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 .(ُ)ضيفالما بأحكاؿ االعتبار عمى كالحض لمتكبيل ىنا االستفياـ، [َأَفََل َتْعِؼُؾقنَ ] .ِ

  التفسير اإلجمالي: راب ًا:

ـَ اُدْرَشؾِيَ ]
ِ  الفكاحش، الرتكابيـ قكمو إلى هللا أرسميـ الذيف األنبياء مف لكطان  إف ،[َوإِنَّ ُلقًضا َد

 .(ِ)نصحو فأبكا فنصحيـ
ْقـَاُه َوَأْهَؾُف َأَْجَِعيَ ] ـَ *  إِْذ َكجَّ  امرأتو إال أظيرىـ بيف مف كأىمو ىك فنجيناه أم ،[إَِّلَّ َظُجقًزا ِِف الَغابِِري

كبقيت في  قكميا مف ىمؾ مف مع ىمكت فإنيا ،زكجيا أسرار تفشى ككانت كفرىا عمى بقيت التي
 .(ّ)الريح منتف الطعـ، ردمء ماء ذات بحيرة األرض مف محمتيـ كجعمنا ،العذاب

ـَ ] ْرَكا اَلََخِري  التي كامرأتو لكط، أىؿ مف كفره ىعم بقي مف دمرنا كما كفرىـ، عمى الباقيف ،[ُثؿَّ َدمَّ
 قريش لمشركي الخطاب سبحانو كجو ثـ، المفسديف قكميا إلى كانحازت الحؽ، دعكة عف أعرضت

وَن َظَؾقِْفْؿ ُمْصبِِحيَ ]: فقاؿ ُؽْؿ َلَتُؿرُّ نكـ: أم[ َوإِكَّ  لكط قكـ مساكف عمى لتمركف مكة أىؿ يا كا 
 كتارة الصباح، كقت في داخمكف كأنتـ عمييـ تمركف رةتا الشاـ، بالد إلى سائركف كأنتـ الميمكيف،
ف حاليـ لتعتبركا م دمار مف بيـ حؿ ما بأعينكـ كتركف الميؿ، كقت في داخمكف كأنتـ عمييـ تمركف

 .(ْ)السيئ في ارتكاب الفكاحش
 ما مثؿ يصيبكـ أف كتخافكا بو تعتبركا حتى تعقمكف فال ذلؾ تشاىدكففال أ ،[َأَفََل َتْعِؼُؾقنَ ]

 .(ٓ)أصابيـ

 :داؼ والدللت مف اآليات الكريمةالمقاصد واألى :خامساً 

بالدليؿ أنو يرسؿ الرسؿ ليداية الناس ككقايتيـ مف الشركر التي تعصؼ بيـ  ىيثبت هللا تعال .ُ
 ما ىـ عميو مف منكرات كفكاحش. في عذاب هللا، إال أنيـ يصركف عمىكتكقعيـ 

 مف عذاب هللا إف كاف كافران باهلل كرسمو. صمة القرابة بالنسب لألنبياء ال تحمي .ِ
السر كيفضحو اإلنساف المسمـ الممتـز أف يككف حذران، حتى مع أىمو فقد تجد مف يظير  عمى .ّ

 .كمثاؿ ذلؾ امرأة لكط
، كىذا دليؿ عمي عظـ الذنب الذم كانكا م حؿ بقـك لكط دمار كبير كعظيـذلالدمار ا .ْ

 يرتكبكنو.
                                                           

 .(َُُ/ُِ)لطنطاكم،  الكسيط، التفسير (ُ)
 .(ُّٕ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ِ)
 .(ُٖ/ِّ) لمراغي،ا تفسير (ّ)
 .(َُُ/ُِ)لطنطاكم،  التفسير الكسيط، (ْ)
 .(َِٓ/ٕ) بي السعكد،أل إرشاد العقؿ السميـ، (ٓ)
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بيذا  ان كأمكات كذلؾ زيادة عمي عذابيـ فضحيـ أحياءن  لـ خمفيـ، ةجعؿ هللا قكـ لكط عبرة كعظ .ٓ
 الخمؽ الذميـ.

 المطمب السابع
 قصة يونس 

ـَ اُدْرَشؾِيَ ]قاؿ تعالى: 
ِ ـَ  * إِْذ َأَبَؼ إََِل الُػْؾِؽ ادَْشُحقنِ *  َوإِنَّ ُيقُكَس دَ   َفَساَهَؿ َفَؽاَن ِم

ـَ اُدَسبيِحيَ  * َق ُمؾِقؿٌ َفالَتَؼَؿُف احُلقُت َوهُ  * اُدْدَحِضيَ  ُف َكاَن ِم  * َلَؾبَِث ِِف َبْطـِِف إََِل َيْقِم ُيْبَعُثقنَ  * َفَؾْقََّل َأكَّ

ـْ َيْؼطِيٍ  * َفـََبْذَكاُه بِالَعَراِء َوُهَق َشِؼقؿٌ  َآَمـُقا فَ  * َوَأْرَشْؾـَاُه إََِل ِمَئِة َأْلٍػ َأْو َيِزيُدونَ  * َوَأْكَبْتـَا َظَؾْقِف َصَجَرًة ِم

ػات[َفَؿتَّْعـَاُهْؿ إََِل ِحيٍ   .{202-232: }الصَّ

 التحميؿ المغوي: أوًل:
  .(ُ)ىرب أم  أبؽ: .ُ

 .(ِ)ىركب العبد مف سيده بغير إذنو :اصطالحاً 
 .(ّ)النبؿ مف كاحد: كالسيـ النصيب،: قرعيـ، كالسيـ: أم :فساىـ .ِ

 .(ْ)ليرم مف سيقع عميو األمر قرعة عمؿ أم الفمؾ في مف فقارع أمالمساىمة  :اصطالحاً 
 .(ٓ)كـ( العذؿ تقكؿ: )المو( عمى كذا )الم  مميـ:.  ٖ

 .(ٔ)فعؿ أك قكؿ مف عميو يكبل أك يالـ بما يأتي مفأك  مذنب،المميـ ىك ال :اصطالحاً 

 .ٕ)) بو كرمى طرحو: يده مف الشيء نبذفنبذناه:  .ّ
 .(ٖ)النبذ ىك الطرح كاإللقاء اصطالحًا:

 .ٗ))سترتو مف أعريتو شيء كؿ :ال راء .ْ
 .(َُ)شيء فيو يستتر الكاسع ال الفضاء المكاف العراء ىك :اصطالحاً 

                                                           

 .(ُْْٓ/ْ)لمفارابي،  الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، (ُ)
 .(َِٓ/ٕ) السعكد، بييـ، ألإرشاد العقؿ السم (ِ)
 .(ُُ/ْ)لمفراىيدم،  العيف، (ّ)
 .(ِٖ/ِّ) لمراغي،ا تفسير :انظر (ْ)
 .(ِٖٔ/ُ)لزيف الديف الرازم،  مختار الصحاح، (ٓ)
 .(ََِٓ/ّ)ألحمد مختار،  معجـ المغة العربية المعاصرة، (ٔ)
 .(ُِْ/ِ)ألبي القاسـ الزمخشرم جار هللا،  أساس البالغة، (ٕ)
 .(ّٗ/ٕ) ابف كثير، ريستف (ٖ)
 .(ِٕٗ/ْ)البف فارس،  مقاييس المغة، (ٗ)
 .(ِِّ/ِ)ألبي الحسف المرسي،  المحكـ كالمحيط األعظـ، (َُ)
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 .(ُ)يقطيف  فيك عامو مف يمكت ثـ ينبت شيء كؿ يقطيف: .٘
 .(ِ)ساؽ، كىي القرع  عمى تقكـ كال األرض كجو عمى تنبسط شجرة كؿ اليقطيف اصطالحًا:

 مناسبة اآليات لما قبميا: ثانيًا:
قكـ كانكا يعبدكف  إلى أرسؿ يكنس أف في تتمخصخيرة في ىذه السكرة ىذه القصة األ
 كلـ لقكلو، يستجيبكا لـ كلكنيـ األصناـ، عبادة كترؾ التكحيد إلى كدعاىـ ،األصناـ مف دكف هللا

 مغاضبان  عنيـ فرحؿ قكمو، مكاقؼ مف، كغيظان  غضبان  قمبو كامتأل ذلؾ، عميو فشؽ ألمره، يسمعكا
 لمنبي كتعميـ كدرس عبرة هىذ فيك ، عنيـ كالبعد منيـ اليركب قاصدان  كأبؽ إيمانيـ، مف يائسان  لقكمو
 قكمو أذل عمى ليصبر(ّ). 

 :ثالثًا: وجوه البالغة
بغير إذف ربو  ، شبو خركج يكنس ةتصريحي استعارة، في أبؽ: [إِْذ َأَبَؼ إََِل الُػْؾِؽ ادَْشُحقنِ ] -2

 .ْ)) بإباؽ العبد، أم ىربو مف سيده

  التفسير اإلجمالي:: راب اً 

ـَ اُدْرَشؾِيَ 
ِ ـَ ادُْدَحِضَي[*  إِْذ َأَبَؼ إََِل الُػْؾِؽ اَدْشُحقنِ *  ]َوإِنَّ ُيقُكَس َد ف أم ،َفَساَهَؿ َفَؽاَن ِم  يكنس كا 

 فقارع ربو، إذف بغير المممكء الفمؾ إلى ىرب حيف بالمكصؿ، نينكل أىؿ قكمو إلى ربو مف لرسكؿ
 قكمو أكعد لما إنو :اآلتية الركاية إباقة في رككا كقد ،القرعة في المغمكبيف مف فكاف الفمؾ أىؿ

 آبؽ عبد ىاىنا :فقالكا فكقفت سفينة فركب باليجرة، تعالى هللا يأمره أف قبؿ بينيـ مف خرج بالعذاب
 القرعة فخرجت فاقترعكا تجرل، ال آبؽ فييا كاف إذا السفينة أف يزعمكف المالحكف ككاف سيده، مف

 .(ٓ)الماء في نفسو كألقى اآلبؽ أنا فقاؿ عميو،
 التي الميمة عف تخميو مف عميو يالـ بما آت كىك الحكت فابتمعو أم ،[َفالَتَؼَؿُف احُلقُت َوُهَق ُمؾِقؿٌ ]

  .(ٔ)ربو مف إذف بغير كخركجو ليـ، مغاضبا قكمو كترؾ بيا، هللا أرسمو
فُ ] ـَ اُدَسبيِحيَ  َكانَ ] يكنس يعني[ َفَؾْقََّل َأكَّ  الذم البالء قبؿ هلل الرخاء في الصالة كثير كاف[ ِم

 بطف في لبقي: يقكؿ[ لََؾبَِث ِِف َبْطـِِف إََِل َيْقِم ُيْبَعُثقنَ ] الحكت بطف في بالحبس العقكبة مف بو ابتمي
                                                           

 .(ٖٕٗ/ُ)ألبي البقاء الحنفي،  الكميات، (ُ)
 .(َُٓ/ِ)ألبي العباس،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (ِ)
 .(ُِِ/ّ)لمحجازم،  التفسير الكاضح، (ّ)
 .(ُّٖ/ِّ)لمزحيمي،  التفسير المنير، (ْ)
 .(ّٖ/ِّ) لمراغي،ا تفسير (ٓ)
 .(َْ/ّ)لمصابكني،  صفكة التفاسير، (ٔ)
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 البالء، قبؿ هللا الذاكريف مف كاف كلكنو ،محبكسان  خمقو فيو هللا يبعث يـك القيامة، يكـ إلى الحكت
 .(ُ)كنجاه فأنقذه البالء، حاؿ في هللا فذكره

 شجر ال عراء؛ أرض في جكفو؛ مف يقذفو الحكت تعالى هللا جعؿ، [َفـََبْذَكاُه بِالَعَراِء َوُهَق َشِؼقؿٌ ]
     خشية مف اعتراه كمما الحكت، بطف في بو حؿ مما ،مريض [َوُهَق َشِؼقؿٌ ] نبات كال فييا

 .(ِ)عميو تعالى هللا غضب
ـْ َيْؼطِيٍ ]  األرض كجو عمى كينبسط يمتد نبت كؿ إف :قيؿ ،القرع يعني ،[َوَأْكَبْتـَا َظَؾْقِف َصَجَرًة ِم

 ككانت ،ذلؾ قبؿ تكف كلـ لو تعالى هللا أنبتيا قيؿ يقطيف، فيك كنحكه كالبطيل كالقثاء كالقرع
 يكنس فكاف عندىا يجتمع ال الذباب أف كىي ،فائدة القرع شجر كفي ،الظؿ لو ليحصؿ معركشة
 .(ّ)بيا يستظؿ أف يكف لـ األرض عمى منبسطة كانت كلك ،الشجرة بتمؾ يستظؿ

 الذيف القكـ إلى عائدان  هللا أرسمو أم، [َفَآَمـُقا َفَؿتَّْعـَاُهْؿ إََِل ِحيٍ *  َوَأْرَشْؾـَاُه إََِل ِمَئِة َأْلٍػ َأْو َيِزيُدونَ ]
 ذلؾ، مف أكثر بؿ ألؼ، مائة كعددىـ المكصؿ، أرض مف نينكل أىؿ كىـ البحر، إلى منيـ ىرب
 شاىدكا ما بعد بو، كآمنكا كميـ فصدقكه أخرل، مرة ربو إلى فدعاىـ العدد، ىذا عف يزيدكف فيـ

 أعمارىـ، كمنتيى آجاليـ انقضاء حيف إلى الدنيا في هللا فمتعيـ العذاب، كأمارات نبكتو، أعالـ
 اَكْت َقْرَيٌة َآَمـَْت َفـََػَعَفا إِيََمُِنَا إَِّلَّ َقْقَم ُيقُكَس َدَّا َآَمـُقا َكَشْػـَا َظـُْفْؿ َظَذاَب اخِلْزِي ِِف َفَؾْقََّل كَ ]: تعالى كقكلو

ْكَقا َوَمتَّْعـَاُهْؿ إََِل ِحيٍ  {22}يونس:[ احَلَقاِة الدُّ
(4). 

لقصص السابقة مف كىذه الممحة بسياقيا ىنا تبيف عاقبة الذيف آمنكا، بجانب ما تبينو ا
ككذلؾ ينتيي ىذا  ،إحدل العاقبتيف كما يشاءكف  فيختار قـك محمد، عاقبة الذيف ال يؤمنكف

 .(ٓ)الشكط مف السكرة بعد تمؾ الجكلة الكاسعة عمى مدار التاريل

 المقاصد واألىداؼ والدللت مف اآليات الكريمة: :خامساً 
  االبتالء. ىالصبر عمأشد صعكبة مف  ىطاعة هللا تعال ىأف الصبر عم .1
 إال إليو. ىال فرار مف قدر هللا تعال .2
 الداعية أف يتحمؿ الصعاب، كال يترؾ العمؿ بالدعكة إال بعد إقامة الحجة. يجب عمى .3
تعرؼ  د تعصؼ باإلنساف بمعنىمف العكائؽ التي ق ء كالتسبيح كاالستغفار، سر النجاةالدعا .4

 . في الرخاء يتعرؼ عميؾ في الشدةهللا عمى
                                                           

 .(َُٖ/ُِ) مطبرم،جامع البياف، ل (ُ)
 .(َٓٓ/ُ)لمجزائرم،  أكضح التفاسير، (ِ)
 .(ِٖ/ْ) مخازف،ل لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، (ّ)
 .(ُِْ/ِّ)ي، لمزحيم التفسير المنير، (ْ)
 .(ِٗٗٗ/ٓ)لسيد قطب،  في ظالؿ القرآف، (ٓ)
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 الخاتمة
الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى سيد الخمؽ كأشرؼ المخمكقات 

 دربو إلى يـك طي األرض كالسمكات، كبعد: بد هللا، كآلو كصحبو، كمف سار عمىمحمد بف ع

 أوًل: نتائج البحث:
 أبرز البحث كيفية استنباط فكائد عمـ المقاصد كاألىداؼ. .ُ
كمعمقة ل يات كالسكر، فيك عمـ شريؼ  ،دراسة شاممة إلىسكر عمـ يحتاج عمـ مقاصد ال .ِ

 .الىلتعمقو بكتاب هللا تع
عمـ مقاصد السكر يعيف عمى فيـ كتاب هللا فيمان صحيحان، كيعيف عمي استخراج دقائؽ  .ّ

 المعاني، كيكصؿ إلى معرفة الحؽ في تفسير كالـ هللا.
العقدية، كاألخالؽ، كالكعظ، كالقصص، كغيرىا مف عمى العديد مف القضايا  فاالسكرت تاشتمم .ْ

 مقاصد القرآف، التي جعميا هللا سبحانو ىداية لمبشر، كالتي تدكر جميعيا لمدعكة إلى هللا.
 .أسباب الجحكد كاإلنكار الذم كقع فيو الكفار ىك إنكار البعث كالنشكر .ٓ
 كفار العرب كغيرىـ. اتسمكا بوالجحكد الذم  السكرتافعالجت  .ٔ
ت ىذه الدراسة في خدمة كتاب هللا تعالى ببياف بالغتو، كفصاحتو، كا عجازه، مف أجؿ أسيم .ٕ

 ذلؾ كمو اىتـ العمماء بيذا العمـ. 
 معرفة المقصد العاـ لمسكرة يبيف نظـ السكرة كالمناسبات بيف اآليات فييا. .ٖ
 .عمى أمر هللا كرد دعكة رسمو سبب مف أسباب العذاب كاليالؾاالستكبار  .ٗ

 ر عمى الدعكة كما يجد الداعي مف صعكبات في طريؽ دعكتو.كجكب الصب .َُ
العدؿ اإلليي مطمؽ ال محاباة فيو لنبي أك كلي، كأنو تعالى يجزم في الدنيا كاآلخرة باإليماف  .ُُ

 ال باألنساب.
قامة الحجة عمييـ بالدالئؿ العقمية كالبراىيف. .ُِ  كجكب دعكة الكافريف كالمشركيف كا 
ندكف كقمكبيـ ميتة بسبب معاصييـ كتكبرىـ فيـ ال يؤمنكف ف معايالمشركيكضح البحث أف  .ُّ

 ميما جاءىـ مف اآليات كالمعجزات كيتيربكف منيا بأعذار كحج  كاىية ليبرركا كفرىـ.
كبينت أف نياية كىي النعيـ المقيـ في الجنة حممت السكرتاف بشريات عظيمة ألىؿ اإليماف  .ُْ

نياية كخيمة كعاقبتيا اليالؾ كالدمار في االستيزاء كالسخرية مف المؤمنيف كانت كستككف 
 الدنيا كاآلخرة.

المؤمنكف مأمكركف بالكالء لممؤمنيف كمحبتيـ كمجالستيـ كالبراء مف المشركيف كاإلعراض  .ُٓ
 عنيـ.
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حقيقة الصراع العقدم بيف أىؿ الحؽ كأىؿ الباطؿ كأف ىذا الصراع نيايتو ألىؿ  بينت السكرتاف .ُٔ
 الحؽ أتباع الرسؿ.

 ـ التوصيات والمقترحات: ثانيًا: أى
، كالعمؿ بما أمرنا هللا بو، كلزكـ طاعتو الىكأكصي الدعاة بتقكل هللا تع ،أكصي نفسي .ُ

 كاالبتعاد عما نيانا عنو تعالى.
التكجو كاإلقباؿ عمى طمب العمـك الشرعية، كالسعي في نشرىا، فيي أنفع العمـك في الدنيا  .ِ

 كاآلخرة.
 هلل، يجب أف يصمد أماـ المحف كالشدائد كاالبتالءات.با صاحب الديف كاإليماف العميؽ .ّ
تكجيو حممة العمـ الشرعي إلى دراسة مقاصد السكر كاآليات، كالخركج بأحكاـ كاقعية تقرب إلى  .ْ

 اإلسالـ كتظير سماحتو، كالخركج بما يعيف المسمـ عمي القياـ بأمر دينو خيران.
الكريـ كا عجازه، كأف تككف ىذه المقاصد استخداـ المقاصد المستنبطة في بياف عظمة القرآف  .ٓ

 منطمقاه في الدعكة إلى هللا تعالى.
ياكـ بتقوى للا ت  ، والثبات عمي طريؽ الحؽ والنجاة، الىوفي الختاـ أوصي نفسي وا 

يجمع خيري  وفي، الحوالحتكاـ لمقرآف الكريـ وتالوتو وتدبر م انيو، فكتاب للا فيو الرشاد والص
 .الدنيا واآلخرة
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 ارسػػػالفي

 وتشتمؿ عمى: 
 أوًل: فيرس اآليات القرآنية.

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة.
 ثالثًا: فيرس األعالـ المترجـ ليـ.
 راب ًا: فيرس المصادر والمراجع.
 خامسًا: فيرس الموضوعات.
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 أوًل: فيرس اآليات القرآنية
 رقـ الصفحة رقـ اآلية طرؼ اآلية ـ

 اتحةسورة الف

اَك َكْستَِعيُ ] .ٔ اَك َكْعُبُد َوإِيَّ  ٜ ٘ [ إِيَّ

 سورة آؿ عمراف

ـْ َحْقلَِؽ ] .ٕ قا ِم  ٕٙٔ ٜ٘ٔ [ ...َوَلْق ُكـَْت َفظًّا َغؾِقَظ الَؼْؾِب ََّلْكَػضُّ

 سورة النساء

ٍة َوإِْن َتُؽ َحَسـًَة ُيَضاِظْػَفا َوُيمْ ] .ٖ ـْ َلُدْكُف إِنَّ اهللَ ََّل َيْظؾُِؿ ِمثَْؼاَل َذرَّ ِت ِم

 [ َأْجًرا َظظِقًَم 
ٗٓ ٕٗ 

 سورة المائدة

 ٖٔ ٖ [ ... الَقْقَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْؿ ِديـَُؽؿْ ] . ٗ

 ٛٔٔ ٓٓٔ [ ...ُقْؾ ََّل َيْسَتِقي اخَلبِقُث َوالطَّقيُب َوَلْق َأْظَجَبَؽ َكْثَرُة اخَلبِقِث ] .٘

 سورة األن اـ 

ـْ فِْتـَتُفُ ] .ٙ كِيَ ُثؿَّ َلْ َتُؽ ـَا َما ُكـَّا ُمُْشِ  ٔ٘ ٖٕ [ ْؿ إَِّلَّ َأْن َقاُلقا َواهللِ َربي

 سورة يونس

َكاُؤُكْؿ ] .ٚ ُكقا َمَؽاَكُؽْؿ َأْكتُْؿ َوَُشَ ـَ َأَْشَ ِذي ُهْؿ ََجِقًعا ُثؿَّ َكُؼقُل لِؾَّ َوَيْقَم َكْحُُشُ

ْؾـَا َبْقـَُفْؿ   [ ...َفَزيَّ
ٕٛ ٗٛ 

 ٖٛٔ ٜٛ [ ...ٌة َآَمـَْت َفـََػَعَفا إِيََمُِنَا إَِّلَّ َقْقَم ُيقُكَس َفَؾْقََّل َكاَكْت َقْريَ ] .ٛ

 سورة الرعد

ََم َأْكَت ُمـِْذٌر  ...]  .ٜ  ٛ٘ ٚ [ ...إِكَّ

 سورة النحؿ

ُحقنَ ] .ٓٔ  ٜٚ ٙ [ َوَلُؽْؿ فِقَفا ََجَاٌل ِحَي ُتِرَُيقَن َوِحَي َتْْسَ



-ُّْ- 
 

بِقِؾ وَ ] .ٔٔ َداُكْؿ َأَْجَِعيَ َوَظَذ اهللِ َقْصُد السَّ  ٙ ٜ [ ِمـَْفا َجائٌِر َولَْق َصاَء َُلَ

ى لِْؾُؿْسؾِِؿيَ ] .ٕٔ ٍء َوُهًدى َوَرَْحًَة َوُبُْشَ  ٖٔ ٜٛ [ تِْبَقاًكا لُِؽؾي ََشْ

 سورة اإلسراء

ُهْؿ َيْقَم الِؼَقاَمِة َظَذ ُوُجقِهِفْؿ ُظْؿقًا َوُبْؽًَم َوُصَمًّ ] .ٖٔ  ٜٛ ٜٚ  [ ...َوَكْحُُشُ

 سورة األنبياء

تَُؽْؿ ] .ٗٔ وا َآُِلَ ُققُه َواْكُِّصُ  ٓٙ ٛٙ [ ...َقاُلقا َحري

 سورة الحج

ـْ َبْعِد ِظْؾٍؿ َصْقئًا ] .٘ٔ ـْ ُيَردُّ إََِل َأْرَذِل الُعُؿِر لَِؽقََْل َيْعَؾَؿ ِم  ٖ٘ ٘ [ ...َوِمـُْؽْؿ َم

 سورة الفرقاف

ُؿ اْشُجُدوا لِؾرَّ ] .ٙٔ ـُ َأَكْسُجُد دَِا َتْلُمُرَكا َوإَِذا قِقَؾ َُلُ َْحَ ـِ َقاُلقا َوَما الرَّ َْحَ

 [ َوَزاَدُهْؿ ُكُػقًرا
ٙٓ ٖٜ 

 سورة الش راء 

 ٕٙٔ ٕٗٔ [ َوَأْكِذْر َظِشَرَتَؽ األَْقَربِيَ ] .ٚٔ

 سورة النمؿ

َظاَء إَِذا َولَّقْ ] .ٛٔ ؿَّ الدُّ ـَ إِكََّؽ ََّل ُتْسِؿُع اَدْقَتك َوََّل ُتْسِؿُع الصُّ  ٙ٘ ٓٛ [ا ُمْدبِِري

 سورة القصص

ِه ] .ٜٔ ـْ َظُدوي ـْ ِصقَعتِِف َظَذ الَِّذي ِم  ٖٕٔ ٘ٔ [ ...َفاْشَتَغاَثُف الَِّذي ِم

ـَ َأْغَقْيـَا َأْغَقْيـَاُهْؿ َكََم َغَقْيـَا ] .ٕٓ ـَا َهُمََّلِء الَِّذي  ٖٜ ٖٙ [ ...َربَّ

 سورة ال نكبوت

ـَ َأَلْقَس ِِف َجَفـََّؿ مَ ] .ٕٔ  ٜٚ ٛٙ [ ثًْقى لِْؾَؽافِِري

 سورة لقماف

 ٙٔٔ ٕٔ [ ...َقاُلقا َبْؾ َكتَّبُِع َما َوَجْدَكا َظَؾْقِف َآَباَءَكا ] .ٕٕ
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 سورة فاطر

ـْ َفْضؾِِف ] .ٖٕ  ٜٔ ٕٔ [ ...َوَتَرى الُػْؾَؽ فِقِف َمَقاِخَر لَِتْبتَُغقا ِم

ْؿَس َوالَؼَؿَر ُكؾٌّ ََيِْري] .ٕٗ َر الشَّ ك  َوَشخَّ  ٜٔ ٖٔ [ ...أِلََجٍؾ ُمَسؿًّ

ـْ َكِصرٍ ] .ٕ٘  ٛٔ ٖٚ [ َوَجاَءُكُؿ الـَِّذيُر َفُذوُققا َفََم لِؾظَّادَِِي ِم

ـْ َجاَءُهْؿ َكِذيٌر ] .ٕٙ
 ٛٔ ٕٗ [ ...َوَأْقَسُؿقا بِاهللِ َجْفَد َأْيََمِِنِْؿ َلئِ

 سورة يس 

ـُ ُكْحقِل اَدْقَتك َوَكْؽتُُب ] .ٕٚ ا َكْح ٍء أْحَصقْـَاُه ِِف إِكَّ ُمقا َوَآَثاَرُهْؿ َوُكؾَّ ََشْ َما َقدَّ

 [ إَِماٍم ُمبِيٍ 
ٕٔ ٔٚ 

 سورة ص

ْكرِ ] .ٕٛ ٍة َوِصَؼاٍق *  ص َوالُؼْرَآِن ذِي الذي ـَ َكَػُروا ِِف ِظزَّ َكْؿ َأْهَؾْؽـَا * َبِؾ الَِّذي

ـْ َقْرٍن  ـْ َقْبؾِِفْؿ ِم  [ ...ِم
ٔ- ٖ ٚٗ 

َر ُأوُلق األَْلبَاِب كَِتاٌب َأْكَزْلـَ ] .ٜٕ ُروا َآَياتِِف َولَِقَتَذكَّ بَّ  ٛ،  ىػ ٜٕ [ اُه إَِلقَْؽ ُمَباَرٌك لِقَدَّ

اُت الطَّْرِف َأْتَراٌب ] .ٖٓ  ٘ٓٔ ٕ٘ [ َوِظـَْدُهْؿ َقاَِصَ

ـْ َصْؽؾِِف َأْزَواٌج ] .ٖٔ  ٗٗ ٛ٘ [ َوَآَخُر ِم

 سورة غافر

ََمَواِت َواألَْرِض َأكْ ] .ٕٖ ْؾُؼ السَّ ـْ َخْؾِؼ الـَّاِس خَلَ  ٙٙ ٚ٘ [ ...َزُ ِم

 سورة الزخرؼ

 ٘ٛ ٖٗ [ ...َفاْشَتْؿِسْؽ بِالَِّذي ُأوِحَل إَِلقَْؽ ] .ٖٖ

ُء َيْقَمئٍِذ َبْعُضُفْؿ لِبَْعٍض َظُدوٌّ إَِّلَّ اُدتَِّؼيَ ] .ٖٗ  ٔٔٔ ٚٙ [ األَِخَلَّ

 ٘ٗ ٔٚ [ ... َوفِقَفا َما َتْشَتِفقِف األَْكُػُس َوَتَؾذُّ األَْظُيُ ] .ٖ٘

 سورة الدخاف

قمِ ]] .ٖٙ قُّ  ٕٔٔ ٗٗ- ٖٗ [ َضَعاُم األَثِقؿِ  * إِنَّ َصَجَرَة الزَّ
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 سورة ؽ

ْؿَع َوُهَق َصِفقٌد ] .ٖٚ ـْ َكاَن لَُف َقْؾٌب َأْو َأْلَؼك السَّ  ٕٕٔ ٖٚ [ إِنَّ ِِف َذلَِؽ َلِذْكَرى دَِ

 سورة الرحمف

َـّ إِْكٌس قَ ] .ٖٛ  ٙٓٔ ٗٚ [ بَْؾُفْؿ َوََّل َجانٌّ َلْ َيْطِؿثُْف

 ٘ٔٔ ٗٗ [ َيُطقُفقَن َبْقـََفا َوَبْيَ ََحِقٍؿ َآنٍ ] .ٜٖ

 سورة الواق ة

ُظقَن َظـَْفا ] .ٓٗ  ٗٓٔ ٜٔ [ ...ََّل ُيَصدَّ

 سورة الحشر

قَْطاِن إِْذ َقاَل لَِْلِْكَساِن اْكُػْر َفَؾَمَّ َكَػَر َقاَل إِِني َبِريءٌ ] .ٔٗ ِمـَْؽ إِِني  َكَؿَثِؾ الشَّ

 [ َأَخاُف اهللَ َربَّ الَعاَدِيَ 
ٔٙ ٜٕ 

 سورة الممؾ

ـْ َيْلتِقُؽْؿ بََِمٍء َمِعيٍ ] .ٕٗ  ٕٓٔ ٖٓ [ َفَؿ

 سورة الم ارج

 ٗٗ ٖٓ [ ...إَِّلَّ َظَذ َأْزَواِجِفْؿ َأْو َما َمَؾَؽْت َأْيََمُِنُْؿ ] .ٖٗ

ا] .ٗٗ ـَ األَْجَداِث ِِسَ ُْؿ إََِل ُكُصٍب ُيقفُِضقنَ َيْقَم ََيُْرُجقَن ِم  ٓٗ ٖٗ [ ًظا َكَلِنَّ

 سورة نوح

اًرا] .٘ٗ ـَ َديَّ ـَ الَؽافِِري  ٕٔٔ ٕٙ [ َوَقاَل ُكقٌح َربي ََّل َتَذْر َظَذ األَْرِض ِم

 سورة اإلنساف

ـْ ُكْطَػٍة َأْمَشاٍج ] .ٙٗ ا َخَؾْؼـَا اإِلْكَساَن ِم  ٖٙ ٕ [ ...إِكَّ

 ٕٓٔ ٚٔ [َكْلًشا َكاَن ِمَزاُجَفا َزْكَجبِقًَل  َوُيْسَؼْقَن فِقَفا] .ٚٗ

اًبا َضُفقًرا] .ٛٗ ْؿ ََشَ ُ  ٗٓٔ ٕٔ [ َوَشَؼاُهْؿ َرِّبُّ
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 سورة المرسالت

ـْ َماٍء َمِفيٍ ] .ٜٗ  ٖٙ ٕٕ- ٕٓ [ إََِل َقَدٍر َمْعُؾقمٍ *  َفَجَعْؾـَاُه ِِف َقَراٍر َمؽِيٍ *  َأَلْ َكْخُؾْؼُؽْؿ ِم

 ٚٛ ٖٛ [ ...لَػْصِؾ َهَذا َيْقُم ا] .ٓ٘

 سورة الغاشية

يعٍ ] .ٔ٘ ـْ ََضِ ْؿ َضَعاٌم إَِّلَّ ِم ـْ ُجقعٍ *  َلْقَس َُلُ ـُ َوََّل ُيْغـِل ِم  ٗٔٔ ٚ- ٙ [ ََّل ُيْسِؿ
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 فيرس األحاديث النبوية الشريفة ثانيًا:
 رقـ الصفحة الراوي طرؼ الحديث ـ

          فقمنا أال تصفكف كما تصؼ المالئكة عند ربيا؟  .ٔ
 هللا، ككيؼ تصؼ المالئكة عند ربيا يا رسكؿ

 ٓٚ البخارم

 ٔٚ البخارم أف هللا يصنع كؿ صانع كصنعتو .ٕ

ف قمب القرآف يس .ٖ  ٛٔ الترمذم إف لكؿ شيء قمبا كا 

 ٖٔ البخارم إنما بعثت ألتمـ صالح األخالؽ .ٗ

ة مف الكحي الرؤيا الصادق أكؿ ما بدئ بو رسكؿ هللا  .٘
 في النـك

 ٜٕٔ البخارم

 ٖٓٔ البخارم أم العمؿ أحب إلى هللا؟ قاؿ: " الصالة عمى كقتيا " .ٙ

البقرة سناـ القرآف كذركتو نزؿ مع كؿ آية منيا ثمانكف  .ٚ
 ممكا، كاستخرجت هللا ال إلو

 ٛٔ ركاه ابف حباف

فضمنا عمى الناس بثالث: جعمت صفكفنا كصفكؼ  .ٛ
 رض كميا مسجداالمالئكة، كجعمت لنا األ

 ٛٚ مسمـ

 ٙ البخارم القصد القصد تبمغكا .ٜ

 ٓٚ النسائي يأمرنا بالتخفيؼ كيؤمنا بالصافات كاف رسكؿ هللا  .ٓٔ

 د الترمذم ر الناسكال يشكر هللا مف ال يش .ٔٔ

 ٔٔٔ ابف بطة ال يؤمف أحدكـ حتى يككف ىكاه تبعا لما جئت بو .ٕٔ

في دار الدنيا ألفسدت عمى لك أف قطرة مف الزقـك قطرت  .ٖٔ
 أىؿ الدنيا

 ٗٔٔ الترمذم

 ٔٚ األلباني ما في السماء الدنيا مكضع قدـ إال عميو ممؾ ساجد .ٗٔ

 ٜٓٔ المعجـ األكسط ما مف أحد إال ككؿ بو قرينو مف الجف .٘ٔ

 ٔٔٔ النيسابكرم المرء عمى ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ .ٙٔ
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يف تغرب الشمس؟ قمت: هللاي كرسكلو أعمـ، يا أبا ذرو أتدرم أ .ٚٔ
 قاؿ: فإنيا تذىب حتى تسجد 

 ٜٕ البخارم

فقالكا : ما كاف يسرنا  آثارىكـ يا بني سممةى ! دياريكـ تكتبي  .ٛٔ
 أن ا كنا تحكلنا

 ٛٔ مسمـ
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 فيرس األعالـ المترجـ ليـ ثالثًا:

 رقـ الصفحة ال مـ ـ.

 ٙ ابف جني .ٔ

 ٛ٘ ابف زنجمة .ٕ

 ٔٚ ابف عاشور  .ٖ

 ٔٚ أبو عمرو الداني .ٗ

 ٓٔ البقاعي .٘

 ٓ٘ الجرجاني .ٙ

 ٔٛ الخازف .ٚ

 ٗٓٔ السدي .ٛ

 ٛ الشاطبي .ٜ

 ٙ٘ الشوكاني .ٓٔ

 ٚ عالؿ القاسي .ٔٔ

 ٗٓٔ مجاىد .ٕٔ

 ٛ محمد عبد للا دراز .ٖٔ

 ٕٙٔ مقاتؿ .ٗٔ

 ٖٓٔ مكي بف طالب .٘ٔ
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 فيرس المصادر والمراجع راب ًا:
أبك عبد هللا عبيد هللا بف محمد بف محمد بف حمداف العيٍكبىرم المعركؼ بابف  اإلبانة الكبرى: .ُ

رضا معطي، كعثماف األثيكبي، كيكسؼ الكابؿ،  ، تحقيؽ:ىػ(ّٕٖبىط ة العكبرم )المتكفى: 
 .دار الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض، كالكليد بف سيؼ النصر، كحمد التكيجرم

محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي، أبك عبد هللا )المتكفى:  :ابف عرفة .ِ
 .ـََِٖ، ُ، طلبناف –جالؿ األسيكطي، دار الكتب العممية، بيركت  تحقيؽ:ىػ(، َّٖ

أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف  الميرة بزوائد المسانيد ال شرة:إتحاؼ الخيرة   .ّ
، ىػ(َْٖإسماعيؿ بف سميـ بف قايماز بف عثماف البكصيرم الكناني الشافعي )المتكفى: 

دار الكطف لمنشر،  ، دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ تحقيؽ:
 .ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ ،ُ، طالرياض

أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني  إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األرب ة عشر: .ْ
دار الكتب  ،أنس ميرة ، تحقيؽ:ىػ(ُُُٕالدمياطٌي، شياب الديف الشيير بالبناء )المتكفى: 

 .ىػُِْٕ -ـ ََِٔ، ّ، طلبناف –العممية 
ٍكًجردم أحمد بف الحسيف بف  :جمع البييقي -أحكاـ القرآف لمشاف ي  .ٓ ٍسرى عمي بف مكسى الخي

 -ىػ ُُْْ، ِط ،القاىرة -ىػ(، مكتبة الخانجي ْٖٓالخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى : 
 .ـُْٗٗ

 ، تحقيؽ:ىػ(َّٕأحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )المتكفى:  :أحكاـ القرآف .ٔ
يؼ، دار إحياء التراث عضك لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر الشر  -محمد صادؽ القمحاكم 

 .                                                                                                    ىػَُْٓ ، تاريل الطبع:بيركت –العربي 
عمي بف محمد بف عمي، أبك الحسف الطبرم، الممقب بعماد الديف، المعركؼ  :أحكاـ القرآف .ٕ

دار ، مكسى محمد عمي كعزة عبد عطية ، تحقيؽ:ىػ(َْٓافعي )المتكفى: بالكيا اليراسي الش
 .ِ، طالكتب العممية، بيركت

محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد هللا  األدب المفرد بالت ميقات: .ٖ
مة مستفيدنا مف تخريجات كتعميقات العال سمير بف أميف الزىيرم ، ، تحقيؽ:ىػ(ِٔٓ)المتكفى: 

، ُ، ط مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع الرياض،  الشيل المحدث: محمد ناصر الديف األلباني
 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ

أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف  :ب الكريـإرشاد ال قؿ السميـ إلى مزايا الكتا .ٗ
 .بيركت –دار إحياء التراث العربي ، ىػ(ِٖٗمصطفى )المتكفى: 
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أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار هللا )المتكفى:  أساس البالغة: .َُ
، ُط ،لبناف  –محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت  تحقيؽ:ىػ(، ّٖٓ
 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ

 .، بدكف تاريلُلسالـ بالقاىرة ، طسعيد حكم، دار ا األساس: .ُُ
عبد القادر مصطفي المغربي، مطبعة اليالؿ بالفجالة بمصر، سنة  شتقاؽ والت ريب:ال .ُِ

 ـ.َُٖٗ
محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر  :أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف .ُّ

 –دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت ، ىػ(ُّّٗالجكني الشنقيطي )المتكفى: 
 .ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ ، عاـ النشر :لبناف

إسماعيؿ محمكد القاسـ،  -أحمد محمد حميداف  -أحمد عبيد الدعاس :إعراب القرآف الكريـ .ُْ
 . ىػ ُِْٓ، ُط ،دمشؽ –دار المنير كدار الفارابي 

ىػ(، دار َُّْمحيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )المتكفى :  :إعراب القرآف وبيانو .ُٓ
، ) دار ابف بيركت( -دمشؽ  -، )دار اليمامة  سكرية -حمص  -جامعية اإلرشاد لمشئكف ال

 . قُُْٓ،  ْ، طبيركت( -دمشؽ  -كثير 
اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم  إعراب القرآف: .ُٔ أبك جعفر الن ح 

، ُ، طمنشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت ،ىػ(ّّٖ)المتكفى: 
 .ػىُُِْ

خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى:  :األعالـ .71
 .ـ ََِِأيار / مايك  ،ُٓط ،دار العمـ لممالييف، ىػ(ُّٔٗ

ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف محمد الشيرازم  :أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ .ُٖ
عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي  محمد تحقيؽ:ىػ(، ٖٓٔالبيضاكم )المتكفى: 

 .ىػُُْٖ ،ُ، طبيركت –
ىػ(، المطبعة َُِْمحمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى:  :أوضح التفاسير .ُٗ

 .ـُْٔٗفبراير  -ىػ  ُّّٖ، رمضاف ٔطالمصرية كمكتبتيا، 
ابكرم أبك القاسـ، محمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيس :إيجاز البياف عف م اني القرآف .َِ

الدكتكر حنيؼ بف حسف القاسمي، دار الغرب  ، تحقيؽ:ىػ(َٓٓنجـ الديف )المتكفى: نحك 
 .ىػُُْٓ ،ُ، طبيركت –اإلسالمي 

جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر  :أيسر التفاسير لكالـ ال مي الكبير .ُِ
- ىػُِْْ، ٓ، طكة العربية السعكديةمكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، الممم، الجزائرم
 .ـََِّ
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 .ىػ(ّّٕأبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:  :بحر ال مـو .ِِ
       أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف  :البحر المحيط في التفسير .ِّ

بيركت،  –دار الفكر  صدقي محمد جميؿ، تحقيؽ:ىػ(، ْٕٓأثير الديف األندلسي )المتكفى: 
 .ىػَُِْ ،ُط
أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة  :البحر المديد في تفسير القرآف المجيد .ِْ

 ،أحمد عبد هللا القرشي رسالف تحقيؽ: ،ىػ(ُِِْالفاسي الصكفي )المتكفى: الحسني األنجرم 
 .ىػُُْٗ ط، ،القاىرة –الدكتكر حسف عباس زكي 

مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب  ي لطائؼ الكتاب ال زيز:بصائر ذوي التميز ف .ِٓ
المجمس األعمى لمشئكف ، محمد عمي النجار تحقيؽ: ،ىػ(ُٕٖالفيركزآبادل )المتكفى: 

 .لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة -اإلسالمية 
سيكطي عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف ال :بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة .62

 .لبناف / صيدا -المكتبة العصرية  ،: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، تحقيؽىػ(ُُٗ)المتكفى: 
       عبد القادر بف ماٌل حكيش السيد محمكد  :بياف الم اني ]مرتب حسب ترتيب النزوؿ[ .ِٕ

 .ـُٓٔٗ -ىػ ُِّٖ، ُط ،دمشؽ –مطبعة الترقي  ،ىػ(ُّٖٗآؿ غازم العاني )المتكفى: 
عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني )المتكفى:  :آي القرآف البياف في عد  .ِٖ

 -ىػُُْْ، ُ، طالككيت –مركز المخطكطات كالتراث  ،غانـ قدكرم الحمد ،تحقيؽ:ىػ(ْْْ
 .ـُْٗٗ

محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض،  مف جواىر القاموس: تاج ال روس .ِٗ
 .دار اليداية ،مجمكعة مف المحققيف ، تحقيؽ:ىػ(َُِٓ)المتكفى:  الممٌقب بمرتضى، الز بيدم

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم  تاريخ الرسؿ والمموؾ: .َّ
 .ىػُّٕٖ - ،ِ،  طبيركت –ىػ(، دار التراث َُّ)المتكفى: 

 -ىػ ُِِْ، ُط ،المنصكرة، مصر -دار الكفاء  ،محمد رأفت سعيد تاريخ نزوؿ القرآف: .ُّ
 .ـََِِ

ىػ(، ّّّمحمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم )المتكفى:  :يالت أىؿ السنةتأو  .ِّ
 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔ، ُط بيركت، لبناف، -د. مجدم باسمكـ، دار الكتب العممية  تحقيؽ:

أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرم )المتكفى:  :التبياف في إعراب القرآف .ّّ
 .عيسى البابي الحمبي كشركاه، عمي محمد البجاكم :، تحقيؽىػ(ُٔٔ

 :لتحرير والتنوير "تحرير الم نى السديد وتنوير ال قؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد"ا .ّْ
الدار ، ىػ(ُّّٗلطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى: محمد ا
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د. محسف  -تحقيؽ: د. مركاف العطي ة ، قُْٖٗ سنة النشر:تكنس،  –التكنسية لمنشر 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ، ُبيركت، ط –دمشؽ  -لمتراث خرابة، دار المأمكف 

الكمبي    بف محمد بف عبد هللا، ابف جزم  أبك القاسـ، محمد بف أحمد :التسييؿ ل مـو التنزيؿ .ّٓ
الدكتكر عبد هللا الخالدم، شركة دار األرقـ بف أبي  ، تحقيؽ:ىػ(ُْٕالغرناطي )المتكفى: 

 .ىػُُْٔ ،ُ، طبيركت –األرقـ 
 ، تحقيؽ:ىػ(ُٖٔعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى:  الت ريفات: .ّٔ

 ،ُط ،لبناف –دار الكتب العممية بيركت  ،بإشراؼ الناشرضبطو كصححو جماعة مف العمماء 
 .ـُّٖٗ-ىػ َُّْ

ىػ(، ِّٖأبك محمد سيؿ بف عبد هللا بف يكنس بف رفيع التيسترم )المتكفى:  :التستريتفسير  .ّٕ
 –الكتب العممية  دار ،محمد باسؿ عيكف السكد، منشكرات محمد عمي بيضكف تحقيؽ:
 .ىػُِّْ، ُط بيركت،

     ىػ( كجالؿ الديف ْٖٔمحمد بف أحمد المحمي )المتكفى: جالؿ الديف  :الجالليفتفسير  .ّٖ
 .ُ، طالقاىرة –دار الحديث ، ىػ(ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )المتكفى: 

دركزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية  :التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزوؿ[ .ّٗ
 .ىػُّّٖ ط،القاىرة، 

عبد الرحمف السدم الكبير أبك محمد ، تحقيؽ : محمد  إسماعيؿ بف تفسير السدي الكبير: .َْ
 ـ.ُّٗٗ- ُُْْالكفاء ، سنة النشر ، عطا يكسؼ ، دار 

حمد ق(، تحقيؽ: مَُٓ) المتكفى : الضحاؾ بف مزاحـ الياللي الخرساني، تفسير الضحاؾ: .ُْ
 .ـُٗٗٗ -قُُْٗ، ُشكرم أحمد الزاكيتي، دار السالـ لمطبع كالنشر كالتكزيع، ط

     أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف  :تفسير القرآف )وىو اختصار لتفسير الماوردي( .ِْ
)المتكفى: عبد السالـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء 

، ُط ،بيركت –الدكتكر عبد هللا بف إبراىيـ الكىبي، دار ابف حـز  ، تحقيؽ:ىػ(َٔٔ
 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٔ

أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم  :تفسير القرآف ال زيز .ّْ
ًنيف المالكي )المتكفى:  مى أبك عبد هللا حسيف بف عكاشة  تحقيؽ:ىػ(، ّٗٗالمعركؼ بابف أبي زى

 .ـََِِ -ىػ ُِّْ، ُ،  طالقاىرة ،مصر –فى الكنز، الفاركؽ الحديثة صطمحمد بف م -
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  :تفسير القرآف ال ظيـ .ْْ

ىػ َُِْ ،ِ، طدار طيبة لمنشر كالتكزيع، سامي بف محمد سالمة ، تحقيؽ:ىػ(ْٕٕ)المتكفى: 
 .ـُٗٗٗ -
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أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي،  :تفسير القرآف ال ظيـ .ْٓ
أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار  تحقيؽ:ىػ(، ِّٕالحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى: 

 ق.ُُْٗ - ،ّ، ط مكة العربية السعكديةالمم -مصطفى الباز 
ف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية محمد بف أبي بكر ب :تفسير القرآف الكريـ .ْٔ

مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسالمية بإشراؼ الشيل  ، تحقيؽ:ىػ(ُٕٓ)المتكفى: 
 .ىػَُُْ ،ُطبيركت،  –دار كمكتبة اليالؿ ، إبراىيـ رمضاف

أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني  :تفسير القرآف .ْٕ
  ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس  ، تحقيؽ:ىػ(ْٖٗميمي الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: الت
 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٖ، ُ، طالسعكدية –دار الكطف، الرياض ، بف غنيـا
ىػ(، دار الفكر َُّٗعبد الكريـ يكنس الخطيب )المتكفى: بعد  :التفسير القرآني لمقرآف .ْٖ

 . القاىرة –العربي 
ىػ(، شركة مكتبة كمطبعة ُُّٕأحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  :تفسير المراغي .ْٗ

 .ـُْٔٗ -ىػ ُّٓٔ، ُ، طمصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر
 –مكتبة الرشدية ، غالـ نبي التكنسي حقيؽ:، ت المظيرم، محمد ثناء هللا :التفسير المظيري .َٓ

 .ىػُُِْ ، ط،الباكستاف
دار الفكر ، د كىبة بف مصطفى الزحيمي :التفسير المنير في ال قيدة والشري ة والمنيج .ُٓ

 . ىػ ُُْٖ،  ِ، طدمشؽ –المعاصر 
         محمد مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف: التفسير الموضوعي بيف النظرية والتطبيؽ: .ِٓ

ٍرقاني )المتكفى: عبد   .ّط، مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، ىػ(ُّٕٔالعظيـ الزُّ
 –نخبة مف أساتذة التفسير، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  :التفسير الميسر .ّٓ

 .ـََِٗ -ىػ َُّْمزيدة كمنقحة،  ،ِ، طالسعكدية 
 .ىػُُّْ ،َُطبيركت،  –دار الجيؿ الجديد ، الحجازم، محمد محمكد :التفسير الواضح .ْٓ
محمد سيد طنطاكم، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر  :التفسير الوسيط لمقرآف الكريـ .ٓٓ

 .ُ، طالقاىرة –كالتكزيع، الفجالة 
 .ىػُِِْ ،ُطدمشؽ،  –الفكر  دار، د كىبة بف مصطفى الزحيمي :التفسير الوسيط .ٔٓ
أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي )المتكفى:  تفسير مجاىد: .ٕٓ

اإلسالمي الحديثة، مصر، لنيؿ، دار الفكر ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر محمد عبد السالـ أبك اَُْ
 .ـُٖٗٗ -ىػ َُُْ، ُط
، ىػ(َُٓأبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخى )المتكفى:  :تفسير مقاتؿ .ٖٓ

 .ىػُِّْ - ،ُ، طبيركت –دار إحياء التراث ، عبد هللا محمكد شحاتو تحقيؽ:
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حمد بف حجر العسقالني )المتكفى: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أ تقريب التيذيب: .95
 .ـُٖٔٗ–قَُْٔ، ُط، سكريا –دار الرشيد ، : محمد عكامة، تحقيؽىػ(ِٖٓ

 -رضي هللا عنيما  -ينسب لعبد هللا بف عباس تنوير المقباس مف تفسير ابف عباس:  .َٔ
مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى:  ، جمعو:ىػ(ٖٔ)المتكفى: 

 .لبناف –دار الكتب العممية  ،ىػ(ُٕٖ
 ، تحقيؽ:ىػ(َّٕمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )المتكفى:  : تيذيب المغة .ُٔ

 .ـََُِ، ُ، طبيركت –دار إحياء التراث العربي ، محمد عكض مرعب
زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف  التوقيؼ عمي ميمات الت اريؼ: .ِٔ

   ّٖعالـ الكتب ، ىػ(َُُّزيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: عمي بف 
 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ، ُ، طالقاىرة-عبد الخالؽ ثركت

عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا السعدم  :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف .ّٔ
ىػ َُِْ ،ُطالرسالة، عبد الرحمف بف معال المكيحؽ، مؤسسة  تحقيؽ:ىػ(، ُّٕٔ)المتكفى: 

 .ـ َََِ-
أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي،  :جامع البياف في تأويؿ القرآف .ْٔ

 -ىػ َُِْ، ُ، طأحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة تحقيؽ:ىػ(، َُّالطبرم )المتكفى: 
 .ـَََِ

محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد هللا الحسني الحسيني  جامع البياف في تفسير القرآف: .ٓٔ
 -ىػ ُِْْ، ُبيركت، ط –الكتب العممية ىػ(،  دار َٓٗ)المتكفى: اإليجي الشافعي 

 ـ.ََِْ
بكر بف فرح األنصارم الخزرجي  أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف أبي الجامع ألحكاـ القرآف: .ٔٔ

براىيـ أطفيش ، تحقيؽ:ىػ(ُٕٔشمس الديف القرطبي )المتكفى:  دار الكتب ، أحمد البردكني كا 
 .ـُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ِطالقاىرة،  –المصرية 

مٌي  جماؿ القراء وكماؿ اإلقراء: .ٕٔ مة أبي الحسف عمـ الديف عى تصنيؼ الشيل اإًلماـ العالـ العال 
خا  .اكمٌ بف محمد الس 
رمزم  ، تحقيؽ:ىػ(ُِّأبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى:  جميرة المغة: .ٖٔ

 .ـُٕٖٗ، ُ، طبيركت –دار العمـ لممالييف ، منير بعمبكي
أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي  :الجواىر الحساف في تفسير القرآف .ٗٔ

عكض كالشيل عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الشيل محمد عمي م ، تحقيؽ:ىػ(ٕٖٓ)المتكفى: 
 .ىػُُْٖ ،ُ، طبيركت –إحياء التراث العربي 
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، محقؽ ىػ(َّْعبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ابف زنجمة )المتكفى: حكالي  حجة القراءات: .َٕ
 .سعيد األفغاني الكتاب كمعمؽ حكاشيو:

خارم، أبك عبد هللا )المتكفى: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الب :خمؽ أف اؿ ال باد .ُٕ
 .الرياض –دار المعارؼ السعكدية ، د. عبد الرحمف عميرة تحقيؽ: ،ىػ(ِٔٓ

.ُُْٖمحمد متكلي الشعراكم )المتكفى:  الخواطر: .ِٕ  ىػ(، مطابع أخبار اليـك
   أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف  :الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف .ّٕ

 الدكتكر أحمد محمد الخراط، تحقيؽ:ىػ(، ٕٔٓعبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 
 .دار القمـ، دمشؽ

دار الفكر ، ىػ(ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )المتكفى:  :الدر المنثور .ْٕ
 .بيركت –
 . ـََِٔ، ُد. يكسؼ القرضاكم ، دار الشركؽ، ط دراسة في فقو مقاصد الشري ة: .ٕٓ
بف احسف أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف  الدرر البيية والروضة الندية والت ميقات الرضية: .ٕٔ

العالمة  ، التعميقات بقمـ:ىػ(َُّٕعمي ابف لطؼ هللا الحسيني البخارم الًقن كجي )المتكفى: 
ث الشيل محم د نىاًصر الٌديف األلبىاني ف بف عمي بف  ، تحقيؽ:المحدًٌ بد الحميد   عمي بف حسى عى

مبيُّ األثرمٌ        عربية السعكدية، دىار المممكة ال -دىاري ابف القيًٌـ لمنشر كالتكزيع، الرياض، الحى
 .ـََِّ -ىػ ُِّْ، ُ،  طجميكرية مصر العربية -ابف عف اف لمنشر كالتكزيع، القاىرة 

إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي، المكلى أبك الفداء  :روح البياف .ٕٕ
 .بيركت –دار الفكر ، ىػ(ُُِٕ)المتكفى: 

شياب الديف محمكد بف عبد هللا  :بع المثانيروح الم اني في تفسير القرآف ال ظيـ والس .ٖٕ
 –دار الكتب العممية  ،عمي عبد البارم عطية تحقيؽ: ،ىػ(َُِٕالحسيني األلكسي )المتكفى: 

 .ىػُُْٓ، ُط ،بيركت
جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  زاد المسير في عمـ التفسير: .ٕٗ

 ،ُ، طبيركت –زاؽ الميدم، دار الكتاب العربي عبد الر  ، تحقيؽ:ىػ(ٕٗٓ)المتكفى: 
 .قُِِْ

 .الرياض –مكتبة المعارؼ ، محمد ناصر الديف األلباني السمسة الصحيحة: .َٖ
ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى  سنف الترمذي: .ُٖ محمد بف عيسى بف سى

    بد الباقي كمحمد فؤاد ع، (ِ، ُأحمد محمد شاكر )ج، تحقيؽ كتعميؽ:ىػ(ِٕٗ)المتكفى: 
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )ج، (ّ )ج شركة مكتبة كمطبعة ، (ٓ، ْ كا 

 .ـُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗ، ِ، طمصر –مصطفى البابي الحمبي 
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ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  السنف الكبري: .ِٖ ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 –دار الكتب العممية، بيركت ، القادر عطا محمد عبد ، تحقيؽ:ىػ(ْٖٓالبييقي )المتكفى: 

 .ـََِّ -ىػ ُِْْ، ّ، طلبناف
شمس الديف أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي  سير أعالـ النبالء: .38

 .ـََِٔ-ىػُِْٕ ، ط، القاىرة -دار الحديث، ىػ(ْٖٕ)المتكفى: 
ْٖ. : عيد الحميرل اليمني )المتكفى: نشكاف بف س شمس ال مـو ودواء كالـ ال رب مف الكمـو

د يكسؼ محمد  -مطير بف عمي اإلرياني  -ىػ(، تحقيؽ: د حسيف بف عبد هللا العمرم ّٕٓ
ىػ َُِْ، ُسكرية(، ط -الفكر )دمشؽ  لبناف(، دار -عبد هللا، دار الفكر المعاصر )بيركت 

 .ـُٗٗٗ -
جكىرم الفارابي )المتكفى: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد ال الصحاح تاج المغة وصحاح ال ربية: .ٖٓ

 -  ىػَُْٕ ْ، ط بيركت –دار العمـ لممالييف ،  أحمد عبد الغفكر عطار ، تحقيؽ: ىػ(ّّٗ
 .ـُٕٖٗ

أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف  صحيح أبي داوود األـ: .ٖٔ
، ُ، طزيع، الككيتمؤسسة غراس لمنشر كالتك ، ىػ(َُِْآدـ، األشقكدرم األلباني )المتكفى: 

 .ـََِِ -ىػ ُِّْ
، ق(ِٔٓلجعفي، )المتكفي : محمد بف إسماعيؿ أبك عبد هللا البخارم ا صحيح البخاري: .ٕٖ

 .ىػُِِْ، ُصر، دار طكؽ النجاة، طتحقيؽ : محمد زىير بف ناصر النا
مسمـ بف ، ؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا المسند الصحيح المختصر بنق صحيح مسمـ: .ٖٖ

دار  ،محمد فؤاد عبد الباقي ، حقؽ:ىػ(ُِٔأبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى:  الحجاج
 .بيركت –إحياء التراث العربي 

، القاىرة –دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، محمد عمي الصابكني :صفوة التفاسير .ٖٗ
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُط
بف أحمد بف إسماعيؿ، أبك حفص،  عمر بف محمد طمبة الطمبة في الصطالحات الفقيية: .َٗ

 .بدكف طبعة ، ط:المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، ىػ(ّٕٓنجـ الديف النسفي )المتكفى: 
 .ـَُُِ –ق ُِّْ، ُيعة، الرياض ،طمحمد عبد هللا الرب عمـ مقاصد السور: .ُٗ
سابكرم نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي الني :غرائب القرآف ورغائب الفرقاف .ِٗ

 ،ُطبيركت،  – ةدار الكتب العممي، الشيل زكريا عميرات ، تحقيؽ:ىػ(َٖٓ)المتكفى: 
 .ىػُُْٔ

ىػ(، ِٕٔأبك محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى:  :غريب القرآف لبف قتيبة .ّٗ
 .سعيد المحاـ تحقيؽ:
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، لعسقالني الشافعيأحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ ا فتح الباري شرح صحيح البخاري: .ْٗ
 .ىػُّٕٗبيركت،  -دار المعرفة 

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ هللا  :فتُح البياف في مقاصد القرآف .ٓٗ
   خادـ العمـ ، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو:ىػ(َُّٕالحسيني البخارم الًقن كجي )المتكفى: 

ارم يدىا المىكتبة الع ،عىبد هللا بف إبراىيـ األنصى  عاـ النشر:بىيركت،  –صري ة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى
 .ـ\ُِٗٗ -ىػ ُُِْ

ىػ(، دار َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا الشككاني اليمني )المتكفى:  :فتح القدير .ٔٗ
 .قُُْْ ،ُط ،دمشؽ، بيركت -، دار الكمـ الطيب ابف كثير

نعمة هللا بف  :رآنية والحكـ الفرقانيةالفواتح اإلليية والمفاتح الغيبية الموضحة لمكمـ الق .ٕٗ
الغكرية،  -دار ركابي لمنشر ، ىػ(َِٗمحمكد النخجكاني، كيعرؼ بالشيل عمكاف )المتكفى: 

 .ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ، ُ، طمصر
 -ىػ(، دار الشركؽ ُّٖٓسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى:  :في ظالؿ القرآف .ٖٗ

 .قُُِْ ،ُٕط القاىرة،  -بيركت
، سكرية –دار الفكر. دمشؽ ،  الدكتكر سعدم أبك حبيب :الفقيي لغة واصطالحاً  القاموس .ٗٗ

 .ـُٖٖٗىػ = َُْٖ ،ِط
كب الفيركزآبادم المتكفى سنة العالمة المغكم مجد الديف محمد بف يعق القاموس المحيط: .ََُ

، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسكسي ىػ، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة،ُٕٖ
 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔ، ٖط لبناف، –الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  مؤسسة

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  :قصص األنبياء .َُُ
، ُ، طالقاىرة –مطبعة دار التأليؼ ، مصطفى عبد الكاحد ، تحقيؽ:ىػ(ْٕٕ)المتكفى: 

 .ـُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖ
       أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف  :بانيالكامؿ في التاريخ لمشي .َُِ

 ، تحقيؽ:ىػ(َّٔعبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى: 
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُ، طلبناف –دار الكتاب العربي، بيركت  ، عمر عبد السالـ تدمرم

أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم  أبك عبد الرحمف الخميؿ بف كتاب ال يف: .َُّ
 .دار كمكتبة اليالؿ ،د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي ، تحقيؽ:ىػ(َُٕ)المتكفى: 

أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم  الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ: .َُْ
 .ىػَُْٕ ،ّ، طبيركت –دار الكتاب العربي ، ىػ(ّٖٓجار هللا )المتكفى: 
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أبي محم د مكي بف أبي طالب  الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا: .َُٓ
مطبكعات مجمع المغة  ،تحقيؽ: د. محيي الديف رمضاف )ّْٕ – ّٓٓالقيسي )المتكفي
 .ـُْٕٗ -ىػ ُّْٗ،العربية بدمشؽ

أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ  :الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف .َُٔ
 –اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت  تحقيؽ:ىػ(، ِْٕمتكفى: )ال

 .ـََِِ -ىػ ُِِْ ،ُ، طلبناف
أيكب بف مكسى الحسيني القريمي  :الكميات م جـ في المصطمحات والفروؽ المغوية .َُٕ

 ،ممحمد المصر  -عدناف دركيش  ، تحقيؽ:ىػ(َُْٗالكفكم، أبك البقاء الحنفي )المتكفى: 
 .بيركت –مؤسسة الرسالة 

عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي  :لباب التأويؿ في م اني التنزيؿ  .َُٖ
دار ، تصحيح محمد عمي شاىيف ، تحقيؽ:ىػ(ُْٕأبك الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى: 

 .ىػُُْٓ ،ُ، طبيركت –الكتب العممية 
الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي أبك حفص سراج  :المباب في عمـو الكتاب  .َُٗ

الشيل عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيل عمي محمد  تحقيؽ:ىػ(، ٕٕٓالنعماني )المتكفى: 
 .ـُٖٗٗ-ىػ ُُْٗ ،ُ،طلبناف -بيركت  -معكض، دار الكتب العممية 

محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  لساف ال رب:  .َُُ
، بيركت –ىػ( تحقيؽ: عمي عبد هللا الكبير، دار صادر ُُٕكيفعى اإلفريقى )المتكفى: الر 
 .ىػُُْْ، ّط
، ىػ(ْٓٔعبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم )المتكفى:  :لطائؼ اإلشارات .ُُُ

 .ّطمصر،  –الييئة المصرية العامة لمكتاب ، إبراىيـ البسيكني :تحقيؽ
مكتبة المعارؼ ، ىػ(َُِْع بف خميؿ القطاف )المتكفى: منا مباحث في عمـو القرآف : .ُُِ

 .ـَََِ -ىػُُِْ ،ّط ،لمنشر كالتكزيع
 تحقيؽ:ىػ(، َِٗأبك عبيدة معمر بف المثنى التيمى البصرم )المتكفى:  :مجاز القرآف .ُُّ

 .ىػُُّٖ ط،القاىرة،  –محمد فكاد سزگيف، مكتبة الخانجى 
بف محمد الخراط، أبك بالؿ، مجمع الممؾ أ. د. أحمد  :المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف .ُُْ

 .ىػُِْٔ ، عاـ النشر: فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة
، ىػ(ّٓٗأحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  :مجمؿ المغة .ُُٓ

 -ىػ  َُْٔ -ِط، بيركت –مؤسسة الرسالة  ، زىير عبد المحسف سمطاف دراسة كتحقيؽ:
 .ـُٖٔٗ
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 :المتكفى)أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا بف محمد بف حبيب  مجمؿ مقاييس المغة: .ُُٔ
 -ىػ َُْٔ - ِبيركت ، ط –سسة الرسالة ىػ(، تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف، مؤ ّٓٗ
 .ـُٖٔٗ

محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحالؽ القاسمي )المتكفى:  :محاسف التأويؿ .ُُٕ
 .ىػُُْٖ ،ُط ،بيركت – ةمحمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممي قيؽ:تحىػ(، ُِّّ

أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف  :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال زيز .ُُٖ
عبد السالـ عبد الشافي  ، تحقيؽ:ىػ(ِْٓبف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: ا

 .ىػُِِْ ،ُط ،تبيرك  –دار الكتب العممية ، محمد
 :المحرر في أسباب نزوؿ القرآف مف خالؿ الكتب التس ة دراسة األسباب رواية ودراية .ُُٗ

ىػ ُِْٕ، ُطالمممكة العربية السعكدية،  -دار ابف الجكزم، الدماـ ، خالد بف سميماف المزيني
 .ـََِٔ -
: فىالمتك أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ) المحكـ والمحيط األعظـ: .َُِ

 -ىػ ُُِْ، ُ، طبيركت –دار الكتب العممية ، عبد الحميد ىنداكم تحقيؽ: ،ىػ(ْٖٓ
 .ـَََِ

زيف الديف أبك عبد هللا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم  مختار الصحاح: .ُُِ
ذجية، بيركت الدار النمك  -ىػ(، تحقيؽ: يكسؼ الشيل محمد، المكتبة العصرية ٔٔٔ)المتكفى: 

 .ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ، ٓط صيدا، –
بد هللا بف أحمد بف محمكد حافظ الديف أبك البركات ع :مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ .ُِِ

، ُ، طيكسؼ عمي بديكم، دار الكمـ الطيب، بيركت تحقيؽ:ىػ(، َُٕالنسفي )المتكفى: 
 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ

أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف محمكد حافظ الديف  مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ: .ُِّ
، ُ، طدار الكمـ الطيب، بيركت، يكسؼ عمي بديكم تحقيؽ: ،ىػ(َُٕالنسفي )المتكفى: 

 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ
التنارم  ني إقميما،محمد بف عمر نككم الجاكم البنت :مراح لبيد لكشؼ م نى القرآف المجيد .ُِْ

 ،ُط ،بيركت –دار الكتب العممية ،محمد أميف الصناكم  تحقيؽ: ،ىػ(ُُّٔبمدا )المتكفى: 
 .ىػُُْٕ

أبك عبد هللا الحاكـ محمد بف عبد هللا بف محمد بف  المستدرؾ عمي الصحيحيف لمحاكـ: .ُِٓ
)المتكفى: حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع 

 – ىػُُُْ، ُ، ط بيركت –دار الكتب العممية ، مصطفى عبد القادر عطا ، تحقيؽ:ىػ(َْٓ
 .ـَُٗٗ
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محمد بف عبد هللا الخطيب العمرم، أبك عبد هللا، كلي الديف، التبريزم  مشكاة المصابيح: .ُِٔ
 ،ّ، طبيركت –المكتب اإلسالمي ، محمد ناصر الديف األلباني ، تحقيؽ:ىػ(ُْٕ)المتكفى: 

 .ـُٖٓٗ
اإلماـ الحافظ المفسر المؤرخ / برىاف الديف  مقاصد السور: ىمصاعد النظر لإلشراؼ عم .ُِٕ

الرياض،  –ىػ( ، مكتبة المعارؼ  ٖٖٓأبك الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي الشافعي )المتكفى 
 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٖ، ُط
ثـ الحمكم، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: .ُِٖ

 .بيركت –المكتبة العممية ، ىػ(َٕٕأبك العباس )المتكفى: نحك 
محيي السنة ، أبك محمد الحسيف بف  م الـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغوي: .ُِٗ

عبد الرزاؽ الميدم،  ، تحقيؽ:ىػ(َُٓمسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى : 
 .ىػَُِْ، ُ، طبيركت –دار إحياء التراث العربي 

 .ـُٕٗٗ-قُّٗٗ، ٔشركؽ بالقاىرة، طسيد قطب ،دار ال م الـ في الطريؽ: .َُّ
عرابو .ُُّ ىػ(، ُُّإبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  :م اني القرآف وا 

 .ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ ،ُط ،بيركت –عبد الجميؿ عبده شمبي، عالـ الكتب  تحقيؽ:
راء )المتكفى: يا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي الفأبك زكر  م اني القرآف: .ُِّ

: أحمد يكسؼ النجاتي / محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي، ىػ(، تحقيؽَِٕ
 .ُمصر، ط –دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 

طبراني سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ال الم جـ األوسط: .ُّّ
، عبد المحسف بف إبراىيـ  بف محمدطارؽ بف عكض هللا ، تحقيؽ:ىػ(َّٔ)المتكفى: 
 .القاىرة –دار الحرميف ، الحسيني

       مف كتاب السيد  الحاكم لكتاب أبي ىالؿ العسكرم كجزءان  م جـ الفروؽ المغوية: .ُّْ
 .مدرسيف بقـ المقدسةبعة لجماعة النكر الديف الجزائرم،  تحقيؽ مؤسسة النشر اإلسالمي التا

ىػ( ُِْْد أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى:  :م جـ المغة ال ربية الم اصرة .ُّٓ
 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٗ، ُفريؽ عمؿ، عالـ الكتب، ط بمساعدة

حامد  مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / الم جـ الوسيط: .ُّٔ
 الدعكة.دار  ،عبد القادر / محمد النجار(

أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  م جـ مقاييس المغة: .ُّٕ
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ ، عاـ النشر:دار الفكر ،عبد السالـ محمد ىاركف ، تحقيؽ:ىػ(ّٓٗ
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    ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك الفتح،  المغرب في ترتيب الم رب: .ُّٖ
ًزٌل )المتكفى: برىاف الديف ال بدكف  الطبعة: دار الكتاب العربي،، ىػ(َُٔخكارزمي الميطىرًٌ

 .طبعة كبدكف تاريل
أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف  :مفاتيح الغيب = التفسير الكبير .ُّٗ

ىػ(، دار إحياء التراث َٔٔالتيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 
 .ىػَُِْ ،ّ، طبيركت –العربي 

أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى  المفردات في غريب القرآف: .َُْ
دمشؽ  -دار القمـ، الدار الشامية  ،صفكاف عدناف الداكدم ، تحقيؽ:ىػ(َِٓ)المتكفى: 

 .ىػُُِْ - ،ُ، طبيركت
رة اكر عمي مكقع كز عالؿ عبد الكاحد الفاسي، الكتاب منش مقاصد الشري ة اإلسالمية: .ُُْ

 األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات.

المجمس األعمى لمشئكف ، لجنة مف عمماء األزىر :المنتخب في تفسير القرآف الكريـ .ُِْ
 .ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ، ُٖ، ط مصر، طبع مؤسسة األىراـ -اإلسالمية 

: إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى الموافقات: .ُّْ
 ىػُُْٕ ، ُ، ط دار ابف عفاف ، أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف تحقيؽ: ىػ( ،َٕٗ
 .ـُٕٗٗ -
أ. د. حكمت بف بشير بف ياسيف، دار  :موسوعة الصحيح المسبور مف التفسير بالمأثور .ُْْ

 .ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ،  ُ، ط المدينة النبكية -المآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعة
الككيت، ط،  -عف كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية صادر تية:الموسوعة الفقيية الكو  .ُْٓ

 .قُِْٕ-ىػَُْْ
ىػ(، مؤسسة سجؿ ُُْْإبراىيـ بف إسماعيؿ األبيارم )المتكفى:  :الموسوعة القرآنية .ُْٔ

 .قَُْٓ ، ط،العرب
المكتبة اإلسالمية ، أبك سيؿ محمد بف عبد الرحمف المغراكم موسوعة مواقؼ السمؼ: .741

 .ُ، طالمغرب –مصر، النبالء لمكتاب، مراكش  -لقاىرة لمنشر كالتكزيع، ا
ىػ( ،اعتنى بو: أحمد مصطفى ُّٕٕمحمد بف عبد هللا دراز )المتكفى:  النبأ ال ظيـ: .ُْٖ

بعة مزيدة فضمية، قدـ لو: أ. د. عبد العظيـ إبراىيـ المطعني، دار القمـ لمنشر كالتكزيع ، ط
 .ـََِٓ -ىػُِْٔكمحققة 

عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيل/ صالح  أخالؽ الرسوؿ الكريـ:نضرة الن يـ في مكاـر  .ُْٗ
 .ْالكسيمة لمنشر كالتكزيع، جدة، طبف عبد هللا بف حميد إماـ كخطيب الحـر المكي، دار ا
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، لمفكر اإلسالميإسماعيؿ الحسيني، المعيد العالمي  نظرية المقاصد عند ابف عاشور: .َُٓ
 .ـُٓٗٗ -قُُْٔ، ُط
    إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف  :ات والسورنظـ الدرر في تناسب اآلي .ُُٓ

 .ىػ(، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرةٖٖٓأبي بكر البقاعي )المتكفى: 
عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي  :نظـ ال قياف في أعياف األعياف .796

 .بيركت –المكتبة العممية ، : فيميب حتي، تحقيؽىػ(ُُٗ)المتكفى: 
، دار عبد الرحمف بف حسف قائد :أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية، تحقيؽ :لمنطؽنقض ا .ُّٓ

 .قُّْٓالفكائد، سنة النشر عالـ 
البصرم البغدادم،  أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب  :النكت وال يوف .ُْٓ

بف عبد الرحيـ، دار االسيد ابف عبد المقصكد  ، تحقيؽ:ىػ(َْٓالشيير بالماكردم )المتكفى: 
 .لبناف ،بيركت –الكتب العممية 

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد  النياية في غريب الحديث واألثر: .ُٓٓ
 -العممية  المكتبة، ىػ(َٔٔبف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: ا

 .محمكد محمد الطناحي -طاىر أحمد الزاكل  ، تحقيؽ:ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت، 
عبد القادر بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف أبي  نيؿ المارب بشرح دليؿ الطالب: .ُٔٓ

ٍيبىاني )المتكفى:  ميماف  ، تحقيؽ:ىػ(ُُّٓتغمب بف سالـ التغمبي الش  عبد هللا الدكتكر محمد سي
 .ـُّٖٗ -ىػ َُّْ ،ُ، طمكتبة الفالح، الككيت رحمو هللا ، - األشقر

اليداية إلى بموغ النياية في عمـ م اني القرآف وتفسيره، وأحكامو، وجمؿ مف فنوف  .ُٕٓ
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ  :عمومو أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية  ؽ:، تحقيىػ(ّْٕاألندلسي القرطبي المالكي )المتكفى: 
جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي، مجمكعة  -الدراسات العميا كالبحث العممي 

ىػ ُِْٗ، ُ، طجامعة الشارقة -كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية  -بحكث الكتاب كالسنة 
 .ـََِٖ -
بف محمد بف عمي الكاحدم،  أبك الحسف عمي بف أحمد :الوجيز في تفسير الكتاب ال زيز .ُٖٓ

صفكاف عدناف داككدم، دار القمـ، الدار  تحقيؽ: ،ىػ(ْٖٔالنيسابكرم، الشافعي )المتكفى: 
 .ىػُُْٓ، ُ، طدمشؽ، بيركت -الشامية 

 –ق ُِّٓ، ِط مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر، محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي: .ُٗٓ
  .قَُْٔ، ّط
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 فيرس الموضوعات خامسًا:
 رقـ الصفحة الموضوع

 ب اإلىداء

 د شكر كتقدير

 ىػ المقدمة

 ىػ أكالن: أىمية المكضكع

 و ثانيان: أسباب اختيار المكضكع

 و ثالثان: أىداؼ البحث

 ز رابعان: الدراسات السابقة

 ز خامسان: مني  البحث

 ح سادسان: خطة البحث

 الفصؿ التمييدي
 ةمدخؿ لمقاصد وأىداؼ السور القرآني

ٔ 

 ٕ المبحث األوؿ: مفيـو الدراسة التحميمية ومتطمباتيا

 ّ المطمب األكؿ: مفيـك الدراسة التحميمية

 ّ المطمب الثاني: متطمبات الدراسة التحميمية

 ٘ المبحث الثاني: مفيـو المقاصد واألىداؼ ومتطمباتيا

 ٔ المطمب األكؿ: مفيـك مقاصد السكر كاآليات كأىدافيا

 ٕ اني: أىمية معرفة مقاصد السكر كاآليات كأىدافياالمطمب الث
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 ٜ المطمب الثالث: طرؽ معرفة مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات

 ٓٔ المطمب الرابع: أىـ المصنفات في مقاصد السكر كاآليات القرآنية كأىدافيا

 ٔٔ المطمب الخامس: مقاصد كأىداؼ السكر كاآليات القرآنية

 الفصؿ األوؿ
 (ٖٛ-ٕٛميمية لمقاصد وأىداؼ سورة يس اآليات )الدراسة التح

ٔ٘ 

 ٙٔ المبحث األوؿ: ت ريؼ عاـ بسورة يس

 ُٕ المطمب األكؿ: اسـ السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا

 ُٕ المطمب الثاني: مكاف كزماف نزكؿ السكرة

 ُٖ المطمب الثالث: فضائؿ السكرة

 ُٖ المطمب الرابع: مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا

 ُٗ المطمب الخامس: المحكر األساسي لمسكرة

 َِ المطمب السادس: األىداؼ العامة لمسكرة

 ٕٔ (ٗٗ-ٕٛالمبحث الثاني: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )

 ِِ المطمب األكؿ: تعذيب المكذبيف كحسرة المستيزئيف

 ِّ المطمب الثاني: أخذ العبر كالعظات مف ىالؾ األمـ

 ِٓ لث: مشيئة هللا ككماؿ قدرتو عمى البعثالمطمب الثا

 ِٕ المطمب الرابع: مف آيات هللا لإلنساف في الككف

 َّ المطمب الخامس: رحمة هللا تقي اإلنساف مف العذاب
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 ٕٖ (ٗ٘-٘ٗالمبحث الثالث: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )

 ّّ المطمب األكؿ: مكقؼ الكفار مف تقكل هللا كآياتو

نكار البعثالمطمب   ّٔ الثاني: التكذيب كا 

 ّٖ المطمب الثالث: البعث حؽ ال شؾ فيو

 ُْ المطمب الرابع: الجزاء مف جنس العمؿ

 ٖٗ (ٛٙ-٘٘المبحث الرابع: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )

 ٗٗ  نعيـ أىؿ الجنةالمطمب األكؿ: 

 ٙٗ جزاء المجرميفجينـ المطمب الثاني: 

 ٜٗ كار الكافركف لذنكبيـالمطمب الثالث: إن

 ٔ٘ المطمب الرابع: قدرة هللا عمى مسل الكافريف

 ٗ٘ (ٖٛ-ٜٙالمبحث الخامس: مقاصد وأىداؼ سورة يس مف اآلية )

 ٘٘  المطمب األكؿ: نفي الشعر عف الرسكؿ 

 ٚ٘ المطمب الثاني: تسخير األنعاـ لإلنساف داللة عمى الكحدانية

 ٓٙ غير هللا شرؾالمطمب الثالث: االستغاثة ب

 ٔٙ المطمب الرابع: إثبات البعث في خمؽ اإلنساف

 ٗٙ المطمب الخامس: الرد عمى منكرم البعث بضرب المثؿ

 الفصؿ الثاني
 (ٛٗٔ-ٔالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ سورة الصافات اآليات )

ٙٛ 

 ٜٙ المبحث األوؿ: ت ريؼ عاـ بسورة الصافات
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 ٓٚ ، كمعنى سكرة الصافاتةالمطمب األكؿ: اسـ السكر 

 َٕ : ما كرد في فضؿ سكرة الصافات مف أحاديثنيالمطمب الثا

 ُٕ : عدد آيات سكرة الصافاتثالثالمطمب ال

 ِٕ ، كالجك العاـ الذم نزلت فيو السكرةزماف كمكاف السكرة الكريمة: رابعالمطمب ال

 ِٕ كما بعدىا : مناسبة السكرة لما قبمياخامسالمطمب ال

 ْٕ ، كاألىداؼ العامة لمسكرة: المحكر األساسي لمسكرةلمطمب السادسا

 ٙٚ (ٓٔ-ٔالمبحث الثاني: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )

 ٚٚ المطمب األكؿ: إعالف الكحدانية هلل تعالى

 ٜٚ المطمب الثاني: المنفعة مف تزيف السماء بالككاكب

 ٓٛ ؽ السمعالمطمب الثالث: عجز الشياطيف مف استرا

 ٖٛ (ٖٖ-ٔٔالمبحث الثالث: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )

 ٗٛ مف اإلسرار عمى اإلنكار المطمب األكؿ: تعجب النبي 

 ٚٛ المطمب الثاني: التمايز بيف الخالئؽ يـك القيامة

 ٛٛ المطمب الثالث: انقياد المشركيف عاجزيف هلل تعالى

 ٜٓ ف رؤساء الشر كأتباعيـالمطمب الرابع: التالـك بي

 ٕٜ المطمب الخامس: أئمة الكفر كأتباعيـ شركاء في العذاب

 ٜ٘ (ٜٗ-ٖ٘المبحث الرابع: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )

 ٔٗ المطمب األكؿ: اإلعراض كاالستكبار عمى كممة التكحيد
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 ٕٗ بالشعر كالجنكف المطمب الثاني: اتياـ الرسكؿ 

 ٖٗ الث: حاؿ المنكريف عذاب أليـالمطمب الث

 ََُ المطمب الرابع: حاؿ المخمصيف جنات كنعيـ

 ٕٓٔ المطمب الخامس: شراب أىؿ الجنة خمران صافيان 

 ٘ٓٔ المطمب السادس: صفات الحكر العيف

 ٛٓٔ (ٗٚ-ٓ٘المبحث الخامس: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )

 ٜٓٔ عف حاليـ في الدنياالمطمب األكؿ: تساؤالت أىؿ الجنة 

 ٕٔٔ المطمب الثاني: طعاـ كشراب أىؿ النار

 ٘ٔٔ المطمب الثالث: األبناء تتبع اآلباء في الضاللة

 ٙٔٔ المطمب الرابع: اليالؾ مصير المكذبيف في الدنيا كاآلخرة

 ٜٔٔ (ٛٗٔ-٘ٚالمبحث السادس: مقاصد وأىداؼ سورة الصافات مف اآلية )

 َُِ  نكح  المطمب األكؿ: قصة

 ُِِ  المطمب الثاني: قصة إبراىيـ 

 ُِٕ   المطمب الثالث: قصة الذبيح إسماعيؿ

 ٖٓٔ المطمب الرابع: قصة مكسى كىاركف عمييما السالـ

 ٕٖٔ  المطمب الخامس: قصة إلياس 

 ٖٗٔ  المطمب السادس: قصة لكط 

 ٖٙٔ  المطمب السابع: قصة يكنس 
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 ٜٖٔ الخاتمة

 ٜٖٔ النتائ أكالن: 

 ٓٗٔ ثانيان: التكصيات

 ٔٗٔ الفيارس

 ٕٗٔ أكالن: فيرس اآليات القرآنية الكريمة

 ٚٗٔ ثانيان: فيرس األحاديث النبكية الشريفة

 ٜٗٔ ثالثان: فيرس األعالـ المترجـ ليـ

 ٓ٘ٔ رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

 ٗٙٔ خامسان: فيرس المكضكعات

 ٓٚٔ ربيةممخص الرسالة بالمغة الع

 ٓٚٔ ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
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 ممخص الرسالة بالمغة ال ربية
 ]الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الحزب الخامس واألرب يف مف القرآف الكريـ

 ([ٛٗٔ-ٔ( وسورة الصافات مف اآلية )ٖٛ-ٕٛلسورتي يس مف اآلية )
مف سكرتي يس كالصافات  بعيفالخامس كاألر تناكؿ فييا الباحث مقاصد كأىداؼ الحزب 

 :اليالنحك الت ( عمى)مقدمة، كتمييد، كفصميف، كخاتمة :كقد جاء ىذا البحث في
كالدراسات أىمية المكضكع، كأسباب اختيار المكضكع، كأىداؼ البحث كغايتو،  :كتشمؿ المقدمة:

 .السابقة، كمني  البحث
 د السكر كاآليات كأىدافيا، كمدم أىميتيا.ف الدراسة التحميمية كمتطمباتيا، كمقاصي  بى  التمييد:

       تـ التعريؼ العاـ لسكرة يس، كبياف أىداؼ كمقاصد ىذه السكرة مف اآلية  الفصؿ األوؿ:
 .(، كدراستيا تحميمية كمكضكعيةّٖ-ِٖ)

تـ ذكر التعريؼ العاـ لسكرة الصافات، كبياف أىداؼ كمقاصد ىذه السكرة مف اآلية الفصؿ الثاني: 
 .كدراستيا تحميمية كمكضكعية (،ُْٖ-ُ)

 كضمنتيا أىـ النتائ  كالتكصيات. :الخاتمة
ABSTRACT 

 

[Analytical study of the purposes and objectives of the forty-fifth party of 

the Koran For Syria Yasin verse (  -  ) and Saaffat verse ( -   )] 

The researcher speaks about the aims and objectives of the forty-fifth of Surat 

Yasin Party and Surat Saaffat this research consist of: (introduction, preface, two 

chapters, and a conclusion) as follows: 

Introduction: include: the importance of the subject, and the reasons for 

choosing the topic, research objectives and purpose, and previous studies, and 

research methodology. 

Preface: analytical study and its requirements, and purposes of the fence and 

verses and objectives, and how important it is. 

Chapter One: The general definition of Al-Yassin, a statement of aims and 

objectives of this Surah verse (  -  ), analytical, objective and studied. 

Chapter II: The researcher mention stated general definition of Saaffat, a 

statement of aims and objectives of this verse from Sura ( -   ), analytical, 

objective and studied. 

Conclusion: The guaranteed the most important findings and recommendations. 

 

 


