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َوَلْو َكاَن ِمْن  أَفـََل يََتَدبَّرُوَن اْلقُرْآَن   ﴿
﴾ ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلوََجُدوا ِفيِه اْخِتَلفـًا َكثِيرًا

[ ِٖ: النساء]   
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 اإلىداء
 

أيىدم ىذا الجيد المتكاضع إلى الرحمة الميداة, إلى مف اشتاقت الركح لمقياه, إلى رسكؿ      

لى إخكاني كأىمي أجمعيف. كأخص ا محمد بف عبد ا  لى كالدىمِّ الكريميف العزيزيف, كا  , كا 

إلى العمؿ كالدعكة إلى  يإلى العمكـ الشرعية, ككجين تيحفز ًىم  بالذكر شيكخي كأساتذتي, كمف 

ٍسعو تربيةن ا  لى الذم بذؿ ما في كي . كأيضان أخص العمماء كطمبة العمـ كتعميمان لي , كا 

لكاء الذب عف الديف, كأىديو إلى المجاىديف المخمصيف الذيف أرادكا عزة ىذا  الربانييف, حاممي

لى الغرباء في زمف الغربة القابضيف عمى الجمر, كفي مسؾ الختاـ ال أنسى إخكاني  الديف, كا 

المحبيف الذيف لـ يألكا جيدان في عكني كمساعدتي عمميان, كمعنكيان, كماديان فأسأؿ ا ليـ التكفيؽ 

 اد في الدنيا كاآلخرة.كالسد
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 كر وتقديرش

 َتْرَضاهُ  َصاِلًحا َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديَّ  َوَعَمى َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِني َربّْ  ﴿
اِلِحينَ  ِعَباِدكَ  ِفي ِبَرْحَمِتكَ  َوَأْدِخْمِني  [ُٗ: النمؿ] ﴾ الصَّ

 ذم اآلآلء, كأشكره سبحانو أكالن كآخران, ظاىران كباطنان, سران كعبلنيةن, فيك أحمد ا 
اًلؽً  شيٍكرنا الًعٍرفىافً  أيكًلي شيٍكري  كىافى  لم ا إن و , ثيـ  [ٕ: إبراىيـ]﴾  ََلَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِئنْ : ﴿ القائؿ  ًلٍمخى
 فإني أتكجو بالشكر (ُ)"الناس ال يشكر امن ال يشكر "  كما في قكؿ النبي العدناف  المن افً 

 فما", ا حفظو" ابراىيـ الزميمي زكريا :الدكتور اَلستاذ المبارؾ كمشرفي كأستاذم إلى شيخي
رشادتو, السديدة بتكجيياتو أفادني كقد, عميٌ  كالحمـ الصبر إال منو عرفت  يكمان  بخؿ كما, القيمة كا 
 .كعممو عممو في لو كبارؾ, الجزاء خير ا فجزاه اإلشراؼ فترة طكاؿ بحثي كتقكيـ نصحي في

 البحث: ليذا المناقشيف الفاضميف األستاذيف كأشكر كما

 "ا حفظو"إبراىيـ عيسى صيدـ  :الدكتور 

 " ا حفظو"ماجد رجب سكر  :الدكتور 

ثرائو بالممحكظات القيمة ىذا مناقشة بقبكؿ تفضميما عمى  .البحث, كا 

 كأعضاء رئيسان  القرآف كعمكـ التفسير قسـ كخصكصان , الديف أصكؿ كمية كميتي كأشكر
 خير ا فجزاىـ بعنايتيـ كأحاطكنا, عمميـ كمنحكنا, أكقاتيـ لنا بذلكا طالما الذيف, تدريس
 .بيـ كنفع, فييـ كبارؾ, الجزاء

, كنبع المعرفة, كرائدة العطاء, كجامعة العمماء  كأخص بأجزؿ الشكر صرح العمـك
 الجامعة اإلسبلمية بغزة التي فتحت لنا أبكابيا لننيؿ مف معينيا, كنزداد مف عمميا.

                                                           

(, قاؿ المحقؽ: إسناده صحيح عمى ْْٗٗ(, برقـ)ِّ/ ُٔمسند أحمد, مسند أبي ىريرة رضي ا عنو, ) (ُ)
 شرط مسمـ. 
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كأتكجو أيضان بالشكر كالعرفاف لكالدتي الغالية التي لطالما شجعتني عمى مكاصمة عممي, 
ككثيران ما خصتني بدعكات صالحات صادقات, كأشكر كالدم الغالي الذم كاف لي سندان كعكنان 

 د أزرم, كيذب عني.يش بعد ا 

كال أنسى أف أخص بالشكر الجزيؿ لكؿ مف مد يد العكف كالمساعدة سكاء بالدعـ 
 المادم, أك المعنكم, أك العممي كىـ كثر ال أستثني منيـ أحدان.

فأسأؿ ا العظيـ, رب العرش الكريـ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ, كأف يككف عمبلن 
 ف, يـك ال ينفع ماؿ كال بنكف إال مف أتى ا بقمب سميـ.  صالحان لي يكـ الدي
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 المقدمة
, كأصمي كأسمـ عمى مف بعثو الحمد  الذم أنزؿ الفرقاف عمى عبده ليككف لمعالميف نذيران 

 ,كأيده ربو كأكرمو بالقرآف العظيـ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو ,كنذيران  ا بشيران 
عمى ىذه النعمة التي بيف لنا ا فييا  فنحمد ا  ,المعجزة الخالدة الباقية إلى قياـ الساعة

األخبلؽ كالمكاعظ كاألمثاؿ, ك  ليف, كالمؤمنيف كالكافريف,آديف كالضتخريف, كالميكليف كاآلأخبار األ
كاآلداب, كالعقائد كسائر األحكاـ, كالحجج القاطعات الظاىرات في الداللة عمى أنو رب األرض 

ىذه األمكر إال  فمـ يبيف لنا ا , كأنو المستحؽ لئلفراد بجميع أنكاع الطاعات ,كالسمكات
كسمؾ  ,رآفال يعرفيا كال يستنبطيا إال مف كاف مف أىؿ التدبر في الق عظيمة, ألىداؼ كمقاصد

كيقدـ الحمكؿ  المحيط, الكاقعالكريـ ليعالج بيذا الكتاب  ؛في ذلؾ سبيؿ أىؿ العمـ كالحذؽ كاإلتقاف
 لممشكبلت مف خبلؿ فيـ مقاصد القرآف كأىدافو.

 أما بعد

في تفسير القرآف  كتبالتي ال تعد كال تحصى أف كفقني أل عميٌ تعالى فمف نعـ ا  
كأف يككف لي بصمة في مشركع كمية أصكؿ الديف في تفسير القرآف الكريـ الذم ىك  العظيـ,

ف العظيـ, فكاف نصيبي مف ىذا المشركع الحزب آعبارة عف دراسة تحميمية ألىداؼ كمقاصد القر 
 .مف القرآف الكريـ الكاحد كاألربعيف

 الموضوع أواًل: أىمية

النػكر  ,كتػاب ا  مقاصػد كأىػداؼبيػاف شرؼ العمـ مف شرؼ المعمكـ, كأم شرؼ أسمى مػف  .ُ
 الذم يضيء لنا الطريؽ, كالمنياج القكيـ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو.

 كالتأصػيؿ  ليػا المعاصػرة األبعػاد بيػاف مػع, أىدافػو كبياف القرآف مقاصد لفيـ الممحة األمة حاجة .ِ
 .المحيط الكاقع تعالج كمتكاممة كاقعية قرآنية حقائؽ كاستنباط القرآف ظبلؿ في المعاصرة لممسائؿ

 بياف كيفية مكاجية الفتف مف خبلؿ آيات سكرة العنكبكت األخيرة. .ّ
ْ. .  بياف آيات ا الككنية كاالقتصادية كمكانتيا مف خبلؿ سكرة الرـك
ا ربانينا لتربية األبناء. .ٓ  بينت اآليات األكؿ مف سكرة لقماف منيجن
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 الموضوع اختيارأسباب  ثانيا:

 األجكر.كنيؿ ما عنده مف  ابتغاء كجو ا  .ُ
 َأمْ  اْلقُللْر نَ  َيتَللَدبَُّرونَ  َأَفللَ   ﴿ سػػبحانو كتعػالى: حيػث يقػػكؿبتػدبر كتابػػو الكػػريـ اسػتجابة ألمػػر ا  .ِ

, كالكقػكؼ عمػى مػا فيػو مػف المقاصػد كاألىػداؼ التػي تحتاجيػا [ِْ: محمػد]﴾  َأْقَفاُلَيلا ُقمُلوبٍ  َعَمى
 بناء نيضتيا كحضارتيا.األمة في 

كذلػؾ مػف خػبلؿ خطػة  ,الكػريـ كػامبلن  لمقػرآفألىداؼ ااالشتراؾ في إخراج سمسمة مف المقاصد ك  .ّ
كضعتيا كمية أصكؿ الديف بالجامعة االسبلمية بغزة عمى أف تكزع ىذه المقاصػد كاألىػداؼ عمػى 

كيبػػيف أىدافػػو  مػػف القػػرآف يػػدرس مقاصػػده ان طػػبلب الدراسػػات العميػػا ليكػػكف نصػػيب كػػؿ باحػػث حزبػػ
 .الكريـ(ف آالقر كأىداؼ ف في ثكب جديد تحت مسمى )مقاصد آليخرج تفسير القر 

ثػػراء المكتبػػةخدمػػة كتػػاب ا  .ْ ألىػػداؼ كمقاصػػد سػػكر القػػرآف  تحميميػػةاالسػػبلمية بدراسػػات  , كا 
 الكريـ.

مبحػػػػث فػػػػي ىػػػػذا " لحفظػػػػو ا "تكجيػػػػو شػػػػيخي كأسػػػػتاذم كمشػػػػرفي أ.د: زكريػػػػا إبػػػػراىيـ الزميمػػػػي  .ٓ
 لمكضكع.ا
 .في ضكء مقاصد القرآف لؤلمة اإلسبلميةفي بناء المجد  ما ليذا البحث مف أىمية كنفع كبير .ٔ

 السابقة ثالثًا: الدراسات
بيذا في مراكز األبحاث لـ أقؼ عمى بحث أك رسالة عممية محكمة  البحث كاالطبلعبعد 

ضػمف سمسػمة عمميػة جديػدة قامػت بيػا كميػة  فيػك ان مػف نكعػو,يعد ىذا البحػث جديػدالعنكاف, حيث 
ككػػاف نصػػيبي مػػػف ىػػذه السمسػػػمة  ,فآكعمػػـك القػػػر  التفسػػػير االسػػبلمية قسػػـصػػكؿ الػػديف بالجامعػػػة أ

 الكريـ.ف آالحزب الكاحد كاألربعيف مف القر 
 البحثمنيج  رابًعا:

لمسػػػػػكرة كمقاطعيػػػػػا لمكقػػػػػكؼ عمػػػػػى المقاصػػػػػد  كاالسػػػػػتنباطي تحميمػػػػػيالمػػػػػنيج الاتبػػػػػع الباحػػػػػث  - ُ
  كاألىداؼ.

اسػػتنباط المقاصػػد كاألىػػداؼ لمحػػزب الكاحػػد كاألربعػػيف مػػف القػػرآف الكػػريـ, مػػع الػػربط بػػالكاقع  - ِ
 المعاصر ما أمكف, كمحاكلة التأصيؿ كاستنباط النظريات القرآنية.   

 لى فصكؿ كمباحث كمطالب.إتقسيـ الدراسة  - ّ



 

 
 د

ثباتو في متف الدراسة .بذكر اسـ السكرة كرقـ اآل سكرىا,لقرآنية إلى يات اعزك اآل - ْ  ية , كا 
أك الصحيحيف  فيتخريج األحاديث مف مصادرىا األصمية مف كتب السنة فإف كاف الحديث  - ٓ

ذااكتفى بتخريجو من أحدىما  .ما أمكف كاف في غيرىما أخرجو مع بياف درجة صحتو يما, كا 
تػػػػي أنقميػػػػا ببيػػػػاف اسػػػػـ الشػػػػيرة لمكتػػػػاب كاسػػػػـ الشػػػػيرة لممصػػػػنؼ كالجػػػػزء تكثيػػػػؽ المعمكمػػػػات ال - ٔ

إال إذا اختمفػػػت الطبعػػػات أثبػػػت ىػػػذا فػػػي  ,كفػػػي فيػػػرس المراجػػػع بيانػػػات الكتػػػاب كاممػػػة ,كالصػػػفحة
 الحاشية.

 أذكر القراءات الصحيحة مف مصادرىا األصيمة. - ٕ
                            .      ( انظر)  التصرؼ في النص أك االقتباس أكتبفي حالة  - ٖ
 المغمكرة.أترجـ لؤلعبلـ  - ٗ

( تػـ الحػديث عنػو)أقػكؿ  أك الحاشػيةحالة إلى معمكمة كردت سكاء في متف الدراسػة عند اإل - َُ
ف كػاف فػي الحاشػية  (,سبؽ اإلشػارة إليػو)أك  ,مع بياف مكانو إف كاف في المتف  (سػبؽ تخريجػو)كا 

 الصفحة.كأذكر رقـ 
 الغريبة في الحاشية.بياف معنى المفردات  - ُُ
 عمؿ الفيارس البلزمة لمرسالة. - ُِ
 

 البحثا: خطة خامسً 

  اآلتي:كخاتمة عمى النحك  كثبلثة فصكؿكتتككف الخطة مف مقدمة كتمييد 
 :اآلتيمؿ عمى تالمقدمة كتش

 .أىمية المكضكع - ُ
  .المكضكع اختيارأسباب  - ِ

 .السابقة اتالدراس - ّ

 .منيج البحث - ْ

 .خطة البحث - ٓ
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 الفصل التمييدي
 مبحثين عمى ويشتمل

 والمقاصد واَلىدافالدراسة التحميمية بتعريف ال :المبحث اَلول
 ويشتمل عمى خمسة مطالب

  لغة كاصطبلحان, كبياف متطمباتيا تعريؼ الدراسة التحميمية :المطمب اَلول
 كاصطبلحا, كبياف أىميتياتعريؼ المقاصد كاألىداؼ لغة   :المطمب الثاني
 الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ المطمب الثالث:

 المصنفات في مقاصد السكر كاآلياتأشير  المطمب الخامس:

 المبحث الثاني: التعريف بسور العنكبوت والروم ولقمان

 ويشتمل عمى ث ثة مطالب

 التعريؼ بسكرة العنكبكت المطمب اَلول:
 التعريؼ بسكرة الرـك المطمب الثاني:
 لقماف التعريؼ بسكرة  المطمب الثالث:

 

 الفصل اَلول

 (ٜٙ – ٙٗ)من  ية لمقاصد وأىداف سورة العنكبوت  ةالتحميمي دراسةال
 خمسة مباحثويشتمل عمى 
 التعجيزية ومطالبيم, الكتاب أىل مجادلة طريقة في توجييات: اَلول المبحث

 مطالب خمسة عمى ويشتمل
 الكتاب أىؿ مجادلة طريقة في تكجييات: اَلول المطمب
 ا عند مف القرآف ىذا ككف في  النبي أمية داللة: الثاني المطمب
  النبي بو جاء عما الكفار رغبة: الثالث المطمب
  محمد نبكة عمى  ا شيادة: الرابع المطمب
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 التعجيزية الكتاب أىؿ مطالب: الخامس المطمب
 الثاني: أمر المؤمنين باليجرة وثواب الصابرين بحثالم

 ث ثة مطالب عمى ويشتمل
 الدينية الشعائر إلقامة باليجرة المؤمنيف أمر: اَلول المطمب
 الصابريف المتككميف ثكاب: الثاني المطمب
 المخمكقات جميع يرزؽ ا: الثالث المطمب

 الثالث: اعتراف المشركين بقدرة ا بحثالم
 مطمبين عمى ويشتمل
 الخالؽ ىك ا بأف المشركيف اعتراؼ :اَلول المطمب
 المحيي باإللو المشركيف اعتراؼ: الثاني المطمب

 الرابع: حقيقة الدنيا وطبيعة الكفار فييا  بحثالم
 مطالب ث ثة عمى ويشتمل
 كالمعب الميك الدنيا حقيقة: اَلول المطمب
 المتناقضة الكفار طبيعة: الثاني المطمب
 النعـ مقابمة في الكفار طبيعة: الثالث المطمب

 الخامس: عقاب الكافرين وجزاء المحسنين بحثالم
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 كيشتمؿ عمى مبحثيف

 بالدراسة التحميمية كالمقاصد كاألىداؼالتعريؼ المبحث اَلول: 

 التعريؼ بسكر العنكبكت كالرـك كلقمافالمبحث الثاني: 
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 اَلول المطمب

 متطمباتيا وبيان واصط حًا, لغة التحميمية الدراسة تعريف

الدراسة التحميمية لغة كاصطبلحان, التعريؼ ب ,يتككف ىذا المطمب مف أمريف كىما
 متطمبات الدراسة التحميمية.ك 

 بالدراسة التحميمية لغة واصط ًحاأواًل: المقصود 

ليذا المكضكع, بنا أف نفيـ المعني المغكم االصطبلحي يجدر  قبؿ الشركع في الدراسة
ذا نظرنا لممصطمح الذ ا مركبناكا  مف مفردتيف, كىما:  كيبنا كصفيناتر  م بيف أيدينا نجده مصطمحن
 )الدراسة(, ك)التحميمية(.

عمى حدة, كمف ثـ يتسنى التعريؼ بيذا  ف تناكؿ كؿ مفردة مف ىذا المصطمحإذف البد م
 المصطمح مركبان.

 المقصود بالدراسة لغة: - ٔ
(, درس الكتاب يدرسو درسن ىي مصدر مف الفعؿ  , كدارسو, مف ذلؾ, , كدراسةن ا)دىرىسى

, [دىارىٍستى ]ك, [َُٓ: األنعاـ] ﴾ َدَرْستَ  َوِلَيُقوُلوا ﴿كأنو عانده حتى انقاد لحفظو. كقد قرئ بيما: 
أم: ىذه  قرأت كتب أىؿ الكتاب, كدارست: ذاكرتيـ, كقرئ: دىرىسىٍت كدىريسىٍت,, [تٍ سى رى دى ]كقيؿ: 

, كأيضا مف درس ُمحت, كدرست أشد مبالغة. كأصؿ الدراسة الرياضةنأخبار قد عفت كا
 .ِلكي أحفظ كتابان  دراسة, كدارست فبلنان 

 
 المقصود بالدراسة اصط ًحا: – ٕ

ا, ىي:  عبارة عن بعد قراءة مستفيضة يظير لمباحث أف المقصكد بالدراسة اصطبلحن
أو أكثر وفق المناىج البحثية المعتبرة؛ لموصول إلى نتيجة بحث وتحقيق لمسألة عممية 

  معينة.

                                                           

ُ   :(.ٕٗ/ٔمنظكر )لساف العرب: البف انظر 
ِ ( ٕالعيف: لمفراىيدم/ِِٕ.) 
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 المقصود بالتحميمية لغة: - ٖ
م تؿى مى مصدر مأخكذ مف مادة )حى  مُّيا حبلن إذا فىتىٍحتىيا فانحى مىٍمتي العيٍقدةى, أحي  ُ(, تقكؿ: حى

 ؿى : حى ؿُّ ت. كالحى فتحيا كنقضيا فانحمٌ : بلن ا حى يى مُّ حي يى  العقدةى  ؿٌ (, تقكؿ حى ؿ  كمأخكذة أيضا مف مادة )حى 
 . ِالعقدة

 المقصود بالتحميمية اصط ًحا: – ْ

عممّية تقسيم الكّل إلى أجزائو, ورّد الّشيء إلى )): ىوو  التحميؿالتحميمية مأخكذة مف 
 .ّ((عناصره

 المقصود بالدراسة التحميمية اصط حًا: - ٘
تقسيم النص القر ني إلى  ىو: التحميمية المقصكد بالدراسةكالذم يظير لمباحث أف  

؛ الستنتاج المقاصد, الوقوف عمييا, والنظر فييا بتدبر, والغوص في أعماقياأجزاء متناسقة و 
 واَلىداف والحكم واَلحكام. 

 التحميمية الدراسة : متطمباتنًياثا

ثماران  عند خكض غمار أم بحث عممي يعكد عمينا بالنفع في الدنيا كاآلخرة, كنجني     
, البد مف متطمبات شخصية ذاتية, كمتطمبات عممية في الباحث, فكيؼ إذا كاف ىذا يانعةن 

ىذه  عمىليذا يجب التعرؼ ؛ البحث يخدـ العمـك الشرعية السيما التي تتعمؽ بكتاب ا 
 ًقبؿ الباحثيف حتى يسيركا في ظبلليا. مفالمتطمبات 

 متطمبات شخصية ذاتية: - ٔ

ليذه  , ال ألغراض دنيكية دنيئة حتى يكتب ا اإلخبلص كتصحيح النية كالقصد   - أ
﴾  الدّْينَ  َلوُ  ُمْخِمِصينَ  المَّوَ  ِلَيْعُبُدوا ِإالَّ  ُأِمُروا َوَما﴿  الدراسة القبكؿ كلكاتبيا السداد, قاؿ تعالى:

 .(ْ)ِبالنّْيَّاِت ..." اََلْعَمالُ  ِإنََّما " , كيقكؿ النبي [ٓ: البينة]

                                                           

ُ :العيف: لمفراىيدم انظر (ّ/ِٕ.) 
ِ :(.ُٗٔ/ُُلساف العرب: البف منظكر ) انظر 

ّ :(.َٓٓ/ُمعجـ المغة: ألحمد مختار ) انظر 
( عف ُ(, برقـ )ٔ/ُ, )أخرجو البخارم: كتاب: بدء الكحي, باب: كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ ا  (ْ)

"إنما األعماؿ بالنية", بمفظ "إنما  , كأخرجو مسمـ: كتاب: اإلمارة, باب: قكلو عمر بف الخطاب 
 (.َُٕٗ(, برقـ )ُُٓٓ/ّاألعماؿ بالنية", )
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؛ ألنيا أسمـ كأعمـ كأحكـ, كيؼ ال لنا مرشدان  عقيدة السمؼ دليبلن ف ك بحيث تكصحة المعتقد  - ب
الرعيؿ األكؿ الذيف  فيـكىـ قد عاصركا نزكؿ الكحي, كىـ أعمـ بمغة القرآف كبمراد ا كرسكلو 

رده, االبتداع ك  تككف بترؾ توكصحالمعتقد فسبلمة  .تتممذكا عمى يد المعمـ األكؿ محمد 
قاؿ حتى أدت بكثير مف القيؿ ك الالمناىج الكبلمية كالفمسفية التي ليس فييا إال االبتعاد عف ك 

 . أصحابيا لمشؾ با 
التجرد عف األىكاء؛ ألنيا الميمكة في الدنيا كاآلخرة, كال سبيؿ كال مناص لمنجاة في الداريف إال  - ت

 . ليطيب الثمر ىكاءكترؾ األ ,بالتجرد كالمكضكعية
  َياِتيَ  َعنْ  َسَأْصِرفُ  ﴿حسف الخمؽ كالتكاضع لمحؽ كلمخمؽ, كترؾ الكبر حيث يقكؿ تعالى:  - ث

 .[ُْٔ: األعراؼ] ﴾اْلَحقّْ  ِبَغْيرِ  اَْلَْرضِ  ِفي َيَتَكبَُّرونَ  الَِّذينَ 
, حيث ة النفس عف الكقكع فيياكمجاىدكعدـ االصرار عمييا, البعد عف المعاصي كالذنكب,  - ج

نَّ  ُسُبَمَنا َلَنْيِدَينَُّيمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ  ﴿يقكؿ تعالى:  : العنكبكت]﴾  اْلُمْحِسِنينَ  َلَمعَ  المَّوَ  َواِ 

 ﴾ اْلُمَطيَُّرونَ  ِإالَّ  َيَمسُّوُ  الَ ﴿ إذا كاف كتاب ا ال يمسو إال طاىر كما في قكلو تعالى ف, [ٗٔ
 كتاب ا ال يعطى إال لطاىر مف الذنكب كالمعاصي., فأيضا فيـ [ٕٗ: الكاقعة]

 تحقيؽ كماؿ اإليماف, كالعمؿ عمى زيادتو, كترؾ حب الدنيا كالتعمؽ بيا. - ح
الذكاء كالفيـ كىما نعمة مف ا تعالى, يتفاكت فييما الناس, كلكف إذا أقبؿ اإلنساف عمى ا  - خ

 كالكحي. أسرار العمـما استغمؽ عميو مف بصدؽ يفتح لو 

 ال أنو كاعمـ )) ىذه المتطمبات الذاتية فيقكؿ: ُ-رحمو ا –كيجمؿ لنا اإلماـ الزركشي 
 قمبو كفي المعرفة, غيب مف العمـ أسرار لو يظير كال حقيقة, الكحي معاني فيـ لمناظر يحصؿ
 متحقؽ غير يككف أك الدنيا حب أك ىكل أك كبر قمبو في أك ذنب, عمى إصرار أك بدعة

 يككف أك بظاىر, عمـ إال عنده ليس مفسر قكؿ عمى امعتمدن  أك التحقيؽ ضعيؼ أكاإليماف, 
 .ِ ((بعض مف آكد كبعضيا كمكانع, حجب كميا كىذه معقكلو, إلى اراجعن 

 
                                                           

ُ :محمد بف بيادر بف عبد ا الزركشي, أبك عبد ا, بدر الديف: عالـ بفقو الشافعية كاألصكؿ. تركي  ىو
 انظر:ىػ(. لو تصانيؼ كثيرة في عدة فنكف. ] ْٕٗىػ(, كتكفي )ْٕٓاألصؿ, مصرم المكلد كالكفاة, كلد )

 (.[َٔ/ٔاألعبلـ: لمزركمي )
ِ ( ِالبرىاف/َُٖ-ُُٖ.) 
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 (ُ)عممية متطمبات - ٕ
 المشتركة األلفاظ كمعرفة العربي, الكضع بحسب األلفاظ معمكمات لمعرفة :المغة عمم - أ

 .فيو الشركع لو يجكز فبل بيا إلماـ لو يكف لـ فإف كشبييا, كالعيف
 كالتركيب كاإلفراد االشتقاؽ حيث مف العربية الكممات أحكاـ لمعرفة النحو والتصريف: عمم - ب

 كالبناء. كاإلعراب
 تراكيب خكاص بو ييعرؼ المعاني, فعمـ : "كالبديع كالبياف, المعاني,"كىي  الب غة: عموم - ت

 حيث اختبلفيا مف التراكيب خكاص بو ييعرؼ البياف, كعمـ المعنى, إفادتيا جية مف الكبلـ
  .الكبلـ تحسيف كجكه بو ييعرب البديع, كعمـ كخفائيا, الداللة كضكح بحسب

 كالتقييد ,النزكؿ كسبب كالمبيـ, المجمؿ لتفسير المبيِّنة األحاديث كخاصة الحديث: عمم - ث
 يشكؿ ما تكضيح عمى بيا ليستعيف بالنسخ؛ غالبا عنو المعبر لمعاـ كالتخصيص ,لممطمؽ
 .عميو

 كداللة كالتقييد كاإلطبلؽ ,كالخصكص كالعمكـ ,بييفتكال اإلجماؿ لمعرفة الفقو: أصول عمم - ج
 .عنيا كيتفرع يشبييا كما كالنكاىي األكامر

ا عمـ كبعض العمماء يطمقكف عبارة عمـ  أصول الدين: عمم - ح الكبلـ كيجب العقيدة كالتكحيد كأيضن
 لئبل النبكات في كالنظر يجب, كما يستحيؿ كما ا عمى يجكز ما لمعرفة بأصكؿ الديف؛العمـ 
 فيو لما المنطؽ؛ مف العمماء مف يضيؼ ىنا عمـ فييا, كأيضان  ييمؾ قد أخطاء في المفسر يقع
 . كأىؿ االبتداع األىكاء أصحاب عمى ردال يةكيفك  ,الجدؿ كجو معرفة مف

 األكثر لممعاني المحتممة الكجكه بعض كترجيح ,بالقرآف النطؽ كيفية لمعرفة القراءات: عمم - خ
 .كاألضعؼ األقؿ البعض عمى بيا لمقارئيف بالنسبة رجحانان 

 فييا المجتيديف كآراء في محاليا, كبيانيا فيو العممية الشرعية األحكاـ لمعرفة الفقو: عمم - د
 .كتقى عقيدة كاألحكط ,دليبلن  األقكل ىك بما كاألخذ

 .اآلية مف المراد فيـ عمى يعيف النزكؿ سبب معرفة فإ إذ :النزول أسباب عمم - ذ
                                                           

: ال يجكز ألحد أف يتعاطى تفسير  (ُ) اختمؼ الناس في تفسير القرآف ىؿ يجكز لكؿ أحد الخكض فيو؟ فقاؿ قـك
ف كاف عالمن  ا في معرفة األدلة كالفقو كالنحك كاألخبار كاآلثار كليس لو إال أف ا متسمن ا أديبن شيء مف القرآف كا 
في ذلؾ كمنيـ مف قاؿ: يجكز تفسيره لمف كاف جامعا لمعمـك التي يحتاج  ينتيي إلى ما ركم عف النبي 

/ ْاإلتقاف: لمسيكطي ) انظر:ثرنا ذكر المتطمبات العممية لمباحث في كتاب ا.] آالمفسر إلييا؛ لذلؾ 
ُِّ.]) 
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 .القرآف في منيا أجمؿ ما تكضيح عمى يعيف تفصيبلن  القصة معرفة ألف :القصص عمم - ر
 بحكـ أفتى ربما الناحية, ىذه فقد كمىف. غيره مف المحككـ يعمـ كبو :والمنسوخ الناسخ عمم - ز

 .كاإلضبلؿ الضبلؿ في فيقع منسكخ
 فيميميـ المتقيف العامميف العالميف عباده مف يشاء لمف تعالى ا يكرثو عمـ كىك الموىبة: عمم - س

 المكجبة األسباب أخذب تحصيمو, إنما يككف كتابو, كأشار السيكطي إلى طريؽ بأسرار المعرفة
 . ُكالزىد العمؿ مف لو

, كلمتكجيو  اإللمام بالعموم العصرية: - ش مف طب, كفمؾ, كاقتصاد؛ لبلرتباط الكثيؽ بيف العمـك
 الصحيح آليات القرآف الكريـ .

 كاآلية ىي التي العمكـ فيذه)) :ِالدنيا أبي ابف كألىمية ىذه العمكـ كمكانتيا؛ قاؿ 
ذا عنو المنيي بالرأم امفسرن  كاف بدكنيا فسر فمف بتحصيميا إال مفسرا يككف ال لممفسر  فسر كا 

 عمـك عندىـ كاف كالتابعكف كالصحابة: عنو, قاؿ المنيي بالرأم امفسرن  يكف لـ حصكليا مع
 . )) ّ النبي مف األخرل العمكـ كاستفادكا باالكتساب ال بالطبع العربية

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُ :(, ُِٔ-ُِٓ-ُِْ-ُِّ/ْ(, اإلتقاف: لمسيكطي )ٖ-ٕ/ُبياف المعاني: لعبد القادر الحكيش ) انظر
 (.ُُٗ-َُٗ/ُكالتفسير كالمفسركف: لمذىبي )

ِ  :عبد ا بف محمد بف عبيد بف سفياف, ابف أبي الدنيا القرشي األمكم, مكالىـ, البغدادم, أبك بكر: ىو
" مكاـر األخبلؽ". ككاف مف الكعاظ مصنفات, منيا " الفرج بعد الشدة " ككثير مف اللو  .حافظ لمحديث

ف شاء أبكاه. مكلده ككفاتو العارفيف بأساليب  الكبلـ كما يبلئـ طبائع الناس, إف شاء أضحؾ جميسو, كا 
 ([.ُُٖ/ْ: األعبلـ: لمزركمي )انظرىػ(.] ُِٖ - َِٖببغداد )

ّ :(.ُِٔ/ ْاإلتقاف: لمسيكطي ) انظر 
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 الثاني المطمب

 أىميتيا وبيان واصط حًا, لغة واَلىداف المقاصد تعريف

 واصط ًحا لغة المقاصد أواًل: تعريف

 المقاصد لغة: - ٔ
 عند تتبع معنى المقاصد لغة فإنيا ترجع إلى عدة معاني وىي:

د الطريق: استقامة - أ  ﴾ السَِّبيلِ  َقْصدُ  المَّوِ  َوَعَمى : ﴿تعالى كقكلو .قاًصد فىييكى  قىٍصدنا, يىٍقًصدي  قىصى
 الكاضحة, كالبراىيفبالحجج  إليو كالدعاء المستقيـ, الطريؽ تبييف ا عمى أم ؛[ٗ: النحؿ]

 .ُاستقاـ أم أمره في فبلف كاقتصد .قاصد غير طريؽ كمنيا أم جائر كمنيا
 كالقصد. كالتقتير اإلسراؼ بيف ما كىك اإلفراط, فالقصد خبلؼ الطرفين: بين العدل والوسط - ب

 .ِاقتصد كقد النفقة في مقتصد فبلف: يقاؿ. يقتر كال يسرؼ ال أف: المعيشة في
 .ّاألمر إليو كأقصدني لو كقصد قصدان  يقصده تقكؿ: قصده  واَلم: االعتماد - ت
 نحكت: قصده كقصدت .بمعنى إليو كقصدت لو كقصدت قصدتو: تقكؿ الشيء: إتيان - ث

 .ْنحكه
 ىذاسكاء كاف ىذا التكجو كالنيكض عمى اعتداؿ أك جكر,  التوجو والنيوض نحو الشيء: - ج

 .ٓالحقيقة في أصمو
 كضعت التي األىداؼ: الشريعة مقاصدك )) ,مساعدتو كذا فعؿ مف مىٍقًصدم والفحوى: الغاية, - ح

 .(ٔ)((بينيا ما أك السطكر كراء ما: الكبلـ مقاصد, ك ليا

                                                           

ُ :(, القامكس المحيط: لمفيركز ْٓ/ٓ(, العيف: لمفراىيدم )ّْٓ-ّّٓ/ّلساف العرب: البف منظكر ) انظر
 (.َُّآبادم )

ِ :(, القامكس المحيط: لمفيركز ٓٓ/ٓ(, العيف: لمفراىيدم )ّْٓ-ّّٓ/ّلساف العرب: البف منظكر ) انظر
 (.َُّآبادم )

ّ :(.ّٔ/ٗركس: لمزبيدم )(, تاج العّّٓ/ّلساف العرب: البف منظكر ) انظر 
ْ :(.ّّٓ/ّلساف العرب: البف منظكر ) انظر 
ٓ :(.ّٔ/ٗتاج العركس: لمزبيدم ) انظر 
 (.َُِٖ/ ّمعجـ المغة: ألحمد مختار )  (ٔ)
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 :المقاصد اصط ًحا - ٕ
إال أف تعريفيـ لممقاصد تعريؼ بتعريفات كثيرة, المقاصد  كحديثان  لقد عرؼ العمماء قديمان       
كالذم يظير لمباحث أف  حيث العمكـ فقط, إال مفىذا البحث مضمكف مع  ناسبتيال  ,عاـ

ىي المعاني )): أٌف المقاصد, مضمكنيا القرآنيالتعريؼ الذم يتطابؽ مع فحكل ىذه الرسالة ك 
كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا, بحيث ال تنحصر مبلحظتيا 

 :(ُ)((بالمكف عمى نكع خاص مف أحكاـ الشريعة

 : تعريف اَلىداف لغة واصط ًحااثانيً 

 اَلىداف لغة: - ٔ
 لؾ أىدؼ قد: كاستقبمؾ لؾ كانتصب منؾ دنا شيء لكؿ األىداؼ جمع ىدؼ, يقاؿ

 ,استقباالن  استقبمؾ قد رأيتو شيء ككؿ. قربكا أم القكـ أىدؼ. الدنك كاإلىداؼ .كاستيدؼ الشيء
يرميو  لمف النتصابو اليدؼ أخذ ذلؾ كمف انتصب, أم استيدؼ كقد. كمستيدؼ ميدؼ فيك

عمى  كيطمؽ أيضان  .مرتفع عظيـ شيء كؿ: كاليدؼ. بالسياـ فيو (ِ)المنتضؿ الغرض: كاليدؼ
الرمؿ أك الجبؿ, كيطمؽ عمى الرجؿ الجسيـ  مف مرتفع مشرؼ, كعمى كؿ حيد مرتفع بناء كؿ

كقد يأتي اليدؼ بمعنى القصد  ّالطكيؿ العنؽ العريض األلكاح, كقيؿ: ىك الثقيؿ النؤكـ.
 .ْكالسرعة

                                                                     اَلىداف اصط حًا: - ٕ
نما تتعمؽ بعمـ  كقعت عمى تعريفات عديدة لؤلىداؼ إال أنيا ال تتعمؽ بيذه الدراسة كا 

فيمكف القكؿ إنيا:  الدراسة ما ما يتعمؽ بيذهالتربية الحديث الذم يتعمؽ بالناحية التعميمية, أ
الحكم والغايات والنتائج المستنبطة من النص القر ني التي تعود عمى الفرد, واَلسرة, والمجتمع 

 واَلمة, بالنفع والص ح في الدارين.
 

                                                           

 (.ُِٓ) البف عاشكر: مقاصد الشريعة (ُ)
 ([.ِِٗ-َٓٔ/ ِالكسيط ) : المعجـانظراليدؼ ال ًذم يٍرمى ًإلىٍيًو, كيستبؽ القـك في الرمي إليو.] ىو: (ِ)
ّ :(.ّْٔ-ّْٓ/ٗلساف العرب: البف منظكر ) انظر 
ْ :(.ِّّّ/ّمعجـ المغة: ألحمد مختار ) انظر 
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 : أىمية معرفة مقاصد وأىداف السور واآليات:ثالثًا

الشريعة بشكؿ عاـ, كمقاصد كأىداؼ السكر مما ال شؾ فيو أف أىمية معرفة مقاصد     
 ؛كاآليات بشكؿ خاص, ال يحتاجيا العامي بخبلؼ العالـ فحؽ عميو معرفة ىذا العمـ الدقيؽ
-ليحسف تنزيؿ النصكص عمى الكاقع, كليسترشد بيا في فيـ النصكص يقكؿ الطاىر بف عاشكر

ألف معرفة مقاصد الشريعة  ؛الشريعةكليس كؿ مكمؼ بحاجة إلى معرفة مقاصد )): ُ-رحمو ا 
نكع دقيؽ مف أنكاع العمـ, فحؽ العامي أف يتمقى الشريعة بدكف معرفة المقصد ألنو ال يحسف 
ضبطو كال تنزيمو, ثـ ييتكسعي لمناس في تعريفيـ المقاصد بمقدار ازدياد حظيـ مف العمكـ الشرعية 

يعكد بعكس المراد. كحؽ العالـ فيـي لئبل يضعكا ما ييمقنكف مف المقاصد في غير مكاضعو, ف
    .ِ((في ذلؾ متفاكتكف عمى قدر القرائح كالفيكـ -كما قمنا-المقاصد, كالعمماء 

 :تيةويمكن إجمال أىمية المقاصد في النقاط اآل

 .ّ((بالمقاصد في فيـ النصكص كتكجيييااالستعانة )) .ُ
 التسييؿ يثمر فإنو التفسير, عمـ في السكرة, كالتبحر تمؾ مف آية كؿ تفسير مف الحؽ معرفة .ِ

 .ْكالتيسير لو
 ِلَيدَّبَُّروا ُمَباَركٌ  ِإَلْيكَ  َأْنَزْلَناهُ  ِكتَابٌ  ﴿التكجيو اإلليي ببياف مقصد إنزاؿ الكتاب, فيقكؿ تعالى:  .ّ

 ُأمَّةٍ  ُكلّْ  ِفي َبَعْثَنا َوَلَقدْ ﴿  , كبياف مقصد بعث الرسؿ[ِٗ: ص]﴾ اَْلَْلَباِب  ُأوُلو َوِلَيَتَذكَّرَ   َياِتوِ 
 , كبياف مقصد إرساؿ الحبيب محمد [ّٔ: النحؿ]﴾  الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا المَّوَ  اْعُبُدوا َأنِ  َرُسواًل 
 ﴿ كبياف المقصد مف خمؽ الخمؽ [َُٕ: األنبياء] ﴾ ِلْمَعاَلِمينَ  َرْحَمةً  ِإالَّ  َأْرَسْمَناكَ  َوَما , 

                                                           

ُ :محمد الطاىر بف عاشكر: رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع الزيتكنة كفركعو بتكنس. مكلده  ىو
( شيخا لئلسبلـ مالكيا. كىك مف أعضاء ُِّٗىػ(. عيف )عاـ  ُّّٗ - ُِٔٗككفاتو كدراستو بيا )

    اإلسبلمية( المجمعيف العربييف في دمشؽ كالقاىرة. لو مصنفات مطبكعة, مف أشيرىا )مقاصد الشريعة 
    )التحرير كالتنكير( في تفسير القرآف, صدر منو عشرة أجزاء. النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ( ك )أصكؿك
 (.[ُْٕ/ٔاألعبلـ: لمزركمي ) انظر:] 

ِ ( ُٖٖمقاصد الشريعة : البف عاشكر.) 
ّ ( ٕٗأىمية المقاصد: لسميح الجندم.) 
ْ  :مصاعد النظر: لمبقاعي انظر(ُ/ُٓٓ.) 
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ْنَس  اْلِجنَّ  َخَمْقتُ  َوَما ﴿ َيا  ﴿, كبياف المقصد مف العبادة [ٔٓ: الذاريات]﴾  ِلَيْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإلِْ
, كبياف [ُِ: ]البقرة ﴾ َتتَُّقونَ  َلَعمَُّكمْ  َقْبِمُكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َخَمَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاُس  َأيَُّيا

 ِإنَّ  ﴿المقصد مف بعض التشريعات مثؿ الصبلة, القصاص, كالصياـ حيث يقكؿ ا تعالى: 
َ ةَ  َيا  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلُكمْ ﴿ , كيقكؿ[ْٓ: العنكبكت]﴾ َواْلُمْنَكر اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َتْنَيى الصَّ
 َعَمْيُكمُ  ُكِتبَ   َمُنوا الَِّذينَ  يا َأيَُّيا ﴿, كيقكؿ: [ُٕٗ: البقرة]﴾  َتتَُّقونَ  َلَعمَُّكمْ  اَْلَْلَبابِ  ُأوِلي

َيامُ  , فيذا غيض مف فيض, [ُّٖ: البقرة] ﴾ َتتَُّقونَ  َلَعمَُّكمْ  َقْبِمُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَمى ُكِتبَ  َكَما الصّْ
يأتيو كقميؿ مف كثير؛ يبيف لنا التكجيو اإلليي لمبحث عف مقاصد الكتاب العزيز الذم ال 

 الباطؿ مف بيف يديو, كال مف خمفو.
براز إعجاز القرآف في ككنو المصمح  االجتياد كمحاكلة فيـ .ْ مراد ا مف كتابو الكريـ, كا 

 لممجتمعات كاألفراد إلى قياـ الساعة.
لزيادة اإليماف بكتاب ا تعالى, كأنو ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو, كال مف خمفو بؿ ىك  .ٓ

 يصدؽ بعضو بعضان.  محكـ, متناسؽ,
سقاط األحكاـ إمعرفة المقصد, رسالة لممغالي بالقرآف, كالجافي عنو؛ لبلعتداؿ كالتكسط في  .ٔ

 عمى الكاقع, كالرجكع لمنطكؽ كمفيكـ النص معان.
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 الثالث المطمب

 واَلىداف المقاصد بين الفرق 

مف يفرؽ بيف المقاصد مف خبلؿ البحث, كالتنقيب في أمات الكتب, لـ يجد الباحث      
عماؿ العمماء, كلـ يجد فرقان دقيقان بينيما, لكف بتدقيؽ الفكر, ك  مف كاألىداؼ كقؼ الباحث النظر ا 

 اآلتية: عمى الفركؽ

  إف األىداؼ عامة, بحيث تمثؿ الخطكط الرئيسة, بخبلؼ المقاصد خاصة كتككف
 لمسائؿ جزئية.

  مسبقان, بخبلؼ المقاصد قد تكضع إف األىداؼ تكضع قبؿ البدء بأم عمؿ فيي تحدد
 قبؿ أك بعد البدء بأم عمؿ.

  األىداؼ تككف متعددة لمشيء الكاحد بحيث تشمؿ أكثر مف مسألة كقضية, بخبلؼ
 المقاصد ال تتعدد في غالب األحياف كتككف محصكرة كمحددة.

 األىداؼ قد تتحقؽ كميا, أك بعضيا في الغرض الذم  ,في قضية تحقيؽ كتحقؽ النتائج
 ضعت لو, بخبلؼ المقاصد فيي تتحقؽ إذا عمؿ بيا؛ ألنيا محصكرة كمحددة.   ك 
  األىداؼ في زمف تحققيا قد ال تتحقؽ في الحاضر, أك المستقبؿ القريب, فتطكؿ

 لممستقبؿ البعيد, بخبلؼ المقاصد متى كجدت تحققت.
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 الرابع المطمب

 واآليات السور مقاصد في المصنفات أشير

ىذا المطمب تتبع الباحث أشير المصنفات في مقاصد السكر كاآليات مع اختبلؼ كفي      
مقاصد كأىداؼ القرآف,  المناىج كالمدارس التي تنتمي إلييا ىذه المصنفات لكنيا تشترؾ ببياف

 :كىي كاآلتي

 أواًل: المصنفات التي عنيت بالمقاصد واَلىداف وكان ليم منيج متبع في ذلك

مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر, كنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر,  (ُ
 .-رحمو ا–ككبل الكتابيف لئلماـ البقاعي 

 .-ا رحمو –بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز, لمفيركز آبادم  (ِ
 . -رحمو ا-التحرير كالتنكير, لمطاىر بف عاشكر (ّ
 .-رحمو ا–في ظبلؿ القرآف, لسيد قطب  (ْ
 . -رحمو ا –التفسير المنير, لكىبة الزحيمي  (ٓ
 .-ا رحمو –تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي  (ٔ
 .-ا رحمو –قبس مف نكر القرآف, كصفكة التفاسير, كبلىما لمشيخ الصابكني  (ٕ
 -حفظو ا –مقاصد السكر كأثر ذلؾ في فيـ التفسير, لمشيخ صالح آؿ الشيخ  (ٖ
 .-حفظو ا –عمـ مقاصد السكر, د. محمد ربيعة  (ٗ
 .-حفظو ا –أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا في القرآف الكريـ, لعبد ا شحاتة  (َُ

 : المصنفات التي أشارت لعمم المقاصد القر ن في ثناياىا بدون أن يظير ليا منيج متبعثانًيا

 .-ا رحمو– الرازم لمفخر, الكبير التفسير أك, الغيب مفاتيح (ُ
 .-ا رحمو– مزمخشرمل, التأكيؿ كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ (ِ
 .ُ-ا رحمو – الشاطبي لئلماـ, المكافقات (ّ
 "الخكاطر" بػ المسمى -ا رحمو – الشعراكم الشيخ تفسير (ْ

                                                           
ُ :كاف  ,أصكلي حافظ مف أىؿ غرناطة ,يبإبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاط ىو

/ ُاألعبلـ لمزركمي ) انظر:ىػ(. ] َٕٗمف كتبو )المكافقات في أصكؿ الفقو(, تكفي عاـ ) ,مف أئمة المالكية
ٕٓ.]) 
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 المبحث الثاني 

 التعريف بسور العنكبوت والروم ولقمان
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 المطمب اَلول

 التعريف بسورة العنكبوت

 بين يدي السورةأواًل: 

  اسم السورة: - ٔ
كعمكـ القرآف, ككتب سكرة العنكبكت, ىكذا كرد اسميا في المصاحؼ, ككتب التفسير 

      ا رسكؿ أف, رضي ا عنيا قالت عائشة كقد جاءت ىذه التسمية عمى لساف الحديث.
 اَلولى الركعة في وقرأ سجدات وأربع ركعات أربع والقمر الشمس كسوف في يصمي كان" 

 ُ. " بيس الثانية وفي,  الروم أو,  بالعنكبوت

في تعداد سكر  ِكال يعرؼ لسكرة العنكبكت اسـ غير ىذا االسـ, كذكر السخاكم ))  
, [ِ ,ُ: العنكبكت]﴾ ُيْفَتُنونَ  اَل  َوُىمْ   َمنَّا َيُقوُلوا َأنْ  ُيْتَرُكوا َأنْ  النَّاُس  َأَحِسبَ  * الم ﴿القرآف قكلو: 

 ْ((تسمى بو., كلكنو لـ يصرح أف مطمع السكرة ىك اسـ ّكتسمى سكرة العنكبكت

المثؿ بالعنكبكت, لمف  كسبب تسمية السكرة بسكرة العنكبكت؛ إنما ىك لضرب ا 
 اْلَعْنَكُبوتِ  َكَمَثلِ  َأْوِلَياءَ  المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  اتََّخُذوا الَِّذينَ  َمَثلُ  ﴿اتخذ مف دكف ا أكلياء, قاؿ تعالى: 

نَّ  َبْيتًا اتََّخَذتْ   .[ُْ: العنكبكت]﴾  َيْعَمُمونَ  َكاُنوا َلوْ  اْلَعْنَكُبوتِ  َلَبْيتُ  اْلُبُيوتِ  َأْوَىنَ  َواِ 

 
 

                                                           

ُ (, ُْٖ/ ِفي سننو: كتاب العيديف, باب صفة صبلة الخسكؼ كالكسكؼ كىيئتيما, ) أخرجو الدارقطني
 (.ُْٔ/ِصحيح ) :الحاشيةفي , قاؿ المحقؽ (ُِٕٗبرقـ )

ِ الشيخ اإلماـ العبلمة شيخ القراء كاألدباء عمـ الديف أبك الحسف عمي بف محمد ابف عبد الصمد بف ىو :
الشافعي, نزيؿ دمشؽ. كلد سنة ثماف كخمسيف, أك سنة تسع. قاؿ عطاس اليمداني, المصرم, السخاكم, 

اإلماـ أبك شامة: كفي ثاني عشر جمادل اآلخرة سنة ثبلث كأربعيف كست مائة تكفي شيخنا عمـ الديف 
خبات, كمنو استفدت  عبلمة زمانو كشيخ أكانو بمنزلو بالتربة الصالحية, ككاف عمى جنازتو ىيبة كجبللة كا 

 ([.َّٓ-ّْٗ/ُٔسير أعبلـ النببلء: لمذىبي ) انظر:لقراءات, كالتفسير, كفنكف العربية. ] جمة كا عمكمان 
ّ (.ُٗر: جماؿ القراء: لمسخاكم )انظ 
ْ ( َُّأسماء سكر القرآف: لمنيرة الدكسرم.) 
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 مكان النزول: - ٕ
  كقد اختمؼ في ككنيا مكية, أك مدنية, أك بعضيا مكيان, كبعضيا مدنيان عمى أربعة أقكاؿ:

, , كعف عبد ا بف الزبير أنيا مكية كميا, ككرد ىذا القكؿ عف ابف عباس  القول اَلول:
 .ُكبو قاؿ الحسف, كعكرمة, كعطاء, كجابر بف زيد

 , كقتادة. أنيا مدنية كميا, قاؿ القرطبي: كىك أحد قكلي ابف عباس  والقول الثاني:

 . ِأنيا مكية إال عشر آيات مف أكليا, كىك قكؿ يحيى بف سبلـ والقول الثالث:

 . ّ أبي طالبأنيا نزلت بيف مكة كالمدينة, حكي عف عمي بف  القول الرابع:

 :الترجيح

كقد اشتبو عند كثير مف المفسريف مكاف النزكؿ, كقالكا بمدنيتيا, أك مدنية بعض آياتيا؛   
كالذم يظير لمباحث عند استعراض األقكاؿ أف «, المنافقيف»فييا كذكر « الجياد»كذلؾ لذكر 

 سكرة العنكبكت كميا مكية لآلتي:

كرد في سبب نزكؿ اآلية الثامنة أنيا نزلت في إسبلـ سعد بف أبي كقاص كما سيجيئ.  - أ
سبلـ سعد كاف في مكة ببل جداؿ. كىذه اآلية ضمف اآليات اإلحدل عشرة التي قيؿ  كا 

 إنيا مدنية. 
                                                           

ُ :بف عباس كابف عمر كابف اجابر بف زيد األزدم اليحمدم أبك الشعثاء الجكفي البصرم. ركل عف  ىو
لك أف أىؿ البصرة نزلكا عند قكؿ جابر بف زيد ألكسعيـ عمما مف قاؿ: بف عباس اعف ك الزبير كغيرىـ. 

" كقاؿ َُّبف سعد سنة "ا" كقاؿ ّٗقاؿ البخارم كغيره مات سنة " ,بف معيف كأبك زرعةا كثقوكتاب ا, ك 
ي جمعة كاحدة ككاف مف أعمـ الناس بكتاب ا. ] " كدفف ىك كأنس بف مالؾ فَُْالييثـ بف عدم سنة "

 ( [.ّٖ/ ِتيذيب التيذيب: البف حجر العسقبلني ) انظر:
ِ :ركل الحركؼ عف أصحاب الحسف «. التفسير»يحيى بف سبلـ بف ثعمب أبك زكريا البصرم, صاحب  ىو

ركل عف حماد بف سممة, البصرم عف الحسف بف دينار كغيره. كلو اختيار في القراءة مف طريؽ اآلثار. 
, ذا عمـ بالكتاب كالسنة, كمعرفة المغة كالعربية, كىماـ بف يحيى, كسعيد بف أبي عركبة. ككاف ثقة ثبتان 

 انظر:صاحب سنة. سمع منو بمصر عبد ا بف كىب, كمثمو مف األئمة. تكفي في صفر سنة مائتيف. ] 
 ( [.ُّٕ/ ِطبقات المفسريف: لمداككدم )

ّ :(, مفاتيح الغيب: لمرازم ِّّ/ ُّ(, الجامع: لمقرطبي )َّٓ/ ْالمحرر الكجيز: البف عطية ) انظر
 (.ْٖٓ/ِ(, التفسير الكاضح: لمحمد حجازم )ُِِ/ْ(, فتح القدير: لمشككاني )ِّ/ ِٓ)
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أما: تفسير ذكر الجياد فييا فيسير؛ ألنيا كاردة بصدد الجياد ضد الفتنة, أم: جياد  - ب
  تفتف. كىذا كاضح في السياؽ.النفس لتصبر كال

 كأما:  ذكر النفاؽ فقد جاء بصدد تصكير حالة نمكذج مف الناس.  - ت
 . ُالسكرة كميا في خط كاحد منذ البدء إلى الختاـ تماسؾ مكضكعات - ث

 ترتيبيا: - ٖ
 :التوقيفي المصحف ترتيب حيث من موقعيا أ.

 مف العشريف, كالحادم كالعشريف الجزء في التكقيفي المصحؼ في العنكبكت سكرة تقع
, القرآف  .المصحؼ ترتيب كالعشريف حسب ةالتاسع كترتيبيا العظيـ, بيف سكرتي القصص كالرـك

 :ِالتاريخي النزول حيث من موقعيا ب.

الخامسة  السكرة ىي: التاريخي النزكؿ حسب العنكبكت سكرة ترتيب أف العمماء ذكر
 .ّسبقتيا في النزكؿ سكرة الركـ, كنزلت بعدىا المطففيفالمكية, فقد  السكر ضمف كالثمانكف

 
 
 

                                                           

ُ :(.ُِٖٕ/ ٓالظبلؿ: لسيد قطب ) انظر 
ِ  كحيف نذكر الترتيب التاريخي لمسكر, يجب أف يعمـ أف ىذا الترتيب ترتيب تقريبي ال يمكف الجـز أك القطع

    : -حفظو ا –بو إنما نذكره مف باب االستئناس فقط, كفي ىذا يقكؿ األستاذ الدكتكر: صبلح الخالدم 
ثـ لي يقينا كال يمكف الجـز بو؛ لعدـ  أف ترتيب السكر حسب النزكؿ التاريخي ليس دقيقا في مجممو, كمف ))

كجكد أدلة صحيحة مكثكقة يعتمد عمييا في ذلؾ, كيمكف أف نأخذ بعض األقكاؿ في الترتيب التاريخي مف 
 ( [.ِّٕالتفسير المكضكعي: لمخالدم ) انظر:. ] ((باب االستئناس ال مف باب الجـز كاليقيف

ّ :(,اإلتقاف: لمسيكطي ٗٗ/ُ) آبادم (, بصائر ذكم التمييز: لمفيركزْْجماؿ القراء: لمسخاكم ) انظر
كاختمفكا في آخر ما نزؿ بمكة, فقاؿ  )): -لؤلمانة العممية -( " كقاؿ ُْٗ/ُ(, البرىاف: لمزركشي )ُْ/ُ)

 انظر:. ] ((﴾ نويل لممطففيابف عباس: العنكبكت, كقاؿ الضحاؾ كعطاء: المؤمنكف, كقاؿ مجاىد: ﴿ 
كيمكف الجمع بأف ابتداء نزكؿ سكرة العنكبكت قبؿ ابتداء نزكؿ سكرة  ))( [, ُْٗ/ُالبرىاف: لمزركشي )
سكرة المطففيف كميا في المدة التي كانت تنزؿ فييا سكرة العنكبكت ثـ تـ بعد ذلؾ جميع  المطففيف ثـ نزلت

 ( [ (.ََِ/ َِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر:. ] (( ىذه السكرة
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 عدد  ياتيا: - ٗ
 :آيات كىي ثبلث كقد اختمفكا في ,ُالعدد جميع في آيات كتسع ستكف ىي

 . ِ﴾ عد ىا الككفي الم﴿  - أ
 .ْ, كالشاميّ﴾ أسقطيا الككفي, كالبصرم وَتقَطعوَن السبيلَ ﴿  - ب
 ﴾ عد ىا البصرم, كالشامي.  الدّْْينَ ُمْخِمِصْيَن َلُو ﴿  - ت
َأَفِباْلَباِطِل ا بإجماع مكضع كاحد كىك قكلو تعالى:﴿ كفييا مما يشبو الفكاصؿ كليس معدكدن  - ث

 .ٓ﴾ ُيْؤِمُنونَ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُ :لمسمرقندم ) انظر : (, التسييؿ: البف جزم ْٗٓ/ّ) (, معالـ التنزيؿ: لمبغكمِْٔ/ِبحر العمـك
(, لباب التأكيؿ: ُٖٖ/ْ(, أنكار التنزيؿ: لمبيضاكم )ِّّ/ُّ(, الجامع: لمقرطبي )ُِِ/ِ)

(, جماؿ القراء: لمسخاكم َِّ(, البياف: لمداني )َُٖ/ْ(, أيسر التفاسير: لمجزائرم )ّٕٓ/ّلمخازف)
(ِٗٗ). 

ِ :عف عمي بف أبي طالب, كقد نسبو قـك إلى ابف مسعكد, منسكب إلى أبي عبدالرحمف السممي  العد الكوفي
 ([.ِّٗفنكف األفناف: البف الجكزم ) انظر:كاألكؿ أصح. ]

ّ :منسكب إلى عاصـ بف ميمكف الجحدرم, كقد نسبو بعضيـ إلى أيكب بف المتككؿ, كاألكؿ  العد البصري
 ([.ُِْ-َِْالجكزم ) البف: األفناف فنكف انظر:أظير.]

ْ  منسكب إلى عبدا بف عامر اليحصبي. كركل قـك أف أيكب بف تميـ زعـ أنو عدد عثماف بف  الشامي:العد
 ([.ُِْفنكف األفناف: البف الجكزم ) انظر:عفاف, كاألكؿ أصح. ]

ٓ :آبادم (, بصائر ذكم التمييز: لمفيركزََّ-ِٗٗ(, جماؿ القراء: لمسخاكم )َِّالبياف: لمداني ) انظر 
(ُ/ّٓٗ.) 
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 : فضل السورة اثانيً 

عف كاثمة بف ف ,مكاف اإلنجيؿ منبي تي أعطيت لال مف المثاني لقد كرد في فضميا أنيا
وأعطيت مكان الزبور , ِأعطيت مكان التوراة السبع قاؿ "  أف النبي   ُ األسقع
 .ٓ "ٔوفضمت بالمفصل ,ْوأعطيت مكان اإلنجيل المثاني ,ّالمئين

, كالباحث , لكنو حديث مكضكع ال تصح نسبتو لمنبي كقد كرد أيضا في فضميا حديثه 
 .ٕذكره في الحاشية؛ لمتكضيح, كتحذير األمة منو

                                                           

ُ :ٍبد ياليؿ ٍبف ناشب ٍبف غيره بف سعد ابف ليث ٍبف بكر ٍبف عبد مناة  ىو كاثمة بف األسقع بف عبد العزل ٍبف عى
ٍبف كنانة الكناني الميثي. كقيؿ: كاثمة بف عبد ا بف األسقع, كنيتو أبك شداد, كقيؿ: أىبيك األسقع كىأىبيك ا

كىافى مف أصحاب   و خدـ الن ًبٌي يتجيز إلى تبكؾ, كقيؿ: إن قرصافة. أسمـ كالنبي  ثبلث سنيف. كى
ٍنوي أىبيك إدريس الخكالني , الصفة. شيد تبكؾ, كشيد فتح دمشؽ, كشيد المغازم بدمشؽ كحمص, ركل عى

كجماعة مف التابعيف. كتكفي سنة ثبلث كثمانيف, كىك ابف مائة كخمس سنيف , قالو سعيد بف خالد. كقاؿ 
أبك مسير: مات سنة خمس كثمانيف, كىك ابف ثماف كتسعيف سنة. كقيؿ: تكفي بالبيت المقدس, كقيؿ: 

كىافى يصٌفر لحيتو. ]  كىافى قد عمى. كى  ( [.ّٓٔ-ِٓٔ/ْير )أسد الغابة: البف األث انظر:بدمشؽ. كى
ِ :البقرةي, كآؿ ًعٍمراف, كالنساء, كالمائدة, كاألنعاـ, كاألعراؼ, كيكنس, كىذا قكؿ ابف عباس والسبع الطَُّول 

,  كجاء عف عثماف -رحمو ا–كسعيد بف جبير ,  أنو قرف بيف األنفاؿ, كبراءة, ككضعيما في السبع
نما سميت ىذه السكر السبعى الطُّ  ؿ؛ لطكليا عمى سائر سيكىر القرآف. ] الطكؿ. كا  جامع البياف: لمطبرم  انظر:كى

(ُ /َُُ-َُّ .]) 
ّ :مئة آية, أك تزيد عمييا شيئا أك تنقص منيا شيئا  ويي ما كاف مف سكر القرآف عددي آيف المقصود بالمئين

 ([.َُّ/ ُجامع البياف: لمطبرم ) انظر: يسينرا. ]
ْ :ككاف المثاني ليا ثكاني. كقد قيؿ:  المقصود بالمثاني , فإنيا ما ثىني  المئيف فتبلىا, ككاف المئكف ليا أكائؿى

, كىك قكؿ ابف عباس. ]   انظر:إف المثاني سميت مثاني, لتثنية ا جؿ ذكره فييا األمثاؿى كالخبرى كالعبرى
 ([.َُّ/ ُجامع البياف: لمطبرم )

ٓ جامع البياف: انظر: "بسـ ا الرحمف الرحيـ". ]  التي بيف سكرىىا بػػ سمي المفصؿ مفص بل؛ لكثرة الفصكؿ
 ([.َُْ/ ُلمطبرم )

ٔ  مسند أحمد: مسند الشامييف, حديث كائمة بف األسقع( ,ِٖ/ُٖٖ( برقـ ,)ُِٖٔٗكقاؿ ,)  محقؽ
 (.َُٗٓالمسند: اسناده حسف , كصححو األلباني في صحيح الجامع برقـ )

ٕ حديث أبي بف كعب  وىو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ,  :" مف قرأ سكرة العنكبكت كاف لو مف األجر عشر
(, الكشاؼ: لمزمخشرم ِٗٔ/ٕالكشؼ كالبياف: لمثعمبي ) انظر:.] "حسنات بعدد كٌؿ المؤمنيف كالمنافقيف

 أكرد االماـ))( [. ْٖ/ٕ(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد )ََِ/ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ), (ْٓٔ/ّ)
=  الجكزم بسنده إلى عمي بف الحسيف يقكؿ سمعت ابف المبارؾ يقكؿ في حديث أبي بف كعب  ابف
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 لمسورة اَلساسي المحور: ثالثًا

الربانية في  العقيدة أصكؿ بتقرير المكية؛ لتقكـ السكر كسائر جاءت سكرة العنكبكت,    
 في القمكب في اإليماف كأيضان تثبيت كالجزاء, كالبعث كالرسالة, الكحدانية, النفكس البشرية, كىي:

 فتنة عف باإلخبار فافتتحت الفترة المكية؛كالمحنة, في  االبتبلء كقت كبخاصة األحكاؿ, جميع
 .ُليـ ا كنصرة السبؿ أقكـ إلى نفكسيـ المجاىديف ىداية عف بالحديث كختمت اإلنساف,

 ِلمسورة موضوعات: رابًعا

 كعف كالفتنة اإليماف عف إف محكر السكرة الرئيس التي تدكر حكلو السكرة ىك: الحديث    
 ذلؾ حكؿ السكرة سياؽ كيمضي. النفكس في معدنو عف تكشؼ التي الحقة اإليماف تكاليؼ
 :مكضكعات ثبلثة في الكاحد المحكر

 كالمنافقيف المؤمنيف كمصير كالفتنة, االبتبلء كسنة اإليماف, حقيقة يتناكؿ اَلول: الموضوع
 القيامة. يكـ شيئا أحد عف أحد يحمؿ فبل التبعة فردية ثـ. كالكافريف

 طريؽ في كعقبات فتف مف تصكره كما األنبياء السابقيف, قصص يتناكؿ الموضوع الثاني:
 الحؽ عف كتتحدث ا, قكة إلى تقاس حيف النياية في شأنيا مف كالتيكيف كالدعاة, الدعكات
 .ا عند مف ككمو ,كاألرض السماكات خمؽ في الكامف الحؽ ذاتو كىك الرسؿ, دعكة في الكامف

                                                                                                                                                                      

بسنده إلى محمكد  " مف قرأ سكرة كذا فمو كذا " قاؿ ابف المبارؾ أظف الزنادقة كضعتو. كأيضان  عف النبي =
, يقكؿ حدثني شيخ بفضائؿ سكر القرآف الذم يركم عف أبي بف كعب  بف غيبلف يقكؿ سمعت مؤمبلن 

فقمت لمشيخ مف حدثؾ؟ فقاؿ حدثني رجؿ بالمدايف كىك حي فصرت إليو فقمت مف حدثؾ؟ فقاؿ حدثني شيخ 
دثني شيخ بعباداف فصرت إليو, بكاسط كىك حي فصرت إليو, فقاؿ حدثني شيخ بالبصرة فصرت إليو فقاؿ ح

يا شيخ  :فإذا فيو قـك مف المتصكفة كمعيـ شيخ, فقاؿ: ىذا الشيخ حدثني, فقمت فأخذ بيدم فأدخمني بيتان 
حديث ليصرفكا كلكنا رأينا الناس قد رغبكا مف القرآف فكضعنا ليـ ىذا ال يحدثني أحد لـ :مف حدثؾ؟ فقاؿ

 ( [.ُِْ/ ُالمكضكعات: البف الجكزم ) انظر:]  ((كجكىيـ إلى القرآف.

ُ :(.ُُٖ/َِالتفسير المنير: لمزحيمي ) انظر 
ِ :(.ُِٕٗ-ُِٖٕ/ ٓظبلؿ: لسيد قطب )ال انظر 
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. منيـ ظممكا الذيف إال ,بالحسنى إال الكتاب أىؿ مجادلة عف النيي يتناكؿ الثالث: الموضوع
 فيو كيجادؿ الكافركف, بو يجحد الذم األخير الديف ىذا مع كاتحاده كمو, الديف كحدة كعف

 ا.  سبؿ إلى الميدييف ا في لممجاىديف كالطمأنينة كالبشرل بالتثبيت كيختـ. المشرككف

 تيز كحقيقتو اإليماف معنى حكؿ عميقة قكية معافو  الختاـ إلى المطمع مف السكرة كيتخمؿ
ما بيا, النيكض فإما صاـر جد كقفة اإليماف تكاليؼ أماـ كتقفو ,ىزان  الكجداف . عنيا النككص كا 

ال  .ا يفضحو الذم النفاؽ فيك كا 

 اَلىداف العامة لمسورةالمقاصد و : خامًسا

 مف نزؿ القرآف أف في يـكجدال البقرة, سكرة في كما منو سكرة بمثؿ باإلتياف المشركيف تحدم .ُ
  تعالى؛ كبذلؾ رد ا سبحانو كيدىـ كفتنتيـ إلى نحكرىـ. ا عند

 أك عف اليجرة مع مف ىاجركا. ,كصدكىـ عف اإلسبلـ ,تثبيت المسمميف الذيف فتنيـ المشرككف .ِ
 كخذؿ أىؿ الشرؾ كأنصارىـ كممقنييـ مف أىؿ الكتاب. ,كعد ا بنصر المؤمنيف .ّ
 كلك كانكا أقرب القرابة. ,نيـعكاالبتعاد  ,األمر بمجافاة المشركيف .ْ
كأف ليـ في سعة األرض ما ينجييـ مف أذل أىؿ  ,كجكب صبر المؤمنيف عمى أذل المشركيف .ٓ

 الشرؾ.
 ميف.مجادلة أىؿ الكتاب بالتي ىي أحسف ما عدا الظالميف منيـ لممسم .ٔ
كالتأسي في ذلؾ بأحكاؿ األمـ التي , بالثبات عمى إببلغ القرآف كشرائع اإلسبلـ أمر النبي  .ٕ

 جاء بمثؿ ما جاؤكا بو.   جاءتيا الرسؿ, كأف محمدان 
 أخذ الدركس كالعبر مف قصص األنبياء التي تخممت السكرة. .ٖ
 . يو االستدالؿ عمى أف القرآف منزؿ مف عند ا بدليؿ أمية مف أنزؿ عم .ٗ
 تذكير المشركيف بنعـ ا عمييـ ليقمعكا عف عبادة ما سكاه. .َُ
 بأنيـ يعترفكف بأنو خالؽ مف في السمكات كمف في األرض. ؛بإثبات كحدانيتو المشركيف إلزاـ .ُُ
 بالنظر في بدء الخمؽ كىك أعجب مف إعادتو. ,االستدالؿ عمى البعث .ُِ
 .في الدنيا كاألخرة إثبات الجزاء عمى األعماؿ .ُّ
 تكعد المشركيف بالعذاب الذم يأتييـ بغتة كىـ يتيكمكف باستعجالو. .ُْ
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المثؿ التخاذ المشركيف أكلياء مف دكف ا ا سبحانو ضرب بياف فساد عقيدة المشركيف , فقد  .ُٓ
 .ُبمثؿ كىي بيت العنكبكت

 كحده, تعالى ا إلى المنكر, كالدعاء عف كالنيي بالمعركؼ, األمر في االجتياد عمى الحث)) .ُٔ
 مثؿ ذلؾ فإف العنكبكت, مثؿ المعرِّج, مثؿ لئبل يككف أصبلن  سبحانو غيره عمى تعريج غير مف
 كقكة الكافريف, ضعؼ سكرة فيي منو, عكضان  كتعكض عنو سبحانو, عرج مف كؿ

 .ِ((المؤمنيف
 مصير المجاىديف اليداية لطريؽ الحؽ كالخير كالرشاد. .ُٕ

 بعدىا وما قبميا لما السورة مناسبة: ًساساد

 مناسبة السورة لما قبميا: - ٔ
 مففتككف المناسبة  ّأما مناسبة سكرة العنكبكت مع ما قبميا, كىي سكرة القصص

 :آلتيبضعة أكجو كىي كا

 اَْلَْرضِ  ِفي َعَ   : ﴿أنو فرعكف عف السابقة السكرة أكؿ في أخبر لما تعالى أنو الوجو اَلول:
 افتتح [ْ: القصص]﴾  ِنَساَءُىمْ  َوَيْسَتْحِيي َأْبَناَءُىمْ  ُيَذبّْحُ  ِمْنُيمْ  َطاِئَفةً  َيْسَتْضِعفُ  ِشَيًعا َأْىَمَيا َوَجَعلَ 
 قـك بو عذب ما دكف بعذاب اإليماف عمى كعذبكىـ الكفار فتنيـ الذيف المؤمنيف بذكر السكرة ىذه

     : ىنا قاؿ كلذلؾ الصبر؛ عمى ليـ كحثان  قبميـ, لمف كقع بما ليـ تسمية إسرائيؿ؛ بني فرعكف
 .[ّ: العنكبكت]﴾ ... َقْبِمِيمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َفَتنَّا َوَلَقدْ ﴿ 

 ىذه خاتمة كفي , النبي ىجرة إلى اإلشارة القصص خاتمة في كاف فمما كأيضان  الوجو الثاني:
 ,[ٔٓ: العنكبكت] ﴾ َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإنَّ   َمُنوا الَِّذينَ  َيا ِعَباِديَ ﴿ :بقكلو المؤمنيف ىجرة إلى اإلشارة

  .(ْ) تتالييما ناسب

                                                           

ُ :(.َُِ-ََِ/ َِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
ِ ( ِمصاعد النظر: لمبقاعي /ّْٓ.) 
ّ .حسب الترتيب التكقيفي ال التاريخي 
 (.َُِأسرار ترتيب القرآف: لمسيكطي ) (ْ)
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 كاختتمت, افتتحت كبو كالشر, الخير في االبتبلء ىذا القصص سكرة تضمنت لما الوجو الثالث:
 الَِّذي ِإنَّ كالظفر ﴿  بالعكدة آخران   بشارتو ثـ كمنشأه, بمده مف  نبينا خركج إلى كاإلشارة
 لمعباد معممان  بقكلو ىذا سبحانو فأعقب ,[ٖٓ: القصص] ﴾ َمَعادٍ  ِإَلى َلرَادُّكَ  اْلُقْر نَ  َعَمْيكَ  َفَرَض 
 ﴾ ُيْفَتُنون اَل  َوُىمْ   َمنَّا َيُقوُلوا َأنْ  ُيْتَرُكوا َأنْ  النَّاُس  َأَحِسبَ ﴿  فقاؿ فييـ سنتو أنيا كمنبيان 

 ابتبلءن  ا عند مف ذلؾ أف العميـ تمقي ذلؾ يتمقكف فريؽ فمف االبتبلء كقع , فإذا[ِ: العنكبكت]
 إلى كالمسارعة الشيطاف, بمرضاة ذلؾ يقابمكف فريؽ كمف كتخميصان, ليـ تسخيران  فيككف كاختباران,
 منو المراد حيف كاف . كأيضان [ٔ: العنكبكت] ﴾ ِلَنْفِسوِ  ُيَجاِىدُ  َفِإنََّما َجاَىدَ  َوَمنْ ﴿  كالخذالف الكفر
 القتاؿ مشاؽ احتماؿ فيو ككاف لمثأر, طالبان  ظافران  الكفار عمى غالبان  ظاىران  مكة إلى يرده أف

﴾   َمنَّا َيُقوُلوا َأنْ  ُيْتَرُكوا َأنْ  النَّاُس  َأَحِسبَ  * الم﴿ : تعالى ا فقاؿ ذلؾ البعض عمى صعب
 .ُبالجياد يؤمركا كال [ِ ,ُ: العنكبكت]

: القصص] َربَّْك ...﴾ ِإَلى َواْدعُ ﴿  المتقدمة السكرة أكاخر في قاؿ لما تعالى أنو ىك :الرابع الوجو

 كانكا كأصحابو السبلـ عميو النبي ألف كالضراب, كالحراب الطعاف إليو الدعاء في ككاف [ٕٖ
 َأَحِسبَ ﴿ : فقاؿ ذلؾ البعض عمى فشؽ الدعاء بمجرد الكفار يؤمف لـ إف بالجياد مأمكريف
 .[ِ: العنكبكت]﴾ ُيْتَرُكوا ... َأنْ  النَّاُس 

﴾ َوْجَيُو  ِإالَّ  َىاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ ﴿  المتقدمة السكرة آخر في قاؿ لما تعالى أنو ىك :الوجو الخامس 
َلْيوِ  اْلُحْكمُ  َلوُ ﴿  لو: فقاؿ لمحشر المنكريف قكؿ يبطؿ ما بعده , ذكر[ٖٖ: القصص]  ﴾  ُتْرَجُعونَ  َواِ 
 .ِا إلى رجكع كلو ىالؾ كؿ بؿ رجكع غير مف اىالكن  شيء كؿ ليس , يعني:[ٖٖ: القصص]

 

 

 

 

                                                           

ُ :(.ِّ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )ُِٕالبرىاف: البف الزبير الثقفي ) انظر 
ِ ( ِٓالكجو الرابع كالخامس, مفاتيح الغيب: لمرازم /ِّ.) 
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 مناسبة السورة لما بعدىا: - ٕ
 بضعة مف المناسبة الركـ فتككف سكرة كىي, بعدىا ما مع العنكبكت سكرة مناسبة أما

 :آلتيكا كىي أكجو

 ,[ٗٔ: العنكبكت] ﴾ ُسُبَمَنا َلَنْيِدَينَُّيمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ ﴿ : بقكلو ختمت أنيا الوجو اَلول:
 الدكلة كأف بذلؾ, المؤمنيف كفرح كالنصر, بالغمبة الكتاب أىؿ مف غمب مف بكعد كافتتحت ىذه

 .ُىزيمة مف ذلؾ قبؿ ليـ كقع ما يضرىـ كال فيو, الجياد ألىؿ

 يشاء, مف كيذؿ يشاء مف يعز سبحانو أنو إلى الحـر بأمر تمؾ آخر في أشير كلما الوجو الثاني:
 بأمر افتتحت قد ككانت المحسنيف, مع يزاؿ ال سبحانو كأنو فيو, المجاىديف بمدح كختـ

 قد فارس أىؿ ككاف المجاىديف, كلنيديف يفكنالمفت كلنعميف لنفتننكـ: قيؿ كأنو فكاف المفتكنيف,
, عمى انتصركا  إخكانكـ عمى األميكف إخكاننا انتصر قد: لممسمميف كقالكا المشرككف ففرح الرـك

 فأثبت زعمكا, ما خبلؼ عمى يككف األمر بأف تعالى ا فأخبر عميكـ, فمننصرف الكتاب, أىؿ
 أىؿ كخذالف األصؿ, صحيح ديف لو مف بنصرة المؤمنيف يسرُّ  كأنو األمر جميع لو أف سبحانو
 فقاؿ المشركيف, عمى المؤمنيف نصر يفيد كجو عمى ذلؾ كجعؿ كالجيؿ, الباطؿ في العراقة
ومُ  ُغِمَبتِ ﴿ : المسيئيف مع ليس أنو مع المحسنيف مع ككنو أفيمو بما مبتدئان   أم: [ِ: الرـك]﴾  الرُّ
 .ِبعده أك أنك شركاف زمف في الفرس  غمبيـ دينيـ لتبديميـ

  ِمًنا َحَرًما َجَعْمَنا َأنَّا َيَرْوا َأَوَلمْ ﴿  بنعمة األمف في قكلو تعالى: تذكارىـ قدـ فمما الوجو الثالث:
مما سمط عمى مف حكليـ مف االنتياب بخبلؼ  ,[ٕٔ: العنكبكت]﴾  َحْوِلِيمْ  ِمنْ  النَّاُس  َوُيَتَخطَّفُ 

 عمييـ أيد كقد ببلدان, كأكسع قكة كأشد منيـ أكثر ىـ طائفة بذكر , أعقبكالقتؿ كسبي الذرارم
ومُ  ُغِمَبتِ  * الم﴿ : فقالت ككثرتيـ, انتشارىـ عنيـ يغف كلـ غيرىـ,  ﴾.اَْلَْرِض.. َأْدَنى ِفي * الرُّ

 . اآليات, ككأنو يقكؿ إنما تمنعكف بفضؿ ا  [ّ - ُ: الرـك]

نَّ  َوَلِعبٌ  َلْيوٌ  ِإالَّ  الدُّْنَيا اْلَحَياةُ  َىِذهِ  َوَما﴿ : قاؿ لما سبحانو فإنو كأيضان  الوجو الرابع:  الدَّارَ  َواِ 
 اضمحبلليا, كتبيف حاليا, تقمب بذكر سبحانو ذلؾ أتبع ,[ْٔ: العنكبكت]﴾ اْلَحَيَواُن  َلِييَ  اآْلِخَرةَ 

                                                           

ُ ( ُُِأسرار ترتيب القرآف: لمسيكطي.) 
ِ :(.ِ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
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نما تتـ, كال تصفك ال كأنيا  ىي التي الطائفة ىذه بأمر فأخبر الثبات, كعدـ التقمب أبدان  حاليا كا 
, كىـ كأمكنيـ األرض أىؿ أكثر مف  فجعمو ا مثاالن  ليـ, كأخرل عمييـ مرة يزالكف ال كأنيـ الرـك

 .ُقائما إلى قياـ الساعة

 التنزيؿ بذكر مقركف غير﴾  الم﴿ بػػػ افتتح السكرتيف كبل فإف المطمع, في :االخامس الوجو
 عادة ألف ؛ّاألخرل الكريـ القرآف سكر بخبلؼ, باإلضافة لسكرة مريـ كالقمـ ِكالقرآف كالكتاب
 .ْبالقرآف يتعمؽ ما بعدىا يذكر أف الحركؼ ىذه ذكر في العظيـ القرآف

 ُيْتَرُكوا َأنْ  النَّاُس  َأَحِسبَ : ﴿ بقكلو العنكبكت سكرة ا افتتح, أيضان  المطمع في :السادس الوجو
 َوَلَقدْ : ﴿ فقاؿ االبتبلء مف اليدؼ أيضا كبيف, [ِ: العنكبكت]﴾  ُيْفَتُنونَ  اَل  َوُىمْ   َمنَّا َيُقوُلوا َأنْ 
 الرـك كفي, [ّ: العنكبكت]﴾  اْلَكاِذِبينَ  َوَلَيْعَمَمنَّ  َصَدُقوا الَِّذينَ  المَّوُ  َفَمَيْعَمَمنَّ  َقْبِمِيمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َفَتنَّا
, سنيف بضع في الركـ بنصر, الغيبي بكعده التصديؽ في  لمصحابة العممي االبتبلء جاء

ومُ  ُغِمَبتِ : ﴿ تعالى فقاؿ المشركيف تشكيؾ كجو في كالثبات  َبْعدِ  ِمنْ  َوُىمْ  اَْلَْرضِ  َأْدَنى ِفي*  الرُّ
 .[ْ - ِ: الرـك]﴾  ِلمَّوِ  ِسِنينَ  ِبْضعِ  ِفي * َسَيْغِمُبونَ  َغَمِبِيمْ 

 الحجج مففي العنكبكت  ما جاء مجمبلن الركـ   سكرةفي  لقد فصؿ ا سبحانو :السابع الوجو
 .ٓكاألنفس اآلفاؽ في النظرالخمؽ, كالبعث, ك ك  ,التكحيد كأىميا االعتقاد أصكؿ عمى

 

 

                                                           

ُ  ,( بتصرؼ.ِْٕ-ِّٕجعفر الثقفي ) يالبرىاف: ألب انظر:الكجو الثالث كالرابع 
ِ ألف ًثقىؿى القرآف ىك ما فيو مف التكاليؼ كالمعاد, كىذه السكرة فييا ذكر جميع التكاليؼ حيث قاؿ: ))؛ والحكمة

يعني ال يترككف بمجرد ذلؾ, بؿ ال بٌد كأف يؤمنكا بأنكاع , ﴾  َمنَّا َيُقوُلوا َأنْ  ُيْتَرُكوا َأنْ  النَّاُس  َأَحِسبَ ﴿ 
.] المباب: البف ((مر كالنكاىيايا القرآف المشتمؿ عمى األك بالتكاليؼ, ففييا المعنى الذم في السكرة التي ذكر 

 ([.َّٖ/ُٓعادؿ الحنبمي )
ّ  :َل َعَمْيَك  *المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم  *الم [, ﴿ ِ, ُ﴾ ]البقرة:  َذِلَك اْلِكَتابُ  *الم ﴿ كقولو َنزَّ

 [.ِ, ُ﴾ ]األعراؼ:  ِكَتاٌب أُْنِزَل ِإَلْيكَ  *المص [, ﴿ ّ - ُ﴾ ]آؿ عمراف: اْلِكَتاَب ِباْلَحقّْ 
ْ :(.ّْٖ/ ّ(, اإلتقاف: لمسيكطي )َّٕ-َّٔ/ُٓالمباب: البف عادؿ الحنبمي ) انظر 

ٓ لمزحيمي: المنير التفسير(, ِٔ/ ُِ) المراغي تفسير :انظر (ُِ /ّْ.) 
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 الثاني المطمب

 التعريف بسورة الروم

 بين يدي السورة: أوالً 

 اسم السورة: - ٔ
 ككتب, القرآف كعمـك التفسير ككتب, المصاحؼ في اسميا كرد ىكذا, الركـ سكرة

 , كأيضا جاء في الحديث عفُعدىا مف ضمف السكر المكيةأنو  كجاء عف ابف عباس .الحديث
 .... الروم فقرأ الصبح, ص ة صمى أنو"  النبي عف ,النبي  أصحاب مف ِرجؿ

 سورة فييا فقرأ ص ة,  ا رسول بنا صمى": قاؿ ,ْالكبلعي ركح أبي , كعفّ"الحديث
 .ٓ"الحديثالروم .... 

ومُ  ُغِمَبتِ  * الم ﴿كذكر اإلماـ السخاكم أف مف أسمائيا :﴾  الرُّ  .ٔ [ِ-ُ]الرـك

                                                           

ُ (.ْٖٕ/ ٔ(, الدر المنثكر: لمسيكطي )ُّْ/ٕ: دالئؿ النبكة: لمبييقي)انظر 
ِ  كلعؿ الرجؿ ىك االغر المزني ( ذكر السيكطي رحمو ا الحديث عنو ْٖٕ/ ٔ, كما في الدر المنثكر ,)

الشيخ األلباني عزاه لمسند البزار كما في كتابو أصؿ  بسند مختمؼ, كعزا ىذا الحديث لمسند البزار كأيضان 
كلـ أجده كلعؿ الحديث في نسخ  ,ث في المسند الذم بيف يدمت(, كلكني بحّْٗ/ِ) صبلة النبي 

 ف كلـ تحقؽ كتطبع بعد. امخطكطة اطمع عمييا اإلمام

ّ ( , (, ُٔٓ/ ِأخرجو النسائي في سننو )المجتبى(, كتاب االفتتاح, باب القراءة في الصبح بالرـك
(, نقؿ المحقؽ الشيخ عبد الفتاح أبك غدة رحمو ا حكـ األلباني عميو بالضعؼ كبعد البحث ْٕٗبرقـ)

ك الذم استقر عميو كسنده جيد. ىذا ى))فقاؿ:  كجدت الشيخ تراجع عف حكمو في كتابو أصؿ صبلة النبي 
أصؿ صبلة النبي  انظر:] ((( كغيره؛ فمييعمـ.َُٖالرأم أخيران؛ خبلفان لما كنت ذكرتو في " تماـ المنة ")ص 

 ( في الحاشية[.ّْٗ/ِ: لؤللباني ) 
ْ :تقريب التيذيب:  :انظرشبيب ابف نعيـ أبك ركح ]الشامي[ ثقة مف الثالثة أخطأ مف عده في الصحابة. ] ىو

 ([.ِّٔالبف حجر )
ٓ ( ,كحسنو ُِٕٖٓ(, برقـ )َِٖ/ ِٓأخرجو أحمد في مسنده, مسند المكييف, حديث أبي ركح الكبلعي .)

 (.ِِِ(, برقـ )ّٓ/ ُاأللباني في صحيح الترغيب كالترىيب, )

ٔ (.ُٗ: جماؿ القراء: لمسخاكم )انظر 
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كسميت سكرة الركـ بيذا االسـ؛ لمجيء البشارة في مطمعيا بغمبة الركـ بعد ىزيمتيـ 
ببضع سنيف, كيفرح المؤمنكف كيستبشركا بقرب النصر اإلليي ليـ, كيمكت الكفار بغيظيـ, كحتى 

 يتعظكا, فالسعيد مف كعظ بغيره. 

 مكان النزول: - ٕ
 ثة أقكاؿ كىي كاآلتي:اختمؼ المفسركف في مكاف نزكؿ سكرة الركـ إلى ثبل

أف سكرة الركـ كميا مكية, كىذا قكؿ جميكر المفسريف كسكادىـ األعظـ, قاؿ  القول اَلول:
كال  )): ُ, كقاؿ ابف عطية رحمو ا((سكرة الرـك مكية كميا مف غير خبلؼ))القرطبي رحمو ا: 

 ))جماع عمى مكيتيا فقاؿ: إلا ِ, بؿ نقؿ االماـ ابف الجكزم رحمو ا((خبلؼ أحفظو في ذلؾ
ابف  -حبر األمة-فكيؼ كقد قاؿ , كمف المفسريف مف قاؿ اتٌفاقا, (( كىي مٌكٌية كٌميا بإجماعيـ

 «اإلتقاف» صاحب يذكرىا كلـ ))كقاؿ ابف عاشكر رحمو ا: عباس: "نزلت سكرة الركـ بمكة", 
 .ّ ((آييا  بعض في كال مكيتيا في المختمؼ السكر في

: الرـك]﴾  ُتْصِبُحونَ  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  المَّوِ  َفُسْبَحانَ مكية, إال قكؿ ا تعالى:﴿  الثاني: القول

اآلية تشير  تمؾ أف عمى , كأبرز مف نسب لو ىذا القكؿ ىك الحسف البصرم رحمو ا؛ بناء[ُٕ

                                                           

ُ :عبد الحؽ بف غالب بف عبد الممؾ بف غالب بف تماـ بف عطية اإلماـ الكبير قدكة المفسريف أبك محمد  ىو
حدث عف أبيو الحافظ الحجة أبي بكر, كخبلئؽ. ككاف فقييا, عارفا باألحكاـ, كالحديث,  الغرناطي القاضي.

شاء كالنظـ كالنثر, ككاف يتكقد كالتفسير, بارع األدب, بصيرا بمساف العرب, كاسع المعرفة, لو يد في اإلن
ذكاء, لو التفسير المشيكر ركل عنو أبك جعفر بف مضاء, كغيره, كلد سنة ثمانيف كأربعمائة, كمات في 

 ([.ُٔ-َٔطبقات المفسريف لمسيكطي ) انظر:خامس عشر مف رمضاف سنة إحدل كأربعيف كخمسمائة. ]
ِ :محمد بف عمي بف الجكزم القرشي التيمي البكرم أبك الفرج عبد الرحمف بف أبي الحسف عمي بف  ىو

ماـ كقتو في الحديث  البغدادم الفقيو الحنبمي الكاعظ الممقب جماؿ الديف الحافظ؛ كاف عبٌلمة عصره كا 
كصناعة الكعظ. صنؼ في فنكف عديدة, منيا " زاد المسير في عمـ التفسير ".  ككانت كالدتو بطريؽ 

سمائة. كتكفي ليمة الجمعة ثاني عشر شير رمضاف سنة سبع كتسعيف التقريب سنة ثماف, كقيؿ عشر كخم
 ([.ُِْ -َُْ/ ّكفيات األعياف ) انظر:كخمسمائة ببغداد كدفف بباب حرب. ]

ّ :(, زاد المسير: البف الجكزم ِّٕ/ ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )ُ/ ُْالجامع: لمقرطبي )  انظر
تقاف: إل(, اّٗ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ْٖٕ/ ٔ(, الدر المنثكر: لمسيكطي )ُْٓ/ ّ)

 .(ّْ-ّٗ/ُلمسيكطي )
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 قبؿ فرضان  كاف الذم كأف بالمدينة فرضت الخمس الصمكات أف يرل كىك الخمس الصمكات إلى
  .ُلممسمـ تيسر كقت أم في ركعتاف ىك اليجرة

؛ لما ِأنيا مدنية كميا, كنسبو ابف عاشكر رحمو ا لئلماـ الترمذم رحمو ا القول الثالث:
 ذلك فأعجب فارس عمى الروم ظيرت بدر يوم كان لما: " قاؿ ,سعيد  أبي ركاه عف
وُم ﴾  ُغِمَبتِ  * ﴿ الم: فنزلت المؤمنين  * اْلُمْؤِمُنونَ  ﴿ َيْفَرحُ  – قولو إلى -, [ِ ,ُ: الرـك]الرُّ

  .ّ"فارس عمى الروم بظيور المؤمنون ففرح": قال [ٓ ,ْ: الرـك] ﴾المَِّو  ِبَنْصرِ 

 الترجيح

كالذم يميؿ إليو القمب كتطمئف إليو النفس في مكاف النزكؿ بعد الدراسة المتأنية ىك قكؿ 
 :آلتيةوذلك لألسباب اجميكر المفسريف في ككف سكرة الرـك مكية كميا؛ 

فالصحابة عاصركا النزكؿ كقكليـ مقدـ, كال سيما  ما ركم عف ابف عباس, كابف الزبير  - أ
 عف حبر األمة. إف كاف القكؿ مركيان 

كاتفقت الركايات عمى أف غمب الركـ لمفرس كقع بعد مضي سبع سنيف مف غمب الفرس عمى  - ب
كمف قاؿ: إف ذلؾ كاف بعد تسع سنيف بتقديـ التاء المثناة  ,الركـ الذم نزلت عنده ىذه السكرة

يقتضي أف نزكؿ سكرة الرـك  ِفقد حمؿ عمى التصحيؼ كما ركاه القرطبي عف القشيرم
                                                           

ُ :(, أنكار التنزيؿ: لمبيضاكم )ٕٗ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )ْٔٔ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظرْ /
(, التحرير كالتنكير: ْٗ/ ٕ(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد )َُّ/ ِ(, التسييؿ: البف جزم )َُِ

 (.ّٗ/ ُِالبف عاشكر )
ِ  :(.ّٗ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر )انظر 
ّ  أخرجو الترمذم في سننو: أبكاب تفسير القرآف عف رسكؿ ا( , (, برقـ ّّْ/ ٓ, باب: كمف سكرة الرـك

, كصححو األلباني في صحيح كضعيؼ سنف ((ىذا حديث حسف غريب مف ىذا الكجو ))(, كقاؿ: ُِّٗ)
ده أم ( كقاؿ صحيح بما بعُِّٗ(, برقـ)ِٗٗ/ّ(, كفي مكضع آخر)ِّٓٗ(, برقـ)ُُٕ/ّالترمذم )

 . (ّٖٕ/ِ, كضعفو المزيني في المحرر )لغيره
ْ  :شيخ  ,بف طمحة النيسابكرٌل القشيرم, أبك القاسـ, زيف اإلسبلـد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ عبىو

 ا,صكفين  ا,شاعرن  ا,كاتبن  ا,نحكين  ا,أشعرين  ا,متكممن  ا,شافعين  ا,فقيين  ا,محدثن  ا,مفسرن  ,قدكةن  ا,إمامن  ككافخراساف 
 ربيع في كلد .زمانو في التصكؼ رئاسة إليو إنتيت العبارة, حمك اإلشارة, مميح الكعظ, حسف ا,كاعظن  ا,زاىدن 
 كأربعمائة كستيف خمس سنة اآلخر ربيع عشر سادس األحد يـك كمات كثبلثمائة كسبعيف ست سنة األكؿ
 ," كبير ",  ك" لطائؼ اإلشاراتالتفسير المف كتبو " التيسير في التفسير " كيقاؿ لو "  .أئمة أكالد عدة كلو
 [.(ْٕ) لمسيكطي المفسريف طبقات انظر:" الرسالة القشيرية  ".]ك



 

 
59 

كعف أبي  ,اف في سنة إحدل قبؿ اليجرة ألف بيعة الرضكاف كانت في سنة ست بعد اليجرةك
 .ُسعيد الخدرم أف انتصار الركـ عمى فارس يكافؽ يكمو يكـ بدر

 .ِكأما ما كرد عف الحسف رحمو ا, فيك خبلؼ مذىب الجميكر كالتفسير المرضي - ت
اآلية كلكف نسجت عمى نسج صالح لشمكلو كليست الصمكات الخمس كأكقاتيا ىي المراد مف  - ث

ف كاف فييا تسبيح كيطمؽ  الصمكات الخمس كأكقاتيا؛ كذلؾ مف إعجاز القرآف, ألف الصبلة كا 
 .ّعمييا السبحة فبل يطمؽ عمييا: سبحاف ا.

 سبب النزول: - ٖ
 ذلك فأعجب فارس عمى الروم ظيرت بدر يوم كان لما: " قاؿ ,سعيد  أبي عف
ومُ  ُغِمَبتِ  * الم: ﴿ فنزلت المؤمنين *  اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ ﴿  – قولو إلى -[ِ ,ُ: الرـك]﴾  الرُّ

, كالذم يميؿ ْ«فارس عمى الروم بظيور المؤمنون ففرح: »قال ,[ٓ ,ْ: الرـك] ﴾ المَّوِ  ِبَنْصرِ 
لضعفو كاضطرابو, كألف سياؽ  السببية عمى بو لبلحتجاج ينيض الالحديث  أفإليو الباحث 

 بدر يكـ في كاف فارس عمى الرـك ظيكر أف عمى نص الحديث أف الحديث يأبى ىذا حيث
 في الفرس عمى الركـ بانتصار المؤمنيف ا يبشر فكيؼ كذلؾ األمر كاف فإذا .اآلية ىذه فنزلت
 .ٓكا أعمـ – الحديث عميو يدؿ حسبما - بدر يكـ في لمركـ تـ قد كالنصر سنيف, بضع

 

 ترتيبيا: - ٗ
 :التوقيفي المصحف ترتيب حيث من موقعيا. أ

, العظيـ القرآف مف كالعشريف الحادم الجزء في التكقيفي, المصحؼ في الركـ سكرة تقع
 .المصحؼ ترتيب حسب الثبلثكف كترتيبيا, كلقماف العنكبكت سكرتي بيف

 

                                                           

ُ :(.ّٗ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ّ/ُْالجامع: لمقرطبي ) انظر 
ِ :(.ُٖ/ ُُركح المعاني: لؤللكسي ) انظر 
ّ :(.ٔٔ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
ْ  تخريجوسبق (ّٖ). 
ٓ :المحرر في أسباب نزكؿ القرآف: لخالد المزيني انظر (ِ/ّٕٖ.) 
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 :التاريخي النزول حيث من موقعيا. ب

 كالثمانيف الرابعة السكرة ىي التاريخي النزكؿ حسب الركـ سكرة ترتيب أف العمماء ذكر
 .6العنكبكت بعدىا كنزلت, اإلنشقاؽ سكرة النزكؿ في سبقتيا فقد المكية, السكر ضمف

 عدد  ياتيا: - ٘
 , قاؿ ابف عاشكر:ِآية كخمسكف تسع: كقيؿ آية, ستكف كىي

 أىؿ عد في آييا كعدد ))
, كقاؿ ٓ((ستكف  كالككفة كالبصرة الشاـ أىؿ عدد كفي. كخمسكف تسع ْمكة كأىؿ ّالمدينة

 آية كستكف كالمكي األخير, المدني في آيات كتسع خمسكف كىي )): ٔالداني عمرك االماـ أبك
  يات: أربع اخت فياالباقيف. كقاؿ:  عدد في

 الباقكف. يعدىا كلـ الككفي, , عدىا[ُ: الرـك]﴾  الم ﴿ - أ
ومُ  ُغِمَبتِ ﴿  - ب   الباقكف. كعدىا كالمكي, األخير المدني يعدىا , لـ[ِ: الرـك]﴾  الرُّ
  الباقكف. كعدىا كالككفي, األكؿ المدني يعدىا , لـ[ْ: الرـك]﴾  ِسِنينَ  ِبْضعِ  ِفي﴿  - ت
  الباقكف. يعدىا كلـ األكؿ, المدني , عدىا[ٓٓ: الرـك]﴾  اْلُمْجِرُمونَ  ُيْقِسمُ ﴿  - ث

                                                           

ُ :(, البرىاف: لمزركشي ٗٗ/ُ(, بصائر ذكم التمييز: لمفيركزآبادل )ْْجماؿ القراء: لمسخاكم ) انظر
 (.ُْ/ُ(, اإلتقاف: لمسيكطي )ُّٗ/ُ)

ِّ :(, ركح المعاني: لؤللكسي )ٖٗٔ/ ِ(, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )ٖٔٓ/ ّمعالـ التنزيؿ: لمبغكم ) انظرُُ /
 (, كغيرىـ.ِّّ/ ْ(, البحر المديد: البف عجيبة)َُِ/ ْ(, أنكار التنزيؿ: لمبيضاكم )ُٖ

ّ :أىؿ الككفة إياه عف  مدني األكؿ, كمدني أخير. فالمدني األكؿ منسكب إلى نقؿ العدد المدني عمى ضربين
أىؿ المدينة مرسبلن, كلـ يسمكا فيو أحدان. كالمدني األخير منسكب إلى أبي جعفر يزيد بف القعقاع, كصيره 

 ([.ِّٖفنكف األفناف: البف الجكزم ) انظر:شيبة بف نصاح.] 
ْ  [.ِّٕالجكزم )العدد المكي منسكب إلى مجاىد بف جبر, كعبدا بف كثير. ] فنكف األفناف: البف) 
ٓ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /َْ.) 
ٔ :عثماف بف سعيد بف عثماف بف سعيد بف عمر األمكم, مكالىـ, القرطبٌي, اإلماـ العمـ, المعركؼ في  ىو

زمانو بابف الصيرفي, كفي زماننا بأبي عمرك الداني؛ لنزكلو بدانية. كلد سنة إحدل كسبعيف كثبلثمائة, تكفي 
لحافظ أبك عمرك الداني بدانية يـك االثنيف منتصؼ شكاؿ, سنة أربع كأربعيف كأربعمائة, كدفف ليكمو بعد ا

العصر, كمشى صاحب دانية أماـ نعشو, كشٌيعو خمؽ عظيـ, رحمو ا تعالى. كلو مصنفات كثيرة مف 
 ([.ِّٖ-ُّٖ-ّٕٗ/ ُم )طبقات المفسريف: لمداككد انظر:أشيرىا: التيسير, كطبقات القراء كأخبارىـ. ] 
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 كليس الفكاصؿ يشبو مما كفييا كقاؿ:, [ُِ: الرـك]﴾  اْلُمْجِرُمونَ  ُيْبِمُس ﴿  عد ككميـثـ قاؿ: 
 .ُ (( [ّٖ: الرـك]﴾  السَِّبيلِ  َواْبنَ , ﴿ [ّٖ: الرـك]﴾  َواْلِمْسِكينَ ﴿  مكضعاف: بإجماع معدكدان 

  السورة فضل: ثانياً 

 النبي أف األسقع بف كاثمة عفف ,اإلنجيؿ مكاف  لمنبي أعطيت التي المثاني, مف ىي
  اإلنجيل مكان المئين, وأعطيت الزبور مكان وأعطيت, السبع التوراة مكان أعطيت"  قاؿ 

 .ِ "بالمفصل وفضمت, المثاني

 , كالباحث لمنبي نسبتو تصح ال مكضكع حديث لكنو, حديثه  فضميا في أيضان  كرد كقد
 .ّمنو األمة كتحذير, لمتكضيح الحاشية؛ في ذكره

 ثالثًا: المحور اَلساسي لمسورة

 التكحيد كىي اإلسبلمية العقيدة أصكؿ في تبحث التي المكية السكر سائر مكضكع ىك
 .ْاآلخرة في كالجزاء كبالبعث النبكية, بالرسالة كاإليماف تعالى, ا كصفات

 بعد, كمف قبؿ مف  األمر أف إثبات حكؿ كىي عمى كجو الخصكص يدكر محكرىا,
 كبياف الفطرة, ديف اإلسبلـ أف كبياف المشركيف, كتيديد لو, الكاجبة ا صفات بعض ذكر مع

 .ٓكثيران  كالكحدانية كالقدرة العمـ عمى الدالة الككنية اآليات ذكر فييا كيبلحظ اإلنساف, طبيعة

                                                           

ُ :(.َِٓالبياف: لمداني) انظر 
ِ سبؽ تخريجو (ِٗ). 
ّ  كالحديث مركم في عدة تفاسير عىٍف أيبىيِّ ٍبًف كىٍعبو ,قىاؿى ًلي رىسيكؿي الم ًو : كـً : » , قىاؿى مىٍف قىرىأى سيكرىةى الرُّ

اًء كىاألىٍرًض, كىأىٍدرىؾى مى  مىؾو ييسىبِّحي الم وى بىٍيفى الس مى , ًبعىدىًد كيؿِّ مى سىنىاتو وي كىافى لىوي ًمفى األىٍجًر عىٍشري حى ي عى يىٍكمى ا ضى
لىٍيمىتىوي  (, الكشاؼ: لمزمخشرم ُِٗ/ٕ(, الكشؼ كالبياف: لمثعمبي )ّْٗ/ِدرج الدرر: لمجرجاني ) انظر:«, ]كى

 (.[ٕٔ/ٕقؿ السميـ: ألبي السعكد )(, إرشاد العُٕٗ/ّ(, السراج المنير: لمخطيب الشربيني )ْٖٗ/ّ)
كما أكردنا في المطمب السابؽ عف ابف الجكزم في ) المكضكعات( أف األحاديث المنسكبة  كالحديث مكضكع
 فضائؿ السكر أنيا مكضكعة عميو.   ألبي بف كعب 

ْ :(.ِْ/ ُِالتفسير المنير: لمزحيمي ) انظر 
ٓ :(.ُّ/ ّالتفسير الكاضح: لمحمد حجازم ) انظر 
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 رابًعا: موضوعات السورة

 مكضكعات:مف سياؽ السكرة أنيا تتككف مف ثبلثة لمباحث كالذم يظير 

 المؤمنكف, يابيفرح  غمبة سنيف بضع في الرـك مف الكتاب أىؿ بغمبة التبشر الموضوع اَلول:
  .ديف كؿ مف اإليماف ممة انتصار يكدكف الذيف

 الحياة, كأحداث الناس, أحكاؿ بيف الكثيقة االرتباطات عف الكشؼ كىك الموضوع الثاني:
 المؤمنيف نصر بيف كالربط .الكجكد كنكاميس الككف كسنف كمستقبميا, كحاضرىا البشرية كماضي
, الرسكؿ  بتكجيو المكضكع ىذا كينتيي بينيما. كما كاألرض السماكات عميو تقكـ الذم كالحؽ
 .الكاضح الثابت الكاحد الحؽ طريؽ اتباع إلى

 لـ ما الحياة عميو تقاـ أف يصمح ال تقمب مف الناس طبيعة في عما يكشؼ الموضوع الثالث:
 الرزؽ بسط كعند كالضر, الرحمة في حاليـ كيصكر األىكاء, مع يدكر ال ثابت بمعيار يرتبطكا
 ا كيتخمؿ النقاش آيات ,الزاكية ىذه مف فيعرضيا كالشركاء الشرؾ قضية إلى كيعكد ,كقبضو

 عمى الصبر إلى  الرسكؿ  بتكجيو السكرة معو المكضكع, كيختـ ىذا ينيي ثـ الككف مشاىد في
 .ُيكقنكف ال الذيف يستخفو فبل آت حؽ ا كعد أف إلى كاالطمئناف دعكتو,

 لمسورة العامة المقاصد واَلىداف: خامًسا

رد ا تعالى تطاكؿ المشركيف بسركرىـ مف تغمب الفرس عمى الركـ كتحداىـ بأف العاقبة  .ُ
 لمرـك في الغمب عمى الفرس بعد سنيف قميمة.

تغكص أفياميـ في االعتبار باألحداث, كال في أسباب نيكض تجييؿ المشركيف بأنيـ ال  .ِ
كانحدار األمـ مف الجانب الرباني. كعدـ اتعاظيـ بيبلؾ األمـ السالفة المماثمة ليـ في 

 اإلشراؾ با.
ثباتو, كلكحدانيتو تعالى بدالئؿ مف آيات ا في تككيف نظاـ العالـ كنظاـ  .ّ االستدالؿ لمبعث كا 

 . ِحياة اإلنساف

                                                           

ُ :(.ِٕٔٓ -ِٕٓٓ -ِْٕٓ/ ٓالظبلؿ: لسيد قطب ) انظر 
ِ :(.ُْ -َْ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
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  .كالمسمميف عمى التمسؾ بيذا الديف كأثنى عميو حض النبي  .ْ
 إعماؿ النظر بيف الفضائؿ التي يدعك إلييا اإلسبلـ, كبيف حاؿ المشركيف كرذائميـ. .ٓ
فقد حاكؿ تبديؿ ما  التصريح بأف اإلسبلـ ديف فطر ا الناس عميو, كأف مف ابتغى غيره دينان  .ٔ

 خمؽ ا كأٌنى لو ذلؾ.
 .ُبالثبات كالصبر, كالكعد بالنصر كالتمكيف أمر النبي  .ٕ
 طبيعة الناس في السراء, كالضراء. منيـ الشاكر الحامد, كمنيـ الكافر الجاحد. .ٖ
أسباب ظيكر الفساد االقتصادم؛ كذلؾ بما كسبت أيدم الناس بمخالفة التشريعات الربانية  .ٗ

 التي تحكـ حياة الناس االقتصادية.
ث ينصرىا إف حققت التكحيد, كييمكيا في حالة اإلشراؾ بو, سنف ا في المجتمعات, بحي .َُ

 كعالمية االسبلـ في تشريعاتو, كانفتاحو عما يدكر حكلو مف أحداث.

 بعدىا وما قبميا لما السورة مناسبة: ًساساد

 :ِة لما قبميامناسبة السور  - ٔ
 سكرة كىي-, بعدىا ما مع العنكبكت سكرة ذكر الباحث في المطمب السابؽ مناسبة

كىنا عبلقة سكرة الركـ بما قبميا؛ فؤلف المضمكف كاحد, كلمبعد عف التكرار, يكتفي  -الرـك
 الباحث بما ذكر في المطمب السابؽ.

 مناسبة السورة لما بعدىا: - ٕ
 :وجوه من لقمان التي بعدىا بسورة السورة ىذه صمة تظير

: الرـك]﴾  َمَثلٍ  ُكلّْ  ِمنْ  اْلُقْر نِ  َىَذا ِفي ِلمنَّاسِ  َضَرْبَنا َوَلَقدْ ﴿ : قاؿ لما تعالى ا أف الوجو اَلول:

 يكفركف أنيـ إلى إشارة ,[ٖٓ: الرـك]﴾  ِبآَيةٍ  ِجْئَتُيمْ  َوَلِئنْ ﴿ : كقاؿ معجزة ككنو إلى , إشارة[ٖٓ
لى بيا, يؤمنكا كلـ [ِ ,ُ: لقماف]﴾  اْلَحِكيمِ  اْلِكتَابِ   َياتُ  ِتْمكَ  * الم﴿ : بقكلو ذلؾ بيف باآليات  كا 

                                                           

ُ :(.ُْ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
ِ  :(. ّْ-ّّ-ِّالسابؽ )المطمب انظر 
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َذا﴿ : بقكلو ىذا بعد أشار ىذا  إلى إشارة , كتمؾ[ٕ: لقماف]﴾  ُمْسَتْكِبرًا َولَّى  َياُتَنا َعَمْيوِ  ُتْتَمى َواِ 
 .ُشأنو كعمك غايتو لبعد ذلؾ يككف أف فاحتمؿ البعيد,

 عشر في المخمكقات بعجائب كالتنبيو عميو, كالحض باالعتبار مرألا تكرر لما الوجو الثاني:
 َوَما َواَْلَْرَض  السََّماَواتِ  المَّوُ  َخَمقَ  َما َأْنُفِسِيمْ  ِفي َيَتَفكَُّروا َأَوَلمْ ﴿ : كقكلو مف سكرة الركـ آيات

 ذلؾ سبحانو أتبع ,[ٗ: الرـك]﴾  اَْلَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َأَوَلمْ ﴿  , كقكلو:[ٖ: الرـك]﴾ ِباْلَحقّْ  ِإالَّ  َبْيَنُيَما
 كفؽ لمف كبراىينو دالئمو , أم:[ِ ,ُ: لقماف]﴾  اْلَحِكيمِ  اْلِكتَابِ   َياتُ  ِتْمكَ  * الم﴿  الحؽ بقكلو

 .ِبعد الذيف ذكرىـ المحسنكف كىـ الحسنى, لو كسبقت

 َوَلَقدْ ﴿ : فقاؿ السبيؿ سكاء تنكب كال الشبو بو تًزغ فمـ الفطرة سبيؿ ىداه مف ذكر الوجو الثالث:
 ذكرىا تقدـ التي ا فطرة أتبع مف سنف لنا , ليبيف[ُِ: لقماف]﴾  اآلية... اْلِحْكَمَة  ُلْقَمانَ   َتْيَنا
 .ّكتناسج الكبلـ ثـ تناسؽ الركـ سكرة في

 السكرة في فقاؿ السكرتيف, كمتا في كالبعث الخمؽ بدء عمى قدرتو تعالى ا كصؼ الوجو الرابع:
 َما﴿ : ىنا كقاؿ ,[ِٕ: الرـك]﴾  َعَمْيوِ  َأْىَونُ  َوُىوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْمقَ  َيْبَدأُ  الَِّذي َوُىوَ ﴿ : السالفة
 . [ِٖ: لقماف]﴾ َواِحَدٍة  َكَنْفسٍ  ِإالَّ  َبْعُثُكمْ  َواَل  َخْمُقُكمْ 

 السكرة في فقاؿ بالبعث, المؤمنيف إيماف السكرتيف كمتا في تعالى ا أثبت الوجو الخامس:
يَمانَ  اْلِعْممَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوَقالَ ﴿ : السابقة  َيْومُ  َفَيَذا اْلَبْعثِ  َيْومِ  ِإَلى المَّوِ  ِكتَابِ  ِفي َلِبْثُتمْ  َلَقدْ  َواإلِْ
 ِباآْلِخَرةِ  َوُىمْ ﴿ : السكرة ىذه مطمع في المذككر باآلخرة إيقانيـ عيف كىذا ,[ٔٓ: الرـك]﴾  اْلَبْعثِ 

 .[ْ: لقماف]﴾ ُيوِقُنوَن  ُىمْ 

 إذ كاالضطراب, القمؽ مف المشركيف حاؿ عميو ما السكرتيف في تعالى ا حكى السادس:الوجو 
َذا﴿ : المتقدمة السكرة في فقاؿ الرخاء, كقت بو كيكفركف الشدة, كقت في ا إلى يضرعكف  َواِ 

َذا﴿  :السكرة ىذه في كقاؿ ,[ّّ: الرـك] ﴾ ...ِإَلْيِو  ُمِنيِبينَ  َربَُّيمْ  َدَعْوا ُضرّّ  النَّاَس  َمسَّ   َغِشَيُيمْ  َواِ 
 .[ِّ: لقماف]﴾  ...الدّْيَن  َلوُ  ُمْخِمِصينَ  المَّوَ  َدَعُوا َكالظَُّملِ  َمْوجٌ 

                                                           

ُ :المعاني: لؤللكسي  (, ركحَْٖ/ٖ, البحر المحيط: ألبي حياف )(ُُْ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر
(ُُ/ْٔ.) 

ِ :(.ِٕٓجعفر الثقفي ) يالبرىاف: ألب انظر 

ّ ( ِٕٔالمصدر السابؽ.) 
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 بالسماع, فسر كقد ,[ُٓ: الرـك]﴾  ُيْحَبُرونَ  َرْوَضةٍ  ِفي﴿ : الركـ سكرة في ذكر الوجو السابع:
 كآالت بالغناء فسر كقد ,[ٔ: لقماف]﴾  اْلَحِديثِ  َلْيوَ  َيْشَتِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ ﴿  :لقماف كفي

 .المبلىي

 بأمكاليـ المشركيف اعتزاز مدل الركـ سكرة في فذكر السكرتيف, بيف تعالى قابؿ الوجو الثامن:
 ابنو أكصى الذم الصالح العبد الحكيـ لقماف قصة ىنا كذكر فييا, غيرىـ إشراؾ كرفضيـ
 كذكر عظيمتيف, معركتيف في كالفرس الركـ محاربة األكلى في ذكر كما التكبر, كترؾ بالتكاضع

 .(ُ) المحاربة كترؾ كالمسالمة بالصبر األمر لقماف قصة في الثانية السكرة في

عندما ذكر ا في السكرة السابقة دالالت تكحيده كتنزييو عف الند كالشريؾ أنو  الوجو التاسع:
ليس لمتسمية انما ىك لمخركج بو الى الناس, كفي لقماف بيف األكلكيات في الدعكة بدعكة األىؿ, 

 َلُظْممٌ  لشّْْركَ ا ِإنَّ  ِبالمَّوِ  ُتْشِركْ  اَل  َيا ُبَنيَّ كأكؿ أمر في الدعكة التكحيد كنبذ الشرؾ قاؿ ا: ﴿ 
يتاء الزكاة, ثـ تأتي باقي العبادات [ُّ: لقماف]﴾ َعِظيمٌ  , كمف ثـ الشريعة مف إقاـ الصبلة, كا 

 كالمعامبلت؛ لبللتزاـ بيذا الشرع . 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(ُِٔ-ُِٓ/ ُِلمزحيمي )التفسير المنير: (, ٓٔ-ْٔ/ُُ) لؤللكسي: المعاني ركح انظر: (ُ)
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  الثالث المطمب

 لقمان بسورة التعريف

 بين يدي السورة :أوالً 

 السورة: اسم - ٔ
 ككتب, القرآف كعمكـ التفسير ككتب, المصاحؼ في اسميا كرد ىكذا, لقماف سكرة

 ال  المَّوِ  َرُسولُ  َكانَ ": حيث قىاؿى   ُ فقد كرد اسميا عمى لساف البراء بف عازب .الحديث
كجاء في  ِ".َوالذَّاِرَياتِ  ُلْقَمانَ  ُسوَرةِ  ِمنْ  اآْلَياِت, َبْعدَ  اآْلَيةَ  ِمْنوُ  َفَنْسَمعُ  الظُّْيَر, ِبَنا ُيَصمّْي

  .ّ"بمكة لقماف سكرة أنزلت "الدالئؿ عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ:

 كحكمتو لقماف ذكر فييا ألف ؛لقماف إلى بإضافتيا ككجو التسمية كما ذكره ابف عاشكر, 
 بيف عرفت االسـ كبيذا االسـ, ىذا غير اسـ ليا كليس. ابنو بيا أدب التي حكمتو مف كجمبلن 
 فضيمة تضمنت التي قصتو عمى الشتماليا بو سميت)) كقاؿ القاسمي:  ,ْكالمفسريف القراء

 كالنيي ,الحميدة كاألفعاؿ باألخبلؽ كاألمر الشرؾ كذـ كصفاتو, تعالى ا معرفة كسر الحكمة
 .ٓ ((القرآف  مقاصد معظمات كىي .الذميمة عف

 

                                                           

ُ :البراء ٍبف عازب ٍبف الحارث ٍبف عدم ٍبف جشـ ٍبف مجدعة ٍبف حارثة ٍبف الحارث ٍبف عمرك ٍبف مالؾ ٍبف  ىو
أربع عشرة  األكس األنصارم األكسي, يكنى أبا عمرك, كقيؿ أبا عمارة, كىك أصح. كغزا مىعى رىسيكؿ الم ًو 

لصغره. كىك الذم افتتح الرم, كشيد غزكة تستر مع أىًبي مكسى, كشيد البراء مىعى غزكة كرده النبي يـك بدر 
عمٌي ٍبف أىًبي طىاًلب الجمؿ كصفيف كالنيركاف, ىك كأخكه عبيد ٍبف عازب, كنزؿ الككفة كابتنى بيا دارنا, كمات 

 ([.َِٓ/ ُأسد الغابة: البف األثير ) انظر:أياـ مصعب ٍبف الزبير. ]
ِ ( ,(, برقـ )ُِ/ ِأخرجو ابف ماجة في سننو: أبكاب إقامة الصمكات كالسنة فييا, باب الجير باآليةَّٖ )

(, برقـ ُّٔ/ِكقاؿ المحقؽ: صحيح لغيره. كالنسائي في سننو: كتاب االفتتاح, باب القراءة في الظير,)
 .(َُِْبرقـ ) الضعيفة األحاديث سمسمةكضعفو األلباني في (. ُٕٗ)

ّ (ُّْ/ٕدالئؿ النبكة: لمبييقي ) ظر:ان. 
ْ :(.ُّٕ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
ٓ ( ٖمحاسف التأكيؿ /ِْ.) 
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 مكان النزول: - ٕ
 :كاآلتي كىي أقكاؿ أربعة إلى الركـ سكرة نزكؿ مكاف في المفسركف اختمؼ

 عنيما ا رضي عباس ابف , كعف((في قكؿ الجميع)): ُمكية كميا, قاؿ الماكردم القول اَلول:
 بمكة. لقماف سكرة أنزلت: المفسريف قاؿ جميكر إطبلؽ كعميو قكليو أشير في

 الصبلة قكلو؛ ألفككرد ىذا القكؿ عف الحسف كعمؿ  ,الرابعة يةاآلمكية كميا إال  القول الثاني:
 .مدنيتاف كالزكاة

, ككرد ىذا فك ف كالثامنة كالعشر ك , السابعة كالعشر آيتيف, كىما مكية كميا غير القول الثالث:
 القكؿ عف قتادة, كعطاء.

 كالثامنة فك كالعشر  السابعة كاآليات ىي بالمدينة, نزلت آيات ثبلث كميا إال مكية القول الرابع:
, ككرد ىذا القكؿ عف ابف عباس رضي ا عنيما في ركاية أخرل فك كالتاسعة كالعشر  فك كالعشر 
بىير, بف سعيد عف))كاستدلكا بما أخرجو ابف جرير  ,ِعنو  قالكا ييكد أحبار أف: عباس ابف عف جي

 ,[ٖٓ: اإلسراء]﴾  َقِميً   ِإالَّ  اْلِعْممِ  ِمنَ  ُأوِتيُتمْ  َوَما: ﴿ قكلو أرأيت محمد, يا: بالمدينة  ا لرسكؿ
 التكراة أكتينا قد أنا: جاءؾ فيما تتمك ألست: فقالكا ,"كيبل: "  ا رسكؿ فقاؿ قكمؾ؟ أـ تريد إيانا
 ,"يٍكًفيكيـٍ  ما ذلؾى  ًمفٍ  كىًعٍندىكيـٍ  قىًميؿه  اً  ًعٍمـً  في إن يا: "  ا رسكؿ فقاؿ شيء؟ كؿٌ  تبياف فييا
 ِمنْ  َيُمدُّهُ  َواْلَبْحرُ  َأْقَ مٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  اَْلَْرضِ  ِفي َأنََّما َوَلوْ ﴿  ذلؾ مف عنو سألكه فيما عميو ا فأنزؿ
 ا عمـ مف ىذا في التكراة أف , أم:[ِٕ: لقماف]﴾ المَِّو  َكِمَماتُ  َنِفَدتْ  َما َأْبُحرٍ  َسْبَعةُ  َبْعِدهِ 
 .ّ((قميؿ

                                                           

ُ :م د ٍبف حبيب أىبيك الحسف البصرم المعركؼ بالماكردم كاف مف كجكه الفقياء  ىو أبك الحسف عمي ٍبف ميحى
الشافعييف, كلو تصانيؼ عدة ًفي أصكؿ الفقو, كفركعو, كفي غير ذلؾ, كجعؿ إليو كالية القضاء ببمداف 

ألكؿ مف سنة خمسيف كأربع مائة, كثيرة, ككاف ثقة, كاتيـ باالعتزاؿ, مات ًفي يـك الثبلثاء سمخ شير ربيع ا
تاريخ بغداد: لمخطيب  انظر:مات ًفي يـك الثبلثاء سمخ شير ربيع األكؿ مف سنة خمسيف كأربع مائة.]

 ([.ُِّ-ُُّ/ُّ(, سير أعبلـ النببلء: لمذىبي )ٕٖٓ/ُّالبغدادم )
ِ :(, التحرير كالتنكير: ّْٓ/ ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )ِّٔ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) انظر

 (.َِٔ(, البياف: لمداني )ُّٖ-ُّٕ/ُِالبف عاشكر )
ّ ( َِجامع البياف /ُِٓ.) 
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 الترجيح

دراسة األقكاؿ أف القكؿ الراجح ىك القكؿ األكؿ القكؿ كالذم يظير لمباحث مف خبلؿ 
 بمكية سكرة لقماف كميا؛ كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

 أف بمكة, كمف المعمـك لمجميع شرعيتيما ينافي ال ألنو كجكب الصبلة, كالزكاة بمكة ضعيؼ؛ - أ
 إيجابيا أف مف ذكر فما ,كغيره البخارم صحيح في كما اإلسراء ليمة بمكة فرضت الصبلة
 فييا, التقريب يتـ فبل ندبان  كلك بمكة, بيا مأمكريف ككنيـ فيكفي سمـ كلك مسمـ, غير بالمدينة

 بالمدينة تحقؽ معا إيجابيما أف أراد القائؿ ذلؾ فمعؿ بالمدينة إيجابيا الزكاة أف المشيكر نعـ
: كقيؿ بمكة, كاف الصبلة إيجاب أف ذلؾ في يضر كال فييا, تحقؽ منيما كؿ إيجاب أف ال
 ال كعميو بالمدينة, كاف الذم ىك األنصباء كتقدير كالصبلة, بمكة كاف إيجابيا الزكاة إف

 .ُكقكعو تحقؽ كما كقكعو قبؿ بالشيء يخبر تعالى الحؽ كألف فييما, تقريب
َ ةَ  ُيِقيُمونَ  الَِّذينَ ﴿  آية بأف القائؿ - ب  قالو بالمدينة نزلت ,[ْ: لقماف] الزََّكاَة ...﴾ َوُيْؤُتونَ  الصَّ

 نزلت إنيا القكؿ يسكغاف فصكليا كترابط السكرة كأسمكب يعتمد, سند لو كليس رأيو, قبؿ مف
 .متتابعة فصكالن  أك كاحدة دفعة

 بأف أجيب فقد تسميميا كعمى ضعيفة, بأسانيد كأما ما أخرجو الطبرم عف ابف عباس, مركم - ت
 إلى إلييـ كفد قريش, مف كفدا ذلؾ لقنكا بأف بمكة  ا كرسكؿ ذلؾ في جادلكا الييكد

 اآليات, النسجاـ التكقؼ؛ تتحمؿ ا الركايةاألقكاؿ, كأيضن  بيف لمتكفيؽ أقرب كىذا المدينة,
 .ِليا كالبلحقة السابقة اآليات سائر مع كتكاثقيا

 ترتيبيا: - ٖ
 :التوقيفي المصحف ترتيب حيث من موقعيا. أ

, العظيـ القرآف مف كالعشريف الحادم الجزء في, التكقيفي المصحؼ في لقماف سكرة تقع
 .المصحؼ ترتيب حسب الكاحد كالثبلثكف كترتيبيا, الركـ كالسجدة سكرتي بيف

                                                           

ُ :(, البحر المديد: البف ٖٔ/ ٕ(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد )ُِِ/ ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ) انظر
 (.ْٔ/ ُُ(, ركح المعاني: لؤللكسي )ّٗٓ/ ْعجيبة )

ِ :(.َِْ/ ْ, التفسير الحديث: لدركزة )(ُّٖ -ُّٕ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
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 :التاريخي النزول حيث من موقعيا. ب

كالخمسكف  السابعة السكرة ىي التاريخي النزكؿ حسب لقماف سكرة ترتيب أف العمماء ذكر
 .ُسكرة الصافات, كبعدىا سكرة سبأ النزكؿ في سبقتيا فقد المكية, السكر ضمف

 : ياتيا عدد - ٗ
 عد في كثبلثيف اثبلثن  آياتيا فقد عدت .ِآية, كقيؿ: ثبلث كثبلثكف كثبلثكف أربع كىي

كقد كقع االختبلؼ في  .ّكالككفة كالبصرة الشاـ أىؿ عد في كثبلثيف اكأربعن  كمكة, المدينة أىؿ
 آيتيف:

  الباقكف. يعدىا كلـ الككفي, عدىا, [ُ: ]لقماف﴾  الم﴿  - أ
  الباقكف. يعدىا كلـ كالشامي, البصرم ,عدىا[ِّ: لقماف]﴾  الدّْينَ  َلوُ  ُمْخِمِصينَ ﴿  - ب

 .ْالفكاصؿ يشبو مما شيء فييا كليس

  السورة فضل: ثانيا

أف النبي  عف كاثمة بف األسقع ف ,مكاف اإلنجيؿ ىي مف المثاني التي أعطيت لمنبي 
  " أعطيت مكان التوراة السبع, وأعطيت مكان الزبور المئين, وأعطيت مكان اإلنجيل قاؿ

 . ٓ"المثاني, وفضمت بالمفصل

: " في فضميا حديث البراء بف عازب  كقد كرد أيضان  ال  َكاَن َرُسوُل المَِّو حيث قىاؿى
 .ٔ"ُيَصمّْي ِبَنا الظُّْيَر, َفَنْسَمُع ِمْنُو اآْلَيَة َبْعَد اآْلَياِت, ِمْن ُسوَرِة ُلْقَماَن َوالذَّاِرَياتِ 

                                                           

ُ :(, البرىاف: لمزركشي ٖٗ/ُ) آبادم (, بصائر ذكم التمييز: لمفيركزْْجماؿ القراء: لمسخاكم ) انظر
(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر ُّْ/ٕ(, دالئؿ النبكة: لمبييقي )ُْ/ُ(, اإلتقاف: لمسيكطي )ُّٗ/ُ)
(ُِ /ُّٖ.) 

ِ :(, الجامع: لمقرطبي )ْٖٓ/ ّ(, معالـ التنزيؿ: لمبغكم )َّٗ/ ٕالكشؼ كالبياف: لمثعمبي ) انظرُْ /
/ ِ(, التسييؿ: البف جزم )َُٕ/ ِ(, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )ُُْ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )َٓ

: لمسمرقندم ) (,ُّٕ  (, كغيرىـ.َّٓ/ ٔ(, الدر المنثكر: لمسيكطي )َِ/ ّبحر العمـك
ّ :(.ُّٖ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )َِٔالبياف: ألبك عمر الداني) انظر 
ْ :(.َِٔالبياف: لمداني) انظر 
ٓ ( مف الرسالةُّص-ُٗص) سبؽ تخريجو. 
ٔ مف الرسالة (ّٔص) سبؽ تخريجو. 
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 لمسورة اَلساس المحور: ثالثًا

.  الحقيقة تمؾ عف انحرفكا الذيف المشركيف نفكس في العقيدة سكرة لقماف قضية تعالج
 كما باآلخرة اليقيف كفي. ئوآال كشكر كحده كعبادتو الخالؽ تكحيد في السكرة ىذه في كتتمخص

 مألكفات مف عداه عما كالتخمي ا أنزؿ ما اتباع كفي. عادؿ كجزاء دقيؽ حساب مف فييا
 القرآني األسمكب إلدراؾ التدبر تستدعي بطريقة القضية ىذه عرض تتكلى كالسكرة .كمعتقدات
 .ُاألسمكب ىذا تدبر إلى حاجة في ا إلى داع ككؿ. كالقمكب الفطر مخاطبة في العجيب

 رابًعا: موضوعات السورة

لقد تتبع الباحث مكضكعات سكرة لقماف, فإذا ىي تنحصر في أربعة مكضكعات رئيسة 
 :تيتندرج تحتيا بعض المكضكعات الفرعية كىي كاآل

 تمؾ جنس مف السكرة ىذه أف فتقرر المقطعة, باألحرؼ السكرة افتتاح يبدأ بعد الموضوع اَلول:
 المحسنيف, كذكر صفات ىؤالء. لممحسنيف كرحمة ىدل كىي الحكيـ, الكتاب آيات ىي األحرؼ؛

, [ٓ: لقماف]﴾  اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َوُأوَلِئكَ  َربِّْيمْ  ِمنْ  ُىًدى َعَمى ُأوَلِئكَ ﴿  أف ىك ممحكظ نفسي مؤثر مع
 ليك يشترم الناس مف فريؽ اآلخر الجانب المفمحيف؟! كفي مف يككف أف يريد ال الذم ذا كمف

 نفسي بمؤثر يعاجميـ كىؤالء. اىزكن  اآليات تمؾ كيتخذ عمـ, بغير ا سبيؿ عف ليضؿ الحديث
 . [ٔ: لقماف]﴾ ُمِييٌن  َعَذابٌ  َلُيمْ  ُأوَلِئكَ  ﴿: ا بآيات الستيزائيـ مناسب؛ مخيؼ

 بأسمكب ذاتو المجاؿ في ذاتيا القضية كتتناكؿ آدمية, نفكس خبلؿ مف فتبدأ الموضوع الثاني:
 اْشُكرْ  َأنِ بقكلو: ﴿  تتمخص جديدة. كىي قصة لقماف كأكليا إيتاءه الحكمة التي كمؤثرات جديد
 التي التكحيد قضية تقرر النصيحة ىذه ,لكلده ككالد البنو, حكيـ نصيحة , كثـ[ُِ: لقماف]﴾ ِلمَّوِ 

 مؤثرات كمعيا النفسية, المؤثرات بيذه مصحكبة كذلؾ اآلخرة كقضية األكلى, الجكلة قررتيا
  .ِجديدة

                                                           

ُ :( بتصرؼ.َِٖٕ/ ٓالظبلؿ: لسيد قطب ) انظر 

ِ  :المصدر السابؽانظر (ٓ /ُِٕٖ-ِِٕٖ.) 
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كأنو سخر ليـ ما  عمييـ, كبنعمو تعالى, ا كحدانية بدالئؿ المشركيف تذكير الموضوع الثالث:
 مزية كذكرت. آباءىـ عميو ألفكا بما كتمسككا ىديو, عف أعرضكا في السمكات كاألرض, ككيؼ

 ِإَلى َوْجَيوُ  ُيْسِممْ  َوَمنْ الكثقى فقاؿ: ﴿  بالعركة المسمميف بتمسؾ   الرسكؿ كتسمية. اإلسبلـ ديف
كفركا فقاؿ:     مف كفر يحزنو ال كأنو ,[ِِ: لقماف]﴾  اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ُمْحِسنٌ  َوُىوَ  المَّوِ 
ُدورِ  ِبَذاِت  َعِميمٌ  المَّوَ  ِإنَّ  َعِمُموا ِبَما َفُنَنبُّْئُيمْ  َمْرِجُعُيمْ  ِإَلْيَنا ُكْفرُهُ  َيْحُزْنكَ  َفَ   َكَفرَ  َوَمنْ ﴿   * الصُّ

 .[ِْ ,ِّ: لقماف]﴾  َغِميظٍ  َعَذابٍ  ِإَلى َنْضَطرُُّىمْ  ُثمَّ  َقِميً   ُنَمتُّْعُيمْ 

 ِفي َأنََّما َوَلوْ ﴿  قكلو: في لمقرآف المعارضيف عمى كيبدأ ىذا المحكر بالرد الموضوع الرابع:
الشيطاف  دعكة مف السكرة بالتحذير كختمت بعدىا, كما [ِٕ: لقماف]﴾ َأْقَ ٌم  َشَجَرةٍ  ِمنْ  اَْلَْرضِ 
الغيب  عمـ الكياف ادعاء بطبلف إلى كالتنبيو ,[ّّ: لقماف]﴾  اْلَغُرورُ  ِبالمَّوِ  َيُغرَّنَُّكمْ  َواَل ﴿ فقاؿ: 
لُ  السَّاَعةِ  ِعْممُ  ِعْنَدهُ  المَّوَ  ِإنَّ ﴿ فقاؿ:   َماَذا َنْفٌس  َتْدِري َوَما اَْلَْرَحامِ  ِفي َما َوَيْعَممُ  اْلَغْيثَ  َوُيَنزّْ
 .ُ [ّْ: لقماف]﴾  َخِبيرٌ  َعِميمٌ  المَّوَ  ِإنَّ  َتُموتُ  َأْرضٍ  ِبَأيّْ  َنْفٌس  َتْدِري َوَما َغًدا َتْكِسبُ 

 لمكافريف كتقريع المحسنيف, بالمؤمنيف تنكيو السكرة في))كبإجماؿ المكضكعات األربعة, 
شارة عمييـ, مفحمة كردكد. أقكاليـ لبعض كحكاية. المستكبريف المعطميف  كحكمتو لقماف, إلى كا 
 كاستدراؾ كالمبادئ, األخبلؽ كريـ عمى كالحث المثؿ, ضرب سبيؿ عمى البنو مكاعظ مف كجممة
 إلى االستجابة عمى كحث الناس, عمى نعمو كسكابغ ا, بعظمة كتنكيو الكالديف طاعة صدد في

 .ِ((كبطميا سخفيا رغـ اآلباء بتقاليد المشركيف بتمسؾ كتنديد الفرصة, إضاعة كعدـ الدعكة

 لمسورة العامة المقاصد واَلىداف: خامًسا

, إثبات الحكمة لمكتاب, البلـز منو حكمة منزلو سبحانو في أقكالو كأفعالو. كقصة لقماف )) .ُ
 .ّ((ذلؾ المسمى بيا السكرة, دليؿ كاضح عمى

                                                           

ُ :البف عاشكرالتحرير كالتنكير انظر : (ُِ/ُّٗ.) 
ِ ( ْالتفسير الحديث: لدركزة /َِْ.) 
ّ ( ِمصاعد النظر: لمبقاعي /ّٓٔ.) 
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رشاد لمخير كمثؿ  .ِ التنكيو بيدم القرآف ليعمـ الناس أنو ال يشتمؿ إال عمى ما فيو ىدل كا 
الكماؿ النفساني, فبل التفات فيو إلى أخبار الجبابرة كأىؿ الضبلؿ إال في مقاـ التحذير مما 

 ىـ فيو كمف عكاقبو.
اإلعبلمييف اليكـ الذيف يركجكف شارة إلى تسفيو أىؿ الضبلؿ, كالمركجيف لو, كبعض اإل .ّ

 الباطؿ.
كابتدئ ذكر لقماف بالتنكيو بأف آتاه ا الحكمة, كأمره بشكر النعمة, ككأنو أمر بشكر ا  .ْ

ْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئْن عمى نعمو, كالحذر مف كفراف النعمة, كفي ىذا المعنى قكلو تعالى: ﴿  َواِ 
 . [ٕ]إبراىيـ:  ﴾ْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم َوَلئِ 

كصايا لقماف كما اشتممت عميو: مف التحذير مف اإلشراؾ, كمف األمر ببر الكالديف, كمف  .ٓ
قامة الصبلة, كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر,  مراقبة ا ألنو عميـ بخفيات األمكر, كا 

كاألمر باالتساـ بسمات المتكاضعيف في المشي كالصبر, كالتحذير مف الكبر كالعجب, 
فإف العبرة بعمـك  كالكبلـ, فيي ليست خاصة بابف لقماف إنما ىي لكؿ مكحد يعبد ا 

 .ُالمفظ, كليست بخصكص السبب, كالحكمة ضالة المسمـ أينما كجدىا أخذ بيا
 .ِإثبات البعث كالكحدانية, كصدؽ الرسؿ في رسالتيـ .ٔ
 العقيدة عف طريؽ القصة.معالجة قضية  .ٕ
منيج تربكم في تربية األبناء, كىك البدء بالتربية العقدية, كمف ثـ العبادات كاألخبلؽ  .ٖ

 الفاضمة, كأف العقيدة ىي الرابطة األصؿ التي تفكؽ كؿ الركابط.
تنكع األساليب في جدؿ الكفار, مف أدلة عقمية, كحسية, كفطرية, كضرب أمثاؿ, كترغيب  .ٗ

 كترىيب.
الكفار, كجداليـ بغير عمـ, بؿ حمية لآلباء كاألجداد, كدكر الشيطاف في تزييف ىذه عناد  .َُ

 الحمية.
كقكع الكفار في التناقض بحيث يثبتكف تكحيد الربكبية كيقركف بو, كتجد اإلنكار الشديد          .ُُ

 إذا ما دعكا إلفراد ا بالعبادة كاأللكىية.

                                                           

ُ :البف عاشكرالتحرير كالتنكير انظر : (ُِ /ُّٖ-ُّٗ.) 
ِ ( ّالتفسير الكاضح: لمحمد حجازم /ُْ.) 
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ا كبيرجيا كزخرفيا, كعدـ االنخداع بتزييف         تذكر يكـ القيامة, كعدـ االغترار بالدني .ُِ
الشيطاف الغركر ليا, فا كحده عنده عمـ الساعة كالغيب فبل داعي لمتسكيؼ بالتكبة كالرجكع 

 لمحؽ؛ ألنو لف ينفع الندـ كلف يجزم كلف ينفع أحد أحدان.

 بعدىا وما قبميا لما السورة مناسبة: ًساساد

 قبميا: لما السورة مناسبة - ٔ
كقد تـ الحديث عف مناسبة سكرة لقماف لما قبميا كىي سكرة الرـك في المطمب الثاني في 

 .ُمناسبة سكرة الرـك لما بعدىا

 لما بعدىا: السورة مناسبة - ٕ
 :كجكه مف بعدىا بما اتصاليا ككجو

 .ِاأللكىية دالئؿ عمى منيما كؿ اشتماؿ الوجو اَلول:

 ذكر ثـ األكؿ, األصؿ كىك التكحيد كالحشر, دالئؿ سكرة لقماف في ذكر إنو الوجو الثاني:
 .ّالنبكة كالرسالة كىك الثالث, األصؿ ذكر كفي السجدة الثاني, األصؿ كىك المعاد,

 فإنيا , اآليات  خر إلى [ْ: السجدة] ﴾... السََّماَواتِ  َخَمقَ  الَِّذي المَّوُ ﴿ : قكلو الوجو الثالث:
 .ْالرسالة تقرير بعد السكرة ختـ في بيا خٌكؼ التي الساعة, قياـ عمى كاالستدالؿ

 سبحانو ا استأثرالتي ذكر مفاتيح الغيب الخمسة لقماف  سكرة  آخر في جاء الوجو الرابع:
نزاؿ الغيث, كما تحمؿ األرحاـ, كالرزؽ كالمكت ابعممي كتعالى جاءت بعدىا  ,كىي عمـ الغيب كا 
 .ٓلقماف خاتمة في ذكرت التي الخمسة الغيب مفاتح شرحتفالسجدة  سكرة

                                                           

ُ :(ّّمف الرسالة ) انظر. 
ِ :المراغي تفسير(, ُُّ/ ُُ) لؤللكسي: المعاني ركح انظر (ُِ /َُِ). 
ّ القرآف غرائب(, ِْٖ/ ٖ) حياف ألبي: المحيط البحر(, ُّٓ/ ِٓ) لمرازم: الغيب مفاتيح :انظر :

 .(ّْٓ/ ٓ) لمنيسابكرم

ْ بتصرؼ يسير. (,ّٖٓ/ ْ) عجيبة البف: المديد البحر 
ٓ :لمخطيب: القرآني التفسير(, ُِّ) لمسيكطي: القرآف ترتيب أسرار انظر (ُُ /ٖٓٗ). 
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 آخر في سبقتٍ  التي الخمسة الغيب مفاتح بعد [ُ: السجدة]﴾  الم﴿  تأتي ىنا الوجو الخامس:
 .ُعمى قكؿ بعض العمماء بعممو, تعالى ا استأثر ًسر   فيي بيا, ميٍمحقة ككأنيا لقماف, سكرة

﴾  ِلْمُمْحِسِنينَ  َوَرْحَمةً  ُىًدى﴿  أف القرآف الكريـفي سكرة لقماف,  بيف فأ فبعد الوجو السادس:
  .ِالعالميف رب مف تنزيؿ التي  تمييا مصدر الكتاب, كأنو السكرة في , بيف[ّ: لقماف]

ا سبحانو نلبيف المنعـ, شكر ب ىا يككفالنعـ ككاجبنا نحك ا في لقماف بعد أف بيف  الوجو السابع:
 عبادة ا.الخضكع ك السجكد ك كىك الشكر  طريؽفي السجدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُ :لمشعراكم: الخكاطر انظر (ُٗ /ُُٕٕٔ.) 

ِ :(ّْٓ/ ٓغرائب القرآف: لمنيسابكرم ) انظر. 
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 اَلول الفصل

   ية من العنكبوت سورة وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة

(ٗٙ – ٜٙ) 

 مباحث خمسةعمى  ويشتمل

 كمطالبيـ, الكتاب أىؿ مجادلة طريقة في تكجييات: اَلول المبحث
 التعجيزية

 الصابريف كثكاب باليجرة المؤمنيف أمر: الثاني المبحث

 ا بقدرة المشركيف اعتراؼ: الثالث المبحث

 فييا الكفار كطبيعة الدنيا حقيقة: الرابع المبحث

 المحسنيف كجزاء الكافريف عقاب: الخامس المبحث
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 اَلول المبحث

 التعجيزية ومطالبيم, الكتاب أىل مجادلة طريقة في توجييات

 خمسة مطالب عمى ويشتمل

 الكتاب أىؿ مجادلة طريقة في تكجييات: اَلول المطمب

 ا عند مف القرآف ىذا ككف في  النبي أمية داللةالمطمب الثاني: 

  النبي بو جاء عما الكفار رغبة المطمب الثالث:

 نبكة محمد عمى  شيادة ا المطمب الرابع: 

 التعجيزية الكتاب أىؿ مطالب: الخامس المطمب
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 اَلول المطمب

 الكتاب أىل مجادلة طريقة في توجييات

  َمنَّا َوُقوُلوا ِمْنُيمْ  َظَمُموا الَِّذينَ  ِإالَّ  َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي ِإالَّ  اْلِكتَابِ  َأْىلَ  ُتَجاِدُلوا َواَل ﴿  :تعالى قال
َلُيَنا ِإَلْيُكمْ  َوُأْنِزلَ  ِإَلْيَنا ُأْنِزلَ  ِبالَِّذي َلُيُكمْ  َواِ   اْلِكتَابَ  ِإَلْيكَ  َأْنَزْلَنا َوَكَذِلكَ  * ُمْسِمُمونَ  َلوُ  َوَنْحنُ  َواِحدٌ  َواِ 
﴾  اْلَكاِفُرونَ  ِإالَّ  ِبآَياِتَنا َيْجَحدُ  َوَما ِبوِ  ُيْؤِمنُ  َمنْ  َىُؤاَلءِ  َوِمنْ  ِبوِ  ُيْؤِمُنونَ  اْلِكتَابَ   َتْيَناُىمُ  َفالَِّذينَ 

 .[ْٕ, ْٔ]العنكبكت:

 قبميا لما اآليات مناسبة: أوالً 

 بيف امتنع ممف اليأس كحصؿ ,انتفع مف كنفع المشركيف إرشاد طريقة ا بيف لما 
: العنكبكت] ﴾ ... َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي ِإالَّ  اْلِكَتابِ  َأْىلَ  ُتَجاِدُلوا َواَل : ﴿ فقاؿ الكتاب أىؿ إرشاد طريقة

محاسنيـ, كىي إيمانيـ بالكتاب الذم أنزؿ عمى سيدنا  فقدـ األحسف ذلؾ بيف تعالى إنو ثـ [,ْٔ
 . ُمحمد 

 ثانًيا: دعوى النسخ

 :أقكاؿ ثبلثة اآلية ليذه النسخ دعكل كفي

: التكبة]﴾  ... اآْلِخرِ  ِباْلَيْومِ  َوالَ  ِبالمَّوِ  ُيْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َقاِتُموا: ﴿ تعالى بقكلو منسكخة (ُ

 . كغيره قتادة قكؿ كىذا, [ِٗ
 .ِزيد ابف قكؿ كىذا, منيـ آمف مف بو يراد محكـ ىك قاؿ مف كمنيـ (ِ
  .(ّ) مجاىد قكؿ كىك, منيـ العيد ذكك بو يراد محكـ ىك قاؿ مف كمنيـ (ّ

                                                           

ُ :(.ّٔ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ العدكٌم, مكالىـ المدنٌي, ركل عف أبيو, كابف المنكدر, كعنو أصبغ,  ىو

أسمـ ليسكا بشيء.  كقتيبة, كىاشـ, ضعفو جماعة مف العمماء منيـ: يحيى بف معيف حيث يقكؿ: بنك زيد بف
مات سنة اثنتيف كثمانيف كمائة. أخرج لو الترمذٌم, كابف ماجة. «. الناسخ كالمنسكخ»ك « التفسير» :لو
 ([.ُِٕ/ ُ(, طبقات المفسريف: لمداككدم )ْٔٓ/ِميزاف االعتداؿ: لمذىبي ) انظر:]

(, الناسخ كالمنسكخ: البف ْٓ(, الناسخ كالمنسكخ: لقتادة )ُٓٔ-ُُٔالناسخ كالمنسكخ: لمنحاس ) انظر: (ّ)
 (.ِّٖ/ ٔ(, تفسير القرآف: البف كثير )ُُْسبلمة المقرم )
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 الترجيح

 ؛ما ذىب إليو مجاىد رجحافلمباحث  يظير, النسخب القائميف قكؿ في النظر تدقيؽ بعد
 عدـ بالضركرة المعمكـ مف ألنو الحكـ؛ في الفصؿ بو يككف الذم الصحيح, الخبر كجكد لعدـ
 لممؤمنيف أذف كقد بنا فكيؼ, ليا التسميـ يجب بحجة إال منسكخ بأنو كتاب في حكـ بأم القطع
 ماؿ ما فيذا﴾  ِمْنُيمْ  َظَمُموا الَِّذينَ  إال: ﴿ بقكلو أحسف ىك الذم بغير الكتاب, أىؿ ظممة بجداؿ
 .ُ ككبيرىـ المفسريف شيخ إليو

 ثالثًا: معاني المفردات

 عف الخصـ فتؿ: ىك كالجدؿ, الفتؿ شدة كأصمو الجدؿ, مف مفاعمة: ﴾: كالمجادلة ُتَجاِدُلوا َواَل ﴿ 
قامة فيو الحجاج بطريؽ مذىبو  .ِرأيو عمى الدليؿ كا 

 .ّككابركا كعاندكا المحجة, كاضح عف كعمكا الحؽ, كجو عف حادكا: أم ﴾: َظَمُموا الَِّذينَ  ِإالَّ ﴿ 

 .ْلو بالطاعة كمتذلمكف خاضعكف: أم﴾:  ُمْسِمُمونَ  َلوُ  َوَنْحنُ ﴿ 

 .ٓالمعرفة بعد الجحد يككف العمـ. قاؿ قتادة: إنما مع اإلنكار مف الجحكد, كىك﴾:  َيْجَحدُ ﴿ 

 معنى اإلجمالي: الرابًعا

 الييكد مف مخالفيكـأييا المسممكف  تجادلكا كاليخاطب ا سبحانو المسمميف فيقكؿ ليـ 
 الذيف إال. قبكؿ الحؽ الذم معكـ إلى كأدعى كأليف أىدأ,أحسف ك  ىي التي بالطريقة إال كالنصارل
 عف الجزية يعطكا أك يؤمنكا, بالشدة, حتى مقابمتيـ في حرج فبل الجداؿ في االعتداؿ حد جاكزكا

أم: ككما أنزلنا الكتاب عمى ﴾  الكتابَوَكَذِلَك َأنَزْلَنآ ِإَلْيَك ﴿ ثـ قاؿ تعالى:  .ٔصاغركف كىـ يدو 
                                                           

ُ لمطبرم: البياف جامع :انظر (َِ/ْٖ.) 
ِ عاشكر البف: كالتنكير التحرير(, ِْٖ/ٕ) لمثعمبي: كالبياف الكشؼ :انظر (ُِ /ٓ.) 
ّ كثير ابف: القرآف تفسير مختصر (ِ /ّٗ.) 
ْ طالب أبي بف لمكي: اليداية(, ْٗ/َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر (ٗ /ّٕٓٔ.) 

ٓ طالب أبي بف لمكي: اليداية(, َُْ/ ّ) الجكزم البف: المسير زاد (,ّٓ) لمرازم: الصحاح مختار :انظر 
(ٗ /ّٕٓٔ). 

ٔ :(.َِْ/ ُ(, التفسير الميسر: لنخبة مف أساتذة التفسير )ٖٗٓالمنتخب: لمجنة مف عمماء األزىر) انظر 
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َفالَِّذيَن  َتْيَناُىُم اْلِكتَاَب ُيْؤِمُنوَن ِبِو َوِمْن , كذلؾ أنزلنا إليؾ الكتاب. ﴿ مف قبمؾ يا محمد 
﴾: يعني مؤمني أىؿ الكتاب كمف ىؤالء يعني أىؿ مكة مف يؤمف بو كىـ َىُؤاَلِء َمْن ُيْؤِمُن ِبِو 

اد بالذيف أكتكا الكتاب المتقٌدميف مف أىؿ التكراة كاإلنجيؿ, كأراد بيؤالء الذيف أسممكا. كقيؿ: أر 
أف انكار الكتاب ىك الكفر  ثـ بيف ا  منيـ كعبد ا بف سبلـ.  المعاصريف لمحمد 

 .ُبعينو

 المطائف: خامًسا

 .الحؽ لقبكؿ أدعى ألنو أحسف؛ ىي بالتي الجدؿ   ا تقييد

 واَلىدافسادًسا: المقاصد 

 .ِلذلؾ مكصؿ طريؽ بأيسر الحؽ إلى الدعكة .ُ
 عمى كالرد, بخطئو المخالؼ تقرير في, الدعكية األساليب أحد كىي بالحسنى المجادلة جكاز .ِ

 .شبياتو
 .عنو األبعد مناظرة كتأجيؿ الحؽ التباع األقرب حكار في, الدعكة في األكلكيات فقو .ّ
 .كالتكذيب بالجحكد لنفسو الظالـ كمنيـ, الحؽ يقبؿ مف منيـ, فريقيف إلى الكتاب أىؿ انقساـ .ْ
 إخكة بجدؿ فكيؼ, عقدم الخبلؼ أف العمـ مع, بالحسف مقيد الكفار مع الجداؿ كاف إذا .ٓ

 .االعتقاد صمب ال, كفركعو لمديف العمؿ طرؽ في خبلفيـ كاف إف سيما ال, العقيدة
 الباطؿ, مف الخصـ مع ما يرد أف المسمـ, عمى الكاجب فإف, كالحكار النظر, آداب تعمـ .ٔ

 .االنصاؼ ديف فديننا, كافران  كاف كلك قكلو, ألجؿ الحؽ يرد كال الحؽ, مف معو ما كيقبؿ
 .ّاإلسبلـ خصائص مف كىذا كميـ, كالرسؿ كميا, بالكتب التصديؽ .ٕ
  بالنبي االعتراؼ إال حسف بكؿ جاءكا الكتاب مقابمة اإلحساف باإلحساف, كذلؾ أف أىؿ .ٖ

رساؿ الكتب بإنزاؿ كآمنكا فكحدكا  باألحسف, أكال يجادلكف إحسانيـ فممقابمة كالحشر, الرسؿ كا 

                                                           

ُ :(, التسييؿ: البف َُْ/ ّ(, زاد المسير: البف الجكزم )ّٕٔٓ/ ٗاليداية: لمكي بف أبي طالب ) انظر
 (.ُِٕ/ ِجزم )

ِ ( ُالتفسير الميسر: لنخبة مف أساتذة التفسير /َِْ.) 
ّ :(.ِّٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
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 باألخشف يجادؿ أف المشرؾ, البلئؽ بخبلؼ آباؤىـ, الضبلؿ ينسب كال آراؤىـ, تستخؼ كال
 .ُشبيو؛ كذلؾ لشركو ككفره كتكىيف مذىبو تيجيف في كيبالغ

 الرد في المتعيف السبيؿ ىك القكة كاستخداـ كالعنؼ القتاؿ إلى كالمجكء بالمثؿ المعاممة إف .ٗ
 .ِالكفر عمى كاإلصرار كالعناد العصبية أىؿ عمى

 َيا ﴿: لقماف نصيحة في كما, كنكرانو الحؽ كجحكد بالباطؿ اإليماف الظمـ صكر أعظـ مف .َُ
 .[ُّ: لقماف]﴾  َعِظيمٌ  َلُظْممٌ  الشّْْركَ  ِإنَّ  ِبالمَّوِ  ُتْشِركْ  اَل  ُبَنيَّ 
 

 الثاني المطمب

 ا عند من القر ن ىذا داللة أمية النبي في كون

 َبلْ  * اْلُمْبِطُمونَ  اَلْرتَابَ  ِإًذا ِبَيِميِنكَ  َتُخطُّوُ  َواَل  ِكتَابٍ  ِمنْ  َقْبِموِ  ِمنْ  َتْتُمو ُكْنتَ  َوَما ﴿ قال تعالى:
 ,ْٖ: العنكبكت] ﴾ الظَّاِلُمونَ  ِإالَّ  ِبآَياِتَنا َيْجَحدُ  َوَما اْلِعْممَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ُصُدورِ  ِفي َبيَّْناتٌ   َياتٌ  ُىوَ 
ْٗ] 

 : مناسبة اآليات لما سبقياأوالً 

كىنا كبلـ نفيس لئلماـ الرازم آثر الباحث أف يذكره كما ىك؛ لجمالو في التعبير, حيث 
 مختمفان  مسألة ذكر إذا المجادؿ ألف كذلؾ الترتيب, عمى تقدـ ما بعد أخرل درجة ىذه )) يقكؿ:
 مالو, في النفقة تجب كما فيقكؿ لـ؟ لو قيؿ فإذا الصغير, ماؿ في تجب الزكاة: القائؿ كقكؿ فييا
ف فذاؾ, الجامع نفسو مف كأدرؾ التشبيو بمجرد الطالب قنع فإف بينيما, الجامع أكال يذكر كال  كا 
 ذكر ىاىنا فكذلؾ فيجب الحاجة عف فضؿ ماؿ كبلىما فيقكؿ الجامع, يبدم يقنع لـ أك يدرؾ لـ
 فقاؿ المعجزة, كىك الجامع ذكر ثـ ,[ْٕ: العنكبكت]﴾  ... ِإَلْيكَ  َأْنَزْلَنا َوَكَذِلكَ ﴿ : بقكلو التمثيؿ أكال

                                                           

ُ  :(.ّٔ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم )انظر 

ِ لمزحيمي: المنير التفسير (ُِ /ُُ.) 
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 المعجزة, عيف يقرأ كلـ يكتب لـ ممف القرآف كىذا بالمعجزة, إال منزلة الكتب تمؾ ككف عمـ ما
 .ُ (( منزالن  ككنو فيعرؼ

 المفرداتثانًيا: معاني 

 .تقرأ: يعني ﴾:َتْتُمو﴿ 

يًّا كنت كلكنؾ بيمينؾ, تكتب تكف كلـ ))﴾: أم:  ِبَيِميِنكَ  َتُخطُّوُ  َواَل ﴿       .ِ ((أمِّ

 أمره, ًفي شىككت ًإذا بفبلف, مرتاب ًإنِّي تيٍيمىة, كقكلؾ: مىعى  ىك: شؾ ﴾: االرتياباَلْرتَاَب ﴿ 
 .ّكاتيمتو

  .ْاألدلة إلى إشارة كىي, الظاىرة العبلمة كىي, آية ﴾: جمع  َياتٌ ﴿ 

 .ٓ(( كاضحة: أم بينة, كاألنثى بيف, فيك يبيف باف مف صفة بينة جمع ))﴾:  َبيَّْناتٌ ﴿ 

 ثالثًا: المعنى االجمالي

مف قبؿ أم ننزؿ عميؾ القرآف,  , تقرأ, كال تكتب بؿ كنت أمينا محمد يا﴾  ُكْنتَ  َوما﴿ 
 , أم: قريشان كما قاؿ مجاىد, كقاؿ﴾ الُمْبِطَمونَ ﴿  ﴾ لشؾ, الْرتابَ  إًذا﴿ كلك كاف ىذا صحيحان 

 لريبة أشد لكاف أم: ﴾ اْلُمْبِطُمونَ  اَلْرتابَ ﴿  كيككف صفتو كجدكا ال ًذيفى  النصارل يعني: ٔالفراء

                                                           

ُ ( ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم /ْٔ.) 
ِ ( َِجامع البياف: لمطبرم /َٓ.) 
ّ :(.ٗٗالفركؽ المغكية: لمعسكرم ) انظر 
ْ :(.َُِ-َُُ(, المفردات: لؤلصفياني )ِٕمختار الصحاح: لمرازم ) انظر 
ٓ ( ِْٗالمطمع: لمبعمي.) 
ٔ  :المعركؼ أبك زكرياء, بني منقر كقيؿ:يحيى بف زياد بف عبد ا بف منظكر الديممٌي, مكلى بني أسد ىو ,

بالفراء: كلـ يعمؿ في صناعة الفراء, فقيؿ: ألنو كاف يفرم الكبلـ. إماـ الككفييف, كأعمميـ بالنحك كالمغة 
كفيات  انظر:(.]ػىػ َِٕ( كتكفي)ُْْكفنكف األدب. يميؿ إلى االعتزاؿ. مف كتبو: معاني القرآف. كلد عاـ)

 .[(ُِٖ – ُٕٔ/ٔ)األعياف: البف خمكاف 
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﴾ في  َبيَّْناتٌ   َياتٌ بأنو ﴿  النبي  كمف ثـ يصؼ ا  .ُكغيرىـ مكة أىؿ مف كذب مف
 .ِالمعرفة بعد أمره ككتمكا نبكتو جحدكا صدكر أىؿ الكتاب؛ ألنيـ

 رابعًا: المقاصد واَلىداف:

 .ّ(( السابقة الكتب في ىي كما  النبي في األمية صفة تقرير )) .ُ
 ,كالنقؿ العقؿ بيف تعارض ال ألنو كالعقمية؛ النقمية كالبراىيف باألدلة يككف, الشبيات عمى الرد .ِ

 .كرضا حب عف اتباع إنما, [ِٔٓ: البقرة]﴾  الدّْينِ  ِفي ِإْكرَاهَ  اَل ﴿  كأيضان 
 .عميو كحممو, المخالؼ دعكة في كصبره, صدقو في كاتيامو النبي ابتبلء .ّ
 يككف مف ألف اآلدمييف, مخترعات مف ليس أنو إلى إشارة العمـ أكتكا الذيف صدكر في قكلو .ْ

ذا كخاطرم, قمبي مف ىذا يقكؿ مخترع كبلـ لو  قمبي في إنو يقكؿ غيره مف حفظو كا 
 كالجاىؿ منيـ, أحد صدر مف يككف ال العمـ أكتكا الذيف صدكر في: قاؿ فإذا كصدرم,
 مف فظيكره بالمشركيف, األمة ىذه عنده كيمتحقكف الصدكر مف لو ظيكر ذلؾ منو يستحيؿ

 .ا
 مف صفات الكفار ظمميـ ألنفسيـ بجحدىـ الحؽ, كاتباع الباطؿ. .ٓ
 أكؿ في فتمتحقكف الرسؿ إرساؿ إنكار لزمكـ اآلية ىذه جحدتـ إف ليـ قاؿ المعجزة بياف بعد .ٔ

 .ْظالميف فتككنكا حقيقة بالمشركيف اآلية ىذه عند كتمتحقكف حكما, بالمشركيف األمر

 

 

 

 

                                                           

ُ :لمفراء: القرآف , معاني(ّٔٓ) مجاىد , تفسير(َٓ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع انظر (ِ /ُّٕ.) 
ِ لمكاحدم: البسيط التفسير(, ُّٕ/ ِ) لمفراء :القرآف معاني(, ِٓ-ُٓ/َِ) البياف جامع :انظر (ُٕ /

 (.ُُ/ّ) الرزاؽ عبد تفسير(, ّٖٔ/ّ) مقاتؿ تفسير(, ُْٓ

ّ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُّْ.) 
ْ لمرازم: الغيب مفاتيح :انظر (ِٓ /ْٔ). 
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 الثالث المطمب

 رغبة الكفار عما جاء بو النبي 

نََّما المَّوِ  ِعْندَ  اآْلَياتُ  ِإنََّما ُقلْ  َربّْوِ  ِمنْ   َياتٌ  َعَمْيوِ  أُْنِزلَ  َلْوالَ  َوَقاُلوا﴿  قال تعالى:  ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  َأَنا َواِ 
 ﴾ ُيْؤِمُنونَ  ِلَقْومٍ  َوِذْكَرى َلَرْحَمةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َعَمْيِيمْ  ُيْتَمى اْلِكتَابَ  َعَمْيكَ  َأْنَزْلَنا َأنَّا َيْكِفِيمْ  َأَوَلمْ  *
 [ُٓ ,َٓ: العنكبكت]

 أواًل: مناسبة اآليات لما سبقيا

 بيف الفرؽ بذكر كىي شبيتيـ ذكر السبلـ عميو النبي جانب مف دليؿ ذكر مف فرغ لما ))
 كليس كعيسى, مكسى إلى أنزؿ كما كتاب إليؾ أنزؿ إنو تقكؿ إنؾ فقالكا كالمقيس, عميو المقيس
 ثـ منيا, شيئا أكتيت ما كأنت ا عند مف الكتاب ككف بيا عمـ آيات تسع أكتي مكسى ألف كذلؾ
 .ُ ((الشبية ىذه أجكبة إلى نبيو أرشد تعالى ا إف

 بب نزول اآلية الواحدة والخمسين: سثانًيا

 كالذم, ّجعدة بف يحيي حديث اآلية ىذه نزكؿ سبب في ِالمفسريف بعض حكى
 السياؽ مع اتفاقو كعدـ, لضعفو لمنزكؿ؛ سببان  يككف ألف يصمح ال الحديث أف لمباحث يظير
 .ْبو المفسريف جميكر استدالؿ كعدـ, القرآني

                                                           

ُ ( ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم /ٔٓ.) 
ِ :(, الجامع: لمقرطبي ِِّ/ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )ّٓ/َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر

(ُّ/ّٓٓ.) 
ّ  ٍُّعدىةى, قىاؿى أيًتيى الن ًبي ٍف يىٍحيىى ٍبًف جى , أىٍف يىٍرغىبيكا عىم ا   كالحديث عى الن بلى : " كىفىى ًبقىٍكـو ضى , فىقىاؿى ًبكىًتؼو ًفيًو ًكتىابه

, فىأى  ـٍ , أىٍك ًكتىابه غىٍيري ًكتىاًبًي ـٍ اءى ًبًو نىًبي  غىٍيري نىًبيًِّي , ًإلىى مىا جى ـٍ اءى ًبًو نىًبيُّيي ؿ  جى َأَوَلْم َيْكِفِيْم َأنَّا  ﴿ٍنزىؿى الم وي عىز  كىجى
" ]أخرجو الدارمي  [ُٓ]العنكبكت:  ﴾َأْنَزْلَنا َعَمْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَمى َعَمْيِيْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنونَ 

([, كيحيي ىك: يحيى بف جعدة ْٓٗ(, برقـ )ِْٓ/ ُفي سننو, المقدمة, باب: مف لـ ير كتابة الحديث, )
بف ىبيرة بف أبى كىب بف عىٍمرك بف عائذ بف ًعٍمراف بف مخزـك القرشي المخزكمي. مف جمة مشايخ قريش ا

مشاىير عمماء  انظر:طالب جدتو أـ أبيو.] كخيار التابعيف, كأـ ىانئ بنت أبى طالب أخت عمى بف أبى
 ([.ِْٓ-ِّٓ/ُّ(, تيذيب الكماؿ: لممزم)َُْاألمصار: ألبي حاتـ الدارمي)

ْ :(.ٕٕٕ-ٕٕٔ/ِالمحرر في أسباب نزكؿ: لممزيني ) انظر 
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 : معاني المفرداتثالثًا

 كعصا, صالح ناقة مثؿ المعجزات المشرككف ﴾:  طمب َربّْوِ  ِمنْ   َياتٌ  َعَمْيوِ  أُْنِزلَ  َلْواَل  َوَقاُلوا﴿ 
 َوَما: ﴿  صالح كقكـ األكليف عف  ا قاؿ كما ىداية ال, تعنتان  عيسى؛ كمائدة, مكسى
ُلونَ  ِبَيا َكذَّبَ  َأنْ  ِإالَّ  ِباآْلَياتِ  ُنْرِسلَ  َأنْ  َمَنَعَنا ﴾  ِبَيا َفَظَمُموا ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ  َثُمودَ  َو َتْيَنا اَْلَوَّ

 .ُ [ٗٓ: اإلسراء]

  .ِ ((بيدم كليست إرساليا, عمى القادر ىك)): أم﴾:  المَّوِ  ِعْندَ ﴿ 

نََّما﴿  بانتو اإلنذار إال شأني مف ليس )) :أم﴾:  ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  َأَنا َواِ   .ّ ((اآليات مف أعطيت بما كا 

ًذٍكرل بو, آمف لمف لنعمة القرآف ىذا في: يعني لىرىٍحمىةن  ))﴾:  َوِذْكَرى َلَرْحَمةً ﴿   مكعظة أم كى
 ْ((تفكر: كيقاؿ

 رابًعا: المطائف

نََّما﴿ في قكلو:  الرسالة أحكاؿ مفتخصيص النذارة    , حيث يقكؿ﴾ ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  َأَنا َواِ 
 حاليـ بأف بالمشركيف تعريضان  النذير كصؼ الرسالة أحكاؿ مف بالذكر كخص )): عاشكر ابف

 ما صدؽ عمى الدالة العقمية بالدالئؿ لئلنذار المكضح: كالمبيف. الشر تكقع كىك اإلنذار يقتضي
 .ٓ((بو يخبر

 جماليإل: المعنى اخامًسا

 أنيـ كىى بو, جاء كلما لمرسكؿ المكذبكف الظالمكف ىؤالء جاء في ىذه اآليات اعتراض
 صالح كناقة السابقكف األنبياء بذلؾ أتى كما محسكسة بمعجزة ليـ يأتي أف  النبي مف طمبكا
 ما إلى ألجابكـ بيا تيتدكف أنكـ عمـ فمك إليو, ال ا إلى ذلؾ أمر بأف فأجابيـ مكسى, كعصا

                                                           

ُ :(.ِٕٖ/ ٔ(, تفسير القرآف: البف كثير )ُٕٗ/ ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ) انظر 
ِ ( ّزاد المسير: البف الجكزم /ُُْ.) 
ّ ( ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم /ُٕٗ.) 
ْ ( لمسمرقندم :  (.ّٕٔ/ ِبحر العمـك
ٓ ( ُِالتحرير كالتنكير /ُْ.) 
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 الباقية بالمعجزة جاءىـ أف بعد صدقو عمى الدالة اآليات كطمبيـ عقكليـ سخؼ بيف ثـ طمبتـ,
  .ُالذم ىك رحمة كذكرل لمف أراد اإليماف القرآف كىى الدىر كجو عمى

 سادًسا: المقاصد واَلىداف:

 عمى غضبا, لممؤمنيف رحمة األنبياء كمعجزات. معجزة لو تعمـ أف, الرسكؿ في شرطان  ليس .ُ
 .ِإنكارىـ كعطمت أعذارىـ قطعت ألنيا الكافريف

 الرحمة إنزالو مقاصد أىـ مف الذم نبكتو عمى الدالة المعجزات أعظـ مف الكريـ القرآف .ِ
 َوَذكّْرْ : ﴿ تعالى قاؿ الذكرل تنفعو كال, الرحمة مف محركـ كالكافر, المؤمنيف لمقكـ كالذكرل

 .[ٓٓ: الذاريات] ﴾ اْلُمْؤِمِنينَ  َتْنَفعُ  الذّْْكَرى َفِإنَّ 
 حصكؿ الحؽ, بعد كعمى ا عمى كتكبران  ,كجكران  ظممان  كالمعجزات يعد اآليات اقتراح .ّ

 .ّطريؽ بأم, الباطؿ مف الحؽ كبياف المقصكد
 في يرغب أك عميو, كلمف يؤمف نزؿ لمف فييما, ريب ال ربانيتاف كتذكرة رحمة الكريـ القرآف .ْ

 .ْاحقن  اإليماف

 الرابع المطمب

 نبوة محمد عمى  ا  شيادة

  َمُنوا َوالَِّذينَ  َواَْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َما َيْعَممُ  َشِييًدا َوَبْيَنُكمْ  َبْيِني ِبالمَّوِ  َكَفى ُقلْ ﴿ قال تعالى:
 [ِٓ: العنكبكت]﴾  اْلَخاِسُرونَ  ُىمُ  ُأوَلِئكَ  ِبالمَّوِ  َوَكَفُروا ِباْلَباِطلِ 

 مناسبة اآلية لما سبقياأواًل: 

 فضبلن  ا عند مف الكتاب ىذا أف نصدؽ ال نحف: يقكلكف أنيـ المعمكـ مف كاف كلما ))
 ﴾ أم: با كفى﴿ : ىذا نحك مف يقكلكنو قد لما جكابان  ﴾ أم: قل﴿ : قاؿ بو, نكتفي أف عف

                                                           

ُ المراغي , تفسير(ّّٔ) تيسير الكريـ: لمسعدم  :انظر (ُِ /ٖ.) 

ِ لمرازم: الغيب مفاتيح :انظر (ِٓ /ٔٓ-ٔٔ.) 
ّ لمسعدم: الكريـ تيسير  :انظر (ّّٔ) 
ْ لمجزائرم: التفاسير أيسر(, ْٓٗ/ ٓ) لدركزة: الحديث التفسير :انظر (ْ /ُْٓ.) 
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 كبلمو أنو أثبت الذم كتابة في بالرسالة لي شيد الذم الكماالت, كسائر العظمة لجميع الحائز
 .ُ((معارضتو عف الخمؽ عجز

 ثانًيا: معاني المفردات

 بصيرة بمشاىدة حصؿ عمـ عف صادر قكؿ: كالش يىادىةي , الش يىادىة يؤدم مف( الش اًىد﴾: ) َشِييًدا﴿ 
 .ّحقان  ا عند مف كأنو لمنبي القرآف معجزة بإثبات ا كشيادة ِبصر. أك

ا))الباطؿ ىك:  ﴾: ِباْلَباِطلِ   َمُنوا َوالَِّذينَ ﴿  ْ((حسنو الش ٍرع أبطؿ مى
كالمقصكد بإيمانيـ بالباطؿ,  , 

                                                                 .ٓأم: بغير ا كما قاؿ ابف عباس
نسبو نىقصو, الش ٍيء ﴾: جمع خاسر, كالخاسر ىك مف ىمؾ كضؿ, كخسر اْلَخاِسُرونَ ﴿   ًإلىى كى

ننا الخسراف فيبلى ٍير مف أبعده كى   .ٔاٍلخى

 جماليإل: المعنى اثالثًا

 لكال: لؾ لمقائميف محمد, يا قؿ: في ىذه اآلية فيقكؿ  امحمدن  نبيو يخاطب ا سبحانو
 لي شاىدا بيني كبينكـ, ىؤالء يا ا كفى: قكمؾ مف بآياتنا الجاحديف ربؾ, مف آية عميؾ أنزؿ

 ﴾باْلَباِطلِ   َمُنوا َوالَِّذينَ ﴿ في األرض كال في السماء, شيء عميو يخفى ال العميـ الذم ألنو كعمٌي؛
 أم: ﴾ الخاِسُرونَ  ُىمُ  ُأوَلِئكَ ﴿  بو بتكحيد ا كجحدكا ككفركا بو فأقٌركا بالشرؾ, صدقكا: يقكؿ

  .ٕصفقتيـ في المغبكنكف

 

 

                                                           

ُ ( ُْنظـ الدرر: لمبقاعي /ُْٔ.) 
ِ :(.ْٕٗ/ ُ(, المعجـ الكسيط: لمجمع المغة )ْٓٔالمفردات: لمراغب ) انظر 
ّ لمكاحدم: البسيط(, ُُْ/ ّ) الجكزم البف: المسير زاد :انظر (ُٕ/ّْٓ.) 
ْ لمكفكم: الكميات (ِْْ.) 
ٓ :لمكاحدم: البسيط التفسير(, ّّٖ/ّالتأكيؿ: لمخازف ) لباب انظر (ُٕ /ْْٓ.) 

ٔ :(.ِّّالمعجـ الكسيط: لمجمع المغة ) انظر 

ٕ :(.ّٕٖ/ ّ(,  تفسير مقاتؿ )ْٓ-ّٓ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
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 المقاصد واَلىداف: رابًعا

مف عند  في ىذه اآلية إشارة إلى كفر أىؿ الكتاب؛ ألنيـ لما صح عندىـ أف معجزة النبي  .ُ
 .ُا كقطعكا بيا كعاندكا كقالكا إنيا مف عند غير ا

في ىذه اآلية يظير لمباحث منيج تربكم كىك أف أىؿ الحؽ ال يقابمكا االتياـ باالتياـ, كال  .ِ
ائـ, إنما رد بالحجة كالبرىاف؛ ألف الحجة إذا اتضحت, ساءة باإلساءة, كال بالسب كالشتإلا

خير الشاىديف,  فإف الشبية تككف تضاءلت كافتضحت, كيكفي مف اتضاح الحجة أف ا 
 . عمى صدؽ النبي 

 .ِ((تقرير خسراف المشركيف في الداريف الستبداليـ الباطؿ بالحؽ كالعياذ با تعالى )) .ّ

 

 الخامس المطمب

 التعجيزية الكتاب أىل مطالب

 الَ  َوُىمْ  َبْغَتةً  َوَلَيْأِتَينَُّيمْ  اْلَعَذابُ  َلَجاَءُىمُ  ُمَسمِّى َأَجلٌ  َوَلْوالَ  ِباْلَعَذابِ  َوَيْسَتْعِجُموَنكَ ﴿  :تعالى قال
نَّ  ِباْلَعَذابِ  َيْسَتْعِجُموَنكَ  * َيْشُعُرونَ   َفْوِقِيمْ  ِمنْ  اْلَعَذابُ  َيْغَشاُىمُ  َيْومَ  * ِباْلَكاِفِرينَ  َلُمِحيَطةٌ  َجَينَّمَ  َواِ 

 [.ٓٓ, ّٓ: العنكبكت]﴾  َتْعَمُمونَ  ُكْنُتمْ  َما ُذوُقوا َوَيُقولُ  َأْرُجِمِيمْ  َتْحتِ  َوِمنْ 

 :قبميا لما اآليات مناسبة: أوالً 

 قكليـ عف  ا أخبر فمما, العجيبة الكفار أحكاؿ عرض في الكريمة اآليات تتسمسؿ
, بالخسراف تيديدىـ فبعد منو, بأعجب أتى ,﴾ َربّْوِ  ِمنْ   َياتٌ  َعَمْيوِ  ُأْنِزلَ  َلْواَل  َوَقاُلوا﴿  العجيب

             :فقاؿ العذاب بعدـ يقطعكف كأنيـ, منو شيء عمى ليـ قدرة ال ما يستعجمكف ىـ إذا
 َيْسَتْعِجُموَنكَ : ﴿ مبدالن  بقكلو جيميـ مف التعجب في سبحانو ربنا زاد ثـ﴾,  َوَيْسَتْعِجُموَنكَ ﴿ 

                                                           

ُ :(.ٕٔ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُْٓ). 
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 ا فيذكرىـ, بو األليؽ كقتو غير في كاف كلك ناجزان  بيـ إيقاعو منؾ يطمبكف: أم﴾  ِباْلَعَذابِ 
  .ُينتيكف لعميـ جينـ بإحاطة

 معاني المفردات: ثانًيا

مىةي ﴾:  َوَيْسَتْعِجُموَنكَ ﴿  ( استعجمو)ك أكانو, قبؿ كتحٌريو الشيء طمب البطء, كىي: ضد: العىجى
  .ِالقرآف عاٌمة في صار مذمكمان  فمذلؾ الٌشيكة؛ مقتضى مف كىك .كتقدمو, عجمتو طمب

 .ّ((لمشيء المضركبة المٌدةاألجؿ:  )) ﴾: َأَجلٌ ﴿ 

اءىةن  مىعناه﴾:  َبْغَتةً  َوَلَيْأِتَينَُّيمْ ﴿    .ْكفجأةن , فيجى

نَّ ﴿    .ٓبيـ محيط البحر ىك: عكرمة قاؿ بالكافريف, محدقة: أم﴾:  ِباْلَكاِفِرينَ  َلُمِحيَطةٌ  َجَينَّمَ  َواِ 

, يعمكىـ: كالمعنى .ٔكالمبلبسة التغطية كىي, التغشية مف الغشياف﴾:  اْلَعَذابُ  َيْغَشاُىمُ  َيْومَ ﴿ 
 .ٕبيـ تحيط حيف النار في العىذىابي  كيصيبيـ

 يكثر ما فإفٌ  يكثر, ما دكف تناكلو يقؿٌ  فيما كأصمو بالفـ, الطعـ كجكد: الٌذكؽ﴾:  ُذوُقوا َوَيُقولُ ﴿ 
 إلى يصؿ شيء كؿ في فاستعمؿ فيو اتسع كلكف بالمساف الذكؽ كأصؿ األكؿ,: لو يقاؿ منو
 .ٖلذة أك ألـ منو البدف

 ثالثًا: المطائف

نَّ َجَينََّم َلُمِحيَطٌة ِباْلَكاِفِرينَ ﴿  (ٔ  .ٗ﴾: عبر باإلحاطة كناية عف عدـ إفبلتيـ منيا َواِ 
                                                           

ُ :(.ٕٔ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )ّْٔ-ِْٔ/ ُْنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ِ لمرازم: الصحاح مختار(, ْٖٓ) لمراغب: المفردات :انظر (َُِ.) 

ّ ( ٓٔالمفردات: لمراغب.) 
ْ مقاتؿ تفسير(,ُِٕ/ ْ) لمزجاج: القرآف معاني(, ْٓ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر (ّ /ّٖٕ.) 
ٓ بتصرؼ يسير.(ِْٔٓ/ ٗ) طالب أبي بف لمكي: اليداية , 
ٔ منظكر البف: العرب لساف: انظر (ُٓ/ُِٕ.) 
ٕ لمسمرقندم: العمـك بحر(, ْٔٓ/ ّ) لمبغكم: التنزيؿ معالـ(, ٓٓ/َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر (ِ /

ّٖٔ.) 

ٖ :طالب أبي بف لمكي: , اليداية(ِّّ) لمراغب: المفردات انظر (ٗ /ِْٓٔ.) 
ٗ :عاشكر البف: كالتنكير التحرير انظر (ُِ /ُٗ.) 
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    ذلؾكاختير في القرآف لفظ الٌذكؽ في العذاب؛ ألٌف  ))﴾:  َوَيُقوُل ُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ ﴿  (ِ
ف كاف في الٌتعارؼ لمقميؿ - فيك مستصمح لمكثير, فخٌصو بالٌذكر ليعـٌ األمريف, ككثر  -كا 

 .ُ((استعمالو في العذاب

 القراءات: رابعا

﴾  َوَنُقولُ :﴿ الباقكف قرأك .  ا يقكؿ: يعني ,﴾َوَيُقوُل ﴿  بالياء كالككفيكف نافع, قرأ
 البعض كعمؿ. الممكؾ لفظ كىك الجماعة, بمفظ كتعالى سبحانو ا عف حكاية العظمة؛ بنكف
ـ ليأتمؼ النكف؛ لقراءة  ما عمى المفظ برد كالياء, البلحؽ أك السابؽ سكاء كىاًحد نظاـ عمى اٍلكىبلى
 .ِمنو قرب

 اإلجمالي المعنى: خامًسا

 كاف إف: كاستيزاء تيكما لو قالكا تيديد أعظـ كىٌددىـ بالعذاب, المشركيف أنذر أف بعد ))
 يعٌجؿ كال بسؤالكـ يأتيكـ ال بأنو فأجابيـ حصكلو, بعدـ يقطعكف كىـ بو, فأتنا حقا ىذا

 كارتضتو حكمتو, اقتضتو الذم المسمى, األجؿ ذلؾ كلكال لحكمة, أٌجمو ا ألف باستعجالكـ,
نو بكـ, كألكقعو لكـ لعٌجمو رحمتو,  طمبيـ في منيـ تعجب ثـ بو, تشعركف ال كأنتـ فجأة ليأتيٌنكـ كا 

 ذكقكا: كالتكبيخ اإلىانة طريؽ عمى ليـ كيقاؿ نكاحييـ, جميع في بيـ سيحيط كىك االستعجاؿ,
 .ّ(( تعممكف كنتـ ما جزاء

 واَلىداف المقاصد: سادًسا

 بالتعجيؿ بالعذاب الذم ينذرىـ بو في معرض االستخفاؼ كاالستيزاء  يالكفار لمنبتحٌدم  .ُ
 .ال عمى حقيقتو

 .ْبمقدماتو يشعركا أف دكف مفاجأة كسيفاجئيـ احتمن  عمييـ كاقع العذاب بأف كتككيد .ِ

                                                           

ُ لمراغب: المفردات (ِّّ.) 

ِ :ُُلؤللكسي )ركح المعاني: , (ّٓٓ) زنجمة البف: القراءات حجة, (ّّْ/ ِ) الجزرم البف: النشر انظر /
: لمسمرقندم )َُ   .(ّٖٔ/ ِ(, بحر العمـك

ّ ( ُِتفسير المراغي /ُِ.) 
ْ لدركزة: الحديث التفسير :انظر (ٓ /ْٕٗ-ْٖٗ). 
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 . ُتأخير أك تقديـ العذاب؛ إنما ىك لحكمة, ككفؽ نظاـ محكـ, كليس ناتج عف عجز .ّ
 التعجب إذا كجدت أسبابو الحاممة عميو.مشركعية  .ْ
 .ِبياف مدل حمؽ كجيؿ كسفو الكافريف كالمشركيف بخاصة .ٓ
 في اآلخرة مع الكفار. إثبات الكبلـ   .ٔ
  .فعؿ بؿ عف حكمة كدراية كدراسةكد يجب عمى المسمميف أف ال تككف أفعاليـ ناتجة عف رد .ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُ لمجزائرم: التفاسير أيسر(, ْٖٗ-ْٕٗ/ ٓ) لدركزة: الحديث التفسير :انظر (ْ /ُْٕ.) 

ِ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُْٕ.) 
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 الثاني المبحث

 الصابرين وثواب باليجرة المؤمنين أمر
 

 ث ثة مطالب ويشتمل عمى

 أمر المؤمنيف باليجرة إلقامة الشعائر الدينيةالمطمب اَلول: 

  ثكاب الصابريف المتككميفالمطمب الثاني: 

 المخمكقات جميع يرزؽ ا :الثالث المطمب
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 المطمب اَلول

 باليجرة إلقامة الشعائر الدينية أمر المؤمنين

 َذاِئَقةُ  َنْفسٍ  ُكلُّ  * َفاْعُبُدونِ  َفِإيَّايَ  َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإنَّ   َمُنوا الَِّذينَ  ﴿ َيا ِعَباِديَ  تعالى:قال 
 [ٕٓ ,ٔٓ: العنكبكت] ﴾ ُتْرَجُعونَ  ِإَلْيَنا ُثمَّ  اْلَمْوتِ 

 قبميا لما اآليات مناسبة: أوالً 

يمانيـ بالنبي  بعدما ذكر ا  كما أرسؿ بو,  حاؿ المشركيف في عدـ تصديقيـ كا 
العبادة, أذف ا لعباده  مف كمنعكىـ المؤمنيف إيذاء في كسعكا فسادىـ كزاد عنادىـ كحينما اشتد

, ثـ لما المؤمنيف باليجرة كالخركج إلي دار أخرل يستطيعكف فييا إقامة شعائرىـ الدينية بحرية
 تكرىكنو الذم األمر ىذ أف ليـ تعالى ا بي فكترؾ أكطانيـ كفراؽ إخكانيـ, صعب عمييـ اليجرة 

 بد ال كالمكتي  بالمكت, حاصؿ فيك باليجرة يكف لـ إف الفراؽ بأف عندىا كذكرىـ ,منو بد ال كاقع
 .ُمنو

 : سبب النزولثانًيا

 كعبادة اإليماف إظيار عمى يقدركف ال بمكة كانكا الذيف المؤمنيف المستضعفيف في نزلت
 .ِآمنة كاسعة المدينة أرض إفٌ : ليـ كيقكؿ اليجرة عمى يحثيـ الرحمف,

 : معاني المفرداتثالثًا

 ﴾: ذىب العمماء في المقصكد بالخبر عف سعة األرض إلى فريقيف: َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإنَّ ﴿ 

 إذا كلكف فيو, الميقاـ لكـ يحؿٌ  ال منيا بمكضع فتقيمكا عميكـ تضؽ لـ أنيا بذلؾ أريد .ُ
  .منو فاىريبكا تغييره, عمى تقدركا فمـ ا, بمعاصي منيا بمكاف عمؿ

 .ّلكـ كاسع الرزؽ مف لكـ أرضي مف أخرج ما إف: ذلؾ معنى: آخركف كقاؿ .ِ

                                                           

ُ (.ُِ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )َٕ-ٗٔ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ): انظر 
ِ ( ّتفسير مقاتؿ/ّٖٖ ,)لمثعمبي: كالبياف الكشؼ (ٚ /ٕٛٚ). 
ّ (.ٔٓ-ٓٓ/ َِ: جامع البياف: لمطبرم )انظر 
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 إيام, فاعبدكا المعنى: .يفسِّريهي  ظير الذم مضمر, بفعؿ منصكب" ًإي امى " ))﴾:  َفاْعُبُدونِ  َفِإيَّايَ ﴿ 
 يعني))": فاعبدون" .ُ((األكؿ إظيار عف الثاني, أعني الفعميف, بأحد فاستغنى فاعبدكني,
 .ِ((عبلنية بالمدينة فكحدكني

 تجد أنيا :الثاني. ميت حي كؿ أف يعني :أحدىما :وجيان وفيو﴾:  اْلَمْوتِ  َذاِئَقةُ  َنْفسٍ  ُكلُّ ﴿ 
كمخاكفيا, لمف خاؼ العاقبة كالعيمة عند  الدنيا ألمر تحقير بذلؾ إعبلميـ كفي, كشدتو كربو

المعاصي,  عف ليقمعكا بالمكت إرىابان  خركجو مف كطنو, فكأنيا تسمية لممؤمنيف عند خركجيـ, أك
ف عمت منزلتو كاألنبياء  .ّأك لئلخبار بأف المكت مصير كؿ حي كا 

 رابًعا: القراءات

عمى  ﴾ ُتْرَجُعونَ  ﴿عمى ضمير الغيبة, كقرأ الباقكف  ﴾ ُيْرَجُعونَ  ﴿, قرأىا شعبة ﴾ ُتْرَجُعونَ  ﴿
 .ْ﴾ َتْرِجُعونَ ﴿ أ يعقكب عمى أصمو في فتح الياء ككسر الجيـ ضمير المخاطبة, كقر 

 : المعنى اإلجماليخامًسا

 في كحده الذيف لـ يستطيعكا عبادتو نبيو  أصحاب مف بو لممؤمنيف ذكره تعالى يقكؿ
كا جانبو, في كاضطيادىـ ا في إليذائيـ أرضو,  أرض إلى مكة مف الشرؾ, أرض مف ىاًجري
 مذككر كاسعة, ا أرض كككف. مخرجان  منيا لكـ جعؿ فقد كاسعة, أرضي فإف المدينة, اإلسبلـ
مكاف سعتيا, مع ألنيا. بعده لما كالتكطئة كىك. المقدر عمى لمداللة  ينبغي ال فييا, التفسح كا 
 طاعتي, كأخًمصكا عبادتي, عمى فإذا أمنتـ فاصبركا. يريده ما لممرء بيا يتيسر ال بأرض اإلقامة
تيرىٌدكف المكت بعد إلينا ثـ المكت, ذائقة حية نفس كؿ ألف إلٌي؛ كصائركف ميتكف فإنكـ

ٓ. 

 

 
                                                           

ُ ( ْمعاني القرآف: لمزجاج /ُِٕ.) 
ِ ( ّتفسير مقاتؿ /ّٖٖ.) 
ّ (.ُِٗ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ِّْ/ ْالكجيز: البف عطية ): المحرر انظر 
ْ الجزرم البف: النشر :انظر (ِ /ّّْ.) 
ٓ :(.ّٔٓ/ٕ(, محاسف التأكيؿ: لمقاسمي )ٕٓ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
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 : المقاصد واَلىدافسادًسا

 بمد في كاف مف كؿ عمى يجب تحريـ الجمكس في دار الحرب, ككجكب الخركج منيا. ككذلؾ .ٔ
 ابف كقاؿ .العبادة لو يتييأ حيث إلى يياجر أف ذلؾ تغيير يمكنو كال بالمعاصي فييا يعمؿ
 عنيا اليجرة كتمـز اآلية, ىذه فييا تترتب كالمنكر الظمـ فييا التي األرض إف: كعطاء جبير
 .ُحؽ بمد إلى

ف , كؿ حي في سفر إلى دار تحقير أمر الدنيا كمخاكفيا, كالبدار إلى طاعة ا  .ِ القرار, كا 
 .ِطاؿ لبثو في ىذه الدار

 .ّعٌدة ككعد لعباده المياجريف بسعة الرزؽ .ّ
إلى ذاتو, كنعتيـ بالنعت المحبب إلى  -سبحانو -, حيث أضافيـممؤمنيفتشريؼ لالتكريـ ك ال .ْ

 .ْقمكبيـ
 , ىك المقصد األسنى في حياة اإلنساف.إخبلص العبادة   .ٓ
منيج الترغيب بتشريؼ عباده بنسبتيـ إليو, كسعة أرضو ليـ, كمنيج الترىيب بعدـ خمكدىـ  .ٔ

 عمى ىذه األرض, كرجكعيـ إلى ا. 
 األخذ باألسباب المعينة عمى عبادة ا, كطاعتو. .ٕ

 

 

 

 

 
                                                           

ُ (, الجامع: لمقرطبي )ْٔٓ/ّ) (, معالـ التنزيؿ: لمبغكمٗٔ/ ِٓ: مفاتيح الغيب: لمرازم )انظرُّ /ّٕٓ-
ّٖٓ.) 

ِ (.ُُِ/ َُ(, فتح البياف: لمحمد صديؽ خاف )ِّْ/ ْ: المحرر الكجيز: البف عطية )انظر 
ّ ( ْبياف المعاني: لعبد القادر مبل حكيش /ْٕٗ.) 
ْ (.ِٓ/ ُُ: التفسير الكسيط: لطنطاكم )انظر 
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 المطمب الثاني 

 المتوكمين ثواب الصابرين

اِلَحاتِ  َوَعِمُموا  َمُنوا ﴿ َوالَِّذينَ قال تعالى: َئنَُّيمْ  الصَّ  اَْلَْنَيارُ  َتْحِتَيا ِمنْ  َتْجِري ُغَرًفا اْلَجنَّةِ  ِمنَ  َلُنَبوّْ
 [ٗٓ – ٖٓ]العنكبكت: ﴾  َيَتَوكَُّمونَ  َربِّْيمْ  َوَعَمى َصَبُروا الَِّذينَ  * اْلَعاِمِمينَ  َأْجرُ  ِنْعمَ  ِفيَيا َخاِلِدينَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

سبحانو في اآليات السابقة ما يككف لمكافريف كقت الرجكع إليو, كلما أمر  ا بيف لما
المؤمنيف باليجرة كترؾ أكطانيـ, بيف ليـ أف جزاءىـ كثكابيـ الجناف كما فييا مف النعيـ المقيـ, 

 .ُجزاء الكافريف النار كما فييا مف العذاب األليـ  في مقابمة

 ثانًيا: سبب النزول

 أف عباس ابف كتب التفسير, أف سبب نزكؿ اآلية الستيف ما ركم عفجاء في بعض 
 تجاكركا كال كىاجركا, المدينة إلى اخرجكا: المشرككف آذاىـ حيف بمكة لممؤمنيف قاؿ   النبي

 .ِاآلية فنزلت يسقينا, مف كال يطعمنا, مف كال عقار, كال دار بيا لنا ليس: قالكا الظممة,

 ثالثًا: معاني المفردات

َئنَُّيمْ  ﴿   .ّلننزلنيـ قاؿ مقاتؿ: يعني: المباءة ﴾: مف َلُنَبوّْ

فان  الجٌنة منازؿ كسٌمي البناء, مف ﴾ كالغرؼ جمع, مفردىا غيٍرفىةي, كىي: عٌمٌيةُغَرًفا ﴿  . غيرى
 .ْعالية بيية كاسعة قاعات تحتيا عالية بيكتان  أم: كالمعنى مف اآلية:

                                                           

ُ (َٕ/ ِٓ: مفاتيح الغيب: لمرازم )انظر. 
ِ (, التفسير المنير: لمزحيمي )ِٖٖ/ٕ(, الكشؼ كالبياف: لمثعمبي )َّٔ/ُّ: الجامع: لمقرطبي )انظرُِ /

ِّ.) 
ّ  :(ِٖٖ(, غريب القرآف: البف قتيبة )ُُٕ/ ِ) : ألبي عبيدة(, مجاز القرآفّٖٖ/ ّتفسير مقاتؿ )انظر ,

 .(ِّْ/ْالمحرر الكجيز: البف عطية )
ْ :(.ّْٖ/ ّ(, لباب التأكيؿ: لمخازف )َٓٔ(, المفردات: لمراغب )ْٕٔ/ ُْنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
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ٍبري  َصَبُروا﴿  زىع, كىك حبس النفس نقيض: ﴾: الص  عف التسخط عمى قدر ا, كالمساف عف  الجى
 .ُالشككل, كالجكارح عف المعصية

 ِ((الناس أيدم في عما كاليأس ا, عند بما الثقة ىك)): : التككؿ﴾ َيَتَوكَُّمونَ  ﴿

 رابًعا: المطائف

 اآلية السابقة, أرجميـ في تحت كمف فكقيـ مف لمكفار العذاب غشياف مقابمة المطائؼ كمف  (ٔ
 .ّباألنيار في اآلية الثامنة كالخمسيف تحتيـ كمف بالغرؼ فكقيـ مف لممؤمنيف النعيـ بغشياف

 عف قطعت فمذلؾ أعطكه, الذم األجر عمى كتعجيب ثناء إنشاء﴾:  اْلَعاِمِمينَ  َأْجرُ  ِنْعمَ ﴿  (ِ
 أجرا الغرؼ ىذه نعمت: كالمعنى. قبمو ما عميو دؿ محذكؼ بالمدح كالمخصكص. العطؼ
 .ْالمؤمنيف أعماؿ عمى

ف التككؿ, عمى كنص﴾  َيَتَوكَُّمونَ  َربِّْيمْ  َوَعمى﴿  (ّ  إليو يحتاج ألنو الصبر, في داخبل كاف كا 
 .ٓبو إال يتـ كال بو, مأمكر كترؾ فعؿ كؿ في

 اإلجمالي: المعنى خامًسا

 مف تجرم الجنة في عالية منازؿ لنسكننيـ جزاء مف آمف, كعمؿ صالحان  يبيف ا 
 حيث كيجركنيا يصرفكنيا كلبف, كعسؿ كخمر, ماء مف أصنافيا, اختبلؼ عمى األنيار, تحتيا
 َأْجرُ  ِنْعمَ ﴿ ثـ يمدحيـ ا قائبلن  حكالن  يبغكف ال اأبدن  فييا ماكثيف: أم ﴾ ِفيَيا َخاِلِدينَ ﴿  ,شاءكا

 عمى: ﴾ أم َصَبُروا الَِّذينَ ﴿ .عنيا المؤمنيف أعماؿ عمى اأجرن  الغرؼ ىذه نعمت: ﴾ اْلَعاِمِمينَ 

                                                           

ُ لمفراىيدم: العيف(, َُِ) لمعسكرم: المغكية الفركؽ(, ُِٖ) السكيت البف: المنطؽ إصبلح :انظر (ٕ /
 (.ٓالكابؿ الصيب: البف القيـ ) ,(ُُٓ

ِ لمجرجاني: التعريفات (َٕ.) 

ّ :(.ِْ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
ْ :(.ِِٗ/ٔ(, تفسير القرآف: البف كثير )ِّ/ُِالتحرير كالتنكير: ) انظر 
ٓ ( ّٓٔتيسير الكريـ: لمسعدم.) 



 

 
17 

 ما كرجاء ا, كجو ابتغاء كاألقرباء, األىؿ كفارقكا األعداء, كنابذكا ا, إلى كىاجركا دينيـ,
 .ُكدنياىـ دينيـ في كميا, أحكاليـ في ﴾, َيَتَوكَُّمونَ  َربِّْيمْ  َوَعَمى﴿  ,مكعكده كتصديؽ عنده

 سادًسا: المقاصد واَلىداف

 تضحية المؤمنيف الصابريف عمى االبتبلءات الجنة.جزاء  .ُ
 أف عميو كجب بمد في منيا منع إف ألنو فييا كتكحيده ا عبادة ترؾ في ألحد عذر ال)) .ِ

 .ِ((آخر بمد إلى يياجر
ف كانت  .ّ اإليماف كالعمؿ الصالح ال ينفكاف عف بعضيما البعض, فبل قبكؿ لؤلعماؿ كا 

 يككف اإليماف إال إذا عممت الجكارح بطاعة ا.صالحة إال إذا صح اإليماف, كال 
في صبلح  شيءيشترط في العمؿ أف يككف صالحان, حتى يكصؿ صاحبو لمجنة, كأكؿ  .ْ

ال فقد قاؿ ا تعالى: ﴿ العمؿ أف يككف خالصان    َناًرا َتْصَمى * َناِصَبةٌ  َعاِمَمةٌ , كا 
 . [ْ ,ّ: الغاشية]﴾ َحاِمَيةً 

 التكاليؼ مشاؽ كعمى األذل عمى الصبر: الجناف يستحقكف الذيف المؤمنيف صفات أىـ مف)) .ٓ
 .ّ((ا عمى كالتككؿ الشرعية,

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُ ( ٔانظر: تفسير القرآف: البف كثير /ِِٗ.) 

ِ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُْٗ.) 
ّ التفسير المنير: لمزحيمي (ُِ /ِٖ.) 
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 المطمب الثالث

 ا يرزق جميع المخموقات

يَّاُكمْ  َيْرُزُقَيا المَّوُ  ِرْزَقَيا َتْحِملُ  اَل  َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَكَأيّْنْ ﴿  قال تعالى: ﴾  اْلَعِميمُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َواِ 
 [َٔ]العنكبكت:

 أواًل: مناسبة اآلية لما سبقيا

فإف ا لما  [ٕٓ: العنكبكت] ﴾اْلَمْوِت  َذاِئَقةُ  َنْفسٍ  ُكلُّ  ﴿ىذه اآلية عطؼ عمى جممة: 
ىكف بيا أمر المكت في مرضاة ا ككانكا ممف ال يعبأ بالمكت عمـ أنيـ يقكلكف في أنفسيـ: إنا 

 باليجرة خاؼ المؤمنكف العيمة ال نخاؼ المكت كلكنا نخاؼ الفقر كالضيعة؛ لذلؾ لما أمر ا 
حاؿ الدكاب التي ال الفقر, فذكر ليـ ما يعيف عمى التككؿ, كيقكم القمكب, كىك بياف ا كخشك 

, كيأتييا رزقيا كؿ يـك   .ُتدخر شيئان لغدو

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِ((االستكثار مقاـ في ككـ بمعنى)): ﴾َوَكَأيّْْن ﴿ 

 .ّ((غيرىـ أك إنس مف دابة فيك كالشرب األكؿ إلى يحتاج شيء كؿ)): بالدابة كالمراد﴾:  َدابَّةٍ ﴿ 

 .ْتىجمعو, كال ترفعو كال رزقيا, تٌدخري  ال﴾:  ِرْزَقَيا َتْحِملُ  اَل ﴿  

 : المطائفثالثًا

 َيْرُزُقيا المَّوُ ﴿  :فقاؿ رزقيـ عمى تحصيمو, تستطيع ال التي الدابة رزؽ -سبحانو -قدـ)) 
يَّاُكمْ   ﴾, لعدة أسباب: َواِ 

                                                           

ُ  :(, البحر المديد: البف ِّٕ/ ُٓ(, المباب: البف عادؿ )ِْ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر )انظر
 (.ُّٔ/ ْعجيبة )

ِ الحديث: لدركزة التفسير (ٓ /ْٖٗ). 
ّ ( ِمجاز القرآف: ألبي عبيدة/ُُٕ.) 

ْ :(.ُّٖ/ِ(, معاني القرآف: لمفراء )ِٖٖغريب القرآف: البف قتيبة ) انظر 
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 لينفى مف قمكب الناس القمؽ عمى الرزؽ.  - أ
 شيء, فإف كاىب األسباب, ال يترؾ أحدا بدكف رزؽ. كليشعرىـ بأف األسباب ليست ىي كؿ - ب
 .ُ((كإلزالة ما قد يخطر في النفكس مف أف اليجرة مف أجؿ إعبلء كممة ا قد تنقص الرزؽ - ت

 جماليإل: المعنى ارابًعا

 ا في كجاىدكا ىاجركا:   محمد أصحاب مف كبرسكلو, بو لممؤمنيف ذكره تعالى يقكؿ)) 
 كمطعـ غذاء إلى حاجة ذات دابة مف فكـ ا,إقتارن  كال عيمة تخافكا كال أعداءه, المؤمنكف أييا

 ذلؾ عف لعجزىا لغدىا يكميا في فترفعو تحممو, ال غذاءىا: يعني ﴾, ِرْزَقَيا َتْحِملُ  ال﴿  كمشرب
يَّاُكمْ  َيْرُزُقَيا المَّوُ ﴿        العىٍيمة أكطاننا بفراقنا نخشى: ﴾ ألقكالكـ السَِّميعُ  َوُىوَ ﴿  بيكـ ﴾ يكما َواِ 
 كنيصرتكـ إياىـ, ا إذالؿ مف عدٌككـ, كأمر أمركـ, صائر إليو كما أنفسكـ, في ما ﴾  الَعِميمُ ﴿ 

 .ِ ((خمقو أمكر مف شيء عميو يخفى ال أمكركـ, مف ذلؾ كغير عمييـ,

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

 عمى المؤمف يخاؼ فبل, كيؤيدىـ, كينصرىـ, يحفظيـ, المؤمنيف لعباده الخاصة ا معية .ُ
 .العبادة مف فقط فيو أمر ما يقكـ بؿ, كقكتو, رزقو

 .ّ((برزقو ا تكفؿ إذ ىجرتو دار في الجكع مف خكفو اليجرة مف المؤمف يمنعف ال)) .ِ
, كؿ دابة لكؿ ارغدن  الرزؽ ييسر أنوبعباده  سبحانو مظاىر رحمة ا مف .ّ  رغـكيكفمو ليا  يـك

 في أـ ظاىرىا في أـ األرض جكؼ في الدابة أكانت سكاء لغد, اشيئن  تدخر ال كأنيا ضعفيا,
 يسمع الرزؽ, منو طمبكا إذا لعباده سميع تعالى ا, فالفضاء أعالي في أـ المياه, أعماؽ
 .ْحاجتيـ مقدار كال حاجتيـ عميو تخفى ال سكتكا, إف عميـ كيجيب,

 التثبيت إلى كالحاجة كالخكؼ القمقمة مكقؼ في كالتشجيع, لمتثبيت احتياج قمكب المؤمنيف .ْ
 .ٓكالتشجيع

                                                           

ُ ( ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم /ّٓ.) 
ِ ( َِجامع البياف: لمطبرم /ٖٓ.) 
ّ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُْٗ.) 
ْ ( ُِالتفسير المنير: لمزحيمي /ِٖ-ِٗ) .بتصرؼ يسير 
ٓ :(.ِْٕٗ/ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
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 المبحث الثالث

 اعتراف المشركين بقدرة ا

 ويشتمل عمى مطمبين

 ىك الخالؽ بأف ا المشركيف اعتراؼالمطمب اَلول: 

 المحيي باإللو المشركيف اعتراؼ المطمب الثاني:
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 اَلول المطمب

 الخالق ىو ا بأن المشركين اعتراف

رَ  َواَْلَْرَض  السََّماَواتِ  َخَمقَ  َمنْ  َسأَْلَتُيمْ  ﴿ َوَلِئنْ  قال تعالى:  المَّوُ  َلَيُقوُلنَّ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمَس  َوَسخَّ
ْزقَ  َيْبُسطُ  المَّوُ  * ُيْؤَفُكونَ  َفَأنَّى َعِميٌم ﴾  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  المَّوَ  ِإنَّ  َلوُ  َوَيْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الرّْ

 [ِٔ - ُٔ: العنكبكت]

 قبميا لما اآليات أواًل: مناسبة

 تنبيو في أبمغ قد كاف أف بعد المؤمنيف مع بخطابو الرزؽ أمر سبحانو ىٌكف كلما))
 يتمكف ال الممؾ كاف كلما الجداؿ, في المحاكرة كليف األمثاؿ, كضرب المقاؿ, بإيضاح الكافريف
 ذلؾ عف سألتيـ فمئف: نحك عمى عاطفان  قاؿ مممكتو, غير في مف ترزيؽ مف التمكف غاية

 طرؽ أعني الكعظ تفنيف في ناىجان  بالغافميف, كالمطؼ المعرضيف, استعطاؼ إلى ليصدقنؾ عائدان 
 .ُ ((الحكمة

 : معاني المفرداتثانًيا

رَ  ﴿ لجاؤه قيرا المختٌص  الغرض إلى سياقة: ﴾: الت ٍسًخيري  َوَسخَّ  .ِشديد لعمؿ, كا 

بتكحيدم,  يعني تكذبكف ييٍصرفكف, كجاء عف ابف عباس, كمقاتؿ: أيف ﴾: فأنى ُيْؤَفُكونَ  َفَأنَّى﴿ 
 .ّلو العبادة إخبلص عف فيعدلكف .يعدلكف أم: كعف قتادة:

 أم: يكسع. :﴾ َيْبُسطُ ﴿ 

 .ْ: يضيؽ أم, ﴾: َوَيْقِدرُ  ﴿

                                                           

ُ لمبقاعي: الدرر نظـ (ُْ /ْٔٗ-َْٕ.) 

ِ عاشكر البف: كالتنكير , التحرير(َِْ) لمراغب: المفردات :انظر (ُِ /ِٔ.) 

ّ :(, تفسير القرآف: البف أبي حاتـ ِْٔ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ٗٓ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر
 (.ّٖٗ/ ّ(, تفسير مقاتؿ )َّٕٗ/ ٗ)

ْ لمراغب: المفردات(, ِٗٓ) كالسيكطي, لممحمي: الجبلليف تفسير(, ٗٓ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر 
(ٔٓٗ.) 
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 المطائف: ثالثًا

 كاألرض, فعؿ الخمؽ عند ذكر السمكات القرآف الكريـ حيث ذكراالبداع في نظـ مفردات  (ُ
 حكمة, ليس كالقمر الشمس خمؽ مجرد ألف كذلؾ كالقمر؛ التسخير عند ذكر الشمس كفعؿ
 كالنيار الميؿ حصؿ ما تتحرؾ ال كاحد مكضع في تككف بحيث مخمكقة كانت لك الشمس فإف
 كتسخيرىما. تحريكيما في الحكمة فإذا الشتاء, كال الصيؼ كال

رادتواإلشارة  إلى كماؿ قدرة ا بخمؽ السمكات كاألرض,  (ِ بطريؽ  كاإلشارة إلى نفكذ مشيئتو كا 
ذكر بسط الرزؽ لمف يشاء مف عباده, كختـ باإلشارة إلى شمكؿ عممو, كبيذه األمكر 

فإف ـ فقد شيئنا منيا كيؼ سيتصكر إلييتو كتكحيده مع نقصو  استدالؿ عمى إلييتو سبحانو
 .(ُ)كعدـ كمالو

 المعنى اإلجماليرابًعا: 

 الخالؽ بأنو يقركف ككانكا مكة, كفار يعني يا محمد  سألتيـ كلئف لنبيو  تعالى يقكؿ
 ليظير ابتبلءن, يشاء مف عمى الرزؽ كيضٌيؽ امتحانان, عباده مف يشاء لمف الرزؽ يكٌسع كالرازؽ,
نما الشاكر  فيكجب الحجة يمزميـ ذلؾ ألف إقرارىـ, عمى  الحمد: يقكؿ أف أمره كالصابر, كا 
 .ِالجميع: باألكثر كالمراد. الخالؽ بأنو إقرارىـ مع ا تكحيد يعقمكف ال أكثرىـ بؿ التكحيد عمييـ

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

 تناقض المشركيف مف إثباتيـ لتكحيد الربكبية, كعجز أكثانيـ, كمع ذلؾ ال يفردكف ا  .ُ
 . ّبالعبادة كاأللكىية

, كمراعاة البيئة التي يعيش فييا اإلنساف كقدراتو استخداـ األدلة العقمية في مجادلة الخصـ .ِ
بالظكاىر الككنية التي  العممية العقمية لمتأثير فيو, فتناقشو كفؽ قدراتو لذلؾ خاطبيـ ا

 .يعرفكىا

                                                           

 (.ْٕ - ّٕ/ ِٓ) لمرازم: الغيب مفاتيح :انظر (ُ)
ِ لمصابكني: التفاسير صفكة(, ُّْ/ ّ) الجكزم البف: المسير زاد :انظر (ِ/ِْٗ.) 

ّ لمسعدم: الكريـ تيسير :انظر (ّٔٓ.) 
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ذا منع حكمة أفعاؿ ا سبحانو كميا مبنية عمى ال .ّ ة محكمفالمطمقة, فإذا أعطى فمحكمة كا 
كىمـ جرنا, فتارة يبيف ا الحكمة كتارة يخفييا فيجتيد اإلنساف في معرفتيا يصيب أك يخطئ 

 لبلختبارـ اإلنساف أنو فعمؽ, كتضييقو عمى العباد, بسط الرز  ا  فينا مثبلن ذكر
 ., فبل ينبغي لئلنساف انكار أفعاؿ ا إف غابت عنو حكمتياكاالمتحاف

 عمى الخمؽ, كالرزؽ.  إثبات المشيئة, كاعتراؼ المشركيف بقدرة ا  .ْ
 

 المطمب الثاني

 اعتراف المشركين باإللو المحيي

لَ  َمنْ  َسأَْلَتُيمْ  ﴿ َوَلِئنْ قال تعالى:  َلَيُقوُلنَّ  َمْوِتَيا َبْعدِ  ِمنْ  اَْلَْرَض  ِبوِ  َفَأْحَيا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َنزَّ
 [ّٔ: العنكبكت] َيْعِقُموَن ﴾ اَل  َأْكَثُرُىمْ  َبلْ  ِلمَّوِ  اْلَحْمدُ  ُقلِ  المَّوُ 

 قبميا لما اآلية مناسبة: أوالً 

 بعدما مف أسباب الرزؽ  القريب السبب أنو يبسط الرزؽ لعباد, أشار إلى بيف ا  لما
أيضان ليذا السبب,  المسبب بأنو االعتراؼ يستمـز منو السبب ىذا بأف االعتراؼ فإف البعيد, ذكر

اٍلميسىب ًب, فالرزؽ يككف مف ا ميكًجدي  الس بىبً  فإف ميكًجدي 
ُ.  

 : معاني المفرداتثانًيا

حياؤىا))﴾:  َمْوِتَيا َبْعدِ  ِمنْ  اَْلَْرَض  ِبوِ  َفَأْحَيا﴿   جدكبيا بعد مف فييا, النبات إنباتو: كا 
 .ِ((كقحكطيا

" الحمد "  وقيل: عمى نعمو, التي منيا الحجج كالبراىيف عمى قدرتو, أي:﴾:  ِلمَّوِ  اْلَحْمدُ  ُقلِ ﴿ 
حياء األرضوقيل: عمى إقرارىـ بذلؾ.   .ّعمى إنزاؿ الماء كا 

                                                           

ُ :(.ْٕ/ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )ِْٕ/ ُْنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ِ ( َِجامع البياف: لمطبرم /ٓٗ.) 
ّ :(.ِّٔ-ُّٔ/ ُّ(, الجامع: لمقرطبي )ْٔٔٓ/ ٗاليداية: لمكي بف أبي طالب ) انظر 
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 الذم لمعمـ كيقاؿ العمـ, لقبكؿ المتيٌيئة لمقٌكة يقاؿ العىٍقؿ, ك ؿى قى عى مف مادة   :﴾ اَل َيْعِقُمونَ  ﴿
 .ُعىٍقؿه  القٌكة بتمؾ اإلنساف يستفيده

 : المطائفثالثًا

 اَل  َأْكَثُرُىمْ  َبلْ  ﴿فقاؿ:  العقكؿ عنيـا  نفىبعقكليـ,  يفلما لـ ينتفع أكثر المشرك
 .ِىذا ذلؾ فعمى الحكاس؛ بتمؾ ينتفعكا لـ لما كالمساف كالبصر السمع عنيـ نفى كما ,﴾َيْعِقُمونَ 

 : المعنى اإلجماليارابعً 

 مف نز ؿ الذم مىفً : المشركيف -الرسكؿ أييا- سألت كلئف)) يقكؿ ا تعالى كيخبر نبيو 
 ذلؾ, نز ؿ الذم ىك كحده ا: معترفيف لؾ ليقكليف   جفافيا؟ بعد مف األرض بو فأنبت ماء السحاب

 كلك يضرىـ, ما كال ينفعيـ ما يعقمكف ال أكثرىـ بؿ عمييـ, حجتؾ أظير الذم  الحمد: قؿ
قىمكا  .ّ ((غيره ا مع أشرككا ما عى

 خامًسا: المقاصد واَلىداف

فبيف أنو ينزؿ مف السماء ماء فيجعمو سببنا إلحياء األرض, جعؿ لمرزؽ سببان,  أف ا  .ُ
سببنا, كلكف قبؿ ىذا البد  شيءبجعمو لكؿ  لنا عمى مشركعية األخذ باألسباب فكأنو يشير

 .مف االعتراؼ بمسبب األسباب كخالقيا
عدـ انتفاع الكافريف كترؾ عبادتو, دليؿ عمى  اعتراؼ المشركيف بقدرة ا عمى اإلحياء .ِ

كلـ تقدىـ ىذه العقكؿ إلى تكحيد ا  بعقكليـ؛ ألنيـ لـ يميزكا بيا بيف الحؽ كالباطؿ
فراده بال عبادة, فمذلؾ عندما تنكشؼ الحجب يكـ القيامة يعترفكا بجنكنيـ كخراب سبحانو كا 

 .عقكليـ كما في سكرة الممؾ
ألنو ىك  ؛ فبذلؾ تدكـ النعـ كتزيدكاالعتراؼ بيا ظاىرنا كباطننا حمد ا عمى نعمو, كشكره .ّ

 ؿ فمما ترؾمسببيا كمعطييا, فالحمد كالشكر التماس لدكاـ النعمة كزيادتيا بمساف الحا
كاعتمدكا عمى المسببات حرمت األمة جميعيا كثير الكثير مف الناس شكر المسبب كحمده 

 .ا, فبل مناص لمناس إذف إال بالرجكع إلى ا سبحانو كتعالىمف النعـ كفقدت بركتي
                                                           

ُ لمراغب: المفردات (ٕٕٓ.) 
ِ  :(.ِِْ/ ٖالتأكيبلت: لمماتريدم )انظر 
ّ ( ُالتفسير الميسر: لنخبة مف أساتذة التفسير /َّْ.) 
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 الرابع المبحث

 حقيقة الدنيا وطبيعة الكفار فييا 

 

 ويشتمل عمى ث ثة مطالب

 الدنيا الميك كالمعبحقيقة المطمب اَلول: 

 طبيعة الكفار المتناقضةالمطمب الثاني: 

 النعـ مقابمة في الكفار طبيعة :الثالث المطمب
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 اَلول المطمب

 الدنيا الميو والمعب حقيقة

نَّ  َوَلِعبٌ  َلْيوٌ  ِإالَّ  الدُّْنَيا اْلَحَياةُ  َىِذهِ  ﴿ َوَما قال تعالى:  َكاُنوا َلوْ  اْلَحَيَوانُ  َلِييَ  اآْلِخَرةَ  الدَّارَ  َواِ 
 [ْٔ: العنكبكت]َيْعَمُموَن ﴾ 

 قبميا لما اآلية مناسبة: أوالً 

كيفردكنو  الرزاؽ, ىك كككنو الخالؽ, ىك بككنو اعتراؼ المشركيفسبحانو  ا  بيف لما
 إليو يميمكف ما أف بيف الدنيا, الحياة لزينة إال يترككنيا كال عبادتو, في بالربكبية, إال أنيـ يشرككف

 .ُبشيء ليس

 ثانًيا: معاني المفردات

 :والمعب بالمذات, التي منيا الطبؿ كما جاء عف مجاىد, االستمتاع :الميو﴾:  َوَلِعبٌ  َلْيوٌ  ِإالَّ ﴿ 
 ِفيو. فائدة ال كما العبث كالميك ىك

نَّ ﴿  عمر.  ابف , الجنة كما جاء عفوالمقصود بالدار اآلخرة﴾:  اْلَحَيَوانُ  َلِييَ  اآْلِخَرةَ  الدَّارَ  َواِ 
  .ّفييا , ىي الحياة, كالمقصد أنيا الحياة الباقية الدائمة التي ال مكتى والحيوان

شراكيـ با, تكذيبيـ عف لقىص ركا اآلخرة؛ كبقاء الدنيا ﴾: فناء َيْعَمُمونَ  َكاُنوا َلوْ ﴿   في غيره كا 
 .ْذلؾ يعممكف ال كلكنيـ عبادتو,

 

                                                           

ُ :(.ٕٓ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :المراغي تفسير(, َُّٖ/ ٗ) حاتـ أبي البف: القرآف تفسير (,ٕٔٓ/ ّ) لمبغكم: التنزيؿ معالـ انظر (ُِ /

ُٗ.) 

ّ :تفسير (,ُّٕ/ ْ) لمزجاج :القرآف معاني(, ِٖٗ) قتيبة البف: القرآف غريب(, ّٕٓ) مجاىد تفسير انظر 
 (.َُّٖ/ ٗ) حاتـ أبي البف: القرآف

ْ :(.ٕٔٓ/ ّ(, معالـ التنزيؿ: لمبغكم )َٔ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
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 المطائفثالثًا: 

 ككالمعب كالميك ﴾ أم: َوَلِعبٌ  َلْيوٌ  ِإالَّ  الدُّْنَيا اْلَحَياةُ  َىِذهِ  َوَما﴿ في قكلو:  البميغ التشبيو (ُ
 . أسد " " زيده : قكليـ حد عمى بميغان  فأصبح الشبو ككجو التشبيو أداة حذفت

 يعممكف كانكا لك أم: ﴾ َيْعَمُمونَ  َكاُنواْ  َلوْ ﴿  عميو السياؽ لداللة الشرط جكاب بحذؼ اإًليجاز (ِ
 .ُالباقية عمى الفانية كال اآلخرة, عمى الدنيا آثركا لما

 ا: المعنى اإلجماليرابعً 

 فييا ما كغاية ليا, دكاـ ال كأنيا كانقضائيا, كزكاليا الدنيا حقارة عف مخبرنا تعالى يقكؿ
ف دكاـ, كال لو بقاء ال كيضمحؿ, ينقضي ثـ كلعب, ليك,  الحؽ الدائمة لفييا الحياة اآلخرة الدار كا 
, كمع ىذا فإف كثيران مف الناس ال يعمـ اآلباد أبد مستمرة ىي بؿ انقضاء, كال ليا زكاؿ ال الذم

 .ِحقيقة ىذه الدنيا فينشغؿ بالميك كالمعب فييا عف اآلخرة كالحياة الباقية

 خامًسا: المقاصد واَلىداف

. كاآلخرة ىنالؾ العيش بكمالو, كالتخمصالدنيا كاألحبلـ, كعند الخركج منيا انتباه  .ُ   مف النـك
 .ّبتمامو كدكامو -مف الكحشة -
تحقير كازدراء الدنيا كتصغير أمرىا, كالذم يفيـ منو التزىيد في الدنيا كالتشكيؽ لؤلخرل؛  .ِ

 .ْلسرعة زكاليا عف أىميا كمكتيـ
 ى الباقية.بياف فساد عقؿ الكفار, كالمشركيف كعمميـ, فقد آثركا الفانية عم .ّ
 ينفعيـ.  مف صفات أىؿ الدنيا الميك, كالمعب, كاإلعراض عـٌ  .ْ

 

                                                           

ُ ( ِصفكة التفاسير: لمصابكني /َّْ-ُّْ.) 

ِ :(, تفسير القرآف: البف ْٔٔٓ/ ٗ(, اليداية: لمكي بف أبي طالب )َٔ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر
 (.ِْٗ/ ٔكثير )

ّ لمقشيرم: اإلشارات لطائؼ (ّ /َُٓ.) 
ْ لمسعدم: الكريـ تيسير(, ْٕ/ ٕ) السعكد ألبي: السميـ العقؿ إرشاد(, ّْٔ/ ّ) لمزمخشرم: الكشاؼ :انظر 

(ّٔٓ.) 



 

 
78 

 الثاني المطمب

 المتناقضة الكفار طبيعة

اُىمْ  َفَممَّا الدّْينَ  َلوُ  ُمْخِمِصينَ  المَّوَ  َدَعُوا اْلُفْمكِ  ِفي َرِكُبوا َفِإَذا ﴿  قال تعالى:  ُىمْ  ِإَذا اْلَبرّْ  ِإَلى َنجَّ
 [ٔٔ , ٓٔ: العنكبكت] ﴾ َيْعَمُمونَ  َفَسْوفَ  َوِلَيَتَمتَُّعوا  َتْيَناُىمْ  ِبَما ِلَيْكُفُروا * ُيْشِرُكونَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 يعقمكف, ال أكثرىـ بأف قبميا كالتي يعممكف, ال أنيـ أفيـ السابقة, بما اآلية ختمت لما 
 منيا خافكا مصيبة فأصابتيـ البحر ركبكا إذا أنيـ عمميـ لعدـ المستمـز عقميـ عدـ عف فتسبب
 ال أنو ليقينيـ كالمساف, بالقمب شركائيـ عف باإلعراض , كذلؾ  بالتكحيد أخمصكا اليبلؾ
 ألنيـ يعممكف, ال أنيـ فصح غيره, فإذا نجاىـ ا, ككصمكا لمبر أشرككا الشدائد تمؾ عند منجى

بيـ, كبياف  التيكـ أعظـ ذلؾ ففي معو, كيشرككنيا آليتيـ بعجز يقركف حيث يعقمكف, ال
 .ُلطبيعتيـ المتناقضة

 ثانًيا: معاني المفردات

ِـّ  اْلُفْمكِ  ﴿   .ِكالجمع لمكاحد لفظ الفمؾ الس ًفينىة, كيستعمؿ: ﴾: ًبالض 

ٍيره مىعىوي  يىٍدعيكفى  الى  أىٍم: الدُّعىاء ﴾: أىمٍ  الدّْينَ  َلوُ  ُمْخِمِصينَ ﴿   .ّغى

 :وجيان فيو﴾:  ِلَيْكُفُروا﴿ 

  اإلنجاء.    بنعمة كفران  إشراكيييـ ًليىكيكفى  سىييٍشًركيكفى  أم: «كي» الـ البلـ أف كىك األظير, اَلول:

 إياىـ إنجائو في ا نعمة ليجحدكا أم: كالتكعيد, التيديد كمعناه األمر, الـ تككف أف :الثاني
  .ْيعممكف ما فساد فسيعممكف

                                                           

ُ :(.ْٕٕ-ْٕٔ/ ُْنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ِ لمراغب: المفردات(, ّٗٔ) لمكفكم: الكميات :انظر (ْٔٓ.) 
ّ :السيكطي, لممحمي: الجبلليف تفسير انظر (َّٓ.) 

ْ :(ٓٓٓ, حجة القراءات: البف زنجمة )(ّٖٕ/ ُٓالمباب: البف عادؿ الحنبمي ) انظر. 
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 .ِ﴾ِلَيْكُفُروا﴿ , كتحتمؿ المعنى الكجييف المذيف فيُالدنيا بمتاع كليتمذذكا ﴾: أم: َوِلَيَتَمتَُّعوا﴿ 

 : القراءاتثالثًا

 :﴾ ِلَيَتَمتَُّعوا﴿ 

 الـ جعمكىا وحجتيم: .﴾ ْلَيَتَمتَُّعوا﴿ البلـ  بإسكاف كقالكف: كالكسائي كحمزة كثير ابف قرأ
: كقكلو كىك كالكفر المعاصي عمى باإلصرار يأمرىـ ال ا ألف كالتيديد الكعيد معنى في األمر
 الكعيد. عمى [َْ: فصمت]﴾  ِشْئُتمْ  َما اْعَمُموا﴿ 

 لكي فالمعنى كي, الـ جعمكىا :وحجتيم . البلـ بكسر ﴾ اِلَيَتَمتَُّعو﴿  الباقكف: كقرأ
 .ّيتمتعكا كلكي يكفركا

 رابًعا: المعنى اإلجمالي

في ىذه اآليات طبيعة الكفار المتناقضة المضطربة, كيصكرىا لنا مف خبلؿ يبيف لنا 
رككبيـ البحر, فإذا ىاج كاضطرب بيـ أخمصكا التكحيد, فإذا كصمكا البر إذا ىـ يشرككف, 

 كيذىبكا مرة أخرل لمتمذذ بمتاع الدنيا, فإذا زاؿ فسيعممكف فساد أعماليـ.

 خامًسا: المقاصد واَلىداف

فطرة كؿ إنساف, كأنيـ إف غفمكا في السراء فبل شؾ أنيـ يمكذكف إليو في  معرفة الرب في .ُ
اُكْم : ﴿ كقكلو حاؿ الضراء رُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاُه َفَممَّا َنجَّ َذا َمسَُّكُم الضُّ َواِ 

ْنَساُن َكُفورًا فيكذا ىي طبيعة الكفار  [,ٕٔ﴾ ]اإلسراء:  ِإَلى اْلَبرّْ َأْعَرْضُتْم َوَكاَن اإلِْ
المتناقضة, إيماف في الشدة, ككفر في الرخاء, كمع ىذا تجد عظمة حمـ ا عمييـ 

مياليـ ليـ لعميـ يرجعكف كيعكدكف.  كا 
االشتغاؿ بالدنيا ىك الصاٌد عف كؿ خير كأف االنقطاع عنيا معيف لمفطرة األكلى  .ِ

 ىك الحياة الدنيا؛ كليذا نجد الفقراء أقرب إلى كؿ خير المستقيمة, كأف المانع مف التكحيد
 .ْغالبنا

                                                           

ُ الجاكم لنككم: لبيد مراح (ِ /ِِِ.) 

ِ :(ْْٔ/ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظر 
ّ :(.ّْٔالمبسكط: البف ميراف ) (,ٓٓٓ) زنجمة البف: القراءات حجة انظر 

ْ :(ٕٔ/ِٓ, مفاتيح الغيب: لمرازم )(ْٕٕ/ ُْنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر. 
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, إال الكفر كالتمتع بما يستمتعكف بو في العاجمة مف غير ال فائدة لمف أشرؾ با  .ّ
 .ُنصيب في اآلخرة

 

 المطمب الثالث

 طبيعة الكفار في مقابمة النعم 

 ُيْؤِمُنونَ  َأَفِباْلَباِطلِ  َحْوِلِيمْ  ِمنْ  النَّاُس  َوُيَتَخطَّفُ   ِمًنا َحَرًما َجَعْمَنا َأنَّا َيَرْوا َأَوَلمْ ﴿  :تعالى قال
 [ٕٔ]العنكبكت: ﴾ َيْكُفُرونَ  المَّوِ  َوِبِنْعَمةِ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

 ﴾ِفْتَنًة  َواْلَخْيرِ  ِبالشَّرّْ  َوَنْبُموُكمْ صكرة أخرل مف صكر االبتبلء كقكلو: ﴿  ذكر ا 
 األمف عند حاليـ رىـك  ذى  الشديد, الخكؼ عند حاليـ المشركيف ا رك  ذى  فمما ,[ّٓ: األنبياء]

 كىذا با, كفرتـ عميو حصمتـ ما آمف كفي, ا دعكتـ كنتـ ما أخكؼ في أنكـ كالمعني العظيـ,
 مف النعمة بأف لقطعكـ إال كاف ما اإلخبلص سبيؿ عمى الكقت ذلؾ في دعاءكـ ألف متناقض؛

 كيؼ منيا أمف ال أف الخكؼ حاؿ في قطعتـ التي كاألصناـ بيا؟ تكفركف فكيؼ غير ال ا
 .ِاألمف؟ حاؿ في بيا آمنتـ

 ا: معاني المفرداتثانيً 

كما كرد عف  مكة,: اآلمن والحرم قريش, لكفار الضمير ِمًنا ﴾:  َحَرًما َجَعْمَنا َأنَّا َيَرْوا َأَوَلمْ ﴿ 
 أحد ينتيؾ كال الببلد, سائر عمى تغير كما العرب عمييا تغير ال كانت كغيره؛ ألنياابف زيد 
  .ّحرمتيا

                                                           

ُ :(.ٕٔٓ/ ّمعالـ التنزيؿ: لمبغكم ) انظر 
ِ :(, المباب: البف عادؿ )ْٖٕ/ ُْ(, نظـ الدرر: لمبقاعي  )ٕٕ/ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظرُٓ /

ّٕٖ.) 

ّ لمقرطبي: الجامع(, ُِٗ/ ِ) جزم البف: التسييؿ :انظر (ُّ /ّّٔ.) 
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. ابعضن  بعضيـ كيسبي ابعضن  بعضيـ يقتؿ :ُالضحاؾ ﴾: قاؿ َحْوِلِيمْ  ِمنْ  النَّاُس  َوُيَتَخطَّفُ ﴿ 
  .ِبالطاعة لو ليذعنكا النعمة؛ ىذه  ا بسرعة. فأذكرىـ األخذ :والخطف

﴾: كقد كرد في معنى الباطؿ أقكاؿ منيا: أفبالشرؾ, أفبالشيطاف,  ُيْؤِمُنونَ  َأَفِباْلَباِطلِ ﴿ 
مف ءالية  أف الباطؿ يشمؿ كؿ إيماف بما سكل ا  والذي يظير من اَلقوال ,ّكاألصناـ

 المشركيف الباطمة.

 ا, في معنى النعمة فمف قائؿ: بعافية: لقد تنكعت أقكاؿ العمماء ﴾ َيْكُفُرونَ  المَّوِ  َوِبِنْعَمةِ ﴿ 
حسانو, ا كبعطاء  :, كالذم يظير مف سياؽ اآلية أف المراد بالنعمة ىك النبي  بو جاء كبما كا 
, كىك [ْ: قريش] ﴾ َخْوفٍ  ِمنْ  َو َمَنُيمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  َأْطَعَمُيمْ  الَِّذيمف كما في قكلو تعالى: ﴿ نعمة األ
   .ْقكؿ قتادة

 المطائف :ثالثًا

: مثبلن  يقؿ كلـ ﴾ ا َوِبِنْعَمةِ  ﴿ لما كصؼ ا كفر الكافريف ذكر كفرىـ بنعمتو فقاؿ: (ُ
 عمييـ ا ًنعـى  إال سبب لو يكيفٍ  لـ لك إيمانيـ ألف يكفركف؛ با باإليماف أك ا, كبعبادة

 .ٓبو يؤمنكا أفٍ  عمييـ كاجبان  لكاف خكؼ مف كييؤمنيـ جكع, مف ييطًعميـ أفٍ 
          مثؿ كجماالن  ركنقان  الكبلـ يزيد السمع عمى عظيـ كقع مف ليا لما الفكاصؿ؛ مراعاة (ِ

 ُىمْ  ِإَذا﴾, ﴿  َيْعَمُمونَ  الَ  َأْكَثُرُىمْ  َبلْ , ﴿ ﴾ َيْكُفُرونَ  المَّوِ  َوِبِنْعَمةِ  ُيْؤِمُنونَ  َأَفِباْلَباِطلِ ﴿ 
 .ٔ﴾ الخُيْشِرُكوَن 

 .﴾ َيْكُفُرونَ  المَّوِ  َوِبِنْعَمةِ  ُيْؤِمُنونَ  َأَفِباْلَباِطلِ ﴿ المقابمة في قكلو:  (ّ

                                                           

ُ :عنو عبيد بف سميماف. « تفسيره»الضٌحاؾ بف مزاحـ اليبللٌي أبك القاسـ الخراساني المفسر, يركل  ىو
كالضحاؾ خراساني صدكؽ كثير اإلرساؿ, مف الطبقة الخامسة. مات بعد المائة, خٌرج أحاديثو األربعة. 

 ([.ِِِ/ ُ]طبقات المفسريف: لمداككدم )
ِ :الكشاؼ: (ّْٔ-ّّٔ/ ُّ(, الجامع: لمقرطبي )َّّٖ/ٗ) تفسير القرآف: البف أبي حاتـ انظر ,

 .(ْْٔ/ّلمزمخشرم )
ّ لمبيضاكم: التنزيؿ أنكار (,ِٔ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع(, َّٗ/ ّ) مقاتؿ تفسير :انظر (ْ /ََِ). 
ْ لمقرطبي: الجامع (,َّٗ/ ّ) مقاتؿ تفسير :انظر (ُّ /ّْٔ). 

ٓ يسير بتصرؼ( ُُِْٕ/ ُٖ) لمشعراكم: الخكاطر. 
ٔ :(.ُّْ-َّْ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكني ) انظر 
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 : المعنى اإلجماليرابًعا

 حكليـ كاألعراب كنعمة األمف التي ىـ فييا, حرمو, مف أحميـ فيما قريش عمى يمتف ا
 بأنيـ ككبخيـ عمييـ, الخاصة النعمة ىذه ا فذكرىـ بعضا بعضيـ كيقتؿ بعضا بعضيـ ينيب

  .ُيكفركف ا بنعمة ك عميو, ىـ الذم بالباطؿ يؤمنكف

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

, فيذا حاليـ في كؿ زماف كمكاف تفضؿ ا عمى الكفار بالنعـ, كطبيعتيـ كفراف تمؾ النعـ .ُ
قديمنا كحديثنا تجد الكثير مف الناس يتفضؿ ا عمييـ بالنعـ كيبارزكنو بالمعاصي جيارنا نيارنا 

 .يستحيكف مف خالقيـ المتفضؿ عمييـ بالنعـ الكثيرة ال
لو أك االبتبلء يككف تارة بالشر, كأخرل بالخير, كال يعنى مف تكسيع النعمة لمكافر حب ا  .ِ

عمك منزلتو, بؿ ىك استدراج, فإف قاركف كاف مف أشد الناس غناءن, كلكنو كفر نعمة ا 
 فأىمكو كمالو.

أما مف فقدىا كيؼ يحيا كيطيب لو  ,تى يعيش حياة سعيدةاألمف لئلنساف ح أىمية نعمة .ّ
العيش كما في قطاعنا الحبيب المحاصر الذم تدكو طائرات اإلحتبلؿ بصكاريخيا فبل يأمف 

 ال يأمف األنساف عمى ركحو أك الحيكاف كالجماد منيا فكيؼ باإلنساف, كأىؿ الضفة كالقدس
بقيكد السجاف, أك حرؽ كلده كانتزعت جسده فيك بيف عشية أك ضحاىا يجد نفسو مقيدنا 

كأمثاؿ شعبنا الذم ظممت قضيتو مف  إال مف فقدىا أرضو, لذلؾ ال يعرؼ قدر نعمة األمف
 .القريب كالبعيد

تناقض الكفار, بإيمانيـ بالباطؿ المخمكؽ الذم ال ينفع, كال يضر, كجحكدىـ ككفرىـ بمف  .ْ
 ءة.  يتفضؿ عمييـ بالنعـ, حيث يقابمكف اإلحساف باإلسا

 
 
 
 

                                                           

ُ :(.ْٓٔ-ْْٔ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ِٓٗ/ ٔتفسير القرآف: البف كثير ) انظر 



 

 
84 

 

 

 

 

 

 المبحث الخامس 

 عقاب الكافرين وجزاء المحسنين
 

 ويشتمل عمى مطمبين

 عقاب الكافريفالمطمب اَلول: 

 جزاء المحسنيفالمطمب الثاني: 
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 المطمب اَلول 

 عقاب الكافرين

ِباْلَحقّْ َلمَّا َجاَءُه أََلْيَس ِفي َجَينََّم َوَمْن َأْظَمُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَمى المَِّو َكِذًبا َأْو َكذََّب ﴿  قال تعالى:
 [ٖٔ]العنكبكت: ﴾  َمْثًوى ِلْمَكاِفِرينَ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

جاءت اآلية بمثابة تعقيب عمى حكاية مكقؼ الجدؿ كالحجاج التي تضمنتيا اآليات 
السكرة كأسمكبيا متسؽ  السابقة, كبمثابة إنياء لممكقؼ كما جاءت في الكقت ذاتو خاتمة آليات

ا آخر كىك أف ا كاآلية تحتمؿ كجين  .اقؼ الجدؿ كخكاتـ السكر أيضن مع كثير مف خكاتـ مكا
َوَمْن َأْظَمُم تعالى لما بيف التكحيد كالرسالة كالحشر كقرره ككعظ كزجر قاؿ لنبيو ليقكؿ لمناس: ﴿ 

 .ُ﴾ ِممَِّن اْفَتَرى َعَمى المَِّو َكِذًبا

 معاني المفرداتثانًيا: 

 .ِ(( مكضعو غير في الشيء كضع ))﴾: الظمـ:  َأْظَممُ  ﴿

 .ّ(( ًبوً  كىأٍخبر كذب عمى قطع ))﴾:  اْفَتَرى﴿ 

 .ْ(( اٍلًكتىاب أىكٍ  الن ًبيٌ  ))﴾ :  ِباْلَحقّْ  َكذَّبَ ﴿ 

 .ٓاإلقامة , كمكضعا, كمسكنن ﴾: مأكلن  َمْثًوى ﴿

 

 
                                                           

ُ :(.ٕٕ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )َٓٓ/ ٓالتفسير الحديث: لدركزة ) انظر 
ِ لحجازم: الكاضح التفسير(, ُِٔ) األندلسي حياف ألبي: األريب تحفة (ّ/ُُ.) 
ّ لمعسكرم: المغكية الفركؽ (ْٕ.) 
ْ كالسيكطي لممحمي: الجبلليف تفسير (َّٓ.) 

ٓ عطية البف الكجيز , المحرر(ِٔ/ َِ)لمطبرم: البياف جامع(, َّٗ/ ّ) مقاتؿ تفسير :انظر (ْ /ِّٔ). 
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 المطائف :ثالثًا

 .﴾ َكذَّبَ  ﴿ك, ﴾ َكِذًبا ﴿ بيفالناقص الجناس  (ٔ
, غرضو التقرير كالتكبيخ ﴾ لّْْمَكاِفِرينَ  َمْثًوى َجَينَّمَ  ِفي أََلْيَس  ﴿ االستفياـ اإلنكارم في قكلو: (ِ

  .ُكالكعيد
 مف يأتي الخبر ألف الخبر؛ أسمكب مف كاقع تقرير في أقكل االستفياـ بأسمكب الكبلـ إيراد)) (ّ

 سيأتي الجكاب أف كاثؽ كأنت إال باالستفياـ تيًمقي ال كأنت السامع, فمف اإلقرار أٌما المتكمـ,
ٍفؽ عمى  .ِ((تريد ما كى

 المعنى اإلجمالي: رابًعا

. شريكا  أف بزعميـ كذبا ا عمى في ىذه اآلية كعيد شديد لممشركيف, كالسبب افتراؤىـ
 تكذيبو في يتمعثمكا لـ: يعنى ليـ, ﴾ تسفيو جاَءهُ  َلمَّا قكلو: ﴿  كفي. كالكتاب بالرسكؿ ككفرىـ
 أََلْيَس كذبو, ثـ يقكؿ: ﴿  أك صدؽ الخبر ليـ يصح أف فمـ يترككا, أك يفكركا إلى سمعكه, كقت
 النفي عمى أدخمت إذا اإلنكار ىمزة ألف جينـ في لثكائيـ تقرير ﴾ ىذا لمكافرين َمْثًوى َجَينَّمَ  ِفى

 ىذا مثؿ بالحؽ ككذبكا ا عمى التكذيب ىذا مثؿ افتركا كقد فييا يثككف أال يعني إيجابان  صار
 .ّالجراءة ىذه مثؿ اجترءكا حيف لمكافريف مثكل جينـ في أف عندىـ يصح ألـ أك التكذيب

 رابًعا: المقاصد واَلىداف

ساف  شريكان, كندان, كمساكيان إف مف أشد أنكاع الظمـ, كىك مف الشرؾ األكبر, أف يجعؿ اإلن .ُ
]لقماف: ﴾  ِإنَّ الشّْْرَك َلُظْمٌم َعِظيمٌ فقد كصؼ ا تعالى الشرؾ بأنو عظيـ كما في قكلو: ﴿ 

ُّ.] 

, كالقرآف مف الظمـ الكاضح, الذم تنكره السنف أف الكذب عمى ا بإنكار بعثة النبي  .ِ
-الذيف يسمكف بالقرآنييف  –الككنية كالشرعية كالعقمية كمع ذلؾ تجد بعض الطغاـ اليكـ 

 بشكؿ آخر كىك عدـ االحتجاج بسنتو كنبذىا كاالقتصار عمى القرآف. ينكركف بعثة النبي 

                                                           

ُ :(.ِّٔ/ ْالمحرر الكجيز: البف عطية ), (َٓٔٓ/ ٗاليداية: لمكي ) انظر 
ِ ( ُٖالخكاطر: لمشعراكم /ُُِٕٕ.) 
ّ :(.ٕٖٔ/ ِ(, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )ْٓٔ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظر 
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كذب عمى ا ظننا منو أنو لف يقدر , يتعمد الأف نار جينـ ىي مسكف كؿ ظالـ كافر با  .ّ
 عميو.

تسفيو الكفار كالمشركيف بأنيـ ال يتأممكا الحؽ ليذعنكا لو؛ بؿ يسارعكا في التكذيب مف أكؿ  .ْ
 .ُسماعيـ

 

 المطمب الثاني 

 جزاء المحسنين

نَّ  ُسُبَمَنا َلَنْيِدَينَُّيمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا ﴿ َوالَِّذينَ  قال تعالى:  .[ٗٔ: العنكبكت] اْلُمْحِسِنيَن ﴾ َلَمعَ  المَّوَ  َواِ 

 قبميا لما اآلية مناسبة: أوالً 

 التي كالحجاج الجدؿ مكقؼ حكاية عمى تعقيب بمثابة ىذه اآلية كسابقتيا جاءت
 السكرة آليات خاتمة ذاتو الكقت في جاءت كما لممكقؼ إنياء كبمثابة, السابقة اآليات تضمنتيا
 التقرير مف فرغ كأيضا لما .أيضا السكر كخكاتـ الجدؿ مكاقؼ خكاتـ مف كثير مع متسؽ كأسمكبيا
 عقاب الكافريف الظالميف, كاف مسؾ الختاـ, تسمية كبعد أف ذكر ا  الكفار يؤمف كلـ كالتقريع
ِالمؤمنيف, ببياف جزاء المجاىديف المحسنيف قمكب

.  

 : معاني المفرداتثانًيا

 :, وقيلالعدك كيد كمدافعة كاألذل الفتف عمى الصبر ىك ىنا: المقصود بالجياد﴾:  َجاَىُدوا﴿ 
                    .ّالقتاؿ فرض قبؿ اآلية ىذه لنزكؿ بالجياد القتاؿ, كالصحيح األكؿ؛ المراد

                                                           

ُ :(.ََِ/ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ) انظر 

ِ :(.ٕٕ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )َٓٓ/ ٓالتفسير الحديث: لدركزة ) انظر 
ّ لمطبرم: البياف جامع(, ّٔ/ ُِ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير :انظر(َِ /ّٔ). 
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 اإلرشاد :اليدايةو  )) ,ُالمستقيمة, المكصمة إلينا الطريؽ إلصابة ﴾: لنكفقنيـ ُسُبَمَنا َلَنْيِدَينَُّيمْ ﴿ 
 اليداية معنى يككف أف كاألكلى ))يقكؿ الكاحدم:  ِ(( الشرعي كاإلرشاد القمبي بالتيسير كالتكفيؽ

  .ْكثكابو رضاه إلى المكصمة األعماؿ :ا وسبل .ّ ((عمييا  كالتثبيت منيا الزيادة: ىاىنا

نَّ ﴿   .عقباىـ في كالمغفرة كبالثكاب دنياىـ, في كالمعكنة أم: بالنصر :﴾ اْلُمْحِسِنينَ  َلَمعَ  المَّوَ  َواِ 
  .ٓحسناتو عمى زيادة لممحسف تككف التي كالقربة المعية إلى كفي ىذا إشارة

 : المعنى اإلجماليثالثًا

أف مف سمؾ طريؽ الجياد بأنكاعو, كالصبر عمى الفتف؛ مف أجؿ مرضاة  يخبرنا ا 
 ا , فإف مصيره اليداية إلى الحؽ, كالنصرة كالتكفيؽ بقدر جياده, كفكؽ ىذا كمو معية ا 

 كيىًزيد .الفاسقيف ييًضؿ أىنوي  كما ىدايةن  المجاىديف يىًزيدي  أنو الم و أعمـ )) :ٔليـ. يقكؿ الزجاج
لىةن, ًبكٍفًرًىـٍ  الكافريف بلى اًىًديف يىًزيدي  كذلؾ ضى  زَاَدُىمْ  اْىَتَدْوا َوالَِّذينَ ﴿ :   كذا قاؿ – ًىدايةن  الميجى

مىى ىيدل كىزىادىىـ تقكاىـ ثكاب آتاىـ أىنوي  فالمعنى:, [ُٕ: محمد]﴾  َتْقَواُىمْ  َو تَاُىمْ  ُىًدى  عى
 .ٕ((ًىدىايًتًيـ

 

 

 
                                                           

ُ :(.ِْٓ/ ْ(, فتح القدير: لمشككاني )ّٔ/ َِجامع البياف: لمطبرم) انظر 
ِ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ّٕ.) 
ّ ( ُٕالبسيط: لمكاحدم/ِٓٔ-ّٓٔ.) 
ْ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ّٕ.) 
ٓ :ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم )(, َّٖ/ُٓالمباب: البف عادؿ )(, َِٗ/ ٕالكشؼ كالبياف: لمثعمبي ) انظر /

ٕٕ.) 
ٔ :ا ك الزجاج: عالـ بالنحك كالمغة. عممو المبرد النحك,  إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ ىو أخذ أيضن

 مف كتبو )معاني القرآف(, .كغيره الجكىرم المغيرة ابف ا عبد بف عميكأخذ عنو , ثعمب كغيره عف
 فعقد الكفاة عند سنو عف كسئؿ كثبلثمائة, عشرة إحدل سنة اآلخرة جمادل في ببغداد مات ك)االشتقاؽ(

 .[(ُِ-ٗ/ُبقات المفسريف: لمداككدم )ط انظر:] .سبعيف
ٕ ( ْمعاني القرآف: لمزجاج /ُْٕ.) 
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 واَلىداف: المقاصد رابًعا

, كأف ا يىًزيدي المجاىديف ىدايةن كما أىنوي ييًضؿ مجاىدة النفس, طريؽ لميداية, كلنصرة ا  .ُ
  .ُالفاسقيف

 معية ا الخاصة لعباده المجاىديف المحسنيف. .ِ
ترغيب ا لعباده بعمؿ الحسنات, كترؾ السيئات؛ مف أجؿ الكصكؿ لمغايات, كأف أسمى  .ّ

 ا.غاية ىي السير إلى 
 الجزاء مف جنس العمؿ, فجزاء المجاىدة, اليداية.   .ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُ :(.ُْٕ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 
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 الثاني الفصل

  الروم سورة وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة

 وانحدارىا اَلمم أثر العقيدة في نيوض

 مباحث ستة عمى ويشتمل

 المجتمعات في ا سنة :اَلول المبحث

 القيامة يـك الناس كأحكاؿ ا قدرة كماؿ المبحث الثاني:

 قدرتو ا تكحيد عمى كالككف اإلنساف خمؽ داللة المبحث الثالث:

 االقتصادم النظاـ في كتكجييات إرشادات المبحث الرابع:

 األعماؿ كنتائج التكحيد دالئؿ مف المبحث الخامس:

 المؤمنيف كصبر المجرميف نياية المبحث السادس:
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 اَلول المبحث

 المجتمعات في ا سنة

 خمسة مطالب يشتمل عمىو 

  اإلعجاز الغيبي في القرآف الكريـ: اَلول المطمب

 الكعد بالنصر كالتمكيفالمطمب الثاني: 

  لمتفكر في الخمؽ دعكة: الثالث المطمب

  ر كالعظات مف ىبلؾ األمـ السابقةأخذ العبالمطمب الرابع: 

  ا بآيات كاالستيزاء التكذيب اليبلؾ عاقبة المطمب الخامس:
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  اَلول المطمب

 الكريم القر ن في الغيبي اإلعجاز

ومُ  ُغِمَبتِ  * الم﴿  قال تعالى:  ِبْضعِ  ِفي * َسَيْغِمُبونَ  َغَمِبِيمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َوُىمْ  اَْلَْرضِ  َأْدَنى ِفي * الرُّ
 َوُىوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْنُصرُ  المَّوِ  ِبَنْصرِ  * اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ  َوَيْوَمِئذٍ  َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ  اَْلَْمرُ  ِلمَّوِ  ِسِنينَ 
 [ٓ - ُ: الرـك] ﴾ الرَِّحيمُ  اْلَعِزيزُ 

 : مناسبة اآليات لما سبقياأواًل 

نَّ ﴿ : بقكلو ذكرىا التي المعية نتيجة أف ,قبميا لما كمناسبتيا ﴾  اْلُمْحِسِنينَ  َلَمعَ  المَّوَ  َواِ 
 اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ  َوَيْوَمِئذٍ ﴿ : بقكلو السكرة صدر يف المؤمنيف بو بشر الذم كالعز النصر يى

  .ُ﴾...المَّوِ  ِبَنْصرِ 

 : سبب النزولثانًيا

 .ِذكر الباحث سبب نزكؿ ىذه السكرة في الفصؿ األكؿ عند التعريؼ بسكرة الرـك

                                                                معاني المفردات: ثالثًا

الحركؼ, ما اختاره الزجاج, كىك قكؿ ابف عباس:  ىذه لمثؿ التفسير ﴾: إف  أحسف أكجو الم﴿ 
أننا نعرؼ معناىا, إال أنيـ اختمفكا  :, كقاؿ بعض العمماءّأف ا أعمـ بمراده مف ىذه الحركؼ

 .ْعديدة أقكاؿ عمىفييا في المراد 

 

                                                           

ُ ( ْالبحر المديد: البف عجيبة /ِّّ.) 
ِ :(ِٗ-ِٖالرسالة ) انظر. 
ّ :(.ُٗٓ/ْ(, معاني القرآف: لمزجاج )َِّٗ/ٗتفسير القرآف: البف أبي حاتـ ) انظر 
ْ :(.ُٔٓ-ُْٓ/ُ(, الجامع: لمقرطبي )َُِ-َِٓ/ُجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
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ومُ  ﴿  جدىـ بيذا االسـ, إنما ىك باسـ الرـك ﴾: كرد في بعض كتب التفسير كالمغة في تسمية الرُّ
 نسبكا إنما الركـ ىذا القكؿ؛ ألف ِكيغمط ابف حـز .ُإبراىيـ بف إسحاؽ بف عيصك بف ركـ كىك
 .ّركمة باني ركممس إلى

 كىي. أرضيـ العرب عند المعيكدة األرض ألف العرب, أرض: واَلرض ﴾: اَْلَْرضِ  َأْدَنى ِفي﴿ 
 إلى أرضيـ أدنى في: أم إليو, المضاؼ مناب البلـ إنابة عمى أرضيـ, أراد أك. الشاـ أطراؼ
  .ْكقيؿ غير ذلؾ. عدٌكىـ

طىمىٍبتي )) ﴾: قاؿ الزجاج: َغَمِبِيمْ ﴿  مىبان, كى مىٍبتي غى , ٓ((طىمىبان  الغىمىبي كالطمىبي مىٍصدىراف, تقكؿ: غى
  .ٔ: الظيكر, كالقير, كاليزيمةكالغمبة

تباينت أقكاؿ المفسريف في المقصكد بالبضع, إال أف قكؿ عامة المفسريف أف البضع ﴾:  ِبْضعِ  ﴿
 .ٕىنا ما بيف الثبلث إلى السبع

  .ٖكالتككيف التقدير أمر باألمر ﴾: كالمراد اَْلَْمرُ  ِلمَّوِ ﴿ 

أم: يـك  ,اختمفكا في تحديد ىذا اليكـ إلى أقكاؿ, كعمى كؿ فالمراد﴾:  اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ  َوَيْوَمِئذٍ ﴿ 
ف كاف الجميع كفاران   يغمب الركـ الفرس كيقيركنيـ ,فيفرح المؤمنكف بانتصار الركـ عمى الفرس كا 

 .ٗكلكف بعض الشر أىكف مف بعض كيحزف يكمئذ المشرككف

                                                           

ُ منظكر البف: العرب لساف(, َُّ/ ِ) جزم البف: التسييؿ :انظر (ْ /ْٔٓ.) 

ِ :حافظان  ككافىػ(. ّْٖكلد بقرطبة عاـ), , أبك محمداألندلسي عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم ىو 
 عمـك في متفننان  ككاف ,اىرم المذىبظ كالسنة الكتاب مف لؤلحكاـ مستنبطان  كفقيو, الحديث بعمـك عالمان 
ىػ(. مف أشير مصنفاتو "الفصؿ في ْٔٓتكفي في بادية ليمة )مف ببلد األندلس( عاـ ) ,بعممو عامبلن  جمة,

 ([.ِّٖ-ِّٓ/ّفيات األعياف: البف خمكاف )ك  انظر:الممؿ كاألىكاء كالنحؿ", ك"المحمى". ]
ّ :(.ُُٓ/ ُجميرة أنساب العرب: البف حـز ) انظر 
ْ :(.َٖ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )ْٔٔ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظر 
ٓ :(,  معاني القرآف: لمفراء )ْٕ/َِ(, جامع البياف: لمطبرم )ُٕٕ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظرِ /

ُّٗ.) 
ٔ :ِصفكة التفاسير: لمصابكني ), (َُٔ(,غريب القرآف: لمسجستاني )ُُٔ, َْٓالمفردات لمراغب ) انظر /

ّّْ.) 
ٕ :(.ُٕٓ/ ّمعالـ التنزيؿ: لمبغكم ) (,ِِٗ/ ٕ(, الكشؼ كالبياف: لمثعمبي )ّٓٔٓ/ ٗاليداية: لمكي ) انظر 
ٖ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ْٔ.) 
ٗ :(.ّٔٔ(, تيسير الكريـ: لمسعدم )َّْ-َّّ/ٔتفسير القرآف: البف كثير ) انظر 
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 : المطائفرابًعا

 .﴾ .وَبْعدُ . . َقْبلُ ﴿  ﴾, كبيف َسَيْغِمُبونَ  . . .ُغِمَبتِ ﴿  بيف الطباؽ (ُ
 .ُالرحمة في كالمبالغ العز, في المبالغ ﴾ أم: الرَِّحيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُىوَ  ﴿ المبالغة صيغة (ِ

 : المعنى اإلجماليخامًسا

 ىذه كمف المستقبؿ, في سمفان  المغيبات عف اإلخبار: الكريـ القرآف إعجاز كجكه مف
ومُ  ُغِمَبتِ ﴿  الفرس فيقكؿ تعالى: أماـ الرـك ىزيمة: الغيبية األخبار  غمبتيا الكتاب أىؿ كىـ ﴾ الرُّ
 نغمبكـ نحف لممسمميف كقالكا بذلؾ, مكة كفار ففرح األكثاف, يعبدكف بؿ كتاب أىؿ كليسكا فارس,
فيرد  بالجزيرة, فارس إلى الركـ أرض أقرب ﴾ أم: اَْلَْرضِ  َأْدَنى ِفيالركـ ﴿  فارس غمبت كما

 فارس غمبة الفرس, في بضع سنيف, كيبيف ا أف عمى الركـ ا عمى كفار مكة كيخبر بانتصار
ف كتاب أىؿ الركـ لككف؛ بذلؾ المسممكف فيفرح إرادتو. أم: ا بأمر ثانيا الرـك كغمبة أكال  كا 

 .ِ﴾ الرَِّحيمُ  اْلَعِزيزُ  ُىوَ اآليات مذكران أنو ﴿  حر فكه, كيختـ ا 

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

أنزؿ ا تعالى ىذه اآليات لبياف أف الغمبة ال تدؿ عمى الحؽ, بؿ ا تعالى قد يريد مزيد  .ُ
ثكاب في المحب فيبتميو كيسمط عميو األعادم, كقد يختار تعجيؿ العذاب األدنى دكف العذاب 

 .ّاألكبر قبؿ يـك الميعاد لممعادم
ف كاف الكفر يجمعيـ -المسممكف بظفر الرـك عمى العجـسٌر  .ِ إال أف الركـ اختصكا  -كا 

باإليماف ببعض األنبياء, فشكر ا ليـ, كأنزؿ فييـ اآلية.. فكيؼ بمف يككف سركره لديف 
 .ْا, كحزنو كاىتمامو لديف ا؟

                                                           

ُ ( ِصفكة التفاسير: لمصابكني /ّْٔ.) 
ِ :(, التفسير ُِٖٗ/ ّ(, التفسير الكسيط: لمزحيمي )ُّٓتفسير الجبلليف: لممحمي, كالسيكطي ) انظر

 (.َْْالميسر: لنخبة مف أساتذة التفسير )
ّ ( ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم /ٕٗ.) 
ْ ( ّلطائؼ اإلشارات: لمقشيرم /َُٕ.) 
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نما ال بد أف يقت .ّ رف بيا القضاء ال تككف الغمبة كالنصر لمجرد كجكد األسباب فقط, كا 
 .ُكالقدر

في ىذه اآليات دليؿ عمى أف القرآف مف عند الم و؛ ألنو أىٍنبىأ بما سيككف, كىذا ال يعممو إال  .ْ
ثبات اإلعجاز الغيبي في القرآف الكريـالم و   .ِ, كا 

الترابط بيف الشرؾ كالكفر في كؿ مكاف كزماف أماـ دعكة التكحيد كاإليماف. فالمعركة بيف  .ٓ
كالباطؿ ال تنحصر داخؿ حدكد جغرافية أك جنسية, فكما أف المؤمنيف إخكة فالكافريف الحؽ 

بعضيـ أكلياء بعض. فعمى المسمميف أف يدرككا طبيعة المعركة, كحقيقة القضية فبل تميييـ 
عنيا تمؾ األعبلـ الزائفة التي تتستر بيا أحزاب الشرؾ كالكفر, فإنيـ ال يحاربكف المسمميف 

 .ّقيدة, ميما تنكعت العمؿ كاألسبابإال عمى الع
األمـ كاألفراد مبنيا عمى االستعداد النفسي كاالستعداد الحربي, فبل تغمب أمة  يقانكف الغمب ف .ٔ

أخرل إال بما أعدت ليا مف كسائؿ الظفر بيا, كما كاف ليا مف صفات تكفؿ ليا ىذا الظفر 
 .ْكنفسمف أناة كصبر كتضحية بما تممؾ مف عزيز لدييا مف ماؿ 

؛ عندما أخبر بأمكر غيبية ىذه اآليات مف البراىيف العقمية عمى إثبات نبكة محمد  .ٕ
 كتحققت.

 

 

 

 

 

                                                           

ُ :(.ّٔٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
ِ :(.ُٕٓ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 

ّ لقطب: الظبلؿ :انظر (ٓ /ِٕٕٓ.) 

ْ المراغي تفسير (ُِ /ِٗ.) 
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 يالمطمب الثان

 الوعد بالنصر والتمكين

 ِمنَ  َظاِىرًا َيْعَمُمونَ  * َيْعَمُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكنَّ  َوْعَدهُ  المَّوُ  ُيْخِمفُ  اَل  المَّوِ  َوْعدَ ﴿  قال تعالى:
: ﴾  َغاِفُمونَ  ُىمْ  اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُىمْ  الدُّْنَيا اْلَحَياةِ    [.ٕ, ٔ]الرـك

 أواًل: مناسبة اآليات لما سبقيا

, أنكر الكفار ىذا األمر كقابمكا الخبر نزلت البشرل مف ا, كأخبر بيا النبي  لما
 ألسنة كيرد أصفيائو فبل تضطرب, قمكبباالستيزاء كالتيكـ, فأعقب ا  بكعده مؤكدان؛ ليقكم 

 كعد في يصدؽ فيك أكليائو تفريح ألجؿ الكعد ىذا في صدؽ كما أنو كيعرفيـ أعدائو فبل تطرب,
 .ُيريد بما ذلؾ بعد عمييـ كيفضؿ عاداىـ, ممف حقيـ ليـ كيأخذ بالعدؿ, ليحكـ اآلخرة

 : معاني المفرداتثانًيا

 قاؿ. شرًّا ككعدتيو خيران  كعدتيو: يقاؿ: الفراء قاؿ. كالشر الخير في يستعمؿ ﴾: الكىٍعدي  َوْعدَ ﴿ 
مِّبلني أىال: ِالشاعر  . ميٍقًبؿي  كالخيري  الشىر   تىًعداني كال*  ميعم ؿً  حي   كؿُّ  عى

 :ّالشاعر قاؿ. كالكىعيدي  اإليعادي  الشر كفي كالًعدىةي, الكىٍعدي  الخير في قالكا كالشر الخير أسقطكا فإذا
نِّي فٍ  كا  ٍدتيوي  كا  ٍدتيوي  أك أٍكعى مىٍكًعدم كميٍنًجزي  إيعادم لميٍخًمؼي *  كىعى

ْ.                    

 .ٓفبل ينقضو خمؼ, فيفي بكعده مكاعيده في ﴾: أم: ليس َوْعَدهُ  المَّوُ  ُيْخِمفُ  اَل ﴿ 

 فيك غىفىؿى : يقاؿ كالتٌيٌقظ, الٌتحٌفظ قٌمة مف اإلنساف يعترم سيك :والَغْفَمةُ ﴾: مف غىفىؿى  َغاِفُمونَ ﴿ 
. اًفؿه  .ٔفيو يفكركف كالمعنى أم: ال غى

                                                           

ُ :(.ْْ-ّْ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ِ :القطامى, كما ذكر محقؽ الصحاح. ىو 
ّ :الصحاح محقؽ ذكر الطفيؿ, كما بف عامر ىو. 
ْ لمجكىرم: الصحاح (ِ /ُٓٓ.) 

ٓ :مختار ألحمد: المغة (, معجـٕٓ/َِالبياف: لمطبرم ) جامع انظر (ُ /ّٖٔ). 
ٔ  :لمطبرم: البياف , جامع(َٗٔ) لمراغب: المفرداتانظر (َِ/ٕٓ). 
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 : المطائفثالثًا

﴾, إشارة إلى أف العمـ بأمكر الدنيا  ال َيْعَمُمونَ ﴾, مف قكلو: ﴿  َيْعَمُمونَ إبداؿ قكلو: ﴿  (ُ
 كالجيؿ المطمؽ عف اآلخرة. 

 ﴾, إشارة إلى قمة عمميـ بظاىر الدنيا. ظاِىرًا تنكير ﴿  (ِ
ال فأسباب التذكرة حاصمة ىمتكرير﴿  (ّ  .ُ﴾, إشارة إلى أف الغفمة منيـ, كا 

 : المعنى اإلجماليرابًعا

﴾  َوْعَدهُ  المَّوُ  ُيْخِمفُ  الَ  المَّوِ  َوْعدَ ﴿ يفتتح ا سبحانو اآلية بالمصدر المؤكد حيث يقكؿ: 
 كفار يعني: مقاتؿ ﴾: قاؿ النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكنَّ ﴿ ,ِفارس عمى الركـ بظيكر كعدان  ا كعدى  أم:
 َظاِىرًا َيْعَمُمونَ ﴿  ,ّفارس عمى الركـ إظيار في كعده يخمؼ ال ا أف ﴾ َيْعَمُمونَ  اَل ﴿  مكة,
التجارات, كالزراعة كغيرىا  يعالجكف كانكا كدنياىـ؛ ألنيـ معايشيـ أمر ﴾ يعني الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِمنَ 

 غايتيا ىي التي ليا, كالعمؿ بيا العمـ عف ﴾ أم: اآْلِخَرةِ  َعنِ  َوُىمْ ﴿ ْمف أمكر الدنيا.
 .ٓبباليـ  تخطر ﴾ ال غاِفُمونَ  ُىمْ ﴿ . منيا كالمقصكد

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

ف طاؿ زمف االبتبلء.  .ُ  الكعد بالنصر كالتمكيف لكؿ مكحد في ىذه األرض, كأف الغمبة ليـ كا 
 .ٔكثقتو بو الثقة المطمقة في كعد ا, فقيمة كٌؿ امرئ عممو با  .ِ
نما يعممكف  كأيضان  ,عمـ الكفار كالمشركيف منحصر في الدنيا .ّ ال يعممكف الدنيا كما ىي كا 

كمتاعبيا كيعممكف كجكدىا  ظاىرىا كىي مبلذىا كمبلعبيا, كال يعممكف باطنيا كىي مضارىا
 الظاىر, كال يعممكف فناءىا.

                                                           

ُ لمنيسابكرم: القرآف غرائب :انظر (ٓ /َِْ.) 

ِ لمخازف: التأكيؿ لباب(, ُٕٕ/ ْ) لمزجاج: القرآف معاني :انظر (ّ /ّٖٕ.) 

ّ لمكاحدم: البسيط التفسير(, َْٕ/ّ) مقاتؿ تفسير :انظر (ُٖ /ُٓ.) 

ْ لمقرطبي: الجامع(, ُٖٕ/ ْ) لمزجاج: القرآف معاني :انظر (ُْ /ٕ.) 

ٓ لمبيضاكم: التنزيؿ أنكار(, ٖ/ ُْ) لمقرطبي: الجامع :انظر (ْ /َِِ.) 

ٔ :(.َُٗ/ ّ(, لطائؼ اإلشارات: لمقشيرم )ِٕٕٓ/ ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
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عف نفسو صفة إخبلؼ الكعد؛ المتناع الكذب عميو تعالى, فالكريـ ال يخمؼ  نفي ا  .ْ
 .ُكعده, ال سيما كالصدؽ نعتو

مف  ا, فظاىرىا ما يعرفو الجياؿا كباطنن ﴾ يفيد أف لمدنيا ظاىرن  ظاِىرًا ِمَن اْلَحياِة الدُّْنياقكلو ﴿  .ٓ
التمتع بزخارفيا كالتنعـ بمبلذىا. كباطنيا كحقيقتيا أنيا مجاز إلى اآلخرة: يتزكد منيا إلييا 

 .ِبالطاعة كاألعماؿ الصالحة
 كالطريؽ, بؿ قد يككف ىذا استدراجان مف ا. راد كاألتباع ال تعني صحة المنيجكثرة األف .ٔ

 

  الثالث المطمب

 لمتفكر في الخمق دعوة

 ِباْلَحقّْ  ِإالَّ  َبْيَنُيَما َوَما َواَْلَْرَض  السََّماَواتِ  المَّوُ  َخَمقَ  َما َأْنُفِسِيمْ  ِفي َيَتَفكَُّروا َأَوَلمْ ﴿  قال تعالى:
نَّ  ُمَسمِّى َوَأَجلٍ   .[ٖ: الرـك]﴾  َلَكاِفُرونَ  َربِّْيمْ  ِبِمَقاءِ  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثيرًا َواِ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

بالحشر,  كاإلنكار فيو الخمؼ كعدـ ا, كعد إنكار عند با اإلنكار الكفار مف صدر لما  
 مف إال لئلليية يصمح ال أنو عمى منيا عقكليـ فتدليـ عمكمان  ا مصنكعات يتأممكا لـ كعندما
 اآلخرة, بإيجاد إال الحكمة تتـ ال كأنو كعده, في صدؽ مف إال حكيمان  يككف كال حكيمان, كاف

الفكر,  إعماؿ في يجتيدكا ﴾ أم:...  َيَتَفكَُّروا َأَوَلمْ ﴿ : ليـ مكبخان  عمييـ منكران  قكلو عميو عطؼ
ال ا, بتقدير منيـ العمـ كعدـ الغفمة أف كبيف  لك أنفسيـ كىك أف حاصمة, التذكر فأسباب كا 
 .ّبالحشر كصدقكا ا كحدانية لعممكا فييا؛ تفكركا

 

 
                                                           

ُ :(.َُٗ/ ّ(, لطائؼ اإلشارات: لمقشيرم )َِِ/ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ) انظر 
ِ ( (, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )ْٖٔ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرمِ/ُٔٗ.) 
ّ :(.ْٕ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ُٖ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
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 : معاني المفرداتثانًيا

قىاليكا لمت فكير, مفرده الًفٍكر, اٍسـ: ﴾: الت فىكُّري  َيَتَفكَُّروا﴿  مىد النظر كىىيكى  الفىٍكر,: كى ٍنسىاف, الكاىقع بخى  اإٍلً
  .ُكالمقركف بقىمبو

 .ِ﴾: سبؽ في سكرة العنكبكت ُمَسمِّى َوَأَجلٍ ﴿ 

قىاةي . كاستقبالو الشيء, مقابمة: المَّْقاءُ ﴾: ِبِمَقاِء َربِّْيْم ﴿   كعف القيامة, عف عبارة  ا كميبلى
  .ّإليو المصير

 : المطائفثالثًا

﴾  يحتمؿ أف يككف ظرفان, كأنو قيؿ أك لـ يثبتكا كيحدثكا التفكر  َأَوَلْم َيَتَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِيمْ ﴿  (ُ
في أنفسيـ, أم: في قمكبيـ الفارغة مف الفكر, كالتفكر ال يككف إال في القمكب كلكنو زيادة 
تصكير لحاؿ المتفكريف, كقكلؾ: اعتقده في قمبؾ كأضمره في نفسؾ, كأف يككف صمة لمتفكر, 

 .ْيو فكرهكقكلؾ: تفكر في األمر كأجاؿ ف
تقديـ دالئؿ األنفس عمى دالئؿ اآلفاؽ في اآلية؛ كذلؾ ألف المفيد إذا أفاد فائدة يذكرىا عمى  (ِ

كجو جيد يفيمو السامع المستفيد, ثـ يرتقي إلى فيـ ذلؾ األخفى الذم لـ يكف فيمو فيفيمو 
 .ٓبعد فيـ األبيف المذككر, فإف لـ يفيـ األبيف الكاضح فكيؼ بو باألخفى الغامض

﴾ فيصبح التقدير: لكافركف بمقاء ربيـ,  ِبِمَقاِء َربِّْيْم َلَكاِفُرونَ التقديـ كالتأخير في قكلو: ﴿  (ّ
 .ٔأم: لكافركف بالبعث بعد المكت

 

                                                           

ُ لمعسكرم: المغكية الفركؽ(, ٖٕٔ/ ِ) دريد البف: المغة جميرة(, ُُٔ/ َُ) لؤلزىرم: المغة تيذيب :انظر 
(ْٕ.) 

ِ :(.ٕٔالرسالة ) انظر 

ّ :(.ٖٕٕ(, الكميات: لمكفكم )ْٕٓالمفردات: لمراغب) انظر 
ْ :(.ُٗٔ/ ِ(, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )ْٖٔ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم) انظر 

ٓ لمرازم: الغيب مفاتيح :انظر (ِٓ /ِٖ.) 
ٔ لمقرطبي: الجامع :انظر (ُْ /ٗ.) 
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 : المعنى اإلجماليرابًعا

نو بخمقيا, كانفراده كجكده عمى الدالة مخمكقاتو, في التفكر عمى منبيا تعالى يقكؿ    ال كا 
 كالتأمؿ كالتدبر النظر: بو يعني﴾  َأْنُفِسِيمْ  ِفي َيَتَفكَُّروا َأَوَلمْ ﴿  :فقاؿ سكاه, رب كال غيره إلو

 كاألجناس المتنكعة, المخمكقات مف بينيما كما كالسفمي, العمكم العالـ مف األشياء ا لخمؽ
 كىك مسمى, أجؿ إلى مؤجمة كأنيا بالحؽ, بؿ باطبل كال سدل خمقت ما أنيا فيعممكا المختمفة,

نَّ ﴿ : قاؿ كليذا القيامة؛ يكـ  .ُ﴾ َلَكاِفُرونَ  َربِّْيمْ  ِبِمَقاءِ  النَّاسِ  ِمنَ  َكِثيرًا َواِ 

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

ال فأسباب التذكر حاصمة,  .ُ بيف القرآف الكريـ أف الغفمة كعدـ العمـ مف الكفار بتقدير ا كا 
 .ِكحدانية ا كصدقكا بالحشركىك أف أنفسيـ لك تفكركا فييا لعممكا 

طبيعة تككيف النفكس البشرية, كطبيعة ىذا الككف كمو تكحي بأف ىذا الكجكد قائـ عمى الحؽ,  .ِ
ثابت ال يضطرب, كال تتخمؼ دكرتو, كال يصطدـ بعضو ببعض, كال يسير كفؽ المصادفة 

المقدر تقديرا. كأف العمياء, كال كفؽ اليكل المتقمب, إنما يمضي في نظامو الدقيؽ المحكـ 
مف مقتضيات ىذا الحؽ الذم يقكـ عميو الكجكد أف تككف ىناؾ آخرة, يتـ فييا الجزاء عمى 

  .ّيمقى الخير كالشر عاقبتيما كاممةالعمؿ, ك 
إثبات البعث, كالجزاء قد دلت عميو األدلة القاطعة الكثيرة, بالرغـ مف ىذا كفر كثير مف  .ّ

ىاف, فمـ يستعدكا بشيء مف األعماؿ, بخبلؼ القمة المؤمنة الناس بو عف غير دليؿ, كال بر 
 .ْالتي استعدت ليذا المقاء عف طريؽ العمؿ الصالح الذم يرضى خالقيـ

, يرشدنا إلى أىمية الدالئؿ ٓ((تقرير عقيدة البعث كالجزاء بذكر األدلة العقمية المثبتة ليا )) .ْ
لمحؽ, ككانت األدلة مف جنس األشياء التي العقمية كدعكة لمتفكر في ىذه الدالئؿ لمكصكؿ 

 عيدكىا كىي األنفس, كاألفاؽ.

                                                           

ُ ( ٔتفسير القرآف: البف كثير /َّٓ.) 
ِ :(.ُٖ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ّ :(.َِٕٔ-ِٕٗٓ/ ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
ْ :(, أيسر التفاسير: لمجزائرم َٕ/ ُُ(, التفسير الكسيط: لطنطاكم )ّٕٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر

(ْ /ُِٔ.) 
ٓ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُِٔ.) 
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 المطمب الرابع

 أخذ العبر والعظات من ى ك اَلمم السابقة

 َأَشدَّ  َكاُنوا َقْبِمِيمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَيْنُظُروا اَْلَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َأَوَلمْ ﴿  قال تعالى:
 المَّوُ  َكانَ  َفَما ِباْلَبيَّْناتِ  ُرُسُمُيمْ  َوَجاَءْتُيمْ  َعَمُروَىا ِممَّا َأْكَثرَ  َوَعَمُروَىا اَْلَْرَض  َوَأثَاُروا ُقوَّةً  ِمْنُيمْ 

:  ﴾ َيْظِمُمونَ  َأْنُفَسُيمْ  َكاُنوا َوَلِكنْ  ِلَيْظِمَمُيمْ   [.ٗ]الرـك

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

 كالجزاء البعث الدليؿ عمى عمييـ أقاـ ﴾ فمما ... َيَتَفكَُّروا َأَوَلمْ ﴿  جممة عمى عطؼ
 .ُ رسميـ كذبكا الذيف األمـ كاإلنذار بعكاقب كالتيكيؿ, كأعقبو التيديد أتبعو بالحؽ,

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِ﴾: نيايةَعاِقَبُة ﴿ 

المياه  الستنباط األرض كجو قمبكا :وقيل كحرثكىا لمزراعة, قمبكىا أي:﴾:  اَْلَْرَض  َوَأثَاُروا﴿ 
لقاء المعادف كاستخراج , ّترابو يرتفع حتى الشيء تحريؾ: كاإلثارة. لمٌزراعة فييا البذكر كا 
 .ْالناس عمييا التي لمكرة اسـ :واَلرض

 يعد مما كغيرىا كالبناء كالغرس الزراعة مف العمارات بفنكف أكلئؾ عمرىا ﴾: أم: َوَعَمُروَىا﴿ 
 .ٓليا عمارة

 

 

                                                           

ُ :(.ٓٓ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )َٓ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ِ خركفكآ التفسير المنيجي: لصبلح الخالدم (ٕ/ِ/ّٔ.) 
ّ  :(.َِٔ(, التبياف: البف اليائـ )ِِّ/ ِ(, معاني القرآف: لمفراء )َِٗغريب القرآف: البف قتيبة )انظر 
ْ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ٓٓ.) 
ٓ ( ٕإرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد /ِٓ). 
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 : المطائفثالثًا

 َأَوَلمْ ﴿ : يقؿ كلـ ,[ٕٔ ,ُٗ: العنكبكت]﴾ ... يروا َأَوَلمْ ﴿ : المتقدميف الدليميف في قاؿ (ُ
  :ىاىنا كقاؿ كاألرض, كالسماء النفس بحضكر السير إلى ىناؾ حاجة ال ﴾؛ إذَيِسيُروا...

 .ُأشكاليـ ككباؿ أمثاليـ بحاؿ ﴾ ذكرىـ َفَيْنُظُروا اَْلَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َأَوَلمْ ﴿ 
 كالتكبيخ؛ كالغرض منو لمتقريع ,لئلنكار االستفياـ﴾  َفَيْنُظُروا اَْلَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َأَوَلمْ ﴿  (ِ

نكار النفي, االعتبار, كفي الجممة أيضان إنكار لمكاقع كتأمميـ اآلثار, في تفكرىـ لعدـ  كا 
 في أقعدكا أم: المقاـ يقتضيو مقدر عمى لمعطؼ كالكاك المنفي, لتقرير إنيا: قيؿ إثبات النفي

 .ِاألرض في يسيركا كلـ أماكنيـ

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 في قريش مف اآلخرة عف الغافمكف با, المكٌذبكف ىؤالء يسر أكلـ: ذكره تعالى يقكؿ))
 كاف كيؼ المكٌذبة, األمـ مف قبميـ كاف فيمف ا آثار إلى فينظركا تجران, يسمككنيا التي الببلد
 كاستخرجكا: يقكؿ: ﴾ اَلْرَض  َوَأثَاُروا﴿  قٌكة, منيـ أشدٌ  كانكا فقد رسميا, تكذيبيا في أمرىا عاقبة

 يقدركا فمـ رسميـ, كتكذيبيـ بكفرىـ ا فأىمكيـ ىؤالء, عمر مما أكثر كعمركىا كحرثكىا األرض,
 مف عمركا ما عمارتيـ نفعتيـ كال ا, عقاب مف بيـ نزؿ مما قكاىـ شٌدة مع االمتناع, عمى

 َكانَ  َفَما﴿  بأسو, بيـ ا فأحؿٌ  فكٌذبكىـ, اآليات, ﴾ مف ِباْلَبيَناتِ  ُرُسُمُيم َجاَءْتُيمْ ﴿  إذ األرض,
 َأْنُفَسُيمْ  َكاُنوا َوَلِكن﴿  آياتو, كجحكدىـ رسمو, تكذيبيـ عمى إياىـ ﴾ بعقابو ِلَيْظِمَمُيمْ  ا

 .ّ((ربيـ بمعصيتيـ ﴾ َيْظِمُمونَ 

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

 مع)), ْ((كجكب السير في األرض, كالكقكؼ عمى آثار السابقيف, كاالعتبار مما جرل ليـ)) .ُ
 .ٓ((محـر بفعؿ أك كاجب بترؾ ذلؾ في إثـ حصكؿ عدـ اشتراط

                                                           

ُ ( ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم /ّٖ.) 
ِ :(.َِّ/ َُفتح البياف: لصديؽ خاف ) (,ِٓ/ ُُركح المعاني: لؤللكسي ) انظر 

ّ لمطبرم: البياف جامع (َِ /ٕٖ.) 

ْ كآخركف التفسير المنيجي: لصبلح الخالدم (ٕ/ِ/ٔٔ.) 
ٓ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُّٔ.) 
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 كأدرؾ رسميا, المكذبة الماضية األمـ بأخبار سمع فمف كعظة, درس الماضي بعبر التبصر .ِ
 رسمو كصٌدؽ كجٌؿ, عزٌ  با اإليماف إلى بادر كتدميرىـ, ىبلكيـ سبب كعرؼ مصيرىـ,

 .صدقيـ عمى الدالة بالمعجزات جاءكىـ الذيف
 كؿ فإف محض, خطأ كاألكالد الثركة ككفرة الماؿ, كسعة الجسد قكة عمىالمطمؽ  االعتماد .ّ

 .ُالقيامة يكـ شيئا أصحابيا تغني ال الحضارات كتقدـ كالمدنيات األمكاؿ
ىبلكيا .ْ  ىذه كأيضا كؿ .لو كمبتدأ األخركم لمجزاء نمكذجك  معجؿ جزاء إنما ىك إبادة األمـ كا 

نما اإلىبلؾ بذلؾ ا يظمميـ لـ الميمكة األمـ  .ِىبلكيا في كتسببكا أنفسيـ ظممكا كا 

 

 المطمب الخامس

 ا بآيات واالستيزاء التكذيب الي ك عاقبة

 ﴾َيْسَتْيِزُئونَ  ِبَيا َوَكاُنوا المَّوِ  ِبآَياتِ  َكذَُّبوا َأنْ  السُّوَأى َأَساُءوا الَِّذينَ  َعاِقَبةَ  َكانَ  ُثمَّ ﴿ تعالى:قال 
 [َُ: الرـك]

 أواًل: مناسبة اآلية لما سبقيا

 في رتبة أعظـ العاقبة ككانت ىذه بعيدان, المسعدة األسباب بعدالكفار  انتكاس كاف لما
 حؿ ما لحكاية تذييبل الكبلـ ىذا يككف أف فيجكز التراخي, بأداة إليو الدنيا أشار عذاب مف السكء
 المكذبيف كعظ ا فإف القياس, بعد كنص المكعظة بعد إنذار العذاب, كىذا مف السالفة باألمـ
 قياس بحكـ العاقبة تمؾ مثؿ مف حذر عمى ليككنكا رسميا كذبت التي األمـ بعكاقب   لمرسكؿ
 ثـ التمثيؿ, قياس بحكـ العاقبة تمؾ مثؿ ليـ ستككف بأنيـ بالنذارة المكعظة تمؾ أعقب ثـ التمثيؿ,
  .ّالعاقبة تمؾ مثؿ ليـ ستككف بأنيـ بالنذارة المكعظة تمؾ أعقب

 

                                                           

ُ ( ُِالتفسير المنير: لمزحيمي /ٓٔ)بتصرؼ يسير ,. 
ِ :(.ّٖٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 

ّ :(.ٗٓ/ ُِ( التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ّٓ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
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 : معاني المفرداتثانًيا

  .ُ﴾: ًفي ىىذىا المكضع: العذاب, كيقاؿ: النار, كجينـ السُّوَأى﴿ 

: السيٍخرية, كيستيزئكف أم: يسخركفَيْسَتْيِزُئونَ  ﴿ ؤي ﴾: الييٍزءي كالييزي
ِ. 

 : المطائفثالثًا

 .ّ((لمنذارة اإتمامن  كقكعو تحقيؽ عمى المضارع؛ لمتنبيو مكقع في الماضي كاف فعؿ أكقع)) (ُ
 التي العقكبة أم: المضمر ﴾ مكضع َأَساُءوا الَِّذينَ ﴿  كىك المضمر, مكضع المظير كضع (ِ

 جاءكا كأنيـ عاقبتيـ تمؾ تككف أف اقتضى ما عمى لمداللة اآلخرة؛ في العقكبات أسكأ ىي
 .ْأفعاليـ بمثؿ

 ألف مفسرة؛(  أىفٍ )  تككف كأف كالتيكيؿ, لئلبياـ محذكؼ كالخبر ﴾ تابعيا َكذَُّبوا َأنْ ﴿  (ّ
 .ٓالقكؿ معنى متضمنة كانت كاالستيزاء بالتكذيب مفسرة كانت إذا اإًلساءة

 القراءات :رابًعا

  ﴾ َعاِقَبةَ  ﴿

, ﴾ السُّوَأى﴿  كالخبر كاف اسـ جعمكىا ﴾ َعاِقَبةُ  ﴿ بالرفع كالبصرياف كثير, كابف المدنياف, قرأ
 .ٔ﴾ السُّوَأى﴿  كاف كاسـ كاف خبر جعمكىا ﴾ َعاِقَبةَ  ﴿ بالنصب الباقكف كقرأ

  

 
                                                           

ُ :(, جامع البياف: لمطبرم )َِٗ(, غريب القرآف: البف قتيبة )ِِّ/ ِمعاني القرآف: لمفراء ) انظرَِ /
ٕٗ.) 

ِ لمطبرم: البياف جامع(, ٕٓ/ ْ) لمفراىيدم: العيف(, ّٖ/ ُ) لمجكىرم: الصحاح :انظر (َِ /ٕٗ.) 
ّ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ٓٗ.) 
ْ  :(, أنكار التنزيؿ: لمبيضاكم )ِٗٔ/ ِ(, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )َْٕ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم )انظرْ /

َِّ.) 
ٓ ( ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم /َِّ.) 

ٔ زنجمة البف: القراءات حجة(, ّْْ/ ِ) الجزرم البف: النشر :انظر (ٓٓٔ.) 
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 المعنى اإلجماليخامًسا: 

استيزئكا بيا الذيف أساءكا العمؿ في الدنيا فكذبكا بآياتو ك يخبرنا ا سبحانو عف عاقبة 
 ﴾, السُّوَأى﴿  العمؿ, أساءكا أم ﴾, َأَساُءوا الَِّذينَ  َعاِقَبةَ  َكانَ  ُثمَّ ﴿ )): فيقكؿ سبحانو محذرنا

 َأنْ ﴿  لمجنة, اسـ الحسنى أف كما لجينـ اسـ السكء: كقيؿ النار, كىي تسكؤىـ التي الخمة يعني
 كاف ثـ يعني: ,﴾ َكذَُّبوا َأنْ ﴿  قكؿ كىك بعده ما السكء تفسير كقيؿ: كذبكا, ألف أم: ﴾, َكذَُّبوا
 ِبَيا َوَكاُنوا المَّوِ  ِبآَياتِ  َكذَُّبوا َأنْ ﴿  عمى السيئات تمؾ حممتيـ التكذيب المسيئيف عاقبة

 .ُ((﴾َيْسَتْيِزُئونَ 

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

 .اليبلؾ في الدنيا, كالسكأل في اآلخرة اإلساءة عاقبة أف في العادؿ ا جزاء بياف .ُ
 .ِكآياتو, كفر بو كالقرآف كأحكامو كالتكذيب بالشرع االستيزاء .ِ
كفمسفة  لمرد عمى األدلة كالبراىيف كاآليات المحكمات, إال السخرية كف شيئنالـ يجد المشرك .ّ

 فيغيظو الفضائؿ, عمى ليحمميا نفسو عمى يقدر لـ اإلنساف أف))االستيزاء التي تقكـ عمى 
 المعصية؛ حمئة في كىك الطاعة, بعزِّ  ينعـ مستقيمان  يرل أفٍ  كيؤلمو فضيمة, صاحب كؿ
 .ّ((كاالستقامة الطاعة مف فيو ىك عما ينصرؼ لعمو منو يسخر لذلؾ

 اليبلؾ يكف كلـ كعدال, حقا كأنبيائو كرسمو بربيا الجاحدة الماضية األمـ إىبلؾ كاف لقد)) .ْ
نما كالحجج, بالرسؿ إنذار سابؽ بغير كال ذنب بغير  بالشرؾ أنفسيـ بظمميـ كاف كا 

 كالرسكؿ القرآف كتكذيب باأللكىية, كتفرده كجكده عمى الدالة ا بآيات كالتكذيب كالعصياف,
 .ْ((بيا كاستيزائيـ كمعجزاتو,

 

 

                                                           

ُ لمبغكم: التنزيؿ معالـ (ّ /ِٕٓ.) 
ِ :لمجزائرم: التفاسير أيسر انظر (ْ /ُّٔ.) 

ّ :لمشعراكم الخكاطر (ُٖ /َُُّّ). 

ْ لمزحيمي: المنير التفسير (ُِ /ٕٓ.) 
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 المبحث الثاني

 القيامة يوم الناس وأحوال ا قدرة كمال

 مطالب ستة يشتمل عمىو 

 اإلعادة قدرة ا عمى الخمؽ ك المطمب اَلول: 

 المجرميف يـك القيامة  ىبلؾالمطمب الثاني: 

  التمايز بيف أىؿ الكفر كاإليماف يـك القيامةالمطمب الثالث: 

 يمتعكف, كالكافركف في النار يعذبكففي الجنة  المؤمنكف: رابعالمطمب ال

 كالتحميد التنزيو : خامسالمطمب ال

 المكتى كاألرض قدرة ا عمى إحياء: دسالمطمب السا
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 اَلول المطمب

 اإلعادةقدرة ا عمى الخمق و 

 [ُُ: الرـك] ﴾ ُتْرَجُعونَ  ِإَلْيوِ  ُثمَّ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْمقَ  َيْبَدأُ  المَّوُ ﴿  قال تعالى:

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

 يتركو لـ كالحشر اإلعادة إلى إشارة ذلؾ في ككاف الجحيـ إلى عاقبتيـ أف ذكر لما))
 كاإلعادة الرجعة عف يعجز ال كاإلرادة بالقدرة خمؽ مف يعني الخمؽ, يبدأ فقاؿ بينة ببل دعكل
 .ُ ((ترجعكف فإليو

 : معاني المفرداتاثانيً 

  سبؽ. مثاؿ غير مف ابتداء؛ ﴾: ينشؤه اْلَخْمقَ  َيْبَدأُ  المَّوُ ﴿ 

 .ِالقيامة يكـ كالحساب لمبعث ﴾ يحييو ُيِعيُدهُ  ُثمَّ ﴿ 

 : المطائفاثالثً 

عادتو اآلية في التعبير عف بدء الخمؽ  سياؽ بتدأا  ثُمَّ  اْلَخْمقَ  َيْبَدأُ  المَّوُ ﴿ فقاؿ:  المفردبكا 
 ؛الخٍمؽ: أم يرجع يقؿ ﴾ كلـُتْرَجُعوَن  ِإَلْيوِ  ُثمَّ ﴿ في الرجكع فقاؿ:  الجمع إلى, كانتقؿ ﴾ ُيِعيُدهُ 
 إلى الرجكع في يختمفكف لكف إعادتو, في كال الخمؽ بىٍدء في يختمفكف ال جميعنا الناس ألف كذلؾ
, كىذا طائع, ىذا كافر, كىذا مؤمف, فيذا ا,  ا إلى الرجكع حاؿ ففي بيف, بيف كىذا عاصو

 في اإلفراد صيغة لـز لذلؾ لؤلشقياء, كطريؽ لمسعداء, طريؽ: طريقيف إلى الكحدة ىذه ستفترؽ
 .ّالرجكع في الختبلفيـ ا إلى الرجكع في الجمع إلى كانتقؿ اإلعادة, كفي البىٍدء

 

                                                           

ُ ( ِٓمفاتيح الغيب لمرازم /ْٖ.) 
ِ ( ُأكضح التفاسير: لمخطيب /ِْٗ.) 

ّ ( ُٖالخكاطر: لمشعراكم /ُُُّّ-ُُِّّ)بتصرؼ ,. 
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 : القراءاترابًعا

 :﴾ ُتْرَجُعونَ  ﴿

  َيْبَدُأ اْلَخْمَق أف المتقدـ ذكره غيبة ﴿  حجتيما: .﴾ بالياء ُتْرَجُعونَ  :﴿شعبةقرأ أبك عمرك ك
فجعبل الكبلـ خبرا عنيـ إذ كاف ﴾  اْلَخْمقَ  ﴿﴾, فقرب مف ذكر  ِإَلْيِو ُتْرَجُعونَ ُثمَّ ُيِعيُدُه ثُمَّ 

﴾ عمى لفظ ُيِعيُدُه  متصبل بذكرىـ, كالخمؽ ىـ المخمكقكف في المعنى, كجاء قكلو: ﴿
﴾ عمى المعنى, كلـ يرجع عمى لفظ الكاحد كما كاف يعيده  ُيْرَجُعونَ  الخمؽ, كقكلو: ﴿

 كذلؾ.
 الخطابأٌنو صار الكبلـ مف الغيبة إلى  وحجتيم: ﴾ بالتاء.ُتْرَجُعوَن ﴿  كقرأ الباقكفُ. 

 : المعنى اإلجماليخامًسا

 كال شريؾ غير مف بإنشائو منفردا الخمؽ جميع إنشاء يبدأ تعالى ا: ذكره تعالى يقكؿ))
عدامو, إفنائو بعد جديدا خمقا يعيد ثـ كجؿ, عزٌ  بقدرتو بؿ شيء, غير مف فيحدثو ظيير,  كما كا 
 جديدا خمقا إعادتيـ بعد مف إليو ثـ: ﴾ يقكؿ ُتْرَجُعونَ  ِإَلْيوِ  ُثمَّ ﴿  شيئا يؾ كلـ سكيا, خمقا بدأه

 َأْحَسُنوا الَِّذينَ  َوَيْجِزيَ  َعِمُموا ِبَما َأَساُءوا الَِّذينَ  ِلَيْجِزيَ ك﴿  بينيـ القضاء لفصؿ فيحشركف يرٌدكف,
 .ِ(([ُّ: النجـ]﴾ ِباْلُحْسَنى

 سادسًا: المقاصد واَلىداف

 .ّالقيامة مشاىد كعرض األدلة بذكر كالجزاء البعث عقيدة تقرير.  ُ
ليو بقدرتو, كمعيده كميا, المخمكقات بإنشاء المتفرد ىك كحده ا.  ِ  .ْكالمآب المرجع كا 
 الزىد في الدنيا الفانية, كاإلقباؿ عمى اآلخرة الباقية التي إلييا مرجعنا..  ّ
 اإلعادة , فيي تبيف أفجزئييا بيف متناسقة ياترابطفي  كاضحة بسيطة حقيقة. اآلية تذكر  ْ

 كالرجعة. بينيما انفصاـ ال مترابطتاف النشأة, سمسمة في حمقتاف كىما. فييا غرابة ال كالبدء
                                                           

ُ :ًمي الفاًرسي )ٔٓٓحجة القراءات: البف زنجمة ) انظر  (.ْْٓ-ْْْ/ ٓ(, الحجة لمقراء السبعة: ألىبي عى
ِ (َِجامع البياف: لمطبرم /ٕٗ.) 

ّ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُٔٓ.) 
ْ :(.َٔ/ ُِ(, التفسير المنير: لمزحيمي )َْٓ/ ُالتفسير الميسر ) انظر 
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 كرعايتيـ عباده لتربية اآلخرة, كالنشأة األكلى النشأة أنشأ الذم العالميف, رب إلى النياية في
 .ُيعممكف ما عمى النياية في كمجازاتيـ

 

 الثاني المطمب

 ى ك المجرمين يوم القيامة

 َوَكاُنوا ُشَفَعاءُ  ُشَرَكاِئِيمْ  ِمنْ  َلُيمْ  َيُكنْ  َوَلمْ  * اْلُمْجِرُمونَ  ُيْبِمُس  السَّاَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ ﴿  قال تعالى:
 [ُّ ,ُِ: الرـك]﴾  َكاِفِرينَ  ِبُشَرَكاِئِيمْ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 يككف أحكالو, كما بعضب أتبعو ,إليو الرجكعا سبحانو أف مصير جميع الناس  ذكر لما
 ىـ بؿ شركاؤىـ, تنفعيـ ال إذ كحيرتيـ, بأسيـ كتحقؽ المجرميف إفبلس إليو, مف الرجكع كقت

 .ِبيـ يكفركف

 : معاني المفرداتثانًيا

 أم ا رحمة مف كأبمس ,سكت: كأبمس بو قطع: الرجؿ أبمس , تقكؿسى مى بى مادتيا ﴾:  ُيْبِمُس  ﴿
  .ّ((كالحيرة كالسككت الحجة انقطاع: اإلببلس كأصؿ)) كندـ, يئس

 بو يتشفع لغيره الطالب شفيع, كىك اسـ مفعكؿ مف مادة )ش ؼ ع(, كىك ﴾: جمع ُشَفَعاءُ ﴿ 
 .ْفيو كسيطان  كاف: األمر في المطمكب, تقكؿ: شفىع إلى

  .ٓ((منيـ كتتبرأ منيا يتبرؤكف متبرئيف جاحديف)) :﴾ َكاِفِرينَ  ِبُشَرَكاِئِيمْ  َوَكاُنوا﴿ 
                                                           

ُ بتصرؼ يسير.(ُِٕٔ/ ٓ) الظبلؿ: لسيد قطب , 
ِ :(.ّّ/ ُِ(, تفسير المراغي )ْٓ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ْٖ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ّ :(.ٓٔٔٓ/ ٗبف أبي طالب )لمكي , اليداية: (ِٗ/ ٔ) : البف منظكرالعرب لساف انظر 
ْ البف: العرب لساف(, ُّٕ/ ُ) لمفيكمي: المنير المصباح(, ِّٖ/ ُِ) لمزبيدم: العركس تاج :انظر 

 (.ُُِٔ/ ِ) مختار ألحمد: المغة معجـ(, ُْٖ/ ٖ) منظكر

ٓ لمبغكم: التنزيؿ معالـ (ّ /ِٕٓ). 
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 المطائف: اثالثً 

 .﴾ ِبُشَرَكاِئِيمْ   ﴿ , كقكلو:﴾ُشَرَكاِئِيْم  ﴿ الجناس الناقص بيف قكلو:

 المعنى اإلجمالي: رابًعا

 يكـ تقكـ الساعة عندما يقكـ الناس مف قبكرىـ أنويخبر ا تعالى عف أحكاؿ يكـ القيامة 
             يحتج أف مف كيئس ينبس, لـ إذا فأبمس ناظرتو يقاؿ كيتحير ﴾ أم: يبأس ُيْبِمُس ﴿ 
 اآللية فييـ شفعت ما: أم ﴾ ُشَفَعاءُ  ُشَرَكاِئِيمْ  ِمنْ  َلُيمْ  َيُكنْ  َوَلمْ ﴿  ﴾ المشرككف اْلُمْجِرُمونَ  ﴿

 ِبُشَرَكاِئِيمْ  َوَكاُنوا﴿  إلييـ كانكا ما أحكج كخانكىـ بيـ ككفركا ا, دكف مف يعبدكنيا كانكا التي
 .ُبسببيـ كافريف انيالد في ككانكا أك كيجحدكنيا, بآليتيـ يكفركف ﴾ أم: َكاِفِرينَ 

 خامًسا: المقاصد واَلىداف

 فتنقطع ككفرىـ, شركيـ عف بيا يدافعكف ليـ حجة القيامة يكـ كالكفار المشرككف يجد ال)) .ُ
 .ِ((إلييا االىتداء مف كييأسكف حجتيـ,

 مف المبطمكف يعتقده ما كبطبلف القيامة, يكـ كافر كال لمشرؾ شفاعة ال أف عقيدة تقرير)) .ِ
 .ّ((كالكفر الشرؾ يشفع ألىؿ مف كجكد

 كىي اإلجراـ إال اليكـ لذلؾ الكفار عند قياـ الساعة؛ أنيـ لـ يقدمكا فبلسا  ببلس ك إسبب  .ّ
 أسباب مف بشيء يخمطكىا كلـ العقاب أسباب فقدمكا كمعاصي, كشرؾ كفر مف الذنكب,

 الثكاب, لينجكا مف العذاب.
 .ْالدنيا في أعماليـ افترقت كما كالشر الخير أىؿ يفترؽ يـك تقـك الساعة .ْ

 

 

                                                           

ُ :(.َّٔ/ ٔ(, تفسير القرآف: البف كثير )ّٗٔ/ ِمدارؾ التنزيؿ لمنسفي ) انظر 
ِ لمزحيمي: المنير التفسير (ُِ /َٔ.) 
ّ لمجزائرم: التفاسير أيسر (ْ /ُٔٓ.) 
ْ لمسعدم: الكريـ تيسير :انظر (ّٖٔ.) 
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  الثالث المطمب

 التمايز بين أىل الكفر واإليمان يوم القيامة

 [ُْ: الرـك]﴾  َيَتَفرَُّقونَ  َيْوَمِئذٍ  السَّاَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ ﴿  قال تعالى:

 أوال: مناسبة اآلية لما قبميا

 ذلؾ في يككف آخر اأمرن  بيف ما يككف لمناس يكـ القيامة مف اإلببلس, بعد أف بيف ا 
 افريقن  كيجعؿ يميز ثـ يبمس أكال فكأنو اإلببلس, عمى مترتبة الحالة ىذه االفتراؽ فكأف كىك اليكـ
 ىائؿ أمر الساعة قياـ ﴾؛ ألف السَّاَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ : ﴿ قكلو كأعاد السعير, في اكفريقن  الجنة في

 .ُ﴾ َيَتَفرَُّقونَ  َيْوَمِئذٍ ﴿ : بقكلو تيكيمو في زاد ثـ لمتخكيؼ, اتأكيدن  فكرره

 : معاني المفرداتثانًيا

اقن رى فً  يصنفكف بمعنى : ىنا﴾ َيَتَفرَُّقونَ ﴿ 
ِ, :كأشقياء الجنة أصحاب سعداء إلى ينقسمكف أم 

 .ّالنار أصحاب

 : المطائفاثالثً 

 .ْكرر لفظ قياـ الساعة؛ لمتيكيؿ كالتخكيؼ, ألف قياـ الساعة أمر ىائؿ (ُ
 .ٓلتأكيد حقيقة الظرفية ﴾ َيْوَمِئذٍ ﴿ كرر (ِ

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 في بأنيـ يكمئذ, ا إلى الخمؽ فييا يحشر التي الساعة جيءم يكـعف  يخبر ا تعالى
 اجتماع ال كا فرقة بو, الكفر كأىؿ با, اإليماف أىؿ يتفٌرؽ: ﴾ يعنيَيَتَفرَُّقوَن ﴿  اليكـ ذلؾ

                                                           

ُ :(.ٕٓ-ٔٓ/ ُٓ(, نظـ الدرر لمبقاعي )ٖٓ/ ِٓمفاتيح الغيب لمرازم ) انظر 
ِ  التفسير الحديث: لدركزة(ٓ /ّْٓ). 
ّ لمجزائرم: التفاسير أيسر (ْ /ُّٔ.) 
ْ لمصابكني: التفاسير صفكة (ِ /ّْٓ.) 

ٓ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ّٔ.) 
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 ذات بيـ فيؤخذ الكفر أىؿ كأما الجنة, إلى اليميف ذات بيـ فيؤخذ اإليماف, أىؿ بعدىا, فأما
 .ُالطيِّب مف الخبيث ا يميز فينالؾ النار, إلى الشماؿ

 خامسًا: المقاصد واَلىداف

 اىـ أىؿ الفرقة. فريقن  امنيـ أىؿ الكصمة, كفريقن  افريقن  :يكـ القيامة يتفرؽ الناس, فيصبحكا .ُ
في الثكاب,  افي السركر. فريقن  افي السعير, كفريقن  المعذاب كالمحنة. فريقن  المجنة كالمٌنة, كفريقن 

 .ِفي التبلقي افي الفراؽ, كفريقن  افي العذاب. فريقن  اكفريقن 
بالتركيز عمى قضية التكرار لؤلمر اليائؿ الذم يجب في اآلية فائدة ألىؿ الكعظ كالخطباء  .ِ

ا  أعادأىكالو, فقد  لتذكير الخطب في القيامة يكـ عمى الناس أف يحذركا منو, كتكرير
  .ّلمتخكيؼ اتأكيدن  فكرره ىائؿ أمر الساعة قياـ ألف؛ ﴾ السَّاَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ ﴿ : قكلوسبحانو 

افتراؽ العقائد في الدنيا سبب الفتراؽ األجساد في اآلخرة, فبل اجتماع بيف الحؽ كالباطؿ,  .ّ
ف اجتمعكا بيـ ظاىرن   ا في الدنيا مف أجؿ الدعكة كالمعاش.كا 

 الضركرة كالحاجة.اجتناب االختبلط بالكفار كالمنافقيف, إال في حدكد  .ْ

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُ :(.ُٖ/ َِجامع البياف لمطبرم ) انظر 
ِ لمقشيرم: اإلشارات لطائؼ :انظر (ّ /ُُُ.) 

ّ لمرازم: الغيب مفاتيح :انظر (ِٓ /ٖٓ.) 
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 رابعالمطمب ال

 يعذبون النار في والكافرون, يمتعون الجنة في المؤمنون

اِلَحاتِ  َوَعِمُموا  َمُنوا الَِّذينَ  َفَأمَّا﴿  قال تعالى:  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَأمَّا * ُيْحَبُرونَ  َرْوَضةٍ  ِفي َفُيمْ  الصَّ
  [ُٔ ,ُٓ :الرـك] ﴾ ُمْحَضُرونَ  اْلَعَذابِ  ِفي َفُأوَلِئكَ  اآْلِخَرةِ  َوِلَقاءِ  ِبآَياِتَنا َوَكذَُّبوا

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

التفرؽ تفصيبلن فيـ  كيفية جماالن, بيفإافتراؽ الناس يكـ القيامة ا سبحانو بعد أف ذكر 
 كحبكر, بسركر يمتعكف فاألكلكف السعير, في كفريؽ الجنة, في ال يخرجكف عف فريقيف فريؽ

 .ُأبدنا عنيا يغيبكف ال دأبان  النار يصمكف كاآلخركف

 : معاني المفرداتثانًيا

كالمراد بيا ىنا الجنة,  .كماء نبات مرتفعة ذات أرض كؿ: العرب عند ﴾: كالركضة َرْوَضةٍ  ﴿
   .ِالجناف كالرياض

 كجاء عف الضحاؾ التحسيف, كالتحبير حسنة, نعمة كؿ المغة في ﴾: كالحبرة ُيْحَبُرونَ ﴿ 
  .ْكيسٌركف كذىب آخركف إلى أف يحبركف: يفرحكف, ّيكرمكف, كقاؿ مجاىد: ينعمكف: يحبركف

 التأكيبلت ىذه كمعاني, مجمكعكف, معذبكف, مقيمكف, نازلكف, ﴾: مدخمكف ُمْحَضُرونَ ﴿ 
الحضكر, كىك يدؿ عمى السخط كالغضب كقكلو  عمى المرء إجبار ىك كاإلحضار .متقاربة

 .ٓ [ُٔ: القصص]﴾ اْلُمْحَضِرينَ  ِمنَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُىوَ  ُثمَّ تعالى: ﴿ 

                                                           

ُ :(.ِٕ/ ُُ(, الكسيط: لطنطاكم )ّّ/ ُِ(, تفسير المراغي )ٖٓ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :(, الجامع: لمقرطبي َّٖٗ/ ٗ(, تفسير القرآف: البف أبي حاتـ )ُْٕ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظر

 (.ِٕ/ ُُ(, التفسير الكسيط: لطنطاكم )ُُ/ ُْ)
ّ :(, تفسير مجاىد َّٖٗ/ ٗ(, تفسير القرآف: البف أبي حاتـ )َُٖ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر

(ّٖٓ.) 
ْ :البف (, إصبلح المنطؽَِٗ(, غريب القرآف: البف قتيبة )َُِ/ ِمجاز القرآف: أبك عبيدة ) انظر :

 (.ُّٖ) السكيت

ٓ :(, الفركؽ المغكيةّْٓ/ ٓالتفسير الحديث: لدركزة ) (,َّّ-َِّ/ ْ) لمماكردم: كالعيكف النكت انظر: 
 (.ٔٗلمعسكرم )
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 : المطائفثالثًا

 .ُالمقابمة بيف حاؿ السعداء كاألشقياء (ُ
 .ِ﴾؛ إلبياـ أمرىا كتفخيمو َرْوَضةتنكير ﴿  (ِ
عند العرب شيء أحسف منظران, كال أطيب نشران كذكر ا جؿ ذكره الركضة؛ ألنيـ لـ يكف  (ّ

 .ّمف الرياض, كعبقيا

 : المعنى اإلجماليرابًعا

يذكر لنا ا سبحانو أصناؼ الناس كأنيـ ينقسمكف إلى مؤمنيف منعميف ككفار معذبيف 
اِلَحاتِ  َوَعِمُموا  َمُنوا الَِّذينَ  َفَأمَّا﴿ فيقكؿ:    الصالحة باألعماؿ ذلؾ كصدقكا بقمكبيـ ﴾ آمنكا الصَّ

 يسركف,: ﴾ أم ُيْحَبُرونَ  ﴿ المشتييات, كأصناؼ النبات, أنكاع سائر ﴾ فييا َرْوَضةٍ  ِفي َفُيمْ ﴿ 
﴾  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَأمَّا﴿  .يصفو أف أحد يقدر ال مما كيتمذذكف بكؿ الممذات, كالحبكر كينعمكف
 اْلَعَذابِ  ِفي َفُأوَلِئكَ ﴿  رسمنا بيا جاءتيـ ﴾ التي ِبآَياِتَنا َوَكذَُّبوا﴿  بالكفر كقابمكىا نعمو كجحدكا

 أفئدتيـ, عمى األليـ العذاب كاط مع جياتيـ, جميع مف جينـ بيـ أحاطت قد فيو, ﴾ ُمْحَضُروَن 
 المنعميف بيف التساكم كأيف الفريقيف بيف الفرؽ فأيف أمعاءىـ, كقط ع كجكىيـ, الحميـ كشكل

  .ْكالمعذبيف؟

 

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

تقرير مبدأ السعادة كالشقاء يكـ القيامة فأىؿ اإليماف كالتقكل في ركضة يحبركف, كأىؿ )) .ُ
 .ٓ((الشرؾ كالمعاصي في العذاب محضركف

 
                                                           

ُ لمصابكني: التفاسير صفكة (ِ /ّْٔ.) 
ِ عجيبة البف: المديد البحر(, ّٗٔ/ ِ) لمنسفي: التنزيؿ مدارؾ (ْ /ِّٗ.) 
ّ طالب أبي بف لمكي: اليداية (ٗ /ٓٔٔٔ.) 

ْ لمسعدم: الكريـ تيسير :انظر (ّٖٔ.) 

ٓ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُٔٓ.) 
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ال بد مع اإليماف مف العمؿ الصالح؛ ألف العمؿ الصالح معتبر مع اإليماف, فإف اإليماف  .ِ
الدرجات, كال يبمغ المؤمف الدرجة العالية إال بإيمانو كعممو المجرد مفيد لمنجاة دكف رفع 

 الصالح؛ لذلؾ ذكر العمؿ الصالح مع اإليماف.
 .ُالكافر فيك في الدركات بمجرد كفره؛ لذلؾ لـ يذكر العمؿ السيئ مع الكفر .ّ
إف مبدأ الثكاب كالعقاب مف أىـ مبادئ التربية في تقكيـ السمكؾ اإلنساني, لذلؾ كثر  .ْ

الو في القرآف الكريـ كالسنة النبكية, حيث يذكر ا سبحانو في كتابو المتقيف استعم
كالمكحديف كمصيرىـ كما أعده ليـ مف النعيـ الكثير الباقي, كيذكر الكافريف الجاحديف 
كمصيرىـ كما أعده ليـ؛ ليككف اإلنساف عمى بصيرة مف أمره, فيختار بمحض إرادتو إحدل 

نساف بقدر ا سبحانو عمى معائبو التي ىي مف اختياره عند معاينة الطريقتيف, كال يحتج اإل
 العذاب كمبلقاتو. 

 

  خامسالمطمب ال

 التنزيو والتحميد 

 َواَْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي اْلَحْمدُ  َوَلوُ  * ُتْصِبُحونَ  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  المَّوِ  َفُسْبَحانَ ﴿  قال تعالى:
 [ُٖ ,ُٕ: الرـك] ﴾ ُتْظِيُرونَ  َوِحينَ  َوَعِشيِّا

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 االنتياء, في كعظمتو كاألرض, السماكات بخمؽ االبتداء في عظمتو تعالى ا بيف لما
 ككاف بو, كذبكا كأنيـ أك النار, بالجنة عمييـ كيحكـ فريقيف, الناس كيفترؽ الساعة تقكـ حيف كىك

خبلؼ العجز منيا كثيرة نقائص العتقاد مستمزمان  بو تكذيبيـ  ذلؾ كاف الحكمة, كترؾ الكعد كا 
 الكعيد, مضار المنزه عف يدفع ذلؾ ألف بتنزيييا, كيأمر المقدسة نفسو سبحانو ينزه ألف اسببن 

 .ِحاؿ كؿ عمى كبحمده سكء كؿ عف بتنزييو فأمر الكعد, مسار إلى كيرفعو

                                                           

ُ :(.َٔ/ ُِالتفسير المنير: لمزحيمي ) انظر 

ِ :(.ٗٓ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ٖٔ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
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 ثانيًا: معاني المفردات

(, كمنيا ﴾:  ُسْبَحانَ ﴿  , فسبحاف في المغة كمجده ا عظـ ًإذا اتسبيحن  الرجؿي  سبحمف مادة )سىبىحى
ُتبرئةالك  تىٍنًزيوىي ال

.  

 النكر. كتفريؽ النيار بإذىاب كظبلمو, الميؿ إقباؿ اٍلمسىاء, حيف ًفي تدخمكف: أىم﴾:  ُتْمُسونَ ﴿ 

باح ًفي تدخمكف: أىم﴾:  ُتْصِبُحونَ  ﴿  .ِضيائو عف النيار إسفار :كىك .الص 

مدي ﴾:  اْلَحْمدُ ﴿  , نىقيضي : الحى ِـّ ًمٍدتيو: ييقىاؿ الذ  ًمٍنو فعمو, عمى حى , الشكر مف أعـ كالحمد المٍحمدىةي, كى
مد كغيرىا, نعمة مف التعظيـ جية مف الجميؿ عمى الثناء كىك  كىا ًإٍحسىاف عمى ًإال   يككف الى  فاٍلحى
اًمد  .ّخمقو ًإلىى إحسانو عمى لنىفًسوً  حى

 الظبلـ. اشتداد حيف العشى كقت ﴾: َعِشيِّا﴿ 

 .ْالضياء كاشتداده الزكاؿ, عند قكة كقت الٌظٍير, كىك ًفي تدخمكف: أىم ﴾: ُتْظِيُرونَ ﴿ 

 : المطائفثالثًا

لما بيف حاؿ فربقي المؤمنيف العامميف لمصالحات, كالكافريف المكذبيف باآليات, كما ليما مف  (ُ
عف كؿ ماال  الثكاب كالعذاب أمركا بما ينجي مف الثاني, كيفضي إلى األكؿ مف تنزيو ا 

يميؽ بشأنو سبحانو كمف حمده تعالى عمى نعمو العظاـ, كتقديـ األكؿ عمى الثاني؛ لما أف 
 .ٓمية متقدمة عمى التحميةالتخ

بما يدؿ عمى الدكاـ؛ ألف كقت النـك الداؿ  ا, عـٌ فقاؿ معبرن كلما خص اإلمساء كاإلصباح (ِ
 عمى النقص أكلى بإثبات الكماؿ فيو.

                                                           

ُ :حٌياف ألبي: األريب تحفة(, ِٕٕ/ ُ) دريد البف: المغة جميرة انظر (ُٕٓ.) 
ِ القرآف تفسير (,ُْٗ/ ّ) الجكزم البف: المسير زاد(, َِّ-َِِ/ ْ) لمسمعاني: القرآف تفسير: انظر :

 (.َٔ/ ُٓ) لمبقاعي: الدرر نظـ(, َّٕ/ ٔ) كثير البف

ّ :(, ّٗ(, التعريفات: لمجرجاني )ْٔٔ/ ِ(, الصحاح: لمجكىرم )ُِٓ/ ْتيذيب المغة: لؤلزىرم ) انظر
 (.َٓالفركؽ المغكية: لمعسكرم )

ْ :(, تفسير المراغي )َّٕ/ ٔ(, تفسير القرآف: البف كثير )ُْٗ/ ّزاد المسير: البف الجكزم ) انظرُِ /
ّٓ.) 

ٓ ( ٕإرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد /ْٓ.) 
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, كالحمد ثانيان دليبلن عمى اح أكالن دليبلن عمى إرادتو ثانين حيث ذكر التسبي ُفي اآليتيف احتباؾ (ّ
                                                                                                          .ِإرادتو أكالن 

كأضيؼ الحيف إلى جممتي تمسكف كتصبحكف, كقدـ فعؿ اإلمساء عمى فعؿ اإلصباح؛ إما  (ْ
ِسيُروا ِفيَيا ﴿ ا قاؿ تعالى: ألف االستعماؿ العربي يعتبركف فيو الميالي مبدأ عدد األياـ كثيرن 

ما ألف الكبلـ لما كقع عقب ذكر الحشر كذكر قياـ [ُٖ]سبأ: ﴾  َلَياِلَي َوَأيَّاًما  ِمِنينَ  , كا 
 .ّالساعة ناسب أف يككف اإلمساء كىك آخر اليكـ خاطران في الذىف فقدـ ليـ ذكره

﴾ معترضة مسكقة لئلرشاد إلى الحمد, كاإليذاف  َوَلُو اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت َواَْلَْرضِ كجممة ﴿  (ٓ
بمشركعية الجمع بينو كبيف التسبيح, كاالعتناء بشأنو. كتفيد أف تسبيح المؤمنيف  ليس 
لمنفعة ا تعالى, بؿ لمنفعة المسبحيف؛ ألف ا محمكد في السماكات كاألرض فيك غني 

صر االدعائي لجنس الحمد عمى ا عف حمدنا. كتقديـ المجركر في كلو الحمد إلفادة الق
 .ْتعالى؛ ألف حمده ىك الحمد الكامؿ عمى نحك قكليـ: فبلف الشجاع

﴾؛ كذلؾ ألنو ليس مف األكقات التي تختمؼ فييا أحكاؿ الناس  َعِشيِّاكتغيير األسمكب في ﴿  (ٔ
لمذككرة ا لكصفيـ بالخركج عما قبميا, كالدخكؿ فييا كاألكقات اا مصححن كتتغير تغيرا ظاىرن 

ا أما في المساء كالصباح فظاىر, كأما في ا ظاىرن فإف كبل منيا كقت تتغير فيو األحكاؿ تغيرن 
 .ٓالظييرة؛ فؤلنيا كقت يعتاد فيو التجرد عف الثياب لمقيمكلة

 : المعنى اإلجماليارابعً 

رشاد المقدسة, لنفسو تعالى منو تسبيح ىاتاف اآليتاف    كتحميده, تسبيحو إلى لعباده كا 
 عميو كالثناء السكء, مف ا تنزيو ىك الذم ظاىره بالتسبيح ﴾ كالمراد المَّوِ  َفُسْبَحانَ ﴿ فقاؿ: 
 ىنا فسبحاف يككف أف المفسريف بعض ىذه األكقات, كقت المساء, كالصباح, كجكز في بالخير

                                                           

ُ :ىك أف يجتمع في الكبلـ متقاببلف, كيحذؼ مف كؿ كاحد منيما مقابمو؛ لداللة اآلخر عميو, كقكلو:  االحتباك
مفتيا ًتٍبننا كماءن باردنا. أم: عمفتيا ًتٍبننا, كسقيتيا ماءن باردنا.] التعريفات: لمجرجاني )  ([.ُِعى

ِ :(.ُٔ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 

ّ :(َّ/ ُُ(, ركح المعاني: لؤللكسي )ٔٔ/ ُِالبف عاشكر )التحرير كالتنكير:  انظر. 
ْ :(, إرشاد العقؿ السميـ: ٔٔ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ِِٓ/ ْفتح القدير: لمشككاني ) انظر

 (.ْٓ/ ٕألبي السعكد )
ٓ :(.ٓٓ/ ٕإرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد ) انظر 
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 كعميو يخرج قكؿ ابفسبحانان,  ا فسبحكا: قيؿ كأنو بالتسبيح أمر فعؿ عف بدالن  اكاقعن  امصدرن 
  كآالئو؛ نعمو عمى الحمد بدؤكب الكبلـ بيف اعتراض , ثـُعباس أف المراد بيا أكقات الصمكات

أم: ىك المحمكد ﴾  َوَلُو اْلَحْمُد ِفي السََّمَواِت َواَلْرضِ ﴿ التحميد, فقاؿ:  كىك لمتسبيح مناسبة
 .ِالسمكات كاألرض, كختـ بكقت العشاء, كالظيير, فتكتمؿ كؿ األكقات في خمؽ ما عمى

 المقاصد واَلىداف :خامًسا

ٍمقو, حيث يدعكىـ إليو في كؿ أكقات اليكـ كالميمة, في الصباح كفي )) .ُ محبة ا تعالى لخى
 .ّ((المساء, في العشية كالظييرة

بجميع صفات الجماؿ, كالجبلؿ, كجكب تنزيو ا تعالى عف جميع صفات النقص, ككصفو  .ِ
نعامو.  كالكماؿ, ككجكب حمد ا عمى آالئو كا 

 .ْكجكب إقاـ الصبلة, كبياف أكقات الصمكات الخمس عمى رأم ابف عباس إف صح عنو .ّ
شارة إلى أٍف ييتبىع التسبيح بالحمد فتقكؿ: سبحاف ا كالحمد ,  .ْ فضؿ التسبيح كالتحميد, كا 

 .ٓأنني سب حت مسب حان أم: الحمد  عمى 
األكقات التي أمرنا ا فييا بالتسبيح, أكقات عامة سارية في كىٍكف ا ال تنقطع أبدان, كىذا  .ٓ

 .ٔح معبكد في كؿ لحظة مف لحظات الزمفب   تعالى ميسى يعني أف ا

 

                                                           

ُ فإذا صح ما ركم عنو فتأكيمو: أف سبحاف أمر  ))ناقضان ليذا القكؿ:  -رحمو ا-يقكؿ الطاىر بف عاشكر
. ((بأف يقكلكا: سبحاف ا, كىك كناية عف الصبلة ألف الصبلة تشتمؿ عمى قكؿ: سبحاف ربي األعمى كبحمده

 ؛كلكف نسجت عمى نسج صالح ,كليست الصمكات الخمس كأكقاتيا ىي المراد مف اآلية ))كيقكؿ أيضان: 
ف كاف فييا تسبيح؛ كذلؾ مف إعجاز القرآف ,الصمكات الخمس كأكقاتيا لشمكلو كيطمؽ عمييا  ,ألف الصبلة كا 

 ([.ٔٔ/ ُِالتحرير كالتنكير ) انظر:.] (( السبحة فبل يطمؽ عمييا: سبحاف ا
ِ :(, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )َّٕ/ ٔ(, تفسير القرآف: البف كثير )ُٓ/ ُْالجامع: لمقرطبي ) انظرِ /

 (.ٓٔ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ْٗٔ
ّ ( ُٖالخكاطر: لمشعراكم /ُُّّٓ.) 
ْ  :(.ٓٔ-ْٔ/ ُِ(, التفسير المنير: لمزحيمي )ُٗٔ/ ْأيسر التفاسير: لمجزائرم )انظر 

ٓ :(.ُُِّْ-ُُُّْ/ ُٖ(, الخكاطر: لمشعراكم )ٓٔ/ ُِ) التفسير المنير لمزحيمي انظر 
ٔ :(.ُُِّْ/ ُٖالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
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 دسالمطمب السا

 واَلرض الموتى إحياء عمى ا قدرة

 َوَكَذِلكَ  َمْوِتَيا َبْعدَ  اَْلَْرَض  َوُيْحيِ  اْلَحيّْ  ِمنَ  اْلَميّْتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ ﴿  قال تعالى:
 [ُٗ: الرـك]﴾  ُتْخَرُجونَ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

 قدرتو مظاىر بعض تعالى ا نفسو كأثنى عمييا بما ىك أىمو, ذكر بعد أف نزه ا 
 مطمؽ لمكحدانية المستمـز البعث عمى داللة ذكر كالتحميد, كأيضان لما لمتنزيو المكجبة كعظمتو
 ذكر مف صاعدان  حقيقة, كاإلماتة اإلحياء أتبعو إماتة, بعد المعنى في إحياء ىك الذم التحكيؿ
 .ُتمكيحان  ألقاه كاف بما تصريحان  البعث

 : معاني المفرداتثانًيا

يقدر اْلَحيَّ ﴿   .ِ﴾:  نقيض اٍلمىيِّت, كضده, كىاٍلجمع أىحيىاء, كىيكى ال ًذم يىصح أىف يعمـ كى

 .ّ﴾: جمعيا أمكات, كمكتى, كىي صفة كجكدية خمقت ضدنا لمحياة اْلَميّْتِ ﴿ 

 ثالثًا: المطائف

 كالميت لممؤمف, الحي استعار ﴾ حيث اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ في قكلو تعالى: ﴿  االستعارة
 , عمى حد مف قاؿ بأف األسمكب فييا مجازنا, كقد حممت عمى الحقيقة عند أكثر العمماء.ْلمكافر

 

 
                                                           

ُ :(.ّٔ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ْٔ/ ُِالتفسير المنير: لمزحيمي ) انظر 
ِ :(, التعريفات: لمجرجاني ّٓٗ/ ّ(, المحكـ كالمحيط: البف سيده)ِِّّ/ ٔالصحاح: لمجكىرم ) انظر

 (.َْٕ(, الكميات: لمكفكم )ْٗ)
ّ :(.ُٖٗ/ ِ(, المعجـ الكسيط: لمجمع المغة )ِّٓالتعريفات: لمجرجاني ) انظر 
ْ :(.ّْٔ/ ِ(, صفكة التفاسير: لمصابكني )ُٔ/ ُِ) التفسير المنير: لمزحيمي انظر 
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 رابًعا: القراءات

  ﴿ ِاْلَميّْت ﴾  

, كالتعبير بقراءة ﴾ اْلَمْيتِ ﴿ , كابف عامر, كشعبة بالتخفيؼ قرأىا ابف كثير, كأبك عمرك
, كاتفقكا عمى أنيا في ﴾ اْلَميّْتِ ﴿ المكت, كقرأ الباقكف بالتشديد صفة التخفيؼ يدؿ عمى تحقؽ 

نَُّيمْ  َميّْتٌ  ِإنَّكَ  ﴿مف لـ يمت نحك   المكت صفة فيو يتحقؽ لـ ألنو؛ [َّ: الزمر]﴾  َميُّْتونَ  َواِ 
 .ُبعد

  ﴿ َُتْخَرُجونَ  َوَكَذِلك ﴾ 

 ,﴾ َتْخُرُجونَ  بفتح التاء, كضـ الراء ﴿ , كابف ذككاف, كخمؼ العاشركالكسائي ,قرأ حمزة
﴾  َيْخُرُجوَن ِمَن اَْلَْجَداثِ جعبل الفعؿ ليـ؛ ألف ا تعالى إذا أخرجيـ خرجكا, كقكلو: ﴿  حجتيم:
﴾  ُنْخِرُج اْلَمْوَتىقكلو تعالى: ﴿  حجتيم: ,﴾ ُتْخَرُجونَ  كقرأ الباقكف التاء بالرفع ﴿. [ٕ]القمر: 

 .ِ [ٕٓ]األعراؼ: 

 : المعنى اإلجماليخامًسا

﴾ اْلَحيّْ  ِمنَ  اْلَميّْتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ ﴿ عف كماؿ قدرتو بأنو:  يخبر ا 
 ,الحي, كيخرج الدجاجة مف البيضة , كالنطفة مفميتة كىي النطفة مف الحي اإلنساف يخرج أم:

 اَْلَْرَض  َوُيْحيِ المؤمف, ﴿  مف كالكافر الكافر, مف المؤمف بعضيـ: كقاؿ الدجاجة, مف كالبيضة
 َوَكَذِلكَ ميتة. ﴿  يابسة كانت بعدما منيا النبات فيخرج بالمطر يحيييا ﴾ أم: َمْوِتَيا َبْعدَ 

 .ّميتيف كنتـ بعدما كتبعثكف أحياء القبكر, مف تخرجكف اإلخراج ذلؾ أم: كمثؿ ﴾ُتْخَرُجونَ 

 

                                                           

ُ الجزرم البف: النشر :انظر (ِ /ِِْ- ِِٓ.) 

ِ :(, الحجة لمقراء السبعة: ٕٓٓحجة القراءات: البف زنجمة )(, ِٖٔ- ِٕٔ/ِ) الجزرم البف: النشر انظر
 (.ْْٓ/ ٓألبي عمي الفارسي )

ّ :(, أيسر التفاسير: لمجزائرم )ِْٕ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ٖٗ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظرْ /
ُٔٔ.) 
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 سادًسا: المقاصد واَلىداف

االستدالؿ عمى مشركعية القياس كصحتو, كجو القياس في اآلية ىك قياس المعاد عمى  .ُ
الخمؽ األكؿ كاإليجاد, فاإلبداء كاإلعادة متساكياف في قدرة مف ىك قادر عمى الطرد كالعكس 

ماتة الحي حياء الميت كا  خراج الحي مف الميت كا    .ُمف إخراج الميت مف الحٌى كا 
 .ِكالتشبيو في تقريب إمكانية البعث مف العقكؿ كاألفياـفائدة أسمكب التمثيؿ  .ِ
 , كخمؽ الحياة كالمكت.لشيء كضدهكقكتو بخمؽ ا كماؿ قدرة ا  .ّ
 ؛ فإنو مف لكاـز اإليماف باليـك األخر.لجاـز بالمكت, كبالبعث بعد المكتكجكب اإليماف ا .ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُ لمجزائرم: التفاسير أيسر(, ِْٕ/ ّ) لمزمخشرم: الكشاؼ :انظر (ْ /ُٕٔ.) 
ِ لطنطاكم: الكسيط التفسير :انظر (ُُ /ٕٓ.) 
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 المبحث الثالث 

 عمى عظمة ا وقدرتوئل دال  يات و 

 سبعة مطالبيشتمل عمى و 

 آية مف آيات اخمؽ اإلنساف المطمب اَلول: 

 نفسداللة خمؽ الككف كاختبلؼ األالمطمب الثاني: 

 داللة التدبير كالتصرؼ في الككفالمطمب  الثالث: 

 داللة خضكع الككف إلرادة ا, كقدرتو عمى البعثالمطمب  الرابع: 

  الكحدانيةضرب المثؿ لتقرير المطمب  الخامس: 

  داللة  الفطرةالمطمب السادس: 

  افتراؽ المشركيف في دينيـمظاىر المطمب  السابع: 
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  اَلول المطمب

 ا  يات من  ية اإلنسان خمق

 َخَمقَ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ  * َتْنَتِشُرونَ  َبَشرٌ  َأْنُتمْ  ِإَذا ُثمَّ  ُترَاٍب  ِمنْ  َخَمَقُكمْ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿  قال تعالى:
 ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإَلْيَيا ِلَتْسُكُنوا َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ 

 [ُِ ,َِ: الرـك]﴾ َيَتَفكَُّرونَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 األشياء جميع خمؽ عمى لو الحمد أف كذكر الشركاء عف بالتسبيح تعالى ا أمر لما
 ما لمف تعجب كأنكر مف الكفار بذكر قدرتو أراد سبحانو إثبات كاإلحياء, اإلماتة عمى قدرتو كبيف
 في البعث تراب, كىذا يزيد عمى مف اإلنساف خمؽ كىي ذلؾ, عمى باىرة كآية ظاىرة حجة ىك

, اإلنساف خمؽ لما أنو بيف اإلنساف خمؽ ا بيف الحياة, كلما في أصؿ لو يكف لـ بأنو اإلعجاب
 بحيث كجعمو, باألشخاص نكعو أبقى متطاكلة سنيف كتدكـ, تبقى التي األشياء مف يكف كلـ

 .ُتتكقؼ حركة الحياة لئبل مقامو االبف يقكـ األب مات فإذا يتكالد,

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِ((ا كقدرتومف األدلة الدالة عمى كحدانية ))﴾:   َياِتوِ  ِمنْ ﴿ 

, ىك امرأة أك كاف رجبلن  الكاحد اإلنسافي : البىشىر))﴾:  َبَشرٌ ﴿   كىـ بشر, كىما بشر, كىي بىشىره
,  .ّ((ييجمع كال ييثىن ى ال بىشىره

 مف الظيكر كالتفرؽ عمى: مينتًشر, كاالنتشار فيك انتشارنا, ينتشر, ﴾: مف انتشرى  َتْنَتِشُرونَ  ﴿
 .ْاألرض

                                                           

ُ  :(.ٓٔ/ ُٓالدرر: لمبقاعي ) (,  نظـُٗ-ٖٗ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم )انظر 
ِ كآخركف التفسير المنيجي: لصبلح الخالدم (ٕ/ِ/ُٕ.) 

ّ لمفراىيدم: العيف (ٔ /ِٓٗ.) 
ْ مختار ألحمد: المغة معجـ(, َٕ/ ُِ) عاشكر البف: كالتنكير التحرير :انظر (ّ /ُُِِ.) 
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 فجعؿ المرأة كرجؿ الرجؿ امرأة عمى فيطمؽ ثاف لمكاحد يصير بو الذم ىك)): ﴾: كالزكج َأْزَواًجا﴿ 
 .ُ((زكجو فرد لكؿ ا

  .ِ﴾: لتميمكا إلييا كتألفكىا ِإَلْيَيا ِلَتْسُكُنوا﴿ 

 أف عمى المعنييف مف كاحد كؿٌ  في كيستعمؿ ككنو, كتمٌني الشيء, محٌبة)): ﴾: الكدٌ  َمَودَّةً ﴿ 
دُّهي  ما حصكؿ تشٌيي ىك الٌتمٌني ألفٌ  الكٌد, معنى يتضٌمف الٌتمٌني  .ّ((تىكى

 .ْكالتعطؼ, كالشفقة ﴾: الرقة, َرْحَمةً  ﴿

 : المطائفثالثًا

بعد ثـ التي تفيد التراخي؛ إنما لمناسبة  -التي أكثر ما تقع بعد الفاء –كقكع إذا الفجائية  (ٔ
اإلنساف كما حكاه ا في مكاضع, مف ككنو نطفة, ثـ عمقة, السياؽ, كالحالة, كىي أطكار 

 .ٓثـ مضغة, ثـ عظمان مكسكان لحمان, فاجأ بالبشرية كاالنتشار
﴾, ألف التفكر كالنظر في  ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ ختمت اآليات بقكلو تعالى: ﴿  (ِ

 ناظر بصارة بمنافع أخرل في ضمنيا.تمؾ الدالئؿ ىك الذم يجمي كنييا, كيزيد ال
﴾؛ ألنو بالسككف يزكؿ اضطراب  ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَياالتعبير عف األنس كفرح النفس بقكلو: ﴿  (ّ

 .ٔالكحشة كالكمد, الذم ىك زكاؿ اضطراب الجسـ

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 ِمنْ  َخَمَقُكمْ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿ ))يذكر لنا ا سبحانو دليبلن مف دالئؿ كحدانيتو حيث يقكؿ: 
 فاجأتـ ﴾ ثـ َتْنَتِشُرونَ  َبَشرٌ  َأْنُتمْ  ِإَذا ُثمَّ ﴿ . منو أصميـ خمؽ ألنو اإًلنشاء؛ أصؿ في ﴾ أم: ُترَابٍ 

                                                           

ُ عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ُِ /ُٕ.) 
ِ (.ُٕ/ِ/ٕالتفسير المنيجي: لمخالدم ), (َِْ/ ْ) لمبيضاكم: التنزيؿ أنكار 
ّ لمراغب: المفردات (َٖٔ.) 

ْ السبلـ عبد البف: القرآف تفسير ,(َُِ) لمرازم: الصحاح مختار(, ّّٔ/ ّ) سيده البف: المحكـ :انظر 
(ِ /ِْٓ). 

ٓ :(.ِّٓ/ ْفتح القدير: لمشككاني ) انظر 

ٔ :(.ِٕ-ُٕ/ ُِالتحرير كالتنكير ) انظر 
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 ﴾؛ ألف َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَمقَ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿  .األرض في منتشريف بشران  ككنكـ كقت
 مف ال جنسيـ مف ألنيف أك الرجاؿ, نطؼ مف خمقف النساء كسائر آدـ, ضمع مف خمقت حكاء
 لمضـ, كاالختبلؼ عمة الجنسية فإف بيا كتألفكا إلييا, ﴾ لتميمكا ِإَلْيَيا ِلَتْسُكُنوا﴿ . آخر جنس
﴾ َوَرْحَمةً  َمَودَّةً ﴿ . الجنس أفراد بيف أك كالنساء, الرجاؿ بيف ﴾ أم: َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ ﴿ . لمتنافر سبب

 تعيش بأف أك المعاش, ألمر نظمان  الحيكانات سائر بخبلؼ كغيرىا, ُالشبؽ حاؿ الزكاج بكاسطة
 عف كناية المكدة كقيؿ: كالتراحـ, التكاد إلى المحكج كالتعاكف التعارؼ, عمى متكقؼ اإًلنساف
 ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ ﴿ . [ُِ: مريـ]﴾  ِمنَّا َوَرْحَمةً ﴿ : تعالى كقكلو الكلد عف كالرحمة الجماع,
 .ِ ((الحكـ مف ذلؾ في ما ﴾ فيعممكف َيَتَفكَُّرونَ 

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

خمؽ اإلنساف مف العدـ مف أصؿ ترابي, كانتشارىـ في أنحاء األرض بسرعة عجيبة, مف  .ُ
 .ّالمخمكقكفالعبلمات التي تدؿ عمى أف ا كاحد ال مثيؿ لو ظيكر القدرة التي يعجز عنيا 

جعؿ الزكاج سببان مف األسباب الجالبة لممكدة كالرحمة. فحصؿ بالزكجة االستمتاع كالمذة  .ِ
بكجكد األكالد كتربيتيـ, كالسككف إلييا, فبل تجد بيف أحد في الغالب مثؿ ما بيف كالمنفعة 

 .ْالزكجيف مف المكدة كالرحمة
, جعؿ لئلنساف نامكس التناسؿ, كأف جعؿ تناسمو بالتزاكج كلـ يجعمو كتناسؿ النبات مف نفسو .ّ

  .ٓميمكان  أك عنيفان  تزاكجان  يجعمو كلـ, الزكجيف بيف أنسان  التزاكج كجعؿ
جعؿ أزكاج اإلنساف مف صنفو كلـ يجعميا مف صنؼ آخر؛ ألف التآنس ال يحصؿ بصنؼ  .ْ

يجكز تزكج اآلدمي بغير اآلدمية كالجنية, إذ ال يحصؿ األنس إال بالجنس  مخالؼ,  كعميو ال
 .ٔالكاحد المتشابو

                                                           

ُ  ُتيذيب(, ْٔ/ ٓ) لمفراىيدم: العيف :انظر. ]شىًبقةه  كامرأةه  شىًبؽه  رجؿه : يقاؿي  كالشيكىة, الغممة شدة :الشََّبق 
 ([.ِْٔ/ ٖ) لؤلزىرم: المغة

ِ ( ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم /َِْ.) 
ّ :(.ّْٕ/ ٓ(, التفسير الحديث: لدركزة )ُُٖ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 

ْ :(ّٗٔتيسير الكريـ: لمسعدم )  انظر. 
ٓ عاشكر البف: كالتنكير التحرير :انظر (ُِ /ُٕ). 
ٔ لمجزائرم: التفاسير أيسر :انظر (ْ /ُٖٔ.) 
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القكة؛ كذلؾ أف اآلية تكمئ إلى أف أكؿ ارتفاؽ الرجؿ بالمرأة سككنو إلييا مما فيو مف غمياف  .ٓ
لسككف ككقؼ الييجاف كما ىك الختانيف إذا التقيا ىيجا ماء الصمب فإذا نزؿ حصؿ ا

  .ُمعركؼ
االختبلؼ في النكع اختبلؼ تكامؿ, ال اختبلؼ تعاند كتصادـ, فالمرأة خمقت لمرقة كالميكنة  .ٔ

يا كأنكثتيا, كالحناف, كالرجؿ لمقكة كالخشكنة, فيي تفرح بقكتو كرجكلتو, كىك يفرح بنعكمت
 .ِفيحدث التكامؿ الذم أراده ا كقصده لمتكاثر في بني اإلنساف

 

 الثاني المطمب

 اَلنفس واخت ف الكون خمق داللة

 آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَ فُ  َواَْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْمقُ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿  قال تعالى:
 ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َفْضِموِ  ِمنْ  َواْبِتَغاُؤُكمْ  َوالنََّيارِ  ِبالمَّْيلِ  َمَناُمُكمْ   َياِتوِ  َوِمنْ  * ِلْمَعاِلِمينَ 
 [ِّ ,ِِ: الرـك]﴾  َيْسَمُعونَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 السمكات خمؽ كأظيرىا اآلفاؽ, دالئؿ ذكرب , أردؼاألنفس دالئؿا سبحانو  بيف لما
 األنفس صفات مف ذاكران  تعالى قاؿ الطبيعة, إلى الخمؽ ينسب مف الناس مف كاف كلما كاألرض,

 كىما البلزمة, العرضيات بعض ذكر كتقديره, ثـ لما خمقو غير مف بأنفسيا اآلفاؽ تأثير يبطؿ ما
 لمرزؽ طمبا كالحركة بالميؿ النكـ جممتيا كمف المفارقة, األعراض كاأللكاف ذكر األلسف اختبلؼ
 .ّبالنيار

 

                                                           

ُ لمقرطبي: الجامع :انظر (ُْ /ُٕ). 
ِ لطنطاكم: الكسيط التفسير(, ُُّٔٓ/ ُٖ) لمشعراكم: الخكاطر :انظر (ُُ /ٕٔ.) 

ّ :(.ٗٔ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ّٗ-ِٗ/ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
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 : معاني المفرداتثانًيا

 .ُكلغاتيا, ألسنتكـ كنغمة ﴾: منطؽ أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَ فُ ﴿ 

: معركؼه ﴾:  َوأَْلَواِنُكمْ  ﴿ معيو: أم:  مف مادة لكف, كالم ٍكفي أحمر, كأبيض, كأسكد, كأسمر , كجى
, كالًفعؿ: الٌتمكيف   .ِكالت مىكُّفألكافه

 ًمٍنييـ صنؼ كؿ اٍلخمؽ العمماء, كفي الكميات: أىٍصنىاؼ كبالكسر كالجف, ﴾: اإلنس ِلْمَعاِلِمينَ ﴿ 
الـ  .ّعى

 .ْكطمبكـ, المعاش طمب في تصرفكـ: ﴾: أماْبِتَغاُؤُكْم  ﴿

 : المطائفثالثًا

﴾, ِبالمَّْيِل َوالنََّياِر َواْبِتَغاُؤُكْم ِمْن َفْضِموِ َوِمْن  َياِتِو َمَناُمُكْم في قكلو تعالى:﴿  ٓالمٌؼ كالترتيب (ُ
إال أنو فصؿ بيف القرينيف األٌكليف بالقرينيف اآلخريف؛ ألنيما زماناف, كالزماف كالكاقع فيو 
كشيء كاحد, مع إعانة المٌؼ عمى االتحاد. كيجكز أف يراد: منامكـ في الزمانيف, كابتغاءكـ 

 .ٔكٌرره في القرآففييما, كالظاىر ىك األكؿ لت
أخر االبتغاء كقرنو في المفظ بالفعؿ, إشارة إلى أف العبد ينبغي أف ال يرل الرزؽ مف كسبو  (ِ

 كبحذقو, بؿ يرل كؿ ذلؾ مف فضؿ ربو.
قدـ المناـ بالميؿ عمى االبتغاء بالنيار في الذكر؛ ألف االستراحة مطمكبة لذاتيا, كالطمب ال  (ّ

 .ٕمحتاج في الحاؿ أك خائؼ مف المآؿيككف إال لحاجة, فبل يتعب إال 

                                                           

ُ :(.َّٔ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ٕٖ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
ِ :لمفراىيدم: العيف انظر (ٖ /ِّّ) , :  (.ٗ/ ّلمسمرقندم )بحر العمـك
ّ :(.ٖٓٔ(, الكميات: لمكفكم )َّٔ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ِّّ/ ِمعاني القرآف: لمفراء ) انظر 
ْ :لمسمرقندم )ٕٓٓ/ ّمعالـ التنزيؿ: لمبغكم ) انظر :  (.ٗ/ ّ(, بحر العمـك
ٓ :ا لكؿ مف  المف والنشر ٍجمىاؿ ثـ  ذكر مى ىيكى مف المحسنات المعنكية, كىىيكى ذكر ميتىعىدد عمى الت ٍفًصيؿ أىك اإٍلً

 ِفيوِ  ِلَتْسُكُنوا َوالنََّيارَ  المَّْيلَ  َلُكمُ  َجَعلَ  َرْحَمِتوِ  َوِمنْ  ﴿غير تٍعييف ًثقىة ًبأىف الس امع يردهي ًإلىٍيًو نىٍحك قىٍكلو تىعىالىى: 
 ([.ٖٕٗ]الكميات )ص:  .[ّٕ: القصص] ﴾ َفْضِموِ  ِمنْ  َوِلَتْبَتُغوا

ٔ :(.ّْٕ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظر 
ٕ لمرازم: الغيب مفاتيح (ِٓ /ّٗ.) 
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 اءات: القر رابًعا

 .ُ﴾ ِلْمَعاَلِمينَ  ﴿البلـ, كقرأ الباقكف بفتحيا  بكسر حفص فركل ﴾, ِلْمَعاِلِمينَ ﴿ : في كاختمفكا

 :الجاىؿ مف ااعتقادن  أحسف يككف بالشيء العاًلـ ألف عاًلـ؛ جمع فحجة من قرأ بالكسر 
 تأخر, كما تقدـ ما , كحجتو[ّْ: العنكبكت]﴾  اْلَعاِلُمونَ  ِإالَّ  َيْعِقُمَيا َوَما﴿  تعالى: قاؿ كما
 آَلَياتٍ  ﴿فقكلو: تأخر ما ﴾, كأما َيَتَفكَُّرونَ  ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ ﴿  فقكلو: تقدـ ما فأما
 ﴾.   َيْعِقُمونَ  ِلَقْومٍ 

 :مف المخمكقات كؿ عمى يحتكم كالعالىـ( عاَلم) جمع جعمو أنو وحجة من قرأ بالفتح 
 .ِكحيكاف كجماد, كجاٌف, إنس,

 : المعنى اإلجماليخامًسا

  َياِتوِ  َوِمنْ ﴿ يخبرنا ا سبحانو عف دالئؿ كحدانيتو في اآلفاؽ حيث يقكؿ في كتابو: 
﴾ َوأَْلَواِنُكمْ ﴿ كأشكالو, النطؽ أجناس أك المغات ﴾ أم: أَْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَ فُ  َواَْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْمقُ 

ال التعارؼ, كقع ذلؾ كالختبلؼ كغيرىما, كالبياض كالسكاد  التجاىؿ لكقع كاتفقت تشاكمت فمك كا 
﴾ ِلْمَعاِلِمينَ ﴿ تعالى قدرتو عمى ﴾ دالالت آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ﴿ المصالح, كلتعطمت كااللتباس,

 َواْبِتَغاُؤُكمْ  َوالنََّيارِ  ِبالمَّْيلِ  َمَناُمُكمْ   َياِتوِ  َوِمنْ العمـ, ﴿  كأكلي العقكؿ, أم: ذكم ككسرىا, البلـ بفتح
 الراحة تحصؿ فيو كالنيار, الميؿ في النكـ صفة مف لكـ جعؿ ما اآليات كمف: ﴾ أم َفْضِموِ  ِمنْ 

 في كاألسفار األسباب في كالسعي االنتشار لكـ كجعؿ كالتعب, الكبلؿ كذىاب الحركة, كسككف
, ضد كىذا النيار,  تدبر سماع يعكف,: أم ﴾ َيْسَمُعونَ  ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ ﴿  النـك
 .ّكاعتبار

 

 

                                                           

ُ :ًرم ) انظر زى  (.ّْْ/ ِالنشر: البف الجى
ِ خالكيو البف: القراءات في الحجة(, ٖٓٓ) زنجمة البف: القراءات حجة :انظر (ِِٖ.) 

ّ لممحمي: الجبلليف تفسير(, َُّ/ ٔ) كثير البف: القرآف تفسير(,  ٔٗٔ/ ِ) لمنسفي: التنزيؿ مدارؾ :انظر ,
 (.ّّٓ) كلمسيكطي
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 : المقاصد واَلىدافسادًسا

اختبلؼ األجكاء عمى سطح األرض كاختبلؼ البيئات ذلؾ االختبلؼ الناشئ مف طبيعة  .ُ
كاأللكاف. مع اتحاد األصؿ كالنشأة في كضع األرض الفمكي, ذك عبلقة باختبلؼ األلسنة 

 بني اإلنساف.
خمؽ ا البشر متناسقيف مع الككف الذم يعيشكف فيو, كجعؿ حاجتيـ إلى النشاط كالعمؿ,  .ِ

 .ُيمبييا الضكء كالنيار كحاجتيـ إلى النكـ كالراحة يمبييا الميؿ كالظبلـ
 لتفكر كاستخراج العبرة منيا.ذكر ا األدلة العقمية؛ لينبو العقكؿ إلييا, كأمرىا با .ّ
 , كنفكذ مشيئتو, باختبلؼ األلسف كاأللكاف مع اتحاد األصؿ. كماؿ قدرة ا  .ْ
كمف عناية ا بعباده كرحمتو بيـ, أف قدر ذلؾ االختبلؼ؛ لئبل يقع التشابو فيحصؿ  .ٓ

 .ِاالضطراب, كيفكت كثير مف المقاصد كالمطالب
فيـ مع اتحادىـ في النكع كاف اختبلؼ لغاتيـ آية دالة اختبلؼ لغات البشر آية عظيمة, )) .ٔ

عمى ما ككنو ا في غريزة البشر مف اختبلؼ التفكير, كتنكيع التصرؼ في كضع المغات, 
كتبدؿ كيفياتيا بالميجات كالتخفيؼ كالحذؼ كالزيادة بحيث تتغير األصكؿ المتحدة إلى لغات 

 .ّ((كثيرة
اعيـ كعقكليـ ىـ أىؿ حياة اإليماف إذ اإليماف ركح متى تقرير أف الذيف ينتفعكف بأسم)) .ٕ

 .ْ((دخمت جسمان حيي كأصبح صاحبو يسمع كيبصر كيفكر كيعقؿ

 

 

 

 

                                                           

ُ :(.ِْٕٔ/ ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
ِ :(.ّٗٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
ّ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ّٕ.) 
ْ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُِٕ.) 
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 الثالث  المطمب

 الكون في والتصرف التدبير داللة

لُ  َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَبْرقَ  ُيِريُكمُ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿  قال تعالى:  اَْلَْرَض  ِبوِ  َفُيْحِيي َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوُيَنزّْ
 ِإَذا ُثمَّ  ِبَأْمرِهِ  َواَْلَْرُض  السََّماءُ  َتُقومَ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ  * َيْعِقُمونَ  ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َمْوِتَيا َبْعدَ 

 [ِٓ ,ِْ: الرـك]﴾ َتْخُرُجوَن  َأْنُتمْ  ِإَذا اَْلَْرضِ  ِمنَ  َدْعَوةً  َدَعاُكمْ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 ما يعرضلؤلنفس مف األكصاؼ البلزمة كالمفارقة, ذكر  ا ما يعرضلما ذكر  
لؤلككاف كاآلفاؽ التي يشاىدىا الجميع في كؿ األكقات, ثـ لما ذكر مف العكارض التي لمسماء 

اإلنساف مف  كاألرض بعضيا, ذكر مف لكازميا البعض كىي قياميا, فإف األرض لثقميا يتعجب
, فإف  كقكفيا كعدـ نزكليا كككف السماء يتعجب مف عمكىا كثباتيا مف غير عمد, كىذا مف المكاـز

 .ُاألرض ال تخرج عف مكانيا الذم ىي فيو كالسماء كذلؾ ال تخرج عف مكانيا الذم ىي فيو

 : معاني المفرداتثانًيا

اب كيحثاف يصحباف كضياء نكر البرؽ))﴾:  اْلَبْرقَ ﴿   كبعبارة العصر الحديث ىك: ,ِ((الس حى
 .ّ((الرعد عنيا كينشأ السحب, عند كخاصة الجك في تظير التي الكيربائية الشرارة))

 ييقىابؿ مىا, كيطمؽ لفظ السماء عمى ارتفع: أم سيميٌكان, يىٍسميك الشيء سما ,سمكمف ال﴾:  السََّماءِ ﴿ 
هي  شىٍيء كؿ كىمفمف البناء المتماسؾ  كالفمؾ األىٍرض  .ْفأظمؾ عبلؾ مىا ككؿ أىٍعبلى

 .ٓ((كقمقيا انزعاجيا كالخكؼ النفس, سككف كاألمف األمف, خبلؼ الخكؼ))﴾: َخْوًفا ﴿ 

 
                                                           

ُ :(.ّٗ/ ُِ(, تفسير المراغي )ٓٗ-ْٗ-ّٗ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ ( ِّٖغريب القرآف: لمسجستاني.) 
ّ ( ّالتفسير الكاضح: لمخطيب /ُِ.) 
ْ :المغة لمجمع: الكسيط المعجـ(, ُّٖ/ ٕ) الفراىيدم: العيف انظر (ُ /ِْٓ.) 

ٓ ( َِّالكجكه كالنظائر: ألبي ىبلؿ العسكرم.) 
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 .ُ((لمفكت مخافة غير مف المطمكب نيؿ عمى النفس تكطيف))﴾: الطمع ىك:  َطَمًعا ﴿

 البقاء: ىنا القياـ , فمعنىِتثبت أف: الثاني. تككف أف: أحدىما :وجيان فيو﴾:  َأْن َتُقومَ ﴿ 
             .ّالقاعد كغير المضطجع غير القائـ بقاء يشبو الذم الكامؿ

ذنو, كقدرتو,  ﴾: ِبَأْمرِهِ  ﴿ أك بإرادتو أف تقكـ بغير عمد, كالمعنى كاحد,  بتدبيره,  كحكمتو, كا 
كضعو ا مف نظاـ العالـ العمكم كاألمر المضاؼ إلى ا ىك أمره التككيني, كىك مجمكع ما 

  .ْكالسفمي, ذلؾ النظاـ الحارس ليما مف تطرؽ االختبلؿ بإيجاد ذلؾ النظاـ

 .ٓإسرافيؿ, أم: نفختو بالبكؽ دعكة كىي تتكرر ال كاحدة دعكة ﴾: أم:َدْعَوًة ﴿ 

 : المطائفثالثًا

البلزمة كالمفارقة, كأخر لما قدـ دالئؿ األنفس ىاىنا قدـ ما يعرض ليا مف األكصاؼ  (ُ
 األكصاؼ التي لآلفاؽ كما أخر دالئؿ اآلفاؽ.

قدـ لكاـز األنفس عمى العكارض المفارقة حيث ذكر أكالن اختبلؼ األلسنة كاأللكاف ثـ المناـ  (ِ
ُيِريُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا كاالبتغاء, كقدـ في اآلفاؽ العكارض المفارقة عمى المكاـز حيث قاؿ: ﴿ 

ُل ... َوَطَمًعا  ﴾؛ كذلؾ ألف اإلنساف متغير الحاؿ كالعكارض لو غير بعيدة, كأما المكاـز َوُيَنزّْ
, فقدـ ما  فيو فقريبة. كأما السمكات كاألرض فقميمة التغير فالعكارض فييا أغرب مف المكاـز

 ىك أعجب لككنو أدخؿ في ككنو آية.
كالمطر عمى ما ىك مف كما قدـ السماء عمى األرض قدـ ما ىك مف السماء كىك البرؽ  (ّ

 األرض كىك اإلنبات كاإلحياء.
قميؿ  اا مطردن ا عادين ﴾؛ لما كاف حدكث الكلد مف الكالد أمرن  ِلَقْوٍم َيْعِقُمونَ قاؿ ىاىنا: ﴿  (ْ

االختبلؼ كاف يتطرؽ إلى األكىاـ العامية أف ذلؾ بالطبيعة؛ ألف المطرد أقرب إلى الطبيعة 

                                                           

ُ العسكرم ىبلؿ ألبي: كالنظائر الكجكه (ُِّ.) 
ِ ( ْالنكت كالعيكف: لمماكردم /َّٖ.) 
ّ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /َٖ.) 
ْ :لمسمرقندم )ُٗ/ ُْتفسير القرطبي ) انظر : / ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ٗ/ ّ(, بحر العمـك

َٖ.) 
ٓ :(.َُٕ/ ْ(, أيسر التفاسير: لمجزائرم )َِٔ/ ْتفسير القرآف: لمسمعاني ) انظر 



 

 
646 

ا غير متخمؼ, إذ يقع ببمدة دكف بمدة, كفي ا مطردن أمرن  مف المختمؼ, لككف البرؽ كالمطر ليس
كقت دكف كقت, كتارة تككف قكية, كتارة تككف ضعيفة فيك أظير في العقؿ داللة عمى 

 .ُاا تامن الفاعؿ المختار, فقاؿ: ىك آية لمف لو عقؿ إف لـ يتفكر تفكرن 
ا مف أف يككف ا خكفن ا أف ذلؾ يثير في النفكس كمف الحكـ اإلليية في ككف البرؽ مرئين  (ٓ

نزكؿ المطر, كلذلؾ  ا لمناس فيطمعكف فيا في أف يككف أراد بو خيرن ا, كطمعن سمطو عقابن 
ُل ِمَن السََّماِء َماءً ﴿  أعقبو بقكلو: ﴾ فإف نزكؿ المطر مما يخطر بالباؿ عند ذكر  َوُيَنزّْ

 البرؽ.
مصدر بأنكاع صيغو الكاردة كمف بديع االستعماؿ تفنف ىذه اآليات في التعبير عف معاني ال (ٔ

  .ِفي االستعماؿ
كجعمت اآلية الرابعة كالعشريف آيات؛ النطكائيا عمى دقائؽ عظيمة في خمؽ القكل التي ىي  (ٕ

  .ّأسباب البرؽ كنزكؿ المطر كخركج النبات مف األرض بعد جفافيا كمكتيا
                                     .ْعبر بالطمع  في اآلية؛ لعدـ األسباب المكصمة إليو (ٖ
َوِمْن ﴾, كقاؿ في التي قبميا: ﴿  َوِمْن  َياِتِو َأْن َتُقومَ قاؿ في اآلية الخامسة كالعشريف ﴿  (ٗ

ف قاؿ بعض المفسريف إف  ) أىٍف ( مضمرة ىناؾ معناه "َأْن ُيِريُكُم"﴾ كلـ يقؿ  َياِتِو ُيِريُكُم  , كا 
مصدر بأف, كذلؾ ألف القياـ لما كاف غير متغير أخرج الفعؿ مف آياتو أف يريكـ ليصير كال

ا, ألف المستقبؿ ينبئ عف التجدد, كفي البرؽ لما كاف بأف عف الفعؿ المستقبؿ كجعمو مصدرن 
ا مف ذلؾ مف األمكر التي تتجدد في زماف دكف زماف ذكره بمفظ المستقبؿ كلـ يذكر معو شيئن 

 الحركؼ المصدرية.

                                                           

ُ :(.ْٗ-ّٗ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ  السََّماَواتِ  َخْمقُ   َياِتوِ  َوِمنْ : ﴿ بصيغة صريح المصدر تارة كقكلوتعبير ال معاني المصدر الواردة:من 

[, كبالمصدر الذم ينسبؾ مف اقتراف ِّ: الرـك]﴾  َفْضِموِ  ِمنْ  َواْبِتَغاُؤُكمْ ﴿  :كقكلو ,[ِِ: الرـك]﴾  َواَْلَْرضِ 
كاقترانيا بالفعؿ المضارع  ,[ُِ: الرـك]﴾  َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَمقَ  َأنْ ﴿ أف المصدرية بالفعؿ الماضي 

 َمَناُمُكمْ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿ [, كباسـ المصدر تارة ِٓ: الرـك] ﴾ ِبَأْمرِهِ  َواَْلَْرُض  السََّماءُ  َتُقومَ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿ 
: الرـك]﴾  اْلَبْرقَ  ُيِريُكمُ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿ كمرة بالفعؿ المجرد المؤكؿ بالمصدر  ,[ِّ: الرـك]﴾  َوالنََّيارِ  ِبالمَّْيلِ 
 ([.ٕٗ-ٖٕ/ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر:[.]ِْ

ّ :(.ٕٗ-ٖٕ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
ْ :(.ّٕ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
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ُثمَّ ِإَذا َأْنُتْم َبَشٌر ﴾, كقاؿ في خمؽ اإلنساف أكالن: ﴿  ا َأْنُتْم َتْخُرُجونَ ِإذَ قاؿ ىاىنا: ﴿   (َُ
:  ﴾ َتْنَتِشُرونَ  , فيناؾ يككف خمؽ, كتقدير, كتدريج, كتراخ حتى يصير التراب قاببلن [َِ]الرـك

اء لمحياة فينفخ فيو ركحو, فإذا ىك بشر, كأما في اإلعادة ال يككف تدريج كتراخ, بؿ يككف ند
 .ُ كخركج, فمـ يقؿ ىاىنا ) ثـ (

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 بو تحيا الذم عمى الناس الغيث ينزؿ وأن آياتو يخاطبنا ا سبحانو كيبيف لنا أف مف
اؼ الذمأم: ﴾  َوَطَمًعا َخْوًفا﴿  كالبرؽ الرعد مف مقدماتو نزكلو قبؿ كيريكـ ,كالعباد الببلد  ييخى
 كعظيـ إتقانو, ككماؿ عممو, كسعة إحسانو, عمكـ دالة عمى ﴾ آلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ﴿ .فيو كييٍطمىع
 تعقؿ عقكؿ ليـ: ﴾ أمَيْعِقُموَن  ِلَقْومٍ   ﴿ .مكتيا بعد األرض أحيا كما المكتى يحيي كأنو حكمتو,

 َتُقومَ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿  .عميو دليبلن  جعؿ ما عمى بو كتستدؿ كتحفظو, كتراه تسمعو, ما بيا
 كثبتتا كاستقرتا, كاألرض, السماكات قامت أفٍ  العظيمة آياتو كمف: ﴾ أمِبَأْمرِِه  َواَْلَْرُض  السََّماءُ 
 َأْنُتمْ  ِإَذا اَْلَْرضِ  ِمنَ  َدْعَوةً  َدَعاُكمْ  ِإَذا ثُمَّ ﴿  األرض, عمى السماء تسقط كلـ تتزلزال, فمـ بأمره

 دعا إذا أنو بيا يقدر تزكال أف كاألرض السماكات أمسؾ بيا التي العظيمة ﴾ فقدرتوَتْخُرُجوَن 
 .ِيخرجكف ىـ إذا األرض مف دعكة الخمؽ

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

 .ّتقرير عقيدة التكحيد كالبعث كالجزاء بذكر األدلة كالبراىيف العقمية .ُ
بعاىة العناد, الذم ينتفع باآليات ىـ أصحاب صفة العقؿ؛ ألف العقؿ المستقيـ غير المشكب  .ِ

كالمكابرة كاؼ في فيـ ما في تمؾ المذككرات مف الدالئؿ كالحكـ عمى نحك ما قرر في نظائره 
  .ْآنفا

 أصحاب العقكؿ السميمة يستعممكف عقكليـ في الخير ال في الشر, كفي الحؽ ال في الباطؿ,  .ّ
 .ٓكرحمتو -تعالى -كفي استنباط المعاني الدالة عمى كماؿ قدرة ا

                                                           

ُ :(.ٔٗ-ٓٗ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :(.َْٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 

ّ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /َُٕ.) 
ْ :البف عاشكرالتحرير كالتنكير انظر : (ُِ/ٕٗ.) 
ٓ :(.ٖٕ/ ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم ) انظر 
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مف دالئؿ قدرتو سبحانو أف يريكـ البرؽ, فتخافكف مف الصكاعؽ, كتطمعكف في الغيث, ك  .ْ
كينزؿ مف السحاب مطرنا فيحيي بو األرض بعد جدبيا كجفافيا, إف في ىذا لدليبل عمى كماؿ 

حسانو لكؿ مىف لديو عقؿ ييتدم بو.  قدرة ا كعظيـ حكمتو كا 
ألرض كاستقرارىما كثباتيما بأمره, فمـ تتزلزال كلـ كمف آياتو الدالة عمى قدرتو قياـ السماء كا .ٓ

تسقط السماء عمى األرض, ثـ إذا دعاكـ ا إلى البعث يكـ القيامة, إذا أنتـ تخرجكف مف 
 .ُالقبكر مسرعيف

 

 المطمب الرابع 

 داللة خضوع الكون إلرادة ا, وقدرتو عمى البعث

 ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْلَخْمقَ  َيْبَدأُ  الَِّذي َوُىوَ  * َقاِنُتونَ  َلوُ  ُكلّّ  َواَْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  َوَلوُ ﴿  قال تعالى:
 [ِٕ ,ِٔ: الرـك] ﴾ اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُىوَ  َواَْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي اَْلَْعَمى اْلَمَثلُ  َوَلوُ  َعَمْيوِ  َأْىَونُ  َوُىوَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا:

 كاآليات الدالة عمى الكحدانية الحشر, عمى القدرة مدلكليا التي كاف ا اآليات ذكر لما
 .ِسمؼ لما كالنتيجة كجعميما اآليتيف بياتيف ذلؾ أعقب لو سبحانو,

 : معاني المفردات:ثانًيا

 مطيعكف, خاضعكف, مقٌركف أم: فقانتون:األمر,  امتثاؿ القنكت معنى ﴾: كظاىرَقاِنُتوَن  ﴿
 .ّبالعبكدٌية

 .ْكأسيؿ ﴾: أيسر, َأْىَونُ  ﴿

                                                           

ُ ( ُالتفسير الميسر: لنخبة مف أساتذة التفسير /َْٔ-َْٕ.) 

ِ :(.ُْ/ ُِ(, تفسير المراغي )ٔٗ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ّ :لمسمرقندم ُِٗ(, غريب القرآف: البف قتيبة )ُُِ/ ِمجاز القرآف: ألبي عبيدة ) انظر : (, بحر العمـك

 (.ِٖ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ٗ/ ّ)
ْ :(.َّٗ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) انظر 
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أم: الصفة العميا, بأنو ال إلو إال ىك كال معبكد غيره, كليس كمثمو  ﴾: اَْلَْعَمى اْلَمَثلُ  َوَلوُ ﴿ 
 .ُشيء

  .ِيغمب الى  ال ًذم يقير, كالمنيع مقدكر كال لكؿ القاىر ﴾: أم: اْلَعِزيزُ  ﴿

 :وجيين عمى حكيـ بأنو ا ﴾: كتسميةاْلَحِكيُم ﴿ 

 .عالـ أنو كىك لذاتو, يستحقو :أحدىما

 أراد فيما كتصريفيـ خمقو, تدبيره في فيك الحكيـ محكمة, أفعالو أف كىك لفعمو, يستحقو :واآلخر
ماتة, إحياء مف  .ّشاء كما كنشر, كبعث كا 

 : المطائفثالثًا

دكف غيره مف الكائنات مع ككنيا مسبحة  خاضعة لو؛ بيذه اآلية بالقنكت تخصيص العاقؿ  (ُ
ال يأتي إال مف ناحية العقؿ؛ لذلؾ بدأ ا بو, عمى ا سبحانو كأحكامو ألف التمرد كذلؾ 
 .ْشيء عمى ا ـيسير حيث ال يتأب ى مني ـ, فأمرىكنحكىا عقؿتال  تيال اتالجماد بخبلؼ

مع ككف  ,﴾ُكلّّ لَُّو َقاِنُتوَن  ﴿ القنكت لو فقاؿ: جمع ا سبحانو كؿ المخمكقات في صفة (ِ
بما  بؿألنيـ لما تمر دكا عمى ا ككفركا بو لـ يتمردكا بذكاتيـ,  المشاىد غير ذلؾ؛ كسبب ىذا

المعصية,  مكانوإيـ, فمنيـ مف سمؾ طريؽ الخير كبليمتحن ختيارإرادة اإلخمؽ ا فييـ مف 
كلك أرادىـ سبحانو مقيكريف ما شذ  كاحد منيـ  كمنيـ مف سمؾ طريؽ الشر كبإمكانو الطاعة,

 .ٓ مختاران  طكاعية يأتيو أفٍ  لعبده كلكنو يريدعف مراد ربو, 
﴾, كالتذكير  ُثمَّ ُيِعيُدهُ ﴾ لئلعادة المفيكمة مف قكلو: ﴿  َوُىَو َأْىَوُن َعَمْيوِ الضمير في قكلو: ﴿  (ّ

 .ٔلمضمير باعتبار المعنى, أم: كالعكد أك الرد, أك اإلرجاع أىكف عميو
                                                           

ُ كالعيكف النكت(, َُ/ ّ) لمسمرقندم: العمـك بحر(, ََّٗ/ ٗ) حاتـ أبي البف: القرآف تفسير :انظر :
 (.َُّ/ ْ) لمماكردم

ِ :(.ّٔٓ(, المفردات: لمراغب )ّْٓ(, نزىة األعيف: البف الجكزم )ٖٗٔ/ ِمدارؾ التنزيؿ: لمنسفي ) انظر 
ّ :(.ٓٗ/ َِ(, جامع البياف: لمطبرم )َُٖالكجكه كالنظائر: ألبي ىبلؿ العسكرم ) انظر 

ْ :(.ُُّّٖ/ ُٖالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
ٓ :(.ُُّْٖ/ ُٖالمصدر السابؽ ) انظر 
ٔ :(.ٕٗ/ ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم ), (ْٕٔ/ ّ) لمزمخشرم: الكشاؼ انظر 
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؟  ﴾ ُىَو َعَميَّ َىيّْنٌ ﴾ كقٌدمت في قكلو: ﴿ َوُىَو َأْىَوُن َعَمْيِو  لـ أخرت الصمة في قكلو: ﴿ (ْ
﴾ , كأما ىاىنا فبل معنى لبلختصاص, كيؼ  ُىَو َعَميَّ َىيّْنٌ لقصد االختصاص قيؿ: ﴿ 

كاألمر مبنى عمى ما يعقمكف مف أٌف اإلعادة أسيؿ مف االبتداء, فمك قدمت الصمة لتغير 
 المعنى. 

﴾ حتى كأنيا فضمت عمى قياـ السماكات  ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكمْ استعظمت اإلعادة في قكلو: ﴿  (ٓ
في نفسيا عظيمة, كلكنيا ىٌكنت بالقياس إلى كاألرض بأمره, ثـ ىٌكنت بعد ذلؾ؛ ألف اإلعادة 

اإلنشاء. كقيؿ الضمير في عميو لمخمؽ. كمعناه: أٌف البعث أىكف عمى الخمؽ مف اإلنشاء؛ ألف 
ا, مف أف يتنقؿ في أحكاؿ كيندرج ا ككبدن تككينو في حٌد االستحكاـ, كالتماـ أىكف عميو كأقؿ تعبن 

 .ُفييا إلى أف يبمغ ذلؾ الحدٌ 
عادتو قد ضربو ا  ءبد (ٔ عمى طريقة  سيكلةكىذه ال ما يصعب كيسيؿ.ي فمثبلن  الخمؽ كا 

التمثيؿ كالتقريب, بما ىك معركؼ عند الناس مف أف إعادة الشيء مف مادتو األكلى أسيؿ مف 
 .ِابتدائو

ما عمـ مف ابتداء خمقو دليبلن عمى ما  االستدالؿ بالشاىد عمى الغائب, حيث جعؿ ا  (ٕ
 .ّمف إعادتو يخفى

﴾, بالفعؿ المضارع الداٌؿ عمى االستمرارية, مع  َوُىَو الذي َيْبَدُؤْا الخمق ...قاؿ تعالى ىنا ﴿  (ٖ
ٍمؽ بالفعؿ ﴿ فإٍف ذكرت األكلى فقد بدأ  [ِٗ]األعراؼ: ﴾ َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدوَن  أنو سبحانو بدأ الخى

ٍمؽ ا  ف ذكرت االستمرارية في اإليجاد فيك يبدأ دائمان, كفي كؿ كقت ترل في خى ٍمؽ, كا  الخى
ٍمؽ لـ يأًت مرة كاحدة, ثـ تكقؼ, بؿ بدأ ثـ استمر  .ْشيئان جديدان, فالخى

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 كالجف كاإًلنس, المبلئكة, مف كاألرض السماكات في مف كؿأف لو  كعبل جؿ ا يبيف
 منقادكف خاضعكف خاشعكف قانتكف , كأف جميع الخمؽأحد فييا يشاركو ال كتصرفان  كخمقان, ممكان,

                                                           

ُ :(.ْٕٕ -ْٕٔ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظر 
ِ :(.ٕٗ/ ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم ) ,(ُْٖ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 
ّ :(.َِ/ ُْالجامع: لمقرطبي ) انظر 
ْ :(.ُُّٕٖ/ ُٖالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
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  , كأف كالجزاء لمحساب مكتيـ بعد يعيدىـ ثـ العدـ, مف يينشئ الخمؽ تعالى يكف ,تعالى ألمره
 يعقمكف, بما العباد تعالى خاطب: المفسركف قاؿ , فقدبدئو مف عميو أمر يسير ىيف الخمؽ ًإعادة
 البعث كاف اإًلنشاء عمى قدر مف فًإف تقديركـ كحكمكـ, في االبتداء مف أسيؿ اإًلعادة كانت فًإذا
 لو ﴾ أم: اَْلَْعَمى اْلَمَثلُ  َوَلوُ ﴿ كمف ثـ ينزه نفسو فيقكؿ:  كأصكلكـ. منطقكـ حسب عميو أىكف

 ِفي﴿  كالسمطاف كالعظمة كالكماؿ, الجبلؿ مف فيو يدانيو ما لغيره ليس الذم األعمى الكصؼ
 اْلَعِزيزُ  َوُىوَ ﴿  شيء كمثمو ليس الذم أنو كىك فييما مف بو يصفو ﴾ أم: َواَْلَْرضِ  السََّماَواتِ 

 .ُكالمصمحة الحكمة مقتضى عمى أفعالو كؿ الذم الحكيـ شيء لكؿ القاىر ﴾ أم: اْلَحِكيمُ 

 واَلىدافخامسًا: المقاصد 

 تقرير عقيدة البعث كالتكحيد بذكر األدلة كضرب األمثاؿ كتفصيؿ اآليات.)) .ُ
 .ِ((تفٌرد الرب تعالى بالمثؿ األعمى في كؿ جبلؿ ككماؿ .ِ
ا تعالى ال يقاؿ في حقو ىذا سيؿ كىذا أسيؿ, كال ىيِّف كأىكف؛ ألنو سبحانو ال يزاكؿ )) .ّ

 شيءفكؿ  ,ّ((األفعاؿ, إنما يفعؿ سبحانو بكيٍف فيككفاألشياء كما نزاكليا نحف, كال يعالج 
سبحانو يخاطب الناس في  وكلكن متماثمة, كحاؿ كاحد حيز في عميو اليسرناحية  مفعنده 
 مف كثير في اإلعادة أف مف الشاىد في النظر يعطييـ كما البشر معتقد بحسب القرآف
  .ْالبداءة مف عمينا أىكف األشياء

 فالمؤمف)) مؤمنيـ ككافرىـ مع اختبلؼ أحكاليـ,, كقدرتو إلرادة ا كمو خضكع الككف  .ْ
 فيو لو اختيار ال فيما  كخاضع كالتكاليؼ, اإليماف كىي االختيار, منطقة في  خاضع
 يستطيع ال  خاضع فيك الكافر أما رضا, عف يستقبميا فيك االضطرارية, كاألمكر كالقضاء
 يستقبميا لكنو فييا, لو اختيارى  ال التي األمكر في عنو رغمان  قدره عف كال قضائو عف الفكاؾ
 .ٓ((لقضائو كاره با كافر فيك الرضا, كعدـ بالسٍُّخط

 إثبات العزة كالحكمة  في جميع أفعالو كتصرفاتو. .ٓ
                                                           

ُ :(.ّْٗ -ّْٖ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكني ) انظر 
ِ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُٕٓ.) 
ّ ( ُٖالخكاطر: لمشعراكم /ُُّٖٗ.) 

ْ :عطية البف: الكجيز المحرر انظر (ْ /ّّٓ.) 

ٓ لمشعراكم: الخكاطر (ُٖ /ُُّٖٓ.) 
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  الخامس  المطمب

 الوحدانية لتقرير المثل ضرب

 َما ِفي ُشَرَكاءَ  ِمنْ  َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما ِمنْ  َلُكمْ  َىلْ  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َمَثً   َلُكمْ  َضَربَ ﴿  قال تعالى:
لُ  َكَذِلكَ  َأْنُفَسُكمْ  َكِخيَفِتُكمْ  َتَخاُفوَنُيمْ  َسَواءٌ  ِفيوِ  َفَأْنُتمْ  َرَزْقَناُكمْ   اتََّبعَ  َبلِ  * َيْعِقُمونَ  ِلَقْومٍ  اآْلَياتِ  ُنَفصّْ
          ﴾ َناِصِرينَ  ِمنْ  َلُيمْ  َوَما المَّوُ  َأَضلَّ  َمنْ  َيْيِدي َفَمنْ  ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  َأْىَواَءُىمْ  َظَمُموا الَِّذينَ 

 [ِٗ ,ِٖ: الرـك]

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 ,الدامغة كضرب ليا األمثاؿ األدلة فأقاـ عمييا ,عمييا كالقدرة اإلعادة ا  بيف لما
ا أعقب ببياف الكحدانية  .ُعمييا الدليؿ إقامة بعد بضرب المثؿ أيضن

 : معاني المفرداتثانًيا

ثىؿي  َمَثً   ﴿ ثىؿه : ييقىاؿ )): الفٌراء كعىف ًمٍثمىو, فييٍجعىؿ لمشيء ييضرىبي  الشيءي : ﴾: المى  كشىبىو كًمٍثؿ, مى
 ليذا ما: كيقاؿ. المعنى في حتى كنحًكه كالقىٍدر الًمثاؿ في الشيءً  , فًشٍبوي ((كىاًحد  ًبمىٍعنى كًشبو,
ثيؿه  مى
ِ. 

ّ((كاإلماء العبيد مف))﴾:  َأْيَماُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما﴿ 
.  

لُ ﴿   .ْ((كنكضحيا نبينيا)) ﴾: أم: اآْلَياتِ  ُنَفصّْ

ٍنسىاف, ييكاه مىا كاليكل اٍليكل, جمع ﴾: اأٍلىٍىكىاء َأْىَواَءُىمْ ﴿   كغمبتو الشيء, اإلنساف محبة اإٍلً
 .ٓيىٍنبىًغي الى  ًبمىا اليو مع اٍلميؿ قمبو  عمى

                                                           

ُ :(.ّْ/ ُِ(, تفسير المراغي )ٕٗ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ  :(.ِِٖ/ ٖالعيف: لمفراىيدم )(, َٕ/ ُٓتيذيب المغة: لؤلزىرم )انظر 
ّ ( (, الكجيز لمكاحدم )ٗٓ/ ٕإرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكدُْٖ.) 

ْ السعكد ألبي: السميـ العقؿ إرشاد (ٕ /ٓٗ). 

ٓ :(, الفركؽ المغكية: لمعسكرم ّٖٖ/ ِ(, الزاىر: لؤلنبارم )َِٖ/ ْتفسير القرآف: لمسمعاني ) انظر
(ُِْ.) 
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 : المطائفثالثًا

نفى جميع كجكه حسف العبادة عف الغير؛ ألف األغيار إذا لـ يصمحكا لمشركة فميس ليـ ميمؾ )) (ُ
كال ًممؾ, فبل عظمة ليـ حتى يعبدكا لعظمتيـ, كال يرتجى منيـ منفعة لعدـ ممكيـ حتى يعبدكا 

 .ُ((عبيد كالعبد المممكؾ ال يقدر عمى شيء لنفع كليس ليـ قكة كقدرة؛ ألنيـ
المشركيف في مسألة الشركاء بأسمكب الخبر منو سبحانو, إنما اختار أسمكب  لـ يناقش ا  (ِ

   .ِ﴾ َىْل َلُكْم ِمْن َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن ُشَرَكاَء ...االستفياـ؛ ألنو أبمغ في تقرير الحقيقة: ﴿ 
ِفي َما َرَزْقَناُكْم ﴾ استفياـ الغرض منو اإلنكار, كمناط اإلنكار قكلو: ﴿  ِفيِو َسَواءٌ َفَأْنُتْم ﴿  (ّ

 .ّ﴾, أم: مف شركاء ليـ ىذا الشأف...
مؤكدة جاءت ﴾   ِمْن ُشَرَكاءَ ﴾ ًمٍف ىنا لمتبعيض, ك ًمٍف في قكلو: ﴿ ِمْن َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم ﴿  (ْ

 .ْاـ اإلنكارملمعنى النفي المستفاد مف االستفي
أدخؿ عمي الييئة المشبو بيا استفياـ اإلنكار كالجحكد؛ لينتج أف الصكرة المزعكمة لؤلصناـ  (ٓ

ا لذلؾ المعنى االعتقادم الباطؿ في الصكرة صكرة باطمة بطريؽ التصكير كالتشكيؿ إبرازن 
 .ٓالمحسكسة المشكىة الباطمة

﴾ تشنيع ليذا االتباع فإنو  َأْىَواَءُىْم ِبَغْيِر ِعْممٍ تقييد اتباع اليكل بأنو بغير عمـ في قكلو: ﴿  (ٔ
 اتباع شيكة مع جيالة.

﴾ إسناد لتككينو عمى ذلؾ ال  َفَمْن َيْيِدي َمْن َأَضلَّ المَّوُ  إسناد اإلضبلؿ إلى ا في قكلو: ﴿ (ٕ
 .ٔلؤلمر بو

 

 
                                                           

ُ ( ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم /ٖٗ.) 
ِ :(.ُُّٖٗ/ ُٖالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
ّ :( التحرير كالتنكير: ّٖ/ ُُ(, ركح المعاني: لؤللكسي )ِّْ/ َُفتح البياف: لصديؽ حسف خاف ) انظر

 (.ٖٓ/ ُِالبف عاشكر )

ْ :عاشكر البف: كالتنكير التحرير انظر (ُِ /ٖٓ.) 

ٓ السابؽ المصدر :انظر (ُِ /ٖٔ.) 
ٔ السابؽ المصدر :انظر (ُِ /ٖٖ.) 
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 : المعنى اإلجماليرابًعا

ال يحتاج إلى  ـٍ يي مثم آدىًميًّامف نفكسيـ كمف جنسيـ ﴾  مََّث ً ﴿  ضرب ا سبحانو لمكفار
فراده بالعبادة؛ حؿ كترحاؿ  َمَمَكتْ  مَّا مّْن لَُّكمْ  َىلْ ﴿ فقاؿ:  , كلبياف قبح الشرؾليقررىـ بتكحيده كا 

ـٍ  عبيدكـ ﴾ مفَأْيَماُنُكْم  مىاًئكي فيؿ يشارككنكـ فيما  ﴾ َرَزْقَناُكمْ  َما ِفي ُشَرَكآءَ  مّْن﴿ األرقاء  كىاً 
﴾  َأنُفَسُكمْ  َكِخيَفِتُكمْ ﴿ ىـتخافك فبل  فتصبحكا معيـ سكاء بسكاء كىاٍلكلد كاألىؿ المىاؿ مفرزقناكـ 
و  سبحانو كتعالى ترضكنفمما  ,, فإذا كنتـ ال ترضكنو ألنفسكـالحقيقة في الشركاء كاألحرار

ًبيدً معو  تشرككفك  المنزه عف الند كالشريؾ , ثـ بيف رزقناكـ ًفيمىا عبيدكـ تشرككف كىالى و, ممك ًفي هعى
 بأمثاؿيصدؽ  كىـ مف ,الكبلـ إلييـ يساؽ الذيف يـف كاأللباب العقكؿ ىؿأل الخطاب يكجوأنو  ا

لُ  ﴿: فقاؿ سبحانو اٍلقيٍرآف  , أما الذيف ظممكا أنفسيـ بالكفر﴾َيْعِقُموَن  اآْلَيات ِلَقْومٍ  َكَذِلَك ُنَفصّْ
 ىدلن كال برىاف يقكدىـ  سبحانو كىالى  ﴾  عمم ِبَغْير َأْىَو َءُىمْ ﴿ كاتبعكا  عقكليـ كفطرىـكفسدت 

عف دينو  أضميـ تعالى ا فإف ىدايتيـ عدـ مف تعجبكا بلف﴾  ا َأَضلَّ  َمنْ  َيْيِدي َفَمن﴿ 
َلُيْم  َوَما﴿ فقاؿ:  ا أضؿ مف ليداية طريؽ الأنفسيـ, ثـ ختمت اآلية ببياف أنو  بظمميـكشرعو 

 .ُ ممكو في لو منازعا أك  معارضا أحد ليس ألنو ؛﴾ نَّاِصِرينَ  مّْن

 د واَلىداف: المقاصخامًسا

مف أساليب إثبات الكحدانية, كالبعث, ضرب األمثاؿ؛ كذلؾ لتقريبيا لؤلفياـ بحيث يفيميا  .ُ
الجميع العالـ كالجاىؿ, الكبير كالصغير, كأيضان إلبطاؿ الشرؾ بأبمغ أسمكب, كأكضح بياف, 

 .ِكأصدؽ حجة, كأقكل دليؿ
غيكر, ال ييحب العمؿ ف الحؽ تعالى إلجمي يجرم مثمو في الشرؾ الخفي فما قيؿ في الشرؾ ا)) .ِ

 .ّ((المشترؾ, كال القمب المشترؾ. العمؿ المشترؾ ال يقبمو, كالقمب المشترؾ ال ييقبؿ عميو
القكـ العقبلء ىـ الذيف ينتفعكف باآليات التنزيمية, كالتككينية باستعماؿ عقكليـ, في تدبرىا  .ّ

 .ْكالتفكر فييا, كعميو فإف الذيف يتخذكف مع ا شركاء غير عاقميف

                                                           

ُ :(.َْٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 

ِ :( ِٖ/ ُُ, التفسير الكسيط: لطنطاكم )(ٖٓ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر. 
ّ ( ْالبحر المديد: البف عجيبة /ّّٖ.) 
ْ :(.َُُْٓ/ ُٖ(, الخكاطر: لمشعراكم )ِٖٓ/ ْلمشككاني ) :فتح القدير انظر 



 

 
631 

تناقض الكفار في دعكل الشرؾ المتيافتة, يكشؼ عف العمة األصيمة في ىذا التناقض  .ْ
 .ُالمريب, إنو اليكل الذم ال يستند عمى عقؿ أك تفكير

إف المشركيف الذيف أضميـ ا بظمميـ ألنفسيـ بالشرؾ كالكفر, ال أحد يقدر عمى ىدايتيـ؛  .ٓ
 .ِليس أحد معارضان  أك منازعان لو في ممكوألف الرشاد كاليداية بتقدير ا, كألنو 

مراعاة حاؿ المخاطب كثقافتو العممية عند دعكتو, فإنو لما  ضرب ا تعالى المثؿ, كاحتج بو  .ٔ
عمى قبح الشرؾ كتيجينو, حيث جعمكا لو مف عبده كممكو شركاء فأقاـ عمييـ حجة يعرفكف 

عماؿ الجماؿصحتيا مف نفكسيـ, ال يحتاجكف فييا إلى غيرىـ,   .ّكال إلى حؿ كترحاؿ كا 

 

 السادس المطمب

 الفطرة  داللة

 المَّوِ  ِلَخْمقِ  َتْبِديلَ  اَل  َعَمْيَيا النَّاَس  َفَطرَ  الَِّتي المَّوِ  ِفْطَرتَ  َحِنيًفا ِلمدّْينِ  َوْجَيكَ  َفَأِقمْ ﴿  قال تعالى:
َ ةَ  َوَأِقيُموا َواتَُّقوهُ  ِإَلْيوِ  ُمِنيِبينَ  * َيْعَمُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيّْمُ  الدّْينُ  َذِلكَ   َتُكوُنوا َواَل  الصَّ
 [ُّ ,َّ: الرـك]﴾  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 اإلشارات, كصرحت ,كبانت الخفايا كاتضحت األعبلـ,ك الدامغة األدلةقامت  لما
 بأمره بتسمية ا لنبيو  ذلؾ قضايا البعث كالحشر, أعقبعمى  العبارات, ألسف كأفصحت
قامة بأمر ىؤالء المشركيف المكذبيف, المباالة كعدـ بنفسو, باالىتماـ  غير الديف ليذا كجيو كا 
 .ْبيا معترفة العقكؿ خمؽ التي ا فطرة فيك يسرة, كال يمنة عنو ممتفت

 

                                                           

ُ :(.ِٕٕٔ/ ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
ِ :(.َْٔ(, تيسير الكريـ: لمسعدم )ِٖٓ/ ْفتح القدير: لمشككاني ) انظر 

ّ :(.َْٔ(, تيسير الكريـ: لمسعدم )ُّْتفسير القرآف الكريـ: البف القيـ ) انظر 
ْ  :(.ْٓ/ ُِ(, تفسير المراغي )ّٖ/ ُٓاعي )نظـ الدرر: لمبقانظر 
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 : معاني المفرداتثانًيا

 . ُعنو تيعرض كاتبعو, كال عميو أقبؿ: ﴾: أىمٍ  َفَأِقمْ ﴿ 

 .ِعممؾ, قصدؾ, دينؾ أىٍم:  ﴾: َوْجَيكَ  ﴿

, مخمصان , مسممان : تأكيبلت ستةكفيو عنو,  يرجع فبل الشيء إلى يميؿ الذم ﴾: الحنيؼ َحِنيًفا﴿ 
 .ّكميـ بالرسؿ مؤمنان , حاٌجان , مستقيمان , متبعان 

  .ْاإلسبلـ ىي: فالفطرة ديف ا,: ﴾: يريد المَّوِ  ِفْطَرتَ ﴿ 

و فيو, كقد عكج ال الذم المستقيـ)): ﴾: يعني اْلَقيّْمُ  الدّْينُ ﴿   ىذا في الديف معنى بعضيـ كج 
 .ٓ((الحساب إلى المكضع

 مف إليو تائبيف,  لو مطيعيف,  إليو داعيف, إليو مقبميف: تأكيبلت أربعة ﴾: فيو ُمِنيِبينَ  ﴿
 قاطع ألنو الناب؛ اسـ أخذ كمنو القطع, أصمو أف :أحدىما: قوالن اإلنابة أصل وفيالذنكب, 

 ناب مف مأخكذ الرجكع, أصمو أف :الثاني. بالطاعة   ا إلى االنقطاع ىي: اإلنابة فكأف
  .ٔعادة إلى الرجكع ألنيا النكبة كمنو مرة, بعد مرة رجع إذا ينكب

 .ٕمعصيتو كتركبكا طاعتو, في تفٌرطكا أف كراقبكه, ا خافكا: ﴾: أم واتَُّقوهُ ﴿ 

 

 

                                                           

ُ :(.ٖٓ/ ُٖ(, التفسير البسيط: لمكاحدم )ِْٖالكجيز: لمكاحدم ) انظر 
ِ :(.ُُّ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) انظر 

ّ :(.ُُّ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ُْٖ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 
ْ :(.ّٗٓ(, تفسير مجاىد )ِّْ/ ِمعاني القرآف: لمفراء ) انظر 
ٓ ( َِجامع البياف: لمطبرم /ٗٗ.) 
ٔ :(, النكت كالعيكف: لمماكردم ُِٗ(, غريب القرآف: البف قتيبة )ُِِ/ ِمجاز القرآف: ألبي عبيدة ) انظر

(ْ /ُّّ.) 
ٕ ( َِجامع البياف: لمطبرم /ََُ.) 
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 : المطائفثالثًا

استعارة تمثيمية, بتشبيو المأمكر بالتمسؾ بالديف كرعاية حقكقو كعدـ ))﴾  َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدّْينِ ﴿  (ُ
مجاكزة حدكده كاالىتماـ بأمكره, بمف أيمر أف ينظر إلى شيء محدد, كيسدد بصره إليو فبل 

 .ُ((كذلؾ لمراعاتو كاالىتماـ بحفظويغيب عنو أك يغفؿ؛ 
خص ا إقامة الكجو دكف غيره في اآلية؛ ألنو جامع حكاس اإلنساف, كلشرفو, كألف إقباؿ  (ِ

 ﴾ أم: مقببلن  َحِنيًفا الكجو تبع إلقباؿ القمب, كيترتب عمى األمريف سىٍعيي البدف كليذا قاؿ: ﴿
 . ِعمى ا في ذلؾ معرضا عما سكاه

﴾؛ ألنو ال يجكز أٍف تنيب إلى ا, كأف ترجع إليو,  َحِنيًفابالتقكل بعد قكلو: ﴿  أعقب ا  (ّ
كأف تجعمو في بالؾ ثـ تنصرؼ عف منيجو الذم شر عو؛ لينظـ حركة حياتؾ, فاإلنابة كحدىا 

 .ّكاإليماف با ال يكفياف؛ بؿ ال بيد  مف تطبيؽ المنيج بتقكل ا
مؽ لئلنابة إليو, كالتقكل, كبعد األمر بإقامة الصبلة بالنيي بعد إرشاد الخ أعقب ا  (ْ

كالتحذير مف الشرؾ, فما كجو الشرؾ مم ٍف ييؤدِّم ىذه التعاليـ؟ قالكا: الشرؾ المنيٌي عنو ىنا 
ليس اتخاذ األنداد مع ا, إنما أشرككا مع ا نية أخرل, فاإلشراؾ ىنا بمعنى الرياء, كالنظر 

 .ْا إلى الناس ال إلى
رادة الكؿ, أم تكجو إلى ا بكميتؾ. َفَأِقْم َوْجَيكَ قكلو تعالى: ﴿  (ٓ  ﴾: مف إطبلؽ الجزء كا 
 .ٓ﴾: بينيما جناس اشتقاؽ ِفْطَرَت المَِّو الَِّتي َفَطرَ قكلو تعالى: ﴿  (ٔ
﴾؛ كذلؾ ألف الخطاب بإقامة  ُمِنيِبينَ  ﴾, ثـ جمعو في ﴿ َفَأِقمْ  تكحيد الخطاب أكال في ﴿ (ٕ

أكالن, كخطاب الرسكؿ خطاب ألمتو مع ما فيو مف التعظيـ لئلماـ, ثـ جمع  الكجو لمنبي 
 ﴾َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإَذا َطمَّْقُتُم النَّْساءَ بعد ذلؾ لمبياف كالتمخيص, كنظير ىذه اآلية قكلو تعالى: ﴿ 

  .ٔ [ُ]الطبلؽ: 

                                                           

ُ ( ٖمحاسف التأكيؿ: لمقاسمي /ُّ-ُْ.) 
ِ :(.ُْٔ(, تيسير الكريـ لمسعدم )ُِّ/ ْالجكاىر الحساف: لمثعالبي ) انظر 

ّ :(.َُُِْ/ ُٖالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
ْ :(.ُُِّْ -ُُِِْ/ ُٖالمصدر السابؽ ) انظر 
ٓ ( ُِالتفسير المنير: لمزحيمي /ُٖ.) 
ٔ :(.ْٕٗ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ّّٕ/ ْالمحرر الكجيز: البف عطية ) انظر 
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 اإلجمالي: المعنى رابًعا

 ستمريك  عنو, ممتفت أك ممتفت غير وكجي سددبأف ي  محمد  يأمر ا سبحانو رسكلنا
 كأف الكماؿ, غاية ول ككمميا ليا, هىدا تيال ,إبراىيـ  ممة الحنيفية مف ,لو شرعو الذم عمى

 معرفتو عمى خمقو فطر تعالى ﴾ فإنو َعَمْيَيا النَّاَس  َفَطرَ  الَِّتي﴿  السميمة, ت افطر  بلـزي
فبل تمتفت أنت لمف انتكست فطرتو, كاتبع شيكاتو فنقض تكحيده  غيره, إلو ال كأنو كتكحيده,

 أك يغيره, أف أحد يقدر ﴾ فبل المَّوِ  ِلَخْمقِ  َتْبِديلَ  اَل  كاسبلمو كالييكد كالنصارل كالمجكس, فإنو ﴿
﴾ بالشرؾ كالكفر, ألف صفة ىذا الديف أنو مستقيـ ال عكج  اْلَقيّْمُ  الدّْينُ  َذِلكَ يغير ﴿  أف ينبغي ما

 لعدـ ﴾ تكحيد ا, كاستقامتو َيْعَمُمونَ  اَل ﴿  مكة كفار ﴾ أم: النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكنَّ فيو البتة ﴿ 
 أمر فيما تعالى ﴾ أم راجعيف إليو ِإَلْيوِ  ُمِنيِبينَ ﴿ كمف ثـ يأمر ا المؤمنيف بأف يككنكا  .تدبرىـ

كأف ال يشرككا بو  العظيمة, الطاعة كيقيمكا الصبلة راقبكه,يك  خافكهكي , كأف يتقكهعنو كنيى بو
 .ُسكاه بيا يريدكف ال العبادة, لو المخمصيف المكحديف مفيككنكا  بؿشيئان 

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

كال عبرة  ,اإليماف الفطرم الذم خمؽ الناس بو, غير كاؼ إلثبات التكحيد الخالص   .ُ
نما يعتبر اإليماف الشرعي   .ِفيو في أحكاـ الدنيا, كا 

دأب الديف أبدان التخمية ثـ التحمية, فأكؿ الدخكؿ إلى اإلسبلـ التنزيو كالتقديس مف جميع  .ِ
 .ّالذنكب كالمعاصي, ثـ األمر بفعؿ الطاعات

تستمد مف عمـ, إنما  ىذا الديف ىك العاصـ مف األىكاء المتفرقة التي ال تستند عمى حؽ, كال .ّ
 تتبع الشيكات, كالنزكات بغير ضابط كال دليؿ.

الترابط بيف فطرة النفس البشرية, كطبيعة ىذا الديف فكبلىما مف صنع ا, ككبلىما مكافؽ  .ْ
 .ْلنامكس الكجكد, ككبلىما متناسؽ مع اآلخر في طبيعتو كاتجاىو

                                                           

ُ :(, تفسير الجبلليف: َِٔ/ ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ) (,ُّٔ-ُّّ/ ٔتفسير القرآف: البف كثير ) انظر
 (.ّٓٓلممحمي, كلمسيكطي )

ِ :معالـ التنزيؿ: لمبغكم )(َُِ/ ْ(, تفسير القرآف: لمسمعاني )ٗٗ/ ِٓمفاتيح الغيب لمرازم ) انظر ,ّ /
ٕٕٓ.) 

ّ :(.َٗ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ْ :(.ِٕٕٔ/ ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
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ع األمـ, كال يستتب ذلؾ إال إذا اإلسبلـ عاـ خالد مناسب لجميع العصكر كصالح بجمي)) .ٓ
ا لمناس كافة كلمعصكر عامة كقد بنيت أحكامو عمى أصكؿ الفطرة اإلنسانية ليككف صالحن 

 .ُ((ا ألف السماحة كاليسر مبتغى الفطرةا يسرن اقتضى كصؼ الفطرة أف يككف اإلسبلـ سمحن 
 .بترؾ الشرؾ كالرياء كجكب اإلقباؿ عمى ا تعالى بعبادتو كاإلخبلص لو فييا .ٔ
 اإلسبلـ ىك ديف ا الذم خمؽ اإلنساف متأىبل لو كال يقبؿ منو ديف غيره. .ٕ
 كجكب اإلنابة إلى ا تعالى, كالرجكع إليو في كؿ حاؿ. .ٖ
 .ِالبراءة مف الشرؾ كالمشركيفك , في جميع أحكالو الظاىرة كالباطنة كجكب تقكل ا  .ٗ

 

 السابع المطمب

 دينيم  في المشركين مظاىر افتراق

 [ِّ: الرـك] ﴾ َفِرُحونَ  َلَدْيِيمْ  ِبَما ِحْزبٍ  ُكلُّ  ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيمْ  َفرَُّقوا الَِّذينَ  ِمنَ ﴿  قال تعالى:

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

ا  ليـ نصب ,صكاب في عبادتيـ غير ا  عمى أنيـ يظنكف كاف المشرككف لما
 أف يمكف ال أنو كذلؾ فيو, التكقؼ أحدان  يمكف كال منو, أكضح ال بما بطبلنو عمى دليبلن سبحانو 
ثباتو شيء, بنفي متصفان  الشيء يككف كاحدة, فإما إيماف كتكحيد خالص, أك شرؾ  حالة في كا 
 .ّبائف

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ْاالختبلؼ فيو كأكقعكا دينيـ, ﴾: أم: بٌدلكا ِديَنُيمْ  َفرَُّقوا﴿  

                                                           

ُ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ِٗ.) 

ِ بتصرؼ يسير.(ُٖٕ/ ْيسر التفاسير: لمجزائرم )أ , 
ّ :(.َٗ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ْ :(.ََُ/ َِ(, جامع البياف لمطبرم )ُّّ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) انظر 
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 .ُكفريؽ حزب شيعة, أم: ﴾: كاحدىا: ِشَيًعا﴿ 

 .ِمعجبكف مسركركف أم: :﴾ َفِرُحونَ  ﴿

 : المطائفثالثًا

﴾ بدالن مطابقان,  اْلُمْشِرِكينَ  ﴾ بدالن مف ﴿ َفرَُّقوا ِديَنُيمْ تكرار ًمٍف التبعيضية؛ العتبار الذيف ﴿  (ُ
 أك بيانان.

الديف الذم فطر ا عميو الناس, فمما لـ يتبعكه استعارة المفارقة لمنبذ إذ كاف اإلسبلـ ىك  (ِ
 .ّا معو, كليس المراد االرتداد عف اإلسبلـجعؿ إعراضيـ عنو كالمفارقة لشيء كاف مجتمعن 

 : القراءاترابًعا

  ﴾  َفرَُّقوا﴿ 

 مع ألؼ بغير الباقكف كقرأ الراء, تخفيؼ مع ﴾ باأللؼ َفْاَرُقوا﴿  كالكسائي, حمزة قرأىا
 .ْفييما التشديد

 الذم الحؽ دينيـ ترككا عنو, أم: كانصرفكا ترككه,: أراد أنو :أثبت اَللف لمن فالحجة
 وحجتيم. فرقان  التفريؽ أم: جعمكه :أراد أنو :طرحيا لمن والحجة. إليو كدعاىـ باتباعو ا أمرىـ
 .ٓأحزابان  ﴾ أم: ِشَيًعا َوَكاُنوا ﴿: قكلو

 

 

                                                           

ُ :(, المحرر الكجيز: البف ُٖٔ/ ْ(, معاني القرآف: لمزجاج )ُِِ/ ِمجاز القرآف: ألبي عبيدة ) انظر
 (ّّٕ/ ْعطية )

ِ :(.ِّ/ ُْ(, الجامع: لمقرطبي )َُُ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 

ّ  :(.ٔٗ-ٓٗ/ ُِير كالتنكير: البف عاشكر )التحر انظر 
ْ :(.ِٔٔ/ ِالنشر: البف الجزرم ) انظر 
ٓ :ٍيو )ِٖٕحجة القراءات: البف زنجمة )  انظر : العمـك , بحر(ُِٓ(, الحجة في القراءات: البف خالىكى

 (.ُِ/ ّ) لمسمرقندم
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 : المعنى اإلجماليخامًسا

 ﴾ أم: الذيف ِديَنُيمْ  َفرَُّقوا المؤمنيف مف أف يككنكا مف المشركيف الذيف ﴿ ينيى ا 
 أديانان, ﴾ فجعمكه ِشَيًعا َوَكاُنوا﴿  بو فترككا كفارقكا ديف اإلسبلـ, كخالفكه أمركا الذم دينيـ بٌدلكا

 الذيف كطائفة, كفرقة مف جماعةو, ﴾ كؿُّ  ِحْزبٍ  ُكلُّ  كالمجكس ﴿ كالنصارل, الييكد, فرقان  كصاركا
 مسركركف, فرحكف المذىب, مف متمسككف بو ىـ بما﴾  َفِرُحونَ  َلَدْيِيمْ  ِبَما الحؽ ﴿ دينيـ فارقكا

غيرىـ, مع أنيـ ليسكا عمى شيء مف  دكف معيـ كالصكاب كيظنكف أنيـ عمى اليدل يحسبكف
 ِمْنُيمْ  َلْستَ  ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيمْ  َفرَُّقوا الَِّذينَ  ِإنَّ ىذا اليدم, بؿ ضالكف كما أخبر عنيـ فقاؿ: ﴿ 

 .ُ [ُٗٓ: األنعاـ]﴾ َشْيٍء  ِفي

 سادًسا: المقاصد واَلىداف

كحثو عمى االجتماع كاأللفة كلزكـ الجماعة, كحرمة االفتراؽ في الديف  أمر ا  .ُ
اإلسبلمي, ككجكب االتحاد فيو عقيدة كعبادة كقضاء. فعيف اليداية االجتماع, كعيف الضبللة 

  .ِالفرقة
ا كؿ فريؽ يتعصب لما معو مف حؽ ىذه اآلية تحذير لممسمميف مف تشتتيـ كتفرقيـ فرقن  .ِ

ابييف بذلؾ لممشركيف في التفرؽ بؿ الديف كاحد كالرسكؿ كاحد كاإللو كباطؿ, فيككنكف مش
 كاحد.

مف أكبر نزغات الشيطاف كأعظـ مقاصده التي كاد بيا لممسمميف, السعي في إفساد ذات  .ّ
البيف بيف المسمميف, ككضع الشقاؽ, كالعكائؽ بينيـ؛ بسبب خبلفات فقيية, أك عممية, أك 

 ا, مع أف أصؿ التكحيد عندىـ كاحد. سياسية, أك في طرؽ العمؿ لديف
زالة ما بينيـ مف الشقاؽ كالعكائؽ, مف أفضؿ الجياد في  .ْ السعي في جمع كممة المسمميف, كا 

 .ّسبيؿ ا, كأفضؿ األعماؿ المقربة إلى ا

                                                           

ُ :لمسمرقندم )َُُ-ََُ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر : (, الكجيز: لمكاحدم ُِ/ ّ(, بحر العمـك
(ِْٖ.) 
ِ :(.ُٖٕ/ ْ(, أيسر التفاسير: لمجزائرم )ُٖٔ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 
ّ :(.َْٔتيسير الكريـ: لمسعدم )  انظر 
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و الشرؾ ألكاف, كأنماط كثيرة ال تنتيي, بينما الديف القيـ كاحد ال يتبدؿ كال يتفرؽ, كال يقكد أىم .ٓ
إال إلى ا الكاحد, الذم تقكـ السماكات كاألرض بأمره, كلو مف في السماكات كاألرض كؿ 

 .ُلو قانتكف
كؿ حزب مف ىذه الجماعة الذيف فارقكا دينيـ فرح يظف أنو ىك الميتدم, فيذا حاؿ أكلئؾ  .ٔ

 .ِالمشرككف جميعان في شتى األزماف كالبقاع
يؤدم إلى تفكؾ األمة, كفقداف الثقة باإلسبلمييف تعدد األحزاب كالفرؽ كعدـ تكامميا,  .ٕ

في طرؽ العمؿ, مما يؤدم إلى قكة طرؼ أعداء األمة  امتحديف شكميان, المختمفيف منيجين ال
, فيستفيدكا مف  كيسيؿ عمييـ تركيج األباطيؿ حكؿ المنيج اإلسبلمي الذم يريده ا 

 االختبلؼ كتصبح كرقة رابحة ليـ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُ :(.ِٖٕٔ/ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
ِ :(.ُٖٔ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 
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 المبحث الرابع 

 في النظام االقتصاديوتوجييات رشادات إ

 خمسة مطالب يشتمل عمىو 

 طبيعة المشركيف في السراء كالضراءالمطمب اَلول: 

 طبيعة اإلنساف في الرخاء كالشدةالمطمب الثاني: 

 يي عف الرباالحث عمى أداء الحقكؽ كالنالمطمب الثالث: 

 كالرزؽفراد ا بالخمؽ إالمطمب الرابع: 

 فساد االقتصادم, كعاقبة المفسديفسبب ظيكر الالمطمب الخامس: 
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 المطمب اَلول

 بيعة المشركين في السراء والضراءط

َذا﴿  قال تعالى:  َفِريقٌ  ِإَذا َرْحَمةً  ِمْنوُ  َأَذاَقُيمْ  ِإَذا ُثمَّ  ِإَلْيوِ  ُمِنيِبينَ  َربَُّيمْ  َدَعْوا ُضرّّ  النَّاَس  َمسَّ  َواِ 
 ُسْمَطاًنا َعَمْيِيمْ  َأْنَزْلَنا َأمْ  * َتْعَمُمونَ  َفَسْوفَ  َفَتَمتَُّعوا  َتْيَناُىمْ  ِبَما ِلَيْكُفُروا * ُيْشِرُكونَ  ِبَربِّْيمْ  ِمْنُيمْ 
 [ّٓ - ّّ: الرـك] ﴾ ُيْشِرُكونَ  ِبوِ  َكاُنوا ِبَما َيَتَكمَّمُ  َفُيوَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

كبيف حاؿ أكلئؾ المشركيف  كبضرب المثؿ, بالدليؿ, كالبرىاف, التكحيد أثبت ا  لما
كىي الشرؾ في  بيا, يعرفكف حالة ليـ بعد ذلؾ أف كتفرقيـ, ككؿ فرقة تظف أنو عمى اليدل, بيف

حالة الرخاء, كالسعة, كالخصب, كفي الشدائد يترككا ىذه األصناـ, كيمتجئكا كيتكبكا كيرجعكا  
 ُ .  

 : معاني المفرداتثانًيا

ـي  َمسَّ ﴿  ًحيحه  أىٍصؿه  كىالسِّيفي  ﴾: اٍلًمي مىى يىديؿُّ  كىاًحده  صى ييقىاؿ ًباٍليىًد, الش ٍيءً  جىسِّ  عى  ينىاؿ مىا كؿ ًفي كى
ٍنسىاف  .ِأىذىل, كمرض, كىك المراد ىنا كيصيبو مف اإٍلً

 .ّكالشدة الحاؿ, كالقحط, ﴾: سكءي  ُضرّّ  ﴿

 .ْ((كالدعاء بالتضرع أفردكه))﴾:  َربَُّيمْ  َدَعْوا﴿ 

 .ٓكالنعمة كالخصب, كالرخاء, السعة,: ﴾: أم َرْحَمةً  ﴿

 
                                                           

ُ  :(.ِْٖ(, الكجيز: لمكاحدم )ََُ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم )انظر 
ِ مختار ألحمد: المغة معجـ(, ٕٗٗ) لمكفكم: الكميات(, ُِٕ/ ٓ)بف فارسال: المغة مقاييس :انظر(ّ /

َِٕٗ.) 
ّ لمقرطبي: الجامع(, ٖٕٓ/ ّ) لمبغكم: التنزيؿ معالـ(, َّٓ) لمراغب: المفردات :انظر (ُْ /ّّ.) 

ْ حٌياف ألبي: المحيط البحر (ٖ /ُّٗ.) 

ٓ  :(.َّّ/ ٕ(, الكشؼ كالبياف: لمثعمبي )ِٕٓ/ ٖالتأكيبلت: لمماتريدم )انظر 
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 .ُطائفة, كجماعة ﴾: أم َفِريقٌ ﴿ 

  .ِ﴾: أم: يجحدكا النعمة التي أعطيناىـ  َتْيَناُىمْ  ِبَما ِلَيْكُفُروا﴿ 

 .ّتنقضي مدة كبالنعمة بالمبلئـ االنتفاع: ﴾: كالتمتع َفَتَمتَُّعوا ﴿

 .ْكرسكالن , كبرىاننا, كتابنا: كقيؿ, كعذران  ﴾: أم: حجة ُسْمَطاًنا﴿ 

  .ٓ﴾:  أم: ينطؽ َيَتَكمَّمُ  ﴿

 : المطائفثالثًا

﴾ أمر ليس ببلـز فيك ليس بأمر لمطاعة, بؿ لمتيديد, كالكعيد,  َفَتَمتَُّعوااألمر في ﴿  (ُ
  .ٔكالتكبيخ

 .ٕ﴾ استفياـ, كالمراد بو النفي يعني: لـ ينزؿ عمييـ حجة بذلؾ َعَمْيِيْم ُسْمطاناً َأْم َأْنَزْلنا ﴿  (ِ

 : المعنى االجماليرابًعا

     كنحكه جدب أك مرض مف ضر كغيرىـ المشركيف ىؤالء مس أنو إذا يخبر ا 
 ﴾, َرْحَمةً  مّْْنوُ  َأَذاَقُيمْ  ِإَذ  ُثمَّ ﴿  كالتضرع, الدعاء لو أخصمكا: ﴾ أمِإَلْيِو  مُِّنيِبينَ  َربَُّيمْ  َدَعْواْ ﴿ 
ْنُيمْ  َفِريقٌ  ِإَذا﴿  الضر عنيـ كفرج المشركيف, فيأمرىـ ا عمى كجو  ﴾ يعني ُيْشِرُكونَ  ِبَربِّْيمْ  مّْ

لكي يكفركا,  :أم كي الـ ﴾ كالبعض جعميا  َتْيَناُىمْ  ِبَمآ ِلَيْكُفُرواْ ﴿  التيديد, كالكعيد بقكلو:
 عاقبتكـ تعممكف فسكؼ كالرخاء بالصحة كتمتعكا أم: اكفركا ﴾ َتْعَمُمونَ  َفَسْوفَ  َفَتَمتَُّعواْ ﴿ : كقكلو

                                                           

ُ :(.ِٗ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )َُُ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
ِ :(.َُُ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
ّ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ٖٗ.) 
ْ :(, الكشؼ كالبياف: لمثعمبي )ُِٗ(, غريب القرآف: البف قتيبة )ِّٓ/ ِمعاني القرآف: لمفراء ) انظرٕ /

 (.ُّٓ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )َّّ
ٓ :لمسمرقندم )َُّٗ/ ٗتفسير القرآف: البف أبي حاتـ ) انظر :  (.ُِ/ ّ(, بحر العمـك

ٔ البف: كالتنكير التحرير(, ُِِ/ ِ) عبيدة ألبي: القرآف مجاز(, ُٖٔ/ ْ) لمزجاج القرآف معاني :انظر 
 (.ٖٗ/ ُِ) عاشكر

ٕ لمسمرقندم: العمـك بحر(, ُٖٔ/ ّ) لمنحاس :القرآف إعراب :انظر (ّ /ُّ.) 
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 عبادتيـ في كحجة كتابان : أم ﴾ ُسْمَطاناً  َعَمْيِيمْ  َأنَزْلَنا َأمْ ﴿ : تعالى قاؿ ثـ .ربكـ عمى كردتـ إذا
شركيـ,  بصحة ينطؽ الكتاب فذلؾ: أم ﴾ ُيْشِرُكونَ  ِبوِ  َكاُنواْ  ِبَما َيَتَكمَّمُ  َفُيوَ ﴿  .األكثاف
ُألىكائيـ اتباعان  أنفسيـ عند مف اختمفكا إنما ذلؾ مف شيئان  عمييـ ننزؿ لـ: فالمعنى

.  

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

العظة كالتنبيو لممؤمنيف في أف يككنكا في األحكاؿ كميا عمى حاؿ كاحد في الرخاء كالشدة,  .ُ
نابة مف حاؿ السعة كالرخاء,  ذاكريف لو شاكريف؛ ألنيـ في حاؿ الشدة كالببليا أكثر ذكرنا لو كا 

 فينبييـ ليككنكا في كؿ حاؿ ذاكريف لو منيبيف إليو راجعيف.
شدة سفو أيكلىًئؾى الكفرة؛ حيث أنابكا إليو كأخمصكا لو الدِّيف عندما يصيبيـ الشدة كالببلء,  .ِ

ا طباع البشرية التي تحب مف يحسف كيعرضكف عنو كيشرككف في ألكىيتو عند السعة. فخالفك 
 .ِإلييا كتبغض مف يسئ ليا

مف الشرؾ الذم يقع بو بعض البشر إذا جاءىـ فرج بعد شدة تخمصت بسبب اتصاؿ الكككب  .ّ
الفبلني بفبلف, كبسبب الصنـ الفبلني, أك عمقكا ذلؾ بمخمكقيف, أك بحذؽ آرائيـ كغير ذلؾ, 

بسبب المخمكقات فإنو شرؾ خفي, كفيو قمة شكر  ال, بؿ ينبغي أف ال يعتقد أنو تخمص 
 .ّتعالى

 .ْبياف تيديد ا تعالى لممصريف عمى الشرؾ كالكفر بعذاب يـك القيامة .ْ
الكفار متناقضكف في مكاقفيـ, فيـ في الضراء يتضرعكف إلى ا, كفي السراء مشرككف بو  .ٓ

 غيره.
 .ٓقصير, ألنيـ في اآلخرة ذاىبكف إلى النار الكفار خاسركف؛ ألف استمتاعيـ بنعـ ا عمييـ .ٔ
الدنيا ال تساكم عند ا شيئان, فيك يعطييا لمف يحب مف المؤمنيف, كلمف ال يحب مف  .ٕ

 الكافريف, فمذلؾ ينبغي لمعاقؿ الزىد فييا.
 عمى المشركيف الذيف ما يمبثكا أف يؤمنكا حتى يكفركا. سعة حمـ ا  .ٖ

                                                           

ُ :(.َٗٔٓ/ ٗاليداية: لمكي بف أبي طالب ) انظر 
ِ :(.ِٕٓ-ِْٕ/ ٖالتأكيبلت: لمماتريدم ) انظر 
ّ :(.ّّٕ/ ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )ََُ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 

ْ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُُٖ.) 
ٓ ( ٕالتفسير المنيجي: لمخالدم/ِ/ِٖ-ّٖ.) 
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 المطمب الثاني

 اإلنسان في الرخاء والشدةطبيعة 

َذا﴿  قال تعالى: نْ  ِبَيا َفِرُحوا َرْحَمةً  النَّاَس  َأَذْقَنا َواِ   ُىمْ  ِإَذا َأْيِديِيمْ  َقدََّمتْ  ِبَما َسيَّْئةٌ  ُتِصْبُيمْ  َواِ 
ْزقَ  َيْبُسطُ  المَّوَ  َأنَّ  َيَرْوا َأَوَلمْ  * َيْقَنُطونَ  ﴾  ُيْؤِمُنونَ  ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الرّْ

 [ّٕ ,ّٔ: الرـك]

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 مف كىك دكنو, الذم المشرؾ حاؿ بيف شركو الظاىر المشرؾ ا تعالى حاؿ بيف لما
ذا رضي آتاه فإذا لمدنيا, ا عبادتو تككف  أحكاؿ عمى , أك أف إعادة الكبلـُكقنط سخط منعو كا 

 .ِفيو يستككف تمقيا كضدىا الرحمة بيا يتمقكف التي الحالة بسط في زيادة المشركيف

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ّالمطر كقحط كعقكبة, مصيبة, كببلء, ﴾: أم: َسيَّْئةٌ ﴿ 

ٍيرً ﴾ َيْقَنُطونَ ﴿   .ْ: أم: يئسكف, فالقنكط: اإليىاسي مف اليخى

 عمى بالحصكؿ السركر مجرد كليس لمنعـ, كالكفراف الجحكد)): ىنا بالفرح ﴾: المراد ِبَيا َفِرُحوا﴿ 
 .ٓ((النعـ
 : المطائفثالثًا
قدمت في ىذه اآلية إصابة الرحمة عمى إصابة السيئة, عكس التي قبميا؛ لبلىتماـ بالحالة )) (ُ

 .ٔ((التي جعمت مبدأ العبرة كأصؿ االستدالؿ

                                                           

ُ ( ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم /َُُ.) 
ِ :(. بتصرؼ يسير.ََُ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 

ّ :(.ُّٓ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ِِٗغريب القرآف: البف قتيبة )  انظر 
ْ :لؤلزىرم(, تيذيب المغة: ُِِ/ ِمجاز القرآف: ألبي عبيدة ) انظر (ٗ /ِٓ.) 

ٓ لطنطاكم: الكسيط التفسير (ُُ /ٖٕ.) 

ٔ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ََُ.) 
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(, كفي جانب المصيبة ) ًبإٍف (؛ لئلشعار بأف  في جانب الرحمة ) بًإذىا -سبحانو -عبر (ِ
بعباده متحققة في كؿ األحكاؿ. كأف ما ينزؿ بالناس مف مصائب, ىك  -تعالى -رحمتو

 بسبب ما اجترحكه مف ذنكب.
َذا َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة  الرحمة إلى ذاتو فقاؿ: ﴿ -سبحانو -نسب (ّ ﴾ دكف السيئة فقد قاؿ: َواِ 

ْن ُتِصْبيُ ﴿  ف كاف الكؿ بيده﴾؛ لتعميـ العباد األدب مع خالقيـ  ْم َسيَّْئةٌ َواِ   -سبحانو -, كا 
َوَأنَّا اَل َنْدِري َأَشرّّ ُأِريَد ِبَمْن ِفي اَْلَْرِض َأْم َأرَاَد ِبِيْم : ﴿ -تعالى -كبمشيئتو, كشبيو بيذا قكلو

 .ُ [َُ﴾ ]الجف:  َربُُّيْم َرَشًدا
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ...َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ ﴿  (ْ ﴾ عف  َأَوَلْم َيَرْوا﴾ عبر ىنا بمفظ ﴿  المََّو َيْبُسُط الرّْ

 .ِقضية بسط الرزؽ؛ ألف  بسط الرزؽ مم ا ييرل, فناسب ذكري الرؤية
 رابعًا: القراءات

 ﴾ َيْقَنُطونَ  ﴿
          بفتحيا  الباقكف كقرأ ,﴾ َيْقِنُطونَ ﴿ النكف بكسر كخمؼ ,كالكسائي كيعقكب, ,أبك عمرك قرأ

 :االشتقاؽ أصؿ يرجع إلى كالخبلؼ في القراءتيف ,ّ﴾ َيْقَنُطونَ ﴿ 
 بفتح العيف في الماضي, ككسرىا في « يقًنط ,قنىط»أنيا مضارع  فحجة القراءة االولى

 «.ضىرب يًضرب»المضارع مثؿ: 
 بكسر العيف في الماضي, كفتحيا في « يقنىط ,قًنط»مضارع  والحجة في القراءة الثانية

 .ْ«تًعب, يتعىب»المضارع, مثؿ: 
 : المعنى اإلجماليخامًسا

حاؿ اإلنساف في الرخاء, كالشدة فيظير التناقض, كالتضاد, فإذا أصابتيـ  يبيف ا 
ف ﴾, ِبَيا َفِرُحواالرحمة, كالنعمة ﴿   كاألبداف األمكاؿ في كببلء كقحط جدب مف الشٌدة تصبيـ كا 

  المعاصي مف كركبكا ا, كبيف بينيـ األعماؿ سيئ مف أسمفكا بما: ﴾ أمَأْيِديِيْم  َقدََّمتْ  ِبَما﴿ 
 اإلياس, ثـ يرشد ا الذيف ىك: كالقنكط الفرج, مف ييأسكف ىـ إذا: ﴾ يقكؿَيْقَنُطوَن  ُىمْ  ِإَذا﴿ 

 قمكبيـ, بعيكف تناليـ, شٌدة عند الفرج مف كييأسكف كالخصب, يصيبيـ الرخاء عند يفرحكف

                                                           

ُ ( ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم /ٖٕ.) 
ِ :(.ْْْ-ّْْ/ ُفتح الرحمف: لزكريا األنصارم ) انظر 
ّ :(.َِّ/ ِالنشر: البف الجزرم ) انظر 
ْ :(.بتصرؼ يسير.ِِّ/ ُالقراءات كأثرىا: لمحيسف ) انظر 
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 كيقدر عميو, فيكسعو عباده مف يشاء لمف الرزؽ يبسط ا كأف ا, بيد كالرخاء الشٌدة أف فيعممكا
﴾ أم: إف ما ذكر مف قدرة ا  ُيْؤِمُنونَ  ِلَقْومٍ  آَلَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ﴿ عميو فيضيقو أراد مف عمى
 .ُكرآىا عاينيا إذا بيا كأقرٌ  ا حجج صٌدؽ لمف كاضحة لداللة

 : المقاصد واَلىدافسادًسا
مف صفة الكافر يبطر عند النِّعمة كيقنط عند الشدة كال يشكر في األيكلى كال يحتسب في )) .ُ

 .ِ((الثانية
تقمب األحكاؿ إنما ىي كفؽ حكمة ا, كفييا لمقمب المؤمف داللة عمى أف مرد األمر كمو ,  .ِ

 .ّاطراد السنة, كثبات النظاـكداللة عمى 
مف فىطىرى ىذا العالـ ال ينزؿ الشدة بعباده إال لما ليـ فييا مف الخير كالتأديب كالتذكير )) .ّ

كاالمتحاف, فيك كما يربى عباده بالرحمة يربييـ بالتعذيب فمك أنيـ شكركه حيف السراء, 
 .ْ((كتضرعكا إليو في الضراء, لكاف خيرا ليـ

كحده ىك المتصرؼ في أرزاؽ العباد, فيكسع الخير في الدنيا لمف يشاء أك ا تعالى )) .ْ
يضيؽ, عمى كفؽ الحكمة كالعدؿ, فبل يصح أف يككف الفقر سببا لمقنكط, كال ينبغي أف يككف 

لمبطر, فكؿ مف الغنى كالفقر مف ا تعالى, كعمى المؤمف المكحد تفكيض أمر  الغنى سببان 
 .ٓ((الرزؽ إلى ا سبحانو

 
 
 
 
 

 
                                                           

ُ :(.َُّ -َُِ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
ِ ( ّْٖالكجيز: لمكاحدم.) 
ّ  :(.ُِٕٕ/ ٓالظبلؿ: لقطب )انظر 

ْ المراغي تفسير (ُِ /َٓ.) 

ٓ لمزحيمي: المنير التفسير (ُِ /ُٗ.) 
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  المطمب الثالث
 الحث عمى أداء الحقوق والنيي عن الربا

 المَّوِ  َوْجوَ  ُيِريُدونَ  ِلمَِّذينَ  َخْيرٌ  َذِلكَ  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ  َحقَّوُ  اْلُقْرَبى َذا َفآتِ ﴿  قال تعالى:
  َتْيُتمْ  َوَما المَّوِ  ِعْندَ  َيْرُبو َفَ   النَّاسِ  َأْمَوالِ  ِفي ِلَيْرُبوَ  ِرًبا ِمنْ   َتْيُتمْ  َوَما * اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َوُأوَلِئكَ 

 [ّٗ ,ّٖ: الرـك]﴾  اْلُمْضِعُفونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوِ  َوْجوَ  ُتِريُدونَ  َزَكاةٍ  ِمنْ 
 واًل: مناسبة اآليات لما قبمياأ

يكثرت اإلنساف المسمـ  أف حينيا ينبغي فبل كيقدر, الرزؽ يبسط ا لما اتضح كانجمى أف
 ال الرزؽ بسط إذا ا خكفان مف المحؽ فإف اإلحساف, كاإلنفاؽ في اإلنساف بالدنيا, أك يتكقؼ

ذا باإلنفاؽ, ينقص باإلمساؾ, فكاف الخطاب ىنا في مقاـ التطبيؽ العممي باألمر  يزداد ال قدر كا 
 القبكؿ بحسف كأجدر األتباع, نفكس في أكقع باإلنفاؽ كاإلعطاء, كخص بو خير الخمؽ, ليككف

 .ُكالسماع منيـ
 : معاني المفرداتثانًيا
 . ِ ا رسكؿ قرابة ىنا القربى: كقيؿ الرجؿ كرحمو, قريب ﴾: أم: اْلُقْرَبى َذا﴿ 
االن  أىحسفي  فيك كفايتو, يجد ال الذم ﴾: ىك: اْلِمْسِكينَ  ﴿ اٍلفىًقير, كيستدؿ ليذا المعنى بقكلو  مف حى

 .ّ [ٕٗ: الكيؼ]﴾  اْلَبْحرِ  ِفي َيْعَمُمونَ  ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنتْ  السَِّفيَنةُ  َأمَّا﴿  تعالى:
  .ْبؾ ينزؿ الذم الضيؼ أك المسافر, :قوالن فيو﴾:  السَِّبيلِ  اْبنَ ﴿ 
  .ٓكينمى ﴾: يزيد, َيْرُبو﴿ 
 . ٔالثكاب كالحسناتكالزيادة مف  التضعيؼ يجدكف الذيف ﴾: أم: اْلُمْضِعُفونَ ﴿ 
 
 

                                                           

ُ :(.ٖٗ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )َُِ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :(.ُّٔ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ِٗٔٓ-ُٗٔٓ/ ٗبف أبى طالب ) لمكياليداية:  انظر 

ّ :(.ُْ/ َُ(, تيذيب المغة: لؤلزىرم )ُّٔ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) انظر 
ْ :لمسمرقندم )ُّٔ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) انظر :  (.ُّ/ ّ(, بحر العمـك

ٓ لمطبرم: البياف جامع(, ُِّ/ ِ) عبيدة ألبي: القرآف مجاز :انظر (َِ /َُْ.) 
ٔ لمزجاج: القرآف معاني(, ِِٗ) قتيبة البف: القرآف غريب(, ُِٔ) اليائـ البف: التبياف :انظر (ْ /ُٖٖ.) 
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 : المطائفثالثًا
تخصيص األقساـ الثبلثة بالذكر دكف غيرىـ مع أف ا ذكر األصناؼ الثمانية في  (ُ

 الصدقات؛ ألف المقصكد ىاىنا الشفقة العامة, فيحسف ليؤالء سكاء بماؿ الزكاة أك الصدقة.
 تقديـ ذكم القربى عمى غيرىـ مف األصناؼ؛ إنما ىك لكجكب دفع حاجة القريب عمى غيره.  (ِ
القربى, كلـ يذكر المسكيف بمفظ ذم  اذكر األقارب في جميع المكاضع كذا المفظ كىك ذكك  (ّ

المسكنة؛ كذلؾ ألف القرابة ال تتجدد فيي شيء ثابت, كذك كذا ال يقاؿ إال في الثابت, فقاؿ 
 .ُشارة إلى أف ىذا حؽ متأكد ثابت, كأما المسكنة فتطرأ كتزكؿذا القربى إ

ا بكراىية الربا التي ا مكيًّ ا قرآنين ذكر الربا ىنا باألسمكب الذم كرد بو يمكف أف يككف إرىاصن  (ْ
 .ِجاءت بأسمكب تشريعي تحريمي في القرآف المدني

 .ّ﴾ فيو التفات حسف مف الخطاب إلى الغيبة َفُأولِئَك ُىُم اْلُمْضِعُفونَ ﴿  (ٓ
 

 : القراءاترابًعا
 ﴾ ِلَيْرُبوَ  ِرًبا ِمنْ   َتْيُتمْ  َوَما ﴿
  ﴿ بالقصر مف غير مد عمى لفظ جئتـ أم: ما جئتـ, كقرأ الباقكف  َوَما َأَتْيُتمْ قرأ ابف كثير ﴾

 .ْ﴾ عمى كجو اإلعطاء أم: ما أعطيتـ َوَما  َتْيُتمْ بالمد ﴿ 
  سكاف الكاك, كقرأ الباقكف  ِلُتْرُبوَ كيعقكب بالخطاب, كضـ التاء ﴿  نافع, كأبك جعفر,قرأ ﴾, كا 

 .ٓ﴾ ِلَيْرُبوَ بالغيب كفتح الياء كالكاك﴿ 
أنيما قراءتاف مشيكرتاف في قٌراء األمصار مع تقارب معنيييما؛ ألف أرباب )) قاؿ الطبرم: 

ذا ربا الماؿ فبإرباء أربابو إياه ربا, فإذا كاف ذلؾ كذلؾ, فبأٌم  الماؿ إذا أربكا ربا الماؿ, كا 
 .ٔ((القراءتيف قرأ القارئ فمصيب 

 
                                                           

ُ :(.َُّ-َُِ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ ( ٓالتفسير الحديث: لدركزة /ّْٓ.) 
ّ :(.ُْٖ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظر 
ْ :(.ٗٓٓ-ٖٓٓحجة القراءات: البف زنجمة ) انظر 
ٓ ( ِالنشر: البف الجزرم /ّْْ.) 
ٔ ( َِجامع البياف: لمطبرم /َُٔ.) 
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 : المعنى اإلجماليخامًسا

﴾ َواْلِمْسِكيَن ﴿  كالصمة, البر مف ﴾ أم: َحقَّوُ  اْلُقْرَبى َذا﴿  بإعطاء آمرا تعالى يقكؿ
 المسافر ﴾ كىك السَِّبيلِ  َواْبنَ ﴿  بكفايتو, ال يقكـ شيء لو أك عميو ينفؽ لو شيء ال الذم كىك

 النظر أم: ﴾ المَّوِ  َوْجوَ  ُيِريُدونَ  ِلمَِّذينَ  َخْيرٌ  َذِلكَ ﴿  سفره, في إليو يحتاج كما نفقة إلى المحتاج
 قاؿ ثـ كاآلخرة, الدنيا في ﴾ أم: اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َوُأوَلِئكَ  ﴿ القصكل, الغاية كىك القيامة يكـ إليو

 عطية أعطى مف ﴾ أم:المَِّو  ِعْندَ  َيْرُبو َفَ   النَّاسِ  َأْمَوالِ  ِفي ِلَيْرُبوَ  ِرًبا ِمنْ   َتْيُتمْ  َوَما﴿ : تعالى
ف مباح الصنيع كىذا ا, عند لو ثكاب ال فيذا ليـ أىدل مما أكثر عميو الناس يرد أف يريد  كا 
 ال أم: [ٔ: المدثر]﴾  َتْسَتْكِثرُ  َتْمُننْ  َواَل ﴿ : تعالى بقكلو عنو نيي قد أنو إال فيو, ثكاب ال كاف
 ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  المَّوِ  َوْجوَ  ُتِريُدونَ  َزَكاةٍ  ِمنْ   َتْيُتمْ  َوَما﴿ : تعالى قاؿ منو, أكثر تريد العطاء تعط

 .ُالثكاب ليـ ا يضاعؼ الذيف ﴾ أم: اْلُمْضِعُفونَ 
 : المقاصد واَلىدافسادًسا

 الحقكؽ لذكم القربى, كخاصة في حالة العكز كالحاجة. أداء عمى الحث .ُ
 في معان  ذكرىـ ا ألف))مة, السيما المسكيف, كابف السبيؿ؛ كذلؾ اإلحساف إلى الناس عا .ِ

 .ِ((الكاجبة الزكاة غير حقان  ليـ أف عمى ذلؾ فدؿ   الزكاة, بند غير
إذف  , فبل ينتظر اإلنساف الثكاب كالشكر مف الخمؽ مقابؿ إحسانو إلييـإخبلص النية   .ّ

 ليذا فميس كتكثيره استغبللو بقصد ماؿ مف لغيره المرء يعطيو فيما ليس الحقيقي الربح))إف ف
نما. أجر ا عند  مقابؿ بدكف ا لكجو لممحتاجيف تعطى التي الزكاة في ىك الحقيقي الربح كا 
 مضاعفة أضعافا يربحكف الذيف ىـ ذلؾ يفعمكف فالذيف. الدنيا في كتكٌثر استغبلؿ قصد كال
 .ّ((العظيـ األجر مف ا عند ليـ يككف بما

 مف صفات المفمحيف الفائزيف في الدنيا كاآلخرة, القياـ بخدمة الناس.  .ْ
 الربا, بسد أبكابو كذرائعو كذلؾ بإعطاء الشيء لمتكصؿ لمزيادة. عف النيي .ٓ

 
                                                           

ُ ( بتصرؼ يسير.ُّٖ/ ٔتفسير القرآف: البف كثير ) 
ِ لمشعراكم: الخكاطر (ُٖ /ُُُْٓ.) 

ّ لدركزة: الحديث التفسير (ٓ /ّْٓ.) 
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 المطمب الرابع
 فراد ا بالخمق والرزقإ

 ِمنْ  َيْفَعلُ  َمنْ  ُشَرَكاِئُكمْ  ِمنْ  َىلْ  ُيْحِييُكمْ  ثُمَّ  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  َرَزَقُكمْ  ُثمَّ  َخَمَقُكمْ  الَِّذي المَّوُ ﴿  قال تعالى:
 [َْ: الرـك]﴾  ُيْشِرُكونَ  َعمَّا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنوُ  َشْيءٍ  ِمنْ  َذِلُكمْ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا
 فكاف يختاره, فيما إال خير كال يزيده, فيما إال زيادة ال ا سبحانو كتعالى أنو كضح لما

 عمى فضمو كاضح مؤكدان مظاىر بطريؽ ثـ بيف الدنيا, بطمب االعتناء زيادة في مزىدان  ذلؾ
  .ُالناس مف الخمؽ, كالرزؽ, كاإلماتة كاإلحياء

 : معاني المفرداتثانًيا
ِا دكف مف تعبدكنيا األصناـ التي: ﴾: جمع شريؾ كىك المشارؾ, أم ُشَرَكاِئُكمْ  ﴿

 . 
 عف ًلعيميكه, باإلشراؾ تصفكه كال, تنزييان  نزىكه أم: تسبيحان, ﴾: يعني: سبحكهَوَتَعاَلى  ُسْبَحاَنوُ  ﴿

 .ّالشريؾ
 : المطائفثالثًا
﴾, كبياف  المَُّو الَِّذي َخَمَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ...في قكلو:﴿  ْالسجع المرصع (ُ

 . ٓأف كؿ كاحدة منيٌف مستقمة بتأكيد؛ لتعجيز شركائيـ, كتجييؿ عبدتيـ

                                                           

ُ  :(, التفسير الكسيط: لطنطاكم )ّٓ/ ُِ(, تفسير المراغي )َُِ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي )انظرُُ /
ُٗ.) 

ِ :لنشكاف شمس انظر : (, تفسير القرآف: البف َِٕ/ ِمدارؾ التنزيؿ: لمنسفي ), (ِّْٗ/ ٔ) الحميرم العمـك
 (.ُّٗ/ ٔكثير )

ّ :(.َُْ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )َُٕ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 

ْ :األلفاظ مف األكلى الفاصمة في ما سكاء في كؿ الفقرة أك أكثرىا, كيككف كتقفية اكزنن  فاصمتيف اتفاؽ ىو 
نَّ  * َنِعيمٍ  َلِفي اَْلَْبَرارَ  ِإنَّ  ﴿ تعالى: قكلو نحك كذلؾ, الثانية في لما مقابمة ارَ  َواِ  : االنفطار] ﴾ َجِحيمٍ  َلِفي اْلُفجَّ
كشاؼ  انظر:] [ِٔ ,ِٓ: الغاشية] ﴾ ِحَساَبُيمْ  َعَمْيَنا ِإنَّ  ثُمَّ  * ِإَياَبُيمْ  ِإَلْيَنا ِإنَّ  ﴿ :تعالى ككقكلو ,[ُْ ,ُّ

(, الببلغة العربية: لمميداني َّّ(, جكاىر الببلغة: لمياشمي )ِِْ/ ُ) اصطبلحات الفنكف: لمتيانكم
(ِ/َٓٓ .]) 

ٓ :(, التفسير المنير: لمزحيمي )َّٕ/ ِ(, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )ِْٖ/ ّالكشاؼ: لمزمخشرم ) انظرُِ /
ُٗ.) 
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﴾  ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء ...َىْل ِمْن تكرار )ًمٍف( كىي لمتبعيض: ﴿  (ِ
كالمعنى: ال يستطيع أحد مف شركائكـ أف يفعؿ شيئان كلك ىيِّنان مف الخمؽ, أك الرزؽ, أك 

 .ُالمنزه عف الشركاء اإلحياء, أك اإلماتة. فيذه األمكر كغيرىا متعمقة فقط با 
﴾  لئلنكار كالنفي, عمى جية  ْل ِمْن ُشَركاِئُكْم ...ىَ : ﴿ -سبحانو -االستفياـ في قكلو (ّ

التقرير كالتكبيخ. أم: ليس مف شركائكـ الذيف عبدتمكىـ مف يستطيع أف يفعؿ شيئا مف ذلؾ, 
 .ِفكيؼ اتخذتمكىـ آلية كأشركتمكىـ معي في العبادة؟

﴾  ُثمَّ ُيْحِييُكمْ   ﴿حشر كالتكحيد, أما الحشر فبقكلو:جمع في ىذه اآلية بيف إثبات األصميف ال)) (ْ
َىْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذِلُكْم كالدليؿ قدرتو عمى الخمؽ ابتداء, كأما التكحيد فبقكلو: ﴿ 

 .ّ((﴾ِمْن َشْيٍء 
 : المعنى اإلجماليرابًعا

ماتتكـ, كرزقكـ, بخمقكـ, المنفرد كحده أنو تعالى يخبر حيائكـ, كا   مف أحد ليس كأنو كا 
 تقريع ا مف األشياء, ىذا ىذه مف شيء في ا يشارؾ مف المشرككف يدعكىـ التي الشركاء
نما. المشركيف ليؤالء  ا دكف مف يعبد فكيؼ ذلؾ, مف شيئا تفعؿ ال شركاءىـ أف الكبلـ معنى كا 
 بكجو فييا تصرؼ لو ليس مف األمكر بيذه انفرد بمف يشرككف ذلؾ, ككيؼ مف اشيئن  يفعؿ ال مف
 أف بزعميـ عميو المشرككف ىؤالء افتراىا التي الفرية عف ذكره تعالى نفسو برأ ثـ !الكجكه؟ مف

 كعما يقكلكف عمكا كبيران فبل شركيـ, عف كعبل كتنزه تقدس كتعالى شركاء, فا سبحانو لو آليتيـ
نما ذلؾ يضره  .ْعمييـ كباليـ كا 

 : المقاصد واَلىدافخامًسا
 .ٓعمى البعث كالحشر, كما خمقنا أكؿ مرة قدرة ا  .ُ
تكحيد الربكبية دليؿ صريح إلثبات األلكىية , فالقادر عمى الخمؽ, كالرزؽ, كاإلحياء,  .ِ

 كاإلماتة يستحؽ أف يفرد بالعبادة, كأف ينزه كيقدس.

                                                           

ُ :(.ُُْٗٔ/ ُٖالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 

ِ :(.ّّٗ/ ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )ُٗ/ ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم ) انظر 
ّ لمرازم: الغيب مفاتيح (ِٓ /َُْ.) 
ْ :(.ّْٔ(,  تيسير الكريـ: لمسعدم )َُٕ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
ٓ :(.ٔٗ/ ُِالتفسير المنير: لمزحيمي ) انظر 
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 جكاز استخداـ األساليب كالمقارنات العقمية في إثبات التكحيد. .ّ
عبادة اآللية العاجزة التي ال تنفع, كال تضر دليؿ عمى شدة جيؿ المشركيف, كضعؼ  .ْ

 عقكليـ. 
 

  الخامس المطمب
 المفسدين وعاقبة, االقتصادي الفساد ظيور سبب

َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُيْم َبْعَض الَِّذي َعِمُموا ﴿  قال تعالى:
ُقْل ِسيُروا ِفي اَْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبُل َكاَن َأْكَثُرُىْم   *َلَعمَُّيْم َيْرِجُعوَن 

: ﴾ ُمْشِرِكينَ   [ِْ ,ُْ]الرـك
 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

بعد أف بيف ا عجز شركائيـ, كما ىـ فيو مف الجيؿ باتخاذ اآللية التي ال تنفع, كال 
تضر, بيف بعدىا أف ىذا الشرؾ الذم اكتسبتو أيديكـ سيككف كباالن عميكـ, كسببان لظيكر الفساد 

بأف أمرىـ بالسير لمنظر في عاقبة المفسديف لبلعتبار  ىذا األمر, في البر كالبحر, ثـ أكد ا 
 .ُكاالدكار, كالتأمؿ نصحان ليـ, كرفقان 

 : معاني المفرداتثانًيا
  .ِككضح ﴾: بافَظَيَر  ﴿
 .ّالقحط, المعاصي,  الشرؾ ﴾: اْلَفَساُد ﴿ 
 األمصار: كبالبحر الفمكات, بالبٌر, عنى أحدىما: وجيين:﴾: كالمعنى يحتمؿ  اْلَبرّْ َواْلَبْحرِ ﴿ 

 كغيرىا, األمصار األرض, ظير: بالبرٌ  عنى وثانييما: .كاألنيار المياه عمى التي كالقيرل
 .ْالمعركؼ البحر :والبحر

                                                           

ُ :(.َُٔ-َُْ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )َُٓ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ لمشعراكم: الخكاطر (ُٖ /ُُُْٕ.) 
ّ لمماكردم: كالعيكف النكت(, ُٓ/ ّ) لمماكردم: العمـك بحر(, َُٕ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر (ْ /

ُّٕ.) 
ْ أبي بف لمكي: اليداية(, َّٓ/ ٕ) لمثعمبي: كالبياف الكشؼ(, َُٖ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر 

 (.ٓٗٔٓ-ْٗٔٓ/ ٗ) طالب
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 .ُ﴾: ليصيبيـ ِلُيِذيَقُيمْ  ﴿
  .ِيتكبكف ,﴾: أم َيْرِجُعونَ  َلَعمَُّيمْ ﴿ 
 : المطائفثالثًا
 ﴾.   َواْلَبْحرِ اْلَبرّْ ... الطباؽ بيف ﴿  (ُ
رادة الكؿ ﴿  (ِ  .ّ﴾ ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاسِ المجاز المرسؿ بإطبلؽ الجزء, كا 
شبو ما يصيبيـ مف اآلالـ فيحسكف بيا بإصابة  ْ﴾ اإلذاقة: استعارة مكنية ِلُيِذيَقُيمْ  ﴿ (ّ

 .ٓالطعاـ حاسة المطعـ
 
 : القراءاتارابعً 

﴾  ِلُيِذيَقُيمْ ﴿  الباقكف نفسو, كقرأ عف يخبر ا بالنكف﴾  ِلُنِذيَقُيمْ  ﴿ , كقنبؿكثير ابف قرأ
 .ٔا ليذيقيـ أم: عنيـ إخبارا بالياء

 
 : المعنى اإلجماليخامًسا

محؽ كمكت كحرؽ قحط ك  مف ﴾ اْلَبرّْ َواْلَبْحرِ ﴿ ظيكر الفساد عف سبب  يخبر ا 
 َبْعَض  ِلُيِذيَقُيمْ ﴿  كشركيـ, معاصييـ, ﴾ أم: بسبب النَّاسِ  َأْيِدي َكَسَبتْ  ِبَماكغرؽ إنما ىك ﴿ 

 فيذا اآلخرة في بجمعيا يعاقبيـ أف قبؿ الدنيا في أعماليـ بعض كباؿ ليذيقيـ ﴾ أم َعِمُموا الَِّذي
 مف ظيرىا عمى ترؾ لما أعمالنا كؿ أذاقنا فمك أعمالنا, مف اليسير الشيء ا أذاقنا دائما, حالنا
 يسيركا بأف ثـ أمرىـ المعاصي, مف عميو ىـ ﴾ عما َيْرِجُعونَ  َلَعمَُّيمْ كسبب اإلذاقة ﴿  .دابة

                                                           

ُ لمطبرم البياف جامع :انظر (َِ /َُٗ.) 
ِ حاتـ أبي البف: القرآف تفسير (,َُُ/ َِ)لمطبرم: البياف جامع :انظر (ٗ /َِّٗ.) 

ّ ( التفسير المنير: لمزحيميْْٓ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكني ,) (ُِ /ٕٗ.) 
ْ :افىة شىٍيء مف لىكىاًزـ اٍلميشبو ًبًو )) ااِلْسِتَعاَرة المكنية فىًييى أىف تذكر اٍلميشبو كتريد اٍلميشبو ًبًو دىاال عمى ذىًلؾ ًبًإضى

: المساكية ًإلىى اٍلميشبو مثؿ أىف تشبو اٍلمنية بالسبع ثـ  تفردىا ًبالذكر مضيفا ًإلىٍييىا األنياب كالمخالب قىاًئبل
اؿ نىاًطؽ ًبكىذىا( نىٍحكه )ًلسىاف اٍلحى ]الكميات: لمكفكم  (()أىٍنيىاب اٍلمنية أىك مخالب اٍلمنية قد نشبت بفبلف( كى

(َُِ.]) 
ٓ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ُُّ.) 
ٔ :(.َٔٓحجة القراءات: البف زنجمة )(, ّْٓ/ِالنشر: البف الجزرم ) انظر 
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التي قبميـ كعاد كثمكد كغيرىـ, ككيؼ كانت عاقبتيـ كمآليـ, حيث  األمـ ا أىمؾ كيؼ فينظركا
 في كحكمتو ا عدؿ فإف حذكىـ بكـ ييٍحذىل فعاليـ تفعمكا أف ﴾ فاحذركا ُمْشِرِكينَ  َأْكَثُرُىمْ  َكانَ ﴿ 
 .ُكمكاف زماف كؿ

 : المقاصد واالىدافسادًسا
مراتب ظيكر الفساد حاصمة عمى مقادير ما كسبت أيدم الناس, كأٌف الشرؾ كحده لـ يكف  .ُ

 .ِا لذلؾسبب تدميرىـ, كأٌف ما دكنو مف المعاصي يككف سببن 
فكيؼ لك أذاقنا كؿ أعمالنا, , حيث يذيقنا ا الشيء اليسير مف أعمالنا, سعة رحمة ا  .ِ

 .ّإذف لما ترؾ عمى ظيرىا مف دابة
الشرؾ كالمعاصي كالذنكب سبب لغضب ا كنكالو, بالمقابؿ فإف الطاعات سبب لرحمة ا  .ّ

  .ْكثكابو
عذاب ا إذا أتى ال يختص بالمشركيف كحدىـ بؿ يأخذ الصالح بالطالح إف لـ يأخذ عمى  .ْ

ةً يده, كما قاؿ تعالى: ﴿   .ٓ [ِٓ]األنفاؿ:  ﴾ َواتَُّقوا ِفْتَنًة اَل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَمُموا ِمْنُكْم َخاصَّ
, كعف تكذيب الرسكؿ  المكعظة بالحكادث ماضييا, كحاضرىا؛ لئلقبلع عف اإلشراؾ با  .ٓ

 ٔ. 
 المقصد, كالحكمة مف عذاب ا الرحمة بنا لعمنا نرجع كنتكب إليو. .ٔ
تاريخ األمـ كالشعكب؛ لمعرفة سنف ا في المجتمعات, كاالستفادة منيا, ضركرة دراسة  .ٕ

 فالسعيد مف كعظ بغيره.
 قاعدة ربانية, ال محاباة فييا ألحد, أال كىي الجزاء مف جنس العمؿ. .ٖ
الرحمة بالمشركيف كالعصاة كالمذنبيف, كمحبة تكبتيـ كرجكعيـ إلى ا؛ لينجكا مف عذابو  .ٗ

 كعقابو.
 المفسديف اليبلؾ كالدمار في الدنيا قبؿ اآلخرة.عاقبة  .َُ

                                                           

ُ :(, تيسير الكريـ: لمسعدم ّّْ(, تفسير القرآف: البف القيـ )َّٕ/ ِمدارؾ التنزيؿ: لمنسفي ) انظر
(ّْٔ.) 

ِ :(.ّْٖ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ُُِ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
ّ :(.ّّْتفسير القرآف: البف القيـ ) انظر 
ْ :(.َّٕ/ ِمدارؾ التنزيؿ: لمنسفي ) انظر 
ٓ :(.َُٓ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 

ٔ عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ُِ /َُٗ.) 
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 المبحث الخامس

 اَلعمال ونتائج التوحيد دالئل من

 مطالب ثمانية يشتمل عمىو 

 الستقامة سبيؿ النجاة يـك القيامةاالمطمب اَلول: 

  عاقبة الكفر كجزاء المؤمنيفالمطمب الثاني: 

 الرياحرساؿ إمف دالئؿ كحدانية ا المطمب الثالث: 

 نتيجة التكذيب بآيات االمطمب الرابع: 

 ا إنزاؿ المطر كحدانية دالئؿ مفالمطمب الخامس: 

 ا إحياء المكتى كحدانية دالئؿ مفالمطمب السادس: 

 التكفيؽ لميداية بيد ا كحده المطمب السابع: 

 أطكار خمؽ اإلنسافالمطمب الثامن: 
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  المطمب اَلول

 القيامة يوم النجاة سبيل االستقامة

 َيْوَمِئذٍ  المَّوِ  ِمنَ  َلوُ  َمَردَّ  اَل  َيْومٌ  َيْأِتيَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  اْلَقيّْمِ  ِلمدّْينِ  َوْجَيكَ  َفَأِقمْ ﴿  قال تعالى:
دَُّعونَ   [ّْ: الرـك]﴾ َيصَّ

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

في عاقبة الذيف مف قبميـ مف  كأمرىـ بالنظر عميو مف الشرؾ, ىـ الكفار عما نيى لما   
  النبي األمـ البائدة فمما لـ يتعظكا, صرؼ الخطاب عنيـ, ككجيو لمف يسمع كيطيع, فخاطب

األنبياء  أشرؼ بو أمر فإنو بو مكمؼ ىك ما فضيمة المؤمف ؛ ليعمـ  كأمره بإخبلص دينو 
 . ُمحمد 

 : معاني المفرداتثانًيا

    .ِ﴾: كالمقصكد بالديف, اإلسبلـ, كالقيـ, البميغ المستقيـ اْلَقيّْمِ  ِلمدّْينِ ﴿ 

  .ّ﴾: أم: يـك القيامة َلوُ  َمَردَّ  اَل  َيْومٌ ﴿ 

دَُّعونَ ﴿   .ْالٌسعير في كفريقان ﴾: أم: يتفرقكف, فيصيركف فريقان في الجٌنة  َيصَّ

 : المطائفثالثًا

 .ٓ﴾ اْلَقيّْمِ  ﴾, كقكلو: ﴿ َفَأِقمْ  ﴿بيف قكلو:  االشتقاؽ جناس

                                                           

ُ :(.َُٕ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )َُٔ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :(, تفسير القرآف: البف أبي حاتـ ّْٖ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ْٖٗ/ ٔالدر المنثكر: لمسيكطي ) انظر

(ٗ /َّّٗ.) 
ّ :لمسمرقندم )َٖٓ/ ّمعالـ التنزيؿ: لمبغكم ) انظر : (, اليداية: لمكي بف أبي طالب ُٓ/ ّ(, بحر العمـك

(ٗ /ٕٓٔٗ.) 

ْ :(.َّْياقكتة الصراط: لغيبلـ ثىٍعمىب ) (,ُِٔف: البف اليائـ )(, التبيآِّ/ ِمعاني القرآف: لمفراء ) انظر 
ٓ :(.ْْٓ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكني ) انظر 
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 : المعنى اإلجماليرابًعا

 ِلمدّْينِ ﴿  لمجية التي أرادىا كىي: كجيو بأف يكجو , ارسكلنا محمدن  يأمر ا 
 َيْأِتيَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ ﴿  الحؽِّ  عف فييا اعكجاج ال التي المستقيمةً  كالًممةً  ربؾ, أم: لطاعة ﴾اْلَقيّْمِ 
 قد ا ألف لمجيئو؛ لو مردٌ  ال ا أياـ مف يكـ مجيء قبؿ ﴾ أم: مف المَّوِ  ِمنَ  َلوُ  َمَردَّ  اَل  َيْومٌ 

 َيْوَمِئذٍ فيككف حاؿ الناس في ذاؾ اليكـ كما كصؼ بقكلو: ﴿  جاء محالة ال فيك بمجيئو قضى
دَُّعونَ  دىعتي : قكليـ مف فرقتيف الناس يعني: يتفرقكف, فيتفٌرؽ ﴾ َيصَّ  إذا صدعتيف ", الغنـ " صى

 .ُالسعير في كفريؽ الجنة, في فريؽ: فرقتيف فرقتيا

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

ف كماؿ الديف اإلسبلمي, كجديتو, كاستقامتو دليؿ كاضح عمى كجكب االستقامة عمى الدي .ُ
 .ِكحكمان  ااإلسبلمي عقيدة كعبادة كقضاءن 

يستأنفكا العمؿ, بؿ فرغ مف إذا جاء يكـ القيامة ال يمكف رده, كال يستطيع العاممكف أف  .ِ
 .ّاألعماؿ فمـ يبؽ إال جزاء العماؿ

الطريؽ الكحيد لمخبلص مف الشرؾ باتباع الديف القيـ, أم الحؽ, كترؾ ما عداه مف السبؿ  .ّ
 .ْالباطمة المعكجة

 في اإلسبلـ, يعني القيـ, الديف اتباع إلى كالعزيمة القصد بتكجيو مخاطبكف كالمؤمنكف النبي)) .ْ
 كليس غيرىـ, عف كال عنيـ ا يرٌده ال الذم القيامة يكـ مجيء قبؿ الدنيا, دار التكميؼ دار
 .ٓ((السابؽ كقضائو كقدره ا قدرة أماـ ذلؾ عف لعجزه منعو, أك دفعو ألحد

 تفرؽ الناس يـك القيامة, ففريؽ المخمصيف لمجنة, كفريؽ المشركيف لنار جينـ.  .ٓ

 
 

                                                           

ُ :(.ُُُ-َُُ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
ِ :(.ُٕٖ/ ْ(, أيسر التفاسير: لمجزائرم )ِّٕٕ/ ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
ّ :(.ّْٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
ْ :(.ُُٓ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 

ٓ  لمزحيمي: المنير التفسير (ُِ /َُُ.) 
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  المطمب الثاني

 المؤمنين وجزاء الكفر عاقبة

  َمُنوا الَِّذينَ  ِلَيْجِزيَ  * َيْمَيُدونَ  َفأِلَْنُفِسِيمْ  َصاِلًحا َعِملَ  َوَمنْ  ُكْفُرهُ  َفَعَمْيوِ  َكَفرَ  َمنْ ﴿  قال تعالى:
اِلَحاتِ  َوَعِمُموا  [ْٓ ,ْْ: الرـك]﴾  اْلَكاِفِرينَ  ُيِحبُّ  اَل  ِإنَّوُ  َفْضِموِ  ِمنْ  الصَّ

 اآليات لما قبمياأواًل: مناسبة 

خبلصو  لو سبحانو كتعالى, بعدىا إلى تفرؽ الناس  أشار لما أمر ا باتباع الديف كا 
عنيـ ببياف عاقبة الكفر ال تتعدل صاحبيا,  أيضان غناه بيف كافر كمؤمف, كتضمنت ىذه اإلشارة 
   .ُكعاقبة اإليماف كالعمؿ الصالح ىي الجنة

 : معاني المفرداتثانًيا

  .ِالفراش :«المياد», كيسككف, ك﴾: أم: يعممكف, كيكٌطئكف, كيييئكف َيْمَيُدونَ  ﴿

 .ّككرامتو ﴾: يعني: مف رزقو, كمف ثكابو,ِمْن َفْضِمِو  ﴿

 ثالثًا: المطائف

﴾ استعارة مف تمييد الفراش كنحكه, حيث شبو القائـ باألعماؿ  َفأِلَْنُفِسِيْم َيْمَيُدونَ ﴿  (ُ
الصالحة بمف يميد فراشو كيعٌده لمنكـ عميو, تكفيرا لمراحة كالسبلمة. كالمعنى أنيـ يعممكف ما 

 .ْينتفعكف بو في اآلخرة, فتقر بو أعينيـ كتسر بو أنفسيـ في الجنة
الِ تكرير ﴿  (ِ ﴾, كترؾ الضمير إلى الصريح؛ لتقرير أنو ال يفمح حاِت الَِّذيَن  َمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

  .ٓعنده إال المؤمف الصالح
                                                           

ُ :(.َُٗ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )َْٕ/ ِمدارؾ التنزيؿ: لمنسفي ) انظر 
ِ :(, تفسير القرآف: البف أبي ُّْ/ ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )ِِٗغريب القرآف: البف قتيبة ) انظر

 (.َّّٗ/ ٗحاتـ )

ّ البف عباس: المقباس تنكير(, ُٔ/ ّ) لمسمرقندم: العمـك بحر :انظر (ِّْ.) 

ْ :لمزحيمي: المنير التفسير, (ّٔٗ/ ٖ(, البحر المحيط: ألبي حياف )ُّٓ/ ِالتسييؿ: البف جزم ) انظر 
(ُِ /ٕٗ.) 

ٓ ( ّالكشاؼ: لمزمخشرم /ّْٖ .) 
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﴾ , كىي تدؿ عمى الفعؿ كالمشقة, كعف حاؿ المؤمف  َفَعَمْيوِ عبر عف حالة الكافر بػػػػ﴿  (ّ
  .ُ﴾, بالبلـ التي ىي الـ الممؾ َفأِلَْنُفِسِيمْ بقكلو: ﴿ 

 : المعنى اإلجماليرابًعا

ـى  جحكده كآثاـ كفره, أكزار فعميو با كفر مف يخبر تعالى أف  كرة صثـ ذكر  ربو, ًنعى
 نياه عما كانتيى الدنيا, في بو أمره بما فعمؿ ا, أطاع كمف ﴾ أم: َصاِلًحا َعِملَ  َوَمنْ أخرل ﴿ 

 ربيـ, عقاب مف ليسممكا المضجع؛ كيسٌككف ﴾ فيؤالء يستعدكف, َيْمَيُدونَ  َفأِلَْنُفِسِيمْ ﴿  فييا عنو
 ا ليجزييـ ألنفسيـ يميدكف ﴾ أم:  َمُنوا الَِّذينَ  ِلَيْجِزيَ ﴿ : عذابو, ثـ يقكؿ تعالى مف كينجكا
 أم ا, ليجزييـ يصدعكف كقيؿ القيامة, يكـ يجزيو أف الدنيا في أطاعو مف كعد فضمو الذم مف

 .ِبو الكفر أىؿ يحبٌ  ﴾ أم: ال اْلَكاِفِرينَ ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ المسمـ. ﴿  مف الكافر ليميز

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

 .ّلمكافريف, كالمحبة لعباده المؤمنيف إثبات بغض ا  .ُ
 يتفرؽ الناس يـك القيامة فريقيف بحسب أعماليـ: فريؽ في الجنة, كفريؽ في السعير. .ِ
الجنة, كىؤالء الذيف آمنكا كعممكا ا لمكافر جزاء كفره كىك النار, كلممؤمف الذم عمؿ صالحن )) .ّ

 .ْ((ا بالعمؿ الصالحا كقرارن ا كمسكنن الصالحات يكٌطئكف أك يقدمكف ألنفسيـ في اآلخرة فراشن 
بيف ا سبحانو أف اإليماف كالعمؿ الصالح قريناف ال ينفكاف عف بعضيما البعض, فإذا لـ  .ْ

منو حتى يأتي بأصؿ التكحيد ككذلؾ  تعالى كأتى باألعماؿ جميعنا ال يقبؿ ابالعبد ؤمف ي
كحـر نفسو كضيع كماؿ التكحيد بترؾ ركف  المغبكف مف آمف با كحده لكنو ترؾ العمؿ

 العمؿ فبل بد مف اجتماع األمريف معنا ليسعد اإلنساف كيناؿ كرامة ا كرزقو. 
أنو ال يقبؿ أم ليبيف لنا  بلح؛الصالذم يجزم بو عباده بصفة قيد ا سبحانو كتعالى العمؿ  .ٓ

 عمؿ إال إذا كاف الصبلح صفتو المبلزمة لو.

                                                           

ُ ( ٖالبحر المحيط: ألبي حياف /ّٗٔ.) 

ِ لمقرطبي: الجامع(, ُُِ -ُُُ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر (ُْ /ّْ.) 

ّ :(.َِٗ/ ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ) انظر 
ْ التفسير المنير: لمزحيمي (ُِ /َُِ.) 
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 المطمب الثالث

 دالئل وحدانية ا إرسال الرياحمن 

َياحَ  ُيْرِسلَ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿  قال تعالى:  ِبَأْمرِهِ  اْلُفْمكُ  َوِلَتْجِريَ  َرْحَمِتوِ  ِمنْ  َوِلُيِذيَقُكمْ  ُمَبشّْرَاتٍ  الرّْ
 [ْٔ: الرـك]﴾  َتْشُكُرونَ  َوَلَعمَُّكمْ  َفْضِموِ  ِمنْ  َوِلَتْبَتُغوا

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

 بسبب أنو يذكر كلـ الصبلح ظيكر ذكر الشرؾ كاليبلؾ بسبب الفساد ظيكر أف ذكر لما
 بو يتكىـ لئبل سببا؛ ألضراره كيذكر عكضا, إلحسانو يذكر ال الكريـ ألف الصالح؛ العمؿ
 .ُالظمـ

 ثانيًا: معاني المفردات

َياَح ﴿  ـي  , كىيكأركاحه  رياحه  كالجمعي  مؤن ثةه,كىي  يحي مفردىا رً ﴾: الرّْ اليىكىاءي  نىًسي
ِ. 

 .ّكالغىٍيث, كالمطر بالسحاب تيبُّ بالخير, فيي الرياح  ﴾: أم: تبشر ُمَبشّْرَاتٍ  ﴿

 .ْالخصب كىي المطر كنعمة القطر مف: ﴾: أم َرْحَمِتوِ  ِمنْ  َوِلُيِذيَقُكمْ ﴿ 

 .ٓبينكـ قسميا التي كمعايشكـ أرزاقو مف ﴾: يعني: كلتمتمسكا َفْضِموِ  ِمنْ  َوِلَتْبَتُغوا﴿ 

 : المطائفثالثًا

َياحَ  ُيْرِسلَ  َأنْ   َياِتوِ  َوِمنْ ﴿ استخداـ أسمكب اإلطناب  ﴾؛ كذلؾ  ..... اآلية ُمَبشّْرَاتٍ  الرّْ
 . ٔلتعداد النعـ عمى عباده, كتذكيرىـ بيا

                                                           

ُ ( بتصرؼ يسير.َُٕ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم .) 
ِ :(.ِّٕ(, التمخيص: ألبي ىبلؿ العسكرم )ُِْ/ ِالمخصص: البف سيده ) انظر 
ّ :(.َِٔ/ ٔ(, العيف: لمفراىيدم )َْٓ(, تفسير مجاىد )َُْ -َُّ/ ُِالتفسير المنير: لمزحيمي ) انظر 
ْ :(.َْٓ(, تفسير مجاىد )ُٖٓ/ ّلمبغكم )معالـ التنزيؿ:  انظر 

ٓ لمطبرم: البياف جامع (َِ /ُُِ.) 

ٔ :(.َُّ/ ُِ(, التفسير المنير: لمزحيمي )ْْٓ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكني ) انظر 
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 : المعنى اإلجماليرابًعا

ياحَ  ُيْرِسلَ  َأنْ   ياِتوِ  ِمنْ أف ﴿   يخبر ا   أف كحدانيتو عبلمات كمف: ﴾ يعني الرّْ
. الناس بيا يستبشر: كيقاؿ ﴾ أم: بالمطر, ُمَبشّْراتٍ ﴿  الرياح فيرسؿ ىذه بصنعو, تكحيده يعرفكا
  المطر, كأيضا يرسؿ الرياح كىك نعمتو, مف ليصيبكـ: ﴾ يعني َرْحَمِتوِ  ِمنْ  َوِلُيِذيَقُكمْ ﴿  :قاؿثـ 
﴾ َفْضِموِ  ِمنْ  ِلَتْبَتُغواكذلؾ ﴿  ًبأىٍمًرًه, حبالري البحر في تجرم السفف: ﴾ يعني ِبَأْمرِهِ  اْلُفْمكُ  ِلَتْجِريَ ﴿ 

 النعـ ىذه ﴾ رب َتْشُكُرونَ  َوَلَعمَُّكمْ ﴿  بالرياح ىذا كؿ رزقو مف البحر في لتطمبكا: يعني
 .ُفتكٌحدكه

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

 .ِ((تقرير الربكبية  المستمزمة أللكىيتو بذكر مظاىر القدرة كالعمـ كالرحمة كالعدؿ)) .ُ
إرساؿ الرياح مبشرات بالغيث, فتحيا بو األرض كتستمر بو الحياة, مف األدلة عمى كحدانية  .ِ

  .ّشيءا تعالى, كرحمتو التي كسعت كؿ 
المقصكد مف النعـ أف تقابؿ بشكر ا تعالى ليزيدكـ ا منيا كيبقييا عميكـ, كأما مقابمة النعـ )) .ّ

نعمة ا كفرا كنعمتو محنة كىك معرض ليا لمزكاؿ بالكفر كالمعاصي فيذه حاؿ مف بد ؿ 
 .ْ((كاالنتقاؿ منو إلى غيره

جعؿ ا لكؿ شيء سببان, فقد جعؿ الرياح سببان لنزكؿ الغيث, كجرياف الفمؾ, كذلؾ كمو دليؿ  .ْ
 ٔككحدانيتو. عمى قدرة ا 

 

 

 

                                                           

ُ :لمسمرقندم ) انظر :  (.ُٔ/ ّبحر العمـك

ِ لمجزائرم: التفاسير أيسر (ْ /ُٖٖ.) 
ّ لمسعدم: الكريـ تيسير(, ٗٓ-ٖٓ/ ُِ) المراغي تفسير :انظر (ّْٔ.) 
ْ لمسعدم: الكريـ تيسير (ْْٔ.) 
ٓ :(.ُُٗ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
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 المطمب الرابع

 ا بآيات التكذيب نتيجة

 الَِّذينَ  ِمنَ  َفاْنَتَقْمَنا ِباْلَبيَّْناتِ  َفَجاُءوُىمْ  َقْوِمِيمْ  ِإَلى ُرُسً   َقْبِمكَ  ِمنْ  َأْرَسْمَنا َوَلَقدْ ﴿  قال تعالى:
 [ْٕ: الرـك] ﴾ اْلُمْؤِمِنينَ  َنْصرُ  َعَمْيَنا َحقِّا َوَكانَ  َأْجَرُموا

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

بيا  سمى الكفار بيا ينتفع كلـ البراىيف, ا  ىذه اآلية جممة معترضة, بعد أف بيف
 تحذير ا  فبل تقنط أك تيأس, كمف ثـ أراد كذلؾ كاف تقدمؾ مف حاؿ كقاؿ , النبي قمب

 .ُقبميـ المكذبيف أصاب ما يصيبيـ أف قريش مف المكذبيف

 : معاني المفرداتثانًيا

براىيـ كصالح كىكد كنكح أم:))﴾:  َقْوِمِيمْ  ِإَلى ُرُسً  ﴿   .ِ((السبلـ عمييـ كشعيب كلكط كا 

ىنا عنى محسكسة, كالم أك كانت عقمية الكاضحة ﴾: جمع بينة, كىي: الداللة ِباْلَبيَّْناتِ ﴿ 
 .ّالمعجزات, كالحجج, كالدالالت الكاضحات

, أم: أٍذنب, َأْجَرُموا ﴿ ـى كأجـر رى  .ْجرمان, كاكتسب إثمان  كاٍرتكب ﴾: مف جى

 المطائف: الثًاث

 .ٓ﴾ َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ُرُسً  جناس االشتقاؽ ﴿  (ُ

                                                           

ُ :(.ُُٗ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )َُٖ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُٖٕ.) 
ّ  :(ّْ/ ُْ(, الجامع: لمقرطبي )ُٖٓ/ ّمعالـ التنزيؿ: لمبغكم ), (ُٕٓ) لمراغب: المفرداتانظر. 
ْ :(ِٔ/ ٖالتفسير الكسيط: لمجمع البحكث ), (ُُٖ/ ُ) المغة الكسيط: لمجمع المعجـ انظر. 

ٓ ( (, التفسير المنير: لمزحيمي )ْْٓ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكنيُِ /َُّ.) 
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﴾ أم: َفَجاُءوُىْم ِباْلَبيَّْناِت َفاْنَتَقْمَنا  اإًليجاز بالحذؼ ألمر ييفيـ مف السياؽ في قكلو: ﴿ (ِ
فكفركا فانتقمنا ممف كفر, ككضع ضميرىـ المكصكؿ لمتنبيو عمى مكاف المحذكؼ, كاإلشعار 

 .ُلبلنتقاـبككنو عمة 
أكالن اإلىبلؾ الذم ىك أثر الخذالف لداللة النصر عميو, منيا حذؼ  حيث االحتباؾ إيجاز (ّ

 .ِاإلنعاـ لداللة االنتقاـ عميو اثانين حذؼ ك 

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 مف رسمو مف قبمو مف لقي بما فيو األذل مف قكمو مف يمقى فيما , نبيو يسمي ا 
أمميـ, التي كاف  كفي فييـ, سنتو كبقكمو بو سالؾ كأنو قكميـ, كفي فييـ, سنتو كمعممو قكميـ,

 كما رسؿ,  أكليا أف جاءكىـ بالمعجزات الكاضحات, كالحجج  الباىرات عمى صدقيـ, كأنيـ
 ا, عند مف بو جاءكىـ ما عمييـ كرٌدكا قكمؾ, كٌذبؾ كما فكٌذبكىـ, بالبينات قكمؾ أنت جئت
 ﴾ أم: أجرمكا َأْجَرُموا الَِّذينَ  ِمنَ  َفاْنَتَقْمَناكالنتيجة ﴿  ربؾ, عند مف بو جئتيـ ما عميؾ رٌدكا كما

فبل تحزف فقد كجب  قكمؾ, بمجرمي كذلؾ ذلؾ فاعمك كنحف قكميـ, مف السيئات كاكتسبكا اآلثاـ,
 كمظفركؾ بؾ, كفر مىف عمى بؾ آمف كمف ناصركؾ كنحف عمينا نصر المؤمنيف عمى الكافريف,

 .ّبيـ

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

 بالظفر في العاقبة كالنصر عمى األعداء, ككؿ مف سار عمى درب النبي  تبشير النبي  .ُ
 .ْأنو سيظفر, كينتصر كلك بعد حيف

زيادة التشريؼ كالتكريـ لممؤمنيف,  بأف يعدىـ ا بالنصر كالظفر, فمذلؾ يجب أف يظمكا دائما  .ِ
أف ا قد كعدىـ بالنصر كالتأييد كجعؿ ذلؾ حقا عميو, كأنو لف يخمؼ كعده, مطمئنيف إلى 

 .ٓكفييا إشعار بأف االنتقاـ مف المجرميف ألجميـ
                                                           

ُ :(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي َُُّٓ/ ُٖ(, الخكاطر: لمشعراكم )ّْ/ ُْالجامع: لمقرطبي ) انظر
 (.ْٔ/ ٕالسعكد )

ِ ( ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي /ُُٖ) بتصرؼ يسير ,. 

ّ :(.ُِّ/ ٔ(, تفسير القرآف: ابف كثير )ُُْ -ُُّ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
ْ :معالـ التنزيؿ: لمبغكم انظر (ّ /ُٖٓ.) 
ٓ :(.ْٖٓ/ ٓ(, التفسير الحديث: لدركزة )ّٔ/ ٖالتفسير الكسيط: لمجمع البحكث ) انظر 
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, كالتمحيص لؤلنبياء كأتباعيـ, كأف الكفر ممة كاحدة في كافة العصكر, كأف االبتبلءسنة  .ّ
 .  عاقبتو ىك انتقاـ ا 

كتثبيت قمكبيـ اليكـ خاصة كفي ظؿ األكضاع العصيبة مف الظمـ حاجة المسمميف إلى تسمية  .ْ
, ال سيما في فمسطيف, في ظؿ تخاذؿ كتنكب  كالقير كالطغياف التي يعيشيا المسممكف اليـك

 القريب كالبعيد.

 

  الخامس المطمب

 من دالئل وحدانية ا إنزال المطر

َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي المَّوُ ﴿  قال تعالى:  َوَيْجَعُموُ  َيَشاءُ  َكْيفَ  السََّماءِ  ِفي َفَيْبُسُطوُ  َسَحاًبا َفتُِثيرُ  الرّْ
 * َيْسَتْبِشُرونَ  ُىمْ  ِإَذا ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  ِبوِ  َأَصابَ  َفِإَذا ِخَ ِلوِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  اْلَوْدقَ  َفَتَرى ِكَسًفا
نْ  لَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َكاُنوا َواِ   [ْٗ ,ْٖ: الرـك]﴾  َلُمْبِمِسينَ  َقْبِموِ  ِمنْ  َعَمْيِيمْ  ُيَنزَّ

 أواًل: مناسبة اآليات لما سبقيا
قامة البعث عمى الدليؿ سبحانو أقاـ لما ))  كأتبعو يشاء كيؼ الرياح بتصريفو الكجكد كا 

 أتبع فيو, مدخؿ ليا أك سببو ىي ما أك بالريح فييا المذككريف عذاب ككاف كالتيديد, التسمية آية
 مؤكدان  تدبرىا, عمى لمخص الرياح آية عظيـ عمى تنبييان  سبحانو بذلؾ مختص بأنو اإلعبلـ ذلؾ
 .ُ ((بو  كمصرحان  البعث ألمر

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِارتفع إذا الغبار ثار: ﴾: أم: تحرؾ, كتسير, كتدفع, كتييج, يقاؿ َفتُِثيرُ ﴿ 

 .ّ﴾: أم: ينشره, كيجمعو َفَيْبُسُطوُ  ﴿
                                                           

ُ ( ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي /ُُٖ.) 
ِ :لمسمرقندم ) انظر :  (.ُّْ/ ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )ُٔ/ ّبحر العمـك

ّ البف: القرآف تفسير(, ُّْ/ ْ) عطية البف: الكجيز المحرر(, ُُْ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر 
 (.ٗٗٔٓ/ ٗ)طالب أبي بف لمكي: اليداية(, َّْٗ/ ٗ) حاتـ أبي
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سماء. ككميا معاني  دكف سماء أك في,  بعض عمى بعضو كمتراكمان ,  ﴾: أم: قطعان  ِكَسًفا﴿ 
 .ُمحتممة

 .ِالقطر, كالمطر, كقيؿ: البرؽ: ﴾: يعني اْلَوْدقَ ﴿ 

 .ّبينو مف ﴾: أم: ِخَ ِلوِ  ِمنْ  َيْخُرجُ ﴿ 

 .ْ﴾: متحيريف, يائسيف َلُمْبِمِسينَ ﴿ 

 : المطائفثالثًا

﴾؛ َيْجَعُمُو ﴾, ﴿  َفَيْبُسُطوُ  ﴾, ﴿ َفتُِثيرُ  ﴾, ﴿ُيْرِسُل  بصيغة المضارع في: ﴿التعبير  (ُ
الستحضار الصكر العجيبة في تمؾ التصرفات حتى كأف السامع يشاىد تككينيا مع الداللة 

 عمى تجدد ذلؾ.
 .ٓجمع الرياح؛ لما شاع في استعماليـ مف إطبلقيا بصيغة الجمع عمى ريح البشارة بالمطر (ِ
 . ٔ﴾ تكرير, يفيد التككيد ِمْن َقْبِموِ ﴿  (ّ

 : القراءاترابًعا

 ِيح  باإلفراد بغير ألؼ ﴿ , كخمؼ العاشركالكسائي ,كحمزة ,قرأ ابف كثير رأ الباقكف ﴾, كقالرّْ
َياحَ ﴿  بالجمع باأللؼ ما كاف بالجمع رحمة, كما كاف باإلفراد  والحجة أنو: ٔ﴾ الرّْ

 .ٖعذاب
  ,ِكْسًفا كابف عامر براكييو ابف ذككاف كىشاـ بخمؼ عنو بإسكاف السيف ﴿قرأ أبك جعفر ,﴾

 .ٗ﴾, كمعنى القراءتيف كاحدِكَسًفا  كالباقكف بالفتح ﴿

                                                           

ُ اليائـ البف: التبياف(, ُِّ/ ْ) لمماكردم: كالعيكف النكت :انظر (ُِٔ.) 

ِ :(.ِٖٓ/ ّ(, معالـ التنزيؿ: لمبغكم )ُِّ/ ْ(, النكت كالعيكف )َْٓتفسير مجاىد ) انظر 
ّ :(.ِِٗ(, غريب القرآف: البف قتيبة )ُِْ/ ِمجاز القرآف ) انظر 
ْ :(.َْْ(, ياقكتة الصراط: لغبلـ ثعمب )ُٖٗ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 

ٓ عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ُِ /َُِ-ُُِ.) 

ٔ لمزمخشرم: الكشاؼ(, ْٕٔ/ ِ) لؤلخفش: القرآف معانى :انظر (ّ /ْٖٓ.) 

ٕ :زنجمة البف: القراءات حجة(, ِِّ/ ِ) الجزرم البف: النشر انظر (َٓٔ.) 
ٖ :(.ْْ/ُْ(, الجامع: لمقرطبي )َّٕالمفردات: لمراغب ) انظر 

ٗ :(.َٔٓ(, حجة القراءات: البف زنجمة )َّٗ/ِ(, النشر: البف الجزرم )ّْٗالمبسكط: البف ميراف ) انظر 
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 : المعنى اإلجماليخامًسا

َياحَ  ُيْرِسلُ ﴿  أنو نعمتو كتماـ قدرتو كماؿ عف تعالى يخبر        مف ﴾َسَحاًبا  َفُتِثيرُ  الرّْ
 أرادىا حالة أم عمى: أم ﴾ َيَشاءُ  َكْيفَ ﴿  كيكسعو يمده: ﴾ أم السََّماءِ  ِفي َفَيْبُسُطوُ ﴿  األرض,

 بعضو طبؽ قد ثخينا سحابا: ﴾ أم ِكَسًفا﴿  الكاسع السحاب ذلؾ: ﴾ أمَيْجَعُمُو ﴿  ثـ ذلؾ مف
 جميعا تنزؿ ال متفرقة, صغارا نقطا السحاب: ﴾ أم ِخ ِلوِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  اْلَوْدقَ  َفَتَرى﴿  .بعض فكؽ
 ُىمْ  ِإَذا ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ المطر ﴿  بذلؾ ﴾ ِبوِ  َأَصابَ  َفِإَذا﴿  .عميو أتت ما فتفسد

     : قاؿ فميذا إليو كضركرتيـ حاجتيـ, لشدة كذلؾ بنزكلو؛ بعضا بعضيـ ﴾ يبشرَيْسَتْبِشُرونَ 
نْ ﴿   كقت لتأخر قانطيف آيسيف: ﴾ أم َلُمْبِمِسينَ  َقْبِموِ  ِمنْ  َعَمْيِيمْ  ُينزلَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َكاُنوا َواِ 

 .ُكاستبشار كفرح عندىـ عظيـ مكقع لو صار الحاؿ تمؾ في نزؿ فمما: أم مجيئو,

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

نشاء السحاب كاحياء األرض كارساؿ الرياح, كمو ىذا دليؿ عمى قدرة  ا التي يعجز عنيا إ .ُ
 .ِالمخمكقكف

 تقرير عقيدة البعث كالجزاء بذكر األدلة كالحجج العقمية؛ لتقريبيا لؤلذىاف, كاألفياـ. .ِ
بياف كيفية إنشاء السحاب كنزكؿ المطر, كىك مظير مف مظاىر القدرة كالعمـ اإلليي, كىك  .ّ

 كجو مف كجكه اإلعجاز العممي في العصر الحديث.
الشدة يقنطكف كفي الرخاء يكفركف, كيتنعمكف في اضطراب أحكاؿ الكفار, كتناقضيا, في  .ْ

 .ّممؾ ا كيعبدكف غيره, كما ذلؾ كمو إال لفساد قمكبيـ كلجيميـ با تعالى كآياتو

 

 

 

                                                           

ُ لمسعدم: الكريـ تيسير (ْْٔ.) 

ِ لمزجاج: القرآف معاني :انظر (ْ /ُٖٗ.) 

ّ :(.َُٗ-َُٖ/ ُِ(, التفسير المنير: لمزحيمي )ُُٗ/ ْأيسر التفاسير: لمجزائرم ) انظر 
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 المطمب السادس 

 من دالئل وحدانية ا إحياء الموتى

 اْلَمْوَتى َلُمْحيِ  َذِلكَ  ِإنَّ  َمْوِتَيا َبْعدَ  اَْلَْرَض  ُيْحيِ  َكْيفَ  المَّوِ  َرْحَمتِ   ثَارِ  ِإَلى َفاْنُظرْ ﴿  قال تعالى:
      ﴾  َيْكُفُرونَ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َلَظمُّوا ُمْصَفرِّا َفرََأْوهُ  ِريًحا َأْرَسْمَنا َوَلِئنْ  * َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَمى َوُىوَ 

 [ُٓ, َٓ: الرـك]

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

أمثمة مف الطبيعة كالككف عمى قدرتو في إنزاؿ المطر الذم تحيا بو  لما ضرب ا 
نفكس كمعنكيات البشر فتستبشر بعد إببلسيا, ليجعميا تمييدان لتقرير ىؤالء المشركيف بقدرة ا 

حياء المكتى, كبيف أيضا عدـ دكاميـ عمى حالة االستبشار, بؿ  زرعيـ أصاب لك عمى البعث, كا 
 .ُالمآؿ إلى ال الحاؿ إلى لنظرىـ ثابتيف غير منقمبكف فيـ لكفركا مصفر ريح

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِالمطر, كالغيث آثار: ﴾: يعني المَّوِ  َرْحَمتِ   ثَارِ ﴿ 

 .ّتنبت بعد جدبيا ﴾: جعمياَمْوِتَيا  َبْعدَ  اَْلَْرَض  ُيْحيِ ﴿ 

 جافان  مصفران  الزرع فرأكا: الثاني  مصفران, السحاب فرأكا: أحدىما: قكالف ﴾: فيوُمْصَفرِّا  َفرََأْوهُ  ﴿
 .ْاخضراره بعد

 

 
                                                           

ُ :(.َُٗ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :(, معاني القرآف: لمزجاجُُٔ/ َِ) (,جامع البياف: لمطبرمِِٗغريب القرآف: البف قتيبة ) انظر (ْ /

َُٗ.) 
ّ :(ُُٔ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر. 
ْ :(,ْٖٓ(, الكجيز: لمكاحدم )ُِّ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) (,ِّٔ/ ِمعاني القرآف لمفراء ) انظر 

 (.ِٖٓ/ ّمعالـ التنزيؿ: لمبغكم )
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 : المطائفثالثًا

﴾, ذكر  ُيْحيِ بعد التعبير عف حدث اإلحياء بصيغة الفعؿ المضارع الداؿ عمى االستمرار ﴿  (ُ
َوُىَو عمى ُكلّْ ﴾ ثـ جاء بكؿ صفات الكماؿ في ﴿ َلُمْحِي  االسـ الداؿ عمى ثبكت الصفة ﴿

 بصفات الكماؿ في كؿ األكقات.    ﴾, ليدلؿ عمى اتصاؼ ا  َشْيٍء َقِديرٌ 
 ما في اآلية السابقة, بؿ عبر بإفٍ ﴾ ك ُيْرِسلُ  عف إرساؿ الرياح بالفعؿ ﴿ لـ يعبر ا  (ِ

﴾؛  َوَلِئْن َأْرَسْمَناالدالة عمى الشؾ, كالفعؿ الماضي الداؿ عمى االنتياء فقاؿ سبحانو :﴿ 
لمقصكد بالريح ىنا ىي ريح الشر كنادران ما تحدث, كنادران ما ييسمِّطيا ا عمى كذلؾ ألف ا

 .ُعباده

 : القراءاترابًعا

 باإلفراد بغير ألؼ شعبة كأبك بكركأبك جعفر, , ككأبك عمر  ,كابف كثيركيعقكب,  ,قرأ نافع ,
أف الكاحد ينكب عمى الجميع, كألنو مضاؼ إلى  وحجتيم:﴾,  َفاْنُظْر ِإَلى أَثِر َرْحَمِت المَّوِ ﴿ 

 مفرد.
  ﴿ ألف رحمة ا يجكز  وحجة الجمع:﴾,  َفاْنُظْر ِإَلى  ثَاِر َرْحَمِت المَّوِ كقرأ الباقكف, بالجمع

 .ِأف يراد بيا الكثرة

 : المعنى اإلجماليخامًسا

 كتربك ﴾ فتيتز َمْوِتَيا َبْعدَ  اَلْرَض  ُيْحِيي َكْيفَ يأمرنا ا بالنظر في آثار نعمتو, ك﴿ 
 َلُمْحِيي﴿  مكتيا بعد األرض أحيا الذم ﴾ َذِلكَ  ِإنَّ كريـ, ثـ يخبر فيقكؿ ﴿  زكج كؿ مف كتنبت
 فبل يعجز ا  سبحانو شيء ؛ ألف قدرتو مطمقة سبحانو, ﴾َقِديٌر  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَمى َوُىوَ  اْلَمْوَتى

ف لـ يفيـ البشر ىذا إنما ىك لقصر   كأنيـ الخمؽ حالة عف تعالى عقكليـ, كمف ثـ أيضان يخبركا 
 النبات ىذا عمى أرسمنا فمك تعالى ا رحمة كنشر مكتيا, بعد األرض بإحياء عمييـ النعـ ىذه مع

                                                           

ُ :(.ُُُٗٓ, ُُُٕٓ/ ُٖالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
ِ :(.ُٔٓ(, حجة القراءات: البف زنجمة )ّْٓ/ ِالنشر: البف الجزرم ) انظر 
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 تداعى قد ﴾ ُمْصَفرِّا َفرََأْوهُ ﴿  منقصة, أك متمفة مضرة اريحن  زركعيـ كعمى المطر, عف الناشئ
 .ُالكفر إلى كيبادركف الماضية النعـ فينسكف ﴾َيْكُفُروَن  َبْعِدهِ  ِمنْ  َلَظمُّوا﴿  التمؼ إلى

 واَلىداف: المقاصد سادًسا

االستدالؿ عمى البعث, بأسمكب منطقي, منتزع مف كاقع الناس, كمف المشاىد التي يركنيا  .ُ
عمى في حياتيـ, ليقررىـ بالمشاىد الغائبة عنيـ, القادر عمى إحياء األرض المكات قادر 

 .ِإحياء األمكات
ف تظاىركا باإليماف في بعض األكقات  الكفر بأنعـ ا  .ِ مطبكع في نفكس المشركيف, كا 

بحانو التي يصيبيـ بيا الضر, كدليؿ ذلؾ سرعة عكدتيـ إلى ما كانكا عميو إذا كشؼ ا س
 كتعالى عنيـ العذاب كالضر.

مف أحكاؿ الكفار كالمشركيف جرياف عبارات السخط كالقنكط عمى أقكاليـ؛ لذلؾ يبتعد المسمـ  .ّ
 عف التشبو بيـ. 

الكاجب عمى المسمـ أف يتككؿ عمى ا تعالى في كؿ حاؿ, كيمجأ إليو باالستغفار إذا احتبس  .ْ
إلى الشكر عنو القطر أك أم شيء مف أشياء الدنيا, كال ييأس مف ركح ا تعالى كيبادر 

بالطاعة إذا أصابتو رحمة كال يفرط في االستبشار, كأف يصبر عمى ببلئو فبل يكفر عند 
 .ّنزكؿ الببلء

 

 

 

 

 
                                                           

ُ :(.ْْٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
ِ :(.ٖٗ/ ُُ(, التفسير الكسيط لطنطاكم )ُِّ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) انظر 

ّ :(.ٓٔ/ ٕ(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد )ُِٓ-ُِْ/ ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر ) انظر 
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 المطمب السابع

 التوفيق لميداية بيد ا وحده

مَّ  ُتْسِمعُ  َواَل  اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  اَل  َفِإنَّكَ  ﴿ قال تعالى:  ِبَيادِ  َأْنتَ  َوَما * ُمْدِبِرينَ  َولَّْوا ِإَذا الدَُّعاءَ  الصُّ
 [ّٓ ,ِٓ: الرـك]﴾  ُمْسِمُمونَ  َفُيمْ  ِبآَياِتَنا ُيْؤِمنُ  َمنْ  ِإالَّ  ُتْسِمعُ  ِإنْ  َضَ َلِتِيمْ  َعنْ  اْلُعْميِ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

بأدلة تكحيده, كضرب لو األمثمة عمييا, كرغب كرىب,   ا سبحانو رسكلو أعمـ لما
صرارىـ عمى الكفر كعدـ اإليماف رغـ األدلة كالبراىيف سكاء المرئية  كبيف لو حاؿ المشركيف كا 

أف التكفيؽ   عندىا بيف ا  التي شاىدكىا في الككف, أك اآليات التي سمعكىا مف الرسؿ؛
 يمقاه كيسميو عـ سبحانو؛ كذلؾ ليربط عمى فؤاد نبيو  غيره ألحد ليس أمرىـ لميداية بيده, كأف

الناس, كىـ الميت,  مف أصناؼ بثبلثة كمثؿ لو حاؿ ىؤالء المشركيف دعكتو, عف االعراض مف
 األصِـّ  ككذا إرشاد الممكف, مف أبعد كالمحاؿي  محاؿه  الميِّتً  إرشاد أف كالمعمـك كاألصـ, كاألعمى,

 .ُ؛ لذلؾ لـ يستفيدكا مف الدعكة كلـ يؤمنكاكاألعمى مف األمكر الصعبة

 : معاني المفرداتثانًيا

مَّ ﴿  ـي االنسداد , يق﴾:  الصُّ مى ـي: كأصؿ الص  مى اؿ قناة صماء , إذا لـ تكف مجكفة, مف الص 
فقد حاٌسة الٌسمع, كبو مف انسد ٍت خركؽ مسامعو, ك  صم:فاَل, كصممت القاركرة, إذا سددتيا

 .ِييصًغي إلى الحٌؽ كال يقبمويكصؼ مف ال 

 .ّمعرضيف: ﴾: أىم َولَّْوا ُمْدِبِرينَ ﴿ 

 .ْ﴾: يحتمؿ معنييف: بصارؼ, كبمانع ِبَيادِ  ﴿

                                                           

ُ :(, نظـ الدرر: لمبقاعي ِْٖ/ ُٓ) (, المباب: البف عادؿ الحنبميَُُ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر
(ُٓ /ُِْ.) 

ِ :(.ُٖ/ ُ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ِْٗالمفردات: لمراغب ) انظر 

ّ :(.ُِِ/ ْ(, تفسير القرآف: لمسمعاني )ّّْتنكير المقباس: لمفيركز أبادم ) انظر 
ْ :(.ُُٕ/ َِ(, جامع البياف: لمطبرم )ِّٔ/ ِمعاني القرآف: لمفراء ) انظر 
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 كيقاؿ يبصر, كفي افتقاد البصيرة, أىف شىٍأنو مف عىم ا البصر افتقاد في يقاؿ ﴾: العىمىى: اْلُعْميِ ﴿ 
 .ُكعىـو  أىٍعمىى: الثاني كفي أىٍعمىى,: األٌكؿ في

 . ِمخمصكف, خاضعكف, متذلمكف  : ﴾: يعني ُمْسِمُمونَ ﴿ 

 : المطائفثالثًا

, حيث شبو الكفار بالمكتى في ّ﴾ استعارة تصريحيةَفِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى ... اآلية ﴿  (ُ
 .ْعدـ إحساسيـ, كبالصـ في عدـ سماعيـ لممكاعظ كالبراىيف

األصـ في حاؿ اإلدبار, مع أنو ال يسمع سكاء أقبؿ أك أدبر؛ تخصيص عدـ السماع مف  (ِ
 .ٓكذلؾ ألنو إذا كاف مقببل يفيـ بالرمز كاالشارة, فإذا كلى كأدبر ال يسمع كال يفيـ باإلشارة

 : القراءاترابًعا

مَّ  ُتْسِمعُ  َواَل ﴿  - ُ  ﴾  الدَُّعاءَ  الصُّ

  ﴿ مُّ ﴾ بالياء كفتحيا, كرفع ﴿  َواَل َيْسَمعُ قرأ ابف كثير ﴾, أم: ال ينقادكف لمحؽ لعنادىـ الصُّ
 كما ال يسمع األصـ ما يقاؿ لو.

  ﴿ مَّ  ﴾ بالتاء كضميا, كنصب ﴿ َواَل ُتْسِمعُ كقرأ الباقكف ﴾ عمى أنيا خطاب لرسكؿ ا  الصُّ
 ﴿ :ْوَتىَفِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلمَ , كحجتيـ ما ذكره في أكؿ اآلية, كىك قكلو ﴾ٔ. 

 

                                                           

ُ :(.ِٓلمكفكم )(, الكميات: ٖٖٓالمفردات: لمراغب ) انظر 
ِ :لمسمرقندم )ُُٕ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر :  (.ُٖ/ ّ(, بحر العمـك

ّ : ذا  االستعارة التصريحية ىي التي يذكر فييا المشبو بو مع ذكر القرينة, نحك: لقيت أسدنا في الحماـ, كا 
     قمنا: المنية, أم المكت, أنشبت, أم عمقت أظفارىا بفبلف, فقد شبينا المنية بالسبع في اغتياؿ النفكس.

 ([.َِالتعريفات: لمجرجاني ) انظر:] 
ْ :(, صفكة التفاسير: لمصابكني ُّٔ/ ْر الحساف: لمثعالبي )(, الجكاىُّٓ/ ِالتسييؿ: البف جزم ) انظر

(ِ /ْْٓ.) 
ٓ :(.َٕٔ/ ِ(, مدارؾ التنزيؿ: لمنسفي )ُِِ/ ْتفسير القرآف: لمسمعاني ) انظر 
ٔ :(, الحجة في ْْٗ/ ٓ(, الحجة لمقراء: ألبي عمي الفارسي )ُٔٓحجة القراءات: البف زنجمة ) انظر

 (.ِْٗ-ِْٖ) القراءات: البف خالكيو
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 ﴾  اْلُعْميِ  ِبَيادِ  َأْنتَ  َوَما﴿  -ِ

 ﴿ ٍمزىة سكاف اٍليىاء مف غير ألؼ ىكذا )ِبَيادِ  قرأ حى ة كا  ٍفتيكحى (, كيفتح ياء َتْيدي﴾ ًبالت اًء مى
 عمى النصب. ﴾اْلُعْميَ ﴿
  فتح اٍليىاء ك   .ُ﴾ اْلُعْميِ ﴾, كخفض ياء ﴿  ِبَيادِ  ﴿لؼ بٍعدىىا أكىاٍلبىاقيكفى ًباٍلبىاء مىٍكسيكرىة كى

 : المعنى اإلجماليخامًسا

في الكفار الذيف لـ يؤمنكا بو  نبيو في ىذه اآليات فيضرب لو المثؿ يسمي ا 
سبحانو, فيخبره عف حاليـ أنيـ بمنزلة المكتى الذيف ال يسمعكف, كال يبصركف فمف تقدر أف 

ف ا قد ختـ ا عمى سمعيـ كأبصارىـ, تفيميـ, فيكف عميؾ فإنؾ قد أديت ما أرسمت بو,  كا 
ككذلؾ ىـ كاألصـ إذا كلى مدبران ىؿ يسمعؾ أك  تنزيمو, مكاعظ مف عمييـ ييتمى ما فيـ فسمبيـ

يفيمؾ, فمف أعماه ا عف الحؽ كاالستقامة لف يستطيع كلف يقدر أحد أف يسدده, إنما أنت 
 كعقمو, كفيمو تدب ره ا كتاب سمع إذا بآياتنا فيؤم الذم تيسمع كتيفيـ فقط مف آمف بآياتنا؛ ألف

النافع, فيككف حاليـ  السماع يسمع الذم فيك فيو, حدٌ  الذم ا حدكد إلى كانتيى فيو, بما كعمؿ
  .ِالخضكع  بالطاعة, كالتذلؿ لو, كلمكاعظو, كأكامره, كنكاىيو

 ىداف: المقاصد واَلاسادسً 

النتفاعيـ بيا في اإليماف با, كقبكؿ الحؽ كالعمؿ بو,  اتصاؼ المؤمف بالحياة كالسمع؛ .ُ
كألف المؤمف ترد عمى قمبو أمطار البراىيف فتنبت في قمبو العقائد الحقة, كيسمع زكاجر 

 .ّالكعظ فتظير منو األفعاؿ الحسنة, كتختفي السيئة
  .ْبياف أف الكفار أمكات, كلذا ىـ ال يسمعكف كال يبصركف .ِ

 

                                                           

ُ :(.ُٗٔ(, التيسير: لمداني )ُٔٓحجة القراءات: البف زنجمة ) انظر 

ِ لمزجاج: القرآف معاني(, ُُٕ-ُُٔ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر (ْ /َُٗ.) 

ّ :(.ْْٔ(, تيسير الكريـ لمسعدم )ُُُ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ْ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُُٗ.) 
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, فإنيـ قالكا ا يريد مف الكؿ بإثبات المشيئة كاإلرادة   ُالمعتزلة القدريةعمى الرد  .ّ
 .ِاإليماف, غير أف بعضيـ يخالؼ إرادة ا

 , كافريف بو, كأف إيماف المؤمف إنما ىك بتكفيؽ ا.انقساـ الخميقة إلى مؤمنيف با  .ْ
بيد ا كحده, فقد تعبدنا ا بأف ندعك أف يستمر الداع في دعكتو, كأال ينظر لمنتائج, فيي  .ٓ

 إليو, كلـ يتعبدنا بالنتائج.   

 

 المطمب الثامن

 أطوار خمق اإلنسان

 ُقوَّةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  ُقوَّةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخَمَقُكمْ  الَِّذي المَّوُ ﴿  قال تعالى:
 [ْٓ: الرـك]﴾  اْلَقِديرُ  اْلَعِميمُ  َوُىوَ  َيَشاءُ  َما َيْخُمقُ  َوَشْيَبةً  َضْعًفا

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

 مف الدالالت كالحجج, كأعاد مف بكجكه البعث عمى قدرتو عمى سبحانو دؿ كلما          
 إلى أكلو مف الريح أحكاؿ كذكر إرساؿ الرياح كىك اآلفاؽ, دالئؿ مف دليبل مضت التي الدالئؿ
أحكالو, فكاف دليبلن مف األدلة الجامعة  كذكر اآلدمي خمؽ كىك األنفس دالئؿ مف دليبل أعاد آخره

 .ّعمى قضية البدء كاإلعادة

 

                                                           

ُ الذيف ىـ الناس اف زعمكا البصرم, كقد الحسف مجمس عف اعتزؿ الغزالي, عطاء بف كاصؿ أصحاب :ىم 
 ىذا كألجؿ تقدير؛ كال صنع الحيكانات سائر أعمار في كال اكسابيـ في    ليس كأنو أكسابيـ يقدركف
 بيف بالمنزلة االسبلـ أمة مف الفاسؽ في دعكاىـ عمى اتفاقيـ كمنيا, قدرية المسممكف سماىـ القكؿ

 األمة قكؿ العتزاليـ معتزلة المسممكف سماىـ ىذا كألجؿ كافر؛ كال مؤمف ال فاسؽ أنو كىى المنزلتيف,
 [.(ْٗ) البىٍغدادم القىاىر لعىٍبد: الفرؽ بيف الفرؽ(, ِِِ) لمجرجاني: التعريفات انظر:] .بأسرىا

ِ :(.ْٔ/ ُْ(, الجامع: لمقرطبي )ُُُ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ّ :(.ُِٕ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ُُُ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
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 : معاني المفرداتثانًيا

ٍعؼي  َضْعفٍ  ِمنْ ﴿  عيؼى  كقد القٌكة, خبلؼي : ﴾: الض  ًعيؼه  فيك ضى والمقصود بو في اآلية  ,ُضى
 كانكا ما كىك ضعؼ, حاؿ في كالثاني: أم, مييف, كماء نطفة األكؿ: أم, مف عمى وجيين:

 .ِأطفاالن  اصغارن  كالصغر, أم الطفكلة مف االبتداء في عميو

 .ّ﴾: أم: شبابنا ُقوَّةً ﴿ 

 .ْمصدر كالش يب, أم: الشمط والشيبة:﴾: أم: ىرمان ككبران,  َضْعًفا َوَشْيَبةً ﴿ 

 المطائف :ثالثًا

 ﴾. . . ُقوَّةً  َضْعٍف.الطباؽ بيف ﴿  (ُ
 .ٓ﴾؛ ألف معناه المبالغ في العمـ كالقدرة اْلَعِميُم اْلَقِديرُ صيغة المبالغة ﴿  (ِ
﴾   َضْعفٍ  ﴾ المذككر ثانيان ىك عيف ﴿َضْعٍف ﴾ لمنكعية فػػػػ﴿  ُقوَّةً  ﴿﴾ ك َضْعفٍ  تنكير ﴿ (ّ

 .ٔأكالن ﴾ المذككرة ُقوًَّة ﴾ المذككرة ثانيان عيف ﴿  ُقوَّةً  المذككر أكالن, ك﴿

 : القراءاترابًعا

 فيو عف كاختمؼ الضاد في المكاضع الثبلثة, بفتح كحمزة عاصـ قرأ: ﴾ َضْعفٍ  ِمنْ ﴿        
الباقكف قرأ فيككف لو الكجييف, ك لعاصـ أيضان خبلفان  الضـ فييا اختار أنو عنو فركل حفص

  .ٕ﴾ ُضْعفٍ  ِمنْ بالضـ ﴿ 

                                                           

ُ ( َٔٓالمفردات: لمراغب.) 
ِ :لمسمرقندم )ُُٖ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر : / ُْ(, الجامع: لمقرطبي )ُٖ/ ّ(, بحر العمـك

 (.ُِٓ/ ِ(, مجاز القرآف: ألبي عبيدة )ْٔ
ّ :( معاني القرآف: لمزجاج ِِّ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )َّٕ/ ٕالكشؼ كالبياف: لمثعمبي ) انظر

(ْ /ُُٗ.) 
ْ :(, التفسير البسيط: َّْٗ/ ٗ(, تفسير القرآف: البف أبي حاتـ )ُِٓ/ ِمجاز القرآف: ألبي عبيدة ) انظر

 (.ّٖ/ ُٖلمكاحدم )
ٓ ( ِصفكة التفاسير: لمصابكني /ْْٓ)(ُُّ/ُِالمنير: لمزحيمي ) , التفسير. 
ٔ ( ُِالتحرير كالتنكير: البف عاشكر /ُِٖ.) 

ٕ ( ِالنشر: البف الجزرم /ّْٓ.) 
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 المعنى اإلجمالي :خامًسا

 ثـ تراب, مف فأصمو حاؿ, بعد حاالن  الخمؽ أطكار في اإلنساف تنقؿ عمى تعالىا  ينبو))       
 ثـ الركح, فيو كينفخ لحمان, يكسى ثـ عظامان  يصير ثـ مضغة, مف ثـ عمقة, مف ثـ نطفة, مف

 حدثان, ثـ صغيران, يككف حتى قميبلن  قميبلن  يشب ثـ. القكل كاىف نحيفان  ضعيفان  أمو بطف مف يخرج
, ثـ يشيخ ثـ فيكتيؿ, النقص في يشرع ثـ الضعؼ, بعد القكة كىك. شابان  ثـ مراىقان, ثـ  كىك ييـر

 الظاىرة الصفات كتتغير ,ُالممة كتشيب كالبطش, كالحركة اليمة فتضعؼ. القكة بعد الضعؼ
 يشاء ما يفعؿ: ﴾ أمَيَشاُء  َما َيْخُمقُ  َوَشْيَبةً  َضْعًفا ُقوَّةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ ﴿ : قاؿ كليذا كالباطنة؛
 .ِ((﴾ اْلَقِديرُ  اْلَعِميمُ  َوُىوَ ﴿  يريد, بما عبيده في كيتصرؼ

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

الترديد في األحكاؿ المختمفة, كالتغيير مف ىيئة إلى ىيئة, كصفة إلى صفة, أظير دليؿ )) .ُ
 .ّ((كأعدؿ شاىد عمى الصانع العميـ القادر

 .ْ((عقيدة البعث كالجزاء بذكر األدلة العقمية التي ال ترد بحاؿتقرير )) .ِ
بياف أطكار خمؽ اإلنساف, حيث يمر بمراحؿ ثبلث, متفاكتة ىبكطا كصعكدا, ضعفا كقكة, ال  .ّ

نما يتغير, كىذا دليؿ عمى القدرة المطمقة  سبحانو في خمقو  .ٓيبقى عمى حاؿ كاحدة, كا 
بأطكار كمراحؿ مختمفة, كذلؾ بناء الدكؿ كالممالؾ تمر بمراحؿ كما أف خمؽ اإلنساف قد مر  .ْ

كأطكار يجب أف يفطف ليا اإلنساف, ككذلؾ البناء العممي كغيره مف األشياء؛ لذلؾ يجب أف 
يتماشى اإلنساف كفؽ ىذه األطكار فبل يقفز قفزات مستعجمة غير حكيمة تؤدم إلى ىبلكو 

 كىبلؾ بنائو.

 

                                                           

ُ  ُة اكز شحمة اأٍليذينىٍيًف فىًييى : المّْمَّ ٍفرىًة. ]لِّم ةالٌشٍعر ًإذا جى : المِّم ةي أىٍكثىري ًمفى اٍلكى ًف اأٍلىٍصمىًعيِّ جميرة  انظر:, كعى
 ([.ُِّ/ ُ(, غريب الحديث: لمحربي )ُٖٔ/ ُالمغة: البف دريد )

ِ ( ٔتفسير القرآف: البف كثير /ِّٕ.) 
ّ لمزمخشرم: الكشاؼ (ّ /ْٖٔ.) 

ْ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /ُّٗ.) 
ٓ :(.ُُٓ/ ُِ(, التفسير المنير: لمزحيمي )ُّٗ/ ْأيسر التفاسير: لمجزائرم ) انظر 
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 المبحث السادس 

  نياية المجرمين وصبر المؤمنين

 ث ثة مطالبيشتمل عمى و 

 أحكاؿ الناس يـك القيامةالمطمب اَلول: 

  مكقؼ الكفار مف اآلياتالمطمب الثاني: 

 الصبرعمى  النبي  حضالمطمب الثالث: 
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 المطمب اَلول

 أحوال الناس يوم القيامة

 * ُيْؤَفُكونَ  َكاُنوا َكَذِلكَ  َساَعةٍ  َغْيرَ  َلِبُثوا َما اْلُمْجِرُمونَ  ُيْقِسمُ  السَّاَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ  ﴿ قال تعالى:
يَمانَ  اْلِعْممَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوَقالَ   َوَلِكنَُّكمْ  اْلَبْعثِ  َيْومُ  َفَيَذا اْلَبْعثِ  َيْومِ  ِإَلى المَّوِ  ِكتَابِ  ِفي َلِبْثُتمْ  َلَقدْ  َواإلِْ
 [ٕٓ - ٓٓ: الرـك] ﴾ ُيْسَتْعَتُبونَ  ُىمْ  َواَل  َمْعِذَرُتُيمْ  َظَمُموا الَِّذينَ  َيْنَفعُ  الَ  َفَيْوَمِئذٍ  * َتْعَمُمونَ  اَل  ُكْنُتمْ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

أحكاؿ الناس  بذكر عمى البعث بشتى األدلة كالبراىيف, أردؼ قدرتوتعالى ا  بيف لما
 .ُركى د  يى  لمف عبرة ذلؾ في ليككف كالسعداء؛ األشقياء مف يـك القيامة

 : معاني المفرداتثانًيا

  .ِ((يحمؼ))﴾:  ُيْقِسمُ  ﴿

قىامىة: ًباٍلمىكىافً  المبث))﴾: َلِبُثوا ﴿   .ّ((لىوي  مبلزما ًبوً  اإٍلً

 .ْ((الزماف مف القميؿ الكقت))﴾  َساَعةٍ  ﴿

 .ٓالقيامة ﴾: يكـ اْلَبْعثِ  َيْومِ ﴿ 

ٍكـي  , كىك:(عىذىرى )﴾: مف مادة  َمْعِذَرُتُيمْ  ﴿ رى
ٔ  ًحى  اإلنساف ا ًإٍصبلى مىٍيوً  أيٍنًكرى  مى , عى ـو ـي  ًبكىبلى   كىااًلٍس

                                                           

ُ :(, تفسير المراغي ُِٖ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ُُُ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر
(ُِ /ٔٔ.) 

ِ لمسمرقندم: العمـك بحر(, ُُٗ/ ْ) لمزجاج: القرآف معاني(, ِّٔ/ ِ) لمفراء: القرآف معاني (ّ /ُٖ.) 
ّ لمكفكم: الكميات (ّْْ.) 
ْ لمراغب: المفردات (ّْْ.) 

ٓ :(.ِّٗغريب القرآف: البف قتيبة ) انظر 
ٔ :ْوُم  ([.ُِٗ/ ٖطىمىبي الش ٍيًء. ]العيف: لمفراىيدم ) الرَّ
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, كأصؿ  نفسو في كاف ما أزاؿ أم: فعذره, فبلف إلى اعتذر جيتو عف الشيء إزالة العذر اٍلعيٍذري
 .ُفيو التقصير: األمر في الظاىر. كالتعذيرً  في أك الحقيقة في عميو

كع ًمٍنييـ ﴾: يٍطمب ُيْسَتْعَتُبونَ  ﴿ ا, كالرُّجي   .ِكاإلساءة الذ نب عىف العتبى, أم: الرِّضى

 : المطائفثالثًا

﴾, فالمراد  َساَعةٍ .... َما َلِبُثوا َغْيَر  السَّاَعةُ َوَيْوَم َتُقوُم الجناس التاـ في قكلو تعالى: ﴿  (ُ
  .ّبالساعة أكالن القيامة, كبالثانية المدة الزمنية

يَماَن ذكر اإليماف بعد العمـ في قكلو ﴿  (ِ عميو, كتشريفا  ﴾؛ تنبييان َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َواإلِْ
 .ْألمره

ضافة البعث ﴿  (ّ    ﴾,   َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة تكرير األلفاظ الدالة عمى أسماء يـك القيامة, كا 
﴾, لمتأكيد عمى قضية البعث,  َفَيْوَمِئذٍ  ﴾, ﴿ َفَيَذا َيْوُم اْلَبْعثِ ﴾, ﴿  ِإَلى َيْوِم اْلَبْعثِ ﴿ 

 .  كترسيخيا في النفكس, كترىيب الكفار كالمشركيف مف ىذا اليـك

 : القراءاترابًعا

 ﴾  َيْنَفُع .... اآلية اَل  َفَيْوَمِئذٍ ﴿ 

 عمى بالتاء الباقكف كقرأ ﴾, َيْنَفعُ التذكير ﴿  عمى بالياء عاصـ, كحمزة, كالكسائي قرأ
 مؤنث( المعذرة) لفظإنما ىك لمراعاة المفظ, حيث إف  بالتاء لمف قرأ والحجة ٓ.﴾َتْنَفعُ  ﴿التأنيث 

 ال المعنى إلى فذىب ,(كالُعذر) مصدر فؤلنو بالياء قرأ مف وأما حجة ,فتـ تأنيث الفعؿ مف أجمو
 .ٔالمفظ إلى

                                                           

ُ :الفركؽ المغكية: لمعسكرم  (,َْٕ/ ِ(, الصحاح: لمجكىرم )ِّٓ/ ْمقاييس المغة: البف فارس ) انظر
(ِّٓ). 

ِ المغة لمجمع: الكسيط المعجـ(, ّٕٓ) لمسجستاني: القرآف غريب: انظر (ِ /ِٖٓ.) 
ّ لمزحيمي: المنير التفسير(, ْْٓ/ ِ) لمصابكني: التفاسير صفكة :انظر (ُِ /ُُٔ.) 
ْ عطية البف: الكجيز المحرر :انظر (ْ /ّْْ.) 

ٓ ( ِالنشر: البف الجزرم /ّْٔ.) 
ٔ :(.ِٔٔ/ ِمعاني القراءات: لؤلزىرم ) انظر 
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 : المعنى اإلجماليخامًسا

يخبر ا عف يكـ تجيء ساعة البعث, فيبعث الخمؽ مف قبكرىـ, كعف حاؿ المجرميف     
َما َلِبُثوا َغْيَر الذيف كانكا يكفركف با في الدنيا, كيكتسبكف فييا اآلثاـ, كحمفيـ با أنيـ ﴿ 

﴾ يكذبكف كيحمفكف عمى الكذب  َكاُنوا ُيْؤَفُكونَ ﴾ أم: في قبكرىـ, فيـ كذلؾ في الدنيا ﴿ َساَعةٍ 
كىـ يعممكف. فيرد عمييـ المؤمنكف العمماء في اآلخرة, كما أقامكا عمييـ حجة ا في الدنيا, 

أم: في كتاب  ﴾ َلَقْد َلِبْثُتْم ِفي ِكتَاِب المَّوِ فيقكلكف ليـ حيف يحمفكف ما لبثكا غير ساعة: ﴿ 
﴾ يقكؿ:  َفَيَذا َيْوُم اْلَبْعثِ ﴾ أم: مف يكـ خمقتـ إلى أف بعثتـ, ﴿  ِإَلى َيْوِم اْلَبْعثِ األعماؿ, ﴿ 

﴾ أنكـ مبعكثكف مف بعد المكت,  َوَلِكنَُّكْم ُكْنُتْم اَل َتْعَمُمونَ فيذا يكـ يبعث الناس مف قبكرىـ ﴿ 
﴾  اَل َيْنَفُع الَِّذيَن َظَمُموا َمْعِذَرُتُيمْ ف مف قبكركـ ﴿ فمذلؾ كنتـ تكذبكف, فيكـ القيامة حيف تبعثك 

﴾, كىك قكليـ: ما عممنا أنو يككف, كال أنا نيبعث, َمْعِذَرُتُيْم يعني: المكٌذبيف بالبعث في الدنيا ﴿ 
يقكؿ: كال ىؤالء الظممة ييسترجعكف يكمئذ عما كانكا يكٌذبكف بو في  ﴾ َواَل ُىْم ُيْسَتْعَتُبونَ ﴿ 
 .ُلدنياا

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

نذار لمكافريف بيكلو, كلسكؼ يقؼ المجرمكف أماـ ا.  .ُ  تككيد البعث كا 
بياف أف معذرة الظالميف إذا جاء المكت أك يكـ القيامة ال تقبؿ منيـ, كلف ينفعيـ ما يقدمكف  .ِ

 مف أعذار, كلف يطمب منيـ االستعتاب كالتكبة.
 كأىميما, في الدنيا كاآلخرة.فضؿ العمـ كاإليماف  .ّ
طبع ا عمى قمكب الكفار كختـ عمييا بالخاتـ فبل يدخميا نكر ألنيـ مردكا عمى التكذيب  .ْ

 كالعناد, كممئت عقكليـ بالخرافات كالضبلالت.
 قصر عمر الدنيا إذا قكرف بعمر اآلخرة, لذلؾ يغتنميا اإلنساف في طاعة ا. .ٓ
 ﴾ ال يعني إنكار عذاب القبر أك التيكيف مف شأنو. َر ساَعةٍ ما َلِبُثوا َغيْ قكلو تعالى: ﴿  .ٔ

                                                           

ُ كثير البف: القرآف تفسير(, ُُٗ-ُُٖ/ َِ) لمطبرم البياف جامع :انظر (ٔ /ِّٖ.) 
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الكاقع خير شاىد كدليؿ, لذا يقكؿ المؤمنكف لمكفار: إف كنتـ منكريف البعث فيذا يـك البعث  .ٕ
 .ُالذم كنتـ تنكركنو

 

 المطمب الثاني

 موقف الكفار من اآليات

 الَِّذينَ  َلَيُقوَلنَّ  ِبآَيةٍ  ِجْئَتُيمْ  َوَلِئنْ  َمَثلٍ  ُكلّْ  ِمنْ  اْلُقْر نِ  َىَذا ِفي ِلمنَّاسِ  َضَرْبَنا َوَلَقدْ ﴿  قال تعالى:
 [ٗٓ ,ٖٓ: الرـك]﴾  َيْعَمُمونَ  اَل  الَِّذينَ  ُقُموبِ  َعَمى المَّوُ  َيْطَبعُ  َكَذِلكَ  * ُمْبِطُمونَ  ِإالَّ  َأْنُتمْ  ِإنْ  َكَفُروا

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

ثبات الكحدانية, كدالئؿ اإليماف, طرؽ السكرة ىذه كضحت لما  عقب ذلؾ البعث, كا 
مف  كاليدل, فمـ ييٍبًؽ ألحد عذره كال شيئه  البياف في القصكل الغاية كبمكغو بالقرآف, بالتنكيو

 .ِإشكاؿ, كمع ىذا فإف مكقؼ الكفار مف ىذه اآليات ىك الكفر كالتكذيب

 : معاني المفرداتثانًيا

كاذبكف, : كالمعنى. بالكذب جاء إذا كأكذب. بالباطؿ جاء إذا الرجؿ أبطؿ: ﴾: يقاؿ ُمْبِطُمونَ  ﴿
ّكمزكركف

.  

 األمكر لفيـ قابؿ غير الختـ عميو, كتصييره ىك: القمب عمى كالطبع ﴾: مف طىبىعى,َيْطَبُع ﴿ 
  .ْالدينية

 

                                                           

ُ :(, أيسر التفاسير: ُُٗ-ُُٖ/ ُِلمزحيمي )(, التفسير المنير: ِْٔ/ ٓالتفسير الحديث: لدركزة ) انظر
 (.ّٗ/ ّ(, التفسير الكاضح: لحجازم )ُّٗ/ ْلمجزائرم )

ِ :(.ُّْ -ُّّ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ُّٓ-ُّْ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ّ :لمسمرقندم ) انظر :  (.ُُِ/ ْ(, أنكار التنزيؿ: لمبيضاكم )ُٗ/ ّبحر العمـك
ْ :(.ُّْ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ُّٔغريب القرآف: لمسجستاني ) انظر 
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 : المطائفثالثًا

ِإْن َأنُتْم ﴾, ثـ االنتقاؿ إلى صيغة الجمع في ﴿  َوَلِئن ِجْئَتُيْم ِبآَيٍة ...صيغة اإلفراد في ﴿  (ُ
﴾ فمـ يقكلكا لرسكليـ مثبلن: أنت مبطؿ؛ كذلؾ ألف الرسكؿ حيف ييكذِّبو قكمو  ِإالَّ ُمْبِطُمونَ 

فيقكلكف: أنت مبطؿ, فمعؿ مف أتباعو المؤمنيف بو مىٍف يدافع عنو كيشيد بصدقو, فجاءت 
كف: أنت مبطؿ ككؿ مىٍف )يتشدد لؾ(, أك يككف صيغة الجمع لتفيد الشمكؿ, فكأنيـ يقكل

 ﴾ أم: كاذبكف.  ُمْبِطُمونَ ﴾ يعني: كؿ الرسؿ ﴿ ِإْن َأنُتْم ..المعنى ﴿ 
كذلؾ ألف  يحاسبيـ؟؛كصؼ ا الكفار بأنيـ ال يعممكف, فمماذا يختـ عمى قمكبيـ, كلماذا  (ِ

كاآليات الككنية الدالة عمى عدـ العمـ نتيجة غفمتيـ كتقصيرىـ, فإف ا قد أقاـ ليـ األدلة 
 .ُكجكده تعالى, فمـ ينظركا في ىذه اآليات, كلـ يؤمنكا بيا

 اإلجمالي: المعنى رابًعا

 عف ليـ اكتنبيين  عمييـ, ااحتجاجن  القرآف؛ ىذا في لمناس ضربو األمثاؿ يخبر تعالى عف
   تقكؿ ما صدؽ عمى بداللة :أم﴾  ِبآَيةٍ  ِجْئَتُيمْ  َوَلِئنْ ﴿  كمف ثـ يخاطب نبيو . ا كحدانية

 نبٌكتؾ, كأنكركا رسالتؾ, جحدكا الذيف ليقكلفٌ : يقكؿ ﴾ُمْبِطُموَن  ِإالَّ  َأْنُتمْ  ِإنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َلَيُقوَلنَّ ﴿ 
ثـ  .األمكر ىذه مف بو تجيئكننا فيما مبطمكف إال بو أتاكـ فيما امحمدن  المصٌدقكف أييا أنتـ إف

 كالعظات, الًعبر ىذه مف ا عند مف محمد يا بو تأتييـ ما حقيقة يعممكف ال الذيفجزاء  يبيف ا
 عمييـ يتمك ما عنو يفيمكف كال حيجة, ا عف يفقيكف ىك الختـ عمى قمكبيـ فبل البيِّنات, كاآليات

 .ِيترٌددكف طغيانيـ في لذلؾ فيـ كتابو, آم مف

 واَلىداف المقاصد: خامًسا

رشادىـ لمحؽ بشتى األمثاؿ المتعددة, كشتى ألكاف  .ُ مف سنف ا سبحانو في خمقو دعكتيـ, كا 
األدلة المشاىدة؛ ليستدلكا بيا عمى غير المشاىد, ليأخذكا مف مرائييـ, كمف حكاسيـ دليبلن 

                                                           

ُ :(.ُُٔٓٓ, ُُّٓٓ/ ُٗالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
ِ :(.َُِ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
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عمى ما غاب عنيـ؛ لئبل يككف ىناؾ عذر أك حجة ألحد ممف كفركا برسميـ, كىذا مف 
 ُليي.صميـ العدؿ اإل

إذا ما أنزلت عميو آية, كالقكؿ إف ما جاء بو باطؿ؛ ألف  تعجؿ الكفار إلى تكذيب النبي  .ِ
 ِىذا ىك شأف الجاىؿ الٌضاؿ المنغمؽ قمبو, كالمعمية بصيرتو.

خطر الجيؿ في الديف, إذ أىمو ال يفيمكف عف ا كال ييتدكف إلى سبؿ الخير كطريؽ  .ّ
 يات كاألحاديث بالحث عمى طمب العمـ. السعادة كالكماؿ؛ لذلؾ جاءت اآل

 ّأسكأ أحكاؿ اإلنساف عندما يطبع عمى قمبو لكثرة ذنكبو فيصبح ال يفيـ كال يعقؿ شيئا. .ْ
ٍتـ عمى قمكب المشركيف ال يككف إال بعد استنفاد كؿ كسائؿ الدعكة, فمـ يستجيبكا فبل أمؿى  .ٓ الخى

 ْفي ىدايتيـ كال جدكل مف سماعيـ.
ليب القرآف الكريـ في الدعكة إلى التكحيد, كالتي مف ضمنيا ضرب األمثاؿ, أىمية فيـ أسا .ٔ

 لنسيـ في نجاح الدعكة كتفكقيا.
مراعاة الخطاب القرآني لبيئة المدعكيف, حيث يستخدـ أساليب مكجكدة في بيئة المخاطب,  .ٕ

 كلكف بطريقة عرض جديدة, كيضرب المثؿ باألشياء المشاىدة لدييـ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُ :(.ُٓٗ/ ْ(, أيسر التفاسير: لمجزائرم )ُُْٕٓ/ ُٖالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
ِ :(.ّْٔ/ ٓالتفسير الحديث: لدركزة ) انظر 
ّ :(.ُٔٗ-ُٓٗ/ ْأيسر التفاسير: لمجزائرم ) انظر 
ْ :(.ُُٓٓٓ/ ُٗالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
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 الثالثالمطمب 

 الصبرعمى  النبي  حض

 [َٔ: الرـك]﴾  ُيوِقُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َيْسَتِخفَّنَّكَ  َواَل  َحقّّ  المَّوِ  َوْعدَ  ِإنَّ  َفاْصِبرْ  ﴿  قال تعالي:

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

كما جاء بو مف الحؽ, خاصة  ,لما اشتد عناد الكفار, كلـ يؤمنكا كيصدقكا بالنبي 
بالصبر عمى ىؤالء الجاىميف, كعدـ االلتفات إلى  كبعد ظيكر األدلة الساطعة, أمر ا نبيو 

 .ُعنادىـ, كأنسو كسبله بتحقيؽ كعده مف االنتقاـ مف المكذبيف, كنصره عمييـ

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِيستفزنؾ كال لكبلميـ, تضطرب ال أم: الخفة ﴾: مف َيْسَتِخفَّنَّكَ  َواَل ﴿ 

كعمى كبل الكجييف  ,ّ: عمى كجييف: أم: ال يؤمنكف, أك شاككف ال يصدقكف﴾ ُيوِقُنونَ  اَل ﴿ 
 .ْفالمعنى كاحد فإف اإليماف في المغة ىك التصديؽ

 : المطائفثالثًا

التناسؽ كالترابط المعجز بيف أكؿ السكرة, كآخرىا, فكما افتتحت بالكعد  بالنصر في قكلو 
 المَّوِ  َوْعدَ  * الرَِّحيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُىوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْنُصرُ  المَّوِ  ِبَنْصرِ  * اْلُمْؤِمُنونَ  َيْفَرحُ  َوَيْوَمِئذٍ تعالى: ﴿ 

: ]﴾  َيْعَمُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكنَّ  َوْعَدهُ  المَّوُ  ُيْخِمفُ  اَل  بالنصر  بالكعد فقد ختمت, [ٔ, ٓ, ْالرـك
ا  . ٓأيضن

                                                           

ُ :(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر ٖٔ/ ُِ(, تفسير المراغي )َُّ/ ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم ) انظر
(ُِ /ُّٓ.) 

ِ :(ُِٗ/ ْ(, معاني القرآف: لمزجاج )ُّٔ/ ِالتسييؿ: البف جزم ) انظر. 
ّ  :لمسمرقندم )انظر :  (.ِّٓ-ِّْ/ ْالنكت كالعيكف: لمماكردم ) (,ُٗ/ ّبحر العمـك
ْ :(.ِِمختار الصحاح: لمرازم ) انظر 

ٓ :(.ْْٔ/ ٓ(, التفسير الحديث: لدركزة )َُّ/ ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم ) انظر 
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 : القراءاترابًعا

  .ُ﴾ َيْسَتِخفَّنَّكَ  َواَل ﴾, كقرأ الباقكف بتشديدىا ﴿  َيْسَتِخفَّْنكَ  َواَل قرأ ركيس بتخفيؼ النكف في ﴿ 

 إلجمالي: المعنى اخامًسا

 ربو, رسالة كأف يبمِّغيـ عف ما ينالو مف أذل المشركيف, بالصبر  نبيو  يأمر ا 
 أصحابؾ كتمكيف كتمكينؾ بيـ, كالظفر عمييـ, النصر مف كعدؾ الذم ا كعد ثـ يقكؿ لو إف

 اَل  الَِّذينَ  َيْسَتِخفَّنَّكَ  َواَل ﴿  حٌؽ, فالكاجب عميؾ كأصحابؾ الثبات, كأيضان  األرض في كتيب اعؾ
 كال بالمعاد, يكقنكف ال الذيف با المشرككف ىؤالء كرأيؾ حممؾ ال يستخففٌ  أم:﴾  ُيوِقُنونَ 
 .ِرسالتو تبميغيـ مف كم فؾ لما كالنفكذ ا, أمر عف فيثبطكؾ الممات, بعد بالبعث يصٌدقكف

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

 .ّكجكب الصبر كالتزاـ الحمـ كاألناة ميما جيؿ الجاىمكف .ُ
أكقات الشدة ىي إبتبلء كتمحيص؛ لمتمييز بيف الصادقيف كالكاذبيف, حتى ال يبقى تحت راية  .ِ

ال إلو إال ا إال الصناديد األقكياء القادركف عمى حمؿ ىذا المكاء إلى العالـ كمو, كحتى تنفي 
 .ْبث عف ىذا الديف مف المنتفعيف كغيرىـ مف أصحاب األغراض كالحاجاتالخى 

﴾ إشارة إلى كجكب مداكمة النبي عميو الصبلة كالسبلـ  َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن اَل ُيوِقُنونَ َواَل ﴿  .ّ
 .ٓعمى الدعاء إلى اإليماف فإنو لك سكت لقاؿ الكافر إنو متقمب الرأم, ال ثبات لو

عدـ االستعجاؿ في رؤية ثمرات الجيد الدعكم, كقطؼ الثمرات, كتأخير النصر ال يعني  .ْ
 كة.ترؾ الدع

الثبات عمى الحؽ في كجو الكفار كالمشركيف, كعدـ االنخداع بكسائميـ, أك مجاراتيـ في  .ٓ
 باطميـ, فإف الثبات دعكة بمساف الحاؿ.

                                                           

ُ :(.ُّٕ(, المبسكط: البف ميراف )ِْٔ/ ِالنشر: البف الجزرم ) انظر 
ِ لمطبرم: البياف جامع :انظر (َِ /َُِ.) 

ّ لمجزائرم: التفاسير أيسر (ْ /ُٗٔ.) 

ْ :(.ُُٖٓٓ/ ُٗالخكاطر: لمشعراكم ) انظر 
ٓ ( ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم /ُُّ.) 
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الكثرة ليست دليبلن عمى صحة المنيج المعتقد, كما أف القمة ال تنبئ عف بطبلف المنيج, فقد  .ٔ
, كلـ يكف أتباعو كثر, ككصؼ الكفار الذيف ﴾َواَل َيْسَتِخفَّنََّك  جاء الخطاب لمنبي مفردان ﴿
 ﴾. الَِّذينَ عمى الباطؿ بمفظ الجمع ﴿ 
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 الثالث الفصل

 تربية اَلبناء

 مباحث أربعةيشتمل عمى و 

 نيفالمحس صفات ك القرآف خصائص: اَلول المبحث

 الجزاء مف جنس العمؿ: الثاني المبحث

 البنو ككصاياه لقماف قصة: الثالث المبحث

  لتكحيد كالتحذير مف دعكة الشيطافا دالئؿ: الرابع المبحث
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 اَلول المبحث

 المحسنين صفات و القر ن خصائص

 نيمطمب يشتمل عمىو 

 القرآف  خصائص: اَلول المطمب

  صفات المحسنيف كثمارىا الطيبة: الثاني المطمب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
691 

 اَلول المطمب

 القر ن خصائص

 [ّ ,ُ:لقماف] ﴾ ِلْمُمْحِسِنينَ  َوَرْحَمةً  ُىًدى * اْلَحِكيمِ  اْلِكتَابِ   َياتُ  ِتْمكَ  * الم ﴿قال تعالى:

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

بعد أف أشار ا سبحانو في أكاخر الركـ إلى القرآف كككنو معجزة, كضرب فيو شتى 
بأمره بالصبر كالثبات,  أنكاع األمثاؿ, كمع ذلؾ كذب بو الكفار, عندىا أخذ ا يسمي النبي 

كجعؿ يعدد لو في بداية سكرة لقماف خصائص القرآف مف اإلحكاـ, كاليدل, كالرحمة, كمع ىذه 
  .ُينتفع بو إال أىؿ الطاعات الصفات ال

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِ﴾: القرآف اْلِكتَابِ ﴿ 

: تقكؿ منع, بمعنى حكـ الفعؿ مف مأخكذ -فعيؿ بزنة -الحكمة, كالحكيـ ﴾: مف اْلَحِكيمِ ﴿ 
 والمعنى ىنا عمى .كالشركد الجمكح مف لمنعيا فميا في ةمى كى الحى  كضعت إذا الفرس, حكمت
 يأتيو ال المتقف :الثاني. كاألحكاـ كالحراـ بالحبلؿ آياتو أىحكمت المحكـ :أحدىا :أوجو أربعة
ا.  عند مف أنو البيف :الثالث األكؿ. المعنى مف قريب كىك خمفو, مف كال يديو بيف مف الباطؿ
 كىذه المعاني يحتمميا النص كميا. ,ّالحكيـ يظيره كما بنفسو الحكمة مف يظير أنو :الرابع

 .ْالضبللة مف بيانان : ﴾: يعني ُىدىً ﴿ 

 .ٓالقرآف ىذا في ا أنزؿ بما العمؿ كيحسنكف, الطاعاتً  ىذه يىٍفعمكف الذيف ىـ﴾: ِلْمُمْحِسِنينَ ﴿ 
                                                           

ُ :(.ُُْ/ ِٓمفاتيح الغيب: الرازم ) انظر 
ِ ( ِمجاز القرآف: ألبي عبيدة /ُِٔ.) 
ّ :(, النكت كالعيكف: َُٗ/ ُُ(, التفسير الكسيط: لطنطاكم )ُْٕالفركؽ المغكية: لمعسكرم ) انظر

 (.ِّٔ/ ْلمماكردم )

ْ ( لمسمرقندم :  (.َِ/ ّبحر العمـك

ٓ الحمبي لمسميف: المصكف الدر(,ُِْ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع :انظر (ٗ /َٔ.) 
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 : المطائفثالثًا

﴾؛ كذلؾ لممبالغة  ُىًدى َوَرْحَمًة لّْْمُمْحِسِنينَ التعبير بالمصدر عف اسـ الفاعؿ في قكلو: ﴿  (ُ
 في اليداية, كالرحمة. 

{ بيذه}{ الدالة عمى البعد, كلـ يشر إلييا بتمك﴾ أشار إلى اآليات القريبة } ِتْمَك  َياتُ ﴿  (ِ
 .ُالدالة عمى القرب؛ لبياف عمك الرتبة, كلسمك كرفعة القدر كالشأف

 : القراءاترابًعا

 ﴾  َوَرْحَمةً  ُىًدى﴿ 

 ىدل ىك إضمار عمى أحدىما معنييف: عمى ﴾ بالرفع, َوَرْحَمةٌ  ُىًدى﴿  حمزة قرأ
 عمى ﴾ بالنصب َوَرْحَمةً  ُىًدى﴿  الباقكف كقرأ .لممحسنيف كرحمة ىدل تمؾ كالثاني كرحمة,

  .ِاليداية حاؿ في الكتاب آيات تمؾ المعنى: الحاؿ, فيككف

 : المعنى اإلجماليخامًسا

 محكمة, آياتو: ﴾ أم اْلَحِكيمِ  اْلِكتَابِ   َياتُ ﴿  إلى التعظيـ عمى دالة إشارة تعالى يشير
 المعاني أجؿ عمى الدالة كأبينيا, كأفصحيا, األلفاظ بأجؿ جاءت خبير, كأنيا حكيـ مف صدرت

كمع كؿ ىذا اإلحكاـ . اختبلؼ كال تناقض, فييا فميس كتكاطأت, كميا اتفقت كأحسنيا, كقد
 مف إال بيا, كالعمؿ اإليماف عف معرضكف بيا, االىتداء محركمكف الناس أكثر كاإلتقاف, إال أف

 ﴾ ُىًدى﴿  فإنو .الخمؽ إلى كالمحسنكف ربيـ عبادة في المحسنكف كىـ كعصمو, تعالى ا كفقو
 بو ليـ تحصؿ ليـ, ﴾ َوَرْحَمة﴿  الجحيـ, طرؽ مف كيحذرىـ المستقيـ, الصراط إلى ييدييـ ليـ,

 الضبلؿ عنيـ كيندفع كالسركر, كالفرح الجزيؿ, كالثكاب الكثير, كالخير كاآلخرة, الدنيا في السعادة
 .ّكالشقاء

 

                                                           

ُ :(.ُِٕ/ ُِ(, التفسير المنير: لمزحيمي )ْْٗ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكني ) انظر 
ِ  :(.ّٔٓ(, حجة القراءات: البف زنجمة )ّْٔ/ ِالنشر: البف الجزرم )انظر 

ّ يسير بتصرؼ( ْٔٔ) لمسعدم: الكريـ تيسير. 
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 : المقاصد واَلىدافسادًسا

, كىذا كص, كطس, كلـ يستطع خصكمو تحديو بياف إعجاز القرآف حيث أيًلؼى مف مثؿ آلـ, .ُ
 عمى حد مف قاؿ بأف ىذه الحركؼ إنما جاءت لمتحدم كاإلعجاز.

 .ُبياف أف القرآف بياف لميدل المنجي المسعد, كرحمة لمف آمف بو كعمؿ بما فيو .ِ
 .ِ((ىذا القرآف ممتنع أف يتطرؽ إليو الفساد, كمبرأ مف الخمؿ كالتناقض كاالختبلؼ)) .ّ
كاتباع ما جاء فيو مف األحكاـ  اية كالرحمة, إال بالقرآف الكريـلف تتحصؿ البشرية عمى اليد .ْ

 كالتشريعات كالعقائد كاألخبلؽ فإنيا مف عند حكيـ خبير يعمـ ما يصمح اإلنساف كما يفسده.

 

 الثاني المطمب

 الطيبة وثمارىا المحسنين صفات

َ ةَ  ُيِقيُمونَ  الَِّذينَ ﴿  قال تعالى:  َعَمى ُأوَلِئكَ *  ُيوِقُنونَ  ُىمْ  ِباآْلِخَرةِ  َوُىمْ  الزََّكاةَ  َوُيْؤُتونَ  الصَّ
 [ٓ ,ْ: لقماف] ﴾ اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َوُأوَلِئكَ  َربِّْيمْ  ِمنْ  ُىًدى

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

صفاتيـ مف  لما ذكر ا سبحانو أف اليداية كالرحمة تككف لممحسنيف, ثـ بيف ا 
يتاء الزكاة, كاليقيف بالبعث كبكؿ ما جاء بو  .ّإقاـ الصبلة, كا 

 : معاني المفرداتثانًيا

قىامىة ُيِقيُمونَ  ﴿ ـى  مف)): ﴾: اإٍلً مىٍيًو, كىاٍستمرٌ  أدامو ًإذا أىقىامىوي  مف أىك كسكاه, قكمو ًإذا الش ٍيء أىقىا  أىك عى
ـى  مف  .ْ((كتجمد ًفيوً  جد ًإذا: كأقامو ًباأٍلىمر قىا

                                                           

ُ بتصرؼ يسير.(ُٖٗ/ ْ) يسر التفاسير: لمجزائرمأ , 
ِ ( ُُالتفسير الكسيط: لطنطاكم /َُُ.) 

ّ السعكد ألبي: السميـ العقؿ إرشاد(, ّْٓ/ ْ) عطية البف: الكجيز المحرر :انظر (ٕ /ٖٔ.) 
ْ لمكفكم: الكميات (َُٔ.) 
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َ ةَ  ﴿ المقصكدة,  المعيكدة األركاف ىي: وفي الشرع, ُ﴾: ىي: الدعاء في قكؿ األكثريف الصَّ
 .ِمقدرة أكقات في محصكرة بشرائط معمكمة, كأذكار مخصكصة, أركاف عف أك عبارة

  .ّاإلعطاء: ﴾: اإًليتاء ُيْؤُتونَ  ﴿

 حصؿ إذا: يىٍزكيك الٌزرع زىكىا: يقاؿ تعالى, ا بركة عف الحاصؿ الٌنمكٌ : الز كىاةً  ﴾: أصؿ الزََّكاةَ ﴿ 
 لمالؾو  مخصكص ماؿ في الماؿ مف طائفة إيجاب عف عبارة: الشرع كفي .كبركة نمكٌ  منو

 .ْمخصكص

 : المطائفثالثًا

ُىُم َوُىْم باآلخرة ُىْم ُيوِقُنوَن أولئك عمى ُىًدى مّْن رَّبِّْيْم وأولئك اإًلطناب في قكلو: ﴿  .ُ
﴾؛ لزيادة الثناء  ُأولِئكَ  ﴾, كاسـ اإلشارة ﴿ُىْم ﴾, كذلؾ بتكرار ضمير الغيبة ﴿  اْلُمْفِمُحونَ 

 عمييـ كالتكريـ ليـ.
 .ٓ﴾ يفيد الحصر, أم: ىـ المفمحكف ال غيرىـوأولئك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن قكلو تعالى: ﴿  .ِ
 .ٔ﴾ لمتعظيـ ُىًدى تنكير ﴿ .ّ

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 ُيِقيُمونَ  الَِّذينَ  كصفات المحسنيف, فيـ ﴿ نعت يخبر ا تعالى في ىذه اآليات عف
 ُيْؤُتونَ بحدكدىا, ثـ كصفيـ بأنيـ ﴿  كيتمكنيايعني: يقركف بالص بلةى المفركضة ﴾  الصَّ ةَ 
 ُىمْ  ِباآْلِخَرةِ  َوُىمْ ﴿  أمكاليـ, ككصفيـ باإليماف بالبعث فقاؿ ﴾ المفركضة عمييـ فيالزََّكاةَ 

    لذلؾ ككٌفقيـ طريقيـ ليـ بٌيف كنكر ربيـ مف بياف عمى صفتيـ كصفت الذيف ﴾ ىؤالءُيوِقُنونَ 

                                                           

ُ :(.ْٓ/ ُ(, الزاىر: ألبي بكر األنبارم )َُٕٕ/ ِجميرة المغة: البف دريد ) انظر 
ِ :(.ُّْ(, التعريفات: لمجرجاني )ُٓأنيس الفقياء: البف الركمي ) انظر 
ّ ( ُٔالمفردات: لمراغب.) 
ْ :(.ُُْ(, التعريفات: لمجرجاني )َّٖالمفردات: لمراغب ) انظر 
ٓ  :(.ُِٕ/ ُِ(, التفسير المنير: لمزحيمي )ْْٗ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكني )انظر 
ٔ :(.ُُُ/ ُُ(, التفسير الكسيط: لطنطاكم )ْٔٔلمسعدم ) :تيسير الكريـ انظر 
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كا ما المدرككف بالخير, المٍنًجحكف الفائزكف ىـ ىؤالء: ﴾ أم الُمْفمحونَ  ُىمُ  وُأوَلِئكَ ﴿   كأممكا رىجى
 .ُالقيامة يكـ ربيـ ثكاب مف

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

يا عمى كجييا كفي كقتيا أداء كامبلن, كيؼ ال كقد فرضيا ا عمينا ئإقامة الصبلة كأدافضؿ  .ُ
ٍت بكاسطة الكحي.   بالمباشرة, في رحمة اإلسراء كالمعراج, أما باقي التكاليؼ فقد فيًرضى

فضؿ إيتاء الزكاة في إحياء ركح التكافؿ كالتعاكف, كزيادة ركح المحبة بيف الناس مما يؤدم  .ِ
 اسؾ المجتمع كاألمة.إلى تم

فرض ا سبحانو الزكاة لمفقراء كالمساكيف مف عباده؛ إنما ىك ليضمف ليـ ميقكمات الحياة,  .ّ
كالعيش الكريـ في ككنو الذم استخمفيـ فيو كدعاىـ إليو, كلـ ال كأنت إذا دعٍكتى شخصان إلى 

يا إشارة لكؿ مف كلى أمران بيتؾ ال بيد  أٍف تكرمو, كتقـك عمى راحتو, كتكفير ما يمـز لو, فكأن
 مف أمكر المسمميف أف يكفر العيش الكريـ لمف تحت يده.

اليداية كالداللة الحقة ال تككف إال , كالقانكف الذم ينبغي أف يحكمنا كنطمئف إليو ال يككف  .ْ
إال ؛ ألف البشر ربما ينتفعكف مف قكانينيـ, كقد تتحكـ فييـ األىكاء أك يميمكف لشخص 

 .ِاب اآلخرعمى حس
يتاء الزكاة, كاإليماف باليكـ اآلخر .ٓ  .ّإف مف أخص صفات المحسنيف إقامة الصبلة, كا 

 
 

 

 

 

 

                                                           

ُ :لمسمرقندم )ُِْ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر :  (.َِ/ ّ(, بحر العمـك
ِ :(, الظبلؿ: لقطبُُٕٗٓ -ُُٖٕٓ -ُُْٕٓ -ُُّٕٓ/ ُٗالخكاطر: لمشعراكم ) انظر (ٓ /

 (.ُٖٗ/ ْ(, أيسر التفاسير: لمجزائرم )ِْٖٕ-ِّٖٕ

ّ ( ُِالتفسير المنير: لمزحيمي /ُِٗ.) 
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 المبحث الثاني

 الجزاء من جنس العمل  

 ث ثة مطالب يشتمل عمىو 

  ىـؤ كجزاإعراض الكافريف عف القرآف المطمب اَلول: 

  جزاء المؤمنيف جنات النعيـالمطمب الثاني: 

 كحدانية اعمى  دليؿخمؽ السمكات كاألرض في  عجازاالالمطمب الثالث: 
 تعالى
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 اَلول المطمب

 ىمؤ وجزا القر ن عن الكافرين إعراض

 َوَيتَِّخَذَىا ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  المَّوِ  َسِبيلِ  َعنْ  ِلُيِضلَّ  اْلَحِديثِ  َلْيوَ  َيْشَتِري َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ ﴿  قاؿ تعالى:
َذا * ُمِيينٌ  َعَذابٌ  َلُيمْ  ُأوَلِئكَ  ُىُزًوا  ِفي َكَأنَّ  َيْسَمْعَيا َلمْ  َكَأنْ  ُمْسَتْكِبرًا َولَّى  َياتَُنا َعَمْيوِ  ُتْتَمى َواِ 
 [ٕ ,ٔ: لقماف] ﴾ أَِليمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبشّْْرهُ  َوْقرًا ُأُذَنْيوِ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

 كبيف أيضان  حكيمة, آيات عمى يشتمؿ حكيـ كتاب القرآف ا سبحانو كتعالى أف بيف لما
 الكفار حاؿ بذكر بسماعو, عطؼ كينتفعكف ا بكتاب ييتدكف الذيف كىـ السعداء, حاؿ

 كالغناء المزامير استماع عمى كأقبمكا ا, كبلـ بسماع االنتفاع عف أعرضكا الذيف األشقياء,
     .ُالطرب فاشتغمكا بيا كآالت باأللحاف

 : معاني المفرداتثانًيا

ا,  ذكر عف يميي , كىي: الغناء؛ ألنوفيو ثمانية أقوال َلىل التفسير﴾:  اْلَحِديثِ  َلْيوَ ﴿  
 في كالخكض الديف في الجداؿك  سبحانو, ا عف أليى ماك كالطبؿ كالمزمار, كالباطؿ, كالشرؾ, 

  .ِكالكيانة  كالقمار, الباطؿ, كقيؿ: السحر,

بيف األدلة, أف المقصكد  اختاره ابف جرير كابف عطية؛ جمعناكالذم يرجحو الباحث ما 
 عف ا نيى مما كنحكه, غناء مف, ا سبيؿ عف ممييان  الحديث مف كاف ما بميك الحديث, كؿٌ 

 . ّلعمـك قكلو تعالى رسكلو؛ أك استماعو

                                                           

ُ :(.َّّ/ ٔ(, تفسير القرآف: البف كثير )ُُٓ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :(, تفسير القرآف: البف أبي حاتـ ُْٗ/ ْ(, معاني القرآف: لمزجاج )ِّٕ/ ِمعاني القرآف: لمفراء ) انظر

 (.ِّٗ -ِّٖ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )َّٔٗ/ ٗ)
ّ :(.ّْٔ/ ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )َُّ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
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ؿي  ِلُيِضلَّ ﴿   كيقاؿ اليداية, كيضاٌده المستقيـ, الٌطريؽ عف العدكؿي : ﴾:  مف ضؿ, كالض بلى
ؿي   المستقيـ الٌطريؽ فإفٌ  ,كثيران  أك كاف يسيران  ,سيكان  أك كاف عمدان  المنيج, عف عدكؿو  لكؿٌ  الض بلى
  .ِكالمعنى ىنا:  ليصٌد, كيخرج الناس مف اليداية ,ُالمرتضى ىك الذم

  .ّمذؿ : أم: ﴾ ُمِيينٌ  َعَذابٌ ﴿ 

 .ْكالقرآف اإليماف الحؽ, مف سماع عف مستكبران  أدبر, كأعرض: ﴾: يعني ُمْسَتْكِبرًا َولَّى﴿ 

   .ٓ﴾: أم صممان, كثقبلن في األذف بحيث يعسر إدراؾ المسمكعات َوْقرًا ﴿

 : المطائفثالثًا

﴾ استعارة تصريحية, حيث شٌبو حاؿ المشتريف لميك  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْيَو اْلَحِديثِ ﴿  (ُ
بحاؿ مف يشترم سمعة كىك خاسر فييا, كاستعار لفظ يشترم لمعنى يستبدؿ بطريؽ االستعارة 

 التصريحية.
﴾, حيث ذكرت أداة التشبيو الكاؼ,  َكَأنَّ في ُأُذَنْيِو َوْقراً التشبيو المرسؿ المجمؿ في قكلو: ﴿  (ِ

 كحذؼ كجو الشبو. 
﴾؛ ألف البشارة إنما تككف في  َفَبشّْْرُه ِبَعَذاٍب أَِليمٍ التيكـ كاالستيزاء في قكلو: ﴿  أسمكب (ّ

  .ٔالخير, كاستعماليا في الشر سخرية كتيكـ كاستيزاء

 

 

 
                                                           

ُ :لمراغب المفردات (َٓٗ). 
ِ لمطبرم: البياف جامع :انظر (َِ /َُّ.) 

ّ ( ْالنكت كالعيكف: لمماكردم /ِّٗ.) 
ْ :لمسمرقندم ) انظر :  (.ُْٕٓ/ ٗ(, اليداية: لمكي بف أبي طالب )ُِ/ ّبحر العمـك
ٓ :(, التبياف: البف اليائـ ّْٔ/ ْ(, المحرر الكجيز: البف عطية )ِِٕ/ ْتفسير القرآف: لمسمعاني ) انظر

(ِِٔ.) 

ٔ :(.ُُّ-َُّ/ ُِالتفسير المنير: لمزحيمي ) (,َْٓ-ْْٗ/ ِصفكة التفاسير ) انظر 
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 : القراءاترابًعا

       ؼ كحفص بالنصب, نسقان عمى قكلو:قرأ يعقكب كحمزة كالكسائي كخم ﴾: َوَيتَِّخَذَىا ﴿ .ُ
َوِمَن ﴾ بالنسؽ عمى قكلو: ﴿  َوَيتَِّخُذَىا﴾, كقرأ الباقكف بالرفع ﴿  َوَيتَِّخَذَىا﴾ ك﴿  ِلُيِضلَّ ﴿ 

 ﴾.  النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْيَو اْلَحِديثِ 
﴾, عمى معنى ليصير أمره إلى  ِلَيِضلَّ  ﴾: قرأ ابف كثير كأبك عمرك بفتح الياء ﴿ ِلُيِضلَّ ﴿  .ِ

ف لـ يكف يقدر أنو إلى أف يضؿ, كقرأ الباقكف  يضؿ فإنو سيصير أمره الضبلؿ, فكأنو كا 
 .ُ﴾, عمى معنى ليضؿ غيره, فإذا أضؿ غيره فقد ضؿ ىك أيضان  ِلُيِضلَّ ﴿  ضـبال

 : المعنى اإلجمالياخامسً 

, الكبلـ مف لمقمكب, المميية األحاديث أف مف الناس مف يختار يخبر ا   محـر
 كاألقكاؿ التي ال كالعصياف, كالفسكؽ, الكفر, في المرغبة األقكاؿ كالباطؿ مف كالغناء, كالمغك,

: ﴾ أم ِعْممٍ  ِبَغْيرِ ﴿  الناس ﴾ ِلُيِضلَّ ﴿  الحديث؛ ليك شراء كسبب .دنيا كال ديف في فييا نفع
 في يقدح حتى ىذا, لو يتـ كال كبلـ الحؽ المحكـ, عف غيره كصده أضؿ بفعمو, ضؿ بعدما
 َعَذابٌ ﴿  ليذا كاف جزاؤىـ بيا؛ جاء كبمف بيا, كيسخر اىزكن  ا آيات كيتخذ كالحؽ, اليدل
َذا﴿  قاؿ كليذا كأضمكا, ضمكا بما ﴾ ُمِيينٌ  إال أنو  ليا, كينقاد بيا ﴾ ليؤمف  َياُتَنا َعَمْيوِ  ُتْتَمى َواِ 

 ِفي َكَأنَّ ﴿  بؿ ﴾ َيْسَمْعَيا َلمْ  َكَأنْ ﴿  ليا, راد   عنيا, مستكبر إدبار أدبر: أم ﴾ُمْسَتْكِبرًا  َولَّى ﴿
 َفَبشّْْرُه ِبَعَذابٍ ﴿  .ىدايتو في حيمة ال فيذا؛ األصكات إليو تصؿ ال صمما: أم ﴾ َوْقرًا ُأُذَنْيوِ 
 ًنٍعمىتً  فبل الشر, أىؿ بشارة كىذه أمره, بعظيـ يدرل كال قدره, يقادر لقمبو, كلبدنو, ال مؤلـ ﴾أَِليمٍ 

 .ِالبشارة

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

اآليات تنديد بفريؽ مف الناس يتمسككف باألحاديث الباطمة ليضمكا بيا سامعييا عف  في)) .ٔ
 .ّ((سبيؿ ا دكف عمـ

                                                           

ُ :(.ّٔٓ(, حجة القراءات: البف زنجمة )ِٗٗ, ّْٔ/ ِ) النشر: البف الجزرم انظر 
ِ :(, بتصرؼ.ْٕٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
ّ لدركزة: الحديث التفسير (ْ /ِِْ.) 
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سطكانات, كحرمة حفبلت الرقص إلحرمة الغناء, كحرمة شراء األغاني في األشرطة كا .ِ
كغيرىما كالغناء الشائعة اليكـ في العالـ كافره كمسممو, فقد استدؿ ابف مسعكد كابف عباس 

 ُ﴾ عمى منع استماع المزامير, كالغناء باأللحاف كآالت الطرب.َلْيَو اْلَحِديِث  بقكلو: ﴿
َلَيُكوَننَّ ِمْن ُأمَِّتي َأْقَواٌم, َيْسَتِحمُّوَن الِحَر َوالَحِريَر, َوالَخْمَر "  كيؼ ال, كقد صح عف النبي 

 .ِ" اِزفَ َوالَمعَ 
ىناؾ فرؽ بيف عذاب المؤمف كعذاب الكافر, فإف عذاب المؤمف ليطير فيك غير مييف,  .ّ

بخبلؼ عذاب الكافر فيك مييف, فالجزاء مف جنس العمؿ مف يريد أف يييف كبلـ ا أىانو 
  .ّا 

حاؿ الكفار كالمشركيف في كؿ زماف مقابمة الحجة كالبياف, بالسخرية, كاالستيزاء, كالتيكـ,  .ْ
 س بحجة مثميا.كلي

 كبدينو كبرسمو.  كالجيؿ با  ,مف أسباب الضبلؿ كالكفر, الكبر .ٓ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ُ البف: المسير زاد(, ُّْ/ ُِ) لمزحيمي: المنير التفسير(, َِِ/ ْ) لمجزائرم: التفاسير أيسر :انظر 
 (.َّْ/ ّ) الجكزم

ِ ا: بىابي , األىٍشًربىةً : ًكتىابي : البخارم أخرجو اءى  مى ٍمرى  يىٍستىًحؿُّ  ًفيمىفٍ  جى ييسىمِّيوً  الخى  برقـ(, َُٔ/ ٕ, )اٍسًموً  ًبغىٍيرً  كى
 .األشعرم مالؾ أبي حديث مف(, َٗٓٓ)

ّ :(.ُُٔ-ُُٓ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
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 الثاني المطمب

 النعيم جنات المؤمنين جزاء

اِلَحاتِ  َوَعِمُموا  َمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿ قال تعالى:  َحقِّا المَّوِ  َوْعدَ  ِفيَيا َخاِلِدينَ  * النَِّعيمِ  َجنَّاتُ  َلُيمْ  الصَّ
 [ٗ ,ٖ: لقماف] ﴾ اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُىوَ 

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

الذيف يعرضكف, كيتكلكف عف آياتو مستكبريف, كيقبمكف  الكفرة ىؤالء حاؿ ا  ذكر لما
 كما المؤمنيف بذكر عقب أفعاليـ, عمى بالنار عمى الميك كالمعاصي, كعندما بشرىـ كتكعدىـ

ن اتً  مف بو كعدىـ ؛ جى  .ُالفرؽ بيف مف يسمع كيطيع, كبيف مف يتكلى كيستكبر ليبيف الن ًعيـً

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِ((بساتيف)) ﴾:  َجنَّاتُ  ﴿

ميكد ِفيَيا َخاِلِدينَ ﴿  مىدى, كالخي  الحالة عمى كبقاؤه الفساد, اعتراض مف الشيء تبٌرم ىك: ﴾: مف خى
ميكدي  العرب تصفو كالفساد التغيير عنو يتباطأ ما ككؿٌ  عمييا, ىك التي : الجٌنة في بالخمكد, كالخي
 فييا ماكثيف عمييا, كالمعنى ىنا: الفساد اعتراض غير مف عمييا التي الحالة عمى األشياء بقاء
ّنياية غير إلى

.  

: اْلَعِزيزُ ﴿   أك, كعده إنجاز مف ليمنعو يعجزه؛ كال شيء يغمبو ال الذم أعدائو مف المنتقـ ﴾: ىيكى
 .ْكضده الشيء عمى يقدر, كعيده تحقيؽ

 

                                                           

ُ :(.ُُٔ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )ّْٔ/ ْالمحرر الكجيز: البف عطية ) انظر 
ِ ( َِجامع البياف: لمطبرم /ُِّ.) 

ّ :(.ُْٕٓ/ ٗاليداية: لمكي بف أبي طالب ) (,ِِٗ-ُِٗالمفردات: لمراغب ) انظر 
ْ :(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي ِْٗ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ِِٕ/ ْتفسير القرآف: لمسمعاني ) انظر

 (.َٕ/ ٕالسعكد )
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 ُ: المطائفثالثًا

 أكثر كاسعة الرحمة أف إلى إشارة الجنات ىنا؛ كجمع العذاب في اآليتيف السابقتيف, تكحيد (ُ
 الغضب. مف

 الرحيـ أف إلى ﴾؛ إشارة النَِّعيمِ  َجنَّاتُ ﴿  المعرؼ إلى باإلضافة الجنة كتعريؼ العذاب, تنكير (ِ
نما النقمة, يبيف كال القمب, إلى لمراحة إيصاال كيعرفيا النعمة, يبيف   تنبييا. عمييا ينبو كا 

نما خالدكف, فيو بأنيـ يصرح كلـ ,عذاب قاؿ (ّ  كصرح ,﴾ ُمِيينٌ  ﴿: بقكلو الخمكد إلى أشار كا 
 يذكره ﴾, كلـ َحقِّا المَّوِ  َوْعدَ ﴿ : بقكلو ذلؾ كأكد ,﴾ ِفيَيا َخاِلِدينَ : ﴿ بقكلو بالخمكد الثكاب في

 في اآليتيف السابقتيف.
 يقؿ لـ ثـ ﴾, المَّوِ  َوْعدَ ﴿  بنفسو ىاىنا كقاؿ ؛﴾ ِبَعَذابٍ  َفَبشّْْرهُ ﴿  لغيره في اآلية السابقة قاؿ (ْ

 لمصالحيف يككف ما دكف الجنة لكف يككف, ما بأعظـ إال تككف ال البشارة ألف بو؛ أبشركـ
نما ا, مف بشارة  كرضكانو. برحمتو منو بشارتيـ تككف كا 

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 كصدقكا با آمنكا الذيف اآلخرة, الدار في السعداء مف األبرار مآؿ ا  يذكر
 يتنعمكف: ﴾ أم النَِّعيمِ  َجنَّاتُ  أن َلُيمْ ﴿  ا لشريعة المتابعة الصالحة األعماؿ المرسميف, كعممكا

 كالنساء, كالمراكب كالمساكف, كالمبلبس كالمشارب, المآكؿ مف كالمسار, المبلذ بأنكاع فييا
 كال يظعنكف, ال فييا, دائما مقيمكف ذلؾ في كىـ أحد, بباؿ يخطر لـ الذم كالسماع كالنضرة
 مف ألنو محالة؛ ال كائف ىذا: ﴾ أم َحقِّا المَّوِ  َوْعدَ ﴿  حكال, كأف ىذه الجنات ىي عنيا يبغكف
 شيء, كؿ عمى القادر يشاء, لما الفعاؿ المناف, الكريـ ألنو يخمؼ الميعاد؛ ال كا ا, كعد

 أقكالو ﴾ فياْلَحِكيُم ﴿  شيء, كؿ لو كداف شيء, كؿ قير قد ﴾, الذم اْلَعِزيزُ  ُىوَ ﴿  كأيضان 
  .ِلممؤمنيف ىدل القرآف جعؿ الذم كأفعالو,

 

 
                                                           

ُ يسير بتصرؼ(. ُُٔ/ ِٓ) لمرازم: الغيب مفاتيح. 

ِ ( بتصرؼ يسير.ِّّ/ ٔتفسير القرآف: البف كثير .) 



 

 
518 

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

عمى الفسيح بكافة أشكالو كمناظره كما يحتكيو مف مخمكقات الككف ىذا سبحانو  خمؽ ا .ُ
, فالشيء الصالح عميؾ أٍف تزيد مف صبلحو, فإٍف لـ تقدر فبل أقؿ  كاإلبداع ىيئة الصبلح

 مف أٍف تدعى الصالح عمى صبلحو فبل تفسده.
جنات ال  ﴾ فيي َلُيْم َجنَّاُت النعيم﴿ فقاؿ: سبحانو جزاء اإليماف كالعمؿ الصالح ا ذكر  .ِ

 .ُجنة كاحدة, ثـ ىي جنات النعيـ أم: المقيـ الذم ال تفكتو كال يفكتؾ
 .ِ((دعكة ا تقـك عمى دعامتي الترىيب كالترغيب كالبشارة كالنذارة)) .ّ
أسمكب القرآف الكريـ قائـ عمى مقابمة األشياء بأضدادىا, فبعد أف ذكر عذاب الكفار, ذكر  .ْ

بينيا فيختار الناس أحسنيا, كلمخاطبة العقؿ كالعاطفة, فيرغب نعيـ المؤمنيف؛ لبياف الفرؽ 
 .ّكيرىب بأحسف طريقة, كأكجز عبارة

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُ ( ُٗالخكاطر: لمشعراكم /ُُْٓٗ) .بتصرؼ يسير 
ِ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /َِِ.) 
ّ :(.ُّٔ/ ُِالتفسير المنير لمزحيمي ) انظر 
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 المطمب الثالث 

 تعالى ا وحدانية عمى دليل واَلرض السموات خمق في االعجاز

 َوَبثَّ  ِبُكمْ  َتِميدَ  َأنْ  َرَواِسيَ  اَْلَْرضِ  ِفي َوأَْلَقى َتَرْوَنَيا َعَمدٍ  ِبَغْيرِ  السََّماَواتِ  َخَمقَ ﴿ قال تعالى: 
 المَّوِ  َخْمقُ  َىَذا * َكِريمٍ  َزْوجٍ  ُكلّْ  ِمنْ  ِفيَيا َفَأْنَبْتَنا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوَأْنَزْلَنا َدابَّةٍ  ُكلّْ  ِمنْ  ِفيَيا

 [ُُ ,َُ: لقماف]﴾  ُمِبينٍ  َضَ لٍ  ِفي الظَّاِلُمونَ  َبلِ  ُدوِنوِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخَمقَ  َماَذا َفَأُروِني

 أواًل: مناسبة اآليات لما  قبميا

كىي  -, كالحكمة -كىي غاية القدرة  -بصفتي العزة ا سبحانو حديثو السابؽ لما ختـ 
تقاف أفعالو  , استئنؼ-ثمرة العمـ  مستدالن بمشاىد ىذا الككف الفسيح عمى عزتو كحكمتو, كا 

حكاميا؛ كذلؾ ليقرر كيثبت التكحيد, كيبطؿ الشرؾ كالكفر مف نفكس كحياة البشر  .ُكا 

 : معاني المفرداتثانًيا

ادي  إليو, كاالستناد الشيء قصد: ﴾: مف عىمىدى, كالعىٍمدي  َعَمدٍ ﴿   كالجمع عيميده, .ييٍعتىمىدي  ما: كالًعمى
ٍاد كىك األً   .ِسطكانةكعىمىده, كًعمى

 .ّ﴾: أم: جباالن ثابتةَرَواِسَي ﴿ 

 .ْاٍلميؿ, كاالضطراب, كالتحرؾ يمنة كيسرل ىيكى : ﴾: الميد َتِميدَ  ﴿

  .ٓكفرؽ, كبسط, خمؽ: أكجو ثبلثة ﴾:  فيو َبثَّ ﴿ 

 

                                                           

ُ :(, نظـ الدرر: لمبقاعي َٕ/ ٕ(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد )ُُٕ/ ِٓمفاتيح الغيب لمرازم ) انظر
 (.ُْٓ/ ُِ(, التحرير كالتنكير: البف عاشكر )ُِٓ/ ُٓ)

ِ الجبلليف تفسير(, ٖٓٓ) لمراغب: المفردات :انظر (ُْٓ.) 
ّ لمزجاج: القرآف معاني(, ُِٔ/ ِ) عبيدة ألبي: القرآف مجاز :انظر (ْ /ُٗٓ.) 
ْ لمسمعاني: القرآف تفسير(, ُّّ/ َِ) لمطبرم البياف جامع :انظر (ْ /ِِٖ.) 

ٓ :لمسمرقندم ) انظر :  (.َّّ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ِِ/ ّبحر العمـك
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ككريـ   الفرد, ضد ىك بالذم كالمكف, كليس كالصنؼ, ﴾: المقصكد بالزكج: النكع, َكِريمٍ  َزْوجٍ ﴿ 
 .ُيعني: حسف

 : المطائفثالثًا

َىَذا َخْمُق المَِّو َفَأُروِني َماَذا َخَمَق أسمكب االستفياـ كالسؤاؿ عمى جية التكبيخ في قكلو: ﴿  (ُ
 .ِ﴾الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِو ... 

الكفار بالتكٌرط  ّ﴾ إضراب عف تبكيت َبِل الظَّاِلُموَن ِفي َض ٍل ُمِبينٍ قكلو تعالى: ﴿  (ِ
بالضبلؿ الذم ال يخفى عمى ناظر, ككضع الظاىر مكضع المضمر؛ لمداللة عمى أنيـ 

  ْ.ظالمكف بإشراكيـ
﴾؛ كذلؾ إلبراز مزيد َفَأْنَبْتَنا ﴾, ﴿  َأْنَزْلَناااللتفات مف الغيبة إلى التكمـ بنكف العظمة في ﴿  (ّ

 . ٓالنعمة االعتناء كاالىتماـ بأمر ىذه

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 رحمتو, آثار مف كنعمان  حكمتو, بدائع مف كبدائع قدرتو, آثار مف آثاران  يبيف ا سبحانو
كخمؽ   اليائؿ, كارتفاعيا مف خمؽ السمكات السبع بغير عماد رغـ ًعظميا, كسعتيا, ككثافتيا,

 فييا أيضان مف بساكنييا فبل تضطرب, كنشراألرض كجعؿ فييا الجباؿ العظيمة الشامخة لتستقر 
 األرض, في بثيا كلما كمنافعيـ, كلمصالحيـ, آدـ, لبني مسخرة ىي التي الدكاب, أصناؼ جميع
 ُكلّْ  ِمنْ  ِفيَيا َفَأْنَبْتَنا﴿  مباركا, ماء السماء مف فأنزؿ بو, تعيش رزؽ مف ليا بد ال أنو تعالى عمـ
     كبعد كؿ ىذه األدلة التي تدؿ عمى قدرتو سبحانو كتعالى, يقكؿ ليـ  المنظر, ﴾َكِريٍم  َزْوجٍ 
 العبادة, فثبت استحقاؽ مف فييـ ادعيتـ ما ﴾ ليصح ُدوِنوِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخَمقَ  َماَذا َفَأُروِني﴿ 

                                                           

ُ :(, تنكير المقباس: لمفيركز ٕٖٓ/ ّمبغكم )ل(, معالـ التنزيؿ: ّْٕ/ ْالبف عطية ) :المحرر الكجيز انظر
 (.ُّٗ/ ْ(, الجكاىر الحساف: لمثعالبي )ّْْآبادم )

ِ لمثعالبي: الحساف الجكاىر: انظر (ْ /ُّٗ.) 
ّ  ُا الرُّجؿى  تستقًبؿى  أىف: كىك, ميبك ت كالمفعكؿ ميبكِّت, فيك تىٍبًكيتنا, يبكِّت, بك تى  مف :التَّْبكيت  :انظر. ]يكرىهي  ًبمى

 ([.ٖٗ/ َُ) لؤلزىرم: المغة تيذيب(, ِّّ/ ُ) مختار ألحمد :المغة معجـ
ْ لمبيضاكم: التنزيؿ أنكار(, ِْٗ/ ّ) لمزمخشرم الكشاؼ: انظر (ْ /ُِّ.) 

ٓ عاشكر البف: كالتنكير التحرير(, َٕ/ ٕ) السعكد ألبي: السميـ العقؿ إرشاد :انظر (ُِ /ُْٔ.) 
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 ﴾  ُمِبينٍ  َض لٍ  ِفي الظَّاِلُمونَ  َبلِ ﴿ : قاؿ تعبد؛ ليذا أف بو تستحؽ ليا شيء إثبات عف عجزىـ
ًمي  : أم  كترككان  نشكران, كال حياة كال مكتان, كال ضران, كال نفعان, يممؾ ال مف عبدكا حيث كاضح جى

 .ُاألمكر لكؿ المالؾ الرازؽ لمخالؽ اإلخبلص

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

بطاؿ أمر الشرؾ, كتبكيت أىمو, عف طريؽ االستدالؿ بخمؽ تقرير كحدانية ا  .ُ , كا 
كاألرض, كما فييما مف نعمو سبحانو, كعجز آلية المشركيف المزعكمة عف الخمؽ السمكات 
  .ِفما دكنو

ـٍ ليا معارض, فإف كانت ىذه القضية  .ِ إف أم قضية تسمـ لصاحبيا كمدعييا إذا لـ يىقي
أم معارض لقكلو سبحانو, إذف ىك  صحيحة, كما كضح سبحانو أنو الخالؽ, كلـ يأتً 

ذا كاف ىناؾ خالؽ غيره سبحانو فأيف ىك؟ ىؿ درل أف كاحدان آخر أخذ  المستحؽ لمعبادة, كا 
ٍمؽ, كلماذا لـ يعارض كيدافع عف حقِّو؟ كفي ك  ابل الحاليف ال يصمح أف يككف إلين منو الخى

 .ّييعبد
 .ْ((كتاب ا يقرر أف كجكد ىذه الجباؿ يحفظ تكازف األرض فبل تميد كال تتأرجح كال تيتز)) .ّ
بالشرؾ كالمعاصي ىك المانع مف االىتداء, ال قصكر األدلة, ككضكح ضبلؿ العقكؿ  .ْ

 ٓالحجج, فكيؼ إذا كصؼ ىذا الضبلؿ بالمبيف, إذف ال تيٍرجى معو ىداية ليؤالء الظالميف.

 

 

 

 

                                                           

ُ :(.ْٖٔ-ْٕٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
ِ :المراغي تفسير  انظر (ُِ /ٕٕ.) 
ّ لمشعراكم: الخكاطر :انظر (ُٗ /ُُٕٓٗ- ُُٖٓٗ.) 
ْ لقطب: الظبلؿ (ٓ /ِٕٖٔ.) 
ٓ لمشعراكم: الخكاطر(, َِِ/ ْ) لمجزائرم: التفاسير أيسر :انظر (ُٗ /َُُٕٔ.) 



 

 
565 

 

 

 ثالمبحث الثال

 قصة لقمان ووصاياه البنو

 ستة مطالب عمى ويشتمل

 الحكمةامتناف ا عمى لقماف بإيتاء المطمب اَلول: 

 كصية بالتكحيد كالتحذير مف الشرؾالالمطمب الثاني: 

 الكصية بالكالديفالمطمب الثالث: 

 ا سبحانو كتعالىعمـ  كماؿالمطمب الرابع: 

 الصبرالكصية بالمطمب الخامس: 

 الكصية بحسف األخبلؽ كآداب معاممة الناسالمطمب السادس: 
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 اَلول المطمب

 الحكمة بإيتاء لقمان عمى ا امتنان

 َكَفرَ  َوَمنْ  ِلَنْفِسوِ  َيْشُكرُ  َفِإنََّما َيْشُكرْ  َوَمنْ  ِلمَّوِ  اْشُكرْ  َأنِ  اْلِحْكَمةَ  ُلْقَمانَ   َتْيَنا َوَلَقدْ ﴿  قال تعالى:
 [ُِ: لقماف]﴾ َحِميٌد  َغِنيّّ  المَّوَ  َفِإنَّ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

المشركيف, كأنيـ عمى الضبلؿ المبيف, أعقب بقصة  اعتقاد فساد ا  بيف أف بعد
الشرؾ, كيبيف فضمو كمنو عمى المؤمنيف بإيتائيـ الحكمة التي حـر منيا  بطبلف لبياف لقماف؛

 .ُالمشرككف

 : معاني المفرداتثانًيا

 آزر, أكالد مف كاف: كقيؿ. خالتو ابف أك أيكب أخت ابف باعكرا, بف لقماف ﴾: ىك:ُلْقَماَن  ﴿
 حكيـ عبد أنو عمى السمؼ كأكثر, العمـ منو كأخذ السبلـ عميو داكد كأدرؾ سنة, ألؼ كعاش
  .ِبنبي كليس صالح

ـي, كىىيكى  اْلِحْكَمةَ ﴿  ٍك ؿي ذىًلؾى اٍلحي ـي أىٍصؿه كىاًحده, كىىيكى اٍلمىٍنعي. كىأىك  اءي كىاٍلكىاؼي كىاٍلًمي , اٍلحى ـى كى ﴾: مف حى
, فالًحكمةي: مىٍرًجعييا إلى العىٍدؿ كالًعٍمـ كالًحٍمـ ٍنعي ًمفى الظٍُّمـً اٍلمى
ّ, :الفقو كالعقؿ  والمعنى ىنا

  .ْالقرآف, كاألمانةك النبكة, كاإلصابة في القكؿ, كقيؿ: 

ف كؿ عمى محمكد: : أم﴾ َحِميدٌ ﴿   .ٓأحد يحمده لـ حاؿ, كا 
                                                           

ُ :(, تفسير ُُٕ/ ُُ(, التفسير الكسيط: لطنطاكم )ُٕ/ ٕإرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد ) انظر
 (.ٕٗ/ ُِالمراغي )

ِ كالتنكير التحرير(, ّّّ/ ٔ) كثير البف: القرآف تفسير(, ّْٗ-ِْٗ/ ّ) لمزمخشرم: الكشاؼ :انظر :
 (.ُْٖ/ ُِ) عاشكر البف

ّ لمفراىيدم: العيف(, ُٗ/ ِ) فارس البف: المغة مقاييس :انظر (ّ /ٔٔ.) 
ْ طالب أبي بف لمكي :اليداية (,َّٕٗ/ ٗ) حاتـ أبي البف: القرآف تفسير(, ُْٓ) مجاىد تفسير :انظر (ٗ /

 (.ِّّ/ ْ) لمماكردم: كالعيكف النكت(, ُٕٗٓ

ٓ لمزمخشرم: الكشاؼ(, ُّٔ/ َِ) : لمطبرمالبياف جامع :انظر (ّ /ّْٗ.) 
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 : المطائفثالثًا

 [.أو َيْشُكْر. . وَكَفرَ اْشُكْر الطباؽ بيف ] (ُ
 .ُ﴾, كمعناه كثير الغنى, كالحمد َغِنيّّ َحِميدٌ صيغة المبالغة ﴿  (ِ
ليرشد أنو ينبغي عمى الشاكر أف جاء الشكر بصيغة المستقبؿ, كالكفر بصيغة الماضي؛  (ّ

يتكرر شكره في كؿ كقت لتكرر النعمة, كالكفر ينبغي أف ينقطع فمف كفر ينبغي أف يترؾ 
 الكفراف, أك تنبييان عمى أف الشكر بكمالو لـ يكجد, كأما الكفراف فكؿ جزء يقع منو تاـ.

 .ِتقديـ الشكر عمى الكفراف في اآلية لمترغيب بالشكر (ْ

 نى اإلجمالي: المعرابًعا

َوَلَقْد  َتْيَنا ُلْقَماَن يخبر تعالى عف امتنانو عمى عبده الفاضؿ لقماف, بالحكمة فيقكؿ: ﴿ 
﴾ يعني: أعطينا لقماف العقؿ كالفقو كاإلصابة في غير نبكة. كيقاؿ أيضان: الحكمة كالعقؿ  اْلِحْكَمةَ 

كاإلصابة في القكؿ, كلما أعطاه ا ىذه المنة العظيمة, أمره أف يشكره عمى ما أعطاه, ليبارؾ لو 
كمة, ثـ أخبره ﴾ أم: اشكر  بما أعطاؾ مف الح َأِن اْشُكْر ِلمَّوِ فيو, كليزيده مف فضمو فقاؿ ﴿ 

    :أف شكر الشاكريف, يعكد نفعو عمييـ, كأف مف كفر فمـ يشكر ا, عاد كباؿ ذلؾ عميو فقاؿ
﴾ يعني: ثكاب الشكر لنفسو, ثـ يرىب مف يكفر كيجحد نعمة  َوَمْن َيْشُكْر َفِإنَّما َيْشُكُر ِلَنْفِسوِ ﴿ 
ًميده في  َحِميدٌ َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ المََّو َغِنيّّ ﴿ فيقكؿ:  ا  ﴾ أم: غني عف خمقو, كعف شكرىـ حى
 .ّفعالو

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

 .ْكالمشركيف الذم يتخذكف مع ا سبحانو ءالية أخرل تقرير التكحيد كالتنديد بالشرؾ .ُ
ا سبحانو غني عف شكر الناس لو كما أنو ال يضٌره كفرىـ, فالشاكر ينفع نفسو, كالكافر  .ِ

 يضر نفسو. 

                                                           

ُ ( (, التفسير المنير: لمزحيمي )ّْٓ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكنيُِ /ُِْ.) 
ِ لمرازم: الغيب مفاتيح :انظر (ِٓ /ُُٗ.) 

ّ لمسعدم: الكريـ تيسير(, ِْ-ِّ/ ّ) لمسمرقندم: العمـك بحر :انظر (ْٖٔ.) 
ْ :لمجزائرم: التفاسير أيسر انظر (ْ /َِٔ.) 
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ا مستكجب لمحمد كالكجكد بذاتو مستغف عف غيره سكاء أحمده الناس أـ لـ يحمدكه )) .ّ
  .ُ((كاعترفكا بو أـ جحدكه

ىك العمؿ بيما كعبادة ا كالشكر نبو ا سبحانو عمى أٌف الحكمة األصمية كالعمـ الحقيقي )) .ْ
 .ِ((لو, حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث عمى الشكر

 

 الثاني المطمب

 الشرك من والتحذير بالتوحيد الوصية

ذْ ﴿  قال تعالى: ﴾  َعِظيمٌ  َلُظْممٌ  الشّْْركَ  ِإنَّ  ِبالمَّوِ  ُتْشِركْ  اَل  َيا ُبَنيَّ  َيِعُظوُ  َوُىوَ  اِلْبِنوِ  ُلْقَمانُ  َقالَ  َواِ 
 [ُّ: لقماف]

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

 عميو, ثـ المتظاىرة نعمو عمى ربو فشكر الحكمة, أكتى لقماف أف سبحانو بيف أف بعد
 كامبلن  يككف بأف اإلنساف مرتبة عمك ألف كىذا أيضان؛ بذلؾ ابنو بالقياـ بكعظ ذلؾ الشكر أردؼ
لغيره بأف يدعكىـ لتكحيد ا سبحانو,  كمكمبلن  كالشكر لو, نفسو بإخبلص التكحيد   في

 .ّكترؾ الشرؾ بعبادة سكل ا تعالى

 : معاني المفرداتثانًيا

كالمعنى  .اٍلعىاًقبىة ًبسكء القمب, كالتخكيؼ لو يرؽٌ  فيما بالخير الٌتذكير ﴾: مف كىعىظى, كىك َيِعُظوُ  ﴿
 . ْكيؤدبو ييذًكريهي  أم:

 
                                                           

ُ ( ْالتفسير الحديث: لدركزة /ِْٔ.) 
ِ ( ّالكشاؼ: لمزمخشرم /ّْٗ.) 
ّ ( ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم /ُُٗ)المراغي , تفسير (ُِ /ُٖ .) 

ْ لمماكردم: كالعيكف النكت(, ُُْ) لمسجستاني: القرآف غريب(, ٕٖٔ) لمراغب: المفردات :انظر (ْ /
ّّّ.) 
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 : المطائفثالثًا

ف التصغير حقيقة عمى ىك لئلشفاؽ, كالبعض قالكا: ليس ﴾ ُبَنيَّ  ﴿ تصغير  عمى كاف كا 
نما لفظو,  .ُالترقيؽ كالتمطؼ كجو عمى ىك كا 

 : القراءاترابًعا

﴾؛ ألنو صغر االبف كلـ يضفو إلى نفسو, كقرأ َيا ُبَنْي  قرأ ابف كثير بإسكاف الياء ﴿
  ﴾؛ ألنيـ أرادكا  َيا ُبَنيّْ ﴾ أراد يا بنياه, كقرأ الباقكف بكسر الياء ﴿  ُبَنيَّ َيا حفص بفتح الياء ﴿ 

بثبلث ياءات األكلى لمتصغير, كالثانية أصمية الـ الفعؿ, كالثالثة ياء اإلضافة إلى (  يا بنييي) 
يد مف النفس فحذفت األخيرة اجتزاء بالكسر كتخفيفان, كأدغمت ياء التصغير في ياء الفعؿ؛ فالتشد

 .ِأجؿ ذلؾ

 : المعنى اإلجماليخامًسا

 آتاه فإنو الذكر, بأحسف تعالى ا ذكره كقد لكلده, لقماف كصية عف مخبرنا تعالى يقكؿ
 أفضؿ يمنحو أف حقيؽ فيك إليو, كأحبيـ عميو الناس أشفؽ ىك الذم كلده يكصي كىك الحكمة,

 الَ  ُبَنيَّ  َيا﴿ شيئا فقاؿ:  بو يشرؾ كال كحده ا يعبد أكالن ككعظو بأف أكصاه كليذا يعرؼ؛ ما
 ذنب فيك الظمـ, أعظـ ىك: أم﴾  َعِظيمٌ  َلُظْممٌ  الشّْْركَ  ِإنَّ ﴿ : لو محذرا قاؿ ثـ ﴾, ِبالمَّوِ  ُتْشِركْ 
 ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَركَ  َأنْ  َيْغِفرُ  اَل  المَّوَ  ِإنَّ  أبدان كما بيف ا فقاؿ ﴿ يغفر ال عظيـ
 .ّأسمما حتى بيما زاؿ فما كافريف, كامرأتو ابف لقماف الحكيـ ككاف ,[ْٖ: النساء] ﴾َيَشاُء 

 

 

 

                                                           

ُ  :(.ّٔ/ ُْ(, الجامع: لمقرطبي )ُِْ/ ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم )انظر 
ِ :(.ْٔٓ(, حجة القراءات: البف زنجمة )ِٖٗ/ِالنشر: البف الجزرم ) انظر 

ّ كثير البف: القرآف تفسير(, ِْ/ّ) لمسمرقندم: العمـك بحر :انظر (ٔ /ّّٔ.) 



 

 
567 

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

, كتقديـ األىـ فالميـ, كالقريب مف البعيد, حيث بدأ  فقو األكلكيات في الدعكة إلى ا  .ُ
لقماف في الكعظ باألىـ كىك المنع مف اإلشراؾ, كبدأ بأىؿ بيتو بكلده يدعكه, فيذه قاعدة في 

 .ُالدعكة يجب أف يتنبو إلييا الدعاة في كؿ زماف كمكاف
 مشركعية الكعظ كاإلرشاد لمكبير كالصغير كالقريب كالبعيد. .ِ
نو لظمـ عظيـ التيكيؿ في .ّ  .ِشأف الشرؾ كا 
؛ ألف النفس المعرضة لمتزكية سبحانو ابتدأ لقماف مكعظة ابنو بطمب إقبلعو عف الشرؾ با .ْ

كالكماؿ يجب أف يقدـ ليا قبؿ ذلؾ تخميتيا عف مبادئ الفساد كالضبلؿ, فإف إصبلح 
 .ّاالعتقاد أصؿ إلصبلح العمؿ

ي مخاطبة المدعك بالعبارات التي تقرب المسافة بيف مف فقو الدعكة التمطؼ كالميف كالتكدد ف .ٓ
 ﴾ . َيا ُبَنيْ لقماف مكعظتو البنو بمفظ ﴿  أالداع كالمدعك فقد ابتد

مف فقو الدعكة كمف أسباب نجاحيا, أف ال ينسى الداعي أىمو مف دعكتو, فاستقامتيـ تككف  .ٔ
ياطيف اإلنس الذيف دعكة بمساف الحاؿ لؤلخريف, بحيث تقطع حباؿ المتربصيف بالدعكة, كش

 يتتبعكف عكرات الدعاة بسقطات أىمييـ.
ف كانكا عمى  .ٕ مف فقو في الدعكة مناقشة الفكرة كالقضية, كبياف فسادىا, ال التجريح بحاممييا كا 

  الضبلؿ المبيف؛ ألف الشخصيات تفنى كالقضية تبقى.

 

 

 

 

 
                                                           

ُ عادؿ البف: المباب(, ُُٗ/ ِٓ)لمرازم: الغيب مفاتيح :انظر (ُٓ /ْْٓ.) 

ِ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /َِٔ.) 
ّ عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ُِ /ُٓٓ.) 
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 المطمب الثالث

 الوصية بالوالدين

ْيَنا﴿  قال تعالى: ْنَسانَ  َوَوصَّ  َأنِ  َعاَمْينِ  ِفي َوِفَصاُلوُ  َوْىنٍ  َعَمى َوْىًنا ُأمُّوُ  َحَمَمْتوُ  ِبَواِلَدْيوِ  اإلِْ
نْ  * اْلَمِصيرُ  ِإَليَّ  َوِلَواِلَدْيكَ  ِلي اْشُكرْ   َفَ   ِعْممٌ  ِبوِ  َلكَ  َلْيَس  َما ِبي ُتْشِركَ  َأنْ  َعَمى َجاَىَداكَ  َواِ 

 ُكْنتُمْ  ِبَما َفُأَنبُّْئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  ِإَليَّ  ُثمَّ  ِإَليَّ  َأَنابَ  َمنْ  َسِبيلَ  َواتَِّبعْ  َمْعُروًفا دُّْنَياال ِفي َوَصاِحْبُيَما ُتِطْعُيَما
 [ُٓ ,ُْ: لقماف]﴾  َتْعَمُمونَ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

العمماء في مناسبة ىاتيف اآليتيف أثناء كصية لقماف, كمف أقرب األقكاؿ أف  تعددت أقكاؿ
لما أمر بالقياـ بحقو, بترؾ الشرؾ كعبادة غيره, أتبعو بأمر القياـ بحؽ الكالديف, لما ليما  ا 

لما  عترض, تأكيدان مىك كبلـ  :, كقيؿُمف الحؽ عمينا, كأف ىذا ال يتنافى مع تكحيد ا سبحانو
 .ِفي كصية لقماف مف النيى عف الشرؾ

 : معاني المفرداتثانًيا

ْيَنا﴿  ًصي ةي  َوَوصَّ ى, كالكى ـي : ﴾: مف الفعؿ كىصى بكعظ, كالمعنى  مقترنان  بو يعمؿ بما الغير إلى التٌقٌد
  .ّىنا كصينا أم: أمرنا

  .ْكالضعؼ كالجيد,, الشدة: أكجو ثبلثة ﴾: فيو َوْىًنا﴿ 

 .ٓفطامو ﴾: أم: ِفَصاُلوُ ﴿ 

                                                           

ُ :(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ْْٓ/ ُٓالمباب: البف عادؿ ) (,َُِ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظرُٓ /
 (.ْٖٔلمسعدم ) (, تيسير الكريـ:ُِٔ

ِ :(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي ْْٗ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ّْٖ/ ْالمحرر الكجيز: البف عطية ) انظر
 (.ّٔ/ ُْ(, الجامع: لمقرطبي )ُٕ/ ٕالسعكد )

ّ لمسمرقندم: العمـك بحر(, ُّٔ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع(, ّٕٖ)لمراغب : المفردات :انظر (ّ /ِْ.) 
ْ القرآف مجاز(, ُّٗ) األندلسي حٌياف ألبي: األريب تحفة(, ّّْ/ ْ) لمماكردم: كالعيكف النكت :انظر :

 (.ِْٗ) قتيبة البف: القرآف غريب(, ُِٔ/ ِ) عبيدة ألبي

ٓ لمزجاج: القرآف معاني(, ِِٔ) اليائـ بفال: التبياف (ْ /ُٕٗ.) 
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 .ُقاتبلؾ, كأراداؾ: ﴾: يعني َجاَىَداكَ ﴿ 

 كالصمة البر األفعاؿ, مف مف يستحسف ما المعركؼ كمعنى بالمعركؼ, ﴾: أمَمْعُروًفا  ﴿
   .ِالجميمة كالعشرة

 .ّكأقبؿ, كرجع, تىابى : ﴾: أم َأَنابَ ﴿ 

 : المطائفثالثًا

ْنَساَن مساكاة ا تعالى األـ كالكالد في رتبة الكصية بيما عمى العمكـ فقاؿ: ﴿  (ُ ْيَنا اإلِْ َوَوصَّ
﴾ , ثـ خصص األـ بدرجة ذكر الحمؿ كدرجة ذكر الرضاع فتحصؿ لؤلـ ثبلث ِبَواِلَدْيِو 

 .ْمراتب كلؤلب كاحدة؛ كذلؾ لزيادة العناية كاالىتماـ بالخاص
﴾؛ كذلؾ إًلفادة الحصر, أم,  ِإَليَّ َمْرِجُعُكمْ ﴾, ﴿  ِإَليَّ اْلَمِصيرُ تقديـ ما حقو التأخير مثؿ ﴿  (ِ

 .ٓإلٌي ال ًإلى غيرم

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 بحؽ بالقياـ أمر بالتكحيد, القياـ لكازمو مف الذم الشرؾ بترؾ بحقو, بالقياـ أمر ا لما
ْيَنا﴿ : فقاؿ الكالديف كخاصة األـ  عنده, كصية كجعمناه إليو, عيدنا: أم ﴾ اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيوِ  َوَوصَّ

 بعبكديتو, بالقياـ ﴾ كشكر ا ِلي  اْشُكرْ ﴿ : فيي مف حممت كتعبت, كأرضعت, ثـ قيؿ لو
 كالفعؿ المطيؼ, كالكبلـ الميف, بالقكؿ إلييما باإلحساف ﴾ َوِلَواِلَدْيكَ ﴿  كمف ثـ حقكقو, كأداء

كراميما, ليما, كالتكاضع الجميؿ, جبلليما, كا   كؿ مف إلييما اإلساءة كاجتناب بمئكنتيما كالقياـ كا 
 أييا كلكف إف جاىداؾ أكصاه بيذه الكصايا, مف إلى كالفعؿ, ثـ أخبر بأنو سيرجع بالقكؿ كجو,

 أراداؾ فيما تطعيما فبل شريؾ, لي أنو تعمـ ال ما العبادة في بي تشرؾ أف عمى كالداؾ اإلنساف

                                                           

ُ ( لمسمرقندم :  (.ّّٕ/ ْ(, النكت كالعيكف: لمماكردم )ِْ/ ّبحر العمـك
ِ :(.ٖٖٓ/ ّ(, معالـ التنزيؿ: لمبغكم )ُٕٗ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 
ّ :(, جامع البياف: لمطبرم )ُِٕ/ ِ(, مجاز القرآف: ألبي عبيدة )ٔٔغريب القرآف: لمسجستاني ) انظرَِ /

: لُّٗ  (.ِٓ/ ّمسمرقندم )(, بحر العمـك

ْ لمصابكني: التفاسير صفكة(, ّْٖ/ ْ) عطية البف: الكجيز المحرر :انظر (ِ /ّْٓ.) 
ٓ :لمزحيمي: المنير التفسير, (ّْٓ/ ِ) لمصابكني: التفاسير صفكة انظر (ُِ /ُِْ.) 
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 ال فيما ليما بالطاعة: أم ﴾  َمْعُروفاً  الدنيا ِفي َوَصاِحْبُيَماالشرؾ, كمع ىذا أيضان ﴿  مف عميو
 عف كرجع تاب مف طريؽ كاسمؾ: أم ﴾ ِإَليَّ  َأَنابَ  َمنْ  َسِبيلَ  واتبعفيو, كأيضان ﴿  عميؾ إثـ

 .ُاإلسبلـ إلى شركو

 : المقاصد واَلىدافخامًسا

ببر الكالديف كتعظيمو, كطاعتيما في المعركؼ, فطاعة الكالديف ال تراعى في رككب  األمر .ُ
كبيرة, كال في ترؾ فريضة عمى األعياف, كتمـز طاعتيما في المباحات كتستحسف في ترؾ 

 .ِالطاعات الندب, كمنو أمر جياد الكفاية, كاإلجابة لؤلـ في الصبلة مع إمكاف اإلعادة

المستحؽ لمشكر أكالن؛ ألنو سبحانو ىك الذم أنشأ مف عدـ, كأمد  مف عيٍدـ, ثـ ا تعالى ىك )) .ِ
نشاء الكلد  .ّ((الكالداف؛ ألنيما السبب في اإليجاد كا 

 عمى التخيير ال الكجكب. بياف مدة الرضاع كىي في خبلؿ العاميف ال تزيد .ّ
ؿ أىؿ البدع كجكب اتباع سبيؿ المؤمنيف مف أىؿ السنة كالجماعة كحرمة اتباع سبي .ْ

 .ْكالضبللة
 إثبات البعث, كأف مصير كؿ البشر الرجكع إلى ا سبحانو كتعالى. .ٓ

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُ :(.ِْٕٓ/ ٗ(, اليداية: لمكي بف أبي طالب )ْٖٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
ِ :(.ّْٗ/ ْالمحرر الكجيز: البف عطية ) انظر 
ّ ( ُٗالخكاطر: لمشعراكم /ُُْْٔ.) 
ْ ( ْأيسر التفاسير: لمجزائرم /َِٔ) .بتصرؼ يسير 
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 المطمب الرابع

 سبحانو وتعالىعمم ا  كمال

 َأوْ  السََّماَواتِ  ِفي َأوْ  َصْخَرةٍ  ِفي َفَتُكنْ  َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمْثَقالَ  َتكُ  ِإنْ  ِإنََّيا َيا ُبَنيَّ ﴿  قال تعالى:
 [ُٔ: لقماف]﴾  َخِبيرٌ  َلِطيفٌ  المَّوَ  ِإنَّ  المَّوُ  ِبَيا َيْأتِ  اَْلَْرضِ  ِفي

 أواًل مناسبة اآلية لما قبميا

 يفعؿ ما البف لقماف الحكيـ أف ﴾, كقع َتْعَمُمونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما َفُأَنبُّْئُكمْ ﴿ :  قاؿ ا  لما
 ا, أك أنو شركع عمى يخفى ال أك كبر ميما صغر شيء أم أف يخفى, فأجابو لقماف خفية في
 كتأكيده الشرؾ, عف النيي مف مطمعيا في ما تقرير إثر لقماف كصايا بقية حكاية في

 .ُباالعتراض

 عاني المفردات: مثانًيا

كىزنو شىٍيء كؿ حبة, فًمثقاؿ زنة, ككزف أم: ﴾:َحبٍَّة  ِمْثَقالَ ﴿ 
ِ 

, كمفرده َخْرَدلٍ ﴿  رىاًدؿي ٍردلة: فيك نبات عشبيٌ  ﴾: الجمع خى , ينبت في الحقكؿ كعمى حكاشي خى
, ميمىيِّفه ىاضـه,  , قاًلعه لمبىٍمغىـً فه ميمىطِّؼه جاًذبه , فيك ميسىخِّ الطرؽ, بذكره الذعة تيستعمؿ في الطبِّ

عى اآلذاًف تىٍقطيران, كمىسٍ  ي اًت, كماؤيهي ييسىكِّفي كجى حكقيوي عمى الًضٍرًس كييتىب ؿ بو الطعاـ, كديخانيو يىٍطريدي الحى
الكىًجًع غايىةه. كيطمؽ أيضان عمى العضك الكافر مف المحـ
ّ. 

 

 

                                                           

ُ :(.ِٕ/ ٕ(, إرشاد العقؿ السميـ: ألبي السعكد )َُِ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر 
ِ :(, تحفة األريب: ألبي حياف ُُْ/ َِ(, جامع البياف: لمطبرم )ُِٕ/ ِمجاز القرآف: ألبي عبيدة ) انظر

 (.َّٖ/ ِ(, جميرة المغة: البف دريد )ِٖ)
ّ البف: العرب لساف(, ِٗٗ) لمفيركزآبادم: المحيط القامكس(, ِٗٔ/ ُ) مختار ألحمد: المغة معجـ :انظر 

 (.َِّ/ ُُ) منظكر
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 : المطائفثالثًا

﴾, كالمعنى َيا ُبَنيَّ ِإنََّيا ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ... فف التماـ أك التتميـ في قكلو: ﴿  (ُ
أنو تمـ خفاء الخطيئة في نفسيا بخفاء مكانيا مف الصخرة, كاألخفى مف الصخرة كأف تككف 

 .ُفي صخرة مستقرة في أغكار األرض البعيدة, أك في أعالي الفضاء
حاطتو مف خبلؿ عممو أدؽ كأخفى األشياء, في أخفى األمكنة في قكلو  (ِ تمثيؿ سعة عمـ ا كا 

 ﴾.  ِإن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مّْْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرةٍ  ِإنََّيآتعالى ﴿ 
  .ِ﴾, كمعناه كثير المطؼَلِطيٌف َخِبيٌر صيغة المبالغة في قكلو: ﴿  (ّ
﴾ كناية عف التمكف منيا, كىك أيضان كناية رمزية عف العمـ  َيْأِت ِبَيا المَّوُ قكلو تعالى: ﴿  (ْ

مف أقصى األمكنة كأعمقيا كأصمبيا, ال يككف إال عف عمـ بيا؛ ألف اإلتياف بأدؽ األجساـ 
 .ّبككنيا في ذلؾ المكاف كعمـ بكسائؿ استخراجيا منو

 : القراءاترابًعا

 َيا﴿ كىك األكسط, الحرؼ في مشددة الياء في ىذا المكضع بكسر ﴾ َيا ُبَنيَّ ﴿  كثير ابف قرأ (ُ
 ْ﴾ُبَنيّْ 

فحجة الرفع , ٓ﴾ِمْثَقاَل ﴿  بالنصب الباقكف كقرأ ﴾, ِمْثَقالُ  ﴿في  البلـ برفع نافع براكييو قرأ (ِ
, بمعنى حدث ككقع, أم: إف كقع مثقاؿ حبة. كأنث الفعؿ في ىذه ٔعمى أنو اسـ كاف التامة

كأما حجة النصب عمى أنو خبر كاف, كأف يككف اسميا ىك , القراءة إلضافة مثقاؿ إلى المؤنث
الحسنة, المعنى: إف تكف المظممة أك الحسنة مثقاؿ حبة مف أحد تمؾ المقدرات المظممة أك 

 .ٕخردؿ

                                                           

ُ :(.ْْٓ/ ٕ(, إعراب القرآف: لدركيش )ٖٔ/ ُِالجدكؿ: لصافي ) انظر 
ِ لمزحيمي: المنير التفسير(, ّْٓ/ ِ) لمصابكني: التفاسير صفكة :انظر (ُِ /ُِْ.) 
ّ عاشكر البف: كالتنكير التحرير (ُِ /ُّٔ.) 
ْ الجزرم البف: النشر :انظر (ِ /ِٖٗ.) 

ٓ لمصدر السابؽ ا: انظر(ِ /ِّْ). 
ٔ  َالكميات:  انظر:كىاًفيان. ] اٍلكىاًحد ااًلٍسـ فىكىافى  نىفسو, مكصكفية الش ٍيء ًفي كىحدث كجد ًبمىٍعنى :التَّامَّة َكان

 ([ ْٕٕلمكفكم )
ٕ لمشككاني: القدير فتح(, ٓٔٓ) زنجمة البف: القراءات حجة :انظر (ْ /ِٕٓ.) 
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 : المعنى اإلجماليخامًسا

ىذه الكصية مف جممة كصايا لقماف الحكيـ البنو, قصد بيا إعبلـ ابنو بقدر قدرة ا 
؛ ألنو يقاؿ: إف الحس ال يدرؾ ليا تعالى, أراد أف يفيمو ىذا المقصد بضرب المثؿ بالخردلة

ثقبل, إذ ال ترجح ميزانا. أم: لك كاف لئلنساف رزؽ مثقاؿ حبة خردؿ في ىذه المكاضع جاء ا 
بيا حتى يسكقيا إلى مف ىي رزقو, فبل تيتـ بمسألة الرزؽ حتى تشتغؿ بو عف أداء الفرائض, 

﴾ أم: لطيؼ  ِإنَّ المََّو َلِطيٌف َخِبيرٌ  كعف اتباع سبيؿ مف أناب إلي, كختـ قكلو محذران مرىبان ﴿
ف دقت ,العمـ, فبل تخفى عميو األشياء ﴾ بدبيب النمؿ في الميؿ  َخِبيرٌ ﴿  ,كتضاءلت ,كلطفت ,كا 

 .ُالبييـ

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

حتى تؤتي المكعظة أكميا ال بد مف جمعيا بيف الرجاء كالخكؼ, باإلضافة إلى تىٍبًييًف قدرة ا  .ُ
 .ِتعالى

 خبرتو قدرتو, حتى اطمع عمى البكاطف كاألسرار, كخفايا القفار كالبحار. كماؿسعة عمـ ا, ك  .ِ
الحث عمى مراقبة ا, كالعمؿ بطاعتو, ميما أمكف, كالترىيب مف عمؿ القبيح, قىؿ  أك  .ّ

كىثيرى 
ّ. 

 .ْكجد ظمـ البتةدقة الحساب اإلليي كلك بمثقاؿ كزنة حبة, كعدالة الميزاف الرباني فبل ي .ْ
ضركرة الحكار بيف اآلباء كاألبناء, خاصة في األمكر الشرعية, كتربيتيـ كتعميميـ كتحصينيـ  .ٓ

 بما يحتاجكنو مف أمكر الديف.
 أىمية أسمكب ضرب األمثمة في تقريب, كتقرير المعاني في النفكس البشرية. .ٔ
بؿ بالترغيب كاإلقناع؛ ألنو  ,البعد عف أسمكب التعنيؼ كالزجر كالضرب في تربية األبناء .ٕ

 أدعى لئلتباع.

 
                                                           

ُ :(.ّّٖ/ ٔ(, تفسير القرآف: البف كثير )ٔٔ/ ُْالجامع: لمقرطبي ) انظر 
ِ :(.ُِّ/ ْالجكاىر الحساف: لمثعالبي ) انظر 
ّ :(.ْٖٔتيسير الكريـ: لمسعدم ) انظر 
ْ :(.ِٖٕٗ/ ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
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 المطمب الخامس

 الصبرصية بو ال

َ ةَ  َأِقمِ  َيا ُبَنيَّ ﴿ قال تعالى:   ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَمى َواْصِبرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنوَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَّ
 [ُٕ: لقماف]﴾  اَْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ 

 اآلية لما سبقيا أواًل: مناسبة

 كىي الصبلة كىك التكحيد مف يمزمو بما أمره كقدرتو ا بعمـ كخكفو الشرؾ مف منعو لما
 .ُاختمفت ىيئاتو أف غير الممؿ سائر في كانت الصبلة أف يعمـ ا, كبيذامخمصن  ا لكجو العبادة

 : معاني المفرداتثانًيا

كؼ ِباْلَمْعُروفِ ﴿   عرفا أىك شرعا أىك عقبل لحسنو كاستحسنتو الن فس ًإلىٍيوً  سكنت مىا كؿ: ﴾: اٍلمىٍعري
كؼ, كمعناه في سياؽ اآلية: طاعة فىييكى   .ِا مىٍعري

 استقباًحوً  في تتكق ؼي  أك بقيٍبًحًو, الصحيحةي  العقكؿي  تحكيـ ًفٍعؿو  كؿُّ : ﴾: كالميٍنكىري  اْلُمْنَكرِ  ﴿
, كاستحسانو كىاٍلعىمىؿ القىٍكؿ مف كالقبيح مف الٌشرؾ, الٌشريعة, بقبحو فتحكـ العقكؿي

ّ. 

. ﴾: عىٍزـ َعْزمِ ﴿   بمعنى أك األمكرً  معزكماتً  ًمفٍ : أم مفعكؿ بمعنى يككفى  أىفٍ  يجكزي  مصدره
ٍزـه : فقاؿ حاءن  تيٍبدىؿي  العيفى  أف   عاًزـ, كقيؿ  في ات فىقتا مختمفتاف ماد تاف أنيما كالصحيحي . كعىٍزـه  حى

 ما: أم عزيمة, لفبلف كما. تيٌقٍنتىوي  أمرو  مف أك فاعموي, أن ؾى  القمبي  عميو عىقدى  ما: كالعـز ىك .المعنى
 .ْعميو يىٍعًزـ أمرو  عمى يثيبتي 

 

                                                           

ُ ( ( المباب: البف عادؿ )ُُِ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازمُٓ /ْْٗ.) 
ِ :(.ِٕٗٓ/ ٗ(, اليداية: لمكي بف أبي طالب )َْٖالكميات: لمكفكم ) انظر 
ّ :(.ّْٓ(, تنكير المقباس: لمفيركزآبادم )ِّٖالمفردات: لمراغب ) انظر 

ْ لمفراىيدم: العيف(, َٗ/ ِ) لؤلزىرم: المغة تيذيب(, ٓٔ/ ٗ) الحمبي لمسميف: المصكف الدر :انظر (ُ /
ّّٔ.) 
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 : المطائفثالثًا

تخصيص الطاعات المذككرة في السياؽ, مف األمر بإقاـ الصبلة, كاألمر بالمعركؼ, كالنيي  (ُ
 .ُألنيا أميات العبادات, كعماد الخير كمو عف المنكر مف دكف بقية الطاعات؛

 . ِ﴾ َواْنَو َعِن اْلُمْنَكرِ ﴾, كقكلو: ﴿ َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف المقابمة بيف قكلو تعالى: ﴿  (ِ

 القراءات: رابًعا

ؼ الياء يخفبالفتح كفقنا لحفص في ىذا المكضع, كقرأ قنبؿ بت ﴾ َيا ُبَنيَّ ﴿ البزم قرأ 
سكانيا ك   .ّ﴾ُبَنيْ َيا ﴿ ا 

 المعنى اإلجماليخامًسا: 

 كأكقاتيا, كفركضيا بحدكدىا الصبلة كىي الطاعات, بأعظـ لقماف الحكيـ ابنو يكصى
 ىك يمتثؿ أف بعد بو يريد إنما بحسب الجيد كالطاقة, كىذا المنكر عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر

 أف بد ال المنكر, عف كالناىي بالمعركؼ اآلمر أف كلما عمـ يأتمر بالمعركؼ, كيزدجر, نفسو في
 المغير بأف ﴾ ىذا إشعار َأصاَبكَ  ما َعمى َواْصِبرْ ﴿  بالصبر فقاؿ: فأمره أذل, الناس مف ينالو
كختـ . فبل المزـك عمى كأما ا, ذات في كالقكة الندب جية عمى ىك القدر كىذا أحيانان, يؤذم
 أف كيحتمؿ بو, كأمر ا عزمو مما يريد أف ﴾ يحتمؿ اَْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذِلكَ  ِإنَّ ﴿  تعالى: بقكلو
 .ْأصكب كاألكؿ النجاة, طريؽ كالسالكيف الحـز أىؿ كعزائـ األخبلؽ مكاـر مف ذلؾ أف يريد

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

ىذه اآلية دليؿ عمى أف ىذه الطاعات  المذككرة فييا, كانت مأمكران بيا في سائر األمـ  .ُ
 .ٓالسابقة

                                                           

ُ :(ِٕٓ/ ْفتح القدير: لمشككاني ) انظر 
ِ :(.ُِْ/ ُِ(, التفسير المنير: لمزحيمي )ّْٓ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكني ) انظر 

ّ الجزرم البف: النشر :انظر (ِ /ِٖٗ.) 

ْ كثير البف: القرآف تفسير(, ُّٓ/ ْ)عطية البف: الكجيز المحرر :انظر (ٔ /ّّٖ.) 
ٓ لمنسفي: التنزيؿ مدارؾ :انظر (ِ /ُٕٔ.) 
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ذنان ليـ, أف مف أمر بالمعركؼ كنيى عف المنكر ينبغي أف  .ِ ىذه اآلية بيانان ليذه األمة, كا 
يصبر عمى ما يصيبو في ذلؾ, إذا كاف أمره كنييو لكجو ا تعالى, ألنو قد أصاب ذلؾ في 

 . ُذات ا 
التزكد قبؿ أم معركة مع الشر, بالزاد األصيؿ زاد العبادة  كالتكجو إليو بالصبلة. ثـ   .ّ

 .ِمف أذل في سبيمو التزكد الصبر عمى ما يصيب الداعية إلى ا 
األمر بالمعركؼ, كالنيي عف المنكر يستمـز العمـ بالمعركؼ ليأمر بو, كالعمـ بالمنكر لينيى  .ْ

 .ّعنو
كميؿ لنفس الداًع, بينما األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر يعد تًكميبلن لنفكس إقاـ الصبلة ت .ٓ

الناس بحيث يأتمركف بأمر ا كينتيكف بنييو فيتحصمكا عمى االستقامة, كالصبر عمى 
 .ْالشدائد يشترؾ فيو الداًع كالمدعك

لجمر؛ ألنو القابض عمى دينو, المتمسؾ بو في غالب األزماف كاألكقات كالقابض عمى ا .ٔ
يخالؼ ىكل المعظـ كالسكاد األعظـ مف الناس, فيرمكنو عف قكس كاحدة, ال سيما أف أمرىـ 

 .ٓكنياىـ
ف ناؿ الداع كالمغير ضرران, فإف مف حقيقة  .ٕ الحض عمى األمر بالمعركؼ كتغيير المنكر كا 

عكتو لمضرر اإليماف الصبر عمى المكاره, كمع ىذا ال يعني أف يككف الداًع متيكران, يعرض د
كالخطر بحجة كجكب االبتبلء, بؿ ال بد أف يككف منضبطان بضكابط األمر بالمعركؼ كالنيي 

  .ٔعف المنكر

 

 

                                                           

ُ لمسمرقندم: العمـك بحر (ّ /ِٔ.) 

ِ :(.َِٕٗ/ ٓالظبلؿ: لقطب ) انظر 
ّ :(.ْٗٔتيسير الكريـ لمسعدم ) انظر 
ْ :(.ُِٓ/ ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ) انظر 

ٓ لمبقاعي: الدرر نظـ :انظر (ُٓ /ُٕٓ.) 
ٔ لمثعالبي: الحساف الجكاىر(, ٗٔ/ ُْ) القرطبي: الجامع :انظر (ْ /ُِّ.) 
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 السادس المطمب

 الناس معاممة و داب اَلخ ق بحسن الوصية

 ُمْختَالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  المَّوَ  ِإنَّ  َمَرًحا اَْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َواَل  ِلمنَّاسِ  َخدَّكَ  ُتَصعّْرْ  َواَل ﴿  قال تعالى:
     ﴾  اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ  اَْلَْصَواتِ  َأْنَكرَ  ِإنَّ  َصْوِتكَ  ِمنْ  َواْغُضْض  َمْشِيكَ  ِفي َواْقِصدْ  * َفُخورٍ 

 [ُٗ ,ُٖ: لقماف]

 أواًل: مناسبة اآليات لما قبميا

كبأف يككف داًع إليو, أخبره بما يجب عميو مف األخبلؽ  لما أمر لقماف ابنو بعبادة ا 
الحميدة التي تككف في حياة الداع؛ ليحذرىا, كلتككف دعكتو مؤثرة في نفكس الناس, فبل ينفركا 

 .ُمنيا

 : معاني المفرداتثانًيا

. العنؽ مائؿ كاف إذا أصعر رجؿ: الميؿ, يقاؿ مأخكذ مف الكممة ىذه ﴾: كأصؿ ُتَصعّْرْ ﴿ 
 اإلبؿ يأخذ داء كىك: الصعر كمنو, الناس, عف بالكجو كاإلعراض الصدكد كىك صعر, كجمعو

 .ِأعناقيا يمفت حتى كرؤكسيا أعناقيا في

  . ّ﴾: أم: خيبلء, كتبختران, ككبران  َمَرًحا ﴿

   .ْ﴾: أم : متكبران  ُمْختَالٍ ﴿ 

                                                           

ُ :(, التحرير كالتنكير: البف ُٕٔ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) (,ُِِ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر
 (.ُٔٔ/ ُِعاشكر )

ِ :(, ُّٓ/ ٕ(, الكشؼ كالبياف: لمثعمبي )ُِٕ/ ِ(, مجاز القرآف: ألبي عبيدة )ِْٓتفسير مجاىد ) انظر
 (.ٔٔ/ ٗالدر المصكف: لمسميف الحمبي )

ّ :لمفيركز آبادم(, تنكير المقباس: َٕ/ ُْ(, الجامع: لمقرطبي )ُٖٗ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر 
 (.ِِٔ(, التبياف: البف اليائـ )ّْٓ)

ْ لمكفكم: الكميات(, ِْٓ) مجاىد تفسير (ٖٖٓ.) 
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مناقبو,  مف يصفو بما عمييـ المفتخر بنفسو, الناس عمى المتطاكؿ ﴾: ىك: المتكٌبر َفُخورٍ ﴿ 
 .ُا يشكر ال كىك ا, أعطى ما يعٌدد كىك أيضان 

كالتٌقصير,  الغمكٌ  بيف كالتٌقصير, أم الٌتكٌسط اإلسراؼ بيف ما: كالقصد اعدؿ, ﴾: أم: اْقِصدْ  ﴿
  .ِأسرع: اقصد معنى كقيؿ: أم, تكاضع, كقيؿ

ييقىاؿ منو كاخفضو, ﴾: أم: انقص اْغُضْض ﴿   .ًّمٍنوي  نقص ًإذا ًمٍنوي  غض كى

 . ْ﴾: أم: أقبح, كأشد َأْنَكرَ ﴿ 

 : المطائفثالثًا

﴾ حيث شب و ِإنَّ َأْنَكَر اَْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر  االستعارة التمثيمية في قكلو سبحانو: ﴿ (ُ
ليخرج مخرج الرافعيف أصكاتيـ بأنيـ كالحمير في رفع الصكت, كلـ يذكر أداة التشبيو؛ 

  .ٓاالستعارة لممبالغة الشديدة في الذـ, كالتنفير عف رفع الصكت
تخصيص ذكر صكت الحمير دكف غيره مف األصكات؛ ألف صكت الحمار كاف ىك  (ِ

ف كاف قد يككف ما سكاه أقبح منو في بعض  المعركؼ عند العرب كسائر الناس بالقبح, كا 
نما ضرب ا المثؿ بما ىك الم  .ٔعركؼ عند الناسالحيكاف, كا 

 

                                                           

ُ لمماكردم: كالعيكف النكت(, ُْٓ/ َِ) لمطبرم: البياف جامع(, ُْٓ/ ٕ) لؤلزىرم: المغة تيذيب :انظر 
(ْ /ُّْ.) 

ِ :(, تفسير القرآف: البف أبي ُْٔ/ َِلمطبرم ) :(, جامع البيافِّٔ-ِِٔالبف اليائـ ) :التبياف انظر
 (.ْٕٗ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )َّٗٗ/ ٗحاتـ )

ّ :لمسمرقندم )ُٗٗ/ ْمعاني القرآف: لمزجاج ) انظر : / ٓ(, معاني القرآف: لمنحاس )ِٔ/ ّ(, بحر العمـك
 (.ْٗ(, غريب القرآف: لمسجستاني )ِٖٗ

ْ :(, ياقكتة الصراط: لغبلـ ثعمب ُِٕ/ ِ(, مجاز القرآف: ألبي عبيدة )ِّٖ/ ِمعاني القرآف: لمفراء ) انظر
 (.ِٓٗ(, تحفة األريب: ألبي حياف )َْٓ)

ٓ المنير التفسير(, ّْٓ/ ِ) لمصابكني: التفاسير صفكة(, ُِٓ/ ْ) لمبيضاكم: التنزيؿ أنكار :انظر :
 (.ُِْ/ ُِ) لمزحيمي

ٔ يسير بتصرؼ( ِٔ/ ّ) لمسمرقندم: العمـك بحر. 



 

 
559 

 رابًعا: القراءات

      ألؼ  غير مف العيف بتشديد كيعقكب كعاصـ عامر كابف جعفر كأبك كثير ابف قرأ
 الحجازً  لغةي : لغتاف كىما ,ُ﴾ ُتَصْاِعرْ  قبميا ﴿ كألؼ بتخفيفيا الباقكف كقرأ ,﴾ ُتَصعّْرْ ﴿ 

, , كمعناىما كتميـه  التخفيؼي  .ِكاحد التثقيؿي

 : المعنى اإلجماليخامًسا

تكمـ لقماف الحكيـ في ىاتيف اآليتيف بكصايا ذىبية البنو, كلمدعاة إلى التكحيد مف بعده, 
 إذا  كلعمكـ المكحديف, كأىـ ىذه الكصايا التحذير مف الكبر بتصعير الخد لمناس كاإلعراض عنيـ

لو أحد مظاىر الكبر محذران عمييـ, كمف ثـ يبيف  اكاستكبارن  ليـ, منؾ ااحتقارن  كممكؾ, أك كممتيـ
ا اَْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َواَل  لو قائبلن ﴿ : ﴾ أم َفُخورٍ  ُمْختَالٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  المَّوَ  ِإنَّ ﴾؛ كالسبب ﴿  مىرىحن

 َتْبُمغَ  َوَلنْ  اَْلَْرَض  َتْخِرقَ  َلنْ  ِإنَّكَ ﴿ : كأيضان  غيره, عمى أم: فخكر نفسو, في معجب مختاؿ
: ﴾ أم َمْشِيكَ  ِفي َواْقِصدْ , كمف ثـ عممو أداب المشي في األرض ﴿ [ّٕ: اإلسراء] ﴾ ُطواًل  اْلِجَبالَ 
كينتقؿ بعدىا ألدبو  .بيف بيف كسطان  عدالن  بؿ بالسريع, كال بالبطيء, ليس امقتصدن  امشين  امش

 ترفع كال الكبلـ, في تبالغ ال: ﴾ أم َصْوِتكَ  ِمنْ  َواْغُضْض ﴿  , أال كىكيآخر مف آداب الداع
 أقبح إف: أم ﴾ اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ  اَْلَْصَواتِ  َأْنَكرَ  ِإنَّ ﴿ : تعالى قاؿ كليذا فيو؛ فائدة ال فيما صكتؾ

 . ّفإياؾ أف تتشبو بيا فيبغضؾ ا  الحمير, لصكت األصكات

 : المقاصد واَلىدافسادًسا

قيادتيـ إلى الخير, كمف الدعكة إلى الخير ال تجيز التعالي عمى الناس كالتطاكؿ عمييـ باسـ  .ُ
 .ْباب أكلى يككف التعالي كالتطاكؿ بغير دعكة إلى الخير أقبح كأرذؿ

 ال يحبو. تحريـ الكبر, بشتى ألكانو كأشكالو, سكاء في الكبلـ, أك المشي كغيره؛ ألف ا  .ِ

                                                           

ُ الجزرم البف: النشر (ِ /ّْٔ.) 

ِ :لمسمرقندم ) انظر :  (.ٓٔ/ ٗ(, الدر المصكف: لمسميف الحمبي )ِٔ/ ّبحر العمـك
ّ :(.ّّٗ -ّّٖ/ ٔتفسير القرآف: البف كثير ) انظر 

ْ لقطب: الظبلؿ (ٓ /َِٕٗ.) 
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في كؿ شيء حتى في مشيتو, حتى ال يككف التناقض بيف أقكالو  ياعتداؿ كتكسط الداع .ّ
 كأفعالو.

 الناس بأدبو, كأخبلقو كسمتو. يأسمكب الدعكة بالقدكة, حيث يدعك الداع .ْ
ترؾ الصياح في كجكه الناس تياكنان بيـ, كقبح رفع الصكت في المخاطبة مف غير ضركرة  .ٓ

 .ُاكال فائدة؛ ألنو مكركه عند ا جدن 
حيث بينت اآليات  في بعض األكقات, إلقناع المدعك لعمة كسبب النيي عف الفعؿتبييف ا .ٔ

سبب النيي عف الكبر؛ بأف ا ال يحبو, كسبب النيي عف عمك الصكت بغير حاجة ألنو فيو 
 تشبيو بأصكات الحمير القبيحة. 

 . ثبات صفة الحب ك صفة البغض  إ .ٕ
 لمشرع بصفات الحيكانات.جكاز تشبيو بعض صفات البشر المخالفة  .ٖ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُ :(, غرائب القرآف: لمنيسابكرم )ِٕ/ ُْ(, الجامع: لمقرطبي )ِْٗغريب القرآف: البف قتيبة ) انظرٓ /
ِْٔ.) 
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 المبحث الرابع

 دالئل التوحيد والتحذير من دعوة الشيطان

 نيمطمب يشتمل عمىو 

 مشاىد دالئؿ التكحيد في الككفالمطمب اَلول: 

 التحذير مف دعكة الشيطافالمطمب الثاني: 
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 المطمب اَلول

 مشاىد دالئل التوحيد في الكون

رَ  المَّوَ  َأنَّ  َتَرْوا أََلمْ ﴿  قال تعالى:  ِنَعَموُ  َعَمْيُكمْ  َوَأْسَبغَ  اَْلَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما َلُكمْ  َسخَّ
 [َِ: لقماف]﴾  ُمِنيرٍ  ِكتَابٍ  َواَل  ُىًدى َواَل  ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  المَّوِ  ِفي ُيَجاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  َوَباِطَنةً  َظاِىَرةً 

 اآلية لما قبمياأواًل: مناسبة 

لقائو عمد ببل السمكات بخمقو لعظمتو المعبكد ا سبحانو أنو بيف لما  األرض في كا 
 فيـ الذم الحكيـ لقماف قصة إلى انتقؿ ثـ كمف, كحدانيتو كدالئؿ نعمو بعض الركاسي, كعدد

 الكبلـ السابؽ, فرجع بعدىا استئنؼ, عمييا ابنو ربى ثـ حكمة مف ا أعطاه بما المعاني ىذه
كأيضان فيو اشارة لمحكيـ لقماف  الخمؽ, عمى منة مف ذلؾ صحب كما الكحدانية دالئؿ تعداد إلى

 .ُحتى ال تفقد ىذه النعـ أف تكاضع فإف ما بؾ مف نعمة فمف ا 

 : معاني المفرداتثانًيا

 .ِ﴾: مف سىبىغى, أم: كأكسع, كأكمؿ, كأتـ َوَأْسَبغَ  ﴿

اإلحساف, كتحمد  بو قصد نفع الداؿ, كالنعـ ىي: كؿ بفتح كسدر كسدرة نعمة ﴾: جمع ِنَعَموُ ﴿ 
 .ّعاقبتو

 

 

                                                           

ُ :(, التحرير ُْٖ-ُّٖ/ ُٓ(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ُِْ-ُِّ/ ِٓمفاتيح الغيب: لمرازم ) انظر
 (.ُّٕ/ ُِكالتنكير: البف عاشكر )

ِ :(, الجامع: ِّٓ/ ْ(, تفسير القرآف: لمسمعاني )ْٖٗمكاحدم )(, الكجيز: لّٓٗالمفردات: لمراغب ) انظر
 (.ّٕ/ ُْلمقرطبي )

ّ :(, ركح المعاني: لؤللكسي ْٗٗ/ ّ(, الكشاؼ: لمزمخشرم )ِّٓ/ ْالمحرر الكجيز: البف عطية ) انظر
(ُُ /ُٗ.) 
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 : المطائفثالثًا

َر َلُكْم االستفياـ في قكلو: ﴿  (ُ , كلتقرير أََلْم َتَرْوا َأنَّ المََّو َسخَّ ﴾؛ تيكيبل ألمر الجداؿ ًبغىٍيًر ًعٍمـو
  ُالكاقع كتأكيده

  .ِ﴾َوَباِطَنًة ﴾, كقكلو ﴿  َظاِىَرةً الطباؽ بيف قكلو تعالى: ﴿  (ِ

 : القراءاترابًعا

 عمى مضمكمة كىاء العيف بفتح ﴾ ِنَعَموُ ﴿  كحفص ,عمرك كأبككأبك جعفر,  ,نافع قرأ
, ّكالتكحيد التأنيث عمى منكنة كتاء العيف بإسكاف ﴾ ِنْعَمةً ﴿  الباقكف كالجمع, كقرأ التذكير

 قراءتاف أنيما عندنا ذلؾ في القكؿ مف كالصكاب )) يقكؿ االماـ الطبرم:حيث كمعناىما كاحد 
 كمعنى الكاحدة, بمعنى تككف قد النعمة أف كذلؾ المعنى, األمصار, متقاربتا قٌراء في مشيكرتاف
 . ْ ((الكاحدة  الجماع في يدخؿ كقد الجماع,

 : المعنى اإلجماليخامًسا

 في ما ليـ سخر بأنو كاآلخرة, الدنيا في عمييـ نعمو عمى خمقو منبيا تعالى يقكؿ
 كثمج كأمطار سحاب مف فييا يخمؽ كما كنيارىـ, ليميـ في بيا يستضيئكف نجكـ مف السمكات
 كزركع كأشجار كأنيار قرار مف األرض في ليـ خمؽ كما محفكظا, سقفا ليـ إياىا كجعمو كبرد,
نزاؿ الرسؿ إرساؿ مف كالباطنة الظاىرة نعمو عمييـ كأسبغ. كثمار زاحة الكتب, كا   كالعمؿ, الشبو كا 

رساؿ تكحيده في: أم ا, في يجادؿ مف منيـ بؿ كميـ, الناس آمف ما كمو ىذا مع ثـ . الرسؿ كا 
 قاؿ كليذا صحيح؛ مأثكر كتاب كال صحيحة, حجة مف مستند كال عمـ, بغير ذلؾ في كمجادلتو
 مبيف: أم﴾  ُمِنيرٍ  ِكتَابٍ  َواَل  ُىًدى َواَل  ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  المَّوِ  ِفي ُيَجاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ ﴿ : تعالى

 .ٓمضيء

                                                           

ُ  :(.ُِْ/ ُُ(, التفسير الكسيط: لطنطاكم )ّٗ/ ُُركح المعاني: لؤللكسي )انظر 
ِ ( (, التفسير المنير: لمزحيمي )ْٖٓ/ ِصفكة التفاسير: لمصابكنيُِ /ُٖٓ.) 
ّ :(.ٔٔٓ -ٓٔٓ(, حجة القراءات )ّْٕ/ ِالنشر: البف الجزرم ) انظر 
ْ ( َِجامع البياف: لمطبرم /ُْٖ.) 
ٓ ( ٔتفسير القرآف: البف كثير /ّْٕ.) 
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 : المقاصد واَلىداف:سادًسا

تدؿ عمى الصانع, كالستحالة  االستدالؿ عمى كحدانية ا بمخمكقاتو كنعمو؛ فإف الصنعة .ُ
كجكد مخمكؽ بدكف خالؽ, كمع ىذا مف الناس مف يجادؿ في ا كيثبت غيره, بدكف أدنى 

 .ُدليؿ أك برىاف
تحريـ الجدؿ القائـ عمى الجيؿ كاليكل, كاإلرشاد إلى أف يككف الجدؿ قائمان عمى أصكؿ  .ِ

بغير عمـ كال ىدل كال كتاب  عممية حقة؛ ألف ظاىر الذـ لممجادليف في اآلية أف جداليـ
 منير. 

 انقساـ األدلة في االستدالؿ إلى أدلة نقمية كعقمية, كجكاز االكتفاء بأحدىما في الجدؿ. .ّ
 . ِأف نشكرىا كنقـك بحقيا, كذلؾ بطاعة كطاعة رسكلو  المقصد مف تعداد نعـ ا  .ْ

 

 المطمب الثاني

 التحذير من دعوة الشيطان

َذا﴿  قال تعالى:  َكانَ  َأَوَلوْ   َباَءَنا َعَمْيوِ  َوَجْدَنا َما َنتَِّبعُ  َبلْ  َقاُلوا المَّوُ  َأْنَزلَ  َما اتَِّبُعوا َلُيمُ  ِقيلَ  َواِ 
 [ُِ: لقماف] ﴾ السَِّعيرِ  َعَذاِب  ِإَلى َيْدُعوُىمْ  الشَّْيَطانُ 

 أواًل: مناسبة اآلية لما قبميا

أف جداليـ مف غير عمـ, كال ىدل, كال كتاب منير, بعدىا بيف أف  لما بيف ا 
تباع الشيطاف كلك دعاه إلى النار, كعذاب السعير إنما ىك مستندىـ  .ّالتقميد, كا 

 

                                                           

ُ :(.ُِْ/ ِٓ(, مفاتيح الغيب: لمرازم )ِّٓ/ ْالمحرر الكجيز البف عطية ) انظر 
ِ :(.ُُِ/ ْلمجزائرم ) :(, أيسر التفاسيرّٗ/ ُُركح المعاني: لؤللكسي ) انظر 
ّ :(, نظـ الدرر: لمبقاعي )ِْٗ/ ٓ(, غرائب القرآف: لمنيسابكرم )ْٓٓ/ ُٓالمباب: البف عادؿ ) انظرُٓ /

ُٖٕ.) 
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 : معاني المفرداتثانًيا

 كىاٍلعىٍيفي  السِّيفي ( سىعىرى )كتمتيب, كالسعير مف  تتسعر التي النار عذاب: يعني﴾  السَِّعيرِ  َعَذابِ ﴿ 
مىى يىديؿُّ  كىاًحده  أىٍصؿه  كىالر اءي   الن اًر, سىًعيري : الس ًعيري  ذىًلؾى  ًمفٍ  كىاٍرًتفىاًعًو, كىاتِّقىاًدهً  الش ٍيءً  اٍشًتعىاؿً  عى

قُّديىىا: كىاٍستىعىاريىىا تىكى
ُ. 

 : المطائفثالثًا

﴾؛ كذلؾ  َيْدُعوُىْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعيرِ َأَوَلْو َكاَن الشَّْيَطاُن االستفياـ كالحذؼ في قكلو: ﴿  (ُ
لئلنكار, كالتكبيخ, كالتعجب, كالمعنى أم أيتبعكنيـ كلك كاف الشيطاف إلى عذاب السعير, 

 .ِأم: مكجباتو فيتبعكنو
﴾؛ تصكيران لحاليـ في ضبلليـ كأنو  َيْدُعوُىْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعيرِ عبر بالمضارع في قكلو: ﴿  (ِ

 .ّمستمر, كأطمؽ العذاب عمى سببو

 : المعنى اإلجماليرابًعا

 ا بعظمة منيـ جيبلن  ا تكحيد في يجادلكف الذيف لكفار مكة قيؿ إذا أنو يبيف ا 
 كحرمكا حبللو, كأحٌمكا بو, كصدِّقكا رسكلو مف القرآف الكريـ, عمى ا أنزؿ ما القكـ أييا اتبعكا
األدياف الباطمة الفاسدة؛  ﴾ مف  باَءنا َعَمْيوِ  َوَجْدنا َما َنتَِّبعُ  َبلْ  قاُلوافكاف ردىـ ﴿  حرامو,

 كانَ  أَوَلوْ ﴿  عمييـ؛ ليبيف ليـ ضبلليـ كخسرانيـ فيرد ا  حٌؽ, أىؿ كانكا العتقادىـ أنيـ
 كتركيـ با, ككفرىـ ضبللتيـ, عمى إياه كاتباعيـ أعماليـ, سكء ليـ ﴾ بتزيينو َيْدُعوُىمْ  الشَّْيطانُ 

 َعَذابِ  ِإَلى, كبعدىا يبيف ليـ مكجبات اتباعيـ أنو ﴿ نبيو  عمى كتابو مف ا أنزؿ ما اتباع
 .ْكتمتيب تتسعر التي النار عذاب: يعني ﴾ السَِّعيرِ 

 
                                                           

ُ :(.ٕٓ/ ّ( مقاييس المغة: البف فارس )ُْٗ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر 
ِ :(, مفاتيح الغيب: ّْٕٓ/ ٗ(, اليداية: لمكي بف أبي طالب )َِّ/ ٕالكشؼ كالبياف: لمثعمبي ) انظر

 (.ْٖٓ/ ِ(, صفكة التفاسير: لمصابكني )ُِٓ/ ِٓلمرازم )
ّ :(.ُٖٖ/ ُٓنظـ الدرر: لمبقاعي ) انظر 
ْ :لمسمرقندم )ُْٗ/ َِجامع البياف: لمطبرم ) انظر :  (.ِٕ/ ّ(, بحر العمـك
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 : المقاصد واَلىدافخامًسا

مستند الى دليؿ حؽ, أك التقميد بالباطؿ, كتقميد بعض تحريـ كامتناع تقميد مف لـ يعمـ أنو  .ُ
 .ُالمسمميف اليـك لمكفار في عاداتيـ كأخبلقيـ كمظاىر حياتيـ

التقميد الباطؿ عمى الشرؾ, كاتباع دعكة الشيطاف تنتيي بأصحابيا إلى عذاب السعير, كمع  .ِ
 .ِىذا ىـ مصركف عمى ىذا الباطؿ كلك قادىـ إلى ذلؾ المصير

, كاعتبارىـ إياىا مقدسة ال يجكز -بؿ الناس جميعان بتقاليد آبائيـ-تمسؾ كفار العرب شدة  .ّ
ا؛ لذلؾ فإف مف أىـ أسباب الضبلؿ التساىؿ فييا, كاعتبار الدعكة إلى تركيا بدعة كعدكانن 

 التمسؾ األعمى بالعادات, كالتقاليد المكركثة. 
كاتباع  كالكفر باؤىـ عمى الشرؾإذا ما أرادىـ آ تقرير سقكط حؽ الطاعة عمى األبناء .ْ

  .ّالشيطاف
ضبلؿ اآلباء كاألبناء إنما ىك نتاج دعكة ككسكسة الشيطاف, فالشيطاف قىٍدر مشترؾ بينيـ  .ٓ

 .في دعكتيـ لمكفر كالضبلؿ كبيف آبائيـ, كبيف جميع الناس
شيطاف منافذ اإلغكاء لمبشر جميعان مرة تأتي مف النفس بالتقميد األعمى, كمرة تأتي مف ال .ٔ

 .ْبكسكستو كتزيينو لمباطؿ, كبيما ييطمس نكر اإليماف كنكر المنيج في نفس المؤمف
, فتجد اإلنساف الذم يعيش في بيئة مؤمنة لمحيطة في عقائد كشخصيات األفرادا تأثير البيئة .ٕ

ا اختبلؼ شخصية مف يعيش في الحضر عف  يؤخذ منيا طابع اإليماف كالعكس, كتجد أيضن
في البادية كىكذا, فعمى الدعاة أف يبتكركا أساليب كطرؽ دعكية تحاكي بيئة  ذاؾ الذم يعيش

 كؿ إنساف كمخاطبتو مف خبلؿ كاقعو؛ لمكصكؿ لمثمرة المرجكة.

 

 

 

                                                           

ُ :(.ُُِ/ ْلمجزائرم ) :(, أيسر التفاسيرّٗ/ ُُركح المعاني: لؤللكسي ) انظر 
ِ :(.ِّٕٗ/ ٓ(, الظبلؿ: لقطب )ُِٔ/ ْأنكار التنزيؿ: لمبيضاكم ) انظر 
ّ لدركزة: الحديث التفسير :انظر (ْ /ِْٓ- ِٓٓ.) 
ْ لمشعراكم: الخكاطر :انظر (ُٗ /َُُْٕ.) 
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 الخاتمة

 

 أكالن كآخران, ظاىران كباطنان, الحمد  آالئو, الحمد  عمى نعمائو, كأصمي  الحمد 
 , كالرضا عف أصحابو كأتباعو إلى يـك الديف. كأسمـ عمى أفضؿ أكليائو محمد 

 أما بعد:

﴾  َيْجَمُعونَ  ِممَّا َخْيرٌ  ُىوَ  َفْمَيْفَرُحوا َفِبَذِلكَ  َوِبَرْحَمِتوِ  المَّوِ  ِبَفْضلِ  ُقلْ فيقكؿ ا سبحانو: ﴿ 
, كأم فضؿ كأم رحمة خير مف القرآف الكريـ كتاب ربنا فيك أفضؿ ما نطؽ بو [ٖٓ: يكنس]

أف شرفني كاصطفاني فجعمني مف الذيف يكتبكف في ىذه السمسمة العطرة  البشر, فأحمد ا 
 في مقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ, فالحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات.

 ؿ إلييا الباحث:فيذه أبرز النتائج كالتكصيات التي تكص

 

 أواًل: أىم النتائج

خراج نظريات أىمية عمـ مقاصد السكر في فيـ القرآف الكريـ فيمان صحيحان, كاستنباط كاست .ُ
  قرآنية تعالج الكاقع بقدر المستطاع.

 إسقاط في كالتكسط لبلعتداؿ عنو؛ كالجافي, بالقرآف لممغالي رسالة, المقصد القرآني معرفة .ِ
 .معان  النص كمفيكـ لمنطكؽ كالرجكع, الكاقع عمى األحكاـ

مف أىـ الصفات التي يشترؾ فييا القرآف المكي االىتماـ بالجانب العقدم, مثؿ قضية تكحيد   .ّ
 األلكىية كالبعث؛ لترسيخو في نفكس المؤمنيف الجدد.

عتقاد, القرآف الكريـ يدعك إلى أدب الحكار, كالمجادلة بالتي ىي أحسف مع المخالؼ في اال  .ْ
ا فكيؼ قياـ الحكار القرآني عمى األدلة كالبراىيف العقمية  بمف كافؽ في عقيدتو, كأيضن

قامة  كالترغيب, أمثاؿ كضرب, كالفطرية, كالحسية كالترىيب في دعكة الكفار إلى التكحيد, كا 
ثبات ضبلليـ.   الحجة عمييـ كا 
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مى لمف تقدـ مف اآلباء ديف الكفار كالمشركيف قائـ عمى اليكل كالكبر, كالتقميد, كاالتباع األع .ٓ
 كاألجداد.

دعكة القرآف لمتأمؿ في آيات ا كمخمكقاتو في الككف, كالمجتمعات, كالنفس البشرية,   .ٔ
 لبلستفادة كأخذ العظة كالعبرة.

 كالخير الحؽ لطريؽ مجاىدة النفس عف الكقكع في الممذات كالمحرمات, طريؽ لميداية  .ٕ
 .كالرشاد

, فبل يمتمس المسمـ النصر مف األسباب الشرعية بيد ا النصر كاليزيمة بعد األخذ ب  .ٖ
 عند غير ا سبحانو.

دعكة القرآف الكريـ إلى الثبات عمى ديف ا سبحانو كتعالى, كفطرتو التي فطر الناس   .ٗ
 عمييا.

م السبب الرئيس كراء ظيكر الفساد في البر كالبحر إنما ىك جزاء كفاقان بما كسبتو أيد  .َُ
 فالقاعدة الربانية تقكؿ: الجزاء مف جنس العمؿ., الناس

االىتماـ القرآني بفقو الدعكة خاصة فقو األكلكيات كالمكازنات فييا, كالذم يتضح مف خبلؿ   .ُُ
دعكة القرآف الكريـ الناس إلى العقيدة الصحيحة كتقديـ تصحيح العقيدة عمى األمر بمفردات 

ا عنو األبعد مناظرة كتأجيؿ الحؽ التباع األقرب حكار فيك  ,الشريعة كأعماؿ الجكارح , كأيضن
مراعاة الخطاب القرآني لمبيئة المحيطة بالمدعكيف, كمناقشتيـ  يظير ىذا الفقو مف خبلؿ
 بالذم يعرفكنو كيفيمكنو.

في حاؿ الشدة, كيكفركف في حاؿ  أنيـ يعكدكف إلى ا  مف صفات المشركيف المتناقضة .ُِ
 الرخاء.

, بو اإلشراؾ حالة في كييمكيا, التكحيد حققت إف ينصرىا بحيث, المجتمعات في ا سنف .ُّ
 تاريخ دراسة ضركرةك  ,أحداث مف حكلو يدكر عما كانفتاحو, تشريعاتو في االسبلـ كعالمية
 .بغيره كعظ مف فالسعيد, منيا كاالستفادة, المجتمعات في ا سنف لمعرفة كالشعكب؛ األمـ

رشاد ىدل فيو ما عمى إال يشتمؿ ال أنو الناس الحكيـ ليعمـالقرآف  بيدم التنكيو .ُْ  لمخير كا 
 التحذير مقاـ في إال الضبلؿ كأىؿ الجبابرة أخبار إلى فيو التفات فبل النفساني, الكماؿ كمثؿ
 .عكاقبو كمف فيو ىـ مما
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 بيف فالمعركة. كاإليماف التكحيد دعكة أماـ كزماف مكاف كؿ في كالكفر الشرؾ بيف الترابط .ُٓ
 فالكافريف إخكة المؤمنيف أف فكما, جنسية أك جغرافية حدكد داخؿ تنحصر ال كالباطؿ الحؽ

 تميييـ فبل القضية كحقيقة المعركة, طبيعة يدرككا أف المسمميف فعمى. بعض أكلياء بعضيـ
 المسمميف يحاربكف ال فإنيـ كالكفر, الشرؾ أحزاب بيا تتستر التي الزائفة األعبلـ تمؾ عنيا
 .كاألسباب العمؿ تنكعت ميما العقيدة, عمى إال

 باإلسبلمييف الثقة كفقداف, األمة تفكؾ إلى يؤدم, تكامميا كعدـ كالفرؽ األحزاب تعدد .ُٔ
 األمة أعداء طرؼ قكة إلى يؤدم مما, العمؿ طرؽ في منيجيان  المختمفيف, شكميان  المتحديف
 مف فيستفيدكا, سبحانو ا يريده الذم اإلسبلمي المنيج حكؿ األباطيؿ تركيج عمييـ كيسيؿ

 .   ليـ رابحة كرقة كتصبح االختبلؼ
, األمثاؿ ضرب ضمنيا مف كالتي, التكحيد إلى الدعكة في الكريـ القرآف أساليب فيـ أىمية .ُٕ

 .كتفكقيا الدعكة نجاح في لنسيـ
, المخاطب بيئة في مكجكدة أساليب يستخدـ حيث, المدعكيف لبيئة القرآني الخطاب مراعاة .ُٖ

 .لدييـ المشاىدة باألشياء المثؿ كيضرب, جديدة عرض بطريقة كلكف
 يعني ال النصر كتأخير, الثمرات كقطؼ, الدعكم الجيد ثمرات رؤية في االستعجاؿ عدـ .ُٗ

 .الدعكة ترؾ
 في مجاراتيـ أك, بكسائميـ االنخداع كعدـ, كالمشركيف الكفار كجو في الحؽ عمى الثبات .َِ

 .الحاؿ بمساف دعكة الثبات فإف, باطميـ
حاؿ الكفار كالمشركيف في كؿ زماف مقابمة الحجة كالبياف, بالسخرية, كاالستيزاء, كالتيكـ,  .ُِ

 كليس بحجة مثميا.
ال يجكز  مقدسة إياىا كاعتبارىـ ,-آبائيـ بؿ الناس جميعان بتقاليد- العرب كفار تمسؾ شدة .ِِ

؛ لذلؾ فإف مف أىـ أسباب الضبلؿ كعدكانا بدعة تركيا إلى الدعكة التساىؿ فييا, كاعتبار
 التمسؾ األعمى بالعادات, كالتقاليد المكركثة.

 بيف المسافة تقرب التي بالعبارات المدعك مخاطبة في كالتكدد كالميف التمطؼ الدعكة فقو مف .ِّ
 ﴾ . ُبَنيْ  َيا﴿  بمفظ البنو مكعظتو لقماف ابتدأ فقد كالمدعك الداع
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 تككف فاستقامتيـ, دعكتو مف أىمو الداعي ينسى ال أف, نجاحيا أسباب كمف الدعكة فقو مف  .ِْ
 الذيف اإلنس كشياطيف, بالدعكة المتربصيف حباؿ تقطع بحيث, لؤلخريف الحاؿ بمساف دعكة

 .أىمييـ بسقطات الدعاة عكرات يتتبعكف
ف بحاممييا التجريح ال, فسادىا كبياف, كالقضية الفكرة مناقشة الدعكة فقو مف  .ِٓ  عمى كانكا كا 

 .تبقى كالقضية تفنى الشخصيات ألف المبيف؛ الضبلؿ
 الظمـ مف العصيبة األكضاع ظؿ كفي خاصة اليكـ قمكبيـ كتثبيت تسمية إلى المسمميف حاجة .ِٔ

 كتنكب تخاذؿ ظؿ في, فمسطيف في سيما ال, اليكـ المسممكف يعيشيا التي كالطغياف كالقير
 .كالبعيد القريب

 

 ىم التوصياتثانيًا: أ

كأخكاني بأفضؿ كصية كىي تقكل ا تعالى, فيي سبب السعادة كالفبلح في  أكصي نفسي .ُ
 الدنيا كاآلخرة.

 العمؿ عمى نشر عمـ مقاصد القرآف الكريـ, كتيسيره لعامة الناس. .ِ
عمؿ دراسات تخصصية في مقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ في االعتقاد, كالتشريع, كاألخبلؽ,  .ّ

سبلـ كالمسمميف, كتبني الجامعة اإلسبلمية لمثؿ ىذه الستخراج نظريات قرآنية تخدـ اإل
 المشركعات.

إخراج سمسمة مقاصد كأىداؼ القرآف الكريـ لمنكر, كذلؾ بتكفؿ الجامعة بطباعتيا, كترجمتيا  .ْ
 لمغات عديدة حتى يعـ النفع كالخير.

 

 وختامًا:

مف يكتبكف فيذا جيد متكاضع أسعى فيو لخدمة اإلسبلـ كالمسمميف, كليككف فاتحة خير ل
في ىذا الباب, فأسأؿ ا سبحانو القبكؿ كالتكفيؽ كالسداد, كأف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجيو 

 الكريـ.
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 الفيارس

 :وتشتمل عمى

 فيرس اآليات القرآنية أواًل:

 فيرس األحاديث النبكية :اثانيً 

 فيرس األعبلـ :اثالثً 

 فيرس المصادر كالمراجع :ارابعً 

 فيرس المكضكعات :اخامسً 
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 أواًل: فيرس اآليات القر نية

 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م
 سورة البقرة

 ُُ ُِ ... ﴾  َيا َأيَُّيا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكمُ ﴿  ُ

 ُُ ُٕٗ ...﴾  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ ﴿  ِ

َيامُ يا َأيَُّيا الَِّذيَن  َمُنوا ُكِتَب ﴿  ّ  ُُ ُّٖ ... ﴾  َعَمْيُكُم الصّْ

 ِٓ ِٔٓ ﴾ اَل ِإْكَراَه ِفي الدّْيِن  ﴿ ْ

 سورة النساء
 ُِٔ ْٖ ...﴾  ِإنَّ المََّو اَل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبوِ ﴿  ٓ

 ب ِٖ .....﴾ َأَفَ  َيَتَدبَُّروَن اْلُقْر َن ﴿  ٔ

 سورة اَلنعام
 ّ َُٓ ﴾  َدَرْستَ  َوِلَيُقوُلوا ﴿ ٕ

 ُْٔ ُٗٓ ... ﴾ ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُيْم ﴿  ٖ

 سورة اَلعراف
 ُّٓ ِٗ ﴾ َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدونَ ﴿  ٗ

 ٓ ُْٔ .... ﴾ َسَأْصِرُف َعْن  َياِتَي الَِّذيَن َيَتَكبَُّرونَ ﴿  َُ

 سورة اَلنفال
 ُِٔ ِٓ ...﴾  َواتَُّقوا ِفْتَنًة اَل ُتِصيَبنَّ الَِّذينَ ﴿  ُُ

 سورة التوبة
 ْٕ ِٗ ... ﴾  َقاِتُموا الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبالمَّوِ ﴿  ُِ

 سورة يونس
 ِّٕ ٖٓ ...﴾  ُقْل ِبَفْضِل المَِّو َوِبَرْحَمِتوِ ﴿  ُّ

 سورة إبراىيم
ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم ﴿  ُْ  ِْث,  ٕ ... ﴾ َواِ 
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 النحلسورة 

 ٖ ٗ ...﴾  َوَعَمى المَِّو َقْصُد السَِّبيلِ ﴿  ُٓ

ٍة َرُسواًل ﴿  ُٔ  َُ ّٔ ... ﴾ َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلّْ ُأمَّ

 سورة اإلسراء
 َِِ ّٕ ... ﴾ ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اَْلَْرَض  ﴿ ُٕ

 ْٓ ٗٓ ... ﴾ َوَما َمَنَعَنا َأْن ُنْرِسَل ِباآْلَياتِ  ﴿ ُٖ

 ّٕ ٖٓ ﴾ َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْمِم ِإالَّ َقِميً  ﴿  ُٗ

َذا ﴿ َِ رُّ  َمسَُّكمُ  َواِ   ٕٗ ٕٔ [ٕٔ: اإلسراء]﴾ ... الضُّ

 سورة الكيف
 ُٓٓ ٕٗ ... ﴾  َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكينَ ﴿  ُِ

 سورة مريم
 ُِْ ُِ ﴾  َوَرْحَمًة ِمنَّا﴿  ُِ

 سورة اَلنبياء
 َٖ ّٓ ﴾ ِفْتَنةً  َواْلَخْيرِ  ِبالشَّرّْ  َوَنْبُموُكمْ ﴿  ِِ

 َُ َُٕ ﴾  َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ِلْمَعاَلِمينَ ﴿  ِّ

 سورة النمل
 ث ُٗ ... ﴾ َربّْ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك ﴿  ِْ

 سورة القصص
 ِِ ْ ... ﴾ َعَ  ِفي اَْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَمَيا ِشَيًعا ﴿  ِٓ

 ُُِ ُٔ ﴾ اْلُمْحَضِرينَ  ِمنَ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُىوَ  ثُمَّ ﴿  ِٔ

 ِّ ٖٓ ... ﴾  ِإنَّ الَِّذي َفَرَض َعَمْيَك اْلُقْر نَ ﴿  ِٕ

 ِّ ٕٖ ...﴾  َواْدُع ِإَلى َربّْكَ ﴿  ِٖ

 ِّ ٖٖ ... ﴾ ِإالَّ َوْجَيوُ ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ﴿  ِٗ

 سورة العنكبوت
 ِّ, َِ, ُٓ ُ ﴾ الم ﴿  َّ



 

 
533 

 ِٓ, ِّ, ُٓ ِ ... ﴾ َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا﴿  ُّ

 ِٓ, ِِ ّ ..﴾  َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيمْ ﴿  ِّ

 ِّ ٔ ﴾  َوَمْن َجاَىَد َفِإنََّما ُيَجاِىُد ِلَنْفِسوِ ﴿  ّّ

 َِ ِٗ ﴾ وَتقَطعوَن السبيلَ ﴿  ّْ

 ُٓ ُْ ... ﴾ َمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا﴿  ّٓ

َ َة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكر﴿  ّٔ  ُُ ْٓ ...﴾ ِإنَّ الصَّ

 ْٕ ْٔ ... ﴾ َواَل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ﴿  ّٕ

 َٓ, ْٕ ْٕ ... ﴾ اْلِكَتاَب َفالَِّذينَ َوَكَذِلَك َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك ﴿  ّٖ

 َٓ ْٖ ... ﴾  َوَما ُكْنَت َتْتُمو ِمْن َقْبِمِو ِمْن ِكَتابٍ ﴿  ّٗ

 َٓ ْٗ ... ﴾ َبْل ُىَو  َياٌت َبيَّْناٌت ِفي ُصُدوِر ﴿  َْ

 ّٓ َٓ ...﴾ َوَقاُلوا َلْواَل أُْنِزَل َعَمْيِو  َياتٌ ﴿  ُْ

 ّٓ ُٓ ...﴾ َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَمْيَك اْلِكَتابَ َأَوَلْم َيْكِفِيْم ﴿  ِْ

 ٓٓ ِٓ ...﴾ ُقْل َكَفى ِبالمَِّو َبْيِني َوَبْيَنُكْم َشِييًدا﴿  ّْ

 ٕٓ ّٓ ﴾  َوَيْسَتْعِجُموَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلْواَل َأَجلٌ ﴿  ْْ

نَّ َجَينَّمَ ﴿  ْٓ  ٕٓ ْٓ ...﴾  َيْسَتْعِجُموَنَك ِباْلَعَذاِب َواِ 

 ٕٓ ٓٓ ...﴾  َيْوَم َيْغَشاُىُم اْلَعَذابُ ﴿  ْٔ

 ِٔ, ِِ ٔٓ ...﴾  َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن  َمُنوا﴿  ْٕ

 ٖٔ, ِٔ ٕٓ ...﴾ ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوتِ ﴿  ْٖ

َئنَُّيمْ ﴿  ْٗ اِلَحاِت َلُنَبوّْ  ٓٔ ٖٓ ...﴾ َوالَِّذيَن  َمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

 ٓٔ ٗٓ ...﴾  َوَعَمى َربِّْيْم َيَتَوكَُّمونَ الَِّذيَن َصَبُروا ﴿  َٓ

 ٖٔ َٔ ...﴾  َوَكَأيّْْن ِمْن َدابٍَّة اَل َتْحِمُل ِرْزَقَيا﴿  ُٓ

 ُٕ ُٔ ...﴾ َوَلِئْن َسَأْلَتُيْم َمْن َخَمَق السََّماَواِت ﴿  ِٓ

ْزَق ِلَمْن َيَشاءُ ﴿  ّٓ  ُٕ ِٔ ...﴾  المَُّو َيْبُسُط الرّْ

َل ِمَن السََّماِء َماءً َوَلِئْن ﴿  ْٓ  ّٕ ّٔ ...﴾  َسَأْلَتُيْم َمْن َنزَّ

 ٕٔ, ِْ ْٔ ...﴾ َوَما َىِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َلْيوٌ ﴿  ٓٓ

 ٖٕ, َِ ٓٔ ...﴾  َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْمِك َدَعُوا المَّوَ ﴿  ٔٓ
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 ٕٖ ٔٔ ...﴾  ِلَيْكُفُروا ِبَما  َتْيَناُىمْ ﴿  ٕٓ

 َٖٗ, ِْ, َِ ٕٔ ...﴾  َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َجَعْمَنا َحَرًما  ِمًنا﴿  ٖٓ

 ْٖ ٖٔ ...﴾  َوَمْن َأْظَمُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَمى المَِّو َكِذًبا﴿  ٗٓ

 ٖٔ, ِْ, ٓ ٗٔ ... ﴾  َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّيْم ُسُبَمَنا﴿  َٔ

 سورة الروم
, ِٔ, ِٓ, ِْ ُ ﴾ الم ﴿  ُٔ

َّ ,ُٗ 
ومُ ﴿  ِٔ , ِٔ, ِٓ, ِْ ِ ﴾ ُغِمَبِت الرُّ

َّ ,ُٗ 
 ُٗ, ِٓ, ِْ ّ ...﴾  ِفي َأْدَنى اَْلَْرِض َوُىمْ ﴿  ّٔ

, ُٗ, َّ, ِٓ ْ ...﴾ ِفي ِبْضِع ِسِنينَ ﴿  ْٔ
ُُٗ 

 ُُٗ, ُٗ ٓ ...﴾  ِبَنْصِر المَِّو َيْنُصُر َمْن َيَشاءُ ﴿  ٓٔ

 ُُٗ, ٓٗ ٔ ...﴾  ُيْخِمُف المَُّو َوْعَدهُ َوْعَد المَِّو اَل ﴿  ٔٔ

 ٓٗ ٕ ...﴾  َيْعَمُموَن َظاِىًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّْنَيا﴿  ٕٔ

 ٕٗ, ّْ ٖ ...﴾  َأَوَلْم َيَتَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِيمْ ﴿  ٖٔ

 ََُ, ّْ ٗ ...﴾  َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اَْلَْرِض َفَيْنُظُروا﴿  ٗٔ

 َُِ َُ ...﴾  َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا السُّوَأىثُمَّ َكاَن ﴿  َٕ

 َُٔ ُُ ﴾  المَُّو َيْبَدُأ اْلَخْمقَ ﴿  ُٕ

 َُٖ, ُّ ُِ ...﴾  َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة ُيْبِمُس اْلُمْجِرُمونَ ﴿  ِٕ

 َُٖ ُّ ...﴾  َوَلْم َيُكْن َلُيْم ِمْن ُشَرَكاِئِيْم ُشَفَعاءُ ﴿  ّٕ

 َُُ ُْ ...﴾  َتُقوُم السَّاَعُة َيْوَمِئٍذ َيَتَفرَُّقونَ َوَيْوَم ﴿  ْٕ

اِلَحاتِ ﴿  ٕٓ  ُُِ, ّٓ ُٓ ...﴾  َفَأمَّا الَِّذيَن  َمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

 ُُِ ُٔ ...﴾  َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبآَياِتَنا﴿  ٕٔ

 ُُْ, ِٕ ُٕ ...﴾  َفُسْبَحاَن المَِّو ِحيَن ُتْمُسونَ ﴿  ٕٕ

 ُُْ ُٖ ...﴾  َوَلُو اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت َواَْلَْرضِ ﴿  ٖٕ

 ُُٖ ُٗ ...﴾  ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميّْتِ ﴿  ٕٗ



 

 
531 

 ُِِ َِ ...﴾  َوِمْن  َياِتِو َأْن َخَمَقُكْم ِمْن ُتَرابٍ ﴿  َٖ

 ُِِ ُِ ...﴾  َوِمْن  َياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن أَْنُفِسُكمْ ﴿  ُٖ

 ُِٓ ِِ ...﴾ َوِمْن  َياِتِو َخْمُق السََّماَواِت َواَْلَْرِض ﴿  ِٖ

 ُِٓ ِّ ...﴾  َوِمْن  َياِتِو َمَناُمُكْم ِبالمَّْيِل َوالنََّيارِ ﴿  ّٖ

 ُِٗ ِْ ...﴾  َوِمْن  َياِتِو ُيِريُكُم اْلَبْرقَ ﴿  ْٖ

 ُِٗ ِٓ ...﴾ َوِمْن  َياِتِو َأْن َتُقوَم السََّماءُ ﴿  ٖٓ

 ُّّ ِٔ ...﴾  َوَلُو َمْن ِفي السََّماَواِت َواَْلَْرضِ ﴿  ٖٔ

 ُّّ, ّْ ِٕ ...﴾  َوُىَو الَِّذي َيْبَدُأ اْلَخْمَق ثُمَّ ُيِعيُدهُ ﴿  ٕٖ

 ُّٕ ِٖ ...﴾  َضَرَب َلُكْم َمَثً  ِمْن َأْنُفِسُكمْ ﴿  ٖٖ

 ُّٕ ِٗ ...﴾ َبِل اتََّبَع الَِّذيَن َظَمُموا َأْىَواَءُىْم ﴿  ٖٗ

 َُْ َّ ...﴾  َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدّْيِن َحِنيًفا﴿  َٗ

 َُْ ُّ ...﴾ ُمِنيِبيَن ِإَلْيِو َواتَُّقوهُ ﴿  ُٗ

 ُْْ ِّ ...﴾  ِمَن الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُيمْ ﴿  ِٗ

َذا َمسَّ النَّاَس ُضرّّ ﴿  ّٗ  ُْٗ, ّْ ّّ ...﴾  َواِ 

 ُْٗ ّْ ...﴾ ﴿ ِلَيْكُفُروا ِبَما  َتْيَناُىمْ  ْٗ

 ُْٗ ّٓ ...﴾ َأْم َأْنَزْلَنا َعَمْيِيْم ُسْمَطاًنا﴿  ٓٗ

َذا َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة َفِرُحوا ِبَيا  ﴿ ٔٗ  ُِٓ ّٔ ...﴾ َواِ 

ْزقَ ﴿  ٕٗ  ُِٓ ّٕ ...﴾  َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ المََّو َيْبُسُط الرّْ

 ُٓٓ, ُّ ّٖ ...﴾ َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّوُ ﴿  ٖٗ

 ُٓٓ ّٗ ...﴾َوَما  َتْيُتْم ِمْن ِرًبا ِلَيْرُبَو ﴿  ٗٗ

 ُٖٓ َْ ...﴾ المَُّو الَِّذي َخَمَقُكْم ثُمَّ َرَزَقُكْم  ﴿ ََُ

 َُٔ ُْ ...﴾  َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحرِ ﴿  َُُ

 َُٔ ِْ ...﴾ ُقْل ِسيُروا ِفي اَْلَْرِض َفاْنُظُروا ﴿  َُِ

 ُْٔ ّْ ...﴾  َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدّْيِن اْلَقيّْمِ ﴿  َُّ

 ُٔٔ ْْ ...﴾  َمْن َكَفَر َفَعَمْيِو ُكْفُرهُ ﴿  َُْ

 ُٔٔ ْٓ ...﴾  ِلَيْجِزَي الَِّذيَن  َمُنوا َوَعِمُموا﴿  َُٓ
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َياَح ُمَبشَّْراٍت ﴿  َُٔ  ُٖٔ ْٔ ...﴾ َوِمْن  َياِتِو َأْن ُيْرِسَل الرّْ

 َُٕ ْٕ ...﴾  َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ُرُسً  َوَلَقْد ﴿  َُٕ

َياحَ  ﴿ َُٖ  ُِٕ ْٖ ...﴾  المَُّو الَِّذي ُيْرِسُل الرّْ

َل َعَمْيِيمْ ﴿  َُٗ ْن َكاُنوا ِمْن َقْبِل َأْن ُيَنزَّ  ُِٕ ْٗ ...﴾  َواِ 

 ُٕٓ َٓ ...﴾  َفاْنُظْر ِإَلى  ثَاِر َرْحَمِت المَّوِ ﴿  َُُ

 ُٕٓ ُٓ ...﴾  َأْرَسْمَنا ِريًحاَوَلِئْن ﴿  ُُُ

 ُٖٕ ِٓ ...﴾  َفِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى﴿  ُُِ

 ُٖٕ ّٓ ...﴾  َوَما َأْنَت ِبَياِد اْلُعْمِي َعْن َضَ َلِتِيمْ ﴿  ُُّ

 ُُٖ ْٓ ...﴾  المَُّو الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َضْعفٍ ﴿  ُُْ

 ُٖٓ, َّ ٓٓ ...﴾  ُيْقِسُم اْلُمْجِرُمونَ َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة ﴿  ُُٓ

 ُٖٓ, ّْ ٔٓ ...﴾  َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْممَ ﴿  ُُٔ

 ُٖٓ ٕٓ ...﴾  َفَيْوَمِئٍذ اَل َيْنَفُع الَِّذيَن َظَمُموا﴿  ُُٕ

 ُٖٖ, ّّ ٖٓ ...﴾  َوَلَقْد َضَرْبَنا ِلمنَّاِس ِفي َىَذا اْلُقْر نِ ﴿  ُُٖ

 ُٖٖ ٗٓ ...﴾  َيْطَبُع المَّوُ َكَذِلَك ﴿  ُُٗ

 ُُٗ َٔ ...﴾  َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد المَِّو َحقّّ ﴿  َُِ

 سورة لقمان
, ّٗ, ّْ, ّّ ُ ﴾ الم﴿  ُُِ

ُٗٔ 
 ُٔٗ, ّْ, ّّ ِ ...﴾  ِتْمَك  َياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيمِ ﴿  ُُِ

 ُٔٗ, ْْ ّ ...﴾  ُىًدى َوَرْحَمًة ِلْمُمْحِسِنينَ ﴿  ُِِ

َ ةَ ﴿  ُِّ  ُٖٗ, ّٖ ْ ...﴾  الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

 ُٖٗ, َْ ٓ ...﴾  ُأوَلِئَك َعَمى ُىًدى ِمْن َربِّْيمْ ﴿  ُِْ

 َِِ, َْ, ّٓ ٔ ...﴾  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْيَو اْلَحِديثِ ﴿  ُِٓ

َذا تُْتَمى َعَمْيِو  َياتَُنا﴿  ُِٔ  َِِ, ّْ ٕ ...﴾  َواِ 

 َِٔ ٖ ...﴾ الَِّذيَن  َمُنوا َوَعِمُمواِإنَّ ﴿  ُِٕ

 َِٔ ٗ ...﴾  َخاِلِديَن ِفيَيا َوْعَد المَّوِ ﴿  ُِٖ
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 َِٗ َُ ...﴾  َخَمَق السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنوَ ﴿  ُِٗ

 َِٗ ُُ ...﴾  َىَذا َخْمُق المَّوِ ﴿  ُِٗ

 ُِّ, َْ, ّْ ُِ ...﴾  َوَلَقْد  َتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمةَ ﴿  َُّ

ْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنوِ ﴿  ُُّ , ٖٓ, َٓ, ّٓ ُّ ...﴾ َواِ 
ُِٓ 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيوِ ﴿  ُِّ ْيَنا اإلِْ  ُِٖ ُْ ...﴾  َوَوصَّ

ْن َجاَىَداَك َعَمى َأْن ُتْشِرَك ِبي﴿  ُّّ  ُِٖ ُٓ ...﴾  َواِ 

 ُِِ ُٔ ...﴾  َيا ُبَنيَّ ِإنََّيا ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبَّةٍ ﴿  ُّْ

َ َة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروفِ ﴿  ُّٓ  ِِّ ُٕ ...﴾  َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

 ِِٕ ُٖ ...﴾ َواَل ُتَصعّْْر َخدََّك ِلمنَّاسِ ﴿  ُّٔ

 ِِٕ ُٗ ...﴾  َواْقِصْد ِفي َمْشِيكَ ﴿  ُّٕ

َر َلُكمْ ﴿  ُّٖ  ِِّ َِ ...﴾ َأَلْم َتَرْوا َأنَّ المََّو َسخَّ

َذا ِقيَل َلُيُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل المَّوُ ﴿  ُّٗ  ِّْ ُِ ...﴾   َواِ 

 ُْ ِِ ...﴾  َوَمْن ُيْسِمْم َوْجَيُو ِإَلى المَّوِ ﴿  َُْ

 ُْ ِّ ... ﴾  َوَمْن َكَفَر َفَ  َيْحُزْنَك ُكْفُرهُ ﴿  ُُْ

 ُْ ِْ ﴾ ُنَمتُّْعُيْم َقِميً  ثُمَّ َنْضَطرُُّىْم ِإَلى َعَذاٍب َغِميظٍ ﴿  ُِْ

 ُْ, ّٕ ِٕ ... ﴾ َوَلْو َأنََّما ِفي اَْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَ ٌم ﴿  ُّْ

 ّْ ِٖ ﴾  َما َخْمُقُكْم َواَل َبْعثُُكْم ِإالَّ َكَنْفٍس َواِحَدةٍ ﴿  ُْْ

َذا َغِشَيُيْم َمْوٌج َكالظَُّملِ ﴿  ُْٓ  ْْ, ّٗ ِّ ... ﴾  َواِ 

 ُْ ّّ ﴾  ِبالمَِّو اْلَغُرورُ َواَل َيُغرَّنَُّكْم ﴿  ُْٔ

 ُْ ّْ ... ﴾  ِإنَّ المََّو ِعْنَدُه ِعْمُم السَّاَعةِ ﴿  ُْٕ

 سورة السجدة
 ْْ ُ ﴾  الم ﴿ ُْٖ

 ّْ ْ ... ﴾المَُّو الَِّذي َخَمَق السََّماَواتِ ﴿  ُْٗ

 سورة سبأ
 ُُٔ ُٖ ﴾ ِسيُروا ِفيَيا َلَياِلَي َوَأيَّاًما  ِمِنينَ ﴿  َُٓ
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 سورة ص
 َُ ِٗ ... ﴾  ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَركٌ ﴿  ُُٓ

 سورة الزمر
نَُّيمْ  َميّْتٌ  ِإنَّكَ  ﴿ ُِٓ  ُُٗ َّ ﴾ َميُّْتونَ  َواِ 

 سورة محمد
 ٕٖ ُٕ ﴾  َتْقَواُىمْ  َو َتاُىمْ  ُىًدى َزاَدُىمْ  اْىَتَدْوا َوالَِّذينَ ﴿  ُّٓ

 خ ِْ .... ﴾ َأَفَ  َيَتَدبَُّروَن اْلُقْر َن ﴿  ُْٓ

 سورة الذاريات
 ٓٓ ٓٓ ﴾  َوَذكّْْر َفِإنَّ الذّْْكَرى َتْنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ ﴿  ُٓٓ

ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ ﴿  ُٔٓ  ُُ ٔٓ ﴾  َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

 النجم سورة
 َُٕ ُّ ﴾... َأَساُءوا الَِّذينَ  ِلَيْجِزيَ ﴿  ُٕٓ

 سورة الواقعة
 ٓ ٕٗ ﴾  َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ  اَل  ﴿  ُٖٓ

 سورة الجن
 ُّٓ َُ ...﴾  َوَأنَّا اَل َنْدِري َأَشرّّ ُأِريَد ِبَمْن ِفي﴿  ُٗٓ

 سورة المدثر
 ُٖٓ ٔ ﴾  َواَل َتْمُنْن َتْسَتْكِثرُ ﴿  َُٔ

 سورة الغاشية
 ٕٔ ّ ﴾   َعاِمَمٌة َناِصَبةٌ ﴿  ُُٔ

 ٕٔ ْ ﴾ َتْصَمى َناًرا َحاِمَيةً ﴿  ُِٔ

 سورة البينة
 ْ ٓ .... ﴾ َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا المَّوَ ﴿  ُّٔ

 سورة قريش
 ِٖ ْ ﴾ الَِّذي َأْطَعَمُيْم ِمْن ُجوٍع َو َمَنُيْم ِمْن َخْوٍف ﴿  ُْٔ
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 ا: فيرس اَلحاديث النبويةثانيً 

 رقـ الصفحة الحكـ الراكم طرؼ الحديث ـ
 ّٗ, ُّ, ُٗ صحيح أحمد ..."أعطيت مكان التوراة السبع"  ُ
 ْ صحيح البخارم كمسمـ ..." ِإنََّما اََلْعَماُل ِبالنّْيَّاتِ "  ِ
 ُٓ صحيح الداراقطني ..."كان يصمي في كسوف الشمس"  ّ
 ِٗ, ِٖ صحيح الترمذم ...."لما كان يوم بدر"  ْ
 َِٓ صحيح البخارم ..."ِمْن ُأمَِّتي َأْقَوامٌ َلَيُكوَننَّ "  ٓ
 ّٕ ضعيؼ ابف جرير ..." أن أحبار ييود قالوا لرسول ا "  ٔ
 ِٔ حسف النسائي ...." أنو صمى ص ة الصبح, فقرأ الروم"  ٕ
 ِٔ حسف أحمد ...."ص ة, صمى بنا رسول ا " ٖ
ال ُيَصمّْي ِبَنا الظُّْيَر,  َكاَن َرُسوُل المَِّو " ٗ

 ..."َفَنْسَمُع ِمْنُو اآْلَيةَ 
ابف ماجة 
 كالنسائي

 ّٗ, ّٔ مختمؼ فيو

 ث صحيح أحمد "من ال يشكر الناس ال يشكر ا" َُ
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 ا: فيرس اَلع مثالثً 

 رقم الصفحة العمم ـ
 ٕ ابف أبي الدنيا ُ
 ِٕ ابف الجكزم ُِ
 ِٗ ابف حـز ِ
 ِٕ عطيةابف  َِ
 ِٔ أبك ركح الكبلعي ّ
 ُّ أبك عمرك الداني ْ
 ّٔ البراء بف عازب ُٗ
 ُٔ جابر بف زيد ٓ
 ٕٖ الزجاج ٔ
 ٓ الزركشي ٕ
 ُٓ السخاكم ٖ
 ُّ الشاطبي ُٖ
 ُٖ الضحاؾ ٗ
 َُ الطاىر بف عاشكر َُ
 ْٕ عبد الرحمف بف زيد ُُ
 ُٓ الفراء ُّ
 َّ القرطبي ِِ
 ِٖ القشيرم ُِ
 ّٕ الماكردم ُْ
 ُٗ كاثمة بف األسقع ُٓ
 ُٔ يحيى بف سبلـ ُٔ
 ّٓ يحيي بف جعدة ُٕ
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 ا: فيرس المصادر والمراجعرابعً 

 أواًل: القر ن الكريم
 : كتب التفسيراثانيً 

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى  ُ
 ىػ(, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت.ِٖٗ)المتكفى: 

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, ناصر الديف أبك سعيد عبد ا بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم  ِ
ىػ(, المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت, ٖٓٔ)المتكفى: 

 ىػ. ُُْٖالطبعة: األكلى, 
ىػ(, الناشر: المطبعة َُِْأكضح التفاسير, محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى:  ّ

 ـ . ُْٔٗفبراير  -ىػ  ُّّٖالمصرية كمكتبتيا, الطبعة: السادسة, رمضاف 
أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير, جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم, الناشر:  ْ

 ـ .ََِّىػ/ُِْْمكتبة العمـك كالحكـ, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: الخامسة, 
, أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:  ٓ  ىػ(.ّّٕبحر العمـك
أثير الديف البحر المحيط في التفسير, أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف  ٔ

ىػ(, المحقؽ: صدقي محمد جميؿ, الناشر: دار الفكر, بيركت, الطبعة: ْٕٓاألندلسي )المتكفى: 
 ىػ. َُِْ

البحر المديد في تفسير القرآف المجيد, أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني  ٕ
 القرشي رسبلف, الناشر: ىػ(, المحقؽ: أحمد عبد اُِِْاألنجرم الفاسي الصكفي )المتكفى: 

 ىػ . ُُْٗالدكتكر حسف عباس زكي, القاىرة, الطبعة: 
بياف المعاني ]مرتب حسب ترتيب النزكؿ[, عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني  ٖ

 ـ. ُٓٔٗ -ىػ  ُِّٖدمشؽ, الطبعة: األكلى,  –ىػ(, الناشر: مطبعة الترقي ُّٖٗ)المتكفى: 
ىػ(, المحقؽ: ّّّت أىؿ السنة, محمد بف محمد بف محمكد, أبك منصكر الماتريدم )المتكفى: تأكيبل ٗ

, الناشر: دار الكتب العممية,بيركت, لبناف, الطبعة: األكلى,   ـ . ََِٓ -ىػ  ُِْٔد. مجدم باسمـك
محمد الطاىر «, دتحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجي»التحرير كالتنكير  َُ

ىػ(, الناشر : الدار التكنسية لمنشر, ُّّٗبف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى : 
 ىػ . ُْٖٗتكنس, سنة النشر: 

التسييؿ لعمـك التنزيؿ, أبك القاسـ, محمد بف أحمد بف محمد بف عبد ا, ابف جزم الكمبي الغرناطي  ُُ
 –الدكتكر عبد ا الخالدم, الناشر: شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ  ىػ(, المحقؽ:ُْٕ)المتكفى: 

 ىػ. ُُْٔبيركت, الطبعة: األكلى, 
الت ٍفًسيري البىًسٍيط, أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم, النيسابكرم, الشافعي  ُِ

بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد, ثـ  ( رسالة دكتكراةُٓىػ(, المحقؽ: أصؿ تحقيقو في )ْٖٔ)المتكفى: 
قامت لجنة عممية مف الجامعة بسبكو كتنسيقو, الناشر: عمادة البحث العممي, جامعة اإلماـ محمد بف 

 ىػ . َُّْسعكد اإلسبلمية, الطبعة: األكلى, 
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بف  ىػ(, كجبلؿ الديف عبد الرحمفْٖٔتفسير الجبلليف, جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  ُّ
 ىػ(, الناشر: دار الحديث, القاىرة, الطبعة: األكلى .ُُٗأبي بكر السيكطي )المتكفى: 

التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزكؿ[, دركزة محمد عزت, الناشر: دار إحياء الكتب العربية,  ُْ
 ق . ُّّٖالقاىرة, الطبعة: 

ف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي تفسير القرآف العظيـ, المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ ب ُٓ
ىػ(, المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة, الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع, الطبعة: ْٕٕ)المتكفى: 

 ـ . ُٗٗٗ -ىػ َُِْالثانية 
تفسير القرآف العظيـ, أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي, الحنظمي, الرازم  ُٔ

ىػ(,المحقؽ: أسعد محمد الطيب, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز, ِّٕحاتـ )المتكفى:  ابف أبي
 ىػ . ُُْٗ -المممكة العربية السعكدية, الطبعة: الثالثة 

تفسير القرآف الكريـ, المؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  ُٕ
لدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ ىػ(, المحقؽ: مكتب إُٓ)المتكفى: 

 ىػ. َُُْرمضاف, الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ, بيركت, الطبعة: األكلى, 
تفسير القرآف, أبك المظفر, منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي  ُٖ

: ياسر بف إبراىيـ, كغنيـ بف عباس بف غنيـ, الناشر: ىػ(, المحقؽْٖٗالحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖدار الكطف, الرياض, السعكدية, الطبعة: األكلى, 

تفسير القرآف, أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي  ُٗ
ىػ(, المحقؽ: الدكتكر عبد ا بف إبراىيـ الكىبي, َٔٔالدمشقي, الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 

, بيركت, الطبعة: األكلى,   ـ .ُٔٗٗىػ/ ُُْٔالناشر: دار ابف حـز
ىػ(, الناشر: دار الفكر َُّٗآني لمقرآف, عبد الكريـ يكنس الخطيب )المتكفى: بعد التفسير القر  َِ

 العربي, القاىرة.
ىػ(, الناشر: شركة مكتبة كمطبعة ُُّٕتفسير المراغي, أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  ُِ

 ـ . ُْٔٗىػ,  ُّٓٔمصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر, الطبعة: األكلى, 
ير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, د كىبة بف مصطفى الزحيمي, الناشر : دار الفكر التفس ِِ

 ىػ . ُُْٖالمعاصر, دمشؽ, الطبعة : الثانية , 
التفسير المكضكعي بيف النظرية كالتطبيؽ, المؤلؼ: الدكتكر صبلح عبدالفتاح الخالدم, دار النفائس  ِّ

 ـ(.َُِِ-ىػ ُّّْلمنشر كالتكزيع, الطبعة الثالثة )
التفسير الميسر, نخبة مف أساتذة التفسير, الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ,  ِْ

 ـ . ََِٗ -ىػ َُّْالسعكدية, الطبعة: الثانية, مزيدة كمنقحة, 
التفسير الكاضح, الحجازم, محمد محمكد, الناشر: دار الجيؿ الجديد, بيركت, الطبعة: العاشرة ,  ِٓ

 ىػ . ُُّْ
التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ, مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر, الناشر:  ِٔ

ىػ =  ُُْْ) -ـ(  ُّٕٗىػ =  ُّّٗالييئة العامة لشئكف المطابع األميرية, الطبعة: األكلى, )
 ـ( . ُّٗٗ
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التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ, محمد سيد طنطاكم, الناشر: دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر  ِٕ
: يكليك ْجزء - ُٕٗٗ: يناير ّ - ُكالتكزيع, الفجالة, القاىرة, الطبعة: األكلى, تاريخ النشر: ]أجزاء 

 - ُٖٗٗ: فبراير ُْ - ٖأجزاء - ُٖٗٗ: يناير ٕ - ٔأجزاء  - ُٕٗٗ: يكنيك ٓجزء  - ُٕٗٗ
 [.ُٖٗٗ: مارس ُٓجزء 

 ىػ .ُِْالتفسير الكسيط, د كىبة بف مصطفى الزحيمي, الناشر: دار الفكر, دمشؽ, الطبعة : األكلى,  ِٖ
تفسير عبد الرزاؽ, أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )المتكفى:  ِٗ

ؽ: د. محمكد محمد عبده, الناشر: دار الكتب ىػ(, الناشر: دار الكتب العممية, دراسة كتحقيُُِ
 ىػ .ُُْٗالعممية, بيركت, الطبعة: األكلى, سنة 

ىػ(, َُْتفسير مجاىد, أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي )المتكفى:  َّ
ر, الطبعة: المحقؽ: الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ, الناشر: دار الفكر اإلسبلمي الحديثة, مص

 ـ . ُٖٗٗ -ىػ  َُُْاألكلى, 
ىػ(, َُٓتفسير مقاتؿ بف سميماف, أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخى )المتكفى:  ُّ

 ىػ. ُِّْ -المحقؽ: عبد ا محمكد شحاتو, الناشر: دار إحياء التراث, بيركت الطبعة: األكلى 
المناف, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا السعدم )المتكفى:  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ِّ

ىػ َُِْىػ(, المحقؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األكلى ُّٕٔ
 ـ . َََِ-

ىػ(, ْْْالتيسير في القراءات السبع, عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني )المتكفى:  ّّ
 ـ .ُْٖٗىػ/ َُْْقؽ: اكتك تريزؿ, الناشر: دار الكتاب العربي, بيركت, الطبعة: الثانية, المح

جامع البياف في تأكيؿ القرآف, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك جعفر الطبرم  ّْ
 َُِْاألكلى, الطبعة:  -ىػ(, المحقؽ: أحمد محمد شاكر, الناشر: مؤسسة الرسالة َُّ)المتكفى: 

 ـ . َََِ -ىػ 
الجامع ألحكاـ القرآف, أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس  ّٓ

براىيـ أطفيش, الناشر: دار الكتب ُٕٔالديف القرطبي )المتكفى:  ىػ(, تحقيؽ: أحمد البردكني, كا 
 .ـ ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالمصرية, القاىرة, الطبعة: الثانية, 

الجكاىر الحساف في تفسير القرآف, أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي )المتكفى:  ّٔ
ىػ(, المحقؽ: الشيخ محمد عمي معكض, كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, الناشر: دار إحياء ٕٖٓ

 ىػ. ُُْٖالتراث العربي, بيركت, الطبعة: األكلى, 
, )ليس عمى الكتاب ُُْٖالشعراكم )المتكفى: الخكاطر, محمد متكلي  ّٕ ىػ(, الناشر: مطابع أخبار اليـك

أم بيانات عف رقـ الطبعة أك غيره, غير أف رقـ اإليداع يكضح أنو نشر عاـ  -المطبكع  -األصؿ 
 ـ( . ُٕٗٗ

ئـ الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف, أبك العباس, شياب الديف, أحمد بف يكسؼ بف عبد الدا ّٖ
ىػ(, المحقؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط, الناشر: دار ٕٔٓالمعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 

 القمـ, دمشؽ. 
ىػ(, الناشر: دار الفكر, ُُٗالدر المنثكر, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  ّٗ
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 بيركت .
أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ,  دىٍرجي الدُّرر في تىًفسًير اآلًم كالسُّكىر, َْ

ىػ(, محقؽ القسـ األكؿ: طمعت صبلح الفرحاف, محقؽ القسـ الثاني: ُْٕالجرجاني الدار )المتكفى: 
 ـ  ََِٗ -ىػ  َُّْمحمد أديب شككر أمرير, الناشر: دار الفکر, عماف, األردف, الطبعة: األكلى, 

تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني, شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني ركح المعاني في  ُْ
ىػ(, المحقؽ: عمي عبد البارم عطية, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, َُِٕاأللكسي )المتكفى: 
 ىػ . ُُْٓالطبعة: األكلى, 

مي بف محمد الجكزم )المتكفى: زاد المسير في عمـ التفسير, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف ع ِْ
 ُِِْىػ(, المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم, الناشر: دار الكتاب العربي, بيركت, الطبعة: األكلى, ٕٗٓ
 ىػ.

السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير, شمس الديف, محمد بف  ّْ
ىػ(, الناشر: مطبعة بكالؽ )األميرية(, القاىرة, عاـ ٕٕٗأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى: 

 ىػ . ُِٖٓالنشر: 
سمسمة تفسير القرآف الكريـ )التفسير المنيجي(, لصبلح الخالدم كآخركف, إشراؼ األستاذ: عمر خميؿ  ْْ

يكسؼ, المراجعة العممية األستاذ الدكتكر عمر سميماف األشقر, الناشر: دار المنيؿ, الطبعة: األكلى 
(ََِٓ.) 

صفكة التفاسير, محمد عمي الصابكني, الناشر: دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع, القاىرة,  ْٓ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالطبعة: األكلى, 

غرائب القرآف كرغائب الفرقاف, نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم )المتكفى:  ْٔ
 -عميرات, الناشر: دار الكتب العمميو, بيركت, الطبعة: األكلى ىػ(, المحقؽ: الشيخ زكريا َٖٓ
 ىػ. ُُْٔ

ىػ(, المحقؽ: ِٕٔغريب القرآف, المؤلؼ: أبك محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى:  ْٕ
 سعيد المحاـ.

فتحي البياف في مقاصد القرآف, أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ ا الحسيني  ْٖ
ىػ(, عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد ا بف إبراىيـ َُّٕالبخارم الًقن كجي )المتكفى: 

يدىا, بىيرك  ارم, الناشر: المىكتبة العصري ة لمطبىاعة كالٌنٍشر, صى  -ىػ  ُُِْت, عاـ النشر: األنصى
 ـ . ُِٗٗ

فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير, محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا  ْٗ
بيركت,  -ىػ(, الناشر: دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب, دمشؽَُِٓالشككاني اليمني )المتكفى: 

 ق. ُُْْالطبعة: األكلى, 
ىػ(, الناشر: دار الشركؽ, ُّٖٓف, سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى: في ظبلؿ القرآ َٓ

 ىػ. ُُِْالقاىرة, الطبعة: السابعة عشر,  -بيركت
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار ا  ُٓ

 ىػ . َُْٕالطبعة: الثالثة, ىػ(, الناشر: دار الكتاب العربي, بيركت, ّٖٓ)المتكفى: 
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ىػ(, ِْٕالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبك إسحاؽ )المتكفى:  ِٓ
تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر, مراجعة كتدقيؽ: األستاذ نظير الساعدم, الناشر: دار إحياء 

 ـ . ََِِ -, ىػ ُِِْلبناف, الطبعة: األكلى  –التراث العربي, بيركت 
لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف,  ّٓ

 –ىػ(, تصحيح: محمد عمي شاىيف, الناشر: دار الكتب العممية ُْٕالمعركؼ بالخازف )المتكفى: 
 ىػ. ُُْٓبيركت, الطبعة: األكلى, 

, أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني المباب في عمـك الكتاب ْٓ
ىػ(, المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, كالشيخ عمي محمد معكض, الناشر: ٕٕٓ)المتكفى: 

 ـ .ُٖٗٗىػ ,  ُُْٗدار الكتب العممية, بيركت / لبناف, الطبعة: األكلى, 
ىػ(, المحقؽ: إبراىيـ ْٓٔف بف عبد الممؾ القشيرم )المتكفى: لطائؼ اإلشارات, عبد الكريـ بف ىكاز  ٓٓ

 البسيكني, الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب, مصر, الطبعة: الثالثة.
ىػ(, المحقؽ: محمد َِٗمجاز القرآف, المؤلؼ: أبك عبيدة معمر بف المثنى التيمى البصرم )المتكفى:  ٔٓ

 ق. ُُّٖالطبعة:  -القاىرة  فكاد سزگيف, الناشر: مكتبة الخانجى,
ىػ(, ُِّّمحاسف التأكيؿ, محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )المتكفى:  ٕٓ

 ىػ . ُُْٖالمحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد, الناشر: دار الكتب العمميو, بيركت, الطبعة: األكلى, 
د عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبك محم ٖٓ

ىػ(, المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد, الناشر: دار ِْٓعطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 
 ىػ . ُِِْالكتب العممية, بيركت, الطبعة: األكلى, 

قرآف الكريـ, مختصر تفسير ابف كثير, )اختصار كتحقيؽ( محمد عمي الصابكني, الناشر: دار ال ٗٓ
 ـ . ُُٖٗ -ىػ  َُِْبيركت , لبناف, الطبعة: السابعة, 

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, أبك البركات عبد ا بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي )المتكفى:  َٔ
ىػ(, حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم, راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك, الناشر: َُٕ
 ـ . ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗلكمـ الطيب, بيركت, الطبعة: األكلى, دار ا

مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد, محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما, التنارم بمدان  ُٔ
ىػ( , المحقؽ: محمد أميف الصناكم, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, الطبعة: ُُّٔ)المتكفى: 
 ىػ . ُُْٕاألكلى, 

معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف, محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم  ِٔ
–ىػ(, المحقؽ : عبد الرزاؽ الميدم, الناشر : دار إحياء التراث العربي َُٓالشافعي )المتكفى : 

 ىػ . َُِْبيركت, الطبعة : األكلى, 
بالكالء, البمخي ثـ البصرم, المعركؼ باألخفش األكسط  معانى القرآف, أبك الحسف المجاشعي ّٔ

ىػ(, تحقيؽ: الدكتكرة ىدل محمكد قراعة, الناشر: مكتبة الخانجي, القاىرة, الطبعة: ُِٓ)المتكفى: 
 ـ . َُٗٗ -ىػ  ُُُْاألكلى, 

عرابو, إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  ْٔ لمحقؽ: ىػ(, اُُّمعاني القرآف كا 
 ـ . ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖعبد الجميؿ عبده شمبي, الناشر: عالـ الكتب, بيركت, الطبعة: األكلى 
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ىػ(, المحقؽ: محمد عمي الصابكني, ّّٖمعاني القرآف, أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد )المتكفى:  ٓٔ
 .َُْٗالناشر: جامعة أـ القرل, مكة المكرمة, الطبعة: األكلى, 

ىػ(, َِٕف, أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد ا بف منظكر الديممي الفراء )المتكفى: معاني القرآ ٔٔ
المحقؽ: أحمد يكسؼ النجاتي, محمد عمي النجار, عبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي, الناشر: دار المصرية 

 لمتأليؼ كالترجمة, مصر, الطبعة: األكلى .
 محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم مفاتيح الغيب = التفسير الكبير, أبك عبد ا ٕٔ

ىػ(, الناشر: دار إحياء التراث العربي, َٔٔالممقب بفخر الديف الرازم "خطيب الرم" )المتكفى: 
 ىػ. َُِْبيركت, الطبعة: الثالثة,

(, ىػٖٔ)المتكفى:  -رضي ا عنيما  -المقباس مف تفسير ابف عباس, ينسب: لعبد ا بف عباس  ٖٔ
ىػ(, الناشر: دار الكتب ُٕٖجمعو: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم )المتكفى: 

 العممية, لبناف.
المنتخب في تفسير القرآف الكريـ, لجنة مف عمماء األزىر, الناشر: المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية,  ٗٔ

 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔمصر, طبع مؤسسة األىراـ, الطبعة: الثامنة عشر, 
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, المؤلؼ: إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر  َٕ

 ىػ(, الناشر: دار الكتاب اإلسبلمي, القاىرة .ٖٖٓالبقاعي )المتكفى: 
بالماكردم النكت كالعيكف, أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم, الشيير  ُٕ

ىػ(, المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ, الناشر: دار الكتب العممية, َْٓ)المتكفى: 
 بيركت / لبناف.

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره, كأحكامو, كجمؿ مف فنكف عمكمو, أبك محمد  ِٕ
ٌمكش بف محمد بف مختار القيس ي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي مكي بف أبي طالب حى

ىػ(, المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي, جامعة ّْٕ)المتكفى: 
الشارقة, بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي, الناشر: مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة, كمية الشريعة 

 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗبعة: األكلى, جامعة الشارقة, الط -كالدراسات اإلسبلمية 
الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم, النيسابكرم,  ّٕ

ىػ(,تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم, دار النشر: دار القمـ, الدار الشامية, ْٖٔالشافعي )المتكفى: 
 ىػ .  ُُْٓدمشؽ, بيركت, الطبعة: األكلى, 

الكسيط في تفسير القرآف المجيد, أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم, النيسابكرم,  ْٕ
ىػ(, تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, الشيخ عمي محمد ْٖٔالشافعي )المتكفى: 

معكض, د. أحمد محمد صيرة, د. أحمد عبد الغني الجمؿ, د. عبد الرحمف عكيس, قدمو كقرظو: 
األستاذ الدكتكر عبد الحي الفرماكم, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, الطبعة: األكلى, 

 ـ . ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓ
 : كتب عموم القر ناثالثً 

ىػ(, المحقؽ: ُُٗاإلتقاف في عمـك القرآف, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  ُ
 ـ . ُْٕٗىػ/ ُّْٗالناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب, الطبعة: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, 
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ىػ(, الناشر: دار ُُٗأسرار ترتيب القرآف, عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  ِ
 الفضيمة لمنشر كالتكزيع .

الجكزم لمنشر  أسماء سكر القرآف كفضائميا, د. منيرة محمد ناصر الدكسرم, الناشر: دار ابف ّ
 ىػ.ُِْٔكالتكزيع, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى 

ىػ(, الناشر : دار َُّْإعراب القرآف كبيانو, محيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )المتكفى :  ْ
اإلرشاد لمشئكف الجامعية , حمص, سكرية, )دار اليمامة, دمشؽ, بيركت(, ) دار ابف كثير, دمشؽ, 

 ىػ . ُُْٓالطبعة : الرابعة,  بيركت(,
اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم )المتكفى:  ٓ إعراب القرآف, أبك جعفر الن ح 

ىػ(, كضع حكاشيو كعمؽ عميو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ, الناشر: منشكرات محمد عمي بيضكف, ّّٖ
 ىػ . ُُِْدار الكتب العممية, بيركت, الطبعة: األكلى, 

البرىاف فى تناسب سكر القرآف, أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي, أبك جعفر )المتكفى:  ٔ
ىػ(, تحقيؽ: محمد شعباني, دار النشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, المغرب, عاـ النشر: َٖٕ
 ـ . َُٗٗىػ,  َُُْ

البرىاف في عمـك القرآف, أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر الزركشي )المتكفى:  ٕ
ـ, الناشر: دار  ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔىػ(, المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, الطبعة: األكلى, ْٕٗ

 إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو.
لكتاب العزيز, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم بصائر ذكم التمييز في لطائؼ ا ٖ

لجنة  -ىػ(, المحقؽ: محمد عمي النجار, الناشر: المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية ُٕٖ)المتكفى: 
 ُُِْ: ٓ, ْـ, جػ  ُٔٗٗىػ ,  ُُْٔ: ّ, ِ, ُإحياء التراث اإلسبلمي, القاىرة , عاـ النشر: جػ 

 ـ. ُّٕٗ -ىػ  ُّّٗ :ٔـ, جػ  ُِٗٗ -ىػ 
ىػ(, ْْْالبياف في عٌد آم القرآف, عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر أبك عمرك الداني )المتكفى:  ٗ

الككيت, الطبعة: األكلى,  –المحقؽ: غانـ قدكرم الحمد, الناشر: مركز المخطكطات كالتراث 
 ـ .ُْٗٗ -ىػُُْْ

بف عماد الديف بف عمي, أبك العباس, شياب الديف,  التبياف في تفسير غريب القرآف, أحمد بف محمد َُ
ىػ(, المحقؽ: د ضاحي عبد الباقي محمد, الناشر: دار الغرب اإلسبلمي, ُٖٓابف اليائـ )المتكفى: 

 ىػ . ُِّْ -بيركت, الطبعة: األكلى 
أثير تحفة األريب بما في القرآف مف الغريب, أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف  ُُ

ىػ(, المحقؽ: سمير المجذكب, الناشر: المكتب اإلسبلمي, الطبعة: ْٕٓالديف األندلسي )المتكفى: 
 ـ .ُّٖٗ -ىػ َُّْاألكلى, 

 ىػ(, الناشر: مكتبة كىبة, القاىرة .ُّٖٗالتفسير كالمفسركف, د. محمد السيد حسيف الذىبي )المتكفى:  ُِ
ىػ(, الناشر: دار ُّٕٔبف عبد الرحيـ صافي )المتكفى:  الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ, محمكد ُّ

 ىػ . ُُْٖالرشيد, دمشؽ, مؤسسة اإليماف, بيركت, الطبعة: الرابعة, 
جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء, عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي, أبك الحسف,  ُْ

د. محسف خرابة, الناشر: دار  -ىػ(, تحقيؽ: د. مركاف العطي ة ّْٔعمـ الديف السخاكم )المتكفى: 
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 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖبيركت, الطبعة: األكلى  –المأمكف لمتراث دمشؽ 
ىػ(, محقؽ الكتاب َّْ, عبد الرحمف بف محمد, أبك زرعة ابف زنجمة )المتكفى: حكالي حجة القراءات ِٓ

 كمعمؽ حكاشيو: سعيد األفغاني, الناشر: دار الرسالة.
ىػ(, المحقؽ: د. َّٕالحجة في القراءات السبع, الحسيف بف أحمد بف خالكيو, أبك عبد ا )المتكفى:  ُٔ

, الناشر: دار  ىػ . َُُْالشركؽ, بيركت, الطبعة: الرابعة,  عبد العاؿ سالـ مكـر
ىػ(, ّٕٕالحجة لمقراء السبعة, الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسٌي األصؿ, أبك عمي )المتكفى:  ُٕ

المحقؽ: بدر الديف قيكجي, بشير جكيجابي, راجعو كدققو: عبد العزيز رباح, أحمد يكسؼ الدقاؽ, 
 ـ .ُّٗٗ -ىػ  ُُّْؽ / بيركت, الطبعة: الثانية, الناشر: دار المأمكف لمتراث, دمش

غريب القرآف المسمى بنزىة القمكب, محمد بف عيزير السجستاني, أبك بكر العيزيرم )المتكفى :  ُٖ
ىػ(, المحقؽ : محمد أديب عبد الكاحد جمراف, الناشر : دار قتيبة, سكريا, الطبعة : األكلى , َّّ
 ـ .  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ

فتح الرحمف بكشؼ ما يمتبس في القرآف, المؤلؼ: زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم, زيف  ُٗ
ىػ(,المحقؽ: محمد عمي الصابكني, الناشر: دار القرآف ِٔٗالديف أبك يحيى السنيكي )المتكفى: 

 ـ . ُّٖٗ -ىػ  َُّْالكريـ, بيركت, لبناف, الطبعة: األكلى, 
عمـك القرآف, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  فنكف األفناف في عيكف َِ

لبناف, الطبعة:  –ىػ(, المحقؽ: د. حسف ضياء عتر, دار النشر: دار البشائر, بيركت ٕٗٓ)المتكفى: 
 ـ. ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖاألكلى, 

ىػ(, الناشر: ُِِْسالـ محيسف )المتكفى:  القراءات كأثرىا في عمـك العربية, محمد محمد محمد ُِ
 ـ. ُْٖٗ -ىػ  َُْْمكتبة الكميات األزىرية, القاىرة, الطبعة: األكلى, 

ىػ(, ُّٖالمبسكط في القراءات العشر, أحمد بف الحسيف بف ًمٍيراف النيسابكرٌل, أبك بكر )المتكفى:  ِِ
 ـ . ُُٖٗمشؽ, عاـ النشر: تحقيؽ: سبيع حمزة حاكيمي, الناشر: مجمع المغة العربية, د

المحرر في أسباب نزكؿ القرآف مف خبلؿ الكتب التسعة دراسة األسباب ركاية كدراية, خالد بف سميماف  ِّ
 -ىػ  ُِْٕالمزيني, الناشر: دار ابف الجكزم, الدماـ, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, )

 ـ(. ََِٔ
اًعدي الن ظىًر لئلٍشرىا ِْ ٍقًصدي األىٍسمىى في ميطىابىقىًة اٍسـً كيؿِّ سيكرىةو مىصى مىى مىقىاًصًد السِّكىًر, كييسىم ى: "المى ًؼ عى

ىػ(, دار ًٖٖٓلمميسىم ى", إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي )المتكفى: 
 ـ. ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖالرياض, الطبعة: األكلى  –النشر: مكتبة المعارؼ 

ىػ(, الناشر: مركز َّٕمعاني القراءات, محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر )المتكفى:  ِٓ
 -ىػ  ُُِْالبحكث في كمية اآلداب, جامعة الممؾ سعكد المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 

 ـ. ُُٗٗ
راغب األصفياني )المتكفى: المفردات في غريب القرآف, أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بال ِٔ

ىػ(, المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم, الناشر: دار القمـ, الدار الشامية, دمشؽ بيركت, الطبعة: َِٓ
 ىػ . ُُِْاألكلى, 

الناسخ كالمنسكخ, أبك القاسـ ىبة ا بف سبلمة بف نصر بف عمي البغدادم المقرم )المتكفى:  ِٕ
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مد كنعاف, الناشر: المكتب اإلسبلمي, بيركت, الطبعة: األكلى, ىػ(, المحقؽ: زىير الشاكيش, محَُْ
 ىػ . َُْْ

اس أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم )المتكفى:  ِٖ الناسخ كالمنسكخ, أبك جعفر الن ح 
ىػ(,المحقؽ: د. محمد عبد السبلـ محمد, الناشر: مكتبة الفبلح , الككيت, الطبعة: األكلى, ّّٖ
َُْٖ . 

الناسخ كالمنسكخ, قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز, أبك الخطاب السدكسي البصرم )المتكفى:  ِٗ
ىػ(, المحقؽ: حاتـ صالح الضامف, كمية اآلداب, جامعة بغداد, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: ُُٕ

 ـ .ُٖٗٗىػ/ ُُْٖالثالثة, 
الخير ابف الجزرم, محمد بف محمد بف يكسؼ )المتكفى : النشر في القراءات العشر, شمس الديف أبك  َّ

ىػ(, الناشر : المطبعة التجارية الكبرل  َُّٖىػ(, المحقؽ : عمي محمد الضباع )المتكفى  ّّٖ
 ]تصكير دار الكتاب العممية[.

الكجكه كالنظائر, أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم  ُّ
ىػ(, حققو كعمؽ عميو: محمد عثماف, الناشر: مكتبة الثقافة الدينية, القاىرة, ّٓٗتكفى: نحك )الم

 ـ. ََِٕ -ىػ  ُِْٖالطبعة: األكلى, 
ياقكتة الصراط في تفسير غريب القرآف, محمد بف عبد الكاحد بف أبي ىاشـ, أبك عمر الزاىد المطرز  ِّ

ٍردم, المعركؼ بغبلـ ثعمب )المتكفى:  ىػ(, المحقؽ: حققو كقدـ لو محمد بف يعقكب ّْٓالباكى
 -ىػ ُِّْالتركستاني, الناشر: مكتبة العمـك كالحكـ, السعكدية/ المدينة المنكرة, الطبعة: األكلى, 

 ـ.ََِِ
 : كتب السنة وشروحاتياارابعً 

كسننو كأيامو "صحيح البخارم", محمد بف  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا  ُ
إسماعيؿ أبك عبدا البخارم الجعفي, المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر, الناشر: دار طكؽ 

 ىػ .ُِِْالنجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(, الطبعة: األكلى, 
لسيئ في األمة, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا ا ِ

ىػ(, دار النشر: دار المعارؼ, َُِْبف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ, األشقكدرم األلباني )المتكفى: 
 ـ. ُِٗٗىػ /  ُُِْالرياض, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 

ىػ(, المحقؽ: شعيب ِّٕيد القزكيني )المتكفى: سنف ابف ماجو, ابف ماجة أبك عبد ا محمد بف يز  ّ
األرناؤكط, عادؿ مرشد, محم د كامؿ قره بممي, عىبد الٌمطيؼ حرز ا, الناشر: دار الرسالة العالمية, 

 ـ . ََِٗ -ىػ  َُّْالطبعة: األكلى, 
كفى: سنف الترمذم, محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, الترمذم, أبك عيسى )المت ْ

براىيـ ّ(, كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ ِ, ُىػ(, تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ ِٕٗ (, كا 
(, الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي, مصر, الطبعة: ٓ, ْعطكة عكض )جػ 

 ـ . ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗالثانية, 
بف مسعكد بف النعماف بف دينار سنف الدار قطني, أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم  ٓ

ىػ(, حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب األرناؤكط, حسف عبد ّٖٓالبغدادم الدارقطني )المتكفى: 
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, الناشر: مؤسسة الرسالة, بيركت  الطبعة:  -لبناف  –المنعـ شمبي, عبد المطيؼ حرز ا, أحمد برىـك
 ـ . ََِْ -ىػ  ُِْْاألكلى, 

ىػ(, الناشر: مكتبة المعارؼ, َُِْىيب, محمد ناصر الديف األلباني )المتكفى: صحيح الترغيب كالتر  ٔ
 الرياض, الطبعة: الخامسة .

صحيح الجامع الصغير كزياداتو, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف, بف الحاج نكح بف نجاتي بف  ٕ
 ىػ(, الناشر: المكتب اإلسبلمي .َُِْآدـ, األشقكدرم األلباني )المتكفى: 

صحيح سنف الترمذم, لئلماـ محمد بف عيسى بف سىٍكرة الترمذم, محمد بف ناصر الديف األلباني,  ٖ
 ـ.َََِ -ىػَُِْالناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع الرياض, الطبعة: األكلى, 

 المجتبى مف السنف " السنف الصغرل ", أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, النسائي ٗ
ىػ(, تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة, الناشر: مكتب المطبكعات اإلسبلمية, حمب, َّّ)المتكفى: 

 . ُٖٔٗ, َُْٔالطبعة: الثانية, 
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  َُ

كآخركف, إشراؼ: د. عبد ا بف عبد  ىػ(, المحقؽ: شعيب األرناؤكط , عادؿ مرشد,ُِْ)المتكفى: 
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْالمحسف التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األكلى, 

مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(, أبك محمد عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف  ُُ
(, تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني, ىػِٓٓعبد الصمد الدارمي, التميمي السمرقندم )المتكفى: 

 ـ  َََِ -ىػ  ُُِْالناشر: دار المغني لمنشر كالتكزيع, المممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى, 
, مسمـ بف الحجاج أبك الحسف المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا  ُِ

محقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث ىػ(, الُِٔالقشيرم النيسابكرم )المتكفى: 
 العربي, بيركت .

ىػ(, ضبط كتقديـ ٕٗٓالمكضكعات, جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتكفى:  ُّ
كتحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف, الناشر: محمد عبد المحسف صاحب المكتبة السمفية بالمدينة 

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  ُّٖٖ: ّـ, جػ  ُٔٔٗ -ىػ  ُّٖٔ: ِ, ُة: األكلى, جػ المنكرة, الطبع
 : كتب الفقو وأصولواخامسً 

ىػ(, الناشر: مكتبة المعارؼ َُِْ, محمد ناصر الديف األلباني )المتكفى: أصؿ صفة صبلة النبي  ُ
 ـ. ََِٔ -ىػ  ُِْٕلمنشر كالتكزيع, الرياض, الطبعة: األكلى 

الشريعة اإلسبلمية كأثرىا في فيـ النص كاستنباط الحكـ, د. سميح عبد الكىاب أىمية المقاصد في  ِ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗالجندم, الناشر: مؤسسة الرسالة ناشركف, الطبعة: األكلى 

مقاصد الشريعة االسبلمية, محمد الطاىر بف عاشكر, المحقؽ: محمد الطاىر الميساكم, الناشر: دار  ّ
 ـ.ََُِ -ىػُُِْألردف, الطبعة الثانية: ا–النفائس لمنشر كالتكزيع 

نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  ْ
الناشر: مؤسسة الرسالة,  -المحقؽ: محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي  -ىػ( ٕٗٓالجكزم )المتكفى: 

 .ـ ُْٖٗ - ىػَُْْالطبعة: األكلى,  -لبناف/ بيركت 
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 : كتب المغة والغريب والمعاجم اسادسً 
ىػ(, المحقؽ: محمد ِْْإصبلح المنطؽ, ابف السكيت, أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ )المتكفى:  ُ

 ـ . ََِِىػ ,  ُِّْمرعب, الناشر: دار إحياء التراث العربي, الطبعة: األكلى 
أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء, قاسـ بف عبد ا بف أمير عمي القكنكم  ِ

ىػ(, المحقؽ: يحيى حسف مراد, الناشر: دار الكتب العممية, الطبعة: ٖٕٗالركمي الحنفي )المتكفى: 
 ىػ.ُِْْ-ـََِْ

الرٌزاؽ الحسيني, أبك الفيض, الممٌقب تاج العركس مف جكاىر القامكس, محٌمد بف محٌمد بف عبد  ّ
بيدم )المتكفى:   ىػ(, المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف, الناشر: دار اليداية.َُِٓبمرتضى, الز 

تاج العركس مف جكاىر القامكس, محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني, أبك الفيض, الممٌقب  ْ
بيدم )المتكفى:   مجمكعة مف المحققيف, الناشر: دار اليداية. ىػ(, المحقؽ:َُِٓبمرتضى, الز 

ىػ(, المحقؽ: ضبطو ُٖٔالتعريفات, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى:  ٓ
كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر, الناشر: دار الكتب العممية بيركت, لبناف, الطبعة: 

 ـ .ُّٖٗ-ىػ َُّْاألكلى 
اًء األشياء, أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف الت مًخيص في  ٔ مىعرفىًة أسمى

ىػ(, عني بتىحقيًقو: د. عزة حسف, الناشر: دار طبلس لمدراسات ّٓٗميراف العسكرم )المتكفى: نحك 
 ـ . ُٔٗٗكالترجمة كالنشر, دمشؽ, الطبعة: الثانية, 

ىػ(, المحقؽ: محمد َّٕاليركم, أبك منصكر )المتكفى:  تيذيب المغة, محمد بف أحمد بف األزىرم ٕ
 ـ.ََُِعكض مرعب, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت, الطبعة: األكلى, 

ىػ(, المحقؽ: رمزم منير ُِّجميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى:  ٖ
 ـ .ُٕٖٗلطبعة: األكلى, بعمبكي, الناشر: دار العمـ لممبلييف, بيركت, ا

الزاىر في معاني كممات الناس, محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار, أبك بكر األنبارم )المتكفى:  ٗ
 ُُِْىػ(, المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف, الناشر: مؤسسة الرسالة, بيركت, الطبعة: األكلى, ِّٖ
 . ُِٗٗ-ىػ 

َُ  , ىػ(, ّٕٓنشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى: شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
المحقؽ: د. حسيف بف عبد ا العمرم, مطير بف عمي اإلرياني, د. يكسؼ محمد عبد ا, الناشر: 

 -ىػ  َُِْسكرية(, الطبعة: األكلى,  -لبناف(, دار الفكر )دمشؽ  -دار الفكر المعاصر )بيركت 
 ـ . ُٗٗٗ

كصحاح العربية, أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: الصحاح تاج المغة  ُُ
 ـ. ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕىػ(, تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار, الطبعة: الرابعة, ّّٗ

[, المحقؽ: د. سميماف إبراىيـ ِٖٓ - ُٖٗغريب الحديث, إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ ] ُِ
 .َُْٓأـ القرل, مكة المكرمة, الطبعة: األكلى, محمد العايد, الناشر: جامعة 

الفركؽ المغكية, أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم  ُّ
ىػ(, حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ, الناشر: دار العمـ كالثقافة لمنشر ّٓٗ)المتكفى: نحك 

 كالتكزيع, القاىرة, مصر.
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ىػ(, تحقيؽ: ُٕٖس المحيط, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم )المتكفى: القامك  ُْ
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي, الناشر: مؤسسة الرسالة 

 ـ . ََِٓ -ىػ  ُِْٔلبناف, الطبعة: الثامنة,  –لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 
لعيف, أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى: كتاب ا ُٓ

 الناشر: دار كمكتبة اليبلؿ. -ىػ(, المحقؽ: د. ميدم المخزكمي, د. إبراىيـ السامرائي َُٕ
ء الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية, أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم, أبك البقا ُٔ

ىػ(, المحقؽ: عدناف دركيش, محمد المصرم, الناشر: مؤسسة الرسالة, َُْٗالحنفي )المتكفى: 
 بيركت.

لساف العرب, محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  ُٕ
 ىػ.  ُُْْ -, الطبعة: الثالثة -بيركت  –ىػ(, الناشر: دار صادر ُُٕ)المتكفى:  اإلفريقى

ىػ[, المحقؽ: عبد ْٖٓالمحكـ كالمحيط األعظـ, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ]ت:  ُٖ
 ـ . َََِ -ىػ  ُُِْالحميد ىنداكم, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, الطبعة: األكلى, 

مختار الصحاح, زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  ُٗ
ىػ(, المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية, الدار النمكذجية, بيركت, صيدا, ٔٔٔ

 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْالطبعة: الخامسة, 
ىػ(,المحقؽ: خميؿ إبراىـ ْٖٓالمرسي )المتكفى:  المخصص, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده َِ

 ـ .ُٔٗٗىػ ُُْٕجفاؿ, الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيركت, الطبعة: األكلى, 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم, أبك العباس  ُِ

 ية, بيركت.ىػ(, الناشر: المكتبة العممَٕٕ)المتكفى: نحك 
المطمع عمى ألفاظ المقنع, محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي, أبك عبد ا, شمس الديف  ِِ

ىػ(, المحقؽ: محمكد األرناؤكط, كياسيف محمكد الخطيب, الناشر: مكتبة السكادم َٕٗ)المتكفى: 
 ـ . ََِّ -ىػ ُِّْلمتكزيع, الطبعة: الطبعة األكلى 

ىػ( بمساعدة فريؽ ُِْْربية المعاصرة, د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى: معجـ المغة الع ِّ
 ـ . ََِٖ -ىػ  ُِْٗعمؿ, الناشر: عالـ الكتب, الطبعة: األكلى, 

المعجـ الكسيط, مجمع المغة العربية بالقاىرة, )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  ِْ
 دار الدعكة.محمد النجار(, الناشر: 

ىػ(, ّٓٗمعجـ مقاييس المغة, أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف )المتكفى:  ِٓ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالمحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف, الناشر: دار الفكر, عاـ النشر: 

, محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد ب ِٔ ف محٌمد صابر مكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
شراؼ كمراجعة: د. رفيؽ العجـ, تحقيؽ: ُُٖٓالفاركقي الحنفي التيانكم )المتكفى: بعد  ىػ( , تقديـ كا 

د. عمي دحركج, نقؿ النص الفارسي إلى العربية: د. عبد ا الخالدم, الترجمة األجنبية: د. جكرج 
 ـ. ُٔٗٗزيناني, الناشر: مكتبة لبناف ناشركف, بيركت, الطبعة: األكلى, 

 : كتب اَلدب والب غةاسابعً 
بىن كىة الميداني الدمشقي )المتكفى:  ُ ىػ(, الناشر: دار ُِْٓالببلغة العربية, عبد الرحمف بف حسف حى
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 ـ . ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔالقمـ, دمشؽ, الدار الشامية, بيركت, الطبعة: األكلى, 
جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع, أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي )المتكفى:  ِ

 +×××× ىػ(, ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ: د. يكسؼ الصميمي, الناشر: المكتبة العصرية, بيركت.ُِّٔ
 ا: كتب السير والتراجم والطبقاتثامنً  
محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني أسد الغابة, أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف  ُ

ىػ َُْٗبيركت, عاـ النشر:  –ىػ(, الناشر: دار الفكر َّٔالجزرم, عز الديف ابف األثير )المتكفى: 
 ـ.ُٖٗٗ -

ىػ(, ُّٔٗاألعبلـ, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي )المتكفى:  ِ
 ـ. ََِِأيار / مايك  -يف, الطبعة: الخامسة عشر الناشر: دار العمـ لممبلي

تاريخ بغداد, أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم )المتكفى:  ّ
ىػ(, المحقؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ, الناشر: دار الغرب اإلسبلمي, بيركت, الطبعة: ّْٔ

 ـ . ََِِ -ىػ ُِِْاألكلى, 
ىػ(, ِٖٓيب, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: تقريب التيذ ْ

 .ُٖٔٗ, َُْٔالمحقؽ: محمد عكامة, الناشر: دار الرشيد, سكريا, الطبعة: األكلى, 
تيذيب التيذيب, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى:  ٓ

 ىػ .ُِّٔدائرة المعارؼ النظامية, اليند, الطبعة: الطبعة األكلى,  ىػ(, الناشر: مطبعةِٖٓ
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ, يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ, أبك الحجاج, جماؿ الديف ابف  ٔ

ىػ(, المحقؽ: د. بشار عكاد معركؼ, ِْٕالزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم )المتكفى: 
 .َُٖٗ – ََُْبيركت, الطبعة: األكلى,  الناشر: مؤسسة الرسالة,

جميرة أنساب العرب, أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  ٕ
ىػ(, تحقيؽ: لجنة مف العمماء, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, الطبعة: األكلى, ْٔٓ)المتكفى: 

َُّْ/ُّٖٗ. 
ٍكًجردم  ٖ ٍسرى دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة, أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

ىػ(, الناشر: دار الكتب العممية, بيركت, الطبعة: األكلى, ْٖٓالخراساني, أبك بكر البييقي )المتكفى: 
 ىػ. َُْٓ

بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى:  سير أعبلـ النببلء, شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف ٗ
 ـ .ََِٔ-ىػُِْٕالقاىرة, الطبعة:  -ىػ(, الناشر: دار الحديثْٖٕ

, (ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي الديف جبلؿ بكر, أبي بف الرحمف عبد, العشريف المفسريف طبقات َُ
 ـ.ُّٔٗ األكلى,: الطبعة, القاىرة – كىبة مكتبة: الناشر, عمر محمد عمي: المحقؽ

ىػ(,الناشر: ْٓٗطبقات المفسريف, محمد بف عمي بف أحمد, شمس الديف الداككدم المالكي )المتكفى:  ُُ
 دار الكتب العممية, بيركت, راجع النسخة كضبط أعبلميا: لجنة مف العمماء بإشراؼ الناشر.

ٍعبدى,  مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ ُِ بف مى
ىػ(,حققو ككثقو كعمؽ عميو: مرزكؽ عمى ابراىيـ, ّْٓالتميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي )المتكفى: 

 ـ . ُُٗٗ -ىػ  ُُُْالناشر: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع, المنصكرة, الطبعة: األكلى 
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 محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ, المؤلؼ: شمس الديف أبك عبد ا ُّ
ىػ(, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم, الناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر, ْٖٕالذىبي )المتكفى: 

 ـ . ُّٔٗ -ىػ  ُِّٖبيركت, لبناف, الطبعة: األكلى, 
بف أبي بكر ابف  كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف, أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ ُْ

 الناشر: دار صادر, بيركت. -ىػ(, المحقؽ: إحساف عباس ُٖٔخمكاف البرمكي اإلربمي )المتكفى: 
 : كتب أخرىتاسًعا

الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  ُ
 ـ. ُٗٗٗدار الحديث, القاىرة, الطبعة: الثالثة, ىػ(, تحقيؽ: سيد إبراىيـ, الناشر: ُٕٓ)المتكفى: 

الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية, عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد ا البغدادم التميمي  ِ
الطبعة: الثانية,  -بيركت  –ىػ(, الناشر: دار اآلفاؽ الجديدة ِْٗاألسفراييني, أبك منصكر )ت 

ُٕٕٗ . 
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 الموضوعات فيرس: خامًسا

 الصفحة الموضوع
 ب آية قرآنية
 ت اإلىداء

 ث شكر كتقدير
 ح مقدمة
 ح المكضكع أىمية: أكالن 
 خ المكضكع اختيار أسباب: ثانيا
 خ السابقة الدراسات: ثالثا
 خ البحث منيج: رابعا

 د البحث خطة: خامسا
 التمييدي الفصل

 واَلىداف والمقاصد التحميمية بالدراسة التعريف: اَلول المبحث
 ّ متطمباتيا كبياف كاصطبلحان, لغة التحميمية الدراسة تعريؼ :اَلول المطمب
 ٖ أىميتيا كبياف كاصطبلحا, لغة كاألىداؼ المقاصد تعريؼ  :الثاني المطمب

 ُِ الفرؽ بيف المقاصد كاألىداؼ المطمب الثالث:
 ُّ السكر كاآلياتالمصنفات في مقاصد أشير  :رابعالمطمب ال

 ولقمان والروم العنكبوت بسور التعريف: الثاني المبحث
 ُٓ التعريؼ بسكرة العنكبكت المطمب اَلول:
 ِٔ التعريؼ بسكرة الرـك المطمب الثاني:
 ّٔ التعريؼ بسكرة لقماف المطمب الثالث:

 اَلول الفصل
 (ٜٙ – ٙٗ)  ية من العنكبوت سورة وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة
 .التعجيزية ومطالبيم, الكتاب أىل مجادلة طريقة في توجييات: اَلول المبحث

 ْٕ الكتاب أىؿ مجادلة طريقة في تكجييات: اَلول المطمب
 َٓ ا عند مف القرآف ىذا ككف في  النبي أمية داللة: الثاني المطمب
 ّٓ  النبي بو جاء عما الكفار رغبة: الثالث المطمب
 ٓٓ عمى نبكة محمد   ا شيادة: الرابع المطمب
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 ٕٓ التعجيزية الكتاب أىؿ مطالب: الخامس المطمب
 الصابرين وثواب باليجرة المؤمنين أمر: الثاني المبحث

 ِٔ الدينية الشعائر إلقامة باليجرة المؤمنيف أمر: اَلول المطمب
 ٓٔ الصابريف المتككميف ثكاب: الثاني المطمب
 ٖٔ المخمكقات جميع يرزؽ ا: الثالث المطمب

 الث: اعتراف المشركين بقدرة االث بحثالم
 ُٕ الخالؽ ىك ا بأف المشركيف اعتراؼ :اَلول المطمب
 ّٕ المحيي باإللو المشركيف اعتراؼ: الثاني المطمب

 قيقة الدنيا وطبيعة الكفار فييا الرابع: ح بحثالم
 ٕٔ كالمعب الميك الدنيا حقيقة: اَلول المطمب
 ٖٕ المتناقضة الكفار طبيعة: الثاني المطمب
 َٖ النعـ مقابمة في الكفار طبيعة: الثالث المطمب

 س: عقاب الكافرين وجزاء المحسنينالخام بحثالم
 ْٖ الكافريف عقاب: اَلول المطمب
 ٖٔ المحسنيف جزاء: الثاني المطمب

 الثاني الفصل
 (ٓٙ – ٔ) اآلية من الروم سورة وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة

 وانحدارىا اَلمم نيوض في العقيدة أثر
 سنة ا في المجتمعات اَلول:المبحث 

 ُٗ الكريـ القرآف في الغيبي اإلعجاز: اَلول المطمب
 ٓٗ كالتمكيف بالنصر الكعد: الثاني المطمب
 ٕٗ الخمؽ في لمتفكر دعكة: الثالث المطمب
 ََُ السابقة األمـ ىبلؾ مف كالعظات العبر أخذ :الرابع المطمب
 َُِ ا بآيات كاالستيزاء التكذيب عاقبة اليبلؾ: الخامس المطمب

 ة ا وأحوال الناس يوم القيامةكمال قدر  :الثانيالمبحث 
 َُٔ كاإلعادة الخمؽ عمى ا قدرة: اَلول المطمب
 َُٖ  القيامة يكـ المجرميف ىبلؾ: الثاني المطمب
 َُُ القيامة يكـ كاإليماف الكفر أىؿ بيف التمايز: الثالث المطمب
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 ُُِ يعذبكف النار في كالكافركف, يمتعكف الجنة في المؤمنكف: الرابع المطمب
 ُُْ  كالتحميد التنزيو: الخامس المطمب
 ُُٖ كاألرض المكتى إحياء عمى ا قدرة: السادس المطمب

 قدرتو ا وجود عمى والكون اإلنسان خمق داللة: الثالث المبحث
 ُِِ  ا آيات مف آية اإلنساف خمؽ :اَلول المطمب
 ُِٓ األنفس كاختبلؼ الككف خمؽ داللة :الثاني المطمب
 ُِٗ الككف في كالتصرؼ التدبير داللة :الثالث  المطمب
 ُّّ البعث عمى كقدرتو, ا إلرادة الككف خضكع داللة :الرابع  المطمب
 ُّٕ الكحدانية لتقرير المثؿ ضرب :الخامس  المطمب
 َُْ .الفطرة  داللة :السادس المطمب
 ُْْ دينيـ في المشركيف افتراؽ مظاىر :السابع  المطمب

 االقتصادي النظام في وتوجييات إرشادات: الرابع المبحث
 ُْٗ كالضراء السراء في المشركيف طبيعة :اَلول المطمب
 ُِٓ  كالشدة الرخاء في اإلنساف طبيعة :الثاني المطمب
 ُٓٓ الربا عف كالنيي الحقكؽ أداء عمى الحث :الثالث المطمب
 ُٖٓ كالرزؽ بالخمؽ ا إفراد :الرابع المطمب
 َُٔ المفسديف كعاقبة, االقتصادم الفساد ظيكر سبب :الخامس المطمب

 اَلعمال ونتائج التوحيد دالئل من: الخامس المبحث
 ُْٔ القيامة يكـ النجاة سبيؿ االستقامة :اَلول المطمب
 ُٔٔ المؤمنيف كجزاء الكفر عاقبة :الثاني المطمب
 ُٖٔ الرياح إرساؿ ا كحدانية دالئؿ مف :الثالث المطمب
 َُٕ ا بآيات التكذيب نتيجة :الرابع المطمب
 ُِٕ المطر إنزاؿ ا كحدانية دالئؿ مف :الخامس المطمب
 ُٕٓ المكتى إحياء ا كحدانية دالئؿ مف :السادس المطمب
 ُٖٕ  كحده ا بيد لميداية التكفيؽ :السابع المطمب
 ُُٖ اإلنساف خمؽ أطكار :الثامن المطمب

 المؤمنين وصبر المجرمين نياية: السادس المبحث
 ُٖٓ القيامة يكـ الناس أحكاؿ :اَلول المطمب
 ُٖٖ اآليات مف الكفار مكقؼ :الثاني المطمب
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 ُُٗ الصبر عمى  النبي حض :الثالث المطمب
 الفصل الثالث

 (ٕٔ – ٔ)من اآليةسورة لقمان  لمقاصد وأىدافالدراسة التحميمية 
 اَلبناء تربية

 المحسنين صفات و القر ن خصائص: اَلول المبحث
 ُٔٗ القرآف خصائص: اَلول المطمب
 ُٖٗ الطيبة كثمارىا المحسنيف صفات: الثاني المطمب

 العمل جنس من الجزاء :الثاني المبحث
 َِِ ىـؤ كجزا القرآف عف الكافريف إعراض: اَلول المطمب
 َِٔ النعيـ جنات المؤمنيف جزاء: الثاني المطمب
 َِٗ تعالى ا كحدانية عمى دليؿ كاألرض السمكات خمؽ في االعجاز: الثالث المطمب

 البنولقمان ووصاياه  الثالث: قصة المبحث
 ُِّ  الحكمة بإيتاء لقماف عمى ا امتناف :اَلول المطمب
 ُِٓ الشرؾ مف كالتحذير بالتكحيد الكصية :الثاني المطمب
 ُِٖ بالكالديف الكصية :الثالث المطمب
 ُِِ كتعالى سبحانو ا عمـ كماؿ :الرابع المطمب
 ِِْ بالصبر الكصية :الخامس المطمب
 ِِٕ الناس معاممة كآداب األخبلؽ بحسف الكصية :السادس المطمب

 الشيطان دعوة من والتحذير التوحيد دالئل :الرابع المبحث
 ِِّ الككف في التكحيد دالئؿ مشاىد: اَلول المطمب
 ِّْ الشيطاف دعكة مف التحذير: الثاني المطمب

 الخاتمة
 ِّٕ .النتائج أىـ: أوالً 
 َِْ .التكصيات أىـ: ثانياً 

 الفيارس
 ِِْ القرآنية اآليات فيرس: أوالً 
 َِٓ  النبكية األحاديث فيرس: ثانًيا
 ُِٓ األعبلـ فيرس: ثالثًا
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 ِِٓ كالمراجع المصادر فيرس: رابًعا
 ِٔٔ المكضكعات فيرس: خامًسا

 ُِٕ الممخص بالمغة العربية
 ِِٕ الممخص بالمغة اإلنجميزية
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 ممخص الرسالة

 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الواحد واَلربعين من القر ن الكريم

 [ (ٕٔ( إلى سورة لقمان)ٙٗمن سورة العنكبوت)] 

لقد تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة مقاصد كأىداؼ الحزب الكاحد كاألربعيف مف القرآف     
, كسكرة لقماف إلى ْٔالعنكبكت مف اآلية )الكريـ, المشتمؿ عمى ثبلث سكر كىي  (, كسكرة الرـك

 النحك عمى كخاتمة فصكؿ, كثبلثة كتمييد, (, كقد احتكت ىذه الرسالة عمى مقدمة,ُِاآلية )
  اآلتي:

 السابقة, منيج الدراسة المكضكع, اختيار المكضكع, كأسباب أىمية عمى كتشتمؿ المقدمة: أواًل:
 .البحث البحث, خطة

كقد اشتمؿ عمى مبحثيف تـ التعريؼ فييما عمى الدراسة التحميمية, كالمقاصد  التمييد: ثانيًا:
 .كلقماف كالركـ العنكبكت بسكر كاألىداؼ, كالتعريؼ

 آية مف العنكبكت سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية كاشتمؿ عمى الدراسة اَلول: الفصل ثالثًا:
 , كتقسيمو إلى خمسة مباحث.(ٗٔ – ْٔ)

 – ُ) اآلية مف الركـ سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية كاشتمؿ عمى الدراسة الثاني: الفصل رابعًا:
 , كتقسيمو إلى ستة مباحث.(َٔ

 ُ)اآلية مف لقماف سكرة كأىداؼ لمقاصد التحميمية كاشتمؿ عمى الدراسة الفصل الثالث: خامسًا:
 , كتقسيمو إلى أربعة مباحث.(ُِ –

 كقد تضمنت أىـ النتائج, كالتكصيات. الخاتمة:أخيرًا: 
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Abstract 

The analytical study 

the purposes and objectives of the one-party session of the Holy 
Qur'an 

[(From Surat Alankabut (46) to Luqman (21] 
I've dealt with the researcher in this study purposes and objectives of the one-party session 

of the Koran, containing the three Surat Alankabut of verse (46), and Ar-Rum, and Luqman 

to verse (21), has this message contains an introduction, and preseve, and three chapters, 

and a conclusion as follows: 

First: Introduction and include the importance of the subject, and the reasons for choosing 

the topic, the previous study, the research methodology, the research plan. 

Second: The two sections have been included on the definition of the analytical study on 

the two, and goals and objectives, and the definition of Surat Alankabut and rum and 

Loqman. 

Third: Chapter One: The study included an analysis of the purposes and goals of Alankabut 

Sura verse (46-69), and divided into five sections. 

Fourth: Chapter II: and included analytical study of the purposes and objectives of Ar-Rum 

verse (1-60), and divided into six sections. 

Fifth: Chapter III: The study included an analysis of the purposes and objectives of Luqman 

verse (1-21), and divide it into four sections. 

finally: Conclusion: most important finding, and recommendations. 

 

 


