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 اإلهداء

 عميو كسبلمو ربي صمكات هللا عبد بف محمد المرسميف ٕكٕاماـ النبييف خاتـ إلى .  
 كشفقتيما حبيما مف كأعطياني كتربيتي تعميمي سبيؿ في كماليما كجيدىما عمرىما بذال الذيف إلى 

 الكريمة ككالدتي هللا رحمو العزيز كالدم ركح إلى قدره، ككفاء حقو، أداء عمى لي قدرة ال ما
 .هللا حفظيا

 جناتو فسيحو ، كأدخم هللا رحمو -أبك محمد الجعبرم المجاىد ركح الشييد إلى.  
 كالكطف لمديف فداء أركاحيـ قدمكا الذيف األبطاؿ الشيداء أركاح جميع إلى.  
 األعزاء كأبنائي زكجتي إلى .  
 تعالى هللا حفظيـ كأخكاتي إخكاني إلى .  
 تعالى هللا حفظو عبد الكريـ الدىشاف: الدكتكر الفاضؿ أستاذم إلى . 
 كالدراسة العمؿ كأصدقائي في أقاربي جميع إلى .  
 عامة المسمميف ٕكالى ىؤالء كؿ إلى .  
  القيامة يـك حسناتنا جميعان  ميزاف في يجعمو كأف مني يتقبمو أف كجؿ عز المكلى سائبلن . 
 عميو كالقادر ذلؾ كلي إنو . 
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 ريوتقد شكر
مىفٍ {: تعالى هلل يقكؿ كىرى  كى  يشكر ال مف  كيقكؿ الرسكؿ ، (40: النمؿ} [ًلنىٍفًسوً  يىٍشكيري  فىًإنَّمىا شى

 :إلى كالتقدير كالعرفاف الشكر بجزيؿ أتقدـ ألىمو بالفضؿ مني كاعترافان  (،1هللا" ) يشكر ال الناس
 لقبكلو عف شكره عاجزان  لساني يقؼ حيث ،"هللا حفظو" عبد الكريـ الدىشاف الدكتكر الفاضؿ أستاذم

 ٕكٕارشاده، بتكجييو كنصحو عمي يبخؿ فمـ كخبرتو، كجيده كقتو مف الكثير منحني فقد عمي، اإلشراؼ
 الكبير الفضؿ لو الصدر،ككاف كسعة السديدة كالنصيحة الكافي، العمـ فيو لمست الذم المشرؼ فنعـ
 أتقدـ العافية، كما الصحة كدكاـ كافر لو متمنيان  المتكاضعة، الرسالة هإخراج ىذ في تعالى هللا بعد

 : المناقشة لجنة كعضكم الفاضميف، األستاذيف إلى كالتقدير الشكر بجزيؿ
 مناقشان خارجيان. -مركاف محمد ابك راس : الدكتكر األستاذ

 مناقشان داخميا -جماؿ محمكد اليكبي :الدكتكر كاألستاذ
، باهلل ثقة ككمي ، الرسالة ىذه مناقشة بقبكؿ لتفضميما  مبلحظاتيما بأف اجعؿ بيما ثـ أكالن

خير  عنا هللا فجزاىما صكرة، أحسف إثرائو ٕكٕاخراجو في في األثر بالغ ليا البحث، حكؿ ىذا النافعة
 الجزاء

 اإلسبلمية كأساتذتيا لمجامعة التابعة الديف أصكؿ كمية إلى كاالمتناف الشكر بخالص كأتقدـ
 .المستمر كعطائيا بذليا، كعمى األجبلء،

 كعمـك التفسير قسـ بالذكر كأخص اإلسبلمية بالجامعة العميا الدراسات عمادة كأشكر كما
 بقسـ األفاضؿ التدريسية الييئة أعضاء العميؽ بالشكر كأخص جيد عظيـ، عمى ما بذلكه مف :القرآف

  ٕكٕادارتيا. اإلسبلمية الجامعة رئاسة إلى مكصكؿ كالشكر القرآف، كعمـك التفسير
 .العمـ كطالبات لطبلب خدمة مف كفركه لما اإلسبلمية الجامعة مكتبة عمى القائميف ككذلؾ أشكر

مناسب  جك مف لي كفركه ما عمى الكراـ كأبنائي العزيزة لزكجتي الجزيؿ الشكر أنسى كال
الدراسة كعمى  فترة طكاؿ جانبي كقفت العزيزة إسبلـ: التي ابنتي بالذكر كأخص الرسالة، لكتابة ىذه

 .الرسالة ىذه كتابة في الكبير جيدىا
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 المقدمة
،الحمد هلل الذم ىدانا لئلسبلـ، كما كنا لنيتدم لكال أف  الشاكريفالحمد هلل رب العالميف حمد    

 المعقكد، كالمكاء المحمكد، المقاـ ىدانا هللا، كالصبلة كالسبلـ عمى نبيو محمد المصطفى، صاحب
الذم تركنا عمى المحجة البيضاء،  ،المرسميف المجاىديف كسيد األنبياء، إماـ خاتـ ،كالحكض المكركد

الكرل، كمف ليميا كنيارىا، ال يضؿ سالكيا، كال ييتدم تاركيا، كعمى آلو كأصحابو نجكـ اليدل، كزيف 
 كزكاؿ األرض كالسماء . ،أحبيـ إلى يـك الفناء

 أما بعد:
فعمـ التفسير فاف عمـ التفسير مف أجؿ فنكف العمـ كأشرفيا،ألنو يتعمؽ بكبلـ هللا عز كجؿ ،       

 لمقراف األساسية المقاصد عمى يتـ التعرؼ خبللو ، كمفىك عمـ اإلسبلـ، بؿ ىك عمـ النفكس البشرية
 .المسمميف حياة في تحقيقيا الكريـ، ككيفية

، مف عدد معرفة إلى يحتاج اآليات كأىداؼ مقاصد إلى كالكصكؿ     يحتاج إلى زيادة  كىذا العمـك
فمـ يكف الصحابة، رضى هللا عنيـ  لمنص، الدقيؽ الفيـ كالتدبر كاالستنباطعمى  يقـك عمـ فيك ,جيد

                              . ليتجاكزكا العشر آيات حتى يتعممكا ما فييا مف العمـ كالعمؿ
كالعمؿ ال يككف إال بعد عمـ كبعد فيـ كتدبر لمعاني القرآف الكريـ، كالفيـ كالتدبر ال يككف إال     

 الكشؼ عف مرامي القرآف الكريـ، كبياف معانيو، كحؿ ألفاظو، كجبلء دالالتو.بعد 
كلككف ىذا فاف االعتناء بالتفسير، يدفعؾ بالغكص فى أسراره، كالعمؿ بأحكامو، كالتخٌمؽ بآدابو،    

 )عمـ التفسير( ىك مف أشرؼ العمكـ كأجميا، فينبغي لطالب العمـ العناية بو، فإف هللا عز كجؿ العمـ
َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َأَفََل  أمر بتدبر كتابو، كفيـ معانيو، كالتفكر في آياتو، فقاؿ سبحانو"

 (.82:النساءَغْيِر اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتََلًفا َكِثيرًا") 
 فمذلؾ كاف ال بدَّ مف الكقكؼ عمى أىدافو كمقاصده كمراميو، مف خبلؿ ىذا البحث . 

  عنوان البحث:
 )الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداف الحزب الخمسين من القرآن الكريم(

 "73-1سورة الجاثية اآليات:  98-1"سورة الدخان اآليات:98-42" سورة الزخرف اآليات:
 

 أىمية الموضوع وأسباب اختياره:  أوال: 
الخركج مف حالة التردم التي يعيشيا المسممكف اليكـ في حياتيـ ، كىذا يتطمب منا دراسة معمقة  -1

 لمنصكص القرآنية، لمكقكؼ عمى معانييا مف خبلؿ تفسير القراف الكريـ.
يـ، فاالشتغاؿ تعمؽ مكضكع الدراسة بأشرؼ الكتب كأجميا عمى كجو األرض، أال كىك القرآف الكر  -2

 فيو مف أعظـ األعماؿ كأجؿ الخصاؿ.
 اطبلع القارئ عمى معالـ الطريؽ المكصمة إلى مرضاة هللا رب العالميف، كسعادتو في الداريف. -3



 و
 

تعميؽ النظر في كتاب هللا تعالى، كالتفكر كالتدبر في آياتو، كالغكص في ثنايا النصكص  -4
 الستخراج المكنكف فييا.

داؼ لآليات التي مف شأنيا أف تبعث عمى رسكخ اإليماف في النفس، كالعناية بياف المقاصد كاألى  -5
 بالقرآف، كاإلقباؿ عميو، كالتحاكـ إليو.

 خدمة القرآف الكريـ مف أشرؼ األعماؿ كأحبيا إلى هللا . -6
حاجة المسمميف اليكـ إلى فيـ كبلـ هللا تعالى الذم ىك مصدر شريعتيـ، كسبيؿ ىدايتيـ كىك  -7

 ألىكاء .عصمتيـ مف ا
 رغبة المسمميف اليـك في دراسة كتاب هللا كفيمو، كالعمؿ بو، كتدبر معانيو. -8
ىك ممتد إلى أف يرث هللا المتصمة بقضايا العصر الحاضر، ك  يعد ىذا المكضكع مف المكضكعات -9

 األرض كمف عمييا.
 كحي اليي.كيفية الكصكؿ إلي الحقائؽ العممية ك االستفادة منيا في البرىنة عمي أف القرآف  -10

 ثانيًا: أىداف البحث:
 .نشر عمـ التفسير بحكمة كصيانة  مف التأكيؿ الباطؿ مع التحرم كالتدقيؽ -1
خدمة الدعكة إلى هللا تعالى، حيث جاء ىذا البحث لممساىمة في بياف مقاصد كأىداؼ سكر القرآف  -2

 الكريـ كآياتو.
بياف المكضكعات األساسية لمحزب الخمسيف مف سكرة الزخرؼ كالدخاف كالجاثية كٕاظيار  -3

 مقاصدىا العامة ،كأىدافيا التي تيدؼ لترسيخيا في المجتمع االسبلمى .
فتح آفاؽ جديدة أماـ الباحثيف، كذلؾ مف خبلؿ المكضكعات التي سيتـ طرحيا في ىذا البحث،  -4

 ائج كالتكصيات.كما سيتكصؿ إليو الباحث مف النت
 إثراء المكتبة اإلسبلمية بيذا النكع مف التفسير.  -5
طمبان لؤلجر كالثكاب مف هللا عز كجؿ كابتغاء مرضاتو، كذلؾ مف خبلؿ خدمة كتاب هللا،  -6

 كأىداؼ القراف الكريـ،كربطيا بالكاقع المعاصر. كالمساىمة في بياف مقاصد
 ثالثًا: الدراسات السابقة:

استكماال لسمسة األبحاث التي تـ اعتمادىا في قسـ التفسير كعمكـ القرآف لقد جاء ىذا البحث 
بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية،كالتي تتناكؿ الدراسة التحميمية لممقاصد كاألىداؼ المتنكعة 
كالمختمفة آليات القرآف الكريـ كسكره، ككاف عنكاف ىذا البحث: ) الدراسة التحميمية لمقاصد كأىداؼ 

سكرة  59-1"سكرة الدخاف اآليات:89-24" سكرة الزخرؼ اآليات: الحزب الخمسيف مف القراف الكريـ(
 ".37-1الجاثية اآليات: 
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 رابعًا :منيج البحث. 
سيتبع الباحث المنيج التحميمي في التفسير، بتحميؿ مقاصد كأىداؼ السكرة، كسيككف عممي في   -1

 البحث عمى النحك التالي:
تقسيـ آيات الحزب الخمسيف إلى فصكؿ يتفرع عنيا عدة مباحث، جاعؿ لكؿ مبحث آياتو  -2

المناسبة لو، حسب مكضكع آيات البحث نفسو، كسأقكـ بتحديد كاكتشاؼ ما تحتكيو آيات كؿ 
مبحث مف مقاصد كأىداؼ كتحميميا كسأقكـ باالستشياد ليذه المقاصد كاألىداؼ بالمنيج التحميمي 

كات متعددة تخدـ ىذا المنيج مف: عمكـ القرآف، كالسنة النبكية، كٕاعجاز القرآف، بما فيو مف أد
 كعمـك المغة، كالببلغة،كأسباب النزكؿ إف كجد، كغيرىا.

 :التوثيق طريقة
 :التالي النحك عمى لمتكثيؽ طريقنا اعتمدت

 تعريؼ المصطمحات مف مصادرىا المعتمدة . -1
 اسـ ثـ ، ، ،ثـ الجزء ك رقـ الصفحةتدئان بالكتابتكثيؽ المصادر كالمراجع في الحكاشي مب -2

كالمرجع كسأكتفي بالتكثيؽ الكامؿ  الشيرة باسـ أكتفي المرجع يتكرر كعندما ،النشر كسنة ،المؤلؼ
 في فيرس البحث حسب الحركؼ اليجائية.

كتابة اآليات مضبكطة بالحركات كبالرسـ العثماني، كٕابراز النصكص بخط غامؽ  لتتميز عف  -3
 غيرىا. كعزك اآليات إلى مكاضعيا في السكر، بذكر اسـ السكرة، كرقـ اآلية.

 الرجكع إلى المراجع األصمية كالمعتمدة مف كتب التفسير كغيرىا. -4
 كرقـ كالصفحة الجزء كالباب، كرقـ الكتاب، ذكر حيث مصادرىا، إلى األحاديث بعزك يقكـ الباحث -5

 حكـ العمماء عمييا ما أمكفالصفحة، كٕاظيار  ىامش في كجد إف الحديث
 االستعانة بالمعاجـ الميغكية لبياف كتكضيح غريب األلفاظ إف كجد. -6
عزك األقكاؿ المقتبسة ألصحابيا كذلؾ في مكاضع االقتباس كتكثيقيا حسب األصكؿ المتبعة في  -7

 ذلؾ، مع مراعاة األمانة العممية.
المكسكعات  الحديث، كتب ثـ قراف،التفسير كعمكـ ال كتب أكال :عمؿ الفيارس البلزمة لمبحث -8

 مكاقع المترجمة، الكتب الثقافية ،الكتب  كالنشرات، الرسائؿ ,العربية كالتراجـ، المراجع ،كالمعاجـ
 .لممعمكمات العالمية الشبكة

 عمؿ تراجـ لؤلعبلـ المغمكريف، الذيف سيردكف في البحث. -9
دقيقان،كاستنباط ما فييا مف معاني،كربطيا بالكاقع تحميؿ مقاصد كأىداؼ الحزب الخمسيف  تحميبلن  -10

 الذم نعيش.
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 خامسًا: خطة البحث.
 :, كما يمي وأربعة فصول وخاتمة وتمييد مقدمة من البحث يتكون ىذا

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

 .: أىداؼ البحثثانيان 
 ثالثان: الدراسات السابقة.

 رابعان: منيج البحث.
 خامسان: خطة البحث.

 :ثَلثة مباحث عمى ويشتمل  :التمييد
 :واألىداف والمقاصد التحميمية الدراسة تعريف : األول المبحث

 :مطمبان وفيو
 متطمباتيا. وبيان التحميمية تعريف  الدراسة :األول المطمب
 :عمى ويشتمل

 .التحميمية المقصكد بالدراسة : أكال
 .التحميمية الدراسة متطمبات : ثانيا

 أىميتيا, وبيان واألىداف المقاصد تعريف :الثاني المطمب
 :عمى ويشتمل

 .كاآليات السكر كأىداؼ مقاصد تعريؼ : أكال
 .كاآليات السكر كأىداؼ مقاصد معرفة أىمية : ثانيان 
 .كاآليات السكر مقاصد معرفة طرؽ : ثالثا

 .السكر كاآليات كأىداؼ مقاصد في المصنفات رابعان:أىـ
 عام بسورة الدخان  الثاني :تعريف المبحث
 :عمى ويشتمل

 .آياتيا كعدد السكرة أسماء : أكال
 .السكرة نزكؿ كزماف مكاف :  ثانيان 
 .نزكليا كجك السكرة فضائؿ : ثالثا
 .الرئيسة كخطكطيا السكرة محكر : رابعان 

 .العامة كمقاصدىا السكرة مكضكعات  :خامسا
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 عام بسورة الجاثية. تعريف الثالث: المبحث
 :عمى ويشتمل

 .آياتيا كعدد السكرة أسماء : أكال
 .السكرة نزكؿ كزماف مكاف :  ثانيا
 .نزكليا كجك السكرة فضائؿ : ثالثا
 .الرئيسة كخطكطيا السكرة محكر : رابعان 

 .العامة كمقاصدىا السكرة مكضكعات  :خامسا
 األول الفصل
 الحزب الخمسين من األول الربع وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة

 (95-42 الزخرف اآليات لسورة(
 :مباحث عمى ستة كيشتمؿ
 األول المبحث
 (.48-42 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو ستة مطالب:
 إتباع ىدل القرآف الكريـ . المطمب األكؿ:
 .عاقبة المكذبيف المطمب الثاني:
 .كجكب البراءة مف الشرؾ كالمشركيف المطمب الثالث:
 فضيمة مف يكرث أكالده ىدل كصبلحان. المطمب الرابع:

 .نزكؿ العذاب باألمـ المكذبة لمرسؿ المطمب الخامس:
 المطمب السادس: تعنيؼ الكفار بسب تكذيبيـ لمحؽ.

 الثاني المبحث
 (.79-73 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو خمسة مطالب:
 ادعاء الكفار باف القرآف سحر.  المطمب األكؿ:
ـي ّلِلًَّ كىٍحدىهي  المطمب الثاني: ٍك  .اٍلحي
 .ىكاف الدنيا عمى هللا عز كجؿ المطمب الثالث:
 الميؿ لمدنيا كبياف زينتيا.المطمب الرابع:

 زائؿ الدنيا متاع المطمب الخامس:
 الثالث المبحث
 (.23-75 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد
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 كفيو خمسة مطالب:
 تسميط الشيطاف عمى جاحد الحؽ. المطمب األكؿ:
ٍيطىافً  المطمب الثاني:  .اإلنساف صد عف يتكرع ال الشَّ
 .القيامة يكـ الشيطاف مف الكافر براءة المطمب الثالث:
 الشياطيف كالكفار يعذبكف يـك القيامة. المطمب الرابع:

 إف ىدل هللا ىك اليدل . المطمب الخامس:
 الرابع المبحث
 (.25-21 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 سنة هللا في المتآمريف عمى  شخص رسكؿ هللا. المطمب األكؿ:
 صدؽ كعد هللا تعالى لرسكلو.  المطمب الثاني:
 .كجكب التمسؾ بالكتاب كالسنة اعتقادان كعمبلن  المطمب الثالث:
 .شرؼ هللا ىذه األمة بالقرآف المطمب الرابع:

 الخامس المبحث
 (91-23 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 .اآليات دليؿ عمى صدؽ الرسكؿ المطمب األكؿ:
 .بو مكسى تياـإ كبطبلف السحر المطمب الثاني:
 حرمة خمؼ الكعد كنكث العيد. المطمب الثالث:
 الفخر كالمباىاة مف صفات المتكبريف. المطمب الرابع:

 السادس المبحث
 (.95-94 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 حرمة احتقار الفقراء. المطمب األكؿ:
 . لمظالـأداة  الفسؽ المطمب الثاني:
 التحذير مف غضب الرب تبارؾ كتعالى. المطمب الثالث:
 قىٍكـى ًفٍرعىٍكفى عبرة لمف بعدىـ. المطمب الرابع:

 الثاني الفصل
 الحزب الخمسين من الثاني الربع وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة

 (15-1سورة الدخان االيات98-93 الزخرف اآليات لسورة(
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 :مباحث عمى ستة كيشتمؿ
 األول المبحث
 (.52-93 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو خمسة مطالب:
 : بياف رسالة عيسى إلى بني إسرائيؿ. المطمب األكؿ

 بياف أف قريشان أكتيت الجدؿ كالقكة في الخصكمة. المطمب الثاني:
 ذـ القراف الجدؿ الباطؿ . المطمب الثالث:
 شرؼ عيسى كعمك مكانتو. المطمب الرابع:

 : حرمة إتباع الشيطاف.المطمب الخامس 
 الثاني المبحث
 (.37-59 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو خمسة مطالب:
 بياف شـؤ الخبلؼ، كآثاره. المطمب األكؿ:
 تقرير البعث كالجزاء. المطمب الثاني:
 .هللاالصحبة في  المطمب الثالث:
 الجمع بيف الزكجيف المؤمنيف في الجنة.                   المطمب الرابع:

 المطمب الخامس : بياف نعيـ أىؿ الجنة.
 الثالث المبحث
 (.93-32 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو ثبلثة مطالب:
 بياف عقكبة الشرؾ. المطمب األكؿ:
 .عذاب اآلخرة أشد كأنكي المطمب الثاني:
 .مف عكامؿ كراىية الحؽ حب الدنيا المطمب الثالث:

 الرابع المبحث
 (98-91 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

  كفيو أربعة مطالب:
 بطبلف نسبة الكلد هلل تعالى. المطمب األكؿ:
 .الشفاعة هلل كحده المطمب الثاني:
 .. مشركعية التمطؼ في الخطاب مع المخاطبالمطمب الثالث:
 .مشركعية الصفح الجميؿ المطمب الرابع:
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 الخامس المبحث
 (9-1 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 بياف فضؿ ليمة القدر.  المطمب األكؿ:
 اإليماف بالقضاء كالقدر كٕاثبات المكح المحفكظ. المطمب الثاني:
 .إرساؿ الرسؿ رحمة لمعباد المطمب الثالث:

 كالحياة بيد هللا تعالى. المطمب الرابع:المكت
 السادس المبحث
 (15-8 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 صدؽ الكعد كاستجابة الدعاء. المطمب األكؿ:
 اإليماف عند معاينة العذاب ال يجدم كال ينفع. المطمب الثاني:
 كفر ك جحكد قريش بدعكة اإلسبلـ. المطمب الثالث:

 إخبار القرآف بالغيب الرابع: صدؽالمطمب 
 الثالث الفصل
 الحزب الخمسين من الثالث الربع وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة

 (.11-1سورة الجاثية االيات 98-13 الدخان اآليات سورة(
 :مباحث عمى سبعة كيشتمؿ
 األول المبحث
 (.42-13 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 مطالب:كفيو أربعة 
 التشابو بيف كفار قريش ك فرعكف.  المطمب األكؿ:
 االعتبار باألمـ المكذبة اليالكة. المطمب الثاني:
 كجكب االستعاذة باهلل تعالى. المطمب الثالث:
 مشركعية الدعاء عمى الظالميف. المطمب الرابع:

 الثاني المبحث
 (.77-49 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 أربعة مطالب:كفيو 
 النعـ كٕانزاؿ النقـ بمف كفر.  نزعسنة هللا في  المطمب األكؿ:
 .ىكاف أىؿ الكفر كالفسؽ عمى هللا  المطمب الثاني:
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 .ذـ التكبر كاإلسراؼ المطمب الثالث:
 االبتبلء بالخير كالشر فتنة. المطمب الرابع:

 الثالث المبحث
 (.24-72 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 اإلجراـ ىك سبب اليبلؾ كالدمار . المطمب األكؿ:
 تقرير عقيدة البعث كالجزاء. المطمب الثاني:
 تنزه الرب تعالى عف المعب كالعبث . المطمب الثالث:
 .ال تنفع قرابة كال خمة يـك القيامة إال المتقيف المطمب الرابع:

 الرابع المبحث
 (.93-27 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األكؿ:الزقـك طعاـ أىؿ النار.

 .عظـ عذاب النار المطمب الثاني:
 .مف أنكاع العذاب في النار العذاب النفسي المطمب الثالث:

 المطمب الرابع:استحقاؽ العذاب بالكافريف .
 الخامس المبحث
 (98-91 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو ثبلثة  مطالب:
 فضؿ التقكل ككرامة أىميا . المطمب األكؿ:
 نعيـ أىؿ الجنة. المطمب الثاني:
 .العبرة كالعظة بالقرآف المطمب الثالث:

 السادس المبحث
 (9-1 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو ثبلثة مطالب:
 عظـ شأف القرآف الكريـ. المطمب األكؿ:
 .دالئؿ كآيات المطمب الثاني:
 فضؿ استخدـ العقؿ السميـ في الخير كالنفع. المطمب الثالث:

 السابع المبحث
 (11-5 ( اآليات لسورة الجاثية واألىداف المقاصد
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 كفيو أربعة مطالب:
 .اليداية بنكر القرآف المطمب األكؿ:
 التشديد عمى أىؿ اإلفؾ كاآلثاـ. المطمب الثاني:

 شر الناس الذم يستيزأ بآيات هللا. الثالث:المطمب 
 هلل.بالـ يغف عف المشرؾ كفره  المطمب الرابع:

 الرابع الفصل
 الحزب الخمسين من الرابع الربع وأىداف لمقاصد التحميمية الدراسة

 (.73-14)سورة الجاثية االيات
 :مباحث عمى خمسة كيشتمؿ
 األول المبحث
 (.19-14 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو ثبلثة مطالب:
 بياف حكمة اإلنعاـ اإلليي عمى العبد.  المطمب األكؿ:
 جكاز الصفح عف الكفار فى حاؿ ضعؼ المسمميف. المطمب الثاني:
 .المرء ال يؤخذ بذنب غيره المطمب الثالث:

 الثاني المبحث
 (43-15 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 مطالب:كفيو أربعة 
 هللا تعالى بني إسرائيؿ. المراد بتفضيؿ المطمب األكؿ:
 كقكمو. كفر أىؿ الكتاب كاف حسدان لمنبي  المطمب الثاني:
 كجكب لزـك تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية. المطمب الثالث:
 القرآف كتاب ىداية كٕاصبلح. المطمب الرابع:

 الثالث المبحث
 (.45-41 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو خمسة مطالب:
 .بطبلف اعتقاد الكافريف في مساكاة الناس في الجزاء المطمب األكؿ:
 .التنديد باليكل كالتحذير مف إتباعو المطمب الثاني:
 .لمبعث المنكريف الدىرييف عمى الرد المطمب الثالث:
 بطبلف أدلة الكفر. المطمب الرابع:

 منبثؽ عف الكحي.المطمب الخامس : العمـ الصحيح 
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 الرابع المبحث
 ( .74-43 ( الجاثية اآليات لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 تقرير عقيدة البعث كالجزاء. المطمب األكؿ:
 كتابة أعماؿ العباد. المطمب الثاني:
 اإليماف سبب الفكز، ك الشرؾ سبب الخسراف.  المطمب الثالث:
 الظف في العقائد كالكفر بيا. المطمب الرابع:

 الخامس المبحث
 (.73-77 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 كفيو أربعة مطالب:
 .االستيزاء بآيات هللا كشرائعو كفر المطمب األكؿ:
 .الجزاء مف جنس العمؿ المطمب الثاني:
 مشركعية الشكر عمى النعـ. المطمب الثالث:

 هلل كحده. المطمب الرابع: الكبرياء
 الخاتمة:

 تكصيات.الك  نتائجال عمى أىـ  كتشمؿ
 الفيارس كتحتكم عمى:

 فيرس اآليات القرآنية. -1
 فيرس األحاديث النبكية. -2
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. -3
 فيرس المصادر كالمراجع. -4
 محتكل الرسالة. -5
 ممخص الرسالة بالمغة العربية كاالنجميزية. -6
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 تمييد
 واألىداف والمقاصد التحميمية الدراسةِ  تعريفُ  : األول المبحث

 

 :مطمباف كفيو
 متطمباتيا. وبيانُ  التحميمية الدراسة تعريفُ   :األول المطمبُ 

 :التحميمية بالدراسة المقصود  :أوالً 
 .)التحميمية(ك ،) الدراسة (:ىما كممتيف مف مركبه  التحميمية الدراسة مصطمحي 
 :اآلتي النحو عمى يماتعريفُ  ويمكن
مىٍيًو ليحفظى  كىأىٍقبؿى  ,(دىرىسى ( مصدري   :الدراسة ييقىاؿي  وكيفيمى  وعى   (.1اٍلعمـ كالفف) درسي  كى
الذم يدرسكف  كىك البيتي  ،يـكتبً  دراسةً  صاحبي  كالمدراسي  ،يءلمشَّ  كالتعيدي  ،الدراسة الرياضةي  كأصؿي 
 (.2فيو")

:  ، كالتبلكةً  ( بمعنى القراءةً )درست ؿَّ ًكمى عىًف اٍبًفٍ عىبَّاًس ًفي قىٍكًلًو عىٌز كىجى رًٌؼي اآٍلياًت )كىري كىذًلؾى نيصى كى
ًليىقيكليكا دىرىٍستى  كىذىًلؾى نيبىيًٌفي لىييـي اآٍليىاًت ًلكىٍي يىقيكليكا ًإنؾ دىرىٍستى أم: تىعىمَّمىٍت  ،[105نعاـ:األ]؛(كى ٍعنىاهي كى : مى قىاؿى

مًٌٍمتى  ٍت؛ أىم قيًرئىٍت كتيًميىتٍ  ،ىىذىا الًَّذم ًجٍئتى ًبًو عي ًليىقيكليكا ديًرسى  (.3)كى
: " العربي  قكؿي كت ،يا حبلَّ أحمَّ  العقدةى  تي مى حمى  ، يقاؿي كمسائؿي  كثيرةه  لو فركعه  كالبلـي  ( الحاءي :)حؿَّ التحميمية

 ،يا : بعمي المرأةً  كحميؿي  ،بالقكـ تي مى حمى  . يقاؿي ؿى زى : نى الحراـ، كحؿَّ  اذكر حبل ". كالحبلؿ: ضد   ،ياعاقد
 (.4و)صاحبً  عندى  منيما يحؿ   كاحدو  كؿَّ  ألفَّ  يا بذلؾى كسمًٌ  ،و: زكجي المرءً  كحميمةي 

ٍممىة كتفصيؿي  : تىٍحًميؿي التٍَّحًميؿي  لبىيىاف أىٍجزىاًئيىا ككظيفة كؿ ًمٍنيىا) ،اٍلجي
5.) 

 (.6إلى عناصره) إلى أجزائو كرٌد الٌشيءً  تقسيـ الكؿًٌ  التحميؿ ىك :عممٌيةي 

                                                           
(، مجمع المغة العربية بالقاىرة ،إلبراىيـ مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر 279/ 1الكسيط ) المعجـانظر: -1

 ، محمد النجار،دار الدعكة.
(، لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف 113/ 2النياية في غريب الحديث كاألثر ) -2

ـ ،تحقيؽ: 1979 -ىػ 1399ىػ(،المكتبة العممية ،بيركت، 606عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 
 طاىر أحمد الزاكل ، محمكد محمد الطناحي.

(، لمحمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى 79/ 6العرب ) انظر: لساف -3
 ، نقبلن عف ابف عباس.ق 1414ىػ( ،دار صادر ، بيركت ،الطبعة: الثالثة ، 711اإلفريقى )المتكفى: 

ىػ(،تحقيؽ: عبد 395المتكفى: ألحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ) (،20/ 2مقاييس المغة ) 4-
 ـ.1979 -ىػ 1399السبلـ محمد ىاركف ، دار الفكر،

 (. 194/ 1انظر: المعجـ الكسيط ) 5-
ىػ( بمساعدة فريؽ 1424(، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى: 550/ 1معجـ المغة العربية المعاصرة ) -6

 .ـ 2008 -ىػ  1429عمؿ ،عالـ الكتب ،الطبعة: األكلى، 
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 التحميمية: الدراسةِ  تعريفُ  يمكنُ  أنَّو الباحثُ  ويرى
يا ىا كأىدافً إلى مقاصدً  لمكصكؿً  بدراسة كتحميؿ السكر القرآنية؛ الباحثي  بو يقكـي  جيده  :يابأنَّ 

 عممية الدراسة. لتسييؿً  ،ىاكغيرً  ، كالمغةً  ،كالحديثً  ،كعمـك القراف ،تحميؿ النص مستخدمان بذلؾ أدكاتً 
 

 التحميمية: الدراسةِ  متطمباتُ  : ثانيا
 ال بد لمباحث أن تتوفر لديو شروط لمقيام بالدراسة التحميمية وىي كالتالي:

ـي اّلِلَّي كىاّلِلَّي ًبكيؿًٌ  ،ألنيا أساس العمؿ ،تقكل هللا عز كجؿ -1 ييعىمًٌميكي استنادان لقكلو تعالى: "كىاتَّقيكا اّلِلَّى كى
 " ًميـه ٍيءو عى  .[282البقرة: ]شى

يفى  -2 كا ًإالَّ ًليىٍعبيديكا اّلِلَّى ميٍخًمًصيفى لىوي الدًٌ مىا أيًمري إخبلص النية هلل عز كجؿ فانو أمر بذلؾ قائبل:" كى
ًة "  ذىًلؾى ًديفي اٍلقىيًٌمى ييٍؤتيكا الزَّكىاةى كى ةى كى بلى ييًقيميكا الصَّ نىفىاءى كى  .[5البينة: ]حي

العربية كعمـك  كعمـك النص القرآني، فيـ عمى يفتع كالتي بالتفسير، الصمة ذات بالعمـك اإللماـ -3
 .كغيرىا كعمـك الحديث كالفقو ،كأسباب النزكؿ ،كالناسخ كالمنسكخ  ،القراف

 كترجيح األقكاؿ كأراء العمماء عند تعارض األدلة ،رجاحة العقؿ كالقدرة عمى استنباط النص  -4
 .ظاىران 

كٕاتباع منيج السمؼ الصالح كالصحابة رضكاف هللا عمييـ  ،كاالبتعاد عف اليكل ،سبلمة االعتقاد  -5
 ألنيـ شربكا مف معيف النبكة.

 . يا الكاممةى كظيفتى  لتؤدمى  مؤثر كنقميا بشكؿ ،الصكرة ربط التفسير بالكاقع ؛ لتكضيح  -6
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 أىميتيا. وبيان واألىداف المقاصدِ  تعريفُ : الثاني المطمبُ 
 .واآليات السور وأىداف مقاصد تعريفُ  : أوال

 كاختمفتً  ا تنكعت الشرائعي كالماؿ ميمَّ  ،كالنسؿ ،كالنفس كالعقؿ ،الديف الخمسةى  المقاصدى  إفَّ      
فكضع مف  ؛بيا  القرآفي  يى نً التي عي  عمى ىذه المقاصدً  يا إلى المحافظةً يا ترمي بأحكامً فإنَّ  القكانيفي 

 (.1ما يفسدىا أك يضعؼ ثمرتيا)ىا كيدفع عنيا أصكؿ األحكاـ ما يحفظ كيانيا كيكفؿ بقاءى 
ا كاضحان كشامبلن تعريفن  األوائل عند العمماءً  كمف خبلؿ اطبلعي عمى بعض الكتب لـ أجدٍ 

الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ أك النسب كالماؿ"  "حفظى  الخمسى  المقاصديةى  فقد ذكركا الكمياًت  ،لممقاصد
 كالتحسينية، كذكركا بعض الًحكىـ كاألسرار كالعمؿ المتصمةً  ةيكذكركا المصالح الضركرية كالحاج

 (.2يا كأدلتيا)بأحكامً 
. كىك بمعنى كاحدو  ؿي ستعمى تي  يا عباراته الشرعية، كمَّ  الشريعة، كالمقاصدى  الشارع، كمقاصدى  مقاصدى  فافَّ 

 (.3)المعنى الذم نسعى لتعريفو

  : واصطَلحاً  لغة المقاصد تعريف
ٍعننى  المقاصد لغة: دى ًإلىٍيًو كيم وي ًبمى قىصى دى لىوي كى قىصى دىهي( كى : )قىصى رىبى تىقيكؿي بىابيوي ضى ٍيًء كى )اٍلقىٍصدي( ًإٍتيىافي الشَّ

ٍعرً كى  ،كىاًحدو  ٍمعي )اٍلقىًصيدىًة( ًمفى الشًٌ اًء لىٍيمىةه )قى  ،)اٍلقىًصيدي( جى بىٍيفى اٍلمى : بىٍينىنىا كى اًصدىةه( كى )اٍلقىاًصدي( اٍلقىًريبي ييقىاؿي
ٍيرً   (.4)كى )اٍلقىٍصدي( اٍلعىٍدؿي  ،أىٍم ىىيًٌنىةي السَّ

دىه، كلو، كٕاليو، يىٍقًصديه، كًضد  اإًلٍفراًط، كاالٍقًتصاًد  القىٍصدي: اٍسًتقامىةي الطريًؽ، كاالٍعًتمادي، كاألىـ ، قىصى
مىةي الشاًعًر عىمىؿى القىصاًئد) كميكاصى

5.) 

                                                           

( محمد فيمي عمي أبك الصفا، الجامعة 107انظر: التشريع اإلسبلمي صالح لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف )ص: 1- 
 ـ. 1977ىػ مايك ،يكنية 1397اإلسبلمية ،الطبعة: السنة العاشرة، العدد األكؿ، جمادل األخرة 

ىػ، 1421يكاف ،الطبعة: األكلى ( نكر الديف بف مختار الخادمي ،مكتبة العب15عمـ المقاصد الشرعية )ص:  -2
2001. 

(، أحمد الريسكني ،الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي ،الطبعة: 5انظر: نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي )ص: -3
 ـ.1992ىػ ،  1412الثانية  

الرازم )المتكفى: ( لزيف الديف أبك عبد هللا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي 254مختار الصحاح )ص:  -4
ىػ 1420ىػ(،تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية ، الدار النمكذجية، بيركت ، صيدا ،الطبعة: الخامسة، 666

 ـ.1999، 
ىػ(،تحقيؽ: مكتب 817( مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى: 310القامكس المحيط ) -5

 1426لة،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت ، لبناف ،الطبعة: الثامنة، تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسا
 ـ. 2005ىػ، 
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في  عمى اكتنازو  و، كاآلخري كأمًٌ  شيءو  ىا عمى إتيافً أحدي  ، يدؿي ثبلثةه  )قصد( القاؼ كالصاد كالداؿ أصكؿه 
 الشيء.
 و.مكانى  ؿى تً و فقي ، إذا أصابى ه السيـى دي كمف الباب: أقصً  ،كمقصدان  و قصدان : قصدتي فاألصؿي 
 .قصد ر، كالجمعي مف الشيء إذا تكسَّ  : القطعةي كالقصدةي  ،وكسرتي  الشيءى  : قصدتي اآلخري  كاألصؿي 
 (.1): المكتنزة الممتمئة لحماالقصيدي  : الناقةي الثالثي  كاألصؿي 

ًة: أىف الى ييسٍ  ٍيًء: خبلؼي اإًلفراًط كىىيكى مىا بىٍيفى اإًلسراؼ كىالتٍَّقًتيًر. كىاٍلقىٍصدي ًفي اٍلمىًعيشى ًرؼى كالقىٍصد ًفي الشَّ
كىالى ييقىتًٌر)

2.) 
مف الفعؿ قصد؛ فيقاؿ: قصد يقصد قصدنا،  مشتؽ   ميمي   : مصدره مقصد، كالمقصدي  : جمعي المقاصدي 

 منيا: كثيرةٌ  لغويةٌ  لو معانٍ  المقصدَ  فإنَّ كعميو 
{  ،(3) ،االعتماد والتوجو واستقامة الطريق -1 اًئره ًمٍنيىا جى ًبيًؿ كى مىى اّلِلًَّ قىٍصدي السَّ قاؿ هللا تعالى:}كىعى
 .[9النحؿ :آية ]،
فىٍيًف، فىاٍلقىٍصدي ًفي اٍلمىٍشًي ىيكى أىٍف يىكيكفى بىٍيفى  َواْلَقْصُد:التوسط وعدم اإلفراط:  -4 طي اٍلعىٍدؿي بىٍيفى طىرى سى اٍلكى

: اٍرتىًكًب اٍلقىٍصدى) ٍعنىى اٍقًصٍد ًفي مىٍشًيؾى ٍشًيًو. فىمى دى ًفي مى : قىصى ييقىاؿي طىرىًؼ الدًَّبيًب كى  (.4طىرىًؼ التَّبىٍختيًر كى
ٍكًتؾى ًإفَّ أىٍنكىرى جاء بمعنى التكاضع كمنو قكل)القصد( -3 ٍض ًمٍف صى و تعالى" كىاٍقًصٍد ًفي مىٍشًيؾى كىاٍغضي

ًميرً  ٍكتي اٍلحى  .[19لقماف اآلية:] ،اأٍلىٍصكىاًت لىصى

 (.5ئد")، كلكف اتَّ ، كال تستعجؿٍ كبٍر تى سٍ ، كال تى تى يٍ شى في مشيؾ إذا مى  : "كتكاضعٍ  و هللاي رحمى  يقكؿ الطبرم  
 (.6)"كجيؾ كصفحتو، كما يفعؿ المتكبركف يـ شؽَّ عمى الناس بكجيؾ تكاضعان، كال تكلً  أقبؿٍ  "كالمعنى:

كؿي اّلِلًَّ  ميوي : »كقىاؿى رىسي ـٍ عىمى دنا ًمٍنكي يى أىحى : « لىٍف يينىجًٌ ؟ قىاؿى كؿى اّلِلًَّ كىالى أىنىا، »قىاليكا: كىالى أىٍنتى يىا رىسي
ًة، كىالقىٍصدى القىٍصدى ًإالَّ أىٍف يىتىغىمَّدىًني اّلِلَّي ًبرىٍحمىةو  ٍيءه ًمفى الد ٍلجى شى كا، كى كحي قىاًربيكا، كىاٍغديكا كىري ديكا كى دًٌ ، سى

 (.7)«تىٍبميغيكا
                                                           

 (.95/ 5) أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم انظر: مقاييس المغة،1 - 
 (.354/ 3لساف العرب،البف منظكر ) -2
 (.13)ص:  لنكر الديف بف مختار الخادمي عمـ المقاصد الشرعية، -3
(، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى : 168/ 21التحرير كالتنكير ) -4

 .ىػ 1984ىػ(، الدار التكنسية لمنشر ، تكنس، 1393
ىػ( 310( محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 146/ 20جامع البياف ) -5

 ـ. 2000ىػ ،  1420،تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ،الطبعة: األكلى، ىػ( 310
( ألبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار هللا 497/ 3الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ) -6

 .ىػ 1407 -ىػ( ،دار الكتاب العربي ، بيركت ،الطبعة: الثالثة 538)المتكفى: 
 (.6463( ،حديث رقـ )98/ 8)باب:القصد كالمداكمة عمى العمؿ(، )صحيح البخارم، -7
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 : المقاصد:اصطَلحاً  تعريف

النافعة، أك لحفظ مصالحيـ العامة في تصرفاتيـ  الناسً  مقاصدً  لمشارع لتحقيؽً  المقصكدةي  ىي الكيفياتي 
 (.1تصرفات الناس) أحكاـً  في تشريعً  ركعيتٍ  حكمةو  كيدخؿ في ذلؾ كؿ   ،الخاصة
 (.2تحقيقيا، لمصمحة العباد) ألجؿً  ت الشريعةي عى ضً التي كي  : ىي الغاياتي  المقاصد
ا مف أجؿ  في التشريعً  اىا الشارعي ىا التي راعى : ىي المعاني كالحكـ كنحكي المقاصد عمكما كخصكصن

 (.3)العباد مصالحً  تحقيؽً 
ىي المعاني  العامةً  الشريعةً  بقكلو: "مقاصدي  لمشريعةِ  العامةَ  المقاصدَ  ؼي عرًٌ يي  ،(4عاشكر: ) فالشيخ ابفي 

في  مبلحظتيا بالككفً  ال تختصي  التشريع أك معظميا، بحيثي  أحكاؿً  في جميعً  الممحكظة لمشارعً  كالحكـي 
 (.5نكع خاص مف أحكاـ الشريعة)

 كؿًٌ  يا الشارع عندى التي كضعى  منيا، كاألسراري  الشريعة: الغايةي  (.،المراد بمقاصدً 6)عبلؿ الفاسي تعريؼ:
 (.7)حكـ مف أحكاميا كؿًٌ 

َـّ  "المقصدى إفَّ   نظاـ التعايش فييا، كاستمراري  األرض، كحفظي  ىك عمارةي  اإلسبلميةً  لمشريعةً  العا
كمف صبلح في العقؿ  مف عدؿ كاستقامة، فييا، كقياميـ بما كمفكا بو المستخمفيفى  يا بصبلحً صبلحً 

 (.1)صبلح في األرض، كاستنباط لخيراتيا، كتدبير لمنافع الجميع"كفي العمؿ، كإ 
                                                           

 التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر لمحمد (،154 (الشريعة اإلسبلمية انظر: مقاصد -1
 ـ، باختصار. 1998 األكلى، الطبعة البصائر، دار ق(، 1393)المتكفى،

 (.7نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي )ص   -2
 (، لمحمد بف سعد بف أحمد بف سعكد اليكبي.37مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية، )ص -3
 1932عاـ عيف .بيا كدراستو ككفاتو مكلده .بتكنس كفركعو الزيتكنة جامع كشيخ بتكنس المالكييف المفتيف رئيس -4

 : أشيرىا مف مطبكعة، مصنفات لو.كالقاىرة دمشؽ في العربييف المجمعيف أعضاء مف كىك.مالكيا لئلسبلـ شيخان 
صدر منو  تفسير القراف، في كالتنكير كالتحرير اإلسبلـ، في االجتماعي النظاـ كأصكؿ اإلسبلمية، الشريعة مقاصد

 .174/6) لمزركمي مكجز الببلغة.)األعبلـبلـ، ك أصكؿ اإلنشاء كالخطابة، ك عشرة أجزاء، ك الكقؼ كآثاره في اإلس
 (، ألحمد الريسكني.6\1نقبلن عف كتاب: نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي) (،50مقاصد الشريعة اإلسبلمية )ص 5-

 الريسكني.
كقاـك  القيركاف جامعة مف تخرج صغيرا القرآف حفظ كديف عمـ بيت في ١َُُ كلد الفاسي الكاحد عبد عبلؿ ىك -6

الحركة  كزعيـ حزب االستقبلؿ مؤسس ـ،  1974مات الذاتي كالنقد الشريعة مقاصد أىميا مؤلفات لو الفرنسي المحتؿ
، التي دعت إلى نكع مف السمفية القرف العشريف ، كأحد أعبلـ الحركة اإلسبلمية الحديثة التي ظيرت فيالكطنية المغربية
 .كغيرىـ كمحمد الطاىر بف عاشكر كرشيد رضا محمد عبده التجديدية، رفقة

  http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htmانظر:
 http://ar.wikipedia.org/wiki 

 ،دار الغرب اإلسبلمي. لعبلؿ الفاسي (،7مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا.)ص -7

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htm
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 القرآنية مف المقاصدً  جزءه  ىي التي الشرعية لممقاصد كاالصطبلحية المغكيةً  التعريفات خبلؿ مف
 :بالتالي ةيالقرآن المقاصد فَ يتعر  عُ يأستط

لعمارة األرض، كحفظ نظاـ إلى تحقيقيا  التي تيدؼي ك  اإلسبلميةي  التي تراعييا الشريعةي  ىى: المقاصدي 
 المضار. كدفع المنافع لجمب ،التعايش فييا، كتعمؿ عمى تحقيقيا في كافة أبكابيا التشريعية

 : أقسام ثَلثة إلى المقاصد العمماء بعض مقسَّ 
: ىي التي تراعييا الشريعة اإلسبلمية كتعمؿ عمى تحقيقيا في كافة أبكابيا العامةُ  المقاصدُ  -1

 التشريعية، أك في كثير منيا ، كىذا القسـ ىك الذم يعنيو غالبنا المتحدثكف عف"مقاصد الشريعة.
 ىى المقاصد التي تيدؼ الشريعة إلى تحقيقيا في باب معيف، أك في أبكابو : المقاصد الخاصة -2

 مف أبكاب التشريع. قميمة متجانسة،
أك  أك ندبو  أك تحريـ،و  ىي ما يقصده الشارع مف كؿ حكـ شرعي، مف إيجابو  المقاصد الجزئية: -3

 (.2)أك سببأك شرط و  أك إباحةو  ،كراىة
 المقاصد عند الغزالي: مراتبُ 

 كيمتحؽ بأذياليا ما ىك تتمة كتكممة ليا. ،"ما يقع في محؿ الضركرات -1
 كيمتحؽ بأذياليا ما ىك كالتتمة كالتكممة ليا. ،ما يقع في رتبة الحاجات -2
كلكف يستفاد بو  ،كال تمس إليو حاجة ،ما يقع في رتبة التكسعة كالتيسير الذم ال ترىؽ إليو ضركرة -3

 (.3")رفاىية كسعة كسيكلة
 :واصطَلحاً  لغة األىداف فيتعر 

 لغة: األىداف
. يىاـً ؿي ًفيًو ًبالسًٌ : الغىرض الميٍنتىضى  اليىدىؼي

ًديًث: أىف النًَّبيَّ  ًفي اٍلحى . كى ٍيءو عىًظيـو ميٍرتىًفعو : كيؿ  شى اًئؿو ()اليىدىؼي دىؼو مى ، كىافى ًإذىا مرَّ بيىدىؼو مائؿو أىك صى
.  أىسرع المٍشيى

ٍمعي أىٍىدىاؼ ،اليىدىؼي كيؿ  ًبناء ميٍرتىًفعو ميٍشًرؼ ٍيءو ميٍرتىًفعو ًمٍف ًبنىاءو أى ،كىاٍلجى ٍمؿ أىك كاليىدىؼ كيؿ  شى ك كىًثيب رى
ـي) ؿي اٍلعىًظي بًٌوى الرَّجي ًبًو شي يى الغرىضي ىىدىفان كى مًٌ ًمٍنوي سي ؛ كى بىؿو جى

4.) 
 (.1كمنو قكؿ عبد الرٍَّحمىف ألبي بكر لقد أىدفت لي يىٍكـ بدر فضفت عىٍنؾ)

                                                                                                                                                                                
 (.46-45نفس المرجع،) -1
 (.8-7انظر: نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ) -2
أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي  (161صكالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ) ون شفاء الغميؿ فى بياف الشب -3

 .ىػ(505)المتكفى: 
 (. 325(، مختار الصحاح)ص: 346/ 9انظر: لساف العرب ) -4



7 
 

ٌمى  ، كييسى : اليىدىؼي : مىا ريًفعى كبيًنىى مف األىٍرًض لمنًٌضاًؿ، كالغىرىضي الًقٍرطاسي غىرىضان، كىىدىفان، عمى اليىدىؼي
 (.2االٍسًتعارىًة)

 : اصطَلحاً  األىداف
 :منيا اصطَلحية, تعريفات عدة لألىداف

 التعريف الشرعي:
كمقاصد الشارع ىي  ،المراد بأىداؼ الشريعة: مقاصدىا التي شرعت األحكاـ لتحقيقيا  

أكاف تحصيميا عف طريؽ جمب المنافع أك عف  سكاء،المصالح التي تعكد إلى العباد في دنياىـ كأخراىـ
 (.3طريؽ دفع المضار)

 :التربوي التعريف
المعارؼ كالميارات  مستكل في تحكؿ مف المتعمـ، في إحداثيا عمى العـز انعقد ما ىي

 (.4)ان مسبق تحدد مف التككيف فترة إثر التحكؿ ذلؾ حصكؿ مف التثبت يقع أف بشرط كالمكاقؼ،

 : المناوىتعريف اليدف عند 
اليدؼ محركا: كؿ شيء عظيـ مرتفع. كقكليـ مف صنؼ فقد استيدؼ أم انتصب كالغرض يرمى 

 (.5باألقاكيؿ)
 

كؿي  أىٍردىفىًني: قىاؿى ىدؼ أيضان: في حديث عبد هللا بف جعفر  كردت كممةي   يىٍكـو  ذىاتى  (،) هللاً  رىسي
ٍمفىوي، رَّ  خى ًديثنا ًإلىيَّ  فىأىسى دنا ًبوً  أيٍخًبري  الى  حى كىافى  أىحى كؿي  كى ا (أىحىب  ) هللاً  رىسي ًتوً  ًفي ًبوً  اٍستىتىرى  مى اجى ، حى  أىكٍ  ىىدىؼه
اًئشي  ، حى ؿى  نىٍخؿو ا فىدىخى اًئطنا يىٍكمن اًر، ًحيطىافً  ًمفٍ  حى مىؿه  فىًإذىا اأٍلىٍنصى ، أتىاهي  قىدً  جى رى ٍرجى ذىرىفىتٍ  فىجى ٍينىاهي  كى  قىاؿى  - عى
، فَّ  () النًَّبيَّ  رىأىل فىمىمَّا: كىعىفَّافي  بىٍيزه ذىرىفىتٍ  حى ٍينىاهي  كى حى  - عى كؿي  فىمىسى رىاتىوي  () هللاً  رىسي ًذٍفرىاهي، سى ، كى كىفى  فىسى

                                                                                                                                                                                
زم )المتكفى: (،لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجك 493/ 2غريب الحديث البف الجكزم ، ) -1

 – 1405ىػ(،تحقيؽ: الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي، دار الكتب العممية ، بيركت ، لبناف ،الطبعة: األكلى، 597
1985. 

(، لمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، 487/ 24انظر :تاج العركس مف جكاىر القامكس) -2
بيدم )المتكفى  ىػ( ،تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف ، دار اليداية.1205: الممٌقب بمرتضى، الزَّ

 لمغزالى.( ، 103ص) التعميؿ كمسالؾ كالمخيؿ ون الشب بياف فى الغميؿ شفاءانظر  -3
  : http://www.minbr.com/bhaoth7.php.التربية منبر مكقع انظر -4
الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف  ( لزيف الديف محمد المدعك بعبد343التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ )ص:  -5

، عبد الخالؽ ثركت، القاىرة ،الطبعة: 38ىػ(،عالـ الكتب 1031زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 
 ـ.1990ىػ،1410األكلى، 
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اًحبي  مىفٍ : " فىقىاؿى  مىًؿ؟ صى اءى "  اٍلجى اًر، ًمفى  فىتنى فىجى كؿى  يىا ًلي ىيكى : فىقىاؿى  اأٍلىٍنصى ا: " فىقىاؿى  هللًا، رىسي  تىتًَّقي أىمى
مَّكىكىيىا الًَّتي اٍلبىًييمىةً  ىىًذهً  ًفي هللاى  كىا ًإنَّوي  هللاي، مى تيٍدًئبيوي  تيًجيعيوي  أىنَّؾى  ًإلىيَّ  شى  (.1) " كى

، مف مكقؼً  في أكثرى  ((كمف معاني اليدؼ )الغرض(، كقد استعممو النبٌي    ، فعىًف اٍبًف عىبَّاسو
:  ()أىفَّ النًَّبيَّ  ا»قىاؿى كحي غىرىضن ٍيئنا ًفيًو الر   (.2«)الى تىتًَّخذيكا شى

يا لمكصكؿ إلى مراده، كال اىا طالبي التي يتحرَّ  كىما: الغايةي  فاألىداؼ كاألغراض بمعنى كاحد،و 
 (.3أك جزئية) ، كقد تككف كميةن أك أكثرى  تتحقؽ إال باإلقداـ عمييا، كقد تككف األىداؼ كاحدةن 

 إلى أقربي  كالثانيى  ،الشرعيًٌ  إلى أقربي  األكؿى  التعريؼى  أفَّ  ت الثَلثة السابقة تبينومن خَلل التعريفا
 .المغكلًٌ  إلى التعريؼً  اقربي  كالثالثى  التربكم،

 القرآني: اليدف تعريف في البحثِ  ىذا في إليو النفُس  والذي تميلُ  
ـي  ،عمكمان  باإلنساف الكصكؿي  ىك        كافة فی هلل تعالى العبكدية الخالصةلتحقيؽ  ؛خصكصان  كالمسم

 كآخرتيـ. دنياىـ في العباد بالنفع عمى  لتعكد ،مناحي الحياة 
ىدؼ القرآف الكريـ كالشريعة اإلسبلمية: ىك مصمحة اإلنساف كخميفة في  كبيذا نعمـ أفَّ   

إال مف ،ف كؿ أمامو في يكـ ال ينفع  فيو ماؿ كال بنك ؤ ككمس ،ككائف مكـر كمفضؿ عند هللا ،األرض
 كغايةي  ،كعمارة األرض ،كاإلنصاؼ و عمى إقامة العدؿً استخمفى  كجؿَّ  ف هللا عزَّ أتى هللا بقمب سميـ؛ أل

 (.4بع ىداه كانقاد ألمره كنييو)لمف اتَّ  ،في الدنيا كاآلخرة السعادةً  ىي تحقيؽي  الغاياتً 

 .واآليات السور وأىداف مقاصد معرفة أىمية : ثانياً 
فيـ مىقىاًصدى  مارسى  فٍ مى  ًريعىة كى ة أىك  الشَّ ا أىمر ًبًو لجمب مصمحى ًميع مى اٍلكتاب كىالٌسنة عمـ أىف جى

ًميع مىا نيي عىنوي ًإنَّمىا نيي عىنوي لدفع مٍفسدىة أىك  الح أىك لدرء مٍفسدىة أىك مفاسد أىك لؤلمريف كىأىف جى مصى
الح أىك لؤلمريف) ة أىك مصى  المقاصد كاألىداؼ:كمف ىذه  ،(5مفاسد أىك جمب مصمحى

كعمـ كغير ذلؾ مما يمكف أف تحج إليو المقاصد  كتشريعو  كىدايةو  ديفو  القرآف كتابي  التأكيد عمى أفَّ  -1
، كيفتح مغاليؽ األمكر)اإلنسانية نمتمس فيو زادان ينمًٌ   (.1ى المعارؼ، كيثرل العمـك

                                                           
صحيح ابف ،التعميقات الحساف عمى [صحيح :األلباني حكـ](،274/ 3ديث عبد هللا بف جعفر)مسند أحمد، باب:ح -1

 (.85،ص3حباف)ج
 (.1956(،حديث رقـ )1549/ 3صحيح مسمـ ، باب :النيى عف صبر البيائـ ) -2
 ( أبك ذر عبد القادر بف مصطفى بف عبد الرزاؽ المحمدم.6انظر:رسـ األىداؼ )ص:  -3
سبلمي،الطبعة (،ليكسؼ حامد العالـ،المعيد العالمي لمفكر اإل82انظر: المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية)ص -4

 ـ.1994\ق1415:الثانية،
( أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف 53الفكائد في اختصار المقاصد )ص: 5

ىػ(،تحقيؽ: إياد خالد الطباع ،دار الفكر المعاصر ، دار 660السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 
 .1416،الطبعة: األكلى، دمشؽ  –الفكر 
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 .الكاقع في تطبيقيا كٕامكانية ،القرآنية اآليات تفسير فيـ عمى تعيف -2
 ؾى يٍ إلى  هي اٍ نى لٍ أنزى  به اٍ "كتى : إلى المقاصد الصحيحة كالمآخذ العقمية الصريحة قاؿ تعالى القرآف يرشدي  أفَّ  -3

 .(2)أم ذكك العقكؿ،(29" )ص:بي اٍ بى لٍ ا األى كٍ لي كٍ أي  رى كَّ ذى تى يى لً كى  وً اتً كا آيى ري بَّ دَّ يى لً  ؾه ارى بى مي 
 اآليات القرآنية. إبراز مقاصد خبلؿ مف ،الخالدة اإلسبلـ برسالة اإليماف إلى الناس دعكة -4
مف أىمية معرفة مقاصد كأىداؼ السكر ما يتحصؿ مف الخير كاإلحساف، كالثكاب العاجؿ كاآلجؿ،  -5

لمف اىتدل بو، فاليدل أجؿ الكسائؿ، كالرحمة أكمؿ المقاصد كالرغائب، كلكف ال ييتدم بو، كال 
 (.3يككف رحمة إال في حؽ المؤمنيف)

 فمف حكـ بو عدؿ فيك حؿ لمشكبلت الناس جميعان. ،إلي كتاب هللا التحاكـ -6
ةن " -7 اًلحى اًء اأٍليمًَّة صى مىمى تَّى تىكيكفى طىبىقىاتي عي اًت اأٍلىًدلًَّة، حى قىاًصًد ًمٍف عىًكيصى ًفي  -اٍلبىٍحًث كىاٍسًتٍخرىاًج اٍلمى

ٍقًصًدًه ًمفى التٍَّشًريًع، فىيى  -كيؿًٌ زىمىافو  مى اًرًع كى مىى اٍسًتٍنبىاًط اأٍلىٍحكىاـً ًلفىٍيـً تىٍشًريًع الشَّ كيكنيكا قىاًدًريفى عى
 (.4)"التٍَّشًريًعيَّةً 

{ قاؿ تعالى: }ًتٍمؾى آيىاتي  ،التنبيو عمى عظمة القرآف -8 ًكتىابو ميًبيفو فيك أعمى اآليات  ،[1النمؿ:]،اٍلقيٍرآًف كى
 (.5كأزكى األخبلؽ) ،كأكضح الدالالت كأفضؿ المقاصد، كخير األعماؿ ،كأقكل البينات

 .الكريـ أسرار القرآف في الباحثيف مدارؾ تكسيع -9

 .واآليات السور مقاصد معرفة طرق : ثالثا
 االستنباط المباشر من القرآن والسنة:

 :منيا عمى مقاصد كأىداؼ السكر طرؽ عدة لمكصكؿ كاالستدالؿ
 كىك عمى نكعيف: ،استقراء الشريعة في تصرفاتيا ،كىك أعظميا الطريق األول:

إلى استقراء تمؾ العمؿ المثبتة  ،(6)االئؿ( )،: أعظميا استقراء األحكاـ المعركفة عمميااألولالنوع 
 بطرؽ مسالؾ العمة.

                                                                                                                                                                                
ىػ(،تحقبؽ: 465(، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم )المتكفى: 36/ 1لطائؼ اإلشارات، تفسير القشيرم ) 1

 إبراىيـ البسيكني،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر.
ىػ( 774ـ الدمشقي )المتكفى: ( ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ث54/ 7تفسير ابف كثير ) 2

 ىػ. 1419 -،تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف ،دار الكتب العممية،، بيركت ،الطبعة: األكلى 
(، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا السعدم )المتكفى: 367انظر: تفسير السعدم، تيسير الكريـ الرحمف ) 3

 ـ. 2000-ىػ 1420الرسالة ،الطبعة: األكلى ىػ(،تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، مؤسسة 1376
 (.158/ 3التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -4

 (. 600انظر:  تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص  5-
 لعؿ الشيخ قصد بيا المائؿ، كأف ىناؾ خطا في الطباعة أك الكتابة. 6-
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: استقراء أدلة أحكاـ اشتركت في عمة بحيث يحصؿ لنا اليقيف باف تمؾ العمة مقصد مراد النوع الثاني
 الشارع.

ىك ما  يضعؼ احتماؿ أف يككف المراد منيا غيرى : أدلة القراف الكاضحة الداللة التي الطريق الثاني
و شكان عمى نفسً  ؿى دخً يي  اء أفٍ شى  فٍ فى المراد منيا إال مى  بحيث ال يشؾ   ظاىرىا بحسب االستعماؿ العربي؛

 بو. عتد  ال يي 
 كىذا الطريؽ ال يكجد لو مثاؿ إال في حاليف : ،السنة المتكاترةالطريق الثالث: 

فيحصؿ ليـ (( المتكاتر المعنكم الحاصؿ مف مشاىدة عمكـ الصحابة عمبلن مف النبي الحال األول:
 المشاىديف. عمـ بتشريع في ذلؾ يستكم فيو جميعي 

بحيث  ،) )آلحاد الصحابة مف تكرار مشاىدة أعماؿ رسكؿ هللا  يحصؿي  عممي   تكاتره الحال الثاني: 
 (.1)يستخمص مف مجمكعيا مقصدان شرعيان 

ك  ،ك االقتداء بيـ في فيـ األحكاـ مف الكتاب ك السنة ،بالصحابة رضكاف هللا عمييـ االىتداء
 ،كأصكؿ البياف ،كفصاحة المساف ،كذلؾ لما تكفر فييـ مف صدؽ اإليماف ،تطبيقيا عمى الكقائع

 بأفعالو كأقكالو كتقديراتو. ،كمشاىدتيـ لمف كمؼ ببياف القراف ،كمعاصرتيـ لنزكؿ القرآف
كصفاء السريرة ك السيرة كفطانة الذىف كطيارة  ،ازكا بو مف دكاعي الحفظ ك الكعيمع ما امت

كطاعة رسكلو فيـ ىداة األمة كقادة المجتيديف  ،القمب كاالنقياد كاإلخبلص لديف اإلسبلـ كشريعتو
الحائزكف عمى تزكية أفضؿ الخمؽ أجمعيف كىـ عدؿ كمؿ كما جرم مف أمرىـ ،كسادة العمماء

 (.2يؤكؿ)

 في أقكاؿ كذلؾ النظر ك بالقرآف، القرآف تفسير ذلؾ كمف ،التفسير لتزاـ بقكاعد كضكابطاال
 لنزكؿ الكحي عمى قمبو. ،) )الرسكؿ 

 :واآليات السور وأىداف مقاصد في المصنفات أىم رابعًا:
 .ليكسؼ حامد العالـ ،المقاصد العامة لمشريعة -1
 .هللا رحمو عاشكر بف الطاىر محمد لئلماـ كالتنكير، التحرير  -2
 .هللا رحمو الرازل الفخر لئلماـ الكبير التفسير -3
 .لمزمخشرم التأكيؿ كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ حقائؽ عف الكشاؼ -4
 .أبادم لمفيركز العزيز الكتاب لطائؼ في التمييز ذكم بصائر -5
 .الزحيمي كىبة الدكتكر لؤلستاذ المنير التفسير -6

                                                           

 (، باختصار194-190) الشريعة اإلسبلمية ، انظر: مقاصد  1-
 (.119المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية) -2
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الفكائد في اختصار المقاصد : أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ  -7
 عبلؿ الفاسى.،مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا 

 نكر الديف بف مختار الخادمي. ،عمـ المقاصد الشرعية  -8
 أحمد الريسكني. ،نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي -9

 التكنسي. عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر لمحمد الشريعة اإلسبلمية ، مقاصد -10
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 .آياتيا وعدد السورة أسماء : أوال
 سورة الدخان عمى عدة أقوال:ختمف المفسرون فى تسمية ا

فدعا  ،كؿ كسائؿ اليداية مع قكمو ) )يت بذلؾ : بعدما استنفذ رسكؿ هللا مًٌ الكاحدل: سي قاؿ 
ماء  ،بت األرضدى جٍ كأى  ،يـ بالقحط فمنع القطريعم) )رسكؿ هللا  كانجرَّت اآلفاؽ كصار بيف السَّ

 (.1)كاألرض كالد خاف

كتعالى أف يأخذىـ بسنيف عمى قريش ربو تبارؾ ) )كقاؿ بعضيـ: "ذلؾ حيف دعا رسكؿ هللا 
في أبصارىـ مف شٌدة  اف ما كاف يصيبيـ حينئذو خى بالد   يى نً كسني يكسؼ، فأخذكا بالمجاعة، قالكا: كعي 

 (.2الجكع مف الظممة كييئة الدخاف")

 رأسي  ى يككفى ، حتَّ  في أسماع الكفرة يأتي مف السماء قبؿ يكـ القيامة يدخؿي  افه خى و دي نَّ إقيؿ: "
 (.3الحنيذ") أسً منيـ كالرَّ  الكاحدً 

كقيؿ لسنة الجدب  ،دخانان ليبس األرض حتى ارتفع منيا غبار كالدخاف يى مًٌ قتيبة: سي  قاؿ ابفي 
 (.4كالقحط غبراء لكثرة الغبار فييا)

 ، كما كرد في حديث حذيفةى (5مارات الساعة)بعد، بؿ ىك مف أى  كقاؿ آخركف: لـ يمض الدخافي 
: (( بف أسيد الغفارم رضي هللا عنو قاؿ: اطَّمىعى النًَّبي   ، فىقىاؿى نىٍحفي نىتىذىاكىري مىٍينىا كى ؟»عى كفى ا تىذىاكىري « مى

، كى  افى : فىذىكىرى الد خى ٍكفى قىٍبمىيىا عىٍشرى آيىاتو تَّى تىرى : " ًإنَّيىا لىٍف تىقيكـى حى اعىةى، قىاؿى اؿى قىاليكا: نىٍذكيري السَّ ، كىالدَّابَّةى، الدَّجَّ
ـى  ى اٍبًف مىٍريى كؿى ًعيسى نيزي ٍغًرًبيىا، كى ٍمًس ًمٍف مى طيميكعى الشَّ   ( ...6)) )كى

                                                           
(، ألبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، 982الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، )ص: انظر:  -1

ىػ( ،تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم ،دار القمـ ، الدار الشامية ، دمشؽ، بيركت 468النيسابكرم، الشافعي )المتكفى: 
 ىػ. 1415، ،الطبعة: األكلى

(،لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم 13/ 22جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ) -2
 ـ. 2000 -ىػ  1420ىػ( ،تحقيؽ: أحمد محمد شاكر،مؤسسة الرسالة ،الطبعة: األكلى، 310)المتكفى: 

 (.272/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) -3
(، ألبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي 166/ 3نظر: تفسير القراف ) -4

ىػ( ،تحقيؽ: الدكتكر عبد هللا بف إبراىيـ الكىبي،دار ابف حـز ، 660الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 
 ـ.1996ىػ/ 1416بيركت ،الطبعة: األكلى، 

ىػ( ،دار الشركؽ 1385(، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى: 3210/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف ) -5
 ىػ. 1412 -،بيركت، القاىرة ،الطبعة: السابعة عشر 

 (.2901(، حديث رقـ)2225/ 4صحيح مسمـ، باب: في اآليات التي تككف قبؿ الساعة ) -6
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و أمر قد إنَّ "كقد ثبت في الصحيح أنو مف جممة العشر اآليات التي تككف قبؿ قياـ الساعة كقيؿ 
يرل بيف السماء كاألرض دخانان "  حتى كاف الرجؿي ) )مضى، " كىك ما أصاب قريشان بدعاء النبي 

 (.1و يـك فتح مكة")كبو قاؿ الفراء كالزجاج، كقيؿ إنَّ  ،ىمافي الصحيحيف كغيرً  كىذا ثابته 
 عدد آيات السورة:

ٍمستان سً  آيييىا عيدَّتٍ " ، كىعيدٍَّت ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلبىٍصرىًة يكىخى اـً مىكَّةى كىالشَّ ًدينىًة كى ، كىًعٍندى فى ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلمى ٍمًسيفى ٍبعنا كىخى سى
ٍمًسيف  .(2)"أىٍىًؿ اٍلكيكفىًة ًتٍسعنا كىخى

 السورة: نزول وزمان ثانيًا: مكان
 السورة: مكان نزول

اًف مىكًٌيَّةه ًباتًٌفىاؽو،أجمعى  كرىةي الد خى ")ًإالَّ قكلى  ،يا مكيةه عمى أنَّ  العمماءي  سي  (.3و تعالى:" ًإنَّا كاًشفيكا اٍلعىذاًب قىًميبلن
 (.4()بً اٍ ذى عى ا الٍ كٍ في شً اٍ كى  و: )إنىاٍ إال قكلى  ،يا إجماعان مكية كم   : ىيالجكزم ك الزمخشرم، كأبك حياف  قاؿ ابفي 

 (.4()بً اٍ ذى عى الٍ 
لىٍت ًبمىكَّةى)ك دمر كىأىٍخرىجى اٍبفي  اًف نىزى كرىةى الد خى بىٍيًر أىفَّ سي ٍبًد اّلِلًَّ ٍبًف الز  بَّاسو كىعى ًف اٍبًف عى  (.5يو عى

 :السورة نزول زمان
كرىةي الرابعة كاألربعكف في ترتيب المصحؼ.   ًىيى الس 

قىٍبؿى سي  كرىًة الز ٍخريًؼ كى لىٍت بىٍعدى سي ًر ، فقد نىزى كى كًؿ الس  ت كفى ًفي عىدًٌ نيزي كرىةي الثَّاًلثىةي كىالسًٌ اًثيىًة )كًىيى الس   (.6كرىًة اٍلجى
(6.) 

  

                                                           
أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ هللا الحسيني  (،392/ 12فتح البياف في مقاصد القرآف ) -1

ارم ىػ(،عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد هللا بف إبراىيـ1307البخارم الًقنَّكجي )المتكفى:  المىكتبة ، األنصى
يدىا   ـ. 1992 -ىػ  1412، بىيركت –العصريَّة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى

2
 .(572/ 52) والتنوير,البن عاشور التحرير - 

(، ألبك عبد هللا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي 125/ 16انظر: الجامع ألحكاـ القرآف ) -3
ىػ( ،تحقيؽ: أحمد البردكني كٕابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية ، القاىرة 671شمس الديف القرطبي )المتكفى: 

 ـ. 1964 -ىػ 1384،الطبعة: الثانية، 
( إلبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي 470/ 2انظر: مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر ) 4-

 بكر البقاعي ،مكتبة المعارؼ ، الرياض.
ىػ(،دار ابف كثير، 1250( محمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا الشككاني اليمني )المتكفى: 652/ 4فتح القدير ) -5

 ىػ. 1414الكمـ الطيب ، دمشؽ، بيركت ،الطبعة: األكلى ،دار 
 (.مختصران 276/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر)-6
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 أسباب نزوليا:
أعني عمييـ  كأبطأكا عف اإلسبلـ قاؿ: الميَـّ  مى رسكؿ هللا :" إف قريشان لما استصعبت عالرأي األول

بسبع كسبع يكسؼ فأصابيـ قحط كجيد حتى أكمكا العظاـ فجعؿ الرجؿ ينظر إلى السماء فيرل ما بينو 
 اٍ ذى ىى  سى اٍ النٌ ى شى غٍ يى  فو يٍ بً مي  فو اٍ خى دي بً  ءي اٍ مى ي السَّ تً أٍ تى  ـى كٍ يى  بٍ قً تى ارٍ فى ) :كبينيا كييئة الدخاف مف الجكع فأنزؿ هللا

 (.1)،[10] الدخاف:")ـه يٍ لً أى  به اٍ ذى عى 
استيزاؤىـ بو كسخريتيـ منو  رى ثي كى  فٍ بعد أعمى قريش  ((: نزلت بعد أف دعا رسكؿ هللا الرأي الثاني

أم : سبع سنيف  ،اجعميا عمييـ سنيف كسني يكسؼ كبما جاء بو مف الديف الحؽ فدعا عمييـ: الميَـّ 
لو: )فارتقب يكـ تأتي السماء بدخاف مبيف يغشى  ذلؾ قائبلن  مف القحط كالجدب فأمره ربو أف ينتظرى 

الناس ىذا عذاب أليـ(، كقد استجاب تعالى لرسكلو كأصاب قريشان بقحط كجدب ماتت فيو مكاشييـ 
 (.2خانا)فكاف الرجؿ يرفع رأسو إلى السماء فبل يرل إال د ،كأصابيـ جكع  كقحط

ًضعىاؼه في أسباب نزكؿ  وي نَّ أ في مف خبلؿ اآلراء السابقة يتبيَّ       افه كى احه كىًحسى اًديثي ًصحى قىٍد كىرىدىٍت أىحى
ةى ًبنىا ًإلىى التٍَّطًكيًؿ ًبًذٍكًرىىا، كىالٍ  اجى كًؿ اآٍليىًة، فىبلى حى بىبي نيزي لىٍيسى ًفييىا ما يؤكد أىنَّوي سى كىاًجبي ىذه السكرة، كى

ٍيًرىً  ٍيًف كىغى ًحيحى ا ثىبىتى ًفي الصَّ ؾي ًبمى كًؿ)التَّمىس  بىبي الن زي كًع ىيكى سى ٍيًد كىاٍلجي افى قيرىٍيشو ًعٍندى اٍلجى ا أىفَّ ديخى مى
3.) 

 .نزوليا وجو السورة فضائل : ثالثا
 السورة: فضائل

 : ى، قىاؿى ٍبًد اّلِلًَّ ٍبًف ًعيسى تىٍصًدي»عىٍف عى ميعىًة ًإيمىاننا كى افى لىٍيمىةى اٍلجي ٍف قىرىأى حـ الد خى قنا ًبيىا، أىٍصبىحى أيٍخًبٍرتي أىنَّوي مى
ٍغفيكرنا لىوي   (.4«)مى

 : ، قىاؿى ٍف أىًبي رىاًفعو كًر اٍلًعيفً »عى كًٌجى ًمفى اٍلحي ٍغفيكرنا لىوي، كىزي ميعىًة، أىٍصبىحى مى ٍف قىرىأى حـ ًفي لىٍيمىًة اٍلجي  (.5«)مى
  

                                                           
 ىػ(911عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  (،406/ 7الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ) -1

 .دار الفكر ، بيركت، 
مكتبة العمـك ، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم (،9,8/ 5لمجزائرم )انظر: أيسر التفاسير  -2

 ـ.2003ىػ/1424السعكدية ،الطبعة: الخامسة، كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية 
 (.656/ 4انظر: فتح القدير، لمشككاني ) -3
اًف كى  -4 : ًفي فىٍضًؿ حـ الد خى اًت ،)سنف الدارمي، بىابي بًٌحى كىاًميـً كىاٍلميسى قاؿ الدكتكر  ،( 3463(حديث رقـ)2151/ 4اٍلحى

 ، كىك مكقكؼ عمى الصحابي أبي رافع.إسناده صحيح حسيف سميـ أسد)محقؽ الكتاب( في حاشية سنف الدارمي،
 .إسناده صحيح (، 3464( حديث رقـ)2152/ 4المرجع نفسو، )5- 
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 نزول السورة: جو
ٍؤًذننا  ((كالصد عف دعكة النبي محمد  ،كاف الغالب عمى أىؿ مكة الشرؾ باهلل       فجاء القراف مي

مَّد  الىة ميحى مىى ًرسى دىاالا عى ـي  ((أىنَّوي ًمٍف ًعٍنًد اّلِلًَّ كى ٍف تىدىب ًر اٍلقيٍرآًف أىٍليىاىي مَّصى ًمٍنوي ًإلىى أىفَّ اٍلميٍعًرًضيفى عى ًليىتىخى كى
ًف التَّدىب ًر فىحى  يًَّة ااًلٍسًتٍيزىاءي كىالمٍَّمزي عى ـٍ ًباأٍلىًدلًَّة اٍلًحسًٌ اًئًرًى كًع، ًإيقىاظنا ًلبىصى كًؿ ًبعىذىاًب اٍلجي ـٍ ديعىاءي الرَّسي مىٍيًي ؽَّ عى

كلو  ابىةى اّلِلًَّ ديعىاء رىسي ًئؿي اٍلعىٍقًميَّةي، ًليىٍعمىميكا أىفَّ ًإجى ـي الدَّالى ٍع ًفيًي ـٍ تىٍنجى مىوي لً  ))ًحيفى لى مىى أىنَّوي أىٍرسى ييبىمًٌغى دىًليؿه عى
كؿ  مىى مىا دىعىا ًبًو الرَّسي كىةن عى ـٍ ًعبلى ؿ  ًبًي ـٍ ًبعىذىابو يىحي ٍنوي ميرىادىهي. فىأىٍنذىرىىي تىٍأًييدنا ًمفى اّلِلًَّ لىوي ًبمىا ىيكى زىاًئده  ((عى

ٍطمىًبًو) مىى مى  (.1عى
 

 الرئيسة: وخطوطيا السورة محور : رابعاً 
ك  ،اإلسبلمية الدعكة أصكؿ تقرير كشأنيا كسائر السكر المكية كميمتيا ،سكرة الدخاف مكية

 بياف أصكؿ العقيدة اإلسبلمٌية: التكحيد، كالٌنبكة كالٌرسالة، كالبعث.
 

و كحدة متماسكة، ذات محكر كاحد، تشد إليو خيكطيا جميعا. "كيكاد سياؽ السكرة أف يككف كم  
كمصارع الغابريف، كالمشيد الككني، كالحديث المباشر عف سكاء في ذلؾ القصة، كمشيد القيامة، 

 (. 2قضية التكحيد كالبعث كالرسالة")
 

 العامة: ومقاصدىا السورة موضوعات  :خامسا
 : السورة موضوعات

 ابتدأت السكرة ببياف تاريخ بدء إنزاؿ القرآف في ليمة القدر مف رمضاف، رحمة مف اّلِلَّ بعباده.       
مكة بالعذاب الشديد، كبالٌدخاف المخيؼ الذم ينذرىـ بأسكأ العكاقب، كلكنيـ مع ذلؾ لـ ثـ تكعدت كفار 

و مع مكسى عميو الٌسبلـ، حيث نٌجى اّلِلَّ المؤمنيف، كأغرؽ كقكمً  ثـ ذكرت قصة فرعكفى  ،يؤمنكا
الَّ ِإْن ِىَي إِ )ثـ كصفت مشركي مكة بأنيـ قـك منكركف لمبعث في قكلو تعالى:  ،الكافريف في البحر

، كىٌددتيـ باإلىبلؾ كما أىمؾ المجرميف األشٌداء مف [35الدخاف:] (َمْوَتُتَنا اأْلُولى َوما َنْحُن ِبُمْنَشِرينَ 
 (. 3قبميـ، مثؿ قكـ تٌبع ، مع إيراد الٌدليؿ عمى قدرة اّلِلَّ عٌز كجٌؿ عمى كٌؿ شيء)

كطعاـ الٌزقكـ في نار جينـ ثـٌ كصفت ليـ أىكاؿ يكـ القيامة كما فيو مف الحساب كالعقاب 
 كغير ذلؾ مما يرىب كيرعب، كيثير المخاكؼ الٌشديدة في الٌنفكس.

                                                           
 (.276/ 25عاشكر ) انظر: التحرير كالتنكير،البف -1

 (.3206/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) 2-
دار الفكر ، د كىبة بف مصطفى الزحيمي (.203/ 25) التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجانظر: 3- 

 ق. 1418الثانية ،  : ،الطبعة المعاصر، دمشؽ
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 ،كختمت الٌسكرة ببياف مصير األبرار كمصير الفٌجار، لترغيب الفريؽ األكؿ: كىـ :األبرار
 (.1ب الٌشديد)كٕانذارىـ بالٌنكاؿ كالعذا ،كتبشيرىيـ بالعاقبة الحميدة، كترىيب الفريؽ الثاني: كىـ: الفجار

 :العامة السورة مقاصد
 :أىميا عمى الباحث قتصريكس رةيكث الدخاف مقاصد لسكرة

رحمة جعميا بيف عامة  ،اإًلنذار باليبلؾ لمف اعرض عما في الذكر الحكيـ مف الخير كالبركة  -1
العذاب  :يففالمتأمؿ آلياتو، فإنو تعالى ىددىـ بآيت ،كعمى ذلؾ دؿ اسميا "الدخاف" ،خمقو مشتركة

 (.2كىددىـ باالنتقاـ منيـ بالبطشة الكبرل لكذبيـ) ،ليـ مف جية السماء في صكرة الدخاف
كدعاءىـ بكشؼ العذاب عنيـ كىك يـك  ،معاجمتيـ بالتيديد كالكعيد المرعب جزاء الشؾ كالمعب -2

كتذكيرىـ بأف ىذا العذاب لـ يأت بعد، كىك اآلف عنيـ مكشكؼ، فمينتيزكا  ،يأتي ال يكشؼ عنيـ 
 (.3الفرصة، قبؿ أف يعكدكا إلى ربيـ، فيككف ذلؾ العذاب المخكؼ كاقع بيـ ال محالة)

 
  

                                                           

 . (204/ 25انظر: نفس المرجع، ) 1-
 (.471/ 2لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، لمبقاعي )انظر: مصاعد النظر  -2
 (.3207/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب) -3
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 عام بسورة الجاثية تعريف
 
 

 :عمى ويشتمل

 .آياتيا كعدد السكرة أسماء أكالن:

 .السكرة نزكؿ كزماف مكاف ثانيان:

 .نزكليا كجك السكرة فضائؿ ثالثان:

 .الرئيسة كخطكطيا السكرة رابعان: محكر

 .العامة كمقاصدىا السكرة خامسان: مكضكعات
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 .آياتيا وعدد السورة أسماء : أوال
 تسميتيا:

تىرل كيؿَّ أيمَّةو )سميت )سكرة الجاثية( لما جاء في اآلية المذككرة فييا:  جاًثيىةن، كيؿ  أيمَّةو تيٍدعى ًإلى كى
ٍكفى ما كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى   (.1)،[28الجاثية:](،ًكتاًبيىا اٍليىٍكـى تيٍجزى

 (.2"كما ذكر الكرماني في العجائب لذكرىما فييا") ،كسكرة الدىر ،كتسمى سكرة الشريعة 
 السورة: آيات عدد

كرىةي الخامسة كاألربعكف في ترتيب   المصحؼ.ًىيى الس 
ٍبعه كى  ًفي عىدًٌ اٍلكيكفىًة سى . كى ثيكفى ثىبلى اـً كىاٍلبىٍصرىًة ًست  كى مىكَّةى كىالشَّ ًدينىًة كى ـٍ عىدىدي آًياتيىا ًفي عىدًٌ اٍلمى ًفًي ثيكفى اًلٍخًتبلى ثىبلى

 (.3ًفي عىدًٌ لىٍفًظ حـ آيىةن ميٍستىًقمَّةن)

 السورة: نزول وزمان مكان: ثانياً 
اًثيى  كرىةي اٍلجى قىتىادىةي: ًإالَّ آسي قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو كى اًبرو كىًعٍكًرمىةى. كى ًف كىجى سى : }ًة مىكًٌيَّةه كيم يىا ًفي قىٍكًؿ اٍلحى قيٍؿ يىةن، ًىيى

} ـى اّلِلًَّ كفى أىيَّا كا ًلمًَّذيفى الى يىٍرجي  (.4فيي مدنية: فإنيا نزلت بعد الدخاف) [14]الجاثية:  ،ًلمًَّذيفى آمىنيكا يىٍغًفري
 (، فإنيا مدنية، كىي سبع كثبلثكف آية .14نزلت بمكة بعد سكرة الدخاف عدا اآلية )

 أربعمائة كثمانكف كممة. فيي: ،كمماتيا ا عددي كأمَّ 
 .(5كتسمى سكرة الشريعة كسكرة الدىر) ،فيك: ألفاف كمئة ككاحد كتسعكف حرفان  ،حركفيا ا عددي كأمَّ 

 سبب نزوليا:
عنو، شتمو رجؿ مف المشركيف بمكة قبؿ اليجرة فأراد أف يبطش "نزلت في عمر رضي اّلِلَّ 

ـى اّلِلًَّ  :)بو، فأنزؿ اّلِلَّ عز كجؿ كا ًلمًَّذيفى ال يىٍرجيكفى أىيَّا ثـ نسخت ، [14]الجاثية: (قيٍؿ ًلمًَّذيفى آمىنيكا يىٍغًفري
ٍدتيميكىيـٍ )بقكلو:  ٍيثي كىجى لسكرة كميا مكية عمى ىذا مف غير فا ،[ 5]التكبة : (فىاٍقتيميكا اٍلميٍشًرًكيفى حى
 (.6خبلؼ")

ننا{  ]البقرة:  سى ا حى ٍف ذىا الًَّذم ييٍقًرضي اّلِلَّى قىٍرضن لىٍت ىىًذًه اآٍليىةي: }مى : لىمَّا نىزى ًف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى عى
ًمعى عيمىري ًبذىًلؾى اس ،[245 : فىمىمَّا سى مَّدو قىاؿى ": اٍحتىاجى رىب  ميحى اصي ًدينىًة ييقىاؿي لىوي "ًفٍنحى : يىييكًدم  ًباٍلمى تؿ قىاؿى

                                                           
 (.246/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
( ،شياب الديف محمكد بف عبد هللا الحسيني 136/ 13ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،) -2

 ىػ. 1415ىػ( ،تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية،دار الكتب العممية ، بيركت،الطبعة: األكلى، 1270األلكسي )المتكفى: 
 (.324/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر )3- 

 (.284/ 4(، الكشاؼ، الزمخشرم ،)248/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) انظر: -4
 ىػ(1398عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني )المتكفى:  (،109/ 4انظر: بياف المعاني )5- 

 ـ. 1965ىػ ، 1382الطبعة: األكلى، ، مطبعة الترقي، دمشؽ،
 (.156 /16)الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي  -6
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اءى  رىجى لقتمو، فىجى ٍيًفًو كىخى ـي -ًجٍبًريؿي  سى بلى مىٍيًو السَّ : }قيؿٍ  ()ًإلىى النًَّبيًٌ  -عى بَّؾى يىقيكؿي لىؾى : ًإفَّ رى ًلمًَّذيفى  فىقىاؿى
} ـى اّلِلًَّ كا ًلمًَّذيفى الى يىٍرجيكفى أىيَّا نيكا يىٍغًفري  (.1)آمى

 .نزوليا وجو السورة فضائل ثالثًا:
 السورة: فضائل

 التى ليا فضائؿ كثيرة: لحواميميا أكؿ المفصؿ، كىى مف اا فضائميا: فإنٌ كأمَّ 
ـى) ٍعًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي : (2فقد جاء فى سنف الدارمى :عىٍف سى مٍَّيفى اٍلعىرىاًئسى »، قىاؿى ـي ييسى كىاًمي  (.3«)كيفَّ اٍلحى

 فضل قراءتيا فى قيام الميل:
فقاـ يصمى، فافتتح السكرة التي يذكر  ،أنو أتى المقاـ ذات ليمة ( ) ( 4الدارم ) بف أكس يمـمعف ت

ـٍ كىالًَّذيفى آمىنيكا  يًٌئىاًت أىٍف نىٍجعىمىيي كا السَّ ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى فييا الجاثية، فمما أتى عمى ىذه اآلية: )أى
ا يىٍحكيميكفى  اءى مى ـٍ سى مىمىاتييي ـٍ كى كىاءن مىٍحيىاىي اًت سى اًلحى ًمميكا الصَّ فمـ يزؿ يرددىا حتى  ، [21الجاثية :]كىعى

 (.5أصبح)
 نزوليا: جو

ىذه السكرة يصكر جانبا مف استقباؿ المشركيف لمدعكة اإلسبلمية،  كاف الجك العاـ فى     
كطريقتيـ في مكاجية حججيا كآياتيا، كتعنتيـ في مكاجية حقائقيا كقضاياىا، كٕاتباعيـ لميكل إتباعا 

ك كيؼ كاف القرآف يعالج قمكبيـ  ،كامبل في غير ما تحرج مف حؽ كاضح أك برىاف ذم سمطاف
كل، المغمقة دكف اليدل كىك يكاجييا بآيات هللا القاطعة العميقة التأثير الجامحة الشاردة مع الي

كالداللة، كيذكرىـ عذابو، كيصكر ليـ ثكابو، كيقرر ليـ سننو، كيعرفيـ بنكاميسو الماضية في ىذا 
 (.6الكجكد)

  

                                                           

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم،  (379,378انظر: أسباب النزكؿ )ص:  1-
 .الدماـ –دار اإلصبلح ، عصاـ بف عبد المحسف الحميداف :تحقيؽ،ىػ(468الشافعي )المتكفى: 

 هللا عنو. تابعى،ىك سعد بف ابراىيـ بف عبد الرحمف الزىرل،جده عبد الرحمف بف عكؼ رضى 2-
 .إسناده صحيح (،2152/ 4سنف الدارمي ) 3-

، األعبلـ ،ىػ 9تميـ بف أكس بف خارجة الدارٌم، أبك رقية: صحابي، نسبتو إلى الدار بف ىانئ، مف لخـ، أسمـ سنة  4
 .(87/ 2لمزركمي )

 (.478/ 2مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر، لمبقاعي ) 5-
 (. 3219/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب)6 -
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 الرئيسة: وخطوطيا السورة محور رابعًا:
كمكضكع ىذه السكرة كسائر مكضكعات السكر المكية، كبخاصة آؿ حـ السكر  ،سكرة الجاثية مكية

 السبعة، كىك تأصيؿ عقيدة اإلسبلـ األساسية كٕاثبات عناصرىا كأركانيا الثبلثة:
، كبنبكة محمد  كرسالتو،  ((كىي اإليماف باهلل تعالى كتكحيده، كاالعتقاد بنزكؿ القرآف مف عند اّلِلَّ

 (. 1ر كالحساب كالبعث كالجزاء)كالتصديؽ باليكـ اآلخ
كدليؿ عمى قدرة هللا ككحدانيتو كتقرير  ،ىذه السكرة تميزت بأنيا اتجيت نحك بياف آيات هللا الككنية 

 (.2البعث، كالتصديؽ بأف القرآف كبلـ هللا)
 

 العامة: ومقاصدىا السورة خامسًا: موضوعات
 السورة: موضوعات

ابتدأت السكرة ببياف عظـ شأف القرآف الكريـ ألنو تنزيؿ هللا العزيز الحكيـ، كٕاثبات كجكد الخالؽ    
ككحدانيتو بخمؽ السمكات كاألرض، ثـ بينت السكرة أف اإليماف أعـ مف اليقيف كمقدـ عميو في الترتيب 

 كاليقيف أعمى في الرتبة.
 (.3بكبيتو في الخمؽ كالتدبير كالعمـ كالحكمة)ثـ تحدثت عف تقرير ألكىية هللا تعالى بتقرير ر 

"ثـ شرعت فى بياف خمؽ البشر كالدكاب، ثـ ذكر تعالى اختبلؼ الميؿ كالنيار كالعبرة بالمطر كالرياح، 
("  (.4فجعؿ ذلؾ ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى

لمناس، ثـ تسخير البحر لجرياف السفف  كأخبرت عف نعـ اّلِلَّ العظمى كأكليا ككف القرآف ىدلن 
 فيو كاالتجار بيف األقطار، كتسخير جميع ما في الككف لعباد اّلِلَّ تعالى.

ثـ تحدثت عف عفك المؤمنيف كترفعيـ عف زالت الكافريف، كتذكير بني إسرائيؿ بما امتف اّلِلَّ 
ات بيف الناس، كالنبكة، كرزؽ عمييـ مف نعـ ركحية كمادية ىي التكراة، كالحكمة كالفقو كفصؿ الخصكم

الطيبات، كالتفضيؿ عمى العالميف في عصرىـ، كاإلتياف بالبينات كىي اآليات كالمعجزات، كأمر 
الرسكؿ بعدـ إطاعة المشركيف كٕاتباع أىكائيـ، كالتعجب مف حاليـ، كتجرؤىـ عمى إنكار البعث، 

 (.5كاتخاذىـ اليكل إليا كمعبكدا)
                                                           

 (.247/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
العاشرة ،  :بيركت ،الطبعة دار الجيؿ الجديد ، ، ، الحجازم، محمد محمكد(422/ 3انظر: التفسير الكاضح )2- 

 .ىػ 1413
  (.24/ 5انظر:أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 3-

(، ألبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف 79/ 5تفسير الكتاب العزيز )المحرر الكجيز في  -4
ىػ( ،تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد ، دار الكتب العممية ، بيركت 542عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 

 ىػ. 1422،الطبعة: األكلى ، 
 (.247/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )  -5
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كأنو يكـ القيامة  ،مكو كانفراده بالتصرؼ كالتدبير في جميع األكقاتيخبر هللا تعالى عف سعة م
فيحصؿ الخسراف عمى المبطميف الذيف تصدكا لمحؽ، ككانت أعماليـ  ،يجمع الخبلئؽ لمشيد عظيـ 

 (.1باطمة ، فيناؿ الكافريف العقاب األليـ)

عرفة قانكف اّلِلَّ كعدلو ثـ حثت عمى التزاـ منيج اّلِلَّ كىدايتو كرحمتو كىك القرآف العظيـ، كم
كالرد عمى المشركيف منكرم البعث بأف  ،كحكمتو في التفرقة بيف المؤمنيف األبرار كالمجرميف األشرار

اّلِلَّ ىك المحيي كالمميت كجامع الناس ليكـ القيامة، كختمت السكرة ببياف الجزاء الحؽ العادؿ، كقسمة 
 (.2الصالحات، كفريؽ النار الذيف كفركا باهلل كرسكلو) الناس فريقيف: فريؽ الجنة الذيف آمنكا كعممكا

 :العامة السورة مقاصد
 :أىميا عمى الباحث كسيقتصر كثيرة الجاثية مقاصد لسكرة

ا -1 ؽ  كىمى اءى بالحى اًز اٍلقيٍرآًف كىأىنَّوي جى م كفار مكة ًبًإٍعجى دًٌ اهي قىٍكليوي ،تَّحى مىٍيؾى  :)اٍقتىضى ًتٍمؾى آياتي اّلِلًَّ نىٍتميكىا عى
ؽًٌ   .[6الجاثية: ] (،ًباٍلحى

ًتًو ًفي مخمكقاتو. -2 قيٍدرى ٍمًقًو كى لىًييًَّة كبياف آثىاًر خى  إفراد اّلِلًَّ تىعىالىى ًباإٍلً
ٍعرىاًض عىفً  -3 مىى اٍلكيٍفًر كىاإٍلً مىى اّلِلًَّ عز كجؿ بإصرارىـ عى آيىاًت اٍلقيٍرآًف  كىًعيدي كتيديد الًَّذيفى كىذىبيكا عى

 كىااًلٍسًتٍيزىاًء ًبيىا.
تىٍيًديدي  -4 ، كى ديكا اٍلبىٍعثى حى ـٍ كىإًٍذ جى ًب أىٍىكىاًئًي سى مىى حى ذيكا آًليىةن عى مىى اٍلميٍشًرًكيفى ًإًذ اتَّخى ٍسرىاًف كىالتٍَّنًديدي عى ـٍ ًباٍلخي ًى

ا أيًعدَّ ًفيًو ًمفى اٍلعىذىاًب ًلٍمميٍشًرًكي مى ديعىاءي اٍلميٍسًمًميفى ًلئٍلًٍعرىاًض يىٍكـى اٍلبىٍعًث، كى . كى ٍؤًمًنيفى ًمٍف رىٍحمىةو ًلٍممي فى كى
( ييٍخًزم اٍلميٍشًرًكيفى ـٍ كىاٍلكىٍعدي ًبأىفَّ اّلِلَّى سى اءىًة اٍلكيفَّاًر لىيي ٍف ًإسى  (.3عى

قىعى ًفيًو بىني  ،كٍصؼي أىٍحكىاًؿ يىٍكـً اٍلقيامة -5 ـً كتىٍحًذيرنا كفار مكة ًمٍف الكقكع ًفيمىا كى ك ًإٍسرىاًئيؿى ًمٍف تىٍسًميًط اأٍليمى
. ـٍ مىٍيًي  عى

، كىأىفَّ ذىًلؾى  ((تثبيت الرسكؿ  -6 اًلؼو ـي ًمٍف ميخى ى الى تىٍسمى ًريعىًة ميكسى ٍأًف شى ٍرًعًو مىعى قىٍكًمًو كىشى ٍأفى شى ًبأىفَّ شى
اءى ًبيىا، كىأىٍف الى يىٍعبىأى ًباٍلميعى  ـٍ ًعٍند هللا)الى يىٍقدىحي ًفييىا كىالى ًفي الًَّذم جى ـٍ ًإٍذ الى كىٍزفى لىيي ًتًي  (.4اًنًديفى كىالى ًبكىٍثرى

ٍمقىوي إلى التفكير في آالئو كنعمو، كقدرتو العظيمة التي خمؽ بيا السماكات كاألرض،  -7 ييٍرًشدي تىعىالىى خى
ٍخميكقىاًت اٍلميٍختىًمفىًة اأٍلىٍجنىاًس كىاأٍلىٍنكىاًع، ًمفى ا ا ًمفى اٍلمى ا ًفيًيمى مى ، كى ٍنًس كىالدَّكىابًٌ ًئكىًة كىاٍلًجفًٌ كىاإٍلً ٍلمىبلى

رىاًت) شى بىاًع كىاٍلحى كىالط ييكًر كىاٍلكيحيكًش كىالسًٌ
5.) 

                                                           
 (.778انظر: تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -1
 (.247/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )- 2
 (.324/ 25انظر: التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -3
 (.324/ 25المرجع نفسو ، البف عاشكر)-4
 (.308/ 2مختصر القرآف العظيـ، البف كثير ) -5
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 األول انفصم

 احلزب اخلهسني نى األول ان بع وأهداف دلقاصد انتحهيهية اندراسة

 (56-24 انزخ ف اآليات نسىرة (
 
 

 :مباحث عمى ستة كيشتمؿ

 (48-42 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد :األول المبحث

 (79-73 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد :الثاني المبحث

 (23-75 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد :الثالث المبحث

 (25-21 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد :الرابع المبحث

 (91-23 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد :الخامس المبحث

 (95-94 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد :السادس المبحث
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 األول المبحث

 (.48-42 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو خمسة مطالب:

 إتباع ىدى القرآن الكريم . المطمب األول:

 .المكذبينعاقبة  المطمب الثاني:

 .وجوب البراءة من الشرك والمشركين المطمب الثالث:

 فضيمة من يورث أوالده ىدى وصَلحًا. المطمب الرابع:

 المطمب الخامس: تعنيف الكفار بسب تكذيبيم لمحق.
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 :إتباع ىدى القرآن الكريم المطمب األول:

َما ُأْرِسْمُتْم ِبِو ِممَّا َوَجْدُتْم َعَمْيِو آَباَءُكْم َقاُلوا ِإنَّا بِ َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم ِبَأْىَدى  تعالى قاؿ هللا
 .[24الزخرؼ:]  َكاِفُرون

 

 أواًل: مقدمة: 
فإف إعراض أىؿ مكة  1، "مف الكماؿ العقمي أف يبتع المرء اليدل كلك خالفو قكمو كأىؿ ببلده

تقميد اآلباء كاألجداد، فإنيـ قالكا: لقد كجدنا ال حجة ليـ بذلؾ إال ((عف اإليماف بدعكة النبي محمد 
 ،آباءنا عمى ىذه الطريقة كالمذىب في عبادة األصناـ، كٕانا سائركف عمى منياجيـ، كمتبعكف آثارىـ

 (.2كالتقميد الباطؿ أك األعمى قديـ")
 

 ثانيًا: المناسبة:
الباعث ليـ عمى ما جنحكا إليو إنما ىك التقميد فقاؿ:)بىٍؿ  ف هللا سبحانو كتعالى أفَّ بعد أف بيَّ 

( أم ليس ليـ مستند عقمي كال نقمى عمى ما ىـ  ـٍ ميٍيتىديكفى مى آثاًرًى مى أيمَّةو كىإًنَّا عى ٍدنا آباءىنا عى قاليكا ًإنَّا كىجى
عف التٌقميد، قائبل :  ثـ ذكر تعالى جكاب الٌرسؿ ألقكاميـ ،(3فيو مف الشرؾ سكل تقميد اآلباء كاألجداد )

مىٍيًو آباءىكيـٍ ) ٍدتيـٍ عى ـٍ ًبأىٍىدل ًممَّا كىجى لىٍك ًجٍئتيكي أم قاؿ ليـ رسكليـ: أتتبعكف آباءكـ، كلك جئتكـ بديف  ،(أىكى
ًإنَّا ًبما أيٍرًسٍمتيـٍ ًبًو  )أىدل مف ديف آبائكـ؟ فأجابكه مصريف عمى كفرىـ صراحة، في قكلو تعالى: قاليكا:

كفى   (.4)(كاًفري
ًة ذىًلؾى اٍلقىٍكًؿ اٍلبىتَّةى  مىى ًصحَّ ـٍ عى كدي أىنَّوي تىعىالىى لىمَّا بىيَّفى أىنَّوي الى دىًليؿى لىيي ـٍ  ،"كىاٍلمىٍقصي بىيَّفى أىنَّوي لىٍيسى لىيي

اًمؿه يىٍحًممييي  مىٍيًو ًإالَّ التٍَّقًميدي حى يَّاؿً  ـٍ عى ؾى اٍلجي ، ثيَـّ بىيَّفى أىفَّ تىمىس  اًصبلن ًمٍف  اٍلمىٍحضي ًبطىًريقىًة التٍَّقًميًد أىٍمره كىافى حى
 (.5قىًديـً الدٍَّىر" )

 

 ثالثًا: المعنى العام:
قؿ يا محمد ليؤالء المشركيف مف قكمؾ، القائميف إنا كجدنا آباءنا  ()"يقكؿ تعالى لنبيو محمد 

( أييا القكـ مف عند ربكـ )ًبأىٍىدىل( إلى طريؽ الحؽ،  ـٍ لىٍك ًجٍئتيكي عمى أمة كٕانا عمى آثارىـ مقتدكف )أىكى
( أنتـ عميو آبائكـ مف الديف كالًممَّة" ٍدتيـٍ كار مف الرسكؿ كىذا إن ،كأدؿ لكـ عمى سبيؿ الرشاد )ًممَّا كىجى

                                                           
 .(638/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1
 .ىػ 1422األكلى،  الطبعة:،دار الفكر، دمشؽ، د كىبة بف مصطفى الزحيمي (،2360/ 3انظر: التفسير الكسيط،) -2
ىػ( ، شركة مكتبة كمطبعة 1371، ألحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى: (79/ 25انظر: تفسير المراغي ) -3

 ـ. 1946ىػ،  1365مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ، الطبعة: األكلى، 
 (.136/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 4-

أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف  (،627/ 27مفاتيح الغيب ، ) -5
 .ىػ 1420ىػ( ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،الطبعة: الثالثة ،606الرازم خطيب الرم )المتكفى: 
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عمييـ في صكرة استفياـ كىك تكبيخ أيضان ليـ إذ أف العاقؿ يتبع اليدل جاء بو مف جاء قريبان كاف أـ 
كىذا قكؿ األمـ المكذبة المشركة لرسميـ أم كؿ أمة قالت ىذا لرسكليا: إننا بما أرسمتـ بو مف  ،بعيدان 

ا ًجٍئتىييـٍ  ،م منكركفالتكحيد كعقيدة البعث كالجزاء كالشرع كأحكامو كافركف أ ةى مى تىيىقَّنيكا ًصحَّ ًمميكا كى لىٍك عى كى
ؽًٌ كىأىٍىًمًو  كىىىذىا ًمٍف أىٍعظىـً اأٍلىًدلًَّة الدَّالَّةً  ـٍ ًلٍمحى ًتًي ميكىابىرى ـٍ كى ا انقادكا لذلؾ لسكء قىٍصًدًى ًف ًبًو لىمى مىى بيٍطبلى  عى

قيٍبًحوً  ـي فمـ يكف بعد اإلصرار عمى ا ،التٍَّقًميًد كى هللا تعالى مف األمـ المكذبة لمرسؿ بأنكاع  لكفر إال انتقا
 (.1العذاب، كقـك نكح كعاد كثمكد )

 

 رابعًا: معاني المفردات:
دت ـٍ عميو آباءكـ{ مف الضبللًة التي أ"ك  لك جئتيكـ }بأىدل{ بديفو أىىٍدل ك أصكب كأعدؿ كأقكـ }ًممَّا كىجى

 (.2كتترككف ديف آبائكـ" )ليسٍت مف اليدايًة في شيءو أال تقبمكنو 
 (.3كافركف : جاحدكف منكركف غير معترفيف بو )

 

  خامسًا: البَلغة:
مىٍيًو آبىاءىكيـٍ  ااًلٍسًتٍفيىاـً التقريرم في قكلو تعالى - ٍدتيـٍ عى ـٍ ًبأىٍىدىل ًممَّا كىجى لىٍك ًجٍئتيكي   .( 24الزخرؼ:(أىكى

ٍنكىارً  اٍليىٍمزىةي ًلبًلٍسًتٍفيىاـً التٍَّقًريًرمًٌ  كًب ًباإٍلً مىى اٍلكىاًك أًلىٍجًؿ  ،اٍلمىشي مىٍت عى قيدًٌ ٍصًميَّةه كلىكٍ ،التٍَّصًديرً كى كلىٍك  ، كى
ٍرًطيىا ... ٍدليكًؿ شى ٍصًميَّةي تىٍقتىًضي اٍلميبىالىغىةى ًبًنيىايىًة مى مىى ذىًلؾى  ،اٍلكى ـٍ عى كدي ًمٍف ااًلٍسًتٍفيىاـً تىٍقًريريىي كىاٍلمىٍقصي

كؿي أىٍىدىل ًمٍنييـٍ اًلٍسًتٍدعىائً  ـٍ ًإلىٍيًو الرَّسي ـٍ لىعىؿَّ مىا دىعىاىي ـٍ ًإلىى النَّظىًر ًفيمىا اتَّبىعيكا ًفيًو آبىاءىىي ٍكغي اٍسـً  ،ًي كىصى
ٍنًزلىةى مى  ـٍ مى مىٍيًيـ آبىاؤيىي كا، نىزَّؿى مىا كىافى عى ـٍ ًليىتىدىبَّري اءه ًلٍمًعنىاًف لىيي ٍيءه ًمفى التٍَّفًضيًؿ ًمفى اٍليىٍدًم ًإٍرخى ا ًفيًو شى

 (.4اٍلييدىل)
في قراءات أخرل « قؿ»كباقي اآلية يدؿ عمى أف:  ،ضمير يعكد عمى النذير« قاؿ»، ففي « لكقاؿ أك » -

 (.5ليست بأمر لمحمد عميو السبلـ، كٕانما ىي حكاية لما أمر بو النذير )
والمعنى: قالت كلُّ أمٍة لنذيرِىا إنَّا  ,َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْمُتْم ِبِو َكاِفُرونَ  اإليجاز بالحذؼ في قكلو تعالى -

 كافركف. بما أرسمت بو

                                                           
(، مختصر تفسير القرآف 636/ 4(، أيسر التفاسير، لمجزائرم )587/ 21انظر: تفسير جامع البياف لمطبرم، ) -1

 (.2360/ 3(، التفسير الكسيط،  لمزحيمي )632/ 4( فتح القدير، لمشككاني )288/ 2العظيـ، البف كثير )
السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى أبك  (44/ 8انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ )2- 

، عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد (67/ 4، بياف المعاني )ىػ( ،دار إحياء التراث العربي،بيركت982)المتكفى: 
 ـ. 1965 -ىػ  1382ىػ( ،مطبعة الترقي، دمشؽ ،الطبعة: األكلى، 1398آؿ غازم العاني )المتكفى: 

 (.635/ 4لمجزائرم )انظر: أيسر التفاسير،  -3
 (.190/ 25التحرير كالتنكير ، البف عاشكر)  -4

 (.51/ 5انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )5 - 
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عبر بصيغة الجمًع  ،(ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْمُتْم ِبِو َكاِفُرونَ  )التعبير عف المفرد بصيغة الجمع: في قكلو تعالى -
بلـي كتكجييو كفًرىـ إلى مىا أرسؿى بو الكيؿ  مف التكحيًد عمى تغميًبو عمى سائًر المنذريفى  عمييـ السَّ

 (.2كلفظو لفظ الجمع) ()فالخطاب لمٌنبي  ،(1إلجماًعيـ عميًو )
 سادسًا: القراءات:

 كأبك مزة السكسيھاؿ كأبدؿ مضمكمة كالباقكف بتاء ،التاء مكاف كألؼ بنكف مفتكحة جعفر أبك : جئتكـ
 .(3) كقفا حمزة ككذا جعفر

 سابعاً: ما يستفاد من اآليات:
اآلباء  "اعتراؼ صريح منيـ بأنو ليس ليـ مستند كال حٌجة عقمية كال نقمية عمى الشرؾ سكل تقميدً  -1

ـٍ : أم كراءىـ ميٍيتىديكفى مجرد دعكل منيـ  ،كاألجداد مى آثاًرًى كٕاتباعيـ في الٌضبللة. كقكليـ: كىإًنَّا عى
 (.4ببل دليؿ" )

ذىًلؾى أًلىنَّوي تى "لىٍك  -2 ـٍ يىكيٍف ًفي ًكتىاًب اّلِلًَّ ًإالَّ ىىًذًه اآٍليىاتي لىكىفىٍت ًفي ًإٍبطىاًؿ اٍلقىٍكًؿ ًبالتٍَّقًميًد كى عىالىى بىيَّفى أىفَّ لى
ٍقًميٌو كىالى ًبدى  كيكا ًفي ًإٍثبىاًت مىا ذىىىبيكا ًإلىٍيًو الى ًبطىًريؽو عى ـٍ يىتىمىسَّ ًء اٍلكيفَّارى لى ـٍ ًإنَّمىا ىىؤيالى ، ثيَـّ بىيَّفى أىنَّيي ًليؿو نىٍقًميٌو

ًؼ" ًد تىٍقًميًد اآٍلبىاًء كىاأٍلىٍسبلى رَّ  .(5)ذىىىبيكا ًإلىٍيًو ًبميجى
كًؿ اّلِلًَّ  -3 اطىبىةى  كانت ًمٍف رىسي  .(6)(رضكاف هللا عمييـ)نيابة عف جميع الرسؿ   ()أىفَّ اٍلميخى
 .(7)كالمشايخ فبل يقبؿ قكؿ إال بدليؿ اك نص مف الشرعحرمة التقميد لآلباء كأىؿ الببلد  -4
مىٍيًو، ًإنَّمىا ىيكى حيب  التن -5 اًمؿى عى عـ ًفي أفَّ هللا تىعىالىى بىيَّفى أىفَّ الدَّاًعيى ًإلىى اف اصرارىـ عمى التٍَّقًميًد كىاٍلحى

م ًؿ  كراىة تىحى ًؿ كىاٍلًبطىالىًة كى ؿً طىيًٌبىاًت الد ٍنيىا كىحيب  اٍلكىسى اؽًٌ النَّظىًر كىااًلٍسًتٍدالى ًلقىٍكًلًو : "ًإالَّ قاؿى  ،مىشى
" مى أيمَّةو ٍدنا آباءىنا عى فيكىا ًإنَّا كىجى  .(8)[23]الزخرؼ:  ميٍترى

مقالتيـ تمؾ تشبو مقالة مف سبقيـ مف األمـ المكذبة لرسميا، فإٌف أىؿ الٌترؼ كالرؤساء فييـ  إفَّ  -6
 اقتدكا باآلباء كاألجداد دكف دليؿ.

 "إنيـ مصٌركف عمى الشرؾ كالتٌقميد األعمى، حتى كلك جاءىـ رسكؿ هللا مف عند هللا بأىدل كأرشدى  -7
 (.9مف ذلؾ الٌديف الباطؿ")

                                                           
 (.44/ 8إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،ألبي السعكد ) -1
 (.136/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -2

 ( ،ألبك العبل محمد أبك العبل،مف طريؽ الشاطبية كالدرة.499شر)ص:مصحؼ القراءات الع  3-
 (.135/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -4
 (.628,627/ 27مفاتيح الغيب، لمفخر الرازم ) -5
 (.76/ 16انظر: تفسير الجامع ألحكاـ القرآف ، لمقرطبي ) -6
 (.634/ 4انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -7
 (.628/ 27باختصار: مفاتيح الغيب ، لمفخر الرازم )انظر  -8
 (.139/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -9
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 عاقبة المكذبين المطمب الثاني:

ِبينَ  : تعالى قاؿ هللا  (. 25)الزخرؼ: ،َفاْنَتَقْمنا ِمْنُيْم َفاْنُظْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِّ

 أواًل: مقدمة: 
ففي اآلية المتقدمة بعد أف أبطؿ استدالليـ  ،قكم  جدان  كالتي سبقتيا ىذه اآلية بيف االرتباط "إف

ثـ أباف أف ما فعمكه إنما ىك بمحض التقميد  العقمي نفى أف يككف ليـ دليؿ نقمى عمى صحة ما يٌدعكف،
الرسؿ بينكا ليـ الطريؽ السكٌل فكفركا بو كاتبعكا سنف مف  عف اآلباء دكف حجة كال برىاف ، مع أفَّ 
 (.1)مف آثارىـ" كيركفى  نا كما يشاىدكفى قبميـ ، فكاف عاقبة أمرىـ أف حٌؿ بيـ نكالي 

 : المناسبة:ثانياً 
يدعكىـ إلى تمؾ األقاكيؿ الباطمة إال  و ليس ألكلئؾ الكفار داعً "لما بيف في اآلية المتقدمة أنَّ 

الرجكع إلى الدليؿ أكلى مف االعتماد  ، كأفَّ فاسده  ، كمنيجه باطؿه  و طريؽه ف أنَّ اآلباء كاألسبلؼ، كبيَّ  تقميدي 
ِبينَ ) عمى التقميد، أردفو بيذه اآلية:  (.2) [25الزخرؼ:] "(َفاْنَتَقْمنا ِمْنُيْم َفاْنُظْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِّ

 ثالثًا: المعنى العام:
كصدىـ عف دعكة هللا تعالى  ،كفرىـ كطغيانيـز كجؿ المكذبيف باالنتقاـ الشديد؛ لع هللاي  دى تكعَّ       

فيكذا يككف  ،ليككنكا عبرة لمف اعتبر ،فانتقـ منيـ ، بإحبلؿ العقكبة بيـ، فأخذىـ ميانيف صاغريف
ًبيفى المصريف عمى التكذيب.  عاًقبىةي اٍلميكىذًٌ

مف األمـ المعذبة المكذبة  مؼى سى  فٍ بمى  كلبلعتبارً  لقريشو  ان كتيديد ان كعيد في ىذه اآليةً  فإفَّ       
( ،(3)(عميو السبلـ)كما كذبت ىي بمحمد  ،بأنبيائيا ًبيفى اًقبىةي اٍلميكىذًٌ خ هللا فمقد كبَّ  ،)فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كىافى عى

رل فيك قريب ما يي  كؿَّ  فَّ فإ ،ذابلمداللة عمى استحقاؽ كقرب كقكع الع ،)فانظر( تعالى المكذبيف بقكلو
{ فعاقبناىـ بما ،كيحتمؿ: مكذبي العذاب ،راد بو: مكذبي الرسؿ يي  كيحتمؿ أفٍ  ،كآتو  ـٍ }فانتقمنا ًمٍنيي

صيرىـ النار فأىمكيـ هللا فى الدنيا ثـ م ،ىـ بخسؼ كغرؽيـ أخذى فكاف عاقبتي  ،استحقكه عمى إصرارىـ

                                                           
 ( .76 - 25/75تفسير المراغي باختصار )انظر:  -1
 .(344/ 12فتح البياف في مقاصد القرآف ، البف الحسيني) -2

(، 298/ 2(، الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية )51/ 5عطية ) انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،البف3- 
ىػ( ،دار ركابي لمنشر، الغكرية، مصر،الطبعة: 920نعمة هللا بف محمكد النخجكاني، كيعرؼ بالشيخ عمكاف )المتكفى: 

 (.588/ 21ـ. تفسير جامع البياف، لمطبرم ) 1999ىػ ،  1419األكلى، 
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يؼ كاف عاقبة المكذبيف" ؟ "أم: كيؼ بادكا خبر تعالى في قصصيـ، "فانظر ك، كما أ ،يكـ القيامة
 (.1كىمككا، ككيؼ نجى هللا المؤمنيف؟" )

 رابعًا: معاني المفردات:
كًء) ـي ... ًمفى النٍَّقـً كىىيكى اٍلميكىافىأىةي ًبالس   (.2انتقمنا: كىااًلٍنًتقىا

 (.3"عاقبة: كيؼ كاف مصير")
 (.4"المكذبيف: مكذبكف غير مصدقيف")

 البَلغة:خامسًا: 
بىالىغىًة، - ًد اٍلمي رَّ  . فىاٍنتىقىٍمنا: تعالي فى قكلو ًصيغىةي ااًلٍفًتعىاًؿ ًلميجى
ٍفعيكلو ) - مَّؽى ًفٍعؿى النَّظىًرعىف مى الىًة كىىيكى قىٍد عى  (.5كىٍيؼى اٍسًتٍفيىاـه عىًف اٍلحى

 سادسا:المطائف البيانية:
ِبينَ َفاْنُظْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة قكلو تعالى:  الىةى ااًلٍنًتقىاـً ًفيًيـٍ ،اْلُمَكذِّ ـٍ يىرى النًَّبيي حى ًر ًإٍذ لى  ،" لىٍيسى نىظىرى اٍلبىصى

(" ٍف يىتىأىتَّى ًمٍنوي التَّأىم ؿي ، أىٍم ًلكيؿًٌ مى كزي أىٍف يىكيكفى اٍلًخطىابي ًلغىٍيًر ميعىيَّفو يىجي كى
6.) 

 سابعاً: ما يستفاد من اآليات:
كانتقاـ هللا تعالى  ،كسكء المصير كالمآؿ في اآلخرة ،استحقاؽ ككقكع العذاب بالمكذبيف في الدنيا  -1

 منيـ.
بًد اّلِلًَّ  ،مف عاقبو المكذبيف ((ذـ القراف الكريـ الكذب كحذر رسكؿ هللا  -2 كما جاء في حديث عى

ًف النًَّبيًٌ  ٍنوي، عى :  ((رىًضيى اّلِلَّي عى ٍدؽى »قىاؿى نًَّة، كىإًفَّ ًإفَّ الصًٌ ، كىإًفَّ الًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى الجى يىٍيًدم ًإلىى الًبرًٌ

                                                           
ىػ( 333محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم )المتكفى:  (،159 /9انظر: تأكيبلت أىؿ السنة ) -1

مدارؾ التنزيؿ  ,ـ 2005ىػ ،  1426،تحقيؽ: د. مجدم باسمـك ، دار الكتب العممية ، بيركت، لبناف ،الطبعة: األكلى، 
ىػ( ،حققو 710أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي )المتكفى:  (270/ 3كحقائؽ التأكيؿ )

كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم ،راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك ،دار الكمـ الطيب، بيركت،الطبعة: األكلى، 
/ 7تفسير القرآف العظيـ، البف كثير ) ,(373/ 7، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، لمسيكطي )ـ 1998ىػ  ،  1419

224.) 
 (.191/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -2
 (.136/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
 (.637/ 4أيسر التفاسير،  لمجزائرم ) -4
 (.191/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -5

 (.191/ 25المرجع نفسو،البف عاشكر ) 6-
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يقنا  تَّى يىكيكفى ًصدًٌ ؿى لىيىٍصديؽي حى كرى يىٍيًدم ًإلىى النَّاًر،  ،الرَّجي كًر، كىإًفَّ الفيجي كىإًفَّ الكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى الفيجي
تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى  ؿى لىيىٍكًذبي حى  (.1«)اّلِلًَّ كىذَّابناكىإًفَّ الرَّجي

 في دخكؿ النار. سببه  الكذبى  كأفَّ  ،لصدؽ طريؽ النجاة مف الميالؾا -3
  

                                                           

 (.6094(، حديث رقـ)25/ 8)باب قكؿ هللا تعالى يا أييا الذيف امنكا(، ) صحيح البخارم ، -1 
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 وجوب البراءة من الشرك والمشركين المطمب الثالث:

ْذ َقاَل ِإْبرَاِىيُم أِلَِبيِو َوَقْوِمِو ِإنَِّني َبرَاٌء ِممَّا َتْعُبُدونَ  تعالى:  قاؿ هللا َفَطَرِني َفِإنَُّو ِإالَّ الَِّذي * َواِ 
 .[ 27-26الزخرؼ:]  َسَيْيِدينِ 

 أواًل: مقدمة:
 أحدو  "الكالء كالبراء مبدأ أصيؿ مف مبادئ اإلسبلـ كمقتضيات )ال إلو إال هللا(، فبل يصح إيمافي 

  (1)إال إذا كالى أكلياء هللا، كعادل أعداء هللا".

ـى  يا مف ذريةً تقكؿ: إنَّ  "فمقد كانت قريشه  ـى  يا عمى ممةً كٕانَّ  ،كىذا حؽ   إبراىي  كىذا ما ليسى  إبراىي
ـي  فقد أعمفى  ،بحؽٌو  كمف أجميا ىجر أباه  ،فييا كال غمكض التكحيد قكية كاضحة، ال لبسى  كممةى  إبراىي

فمـ يكف لمشرؾ فييا  ،كعمييا قامت شريعتو، كبيا أكصى ذريتو ،بعد ما تعرض لمقتؿ كالتحريؽ ،كقكمو 
 (.2")رفيعه  كال خيطه  ظؿ  

 ثانيًا: المناسبة:
ـٍ  الىيي بَّوى حى شى ـً اٍلمىاًضيىًة كى ـي هللا ًباأٍليمى ًؿ مىعى  ،بعدما ذىكَّرىىي اؽى لىييـٍ أىٍمثىاالن ًفي ذىًلؾى ًمٍف مىكىاًقًؼ الر سي سى

ـٍ  كأقكاميـ  ًمًي ـى  ،أيمى ةي ًإٍبرىاًىي ـي -ًمٍنيىا ًقصَّ بلى مىٍيًو السَّ قىٍكًمًو ًإٍبطىاالن ًلقىٍكًؿ  ،مىعى قىٍكًموً  -عى ـى كى كىاٍبتىدىأى ًبًذٍكًر ًإٍبرىاًىي
 ان لقكمؾ قريش يا الرسكؿي مف تقميد اآلباء في الديف، فاذكر أي   (عميو الٌسبلـ)فمقد تبرأ إبراىيـ  ،اٍلميٍشًرًكيفى 

ـى المقٌمديف لآلباء: ً  كدعا إلى  و مف األصناـ؟)آزر( كقكملـ يقمدكا أباىـ إبراىيـ الذم تبرأ مما يعبد أبكه  ل
عبادة هللا كحده ال شريؾ لو، قائبل: ال أعبد إال الذم فطرني، أم خمقني، فإنو تعالى سيرشدني إلى 

 (.3الحؽ كٕالى صراط مستقيـ )

 ثالثًا: المعنى العام:
ا فً  ًريحن قىٍكًمًو قىٍكالن صى ـى أًلىًبيًو كى ٍعنىى: كىاٍذكيٍر زىمىافى قىٍكًؿ ًإٍبرىاًىي  ،ي التبٌرؤ ًمٍف ًعبىادىًة اأٍلىٍصنىاـً كىاٍلمى

مىا ىيكى ًإالَّ كىاًحده ًمٍنييـي  ٍكًر قىٍبؿى ًذٍكًر قىٍكًمًو كى ـى ًبالذًٌ ـى ًممَّا  ،كىخيصَّ أىبيك ًإٍبرىاًىي ا ًبًذٍكًرًه أًلىفَّ بىرىاءىةى ًإٍبرىاًىي امن اٍىًتمى
ن ًب ًعبىادىًة اأٍلىصٍ  مىى تىجى لىٍك كىافى الًَّذم يىٍعبيديىىا أىٍقرىبى النَّاًس ًإلىى  ،نىاـً يىٍعبيدي أىبيكهي أىدىؿ  عى امىحي ًفييىا كى ٍيثي الى ييتىسى ًبحى

                                                           
محمد أحمد إسماعيؿ المقدـ ، مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ  ، بترقيـ الشاممة آليا(1/ 1عقيدة الكالء ك البراء ) -1

 .بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية
 (.3184/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )  -2
 (.2361,2362/ 3(، انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي )191/ 25: التحرير كالتنكير،البف عاشكر )انظر  -3
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ًد اّلِلًَّ ًباٍلًعبىادىةً  و كتمسؾ بالبرىاف، ليسمككا مسمكو ا كاف عميو قكمي ممَّ  تبرأى  ،فاف إبراىيـ عميو السبلـ ،ميكىحًٌ
 (.1في االستدالؿ )

ـى فيف يـ لـ يككنكا يكفركف كيجحدكف أنَّ  ،كتبرئو مما يعبد قكمو -عميو الٌسبلـ-يـ مف حديث إبراىي
 ه، فتبرأ مف كؿ ما يعبدكف، كاستثنى هللاى ما كانكا يشرككف بو كيعبدكف معو غيرى إنَّ  ،كجكد هللا أصبلن 

 كىك أنو ،مف جنس المستثنى منو ما يككفي إنَّ  ككصفو بصفتو التي تستحؽ العبادة ابتداء، كاالستثناءي 
 (.2فطره كأنشأه)

 رابعًا: معاني المفردات:
قاؿ الزجاج: البىراء بمعنى  ،(4أم: مبغض لو، مجتنب معاد ألىمو )،(3براء: يعني: برمء مف معبكدكـ)

البىرمء )
 (. 6كيقاؿ: تبرأتي مف األمر أم تخميت منو بالكمية) ،( 5

 فطرني: يعني الذم خمقني.
يىٍيًديًف: فإنو سيقكمني  يثبتني عمى ديف  ،(8أم يرشدني إلى ما يكممني كيسعدني) ،(7لمديف الحٌؽ)فىًإنَّوي سى

 (.9ديف اإلسبلـ)

 خامسًا: البَلغة:
 ال تثني البراءى  فكضع البراء كىك مصدر مكضع النعت، كالعربي  ،)ِإنَِّني َبرَاٌء ِممَّا َتْعُبُدونَ (:قكلو تعالى  -

 (.10كال تؤنث) كال تجمعي 
ٍعنىى  - ، اٍلمى تىٍأًخيره ـً تىٍقًديـه كى يىٍيًديفً "ًفي اٍلكىبلى ـٍ يىٍرًجعيكفى " "فىًإنَّوي سى  (.11)"لىعىمَّيي

                                                           
 (. 345/ 12(، فتح البياف في مقاصد القرآف،البف الحسيني )192/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -1
 (.160/ 9ماتريدم)( ، تأكيبلت أىؿ السنة، لم3184/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )  -2
 ىػ(.373أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:  (،255/ 3بحر العمـك ) - 3
 (.764تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:   -4
 (.75/ 4) جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزمزاد المسير في عمـ التفسير،   -5
محمد عمي الصابكني، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة ، لطبعة:  (،144/ 3التفاسير ، )صفكة  -6

 ـ. 1997ىػ ،  1417األكلى  
 (.588/ 21جامع البياف، لمطبرم ) -7
 (.635/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -8
، لمسمرقندم ) -9  (.255/ 3بحر العمـك

 (.588/ 21جامع البياف، لمطبرم )- 10
 (.77/ 16تفسير الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي )11- 
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ت بو كلذلؾ استكل فيو الكاحد كالمتعدد كالمذكر عً قكلو برمء: أل مف عبادتكـ أك معبكدكـ، مصدر ني  -
 (.1كالمؤنث)

 من مظاىر الوالء لممؤمنين:
 اليجرة إلييـ. - 1
 مناصرتيـ كمعاكنتيـ بالنفس كالماؿ كالمساف فيما يحتاجكف إليو في دينيـ كدنياىـ. - 2
 ـ آلالميـ كالسركر بسركرىـ.التألَّ  - 3
 غشيـ كخديعتيـ. الخير ليـ كعدـي  صح ليـ كمحبةي النَّ  - 4
 احتراميـ كتكقيرىـ كعدـ تنقصيـ كعيبيـ. - 5
 كالرخاء.أف يككف معيـ في حاؿ الحزف كالسركر كالشدة  - 6
 زيارتيـ كمحبة االلتقاء بيـ كاالجتماع معيـ. - 7
 (.2احتراـ حقكقيـ) - 8

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا الى قاؿ تعالى:  ،"تحريـ مكاالة اآلباء كاألقرباء إذا استحبكا الكفر عمى اإليماف  -1

ـٍ  ـٍ ًمٍنكي لَّيي مىٍف يىتىكى يمىاًف كى مىى اإٍلً ب كا اٍلكيٍفرى عى ـٍ أىٍكًليىاءى ًإًف اٍستىحى ـٍ كىإًٍخكىانىكي ـي تىتًَّخذيكا آبىاءىكي  فىأيكلىًئؾى ىي
 (.3[ ")23]التكبة:  الظَّاًلميكفى 

ـى  أفَّ   -2 في  طيبةن  كقدكةن  ،في الكالء كالبراء مف األمـ الماضية  ةن حسن كاف أسكةن  (عميو السبلـ) إبراىي
 (.4تو كمعاداتو ألىؿ الشرؾ كمنيـ أبكه)كدينو كعباد هللا المؤمنيف، كبراءكالئو لربو 

 بياف صفة أكلياء هللا كرسمو كفضائميـ المتنٌكعة. -3
 محٌبة هللا ألكليائو المؤمنيف اٌلتي ىي أعظـ ما تنافس فيو المتنافسكف. -4
 هللا مع أكليائو المؤمنيف كناصرىـ كمؤٌيدىـ كمسٌددىـ كمجيب دعكاتيـ كىاـز عدكىـ.ٌف أ -5
 إخبلص العبادة هلل كحده دكف غيره. -6
 الكالء كالبراء يقتضي عدـ االحتكاـ إلى أٌم طاغكت في أٌم حكـ مف األحكاـ الٌدينٌية أك الٌدنيكٌية. -7

                                                           
ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف محمد الشيرازم  (،89/ 5أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ) -1

بي ،بيركت ،الطبعة: األكلى ىػ( ،تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحياء التراث العر 685البيضاكم)المتكفى: 
 ىػ. 1418، 
 أبك فيصؿ البدراني. (،46البراء كالعداء في اإلسبلـ )ص: كالء ك ال -2
 ـ.2012ىػ ،1433عمي بف نايؼ الشحكد، الطبعة:األكلى،(،167مفيـك الكالء ك البراء في القرآف كالسنة )ص:  -3
محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني ،تقديـ: فضيمة الشيخ عبد الرزاؽ  (145انظر: الكالء ك البراء في اإلسبلـ )ص:  -4

 الرزاؽ عفيفي، دار طيبة، الرياض ، المممكة العربية السعكدية ،الطبعة: األكلى.
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يـ باألقكاؿ أك التٌقٌرب إلييـ أك مكٌدتي  عدـي عدـ مكاالة الكٌفار في أٌم حاؿ مف األحكاؿ كمف ذلؾ:  -8
 (.1األفعاؿ أك الٌنكايا، كعدـ الٌتشٌبو بيـ)

قاؿ ،كالمنافقيف كأعكانيـ كالبراءة مف المشركيف كالكافريف ،مكاالة هللا كرسكلو كالمؤمنيف كجكب -9
مىٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى فىمىٍيسى ًمفى اّلِلًَّ ًفي الى يىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكىاًفًريفى أىٍكًليىاءى ًمٍف ديكًف اٍلمي تعالى:  ٍؤًمًنيفى كى

وي كىإًلىى اّلِلًَّ اٍلمىًصيري  ـي اّلِلَّي نىٍفسى ريكي ذًٌ ييحى ٍيءو ًإالَّ أىٍف تىتَّقيكا ًمٍنييـٍ تيقىاةن كى  .(28)آؿ عمراف:،شى
  

                                                           

 (.519)ص:  عمي بف نايؼ الشحكد انظر: مفيـك الكالء ك البراء في القرآف كالسنة ، 1-
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 فضيمة من يورث أوالده ىدى وصَلحًا. المطمب الرابع:

ًقًبًو لىعىمَّييـٍ يىٍرًجعيكفى  تعالى:  قاؿ هللا عىمىيىا كىًممىةن بىاًقيىةن ًفي عى  (. 28)الزخرؼ:،كىجى
 أواًل: مقدمة:

لما  ،ىذه اآلية الكريمة تدلؿ داللة كاضحة عمى فضيمة مف يربى أبناءه عمى اليداية كالصبلح 
 في ذلؾ مف حماية النفس مف الكقكع في الشرؾ كالمعاصي.

 ثانيا: المعنى العام:
عىمىيىا كىًممىةن بىاًقيىةن  فى تفسير قكلو تعالى" المفسريف كالعمماءً  تعددت أقكاؿي  نذكر  ،" إلى عدة أراءكىجى

 منيا ما يمي:
، كقكلو: " إال هللا "،  "الكممة الباقية: ىي كممة اليداية كالتكحيد، فإفَّ  -1 قكلو: " ال إلو "، نفي غير اّلِلَّ

 الدعكة إلى اليدل كالتكحيد، كىي عبارة : ىي كممةي الباقيةى  الكممةى  إنَّ  :كقيؿ ,إثبات ألكىية هللا تعالى
ا قىاؿى عف إب اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامن قاء النبكة كالخبلفة في ذريتو إلى يكـ القيامة، كىك ما قاؿ: )ًإنًٌي جى

") يًَّتي قىاؿى الى يىنىاؿي عىٍيًدم الظَّاًلًميفى ًمٍف ذيرًٌ  (.1) [124]البقرة:  كى
يا مف بعده، كقالو السدم، في ذريتو مف يقكلي   إلو إال هللا، لـ يزؿٍ : "الكممة ىي شيادة أالٌ قتادةي قاؿ  -2

قىاؿى  ، [131]البقرة: كىك قكلو: }أىٍسمىٍمتي ًلرىبًٌ العالميف{ ،( 2كقاؿ ابف زيد: الكممة: اإلسبلـ) كى
: اٍلكىًممىةي أىٍف الى تىٍعبيديكا ًإالَّ هللا") اؾي حَّ  (.3الضَّ

مف كلده مىٍف  ال يزاؿي  (عميو كالسبلـ)عقب إبراىيـ  ،أىٍم: كممة التَّكحيد باقية في عقبو "كجعميا كممةن  -3
دي هللا عزَّ كجؿ")  (.4يكحًٌ

ًقًبًو في ذريتو، فبل يزاؿ فييـ مف يكحد هللا كيدعك إلى  -4 ةن باًقيىةن ًفي عى قاؿ صاحب الكشاؼ:" كىًممى
 (.5منيـ. كنحكه") مف أشرؾ منيـ يرجع بدعاء مف كحدَّ  تكحيده، لعؿَّ 
 ،بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب العبرةى  فَّ إذ إ ،اآلراء السابقة تحتمل المعنى جميعَ  ويرى الباحث أنَّ 

فإننا نرل  ،مف كلده مف يكحد اّلِلَّ عزَّ كجؿَّ إلى يكمنا ىذا فبل يزاؿي  ،بالكممة اليداية كالتكحيد أريدى  فافٍ 
ذرية ابراىيـ مف نسؿ اسماعيؿ كىـ )العرب(،ك نسؿ اسحاؽ كىـ)الركـ (، كنسؿ يعقكب كىـ الكثير مف 

                                                           
 (.161/ 9تأكيبلت أىؿ السنة، لمماتريدم ) -1
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي  (،6649/ 10اليداية إلى بمكغ النياية ) -2 أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

ىػ( ،تحقيؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا 437القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي )المتكفى: 
ي ، مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة، كمية الشريعة كالبحث العممي ، جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخ

 ـ. 2008 -ىػ  1429كالدراسات اإلسبلمية ،جامعة الشارقة ،الطبعة: األكلى، 
 (.77/ 16تفسير الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي ) 3-

 (.973الكجيز، لمكاحدم )ص:  -4
 (.246/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) -5
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كأنيا الشريعة الباقية  ،ا يؤكد صدؽ اإلسبلـكىذا ممَّ  -بفضؿ هللا عز كجؿ )االسرائيميكف(، قد اسممكا
 إلى قياـ الساعة.

فعىٍف عىاًمًر ٍبًف  ()فيصدؽ ذلؾ حديث النبى ،نبكة كالخبلفةال الباقية: إبقاءي  بالكممةً  أريدى  ا إفٍ أمَّ  -5
ٍف أىًبيوً  ، عى ٍعدو كؿى هللاً سى ًمٍعتي رىسي : سى : يىا ( ( ، قىاؿى ًمي  مَّفىوي ًفي بىٍعًض مىغىاًزيًو، فىقىاؿى عى يىقيكؿي لىوي كىخى

 " : ٍبيىاًف؟ قىاؿى اًء كىالصًٌ مًٌفيًني مىعى النًٌسى كؿى هللًا، أىتيخى كفى رىسي ٍنًزلىًة ىىاري ى أىٍف تىكيكفى ًمنًٌي ًبمى ا تىٍرضى ، أىمى ًمي  يىا عى
ى  (.1ًإال أىنَّوي الى نيبيكَّةى بىٍعًدم) ،ًمٍف ميكسى

 كجو االستدالؿ: الى نيبيكَّةى بىٍعًدم. -6
كاد فبل ي ،فإف ىذا األمر ال يحتاج إلى دليؿ ،أريد بالكممة الباقية: ىي شيادة أال إلو إال هللا ا إفٍ أمَّ  -7

 إال كتنطؽ بو شيادة التكحيد. ،يخمك مكاف عمى كجو األرض 
 ،كالنياري  سيبمغ ما بمغ الميؿي  ىذا الديفى  فَّ فإ ،فيذا قكؿ حؽ  ،باقية: اإلسبلـأريد بالكممة ال ا إفٍ أمَّ  -8

كؿي هللًا  ()ا يؤكد ذلؾ حديث ثىٍكبىافى كممَّ  ، () أف رىسي كىل ًلي اأٍلىٍرضى فىرىأىٍيتي قاؿ: " ًإفَّ هللاى زى
ًكمى ًلي ًمٍنيىا... ) يىٍبميغي ميٍمكييىا مىا زي مىغىاًربىيىا، كىإًفَّ أيمًَّتي سى اًرقىيىا كى مىشى

2 .) 

 ثالثًا: معاني المفردات:
 شيادة ال الو إال هللا. ،اإلسبلـ ،الحكـ كالنبكة ،كممة باقية: التكحيد كاليداية
 (. 4يعني: كلده ) ،(3عىقًبًو: نسمو ، أك مف خمىفو )

 كيقاؿ عىًقبى كعقب، كالعىًقبي ىنا: الكلد .
 كقاؿ ابف عباس: العقب ىنا مف يأتي بعده.
 .()كقاؿ السدم: في عقب إبراىيـ: آؿ محمد 

 كقاؿ ابف شياب: العقب: " الكلد، ككلد الكلد ".
 (.5كقاؿ ابف زيد: " عقبو: ذريتو " )

يٍ  ٍف ًعبىادىًة غى ـٍ يىتيكبيكفى عى  (.6ًر اّلِلًَّ )يرجعكف: لىعىمَّيي
                                                           

إسناده قكم عمى شرط مسمـ،  (.1608( ، باب:مسند أبى إسحاؽ، حديث رقـ)160/ 3مسند أحمد ط الرسالة ) -1
 رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير بكير بف مسمار، فمف رجاؿ مسمـ، كىك صدكؽ.

 (.2889، )(،حديث رقـ2215/ 4صحيح مسمـ ، )باب ىبلؾ ىذه األمة بعضيـ ببعض(، ) -2
 (.153/ 3، لمعز بف عبد السبلـ ) القرآف تفسير -3
ىػ( 104أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي )المتكفى:  (593تفسير مجاىد )ص:  -4

ىػ ،  1410،تحقيؽ الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ ،دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر ،الطبعة: األكلى، 
 .ـ 1989

 (.6651/ 10النياية،ألبك محمد مكي بف أبي طالب )اليداية إلى بمكغ  -5
 (.77/ 16انظر: تفسير، الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي ) 6-



37 
 

 رابعًا: البَلغة:
ًقًبًو" ، كالمراد بالكىًممىةن: الجممة التي  - عىمىيا كىًممىةن باًقيىةن ًفي عى مجاز مرسؿ)عبلقتو جزئية( فى قكلو: "كىجى

 (.1قاليا، كىي: ًإنًَّني بىراءه ًممَّا تىٍعبيديكفى مف قبيؿ إطبلؽ الجزء كٕارادة الكؿ)
عىمىيىا( :  - ـى عميو السبلـ  كىك الظاىري أك هلل"قكلو: )كىجى كالمنصكبي لكممة التكحيد  ،الضميري المرفكعي إًلبراىي

إلى آخره، أك ألنَّيا بمنزلًة الكممة، فعاد الضمير عمى ذلؾ المفًظ ألجؿ « إنني بىراءه »المفيكمًة ًمٍف قكًلو: 
ٍعًنيًٌ بو" )  (.2المى

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات: 
فعف أىًبي  ،فاف ذلؾ يعكد عمى اإلنساف بالنفع كالخير  ،كالده ىدل كصبلحان فضيمة مف يكرث أ -1

ٍيرىةى  : ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك  ()عىًف النًَّبيًٌ  ((ىيرى ثو ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى ، اٍنقىطىعى عىمى افي ٍنسى : " ًإذىا مىاتى اإٍلً قىاؿى
اًلحو يىٍدعيك لىوي ") لىدو صى دىقىةو تىٍجًرم لىوي، أىٍك كى  (.3صى

ة كالنجا ،كأف مف اتبع ىذا الديف سيكتب لو السعادة في الدنيا ،إف ديف اإلسبلـ سيعـ بقاع األرض  -2
 في اآلخرة.

 بقاء كعدـ فناء ذرية كنسؿ إبراىيـ عمية السبلـ إلى يـك القيامة. -3
  

                                                           
 (.140/ 25انظر: المنير، لمزحيمي ) -1
أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ  (.583/ 9الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف ) -2

 ىػ(،تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط ، دار القمـ، دمشؽ.756مبي )المتكفى: المعركؼ بالسميف الح
صحيح في كتاب: األلباني"  ، صححو(578(حديث رقـ)462/ 1سنف الدرامي،)باب الببلغ عف رسكؿ هللا(،)  -3

 األدب المفرد. 



38 
 

 المطمب الخامس: تعنيف الكفار بسب تكذيبيم لمحق

 (29)الزخرؼ:,بْل َمتَّْعُت َىُؤاَلِء َوآَباَءُىْم َحتَّى َجاَءُىُم اْلَحقُّ َوَرُسوٌل ُمِبيٌن  تعالى:  قاؿ هللا

 أوال: مقدمة:
يـ بالعقكبة عمى لـ يعاجمٍ  -سبحانو – كأنو ،المعرضيف عف الحؽ كٕامياليـ تعالى حاؿى  هللاي  فى بيَّ 

ؽ   ـي بالقرآف الذم ىك حى اءىىي تَّى جى ذلؾ  كمعى  ، فأقاـ عمييـ الحجة كالدليؿ ، كبعث فييـ رسكالن  ،كفرىـ حى
 كجؿ. مف هللا عزَّ  كجب عمييـ العقكبةى مما أ ،كا فقد كفري 

 العام: ثانيًا: المعنى
د ارتكاب المعاصي رحمة منو نو يميميـ  عنأ ،ككرمو عمى عباده -تعالى–مف رحمة هللا  إفَّ      

نو أ ،فمف فضمو تعالى عمى عباده ،اصيليترؾ ليـ الفرصة لمتكبة كاإلقبلع عف الذنكب ك المع تعالى؛
اَّللَُّ النَّاَس ِبَما َكَسُبوا َما َتَرَك َعَمى َوَلْو ُيَؤاِخُذ كما قاؿ تعالى جؿ ذكره:} ،يعامميـ بإحسانو كليس بعدلو

ُرُىْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى َفِإَذا َجاَء َأَجُمُيْم َفِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبِعَبادِ  ]فاطر:  ،{ِه َبِصيرًاَظْيرَِىا ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن ُيَؤخِّ
ىىؤيالًء المشركيف مف  ،يا محمد  تَّعتي لو: بىٍؿ مى  قائبلن ) ) ان فمقد خاطب هللا تعالى نبيو محمد ،[ 45

ن كا ًعبىادىةى اأٍلىٍصنىاـً ًمٍثؿي عىمٍ  ـي الًَّذيفى سى ـٍ :آبىاؤيىي ـٍ مف قبميـ بالحياة، كىاٍلميرىادي ًبآبىاًئًي ًرك ٍبًف ليحىيٌو قكمؾ كىآبىاءىىي
بىديكىىا ًمٍف بىٍعًدهً  ؽ   ،كلـ أعاجميـ بالعقكبة ،كىالًَّذيفى عى ـي اٍلحى اءىىي تَّى جى كؿه ميًبيفه  ،عمى كفرىـ حى ييبىيًٌفي  ،كىرىسي

مَّده  ـى كىىيكى ميحى تباع الشيكات كالممذات تركا بالميمة ، كشغمكا بالتنعـ كا"فاغ ((كيكضح لىييـي اأٍلىٍحكىا
مرسكؿ بدالن مف فكاف ينبغي ليـ أف يقاًبمكا النًٌعىـ بالطاعة  كالشكر ل ،كطاعة الشيطاف عف كممة التكحيد

 (.1الكفر كالجحكد)

 ثالثا: معاني المفردات:
تٍَّعتي يعني: أجمت ىؤالء، كأميمتيـ  ـي اٍلحىؽ  يعني: القرآف ) ،مى تَّى جاءىىي حى

2.) 
 (.3ىؤالء يعني: المشركيف)

مَّده   .رسكؿ: ميحى
  

                                                           
(، التفسير المنير ، لمزحيمي 197/ 25(، التحرير كالتنكير، البف عاشكر )591/ 21انظر: جامع البياف ، لمطبرم)  -1
،محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم )المتكفى:  (211/ 7)معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  (،141/ 25)

النمر ، عثماف جمعة ضميرية ، سميماف مسمـ الحرش ، دار طيبة  ىػ( ،تحقيؽ: حققو كخرج أحاديثو محمد عبد هللا510
(، 246/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ، لمزمخشرم) ـ، 1997ىػ ، 1417لمنشر كالتكزيع ،الطبعة: الرابعة، 

 (.76/ 4) جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزمزاد المسير في عمـ التفسير ، 
 (.256/ 3العمـك ، لمسمرقندم)بحر  -2

 (.225/ 7تفسير القراف العظيـ،  البف كثير ) 3-
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 (.1مبيف، يعني: بيف ليـ الحؽ مف الباطؿ)

 رابعًا: البَلغة:
كالسعة في الرزؽ، حتى شغميـ ذلؾ عف  ،في قكلو: بؿ متعتيـ بما متعتيـ بو مف طكؿ العمر اإلطنابي  -

كأراد بذلؾ اإلطناب في تعييرىـ، ألنو إذا متعيـ بزيادة النعـ كجب عمييـ أف يجعمكا ذلؾ  ،كممة التكحيد
 (.2سببا في زيادة الشكر كالثبات عمى التكحيد كاإليماف)

 خامسًا: القراءات:
بفتح التاء األخيرة عمى معنى: قؿ يا « متعت»كقرأ قتادة:  ،بضـ التاء ىي قراءة الجميكر «متعت»

 (.3، كىي تعضد قراءة الجميكر)« بؿ متعنا»كقرأ األعمش:  ،رب متعت، كركاىا يعقكب عف نافع
تٍَّعنا»قرأ نافعه في ركايًة يعقكبى كاألعمشي أيضان   (.4بنكف العظمة)« بؿ مى

 يستفاد من اآليات:سادسًا: ما 
 (5)"ال يعترض عمى هللا أحد في شرعو كتدبيره إال مف كفر باهلل تعالى" -1
 ال يمنع عنيـ استحقاؽ العذاب يـك القيامة.  إمياؿ هللا تعالى لممعرضيف عف الحؽ إفَّ  -2
 كجب عمييـ الزيادة  في الشكر كالثبات عمى التكحيد كاإليماف. ،مف متعو هللا بزيادة النعـ -3
 كجب عميو اإليماف كالتصديؽ بيـ. ،كأقيمت عميو الحجة  ،مف أرسؿ إليو النذير مف الرسؿ  أفَّ  -4
 كيقيـ عمييـ الحجة. ،مف سنة هللا تعالى عمى عباده انو ال يعذبيـ حتى يبعث إلييـ الرسؿ -5
لمف كفر بالقراف  ،ألنو جاء لينذرىـ كيحذرىـ عقابو تعالىكصؼ هللا تعالى القرآف بالحؽ ؛ -6

 كاألنبياء.
فينبغي التزكد مف دار المفر  ،دار مقر  اآلخرةى  كأفَّ  ،ممر يا داري كأنَّ  ،ك زائؿه  ع الدنيا قميؿه متا أفَّ  -7

 كاالستعداد لمرحيؿ كلقاء هللا تعالى. ،إلى دار المقر
 
 
 
 

                                                           
، لمسمرقندم ) -1  (.256/ 3بحر العمـك
 (.247/ 4انظر:  الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ، لمزمخشرم) -2
 (.52/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )  -3
 (.583/ 9ـ الكتاب المكنكف، لمسميف الحمبى )انظر: الدر المصكف في عمك  -4
 (.638/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم )  -5
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 الثاني المبحث

 (.79-73 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 
 

 خمسة مطالب:كفيو 

 ادعاء الكفار بان القرآن سحر.  المطمب األول:

 .اْلُحْكُم َّلِلَِّ َوْحَدهُ  المطمب الثاني:

  .ىوان الدنيا عمى هللا عز وجل المطمب الثالث:

 .زينتيا بيان و لمدنيا الميلالمطمب الرابع: 

 .زائل الدنيا متاعالمطمب الخامس: 
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 ادعاء الكفار بأن القرآن سحر المطمب األول:

نَّا ِبِو َكاِفُرونَ  تعالى:  قال هللا َل َىَذا اْلُقْرآُن  * َوَلمَّا َجاَءُىُم اْلَحقُّ َقاُلوا َىَذا ِسْحٌر َواِ  َوَقاُلوا َلْواَل ُنزِّ
 .(31-30 )الزخرؼ: َعَمى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم 

 أوال: مقدمة:
 ،فيك كاضح بيف، كٕانما ىي دعكل، كانكا ىـ أكؿ مف يعرؼ بطبلنيا ،بالسحر"ال يختمط الحؽ 

كلكنيـ كانكا يخدعكف الجماىير مف خمفيـ، فيقكلكف: إنو  ،فما كاف كبراء قريش ليغيب عنيـ أنو الحؽ
 (.1")كيعمنكف كفرىـ بو عمى سبيؿ التككيد سحر

 ثانيًا: المناسبة:
يىكىاتً "بعد أف متعيـ هللا عز كجؿ كأميميـ كى  مىى الشَّ كا ًباٍلميٍيمىًة كاكبكا عى ـٍ ًباٍلعيقيكبىًة، فىاٍغتىر  ـٍ ييعىاًجٍميي  لى

ؽ  قاليكا ىىذىا ًسٍحره كىإًنَّا  ـي اٍلحى لىمَّا جاءىىي : "كى ؽًٌ فىقىاؿى نىعيكهي ًعٍندى مىًجيًء اٍلحى انىوي مىا صى ٍبحى " فبىيَّفى سي كفى ًبًو كاًفري
مَّكي  ، فىسى اًحديكفى ديكهي أىٍم: جى حى كؿى هللا  ،ا اٍلقيٍرآفى ًسٍحرنا كىجى كا رىسي  كالغرض بيذا الكبلـ تكبيخ ((كىاٍستىٍحقىري

 (.2المقمد المسيء الذم استيزأ بالرسؿ)

 ثالثا: المعنى العام:
كفى زادكا  ؽ  لينبييـ عف غفمتيـ قاليكا ىذا ًسٍحره كىإًنَّا ًبًو كاًفري ـي اٍلحى لىمَّا جاءىىي يقكؿ جٌؿ ثناؤه: كى
شرارة فضمكا إلى شركيـ معاندة الحؽ كاالستخفاؼ بو، فسمكا القرآف سحران ككفركا بو كاستحقركا 

( قالكا: كٕانا بو جاحدكف، ن كفى كىذا مف أعظـ  ،هللا عند نكر أف يككف ىذا مف الرسكؿ. )كىإًنَّا ًبًو كىاًفري
أنكاع المعاندة كالمشاقة، فإنيـ لـ يكتفكا بمجرد اإلعراض عنو ...، فمـ ييدأ ليـ باؿ حتى قدحكا بو 

 (. 3قدحا شنيعا، كجعمكه بمنزلة السحر الباطؿ)
ؿو ًمفى اٍلقىٍريىتىٍيًف عى  مى رىجي قاليكا لىٍكال نيزًٌؿى ىذىا اٍلقيٍرآفي عى " الضمير في قالكا لقريش، كالقريتاف "كى ًظيـو

 ...المؤلؤ كالمرجاف مكة كالطائؼ، كمف القريتيف: معناىا مف إحدل القريتيف، كقكلؾ: يخرج منيما

                                                           
 (.5/3185في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -1
 (.348/ 12) البف لطؼ هللا الحسيني, (، فتح البياف في مقاصد القرآف634/ 4لمشككاني ) ,انظر: فتح القدير -2
(، تيسير الكريـ 591/ 21(، جامع البياف ، لمطبرم)90/ 5التأكيؿ، لمبيضاكم   )انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار  -3

 (.765الرحمف لمسعدم )ص: 
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كاقترحكا أف ينزؿ عمى أحد ىؤالء،  ()كمعنى اآلية أف قريشا استبعدكا نزكؿ القرآف عمى محمد 
 (.1)ككصفكه بالعظمة يريدكف الرئاسة في قكمو ككثرة مالو"

 نزؿ عميو ىذا القرآف، فقاؿ بعضيـ: كاختمؼ في الرجؿ الذم كصفكه بأنو عظيـ، فقالكا: "ىبٌل 
مف أىؿ  نزؿ عمى الكليد بف الميغيرة المخزكمي مف أىؿ مكة، أك حبيب بف عمرك بف عمير الثقفي ىبٌل 

 الطائؼ؟

ني بو: الكليد بف كقاؿ آخركف: بؿ عي  ،كقد كاف عركة بف مسعكد الثقفي، عظيـ أىؿ الطائؼ   
 (.2المغيرة مف أىؿ مكة ، كمف أىؿ الطائؼ: كنانة بف عىبد بًف عمرك)

كما قاؿ جٌؿ  يقاؿى  أفٍ  ... "كالصكابي  ،: ما ذىب إليو اإلماـ الطبرم رحمو هللاوالذي يميل إليو الباحث
( إذ كاف  ؿو ًمفى اٍلقىٍريىتىٍيًف عىًظيـو مىى رىجي قىاليكا لىٍكال نزؿى ىىذىا اٍلقيٍرآفي عى ثناؤه، مخبرا عف ىؤالء المشركيف )كى

لنا الداللة عمى الذيف عنكا منيـ في  -تبارؾ كتعالى-أف يككف بعض ىؤالء، كلـ يضع هللا  جائزان 
 (3.))")كتابو، كال عمى لساف رسكلو

 رابعًا: معاني المفردات:
ييقىاؿ أحققت اأٍلىمر إحقاقان ًإذا أحكمتو  ؾ. كى : كىاٍلحؽ: اٍليىًقيف بعد الشَّ ًديث، كالحٌؽ اٍلًممؾي اٍلحؽ: ًصدؽ الحى

 (.4كصححتو)
: اٍلكىًبدي  ٍحري ٍحرىةي أىيضان) ،السَّ ، كىىيكى الس  : ىيكى اٍلقىٍمبي ًقيؿى نىكىاًحيًو، كى : سكادي اٍلقىٍمًب كى ٍحري  (.5كالسَّ

ًفي الد عىاءً  كافركف دىىىا كى حى ا جى ًبالنًٌٍعمىًة أىٍيضن كىفىرى النًٌٍعمىةى كى كيٍفرىاننا كى كىالى  )ؾ ؼ ر( : كىفىرى ًباهلل يىٍكفيري كيٍفرنا كى
كىفىرى ًبكىذىا تىبىرَّأى ًمٍنوي)نىٍكفيريؾى   (.6اأٍلىٍصؿي كىالى نىٍكفيري ًنٍعمىتىؾى كى

كقيؿ: مف رجمي القريتيف، كىما: الكليد بف المغيرة المخزكمي كحبيب بف  ،القريتاف: مكة كالطائؼ
 (.7عمرك بف عمير الثقفي)

                                                           
أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد هللا، ابف جزم الكمبي الغرناطي  (257/ 2التسييؿ لعمـك التنزيؿ ) -1

ة دار األرقـ بف أبي األرقـ ، بيركت ،الطبعة: األكلى ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر عبد هللا الخالدم ، شرك741)المتكفى: 
 ىػ. 1416،

 (.593,592/ 21انظر: جامع البياف ، لمطبرم) 2-
 (594/ 21المصدر نفسو، ) 3-

ىػ( ،تحقيؽ: محمد 370محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )المتكفى:  (،246/ 3تيذيب المغة )  -4
 ـ.2001عكض مرعب ، دار إحياء التراث العربي ،  بيركت ،الطبعة: األكلى، 

 (،351/ 4لساف العرب، البف منظكر)  5-
ـ الحمكم، أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ث (،535/ 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )  6-

 .المكتبة العممية ، بيركت،ىػ(770)المتكفى: نحك 
 (.247/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم )  -7
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 خامسًا: البَلغة:
نَّا ِبِو كاِفُروَن )الزخرف:َوَلمَّا جاَءُىُم اْلَحقُّ قاُلوا َىذَ  أسمكب تعجب : -  (.73ا ِسْحٌر َواِ 

، أىٍم قىٍد كىافى لىييـٍ بىٍعضي اٍلعيٍذًر قىٍبؿى مىًجيء الٌرسكؿ  ـٍ اًؿ تىغىافيًمًي ... فىكىافى ،كىاٍلقيٍرآفً  ((تىٍعًجيبه ًمٍف حى
كؿه ميًبيفه  ـي اٍلحىؽ  كىرىسي اءىىي ٍأفي أىٍف يىٍستىٍيًقظيكا لىمَّا جى ـي اٍلحىؽ  الشَّ اءىىي ـٍ لىمَّا جى لىًكنَّيي ، كى ـى ـٍ ًإٍبرىاًىي كا كىًممىةى أىًبيًي فىيىتىذىكَّري

ـٍ أًلىفَّ  ديكًر ىىذىا اٍلقىٍكًؿ ًمٍنيي بىري ميٍستىٍعمىؿه ًفي التٍَّعًجيًب الى ًفي ًإفىادىًة صي ،...فىاٍلخى ٍعميكـه  قىاليكا: ىىذىا ًسٍحره ذىًلؾى مى
ًلٍمميٍسًمًميفى  ـٍ كى  (1)لىيي

كفى »أسمكب تككيد يقكلكف:  - ليمقكا في ركع الجماىير أنيـ كاثقكف مما يقكلكف فيتبعكىـ عف « كىإًنَّا ًبًو كاًفري
 (.2)طريؽ اإليحاء كاالنقياد

 سادسًا: القراءات:
 (.3) كقفا حمزة بالنقؿ ككذا كثير ابف : القرءاف

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
المتأمؿ أماـ إصرارىـ عمى ىذا الكفر ما ذكره تعالى: كىك االنتقاـ الشديد مف الكافريف،  فَّ أ -1

 (.4كتدميرىـ كٕاىبلكيـ)
كالخمكد فى النار  ،يستكجب غضب هللا تعالى فى الدنيا  ،كمعاندة الحؽ ،اإلصرار عمى الكفر أفَّ  -2

 يـك القيامة.
فاف عناد كفار  ،عف جاىمية القرف العشريف ال تختمؼ ،فالجاىمية األكلى ،ممة الكفر كاحدة  فٌ أ -3

مف عمماء  ،ك كذلؾ فاف أصحاب الجاىمية اليكـ ،قريش ىك الذم دعاىـ لكصؼ القرآف بأنو سحر
ككف عنؽ النص القرآني إلصدار الفتاكل التي تتناسب كتتماشى مع أىكاء السبلطيف ىـ الذيف يمٍ 

 ىـ الذيف كقفكا فاف صناديد الكفر  ،حفاظان عمى الكرسي ك المنصب كالجاه ،كعقكؿ الحكاـ
ىـ الذيف يحاربكف  ،طغاة ىذا العصر فَّ ك كذلؾ فإ ،ف بدعكة هللا كأنبيائوليصدكا  الناس عف اإليما

 أكلياء هللا كرسمو.
  

                                                           
 .(198/ 25انظر باختصار: التحرير كالتنكير ،البف عاشكر)  -1

 (.3186/ 5في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب) 2-
 (.491أبك العبل)ص: مصحؼ القراءات العشر، أبك العبل محمد  -3
 (.139/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )  -4
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 اْلُحْكُم َّلِلَِّ َوْحَدهُ  المطمب الثاني:
َقَسْمَنا َبْيَنُيْم َمِعيَشَتُيْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َأُىْم َيْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك َنْحُن  تعالى: قاؿ هللا

  َمُعونَوَرَفْعَنا َبْعَضُيْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُيْم َبْعًضا ُسْخِريِّا َوَرْحَمُت َربَِّك َخْيٌر ِممَّا َيجْ 
 (32)الزخرؼ:

 أوال: المعنى العام:
هللا أىٍعمى  ، بىٍؿ ًإلىى هللا عزَّ كجؿَّ كى ـٍ {؟ أىٍم لىٍيسى اأٍلىٍمري مىٍرديكدنا ًإلىٍيًي بًٌؾى ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىةى رى ٍيثي يىٍجعىؿي "}أىىي ـي حى

ـٍ بىٍيتنا ًفًي ا، كىأىٍشرى نىٍفسن ٍمًؽ قىٍمبنا كى مىى أىٍزكىى اٍلخى ًتًو، فىًإنَّوي الى ييٍنًزلييىا ًإالَّ عى االى ـٍ أصبلن ًرسى أم إذا كنا نحف ،، كىأىٍطيىًرًى
فنغني ىذا كنفقر ىذا كنممؾ ىذا كنعزؿ ىذا، فكيؼ بالنبكة كىي أجؿ كأغمى مف  ،نقسـ بينيـ معيشتيـ 

ليتخذ بعضيـ بعضان سخريان: أم نجعؿ ىذا غنيا  ؛الطعاـ كالشراب فنحف أحؽ بيا منيـ فننبئ مف نشاء
ٍيره ًممَّا  )،ان يسخره في خدمتو بأجرة مقابؿ عمموكذاؾ فقيران ليتخذ الغني الفقير خادم بًٌؾى خى كىرىٍحمىتي رى

ؿي ًممَّا يىٍجمىعيكفى ًمفى حطاـ الد ٍنيىا(يىٍجمىعيكفى  ًقيؿى  ،" أىٍم أىٍفضى : الرٍَّحمىةي الن بيكَّةي، كى نَّةي  :ثيَـّ ًقيؿى ـي  ،اٍلجى ا : تىمى ًقيؿى كى
ٍيره ًمٍف كى  ٍيره مما يجازييـ عميو مف أعماليـ)ثرة اٍلفىرىاًئًض خى ـٍ خى مىٍيًي ؿي ًبًو عى ا ييتىفىضَّ : مى ًقيؿى  (.1النَّكىاًفًؿ. كى

 ثانيًا: البَلغة:
: استفياـ غرضو اإلنكار كالتعجب مف تحٌكميـ، كالٌرحمة: تعنى الٌنبكة)- بًٌؾى ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىتى رى  (.2أىىي
 يقسـ كالطعاـ كالشراب. استعارة مكنية : شبو الرحمة بالشيء الذم-

 لقراءات:اثالثًا: 
 «معائشيـ»كقرأ ابف مسعكد كاألعمش: « . معيشتيـ»قرأ الجميكر: 

بكسر السيف، كىما « سخريا»بضـ السيف. كقرأ أبك رجاء كابف محيصف: « سخريا»قرأ جميكر الناس 
 (.3لغتاف في معنى التسخير، كال مدخؿ لمعنى اليزء في ىذه اآلية)

 ا يستفاد من اآليات:رابعًا: م
 (.4بياف الحكمة في الغنى كالفقر، كالصحة كالمرض كالذكاء كالغباء) -1
 كينبغي عمى جميع الخمؽ التسميـ بأمر هللا تعالى. ،أف الحكـ هلل كحده -2
 كعدـ االعتراض عمى حكمو كقضائو. ،التسميـ التاـ كالرضا بأكامر هللا كطاعتو -3

  

                                                           
(، تفسير الجامع ألحكاـ 636/ 4(، أيسر التفاسير، لمجزائرم )289/ 2مختصر تفسير القراف العظيـ ، البف كثير ) -1

 (.84/ 16القرآف، القرطبي )
 (.141/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -2
 (.53/ 5في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )المحرر الكجيز  -3
 (.638/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -4
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 ىوان الدنيا عمى هللا عز وجل المطمب الثالث:

ةٍ  تعالى: قاؿ هللا  َوَلْواَل َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َلَجَعْمَنا ِلَمْن َيْكُفُر ِبالرَّْحَمِن ِلُبُيوِتِيْم ُسُقًفا ِمْن ِفضَّ
  (.33)الزخرؼ: َوَمَعاِرَج َعَمْيَيا َيْظَيُرونَ 

 أواًل: سبب الّنزول: 
زًٌؿى نبالٌرسالة: في محمد كاف أحؽَّ  بشران فغيري  ف كاف الٌنبي  إجاء عف ابف عباس "أف العرب قالكا: 

ؿو ًمفى اٍلقىٍريىتىٍيًف عىًظيـو يككف أشرؼ مف محمد، يعنكف الكليد بف المغيرة مف مكة،  مى رىجي ىذىا اٍلقيٍرآفي عى
بًٌؾى  ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىتى رى كذلؾ أف  ،« كعركة بف مسعكد الثقفي مف الطائؼ، فأنزؿ هللا رٌدا عمييـ: أىىي

كاف يقكؿ: لك كاف ما يقكلو محمد حٌقا لنزؿ عمٌي أك  ،قريشالكليد بف المغيرة ػػػػ كاف يسمى ريحانة 
بًٌؾى )عمى أبي مسعكد، فنزؿ قكؿ هللا تعالى: " ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىتى رى فيضعكنيا حيث  ،" يعني: الٌنبكة(أىىي

 (.1)شاؤكا"

 المناسبة:ثانيًا: 
ككصفيـ لو بأنو ساحر كذاب، كقكليـ بأف الٌرجؿ الشريؼ كىك  ( ("بعد تكذيبيـ رسكؿ هللا

رٌد تعالى عمييـ بأنو ىك الذم قسـ  ،كثير الماؿ كرفيع الجاه ىك األحٌؽ بالٌنبكة مف محمد الفقير اليتيـ
األرزاؽ كالحظكظ بيف عباده، كأف التٌفاكت في شؤكف الدنيا ىك األصمح لنظاـ المجتمع، كأف ميزاف 

 (.2)بكة إنما يعتمد عمى القيـ األدبية كالركحية"االصطفاء لمنٌ 

 ثالثًا: المعنى العام:
هللا تعالى عمى عباده المؤمنيف مف الكفر ألعطى الكافر مف نعـ  معنى اآلية: لكال خكؼي 

كفي ىذه اآلية تنبيو عمى حكمة هللا تعالى في تفضيؿ هللا بعض  ،الدنيا، كذلؾ الحتقار الدنيا عنده 
ٍخًرياا{ أم: ليسخرى  ا سي ـٍ بىٍعضن يي بعضيـ بعضا، في األعماؿ  العباد عمى بعض في الدنيا }ًليىتًَّخذى بىٍعضي

فمك تساكل الناس في الغنى، كلـ يحتاج بعضيـ إلى بعض، لتعطمت كثير مف  ،كالحرؼ كالصنائع 
 (.3نافعيـ)مصالحيـ كم

 رابعًا: المفردات المغوية:
لىٍكال أىٍف يىكيكفى النَّاسي أيمَّةن كاًحدىةن :أم خشية أف يككف جميع الناس عمى مٌمة كاحدة كىي  كى

 جعؿ هللا تعالى التفاكت في النعيـ كالتفضيؿ عنده لحكمة أرادىا هللا تعالى.،الكفر

                                                           

 (.142/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر:  1-
 (.143/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) انظر: -2

 (.765(، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص: 142/ 25)التفسير المنير، لمزحيمي انظر: 3- 
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: يصعدكف كفى مىٍييا يىٍظيىري قيفان: جمع سقؼ، عى  (.1)كيعمكف إلى السطكح سي

: المعارج: األدراج كالسبللـ كالمصاعد كفى مىٍييا يىٍظيىري مىعاًرجى عى :أم   كمنو معراج النبي،(2)كى
 صعكده إلى السماء السابعة.

 خامسًا: البَلغة:
ـٍ اٍلمىٍجعيكؿي  التقديـ كالتأخير: إلفادة االختصاص: - ًميري ىي ـى ضى ٍعنىى  قيدًٌ مىى ميٍسنىدو ًفٍعًميٌو ًلييًفيدى مى ميٍسنىدنا ًإلىٍيًو، عى

ك ًمًيـٍ  ـٍ ًفي تىحى تىٍخًطئىةن لىيي ـٍ كى ٍصًر ًإٍبطىاالن ًلقىٍكًلًي مىى ىىذىا اٍلحى ٍنكىارى عى مَّطى اإٍلً اًص فىسى  (.3)ااًلٍخًتصى
: تىٍعًميؿه  - تىييـٍ ٍمنا بىٍينىييـٍ مىًعيشى ٍممىةي نىٍحفي قىسى مىٍيوً جي ؿه عى  (.4)ًلئٍلًٍنكىاًر كىالنٍَّفًي اٍلميٍستىفىاًد ًمٍنوي، كىاٍسًتٍدالى

 سادسًا: القراءات:
 ا.ھبكسر كالباقكف ،بضـ المكحدة  كيعقكب جعفر كأبك عمرك كحفص كأبك كرش : )لبيكتيـ( قرأ

 (.5) بضميا كالباقكف ،كسككف القاؼ السيف بفتح جعفر عمرك كأبك كأبك كثير ابف : قرأ )سقفا(

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
 أىًبي فٍ فع ،ىكاف كحقارة الدنيا عند هللا عز كجؿ كتمكيف الكفار فييا لحكمة يرتضييا هللا عز كجؿ -1

ٍيرىةى  ٍنوي، اّلِلَّي  رىًضيى  ىيرى كؿً  عىفٍ  عى مَّى اّلِلًَّ  رىسي مىٍيوً  هللاي  صى مَّـى  عى سى ؿي  لىيىٍأًتي ًإنَّوي : " قىاؿى  كى ـي  الرَّجي ًميفي  العىًظي  السَّ
ًة، يىٍكـى  نىاحى  اّلِلًَّ  ًعٍندى  يىًزفي  الى  الًقيىامى ةو  جى  (.6)...بىعيكضى

 كى ال تتعطؿ مصالحيـ كمنافعيـ ؛ الناس في األمكر الدنيكية مف حكمة هللا تعالى تفاكت -2
 المعيشية.

  

                                                           
 (.141/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
 (.258/ 2التسييؿ لعمـك التنزيؿ ، البف جزم )انظر:  -2

 (.200/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر) 3-
 (.201/ 25المرجع نفسو،البف عاشكر ) -4
 (.491مصحؼ القراءات العشر، ألبك العبل )ص: -5
 (.93/ 6صحيح البخارم ) - 6
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 و بيان زينتيالمدنيا  المطمب الرابع: الميل

 .(34الزخرؼ:) َوِلُبُيوِتِيْم َأْبَواًبا َوُسُررًا َعَمْيَيا َيتَِّكُئونَ  تعالى: قاؿ هللا
 أوال: المعنى العام:

"كجعمنا سقؼ بيكتيـ، كسبللميـ كمصاعدىـ التي يرتقكف كيصعدكف عمييا، كأبكاب البيكت كالٌسرر 
 (.1هللا تعالى")التي يتكئكف عمييا مف فضة خالصة، كذىب كزينة كنقكش فائقة، ليكاف الدنيا عند 

 ثانيًا: المفردات المغوية:
ـٍ أىٍبكابان مف فضة ًلبيييكًتًي ران مف فضة، جمع سرير ،كى ري سي : يىتًَّكئكفى ك يستندكف. ،كى كفى مىٍييىا يىٍظيىري  عى

 (.2)كىزيٍخريفان ذىبا أك زينة مزكقة

 ثالثًا: البَلغة:
كتكرير لفظ البيكت لزيادة  ،فضة كسرران مف فضة )كلبيكتيـ أبكابان كسرران( أم كجعمنا لبيكتيـ أبكابان مف

 (.3التقرير )عمييا( أم عمى السرر)
ـٍ الـ تخصيص، كما تقكؿ: ىذا الكساء لدابة زيد، أم ىك لدابتو)  (.4البلـ في قكلو: ًلبيييكًتًي

 التقديـ :في قكلو:)سرران(عمى قكلو:)يتكئكف( كذلؾ لمتشكيؽ كالمسرة.

 رابعًا: القراءات:
ٍقفان فيك جمع  سي قيفان كى ـ السيف، فمف قاؿ سي ٍقفان بسككف القاؼ كىضى ٍقفان ًمٍف ًفضةو، كيجكز سي قيفنا( كيقرأ سى )سي

ٍقفان فيك كاحد يىديؿ  عمى الجمع ٍقؼ كما قيؿ رىٍىف كىريىيفه كىريٍىف، كمف قاؿ سى المعنى جعمنا لبيت كًؿ  ،سى
 (.5كاحد منيـ سقفاى مف فضة)

 د من اآليات:خامسًا: ما يستفا
كؿى  -1 تحريـ الشرب في أكاني الذىب كالفضة لممؤمنيف في الدنيا كما جاء في صحيح مسمـ عف رىسي

:  (( هللاً  ًة، كىالى تىٍأكيميكا ًفي »أنو قاؿي بيكا ًفي آًنيىًة الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ ، كىالى تىٍشرى يبىاجى ًريرى كىالى الدًٌ كا اٍلحى الى تىٍمبىسي
اًفيىا، فىًإنَّيىا لىييـٍ ًفي الد ٍنيىا  (.6«)ًصحى
                                                           

 (.146/ 25لمزحيمي )التفسير المنير،  1-
 (.141/ 25انظر: المرجع نفسو، لمزحيمي ) 2-

 (.351/ 12)ابف لطؼ هللا الحسيني  فتح البياف في مقاصد القرآف ، -3
 (.54/ 5انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )4- 

ىػ(،عالـ 311أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى:  إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، (410/ 4معاني القرآف كٕاعرابو ، لمزجاج ) -5
 ـ. 1988ىػ ،  1408الكتب، بيركت ،الطبعة: األكلى 

ًة،صحيح مسمـ،باب:تحريـ استعماؿ إناء 6-   .(2067)( حديث رقـ 1638/ 3) الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ
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اًئمىةو (  ( فمقد مر النبي ،ال تعدؿ عند هللا شيئان  ،إف الدنيا بمتاعيا كزخرفيا حقيرة  -2 يًٌتىةو شى اةو مى ًبشى
َأُتَرْوَن َىِذِه َىيَِّنًة َعَمى َصاِحِبَيا؟ َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلمدُّْنَيا َأْىَوُن َعَمى اَّللَِّ ِمْن : »ًبًرٍجًميىا، فىقىاؿى 

ٍة, َما َسَقى َكاِفرًا ِمْنَيا َقْطرًَة َىِذِه َعَمى َصاِحِبَيا, َوَلْو َكاَنِت الدُّْنَيا َتِزُن ِعْنَد اَّللَِّ َجَناَح َبُعوضَ 
 (.1)«َأَبًدا

 فيما مف متاع الدنيا كفتنتيا. ،بعد فتنتيـ بالماؿ كالذىب ،هللا تعالى بعباده المؤمنيف ةرحم -3
  

                                                           
الباقي[، في الزكائد في ]تعميؽ محمد فؤاد عبد (،2113(، حديث رقـ)1376/ 2سنف ابف ماجو، باب: مثؿ الدنيا ) -1

 إسناده زكريا بف منظكر كىك ضعيؼ. كفيو إف أصؿ المتف صحيح، حكـ األلباني: صحيح.
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 زائل الدنيا متاعالمطمب الخامس: 

ْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمتَاُع اْلَحَياِة  تعالى: قاؿ هللا  (35الزخرؼ:)  الدُّْنَيا َواآْلِخَرُة ِعْنَد َربَِّك ِلْمُمتَِّقينَ َوُزْخُرًفا َواِ 

 :مقدمةأواًل: 
أخبر ،متاع في الحياة الدنيا كما أعده لمكافريف مف ،أنكاع الزينة -عز كجؿ-ف هللا بعد أف بيَّ 

 كأف ما أعده هللا لمكافريف ما ىك إال متاع قميؿ ك زائؿ. ،سبحانو كتعالى أف اآلخرة خير عنده
 ثانيًا: المعنى العام:

يىاًة  ،قكلو: )كىزيٍخريفنا( كجعمنا ليـ مع ذلؾ زخرفا، كىك الذىب تىاعي اٍلحى : )كىإًٍف كيؿ  ذىًلؾى لىمَّا مى ؿَّ كقكلو عىزَّ كىجى
بًٌؾى ًلٍمميتًَّقيفى ) ( أم: كؿ ما ذكر ليس إال متاع الحياة الدنيا، أعطى مف آثره عمى 35الد ٍنيىا كىاآٍلًخرىةي ًعٍندى رى

 (.1كما اختاركىا عمى غيرىا") ،كالعاقبة لممتقيف ،نعيـ اآلخرة 

 : المفردات المغوية:ثالثاً 
: الزينة، كبيت ميزىٍخرىؼه  : ما  ،كتىزىٍخرىؼى الرجؿ: تزيف ،زخرؼ: الز ٍخريؼي : الذىب. كالزَّخاًرؼي كالزٍَّخريؼي

ييزىٍخرىؼي مف السفف)
2.) 

 رابعًا: القراءات:
 (.3) فيافيكالباقكف بتخ  ،الميـ  بتشديد بخمفو ھشامك جماز كابف عاصـ كحمزة : لما ذلؾ

داخمة لتفصؿ « لما»بتخفيؼ الميـ ...، كالبلـ في: « كٕاف كؿ ذلؾ لما»كقرأ جميكر القراء: 
لٌما »كقرأ عاصـ كحمزة كىشاـ بخبلؼ عنو، كالحسف كطمحة كاألعمش كعيسى:  ،كاإليجاببيف النفي 

، كالتقدير: كٕاف كؿ  كلىمَّا: بمعنى: إال ... ،نافية بمعنى ما« لٌما»فإف « لٌما»بتشديد الميـ مف « متاع
 (.4)ذلؾ لمذم ىك متاع الحياة الدنيا

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
كأنيا بزخرفيا ال تساكل عند هللا تعالى جناح  ،ما ىي إال متاع قميؿ كزائؿ  أف الحياة الدنيا -1

كاف اآلخرة عند هللا تعالى خير  ،كلك كانت عند هللا كذلؾ لما سقى منيا كافر شربة ماء ،بعكضة 

                                                           
 (.165/ 9(. تأكيبلت أىؿ السنة، لمماتريدم )601/ 21انظر: جامع البياف، لمطبرم ) -1
 تحقيؽ: دىػ(،170أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى:  (338/ 4العيف ، ) -2

 دار كمكتبة اليبلؿ.، ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي
 (.492مصحؼ القراءات العشر، ألبك العبل)ص: -3
 ( .54/ 5انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) -4
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ك  ،كما جاء فى صحيح البخارم  ،كأبقي لممتقيف ٍنوي، عىٍف رىسي ٍيرىةى رىًضيى اّلِلَّي عى  ًؿ اّلِلًَّ عٍف أىًبي ىيرى
()(...ةو نىاحى بىعيكضى ًة، الى يىًزفي ًعٍندى اّلِلًَّ جى ًميفي يىٍكـى الًقيىامى ـي السَّ ؿي العىًظي : " ًإنَّوي لىيىٍأًتي الرَّجي  (.1قاؿى

 
 
 
 

 

 

 

  

                                                           
 (.4729(، حديث رقـ)93/ 6كلقائو) صحيح البخارم ، باب: أكلئؾ الذيف كفركا بايت ربيـ 1
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 الثالث المبحث

 (.23-75 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو خمسة مطالب:

 تسميط الشيطان عمى جاحد الحق. المطمب األول:

ْيَطانِ  المطمب الثاني:  .اإلنسان صد عن يتورع ال الشَّ

 .القيامة يوم الشيطان من الكافر براءة المطمب الثالث:

 الشياطين والكفار يعذبون يوم القيامة. المطمب الرابع:

 إن ىدى هللا ىو اليدى . المطمب الخامس:
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 الثالث المبحث
 خمسة مطالب:يشتمؿ عمى ك 

 تسميط الشيطان عمى جاحد الحق المطمب األول:
 (36)الزخرؼ: َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَقيِّْض َلُو َشْيَطاًنا َفُيَو َلُو َقِرينٌ  تعالى: قاؿ هللا

 أواًل: مقدمة:
الشيطاف  يجدي  ،"إف مشيئة هللا في خمؽ اإلنساف اقتضت أنو حيف يغفؿ قمبو عف ذكر هللا 

 (.1)يكسكس لو، كيزيف لو السكء" سكءو  طريقو إليو، فيمزمو، كيصبح لو قريفى 

 ثانيًا: سبب النزول:
بف  "أف قريشا قالت قٌيضكا لكؿ رجؿ مف أصحاب محمد رجبل يأخذه، فقٌيضكا ألبى بكر طمحةى 

عبادة البلت كالعٌزل قاؿ تدعكنى؟ قاؿ: أدعكؾ إلى  عبيد هللا، فأتاه كىك فى القكـ فقاؿ أبك بكر: إالـى 
يـ؟ فسكت أم   فٍ هللا، قاؿ أبك بكر: فمى  هللا، قاؿ: كما العٌزل؟ قاؿ: بناتي  كما البلت؟ قاؿ: أكالدي أبك بكر: 

 إلو الَّ قاؿ طمحة: قـ يا أبا بكر أشيد أ، فأجيبكا الرجؿ، فسكت القكـي  :و، كقاؿ ألصحابوطمحة فمـ يجبٍ 
 (.2)رسكؿ هللا، فأنزؿ هللا ىذه اآلية" ان إال هللا كأف محمد

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
فيك حصف منيع مف مكائد الشيطاف ككسكستو  ،ف كتاب ىداية كصبلحبيف هللا تعالى أف القرآ      

ًة ًإلىى أىبىاًطيًؿ اٍلميًضمًٌيفى  ،كحماية لمعبد المؤمف مف الضبلؿ ، مىا ًفيًو ًمفى اٍلًحٍكمى ًف اٍلقيٍرآًف كى ٍف أىٍعرىضى عى فمى
ازىاةن لىوي حً  ًزمىوي قىًريننا لىوي، فىبلى يىٍيتىًدم ميجى ييبلى تَّى ييًضمَّوي كى وي لىوي حى ٍيطىافو ييقىيًٌضي مىى يفى آثى ييعىاًقبيوي هللا ًبشى رى اٍلبىاًطؿى عى

ؽًٌ اٍلبىيًًٌف"  (.3)اٍلحى

 رابعان: معاني المفردات:
ٍيطىاننا(. ًف نيقىيًٌٍض لىوي شى ٍف ًذٍكًر الرٍَّحمى ٍف يىٍعشي عى مى : )كى ؿَّ  قكلو عىزَّ كىجى

( أم: يعرض عف ذكر الرحمف. : )يىٍعشي ـٍ يي  قىاؿى بىٍعضي
( أم: يعمى بصره، كيضعؼ  : )يىٍعشي ـٍ يي  (.4) عف ذكر الرحمف؛ أم: يعمى عنو كال يقبمو.كقىاؿى بىٍعضي

                                                           
 (.3189/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )  -1
ىػ(، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابى 1371أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى: (، 90/ 25تفسير المراغي ) -2

 ـ. 1946 -ىػ  1365الحمبي كأكالده بمصر،الطبعة: األكلى، 
 (.636/ 4فتح القدير، لمشككاني )انظر:  3-

 (.165/ 9تأكيبلت أىؿ السنة، لمماتريدم )  -4
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ٍيطانان  لىوي  نيقىيًٌٍض   .( )كنعد لو نيسر أم شى
 .( )كالصديؽ الصاحب: كاٍلقىًريفي 
 فاف هللا، ذكر عف اإلعراض بمعنى جاءت( يعشي )  كممة أف يتبيف السابقة المعاني خبلؿ مف      

 نكر عف مصركؼ ،فيك ببصره يرل كاف كٕاف ، ببصيرتو يرل ال الذم كاألعمى هللا ذكر عف المعرض
 .كىدايتو القرآف
 الببلغة": خامساى 
ٍيطىافه  لىوي  ييقىيَّضي  ًزـه  أىمٍ " قىًريفه  لىوي  فىييكى  شى اًحبه  ميبلى ميصى ٍيطىافً  عىفً  ًكنىايىةه " فىييكى :" ًقيؿى . كى  .( )الشَّ
 :القراءات: سادسان 

 .( ) بالنكف كالباقكف بالياء يعقكب:  نقيًٌض 
 .( )بالتحتية ، «يقيًٌض: »األعمش كقرأ بالفكقية، «نقيًٌض: »الجميكر قرأ

 :اآليات مف يستفاد ما: سابعان 
 عمى فيقيـ أبدان، اليداية كيحرمو يضمو شيطانان  عميو يسمط هللا فإف هللا ذكر عف يعرض مف -1

، أنو يحسب كىك المسعد المنجي الطريؽى  ضاالن  كاآلثاـ الذنكب  عف المعرضكف لو يتعرض كىذا ميتدو
 .( )تعالى باهلل كالعياذ كالشيكات األىكاء كأصحاب الضالة، الفرؽ كأصحاب كالسنة الكتاب

، أكامر عف الناس إعراض بعد إال يككف ال تعالى اّلِلَّ  مف اإلضبلؿ إف" -2 ـى  فمف اّلِلَّ  كيتغافؿٍ  يتعا
 شيطانا لو نييئٍ  كأباطيميـ، المضميف أقاكيؿ إلى عنيا كيعرٍض  كأحكامو، كشرائعو القرآف آيات عف

 عمى كيبعثو الحبلؿ، مف يمنعو الدنيا، في مبلزـه  كصاحبه  قريفه  لو فيك كفره، عمى جزاء يغكيو،
 .( )"بينيما المشترؾ العذاب في اآلخرة في لو كقريفه  بالمعصية، كيأمره الطاعة، عف كينياه الحراـ،

الجف يبذؿ جيدان كبيران إلضبلؿ بني  شيطافى  فَّ فإ ،ف شياطيف الجف كشياطيف اإلنس العبلقة بي
و عف سبيؿ ليضمى  ،طريؽ، عف اليميف كعف الشماؿ، كمف األماـ كمف الخمؼ  آدـ، فيك يأتيو مف كؿًٌ 

 ،كٕابعادىـ عف القراف كأىمو ،الناس يـ إلغكاءً أقصى كسعً  يبذلكفى  اإلنسً  شياطيفى  فَّ فإككذلؾ  ،(1هللا)
 ىـ عف سبيؿ هللا.كصدًٌ 

  

                                                           
 مكتبة الفبلح، الككيت ، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي (53انظر: عالـ الجف كالشياطيف )ص:   -1

 ـ. 1984 -ىػ  1404،الطبعة: الرابعة، 
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ْيَطاِن  المطمب الثاني:  ال يتورع عن صد اإلنسان:الشَّ

ِبيِل َوَيْحَسُبوَن َأنَُّيْم ُمْيَتُدونَ  تعالى: قاؿ هللا نَُّيْم َلَيُصدُّوَنُيْم َعِن السَّ  .(73)الزخرف: َواِ 
 أواًل: مقدمة:

 الشيطاف ال يتكرعي  فَّ يبلزمو فإ لئلنساف الكافر شيطانان  ضي قيًٌ حيف يي  -سبحانو كتعالى-إف هللا       
فضبلن عف  ،مباشرو  بشكؿ مباشر أك غيرن  سكاءن  ،الطرؽ كاألساليب بكؿ هللاً  عف سبيؿً  اإلنسافً  عف صدًٌ 

 كىدل. كبصيرة و عمى نكرو نَّ لئلنساف أ و يصكري أنَّ 

 المناسبة:ثانيًا: 
بيف  ،التبلـز بيف الشيطاف كاإلنساف المعرض عف ذكر هللا  -سبحانو كتعالى-بيف هللا  بعد أفٍ 

ًبيًؿ )مى مقارنة الشيطاف لئلنساف فقاؿ:التي تترتب ع اآلثارى  -سبحانو– د كنىييـٍ عىًف السَّ كىإًنَّييـٍ لىيىصي
بيكفى أىنَّييـٍ ميٍيتىديكفى  يىٍحسى : كمف يعرض عف أم يعكد إلى الشيطاف باعتبار جنسو، (كىإًنَّييـٍ )كالضمير في  (كى

ىؤالء الشياطيف كظيفتيـ أنيـ يصدكف  فَّ تامة، كأ لو مبلزمةن  ، فيككف مبلزمان لو شيطانان  طاعة هللا، نييئٍ 
 (.1)ىؤالء الفاسقيف عف ذكر هللا تعالى، كعف سبيمو الحؽ كصراطو المستقيـ

 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:
ككيؼ سيطر الشيطاف عمى عقكليـ  ،حاؿ الغافميف عف ذكر هللا كطاعتو يصؼ هللا تعالى      

عف سبيؿ الحؽ، فاف الشياطيف يزينكف ليـ الضبللة، فصدىـ عف ذكر هللا ك  ،كزيف ليـ أعماليـ
ـٍ ميٍيتىديكفى  بيكفى أىنَّيي يىٍحسى فيظف ىؤالء المشرككف باهلل،  ،كيكرىكف ليـ اإليماف باهلل، كالعمؿ بطاعتو. كى

 (.2) زييف الشياطيف ليـ ما ىـ عميو أنيـ عمى الصكاب كاليدلبت

 معاني المفردات: رابعًا:
ًبيًؿ{ أم: الصراط المستقيـ، كالديف القكيـ د كنىييـٍ عىًف السَّ  (.3) }كىإًنَّييـٍ لىيىصي

{" أم كيحسب الكفار أنيـ عمى نكر كبصيرة كىدايةو مف أمرىـ  بيكفى أىنَّييـ م ٍيتىديكفى يىٍحسى  (.4")}كى
  

                                                           
، محمد سيد طنطاكم ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة ،  (80/ 13الكسيط )انظر: التفسير  -1

 القاىرة ، الطبعة: األكلى.
محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )المتكفى:  (،390/ 8انظر: محاسف التأكيؿ )2- 

 ىػ. 1418العمميو، بيركت،الطبعة: األكلى، ىػ(،تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد،دار الكتب 1332
 (.766تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:   -3
 (.146/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني )  -4
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 خامساَ": البَلغة:
د كنىييـٍ »التعبير بالفعؿ المضارع:  - بيكفى « »لىيىصي يىٍحسى داللة عمى استمرارية العممية فيي قائمة مستمرة « كى

 (.1)كال يراىا الضالكف السائركف إلى الفخ كىـ ال يشعركفمعركضة لؤلنظار يراىا اآلخركف، 
ًبيؿً »التٍَّعًريؼي ًفي   .(2)تىٍعًريؼي اٍلًجٍنسً « السَّ

ـٍ  ًبيًؿ{ ، حيث ذكر الكناية عف الشيطاف كابف آدـ بمفظ الجمع في قكلو: }كىإًنَّيي ـٍ عىًف السَّ د كنىيي }كىإًنَّييـٍ لىيىصي
} ـٍ د كنىيي  (.3)لىيىصي

 القراءات:سادسًا: 
 (.4)اھبكسر كالباقكف ،السيف جعفر بفتح كأبك كحمزة عامر كعاصـ ابف : كيحسبكف

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
يظف أنو عمى الطريؽ الصكاب كلكف الحقيقة  ،أف اإلنساف الكافر بمبلزمتو لمشيطاف كٕاتباعو لو -1

 تنفي  ذلؾ. 
ميمة الشياطيف خطيرة تستكجب الحذر مف كساكسيـ كٕاغراءاتيـ، فيـ يصدركف الناس عف  فَّ أ -2

كقيؿ: كيحسب الكفار أف  ،لمكفار أنيـ عمى الحؽ ك أنيـ ميتدكف ؿى خيَّ سبيؿ اليدل، حتى يي 
 .(5) الشياطيف ميتدكف، فيطيعكنو

 :يوم القيامةن االشيطبراءة الكافر من  المطمب الثالث:
 .(79)الزخرف: َحتَّى ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْيِن َفِبْئَس اْلَقِرينُ  تعالى: قاؿ هللا
 المناسبة:أواًل: 

ذكر أف مف فاز بالماؿ كالجاه صار كاألعشى عف  ،"بعد أف بيف أف الماؿ متاع الدنيا ، كنعيـ اآلخرة 
ذكر هللا كصار مف جمساء الشياطيف المضميف الذيف يصدكنو عف السبيؿ القكيـ، كيظف أنو ميتد، ألنو 
يتمقى مف الشياطيف ما يبلئـ أخبلقو فيألفو كال ينكره، ثـ ذكر أنو إذا جاء يكـ القيامة تبرأ الكافر مف 

 (.6)ليت بيني كبينؾ بعد ما بيف المشرقيف"الشيطاف قرينو كقاؿ لو: 

                                                           

 (.3189/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )1- 
 (.212/ 25التحرير كالتنكير ، البف عاشكر ) 2-

بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي  ، أبك الحسف عمي(45/ 20انظر: التفسير البسيط ) -3
 ىػ. 1430ىػ( ،عمادة البحث العممي، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، الطبعة: األكلى، 468)المتكفى: 

 (.492مصحؼ القراءات العشر،البك العبل)ص:  -4
 (160/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )5- 

 (.88/ 25تفسير المراغي ) -6
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 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
فيتمنى لك  ،يندـ الكافر يكـ القيامة  اشد الندـ حيف يعمـ أف ما كاف ينكره أصبح كاقعان ال محالة      

بىٍينىؾى بيٍعدى اٍلمىٍشًرقىٍيًف، فىًبٍئسى اٍلقىًريفي  ،انو لـ يطع أكامر الشيطاف  فيقكؿ لمشيطاف: يا لىٍيتى بىٍيًني كى
حتى إذا عرض الكافر يكـ القيامة عمى هللا عز كجؿ، فإنو يتبـر بالشيطاف الذم ككؿ بو،  ،كالصاحب 

مشرؽ كالمغرب، فبئس كيتبرأ منو، كيتمنى الكافر أف بينو كبيف الشيطاف المقارف لو مف البعد ما بيف ال
 (.1) الصاحب المبلـز لئلنساف شيطانو

فاف قكلو تعالى: )بيٍعدى اٍلمىٍشًرقىٍيًف( مشرؽ الشتاء، كمشرؽ الصيؼ، كذلؾ أف الشمس تطمع في 
الشتاء مف مشرؽ تختمؼ فيو عف الصيؼ، كفي الصيؼ مف مشرؽ غيره؛ ككذلؾ المغرب تغرب في 

 (.2)مغربيف مختمفيف 

 المفردات: ثالثًا: معاني
آءىنىا{ ذلؾ الغافؿ المتعامي تَّى ًإذىا جى  (.3)}حى

 (.4)}بيٍعدى المشرقيف{ أم بعدى المشرًؽ كالمغرًب أم تباعيدى كؿى منيما عف اآلخرً 
 (.5)أنت ألنؾ كنت سببان في شقائي بتزينؾ الباطؿ لي }فىًبٍئسى القريف{ أم فبئس الصاحبي 

 رابعًا:البَلغة:
 أراد بذلؾ المشرؽ كالمغرب فغمب المشرؽ ألنو أشير الجيتيف. (بيٍعدى اٍلمىٍشًرقىٍيفً  :)التغميب في قكلو

اًزيَّةه  ايىةه مىجى ب بى الًَّذم ىيكى غى تَّى اٍبًتدىاًئيَّةه، كىًىيى تيًفيدي التَّسى تَّى ًفيًو اٍسًتعىارىةه تىبىًعيَّةه  ،حى خامساَ": (6)فىاٍسًتٍعمىاؿي حى
 القراءات:
تَّى ًإذا جاءاناكىاٍبف كثير كىاٍبف عىامر كى قىرىأى نىاًفع  يىاًطيف أىبيك بكر )حى ( عمى اٍثنىٍيًف يىٍعًني اٍلكىاًفر كقرينو مف الشَّ

بىٍينؾ بعد المشرقيف{  يؼ كمشرؽ الشتىاء  ،كحجتيـ قىٍكلو }يىا لىٍيت بيني كى قىرىأى  ،يىٍعًني بعد مشرؽ الصَّ كى
اءىنىا( كىاًحدنا كىحده  كؿ ًإلىٍيًو فاجتزئ اٍلبىاقيكفى )جى ة بإنفاذ الرَّسي مىٍيًو اٍلحجَّ أفرد ًباٍلًخطىاًب ًفي الد ٍنيىا كأقيمت عى

                                                           
 (.156/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر باختصار: -1
 (.607/ 21جامع البياف، لمطبرم )انظر:  -2
ىػ(،المطبعة المصرية 1402محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى:  (،605/ 1أكضح التفاسير ) -3

 .ـ 1964ىػ ، فبراير  1383كمكتبتيا ،الطبعة: السادسة، رمضاف 
 (.47/ 8العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد )إرشاد  -4
 (.146/ 3صفكة التفاسير ، لمصابكني) -5
 (.212/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -6
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ا قىاؿى }لينبذف ًفي الحطمة{ الو كحجتيـ قىٍكلو  [.4]اليمزة: ،ًباٍلكىاًحًد عىف ااًلٍثنىٍيًف كىمى مى كىاٍلمرىاد لينبذف ىيكى كى
مف يىعش عىف ذكر الرٍَّحمىف{ (.1) ،قبميىا  [.37الزخرؼ: ]،}كى

 الحصانة من مكائد الشيطان:
 األكؿ: إحفظ هللا بتحقيؽ اإلخبلص في تكحيده سبحانو.

 الثاني: إحفظ هللا في تعظيمو باإلكثار مف ذكره.
الثالث: إحفظ هللا في التزاـ تقكل هللا تعالى، كبتسخير جكارحؾ في االجتياد بالعمؿ بمراضيو سبحانو، 

 كاجتناب نكاىيو.
 (.2)بالتزاـ أفعاؿ مخصكصة أرشدت إلييا السنة النبكية الكريمة ()إحفظ هللا باالقتداء بالنبيالرابع: 

 ما يستفاد من اآليات:سادسًا: 
فاف الشيطاف يعمف براءتو يـك القيامة مف قرينو  ،كالبراءة منو ،تخمى الشيطاف عف قرينو يـك القيامة -1

ٍيطىافي  الكافر قىاؿى الشَّ ـٍ محتجان بقكلو: }كى ـٍ فىأىٍخمىٍفتيكي ٍدتيكي ؽًٌ كىكىعى ـٍ كىٍعدى اٍلحى لىمَّا قيًضيى اأٍلىٍمري ًإفَّ اّلِلَّى كىعىدىكي
كي  ليكميكا أىٍنفيسى ٍبتيـٍ ًلي فىبلى تىميكميكًني كى ـٍ فىاٍستىجى ٍمطىافو ًإالَّ أىٍف دىعىٍكتيكي ـٍ ًمٍف سي مىٍيكي مىا كىافى ًليى عى { ]إبراىيـ: كى ـٍ

22.] 
 ة يـك القيامة لئلنساف الذم اتبع الشيطاف كحاد عف سبيؿ الحؽ.الحسرة كالندام -2
فاف الصاحب األميف ؛ كاالبتعاد عف قرناء السكء ،ضركرة مبلزمة الصاحب الصادؽ كاألميف -3

فبل يتكرع في ضبللؾ  ،كأما صاحب السكء ،كيعينؾ عمى فعؿ الطاعات كالخيرات ،يذكرؾ باهلل
 كبعدؾ عف هللا.

 كٕابعاده عف اليدل. ،ف بسبب ضبللوتكبيخ اإلنساف لمشيطا -4
تتجمى الحقيقة المٌرة في اآلخرة، حيف يتبرأ الكافر مف قرينو الشيطاف، كيتمنى البعد عنو كالبعد   -5

  (.3ألنو سبب في كركده النار) ؛بيف المشرؽ كالمغرب...

                                                           
 (.650حجة القراءات، البف زنجمة )ص:  -1
 .د خالد بف عبد الرحمف بف عمي الجريسي (،112التحصيف مف كيد الشياطيف، )ص:  -2
 (.160/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
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 الشياطين والكفار يعذبون يوم القيامة: المطمب الرابع:

 .(78الزخرف:) َوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَمْمُتْم َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن  تعالى: قاؿ هللا
 المناسبة:أواًل: 

ألف مف فاز  ؛بعد أف بٌيف هللا تعالى أف الماؿ متاع الدنيا، كىك زائؿ، نٌبو إلى آفات الماؿ"
بالماؿ كالجاه صار كاألعشى المعرض عف ذكر هللا، كصار مف جمساء الشياطيف الضاليف المضميف 

 ،فيتبرأ الكافر مف قرينو الشيطاف ،الذيف يصدكف الناس عف طريؽ اليداية في الدنيا، أما في اآلخرة 
فاف ،(1ف يفيده في الدنيا")كىما في العذاب مشتركاف، كاالشتراؾ في العذاب ال يفيد التخفيؼ كما كا

فاف أحسف اإلنساف استخدامو فيك لو ذخر عند ،الماؿ إما أف يككف نعمة لؾ كٕاما أف يككف نقمة عميؾ
فاف ىذا  ،كأما إف أساء استخدامو فانو يككف كباالن كحسرة عميو يكـ القيامة في نار جينـ ،هللا تعالى 

 الماؿ يحمى عميو في نار جينـ فيككل بو صاحبو.

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
ـٍ ًفي اٍلعىذىاًب  ( أييا الغافمكف عف ذكر هللا في الدنيا )ًإٍذ ظىمىٍمتيـٍ أىنَّكي ـي اٍليىٍكـى لىٍف يىٍنفىعىكي قكلو: )كى

( فمف يخفؼ عنكـ اليكـ مف عذاب هللا اشتراككـ فيو، ألف لكؿ كاحد منكـ نصيبو منو ك لىٍف  ،ميٍشتىًركيكفى
ـي ااًل  ـي اٍليىٍكـى ميٍشتىًركيكفى ًفي اٍلعىذىابً يىٍنفىعىكي نىاؤيكي قيرى ـي اٍليىٍكـى فىأىٍنتيـٍ كى ا كيٍنتيـٍ ميٍشتىًرًكيفى ًفي الد ٍنيىا  ،ٍعًتذىاري كىالنَّدى كىمى
 (.2)ًفي اٍلكيٍفرً 

 ثالثًا: معاني المفردات:
رٌ   (.3)نفعو نىٍفعان  ،ينفعكـ: الٌنفع: ضٌد الضَّ

 (.4)كأصمو كضع الشئ في غير مكضعو ،يىٍظًمميوي ظيٍممان كمىٍظًممىةن ظممتـ ]ظمـ[ ظىمىمىوي 

 رابعًا:البَلغة:
ـٍ ًفي اٍلعىذاًب ميٍشتىًركيكفى تعميؿ، أم:" لف ينفعكـ تمنيكـ، ألٌف حقكـ أف تشترككا أنتـ كقرناؤكـ في  قكلو أىنَّكي

 (.5العذاب كما كنتـ مشتركيف في سببو كىك الكفر" )
                                                           

 (.155/ 25التفسير المنير،  لمزحيمي ) 1-
 ( .214/ 7(، تفسير البغكم )607/ 21انظر: جامع البياف، لمطبرم )2- 

 ىػ(170، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى: (158/ 2العيف، ) -3
 .ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي ، دار كمكتبة اليبلؿ ، تحقيؽ: د

نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  بيأل (،1977/ 5الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ) -4
 ـ. 1987،   ىػ 1407ىػ( ،تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،الطبعة: الرابعة 393

 (.252/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) 5-
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 البيانية:المطائف خامساَ": 
ـي{ : "في فاعًمو قكالف، أحدىما: أنو ممفكظه بو، كىك  لىف يىنفىعىكي يًًٌزىا التقدير: « أنَّكـ»قكلو: }كى كما في حى

ى الميصاب  ي، كما يىٍنفىعي االشتراؾي في مصائب الدنيا فيتأسَّ كلف يىٍنفىعىكـ اشتراكيكـ في العذاب بالتأسًٌ
  بمثًمو...

يـ ضميرى التمنًٌي المدلكؿى عميو بقكلو: }ياليت بىٍيًني{ أم: لف يىٍنفىعكـ فقدَّ  ،كالثاني: أٌنو مضمره  ره بعضي
نًٌٍيكـ البيٍعدى"  (.1)تىمى

 ما يستفاد من اآليات:سادسًا: 
كأنيـ تقاسمكا  ،إف اشتراؾ الشياطيف كالكافريف في العذاب يكـ القيامة ال يخفؼ عنيـ العقكبة -1

 و مف العذاب.لكؿ كاحد منيـ نصيبى  فافَّ  -كالعياذ باهلل-ا في جينـ أمَّ  ،في الحكـ فقط العذاب
 هللا عز كجؿ في الدنيا كاآلخرة. تكجب غضبى  ،أف عاقبة الظمـ كخيمة -2
النار التأسي كما يتأٌسى أىؿ المصائب في الدنيا، فيقكؿ أحدىـ: لي في الببلء  ينفع أىؿى  ال -3

في اآلخرة لـ ينفعيـ التأسي شيئا لشغميـ كالمصيبة أسكة، فيخفؼ ذلؾ مف حزنو، فإذا كاف 
 (.2بالعذاب)

  

                                                           
 (.590/ 9الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، لمسميف الحمبي ) -1
 (.160/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -2
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 إن ىدى هللا ىو اليدى : المطمب الخامس:

مَّ َأْو َتْيِدي اْلُعْمَي َوَمْن َكاَن ِفي َضََلٍل ُمِبيٍن  تعالى: قاؿ هللا  (.40)الزخرؼ: َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّ
 سبب نزول اآلية :أواًل: 

فنزلت  ؛و في دعاء قكمو، كىـ ال يزيدكف إال إصراران عمى الكفرنفسى  تعبي يي  )) كاف رسكؿ هللا
َـّ.. اآلية)  (.1اآلية: أىفىأىٍنتى تيٍسًمعي الص 

 المناسبة:ثانيًا: 
بعد أف كصؼ هللا تعالى المعرضيف عف ذكره باإلعراض عف ذكره، كصفيـ أيضا بالصمـ 

 لككنيـ في ضبلؿ مبيف. ؛حؽكا أذانيـ  كأغمقكا أعينيـ  عف الألنيـ أصم   ؛كالعمى
 ثالثًا: المعنى اإلجمالي:

َـّ( :" مف قد سمبو هللا استماع حججو ( )يقكؿ تعالى ذكره لنبيو محمد : )أىفىأىٍنتى تيٍسًمعي الص 
التي احتٌج بيا في ىذا الكتاب فأصمو عنو، أك تيدم إلى طريؽ اليدل مف أعمى هللا قمبو عف إبصاره، 

 (.2)الشيطاف، فزيف لو الردل"كاستحكذ عميو 
 معاني المفردات: رابعًا:

الصـ :جمع األصـ، كىك الذم ال يسمع، كأراد بو الذم ال ييتدم كال يقبؿ الحؽ، مف صمـ 
فأما الذم صـ  ،فاف الذم ال يسمع الكبلـ صمت أذناه عف سماع الكبلـ ،(3)األذف العقؿ، ال صمـى 

:}َأَفََل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَمى ُقُموٍب فيك كما قاؿ تعالى ،فقد صـ قمبو ،عف سماع آيات القراف كىدايتو
 [.24]محمد:  ،{ َأْقَفاُلَيا

، عىًميى يىٍعمىى عىمىن   (.4)عمي: العىمىى: ذىىابي البىصرى
 (.5)مف ينحرؼ عىف ديف هللا الحنيؼ : كؿ  ضبلؿ: الضاؿ   

 خامساَ": البَلغة:
َـّ أىٍك تىٍيًدم اٍلعيٍميى استعارة تمثيمية، شبو الكفار بالصـ كالعمى.أىفىأىٍنتى   تيٍسًمعي الص 

 كاليمزة: إنكار تعجيب مف أف يككف ىك الذم يقدر عمى ىدايتيـ بعد استغراقيـ في الضبلؿ.
ًمنا جناس االشتقاؽ، لتغير الشكؿ كبعض الحركؼ بينيما ٍمنا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف ريسي  (.6)أىٍرسى

                                                           
 (.155/ 25انظر:  نفس المرجع، لمزحيمي ) -1

 (.608/ 21جامع البياف، لمطبرم ) 2-
 (.53/ 3ث كاألثر، البف األثير الجزرم )النياية في غريب الحدي -3
 .(266/ 2العيف، لمفراىيدم ) -4
 (.543/ 1) مجمع المغة العربية بالقاىرة المعجـ الكسيط، -5
 (.153/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -6
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بلؿو ميًبيفو )أى  مىٍف كافى ًفي ضى َـّ أىٍك تىٍيًدم اٍلعيٍميى كى  (40فىأىٍنتى تيٍسًمعي الص 
"ىذا االستفياـ فيو معنى النفي أم أنو ليس يمكنؾ ىداية مف سددنا بصيرتو، كلٌبسنا عميو رشده، كمف 

 (.1)صببنا في مسامع فيمو رصاص الشقاء كالحرماف.. فكيؼ يمكنؾ إسماعو؟!"

 المطائف البيانية:سادسًا: 
يقكؿ جٌؿ ثناؤه: ليس ذلؾ إليؾ، إنما ذلؾ إلى هللا الذم بيده صرؼ قمكب خمقو كيؼ شاء، كٕانما أنت 

 (.2منذر، فبمغيـ النذارة)

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
 (.3لو كال مبصر") لو كال مسمعى  و حسب سنتو في ذلؾ ال ىادمى "بياف أف مف أعماه هللا كأصمَّ  -1
تباع دعكة الرسؿ ىك مف كسكسة الذم صرفيـ عف اليداية  كا عمة ىذا العمى  كالصًـٌ  أف -2

 .الشيطاف
عند حزنو كأسفو إلعراض قكمو عف قبكؿ رسالتو، قائبلن لو: ليس لؾ مف  (("تسمية هللا لنبيو  -3

 (.4األمر شيء، فبل تستطيع ىداية العشٌي الصـٌ العمي الضاليف، فبل يضيؽ صدرؾ إف كفركا")
 (.4كفركا")

فمف اتبع األنبياء كلحؽ بيـ فقد نجى  ،كأف الرسؿ مكمفكف فقط بالتبميغ ،أف اليداية مف هللا كحده -4
 عف دعكتيـ فقد خسر الدنيا كاآلخرة. كمف عاداىـ كصدَّ  ،كفاز

فيـ مكمفكف  ،رسالة صريحة إلى الدعاة بعدـ القنكط كاليأس كاالستمرارية في الدعكة إلى هللا تعالى -5
كمف شاء أعمى قمبو  ،مف شاء ىداه -تعالى -ا النتائج فيي عند هللاكأمَّ  ،اية الناسفقط بالتبميغ كىد

 فأضمو.
 
 
 
 
 

                                                           
ىػ( ،تحقيؽ: إبراىيـ 465عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم )المتكفى:  (،368/ 3لطائؼ اإلشارات ) -1

 البسيكني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، مصر ،الطبعة: الثالثة.
 (.608/ 21جامع البياف ، لمطبرم) -2
 (.642/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -3
 (.160/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -4
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 الرابع المبحث

 (25-21 (اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 
 

 كفيو أربعة مطالب:

 سنة هللا في المتآمرين عمى  شخص رسول هللا. المطمب األول:

 صدق وعد هللا تعالى لرسولو.  المطمب الثاني:

 .وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادًا وعمَلً  المطمب الثالث:

 .شرف هللا ىذه األمة بالقرآن المطمب الرابع:
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 سنة هللا في المتآمرين عمى  شخص رسول هللا. المطمب األول:

 .(21)الزخرف: ِمْنُيْم ُمْنَتِقُمونَ َفِإمَّا َنْذَىَبنَّ ِبَك َفِإنَّا  تعالى: قاؿ هللا
 المناسبة:أواًل: 

خبر فمـ تحرؾ عندىـ ساكنان، أ ،ىؤالء ال تؤثر في قمكب ()هللا تعالى أف دعكة الرسكؿ  بٌيف       
 ،(1)حياتو أك بعد كفاتو ا حاؿى بأنو ال بد كأف ينتقـ ألجمو منيـ، إمَّ  ، لو تسمية ))رسكلو  -تعالى–هللا 

 قبؿ ىجرىـ. جميع الكسائؿ المتاحة لديو فى دعكة الكافريف أف يستنفذى فينبغي عمى الداعية المسمـ 

 المعنى اإلجمالي:ثانيًا: 
( -الصبلة كالسبلـ-يطمئف هللا تعالى نبيو عميو        ،قائبلن لو: فىًإمَّا نىٍذىىبىفَّ ًبؾى فىًإنَّا ًمٍنييـٍ ميٍنتىًقميكفى

 (.2ا منيـ منتقمكف )فاعمـ بخبرنا الصادؽ أنَّ  ؛ أم: فإف ذىبنا بؾ قبؿ أف نريؾ ما نعدىـ مف العذاب

 معاني المفردات:ثالثًا: 
{: أم" نتكفينؾ قبؿ تعذيبيـ")  (.3}نىٍذىىبىفَّ ًبؾى

{: "أم معذبكىـ في الدنيا كفي اآلخرة") ٍنتىًقميكفى  (.4}مي

 البَلغة: رابعًا:
": ما زائدة لمتأكيًد بمنزلًة الـ القسـً في أنَّيا ال تفارؽي النكفى المؤكدة)"فىًإنَّا   (.5ًمٍنييـ م نتىًقميكفى

 المطائف البيانية:خامسَا: 
 (.42-41)الزخرؼ ُرونَ َفِإمَّا َنْذَىَبنَّ ِبَك َفِإنَّا ِمْنُيْم ُمْنَتِقُموَن َأْو ُنِرَينََّك الَِّذي َوَعْدَناُىْم َفِإنَّا َعَمْيِيْم ُمْقَتدِ 

عف سؤاؿ إنزاؿ العذاب المكعكد ليـ عمييـ، ثـ المنع فيو ()فيو داللة  كاضحة عمى منع رسكؿ اّلِلَّ 
الف ذلؾ ىك مف اختصاص هللا  : النيي عف سؤاؿ بياف كقت نزكؿ العذاب عمييـ؟أحدىمامف كجييف:

 كحده.
"، كأنو يقكؿ: ليس ذلؾ إليؾ، : النيي عف استعجالو كقكع العذاب بيـ؛ كقكلو: والثاني ـٍ "كىالى تىٍستىٍعًجٍؿ لىيي

 (.6)إنما ذلؾ هلل كحده: إف شئت أنزلت في حياتؾ كأريتؾ ذلؾ، كٕاف شئت أمتؾ كلـ أرؾ شيئنا مف ذلؾ

                                                           

 . (155/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 1-
 (.766انظر: تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -2
 (.605/ 1أكضح التفاسير، البف الخطيب) -3
 (.642/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -4
 (.48/ 8انظر:إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبى السعكد ) -5
 (.167/ 9انظر: تأكيبلت أىؿ السنة، لمماتريدم )-6
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 : ما يستفاد من اآليات:سادساً 
تعالى لو منيـ و مكرىان؟ انتقـ هللا مإذا أخرج الرسكؿى مف قك  ،"مف سنة هللا تعالى في األمـ الكافرة -1

 (.1فأىمكيـ")
 فاف العذاب كاقع بيـ ال محالة. ،باالنتقاـ مف الكافريف عاجبلن أـ أجبلن   ) )طمأنة النبي محمد -2
أك بعد كفاتو، فاهلل قادر  ((إف تعذيب المشركيف آت عاجبل أـ آجبل، سكاء في حاؿ حياة النبي  -3

 (.2عمى كؿ شيء)
  

                                                           
 (.644/ 4انظر: أيسر التفاسير لمجزائرم ) -1
 (.160/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -2
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 صدق وعد هللا تعالى لرسولو: المطمب الثاني:

 .(24)الزخرف: َأْو ُنِرَينََّك الَِّذي َوَعْدَناُىْم َفِإنَّا َعَمْيِيْم ُمْقَتِدُرونَ  تعالى: قاؿ هللا
 المعنى اإلجمالي:أواًل: 

{ خاطب هللا تعالى نبيو قائبل:}أىٍك نيًريىنَّؾى         كفى ـٍ م ٍقتىًدري مىٍيًي ـٍ فىًإنَّا عى فاف لمعمماء  الذم كىعىٍدنىاىي
 نذكر منيا ما يمي: ، كالمفسريف فييا أقكاؿى 

القكؿ األكؿ: أم نرينَّؾ يا محمد العذاب الذم كعدناىـ بو في حياتؾ فًإنا قادركف عمييـ فيـ في 
 قبضتنا ال يفكتكننا.

 هللا ذلؾ يـك بدر. عباس: قد أراه القكؿ الثاني: قاؿ ابفي 
كثير: المعنى ال بدَّ أف ننتقـ منيـ كنعاقبيـ في حياتؾ أك بعد كفاتؾ، كلـ يقبض  القكؿ الثالث: قاؿ ابفي 

 (.1) رسكلو حتى أقرَّ عينو مف أعدائو -تعالى-هللا 

نبيو فاف هللا عز كجؿ كعد  ،مف خبلؿ األقكاؿ السابقة: يتبيف أف جميعيا تحتمؿ المعنى المراد       
حينما انتصر ،كقد تحقؽ ذلؾ يكـ بدر ،فاآلية نزلت في مكة قبؿ غزكة بدر ،باالنتقاـ منيـ كعقابيـ

فاف هللا عز كجؿ كٕاف  ،كأما قكؿ ابف كثير: فيك أيضان يحتمؿ المعنى المراد ،المسممكف عمى الكافريف
ـٍ  الى ذلؾ بقكلو:)كقد أكد هللا تع ،فمف يفمتكا مف عقاب اآلخرة ،لـ ينتقـ منيـ في الدنيا  مىٍيًي فىًإنَّا عى

كفى  ٍقتىًدري  (.مي
 معاني المفردات:ثانيًا: 

: ًشدَّةي اٍلقيٍدرىًة، كىاٍقتىدىرى أىٍبمىغي ًمٍف قىدىرى   (.2) ،مقتدركف: كىااًلٍقًتدىاري
 (. 3قادر مقتدر ذك قدرة كمقدرة)

 القراءات:ثالثًا: 
 (.4) بفتحيا مشددة كالباقكف ،النكف ركيس بسككف : قرأ نرينؾ أك

 ما يستفاد من اآليات: رابعًا:
 (.5صدؽ كعد هللا تعالى لرسكلو فإنو ما تكفاه حتى أقر عينو بنصره عمى أعدائو) -1
 كسكء العاقبة كالمصير يـك القيامة. ،عمييـ ()إلحاؽ اليزيمة بالكفار في الدنيا بانتصار الرسكؿ  -2

                                                           
 (.147/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) -1
 (.218/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -2
 (.56/ 2) أحمد، الزمخشرم جار هللاأبك القاسـ محمكد بف عمرك بف  أساس الببلغة، -3
 (.492مصحؼ القراءات العشر، ألبي العبل)ص: -4
 (.644/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -5
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ليس إال لحكمة أرادىا هللا عز كجؿ كىي إقامة الحجة  ،إف تأخير استحقاؽ كقكع العذاب في الدنيا -3
 عمييـ.
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 :وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادًا وعمَلً  المطمب الثالث:

 .(27)الزخرف:  َفاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَك ِإنََّك َعَمى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  تعالى: قاؿ هللا

 المناسبة:أواًل: 
هللا سبحانو انو سينتقـ لرسكلو أمره أف يتمسؾ بما أمره بو، فإنو عمى صراط "بعد أف بيف 

 (.1)"مستقيـ نافع، ىك منيج القرآف الذم فيو شرؼ عظيـ لو كلقكمو، كسكؼ يسألكف عف القياـ بحقو

 المعنى اإلجمالي:ثانيًا: 
{ أم فتمسٍؾ يا محمد بالقرآف الذم أكحيناه} لؾ }ًإنَّؾى عمى ًصرىاطو  فاستمسؾ بالذم أيكًحيى ًإلىٍيؾى

{ أم فًإنؾ عمى الحؽ الكاضح كالطريؽ المستقيـ، المكصؿ إلى جنات النعيـ")  (.2م ٍستىًقيـو

 معاني المفردات:ثالثًا: 
بًٌحكا بكرة كعشيا( ى إلييـٍ أٍف سى  كأكحى هللا إلى أنبيائو. كأٍكحى، أم أشار. قاؿ تعالى: )فأىٍكحى

 (.3) [11]مريـ: 

 ستفاد من اآليات:ما ي رابعًا:
رفع اّلِلَّ تعالى مف معنكيات نبيو إلى القٌمة بإعبلمو بأنو عمى صراط مستقيـ يكصمو إلى هللا  -1

 كرضاه كثكابو.
 

 (.4كشرفو بالقرآف الذم ىك شرؼ لو كلقكمو مف قريش كالعرب قاطبة) ((إعبلء مجد النبي  -2
كٕالى جنات  ،ألنو اليادم إلى الصراط المستقيـ ؛ كجكب التمسؾ بكتاب هللا تعالى قكالن كعمبلن  -3

 النعيـ.
  

                                                           
 .(155/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
 (.147/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -2
 (.2520/ 6الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، لمجكىرم الفارابي ) -3
 (. 161/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -4
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 :شرف هللا ىذه األمة بالقرآن المطمب الرابع:

نَُّو َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلونَ  تعالى: قاؿ هللا َواْسَأْل َمْن َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن *َواِ 
َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَمِئِو َفَقاَل ِإنِّي *الرَّْحَمِن آِلَيًة ُيْعَبُدونَ ُرُسِمَنا َأَجَعْمَنا ِمْن ُدوِن 

 .(46-44)الزخرؼ:  َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

 : مقدمة: أوالً 
، أىلىٍيسى )أخبر اّلِلَّ تعالى عف تمرد فرعكف ككفره كعناده، ككيؼ نادل ًفي قىٍكًمًو" قائبلى:  يا قىٍكـً

كفى  ، كىىًذًه اأٍلىٍنياري تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتي، أىفىبل تيٍبًصري أم لما خاؼ فرعكف  ،(51)الزخرؼ:؟  (ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى
فييـ بصكتو مفتخرا، أك أمر مناديا ينادم بقكلو: أليس لي ممؾ  يؿ القكـ إلى مكسى، فجمعيـ كنادلم

 (.1كالسمطة المطمقة لي) مصر العظيـ، فبل ينازعني فيو أحد،

نَُّو َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن" )الزخرف:" سبب نزول اآلية :ثانيًا:   .(22َواِ 
مىٍيوً  كىافى  " ـي  عى بلى وي  يىٍعًرضي  السَّ مىى نىٍفسى ؟ اأٍلىٍمري  يىكيكفي  ًلمىفٍ : لىوي  قىاليكا فىًإذىا اٍلقىبىاًئًؿ، عى ، بىٍعدىؾى كىتى  سى

تَّى لىتٍ  حى ًئؿى  ًإذىا فىكىافى . اآٍليىةي  ىىًذهً  نىزى تَّى تىٍقبىؿي  الى  اٍلعىرىبي  فىكىانىتً  ،«ًلقيرىٍيشو : »قىاؿى  ذىًلؾى  عىفٍ  سي  قىًبمىٍتوي  حى
اري   (.2") .اأٍلىٍنصى

 المناسبة:ثالثًا: 
بيف تعالى أف إنكار عبادة األصناـ في رسالة محمد  ،"بعد أف أمر هللا رسكلو بالتمسؾ بالقرآف

)) ثـ بيف تعالى حاؿ  ،ليس خاصان بو، بؿ كؿ األنبياء كالرسؿ كانكا مجمعيف عمى إنكار االصناـ
مكسى كدعكتو مع فرعكف، التي ىي أشير ما يككف مف دعكات الرسؿ، كألف هللا تعالى أكثر مف ذكرىا 

لىقىٍد أىرٍ  ى ًبآيىاًتنىا{ التي دلت داللة قاطعة عمى صحة ما جاء بو مف في كتابو، فقاؿ: }كى ٍمنىا ميكسى سى
 (.3المعجزات، كالعصا، كالحية، كٕارساؿ الجراد، كالقمؿ)

  

                                                           
 (.166/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
 الديف أثير حياف بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف أبك ،(376/ 9) التفسير في المحيط البحر -2

 .بيركت – الفكر دار: الناشر،(ىػ745: المتكفى) األندلسي
 (.767(، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص: 155/ 25لمزحيمي )انظر: التفسير المنير، -3



69 
 

 المعنى اإلجمالي:رابعًا: 
ًلقىٍكًمؾى  ٍعنىاهي تشريفان لؾ كلقكمؾ، كلمف آمف بو كيقاؿ: كى {، ًقيؿى مى ًلقىٍكًمؾى يعني: العرب،  }كىإًنَّوي لىًذٍكره لَّؾى كى

ٍكؼى تيٍسأىليكف( كسكؼ يسألؾ ربؾ كٕاياىـ عما عممتـ فيو، كىؿ عممتـ بما  سى ألف القرآف نزؿ بمغتيـ )كى
 (. 1أمركـ ربكـ فيو، كانتييتـ عما نياكـ عنو فيو؟)

ٍكؼى تيٍسئىميكفى " سى " تيٍسأىليكفى ىىٍؿ أىدٍَّيتيـٍ  "كى : قىاؿى اٍلكىٍمًبي  ؿي كهه اأٍلىكَّ ًفيًو كيجي ـٍ ًبيىذىا  كى مىٍيكي ٍكرى ًإٍنعىاًمنىا عى شي
ؤىاؿى  ـى كىذَّبىوي، فىييٍسأىؿي سي ًميًؿ الثَّاًني: قىاؿى ميقىاًتؿه اٍلميرىادي أىفَّ مىٍف كىذَّبى ًبًو ييٍسأىؿي ًل ٍكًر اٍلجى : الذًٌ  تىٍكًبيخو الثَّاًلثي

مىٍيًو ًمفى التَّكىاًليؼً  ًمٍمتيـٍ ًبمىا دىؿَّ عى عىٍمنىا ًمٍف ديكًف  ،تيٍسأىليكفى ىىٍؿ عى ًمنىا أىجى ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف ريسي ٍف أىٍرسى كىاٍسأىٍؿ مى
ًف آًليىةن ييٍعبىديكفى  : إف ما جئت بو مخالؼ ((كسبب ىذا األمر أف الييكد كالمشركيف قالكا لمنبي  الرٍَّحمى

 .كالتأكيد، ال ألنو كاف في شؾ منولمف كاف قبمؾ، فأمره اّلِلَّ بسؤالو األنبياء عمى جية التكقيؼ كالتقرير 
قكمو، كما أرسمناؾ إلى ىؤالء   كسادةً  بحججنا إلى فرعكفى  (عميو السبلـ)كلقد أرسمنا يا محمد مكسى 

إني :المشركيف مف قكمؾ، فقاؿ مكسى لقكمو: إني رسكؿ رب العالميف، كما قمت أنت لقكمؾ مف قريش
 (.2رسكؿ هللا إليكـ)

 معاني المفردات: خامسَا:
 كلقد أرسمنا مكسى بآياتنا: أم أرسمناه بالمعجزات الدالة عمى صدؽ رسالتو.

 (.3إلى فرعكف كمؤله: أم كقكمو مف القبط)

 المطائف البيانية:سادسًا: 
":  قكلو: ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ليس المراد بسؤاؿ الرسؿ حقيقة السؤاؿ إلحالتو، كلكنو مجاز عف "كىاٍسأىٍؿ مىٍف أىٍرسى

 (.4؟)"كالفحص عف ممميـ، ىؿ جاءت عبادة األكثاف قط في ممة مف ممؿ األنبياء ،أديانيـالنظر في 

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
 ألنو نزؿ بمساف عربي مبيف. ؛ كقكمو بالقراف الكريـ (( ان ؼ النبي محمدأف هللا تعالى شرَّ  -1
 كاجتناب ما نيى عنو. ،ضركرة التمسؾ بكتاب هللا تعالى كالعمؿ بما أمر فيو مف التكاليؼ -2
 كىى التبميغ كدعكة الناس إلى اليداية كالتكحيد. ؛فكا بمياـ عظيمة مًٌ أف الرسؿ جميعان كي  -3

                                                           
، لمسمرقندل )290/ 2انظر: مختصر تفسير ابف كثير ) -1 / 21(، جامع البياف، لمطبرم )259/ 3(، بحر العمـك

610.) 
/ 21(، جامع البياف، لمطبرم )159/ 25) (، التفسير المنير، لمزحيمي635/ 27انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم ) -2

614.) 
 (.645/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -3
 (.254/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) -4
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: قبؿ الرسكؿ  (عمييـ السبلـ)ف ديف التكحيد قديـ، كنبذ الشرؾ قديـ، فإذا سئمت أمـ الرسؿ أ -4
؟ أجابكا ع كالسبب األقكل  ،ف السؤاليف بالنفيىؿ أذف هللا بعبادة األكثاف، كىؿ أمر بعبادة غير اّلِلَّ

إنكاره ألصناميـ، فبيف تعالى أنو غير مخصكص بيذا  في بغض الكفار كعداكتيـ لمنبي 
 (.1اإلنكار، كلكنو ديف كؿ األنبياء كدعكتيـ)

 كقد أكد هللا تعالى ذلؾ بقكلو:)كسكؼ تسألكف(. ،اإليماف المطمؽ بالبعث كالجزاء يـك القيامة -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.162/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
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 الخامس المبحث

 (91-23 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو أربعة مطالب:

 .((اآليات دليل عمى صدق الرسول المطمب األول:

 .بو موسى إتيام وبطَلن السحر المطمب الثاني:

 حرمة خمف الوعد ونكث العيد. المطمب الثالث:

 الفخر والمباىاة من صفات المتكبرين. المطمب الرابع:
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 .((المطمب األول: اآليات دليل عمى صدق الرسول
َوَما ُنِريِيْم ِمْن آَيٍة ِإالَّ ِىَي َأْكَبُر *َفَممَّا َجاَءُىْم ِبآَياِتَنا ِإَذا ُىْم ِمْنَيا َيْضَحُكونَ قاؿ هللا تعالى: 

 .(29-23)الزخرف: ِباْلَعَذاِب َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ ِمْن ُأْخِتَيا َوَأَخْذَناُىْم 
 أواًل: مقدمة:

مف مرة في القرآف، كأعادىا في ىذا المكضع مجممة ،حيث  قصة مكسى أكثرى كٌرر هللا تعالى 
كمع أٌف هللا ،أرسمو بحجة ظاىرة قاىرة إلى فرعكف كقكمو مف القبط، فقكبؿ باليزء كالضحؾ كالتكذيب 

إال أنيـ لـ يقابمكه إال بجفاء أكحش  ،عميو مف البٌينات شيئا إال كاف أكضح مما قبموسبحانو لـ يجر 
 (. 1)مما قبمو

 ثانيًا: المناسبة:
مَّد       اًه، فىبىيَّفى اّلِلَّي " ،((بعد أف طىعىفي كفار قريش ًفي نيبيكًَّة ميحى اًؿ كىاٍلجى ـى اٍلمى بىًب كىٍكًنًو فىًقيرنا عىًدي ًبسى

تً تىعىالىى  ؾ  ًفي ًصحَّ دى اٍلميٍعًجزىاًت اٍلقىاًىرىةى اٍلبىاًىرىةى الًَّتي الى يىشي ـي بىٍعدى أىٍف أىٍكرى بلى مىٍيًو السَّ ى عى اًقؿه أىفَّ ميكسى يىا عى
ٍيشو  ٍبيىةى الًَّتي ذىكىرىىىا كيفَّاري قيرى مىٍيًو ىىًذًه الش  دى ًفٍرعىٍكفي عى  (.2)"أىٍكرى

 ثالثًا: المعنى العام:
( فمما جاء مكسى فرعكف كمؤله بحججنا كأدلتنا عمى صدؽ )فىمىمَّ  كيكفى ـٍ ًمٍنيىا يىٍضحى ـٍ ًبآيىاًتنىا ًإذىا ىي اءىىي ا جى

قكلو، فيما يدعكىـ إليو مف تكحيد هللا كالبراءة مف عبادة اآللية، إذا فرعكف كقكمو مما جاءىـ بو مكسى 
مف الكفرة أنيـ إذا أتاىـ الرسؿ باآليات ىكذا عادة الفراعنة كالرؤساء  ،مف اآليات كالعبر يضحككف
ـٍ ًمٍف آيىةو ًإالَّ ًىيى أىٍكبىري ًمٍف أيٍخًتيا" أىٍم كىانىٍت آيىاتي  ،ضحككا منيـ، كاستيزءكا بيـ ما نيًريًي قىٍكليوي:" كى كى

:" ًإالَّ  ًقيؿى ـى ًممَّا قىٍبمىيىا. كى كىانىٍت كيؿ  كىاًحدىةو أىٍعظى ى مف كبار اآٍليىاًت، كى ًىيى أىٍكبىري ًمٍف أيٍخًتيا" أًلىفَّ اأٍليكلىى  ميكسى
... كحي ـ  الثَّاًنيىةي ًإلىى اأٍليكلىى فىيىٍزدىادي اٍلكيضي ـٍ ًباٍلعىذاًب" ،تىٍقتىًضي ًعٍممنا كىالثَّاًنيىةي تىٍقتىًضي ًعٍممنا، فىتيضى ٍذناىي " كىأىخى

ـٍ ًبًتٍمؾى اآٍليىاًت) مىى تىٍكًذيًبًي  (.3أىٍم عى
 المفردات: رابعًا: معاني

اآليات: ىى المعجزات، كممئو: أم أشراؼ قكمو، أخذناىـ: أم أخذ قير بالعذاب فأرسمنا 
 (.4عمييـ الجراد كالقٌمؿ كالضفادع)

 (.5)إذا ىـ منيا يضحككف( استيزاء كسخرية )
                                                           

 (.369/ 3لطائؼ اإلشارات ، لمقشيرم)انظر:  -1
 (.636/ 27مفاتيح الغيب، لمفخر الرازم ) -2
(، تفسير الجامع ألحكاـ 170/ 9(، تأكيبلت أىؿ السنة، لمماتريدم )614/ 21انظر: جامع البياف ، لمطبرم) -3

 (.97/ 16القراف، لمقرطبي )
 (.95/ 25تفسير المراغي ) -4
 (.359/ 12فتح البياف في مقاصد القرآف،البف لطؼ هللا الحسيني ) -5
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 (.1}إالَّ ًىيى أىٍكبىر ًمٍف أيٍختيىا{ قىًرينىتيىا الًَّتي قىٍبميىا)
 (.2يتكبكف كيقمعكف عف الذنكب كالمعاصي)يىٍرًجعيكفى معناه: 
 خامسًا: البَلغة:

دى  - اًضًريفى صى : ًكنىايىةن عىًف ااًلٍسًتٍخفىاًؼ ًباآٍليىاًت كىالتٍَّكًذيًب فىبلى يىتىعىيَّفي أىٍف يىكيكفى كيؿ  اٍلحى ًحؾي رى ًمٍنييـٍ كىالضَّ
ٍؤيىًة آيىةو ًإذٍ  قىعى ًعٍندى ري ، كىالى أىفَّ ذىًلؾى كى ًحؾه .  الضى ًحؾى يىا الى يىٍقتىًضي الضَّ  لىعىؿَّ بىٍعضى

ٍعنىى ًىيى أىٍكبىري ًمٍف أيٍخًتيا يىٍحتىًمؿي أىٍف ييرىادى ًبًو أىفَّ كيؿَّ آيىةو تىٍأًتي تىكيكفي أىٍعظىـى  - مى ًمفى الًَّتي إيجاز بالحذؼ:  كى
قىا لىًة اٍلمى اًبقىًة.قىٍبمىيىا، فىيىكيكفي ىينىاًلؾى ًصفىةه مىٍحذيكفىةه ًلدىالى ، أىٍم ًمٍف أيٍخًتيىا السَّ  ـً

ـٍ عىاًئدىةه ًإلىى ًفٍرعىٍكف كممئو) - ، كلىعىمَّيي ـٍ ٍذناىي ـٍ كأىخى اًئري اٍلغىٍيبىًة ًفي نيًريًي مى  (.3ضى
اًر اٍلصكرة الماضية فى الذىف. - اًرًع اًلٍسًتٍحضى ( التعبير عف الماضي ًبمفظ اٍلميضى ـٍ  )نيًريًي
ـٍ يىٍرًجعيك   -  .، كترقب حصكؿ تكبة الكفار إلى هللالعؿ تفيد معنى الترجي :فى لىعىمَّيي

 سادسًا: المطائف البيانية:
ـٍ ًمٍف آيىةو( ما نيًريًي ٍممىًة) كى مىى جي ـٍ ًباٍلعىذاًب( عى ٍذناىي ) كىأىخى  (.4أًلىفَّ اٍلعىذىابى كىافى ًمفى اآٍليىاًت) ،عيًطؼى

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
 صدؽ مف جاء بيا، كلكف ال تستمـز اإليماف ممف شاىدىا.اآليات دليؿ عمى  -1
فاف إمياؿ هللا ،(5قد يؤاخذ هللا األفراد أك الجماعات بالذنب المرة بعد المرة لعميـ يتكبكف إليو) -2

 لممذنبيف دليؿ عمى رحمة هللا تعالى لمنحيـ الفرصة لمتكبة كاإلقبلع عف الذنكب كالمعاصي.
كانكا  ( (فاف الكافريف عمى عيد رسكؿ هللا ،ف في كؿ زماف تشابو حاؿ الكافريف كالمنافقي -3

ككذلؾ فاف منافقي ىذا العصر يسخركف  ،يسخركف كيضحككف مف دعكة األنبياء كالمرسميف
 أف العمماء ىـ كرثة األنبياء. ،كقد غفمكا عف أمر ميـ ،كيستيزئكف بالعمماء كالصالحيف

 هللا تعالى لعميـ يرجعكف إلى الحؽ فيؤمنكف كيكحدكف. انتقاـ هللا تعالى مف المكذبيف لحكمة أرادىا -4
 (.6عما يمقاه مف صدكد قكمو عف دعكتو كرسالتو )) )تسمية الرسكؿ 

فقاؿ تعالى:  ،كىك أحد أكلي العـز الخمسة ،عمى الصبر كما صبر مكسى عميو السبلـ) )حممو  -5
ى ًبآياًتنىا{ أم بحججنا الدالة عمى صدؽ مكسى في دعكتو ك رسالتو إلى فرعكف  ٍمنىا ميكسى لىقىٍد أىٍرسى }كى

 (.7كقكمو)

                                                           
 (.652ؿ الديف المحمي )ص: تفسير الجبلليف، جبلؿ الديف السيكطي، جبل -1
 (.58/ 5انظر:  المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )-2
 (.226.225/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -3
 (.226/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -4
 (.646/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -5
 (165/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -6
 (645/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -7
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 .بو تيام موسىإالسحر وبطَلن المطمب الثاني: 

اِحُر اْدُع َلَنا َربََّك ِبَما َعِيَد  قاؿ هللا تعالى:  (28الزخرف:) ِعْنَدَك ِإنََّنا َلُمْيَتُدونَ َوَقاُلوا َيا َأيَُّو السَّ

 أواًل: المعنى العام:
بَّؾى  اًحري اٍدعي لىنا رى قاليكا يا أىي يىا السَّ يقتضي  ،ظاىر كبلميـ ىذا التناقض، فإف قكليـ: يا أييا الساحر ""كى

أف القائميف لذلؾ كانكا  تكذيبيـ لو، كقكليـ: ادع لنا ربؾ يقتضي تصديقو، كالجكاب مف كجييف:أحدىما
بَّؾى يريدكف عمى قكلؾ كزعمؾ، كقكليـ: إننا لميتدكف كعد نككا خبلفو،  مكذبيف، كقكليـ اٍدعي لىنا رى

 (.1كاآلخر: أنيـ كانكا مصٌدقيف")
اِحُر اْدُع َلَنا َربََّك ِبَما َعِيَد ِعْنَدَك ِإنََّنا َلُمْيَتُدوَن"كقكلو:   (.28) "َوَقاُلوا َيا َأيَُّو السَّ

 فإف قاؿ قائؿ: كيؼ يقكلكف لمكسى عميو السبلـ يىا أىي يىا الساحر كىـ يزعمكف أنيـ ميتدكف؟

فالجكاب أنيـ خاطبكه بما تقدـ لو عندىـ مف التسمية بالسحر، كمعنى بما عىيىدى عٍندىؾ أم بما 
ر بمنافية لقكليـ: فما كانت تسميتيـ إياه بالساح ،عيد عندؾ فيمىف آمف بو ًمٍف كشؼ العذاب عنو...

(  (.2ًإنَّنا لىميٍيتىديكفى

 ()كفساد قكليـ كادعائيـ باف النبي  ،كيتضح مف خبلؿ المعنى السابؽ زيؼ بطبلنيـ
ككؿ  مف أكتي شيئنا مف  ،يمكف أف يدركيا كؿ ذم عقؿ ،الساحر لو عبلمات تميزه عف غيره الف،ساحر

ا ظاىرنا، كظممة بادية، كذلؾ مف أثر كفره  الفراسة؛ مف ذلؾ أنؾ إذا نظرت إلى كجيو استشفيت فيو قبحن
أنو يكىـ سامعو بصبلح  ،كالعياذ باهلل، ثـ إنؾ إذا سمعت صكتو فستدرؾ حاالن مف نبرتو كلحف قكلو

(. فالسحر لو تأثير كلكنو بإذف هللا ال يصيب اإلنساف بشيء إال بقضاء هللا كقدره سبحانو 3فعمو)
 (.4فخمصو هللا منو) () بلج كلو دكاء، كقد كقع عمى النبيكلكف ىذا السحر لو ع ،كتعالى 

  

                                                           
 (.260/ 2التسييؿ لعمـك التنزيؿ ،البف جزم) -1
 (.257/ 4انظر باختصار: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) -2
د خالد بف عبد الرحمف بف عمي الجريسي، مؤسسة الجريسي لمتكزيع  (،187انظر: الحذر مف السحر )ص:  -3

 كاإلعبلف، الرياض.
الكتاب ،ىػ(1420عبد العزيز بف عبد هللا بف باز )المتكفى:  (32انظر: حكـ السحر كالكيانة كما يتعمؽ بيا )ص:  -4

 .منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات
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 التحصينات الشرعية من السحر:
حيد الربكبية كتكحيد األلكىية كتكحيد تحقيؽ التكحيد الخالص هلل تعالى: كذلؾ بأقسامو الثبلثة، تك  -1

 (.1األسماء كالصفات)
نة لقمب المؤمف، كالتي ينبغي لو  ،اإلكثار مف ذكر هللا تعالى -2 كمف أعظـ أنكاع الذكر الميحصًٌ

االشتغاؿ بيا: تبلكة القرآف الكريـ، مع االجتياد في تدب ره كحفظو، فيك يبطؿ أم سمطاف لمشياطيف 
 (.2الف قارئ القرآف يستعذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ )،أك لمف تقٌرب إلييـ مف سحر أك شعكذة 

 مفردات:ثانيًا: معاني ال
ا لىوي  تىٍعًظيمن ا قىاليكا ىىذىا تىٍكًقيرنا كى اًذؽي، كىإًنَّمى ـي اٍلكىاًمؿي اٍلحى : يىا أىي يىا اٍلعىاًل اًحري ـٍ يىا أىي يىا السَّ ٍحرى ًعٍندىىي ، أًلىفَّ السًٌ

ةن) ًصفىةن مىٍمديكحى  (.3كىافى ًعٍممنا عىًظيمنا كى
 .(4بما عيد عندؾ: أم بما أخبرتنا مف عيده إليؾ)

 (.5ف)يإنا لميتدكف: أم إف كشفت عنا العذاب  سنيتدم كنككف مف المؤمن

 ثالثًا: البَلغة:
: أسمكب نداء غرضو االستغاثة. - اًحري  يىا أىي يىا السَّ
 ادع: فعؿ أمر غرضو  الدعاء. -
: أسمكب خبرم ضربو طمبي -  ألنو مؤكد بأداتيف لمتككيد)إف( ك)الـ التككيد(. ،ًإنَّنىا لىميٍيتىديكفى

 رابعًا: المطائف البيانية:
بَّؾى  مىٍيًو اٍدعي لىنا رى ـو ميقىدَّرو دىؿَّ عى كىابه ًلكىبلى : جى ٍممىةي ًإنَّنا لىميٍيتىديكفى نَّا اٍلعىذىابى  ،جي ٍفتى عى كىشى أىم فىًإف دىعىٍكتى لىنىا كى

نىفَّ لىؾى   .لىنيؤىمًٌ
) ٍعنىى اٍلكىٍعدً  )ميٍيتىديكفى ـي فىاًعؿو ميٍستىٍعمىؿه ًفي مى ًرؼه ًلٍمميٍستىٍقبىًؿ ًباٍلقىًرينىةً  ،اٍس مىٍيًو قىٍكلو:  ،كىىيكى ميٍنصى كىمىا دٌؿ عى

( يىٍنكيثيكفى
6.) 

  

                                                           

، لعبد هللا بف محمد بف أحمد الطيار، دار المتعمـ، الزلفي، المممكة العربية  (42كيؼ تتخمص مف السحر )ص:  1-
 ـ. 2003ىػ،1424السعكدية ، الطبعة: األكلى 

 (.238انظر: الحذر مف السحر، لمجريسي )ص:  2-
 (.216/ 7، لمبغكم، ) معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف -3
 (.95/ 25تفسير المراغي ) -4
 (.645/ 4سير، لمجزائرم )انظر: أيسر التفا-5
 (.228/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -6
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 خامسًا: القراءات:
ـ اٍليىاء إتباعان لممصحؼ. احر( ًبضى  قىرىأى اٍبف عىامر )يىا أيو السَّ

)يىا أىييىا( باٍليىاء المفتكحة بعدىا ألؼ مدية  قىرىأى اٍلبىاقيكفى كرىة الن كر) ،كى قد ذكرت ًفي سي كى
1.) 

 سادساً": ما يستفاد من اآليات:
كما « فاف المرء ييخيَّؿ إليو أنو صنع شيئنا كلـ يصنعو ،خطكرة السحر كتأثيره عمى النفس البشرية -1

نىعى  ()ٌف رسكؿ هللا أى »،رضي هللا عنيا ئشةجاء في حديث عا يَّؿي ًإلىٍيًو أىنَّوي صى تَّى كىافى ييخى ، حى ًحرى سي
ـٍ يىٍصنىٍعوي  لى ٍيئنا كى  (.2«)شى

مع عمميـ المطمؽ بأنو نبي مرسؿ  ،كذب كافتراء السحرة كادعاءىـ بأف مكسى عميو السبلـ ساحر -2
 مف عند هللا تعالى.

كما قاؿ  ،كالتفريؽ بيف المرء كزكجو  ،فاف الساحر يقكـ بأعماؿ قبيحة،حرمة استعماؿ السحر -3
ٍكًجًو ... {]البقرة:  ا ييفىرًٌقيكفى ًبًو بىٍيفى اٍلمىٍرًء كىزى  [.102تعالى: }فىيىتىعىمَّميكفى ًمٍنييمىا مى

" حفصة رضي هللا عنيا؛ أنيا أمرت بقتؿ جارية ليا  كمف ذلؾ ما صح عف ،جكاز قتؿ الساحر -4
 (.3) «سحرتيا، فقتمت " 

ٍيثي أىتىىكىالى )كمما يؤكد ذلؾ قكلو تعالى: ،كذب السحرة كفشؿ إعماليـ  -5 اًحري حى  (.69 )طو: (ييٍفًمحي السَّ
دو ًإالَّ  )لقكلو تعالى: ،فالنفع كالضرر بيد هللا  ،الساحر ال يعمـ الغيب -6 ارًٌيفى ًبًو ًمٍف أىحى ـٍ ًبضى مىا ىي كى

ر   يىتىعىمَّميكفى مىا يىضي ، كى بلىؽو ًبًإٍذًف اّلِلًَّ ا لىوي ًفي اآلًخرىًة ًمٍف خى ًف اٍشتىرىاهي مى ًمميكا لىمى لىقىٍد عى ، كى ـٍ كىالى يىٍنفىعيييـٍ  (ىي
 .(102)البقرة: 

  

                                                           
 (.650انظر: حجة القراءات، البف زنجمة )ص:  -1
 (.3175(،حديث رقـ)101/ 4صحيح البخارم، باب :ىؿ يعفى عف الذمي إذا سحر، ) -2

ىػ(،دار ابف 1421)المتكفى: ( محمد بف صالح بف محمد العثيميف 509/ 1القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد ) 3-
( صححو اإلماـ محمد بف عبد الكىاب رحمو هللا بقكلو: 8/136الجكزم، المممكة العربية السعكدية، أخرجو البييقي )

 كصح عف حفصة.
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 .المطمب الثالث: حرمة خمف الوعد ونكث العيد

 .(50)الزخرؼ: َفَممَّا َكَشْفَنا َعْنُيُم اْلَعَذاَب ِإَذا ُىْم َيْنُكُثونَ  قاؿ هللا تعالى: 
 أواًل: المعنى العام:

ٍنييـي  ،يخبر هللا تعالى عف حاؿ الكافريف      ٍفنا عى كيكشؼ عف زيفيـ ككذبيـ بقكلو تعالى:)فىمىمَّا كىشى
: أم ىـ قد  ـٍ يىٍنكيثيكفى ( بعد دعاء األنبياء كالرسؿ كتضرعيـ نحكنا راجيف منا مناجيف ًإذا ىي اٍلعىذابى

 (.  1) دريف عمى اإلنكار كالعناد ببل تراخ كتأخيرمبا ،تفاجئكا عمى نقض ما عاىدكا بغتة 
؟ قمت: قكليـ ًإنَّنا  يقكؿ صاحب الكشاؼ:" فإف قمت: كيؼ سمكه بالساحر مع قكليـ ًإنَّنا لىميٍيتىديكفى
: كعد منكم إخبلفو، كعيد معزكـ عمى نكثو، معمؽ بشرط أف يدعك ليـ كينكشؼ عنيـ  لىميٍيتىديكفى

 (.2العذاب")

 المفردات: ثانيًا: معاني
: رفعؾ شيئان عما يكاريو كيغطيو، كرفع الغطاء عف الشيء)  (.3كشفنا: الكىٍشؼي

( ـٍ ٍيدىىي كف عى :النكث:ىك نقض العيد:أم إذا ىـ ينقيضي ـٍ يىٍنكيثيكفى  (.5كقيؿ }ينكثكف{ يغدركف) ،(4ًإذىا ىي

 ثالثًا: البَلغة:
ـٍ يىٍنكيثيكفى  -  كية الحكـ كتقريره فى نفس السامع.: تقديـ الضمير عمى الجممة الفعمية لتقىي
 فقد شبو هللا تعالى العذاب بالشيء المغطى. ،فمما كشفنا: داللة عمى أف هللا تعالى ستر عمييـ الذنكب -

 رابعًا: ما يستفاد من اآليات:
1- " كقد كاف  (34سراء: )اإل ،ضركرة الكفاء بالعيكد لقكلو تعالى:" كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مىٍسئيكالن

قاؿ:  ()أف معاكية ،فى سنف أبي داكد  كما جاء ،أعظـ خمؽ هللا كفاءان بالعيد () رسكؿ هللا
كؿى اّلِلًَّ  ًمٍعتي رىسي :  ((سى تَّى يىٍنقىًضيى »يىقيكؿي م يىا حى د  عيٍقدىةن كىالى يىحي ٍيده فىبلى يىشي بىٍيفى قىٍكـو عى مىٍف كىافى بىٍينىوي كى

كىاءو  مىى سى ـٍ عى  (.6«)أىمىديىىا أىٍك يىٍنًبذى ًإلىٍيًي
: نىزىؿى أىٍىؿي  أىبىاأف  ،كما جاء فى صحيح مسمـ  ،جكاز قتاؿ مف نقض العيد  -2 ، قىاؿى ٍدًرمَّ ًعيدو اٍلخي سى

كؿي هللًا  ؿى رىسي ، فىأىٍرسى ٍعًد ٍبًف ميعىاذو ٍكـً سى مىى حي ٍيظىةى عى ، فىمىمَّا دىنىا قىًريبنا  ((قيرى مىى ًحمىارو ، فىأىتىاهي عى ٍعدو ًإلىى سى
                                                           

 (.302/ 2نظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية، لمنخجكاني ) -1
 (257/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ، لمزمخشرم) -2
 (.297/ 5العيف، لمفراىيدم ) -3
 (.414/ 4انظر: معاني القرآف كٕاعرابو ، لمزجاج )-4
 (.157/ 3تفسير العز بف عبد السبلـ ) -5

 (،حكـ األلباني: صحيح.2759(،حديث رقـ)83/ 3سنف أبي داكد ، باب: فى اإلماـ يككف بينو كبيف العدك عيد،) 6-
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كؿي هللًا  اًر:  ((ًمفى اٍلمىٍسًجًد، قىاؿى رىسي يًٌ »ًلؤٍلىٍنصى ـٍ قيكميكا ًإلىى سى ٍيًركيـٍ »أىٍك « ًدكي : «خى ًء »، ثيَـّ قىاؿى ًإفَّ ىىؤيالى
ٍكًمؾى  مىى حي ليكا عى : فىقىاؿى النًَّبي  «نىزى ، قىاؿى ـٍ يَّتىيي تىٍسًبي ذيرًٌ : تىٍقتيؿي ميقىاًتمىتىييـٍ كى ٍكـً : »()، قىاؿى ٍيتى ًبحي قىضى

 (.1«...)هللاً 
  

                                                           

ٍف نىقىضى اٍلعىٍيدى، ) 1- كىاًز ًقتىاًؿ مى  (.1768(،حديث رقـ)1388/ 3صحيح مسمـ، باب: جى
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 المتكبرين:المطمب الرابع: الفخر والمباىاة من صفات 

َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِو َقاَل َيا َقْوِم أََلْيَس ِلي ُمْمُك ِمْصَر َوَىِذِه اأْلَْنَياُر َتْجِري ِمْن  :قاؿ هللا تعالى
 .(51)الزخرؼ: َتْحِتي َأَفََل ُتْبِصُرونَ 

 أواًل: المناسبة:
ٍنييـي اٍلعىذىابى نىكىثيكا ذىًلؾى اٍلعىٍيدى      ؼى عى مىةى ًفٍرعىٍكفى مىعى  ،"بىيَّفى تىعىالىى أىنَّوي لىمَّا كىشى كىى اّلِلَّي تىعىالىى ميعىامى لىمَّا حى كى

ٍعنىى  نادل ًفٍرعىٍكفي ًفي قىٍكًمًو كىاٍلمى : كى مىةى ًفٍرعىٍكفى مىعىوي فىقىاؿى ا ميعىامى كىى أىٍيضن ى، حى أىنَّوي أىٍظيىرى ىىذىا اٍلقىٍكؿى ميكسى
 (.1فقاؿ: قاؿى يىا قىٍكـً أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى كىىًذًه اأٍلىٍنياري تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتي")

 ثانيًا: المعنى العام:
{ مستعميا بباطمو، قد غره ممكو، كأطغاه مالو كجنكده: }يىا قىٍكـً أىلى  نىادىل ًفٍرعىٍكفي ًفي قىٍكًمًو قىاؿى ٍيسى ًلي }كى

{ أم: ألست المالؾ لذلؾ، المتصرؼ فيو، }كىىىًذًه األٍنيىاري تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتي{ أم: األنيار  ميٍمؾي ًمٍصرى
{ ىذا الممؾ الطكيؿ العريض، كىذا  كفى المنسحبة مف النيؿ، في كسط القصكر كالبساتيف. }أىفىبل تيٍبًصري

 ،ـ يفخر بأكصاؼ حميدة، كال أفعاؿ سديدة مف جيمو البميغ، حيث افتخر بأمر خارج عف ذاتو، كل
ـٍ ًبعىظىمىةً  الىًتًو فىنادل ًفي قىٍكًمًو يذكرىىي ييٍؤًمنيكا ًبًرسى ى كى ًشيى ًفٍرعىٍكفي أىٍف يىتًَّبعى قىٍكميوي دىٍعكىةى ميكسى  نىٍفًسًو ًلييثىبًٌتىييـٍ فخى

ًتًو) مىى طىاعى  (.2عى

 ثالثًا: معاني المفردات:
رىهي  وي، أك فاخى  (. 3) ،ناداهي: جالىسى

ٍكتً  ٍفعي الصَّ  فبل ينادم أحد عمى مف بحضرتو كقربو.  ،كالنداء يككف لمبعيد ،النًٌدىاءي: رى
كمىٍمؾي الطريؽ أيضان: كسطيوي) ،ممؾ: ممكت الشئ أممكو ممكان 

4.) 

 رابعًا: البَلغة:
 (.5لئلنكار، أم أقركا بما تعممكف مف أني ممؾ مصر)أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى االستفياـ لمتقرير، ال 

كفى تىٍقًريًرم  غرضو النٍَّفيً  ـي ًفي أىفىبل تيٍبًصري ٍنكىارى  ،ااًلٍسًتٍفيىا رى يىٍفًرضي لىييـي اإٍلً تَّى أىفَّ اٍلميقىرًٌ ـٍ حى ٍقرىاًرًى تىٍحًقيقنا إًلً
( كفى  (.6فىبلى يينكري

                                                           

 (.637/ 27مفاتيح الغيب ، لمفخر الرازم) 1-
 (.229/ 25(، التحرير كالتنكير، البف عاشكر )767انظر: تيسير الكريـ الرحمف ، لمسعدم)ص:  -2
 (.1338)ص:  حمد بف يعقكب الفيركزآبادللمجد الديف أبك طاىر م انظر: القامكس المحيط ،-3
 (.1609/ 4،) أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الصحاح تاج المغة كصحاح العربية -4
 (.163/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -5
 (.230/ 25انظر:  التحرير كالتنكير، البف عاشكر )-6
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 خامسًا: المطائف البيانية:
ـٍ لداللة ظاىر الكبلـ عمى المحذكؼ منو، كابتدأ قكلو: أىفىبل تيٍبصً  كفى أـ ال تبصركف، ثـ اقتصر عمى أى ري

ٍيره   (.1إخبارا منو، فقكلو: )أىفىبل( ... بمنزلة ىبل كلكال عمى معنى التخصيص) ،أىنىا خى

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
اذ المقاـ ىنا ينبغي أف يككف ،الظالميفذـ  هللا تعالى الفخر كالمباىاة فيما مف صفات المتكبريف ك  -1

 (.2مقاـ شكر كتكاضع هلل تعالى عمى نعمتو)
فأجابكه كلـ يعترضكا ،اذ نادل فييـ مغركران بنفسو كمالو ،استعباد فرعكف لقكمو كتسخيرىـ لطاعتو -2

 مع أنيـ يعممكف انو ليس عمى حؽ كانو كاذب.،عمى أفعالو 
كتباىيو بما لو مف ممؾ كمف سمطاف، كتساؤلو في فخر  ،غركر فرعكف عميو المعنة بأمكالو -3

؟»كخيبلء: كفى كانتفاخو عمى « .. أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى كىىًذًه اأٍلىٍنياري تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتي؟ أىفىبل تيٍبًصري
 (.3)كىك مجرد مف الجاه األرضي كالعرض الدنيكم ،مكسى عبد هللا كرسكلو 

كٕانما  ،ه مف سيدخؿ الناركحدى  فميس فرعكفي  ،عند هللا تعالى ـ كاحده أف األتباع كالمتبعيف مصيرى -4
 سيمحؽ بو مف زبانيتو مف أطاعكه في كفره كطغيانو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.59 /5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) -1
 (.648/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم )انظر:  -2

 .(3192/ 5في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب) 3-
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 السادس المبحث

 (95-94 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو أربعة مطالب:

 حرمة احتقار الفقراء. المطمب األول:
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 التحذير من غضب الرب تبارك وتعالى. المطمب الثالث:
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 المطمب األول: حرمة احتقار الفقراء

َفَمْواَل أُْلِقَي َعَمْيِو َأْسِوَرٌة ِمْن  * َأْم َأَنا َخْيٌر ِمْن َىَذا الَِّذي ُىَو َمِييٌن َواَل َيَكاُد ُيِبينُ  :قاؿ هللا تعالى 
 (.53:52)الزخرؼ َذَىٍب َأْو َجاَء َمَعُو اْلَمََلِئَكُة ُمْقَتِرِنينَ 

 أواًل: مقدمة:
شبييا  -تعالى–لككنو فقيرا عديـ الماؿ كالجاه، ذكر اّلِلَّ  ()بعد بياف طعف قريش بنبكة محمد      

ليشير إلى أف منطؽ العناد  ،لذلؾ في قصة فرعكف حيث تكبر بقكلو: إٌني غني كثير الماؿ كالجاه
كالطغياف كاحد، فقد سبقيـ فرعكف إلى التجبر بمالو كسمطانو، كفرضى قبكؿ دعكة الحؽ بحجة أنو أكثر 

 (.1ماالن كجاىان مف مكسى)
 ثانيًا: المناسبة:

لقكمو بعد احتجاجو عمييـ بممكو كسمطانو، كبياف  كؿ فرعكفى يقكؿ تعالى ذكره مخبرنا عف ق
لسانو كتماـ خمقو، كفضؿ ما بينو كبيف مكسى بالصفات التي كصؼ بيا نفسو ككصؼ بيا مكسى 

، كصفتي ىذه الصفة التي كصفت لكـ )أـ ىذا الذم ىك مييف( ال ،عميو السبلـ  أنا خير أييا القـك
العمة التي في جسده، كاآلفة التي بمسانو، فبل يكاد مف أجميا يبيف شيء لو مف الممؾ كاألمكاؿ مع 

 (.2كبلمو؟)
 ثالثًا: المعنى العام:

تباىى فرعكف بمالو كنفسو أماـ قكمو قائبلن: بؿ أنا مع ىذا الممؾ كالسعة أفضؿ مف مكسى، ك      
كغفؿ عف أمر ميـ أال كىك أف الخيرية  ،خير مف ىذا الًَّذم ىيكى مىًييفه ضعيؼ حقير ليس أىبل لمرياسة 

ـٍ ًعٍندى  ،(3) ،كليس بالماؿ كالجاه كالمنصب،تككف بالتقكل كالصبلح  فاف هللا عز كجؿ قاؿ: }ًإفَّ أىٍكرىمىكي
ًبير{ ]الحجرات:  ًميـه خى ـٍ ًإفَّ اّلِلَّى عى  [. 13اّلِلًَّ أىٍتقىاكي

 يمي:فاف لمعمماء في قكلو تعالى: }مييف{ عدة آراء نذكر ما 
 يعني بقكلو: }مييف{أم: حقير. ،(4قاؿ سفياف) -1
 ،: يعني: ضعيؼ(5)قاؿ قتادة كالسدم -2

                                                           
 (.148/ 3(، صفكة التفاسير، لمصابكني )164/ 25انظر:التفسير المنير، لمزحيمي ) -1

 (.617/ 21انظر:جامع البياف، لمطبرم )  2-
 (.164/ 25انظر باختصار: التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم، مف بني ثكر بف عبد مناة، مف مضر، أبك عبد هللا: أمير المؤمنيف في  -4

 (.104/ 3الحديث. كاف سيد أىؿ زمانو في عمـك الديف كالتقكل. كلد كنشأ في الككفة، األعبلـ لمزركمي )
قاؿ فيو ابف تغرم بردم: )صاحب التفسير  إسماعيؿ بف عبد الرحمف السدم: تابعي، حجازم األصؿ، سكف الككفة. -5

 (.317/ 1كالمغازم كالسير، ككاف إماما عارفا بالكقائع كأياـ الناس، األعبلـ لمزركمي )
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}كال يكاد يبيف{ يعني: ال يكاد يفصح عف ،قاؿ ابف جرير: يعني: ال ممؾ لو كال سمطاف كال ماؿ -3
فإف مكسى عميو السبلـ  ،ثـ زالت عنو ،كىذا األمر كاف مؤقتان لعمة أرادىا هللا عز كجؿ ،(1كبلمو)

كما في قكلو تعالى:" كىاٍحميٍؿ عيٍقدىةن ًمٍف ًلساًني  ،حينما دعا هللا عز كجؿ أف يحمؿ عقدة مف لسانو
ٍؤلىؾى يا ميكسى"  ،[27طو:]"  (.2)[ 36]طو:  فاستجاب هللا تعالى لو بقكلو:" قىٍد أيكًتيتى سي

أراد تحقير مكسى عميو  ،ف عميو لعنة هللاكالذم يترجح عندنا مف خبلؿ األقكاؿ السابقة أف فرعك 
كلكف  ،كفي المقابؿ أراد رفع مكانتو أماـ قكمو كممئو ،السبلـ كالحط مف قدره كذلؾ بكصفو بأنو حقير

 هللا عز كجؿ رفع مف قدر مكسى كشانو كاذؿ فرعكف كممئو.

أنيـ كانكا إذا أرادكا كأراد بإلقاء األسكرة عميو:إلقاء مقاليد الممؾ إليو،فقد جرت العادة  عندىـ 
 (.3تسكيد الرجؿ سٌكركه بسكار كطٌكقكه بطكؽ مف ذىب)

 رابعًا: معاني المفردات:
يىكادي ييًبيفي يعني: ال يكاد يعبر حجة) ،الذم ىك مييف، يعني: ضعيؼ ذليؿ

4.) 

 خامسًا: المطائف البيانية:
ٍيره  قكلو:"أىـٍ  " أـ ىذه متصمة، ألٌف المعنى: أفبل تبصركف أـ تبصركف، إال أنو كضع قكلو أىنىا خى ٍيره أىنىا خى

مكضع: تبصركف، ألنيـ إذا قالكا لو: أنت خير، فيـ عنده بصراء، كىذا مف إنزاؿ السبب منزلة 
 (.5المسبب. كيجكز أف تككف منقطعة عمى: بؿ أأنا خير، كاليمزة لمتقرير)

 لقراءات:سادسًا: ا
مىٍيًو أسكرة مف ذىب{.  }فمكال ألًقي عى

ٍفص }أسكرة مف ذىب{ ًبغىٍير ألؼ  ا تىقكؿ سقاء كأسقية كرداء كأردية ،قىرىأى حى  فيي جمع سكار كأسكرة كىمى
قىرىأى اٍلبىاقيكفى )أساكرة يٍصمح أىف يككف جمع اٍلجمع نقيكؿ أسكرة كأساكرة  ،( جمع إسكاركى ا تىقكؿ أىٍقكىاؿ  ،كى كىمى

 كأقاكيؿ
 (.6فمف قرأ أسكرة فيك جمع السكار، كمف قرأ أساكرة، فيك جمع الجمع. كيقاؿ: أساكر جمع سكار)

                                                           

 (.231/ 7تفسير القرآف العظيـ، البف كثير ) 1-
 .(80/ 4زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم ) 2-
 (.258/ 4لمزمخشرم )انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، 3- 
 (.260/ 3بحر العمـك ، لمسمرقندل) 4-
 (.258/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) 5-
 (.260/ 3(، بحر العمـك ، لمسمرقندم651انظر: حجة القراءات،البف زنجمة )ص:  6-
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 سابعًا: ما يستفاد من اآليات: 
 (.1االحتقار لمفقراء كاالزدراء بيـ مف صفات الجباريف الظممة المتكبريف) -1
 ،ال تككف بالماؿ كالسمطاف كما ادعى فرعكف عميو المعنة -عز كجؿ-أف المكانة كالخيرية عند هللا  -2

{  ،كٕانما تككف بالتقكل ًبيره ًميـه خى ـٍ ًإفَّ اّلِلَّى عى ـٍ ًعٍندى اّلِلًَّ أىٍتقىاكي )الحجرات: ،لقكلو تعالى:" }ًإفَّ أىٍكرىمىكي
13.) 

ممؾ هللا  فيك في ،فميما أكتى اإلنساف مف ماؿ كسمطاف ،ينبغي لئلنساف التكاضع كعدـ الغركر -3
كنجا مكسى عميو السبلـ مف  ،فاف هللا عز كجؿ أغرؽ فرعكف كممئو ،كأف العاقبة لممتقيف ،زائؿ

 كيدىـ.
عمى مكسى بمظاىر الترؼ كالممكؾ، ظٌنا منو أف الرئاسة تبلـز النبكة، كما قاؿ  استعبلء فرعكفي  -4

مىٍيًو أىٍسًكرىةه ًمفٍ ): -تبارؾ ك تعالى-الحؽ  ٍقتىًرًنيفى  فىمىٍكال أيٍلًقيى عى ، أىٍك جاءى مىعىوي اٍلمىبلًئكىةي مي كنظر  (،ذىىىبو
 (.2)إلى الشكؿ الظاىر، كلـ يدرؾ الجكىر المعنكم لحقيقة الرسؿ

  

                                                           
 (.648/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1

 (.168-167/ 25مي )انظر باختصار، التفسير المنير، لمزحي 2-
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 المطمب الثاني: الفسق أداة لمظالم

 .(54)الزخرؼ: َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُو َفَأَطاُعوُه ِإنَُّيْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقينَ  قاؿ هللا تعالى:

 أواًل: المعنى العام:
"فاستخٌؼ فرعكف خمقا مف قكمو مف القبط ، بقكلو الذم أخبر هللا تبارؾ كتعالى عنو أنو قاؿ 
ليـ، فقبمكا ذلؾ منو فأطاعكه، ككٌذبكا مكسى، قاؿ هللا: كٕانما أطاعكا فاستجابكا لما دعاىـ إليو عدٌك هللا 

ياىـ، كطبعو عمى مف تصديقو، كتكذيب مكسى، ألنيـ كانكا قكما عف طاعة هللا خارجيف بخذالنو إ
 (.1قمكبيـ")

 ثانيًا: معاني المفردات:
ابيكا لىوي) لىًة فىاٍستىجى بلى ـٍ ًإلىى الضَّ ـٍ فىدىعىاىي  (.2}فىاٍستىخىؼَّ قىٍكمىوي فىأىطىاعيكهي{ أىًم اٍستىخىؼَّ عيقيكلىيي

 ثالثًا: البَلغة:
الىًة  ٍمًع طىاعىًة ًفٍرعىٍكفى كىالتَّثىاقيًؿ ًفي اتًٌبىاًعًو ًإلىى قكلو فاستخؼ : اٍلًخفَّةي ميٍستىعىارىةه ًلبًلٍنًتقىاًؿ ًمٍف حى التَّأىم ًؿ ًفي خى
ٍيءي بىٍعدى التَّثىاقيًؿ)  (.3التٍَّعًجيًؿ ًبااًلٍمًتثىاًؿ لىوي كىمىا يىًخؼ  الشَّ

ؿ ىك مناط }فىاٍستىخىؼَّ قىٍكمىوي فىأىطىاعيكهي{:فييا مجاز حيث أطمؽ لفظ القكـ كأراد بو عقكؿ القكـ الف العق
 التكميؼ.

 رابعًا: المطائف البيانية:
ٍممىةو فىأىطاعي  ـٍ كانيكا قىٍكمان فاًسًقيفى تعميؿ ًلجي ٍممىةي ًإنَّيي ( فإجي ٍأفي )ًإفَّ ٍيًر نَّ كهي كىمىا ىيكى شى اءىٍت ًفي غى يا جى

كرى  ري قىاـً التٍَّأًكيًد فىًإفَّ كىٍكنىييـٍ قىٍد كىانيكا فىاٍسًقيفى أىٍمره بىيَّفى ضى ـٍ ًإلىى تىٍرًؾ مىا كىانيكا مى ـٍ فىدىعىاىي اءىىي ى جى ةى أىفَّ ميكسى
( ، أىٍم كىاًفًريفى ـٍ فىاًسًقيفى قىاـً تىٍأًكيدى كىٍكًنًي مىٍيًو ًمٍف ًعبىادىًة اأٍلىٍصنىاـً فىبلى يىٍقتىًضي ًفي اٍلمى  (4عى

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
 (.5كما يشاء)الفسؽ يجعؿ صاحبو مطية لكؿ ظالـ أداة يسخره  -1
فاف مف أطاع مخمكقان مف ،فبل طاعة لمخمكؽ فى معصية الخالؽ ،الطاعة يجب اف تككف هلل كحده -2

 فمصيره الى جينـ كبئس المصير.،دكف هللا فقد أشرؾ مع هللا تعالى 
                                                           

 (.621/ 21جامع البياف، لمطبرم ) -1
 (.292/ 2مختصر تفسير القرآف العظيـ، البف كثير ) -2

 (.233/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) 3-
 (.233/ 25انظر: المرجع نفسو،البف عاشكر) -4

 (.648/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 5-
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استجابة الجماىير المستخفة المخدكعة لفرعكف عمى الرغـ مف الخكارؽ التي عرضيا عمييـ  -3
كعمى الرغـ مما أصابيـ مف ابتبلءات، كاستغاثتيـ بمكسى ليدعك ربو  ،مكسى عميو الٌسبلـ
 (.1فيكشؼ عنيـ الببلء)

  

                                                           

 (.3192/ 5)انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب 1-
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 (تبارك وتعالى)المطمب الثالث: التحذير من غضب الرب 

  (.55)الزخرؼ: َفَممَّا آَسُفوَنا اْنَتَقْمَنا ِمْنُيْم َفَأْغَرْقَناُىْم َأْجَمِعينَ  قاؿ هللا تعالى: 
 العام:أواًل: المعنى 

بقكلو تعالى : )فىمىمَّا  ،يحذر رب العزة  مف غضبو كعصياف أمره كاصفان حاؿ فرعكف كقكمو       
فيكنا ـٍ أىٍجمىًعيفى (: أم فمما أسخطكنا كأغضبكنا، انتقمنا منيـ أشد االنتقاـ،  آسى ٍقناىي ، فىأىٍغرى ـٍ اٍنتىقىٍمنا ًمٍنيي

فالجزاء مف جنس  ،فأغرقناىـ جميعا في البحر، كٕانما أىمككا بالغرؽ ليناسب ما تفاخركا كتباىكا بو
 (.1)(ٍف تىٍحًتيكىىًذًه اأٍلىٍنياري تىٍجًرم مً  )كما فى قكلو تعالى: ،العمؿ

 ثانيًا: معاني المفردات:
فيكنىا: أغضبكنا )  (.2آسى

 ثالثًا: البَلغة:
فيكنا)ًفي قىٍكًلًو:  بىبنا  (،فىمىمَّا آسى تَّى ييٍبنىى أىنَّوي كىافى سى ـٍ لىوي ًذٍكره حى ـٍ يىتىقىدَّ ًفيفى لى ازه بالحذؼ أًلىفَّ كىٍكنىييـٍ ميٍؤسى ًإيجى

)ًلبًلٍنًتقىاـً ًمٍنييـٍ فىدى  ؿى مىى أىنَّوي قىٍد حىصى  (.3ؿَّ ًإنىاطىةي أىدىاًة التٍَّكًقيًت ًبًو عى

 رابعًا: ما يستفاد من اآليات:
 (.4التحذير مف غضب الرب تبارؾ كتعالى فإنو متى غضب انتقـ فبطش) -1
 ، بسب طاعتيـ لو ،الذيف اتبعكه  كجنده أف العقاب لـ يقتصر عمى فرعكف كحده كٕانما  لحؽ بممئو -2

". ،فمـ يدفع عنيـ فرعكف شيئان مف عقاب هللا ـٍ أىٍجمىًعيفى ٍقنىاىي  لقكلو تعالى:" فىأىٍغرى
كىىًذًه اأٍلىٍنياري »أف قكـ فرعكف أىمككا بالغرؽ ليككف ىبلكيـ بما تعززكا بو كىك الماء في قكلو:  -3

(. فالجزاء 5) ،كفى ىذا إشارة إلى أف مف تعزز بشيء دكف هللا أىمكو هللا بو ،« تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتي
 مف جنس العمؿ.

  

                                                           
 (.168/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -1

 (.148/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) 2-
 (234/ 25انظر: التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) 3-

 (.648/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -4
 (.100/ 25انظر: تفسير المراغي ) 5-
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 المطمب الرابع: َقْوَم ِفْرَعْوَن عبرة لمن بعدىم:

 .(56)الزخرؼ: َفَجَعْمَناُىْم َسَمًفا َوَمَثًَل ِلْْلِخِرينَ قاؿ هللا تعالى: 

 أواًل: المعنى العام:
مىفان قاؿ مجاىد:" يعني: كفار قكـ فرعكف، سمفان لكفار مكة أمة محمد  ـٍ سى عىٍمناىي   )  )قكلو تعالى: فىجى

 (.1كقاؿ قتادة: جعمناىـ سمفان إلى النار")
( أم كعبرة كمكعظة لمف يأتى بعدىـ مف الكافريف) ثىبلن ًلآٍلًخًريفى مى  (.2)كى

 ثانيًا: معاني المفردات:
مىفان{ قيٍدكة )  (.3}سى

( ـٍ ٍف بىٍعدىىي { أىٍم ًعٍبرىةن ًلمى ثىبلن مى  (.4}كى

 ثالثًا : ما يستفاد من اآليات:
جعؿ هللا فرعكف كقكمو قيدكةن لمف بعدىـ مف الكفار في استحقاؽ العذاب كالدمار، كمثبلن يعتبركف  -1

 (.5بو)
بالحمقة المشابية ليا مف قصة العرب في  -عميو الٌسبلـ-تمتقي ىذه الحمقة مف قصة مكسى  -2

ر المشركيف المعترضيف، كتنذرىـ ف معو كتحذًٌ ( كالمؤمني(مكاجية رسكليـ الكريـ. فتثبت الرسكؿ 
 (.6كمصير األكليف) مصيران 

  

                                                           
 (.261/ 3بحر العمـك ، لمسمرقندم) -1

 (.100/ 25) أحمد بف مصطفى المراغيتفسير المراغي،  2-
 (.148/ 3صفكة التفاسير، لمصابكنى ) -3
 (.292/ 2مختصر تفسير القراف العظيـ، البف كثير ) -4

 (.150/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) 5-
 (3194/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) 6-
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 انثايي انفصم

 احلزب اخلهسني نى انثايي ان بع وأهداف دلقاصد انتحهيهية اندراسة

 (16-1سىرة اندخاو االيات 89-57 انزخ ف اآليات نسىرة (
 

 :مباحث عمى ستة كيشتمؿ

 (.52-93 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: األول المبحث

 (.34-59 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الثاني المبحث

 (.93-37 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الثالث المبحث

 (98-91 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الرابع المبحث

 (9-1 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الخامس المبحث

 (15-8 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: السادس المبحث
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 األول المبحث

 (52-93 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد
 
 

 كفيو خمسة مطالب:

  المطمب األول : بيان رسالة عيسى إلى بني إسرائيل.

  والقوة في الخصومة. المطمب الثاني: بيان أن قريشًا أوتيت الجدلَ 

 المطمب الثالث: ذم القران الجدل الباطل .

  المطمب الرابع: شرف عيسى وعمو مكانتو.

  المطمب الخامس : حرمة إتباع الشيطان.
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 رسالة عيسى إلى بني إسرائيلالمطمب األول : بيان 

 .(57)الزخرؼ:  َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمَثًَل ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُو َيِصدُّونَ  قاؿ هللا تعالى: 

 أواًل: سبب النزول:
كًؿ ىىًذًه اآٍليىًة عمى عدة أقكاؿ بىًب نيزي  نذكر منيا ما يمى: ،اٍختىمىؼى أىٍىؿي التٍَّفًسيًر ًفي سى

 كىمىثىؿً  اّلِلًَّ  ًعٍندى  ًعيسى مىثىؿى  )ًإفَّ : نزلت لما أنو اآلية، ىذه تفسير في كغيره عباس ابف عف ركم  -1
، ـى مىقىوي  آدى ( كيٍف، لىوي  قاؿى  ثيَـّ  تيرابو  ًمفٍ  خى  ككيؼ كحالو عيسى ذكر ذلؾ مع كنزؿ [59: عمراف آؿ] فىيىكيكفي
 عبدت كما نحف نعبده أف إال عيسى ذكر مف محمد يريد ما: فرقة قالت فحؿ، غير مف خمؽ

 (1).مثبل ضربو مف صدكرىـ كاف فيذا عيسى، النصارل
ًمعيكا مف النبي  -2 ـى ...(  ()أىفَّ اٍلميٍشًرًكيفى لىمَّا سى ثىًؿ آدى ثىؿى ًعيسى عند هللا كىمى قكؿ هللا تعالى: )ًإفَّ مى

ـى ًمٍف ديكًف أىبو كىالى أيٌـو  ،[59]آؿ عمرىاف:  ٍمًؽ آدى ٍمقيوي ًمٍف ديكًف أىبو ًبأىٍعجىبى ًمٍف خى لىٍيسى خي ٍك ذىًلؾى قىٍبؿى  ،كى
كرىةي آًؿ ًعٍمرىافى  كرىةى الز ٍخريًؼ مىكًٌيَّةه  ،أىٍف تىٍنًزؿى سي سي كرىةى مىدىًنيَّةه كى قىاليكا: نىٍحفي أىٍىدىل ًمفى  ،أًلىفَّ ًتٍمؾى الس 

ًئكىةى  ،ارىل أًلىنَّييـٍ عىبىديكا آدىًميااالنَّصى  بىدىنىا اٍلمىبلى نىٍحفي عى ـٍ ًبًو ،كى فَّيىيي فأرادكا أف يىٍدفىعيكا عف أنفسيـ مىا سى
( ((النبي   ـى مىثىبلن ٍريى ًربى اٍبفي مى لىمَّا ضي  (.2)فىنىزىؿى قىٍكليوي تىعىالىى: )كى

 ثانيًا: المعنى العام:
ًربى  -عميو السبلـ-عف رسالة عيسى  ( (نبيو محمدأخبر هلل تعالى        لىمَّا ضي فقاؿ تعالى:}كى

{ أم كلمَّا ذيكر عيسى بف مريـ في القرآف الكريـ ثىبلن ًإذىا قىٍكميؾى ًمٍنوي يىًصد كفى ـى مى ٍريى رب المثؿي  ،ابف مى كضي
كالعكيؿ   بالصياحكف كترتفع أصكاتييـ إذا مشركك قريش يضج   ،باآللية التي عيبدت مف دكف هللا
فيـ يقفكف مف الدعاة  ،كىذا حاؿ الكافريف في كؿ كقت كحيف( (معترضيف عمى رسالة النبي محمد

 (. 3ال حجة ليـ بذلؾ إال الكبر كالعناد. )،كالعمماء مكقؼ العداء

 ثالثًا: معاني المفردات:
 (.4)ضجيج كفرح""مثبل: أم حجة كبرىانا، يصٌدكف )بكسر الصاد( أم يصيحكف كيرتفع ليـ 

  رابعًا: القراءات:
اد. ـ الصَّ اًئٌي }ًإذا قىٍكمؾ ًمٍنوي يصدكف{ ًبضى  قىرىأى نىاًفع كىاٍبف عىامر كىاٍلكسى

                                                           
1
 .(26/ 2)  عطية العزيز,البن الكتاب تفسير في الوجيز المحرر  ــ 

 (.236/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر:  -2
 (.150/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) 3-

 (.101/ 25تفسير المراغي ) -4
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قىرىأى اٍلبىاقيكفى }يصدكف{ ًباٍلكىٍسًر أىم يضجكف  ة اٍلكسر أىنو ًبمىٍعنى الضجيج  ،كى لىك كىافى  ،كىٍحجتيـ ًبًصحَّ كى
ح أىف يصحب اٍلًفٍعؿ عىنوي الى ًمٍنوي"  (.1)ًبمىٍعنى الصدكد كىافى اأٍلىٍفصى

 خامسًا: البَلغة:
ٍيشو ًبعيٍنكىاًف - بىٍعرىل ،ًلمتٍَّعًجيًب ًمٍنييـٍ  "قىٍكميؾى ""التٍَّعًبيري عىٍف قيرى كا ًمٍف تىغىم ًب اٍبًف الزًٌ عمى النبي ( 2)كىٍيؼى فىًرحي
))  ى ـٍ ًفي أىٍمًر ًعيسى ـي )ًبزىٍعًمًي بلى مىٍيًو السَّ  (.3)(عى

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
يتمسؾ المشرككف عادةن بشبو كاىية، فتراىـ يسمككف مسمؾ الغكغائية كالفكضى، فيضجكف  -1

لىٍك تىأىمَّؿى  ،ليطعنكا فى األنبياء كرسالتيـ ؛كيصيحكف إذا كجدكا شبية يمكف التعمؽ بيا في الظاىر كى
 ، مىٍف تىٍعبيديكفى ـٍ يىقيٍؿ كى لى " كى ما تىٍعبيديكفى " كى مىٍييىا، أًلىنَّوي قىاؿى كا عى كىإًنَّمىا الكفار اآٍليىةى كتمعنكا فييا مىا اٍعتىرىضى

ًئكىةى كى  ـٍ ييًرًد اٍلمىًسيحى كىالى اٍلمىبلى لى ، كى نىٍحكىىىا ًممَّا الى يىٍعًقؿي ـى كى  (.4)إًٍف كىانيكا مىٍعبيكًديفى أىرىادى اأٍلىٍصنىا
فكميـ كقؼ مف دعكة األنبياء مكقؼ العداء  ،تشابو حاؿ المشركيف مع غيرىـ مف مشركي مكة  -2

 كالشرؾ .
  

                                                           
 (.652انظر: حجة القراءات، البف زنجمة )ص:  -1
ش في الجاىمية. كاف شديدا عمى المسمميف ىك)عبد هللا بف الزبعرم بف قيس السيمي القرشي، أبك سعد: شاعر قري -2

إلى أف فتحت مكة، فيرب إلى نجراف، فقاؿ فيو " حساف بف ثابت " أبياتا، فمما بمغتو عاد إلى مكة فأسمـ كاعتذر، كمدح 
 (.87/ 4فأمر لو بحمة، انظر: األعبلـ لمزركمي )  النبي 

 (.238/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -3
 .(103/ 16تفسير الجامع ألحكاـ القراف، لمقرطبي ) (،178/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -4
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 المطمب الثاني: بيان أن قريشًا أوتيت الجدل والقوة في الخصومة
 َخْيٌر َأْم ُىَو َما َضَرُبوُه َلَك ِإالَّ َجَداًل َبْل ُىْم َقْوٌم َخِصُمونَ  َوَقاُلوا َأآِلَيُتَنا  قاؿ هللا تعالى:

 .(58)الزخرؼ:
 أواًل: المعنى العام:

ليتنا " : أم آكقالكا أآليتنا خير أـ ىك"فقاؿ تعالى:  ،بيف هللا عز كجؿ زعـ الكفار كحقيقة قكليـ
)ما فرد تعالى عمييـ بقكلو:  ،فنرضى أف تككف آليتنا معو ،التي نعبدىا خير أـ عيسى ابف مريـ

ال لطمب الحؽ حتى يرجعكا  ،ضربكه لؾ إال جدالن( أم ما ضربكا لؾ ىذا المثؿ في عيسى إال ليجادلكؾ
 (.1)لو عند ظيكره كبيانو

 ثانيًا: معاني المفردات:
) دىالن بيكهي لىؾى ًإالَّ جى رى  (.2)"أم طمبان لممجادلة "،)مىا ضى

 ثالثًا: البَلغة:
مىى آًليىًتيً  - ى عى ؿي ًعيسى : تىٍقًريًرم  ًلٍمًعٍمـً ًبأىفَّ النبي ييفىضًٌ ـٍ ىيكى ٍيره أى ـي ًفي قىٍكلو: آًليىتينا خى .ااًلٍسًتٍفيىا  ـٍ
مىى الًَّذيفى زىعىميكهي  - مىى طىًريقىًة قىٍصًر اٍلقىٍمًب ًلمرَّدًٌ عى مىى اٍلعيبيكًديًَّة عى ى عى ٍبده قيًصرى ًعيسى ًإلىينا، أىٍم مىا ىيكى ًإالَّ عى

لىًييَّةى تينىاًفي اٍلعيبيكًديَّةى   (.3)الى ًإلىوه أًلىفَّ اإٍلً
 رابعًا: ما يستفاد من اآليات:

يعتمد المشرككف عمى الجدؿ المذمكـ الذم يفقد المكضكعية كاليدؼ فى الحكار، فيك جدؿ  -1
كما ضربكا ىذا المثؿ لمنبي  ،مف عيسى أف آليتيـ خير ،بالباطؿ، لذلؾ كاف ادعائيـ بالباطؿ

))  إال بقصد إرادة الجدؿ غير اليادؼ، الذم أريد بو الغمبة في الكبلـ، ليس طمبان لمتفريؽ بيف
 (.4)الحؽ كالباطؿ

كىي ما  ،الغالب عمى أف الجدؿ في القراف الكريـ جاء مذمكمان باستثناء مكاضع  قميمة معينة  -2
 كانت لئلقناع كالحكار اليادؼ.

ـي الذم ال فائدة مف كراءه ؛  -3 يًف، كىىيكى اٍلكىبلى قىاًئًد اإًلسبلـ: تىٍرؾى اٍلًمرىاًء كىاٍلًجدىاًؿ المذمكـ ًفي الدًٌ ًمٍف عى
اًبيىاًت الٍ  كىميتىشى ٍيًرًىمىا، كى فىاًت كاألىفعاؿ كىغى اًبيىاًت ًمفى الصًٌ ـً ًفي اٍلميتىشى  (.5)قيٍرآفً كىاٍلكىبلى

  

                                                           
 (.366/ 12فتح البياف في مقاصد القرآف، البف لطؼ هللا الحسيني )(، 649/ 4انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1
 (.416/ 4معاني القرآف كٕاعرابو ، لمزجاج ) -2
 (.240/ 25كالتنكير، البف عاشكر )التحرير  -3
 (.178/ 25انظر:التفسير المنير لمزحيمي ) -4

إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى:  (،458/ 2انظر: االعتصاـ لمشاطبي ) 5-
 ـ. 2008ىػ ،  1429ىػ(، دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية،الطبعة: األكلى، 790
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 المطمب الثالث: ذم القران الجدل الباطل :

 (.58:الزخرؼ) َخِصُموَن( َقْومٌ  ُىمْ  َبلْ  َجَداًل  ِإالَّ  َلكَ  َضَرُبوهُ  َما ُىوَ  َأمْ  َخْيرٌ  َأآِلَيُتَنا َوَقاُلوا ): تعالى هللا قال
كالجدؿ  ،مكضعان  ذكر هللا سبحانو كتعالى لفظ الجدؿ في كتابو العزيز في تسعة كعشريف      

" أحدىا ": في النحًؿ: )ادعي إلى سبيًؿ ربٌوؾى :(1)مذمكـه في كؿ مكضعو ذكر إال في ثبلثة مكاضع
بالحكمًة كالمكعظًة الحسنًة كجاًدٍليـ بالتي ىىي أحسف( كأما المكضعي الثاني: في العنكبكًت: )كال تيجاًدليكا 

( كأما المكض عي الثالث: في المجادلًة: )قىٍد سًمعى هللاي قكؿى اٌلتي تجادلؾى أىؿى الكتاًب إالَّ بالتي ىىي أحسفي
ٍكًجيا(  (.2) في زى

 : المعنى العام:أوالً 
ـٍ       دىالن بىٍؿ ىي بيكهي لىؾى ًإالَّ جى رى يبيف هللا تعالى حاؿ الكفار كيكشؼ عف حقيقتيـ بقكلو تعالى:)ما ضى

( أم ما ضربكا لؾ ىذا المثؿ إال ألجؿ الجدؿ كالغمبة فى القكؿ ال إلظيار الحؽ ًصميكفى  (.3)قىٍكـه خى

 : معاني المفردات:ثانياً 
كمىة ًباٍلبىاًطًؿ"(جدال)-  (.4): "خيصي
ًصميكفى )- ـٍ قىٍكـه خى  (.5)يعني: "يجادلكنؾ شديد المجادلة بالباطؿ" (بىٍؿ ىي

 ثالثًا: البَلغة:
ًصميكفى )- ـٍ قىٍكـه خى ًج مىا الى يىٍعتىًقديكنىوي (بىٍؿ ىي جى ـٍ ًمفى اٍلحي اـً كىإًٍظيىاًرًى ـٍ ًبحيبًٌ اٍلًخصى ٍصًفًي : ًإٍضرىابه اٍنًتقىاًلي  ًإلىى كى

ا مىى عى "تىٍمًكيينا عى ـٍ ًتًي  (.6)مَّ
  

                                                           

ىذا المكضكع تابع ألنكاع عمـك القراف كىك )الكجكه كالنظائر(،كمف قبؿ ما أكرده  ابف فارس فى )األفراد(، مثؿ كؿ  1-
كممة )كراء( كردت في القراف بمعنى كراء، إال في سكرة الكيؼ، فقد جاءت كممة كراءىـ بمعنى أماميـ، كىنا كؿ جدؿ 

، إال في   سكرة النحؿ، كالعنكبكت ، كالمجادلة.في القرآف مذمـك
عبد الرحمف بف نجـ بف عبد الكىاب الجزرم السعدم  (،52انظر: استخراج الجداؿ مف القرآف الكريـ )ص:  2-

ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر زاىر بف عكاض األلمعي ، مطابع 634العبادم، أبك الفرج، ناصح الديف ابف الحنبمي )المتكفى: 
 ىػ. 1401الفرزدؽ التجارية ، الطبعة: الثانية، 

 (.103/ 25تفسير المراغي )  3-
 (.653لسيكطي،جبلؿ الديف المحمي )ص: تفسير الجبلليف،جبلؿ الديف ا -4

، لمسمرقندم ) 5-  (.261/ 3بحر العمـك
 (.240,239/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -6
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 رابعًا: ما يستفاد من اآليات:
كؿي  ،(1) ،ذـ القراف الكريـ الجدؿ لغير إحقاؽ حؽ أك إبطاؿ باطؿ -1 : قىاؿى رىسي فعىٍف أىًبي إمامة، قىاؿى

ؿَّ قىٍكـه بىٍعدى ىيد(: »(اّلِلًَّ  دىؿى  لن مىا ضى مىٍيًو ًإالَّ أيكتيكا اٍلجى  (.2)«...كىانيكا عى
لميركب مف الحقيقة  التي ال تتفؽ مع  ،لجكء بعض الناس إلى الجدؿ الباطؿ بعيدان عف الحؽ  -2

 .أىكاءىـ
دىالن كالحؽ التفرقة بيف نكعيف مف  -3 بيكهي لىؾى ًإالَّ جى رى "تمسؾ القائمكف بذـ الجدؿ بيذه اآلية:بقكليـ: ما ضى

قاؿ تعالى:  (.3)كىذا مذمكـ"، الجدؿ: الجدؿ لتقرير الحؽ، كىذا محمكد، كالجدؿ لتقرير الباطؿ،
كا"   [.4]غافر: ،"ما ييجاًدؿي ًفي آياًت اّلِلًَّ ًإالَّ الًَّذيفى كىفىري

بعد نيؿ  ،اضطرار بعض الناس إلى الجدؿ كالمناظرة الشفكية أك التحريرية لمدفاع عف الديف -4
صبح خطر خاصة إذا أ ،األعداء منو، كما حصؿ لكثير مف عمماء اإلسبلـ، مع النصارل كغيرىـ

كأصبح في المجتمع بعض الجياؿ الذيف قد يخدعكف بما يأتي  ،العدك ييدد كياف األمة اإلسبلمية
 (.4)مف شبيات عبر ما يكتب أك ينشر في أكساط المجتمع

 ،يستحسف أف يقكـ بالجدؿ مجمكعة مؤىمة في المناظرات مف أىؿ العمـ كالعمماء المتخصصيف  -5
كما كاف  ،ال لبس فييا كال غمكض ،الحقائؽ لمغير بصكرة كاضحة  ٕايصاؿك  ،لمقدرة عمى اإلقناع

حجة بالغة كقدرة فائقة في إقناع  فقد كاف صاحبى  -رحمو هللا-يفعؿ الشيخ العالـ احمد ديداف 
 النصارل كغيرىـ لمدخكؿ في اإلسبلـ.

 ،ىؿ الكتابالتزاـ أدب الجدؿ كالمناظرة إلى حد كبير جدا، آخذان بما أمر هللا بو في مجادلة أ  -6
ثـ يرد  ،كجو االستدالؿ منيماكٕايراد  ،باستحضار األدلة مف القرآف كالسنة  ،كالقدرة عمى اإلقناع

 (.5)عمييـ
  

                                                           
 (.650/ 4انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1
 حكـ األلباني:حسف. (،48(،حديث رقـ)19/ 1سنف ابف ماجو، باب:اجتناب البدع كالجدؿ ) -2
 (.178/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي  (،166/ 1انظر: االنتصارات اإلسبلمية في كشؼ شبو النصرانية ) -4

ىػ(، تحقيؽ: سالـ بف محمد القرني، مكتبة العبيكاف ، الرياض، 716الصرصرم، أبك الربيع، نجـ الديف )المتكفى: 
 ػ.ى1419الطبعة: األكلى، 

 (.169/ 1)سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي  انظر: االنتصارات اإلسبلمية في كشؼ شبو النصرانية ، -5
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 المطمب الرابع: شرف عيسى وعمو مكانتو

َوَلْو َنَشاُء َلَجَعْمَنا *ِإْن ُىَو ِإالَّ َعْبٌد َأْنَعْمَنا َعَمْيِو َوَجَعْمَناُه َمَثًَل ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل  قاؿ هللا تعالى:  
اَعِة َفََل َتْمَتُرنَّ ِبَيا َواتَِّبُعوِن َىَذا ِصرَاٌط *ِمْنُكْم َمََلِئَكًة ِفي اأْلَْرِض َيْخُمُفونَ  نَُّو َلِعْمٌم ِلمسَّ  ُمْسَتِقيمٌ َواِ 

 .(61-59)الزخرؼ

 أواًل: المناسبة:
يكشؼ عف حقيقتو ؛ لفي ىذا السياؽ طرفا مف قصة عيسى ابف مريـ -تعالى–يذكر هللا       

ثـ ييدد المنحرفيف عف منيج العقيدة جميعا بمجيء  ،كحقيقة دعكتو، كاختبلؼ قكمو مف قبمو كمف بعده
مف مشاىد القيامة، يتضمف صفحة مف النعيـ لممتقيف، كفى  مطكالن  كىنا يعرض مشيدان  ،الساعة بغتة

 (.1)كينفي أساطيرىـ عف المبلئكة ،المقابؿ صفحة مف العذاب األليـ لممجرميف

 ثانيًا: المعنى العام:
مىٍيًو" أىٍم مىا  )تىعىالىى: لوبقىكٍ  -عميو السبلـ-مدح هللا تعالى عيسى         ٍبده أىٍنعىٍمنا عى ًإٍف ىيكى ًإالَّ عى

ثىبلن ًلبىًني ًإٍسرىاًئيؿى  عىمىوي مى مىٍيًو ًبالن بيكًَّة، كىجى ـى هللا عى ٍبده أىٍنعى ى ًإالَّ عى  ،، كليس كما ادعى النصارل إلكىيتو (ًعيسى
مىى قيٍدرىًة هللا  ًعؿى ًإلىٍيًو ًمٍف ًإٍحيىاًء  -ىتىعىالى –فيك آيىةن كىًعٍبرىةن ييٍستىدىؿ  ًبيىا عى ، ثيَـّ جي ٍيًر أىبو ى كلد ًمٍف غى فىًإفَّ ًعيسى

اًنًو، مىعى أىفَّ  مى ـٍ ييٍجعىٍؿ ًلغىٍيًرًه ًفي زى ًو كىاأٍلىٍبرىًص كىاأٍلىٍسقىاـً كيمًٌيىا مىا لى ٍكتىى كىإًٍبرىاًء اأٍلىٍكمى  بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىانيكا اٍلمى
مٍ  ٍيرى اٍلخى ،ثـ خاطب هللا يىٍكمًئذو خى ؿَّ بَّوي ًإلىى اّلِلًَّ عىزَّ كىجى عقكليـ القاصرة كقمكبيـ الجاحدة  -تعالى-ًؽ كىأىحى

) ـٍ عىٍمنا ًمٍنكي لىٍك نىشاءي لىجى ـٍ ،بقكلو:) كى ا يىٍخميفيكي اؿي مىبلًئكىةن يخمفكنكـ في األرض كىمى ـٍ يىا ًرجى لٍَّدنىا ًمٍنكي أل: لىكى
لٍَّدنىا عً  ـٍ كىمىا كى ديكي نىا ًباٍلقيٍدرىًة اٍلبىاًىرىةً أىٍكالى ي زى ٍيًر أب ًلتىٍعًرفيكا تىمى ى ًمٍف أيٍنثىى ًمٍف غى ًة{ أم: ،يسى اعى ـه ًلمسَّ }كىإًنَّوي لىًعٍم

لدليؿ عمى الساعة، كأف  هللا القادر عمى إيجاد عيسى مف أـ ببل أب، قادر  -عميو السبلـ-كٕاف عيسى 
في آخر الزماف، فسيككف نزكلو عبلمة  -يو السبلـعم-عمى بعث المكتى مف قبكرىـ، كنزكؿ عيسى 

مف عبلمات الساعة }فىبل تىٍمتىريفَّ ًبيىا{ أم: ال تشكف في قياـ الساعة، فإف الشؾ فييا كفر. }كىاتًَّبعيكًف{ 
 (.2)بامتثاؿ ما أمرتكـ، كاجتناب ما نييتكـ، }ىىذىا ًصرىاطه ميٍستىًقيـه{ مكصؿ إلى هللا عز كجؿ

  

                                                           

 (.3196/ 5انظر" في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب )1-
(، تيسير 640/ 27(، مفاتيح الغيب ، لمفخر الرازم )104/ 16الجامع ألحكاـ القراف، لمقرطبي ) تفسير انظر:2- 

 (.768الرحمف، لمسعدم )ص: الكريـ 
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 الرد عمى ادعاء النصارى بإلوىية عيسى:
 من القرآن الكريم:

}ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى  :فقاؿ تعالى -عميو السبلـ-أبطؿ القراف الكريـ زعـ النصارل إلكىية عيسى   
 [.59]آؿ عمراف:  ,ِعْنَد اَّللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَمَقُو ِمْن ُترَاٍب ُثمَّ َقاَل َلُو ُكْن َفَيُكوُن {

 السنة:من 
كؿى هللًا  ًمٍعتي رىسي : سى ٍيرىةى قىاؿى : (ما جاء فى  صحيح مسمـ : أف أبا ىيرى أىنىا أىٍكلىى النَّاًس »( يىقيكؿي

( تو دي عىبلَّ ، اأٍلىٍنًبيىاءي أىٍكالى ـى ٍريى بىٍينىوي نىًبي  (1ًباٍبًف مى لىٍيسى بىٍيًني كى فيؿ يعبد مف  ،فمف كاف ىكذا حالو  ،(2«)، كى
 دكف هللا تعالى.

 من المعقول:
النصارل يدَّعكف أٌف عيسى ابف هللا مع أنيـ يثبتكف لو الجيؿ كعدـ الحكمة في بعض التصرفات،  -1

كطمب مف أتباعو أف  ،كاف يبكى عندما سمع بقتؿ برلء  -عميو السبلـ-كقد  ثبت اف عيسى 
...فإنو كاف محتاجا لغيره ككاف يككف إليا؟!يعقؿ أف فيؿ  ،كما كرد في اإلنجيؿ ،يدلكه عمى قبره

ٍكًفوً  ؿي ًفي جى ًة اأٍلىٍكًؿ ًإلىى مىا يىٍدخي اجى فىاًت النَّاًفيىًة ًلئٍلًلىًييًَّة ًلحى ًلمىا يأكؿ الطعاـ، كىىىذىا ًمٍف أىٍظيىًر الصًٌ  كى
تً  بلى مىده  ،يىٍخريجي ًمٍنوي مىعى ذىًلؾى ًمفى اٍلفىضى ده صى ده  كىالرَّب  تىعىالىى أىحى ـٍ يىكيٍف لىوي كيفيكنا أىحى لى ـٍ ييكلىٍد كى لى ـٍ يىًمٍد كى  ،لى

ككاف يجيؿ بعض ما حكلو، كلـ يكف يعرؼ مف عمـ الغد شيئا، ككاف يخاؼ مف الييكد، ك 
كمع ذلؾ تقكؿ بأنو صمب كقتؿ، كابف اإللو  ،العجيب أف النصارل تدعى ألكىيتو أك أنو ابف اإللو 

 (.3)أف يككف كأبيو في ىذا، كعيسى بإقراره لـ يكف كذلؾ"ال بد  ،الذم خمؽ ىذا الككف 
فيؿ يعقؿ ليذا الككف أف  ،كادعاءىـ بأنو صمب كقتؿ ،إف كاف عيسى ىك اإللو كما تزعـ النصارل -4

كحسف  ،فالناظر إلى ىذا الككف البديع في حسف تركيبو ،يبقى بدكف خالؽ يدبر شؤكنو كأمره
فكؿ شيء في الكجكد يدلؿ  ،ف يبقى ىذا الككف بدكف الو يعبدانو ال يعقؿ أ ،صنيعو يدرؾ يقينان 

 كبديع خمقو. ،عمى عظمتو كقدرتو

                                                           
 .(383/ 3) كثير بفإل ،شتى كأميات كاحد أب مف اإلخكة ىـ (العبلت أكالد) -1

 (.2365،حديث رقـ)( 1837/ 4باب: فضائؿ عيسى عميو السبلـ ) كتاب: الفضائؿ ،صحيح مسمـ ، 2-
لتقي  (،171/ 2(، الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح )409,408/ 3انظر باختصار: التفسير الكاضح ) 3-

الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي 
بف إبراىيـ ، حمداف بف محمد، دار العاصمة ،  ىػ(،تحقيؽ: عمي بف حسف ،عبد العزيز728الدمشقي )المتكفى: 

 ـ.1999ىػ ،1419السعكدية،الطبعة: الثانية، 
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فمف باب أكلى أف يعبدكا آدـ عميو السبلـ  ،إذا كانت النصارل تعبد عيسى ألنو خمؽ مف غير أب -7
برىانان فاف الذم خمؽ مف غير أب كال أـ  يككف اقكم حجة ك  ،ألنو خمؽ مف غير أب كال أـ،

 عمى قدرة هللا فى الخمؽ.

 ثالثًا: معاني المفردات:
{ أم عيسى ثىبلن{ آية يستدؿ بيا عمى كجكد الخالؽ تعالى كقدرتو ،}ًإٍف ىيكى عىٍمنىاهي مى  (.1)}كىجى

ـٍ  { بىدىلكي ـٍ عىٍمنىا ًمٍنكي اء لىجى لىٍك نىشى "،}كى ـٍ { ًبأىٍف نيٍيًمككي ًئكىة ًفي اأٍلىٍرض يىٍخميفيكفى  (.2)}مىبلى
ًة( المعنى أف ظيكرى عيسى ابف مريـ عميو السبلـ  اعى اعىًة، أم إذا ظير دىؿَّ  ،)لىعىمىـه ًلمسَّ مف عبلمات السَّ

 (.3)عمى مجيء الساعة
 (.4)كال في قربيا ،فبل تمترف بيا: أم ال تشكف فييا أم في إثباتيا

 رابعًا: البَلغة:
ًميرً  اعىًة" ًإلىى ضى ـه ًلمسَّ اعىًة ًإٍذ ًفيًو  "كىٕاٍسنىاد "لىًعٍم قيكًع السَّ بىبي اٍلًعٍمـً ًبكي اًزم  أًلىفَّ اٍلقيٍرآفى سى اٍلقيٍرآًف ًإٍسنىاده مىجى

قيكًعًو" كي مىى ًإٍمكىاًف اٍلبىٍعًث كى ًئؿي اٍلميتىنىكًٌعىةي عى  (.5)الدَّالى

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
يد هلل تعالى، فبل يصح رفع أحد عف إف جميع األنبياء كالرسؿ صرحكا ألقكاميـ أنيـ بشر عب -1

المنزلة البشرية كسائر الناس، كعمى ىذا فإف عيسى عميو السبلـ ذك طبيعة بشرية، كليست إليية 
أنعـ هللا عميو بالنبكة، كجعؿ خمقو مف غير  ،كما يزعـ النصارل، كما ىك إال عبد كسائر عبيد هللا

عمى قدرة هللا تعالى، كاف ما كاف يقكـ بو مف  أب آية كعبرة لبني إسرائيؿ كالنصارل، يستدؿ بيا
 (.6)إحياء لممكتى كٕابراء األسقاـ كميا بإذف هللا، كلـ يجعؿ ىذا لغيره في زمانو

 ،ألنيـ يسيرف عمى طريؽ مستقيـ ،كضركرة إتباع منيج األنبياء كالصالحيف ،تقرير البعث كالجزاء -2
 يكصؿ إلى الجنة.

                                                           
 (.606/ 1انظر:  أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -1
 (.653تفسير الجبلليف، جبلؿ الديف السيكطي،جبلؿ الديف المحمي )ص:  -2
 (.417/ 4انظر: معاني القرآف كٕاعرابو، لمزجاج ) -3
 (.649/ 4اسير، لمجزائرم )أيسر التف -4
 (243/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر) -5
 (.178، 179/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -6
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شيء، فيك قادر عمى أف يجعؿ بدؿ اإلنس مبلئكة يككنكف خمفاء عنيـ "هللا تعالى قادر عمى كؿ -3
في األرض، يعمركنيا كيشيدكف حضارتيا، كيتعاقبكف بعضيـ إثر بعض في تكلي شؤكنيا 

 (.1)كميا"
 الزمافً  و مف السماء آخرى كنزكلى  -عميو السبلـ-عيسى  خركجى  كٕافَّ  (2) مكانتو شرؼ عيسى كعمك   -4

ًديًث:  ،الدجاؿ مف أعبلـ الساعة خركجى  ما أفَّ مف أعبلـ الساعة، ك ًفي اٍلحى ٍيرىةى كما جاء ى أف أىبىا ىيرى
  ًَّكًؿ اّلِل ًمعى رىسي :  سى كىمنا ميٍقًسطنا، فىيىٍكًسرى »يقكؿى ـى حى ٍريى ـٍ اٍبفي مى تَّى يىٍنًزؿى ًفيكي اعىةي حى الى تىقيكـي السَّ

ده  تَّى الى يىٍقبىمىوي أىحى ، حى يىًفيضى المىاؿي عى الًجٍزيىةى، كى يىضى ، كى يىٍقتيؿى الًخٍنًزيرى ، كى ًميبى  (.3)«الصَّ
  

                                                           
 (.179/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
 (.179/ 25(، التفسير المنير، لمزحيمي )650/ 4انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -2
 (.2476( ، حديث رقـ)136/ 3كسر الصميب كقتؿ الخنزير)صحيح البخارم ، باب:  -3
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 المطمب الخامس: حرمة إتباع الشيطان

ْيَطاُن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبيٌن  هللا تعالى:قاؿ    َوَلمَّا َجاَء ِعيَسى ِباْلَبيَِّناِت َقاَل َقْد *َواَل َيُصدَّنَُّكُم الشَّ
ُىَو َربِّي َوَربُُّكْم ِإنَّ اَّللََّ *ِجْئُتُكْم ِباْلِحْكَمِة َوأِلَُبيَِّن َلُكْم َبْعَض الَِّذي َتْخَتِمُفوَن ِفيِو َفاتَُّقوا اَّللََّ َوَأِطيُعونِ 

 .(64-62)الزخرؼ ,َفاْعُبُدوُه َىَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمٌ 

 أواًل: المعنى العام:
يصرفنكـ الشيطاف عف  فيقكؿ تعالى:كال ،ينبأ هللا تعالى عف حقيقة الشيطاف كٕاغكاءه لئلنساف       

إتباع الحؽ، بكساكسو التي يمقييا في نفكسكـ أييا البشر، إف الشيطاف لكـ عدك ظاىر العداكة، مف 
آءى عيسى بالبينات{ ،عيد أبيكـ آدـ عميو السبلـ لىمَّا جى أم كلما جاء عيسى بالمعجزات كبالشرائع  ،}كى

إلليية مف الشرائع }كىأليبىيًٌفى لىكيـ بىٍعضى الذم البينات الكاضحات، قاؿ قد جئتكـ بما تقتضيو الحكمة ا
ـٍ فىاٍعبيديكهي ىىذىا  ،تىٍختىًمفيكفى ًفيًو{ أم كجئتكـ ألبيف لكـ ما اختمفتـ فيو مف أمكر الديف ب كي بًٌي كىرى }ًإفَّ اّلِلَّى ىيكى رى

باألمر بعبادة هللا كحده ال شريؾ ًصرىاطه ميٍستىًقيـه{ ففيو اإلقرار بتكحيد الربكبية، كاإلقرار بتكحيد العبكدية، 
 هللا أك ثالثي  لو، كٕاخبار عيسى عميو السبلـ أنو عبد مف عباد هللا، ليس كما قاؿ فيو النصارل: "إنو ابفي 

 (.1)إلى هللا كٕالى جنتو مكصؿه ار بأف ىذا المذككر صراطه مستقيـه كاإلخب ،ثبلثة" 

 ثانيًا: معاني المفردات:
 } ـٍ دَّنكي ٍف ًديف اّلِلَّ }كىالى يىصي ـٍ عى  (.2)يىٍصًرفىنكي

ى ًباٍلبىيًٌنىاًت{ بالمعجزات الظاىرات لىمَّا جاء ًعيسى ًة{ بالنبكة، كالمعرفة،  ،}كى }قىاؿى قىٍد ًجٍئتيكيـ ًباٍلًحٍكمى
 (.3)كالشرائع

ـٍ بىٍعضى الًَّذم تىٍختىًمفيكفى ًفيًو{ ًمٍف أىٍحكىاـً التٍَّكرىاًة"  (.4)"}كىأًليبىيًٌفى لىكي
ـٍ فاعبدكه{، أم: إف الذم يستكجب اإلفرادى  ب كي بًٌي كىرى  بالعبادة ىك هللا. }ًإفَّ هللا ىيكى رى

إلى رضى هللا  }ىذا ًصرىاطه م ٍستىًقيـه{، أم: ىذا الذم أمرتكـ بو ىك الطريؽ القكيـ الذم ال يصؿ اإلنساف
 (.5)تباعوإال با

  

                                                           
(، تيسير الكريـ 151/ 3(، صفكة التفاسير،لمصابكني)2371/ 3انظر باختصار: التفسير الكسيط ، لمزحيمي ) -1

 (.769الرحمف، لمسعدم،)ص: 
 (.653تفسير الجبلليف، جبلؿ الديف السيكطي ، جبلؿ الديف المحمي )ص:  -2
 (.606/ 1لتفاسير،البف الخطيب )انظر: أكضح ا -3
 (.220/ 7، لمبغكم ) معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف تفسير -4
 (.6693/ 10) أبك محمد مكي بف أبي طالب انظر: اليداية الى بمكغ النياية، -5
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 ثالثًا: البَلغة:
، ... فىكينًٌيى ًبنىٍيًي ًصيغى النٍَّييي عىًف ا" - ـٍ دَّىي ٍيطىاًف عىٍف أىٍف يىصي ـٍ ًبًصيغىًة نىٍيًي الشَّ ًه ًإيَّاىي دًٌ ٍيطىاًف ًفي صى تباع الشَّ

ـٍ عىًف الطَّاعىًة لىوي ًبأىٍبمىغى ًمٍف تىٍكًجيو النبي  ـٍ عىٍف نىٍيًيًي ًى دًٌ ٍيطىاًف عىٍف صى ... ()الشَّ ـٍ ـٍ  ًإلىٍيًي ٍممىةي ًإنَّوي لىكي  كىجي
رى ًمٍف مىكىائً  ذًٌ ٍأفى اٍلعىاًقًؿ أىٍف ييحى ٍيطىافي فىًإفَّ شى ـي الشَّ دَّىي  (.1)ًد عىد كًه"عىديك  ميًبيفه تىٍعًميؿه ًلمنٍَّيًي عىٍف أىٍف يىصي

: البلـ ل - ـٍ  عميؿ كالتبييف.تَّ قىٍكليوي: كىأًليبىيًٌفى لىكي

 رابعًا: المطائف البيانية:
ًفي قىٍكًلًو: بىٍعضى  ـٍ ًحينىًئذو كى ييبىيَّفي هللا لىيي ـٍ ًلقىبيكًؿ مىا سى : ًفيًو تىٍيًيئىةه لىيي  (.2)أىٍك ًمٍف بىٍعد ذلؾي  ،الًَّذم تىٍختىًمفيكفى

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
 كصفاتو -تعالى–بالحكمة كىي أصكؿ الديف كمعرفة ذات هللا  -عميو السبلـ-لٌما جاء عيسى  -1

أف يتقكا الشرؾ  -بني إسرائيؿ-و كىك فركع الديف، أمر قكمى ؛ كأفعالو، كبعض الذم يختمفكف فيو
يـ، كأمرىـ و كرب  هللا رب   كال يعبدكا إال هللا كحده، كأف يطيعكه فيما يدعكىـ إليو مف التكحيد، كأعمف أفَّ 

 (.3)عٌكج ال يؤدم إلى الحؽمستقيـ، كما سكاه م صراطه  كالعبادةي  بإخبلص العبادة هلل، كالتكحيدي 
يتكانى لحظة كاحدة في إغكاء فاف الشيطاف ال ،(4)،ألنو يضؿ كال ييدم"؛تباع الشيطاف حرمة ا" -2

يٍغًكيىنَّييـٍ أىٍجمىًعيفى {:كما قاؿ تعالى ،دـابف آ ر ككما حذَّ  ،[82]سكرة ص: " } قىاؿى فىًبًعزًَّتؾى ألى
كؿي اّلِلًَّ  ،كما جاء فى سنف أبي داكد( منو (النبي : قىاؿى رىسي ، قىاؿى اًلؾو ًإفَّ :»((فعىٍف أىنىًس ٍبًف مى

ـً  ـى مىٍجرىل الدَّ ٍيطىافى يىٍجًرم ًمفى اٍبًف آدى  (.5)«الشَّ
فيو إبطاؿ لشبية النصارل بادعائيـ  ،كٕاقراره بأنو عبد هلل ،بياف رسالة عيسى إلى بني إسرائيؿ  -3

بًٌي  ،قكؿ عيسى عمى لساف الحؽكمما يؤكد ذلؾ -عميو السبلـ- إلكىية عيسى  ًإفَّ اّلِلَّى ىيكى رى
ـٍ فىاٍعبيديكهي ىىذىا ًصرىاطه ميٍستىًقيـه  ب كي  (.64)الزخرؼ: كىرى

كاإليماف المطمؽ أف هللا عز كجؿ ىك  ،لزكـ تقكل هلل كطاعة الرسكؿ، كتكحيد هللا في عبادتو   -4
 و.كمدبر شؤكنً  خالؽ ىذا الككفً 

 
 

 
                                                           

 (.245/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -1
 (.247/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر )انظر:  -2
 (.180، 179/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
 (.650/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -4
 (، حكـ األلباني:صحيح.4719(،حديث رقـ)230/ 4سنف أبي داكد، باب: فى زرارل المشركيف ) -5
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 بيان شؤم الخَلف, وآثاره المطمب األول:

 .(65الزخرؼ:) َفاْخَتَمَف اأْلَْحزَاُب ِمْن َبْيِنِيْم َفَوْيٌل ِلمَِّذيَن َظَمُموا ِمْن َعَذاِب َيْوٍم أَِليمٍ  قاؿ هللا تعالى:
 أواًل: المناسبة:

 ؛ أىؿ الكتاب و بذكر ضبلؿً عى بى و إلى الديف الحؽ، أتٍ عيسى كدعكتى  أمرى  -تعالى -ا ذكرلمَّ       
حيث تفرقكا شيعان كأحزابان في شأنو، فقاؿ بعضيـ إنو إلو، كقاؿ بعضيـ إنو ابف اإًللو، كقاؿ آخركف إنو 

 الديانات في يختمفكف كانكا"حيث  ،(1)في ىذه اآليات سبب اختبلفيـ -كجؿ عزٌ -فبيف هللا  ،ثالث ثبلثة
 ما ليـ ليبيف بعث كٕانما عنو، كالسؤاؿ بمعرفتو يتعبدكا لـ مما ذلؾ سكل كفيما بالتكميؼ يتعمؽ كما

 ( 2".)دينيـ أمر مف يعنييـ مما فيو اختمفكا

 ثانيًا: المعنى العام:
( أم فاختمؼ النصارل كصاركا شيعا، مف ممكانية إلى نسطكرية ـٍ  )فىاٍختىمىؼى اأٍلىٍحزابي ًمٍف بىٍيًنًي

يدعى أنو ابف هللا، هللا كرسكلو كىك الحؽ، كمنيـ مف  عيسى عبدي  بأفَّ  إلى يعقكبية، فمنيـ مف يقر  
فبعد ىذا االختبلؼ تكعدىـ هللا  ،كبيران عمكان إنو هللا، تعالى هللا عما يقكؿ الظالمكف كمنيـ مف يقكؿ : 

ٍيؿه ًلمًَّذيفى ظىمىميكا مف عذاب يـك أليـ{ أتعالى بقكلو:  يـ خسارتى  كما أعظـى  ،الظالميف حزفى  م: ما أشدَّ }فىكى
 (.3)في ذلؾ اليكـ

 ثالثًا: معاني المفردات:
مىكىاًنيَّةي كىاٍليىٍعقيكًبيَّةي كى  ـي اٍلمى ى كىىي بىةي بىٍعدى ًعيسى زًٌ {: أىًم اٍلًفرىؽي اٍلميتىحى ـٍ الن ٍسطيكًريَّةي، }فاختمؼ األحزاب ًمف بىٍيًنًي

ًقيؿى اٍليىييكدي  ارىل)كى كىالنَّصى
ٍيؿ{: كىًممىة عىذىاب تكعدىـ هللا بيا ،(4 ا قىاليكهي ًفي ،}فىكى كا ًبمى } لمًَّذيفى ظىمىميكا{: كىفىري

ى  (.5)ًعيسى

 رابعًا: ما يستفاد من اآليات:
أف أحزاب أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل ك الممكانية كاليعقكبية كالنسطكرية، جميعيـ اختمفكا  -1

كمما يؤكد ذلؾ قكلو  ،يدلؿ عمى أنيـ عمى منيج كاحد في الكفر كالضبلؿفي عيسى، مما 
ـٍ  :"(تعالى) ٍيءو كىىي مىى شى ًت اٍليىييكدي عى ارىل لىٍيسى قىالىًت النَّصى ٍيءو كى مىى شى ارىل عى ًت النَّصى قىالىًت اٍليىييكدي لىٍيسى }كى

                                                           
 (.152/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -1
 (.262/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) - 2

  (.769(، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص: 105/ 25تفسير المراغي ) انظر: 3- 
 (.641/ 27مفاتيح الغيب ، لمفخر الرازم )  -4

 (.654تفسير الجبلليف،جبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  5- 
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ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًفيمىا كىانيكا ًفيًو يىٍتميكفى اٍلًكتىابى كىذىًلؾى قىاؿى الًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى  ـي بىٍينىيي ـٍ فىاّلِلَّي يىٍحكي ًمٍثؿى قىٍكًلًي
 [.113]البقرة: ،يىٍختىًمفيكفى {

ـى  كعيد هللا لمييكد كالنصارل الذيف لـ يدخمكا في اإلسبلـ بالكيؿ كىك كادو  -2 ييكم بو  ، فى قعر جين
 (.1)األليـ لؾ اليكـً فبل ينجك مف عذاب ذ ،سبعيف خريفان في نار جينـ

 العاقبة كالمصير. و الميالؾ كسكءى فاف الظمـ يكرد فاعمى  ،عاقبة الظمـ كخيمة أفى  -3
  

                                                           

 (653/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم )انظر:  1-
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 تقرير البعث والجزاء المطمب الثاني:

اَعَة َأْن تَْأِتَيُيْم َبْغَتًة َوُىْم اَل َيْشُعُروَن    قاؿ هللا تعالى:  .(66)الزخرؼ: َىْل َيْنُظُروَن ِإالَّ السَّ
 أواًل: المعنى العام:

كفى ًإالَّ الساعة أىف تىٍأًتيىييـٍ بىٍغتىةن{ فيؿ ينتظر المشرككف المكذبكف لمرسؿ إال مجيءى  القيامة  }ىىٍؿ يىنظيري
{ أم كىـ غافمكف عنيا مشتغمكف بأمكر الدنيا، كحينئذو يندمكف حيث ال  (1)فجأة  كفى ـٍ الى يىٍشعيري }كىىي

 (.2)ينفعيـ الندـي 
 معاني المفردات:ثانيًا: 

{ أىٍم كيفَّا كفى كفى }ىىٍؿ يىٍنظيري ا يىٍنتىًظري  (.3)}بىٍغتىة{ فىٍجأىة ،ر مىكَّة أىٍم مى
اعىةى: ييًريدي اٍلًقيىامىةى  : يىٍفًطنيكفى  ،ًإالَّ السَّ كفى ـٍ الى يىٍشعيري  (.4)كىىي

 ثالثًا: البَلغة:
: استفياـ يفيد اإلنكار. - كفى  ىىٍؿ يىٍنظيري
اعىةى أىٍف تىٍأًتيىييـٍ ىىٍؿ  - كفى ًإالَّ السَّ : بدؿ مف الساعة، كالمعنى: ىؿ ينظركف إال إتياف  /يىٍنظيري ـٍ أىٍف تىٍأًتيىيي

 (.5)الساعة
 رابعًا: المطائف البيانية:

ؿي ًفيوً  - ا يىٍحصي ًة مى ٍرعى ا ًلسي ًة تىٍمًميحن اعى بَّرى عىًف اٍليىٍكـً ًبالسَّ  (.6)عى
ـٍ ال - ( بعد قكلو تعالى:)كفائدة قكلو: )كىىي كفى بىٍغتىةن(: بياف أنيـ ال يعرفكف كجكدىا بسبب مف األسباب  يىٍشعيري

 (.7)التي يشاىدكنيا
 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:

 غفمة األحزاب عف مجيء يـك القيامة فجأة، كىـ ال يتكقعكف مجيئيا، كال يشعركف بحدكثيا.  -1
}يىٍسأىليكنىؾى عىًف  كما قاؿ تعالى:"،أف قياـ الساعة مف الغيبيات التي ال يعمـ كقتيا إال هللا عز كجؿ -2

ٍقًتيىا ًإالَّ ىيكى ثىقيمىٍت ًفي السَّ  مًٌييىا ًلكى بًٌي الى ييجى اىىا قيٍؿ ًإنَّمىا ًعٍممييىا ًعٍندى رى ًة أىيَّافى ميٍرسى اعى مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض السَّ
لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّ الى تىٍأتً  ا ًعٍممييىا ًعٍندى اّلِلًَّ كى ٍنيىا قيٍؿ ًإنَّمى ًفي  عى ـٍ ًإالَّ بىٍغتىةن يىٍسأىليكنىؾى كىأىنَّؾى حى {يكي  ،اًس الى يىٍعمىميكفى

 .[187]األعراؼ: 
                                                           

 (.2372/ 3التفسير الكسيط ، لمزحيمي ) -1
 (.152/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -2

 (.654تفسير الجبلليف ،جبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي)ص: 3 - 
 (.109/ 16تفسير الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي ) -4
 .(172/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -5
 (.251/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -6
 (.180/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -7
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 هللاالصحبة في  المطمب الثالث:

ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُيْم ِلَبْعٍض َعُدوّّ ِإالَّ اْلُمتَِّقينَ   قاؿ هللا تعالى: َيا ِعَباِد اَل َخْوٌف َعَمْيُكُم  *اأْلَِخَلَّ
 (.68-67)الزخرؼ:اْلَيْوَم َواَل َأْنُتْم َتْحَزُنوَن 

 أواًل: أسباب النزول:
مىًحيًٌ كىعيقٍ  مىؼو اٍلجي يَّةى ٍبًف خى لىٍت ًفي أيمى كىافى عيٍقبىةي "ىىًذًه اآٍليىةى نىزى ًميمىٍيًف، كى ، كىانىا خى بىةى ٍبًف أىًبي ميعىٍيطو

اًلسي النًَّبيَّ  رىاـه  ((ييجى ، فىقىاؿى لىوي أيمىيَّةي: كىٍجًيي ًمٍف كىٍجًيؾى حى بىأى عيٍقبىةي ٍبفي أىًبي ميعىٍيطو : قىٍد صى ٍيشه ، فىقىالىٍت قيرى
، فىنىذىرى النًَّبي   ـٍ تىٍتفيٍؿ ًفي كىٍجًيًو، فىفىعىؿى عيٍقبىةي ذىًلؾى لى مَّدنا كى قيًتؿى قىٍتمىوي فىقىتىمىوي يىٍكـى بىٍدرو صى  ًإٍف لىًقيتى ميحى ٍبرنا ، كى

لىٍت ىىًذًه اآٍليىةي" ـٍ نىزى ًفيًي يَّةي ًفي اٍلمىٍعرىكىًة، كى  (.1)أيمى

 ثانيًا: المناسبة:
بعد التيديد بمجيء القيامة بغتة، ذكر هللا تعالى بعض أحكاؿ القيامة، ككصؼ ىنا ألكاف نعيـ      

كاستثنى هللا تعالى  ،تعادم األخبلءأىؿ الجنة، ثـ أتبعو ببياف أكصاؼ عذاب أىؿ النار، فذكر ىنا 
 (.2منيـ عباده المتقيف... )

 ثالثًا: المعنى العام:
ًئذو (ذكره جؿَّ )فقاؿ  ،حاؿ األخبلء كاألصدقاء يكـ القيامة  -تعالى – بيف هللا        ءي يىٍكمى :)اأٍلىًخبلَّ

(: أم كؿ صداقة كخمة  ـٍ ًلبىٍعضو عىديك  ًإالَّ اٍلميتًَّقيفى يي إال ما  ،فإنيا تنقمب في ذلؾ اليكـ إلى عداكةبىٍعضي
الندـ بسبب  فاف الكافر يكـ القيامة يندـ أشدَّ  ،(3)كانت مف أجؿ هللا ، فإنيا تبقى فى الدنيا كاآلخرة

 عصيانو ككفره.
{ يخاطب هللا عباده بأشرؼً  نيكفى ـي اليـك كىالى أىنتيـٍ تىٍحزى مىٍيكي ٍكؼه عى العبكدية(بعدـ )خطاب  خطابو  }ياعباد الى خى

 كالحزف في ىذا اليـك العصيب.  خكؼال
ـي اٍليىٍكـى كىال أى  مىٍيكي ٍكؼه عى ـٍ ًبنىٍفًسًو كيقكؿ ليـ يىا ًعباًد الى خى اًطبييي ؽَّ ييخى ٍنتيـٍ "فقكلو: )يا ًعباًد (، فىكىأىفَّ اٍلحى

نيكفى   ًفيًو أىٍنكىاعه كىًثيرىةه ًممَّا ييكًجبي اٍلفىرىحى :ف ، تىٍحزى
لي  ٍيًر كىاًسطىةو.أىكَّ ـٍ ًبنىٍفًسًو ًمٍف غى اطىبىيي تىعىالىى خى انىوي كى ٍبحى ؽَّ سي  يىا: أىفَّ اٍلحى

ـٍ ًباٍلعيبيكًديًَّة، كىىىذىا تىٍشًريؼه عىًظيـه، ًبدىًليًؿ أىنَّوي لىمَّا أىرىادى أىٍف يي  فىيي مَّدنا ثىاًنييىا: أىنَّوي تىعىالىى كىصى رًٌؼى ميحى لىٍيمىةى   شى
ٍبحافى الًَّذم أىٍسرل ًبعىٍبًدًه" اٍلًمٍعرىا : سي   (.1)اإلسراء : ًج، قىاؿى

                                                           
 (.109/ 16تفسير الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي )  -1

 (.182/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )2- 
 (.107/ 25تفسير المراغي )انظر:   -3
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ًة ًباٍلكيمًٌيًَّة، كى  ٍكؼى ًفي يىٍكـً اٍلًقيىامى ٍنييـي اٍلخى ـي اٍليىٍكـى فىأىزىاؿى عى مىٍيكي ٍكؼه عى  ىىذىا ًمٍف أىٍعظىـً النًٌعىـً .ثىاًلثييىا: قىٍكليوي الى خى
بىًب فىٍكًت الد ٍنيىا اٍلمىاًضيىًة"رىاًبعييىا: قىٍكليوي كىال أىٍنتيـٍ تى  ٍزفى ًبسى ٍنييـي اٍلحي نيكفى فىنىفىى عى  (.1)ٍحزى

 رابعًا: معاني المفردات:
: أم في يكـ القيامة ،األخبلء: جمع خميؿ كىك الصديؽ أك الصاحب ًئذو  (.2)يىٍكمى

" يتبرأ بعضيـ مف بعض، إال الذيف كانكا تخاٌلكا فييا عمى تقكل  بعضيـ لبعض عدكٌ  "قاؿ الطبرل :
 (.3) هللا."

{ أم: أم: ال خكؼ يمحقكـ فيما تستقبمكنو مف األمكر ـي اٍليىٍكـى مىٍيكي ٍكؼه عى {  ،}يىا ًعبىاًد ال خى نيكفى }كىال أىٍنتيـٍ تىٍحزى
 (.4)أم: كال حزف يصيبكـ فيما مضى منيا

 خامسًا: البَلغة:
ءي ًمٍف فىًريقىًي الٍ  - ييًفيده االٍسًتٍغرىاؽ العرفي، أىًم كؿ اأٍلىًخبلَّ ءي ىك تىٍعًريؼي اٍلًجٍنًس كى ميٍشًرًكيفى الىتىٍعًريؼي في اأٍلىًخبلَّ

ٍنييـٍ  دًَّث عى ءي ًمٍف قيرىٍيشو اٍلميتىحى ٍؤًمًنيفى أىًك اأٍلىًخبلَّ  (.5)كىاٍلمي
ٍكؼه  - ( : إيجاز بالحذؼ حيث استغنى بداللة ما ذكر كقكلو: )يىا ًعبىاًد ال خى نيكفى ـي اٍليىٍكـى كىال أىٍنتيـٍ تىٍحزى مىٍيكي عى

ال خكؼ عميكـ اليكـ مف عقابي، فإني قد أمنتكـ منو ، عميو. كمعنى الكبلـ فإنيـ يقاؿ ليـ: يا عبادم
 (.6)فارقتمكه منيا برضام عنكـ، كال أنتـ تحزنكف عمى فراؽ الدنيا فإف الذم قدمتـ عميو خير لكـ مما

 ًا: ما يستفاد من اآليات:دسسا
لذا ينبغي أف  -عز كجؿ-ما كاف هللأف كؿ صداقة كصحابة لغير هللا تنقمب يكـ القيامة عداكة إال  -1

  (.7) تككف المكدة في الدنيا هلل ال لغيره تعالى
"األصحاب كاألصدقاء في الدنيا يككنكف يكـ القيامة أعداء، يعادم بعضيـ بعضا كيمعف بعضيـ  -2

كىذا دليؿ عمى أف الخٌمة أك  ،بعضا إال المتقيف، فإنيـ أصدقاء متحابكف في الدنيا كاآلخرة 
الصحبة إذا كانت عمى المعصية كالكفر، صارت عداكة يكـ القيامة، أما المكحدكف الذيف يخالؿ 

فينبغي أف يحرص المرء  ،(8)عضيـ بعضا عمى اإليماف كالتقكل، فإف خمتيـ ال تصير عداكة"ب
                                                           

 (.642/ 27مفاتيح الغيب ، لمفخر الرازم ) 1-
 (.82/ 4زاد المسير في عمـ التفسير ) (،263/ 2انظر: التسييؿ لعمـك التنزيؿ،البف جزم ) -2
 (.637/ 21تفسير جامع البياف، الطبرم )  -3
 (.769تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص: انظر:  -4
 (.253/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر )انظر:  -5
 (.638/ 21جامع البياف، لمطبرم ) انظر: -6
 (.655/ 4(، أيسر التفاسير، لمجزائرم )182/ 25) انظر: التفسير المنير، لمزحيمي -7
 (.185/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -8
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ًف النًَّبيًٌ  ،كما جاء في سنف أبي داكد  ،عمى أف يصاحب تقيان كرعان  ، عى ًعيدو :  ()فعف أىًبي سى قىاؿى
اًحٍب ًإالَّ ميٍؤًمننا، كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى ًإالَّ تىًقي  »  (.1)«الى تيصى

عباد هللا المؤمنكف المطيعكف المتقكف آمنكف في اآلخرة مف الخكؼ، متخمصكف مف الحزف، قد  -3
 أزاؿ هللا عنيـ الخكؼ كالحزف كما كعدىـ، كأشعرىـ بالفرح مف نكاح أربع ىي:

 خاطبيـ تعالى بنفسو مف غير كاسطة، بقكلو: يا ًعباًد. - أ
 ليمة  اإلسراء ك المعراج. ()كصفيـ تعالى بالعبكدية، كىذا تشريؼ عظيـ ليـ، كما شرؼ محمد   - ب
 النعـ عمى عباده. أزاؿ عنيـ الخكؼ  كأمنيـ يكـ القيامة ، كىذا مف أعظـً   - ت
 (.2)نفى عنيـ الحزف  كعكضيـ عما فاتيـ مف نعيـ الدنيا الماضية  - ث

  

                                                           
 (، حكـ األلباني: حسف.4832(، حديث رقـ)259/ 4، باب: مف يؤمر أف يجالس )سنف أبي داكد -1

 (.185/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر: 2-
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 المؤمنين في الجنةالمطمب الرابع :الجمع بين الزوجين 

 اْدُخُموا اْلَجنََّة َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُرونَ  آَياِتَنا َوَكاُنوا ُمْسِمِمينَ الَِّذيَن آَمُنوا بِ  قاؿ هللا تعالى:
 .(70-69الزخرؼ: )

 أواًل: المعنى العام:
( أم:  ذكر تعالى بعضان مف صفات المؤمنيف فى       كانيكا ميٍسًمًميفى قكلو تعالى:)الًَّذيفى آمىنيكا ًبآياًتنا كى

يقاؿ ليـ يـك  ،ىـ الذيف صدَّقكا بالقرآف، كاستسممكا لحكـ هللا كأمره، كانقادكا لطاعتو كالتزمكا أكامره 
( ،القيامة كفى ـٍ تيٍحبىري كي نَّةى أىٍنتيـٍ كىأىٍزكاجي ميكا اٍلجى أنتـ كأزكاجكـ في الدنيا  ،المؤمنكف أم ادخمكا الجنة أييا ،)اٍدخي

 (.1)مغبكطيف بكرامة هللا مسركريف بما أعطاكـ مف منو"
 معاني المفردات:ثانيًا: 

كانيكا ميٍسًمًميفى يعني: مخمصيف بالتكحيد  (.3)}بآياتنا{: القرآف ،(.2)الًَّذيفى آمىنيكا ًبآياًتنا كى
: اٍلميرىادي  ـٍ كي اتيييـٍ ًمفى "أىٍنتيـٍ كىأىٍزكاجي ٍكجى : زى ًقيؿى ، كى ـٍ ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى نىاؤيىي : قيرى ًقيؿى ، كى ـي اٍلميٍؤًمنىاتي اؤيىي ًباأٍلىٍزكىاًج ًنسى

كًر اٍلًعيًف"  (.4)اٍلحي
كفى معناه: تنعمكف كتسركف  (.5)كالحبرة: مف السركر كالنعيـ ،تيٍحبىري

 ثالثًا: ما يستفاد من اآليات:
إكرامان عمى سبيؿ المبالغة، فيدخميـ الجنة ىـ كأزكاجيـ المؤمنات المسممات في يكـر هللا المؤمنيف  -1

كىذا يعني أف حسابيـ يمر عمى أسيؿ الكجكه  ،الدنيا، بعد أف أٌمنيـ مف الخكؼ كالحزف
 (.6)كأحسنيا

فيككنكا سعداء متنعميف 7،"أف هللا تعالى يجمع بيف الرجؿ المسمـ كبيف زكجتو المسممة في الجنة" -2
فيجب الحرص عمى اختيار الزكجة الصالحة  ،ا مف هللا عمييـ مف الخير كالبركة كحسف العاقبةبم

 كاالبتعاد عف ارتكاب المعاصي. ،التى تعيف زكجيا عمى الطاعات كفعؿ الخيرات
فيجمعيـ بزكجاتيـ ،ينعـ هللا تعالى عمى عباده المؤمنيف بعد دخكليـ الجنة بالنعيـ كاألمف الدائـ  -3

 فيف طاىرات عفيفات مطيرات. ،العيفمف الحكر 
                                                           

 (.108/ 25المراغي ) تفسير.(153/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني)انظر: 1-
، لمسمرقندم ) 2-  (.264/ 3بحر العمـك

 (.654تفسير الجبلليف،جبلؿ الديف السيكطى،جبلؿ الديف المحمي )ص:  -3
 (.645/ 4فتح القدير، لمشككاني ) -4

 (.63/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،البف عطية )انظر: 5-
 (.185,186/ 25) التفسير المنير، لمزحيمي 6-
 (.655/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 7- 
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 بيان نعيم أىل الجنة المطمب الخامس:

ُيَطاُف َعَمْيِيْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَىٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَيا َما َتْشَتِييِو اأْلَْنُفُس َوَتَمذُّ   قاؿ هللا تعالى:
َلُكْم ِفيَيا َفاِكَيٌة َكِثيرَةٌ   *َوِتْمَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأوِرْثُتُموَىا ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن  *اأْلَْعُيُن َوَأْنُتْم ِفيَيا َخاِلُدونَ 

 (.73-71)الزخرؼ: ِمْنَيا تَْأُكُموَن 

 أواًل: المعنى العام:
اؼو  -تعالى–يصؼ هللا        ـٍ ًبًصحى مىٍيًي حاؿ أىؿ الجنة كما أعده ليـ مف نعيـ فييا بقكلو: }ييطىاؼي عى

} أم: تدكر عمييـ خداميـ، مف الكلداف المخمديف بطعاميـ، بأحسف األكاني كأفخرىا، ،"ًمٍف ذىىىبو كىأىٍككىابو
صفى ليا، كىي مف أ كىي صحاؼ الذىب كشرابيـ، بألطؼ األكاني، كىي األككاب التي ال عرلن 

 (.1)"األكاني، مف فضة أعظـ مف صفاء القكارير
( أم كفى الجنة ما تشتييو أنفس أىميا مف  تىمىذ  اأٍلىٍعييفي كىأىٍنتيـٍ ًفييا خاًلديكفى ًفييا ما تىٍشتىًييًو اأٍلىٍنفيسي كى )كى

ما  صنكؼ األطعمة كاألشربة كاألشياء المعقكلة كالمسمكعة كنحكىا مما تطمبو النفكس كتيكاه كائنا
كاف، جزاء ليـ عمى ما منعكا أنفسيـ مف الشيكات، كفييا ما تقٌر أعينيـ بمشاىدتو، كأعبله النظر إلى 

 (.2)كجيو الكريـ، كأنتـ ال تخرجكف منيا كال تبغكف عنيا حكالن 
ألعمالكـ الصالحة التي كانت سببان لشمكؿ " جزاءن }كتمؾ الجنة التي أكرثتمكىا بما كنتـ تعممكف{ أم: 

 (.3)"هللا إياكـ، فإنو ال يدخؿ أحدان الجنة بعممو، كلكف بفضؿ مف هللا كرحمتورحمة 

ـٍ ًفييا فاًكيىةه كىًثيرىةه بحسب  -تعالى–ثـ يعدد هللا    نعمو عمى عباده بخطاب التشكيؽ قائبل : كي
 ،األنكاع كاألصناؼ، ال بحسب األفراد فقط، ًمٍنيا تىٍأكيميكفى أم: ال تأكمكف إال بعضيا، فإنيا ال تفنى 

ة بالثمار خمت عف ثمرىا لحظة، فيي مزٌين ةن كأعقابيا باقية في أشجارىا عمى الدكاـ، ال ترل فييا شجر 
  (.4أبدان، مكقكرة  بيا)

 ثانيًا: معاني المفردات:
ٍحفىة كىي القصعة.  " الصحاؼ " كاحدىا صى

 (.5)كاألككاب كاحدىا ككب كىك إناء مستدير ال عركة لو
                                                           

 (.769تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -1
 (.108/ 25تفسير المراغي ) 2-
 (.239/ 7تفسير القراف العظيـ ، البف كثير ) 3-

أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني  (،265/ 5انظر: البحر المديد في تفسير القرآف المجيد ) -4
ىػ( ، تحقيؽ: أحمد عبد هللا القرشي رسبلف ، الدكتكر حسف عباس 1224الحسني األنجرم الفاسي الصكفي )المتكفى: 

 ىػ. 1419زكي، القاىرة ، الطبعة: 
 (.419/ 4معاني القرآف كٕاعرابو، لمزجاج ) -5
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ًفييىا{ الضمير إما عائد عمى الجنة  (.1)أك عمى الصحاؼ كاألككاب ،}كى

 ثالثًا: البَلغة:
كىأىٍككابو بعد الكممة األخيرة ما يسمى بحذؼ اإليجاز، أم أككاب مف ذىب، كحذؼ "ًبًصحاؼو ًمٍف ذىىىبو  -

ـٍ  ،لداللة ما قبمو عميو مىٍيًي تىمىذ  اأٍلىٍعييفي عاـ بعد خاص ىك قكلو: ييطاؼي عى ًفييا ما تىٍشتىًييًو اأٍلىٍنفيسي كى كى
"  (.2)ًبًصحاؼو

ا تىٍشتىًييًو اأٍلىٍنفيسي ) يىكىاتي النٍَّفًسيَّةي ًبنىكىاًلًو تعالى حيث عـ قكلو بالقصر، إيجاز فييا (مى ا تىتىعىمَّؽي الشَّ : كيؿَّ مى
. ميكًٌ ميكًد كىالس  ًئقىًة ًبعىالىـً اٍلخي يىكىاًت البلَّ نًَّة الشَّ هللاي يىٍخميؽي ًفي أىٍىًؿ اٍلجى تىٍحًصيًمًو، كى  كى

كًر ًلبًلٍىًتمى (كًفييا ما تىٍشتىًييوً ) ـي اٍلمىٍجري  اـً كالعناية.: تىٍقًدي
نَّةي الًَّتي أيكًرٍثتيميكىىا) ًتٍمؾى اٍلجى نًَّة ًبًإٍعطىاًء إ: (كى ـى اٍلجى ـٍ نىًعي ٍيًرًى ٍؤًمًنيفى ديكفى غى ستعاره حيث شبو إعطاء هللا اٍلمي

ٍيًرًه ًمفى اٍلقىرىابىًة أًلىنَّوي أىٍكلىى ًبًو كىآثىري بً  يًًٌت ًلكىاًرًثًو ديكفى غى اًكـً مىاؿى اٍلمى  (. 3)نىٍيًموً اٍلحى

  انية:يرابعًا: المطائف الب
نَّةي ) ارىًة لٍمبىًعيدً  (ًتٍمؾى اٍلجى ٍأًنيىا ،فيي ليست بعيدة  ،: اٍسـً ًإشى ا ًلشى نًَّة تىٍعًظيمن كىإًالَّ فىًإنَّيىا  ،كٕانما أيًشيرى ًإلىى اٍلجى

اًضرىةه نيٍصبى أىٍعييًنًيـٍ   (.4)حى

 خامسًا: القراءات:
 اأٍلىٍنفس كتمذ اأٍلىٍعيف{}كفييىا مىا تشتييو 

ا ًبمىٍعنى الًَّذم كىىيكى رفع  ٍفص }كفييىا مىا تشتييو{ ًبًإٍثبىات اٍليىاء بعد اٍليىاء مى "قىرىأى نىاًفع كىاٍبف عىامر كىحى
ا ا يقـك :)كىىيكى مفعكؿ تٍشتىيي كحجتيـ قىٍكلو تىعىالىى  ،ًبااًلٍبًتدىاًء كتشتيي صمىة مىا كىاٍليىاء عىاًئدىة ًإلىى مى كىمى

ٍيطىاف مف اٍلمس لـ يقؿ يتخبط  [،275]البقرة: (الًَّذم يتخبطو الشَّ ٍذؼ اٍليىاء عمى  ،كى قىرىأى اٍلبىاقيكفى ًبحى كى
ار كىاأٍلىٍصؿ ًفي ىىذىا ًإٍثبىات اٍليىاء كالحذؼ لمتٍَّخًفيؼ"  (.5)ااًلٍخًتصى

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
كترؾ  ،كاإلقباؿ عمى الطاعات ،الظفر بنعيـ الجنة يككف بسبب العمؿ الصالح في الدنيا أفَّ  -1

 المعاصي. 

                                                           
 (.607/ 1) بف الخطيبأكضح التفاسير، الانظر:  -1

 (.181/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-
 .(256,255/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -3
 (.256/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر )انظر:  -4
 (.654حجة القراءات، البف زنجمة )ص:  -5
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تنعـ أىؿ الجنة بألكاف كثيرة مف الفكاكو المختمفة كالثمار الطيبة ، يأكؿ أىميا منيا، دكف انقطاع  -2
العمؿ المؤدم  كال فناء، كىذا تعكيض لمف حـر منيا في الدنيا، كتكميؿ لمرغبة، كتقكية لدكاعي

 (.1)إلييا
 أما نعيـ اآلخرة فيك عظيـ كدائـ. ،نعيـ الدنيا قميؿ كزائؿ  -3
اإليماف كالعمؿ الصالح سبب في دخكؿ الجنة كما أف الشرؾ كالمعاصي سبب في دخكؿ  -4

 (.2)النار
ىذا النعيـ يكجد ما ىك أكبر منو كأفضؿ عند هللا تعالى كىك تكريـ المؤمنيف بالخطاب مف  أفَّ  -5

"  (.3)العمي الكريـ في قكلو تعالى:"كىأىٍنتيـٍ ًفييا خاًلديكفى
أكاني  ا في الدنيا فيحـر استعماؿي أمَّ  ،تقٌدـ األطعمة كاألشربة ألىؿ الجنة يكـ القيامة بآنية الذىب -6

صٌمى هللا عميو -كما جاء في الصحيحيف عف حذيفة أنو سمع رسكؿ هللا  ،(4)الذىب كالفضة
ًة، كىالى تىٍأكيميكا ًفي » يقكؿ:  -كسٌمـ بيكا ًفي آًنيىًة الذَّىىًب كىالًفضَّ ، كىالى تىٍشرى يبىاجى ًريرى كىالى الدًٌ كا الحى الى تىٍمبىسي

لىنىا ًفي اآلخً  اًفيىا، فىًإنَّيىا لىييـٍ ًفي الد ٍنيىا كى  (.5)«رىةً ًصحى
 ،كمساكف طيبة،كخيرات عظيمة ،بما اعد هللا ليـ مف نعيـ دائـ ،تمذذ أعيف المؤمنيف في الجنة -7

 جزاء ليـ عمى ما فعمكه مف خير في الدنيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.187/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
 (.655/ 4)أيسر التفاسير، لمجزائرم  -2
 (.3202/ 5في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب )انظر:  -3
 (.186/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر:  -4
 (.5426( ، حديث رقـ )77/ 7باب: األكؿ في إناء مفضض ) كتاب:األطعمة،صحيح البخارم ، -5
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 الثالث المبحث

 (93-32 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 بيان عقوبة الشرك. المطمب األول:

 .عذاب اآلخرة أشد وأنكي المطمب الثاني:

 .من عوامل كراىية الحق حب الدنيا المطمب الثالث:
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 بيان عقوبة الشرك المطمب األول:
 ُمْبِمُسونَ  اَل ُيَفتَُّر َعْنُيْم َوُىْم ِفيوِ *ِإنَّ اْلُمْجِرِميَن ِفي َعَذاِب َجَينََّم َخاِلُدونَ   قاؿ هللا تعالى:

 (.76-74)الزخرؼَوَما َظَمْمَناُىْم َوَلِكْن َكاُنوا ُىُم الظَّاِلِميَن  *

 أواًل": المناسبة:
ذكر أحكاؿ أىؿ النار أيضان  ،ليـ مف نعيـ عدَّ أ أحكاؿ أىؿ الجنة كما  -تعالى–بعدما ذكر هللا 

الكعد، أردفو بالكعيد، عمى  -تعالى–ا ذكر فضؿ المطيع عمى العاصي، كلمَّ  ليبيفى  ؛كسكء مآليـ
 ألىؿ الجنة المتقيف مف ألكاف النعيـ، ذكر ما أعدَّ  الترتيب المستمر في القرآف، فبعد أف ذكر ما أعدَّ 

 (.1)ألىؿ النار مف العذاب األليـ

 ثانيًا: المعنى العام:
ـى  بأنيـ خاًلديكفى فييا أم: دائمكف، ال        يىنَّ يصؼ هللا حاؿ اٍلميٍجًرًميفى ك المشركيف ًفي عىذاًب جى

كفى يعني:  ٍبًمسي ـٍ ًفيًو مي ـٍ يعني: ال ينقطع عنيـ العذاب طرفة عيف كىىي ٍنيي يمكتكف كال يخرجكف الى ييفىتَّري عى
ـٍ ك -عز كجؿ-كما يبيف هللا  -تعالى-آيسيف مف رحمة هللا  ما ظىمىٍمناىي ماؿ عدلو في قكلو تعالى: كى

ـي الظَّاًلًميفى  لًكٍف كانيكا ىي  (.2)ألنيـ كانكا يستكبركف عف اإليماف؛ يعني: لـ نعذبيـ بغير ذنب كى

 :ثالثًا: معاني المفردات
: الكاسب؛ يرجع ذلؾ إلى كؿ كاسب مما جؿ أك دؽ)  (.3اإلجراـ: ىك الكسب في المغة، كالمجـر

 أك المكلى حؽٌ  في ذلؾ أكاف سكاء ،قصد عف عميو المرء يقع عظيـ ذنب فعؿىك"  :اصطَلحا اإلجرام
 4 ".العباد حؽٌ  في

{ أىم: مقيمكف فى جينـ ال يخرجكف منيا) الديكفى  (.5خى
 كخفة العزيمة. ،كالفتكر ىك ضعؼ اليمة  ،(.6)"}ال يفتر عنيـ{ أىٍم: ال يخفؼ عنيـ العذاب"

  (.7) الساكت سككت يأس مف فرجمبمسكف، المبمس: اليائس 
  

                                                           
 (.189/ 25التفسير المنير لمزحيمي )انظر:  -1
 (.264/ 3لمسمرقندم)بحر العمـك ، انظر:  -2

 (.186/ 9تأكيبلت أىؿ السنة ، لمماتريدم) 3-
(، عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ/ صالح بف عبد هللا 3780/ 9نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ ) - 4

 .بف حميد إماـ كخطيب الحـر المكي، دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، جدة ،الطبعة : الرابعة
 (.116/ 5لمسمعاني ) تفسير القرآف ،انظر:  -5

 (.978الكجيز، لمكاحدم )ص:  6-
 (.264/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) -7
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 رابعًا: البَلغة:
: أسمكب خبرم: ضربو طمبي - اًلديكفى ـى خى يىنَّ ألنو مؤكد بأداة تككيد كاحدة ىي  ،ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي عىذىاًب جى

مدل صحتو، فنؤكد الخبر بمؤكد كاحد إلزالة  ،كالمعنى أف المخاطب متردد في الخبر، كاليعرؼ)إف(
  الشؾ كالتردد.

ٍنًزلىةى اٍلميتىرى  - بىًر مى اًئًؿ اٍلميتىمىيًًٌؼ ًلٍمخى اـً ًبًو، أىٍك ًلتىٍنًزيًؿ السَّ ( ًلبًلٍىًتمى بىًر )بًإفَّ ًد ًفي مىٍضميكًنًو ًلًشدًَّة كاٍفًتتىاحي اٍلخى دًٌ
ٍكًقًو ًإلىٍيوً   (.1)شى

 اآليات: خامسًا: ما يستفاد من
إف جزاء الكفار الذيف لـ يؤمنكا بكجكد هللا ككحدانيتو، كلـ يصدقكا بالرسؿ كالكتب اإلليية ىك نار  -1

 (.2)كقد كصفيـ اّلِلَّ تعالى بصفة المجرميف ،جينـ
ليستريحكا منو كما ىـ  ،كمما يؤكد ذلؾ طمبيـ لممكت ،عذاب اآلخرة ال يطاؽ كال يقدر عميو أحد  -2

 فيك تعبير عف الحيرة كالقمؽ كاالضطراب الذم يعبر عف الدكاـ في نار جينـ. ،(3)بميتيف
ال ظمـ لمكفار بالعذاب يـك القيامة، كلكنيـ ىـ الظالمكف ألنفسيـ بالشرؾ، كٕاف أعظـ جريمة في  -3

 حؽ هللا ىي الشرؾ بو.
الكافريف و مف كيد ألف هللا عاصمي  ؛()إحباط كؿ مؤامرات الكفار ضد النبي محمد  -4

 (.4)كمؤامراتيـ
إف سبب عقاب الكفار أف هللا تعالى جاءىـ بالحؽ  كأرسؿ إلييـ الرسؿ فمـ يقبمكا، ككميـ مف النبي  -5

 كمف القرآف، شديد البغض كالعداء لقبكؿ الديف الحؽ. ()محمد 
يسمع  يخطئ الناس كبخاصة الكفار حيف يظنكف أف هللا ال يسمع سرىـ كنجكاىـ، فاف هللا  تعالى -6

 (.5)ما تكممكا بو فيما بينيـما يحدث بو الرجؿ نفسو أك غيره في مكاف خاؿ، ك 
  

                                                           
 (.257/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر )انظر:  -1

 . (191/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-
 .(657/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم )انظر: 3- 

 (.192/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر: -4
 (.193/ 25المرجع نفسو )انظر:  5-
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 المطمب الثاني: عذاب اآلخرة أشد وأنكي

 .(77)الزخرؼ:َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَمْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثونَ   قاؿ هللا تعالى:
يظير هللا تعالى صكرة حية مف مشاىد يكـ القيامة  بحاؿ الكفار فإنيـ يصيحكف صيحة متناكحة       

إنيا صيحة أكلئؾ المجرميف  ،مف ىناؾ مف كراء األبكاب المكصدة في الجحيـ ،مف بعد سحيؽ
حكف إنما يصي ،فيـ مبمسكف يائسكف ،إنيـ ال يصيحكف في طمب النجاة كال في طمب الغكث ،الظالميف

 (.1)اليبلؾ السريع الذم يريح ،في طمب اليبلؾ

 أواًل: المعنى العام:
ب ؾى )   مىٍينا رى نادىٍكا يا ماًلؾي ًليىٍقًض عى المعنى أنيـ طمبكا المكت ليستريحكا مف العذاب، كركم أف  (كى

 (.2يقكؿ ليـ: إنكـ ماكثكف أم دائمكف في النار) يبقى بعد ذلؾ ألؼ سنة، كحينئذو  مالكان 

 ثانيًا: معاني المفردات:
{ أم ليمتنا لنسترح ب ؾى مىٍينىا رى  (.3كىك مف قضى عميو: إذا أماتو) ،}ًليىٍقًض عى

: اًكثيكفى { فيو، ال يخرجكف منو أبدا) مى اًلديكفى  (.4أم: منغمركف فيو، محيط بيـ العذاب مف كؿ جانب، }خى

 ثالثًا: البَلغة:
: عبر عف المستقبؿ - كفى ٍبًمسي ـٍ ًفيًو مي ـٍ ًبًصيغىًة اٍلمىاًضي مىعى أىنَّوي ًممَّا  ،بمفظ الماضي ىي ًكيى ًندىاؤيىي حيث حي

ـى كىىيكى اٍليىٍأسي يىكيكفي بىٍعدى أىٍف نىادىكٍ  يىنَّ ـٍ ًفي عىذىاًب جى يي سى ًة، ًإمَّا أًلىفَّ ًإٍببلى يىقىعي يىٍكـى اٍلًقيىامى ابىييـٍ سى اًلؾي فىأىجى ا يىا مى
ابى ًبًو، كىإًمَّ  ا أىجى قيكًعًو)ًبمى ٍنًزلىةى اٍلمىاًضي ًفي تىٍحًقيًؽ كي  (.5ا ًلتىٍنًزيًؿ اٍلًفٍعًؿ اٍلميٍستىٍقبىًؿ مى

: أسمكب إنشائي نكعو أمر غرضو الببلغي الدعاء. - ب ؾى مىٍينا رى  ًليىٍقًض عى
 يا مالؾ: أسمكب إنشائي نكعو نداء .  -
مىيٍ  - مىى مىٍعنىى التٍَّبًميًغ ، أىٍك تىٍنًزيًؿ تىٍكًجيوي اأٍلىٍمًر ًإلىى اٍلغىاًئًب في قكلو: )ًليىٍقًض عى ( الى يىكيكفي ًإالَّ عى ب ؾى نا رى

ٍنًزلىةى اٍلغىاًئًب) اًضًر مى  (.6اٍلحى
  

                                                           
 (.3202/ 5في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب)انظر: -1
 (.263/ 2) البف جزم التسييؿ لعمـك التنزيؿ، -2
 (.607/ 1) البف الخطيب أكضح التفاسير، -3
 (.770تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -4

 (.259/ 25كالتنكير،البف عاشكر )انظر: التحرير  5-
 (.260/ 25المرجع نفسو )انظر: 6- 
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 رابعًا: ما يستفاد من اآليات: 
 كٕانما بيبلكيـ كالقضاء عمييـ. ،أف الكفار يطمبكف تخفيؼ العذاب عنيـ ليس بدخكليـ الجنة  -1
اًكثيكفى  خركجيـ منيا لقكلو تعالى:" خمكد الكافريف في النار كعدـ -2 ـٍ مى "فبل ىـ بخارجيف منيا كال  ًإنَّكي

ـٍ نىاري ) :الحؽ تبارؾ كتعالى قاؿكما  ،ى عمييـ فيستريحكا مف عذاب الناريقض كا لىيي كىالًَّذيفى كىفىري
ـٍ ًمٍف عىذىاًبيىا ٍنيي فَّؼي عى ـٍ فىيىميكتيكا كىالى ييخى مىٍيًي ى عى ـى الى ييٍقضى يىنَّ   .[36فاطر: ]( كىذىًلؾى نىٍجًزم كيؿَّ كىفيكرو  جى

تكبيخ الكفار باالستجابة ليـ حيث يرد عمييـ خازف النار "مالؾ" بعد ألؼ سنة عمى سبيؿ  -3
كذلؾ بتشبيو حاليـ في الدنيا بإعراضيـ عف دعكة الحؽ كسخريتيـ مف األنبياء  ،االحتقار كالتيكـ 

 كالرسؿ.
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 من عوامل كراىية الحق حب الدنيا المطمب الثالث:

َأْم  *أْم َأْبَرُموا َأْمرًا َفِإنَّا ُمْبِرُمونَ  *َلَقْد ِجْئَناُكْم ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُكْم ِلْمَحقِّ َكارُِىوَن   قاؿ هللا تعالى:
 .(80-78)الزخرؼ: َيْحَسُبوَن َأنَّا اَل َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىْم َبَمى َوُرُسُمَنا َلَدْيِيْم َيْكُتُبوَن 

 أواًل: أسباب الّنزول: 
مىى أىٍمريىيـٍ  اٍستىقىرَّ  ًحيفى  النٍَّدكىًة، دىارً  ًفي () ًبالنًَّبيًٌ  بالمكر تدبيرىـ في نزلت" ارى  مىا عى ٍيؿو  أىبيك ًبوً  أىشى  جى

مىٍيًيـٍ  زى  أىفٍ  عى ؿه  قىًبيمىةو  كيؿًٌ  ًمفٍ  يىٍبري لىتٍ  ًبدىًمًو، اٍلميطىالىبىةي  فىتىٍضعيؼى  قىٍتًموً  ًفي ًليىٍشتىًركيكا رىجي قىتىؿى  اآٍليىةي، ىىًذهً  فىنىزى  كى
ًميعىييـٍ  اّلِلَّي   (.1) "ًببىٍدرو  جى

 لمعنى العام:اثانيًا: 
ؽًٌ{ الذم يكجب عميكـ أف تتبعكه فمك تبعتمكه، كبخ هللا الكفار بما       ـٍ ًباٍلحى فعمكا فقاؿ: }لىقىٍد ًجٍئنىاكي

{ فمذلؾ شقيتـ شقاكة ال سعادة بعدىا ؽًٌ كىاًرىيكفى ـٍ ًلٍمحى لىًكفَّ أىٍكثىرىكي كقكلو سبحانو: لىقىٍد  ،لفزتـ كسعدتـ، }كى
اـً قكؿ ماًلؾو ليـ، ك  ـٍ يحتمؿي أٍف يككفى ًمٍف تىمى ، فيككفي ًجٍئناكي يحتمؿ أٍف يككف مف قكؿ هللا تعالى لقريشو

 (.2)فيو تخكيؼه فصيحه بمعنى: انظركا كيؼ يككف حالكـ؟!
{ محكمكف أمران في كيدىـ كٕاىبلكيـ ـٍ أىٍبرىميكٍا{ أحكمكا }أىٍمران{ كخططكا  لكيد محمد }فىًإنَّا ميٍبًرميكفى  (.3)}أى

بيكفى أىنَّا ال نىٍسمىعي ًسرَّىي  ـٍ يىٍحسى ( يقكؿ: أـ يظٌف ىؤالء المشرككف باهلل أنا ال نسمع ما أخفكا عف )أى ـٍ نىٍجكىاىي ـٍ كى
 (.4)الناس مف منطقيـ، كتشاكركا بينيـ كتناجكا بو دكف غيرىـ، فبل نعاقبيـ عميو لخفائو عمينا

 آلية:اثالثًا: سبب نزول 
 َأْم َيْحَسُبوَن َأنَّا اَل َنْسَمُع ِسرَُّىْم َوَنْجَواُىْم َبَمى َوُرُسُمَنا َلَدْيِيْم َيْكتُُبوَن :(80)الزخرؼ. 

لى " ثىةً  ًفي تنىزى ديىيـٍ  فىقىاؿى  كىأىٍستىاًرىىا، اٍلكىٍعبىةً  بىٍيفى  كىانيكا نىفىرو  ثىبلى ٍكفى : أىحى نىا؟ يىٍسمىعي  اّلِلَّى  أىفَّ  أىتىرى مى قىاؿى  كىبلى  كى
يىٍرتيـٍ  ًإذىا: الثَّاًني ًمعى، جى ٍرتيـٍ  كىإًذىا سى قىاؿى . يىٍسمىعٍ  لىـٍ  أىٍسرى  ًإذىا يىٍسمىعي  فىييكى  ،أىٍعمىٍنتيـٍ  ًإذىا يىٍسمىعي  كىافى  ًإفٍ : الثَّاًلثي  كى

ٍرتيـٍ   (.5) "أىٍسرى

                                                           

 (.118/ 16، لمقرطبي )الجامع ألحكاـ القرآف 1- 
أبك زيد عبد الرحمف  (،191/ 5، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف )(770تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -2

ىػ( ، تحقيؽ: الشيخ محمد عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد 875بف محمد بف مخمكؼ الثعالبي )المتكفى: 
 ىػ. 1418المكجكد،دار إحياء التراث العربي،بيركت  الطبعة: األكلى ، 

  (.607/ 1انظر: أكضح التفاسير،البف الخطيب )3- 
 .(647/ 21جامع البياف، لمطبرم ) -4

 .(119/ 16) لمقرطبي، القرآف ألحكاـ الجامع 5-
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 رابعًا: معاني المفردات:
بلـ }أـ أبرمكا أمران{ أحكمكا األمر }فإنا مبرمكف{ ميحكمكف أمران في  في المكر بمحمَّد عميو السَّ

 ،(1)مجازاتيـ
 (.2)كاإلبراـ: أف تجمع خيطيف ثـ تفتميما فتبل متقنا

 كخططكا لقتمو كالقضاء عميو. ، ( (فاف الكفار عقدكا العـز عمى الكيد بمحمد
بيكفى يعني: بؿ يظنكف. كيقاؿ: أيظنكف" ـٍ يىٍحسى  (.3)"أى

نىٍجكىاىيـ{ خمكتيـ حكؿ اٍلكىٍعبىة { ًفيمىا يدكر بىينيـ }كى ـٍ  (.4)}أىنَّا الى نىٍسمىعي ًسرَّىي

 خامسًا: البَلغة:
نىٍجكىاىيـ{ ألف المراد سرَّىـ كعبلنيتيـ ـٍ كى بيكفى أىنَّا الى نىٍسمىعي ًسرَّىي ـٍ يىٍحسى  (.5) الطباؽ }أى

 سادسًا: المطائف البيانية:
كىك ًخطىابي تكبيخو كتقريعو مف جيًة هللا  ،بالحؽ{ في الدنيا بإرساؿ الرسؿ كٕانزاؿ الكتبً "}لىقىٍد جئناكـ  -

 (.6)تعالىى مقرره لجكاًب مالؾو كمبيفه لسبًب مكًثيـ"
: ما يستفاد من اآليات:سابعاً   

 ((إف سبب عقاب الكفار أف هللا تعالى جاءىـ بالحؽ فمـ يقبمكا بو، ككميـ صد عف دعكة محمد  -1
 (.7)كمف القرآف، شديد البغض لقبكؿ الديف الحؽ، كىك اإلسبلـ كديف هللا تعالى

الذيف يحاربكف الحؽ ال يجيمكف في الغالب أنو الحؽ، كلكنيـ يكرىكنو، ألنو يصادـ أىكاءىـ،   -2
كيقؼ في طريؽ شيكاتيـ، كىـ أضعؼ مف أف يغالبكا أىكاءىـ كشيكاتيـ كلكنيـ أجرأ عمى الحؽ 

 (.8)كعمى دعاتو
ال يحيؽ إال  ف المكر السيئى أل  ()أحبط اّلِلَّ كؿ مؤامرات الكفار كمكرىـ عمى النبي محمد   -3

 (.9)كألف اّلِلَّ عاصـ نبيو مف الناس ،بأىمو
                                                           

 (.979الكجيز، لمكاحدم )ص:  -1
 (.65/ 5انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ) -2
 (.265/ 3بحر العمـك ، لمسمرقندم) -3
)المتكفى: رضي هللا عنيما ،  -لعبد هللا بف عباس ( ، 416انظر: تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس )ص:  -4

 .ىػ( ،دار الكتب العممية ، لبناف817جمعو: الفيركز آبادم )المتكفى:  ىػ(68
 (.156/ 3صفكة التفاسير،لمصابكني ) 5-

 (.55/ 8إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ألبي السعكد ) -6
 (.192/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر: 7- 

 (.3203,3202/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -8
 (.192/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر: 9- 
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ينبغي أف  يقابؿ باألمر الجاـز مف أىؿ الحؽ  ،ف إصرار الكفار عمى الباطؿ في كجو الحؽأ  -4
 ،يقابمو عمـ هللا بالسر كالنجكل ،كتدبيرىـ كمكرىـ في الظبلـ  ،بتمكيف ىذا الحؽ كتثبيتو ،كٕارادتو

 (.1)كالعاقبة معركفة حيف يقؼ الخمؽ الضعاؼ القاصركف، أماـ الخالؽ العزيز العميـ

أف هللا تعالى ال يسمع  ، كاحدة لحظةن أك يشككف كلك  ،" يخطئ الناس كبخاصة الكفار حيف يظنكف -5
ٍيءه ًفي اأٍلىٍرًض كىالى ًفي ،(2)سرىـ كنجكاىـ " مىٍيًو شى كمما يؤكد ذلؾ قكلو تعالى:}ًإفَّ اّلِلَّى الى يىٍخفىى عى

اًء{  مى  [.5]آؿ عمراف: ،السَّ
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (.3203/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )انظر:  -1

 (.193/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-
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 الرابع المبحث

 (98-91 ( اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد

 
 

  كفيو أربعة مطالب:

 بطَلن نسبة الولد هلل تعالى. المطمب األول:

 .الشفاعة هلل وحده المطمب الثاني:

 .. مشروعية التمطف في الخطاب مع المخاطبالمطمب الثالث:

 .مشروعية الصفح الجميل المطمب الرابع:
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 المطمب األول: بطَلن نسبة الولد هلل تعالى

ُل اْلَعاِبِديَن   :قاؿ هللا تعالى َماَواِت َواأْلَْرِض * ُقْل ِإْن َكاَن ِلمرَّْحَمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ ُسْبَحاَن َربِّ السَّ
َوُىَو الَِّذي ِفي * َفَذْرُىْم َيُخوُضوا َوَيْمَعُبوا َحتَّى ُيََلُقوا َيْوَمُيُم الَِّذي ُيوَعُدوَن  * َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ 

َما َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُيَما  *ِء ِإَلٌو َوِفي اأْلَْرِض ِإَلٌو َوُىَو اْلَحِكيُم اْلَعِميمُ السَّ َوَتَباَرَك الَِّذي َلُو ُمْمُك السَّ
َلْيِو ُتْرَجُعونَ  اَعِة َواِ   .(85-81)الزخرؼ: َوِعْنَدُه ِعْمُم السَّ

كا عمى شركيـ ك نسبكا الكلد هلل تعالى، فنفى بقى عمى الرغـ مف تيديد الكفار بعذاب النار، فإنيـ        
بحؽ، كأنو الحكيـ في صنعو، العميـ بكؿ  ذلؾ عف نفسو نفيان باتان، كأكضح أنو المعبكدي  -تعالى- هللا

 (.1)شيء، كمالؾ السماكات كاألرض، كىك إلو السماء كٕالو األرض

 المناسبة: أواَل:
"بعد بياف أحكاؿ المجرميف الكفار في اآلخرة، أردفو تعالى ببياف استحالة نسبة الكلد كالشريؾ 

كأنو الحكيـ في صنعو العميـ بكؿ شيء، كأف اّلِلَّ سبحانو  ،لو، كأنو المعبكد بحؽ في السماء كاألرض
 (.2)مالؾ السمكات كاألرض كمالؾ كؿ شيء في الككف"

 العام:ثانيًا: المعنى 
لىده فىأىنىا  معنى عدة أراء في -رحمة هللا -ذكر اإلماـ الطبرم      قكلو تعالى: )قيٍؿ ًإٍف كىافى ًلمرٍَّحمىًف كى

) ؿي اٍلعىاًبًديفى  فقاؿ بعضيـ: في معنى ذلؾ:  ،أىكَّ
إف كاف لمرحمف كلد في قكلكـ كزعمكـ أييا المشرككف، فأنا أٌكؿ المؤمنيف باهلل في  ،قؿ يا محمد  -1

 .لو كلدان  تكذيبكـ، ك أكؿ الجاحديف بما قمتـ مف أفَّ 
 : قؿ ما كاف لمرحمف كلد، فأنا أكؿ العابديف لو بذلؾ. قاؿ آخركف: بؿ معنى ذلؾ  -2
ذلؾ ما كاف ذلؾ، كال ينبغي أف يككف  قاؿ آخركف: معنى ذلؾ النفي، كمعنى إف "الجحد"، كتأكيؿ  -3

 هلل مف كلد.
قاؿ آخركف: معنى"إف" في ىذا المكضع جاءت بالمعنى المجازل، قالكا: كتأكيؿ الكبلـ: لك كاف   -4

 (.3)لمرحمف كلد، كنت أٌكؿ مف عبده بذلؾ
أف اآلراء الثبلثة األكلى: تحتمؿ  ،ويرى الباحث: والذي تميل إليو النفس من خَلل اآلراء السابقة

فأرل أف أصحابو قد جانبكا  ،كأما الرأم الرابع ،فجميعيا تنفى نسبة الكلد هلل تعالى ،المعنى المراد منو

                                                           

 (.2375/ 3التفسير الكسيط ،  لمزحيمي )انظر: 1- 
 (.195/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -2

 (.649-648/ 21جامع البياف،لمطبرم )انظر: باختصار،  3-
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هللا: إف كاف  كذلؾ أف هللا أراد بمعناه: قؿ يا محمد لمشركي قكمؾ الزاعميف أف المبلئكة بناتي  ،الصكاب
، كلكنو ال كلد لو، فأنا أعبده بأنو ال كلد لو، كال ينبغي أف يككف  ذلؾ منكـلمرحمف كلد فأنا أكؿ عابديو ب

افى  ،فإف الكبلـ لـ يكف عمى كجو الشٌؾ، كلكف عمى كجو اإللطاؼ مف الكبلـ كحسف الخطاب ،لو ٍبحى }سي
{ مف الشريؾ كالظيير، كالكلد،  مىاكىاًت كىاألٍرًض رىبًٌ اٍلعىٍرًش عىمَّا يىًصفيكفى كغير ذلؾ، مما نسبو رىبًٌ السَّ

تَّى ييبلقيكا  ،إليو المشرككف فذر يا محمد ىؤالء المفتريف عمى هللا، يخكضكا في باطميـ، في دنياىـ )حى
)  (.1)كذلؾ يـك يصمييـ هللا  فى جينـ بافترائيـ عمى هللا ،[83]الزخرؼ:يىٍكمىييـي الًَّذم ييكعىديكفى

ًفي  ماًء ًإلوه كى ـي أم ىك اّلِلَّ المعبكد بحؽ في كىىيكى الًَّذم ًفي السَّ ـي اٍلعىًمي ًكي اأٍلىٍرًض ًإلوه، كىىيكى اٍلحى
ألنو يككف  ؛السماء، كالمعبكد بحؽ في األرض، فبل يستحؽ العبادة سكاه، كيستحيؿ عميو المكاف

فتبارؾ الذم لو سمطاف السمكات السبع كاألرض، كما بينيما مف  ،في جية معينة محصكران  محدكدان 
اعىًة( كعنده عمـ الساعة التي تقكـ فييا القيامة، كييحشر فييا الخمؽ مف ،يامًٌ األشياء ك ـي السَّ )كىًعٍندىهي ًعٍم

( كٕاليو أييا الناس عيكفى ترٌدكف مف بعد مماتكـ، فتصيركف إليو،  ،قبكرىـ لمكقؼ الحساب )كىإًلىٍيًو تيٍرجى
 (.2)بإساءتو بإحسانو، كالمسيءى  فيجازم المحسفى 

 المفردات: ثالثًا: معاني
 "سبحاف رب السمكات: أم تنٌزه كتقدس.

 عما يصفكف: أم عما يصفكف بو هللا تعالى مف أف لو كلدان كشركاء.
 فذرىـ يخكضكا كيمعبكا: أم اتركيـ يا رسكلنا يخكضكا في باطميـ كيمعبكا في دنياىـ.

 كىك الذم في السماء إلو: أم معبكد في السماء.
 (.3)األرض" كفي األرض إلو: أم كمعبكد في

{ تقدس كتعالى هللا تىبىارىؾى  (.4)}كى
 (.5)ييٍؤفىكيكفى أفؾ يأفؾ بمعنى الكذب، أل: يكذبكف

  

                                                           
تيسير الكريـ  ،(264/ 25(، التحرير كالتنكير،البف عاشكر )651/ 21جامع البياف، لمطبرم )انظر:  -1

 .(652/ 21(، جامع البياف، لمطبرم )770الرحمف،لمسعدم )ص: 
 .(653/ 21لمطبرم)جامع البياف ،  (،196/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر: 2-

 (.658/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -3
 (.607/ 1أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -4

 (.407/ 3) لمحجازم انظر: التفسير الكاضح، 5-
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 رابعًا: المطائف البيانية:
ال  ،إلوه : خبران لمبتدأو محذكؼو عمى أفَّ الجممةى بيافه لمصمًة كأفَّ ككنىوي في السماًء عمى سبيًؿ اإللييةً 

عمى سبيًؿ االستقراًر كفيًو نفيي اآلليًة السماكيًة كاألرضيًة كتخصيصه الستحقاًؽ اإللييًة بو تعالىى كقكليو 
 (.1)تعالىى : }كىىيكى الحكيـ العميـ{ كالدليًؿ عمى ما قبمىوي 

 ًا: ما يستفاد من اآليات:خامس
كٕابراىيـ صمكات  ،كمحمد  :مف خمؽ األنبياء أف خمؽ عيسى ابف مريـ مف غير أب ليس بأفضؿى  -1

عىٍمنىاىىا كىاٍبنىيىا  ،(2)مف آيات هللا المسيح آيةه  كٕانما يدؿ ذلؾ عمى أفَّ  ،هللا عمييـ  كقد قاؿ تعالى: }كىجى
}  [.91]األنبياء: ،آيىةن لًٌٍمعىالىًميفى

 كٕابطاؿ زعـ النصارل ،كأنو مخمكؽ كسائر المخمكقات ،عميو السبلـ نفي األلكىية عف عيسى -2
}لىقىٍد كىفىرى  كما جاء في قكلو تعالى: -عميو السبلـ-الحكـ بالكفر عمى مف ادعى ألكىية عيسى  -3

ـى  ٍريى  .{17}المائدة:،{ ... الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ اّلِلَّى ىيكى اٍلمىًسيحي اٍبفي مى
ـ كانشغالي ،كذلؾ بسبب غفمتيـ عف ذكر هللا ،التيديد كالكعيد لممشركيف بالعذاب يكـ القيامة -4

 .بالمعب كالميك
كلـ يطمع أحدا مف خمقو بمجيء  ،أف عمـ الساعة مف الغيبيات التي استأثر هللا تعالى بيا لنفسو -5

 كقتيا.
 إعطاء الميمة لمكافريف بتأخير العقاب ليـ ىي لحكمة أرادىا هللا عز كجؿ. -6

  

                                                           
 (.57/ 8إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ،ألبى السعكد) -1
أحمد بف عبد لتقي الديف أبك العباس  (،38كبلـ هللا )ص:  تحقيؽ القكؿ في مسألة: عيسى كممة هللا كالقرآف انظر: -2

الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
 دار الصحابة لمتراث ، طنطا ،مصر. ،قسـ التحقيؽ بدار النشر ىػ(،تحقيؽ:72
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 المطمب الثاني: الشفاعة هلل وحده

َفاَعَة ِإالَّ َمْن َشِيَد ِباْلَحقِّ َوُىْم َيْعَمُمونَ   قاؿ هللا تعالى:  َواَل َيْمِمُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو الشَّ
 .(86)الزخرؼ:

 أواًل: سبب النزول:
قاا فىنىٍحفي  مَّده حى ا يىقيكؿي ميحى نىفىرنا مىعىوي قىاليكا ًإٍف كىافى مى ًكمى أىفَّ النٍَّضرى بف الحرث كى ًئكىةى ري لَّى اٍلمىبلى نىتىكى

، فىأىٍنزىؿى اّلِلَّي ىىًذًه اآٍليىةى  مَّدو فىاعىًة ًمٍف ميحى ؽ  ًبالشَّ ـٍ أىحى  (.1)فىيي

 ثانيًا: المناسبة:
ًة      اعى ـي السَّ ا بىٍينىييمىا كىًعٍندىهي ًعٍم مى مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى ـٍ سبحانو كتعالى أىفَّ ًلًو ميٍمؾي السَّ أىٍعمىمىييـٍ لىمَّا أىٍنبىأىىي

ـٍ ًفي الد ٍنيىا ًإٍبطىاالن ًلزىٍعًمًيـٍ  مىى أىٍف يىٍشفىعى لىيي ا يىٍعبيديكنىوي ًمٍف ديكًف هللا الى يىٍقًدري عى ـٍ ًعٍندى اّلِلًَّ  أىفَّ مى فىعىاؤيىي  ,أىنَّييـٍ شي
ـٍ مع إقرارىـ كاعترافيـ يىٍعمىميكفى كينكشفكف بكحدة ذاتو ككماالت  ؽًٌ كاعترؼ بتكحيده كىىي إال مف أقر ًباٍلحى

 (.2)أسمائو كصفاتو

 ثالثًا: المعنى العام:
فاضحان بذلؾ عبدة األصناـ بقكلو:)كىال يىٍمًمؾي الًَّذيفى يىٍدعيكفى ًمٍف  ،يكشؼ هللا تعالى عظيـ قدرتو       

( أم: ليس بمقدكر األصناـ كاألكثاف التي يعبدكنيا  ـٍ يىٍعمىميكفى ؽًٌ كىىي ًيدى ًباٍلحى فاعىةى ًإالَّ مىٍف شى ديكًنًو الشَّ
ًيدى ًباٍلحى  ،ـ كما زعمكا أنيـ شفعاء عند ربيـالشفاعة لي ( أم: نطؽ بمسانو، مقرا بقمبو، )ًإال مىٍف شى ؽًٌ

عالما بما شيد بو، كيشترط أف تككف شيادتو بالحؽ، ىى الشيادة هلل تعالى بالكحدانية، كلرسمو بالنبكة 
كالرسالة، كصحة ما جاءكا بو، مف أصكؿ الديف كفركعو، كحقائقو كشرائعو، فيؤالء الذيف تنفع فييـ 

 (.3)هللا، الحائزكف لثكابو شفاعة الشافعيف، كىؤالء الناجكف مف عذاب
 رابعًا: معاني المفردات:

 (.4)"}الًَّذيفى يىٍدعيكفى ًمف ديكًنًو{ أم: المبلئكة كعيسى كعيزير، أك المبلئكة"
فاف المالؾ ىك الذم يممؾ حؽ التصرؼ في  ،(5)}كال يممؾ الشفاعة{ أم: ال يقدركف عمى الشفاعة ليـ

 كليس غيره. ،الشيء
                                                           

 (.648/ 27)مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير  -1
/ 2) ,نعمة هللا النخجكاني (، الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية،270/ 25البف عاشكر) التحرير كالتنكير،انظر:  -2

306.) 
 (.771(، تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص: 115/ 25تفسير المراغي )انظر: 3- 
 (.163/ 3تفسير القرآف، لمعز بف عبد السبلـ ) 4-

 (.243/ 7القراف العظيـ ، البف كثير )تفسير  -5
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ًيدى  { أىٍم: شيد شيادة التكحيد }إالَّ مىٍف شى ؽًٌ : الى إلىو إالَّ اّلِلَّ  ،ًباٍلحى  (.1)فقىاؿى
{ أم: بقمكبيـ صدؽ ما قالكه بألسنتيـ" ـٍ يىٍعمىميكفى  (.2)}كىىي

 خامسًا: البَلغة:
 كىي: مف باب قصر الصفة عمى المكصكؼ. ،قصر في ىذه اآلية الشفاعة عمى الشاىديف بالحؽ

 اآليات:ًا: ما يستفاد من ادسس
لو ال يشفع، كال  لـ يأذفٍ  فٍ كمى  ،أذف لو شفع  فٍ تعالى فمى  ال يممؾ الشفاعة يكـ القيامة أحده إال هللاي  -1

فىعي إال ألىؿ التكحيد خاصة  (.3)الشرؾ كالكفر فبل شفاعة ليـ ا أىؿي أمَّ  ،يشَّ
شفاعتو مقبكلة بإذف مف آمف كشيد بالحؽ عمى بصيرة كيقيف بأف اّلِلَّ كاحد أحد ال شريؾ لو، فإف  -2

 (.4) اّلِلَّ 
ـٍ يىٍعمىميكفى عمى أمريف:  -3 ؽًٌ كىىي ًيدى ًباٍلحى  "دٌؿ قكلو تعالى: ًإالَّ مىٍف شى

 أٌف الشفاعة بالحٌؽ غير نافعة إال مع العمـ، كأف التٌقميد ال يغني مع عدـ العمـ بصحة المقالة. -األكؿ
 (.5)يككف الشاىد عالما بيا"أف شرط سائر الشيادات في الحقكؽ كغيرىا أف  -الثاني

  

                                                           

 (.656تفسير الجبلليف ،جبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ لديف المحمي)ص: انظر:  1-
 (.607/ 1أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -2

 (.661/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 3-
 (.197/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر:  -4
 (.200/ 25) التفسير المنير، لمزحيمي -5
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 المطمب الثالث:. مشروعية التمطف في الخطاب مع المخاطب:

َوِقيِمِو َيا َربِّ ِإنَّ َىُؤاَلِء  *َوَلِئْن َسأَْلَتُيْم َمْن َخَمَقُيْم َلَيُقوُلنَّ اَّللَُّ َفَأنَّى ُيْؤَفُكونَ   قاؿ هللا تعالى:
 (.88-87)الزخرؼ: َقْوٌم اَل ُيْؤِمُنونَ 
 أواًل: المناسبة:

كالشفاعة في  نفعو  اآللية المعبكدة مف دكنو ليس ليا أم   أفَّ  -سبحانو كتعالى-بعد أف بيف      
اآلخرة، ذكر في ىذه اآليات بأف المشركيف متناقضكف حيف يقركف بأف الخالؽ لمككف ىك هللا، ثـ 

 (.1)يعبدكف معو غيره، كأف حسابيـ آت يكـ القيامة الذم ال يعمـ بميقاتو أحد غير اّلِلَّ تعالى

 ثانيًا: المعنى العام:
أىٍلتى  ،كىك سبحانو أعمـ بحاليـ  ،كافرة بيف هللا تعالى  طبيعة النفس البشرية ال        بقكلو: لىًئٍف سى

اًلقىييـي  فيكا ًبأىفَّ هللا ىك خى كا كىاٍعتىرى ـٍ أىقىر  مىقىيي ًء اٍلميٍشًرًكيفى اٍلعىاًبًديفى ًلؤٍلىٍصنىاـً مىٍف خى مىى  ،ىىؤيالى كفى عى كىالى يىٍقًدري
كدى  حي ٍنكىاًر، كىالى يىٍستىًطيعيكفى اٍلجي ٍيًرًه،  ،اإٍلً ( فكىٍيؼى يىٍنقىًمبيكفى عىٍف ًعبىادىًة اّلِلًَّ ًإلىى ًعبىادىًة غى )فىأىنَّى ييٍؤفىكيكفى

ٍنيىا مىعى ىىذىا ااًلٍعًترىاؼً  ًرفيكفى عى يىٍنصى  .(2) كى
( قكلو لربو شاكيا قكمو الذيف كذبكه كلقى منيـ شديد  ًقيًمًو يا رىبًٌ ًإفَّ ىؤيالًء قىٍكـه ال ييٍؤًمنيكفى األذل: يا )كى

 (.3)قـك ال يؤمنكف -رب إف ىؤالء الذيف أمرتني بإنذارىـ كأرسمتني إلييـ لتبميغيـ دينؾ الحؽ

 ثالثًا: معاني المفردات:
{ ييقمبكف كييصرفكف، أىفكو أٍفكان أم قمبو كصرفو عف الشيء"  (.4)"}ييٍؤفىكيكفى

ًقيًمًو أم قكؿ محمد  بكه كما يمقى و الذيف كذَّ قكمَّ  -تبارؾ كتعالى-إلى ربو  شاكيان  -صمكات هللا عميو-"كى
 (.5)منيـ"

 رابعًا: البَلغة:
مىيٍ  - ٍكميوي عى ا ًإلىٍيًو ًليىٍجًرمى حي تىٍفًكيضن ـٍ كى اءن ًإلىى هللا ًفيًي : اٍلًتجى كىىىذىا ًمًف  ،ًيـٍ يىا رىبًٌ ًإفَّ ىؤيالًء قىٍكـه الى ييٍؤًمنيكفى

رً  س  بىًر ًفي التَّحى اًؿ اٍلخى  (.6)اٍسًتٍعمى

                                                           
 (.195/ 25انظر باختصار: التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
 (.650,649/ 4فتح القدير، لمشككاني )انظر:  -2
 (.116/ 25تفسير المراغي ) -3
 (.152/ 3صفكة التفاسير،لمصابكني ) -4

 (404/ 8محاسف التأكيؿ، لمقاسمي )انظر: 5- 
 (.272/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -6
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: أسمكب استفياـ غرضو الببلغي: التقرير كاإلقرار. - أىٍلتىييـٍ لىًئٍف سى  كى
: أسمكب استفياـ غرضو الببلغي اإلنكار كالتعجيب. -  فىأىنَّى ييٍؤفىكيكفى

 خامسًا: القراءات:
اعىة{ كىعمـ قيمو   ـ عمى معنى }كىًعٍنده عمـ السَّ ٍمزىة }كقيمو يىا رب{ ًبكىٍسر البلَّ  أل مضافة. ،قىرىأى عىاًصـ كىحى

قىرىأى اٍلبىاقيكفى ًبالٌنصب قىاؿى  ،معىطكفة عمى قىٍكلو }أـ يحسبكف أىنا الى نٍسمع سرىـ{ كقيمو أىم كنسمع قيمو ،كى
اعىة{الٌزجاج الًَّذم اٍختىارىهي أىنا أى  يعمـ قيمو فىيككف اٍلمىٍعنى أىنو  ف يككف نصبا عمى معنى }كىًعٍنده عمـ السَّ كى

يعمـ قيمو  (.1) يعمـ اٍلغىٍيب كى

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
المشرككف قـك متناقضكف كما ثبت في أكؿ السكرة كآخرىا، فمما اعتقدكا كعممكا أف خالؽ العالـ  -1

تعالى، فكيؼ أقدمكا مع ىذا االعتقاد عمى عبادة أجساـ خسيسة كأصناـ كخالؽ الحيكانات ىك هللا 
 ،جامدة ال تضٌر كال تنفع؟ كالكاقع أنيـ يكذبكف عمى هللا حيف يقكلكف: إف هللا أمرنا بعبادة األصناـ

( دٌؿ عمى أف إفكيـ ليس منيـ بؿ مف غيرىـ ألف الفعؿ مبني  ،فقكلو تعالى:) فىأىنَّى ييٍؤفىكيكفى
 (.2)كليس لممعمكـ لممجيكؿ

فحينما كانكا يسالكف  ،(3)مشركك العرب عمى عيد النبكة مكحدكف في الربكبية مشرككف في العبادة -2
 كلكنيـ كانكا يصرفكف عف عبادة هللا الكاحد القيار. ،كاف يعترفكف باهلل عز كجؿ ،عف خمقيـ

  

                                                           
 (.656-655حجة القراءات ،البف زنجمة )ص: انظر:  -1
 (.200/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر:  -2
 (.661/ 4أيسر التفاسير ، لمجزائرم ) -3
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 المطمب الرابع: مشروعية الصفح الجميل

 (. 98)الزخرف: َفاْصَفْح َعْنُيْم َوُقْل َسََلٌم َفَسْوَف َيْعَمُمونَ   قاؿ هللا تعالى:

 أواًل: المناسبة:
مف قكمو  إلصرارىـ عمى الكفر كلجا إلى ربو يشكك إليو فأجاب هللا  (( عندما تضجر النبي    

كالشعكر  ،إلى الصفح كاإلعراض، كعدـ االحتفاؿ كالمباالة ( (بتكجييو -في رعاية -دعكة نبيو 
كذلؾ مع التحذير الممفكؼ  ،كمكاجية األمر بالسبلـ في القمب كالسماحة كالرضاء ،بالطمأنينة

قيؿٍ » قاؿ تعالى: ،لممعرضيف المعانديف، مما ينتظرىـ يكـ ينكشؼ المستكر ، كى ٍنييـٍ بلـه.  فىاٍصفىٍح عى سى
ٍكؼى يىٍعمىميكفى   (.1.. )«فىسى

 ثانيًا: المعنى العام:
ـه اٍصفىٍح }فى  بلى قيٍؿ سى ـٍ كى ٍنيي { أم: ال تجاكب المشركيف كتركف الييـ بمثؿ ما يخاطبكنؾ بو مف الكبلـ عى

{ أم: فسكؼ يعممكف عاقبة إجراميـ  ،السيئ، كلكف تألفيـ كاصفح عنيـ فعبل كقكالن  ٍكؼى يىٍعمىميكفى }فىسى
 (.2)( )كتكذيبيـ عمى هللا، كىك كعده كتيديد لممشركيف، كتسمية لرسكؿ هللا 

 ثالثًا: معاني المفردات:
{ : فأعرض عف دعكتيـ" ٍنييـٍ  (.3)"}فىاٍصفىٍح عى

ـه } بلى  (.4)كالبراءة مف أقكالكـ،{ : أم سبلـ متاركة لكـ بسبلمتكـ منى كسبلمتي منكـسى

 رابعًا: البَلغة:
مىقىييـٍ   - ـٍ مىٍف خى أىٍلتىيي لىًئٍف سى  في قكلو: ا الغيبةي أمَّ  ،التفات مف الخطاب إلى الغيبة: كالخطاب في قكلو: كى

ٍنييـٍ   (.5)فجعؿ الرسكؿ بمنزلة الغائب إلظيار أف هللا ال ييمؿ نداءه كشككاه ،فىاٍصفىٍح عى

 خامسًا: القراءات:
{ ًبالتَّاًء عمى اٍلخطاب كؼ تعمميكفى قىرىأى اٍلبىاقيكفى ًباٍليىاًء ًإٍخبىارنا عىف غائبيف  ،قىرىأى نىاًفع كىاٍبف عىامر }فىسى كى

ٍنييـ{  (.6)كحجتيـ قىٍكلو: }فاصفح عى

                                                           
 (.3204/ 5انظر:  في ظبلؿ القرآف ،لسيد قطب) -1
  (.155/ 3(، صفكة التفاسير، لمصابكني )244/ 7انظر: تفسير القراف العظيـ، البف كثير ) -2
 (.608/ 1أكضح التفاسير ) -3

 (.113/ 25تفسير المراغي )انظر:  4-
 (.272/ 25انظر: التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -5
 (.656حجة القراءات،البف زنجمة )ص:  -6
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 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
 (.1مشركعية الصفح كالتجاكز عند العجز عف إقامة الحدكد كٕاعبلء كممة هللا تعالى) -1
التنازؿ عف العقيدة أك التفريط في  بعدـ،الصفح كالتجاكز عند العجز يجب أف يككف مشركطان  -2

 كاف يككف مؤقتان غير مؤبدان حتى تقكل شككة المسمميف.،الثكابت 
قكمو إلى رٌبو بأٌنيـ ال يؤمنكف باهلل كحده ال شريؾ لو، كال برسالتو كال  ((أف  شككل الٌنبي   -3

فمـ  ،يدايتيـ بعد أف استخدـ جميع الكسائؿ المشركعة ل ()صدرت منو  ،بالقرآف المنزؿ عميو
 (.2فضجر منيـ، كعرؼ إصرارىـ عمى الكفر) ،يستجيبكا لو

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.661/ 4أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1

 (.200/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-
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 الخامس المبحث

 (9-1 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 
 

 كفيو أربعة مطالب:

 بيان فضل ليمة القدر.  المطمب األول:

ثبات الموح المحفوظ. المطمب الثاني:  اإليمان بالقضاء والقدر وا 

 .إرسال الرسل رحمة لمعباد المطمب الثالث:

 بع:الموت والحياة بيد هللا تعالى.المطمب الرا
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 بيان فضل ليمة القدر المطمب األول:

  ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِرينَ ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمٍة  * َواْلِكتَاِب اْلُمِبينِ  * حمقاؿ هللا تعالى: 
  .(3-1)الدخاف:

أقسـ هللا تعالى في بداية السكرة  بكتابو الكريـ كالذم كصفو بالمبيف كذلؾ لما فيو مف صبلح        
كبيف أف اليدؼ مف إنزاؿ  ،لمبشر كنفع لئلنساف  في أمكر حياتيـ سكاء في دنياىـ أك في آخرتيـ

 القرآف في ليمة القدر ىك إنذار العباد كتخكيفيـ مف عقابو.

 أواًل: المعنى العام:
حـ كىاٍلًكتاًب )فقاؿ تعالى:  ،بالقراف الكريـ مبينان انو نزؿ في ليمة القدر -عز كجؿ-اقسـ هللا       

ٍلناهي ًفي لىٍيمىةو ميبارىكىةو  ًبيًف ًإنَّا أىٍنزى سميت مباركة لما فييا مف ك  ،يعني: الكتاب أنزلناه في ليمة القدر (،اٍلمي
البركة، كالمغفرة لممؤمنيف، كذلؾ أف القرآف نزؿ عمى مراحؿ متعددة، فأنزؿ جممة كاحدة مف المكح 

حسب  ((ثـ أنزلو جبريؿ متفرقان إلى رسكؿ هللا  ،المحفكظ، إلى السماء الدنيا في ليمة القدر إلى السفرة
إلى السماء الدنيا في ليمة القدر، مقدار ما  المحفكظكيقاؿ: كاف ينزؿ مف المكح  ،ث كالتشريعات الحكاد

( أم: إنا كنا معمميف الناس  ،، متفرقان إلى السنة الثانية-عميو السبلـ -ينزؿ بو جبريؿ ٍنًذًريفى )ًإنَّا كينَّا مي
 (.1، لتقكـ حجة هللا عمى عباده) فيجتنبكه ما يضرىـك ما ينفعيـ فيعممكف بو، 

 ثانيًا: معاني المفردات:
"حـ: الحركؼ المقطعة لمداللة عمى إعجاز القرآف، كالتٌنبيو عمى خطكرة ما يمقى مف أحكاـ في ىذه 

 كقيؿ فكاتح السكر: مف المتشابيات التي استأثر هللا تعالى بعممو. (.2الٌسكرة")
هللا كر ىي مف الحركؼ التي ال يعمـ تأكيميا كتفسيرىا إال : أف فكاتح السوالذي تميل إليو النفس

 تعالى.سبحانو ك 
ًبيًف: صاحب البياف الكاضح  (.3كىك كؿ ما يحتاج إليو اإلنساف في أمكر دينو كدنياه ) ،اٍلمي

كىي ليمة القدر: التي ىي خير مف ألؼ  ،: كصفت بالمباركة لكثرة الخير كالبركةًفي لىٍيمىةو ميبىارىكىةو 
 (.4)شير

ًفيفى بو") كًٌ : ميخى  (.5"إنَّا كينَّا ميٍنًذًريفى
                                                           

 (.120/ 25(، تفسير المراغي )267/ 3، لمسمرقندم )انظر:  بحر العمـك 1- 
 (205/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -2
 (.411/ 3انظر: التفسير الكاضح ، لمحجازم ) -3
 (.771انظر: تيسير الكريـ الرحمف ، لمسعدم )ص:  -4
 (.656تفسير الجبلليف ، جبلؿ الديف السيكطي ، جبلؿ الديف المحمي)ص:  -5
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  البَلغة:ثالثًا: 
ٍعًرفىًتيىا ،تىٍعًريؼي اٍلًكتاًب تىٍعًريؼي اٍلعىٍيدً   - تىٍشًكيؽه ًلمى ٍصفييىا بالميبارىكىةو تىٍنًكيوه ًبيىا كى ، كىكى  ،كتىٍنًكيري لىٍيمىةو ًلمتٍَّعًظيـً

ةه  ٍممىةي ًإنَّا كينَّا ميٍنًذًريفى ميٍعتىًرضى  ،كاالعتراض نكع مف أنكاع اإلطناب: كيعني الزيادة بالمفظ لفائدة (.1) ،كىجي
 كفييا إيجاز بالحذؼ كالمقصكد : إنا منذريف المخاطبيف بو.

 كتعظيـ لو . القسـ بالقرآف: تنكيو بشأنو  -
ٍلنىاهي : كناية عف القرآف الكريـ.  -  اٍنزى
 ٍيمىةو ميبىارىكىةو: كناية عف ليمة القدر.لى   -

 ما يستفاد من اآليات: :رابعاً 
 عٌظـ اّلِلَّ تعالى القرآف في ىذه اآليات بأمكر ىي:

في  ،كيفما يشاء ،أقسـ بو، كهللا ال يقسـ إال بشيء عظيـ، كهلل أف يقسـ بما يشاء عمى ما يشاء  -1
 أم كقت شاء.

 فبل تكاد تخمك سكرة مف سكر القرآف إال كفييا مف البياف. ،كصؼ هللا القرآف بككنو كتابا مبيننا -2
كسعادتيـ في  ،لصبلح حاليـ في الدنيا ،الغاية مف القرآف إنذار البشر كتخكيفيـ بالعذاب -3

 (.2اآلخرة)
كأنيا خير مف عبادة ألؼ شير حيث أنزؿ فييا  ،بياف فضؿ ليمو القدر كعظـ شأنيا عند هللا  -4

ا لىٍيمىةي اٍلقىٍدًر )القراف الكريـ لقكلو تعالى ا أىٍدرىاؾى مى مى ٍيرو )2: }كى ٍيره ًمٍف أىٍلًؼ شى ({ 3( لىٍيمىةي اٍلقىٍدًر خى
 [.3، 2]القدر: 

  

                                                           
 (.279-277/ 25صار: التحرير كالتنكير،البف عاشكر )انظر باخت -1

 (.209/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-
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ثبات الموح المحفوظ المطمب الثاني:  اإليمان بالقضاء والقدر وا 

  .(4)الدخاف:ِفيَيا ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم  قاؿ هللا تعالى: 
 المناسبة:أواًل: 
كأنو أنزؿ القرآف في ليمة القدر إلنذار  ،بكتابو الكريـ المبيف -كتعالىسبحانو -هللاأقسـ  بعد أفٍ      

العباد كتخكيفيـ مف عقابو، بيف أف ىذه الميمة يفرؽ فييا كؿ أمر حكيـ، فيتنزؿ فييا التشريع النافع 
كأف  ،كبيف سبحانو أف ما يقضيو مف أمكر محكمة ال تغيير فييا كال تبديؿ ,لمعباد في دنياىـ كآخرتيـ

 عباده في معاشيـ كمعادىـ. كفى شؤ ح بما يصمً  ،ىذا التشريع إنما ىك مف لدف حكيـ عميـ

 ثانيًا: المعنى العام:
صكر هللا عز كجؿ مشيدان عظيمان في ىذه الميمة المباركة بقكلو تعالى: }ًفييىا ييٍفرىؽي كيؿ  أىٍمرو       

{ أم: في ليمة القدر ييفصؿ كييبيَّف كؿ  أمرو محكـ مف أرزاؽ العباد كآجاليـ كسائر أحكاليـ فبل  ًكيـو حى
 ييبدَّؿ كال ييغيًٌر... 

المكح المحفكظ في ليمة القدر، ما يككف في تمؾ السنة "قاؿ المفسركف: إف هللا تعالى ينسخ مف 
مف أرزاؽ العباد كآجاليـ كجميع أمكرىـ مف خير كشر، كصالح كطالح، حتى إف الرجؿ ليمشي في 

 (.1األسكاؽ كينكحي كييكلد لو كقد كقع اسمو في المكتى")

 ثالثًا: معاني المفردات:
(" ؿي "}ييٍفرىؽي{ ييٍفصى

2.)  
{ األرزاؽ كاآلجاؿ كالسعادة كالشقاكة مف السنة إلى السنة")"}كيؿ  أىٍمرو  ًكيـو حى

3) 

 البَلغة:رابعًا: 
كزي أىٍف تىكيكفى  (كيؿ  )كىًممىةي   - ـى اّلِلَّي مىا ًىيى اأٍليميكري  ميٍستىٍعمىمىةن  يىجي ًم قىٍد عى ميكًؿ كى ٍعنىاىىا ًمفى الش  ًقيقىًة مى ًفي حى

اًء ًبيىا ًفي ًتٍمؾى المٍَّيمىًة  مىعىيىا ًلٍمقىضى ًكيمىةي فىجى ٍعنىى اٍلكىٍثرىًة، كىىيكى  ،اٍلحى مىةن ًفي مى كزي أىٍف تىكيكفى كيؿ  ميٍستىٍعمى يىجي كى
ـً اّلِلًَّ  ـً اٍلعىرىًب. اٍسًتٍعمىاؿه ًفي كىبلى كىبلى   تىعىالىى كى

ًة") - الىًة اٍلعىًظيمى اًر ًتٍمؾى اٍلحى اًرًع ًفي ييٍفرىؽي اًلٍسًتٍحضى " ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى اٍسًتٍعمىاؿي اٍلميضى
4.) 

 حكيـ : صيغة مبالغة عمى كزف فعيؿ .  -

                                                           
 (.159/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) -1
 (.227/ 7تفسير البغكم ) -2
 (.165/ 3تفسير القراف، لمعز بف عبد السبلـ ) -3
 (.280/ 25انظر: التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -4
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 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:
الف هللا تعالى يقدر فييا اآلجاؿ كاألرزاؽ كالسعادة  ،كصؼ هللا ليمة إنزاؿ القرآف بميمة القدر  -1

 كالشقاكة لئلنساف.
فيما مف اصكؿ العقيدة الراسخة يجب  ،كٕاثبات المكح المحفكظ ،تقرير عقيدة القضاء كالقدر  -2

  (.1ليس فيو شؾ أك ريب ) ،يما إيمانان كتسميما مطمقان باإليماف 
 عاشيـ كمعادىـ.أف هللا حكيـ عميـ بما يصمح شئكف عباده في م  -3
 ال تغيير فييا كال تبديؿ. ،أف ما يقضيو هللا تعالى في ىذه الميمة مف أمكر  -4
 ،ففييا زيادة أجر كثكاب ،ف عامان يفيي تعدؿ عبادة ثبلث كثمان ،فضؿ ليمة القدر عند هللا تعالى  -5

 كىى طمآنينة كسبلـ لمف شيدىا كناؿ أجرىا.
  

                                                           
 (.8/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1
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 إرسال الرسل رحمة لمعباد المطمب الثالث:

ِميُع اْلَعِميُم  *َأْمرًا ِمْن ِعْنِدَنا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِميَن  قاؿ هللا تعالى:   َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِإنَُّو ُىَو السَّ
  .(6-5)الدخاف:

 أواًل: المناسبة:
 -سبحانو -بيف ،القضاء كالقدربعد أف بيف هللا الغاية مف إنزاؿ القراف الكريـ كبعد تقرير عقيدة      

( كانو إنما فعؿ ذلؾ  *السر في نزكؿ القرآف عمى لساف رسكلو فقاؿ:)ًإنَّا كينَّا ميٍرًسًميفى  بًٌؾى رىٍحمىةن ًمٍف رى
ـي( ،رحمة بعباده المؤمنيف ًميعي اٍلعىًمي  .ثـ أكد ربكبيتو بقكلو:)ًإنَّوي ىيكى السَّ

 : المعنى العام:ثانياً 
فبل يخفى  -تعالى-ىك بعمـ هللا  ،أف جميع ما يصدر مف أعماؿ في ليمة القدركضح تعالى       

ره في تمؾ -جؿ شأنو-كال يحدث إال بعممو  فقاؿ  ،عميو شيء ٍف ًعٍنًدنىا( أم : جميع ما نقدًٌ : )أىٍمران مًٌ
{ أم }ًإنَّا كينَّ  ،الميمة كما نكحي بو إلى المبلئكة مف شئكف العباد، ىك أمره بعممنا كتدبيرنا  ا ميٍرًسًميفى

كما نرسؿ بيـ اال)رىٍحمىةن ًمٍف  ،نرسؿ األنبياء إلى البشر بالشرائع اإًلليية ليدايتيـ كٕارشادىـ إلى الحؽ
( أم: إنا أرسمنا الرسؿ رحمة منا لعبادنا حتى يستبيف ليـ ما يضرىـ كما ينفعيـ كحتى ال يككف  بًٌؾى رى

ـي( أم: )ًإنَّوي ىي ،ليـ حجة بعد إرساؿ الرسكؿ إلييـ ًميعي اٍلعىًمي نو فعؿ تمؾ الرحمة، ألنو ىك العميـ أكى السَّ
 (.1بما يصمح أحكاليـ، فبل عجب أف أرسمو إلييـ لحاجتيـ إليو)

 ثالثًا: معاني المفردات:
ٍف قىٍبمو)،}أىٍمرنا{: فىٍرقنا  مى مَّدنا كى ؿ ميحى {: الر سي  (.2} ميٍرًسًميفى

{: رأفة  بًٌؾى  (.3بالمرسؿ إلييـ")"}رىٍحمىةن ًمٍف رى
ًميعي{:سميع ألقكاليـ  ـي{: عميـ بأفعاليـ) ،}ًإنَّوي ىيكى السَّ  (.4}اٍلعىًمي

 البَلغة:رابعًا: 
 السميع العميـ : صيغة مبالغة عمى كزف فعيؿ.  -
ٍأًنًو")  - ًة أىٍمران ًلتىٍفًخيـً شى ادىةي كىًممى  (.5"إًعى

                                                           
 (.120/ 25(، تفسير المراغي )159/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) -1
 (.657تفسير الجبلليف، جبلؿ الديف السيكطي ، جبلؿ الديف المحمي )ص:  -2
 (.206/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
 (.608/ 1انظر: أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -4
 (.280/ 25التحرير كالتنكير ، البف عاشكر ) -5
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-  . ـٍ اـً ًباٍلمىٍسميكعىاًت أًلىفَّ أىٍصؿى اٍلكيٍفًر ىيكى ديعىاءي اٍلميٍشًرًكيفى أىٍصنىامىيي ًميعي ًلبًلٍىًتمى ـى السَّ  "قىدَّ
ـي : تىٍعًريض بالتيديد")  - ًميعي اٍلعىًمي ٍصًؼ السَّ  (.1ًفي كى
 مرسميف: فييا إيجاز بالحذؼ كالمقصكد إنا مرسميف األنبياء كالرسؿ .  -

 القراءات:خامسًا: 
ٍمييكري  في كىاأٍلىٍعمىشي كىاأٍلىٍعرىجي ًبفىٍتًح اٍليىاًء « ييٍفرىؽي »قىرىأى اٍلجي سى قىرىأى اٍلحى فَّفنا، كى فىٍتًح الرَّاًء ميخى ٌـً اٍليىاًء كى ًبضى

( مىى أىنَّوي اٍلفىاًعؿي ًكيـو عى ٍفًع حى نىٍصًب كيؿ  أىٍمرو كىرى ٌـً الرَّاًء كى كىضى
2.) 

 من اآليات:سادسًا: ما يستفاد 
فيتعيف الكاجب عمييـ أف يؤمنكا  ،ك رحمة مف اّلِلَّ بعباده ،إف إنزاؿ القرآف كاف بأمر اّلِلَّ كمف عنده -1

 كاف يتأسكا بآياتو عمبلن كتطبيقان. ،بو إيمانان راسخان 
 (.3كاف إنزاؿ القراف محققا لمصالح الناس كحاجاتيـ رحمة بيـ، كذلؾ ألف اّلِلَّ ىك الٌسميع العميـ) -2
ليدلؿ داللة كاضحة  عمى أف عممو سبحانو كتعالى: يقتضى  ،قدـ هللا تعالى السمع عمى العمـ -3

يعمـ سرىـ  فيك ،إال كقد أحاط بو عممو ،فبل ينطؽ المرء بكممة أك ييمس بحرؼ  ،السمع 
ـٍ كىأىفَّ  )كنجكاىـ لقكلو تعالى: نىٍجكىاىي ـٍ كى ـٍ يىٍعمىميكا أىفَّ اّلِلَّى يىٍعمىـي ًسرَّىي ـي اٍلغيييكًب  أىلى  [.78]التكبة: ،(اّلِلَّى عىبلَّ

  

                                                           
 (.282/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -1
 (.653/ 4فتح القدير، لمشككاني ) -2
 (.209/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
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 الموت والحياة بيد هللا تعالى المطمب الرابع:

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُيَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنيَن قاؿ هللا تعالى:  اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َوُيِميُت * َربِّ السَّ
ِليَن   .(8-7 )الدخاف:َربُُّكْم َوَربُّ آَباِئُكُم اأْلَوَّ

 أواًل: المناسبة:
ـي( أكد  السرَّ  -تعالى-هللابعد أف بٌيف       ًميعي اٍلعىًمي في نزكؿ القرآف كأكد ربكبيتو بقكلو:)ًإنَّوي ىيكى السَّ

( كبعد أف  ما بىٍينىييما ًإٍف كيٍنتيـٍ ميكًقًنيفى ماكاًت كىاأٍلىٍرًض كى العمة في سمعو لؤلشياء كعممو بيا فقاؿ:)رىبًٌ السَّ
( أم ىك اإللو الذم ال تصمح أثبت ربكبيتو ككحدانيتو ذكر ذلؾ فقاؿ:)ال ًإلوى ًإالَّ ىيكى ييحٍ  ييًميتي ًيي كى

  (.1ثـ بٌيف أنيـ ليسكا بمكقنيف بالجكاب بعد أف تبيف ليـ الرشد مف الغى؟)،العبادة إال لو 

 ثانيًا: المعنى العام:
ا بىٍينىييمىآ {، أم: الذم أنزؿ يي  -عز كجؿ-هللا        مى ثنى عمى نفسو بأنو }رىبًٌ السماكات كاألرض كى

كىك رب السماكات كاألرض كما بينيما، أم: ىك مالؾ ذلؾ كمو كمبتدعو ( ( ى محمد الكتاب عم
{، أم: إف كنتـ تكقنكف بحقيقة ما  فيذه مسألة فطرية بدييية ،كمدبره ينبغي التسميـ بيا }ًإف كينتـي م كًقًنيفى

 (.2أخبرتكـ بو مف أف ربكـ رب السماكات كاألرض)
{ أم ال ربَّ غيره، كال معبكد سكاه، ألنو المتصؼ بصفات الجبلؿ كالكماؿ  ييًميتي }الى إلو ًإالَّ ىيكى ييٍحًيي كى
ـي األكليف{ أم كىك خالقكـ كخالؽ  ـٍ كىرىب  آبىآًئكي ب كي كالعظمة كالقدرة ، ييحيي األمكات، كيميت األحياء }رى

 (.3مف سبقكـ مف األمـ الماضية)
 المفرداتثالثًا: معاني 
 .(4)" لميقيف مفيدان  عمما بذلؾ عالميف"ميكًقًنيفى أم: 

 : البَلغةرابعًا: 
-  (}  (.5تحريؾ اليمة لئًليماف كالتبصر في قكلو تعالى: }ًإف كينتـي م كًقًنيفى
-  } ييًميتي  .طباؽ اإليجاب بيف يحيي كيميت في قكلو: }الى إلو ًإالَّ ىيكى ييٍحًيي كى

  

                                                           
 (.121/ 25انظر: تفسير المراغي ) -1

 (.6724/ 10) ألبك محمد مكي بف أبي طالب اليداية إلى بمكغ النياية ، 2-
 (.159/ 3انظر:  صفكة التفاسير، لمصابكني ) -3
 .(775: ص) , للسعدي الرحمن الكريم تيسير  - 4

 (.166/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني )5- 
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 اآليات:: ما يستفاد من خامساً 
أف هللا رٌب السمكات كاألرض كخالقيما كمالكيما كما فييما، كىك الكاحد القٌيار، يحيي األمكات  -1

كيميت األحياء، فبل يجكز أف يشرؾ بو غيره ممف ال يقدر عمى خمؽ شيء، كمالؾ الناس عند 
الٌنبي محمد  نزكؿ القرآف ... كمالؾ مف سيكجد إلى يكـ القيامة، فما عمى الناس إال اتٌقاء تكذيب

))  ينزؿ بيـ العذاب.لئبٌل  
كمشيد المكت  ،الحياة كالمكت أمراف مشيكداف لمجميع، كأمرىما خارج عف طاقة كؿ مخمكؽ -2

كمشيد الحياة في كؿ صكرة كفي كؿ شكؿ يممس القمب البشرم كييزه كيستجيشو كيعده لمتأثر 
 كاالنفعاؿ كيييئو لمتقبؿ كاالستجابة.

{ إشارة إلى عقيدتيـ المضطربة التمكيح لممشركيف  -3 باليقيف في قكلو تعالى: }ًإف كينتـي م كًقًنيفى
المزعزعة المشكشة، إذ كانكا يعترفكف بخمؽ هللا لمسماكات كاألرض، ثـ يتخذكف مف دكنو أربابان، 

 (.1) مما يشير بغمكض ىذه الحقيقة في نفكسيـ كسطحيتيا كبعدىا عف الثبات كاليقيف
 

 

 

  

                                                           
 (، مختصران.3209/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -1
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 السادس المبحث

 (15-8 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو أربعة مطالب:

 صدق الوعد واستجابة الدعاء. المطمب األول:

 اإليمان عند معاينة العذاب ال يجدي وال ينفع. المطمب الثاني:

 كفر و جحود قريش بدعوة اإلسَلم. المطمب الثالث:

 إخبار القرآن بالغيب المطمب الرابع: صدق
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 صدق الوعد واستجابة الدعاء المطمب األول:

َماُء ِبُدَخاٍن ُمِبينٍ * َبْل ُىْم ِفي َشكٍّ َيْمَعُبوَن  قاؿ هللا تعالى:  َيْغَشى النَّاَس  *َفاْرَتِقْب َيْوَم تَْأِتي السَّ
 .(11-9)الدخاف :َىَذا َعَذاٌب أَِليٌم 

 أواًل: سبب الّنزول:
ماءي: أخرج البخارم:عف ابف مسعكد   قاؿ: "إف قريشا لما استعصكا عمى  ،فىاٍرتىًقٍب يىٍكـى تىٍأًتي السَّ

، دعا عمييـ بسنيف كسنٌي يكسؼ، فأصابيـ قحط، حتى أكمكا العظاـ، فجعؿ الٌرجؿ ينظر إلى الٌنبي 
ماءي ًبديخافو ميًبيفو  : فىاٍرتىًقٍب يىٍكـى تىٍأًتي السَّ السماء، فيرل ما بينو كبينيا كييئة الٌدخاف مف الجيد، فأنزؿ اّلِلَّ

لمضر، فإنيا قد ىمكت، فاستسقى، فسقكا،  ، فقالكا: يا رسكؿ هللا، استسؽ هللا فأتكا رسكؿ اّلِلَّ 
 (.1فنزلت")

 ثانيًا: المناسبة:
أخبر صراحة أف  ،بعد أف قرر تعالى ربكبيتو كألكىيتو بما يكجب العمـ التاـ كيدفع الشؾ        

{ أم: منغمركف في الشككؾ كالشبيات  ؾٌو يىٍمعىبيكفى ثـ ذكر تعالى  ،الكافريف مع ىذا البياف }ًفي شى
 (.2) ()لعذاب الذم سيحٌؿ بيـ في الٌدنيا كاآلخرة، تيديدان ليـ، كتسمية لرسكلو أكصاؼ ا

 ثالثًا: المعنى العام:
ـٍ  ))يكشؼ هللا تعالى عف حاؿ الكافريف كمكقفيـ مف دعكة محمد         كالقراف بقكلو تعالى:)بىٍؿ ىي

( أم بؿ ىـ في شؾ مف التكحيد كالبعث كاإلقرار بأف هللا خالقيـ، كما كاف قكليـ بذلؾ  ؾٌو يىٍمعىبيكفى ًفي شى
{  ,إال تقميدا آلبائيـ مف غير عمـ، إذ ىـ قابمكه باليزء كالسخرية افو م ًبيفو }فارتقب يىٍكـى تىٍأًتي السماء ًبديخى

 .(3محمد عذابيـ يكـ تأتي السماءي بدخافو كثيؼ، بٌيفو كاضح يراه كؿ أحد) أم فانتظر يا
(  عمى عدة أقكاؿ : افو ميًبيفو مىاءي ًبديخى  اختمؼ أىؿ التأكيؿ في قكلو تعالى: )يىٍكـى تىٍأًتي السَّ

عمى قريش أف يأخذىـ بسنيف كسني يكسؼ، فأخذكا  ()قاؿ بعضيـ: ذلؾ حيف دعا رسكؿ هللا  -1
 بالمجاعة.

افه  أىنَّوي " -2 مىاتً  ًإٍحدىل كىىيكى  اٍلعىالىـً  ًفي يىٍظيىري  ديخى مىتٍ  فىًإذىا قىاليكا اٍلًقيىامىًة، عىبلى الىةي  ىىًذهً  حىصى ؿى  اٍلحى  أًلىٍىؿً  حىصى
يمىافً  الىةه  ًمٍنوي  اإٍلً ، تيٍشًبوي  حى ـى ؿى  الز كىا الىةه  اٍلكيٍفرً  أًلىٍىؿً  كىحىصى وي  أًلىٍجًميىا يىًصيري  حى ًنيذً  كىرىٍأسً  رىٍأسي  (.4)"اٍلحى

                                                           
ى النَّاسى ىىذىا عىذىابه أىًليـه  صحيح البخارم ، باب: -1  (.4821( ، حديث رقـ)131/ 6) يىٍغشى
 (.212/ 25(، التفسير المنير، لمزحيمي )772انظر:  تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -2
 (.159/ 3(، صفكة التفاسير، لمصابكني)121/ 25انظر: تفسير المراغي ) -3
 (.656/ 27مفاتيح الغيب ، لمرازم ) - 4
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كعنى بالدخاف ما كاف يصيبيـ حينئذ في أبصارىـ مف شٌدة الجكع مف الظممة كييئة  "قالكا: -3
 (.1الدخاف")

السماء دخانان كٕاما عف سبب تسميتو دخانان ففيو قكالف: أحدىما أف الجائع كأنو يرل بينو كبيف 
مف شدة الجكع، كالثاني: أنو سمي القحط دخانان، ليبس األرض، كانقطاع النبات، كارتفاع الغبار، فشبو 

 . (2بالدخاف)

أف قريشا  ،ما أخرجو البخارم كمسمـ فى صحيحييما ،بدليلالراجح  األول ىو ويرى الباحث أن القول
دعا عمييـ بسنيف كسنٌي يكسؼ، فأصابيـ قحط، فجعؿ الٌرجؿ ينظر إلى  ((لما استعصكا عمى الٌنبي 

 السماء، فيرل ما بينو كبينيا كييئة الٌدخاف مف الجيد.
ى النَّاسى ىذا عىذابه أىًليـه( "أم: يحيط بيـ مف كؿ جانب، فيقكلكف: ىذا عذاب مؤلـ يقٌض  )يىٍغشى

 (.3المضاجع كينتيى إلى مكت محقؽ إف داـ" )

 معاني المفرداترابعًا: 
: الشغؿ كالعبث بما ال يجدم : دخاف النار معركؼ)  ،فىاٍرتىًقٍب: انتظر ,يىٍمعىبيكفى  (.4ًبديخافو

ى معناه: يغطي") "يىٍغشى
5.) 

 : البَلغةخامسًا: 
كىاأٍلىٍمري ميٍستىٍعمىؿه ًفي التٍَّثًبيًت) ()الخطاب ًفي قكلو تعالى:) فىاٍرتىًقٍب ( لمنبي  -

6.) 
اًف   - مىى الزَّمى افو : أىٍطمىؽى اٍليىٍكـى عى اًء ًبديخى مى ييكرو  ،فىاٍرتىًقٍب يىٍكـى تىٍأًتي السَّ شي اًف كىافى ًفي أىيَّاـو كى فىًإفَّ ظيييكرى الد خى

 (.7كىًثيرىةو)

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
فمـ   ،لخمقو عف عمـ يقيني بؿ ىـ مقمدكف إلبائيـ فيو -تعالى–لـ يكف إفراد المشركيف بربكبية هللا  -1

 (.8)يحمميـ عمى تكحيد هللا في عبادتو، كىذا شأف كؿ عمـ أك معتقد فاسد أك ضعيؼ

                                                           
 (.13/ 22جامع البياف، لمطبرم ) -1
، لمسمرقندم ) -2  (.268/ 3انظر: بحر العمـك

 (.122/ 25تفسير المراغي ) 3-
 (.411/ 3) لمحجازم، محمد محمكدانظر: التفسير الكاضح،  -4
 (.70/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) -5
 (.285/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -6
 (.286/ 25اشكر، )التحرير كالتنكير البف ع -7

 (.8/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم )انظر:  8- 
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حقيقة اعتقاد المشركيف مبٌينا أنيـ ليسكا في الكاقع عمى يقيف فيما يظيركنو  -تعالى–أظير اّلِلَّ  -2
 خالقيـ، كٕانما يقكلكنو تقميدا آلبائيـ مف غير عمـ كال حجة مف اإليماف كاإلقرار في قكليـ: إف اّلِلَّ 

كال برىاف، فيـ في شٌؾ بٌيف، كٕاف تكٌىمكا أنيـ مؤمنكف، فيـ يمعبكف في دينيـ عمى كفؽ أىكائيـ 
 (.1مف غير حٌجة)

ء ىدد اّلِلَّ المشركيف بالعذاب األليـ في الدنيا كاآلخرة، كطالب نبٌيو بأف ينتظر كقكع العذاب بيؤال -3
دعا عمييـ  ()الكفار، أما في الدنيا فيتعٌرضكف لظممة في أبصارىـ مف شدة الجكع، ألف الٌنبي 

فارتفع المطر كأصابت قريشا  ،فاستجاب هللا دعاءه « الميـ اجعؿ سنٌييـ كسنٌي يكسؼ»بقكلو: 
كبيف  شدة المجاعة، حتى أكمكا العظاـ كالكبلب كالجيؼ، فكاف الرجؿ مف شدة الجكع يرل ما بينو

 (.2السماء كالٌدخاف)
  

                                                           
 (.210/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -1

 ( ، مختصران.215/ 25انظر:التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-
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 اإليمان عند معاينة العذاب ال يجدي وال ينفع المطمب الثاني:

ْكَرى وَ * َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإنَّا ُمْؤِمُنوَن  قاؿ هللا تعالى:    َقْد َجاَءُىْم َرُسوٌل ُمِبينٌ َأنَّى َلُيُم الذِّ
 .(13-12)الدخاف

 أواًل: المناسبة:
ذكر أنو حينئذ  بعدما ذكر تعالى أكصاؼ العذاب الذم سيحٌؿ بالكافريف في الٌدنيا كاآلخرة ،      

نَّا  يستغيث الناسي  بَّنىا اٍكًشٍؼ عى ثـ نفى اّلِلَّ عنيـ صدقيـ في الكعد  ،ًإنَّا ميٍؤًمنيكفى اٍلعىذابى باهلل بقكليـ : رى
. كؿه ميًبيفه ـٍ رىسي قىٍد جاءىىي ٍكرل، كى  باإليماف باهلل تعالى قائبل: أىنَّى لىييـي الذًٌ

 ثانيًا: المعنى العام:
كلجكئيـ إلى الخالؽ تبارؾ  ،عف طبيعة النفس البشرية المكذبة بالرسؿ -تعالى–يكشؼ هللا        

( أم: ربنا إنا سنؤمف إف كشفت كتعالى فى حاؿ الخكؼ بقكل نَّا اٍلعىذابى ًإنَّا ميٍؤًمنيكفى بَّنىا اٍكًشٍؼ عى يـ: )رى
عنا العذاب، كىذه ىى طبيعة البشر إذا ىـ كقعكا فى شدة أيا كانت أف يعدكا بالتكبة كاإلقبلع عما ىـ 

يا، انتظارا لمثكبتو، فيو، كلكف النفكس الشريرة، ال تتجو إلى فعؿ الخير، كال تفعؿ ما تتقرب بو إلى رب
 (.1كرجاء فى غفرانو كرحمتو)

كؿه  ـٍ لتكميميـ كٕارشادىـ رىسي قىٍد جاءىىي ٍكرل أم: مف أيف يتأتى منيـ التذكر كاالتعاظ كى "أىنَّى لىييـي الذًٌ
ميًبيفه ظاىر الفضؿ كالعظـ أكمؿ مف كؿ الرسؿ")

2.) 
 ثالثًا: معاني المفردات:
{ : الدخاف، أك   (.3الجكع، أك الثمج كال كجو لو)}اٍلعىذىابى

ٍكرىل{ أم : كيؼ ينفعيـ التذكر ك االتعاظ كاإليماف عند نزكؿ العذاب)  (.4}أىنَّى لىييـي الذًٌ

 : البَلغةرابعًا: 
-  ( ـٍ ٍنيي نَّا اٍلعىذابى أم تعميؿ ًلطىمىًب دىٍفًع اٍلعىذىاًب عى  (.5جممة ًإنَّا ميٍؤًمنيكفى تىٍعًميؿه لجممة اٍكًشٍؼ عى
ٍكرل : استفياـ غرضو الببلغي اإلنكار.  -  أىنَّى لىييـي الذًٌ

  

                                                           
 (.123/ 25انظر:  تفسير المراغي ) -1

 (.308/ 2الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية، لمنخجكاني ) 2-
 (.167/ 3القرآف، لمعز بف عبد السبلـ )تفسير  -3
 (.608/ 1انظر: أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -4
 (.290/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -5
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 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
إف اّلِلَّ سبحانو عميـ بما يحدث مف الكفار، كلكف اقتضت رحمتو أف يشمؿ عباده جميعا بالمطؼ  -1

كىذا  ،ؿالمرة تمك المرة، لعميـ يصمحكا أحكاليـ، ثـ يأخذىـ أخذ عزيز مقتدر، ألنو يميؿ كال ييم
معركؼ عف قريش، فمف أيف ليـ الٌتذكر كاالٌتعاظ كاالعتبار عند حمكؿ العذاب؟ كقد جاءىـ رسكؿ 

 مف أنفسيـ يبيف ليـ الحؽ كيخرجيـ مف الظممات إلى النكر.
إف مف شأف الكافر كطبيعتو المجكء إلى هللا كقت الٌشدة كالمحنة، ثـ العكدة إلى الكفر بعد الفرج  -2

 كىذا ما حدث لمشركي مكة. ،كالمحنةككشؼ الٌضٌر 
دقيقا لطبائع الكفار، كنٌبيت إلى أنيـ ال يكفكف بعيدىـ، كأنيـ في حاؿ  تضٌمنت اآليات تحميبلن  -3

فإذا زاؿ الخكؼ عادكا إلى الكفر كالطغياف ك تقميد  ؛بالدعاء  -تعالى–العجز يتضٌرعكف إلى اّلِلَّ 
 (.1األسبلؼ)

  

                                                           

 (.216/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )1- 
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 كفر و جحود قريش بدعوة اإلسَلم المطمب الثالث:

 ِإنَّا َكاِشُفو اْلَعَذاِب َقِميًَل ِإنَُّكْم َعاِئُدونَ  *ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُو َوَقاُلوا ُمَعمٌَّم َمْجُنونٌ قاؿ هللا تعالى: 
 .(15-14)الدخاف:

 أواًل: سبب الّنزول:
 يكسؼ، كسني بسنيف عمييـ دعا (،( هللا رسكؿ عمى  كاستعصت اإلسبلـ عف أبطأت لما قريشا إف"

 يركف فبل السماء إلى أبصارىـ يرفعكف كجعمكا كالميتة، العظاـ أكمكا حتى كالجكع الجيد مف فأصابيـ
 فاستسقى. ىمكت قد فإنيا لمضر، هللا استسؽ هللا رسكؿ يا: ( فقيؿ( هللا رسكؿ فأتى  ... الدخاف إال
 (.1) "(عائدكف إنكـ قميبل العذاب كاشفكا إنا): هللا فأنزؿ فسقكا ليـ

 ثانيًا: المناسبة:
ذكر كبيف ما قالكه في شأف  ،بعد أف نفى هللا عف المشركيف تصديقيـ في الكعد باإليماف      

{: أم أنو يعمميـ القرآف بشر مجنكف أم (  ككصفيـ لو )الرسكؿ  بالجنكف بقكليـ: }ميعىمَّـه مىٍجنيكفه
 (.2يقكؿ)مختمط عميو أمره غير مدرؾ لما 

ـٍ  ٍنكي كع عى ـٍ فعادكا إليو") ،}إنَّا كىاًشفيكا اٍلعىذىاب{: أىٍم اٍلجي {:" إلىى كيٍفركي ـٍ عىاًئديكفى  (.3}إنَّكي
اننا يىًسيرنا") مى {: "أىٍم زى  (.4}قىًميبلن

 ثالثًا: المعنى العام:
كٕاعراضيـ عف القراف بقكلو تعالى: )ثيَـّ  ،كفر كجحكد قريش بدعكة اإلسبلـ  -تعالى–أظير هللا       

ٍنوي( لٍَّكا عى  فاف لمعمماء في معنى التكلي عدة أراء نذكر منيا ما يمي:  ،تىكى
 مف القرآف. ()يحتمؿ: أم: أعرضكا عما جاء بو رسكؿ اّلِلَّ  -1
 (.5كيحتمؿ تكلكا عما دعاىـ إليو رسكؿ اّلِلَّ كأمرىـ بو لئليماف بالقرآف) -2
 (.6معمـ مجنكف") ،عميو الصبلة كالسبلـ، كقالكا: أم كفار قريش"تكلكا عف محمد  -3

فاف كفار قريش  ،أف جميع اآلراء السابقة تحتمؿ المعنى المرادوالذي تميل إليو النفس 
كىؿ مف أعرض عف ىذا القراف سيقبؿ بما فيو مف  ،اعرضكا عف القراف منذ المحظة التي نزؿ فييا

 سيقبؿ كيؤمف بمف أنزؿ عميو ىذا الكتاب. ك ىؿ ،اآليات كالدالئؿ كالبراىيف
                                                           

 (.247/ 7، البف كثير )القرآف العظيـ تفسير -1
 (.8/ 5انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -2

 (.657تفسير الجبلليف،جبلؿ الديف السيكطي ، جبلؿ الديف المحمي )ص:  3-
 (.230/ 7تفسير البغكم ) -4
 (.200/ 9انظر: تأكيبلت أىؿ السنة، لمماتريدم ) -5
 (.20/ 22انظر: تفسير جامع البياف، لمطبرم ) -6



147 
 

، ثيَـّ ىيكى مىٍجنيكفه كليس برس يىاًطيفي مَّمىوي اٍلكىيىنىةي كىالشَّ ره أىٍك عى مَّمىوي بىشى " أىٍم عى قاليكا ميعىمَّـه مىٍجنيكفه  (.1كؿ)كى
ـ ففي ظؿ ىذا المشيد الذم يرجكف فيو كشؼ العذاب فبل يجابكف يقكؿ ليـ: إف أمامكـ فرصة بعد ل

كىك مكشكؼ عنكـ اآلف فآمنكا كما تعدكف  ،تضع، فيذا العذاب مؤخر عنكـ قميبل كأنتـ اآلف في الدنيا
 (.2فإنكـ عائدكف إلينا) ،كأنتـ اآلف في عافية لف تدكـ ،أف تؤمنكا في اآلخرة فبل تجابكف

 رابعًا: معاني المفردات:
لٍَّكٍا{ أعرضكا  (.3كالتكلي ىك: اإلعراض عف الشيء) ،}ثيَـّ تىكى

 (.4معمـ مجنكف: أم أنو يعمميـ القرآف بشر مجنكف أم مختمط عميو أمره غير مدرؾ لما يقكؿ)
ـٍ فعادكا إليو) { إلىى كيٍفركي ـٍ عىاًئديكفى  (.5}إنَّا كىاًشفيكا اٍلعىذىاب{ أىٍم باٍلجيكع  زىمىننا قميبلن }إنَّكي

اننا يى  مى { أىٍم زى  (.6ًسيرنا)}قىًميبلن

 : البَلغةخامسًا: 
-  ( ـٍ عاًئديكفى اٍلًتفىاته ًإلىى ًخطىاًب اٍلميٍشًرًكيفى ًميري ًإنَّكي  (.7ضى

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
كفكف بقكليـ ككعكدىـ، كعد هللا أف يكشؼ عف قريش ذلؾ العذاب في زماف قميؿ، ليعمـ أنيـ ال ي -1

 (.8إلى الكفر بعد كشفو) بؿ يعكدكف
فاف هللا عز كجؿ أميؿ عقابيـ كاالنتقاـ  ،ما قابمت بو قريش دعكة اإلسبلـ مف جحكد ككفرافبياف  -2

 (.9)  ()كمعاداة نبيو محمد  ،فقابمكه  بالكفر كالصد عف دعكتو  ،منيـ
عمى مجرد التكلي كاإلعراض عف دعكة النبي كعف دينو بؿ قاليكا في شأنو  كفلـ يقتصر المشرك -3

()  نو أكبلما ال يميؽ بعمك مكانو حيث قاؿ بعضيـ انو ميعىمَّـه يعممو بعض األعجميف مع() 

                                                           
 (.133/ 16تفسير الجامع ألحكاـ القراف، لمقرطبي ) -1

 (3212/ 5د قطب )في ظبلؿ القرآف، لسي2- 
 (608/ 1انظر: أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -3
 (8/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -4
 (.657انظر: تفسير الجبلليف، جبلؿ الديف السيكطي ، جبلؿ الديف المحمي )ص:  -5
 (.230/ 7لمبغكم ) معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، تفسير -6
 (.292/ 25) التحرير كالتنكير،البف عاشكر -7
 (.216/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -8
 (.10/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -9
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نو مىٍجنيكفه مخبط مختؿ العقؿ يتكمـ بكبلـ المجانيف مع انو أعقؿ الناس إ :أمي كقاؿ البعض اآلخر
 (.1كأرشدىـ)

عمييـ كمبالغة في اإلمبلء قىًميبلن إخبار عف إقامة الحجة  بى اٍلعىذا"إخباره تعالى بأنو يكشؼ عنيـ  -4
 (.2ليـ")

  

                                                           

 (.308/ 2انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية ، لمنخجكاني)1- 
 (.70/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،البف عطية ) -2
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 إخبار القرآن بالغيب المطمب الرابع: صدق

 .(16)الدخاف:َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى ِإنَّا ُمْنَتِقُموَن  قاؿ هللا تعالى: 
 أواًل: سبب الّنزول:

ـٍ  قىًميبلن  اٍلعىذىابً  كىاًشفيك ًإنَّا)بقكلو تعالى: لما كعد هللا قريش أف يكشؼ عنيا العذاب         اًئديكفى  ًإنَّكي  ( عى
: هللا فأنزؿ حاليـ، إلى عادكا الرفاىية أصابيـ فمما القيامة، يكـ عنيـ العذاب فيكشؼ: مسعكد ابف: قاؿ

 .(1) بدر يكـ يعني: قاؿ ،{ منتقمكف إنا الكبرل البطشة نبطش يكـ}

 ثانيًا: المناسبة:
تعالى عكدتيـ صراحة إلى الكفر، ذكر تأخير العذاب عنيـ إلى يكـ القيامة بعد أف أعمف هللا        
ةى اٍلكيٍبرل )فقاؿ:  .(ًإنَّا ميٍنتىًقميكفى  )ثـ أكد عمى االنتقاـ منيـ بقكلو تعالى: ،(يىٍكـى نىٍبًطشي اٍلبىٍطشى

 ثالثًا: المعنى العام:
ٍنتىًقميك  ةى اٍلكيٍبرل ًإنَّا مي ( أم: إننا يـك القيامة لنسمطٌف عمييـ بأسنا، كننتقـ منيـ أشد )يىٍكـى نىٍبًطشي اٍلبىٍطشى فى

 (.2االنتقاـ، كال يجدٌف شفيعا كال كليا كال نصيرا يمنع عنيـ عقابنا، فيندمكا، كحينيا ال ينفع الندـ)
ةى اٍلكيٍبرل، فقاؿ ابف عباس كالحسف كعكرمة كقتادة: ىك يكـ القيامة  كقاؿ كاختمؼ الناس في يكـ اٍلبىٍطشى

 (.3عبد هللا بف مسعكد كابف عباس أيضا كأبي بف كعب كمجاىد: ىك يكـ بدر)

 رابعًا: معاني المفردات:
{ البطش: األخذ بقكة كشدة) -  (.4}نىٍبًطشي
ةى اٍلكيٍبرىل{: يكـ القيامة، أك يكـ بدر) - }اٍلبىٍطشى

5.) 
{: مف أعدائنا) -  (.6}مينتىًقميكفى

 : البَلغةخامسًا: 
{ تيكمان بو كتخكيفا منو .قدـ اليـك كذكر   ه عمى }مينتىًقميكفى

 إنا: تككيد: لمتأكيد عمى استحقاؽ العذاب كاالنتقاـ.

                                                           

 .(247/ 7) كثير بفال القرآف العظيـ، تفسيرانظر: 1- 
 (.124/ 25انظر: تفسير المراغي )2- 

 (.70/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) -3
 (.411/ 3التفسير الكاضح ، لمحجازم) -4

 (.608/ 1أكضح التفاسير ،البف الخطيب ) 5-
 (.167/ 3تفسير القرآف، لمعز بف عبد السبلـ ) -6
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 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
إف يـك القيامة يـك رىيب، فيك يـك البطشة اإلليية الكبرل، كيـك االنتقاـ مف الظالميف كالمشركيف  -1

 (.1جينـ)كالكافريف عمى كفرىـ كعنادىـ، كذلؾ بعذاب 
كال  ،الف الكافريف ال يككف ليـ شفيع،كصؼ هللا تعالى عقاب الكافريف يـك القيامة بالبطشة الكبرل -2

كحينيا ال ينفع الندـ. ،شد الندـأيدفع عنيـ العقاب، فيندمكا  كال كلي،  نصير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (.216/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
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 انثانث انفصم

 احلزب اخلهسني نى انثانث ان بع وأهداف دلقاصد انتحهيهية اندراسة

 (.11-1سىرة اجلاثية االيات 59-17 اندخاو اآليات نسىرة (

 

 :مباحث عمى سبعة كيشتمؿ

 (.42-13 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: األول المبحث

 (.77-49 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الثاني المبحث

 (.24-72 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الثالث المبحث

 (.93-27 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الرابع المبحث

 (98-91 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الخامس المبحث

 (9-1 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: السادس المبحث

 (11-5 ( اآليات لسورة الجاثية واألىداف المقاصد: السابع المبحث
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 األول المبحث

 (42-13 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األول: التشابو بين كفار قريش و فرعون. 

 المطمب الثاني: االعتبار باألمم المكذبة اليالكة.

 المطمب الثالث: وجوب االستعاذة باهلل تعالى.

 مشروعية الدعاء عمى الظالمين.المطمب الرابع: 
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 المطمب األول: التشابو بين كفار قريش وفرعون

  . (17الدخاف:) َوَلَقْد َفَتنَّا َقْبَمُيْم َقْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُىْم َرُسوٌل َكِريٌم  تعالى: قاؿ هللا
 :تمييدأواًل: 
حاؿ قريش بحاؿ قكـ فرعكف في الكفر كاإلعراض عف دعكه األنبياء  -عز كجؿ- و هللاي يشبًٌ       

بعد إرساؿ  ،ف إصرارىـ عمى الكفر كالضبلؿ كاف فتنة ليـ تستكجب عقاب هللا تعالىفإ ،كالمرسميف
 أنو ال يقيـ عمييـ الحجة إال بعد إرساؿ الرسؿ. ،فاف مف رحمة هللا تعالى عمى الناس ،الرسؿ إلييـ

فإرساؿ الرسكؿ ليـ قد يككف فتنة  ،الجكلة تبدأ بممسة قكية إليقاظ قمكب المشركيف باهللفيذه "     
كاإلمبلء لممكذبيف فترة مف الزماف، كىـ يستكبركف عمى هللا، كيؤذكف رسكؿ هللا كالمؤمنيف معو  ،كابتبلء

ىدايتيـ قد  كأف إغضاب الرسكؿ كاستنفاذ حممو عمى أذاىـ كرجائو في ،قد يككف كذلؾ فتنة كابتبلء
 (1)."يككف كراءه األخذ األليـ كالبطش الشديد

 ثانيًا: المناسبة:
بعد أف ذكر هللا تعالى أف مشركي مكة أصركا عمى كفرىـ كعنادىـ كلـ يؤمنكا برسكليـ ، بٌيف     

ا أف كثيرا مف السابقيف كانكا أمثاليـ في تكذيب الرسؿ كمخالفتيـ، كفي مقدمتيـ قكـ فرعكف، الذيف كذبك 
فنصره هللا عمييـ،  ،رسكليـ مكسى عميو السبلـ، بعد أف أتاىـ بالبينات التي كانت تدعك إلى تصديقو

 (2)كجعميـ مثبل لآلخريف. ،كأغرقيـ، كجعميـ عبرة لمف اعتبر

 ثالثًا: المعنى العام:
قائبلن  ،كرفعان لمعنكياتو ()ليككف ذلؾ تسمية لرسكؿ هللا  ،هللا تعالى حاؿ قكـ فرعكف  صؼي       

( يعني تعالى ذكره: كلقد اختبرنا كابتمينا يا محمد قبؿ مشركي قكمؾ   ـٍ قىٍكـى ًفٍرعىٍكفى لىقىٍد فىتىنَّا قىٍبمىيي لنبيو:)كى
" كابتميناىـ بالنعمة كالسمطاف، كالتمكيف في األرض، كاإلمبلء في الرخاء، ،(3)قكـ فرعكف مف القبط
كؿه كىًريـه( فجاءىـ رسكؿه شريؼ الحسب كالنسب، مف أكـر  ،(4)عبلء"كأسباب الثراء كاالست ـٍ رىسي آءىىي )كىجى

 (5)عباد هللا كىك مكسى كميـ هللا عميو السبلـ.
  

                                                           
 (.3212/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -1
 (.126/ 25انظر باختصار: تفسير المراغي ) -2
 (.24/ 22انظر: جامع البياف، لمطبرم ) -3
 (.3213/ 5)لسيد قطب  في ظبلؿ القرآف ، -4
 (.160/ 3انظر:  صفكة التفاسير، لمصابكني ) -5
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 رابعًا: معاني المفردات:
لىقىٍد فىتىنَّا{: بمكنا كاختبرنا"  . (1)"}كى

{: مكسى عميو السبلـ كؿه  .(2)"}رىسي
 (3)المحامد كالمنافع.{: جامع لخصاؿ كىًريـه } 

 القراءات: خامسًا:
. ،قرئ: كلقد فتنا، بالتشديد لمتأكيد   (4)أك لكقكعو عمى القـك

 ًا: ما يستفاد من اآليات:دسسا
عدـ الغركر بالماؿ ك الجاه ك السمطاف أك الحكـ ، فذلؾ كمو لبلختبار كاالمتحاف، فقد ابتمى اّلِلَّ  -1

قكـ فرعكف باألمر بطاعة اّلِلَّ كرسكلو مكسى عميو السبلـ، فكذبكا ككفركا، فعامميـ معاممة المختبر 
 (5)منكا.ٌلـ يؤ إف  ()ببعثة مكسى إلييـ، فكذبكا فأىمككا، كىكذا يفعؿ بأعداء محمد 

 كفركافقـك فرعكف  (6)،كجكد تشابو كبير بيف فرعكف ككفار قريش في العمك كالصمؼ كالكفر كالظمـ -2
 .()ككفار قريش كفركا بالنبي محمد  ،مكسى عميو السبلـ ب كفركا

  

                                                           
 (.608/ 1أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -1
 (.168/ 3تفسير العز بف عبد السبلـ ) -2
 (.414/ 3التفسير الكاضح، لمحجازم ) -3
 (.274/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) -4
 (.224/ 25التفسير المنير، لمزحيمي )انظر:  -5

 (.12/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 6-
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 المطمب الثاني: االعتبار باألمم المكذبة اليالكة

َوَأْن اَل َتْعُموا َعَمى اَّللَِّ ِإنِّي آِتيُكْم  * ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمينٌ َأْن َأدُّوا ِإَليَّ ِعَباَد اَّللَِّ  تعالى: قاؿ هللا
 .(19-18الدخاف:) ِبُسْمَطاٍن ُمِبينٍ 

 أواًل: تمييد:
عميو الٌسبلـ: إنو يطمب إلييـ  -إنيا كممات قصيرة تمؾ التي جاءىـ بيا رسكليـ الكريـ مكسى     

كما ينبغي لمعباد أف يعمكا  ،الذم ىـ عباده ،كاالستسبلـ المطمؽ هلل ،كاألداء الكامؿ ،االستجابة الكمية
البرىاف  ،فيي دعكة هللا يحمميا إلييـ الرسكؿ، كمعو البرىاف كالحجة عمى أنو رسكؿ هللا إلييـ ،عمى هللا

 (1)القكم كالسمطاف المبيف.
 ثانيًا: المعنى العام:

بخطاب العبكدية هلل  فخاطبيـ مف قكمو أف يتبعكه إلى ديف هللا الحؽًٌ  -عميو السبلـ-طمب مكسى       
كؿه قائبلن ليـ:  ـٍ رىسي )أىٍف أىد كا ًإلىيَّ ًعبادى هللا ( أم: أرسمكا معي بني إسرائيؿ، كاتبعكني عمى ديني ًإنًٌي لىكي

)كأف ال تعمكا عمى هللا(  ،(2)مأمكف عمى ما أبمغكـ غير مٌتيـ فيو أىًميفه قد جئتكـ مف عند هللا تعالى...
)إني  ،(3)أم ال تتجبركا كال تتكبركا عمى هللا  بترفعكـ عف طاعتو كاستكباركـ كمتابعة رسمو كٕاىانة كحيو

آتيكـ بسمطاف مبيف( أم: بحجة ظاىرة كاضحة، كىي ما أرسمو هللا بو مف اآليات البينات كاألدلة 
 (4)القاطعة.

 ثالثًا: معاني المفردات:
 (5)د كٍا{: أرسمكا معي بني إسرائيؿ كال تستعبدكىـ، أك أجيبكا عبادى هللا خيران.}أىٍف أى 

}إني آتيكـ بسمطاف مبيف{: بحجة كاضحة تدؿ   ،}كأف ال تعمكا عمى هللا{: ال تعصكه كال تخالفكا أمره 
.  (6)عمى أنَّني نبي 

 البَلغة:رابعًا: 
عىؿى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىاأٍلىمىانىًة ًعٍندى ًفٍرعىٍكفى .)أىٍف أىد كا ًإلىيَّ ًعبادى اّلِلًَّ (:  - ٍكًنيًَّة حيث جى  (7)اٍسًتعىارىًة مى

                                                           
 (.3213/ 5)لسيد قطب انظر: في ظبلؿ القرآف،  -1

 (.126/ 25تفسير المراغي ) 2-
 (.397/ 12البف لطؼ هللا الحسيني ) فتح البياف في مقاصد القرآف،انظر:  3-

 (.251/ 7تفسير القراف العظيـ:البف كثير ) -4
 (.168/ 3تفسير العز بف عبد السبلـ ) -5

 (.983الكجيز لمكاحدم )ص:  6-
 (.295/ 25انظر: التحرير كالتنكير،البف عاشكر )-7
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( ًلبًلٍىًتمىاـً كالعناية  - كؿه مىى )رىسي ( عى ـٍ ـي) لىكي  . بالمرسؿ كالتشكيؽً تىٍقًدي

 القراءات:خامسًا:
بفتح « أني آتيكـ»فرقة: بكسر األلؼ عمى اإلخبار المؤكد، كقرأت « إني آتيكـ»قرأ الجميكر: 

 (1)األلؼ.

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
 (2)مشركعية االعتبار بما سمؼ مف أحداث في الككف كالتأسي بالصالحيف. -1
طمب مكسى عميو السبلـ مف فرعكف كقكمو أف يتبعكه في رسالتو، أك أف يرسمكا معو بني إسرائيؿ  -2

 الكحي، فما عمييـ إال أف يقبمكا نصحو. كيطمقكىـ مف العذاب، كىك في الحاليف أميف عمى
اتبع مكسى عميو السبلـ مع قكمو أسمكبا لطيفا، فنصحيـ بأال يتكبركا عمى هللا كال يترفعكا عف  -3

كبرىاف كاضح عمى صدقو، كصحة  ةو بين طاعتو، كخاطبيـ بما يقنعيـ عقبلن كمنطقان، فجاء بحجة
 (3)دعكتو، كٕاثبات ألكىية هللا الكاحد األحد.

  

                                                           

 (.71/ 5انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،البف عطية )1-
 (.12/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -2

 (.224/ 25انظر:  التفسير المنير، لمزحيمي )3-
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 المطمب الثالث: وجوب االستعاذة باهلل تعالى

نِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكْم َأْن َتْرُجُمونِ  تعالى: قاؿ هللا ْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِلي َفاْعَتِزُلوِن *َواِ   (.21-20الدخاف:)َواِ 
 أواًل: تمييد :

فيظير ىنا أف  ،لوتظير اآليات حالة مكسى عميو السبلـ بعد دعاء قكمو كعدـ استجابتيـ      
مع كضكح الحجة كسطكع البرىاف  ،فمقد التجأ إلى هللا كاعتصـ بو منيـ ،مكسى غير مباؿو بيـ فيقكؿ: كى

إف تظيركا عمي بالعناد كالمكابرة اتكاالن عمى شككتكـ ككثرتكـ فأنا ال أبالي بكـ كبشككتكـ كاستيبلئكـ 
بًٌ  ميكًف كتضربكني بالحجارة أك تشتمكني بؿ ًإنًٌي عيٍذتي يعنى: قد التجأت أنا كثقتي ًبرى ـٍ مف أىٍف تىٍرجي بًٌكي ي كىرى

ـٍ تيٍؤًمنيكا ًلي كلـ تقبمكا منى قكلي كدعكتي فىاٍعتىًزليكًف كابعدكا عنى . ،بالمساف بالجممة ًإٍف لى كى
(1) 

 ثانيًا: المعنى العام:
بالرد  ،الركف المكيف بعد أف شعر مكسى سكء النكايا لدل قكمو التجأ إلى الحصف الحصيف ك      

ميكًف( أم: اعتصمت بو مف رجمكـ ـٍ أىٍف تىٍرجي بًٌكي بًٌي كىرى يعني  ،عمى صدكد قكمو قائبلن ليـ: )كىإًنًٌي عيٍذتي ًبرى
القتؿ، فعصمني، فبل ينالني منكـ مكركه، مع أنو ال يعصـ مف افترل عميو، كٕانما  قصد بيذه الجممة: 

كما ذاؾ إال  ،تضطرب فيو األفئدة، كتزٌؿ األقداـ، خكفا كرعبان  إظيار مزيد شجاعتو كثباتو في مكقؼ
 .(2)إليكائو إلى عصمة هللا كتأييده

{ فيو كجياف: أحدىما: لجأت إلى ربي كربكـو   ـٍ بًٌكي بًٌي كىرى  ،قكلو عز كجؿ: }كىإًنًٌي عيٍذتي ًبرى
كالمستغيث يستعيذ باهلل   ،كالفرؽ بينيما أف الممتجئ يستعيذ باهلل ليدفع بيا عف نفسو ،الثاني: استغثت

  (3)ليستنصر بيا عمى عدكه.
ـٍ تيٍؤًمنيكا ًلي فىاٍعتىًزليكًف( أم: كٕاف لـ تصدقكني فيما جئتكـ بو مف عند ربكـ فخمكا سبيمي كال  ")كىإًٍف لى

 (4)ي كبينكـ مسالمة إلى أف يقضى هللا بيننا".ترجمكني بالمساف كال باليد، كدعكا األمر بين
 ثالثًا: معاني المفردات:

{: التجأت  ميكًف{: ترمكني بالحجارة ، أك المراد تؤذكني. ،}عيٍذتي  (5)}تىٍرجي
 (6)}فىاٍعتىًزليكًف{: فخمكا سبيمي ككفكا عف أذيتي.

                                                           
 (.309/ 2) لمنخجكانيانظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية،  -1
 (.416/ 8انظر: محاسف التأكيؿ، لمقاسمي ) -2

أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،الشيير بالماكردم      (،249/ 5) انظر: النكت كالعيكف، 3-
 .السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ، لبناف :تحقيؽ ، ىػ(450)المتكفى: 

 (.127,126/ 25تفسير المراغي )4- 
 (.414/ 3التفسير الكاضح، لمحجازم ) 5-
 (.168/ 3تفسير العز بف عبد السبلـ ) 6-
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 البَلغة:رابعًا: 
(: استعارة - ـٍ بًٌكي بًٌي كىرى حيثً شبو التذكير بخكؼ هللا كااللتجاء إلى هللا كاالعتصاـ بو  )كىإًنًٌي عيٍذتي ًبرى

 بااللتجاء إلى حصف بقصد السبلمة مف األذل كاالعتداء .

 : ما يستفاد من اآليات:خامساً 
 (1)كال كاقي سكاه. ،كجكب االستعاذة باهلل تعالى كاالستجارة بو إذ ال مجير عمى الحقيقة إال ىك -1
كاف ما جاء بو ،عبد هلل تعالىبما ال يدع الشؾ بانو ،اقرار مكسى عميو السبلـ بالربكبية اماـ قكمو -2

 ىك مف عند هللا تعالى.
كال يعتزؿ  ،مفيكـ المسالمة أف يزحؼ كيمتد الحؽ كيستكلي في كؿ يكـ عمى النفكس كالقمكب -3

 (2)كال يدعو يسمـ أك يستريح. ،كمف ثـ يبطش كيرجـ الباطؿ ،الحؽ
حرص مكسى عميو السبلـ عمى مسالمة قكمو قائبل: إف لـ تصدقكني كلـ تؤمنكا باهلل ألجؿ  -4

 (3)برىاني، فدعكني كاترككني، كخٌمكا سبيمي ككٌفكا عف أذام.
  

                                                           
 (.12/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1
 (.3213/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -2
 (.224/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )- 3
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 المطمب الرابع: مشروعية الدعاء عمى الظالمين

َواْتُرِك  * َلْيًَل ِإنَُّكْم ُمتََّبُعون َفَأْسِر ِبِعَباِدي*َفَدَعا َربَُّو َأنَّ َىُؤاَلِء َقْوٌم ُمْجِرُموَن  تعالى: قاؿ هللا
 .(24-22الدخاف:) اْلَبْحَر َرْىًوا ِإنَُّيْم ُجْنٌد ُمْغَرُقونَ 

كلف يستجيبكا لدعكتو  ،و بكأحس مكسى أف القـك لف يؤمنكا  ،حيف كصمت التجربة إلى نيايتيا     
عند ذلؾ لجأ  ،كلف يسالمكه أك يعتزلكه. كبدا لو إجراميـ  كاضحان أصيبل عميقان ال أمؿ في تخمييـ عنو

بَّوي أىفَّ ىؤيالًء قىٍكـه ميٍجًرميكفى »إلى ربو كمبلذه األخير:   -عميو السبلـ-فتمقى مكسى  ،« ... فىدىعا رى
 (1)ف..اإلجابة إقراران مف ربو.. بأنيـ مجرمك 

 : المعنى العام:أوالً 
بَّوي أىفَّ ىؤيالًء  ،مف قكمو بعدـ إيمانيـ كتكذيبيـ لو -عميو السبلـ-بعد أف يئس مكسى        )فىدىعا رى

( أم: فدعا ربو بعدما كذبكه كلـ يؤمنكا بو   ،كىمكا بقتمو: بأف ىؤالء قكـ مشرككف  ،قىٍكـه ميٍجًرميكفى
 . (2)مكذبكف لرسمؾ

ـٍ ميتَّبىعيكفى أم إف )فىأىٍسًر    ( أم: فأجاب دعاءه، كأكحى إليو بأف سر بقكمؾ ليبل ًإنَّكي ًبًعباًدم لىٍيبلن
فيذا استدراج مف هللا عز كجؿ لفرعكف  ،(3)كسيمحقكف بكـ ليرجعككـ ،فرعكف كقكمو مف القبط متبعككـ

 كقكمو.

ى ىيئتو بعدى ما جاكٍزتىو كال تضرٍبوي )كاترؾ البحر رىٍىكان( أم: مفتكحان ذا فجكةو كاسعةو أك ساكنان عم  
فيمحقكا بمكسى كمف معو ظانيف أنيـ سينالكف  ،(4)بعصاؾى لينطبؽى كال تغيًٌٍرهي عف حاًلو ليدخمىو القبطي 

 منيـ. 

ا أىٍخبى  قيكا، كىإًنَّمى ميكا فىيىٍغرى ( يىٍعًني: اٍتريًؾ الطًَّريؽى كىمىا كىافى يىٍدخي قيكفى نده م ٍغرى ـٍ جي رىهي هللا تىعىالىى ًبذىًلؾى ")ًإنَّيي
." ـٍ ـٍ كىإًيذىاًئًي رًًٌى تَّى يىٍبقىى فىاًرغى اٍلقىٍمًب عىٍف شى حى

(5) 

كدعكة  ،كمف خبلؿ المعنى السابؽ لآليات يتبيف أف ىناؾ فرؽ بيف دعكة األنبياء السابقيف
 ،حينما يئس مف قكمو دعا عمييـ ككصفيـ باإلجراـ -عميو السبلـ-فاف مكسى  ()النبي محمد 

                                                           
 (.3213/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -1

 (.127/ 25)انظر:  تفسير المراغي  2 -
 (.417/ 8انظر: محاسف التأكيؿ ، لمقاسمي) -3
 (.62/ 8انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،ألبى السعكد ) - 4
 (.660/ 27مفاتيح الغيب ، لمفخر الرازم ) -5



161 
 

بعد أف استنفذ كؿ الكسائؿ ليداية قكمو فإنيـ مع ذلؾ أصركا عمى  -عميو السبلـ-ككذلؾ نبي هللا نكح 
مىى اأٍلىٍرًض ًمفى اٍلكىاًفًريفى  فقاؿكفرىـ كلـ يؤمنكا لو فدعا عمييـ  قىاؿى نيكحه رىبًٌ الى تىذىٍر عى الحؽ تعالى: }كى

كأدمكا  ،حينما جاءه جبريؿ بعد أف عذبو قكمو ككذبكه () ان كلكف النبي محمد ،[26]نكح:  ،يَّارنا{دى 
بؿ  ،نراه لـ يطمب مف جبريؿ أف ينتقـ منيـ كيعاجميـ بالعقكبة ،كمع ذلؾ كمو  ،كشجكا رأسو  ،قدميو 

)عسى أف يخرج مف أصبلبيـ مف يقكؿ  ))كما جرل عمى لسانو  ،طمب أف يميميـ كاف يؤخر عقابيـ
ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى )ال الو إال هللا( ليتجمى فيو قكلو تعالى:  مىا أىٍرسى  [.107]األنبياء:  (كى

 : معاني المفردات:ثانياً 
ًء قىٍكـ مجرمكف{ أم: مشرككف.  (1)}ىىؤيالى

{ : يتبعكـ فرعكف كقكمو. ،السير ليبلن  ىك }فىأىٍسًر ًبًعبىاًدم{ اإلسراء:  (2)}ًإنَّكيـ م تَّبىعيكفى
 (3)}رىٍىكان{ أم: ساكنا كما ىك، أك ذا فرجة كاسعة.

 (4)كالرٍَّىكي كالرَّىكىةي: المكاف المرتفع أك المنخفض يجتمع فيو الماء.

 البَلغة:: ثالثاً 
 (5)اإًليجاز بحذؼ بعض الكبلـ }أىٍف أىٍسًر بعبادم{ أم كقمنا لو بأف أسر. -
 ما يستفاد من اآليات:رابعًا:   

فإنو لما كجد  -عميو السبلـ-لـ يدع نبي عمى قكمو إال بعد اليأس مف إيمانيـ، كىكذا فعؿ مكسى  -1
إصرار فرعكف كقكمو عمى الكفر دعا ربو بأف ىؤالء قـك مشرككف، امتنعكا عف اإليماف، كمف 

 إطبلؽ بني إسرائيؿ.
فأمره بأف يسير بمف آمف باهلل مف بني إسرائيؿ ليبلن قبؿ  -السبلـعميو -استجاب هللا دعاء مكسى  -2

كسير الميؿ في الغالب إنما يككف  ،الصباح، فإف فرعكف كقكمو سيتبعكنيـ حينما يعممكف بخركجيـ
كأمره ربو أيضا أف يترؾ  ،عف خكؼ إما مف العدك، كٕاما مف خكؼ المشقة عمى الدكاب كاألبداف

                                                           
 (.658تفسير الجبلليف ،جبلؿ الديف السيكطي،جبلؿ الديف المحمي)ص:  -1
 (.609/ 1) البف الخطيب انظر:أكضح التفاسير، -2

 (.414/ 3التفسير الكاضح ، لمحجازم) 3-
، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني  (321/ 17المباب في عمـك الكتاب ) -4

ىػ(، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض ،دار الكتب العممية ، بيركت ، 775)المتكفى: 
 ـ.1998ىػ ، 1419لبناف ، الطبعة: األكلى، 

 (.166/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -5
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ء العبكر مفتكحا ساكنا عمى حالو، ال يضربو بعصاه حتى يعكد كما كاف، البحر الذم فتح ليـ أثنا
 (1)كذلؾ استدراج لقـك فرعكف ليعبركا فيغرقيـ هللا بعد أف نجى بني إسرائيؿ.

 (2)مشركعية دعاء هللا تعالى عمى الظالميف كسؤالو النصر عمييـ كالنجاة منيـ.  -3
فاف مكسى عميو السبلـ استجاب لنداء  ،إلى هللا سران في حاؿ الضعؼ كالخكؼ يجرةمشركعية ال -4

 كخرج ليبلن خكفان مف بطش فرعكف كممئو. ،ربو 
 كسكء العاقبة لممكذبيف. ،الثقة المطمقة كاليقيف الكامؿ بمعية هللا تعالى كتأييده لعباده المكحديف -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 (.225,224/ 25لتفسير المنير، د كىبة الزحيمي )انظر: ا -1

 (.12/ 5أيسر التفاسير ،ألبى بكر لمجزائرم ) 2-
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 الثاني المبحث

 (74-49 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو أربعة مطالب:

نزال النقم بمن كفر.  نزعالمطمب األول: سنة هللا في   النعم وا 

 المطمب الثاني: ىوان أىل الكفر والفسق عمى هللا .

 المطمب الثالث: ذم التكبر واإلسراف.

 المطمب الرابع: االبتَلء بالخير والشر فتنة.
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نزال النقم بمن كفر نزعالمطمب األول: سنة هللا في   النعم وا 

َوَنْعَمٍة َكاُنوا ِفيَيا  * َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريمٍ  *َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  تعالى: قاؿ هللا
 (.28-25الدخاف:) َكَذِلَك َوَأْوَرْثَناَىا َقْوًما آَخِريَن  *َفاِكِييَن 

 مقدمة:أواًل: 
يبدأ المشيد ىنا بصكر النعيـ الذم كانكا فيو يرفمكف مف جنات كعيكف ك زركع  كمكاف       

كيطعمكنيا كيعيشكف فييا مسركريف  ،كنعمة يتمذذكف بيا ،مرمكؽ، ينالكف فيو االحتراـ كالتكريـ
 (1)كيرثو قـك آخركف. ،ثـ ينزع هللا ىذا كمو منيـ ،محبكريف

 ثانيًا: المعنى العام:
فبعد أف أميؿ هللا  ،يعرض هللا تعالى مشيدان عظيمان يدلؿ عمى عظمتو كقدرتو كعدلو مع عباده      

فكاف الجزاء مف  ،فأنيـ مع كؿ ذلؾ تمادكا في الفساد كالطغياف كالمعاصي ،فرعكف كقكمو مف العقاب
كصؿ إلى أعمى  ،كذلؾ أف فرعكف عميو لعنو هللا  ،فنزؿ بيـ عقاب هللا تعالى فأغرقيـ ،جنس العمؿ

كتارة أخرل ادعى انو اليادم إلى سبيؿ  ،كتارة ادعى الربكبية ،فتارة ادعى اإللكىية،درجات الكفر
فأراد هللا  ،فضبلن عف انو استعبد قكمو بادعائو أف لو ممؾ مصر كأنيارىا التي تجرل مف تحتو ،الرشاد

( أم: كـ  كعو ري نَّاتو كىعيييكفو ك زي ـٍ تىرىكيكٍا ًمف جى تعالى أف يجعمو عبرة لغيره لمف اعتبر فقاؿ سبحانو: )كى
 ،(2)مف بساتيف كينابيع ماء تتفجر في بساتينيـ ك زركع قائمة ،يعني: القبط المغرقيف  ،ترؾ آؿ فرعكف 

)كنعمة  ،(3)اإلنساف فيو، ألف النياية فيما يرضيو)كمقاـ كريـ( أم: مجمس شريؼ ىك أىؿ ألف يقيـ 
كانكا فييا فاكييف( أم: عيشة كانكا يتفكيكف فييا فيأكمكف ما شاءكا كيمبسكف ما أحبكا مع األمكاؿ 

( أم: ىكذا فعمنا بيؤالء  ،(4)كالجاىات كالحكـ في الببلد، فسمبكا ذلؾ جميعو في صبيحة كاحدة )كىذًلؾى
( أم: كأكرثنا تمؾ ،ذا نفعؿ بكؿ مف عصانا كخالؼ أمرناالذيف كذبكا رسمنا، كىك ًريفى ٍثناىا قىٍكمان آخى )كىأىٍكرى

 (5)الببلد بما فييا مف خير عميـ، كنعيـ عظيـ، قكما غير أىميا ممف ال يمتكف إلييـ بقرابة كال ديف.
  

                                                           

 (.3214/ 5انظر:  في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب )1-
 (.6736/ 10) لمكي بف أبي طالب اليداية إلى بمكغ النياية، -2
 (.27/ 18نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي ) -3
 (.253/ 7تفسير القراف العظيـ: البف كثير ) -4
 (.128/ 25تفسير المراغي ) -5
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 ثالثًا: معاني المفردات:
{ يعني: بساتيف كأنياران جارية. نَّاتو كىعيييكفو  (1)}جى

{ المنابر  قىاـو مى {: حسف.،}كى  (2)أك المساكف، أك مجالس الممكؾ. }كىًريـو
}نىٍعمىةو{: النَّعمة بفتح النكف مف التنعيـ كىك سعة العيش كالراحة، كبالكسر مف المنة كىي العطية 

 (3)كاإًلفضاؿ.
{ أم: أصحاب فاكية.  (4)}فاًكًييفى

ٍثنىاىىا{ أىٍم: أىٍمكىاليـٍ   { أىٍم: بىًني إٍسرىاًئيؿ.}قىٍكمن  ،}كىأىٍكرى ًريفى  (5)ا آخى

 البَلغة:رابعًا: 
(: رثاء كتفجيع كٕاظيار األسى كالتحسر لمعبرة كالعظة  - قىاـو كىًريـو مى كعو كى ري نَّاتو كىعيييكفو كىزي ـٍ تىرىكيكٍا ًمف جى )كى

 (6)لؤلحياء.
(: تشبيو بميغ حيث شبو الببلد ىنا  - ًريفى ٍثناىا قىٍكمان آخى  باألمكاؿ التي تكرث.)كىأىٍكرى

 المطائف البيانية:خامسًا: 
 (7))كـ( داللة عمى كثرة الجنات، كدلت اآلية عمى أف هللا أغرقيـ كأخرجيـ مف ىذه الجنات. -
ـٍ أيٍغًرقيكا كىأبيدكا.  -  ًفٍعؿي تىرىكيكا: دليؿ أىنَّيي
كؽه ًلٍمًعٍبرىًة  - (:اٍسًتٍئنىاؼه اٍبًتدىاًئي  مىسي كرنا )كىذًلؾى ًة كىاٍلقيكًَّة، غيري ـٍ ًفيًو ًمفى النًٌٍعمى كًريفى ًبمىا ىي ًبعىكىاًقًب الظَّاًلًميفى اٍلمىٍغري

ا ييٍرًضيًو. ـٍ ميرىاقىبىةى اّلِلًَّ ًفيمى اىي  (8)أىٍنسى

 القراءات::سادساً 
كالفاكو: الطيب النفس: أك يككف بمعنى أصحاب  ،بمعنى: ناعميف« فاكييف»قرأ جميكر الناس: 

، كمعناه قريب مف األكؿ، ألف « فكييف»فاكية... كقرأ أبك رجاء كالحسف بخبلؼ عنو، كابف القعقاع: 
 (9)الفكو يستعمؿ كثيرا في المستخؼ المستيزئ...

                                                           
،  لمسمرقندل ) -1  (.270/ 3بحر العمـك
 (.169/ 3تفسير العز بف عبد السبلـ ) -2

 (.158/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) 3-
 (.414/ 3التفسير الكاضح ،لمحجازم) -4

 (.658، جبلؿ الديف المحمي)ص: تفسير الجبلليف ، لجبلؿ الديف السيكطي  5-
 (.218/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -6

 (.109/ 20التفسير البسيط ، لمكاحدم) 7-
 (.301/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -8

 (.73/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) 9-
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 ًا: ما يستفاد من اآليات:بعسا
ـٍ تىرىكيكا: عمى أنو تعالى أغرؽ قكـ فرعكف، ثـ ذكر أنيـ ترككا  -1 : ىي الجنات  ةكثير  نعمان دلت آية كى

تعالى  ثى رٌ كك  ،كسعة العيش كالراحة ،أم حسف العيش كنضارتو ،كالعيكف ك الزركع  كالمقاـ الكريـ
فصاركا ليا كارثيف،  تمؾ الديار بما فييا مف الخيرات لبني إسرائيؿ، بعد أف كانكا مستعبديف فييا،

 (1)ككصكؿ الميراث إلى مستحقيو.
فعصى ربو كأطاع ىكاه  ،النعـ كٕانزاؿ النقـ بمف كفر بنعـ هللا كلـ يشكرىانزع بياف سنة هللا في  -2

 كاقبؿ عمى الدنيا كمفاتنيا. ،كنفسو فترؾ الصبلة ، كأعرض عف ذكر هللا 
  

                                                           

 (.225/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 1-
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 المطمب الثاني: ىوان أىل الكفر والفسق عمى هللا

َماُء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِريَن  تعالى: قاؿ هللا  (.29الدخاف:) َفَما َبَكْت َعَمْيِيُم السَّ

 أواًل: تمييد:
فيؤالء الطغاة المتعالكف لـ يشعر بيـ أحد  ،انو تعبير يمقي ظبلؿ اليكاف، كما يمقي ظبلؿ الجفاء      

عمييـ أحد في أرض كال سماء، كقد كانكا جباريف في األرض يطأكف  كلـ يأسؼ ،في أرض كال سماء
فيذا الككف يمقتيـ النفصاليـ عنو، كىـ أركاح خبيثة   ،فذىبكا غير مأسكؼ عمييـ  ،الناس بالنعاؿ

كلك أحس الجباركف في األرض ما في ىذه الكممات  ،شريرة منبكذة مف ىذا الكجكد كىي تعيش فيو 
كألدرككا أنيـ يعيشكف في الككف منبكذيف  ،نيـ عمى هللا كعمى ىذا الكجكد كمومف إيحاء ألدرككا ىكا

 (1)منو، مقطكعيف عنو.

 ثانيًا: المناسبة:
كأنو تعالى قد  ،بعد أف أظير سبحانو كتعالى صكر النعيـ الذم كاف يتمتع فيو فرعكف كقكمو      

سمبيـ ىذا النعيـ كأكرثو قكما آخريف بيف ىنا في ىذا المكضع أف فرعكف كقكمو بعد أف غرقكا، لـ 
.) ما كانيكا ميٍنظىًريفى ماءي كىاأٍلىٍرضي كى ـي السَّ مىٍيًي  يحزف ليبلكيـ أحد، فقاؿ تعالى: )فىما بىكىٍت عى

 ثالثًا: المعنى العام:
كصؼ حاليـ  -جؿ شأنو-نو فإ ،خ كالتحقير لمكافريف المكذبيفكبيفي ىذا الخطاب نكع مف الت    

{ أم: لما أتمفيـ هللا كأىمكيـ لـ  ،كىكانيـ عنده تعالى مىاءي كىاألٍرضي ـي السَّ مىٍيًي ا بىكىٍت عى قائبلن في حقيـ: }فىمى
 بؿ كؿه ، أحد كلـ يأس عمى فراقيـ ى فرعكف كقكًمو،عمييـ السماء كاألرض أم لـ يحزف عم تبؾً 

استبشر بيبلكيـ كتمفيـ حتى السماء كاألرض ألنيـ ما خمفكا مف آثارىـ إال ما يسكد كجكىيـ كيكجب 
 .(2)عمييـ المعنة كالمقت مف العالميف

{ أم: كما كانكا مؤخريف بالعقكبة التي حمَّت بيـ، كلكنيـ عكجمكا بيا    مىا كىانيكا ميٍنظىًريفى كقكلو }كى
يعجؿ عقكبة المذنب الذم يجير  -عز كجؿ-ف هللا فإ ،(3).إذ أسخطكا ربيـ عٌز كجٌؿ عمييـ

 كيؤخر كيميؿ المذنب الذم يستر معصيتو .   ،بالمعصية
ماُء َواأْلَْرُض َوِفيِو ُوُجوٌه:   َقاَل َتَعاَلى: َفما َبَكْت َعَمْيِيُم السَّ

  

                                                           

 (.3214/ 5انظر:  في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )1- 
 (.773تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  انظر: -2
 (.36/ 22جامع البياف، لمطبرم ) -3
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ُل: َقاَل اْلَواِحِديُّ   « :اْلَبِسيطِ »ِفي  (1)اأْلَوَّ
ا بىكىٍت  { ذلؾ أنيـ لـ يككنكا يعممكف عمى األرض عمبلن }فىمى مىا كىانيكا ميٍنظىًريفى مىاءي كىاأٍلىٍرضي كى ـي السَّ مىٍيًي عى

ا يبكي عمييـ كلـ يصعد ليـ إلى السماء كبلـ طيب كال عمؿ صالح فيبكي عمييـ، كىذا قكؿ  صالحن
 (2)جميع المفسريف.

تقدير: أىؿ السماء كاألرض، فحذؼ المضاؼ كذكر أىؿ المعاني في ىذا قكليف آخريف أحدىما: أف ال
 كالمعنى: ما بكت عمييـ المبلئكة كال المؤمنكف، بؿ كانكا بيبلكيـ مسركريف.

كالثاني: أف العرب تقكؿ عند ىبلؾ الرجؿ العظيـ الشأف، أظممت لو الشمس، ككسؼ القمر لفقده، 
 (3)صيبة كأنيا قد شممت كعمت.كبكتو الريح كالبرؽ كالسماء كاألرض، مف باب المبالغة في كصؼ الم

 رابعًا: معاني المفردات:
 (4)}السماء كاألرض{ أم: أىميما. 
{ أم: مؤجميف لمتكبة.  مىا كىانيكٍا مينظىًريفى  (5)}كى

 خامسًا:البَلغة:
ـي السماء كاألرض{ أم: لـ يتغير بيبلكيـ شيء كلـ تحزف  مىٍيًي ا بىكىٍت عى االستعارة التمثيمية: }فىمى

السماء كاألرض بعد انقطاع آثارىـ، كالعرب يقكلكف في التعظيـ: بكت عميو السماء كاألرض، عمييـ 
كأظممت لو الدنيا كيقكلكف في التحقير: مات فبلف فمـ تخشع لو الجباؿ. كىذا أسمكب عربي يقاؿ 

 (6)لمتحقير كالتيكـ بحاليـ.
 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:

هللا كعمى الككف كمو، ككرامة أىؿ اإليماف كالتقكل عمى هللا  بياف ىكاف أىؿ الكفر كالفسؽ عمى -1
 (7)كعمى الككف كمو حتى أف السماء كاألرض تبكييـ إذا ماتكا.

ال أسؼ كال حزف عمى إىبلؾ فرعكف كجنكده، ألنيـ لـ يعممكا عمى األرض عمبل صالحا تبكي  -2
 (8)فتبكي فقد ذلؾ.عمييـ السماء كاألرض ألجمو، كال صعد ليـ إلى السماء عمؿ صالح، 

  

                                                           
 .ىػ(468أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي )المتكفى:  -1
 (.110/ 20التفسير البسيط، لمكاحدل ) -2

 (.111/ 20التفسير البسيط ، لمكاحدم)انظر: 3 -
 (.169/ 3تفسير العز بف عبد السبلـ ) -4
 (.609/ 1أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -5

 (.166/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) 6-
 (.14/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -7

 (.225/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) 8-
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 المطمب الثالث: ذم التكبر واإلسراف

ْيَنا َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِييِن  تعالى: قاؿ هللا ِمْن ِفْرَعْوَن ِإنَُّو َكاَن َعاِلًيا ِمَن * َوَلَقْد َنجَّ
 (.31-30)الدخاف: اْلُمْسِرِفين 

 أواًل: المناسبة:
أتبع ذلؾ بذكر  ، ما حؿ بالفراعنة مف اليبلؾ بالغرؽ كما فاتيـ مف النعـ بيف القرآفبعد أف        

كذلؾ بتخميصيـ مما كانكا فيو مف الشر كالفساد ،إحسانو إلى مكسى كقكمو بدفعو الضر عنيـ 
ٍينا بىًني ًإٍسراًئيؿى ًمفى اٍلعىذاًب اٍلميًييًف. ًمفٍ  ،كاالستعباد كاالستكبار لىقىٍد نىجَّ ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي كافى  فقاؿ تعالى: )كى

)  .عاًليان ًمفى اٍلميٍسًرًفيفى

 ثانيًا: المعنى العام:
ٍينا بىًني       لىقىٍد نىجَّ يصكر هللا تعالى حاؿ بني إسرائيؿ بعد أف أنجاىـ مف فرعكف كممئو بقكلو: )كى

( أم: كلقد خمصناىـ بإىبلؾ  ًمٍف ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي كافى عاًليان ًمفى  ،ًإٍسراًئيؿى ًمفى اٍلعىذاًب اٍلميًييفً  اٍلميٍسًرًفيفى
، إذ كاف (1)عدكىـ مما كانكا فيو مف االستعباد كقتؿ األبناء كاستحياء النساء كتكميفيـ باألعماؿ الصعبة

أنا ربكـ "عمى ذلؾ مف ادعائو اإللكىية، إذ قاؿ  في الشر كالفساد، كال أدؿَّ  مسرفان  مستكبران  جباران 
 .(2)"األعمى

 المطائف البيانية:ثالثًا: 
ُل:"ًمٍف ًفٍرعىٍكفى ًفيًيا كىٍجيىاًف: .  اأْلَوَّ اًدًر ًمٍف ًفٍرعىٍكفى  أىٍف يىكيكفى التٍَّقًديري ًمفى اٍلعىذىاًب اٍلميًييًف الصَّ

ٍفرىاًطًو ًفي تى  الثَّاِني: ـٍ أىٍف يىكيكفى ًفٍرعىٍكفي بىدىالن ًمفى اٍلعىذىاًب اٍلميًييًف كىأىنَّوي ًفي نىٍفًسًو كىافى عىذىابنا ميًييننا إًلً ٍعًذيًبًي
." ـٍ كىإًىىانىًتًي

(3) 
 : معاني المفردات:رابعاً 

 (4)}مف العذاب المييف{ : قتؿ األبناء كاستخداـ النًٌساء.
اًليان{ أم:" م  (5)تكبران جباران".}عى

{ أم: "المتجاكزيف الحٌد، في العتٌك كالشٌر".  (6)}اٍلميٍسًرًفيفى
                                                           

 (.402/ 12ي مقاصد القرآف، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي )انظر:فتح البياف ف -1
 (.129/ 25تفسير المراغي )انظر:  -2

 (.661/ 27مفاتيح الغيب ، لمرازم ) 3-
 (.984انظر: الكجيز لمكاحدم )ص:  4-

 (.162/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -5
 (.418/ 8محاسف التأكيؿ، لمقاسمي ) -6
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 البَلغة:: خامساً 
: ميٍسًرفنا. - ٍسرىاًؼ ًمٍف أىٍف ييقىاؿى ( لمميبىالىغىةن ًفي كصفو ًباإٍلً  (1))كًمفى اٍلميٍسًرًفيفى

 ما يستفاد من اآليات: :سادساً 
 (2)كاإلسراؼ في كؿ شيء"."ذـ العمك في األرض كىك التكبر  -1
لى  -2 : كى ـٍ فىقىاؿى ٍنيي ًر عى رى اًؿ النٍَّفًع فىبىدىأى تىعىالىى ًببىيىاًف دىٍفًع الضَّ مىى ًإيصى ـه عى ًر ميقىدَّ رى ٍينا بىًني أىفَّ دىٍفعى الضَّ قىٍد نىجَّ

ـى  اقًَّة. ثيَـّ ًإٍسراًئيؿى ًمفى اٍلعىذاًب اٍلميًييًف يىٍعًني قىٍتؿى اأٍلىٍبنىاًء كىاٍسًتٍخدىا ٍتعىابى ًفي اأٍلىٍعمىاًؿ الشَّ اًء كىاإٍلً النًٌسى
. : ًمٍف ًفٍرعىٍكفى  قىاؿى

إذ نٌجاىـ أكال مف بطش فرعكف  ،فضؿ اّلِلَّ تعالى عمى بني إسرائيؿ بعد إىبلؾ فرعكف كقكمو -3
كف كاف كظممو كاستعباده ليـ، كقتمو األبناء، كاستخداـ النساء، كتكميفيـ باألعماؿ الشاقة، ألف فرع

  (3)جبارا عاليا مف المشركيف، كليس ىذا عمك مدح بؿ عمك إسراؼ.
  

                                                           
 (.305/ 25ير كالتنكير، البف عاشكر )انظر: التحر  -1
 (.14/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -2

 (.226/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) 3-
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 المطمب الرابع: االبتَلء بالخير والشر فتنة

 َوآَتْيَناُىْم ِمَن اآْلَياِت َما ِفيِو َبََلٌء ُمِبيٌن  *َوَلَقِد اْخَتْرَناُىْم َعَمى ِعْمٍم َعَمى اْلَعاَلِمينَ  تعالى: قاؿ هللا
 (.33-32الدخاف:)

 أواًل: المناسبة:
بعد أف بيف تعالى طريؽ دفعو لمٌضر عف بني إسرائيؿ، أتبع ذلؾ ببياف مدل تكريمو لبني        

فاختارىـ عمى العالميف في ذلؾ  ،إسرائيؿ فيذكر اختياره ليـ مع أنو عالـ بحقيقتيـ كميا، خيرىا كشرىا
ـٍ  ،ـ الحؽ باالستخبلؼالزماف لما يعممو هللا مف أنيـ مف أفضؿ أىؿ زمانيـ كلي لىقىًد اٍختىٍرناىي قائبل:)كى

) مىى اٍلعالىًميفى مى ًعٍمـو عى لبني إسرائيؿ عمى أيدم   ثـ بيف تعالى بعض المعجزات كاآليات التي جاءت ،عى
 . ـٍ ًمفى اآٍلياًت ما ًفيًو ببلءه ميًبيفه  األنبياء كالرسؿ المرسمكف ليـ فقاؿ: كىآتىٍيناىي

 العام:ثانيًا: المعنى 
مىى  -تعالى–اصطفى هللا        مى ًعٍمـو عى ـٍ عى لىقىًد اٍختىٍرناىي بني إسرائيؿ عمى أىؿ زمانيـ بقكلو: )كى

( أم: كلقد اصطفيناىـ عمى عالمي زمانيـ بما أنزلنا عمييـ مف الكتب كأرسمنا فييـ مف  اٍلعالىًميفى
( أم: )كىآتىيٍ  ،(1)الرسؿ، كنحف عالمكف بأنيـ أىؿ لكؿ مكرمة كفضؿ ـٍ ًمفى اآٍلياًت ما ًفيًو ببلء ميًبيفه ناىي

َـّ  ،فتعرضكا لبلختبار بيذه اآليات، التي آتاىـ هللا إياىا لبلبتبلء امتحنيـ، كانقضت فترة  حتى إذا ت
استخبلفيـ، أخذىـ هللا بانحرافيـ ، كبنتيجة اختبارىـ كابتبلئيـ، فضربيـ بمف يشردىـ في األرض، 

كالمسكنة، كتكعدىـ أف يعكدكا إلى النكاؿ كالتشريد كمما بغكا في األرض إلى يـك ككتب عمييـ الذلة 
 (2)الديف.

 ثالثًا: معاني المفردات:
{ أم: اخترنا بني إسرائيؿ  ـٍ لىقىًد اٍختىٍرنىاىي { أم: عمى عالمي زمانيـ. ،}كى مىى اٍلعىالىًميفى  (3)}عى

كٕانزاؿ المٌف كالسمكل، }ببلء مبيف{ أم: اختبار }اآليات{ أم: المعجزات كفمؽ البحر كتظميؿ الغماـ 
 (4)ظاىر.

  

                                                           

 (.129/ 25تفسير المراغي )انظر: 1-
 (.3215/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -2
 (.609/ 1أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -3
 (.125/ 25تفسير المراغي ) -4
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 ما يستفاد من اآليات: :رابعاً 
اختار هللا بني إسرائيؿ عمى عمـ منو باستحقاقيـ عمى عالمي زمانيـ، لكثرة األنبياء منيـ،  -1

جيٌنـ كٕايمانيـ بمكسى كصبلحيـ، فمما بٌدلكا تبدؿ الحاؿ، كغضب اّلِلَّ عمييـ كلعنيـ، كأعد ليـ 
 (1)كساءت مصيرا.

 (2)بياف أف هللا يبتمي أم يختبر عباده بالخير كالشر. -2
أمد هللا تعالى قـك مكسى باآليات البينات في التكراة، كبمعجزات مكسى التسع، كإنجائيـ مف  -3

 فرعكف، كفمؽ البحر ليـ، كتظميؿ الغماـ عمييـ، كٕانزاؿ المف كالسمكل.
القصة بيف الكافريف كبيف المؤمنيف، فقد أغرؽ اّلِلَّ الكفار لقد تبيف الفارؽ الكاضح في ىذه  -4

األشداء، كنٌجى المؤمنيف، كجعؿ العاقبة لممتقيف، كالنصر لمصادقيف الصابريف المستضعفيف، كىذا 
فميعتبر بيذا كفار قريش كأمثاليـ،  ،عدؿ مف اّلِلَّ تعالى، إذ ال يعقؿ التسكية بيف الطائعيف كالعصاة

مف ىـ أشد منيـ قكة كأكثر أمكاال كأكالدا، كأعز سمطانا كمجدا، كأقكل عمما  فقد أىمؾ اّلِلَّ 
 (3)كحضارة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.226/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
 (.14/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -2
 (.226/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
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 الثالث المبحث

 (23-77 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األول: تقرير عقيدة البعث والجزاء.

 والدمار .المطمب الثاني: اإلجرام ىو سبب اليَلك 

 المطمب الثالث: تنزه الرب تعالى عن المعب والعبث .

 المطمب الرابع: ال تنفع قرابة وال خمة يوم القيامة إال المتقين
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 المطمب األول: تقرير عقيدة البعث والجزاء

َفْأُتوا ِبآَباِئَنا ِإْن  *ِإْن ِىَي ِإالَّ َمْوَتُتَنا اأْلُوَلى َوَما َنْحُن ِبُمْنَشِريَن  * ِإنَّ َىُؤاَلِء َلَيُقوُلونَ تعالى: قاؿ هللا
 (.36-34الدخاف:)  ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

 أواًل: المناسبة:
ليتعظ بيا كفار قريش،  ،بعد أف ذكر هللا تعالى قصة فرعكف كقكمو مع مكسى عميو السبلـ      

عاد إلييـ بعد أف كصفيـ أكالن بأنيـ في شؾ مف البعث كالقيامة، كأنيـ في إصرارىـ عمى كفرىـ مثؿ 
قـك فرعكف الذيف أىمكيـ كنٌجى بني إسرائيؿ منيـ ، كذكر ىنا صراحة أنيـ منكركف لمبعث كالقيامة، ثـ 

كأصحابو الكراـ كقالكا ليـ: )فىٍأتيكا ًبآباًئنا ًإٍف كيٍنتيـٍ  ((خاطبكا مف كعدكىـ بالنشكر كالبعث، كىـ النبي 
.)  (1)صاًدًقيفى

 ثانيًا: المعنى العام:
فيك سبحانو  ،عف عممو المطمؽ بأحكاؿ الكافريف كٕانكارىـ لمبعث كالجزاءيخبر هللا تعالى      

:)ًإٍف  (2)كتعالى اعمـ بيـ حيث يقكؿ تعالى )ًإفَّ ىىؤيالًء( أم: "المكذبيف يقكلكف مستبعديف لمبعث كالنشكر"
( أم: إف ىؤالء الكافريف ليقكلكف عمى سبيؿ الجـز كالتكذيب  ًريفى ما نىٍحفي ًبميٍنشى ٍكتىتينىا اأٍليكلى كى ًىيى ًإالَّ مى

ا في نياية حياتنا الدنيكية، ليست إال المكتة النيائية ال حياة بعدىا كال لمبعث: ما المكتة التي نمكتي
 كمرادىـ مف األكلى: إنكار المكعد الذم يكعدكنو لمبعث كالنشكر. ،بعث كال نشكر

 كفقاؿ بعض العمماء: كذلؾ أنيـ لما كعدكا بعد الحياة الدنيا حالتيف أخرييف.كىـ بذلؾ متناقض   
مقصكد بيا المكت، كاألخرل حياة البعث،فيـ بذلؾ أثبتكا الحالة األكلى كىي حيث أف المكتة األكلى 

كسمكىا أكلى مع أنيـ اعتقدكا أنو ال شيء بعدىا، ألنيـ نزلكا جحدىـ عمى  ،المكت، كنفكا ما بعدىا
كمما يؤكد جحكدىـ كٕاصرارىـ عمى الكفر كالعصياف ما (3)،اإلثبات فجعمكىا أكلى عمى ما ذكرت ليـ

{:فقد خاطبكا  بقكليـ:  ()ف النبي طمبكه م اًدًقيفى كالمؤمنيف عمى  ((لرسكؿ ا}فىٍأتيكٍا بآبائنا ًإف كينتيـٍ صى
" فإف الكفار احتجكا ، (4)...كجو التعجيز بقكليـ: أحيكا لنا آبائنا ليخبركنا بصدقكـ إف كنتـ صادقيف 

مات مف  فٍ جعمكا لنا إحياء مى امعقكالن فعمى نفي الحشر كالنشر بأف قالكا: إف كاف البعث كالنشكر ممكنان 
 (5)ذلؾ دليبلن عندنا عمى صدؽ دعكاكـ في البعث يكـ القيامة " آبائنا ليصيرى 

                                                           
 (.228/ 25انظر: التفسير المنير لمزحيمي ) -1
 (.774تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص: انظر:  -2

 (.131/ 13التفسير الكسيط، لطنطاكم )انظر: 3- 
 (.163/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) -4
 (.662/ 27تفسير مفاتيح الغيب ، لمرازم ) -5
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 ثالثًا: معاني المفردات:
ًء{: يىٍعًني ميٍشًرًكي مىكَّةى.  (1)}ًإفَّ ىىؤيالى

{ أم: ًبمىٍبعيكًثيفى أىٍحيىاء بىٍعد الثَّاًنيى  ًريفى ا نىٍحفي ًبميٍنشى مى  (2)ة.}كى
{: فيما تقكلكنو عف البعث. ،}فىٍأتيكٍا ًبآبىآًئنىا{: أحيكىـ لنا  اًدًقيفى  (3)}ًإف كينتيـٍ صى

 البَلغة:رابعًا: 
 )ًإفَّ ىؤيالًء(: اإلشارة ىنا لمقريب: كتفيد التحقير كالتيكيف مف شأف الكافريف. -
( أسمكب إنشائي نكعو -  أمر غرضو الببلغي التعجيز. )فىٍأتيكا ًبآباًئنا ًإٍف كيٍنتيـٍ صاًدًقيفى

 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:
ياتينىا  )،ال يؤمف المشرككف بالبعث، فيـ قكـ ماديكف دىريكف كما في آية أخرل -1 قاليكا ما ًىيى ًإالَّ حى كى

ما ييٍيًمكينا ًإالَّ الدٍَّىري  نىٍحيا، كى  [.24]الجاثية :  (الد ٍنيا نىميكتي كى
كاىية كىي اإلتياف بآبائيـ كأجدادىـ أحياء، بعد أف ماتكا، كتمؾ مغالطة، احتج المشرككف بحجة  -2

ألف المقصكد بالبعث: ىك إحياء جميع الخمؽ بعد فناء الدنيا، كألف اإلعادة إنما ىي لمجزاء ال 
 (4)لمتكميؼ مرة أخرل.

كال يدرككف  إف المشركيف بطمبيـ اإلتياف بآبائيـ كأجدادىـ أحياء يغفمكف عف حكمة البعث كالنشكر -3
أنيا حمقة مف حمقات النشأة البشرية، ذات حكمة خاصة كىدؼ معيف، لمجزاء عمى ما كاف في 

كالكصكؿ بالطائعيف إلى النياية الكريمة التي تؤىميـ ليا خطكاتيـ المستقيمة في  ،الحمقة األكلى
كاتيـ المنتكسة رحمة الحياة الدنيا كالكصكؿ بالعصاة إلى النياية الحقيرة التي تؤىميـ ليا خط

  (5)المرتكسة في الحماة المستقذرة.
كٕانما جاء عمى سبيؿ اإلنكار  ،استبعاد الكفار لمبعث كالنشكر ليس عمى سبيؿ التأكيد كالتحقيؽ -4

فإنيـ بذلؾ حكمكا عمى أنفسيـ بالكفر كالخمكد في  ،فيـ بذلؾ متناقضكف مضطربكف،كالجحكد
: كىافى  فقد،ألنيـ أنكركا البعث ،النار نفى هللا عنيـ صفة اإليماف كما جاء" عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى، قىاؿى
))  : ؟ قىاؿى يمىافي ا اإٍلً كؿي هللًا، مى : يىا رىسي ، فىقىاؿى ؿه ا بىاًرزنا ًلمنَّاًس، فىأىتىاهي رىجي أىٍف تيٍؤًمفى ًباهلًل، »يىٍكمن

تي  ًمًو، كى ًلقىاًئًو، كىريسي ًكتىاًبًو، كى ًئكىًتًو، كى مىبلى  (6)«.ٍؤًمفى ًباٍلبىٍعًث اآٍلًخرً كى
                                                           

 (.233/ 7تفسير البغكم ) 1-
 (.658تفسير الجبلليف: جبلؿ الديف السيكطي،جبلؿ الديف المحمي )ص:  2-
 (609/ 1أكضح التفاسير،البف الخطيب ) 3-
 (.231/ 25) انظر: التفسير المنير، لمزحيمي 4-
 (.3215/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) 5-

اًلًو، ) -6 بىيىافي ًخصى يمىافي مىا ىيكى كى : اإٍلً  (.39/ 1صحيح مسمـ: بىابه
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حكمة البعث كالنشكر تقتضي مجيء البعث كالنشكر بعد انقضاء مرحمة األرض كميا كتمنع أف  -5
كي يصدقكا  ،يككف البعث لعبة تتـ حسب رغبة أك نزكة بشرية لفرد أك لجماعة محدكدة مف البشر

عمى ىذه القضية، التي يخبرىـ بيا  بالبعث كالنشكر! كىـ ال يكمؿ إيمانيـ إال أف يشيدكا بالغيب
الرسؿ كيقتضييا التدبر في طبيعة ىذه الحياة، كفي حكمة هللا في خمقيا عمى ىذا األساس. كىذا 

 (1)التدبر كحده يكفي لئليماف باآلخرة، كالتصديؽ بالنشكر.
الف اإليماف كالعمؿ الصالح ىك سبيؿ النجاة مف  ،بؿ ينبغي اإليماف بو  ،ال مجاؿ إلنكار المكت -6

فٍَّكفى  ،كالفكز بالجنة يكـ القيامة ،النار ٍكًت كىإًنَّمىا تيكى كمما يؤكد ذلؾ قكلو تعالى:}كيؿ  نىٍفسو ذىاًئقىةي اٍلمى
نَّةى فىقىٍد فىازى  ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة فىمىٍف زيٍحًزحى عىًف النَّاًر كىأيٍدًخؿى اٍلجى كي كرى كرً  أيجي يىاةي الد ٍنيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيري مىا اٍلحى  {كى

 [.185]آؿ عمراف: 
  

                                                           
 (.3215/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) - 1
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 المطمب الثاني: اإلجرام ىو سبب اليَلك والدمار

 (.37الدخاف:) َأُىْم َخْيٌر َأْم َقْوُم تُبٍَّع َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َأْىَمْكَناُىْم ِإنَُّيْم َكاُنوا ُمْجِرِمينَ  تعالى: قاؿ هللا

 أواًل: المناسبة:
البعث كالنشكر تكعدىـ سبحانو كتعالى باليبلؾ، كما أىمؾ قكـ تٌبع مف  كفبعد أف أنكر المشرك     

 كما دلت األية السابقة.كذكر باف اإلجراـ ىك سبب اليبلؾ كالدمار  ،قبؿ كالذيف ىـ أقكل منيـ

 ثانيًا: المعنى العام:
كيؼ خاطب أىؿ الكفر كالجحكد بخطاب العقؿ  ،يبيف هللا تعالى في ىذه اآلية الكريمة        

( فميس المقصكد بالخطاب ىنا  ـٍ قىٍكـي تيبَّعو ٍيره أى ـٍ خى كالمنطؽ كذلؾ لبلتعاظ كالعبرة فقاؿ تعالى: )أىىي
 كٕانما خاطب نبيو كأراد بذلؾ قكمو . ((النبي

كقكلو )كىالًَّذيفى  ،(1)أقرب إلى أىؿ مكة في اليبلؾ مف غيرىـ""كٕانما ذكر قكـ تبع، ألنيـ كانكا 
( يقكؿ تعالى ذكره: أىؤالء المشرككف مف قريش خير أـ قكـ تبع الحميرم ـٍ ـٍ أىٍىمىٍكنىاىي كالذيف مف  ،ًمٍف قىٍبًمًي

ـ باهلل قبميـ مف األمـ الكافرة بربيا، يقكؿ: فميس ىؤالء بخير مف أكلئؾ، فنصفح عنيـ، كال نيمكيـ، كى
( يقكؿ: إف قـك  كافركف، كما كاف الذيف أىمكناىـ مف األمـ مف قبميـ كفارا. كقكلو )ًإنَّييـٍ كىانيكا ميٍجًرًميفى

 (2)تبَّع كالذيف مف قبميـ مف األمـ الذيف أىمكناىـ إنما أىمكناىـ إلجراميـ، ككفرىـ بربيـ.
 ثالثًا: معاني المفردات:

{ أم: أظير نعمة  ٍيره ـٍ خى  (3)كأكثر أمكاالن، أك أعز كأشد.}أىىي
م كفى مي  {: لىٍيسى اٍلميرىادي ًبتيبَّعو رىجيبلن كىاًحدنا بىًؿ اٍلميرىادي ًبًو ميميكؾي اٍليىمىًف، فىكىانيكا ييسى ميككىييـي التَّبىاًبعىةى. فىتيبَّعه }قىٍكـي تيبَّعو

. ًميفىًة ًلٍمميٍسًمًميفى ـٍ كىاٍلخى ًمًؾ ًمٍنيي  (4)لىقىبه ًلٍممى
 (5)كالذيف مف قبميـ{: مف الكفَّار.}

 البَلغة:رابعًا: 
.. استفياـ تقريرم غرضو اإلنكار كالتحقير كاالستصغار - ـٍ قىٍكـي تيبَّعو ٍيره أى ـٍ خى كقد جاء عمى سبيؿ  ،أىىي

 التقريع كالتكبيخ. 
 : ما يستفاد من اآليات:خامساً 

                                                           
 (.272/ 3بحر العمـك ، لمسمرقندم ) -1

 (.40/ 22جامع البياف، لمطبرم  )انظر:  -2 
 (.171/ 3لمعز بف عبد السبلـ )  القرآف تفسير - 3
 (.144/ 16، لمقرطبي )الجامع ألحكاـ القرآفتفسير:  -4
 (.985الكجيز، لمكاحدم )ص:  -5



177 
 

 اإلجراـ ىك سبب اليبلؾ كالدمار كيفما كاف فاعمو. -1
فاف تبع الحميرم كاف عبدا صالحا ممكان حاكمان ككاف قكمو  ،هللا المؤمنيف كييمؾ الكافريفينجى  -4

كافريف فأىمكيـ هللا كأنجاه كمف معو مف المؤمنيف الصالحيف ففي ىذا الممؾ الصالح عبرة لمف 
 (1)يعتبر.

جيؿ لـ يذكر كفار مكة في نفي الحشر كالنشر شبية حتى يجاب عنيا، كلكنيـ أصركا عمى ال -3
بأف يتعرضكا لميبلؾ مثمما ،كالتقميد في ذلؾ اإلنكار، لذا اقتصر هللا تعالى عمى الكعيد كالتيديد

 (2)أىمؾ قكـ فرعكف كقكـ تٌبع.
  

                                                           
 (.17,16/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1

 (.232/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-
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 المطمب الثالث: تنزه الرب تعالى عن المعب والعبث

َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما  تعالى: قاؿ هللا َما َخَمْقَناُىَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ   *اَلِعِبينَ َوَما َخَمْقَنا السَّ
 (.39-38الدخاف:) َأْكَثَرُىْم اَل َيْعَمُموَن 

 أواًل: المناسبة:
 (1)فيي لفتة لطيفة، ،كالبعث كالنشكر عبلقة كطيدة ك دقيقة  ،العبلقة بيف السمكات كاألرض      

أنظار الناس إلى التفكر في خمؽ  -سبحانو كتعالى-حيث ذكر هللا قضية البعث كالنشكر ثـ لفت 
ما بىٍينىييما.... ماكاًت كىاأٍلىٍرضى كى مىٍقنىا السَّ ما خى  (2)السمكات كاألرض فقاؿ: كى

 ثانيًا: المعنى العام:
مىٍقنىا  ،ككماؿ خمقو كحكمتو في خمؽ ىذا الككف بإتقاف ،بيف هللا تعالى عظيـ قدرتو         ما خى قائبلن )كى

( أم: كما خمقنا الخمؽ عبثا بأف نكجدىـ ثـ نفنييـ بغير امتحاف  ما بىٍينىييما الًعًبيفى ماكاًت كىاأٍلىٍرضى كى السَّ
تباع أمرنا كنيينا، كبغير مجازاة لممطيع عمى طاعتو، كالعاصي عمى معصيتو، بؿ خمقناىـ كابطاعتنا، 

ا شئنا، كلنجزل الذيف أساءكا بما عممكا، كنجزل الذيف أحسنكا لنبتمى مف أردنا امتحانو منيـ بم
 . (3)بالحسنى

( أم:)   ـٍ الى يىٍعمىميكفى لىًكفَّ أىٍكثىرىىي ؽًٌ كى ا ًإالَّ ًباٍلحى مىٍقنىاىيمى مىٍقناىيما كأظيرناىما عمى ىذا النمط  مىا خى ما خى
ؽًٌ ليستدلكا بيا عم ،العظيـ ى كحدة ذاتنا ككماؿ عممنا كقدرتنا كمتانة كالنظاـ العجيب ... ًإالَّ ًباٍلحى

ـٍ لقصكر نظرىـ عف إدراؾ  ،حكمتنا كاستقبللنا في تدبيراتنا كتصرفاتنا في ممكنا كممككتنا لًكفَّ أىٍكثىرىىي كى
فاف أكلئؾ الحمقى اليمكى  ،الحكـ كاألسرار اإلليية ال يىٍعمىميكفى كال يشعركف إال المحسكسات المادية 

 (4)كاالستدالؿ.قاصركف عف النظر 

 ثالثًا: معاني المفردات:
{: "غائبيف، أك الىيف".  (5)}الًعًبيفى

لىًكفَّ  ٍير ذىًلؾى }كى تنىا كىكىٍحدىاًنٌيتنىا كىغى مىى قيٍدرى { أىٍم: ميًحقًٌيفى ًفي ذىًلؾى ًلييٍستىدىٌؿ ًبًو عى ؽًٌ { أىٍم: كيفَّار  }إالَّ ًباٍلحى أىٍكثىرىـٍ
 (6)مكة.

                                                           

 (.3216/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف ، لسيد قطب) 1-
 (.132/ 13انظر: التفسير الكسيط،  لطنطاكم ) 2-
 (.132/ 25تفسير المراغي )انظر:  3-

 (.310/ 2) النخجكانيالفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية، انظر:  -4
 (.171/ 3تفسير القراف: لمعز بف عبد السبلـ ) -5
 (.659تفسير الجبلليف: جبلؿ الديف السيكطي، كجبلؿ الديف المحمى )ص:  -6
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 البَلغة:رابعًا: 
(: أسمكب نيي غرضو التكبيخ لمكفار كالمشركيف. ما بىٍينىييما الًعًبيفى ماكاًت كىاأٍلىٍرضى كى مىٍقنىا السَّ ما خى  )كى

 : ما يستفاد من اآليات:خامساً 
لـ يخمؽ اّلِلَّ السمكات كاألرض عبثا كليكا، كٕانما خمقيما باألمر الحؽ، كلمحؽ، كإلقامة الحؽ  -1

كالتزاـ طاعتو، كلكف أكثر الناس كىـ في الماضي مشركك مكة ال يعممكف كٕاظياره مف تكحيد اّلِلَّ 
 (1)ذلؾ.

 (2)تنزه الرب تعالى عف المعب كالعبث فيما يخمؽ كييب، كيأخذ كيعطي كيمنع. -2
التكرار في قكؿ هللا تعالى: انو لـ يخمؽ السماء كاألرض عبثا في أكثر مف مكضع في القراف  -3

ـٍ عىبىثنا )كمما يؤكد ذلؾ قكلو تعالى:  ،ىميةالكريـ قضية تدلؿ عمى زيادة األ مىٍقنىاكي ًسٍبتيـٍ أىنَّمىا خى أىفىحى
عيكفى  ـٍ ًإلىٍينىا الى تيٍرجى  [.115]المؤمنكف: (كىأىنَّكي

  

                                                           

 (.232/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) 1-
 (.17/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -2
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 المطمب الرابع: ال تنفع قرابة وال خمة يوم القيامة إال المتقين

َيْوَم اَل ُيْغِني َمْوًلى َعْن َمْوًلى َشْيًئا َواَل ُىْم   *ِإنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُيْم َأْجَمِعينَ  :تعالى قاؿ هللا
  (.42-40الدخاف:) ِإالَّ َمْن َرِحَم هللا ِإنَُّو ُىَو اْلَعِزيُز الرَِّحيُم    *ُيْنَصُرونَ 

 أواًل: المناسبة:
أف يـك  -بيف سبحانو ،السماكات كاألرض كعدـ العبث في خمقيمابعد أف ذكر هللا قضية خمؽ       

ًإفَّ يىٍكـى )القيامة آت ال ريب فيو، كسيحكـ سبحانو كتعالى في ىذا اليـك بيف الناس بحكمو العادؿ فقاؿ: 
"كبعدما ذكر ىذا اليـك الذم دؿ عمى عظمتو بيذه العبارة إفرادان كتركيبان،   ،(1)(ًميقىاتيييـٍ أىٍجمىًعيفى  اٍلفىٍصؿً 

 .(2)ذكر مف كصفو ما يحمؿ عمى الخكؼ كالرجاء"

 ثانيًا: المعنى العام:
( أم إف يصؼ هللا تعالى يكـ القيامة بيكـ الفصؿ بقكلو تعالى:       )ًإفَّ يىٍكـى اٍلفىٍصًؿ ًميقاتيييـٍ أىٍجمىًعيفى

اليكـ الذم يفصؿ هللا فيو بيف خمقو، فيحؽ الحؽ، كيبطؿ الباطؿ، آلت ال محالة كىك كقت ىذا 
 حسابيـ، كجزائيـ عمى ما كسبت أيدييـ مف خير أك شر.

كهه : ًة ًبيىٍكـً اٍلفىٍصًؿ كيجي ًفي تىٍسًميىًة يىٍكـً اٍلًقيىامى  كى
لُ ا : يىٍفًصؿي هللا ًفيًو بىٍيفى أىىٍ أْلَوَّ في سى نًَّة كىأىٍىًؿ النَّاًر.: قىاؿى اٍلحى  ًؿ اٍلجى

اًء بىٍيفى ًعبىاًدًه . الثَّاِني: ٍكـً كىاٍلقىضى  يىٍفًصؿي ًفي اٍلحي
ًفي حى  الثَّاِلُث: بىٍيفى كيؿًٌ مىا يىٍكرىىيوي، كى ٍؤًمًنيفى يىٍكـى اٍلفىٍصًؿ، ًبمىٍعنىى أىنَّوي يىٍفًصؿي بىٍينىوي كى ؽًٌ اٍلمي ؽًٌ اٍلكيفَّاًر، أىنَّوي ًفي حى

ا ييًريديهي.بً  بىٍيفى كيؿًٌ مى ٍعنىى أىنَّوي يىٍفًصؿي بىٍينىوي كى  مى
تي  الرَّاِبُع: يىاالى ٍبيىةه، فىتىٍنفىًصؿى اٍلخى اًلًو ًريبىةه كىالى شي ، فىبلى يىٍبقىى ًفي حى دو كىمىا ىيكى اؿي كيؿًٌ أىحى أىنَّوي يىٍظيىري حى

، قىاًئؽي كىاٍلبىيًٌنىاتي تىٍبقىى اٍلحى ، كى بييىاتي ٍعنىى أىفَّ يىٍكـى يىٍفًصؿي الرٍَّحمىفي  كىالش  ا: اٍلمى قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو رىًضيى اّلِلَّي عىٍنييمى
بىٍيفى ًعبىاًدًه ًميقىاتيييـٍ أىٍجمىًعيفى اٍلبىرًٌ كىاٍلفىاًجرً 

(3) . 

ٍيئنا( يصؼ تعالى ذلؾ اليكـ العصيب   ٍكلنى شى لكفار كما حؿ با ،كقكلو )يىٍكـى ال ييٍغًني مىٍكلنى عىٍف مى
لمداللة عمى أف ذلؾ  ،كلكنو جاء بصيغة النكرة ،كمعمكـ أف ذلؾ اليكـ ىك يكـ القيامة  ،مف عقكبة هللا

ك عبر أيضان بقكلو مكلى ليؤكد عمى قضية ىامة كخطيرة تدخؿ في  ،اليكـ ال يعمـ كقتو إال هللا تعالى
 صمب العقيدة اإلسبلمية إال كىى قضية الكالء كالبراء. 

                                                           

 (13/132انظر: التفسير الكسيط،  لطنطاكم ) 1-
 (42,41/ 18نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي ) 2-

 (.663/ 27مفاتيح الغيب ، لمفخر الرازم ) -3
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( يقكؿ: كال ينصر بعضيـ بعضان، فيستعيذكا ممف ناليـ بعقكبة كما كانكا  )كىال ىيـٍ  كفى ري ييٍنصى
كيعض عمى يديو كيتمنى لك انو اتبع   ،بؿ يندـ الكافر يكـ القيامة اشد الندـ  ،(1)يفعمكنو في الدنيا

مىى يىدىٍيًو يىقيكؿي يىا لى )كما قاؿ تعالى:  ،الرسكؿ  ـي عى يىٍكـى يىعىض  الظَّاًل ًبيبلن كى كًؿ سى ٍذتي مىعى الرَّسي يىا  *ٍيتىًني اتَّخى
ًميبلن  ننا خى ـٍ أىتًَّخٍذ فيبلى ٍيمىتىى لىٍيتىًني لى (  *كى ذيكالن اًف خى ٍيطىافي ًلئٍلًٍنسى كىافى الشَّ اءىًني كى ٍكًر بىٍعدى ًإٍذ جى ًف الذًٌ مًَّني عى لىقىٍد أىضى

 .[29 - 27]الفرقاف: 
ـى اّلِلَّي  ـي{ فإنو ىك الذم ينتفع كيرتفع برحمة هللا تعالى التي تسبب إلييا }ًإال مىٍف رىًح ًإنَّوي ىيكى اٍلعىًزيزي الرًَّحي

 (2)كسعى ليا سعييا في الدنيا.

 ثالثًا: معاني المفردات:
. { أم: ميعادىـ أىٍجمىًعيفى ـٍ  (3)}ًميقاتييي
ٍكلنى عىف مٍَّكلنى{ ال  ،}يىٍكـى الى ييٍغًني{ ال ينفع، كال يدفع  (4)مكلى: الصاحب، كالصديؽ، كالقريب.}مى

ـٍ اٍلميٍؤًمنيكفى  { : كىىي ـى اّلِلَّ  (5)}إنَّوي ىيكى اٍلعىًزيز{ اٍلغىاًلب ًفي اٍنًتقىامو ًمٍف اٍلكيفَّار. ،}إالَّ مىٍف رىًح

 البَلغة:رابعًا: 
ميكًؿ، أىٍم  - اطىًة كىالش  حى مىى اإٍلً ده ًمٍنييـٍ التٍَّأًكيدي ًب أىٍجمىًعيفى ًلمتٍَّنًصيًص عى ـٍ الى ييٍفًمتي ًمٍنوي أىحى ـٍ كيمًًٌي زىاًئًي ًميقىاته ًلجى

ا ًمفى ااًلٍسًتٍثنىاًء. تىٍأًييسن  (6)تىٍقًكيىةن ًفي اٍلكىًعيًد كى
ده ًمفى اٍلمىكىاًلي كىاًئننا مىٍف  - ، أىٍم الى ييٍغًني أىحى فىادىًة اٍلعيميكـً تىٍنًكيري مىٍكلنى ًفي ًسيىاًؽ النٍَّفًي إًلً دو ًمٍف كى كىافى عىٍف أىحى

.  مىكىاًليًو كىاًئننا مىٍف كىافى
قيكعيوي ًفي ًسيىاًؽ النٍَّفًي ًلٍمعيميكـً  - ، كىكي ٍيءو ٍيئان ًلمتٍَّقًميًؿ كىىيكى اٍلغىاًلبي ًفي تىٍنًكيًر لىٍفًظ شى تىٍنًكيري شى ا...كى  (7) أىٍيضن

 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:
ألف هللا تعالى يفصؿ  ؛النيائي في مصير الخبلئؽ، كىك يكـ الفصؿإف يكـ القيامة ىك يـك الحسـ  -1

مف المحسف، كالمبطؿ مف المحؽ، كيككف ىناؾ فريقاف: فريؽ في  فيو بيف خمقو، فيتميز المسيءي 
 في التحذير كالكعيد. كىذا غايةه  ،الجنة، كفريؽ في السعير

                                                           
 (.42/ 22جامع البياف، لمطبرم ) -1
 (.774الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص: تيسير  -2
 (.93/ 4) بف محمد الجكزم  زاد المسير في عمـ التفسير، -3

 (.609/ 1أكضح التفاسير،البف الخطيب ) 4-
 (.659تفسير الجبلليف ،جبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي)ص:  -5
 (.312,311/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -6
 (.312/ 25)المرجع السابؽ  -7
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فكما  ،يكـ القيامة كالتخمى عنيـ ،كالطغياف لضبلؿفقد االعكاف كالمناصريف العكانيـ مف اىؿ ا -2
 يتخمكا عنيـ يـك أف يفصؿ هللا فيو بيف الخبلئؽ. فانيـ  ،انيـ اتبعكىـ فى الدنيا عمى ضبلؿ 

مف خصائص يـك القيامة: فقد النصراء كاألعكاف كاألقارب، فبل ينصر المؤمف الكافر لقرابتو، لكف  -3
، كال يحتاج إلى معكنة المخمكقيف، كاّلِلَّ  في  -سبحانو–مف رحمو اّلِلَّ فإنو ينجك كينتصر بنصر اّلِلَّ

 (1)ذلؾ اليـك ىك المنتقـ مف أعدائو، الرحيـ بأكليائو.
 (2)الفصؿ ميعاد الخميقة كميا حيث تجمع الخبلئؽ لفصؿ القضاء.يـك القيامة ىك يـك  -4
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                                           
 (.237/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -1
 (.17/ 5انظر:  أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -2
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 الزقوم طعام أىل النار المطمب األول:

 َكَغْمِي اْلَحِميِم  *َكاْلُمْيِل َيْغِمي ِفي اْلُبُطونِ * َطَعاُم اأْلَِثيمِ   *ِإنَّ َشَجَرَت الزَّقُّوم تعالى: قاؿ هللا
 (.46-43الدخاف:)

 سبب النزول:أواًل: 
رىةي الزَّق كـً )"ركل أنو لما نزؿ       جى ـٍ شى ٍيره نيزيالن أى قاؿ ابف الزبعرم: إٌف أىؿ اليمف يدعكف أكؿ  (أىذًلؾى خى

الزبد كالتمر: التزقـ، فدعا أبك جيؿ بتمر كزبد فقاؿ: تزقمكا فإٌف ىذا ىك الذم يخٌكفكـ بو محمد، فنزؿ 
رىةى  جى (".قكلو تعالى: )ًإفَّ شى ـي اأٍلىًثيـً  (1)الزَّق كـً طىعا

 ثانيًا: المناسبة:
ذكر افتراقيـ إلى فريقيف: فريؽ في  ،لما ذكر تعالى يكـ القيامة كأنو يفصؿ فيو بيف عباده     

{ كىى  ،الجنة، كفريؽ في السعير كىـ: اآلثمكف بعمؿ الكفر كالمعاصي  ق كـً رىةى الزَّ جى كأف طعاميـ مف }شى
 (2)كأف طعميا }كىاٍلميٍيًؿ{. ،كأخبثيا كأفظعياشر األشجار 

 ثالثًا: المعنى العام:
كما أعده  ،فكصؼ حاليـ في جينـ  ،تكعد هللا تعالى الكافريف يـك القيامة بسكء العاقبة كالمآؿ        

كاصفان تمؾ الشجرة بقكلو تعالى:  ،كذلؾ بسبب كفرىـ كعصيانيـ لمرسؿ ،هللا ليـ مف شر األطعمة فييا 
رىةى الزَّق كـً  جى ( أم إف الزقكـ كىك ثمر ىذه الشجرة التي فى الجحيـ ،)ًإفَّ شى ـي اأٍلىًثيـً يككف طعامان  ،طىعا

 (3)لمكافر كثير الذنكب كاآلثاـ.

(: يبدأ سبحانو كتعالى المشيد بعرض لشجرة الزقكـ،  ،)كىاٍلميٍيًؿ يىٍغًمي ًفي اٍلبيطيكفً  ًميـً كىغىٍمًي اٍلحى
 ،فإف ىذا الطعاـ مثؿ دردم الزيت المغمي ،عرض مفزع مرعب مخيؼ ،بعد تقرير أنيا طعاـ األثيـ

فيككف جزاءن لؤلثيـ المتعالي عمى ربو كعمى الرسكؿ  ،يغمي في البطكف كغمي الحميـ ،كىك الميؿ
ـي »األمر العالي يصدر إلى الزبانية ليأخذكه في عنؼ يميؽ بمقامو  كىذا ىك ،األميف  (4)«.اٍلكىًري

ليككف  ،كمع ذلؾ فإنيا ال تحترؽ ،فاف شجرة الزقكـ تنبت في جينـ  ،ليـ كتحقير كىذا تكبيخ      
 معاصي كذنكب. كيفر ك ذلؾ كباالن عمييـ كحسرةن كندامة ليـ عمى ما اقترفتو أيدييـ مف

                                                           

 (.281/ 4الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) 1-
 (.774انظر: تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -2

 (.134/ 25تفسير المراغي )انظر:  3-
 (.3217/ 5قطب )في ظبلؿ القرآف، لسيد انظر:  4-
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إنيا شجرة تخرج في أصؿ الجحيـ، »كصفيا هللا في كتابو العزيز في مكضع أخر فقاؿ: فقد       
 (1)كىي فعكؿ مف الزقـ: المقـ الشديد، كالشرب المفرط.« طمعيا كأنو رؤكس الشياطيف

 رابعًا: معاني المفردات:
{: أم الشجرة التي تثمر الزقكـ  (2)كىي مف أخبث الشجر ثمران ك مرارة كقبحان.." ،"}شجرة الزقـك

: اسـ لتمؾ الشجرة، أك مف الزقـ بمعنى االلتقاـ كاالبتبلع لمشيء }األثيـ{: الكثير اآلثاـ ،كلفظ الزقـك
}الميؿ{: ىك النحاس المذاب، أك ردمء الزيت  ،كالمراد بو الكافر لداللة ما قبمو عميو  ،كالسيئات

  (3)الحار.
ـي   (4)اأٍلىًثيـً أم طعاـ الفاجر"."طىعا

، شديًد الحرارًة. ًبيًث الريًح كالطعـً ٍنًتًف خى  (5)}كىالميٍيًؿ{ أم الصديًد المي
رىارىًة النَّاًر. ٍيًء ًبحى : ًشدَّةي تىأىث ًر الشَّ  يغمي: اٍلغىمىيىافي

{: الماء الساخف. ًميـً  (6)}اٍلحى

 خامسًا:البَلغة:
رىةى الزقكـ السجع الرصيف غير المتكمؼ الذ - جى م يزيد في ركنؽ الكبلـ كجمالو في قكلو تعالى: }ًإفَّ شى

ـي األثيـ كالميؿ يىٍغًمي ًفي البطكف كىغىٍمًي الحميـ{.   (7)طىعىا
ازه كىإًنَّمىا الًَّذم يىٍغًمي ثىمىريىىا. - رىًة مىجى جى  (8)ًإٍسنىادي اٍلغىمىيىاًف ًإلىى الشَّ
ًميـً )التشبيو المرسؿ المجمؿ: في قكلو تعالى:  - كالتشبيو المرسؿ  (9)(،كىاٍلميٍيًؿ يىٍغًمي ًفي اٍلبيطيكًف، كىغىٍمًي اٍلحى

 المرسؿ ىك ما ذكرت فيو أداة التشبيو)الكاؼ( ككجو الشبو)الغمياف(.
 سادسًا: المطائف البيانية:

 كافريف.التأكيد بقكلو تعالى : )إف( لمداللة عمى كقكع العذاب بال -

                                                           
  (306/ 2) ابف األثير النياية في غريب الحديث كاألثر، -1

 (.17/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 2-
 (.133/ 13التفسير الكسيط، لطنطاكم ) 3-

 .سعيد المحاـ :، تحقيؽ ىػ(276أبك محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى:  (، 347/ 1غريب القرآف )-4
كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي آؿ جياـ الككارم ، دار بف حـز ،الطبعة:  (45/ 44تفسير غريب القرآف ) 5

 .2008األكلى، 
 (.417/ 3) لمحجازم التفسير الكاضح، -6
 (.166/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -7

 (.315/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) 8-
 (.233/ 25) التفسير المنير، لمزحيمي 9-
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 فيو زيادة تكبيخ ليـ. ،تقديـ شجرت الزقكـ عمى طعاـ األثيـ -

 سابعًا: القراءات:
ـي  رىة الزقكـ طىعىا جى  األثيـ كىاٍلمٍيًؿ يغمي ًفي اٍلبيطيكف{. }ًإف شى

ٍفص }يغمي ًفي اٍلبيطيكف{ ًباٍليىاًء رد عمى } اٍلميؿ كىالطىعىاـ{ قىرىأى اٍلبىاقيكفى : تغمي  ًبالتَّاًء  ،قىرىأى اٍبف كثير كىحى كى
رىة{. جى  (1)رد عمى} الشى

 ثامنًا: ما يستفاد من اآليات:
إف طعاـ أىؿ النار كىـ اآلثمكف الفجار ىك الثمر الشديد المرارة مف شجرة الزقكـ التي ال تقبؿ االحتراؽ  -1

الشديد السخكنة، فإذا جاع  في النار، كىك لشدة حرارتو كرداءتو يغمي في بطكف الكفار، كغمي الماء
 (2)أىؿ النار أكمكا منيا، فغمت في بطكنيـ كما يغمي الماء الحار.

 فيو تحقير كاستيزاء ليـ. ،تكبيخ الكفار ككصفيـ باآلثميف -2
  

                                                           
 (.657انظر: حجة القراءات، البف زنجمة )ص:  -1
 (.237/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -2
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 المطمب الثاني: عظم عذاب النار

 َفْوَق رَْأِسِو ِمْن َعَذاِب اْلَحِميمِ ُثمَّ ُصبُّوا    *ُخُذوُه َفاْعِتُموُه ِإَلى َسَواِء اْلَجِحيمِ  :تعالى قاؿ هللا
 (.48-47الدخاف:)

 أواًل: المناسبة:
يأكؿ  ،كأف العذاب يحيط بو مف جميع الجكانب ،بعد أف بيف هللا  تعالى كيؼ يككف حاؿ األثيـ       

بيف لكنان جديدان مف ألكاف القير بقكلو  ،ىذا الطعاـ، كما حممو عميو إال القير الذم يقتضيو صفة العزة 
تعالى: }خذكه{ أم أخذ قير فبل تدعكه يممؾ مف أمره شيئان }فاعتمكه{ أم جركه بقير بغمظة كعنؼ 

فقاؿ  ،كسرعة إلى العذاب كاإلىانة بحيث يككف كأنو محمكؿ، ثـ بيف أف لو نكعان آخر مف النكد 
ليككف المصبكب محيطان  ،}فكؽ رأسو{ كٕانما أراد الرأستعالى: }ثـ صبكا{ أم في جميع الجية التي ىي 

 (1)بجميع جسمو }مف عذاب الحميـ{ أم العذاب الذم يغمي بو الحميـ أك الذم ىك الحميـ نفسو.

 ثانيًا: المعنى العام:
بتنفيذ أكامره سبحانو كتعالى لمبلئكتو قائبلن  ،كماؿ قكتوك  ،يظير هللا تعالى عظيـ قدرتو      

( أم يقاؿ لمزبانية ليـ:) ًحيـً كاًء اٍلجى ذيكهي فىاٍعًتميكهي ًإلى سى خذكا ىذا المجـر فادفعكه دفعان إلى « خدـ جينـ»خي
( يقكؿ تعالى ذكره:" ثـ ،(2)كسط جينـ، ليناؿ قسطو مف عذابيا. ًميـً ب كا فىٍكؽى رىٍأًسًو ًمٍف عىذىاًب اٍلحى )ثيَـّ صي

كىك  ،(3)ـ، يعني: مف الماء المسخف الذم كصفنا صفتو"صبكا عمى رأس ىذا األثيـ مف عذاب الحمي
ميكدي(. ـٍ كىاٍلجي ا ًفي بيطيكًنًي  [.20]الحج:  الماء الذم قاؿ هللا )ييٍصيىري ًبًو مى

ًميـً ،فاف هللا تعالى في ىذه اآلية: خص رأس اإلنساف        عمى سبيؿ التنكيؿ بو ًمٍف عىذاًب اٍلحى
 .(4)تغمي مف شدة حرارة ىذا الماءصبا يذلو كيكجعو كيجعؿ رأسو 

 .نذكر بعض صفات جينـ كأىميا ،فمف خبلؿ ذلؾ الكصؼ الدقيؽ لجينـ كالعياذ باهلل 
  

                                                           

 (.46,45/ 18انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي ) 1-
 (.135/ 25انظر:  تفسير المراغي )2-

 (.48/ 22تفسير: جامع البياف،  لمطبرم ) -3
 (.134/ 13الكسيط، لطنطاكم )انظر:  التفسير 4-
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 صفات جينم:
 أواًل: سعة النار وبعد قعرىا:

، كقد أخبرنا هللا بيذه الحقيقة في سكرة ؽ (1)النار شاسعة كاسعة، بعيد قعرىا، مترامية أطرافيا -1
 [ .30]ؽ:  لجينـ ىؿ امتؤلت كتقكؿ ىؿ مف مزيد(.فقاؿ: )كيـك نقكؿ 

، أىفَّ نىًبيَّ هللًا  -4 اًلؾو : ()عف أىنىسي ٍبفي مى عى ًفييىا قىاؿى تَّى يىضى ، حى : ىىٍؿ ًمٍف مىًزيدو ـي تىقيكؿي يىنَّ " الى تىزىاؿي جى
: قىٍط قىٍط، كىًعزًَّتؾى كى  تىعىالىى، قىدىمىوي فىتىقيكؿي يىا ًإلىى بىٍعضو " رىب  اٍلًعزًَّة، تىبىارىؾى كى ييٍزكىل بىٍعضي

(2) 
إف الصخرة العظيمة »قاؿ:  ()قاؿ عتبة بف غزكاف  عمى منبرنا ىذا منبر البصرة ، عف النبي  -7

قاؿ: ككاف عمر، يقكؿ: « لتمقى مف شفير جينـ فتيكم فييا سبعيف عاما كما تفضي إلى قرارىا
 (3). «أكثركا ذكر النار فإف حرىا شديد، كٕاف قعرىا بعيد، كٕاف مقامعيا حديد»

 ثانيًا: دركات النار:
ألىميا، فميست درجة كاحدة، كقد قاؿ الحؽ النار متفاكتة في شدة حرىا، كما أعده هللا مف العذاب  -1

كالعرب تطمؽ: " الدرؾ "  ،[.145]النساء:  تبارؾ كتعالى: )إف المنافقيف في الدرؾ األسفؿ مف النار(
عمى كؿ ما تسافؿ، كما تطمؽ: " الدرج " عمى كؿ ما تعالى، فيقاؿ: لمجنة درجات كلمنار دركات، 

 (4)كاشتد لييبيا.ككمما ذىبت النار سفبلن كمما عبل حرىا 
 ثالثًا: أبواب النار:

ـى  كىإًفَّ أبكاب كما جاء في قكلو تعالى: ) أخبر هللا تعالى أف لمنار سبعةى  يىنَّ  لىيىا*  أىٍجمىًعيفى  لىمىٍكًعديىيـٍ  جى
ٍبعىةي  ٍزءه  ًمٍنييـٍ  بىابو  ًلكيؿًٌ  أىٍبكىابو  سى كـه  جي ٍقسي  .[44 - 43]الحجر:  .(مى

 رابعًا: وقود النار:
كيـٍ  قيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىي يىا يىااألحجار كالفجرة الكفار كقكد النار، كما قاؿ الحؽ: ) ـٍ  أىٍنفيسى قيكديىىا نىارنا كىأىٍىًميكي  كى

ارىةي  النَّاسي  قيكديىىا الًَّتي النَّارى  فىاتَّقيكاكقاؿ: ). [6]التحريـ:  (كىاٍلًحجى ارىةي  النَّاسي  كى ]البقرة:  (ًلٍمكىاًفًريفى  أيًعدَّتٍ  كىاٍلًحجى
24.] 

كالمراد بالناس الذيف تكقد النار بيـ الكفرة المشرككف، كأما نكع الحجارة التي تككف لمنار كقكدان فاهلل أعمـ 
 (5)بحقيقتيا.

                                                           

،عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي ، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف ،  (22الجنة كالنار )ص:  1 -
 ـ. 1998ىػ ،  1418الطبعة: السابعة، 

 (.2848رقـ)(، حديث 2187/ 4صحيح مسمـ، باب: النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفاء ) -2
 (، حكـ األلباني: صحيح.2575(،حديث رقـ)702/ 4سنف الترمذم :باب ما جاء في صفة قعر جينـ ) 3-

 (.25الجنة كالنار، لمعتيبي)ص:  -4
 (.30الجنة كالنار، لمعتيبي )ص: 5-



189 
 

 خامسًا: شدة حرىا وعظم دخانيا وشرارىا:
قاؿ تعالى: )كأصحاب الشماؿ ما أصحاب الشماؿ*في سمكـ كحميـ*كظؿ مف يحمكـ * ال بارد كال 

 [.44 - 41]الكاقعة:  .كريـ( 

 سادسًا: تأثير النار عمى الدنيا وأىميا:
ٍيفً  ا، فىأىًذفى لىيىا ًبنىفىسى بًٌيىا، فىقىالىٍت: يىا رىبًٌ أىكىؿى بىٍعًضي بىٍعضن نىفىسو ًفي اٍشتىكىًت النَّاري ًإلىى رى تىاًء كى ، نىفىسو ًفي الشًٌ

ا تىًجديكفى ًمفى الزٍَّميىًريًر. د  مى ، كىأىشى رًٌ ا تىًجديكفى ًمفى الحى د  مى ٍيًؼ، فىييكى أىشى   (1)الصَّ

 ثالثًا: معاني المفردات:
ًشدةو  ى بو ًبعىٍسؼو كى  (2).}فىاٍعًتميكهي{: كالعىٍتؿي أف يؤخذى فيٍمضى

 (3)الجحيـ.}إلى سكاء الجحيـ{: كسط 

 البَلغة:رابعًا: 
(: استعارة تمثيمية: حيث شبو العذاب كىك أمر معنكم بالشيء  ًميـً ب كا فىٍكؽى رىٍأًسًو ًمٍف عىذىاًب اٍلحى )ثيَـّ صي

 المادم الذم يصب كذلؾ كناية عف سرعة العذاب.
  

                                                           

 (.537(،حديث رقـ )113/ 1صحيح البخارم ، باب: اإلبراد بالظير في شدة الحر) 1-
 (.428/ 4ٕاعرابو،  لمزجاج )معاني القرآف ك  -2
 (.986الكجيز، لمكاحدم )ص:  -3
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 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:
 (1)الكبيرة فييا.عظـ عذاب النار كفظاعة ما يبلقيو ذكك اآلثاـ  -1
يتعرض أىؿ النار ألنكاع كثيرة مف اإلىانة كالذؿ، منيا: أنيـ بكاسطة الزبانية يدفعكف في النار  -2

عمى كجكىيـ دفعا قكيان جدان، كيساقكف إلييا سكقا عنيفا، كيمقكف في كسط النار ليذكقكا عذابيا 
 (2)الشديد.

 نفسيالمطمب الثالث: من أنواع العذاب في النار العذاب ال
 (.49الدخاف:) ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم  :تعالى قاؿ هللا

 أواًل: سبب النزول:
ـي{ }  { .49قىٍكليوي تىعىالىى: }ذيٍؽ ًإنَّؾى أىٍنتى اٍلعىًزيزي اٍلكىًري

فأخذه فيزه، ثـ قاؿ: أكلى لؾ يا أبا جيؿ فأكلى،  ()نزلت في عدٌك هللا أبي جيؿ لقي النبٌي      
ثـ أكلى لؾ فأكلى، ذؽ إنؾ أنت العزيز الكريـ، كذلؾ أنو قاؿ: أيكعدني محمد، كهللا ألنا أعٌز مف مشى 

 (3)كفيو نزلت. ،بيف جبمييا

 ثانيًا: المناسبة:
اليكاف، ككاف يظف في ا عمـ أبك جيؿ أنو ال يممؾ مف أمر نفسو شيئان، ككصؿ إلى غاية لمَّ        

نفسو مف العظمة التي يترفع بيا في الدنيا عمى أكامر هللا، فقيؿ لو تيكمان : }ذؽ{ أم مف ىذا الذم 
كانكا يخبركف في الدنيا  ،كذلؾ أف أكلياء هللا مف الرسؿ كأتباعيـ ،أكصمؾ إليو غركرؾ عمى أكلياء هللا

فجاء األمر معمبلن بالذكؽ: }إنؾ{ كمؤكدان بقكلو: ،ذلؾ أنو ىك الذليؿ، ككاف ىذا األثيـ كأتباعو يكذبكف ب
 (4)}أنت{ كحدؾ دكف ىؤالء الذيف يخبركف بحقارتؾ }العزيز{ }الكريـ{.

  

                                                           

 (.18/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 1-
 (.238,237/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-

 ( .48/ 22تفسير جامع البياف ، الطبرم ) -3
 (.46/ 18انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي ) -4
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 ثالثًا: المعنى العام:
بسبب كفره  ،يصؼ هللا تعالى حاؿ أبي جيؿ في نار جينـ كما كصؿ إليو مف سكء العاقبة      

آمران مبلئكتو الكراـ بأف يحقركه فيقكلكا لو: )ذيٍؽ ًإنَّؾ أىٍنت اٍلعىًزيز اٍلكىًريـ( أم: كقكلكا لو عند  ،كجحكده 
صبكـ كتعذيبكـ عمى كجو التيكـ كالتكبيخ: ذيٍؽ أييا المتجبر الطاغي طعـ العذاب اليائؿ ًإنَّؾى في 

ـي الغالب الم قصكر عمى الغمبة كالكرامة بيف أىؿ نفسؾ كعمى مقتضى زعمؾ أىٍنتى اٍلعىًزيزي اٍلكىًري
 (1)الكادم.

 رابعًا: معاني المفردات:
 (2)}ذيٍؽ{: "أم العذاب".

 خامسًا: البَلغة:
فييا استعارة حيث شبو ىنا العذاب بالطعاـ الذم يذاؽ كعبر ىنا باالستعارة كذلؾ لئلحساس  }ذيٍؽ{: -

 بالعذاب الذم سيصيبو.
ـي{: فييا إيجاز بالحذؼ كالتقدير: قكلكا لو .  -  }ذيٍؽ ًإنَّؾى أىٍنتى اٍلعىًزيزي اٍلكىًري
 أسمكب إنشائي نكعو أمر غرضو الببلغي اإلىانة كالتحقير كالتيكـ. }ذيٍؽ{: -

 سادسًا: القراءات:
 }ذيٍؽ ًإنَّؾ أىٍنت اٍلعىًزيز اٍلكىًريـ{ 
ائي }ذيٍؽ ًإنَّؾ{ ًباٍلفىتٍ  ح ًبمىٍعنى ذيٍؽ أًلىنَّؾ أىٍنت اٍلعىًزيز اٍلكىًريـ ًعٍند نىفسؾ ًفي دعكاؾ فىأىما عندنىا قىرىأى اٍلكسى

 فمست عىًزيزنا كىالى كىًريمنا.
ا بالك  ذىًلؾى أىف أىبىا جيؿ كىافى يىقيكؿ مى قىرىأى اٍلبىاقيكفى }ًإنَّؾ{ ًباٍلكىٍسًر عمى ااًلٍبًتدىاء عمى ًجيىة اٍلًحكىايىة كى ادم أعز كى

ا تىقكلو. ،الى أٍكـرمني كى  ًفيمى  (3)فىاٍلمىٍعنى ًإنَّؾ أىٍنت اٍلعىًزيز اٍلكىًريـ ًفي زعمؾ كى

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
كىك العذاب المييف  ،مف أشد أنكاع العذاب في النار العذاب النفسي بالتيكـ كالسخرية مف المعذبيف 

 (4)الذم يييف المعذبيف كيدكس كرامتيـ.
  

                                                           

 (.311/ 2انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية ، لمنخجكاني ) 1-
 (.659تفسير الجبلليف، لجبلؿ الديف السيكطي ، جبلؿ الديف المحمي )ص:  2-
 (.657حجة القراءات،البف زنجمة )ص: 3-
 (.18/ 5أيسر التفاسير لمجزائرم ) 4-
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 الرابع:استحقاق العذاب بالكافرينالمطمب 

 (.50)الدخاف: ِإنَّ َىَذا َما ُكْنُتْم ِبِو َتْمَتُرونَ :تعالى قاؿ هللا

 أواًل: المناسبة:
أكد هللا تعالى بكجكب استحقاؽ العذاب لمكافريف المشككيف بدعكة الحؽ بقكلو: ًإفَّ ىذا ما كيٍنتيـٍ      

كفى أل: إف ىذا العذاب  الذم نزؿ بكـ أييا الكافركف، ىك ما كنتـ بشأنو تجادلكف كتخاصمكف ًبًو تىٍمتىري
فيا ىك ذا قد أصبح حقيقة كاقعة  ،في الدنيا، فمنكـ مف كاف ينكره، كمنكـ مف كاف يشكؾ في صحتو

 (1)فكؽ رءكسكـ.

 ثانيًا: المعنى العام:
( أم: إف ىذا       كفى حقر هللا تعالى الكافريف ككبخيـ مؤكدان ذلؾ بقكلو : )ًإفَّ ىذا ما كيٍنتيـٍ ًبًو تىٍمتىري

العذاب الذم تعذبكف بو ىك العذاب الذم كنتـ تشٌككف فيو في الدنيا، فتختصمكف فيو، كال تكقنكف بو، 
 (2)فقد لقيتمكه فذكقكه.

 ثالثًا: معاني المفردات:
 } كفى  (3): "تشككف".}تىٍمتىري

 البَلغة:رابعًا: 
ًميعنا:  - ييقىاؿي ًلآٍلًثًميفى جى : بىًقيَّةي اٍلقىٍكًؿ اٍلمىٍحذيكًؼ، أىٍم كى كفى ا كيٍنتيـٍ ًبًو تىٍمتىري ٍممىةي ًإفَّ ىىذىا مى ا كيٍنتيـٍ ًبًو "جي ًإفَّ ىىذىا مى

كفى ًفي الد ٍنيىا بىري ميٍستىٍعمىؿه ًفي التٍَّنًديـً كىالتٍَّكًبيًخ  ،تىٍمتىري اًضرىًة  ،كىاٍلخى الىًة اٍلحى اره ًبًو ًإلىى اٍلحى ارىًة ميشى شى ـي اإٍلً كىاٍس
بيكفى ًبًو ًفي الد ٍنيىا". ا كيٍنتيـٍ تيكىذًٌ زىاءي ىيكى مى ، أىٍم ىىذىا اٍلعىذىابي كىاٍلجى ـٍ ٍيًي  (4)لىدى

 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:
 ،إف مبلئكة العذاب )زبانية جينـ( تقكؿ لمكفار: إف ىذا العذاب ىك ما كنتـ تشككف فيو في الدنيا -1

 (5)كىذا نكع مف أنكاع االىانة كالذؿ الذم يتعرض لو الكفار في نار جينـ.
 استحقاؽ ك كقكع العذاب بالكافريف بسبب كفرىـ كمعصيتيـ يـك القيامة. -2

                                                           

 (.134/ 13انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم ) 1-
 (.135/ 25تفسير المراغي )انظر:   -2

 (.418/ 3التفسير الكاضح ، لمحجازم) 3-
 (.316/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -4

 (.238/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 5-
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 الخامس المبحث

 (98-93 ( اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األول: فضل التقوى وكرامة أىميا .

 المطمب الثاني: نعيم أىل الجنة.

 المطمب الثالث: العبرة والعظة بالقرآن.
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 المطمب األول: فضل التقوى وكرامة أىميا

 (.52-51 الدخاف:) ِفي َجنَّاٍت َوُعُيونٍ  *ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َمَقاٍم َأِمينٍ  :تعالى قاؿ هللا

 أواًل: المناسبة:
أعقب ىذا  ،بعد أف ذكر تعالى كعيد الكافريف األشقياء كما يركنو مف األىكاؿ في ذلؾ اليكـ       

بكعد المتقيف األبرار بما يبلقكنو في جنات النعيـ مف ضركب التكريـ في الممبس كالزكجات كالمآكؿ، 
 (1)ثـ بياف أف ىذا النعيـ أبدٌل خالد ال يعقبو مكت كال تحٌكؿ كال انتقاؿ.

 ثانيًا: المعنى العام:
مة مؤكدا ذلؾ بقكلو: )ًإفَّ المتقيف ًفي يصؼ هللا تعالى ما أعده مف نعيـ لعباده المتقيف يكـ القيا      

( أم: الذيف اتقكا هللاى في الدنيا بامتثاؿ أكامره كاجتناب نكاىيو، ىـ اليـك في مكضع ًإقامة  قىاـو أىًميفو مى
(" أم: ىـ في مكاف آمف، تتكسطو  ،(2)يأمنكف فيو مف اآلفات كالمكاره، كىك الجنة نَّاتو كىعيييكفو )ًفي جى

 (3)يف الناضرة، كعيكف الماء المتفجرة".كتحيط بو البسات

التقكل ليا ثمرات يجنييا المتقي في الدنيا كاآلخرة، كمف ىذه مف خبلؿ اآلية السابقة يتبيف أف       
  الثمار عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ما يأتي:

عز كجؿ : }الـ * ذىًلؾى : االنتفاع بالقرآف الكريـ، كالفكز بيداية اإلرشاد، كىداية التكفيؽ، قاؿ هللا أوالً 
} ٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٌٍمميتًَّقيفى  .[2- 1البقرة: ] اٍلًكتىابي الى رى

{ثانياً  البقرة: ]: معٌية هللا كعنايتو مع المتقيف، قاؿ هللا عز كجؿ : }كىاتَّقيكٍا هللا كىاٍعمىميكٍا أىفَّ هللا مىعى اٍلميتًَّقيفى
{ كقاؿ تعالى: }ًإفَّ هللا مىعى الَّ  .[194 كىذه معٌية التكفيؽ  .[128النحؿ: ]ًذيفى اتَّقىكٍا كَّالًَّذيفى ىيـ م ٍحًسنيكفى

رضي هللا عنو : }الى تىٍحزىٍف  -ألبي بكر) )كالتسديد، كالنصرة، كالتأييد، كاإلعانة، كالحماية، كما قاؿ 
  [.40التكبة:] ًإفَّ هللا مىعىنىا{

يىاةي الد ٍنيىا (4)القيامة: المكانة العالية عند هللا يكـ ثالثاً  كٍا اٍلحى يًٌفى ًلمًَّذيفى كىفىري ، قاؿ هللا  عز كجؿ :}زي
اءي ًبغىيٍ  هللا يىٍرزيؽي مىف يىشى كفى ًمفى الًَّذيفى آمىنيكٍا كىالًَّذيفى اتَّقىكٍا فىٍكقىييـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كى ري يىٍسخى {كى ابو  ًر ًحسى

 .[ 212البقرة:]
ًميـه  ): العمـ: قاؿ هللا عز كجؿ : رابعاً  ٍيءو عى ـي اّلِلَّي كىاّلِلَّي ًبكيؿًٌ شى ييعىمًٌميكي  .[282]البقرة: ( كىاتَّقيكا اّلِلَّى كى

                                                           
 (.136/ 25انظر: تفسير المراغي ) -1
 (.165/ 3صفكة التفاسير،لمصابكني )انظر:  -2

 (.135/ 13)التفسير الكسيط ، لطنطاكم  3-
د. سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني مطبعة  (،20نكر التقكل كظممات المعاصي في ضكء الكتاب كالسنة )ص:  -4

 سفير، الرياض
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لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلقيرىل آمىنيكٍا خامساً  : مف ثمرات التقكل البركات مف السماء كاألرض، قاؿ هللا عز كجؿ: }كى
{كىاتَّقىكٍا لىفىتىٍحنىا  ٍذنىاىيـ ًبمىا كىانيكٍا يىٍكًسبيكفى لىًكف كىذَّبيكٍا فىأىخى اًء كىاألىٍرًض كى مى فى السَّ مىٍيًيـ بىرىكىاتو مًٌ ]األعراؼ: .عى

96.] 
ـٍ  سادسًا: ـٍ كىٍيديىي ر كي تىتَّقيكٍا الى يىضي كٍا كى عدـ الخكؼ مف ضرر ككيد األعداء، قاؿ هللا عز كجؿ: }كىإًف تىٍصًبري

ا يىٍعمىميكفى ميًحيطه{. ٍيئنا ًإفَّ هللا ًبمى  [.120]آؿ عمراف: شى
ييـٍ مف ثمرات التقكل الحماية مف مكائد الشيطاف، قاؿ هللا عز كجؿ: }ًإفَّ الًَّذيفى   سابعًا: اتَّقىكٍا ًإذىا مىسَّ

كفى { كٍا فىًإذىا ىيـ م ٍبًصري ٍيطىاًف تىذىكَّري  [.201]األعراؼ: طىاًئؼه مًٌفى الشَّ
ـٍ ثامناً  ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى : البشرل في الحياة الدنيا كفي اآلخرة، قاؿ هللا عز كجؿ: }أىال ًإفَّ أىٍكًليىاءى هللا الى خى

نيكفى  ًفي اآلًخرىًة الى تىٍبًديؿى ًلكىًممىاًت هللا الًَّذيفى آ *يىٍحزى ياًة الد ٍنيىا كى كىانيكٍا يىتَّقيكفى * لىييـي اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحى مىنيكٍا كى
ـي{   [.64-62]يكنس: ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي

{ : قبكؿ األعماؿ الصالحة، قاؿ هللا  عز كجؿ: }ًإنَّمىا يىتىقىبَّؿي هللا ًمفى اٍلمي تاسعاً   [27]المائدة: تًَّقيفى
: حصكؿ الفبلح؛ ألف مف اتقى هللا أفمح كؿ الفبلح، كمف ترؾ تقكاه حصؿ لو الخسراف، كفاتتو عاشراً 

} ـٍ تيٍفًمحيكفى  [101]المائدة: األرباح، قاؿ هللا عز كجؿ: }فىاتَّقيكٍا هللا يىا أيٍكًلي األىٍلبىاًب لىعىمَّكي
مىف يىتًَّؽ هللا يىٍجعىؿ لَّوي ًمٍف أىٍمًرًه : التقكل يحصؿ بيا تيسير الحادي عشر األمكر، قاؿ هللا عز كجؿ: }كى

 (1)فمف اتقى هللا عز كجؿ  يٌسر لو كٌؿ أمكره، كسٌيؿ عميو كؿ عسير.   [4]الطبلؽ:  ييٍسرنا{

 ثالثًا: معاني المفردات:
{ : مكاف. قاـو  (2)}مى

 (3)}أىًميف{: ييٍؤمىف فيو الخكؼ.
{: بساتيف  نَّاتو {: أنيار جارية.،}ًفي جى  (4)}عيييكفو

 البَلغة:رابعًا: 
األميف: كىك ضد الخائف، فكصؼ المكاف باألميف استعارة، ألٌف المكاف المخيؼ كأنما يخكف صاحبو  -

  (5)بما يمقى فيو مف المكاره.
 القراءات:خامسًا:

ؿي اٍلمىسٍ  يىتىنىاكى : مىكىافي اٍلًقيىاـً كى ـي ًبفىٍتًح اٍلًميـً ًة: كىاٍلمىقىا قىامى : مىكىافي اإٍلً ٌـً اٍلًميـً ـي( ًبضى ا يىٍتبىعيوي. )اٍلميقىا مى  كىفى كى
                                                           

 (.26نكر التقكل كظممات المعاصي في ضكء الكتاب كالسنة )ص:  -1
 (.420/ 3التفسير الكاضح ، لمحجازم) 2-
 (.659الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  تفسير الجبلليف،جبلؿ 3-
  (.610/ 1أكضح التفاسير ،البف الخطيب) 4-

 (.282/ 4انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم ) -5
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ٌـً اٍلًميـً  ٍعفىرو ًبضى اًمرو كىأىبيك جى قىرىأىهي نىاًفعه كىاٍبفي عى قىرىأىهي اٍلبىاقيكفى ًبفىٍتًح اٍلمً  ،كى .كى  (1)يـً

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
 (2)كترؾ مكارىو. ،التقكل ىي خشية مف هللا تحمؿ العبد عمى طاعة هللا بامتثاؿ أكامره  -1
 .بياف ما يمقاه المتقكف مف ألكاف النعيـ في الجناف -2
 التقكل سبب مف أسباب دخكؿ الجنة كما أف المعصية سبب مف أسباب دخكؿ النار. -3

  

                                                           

 (.317/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) 1-
 (.21/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 2-
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 نعيم أىل الجنةالمطمب الثاني: 

ْسَتْبَرٍق ُمَتَقاِبِمينَ  :تعالى قاؿ هللا ْجَناُىْم ِبُحوٍر ِعيٍن * َيْمَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس َواِ  َكَذِلَك َوَزوَّ
  *َعَذاَب اْلَجِحيمِ  اَل َيُذوُقوَن ِفيَيا اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأْلُوَلى َوَوَقاُىمْ  *َيْدُعوَن ِفيَيا ِبُكلِّ َفاِكَيٍة آِمِنيَن *

 (.57-53الدخاف:)َفْضًَل ِمْن َربَِّك َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 أواًل: تمييد:
كالحكر العيف،  ،كالمآكؿ ،يصؼ هللا تعالى ما أعده مف أصناؼ النعيـ ألىؿ الجنة مف الممبس        

فمقد قدـ هللا تعالى في ىذه  ،فكؿ ذلؾ دؿ عمى الكثرة ،ككيؼ انعـ هللا عمى أىميا بالخمكد في الجنة
كداللة عظيمة عف رضى هللا  ،ففي ذلؾ إشارة كاضحة ،اآلية الكريمة الممبس عمى الطعاـ كالشراب

فيككف حسف الييئة لئلنساف مف عبلمات النعيـ  ،فاف الجنة تشتاؽ كتتزيف ألىميا ،تعالى عف أىؿ الجنة
 ،فانو يتقدـ ليا في أجمؿ كأبيى مظير ،ا تقدـ في الحياة الدنيا لخطبة امرأةفاف اإلنساف إذا م ،كالرضى

فميس ىناؾ أجمؿ مف ثياب أىؿ الجنة يتقدـ بو المؤمف  ،فكيؼ إذا ما تقدـ ألزكاجو مف الحكر العيف
 لزكجاتو مف الحكر العيف.

د خص هللا تعالى ذكر ثـ أردؼ هللا تعالى ذلؾ بقكلو: }يدعكف فييا بكؿ فاكية امنيف{ فمق        
كلما  ،األماف، كذلؾ الف أخكؼ ما يخاؼ أىؿ الدنيا المكت، فقاؿ: }ال يذكقكف فييا إال المكتة األكلى{

كٕانما عامميـ بفضمو  ،كأنو سبحانو لـ يعامميـ بعدلو ،ككقاىـ عذاب الجحيـ{ كاف السياؽ لممتقيف قاؿ: }
فقاؿ:  ،تعالى عظـ ىذا النعيـ بإظيار ىذه الصفة  كعفكه ، فقاؿ سبحانو: }فضبلن مف ربؾ{. فاف هللا

   (1)}ذلؾ ىك الفكز العظيـ{ .

 ثانيًا: المعنى العام:
ٍنديسو         كفى ًمٍف سي يصكر هللا تعالى مشيدان لمنعيـ الذم أحؿ بأىؿ الجنة بقكلو تعالى: )يىٍمبىسي

( أم: يجمسكف في مجالس قريبة   (2)متقابمة، بحيث ينظر بعضيـ إلى بعض.كىإًٍستىٍبرىؽو ميتىقىاًبًميفى
( أم:ىكذا يككف النعيـ التاـ كالسركر الكامؿ ليـ في الجنة كرو عيف( أم: نساء  ،)كىذىًلؾى ـٍ ًبحي كٍَّجنىاىي )كىزى

جميبلت مف جماليف كحسنيف أنو  يحار الطرؼ في حسنيف كينبير العقؿ بجماليف كينخمب المب 
 (3)لكماليف.

                                                           
 (.54-48/ 18كالسكر، لمبقاعي )انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات  -1

 (.135/ 13التفسير الكسيط ، لطنطاكم )انظر:   2-
 (.774تيسير الكريـ الرحمف ، لمسعدم)ص: انظر:  3- 



198 
 

( أم: يطمبكف ما يشتيكف مف أنكاع الفاكية، كىـ آمنكف مف انقطاعيا، ")يىٍدعيكفى ًفييا بً  كيؿًٌ فاًكيىةو آًمًنيفى
كمف غائمة أذاىا كمكركىيا، فيي ليست كفاكية الدنيا التي نأكميا كنخاؼ مكركه عاقبتيا، أك نخاؼ 

 (1)نفادىا فى بعض األحاييف".
ٍكتىةى ا ألكلىى( يقكؿ هللا تعالى: ال يذكؽ ىؤالء المتقكف في الجنة المكت )ال يىذيكقيكفى ًفييىا اٍلمىٍكتى ًإال اٍلمى

كأما  ،فيـ مخمدكف في الجنة  يتنعمكف بنعيميا بإذف هللا،(2)بعد المكتة األكلى التي ذاقكىا في الدنيا
 ف الذيف أنكركا البعث كالحساب فيـ مخمدكف في النار كالعياذ باهلل.ك الكافر 

قاىيـٍ  كى ( يعني: "يصرؼ عنيـ عذاب النار". )كى ًحيـً  (3)عىذابى اٍلجى
ـي( أم: "أعطكا كؿ ذلؾ فضبل مف ربؾ.... أم: ألجؿ الفضؿ منو  بًٌؾى ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي )فىٍضبلن ًمٍف رى

ـي الذم ال يدانيو كال يساميو فضؿ". ،سبحانو   (4)ذًلؾى الذم أعطيناىـ إياه ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي

 ثالثًا: معاني المفردات:
ٍنديسو كىإًٍستىٍبرىؽو { السندس: مىا رىؽَّ مف الديباج  كفى ًمٍف سي ميظى منو. ،} يىٍمبىسي  (5)كاإلستبرؽ: ما غى

 (6)}متقابميف{ أم: متكاجييف.
{ الحكر: جمع حكراء: كىي شديدة سكاد العيف، مع شدة بياضيا. كالعيف: جمع كرو ًعيفو كٍَّجنىاىيـ ًبحي  }كىزى

 (7)عيناء: كىي الكاسعة العينيف.
 (8)}يدعكف{: أم يطمبكف، }كقاىـ{: أم حفظيـ.

 البَلغة:رابعًا: 
كرو عيف( - ـٍ ًبحي كٍَّجنىاىي لىٍيسى ًفٍعؿي : )كىزى كرنا ًعيننا، كى اءن حي نَّا ًبكيؿًٌ كىاًحدو ًنسى ًف اٍلقىًريًف، أىٍم قىرى ٍكجي ىينىا ًكنىايىةه عى كىالزَّ

ٍرأىًة ... ًؿ اٍلمى مىى رىجي ًؿ كىعى مىى اٍمرىأىًة الرَّجي قيوي عى اًئًع ًإٍطبلى ٍكًج الشَّ ـٍ ىينىا ميٍشتىقاا ًمفى الزَّ كٍَّجناىي ا اٍلمي  زى ـٍ كىإًنَّمى رىادي أىنَّيي
اءً  بىاًئبى ًمفى النًٌسى ٍحبىًة حى كفى ًبصي ٍأنيكسي اؿً  ،مى اًب كىاأٍلىًحبًَّة ًمفى الرًٌجى ٍحبىًة اأٍلىٍصحى كا ًبصي ا أىًنسي اٍسًتٍكمىاالن  ،كىمى

  (9)ًلميتىعىارىًؼ اأٍليٍنًس بىٍيفى النَّاًس...

                                                           
 (.137/ 25تفسير المراغي ) -1

 (.53/ 22تفسير جامع البياف، لمطبرم )انظر:  2-
، لمسمرقندم ) 3-  (.274/ 3بحر العمـك

 (.136/ 13لطنطاكم )التفسير الكسيط ،  -4
 (.6758/ 10) ألبك محمد مكي بف أبي طالباليداية إلى بمكغ النياية،  5-
 (.986الكجيز، لمكاحدم )ص:  6-

 (.610/ 1أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -7
 (.136/ 25تفسير المراغي ) -8
 (.318/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -9
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(: كؿ ىينىا  - يىجيكزي أىٍف تىكيكفى )يىٍدعيكفى ًفييا ًبكيؿًٌ فاًكيىةو آًمًنيفى ـٍ كى ًديدىًة ًلكيؿًٌ كىاًحدو ًمٍنيي مىةه ًفي اٍلكىٍثرىًة الشَّ ميٍستىٍعمى
اطىًة، أىٍم ًبكيؿًٌ ًصٍنؼو ًمٍف أىٍصنىاًؼ اٍلفىاًكيىًة. حى ٍعنىى اإٍلً  (1)ًبمى

ـي(: ًذٍكري الرَّبًٌ ًإٍظيىاره ًفي - بًٌؾى ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي ى الظَّاًىًر أىٍف  )فىٍضبلن ًمٍف رى ميٍقتىضى اًر كى ٍضمى قىاـً اإٍلً مى
: فىٍضبلن ًمٍنوي أىٍك ًمنَّا ٍظيىاًر تىٍشًريؼي مقىاـ النبي  ،ييقىاؿى نيٍكتىةي ىىذىا اإٍلً يمىاءي ًإلىى أىفَّ ذىًلؾى ًإٍكرىاـه لىوي  ()كى كىاإٍلً

ـٍ ًبًو. اًنًي يمى  (2)إًلً

 القراءات:خامسًا:
، كىك جمع عيساء، كىي أيضا « عيس»كقرأ ابف مسعكد:  ،كىك جمع عيناء « عيف»كقرأ الجميكر: 

كأضافيا « حكر»عمى ترؾ التنكيف في « بحكر عيف»كقرأ عكرمة:  ،البيضاء، ككذلؾ ىي مف النكؽ
 (3)قاؿ أبك الفتح: اإلضافة ىنا تفيد ما تفيد الصفة. ،«عيف»إلى 

 اآليات:سادسًا: ما يستفاد من 
يفيض هللا تعالى عمى عباده المتقيف األبرار في الجنة بأنكاع النعـ الحسية كالمعنكية، ذكر منيا  -1

ىنا خمسة أنكاع تشمؿ المساكف، كالمبلبس، كالتقابؿ في الجمسات كاستئناس البعض بالبعض، 
 (4)كاألزكاج، كالمآكؿ الدائمة.

 (5)يا.بياف شيء مف نعيـ أىؿ الجنة ترغيبان في العمؿ ل -2
إف تمؾ النعـ في الجناف ليا صفة الدكاـ كاالستمرار، دكف أف يطرأ عمييا انقطاع، كال ينشأ عنيا  -3

 مكركهأو  أذل
أىؿ الجنة كأىؿ النار في خمكد دائـ، فكؿ منيـ خالد إما في النعيـ كٕاما في العذاب األليـ، كال  -4

فإف حقيقة الجنة ابتياج النفس، كفرحيا  ،يطرأ عمييـ مكت، لكف المكتة األكلى في الدنيا قد ذاقكىا
بمعرفة هللا كبمحبتو، فاإلنساف الكامؿ ىك في الدنيا في الجنة، كفي اآلخرة أيضا في الجنة، فقد 

ةى  ،صح أنو لـ يذؽ في الجنة إال المكتة األكلى اًئشى مىمىةى أىفَّ عى ًني أىبيك سى : أىٍخبىرى ، قىاؿى فعىًف الز ٍىًرمًٌ
ٍكجى النًَّبيًٌ رىًضيى اّلِلَّي عى  ًسًو ًمٍف  ()ٍنيىا، زى مىى فىرى ٍنوي عى ٍتوي، قىالىٍت: أىٍقبىؿى أىبيك بىٍكرو رىًضيى اّلِلَّي عى أىٍخبىرى

ةى رىًضيى اّلِلَّي  اًئشى مىى عى ؿى عى تَّى دىخى ـٍ ييكىمًٌـً النَّاسى حى ؿى المىٍسًجدى، فىمى ، فىدىخى تَّى نىزىؿى ٍنًح حى ٍنيىا، مىٍسكىًنًو ًبالس   عى

                                                           
 (.319/ 25المرجع السابؽ ) -1
 (.320/ 25المرجع السابؽ ) -2
 (.78/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) -3
 (.243/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -4
 (.21/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -5
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ـى النًَّبيَّ  :  ()فىتىيىمَّ مىٍيًو، فىقىبَّمىوي، ثيَـّ بىكىى، فىقىاؿى ؼى عىٍف كىٍجًيًو، ثيَـّ أىكىبَّ عى جاى ًببيٍرًد ًحبىرىةو، فىكىشى كىىيكى ميسى
ٍكتىةي الًَّتي كيتً » مىٍيؾى مىٍكتىتىٍيًف، أىمَّا المى ، الى يىٍجمىعي اّلِلَّي عى مىٍيؾى فىقىٍد ميتَّيىاًبأىًبي أىٍنتى يىا نىًبيَّ اّلِلًَّ  (1)« بىٍت عى

مع أف أىؿ النار يشارككنيـ فيو، لمداللة عمى أف  ،اكتفى اّلِلَّ تعالى ىنا ببشارة أىؿ الجنة بالخمكد -5
 دكاـ الحياة مقركف مع ما ذكر سابقان مف حصكؿ الخيرات كالسعادات.

منو عمييـ، كتمؾ ىي السعادة، أكـر اّلِلَّ المتقيف بألكاف النعيـ، كحفظيـ مف عذاب الجحيـ، تفضبل  -6
 كالربح العظيـ، كالنجاة العظيمة، كالفكز األكبر الذم ال مثيؿ لو عمى اإلطبلؽ.

دؿ قكلو تعالى: ذًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظيـي عمى أف التفضيؿ أعمى درجة مف الثكاب المستحؽ،   -7
، كككنو فكزا عظيمان، فإف المنحة اإلليية أفضؿ مف األجر كاألجرة.    (2)لكصفو بأنو فضؿ مف اّلِلَّ

  

                                                           
 (.1421( ، حديث رقـ)71/ 2باب: الدخكؿ عمى الميت بعد المكت إذا أدرج ) كتاب : الجنائز، صحيح البخارم، -1
 (.244/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -2
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 المطمب الثالث: العبرة والعظة بالقرآن

ْرَناُه ِبِمَساِنَك َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّرون َفِإنََّما :تعالى قاؿ هللا    (.59-58الدخاف:) َفاْرَتِقْب ِإنَُّيْم ُمْرَتِقُبونَ * َيسَّ

 أواًل: المناسبة:
بالتذكير بنعمة  ،يختـ هللا تعالى ىذه السكرة في ظؿ ىذا المشيد العنيؼ العميؽ المؤثر بجانبيو      

كفى »التكذيب:بقكلو تعالى:الرسالة كالتخكيؼ مف عاقبة  ـٍ يىتىذىكَّري ٍرناهي ًبًمساًنؾى لىعىمَّيي فىاٍرتىًقٍب ًإنَّييـٍ  ،فىًإنَّما يىسَّ
 « ميٍرتىًقبيكفى 

فقد بدأت بذكر الكتاب كتنزيمو لئلنذار  ،كتناسؽ آياتيا ،كىى خاتمة تمخص جك السكرة كظميا      
ةى اٍلكيٍبرل ًإنَّا ميٍنتىًقميكفى يى »كالتذكير، ككرد في سياقيا ما ينتظر المكذبيف.  فجاء ىذا  ،« ٍكـى نىٍبًطشي اٍلبىٍطشى

الختاـ يذكرىـ بنعمة هللا في تيسير ىذا القرآف عمى لساف الرسكؿ العربي الذم يفيمكنو كيدرككف 
 (1)«.فىاٍرتىًقٍب ًإنَّييـٍ ميٍرتىًقبيكفى »كلكنو مخيؼ:  ،كيخكفيـ العاقبة كالمصير، في تعبير ممفكؼ ،معانيو

 ثانيًا: المعنى العام:
مادحان إياه بقكلو: }فإنما يسرناه بمسانؾ لعميـ يتذكركف{ أم:  ()يشرؼ هللا تعالى نبيو محمد        

إنما يسرنا ىذا القرآف الذم أنزلناه سيبل كاضحا بينان جميان بمسانؾ الذم ىك أفصح المغات كأجبلىا 
 (2).كأحبلىا كأعبلىا )لعميـ يتذكركف( أم: يتفيمكف كيعممكف كيتعظكف

(فالخطاب مكجو لمنبيثـ يثنى تعالى عمى نبيو كيطمئنو بق       ـٍ ميٍرتىًقبيكفى أم:  ( (كلو:)فىاٍرتىًقٍب ًإنَّيي
فانتظر فإنيـ منتظركف، كسيعممكف لمف تككف النصرة كالغمبة، كالظفر كعمٌك الكممة في الدنيا كاآلخرة 

 (3)كال شؾ أف النصر سيككف لؾ كما كاف إلخكانؾ مف النبييف كالمرسميف كمف تبعيـ مف المؤمنيف.

 ثالثًا: معاني المفردات:
يٍَّمنىا اٍلقيٍرآف  ٍرنىاهي{: سى اًنؾ{: ًبميغىًتؾ :أم بالمساف العربي المبيف ،}يىسَّ {: يىتًَّعظيكفى  ،}ًبًمسى كفى ـٍ يىتىذىكَّري }لىعىمَّيي

ـٍ ال يؤمنكف. فىييٍؤًمنيكفى لىًكنَّيي
(4) 

 (5).}إنيـ مرتقبكف{ أم: فإنيـ منتظركف" ،أم: فانتظر  "}فارتقب{

                                                           

 (.3217/ 5انظر:  في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )1- 
 (.263/ 7تفسير القراف العظيـ،  البف كثير )انظر:  2-

 (.139/ 25تفسير المراغي )انظر:  -3
 (.660انظر باختصار: تفسير الجبلليف )ص:  -4
 (.414/ 12لطؼ هللا الحسيني )البياف في مقاصد القرآف، ابف  فتح -5
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 البَلغة:رابعًا: 
 )لعميـ يتذكركف(: لعؿ تفيد معنى التعميؿ. -
اًف ًإلىى ضمير النبي  - افىًة المًٌسى ًفي ًإضى تىٍعًظيـه لىوي )))بمسانؾ(: كى اًنًبًو كى اًف كىىيكى  ،ًعنىايىةه ًبجى ؽي المًٌسى كىإًٍطبلى

ا ا ييٍستىٍعمىؿي ًفيًو المًٌسى َـّ مى اًئعه أًلىفَّ أىىى ازه شى مىى الم غىًة مىجى كفىًة ًفي اٍلفىـً عى ًة اٍلمىٍعري اًرحى ـي اٍلجى ـي ًبًو.اٍس  (1)في اٍلكىبلى
ٍعنىى أىنَّييـٍ الى  - اًؿ اٍلميعىاًنًديفى اٍسًتعىارىةه تىيىك ًميَّةه أًلىفَّ اٍلمى مىى حى ؽي ااًلٍرًتقىاًب عى الىةى )فاٍرتىًقٍب(: ًإٍطبلى قيكفى ذىًلؾى الى مىحى

. اكىمىًة بىٍيفى )فاٍرتىًقٍب( كميٍرتىًقبيكفى نىيىا اٍعًتبىاري اٍلميشى سَّ قىٍد حى كى
(2) 

مىى اٍلميٍشًرًكيفى )إنما يسرناه بمس - : كىىيكى رىد  عى ييؿى لىييـٍ طىًريؽي فىٍيًموً  ،انؾ(: قىٍصري قىٍمبو ًتًو  ،فمع أنو سى احى ًبفىصى
ًتًو  غى بىبلى ؾًٌ كىاٍلييٍزًء. ،كى فىقىابىميكهي ًبالشَّ

(3) 
 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:

بنزكؿ القرآف الكريـ بمغتو كلغة قكمو العرب، كتسييمو ليـ كعمى كؿ مف يقرؤه ( ) تشريؼ النبي -1
 كلك كاف مف غير العرب، ليتعظكا كينزجركا بو.

في ختاـ السكرة حث عمى إتباع القرآف، كدليؿ عمى أنو تعالى أراد مف كؿ الناس اإليماف   -2
 كالمعرفة، كأنو لـ يرد مف أحد الكفر.

ف المكذبيف لمقرآف كالرسكؿ باليبلؾ كالدمار، ككعد نبيو بالنصر عمييـ، ىدد هللا تعالى المخالفي -3
كسبله عف مكابدتو المشاؽ معيـ، كأمره بانتظار ما كعده بو مف النصر عمييـ، بعد أف انتظركا لو 

 (4)المكت كاليبلؾ.
 (5)"بياف الحكمة مف تسييؿ فيـ القرآف الكريـ كىك االتعاظ المقتضي لمتقكل". -4
ثمرات الصبر بعد تبميغ الدعكة إلى هللا : النصرة كالغمبة، كالظفر كعمٌك الكممة في الدنيا إف مف  -5

 كاآلخرة.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.321/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -1
 (.322/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -2

 (.321/ 25انظر: المرجع نفسو )3- 
 (.245/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 4-

 (.21/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -5
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 المطمب األول: عظم شأن القرآن الكريم

 (.2-1الجاثية:)  َتْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن اَّللَِّ اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ    *حم :تعالى قاؿ هللا

 أواًل: تمييد:
فاآلية األكلى تكضح أف هللا تعالى  ،مف خبلؿ اآليتيف السابقتيف يتبيف أف ىناؾ ربط كبير بينيما       

ك كذلؾ في اآلية الثانية أكد هللا  ،اقسـ )بحـ( كىى مف الحركؼ التي استأثر هللا تعالى بعممو بيا 
 كقت نزكؿ القراف . ،تعالى انو  لـ يطمع أحدان مف عباده 

اٍلًكتاًب الجامع لجميع مكاـر األخبلؽ كمحاسف الشيـ عمى اإلطبلؽ ًمفى اّلِلًَّ المحيط فاف ىذا   
بعمكـ األنفس كاآلفاؽ اٍلعىًزيًز المنيع يستحيؿ أف تحيط بو عقكؿ البشر فيك متقف في أفعالو بحيث ال 

 (1)فتنبيكا أييا الغافمكف عنو. ،يكتنو حكمتو أصبل

 ثانيًا: المعنى العام:
تتح هللا تعالى كاقسـ في ىذه السكرة الكريمة بقكلو:)حـ(: فاهلل أعمـ بمراده فاف الحركؼ اف       

فأمرنا أف نؤمف بو كنفكض معناه  ،اليجائية المقطعة ىي مف المتشابو الذم استأثر هللا تعالى بعممو
 .(2)إلى مف أنزلو سبحانو كتعالى

تىٍنًزيؿي اٍلًكتىاًب لجبلؿ قدره كعظمتو عنده سبحانو كتعالى قائبلن: ) ،فمقد اقسـ هللا بالقراف العظيـ        
ًكيـً  ( فاف الذم أنزلو ىك العزيز الغالب القاىر لكؿ شيء، الحكيـ في تدبيره لكؿ ما ًمفى اّلِلًَّ اٍلعىًزيًز اٍلحى

ىد في جميع كما يشا ،خمؽ، فيك سبحانو مع قيره لمعكالـ المادية كالركحية، ال يتصرؼ إال بالحكمة 
 (3)كدكراف الككاكب كانتظاميا في سيرىا، فكؿ ذلؾ يدلؿ عمى حكمة هللا في صنعو. ،المخمكقات

 ثالثًا: معاني المفردات:
 (4)}الكتاب{: القرآف.
ًنيعي.   (5)}اٍلعىًزيز{: اٍلمى

{: المحكـ لؤلشياء. ًكيـً  (6)}اٍلحى
                                                           

 (.312/ 2انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية، لمنخجكاني ) -1
 (.22/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم )انظر:  -2

 (.141/ 25تفسير المراغي )انظر:  3-
 (.417/ 12فتح البياف في مقاصد القرآف، ابف لطؼ هللا الحسيني ) 4-
 (.156/ 16تفسير الجامع ألحكاـ القراف، لمقرطبي ) 5-
 (.79/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) 6-
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 المطائف البيانية:: رابعاً 
ٍصفىًي  ٍصًؼ اٍلعىًزيًز ًبأىفَّ مىا "ًإيثىاري كى ٍشعىاًر كى ٍسنىى؟ إًلً اًء اٍلحي ٍيًرًىمىا ًمفى اأٍلىٍسمى ٍكًر ديكفى غى ًكيـً ًبالذًٌ اٍلعىًزيًز اٍلحى

فىوي تىعىالىى ًبقىٍكًلًو: كىإًنَّوي لىًكتابه عىًزيزه  ًتًو فىييكى ًكتىابه عىًزيزه كىمىا كىصى ، أىٍم  [.41]فصمت: نىزىؿى ًمٍنوي مينىاًسبه ًلًعزَّ
ًكيـً ًبأىفَّ مىا  ٍصًؼ اٍلحى ٍشعىاًر كى ًتًو، كىإًلً ـٍ عىٍف ميعىارىضى زىىي ذىًلؾى أًلىنَّوي أىٍعجى اًلبه ًلميعىاًنًديًو، كى ًمٍف ًعٍنًدًه  نىزىؿى ىيكى غى

ًقيقىًة". ًئًؿ اٍليىًقيًف كىاٍلحى مىى دىالى ًتًو، فىييكى ميٍشتىًمؿه عى مينىاًسبه ًلًحٍكمى
(1) 

 تفاد من اآليات:خامسًا: ما يس
 (2)"ككف مصدر القرآف الكريـ ىك هللا عز كجؿ، كليس لو أم مصدر آخر سكاه". -1
فيك مصكف مف التحريؼ كالتبديؿ أك  ،(3)عظـ شأف القرآف الكريـ ألنو تنزيؿ هللا العزيز الحكيـ -2

 النسياف كالضياع.
  

                                                           
 (.326-325/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر )-1
 (.253/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -2
 (.24/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -3
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 المطمب الثاني: دالئل وآيات

َماَواِت َواأْلَْرِض آَلَياٍت ِلْمُمْؤِمِنينَ  :تعالى قاؿ هللا َوِفي َخْمِقُكْم َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَياٌت  *ِإنَّ ِفي السَّ
 (.4-3الجاثية:)  ِلَقْوٍم ُيوِقُنونَ 

 أواًل : المناسبة:
أرشد هللا  ،بعد أف نبو هللا تعالى بأف القراف الكريـ مف عنده كليس ىناؾ مصدر آخر سكاه          

تعالى خمقو إلى التفكر في آالئو كنعمو، كقدرتو العظيمة التي خمؽ بيا السمكات األرض، كما فييما 
مف المخمكقات العظيمة المختمفة األجناس كاألنكاع مف المبلئكة كالجف كاإلنس، كالدكاب كالطيكر 

ؼ الميؿ كالنيار في كالكحكش كالسباع كالحشرات، كما في البحر مف األصناؼ المتنكعة، كاختبل
 (1)تعاقبيما دائبيف ال يفتراف، ىذا بظبلمو كىذا بضيائو.

كصحة ما اشتمؿ عميو  ،فيذه كميا آيات بينات كأدلة كاضحات عمى صدؽ ىذا القرآف العظيـ
 (2)كعمى البعث كالنشكر. ،مف الحكـ كاألحكاـ، كداالت أيضا عمى كماؿ هللا 

  

                                                           
 (.264/ 7انظر: تفسير القراف العظيـ ، البف كثير ) -1

 (.775لمسعدم )ص:  تيسير الكريـ الرحمف،انظر: 2-
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 ثانيًا: المعنى العام:
ماكاًت كىاأٍلىٍرًض         يظير هللا تعالى قدرتو العظيمة في كماؿ خمقو كحسف إتقانو قائبلن:)ًإفَّ ًفي السَّ

( أم إف في السمكات السبع البلتي منيف ينزؿ الغيث، كفى األرض التي منيا يخرج  ياتو ًلٍمميٍؤًمًنيفى آلى
 . (1)ر مف يسمؾ السبيؿ القكيـالخمؽ ألدلة كاضحة لممصدقيف بالحجج إذا تأممكىا كفكركا فييا تفكي

( يقكؿ تعالى ذكره: "كفى خمؽ هللا إياكـ أييا الناس،  ا يىبيث  ًمٍف دىابَّةو آيىاته ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى مى ـٍ كى ٍمًقكي ًفي خى )كى
( يعني: حججا  كخمقو ما تفٌرؽ في األرض مف دابة تٌدب عمييا مف غير جنسكـ )آيىاته ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى

 (2)كـ يكقنكف بحقائؽ األشياء، فيقٌركف بيا، كيعممكف صحتيا".كأدلة لق

 ثالثًا: معاني المفردات:
{: عبلمات دالة عمى كحدانية هللا تعالى، كقدرتو.  (3)}آليىاتو

{: ينشر كيفرؽ. }يىبيث 
(4) 

 البَلغة:رابعًا: 
ٍممىًة )ًإفَّ ًفي  - مىى جي ( عى ـٍ ٍمًقكي ًفي خى ٍممىًة )كى مىى عىٍطؼي جي اٌصو عى (: عىٍطؼي خى ياتو ًلٍمميٍؤًمًنيفى ماكاًت كىاأٍلىٍرًض آلى السَّ

مىٍيًو. ٍكًر عى اًد النٍَّكًع اٍسًتٍدعىاءن ًلمش  اٌصً ًمفى التٍَّذًكيًر ًبًنٍعمىًة ًإيجى اٌـو ًلمىا ًفي ىىذىا اٍلخى   (5)عى
(: أسمكب خبرم ضربو طمبي  -   ،مؤكد بأداتيف لمتككيد: إف كالبلـألنو ،)ًإفَّ ًفي السماكات كاألرض آليىاتو

 كذلؾ ألف المخاطبيف منكركف لكحدانية هللا.
( التعبير عف الفعؿ بصيغة المضارع  -  يفيد التجدد كاالستمرارية. ،)يىبيث 

سًا: ما يستفاد من اآليات:خام  

المبثكثة اإليماف ىك الذم يفتح القمكب لتمقي األصداء كاألضكاء كاإلحساس بما فييا مف آيات هللا  -1
 (6)في األرض كالسماء.

 (7)اإليماف أعـ مف اليقيف كمقدـ عميو في الترتيب كاليقيف أعمى في الرتبة. -2

                                                           

 (.141/ 25انظر: تفسير المراغي )1- 
 (.59/ 22جامع البياف ، لمطبرم )2- 

 (.611/ 1أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -3
 (.422/ 3التفسير الكاضح، لمحجازم ) 4-

 (.327/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -5
 (.3222/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -6
 (.24/ 5التفاسير، لمجزائرم )أيسر  -7
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إف خمؽ اإلنساف كالدكاب بتركيب عضكم عجيب، كخكاص كطاقات مادية كمعنكية مذىمة، يدلنا  -3
 (1)ذلؾ عمى أف ىناؾ خالقا مبدعا لتمؾ األنفس كىك اّلِلَّ تعالى.

 ت كاألرض يدلؿ عمى كجكد اإللو  كذلؾ مف عدة كجكه منيا:إف خمؽ السمكا -4
 أكال: أنيا أجساـ حادثة، ككؿ حادث لو محدث. 

ثانيا: أنيا مركبة مف أجزاء متماثمة في مكاضع متفاكتة عمقان كسطحان، مما يدؿ عمى أف كقكع كؿ 
 جزء في مكضعو ال بد لو مف مرجح كمخصص. 

ثميا في ماىيتيا الجسمية اختص كؿ كاحد منيا بصفة معينة ثالثا: أف األفبلؾ كالعناصر مع تما
 كالحرارة كالبركدة، ...، كذلؾ ال بد لو مف مرجح. 

 (2)رابعان: أف كؿ فمؾ مختص بميمة معينة، فبل بد مف مخصص فاعؿ مختار.
في قكلو تعالى) السمكات كاألرض( دؿ عمى أف جميع ما بينيما ىك مف مخمكقات هللا تعالى  -5

 متو كمشيئتو.ككخاضع لح
في السماء كاألرض مف المشاىد كالمظاىر كالنكاميس آيات ربانية مف شأنيا أف تنير مف بصيرة   -6

 (3)صاحب الحؽ فيؤمف باهلل مف خبلليا.
  

                                                           

 (.254/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )1-
 (.669/ 27مفاتيح الغيب ، لمفخر الرازم ) 2
 .ىػ 1383 الطبعة:،  دار إحياء الكتب العربية ، القاىرة،  دركزة محمد عزت (،558/ 4انظر: التفسير الحديث )3
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 المطمب الثالث: فضل استخدم العقل السميم في الخير والنفع

َماِء ِمْن ِرْزٍق َفَأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض َبْعَد  :تعالى قاؿ هللا َواْخِتََلِف المَّْيِل َوالنََّياِر َوَما َأْنَزَل هللا ِمَن السَّ
َياِح آَياٌت ِلَقْوٍم َيْعِقُموَن   (.5الجاثية:)َمْوِتَيا َوَتْصِريِف الرِّ

 أواًل: المناسبة:

رض ك الدكاب ، أتبع ذلؾ بذكر تعاقب الميؿ كالنيار بعد أف أخبر هللا تعالى بخمؽ السماكات كاأل      
كسماه ىنا  ،كاختبلفيما فقاؿ تعالى: }كاختبلؼ الميؿ كالنيار{ ثـ نبو سبحانو : بإنزاؿ الماء مف السماء

 ،رزقان فقاؿ: }كما أنزؿ هللا مف رزؽ فأحيا بو األرض بعد مكتيا{ ثـ ذكر تعالى تصريؼ الرياح كتقميبيا
 كذكر بأف ذلؾ كمو إنما ىك آيات كعبلمات ساطعة عمى كحدانية هللا كقدرتو.

 ثانيًا: المعنى العام:
كما  ،فاف ذلؾ راجع إلى سرعة الشمس كدكرانيا ،ذكر هللا عز كجؿ الميؿ كالنيار كاختبلفيما      

تة كسبعكف كيمك متران يبمغ أربعيف ألفان كس ،ىك معمكـ أف محيط الكرة األرضية التي يعيش عمييا الناس
كىذا  ،(180كمائة كثمانكف دائرة عرض) ،(360مقسمة عمى ثبلثمائة كستكف خط طكؿ) ،( 40076)

( كـ في الدقيقة 27.83أم بمعؿ ) ،( كـ كؿ أربعة دقائؽ111.32يدلؿ أف الشمس تقطع مسافة )
 اكف كالبمداف.عمى اختبلؼ أالم ،كىذا ما يجعؿ أف ىناؾ فركقات في أكقات الصبلة،الكاحدة 

ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىار{ أم:} إف في اختبلؼ الميؿ كالنيار بالطكؿ كالقصر، كتعدد مشارؽ  كىاٍخًتبلى
الشمس كمنازليا كاختبلؼ الفصكؿ بسبب خطكط العرض كالطكؿ، كفي اختبلؼ الميؿ كالنيار بحمكؿ 

 .(1)كؿ مكاف اآلخر

اًء ًمفٍ } مى ا أىٍنزىؿى اّلِلَّي ًمفى السَّ مى ٍكًتيىا{  أم: كى كفيما أنزؿ هللا مف  ًرٍزؽو فىأىٍحيىا ًبًو اأٍلىٍرضى بىٍعدى مى
السماء مف مطر تحيا بو األرض بعد مكتيا، فتيتز بالنبات كالزرع كالثمار مف بعد جدبيا كقحطيا، 

 .(2)فتخرج أرزاؽ العباد كأقكاتيـ

يىاًح{   تىٍصًريًؼ الرًٌ إلى جية، كمف حاؿ إلى حاؿ، جنكبان  " كفي تقميب الرياح كتغييرىا مف جية}كى
{: أم عبلمات ساطعة  ،كشماالن، شرقا كغربا، بركدة كحران، ضرران كنفعان، لينان كشدة }آيىاته لًٌقىٍكـو يىٍعًقميكفى

 (3)كاضحة عمى كجكد هللا ككحدانيتو، لقكـو ليـ عقكؿ نٌيرة كبصائر مشرقة".
                                                           

 (.423/ 3التفسير الكاضح، لمحجازم ) -1
 (.141/ 25انظر: تفسير المراغي ) 2-
 (.169/ 3(، صفكة التفاسير، لمصابكني )2392/ 3التفسير الكسيط ، لمزحيمي ) 3-
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 ثالثًا: معاني المفردات:
ؼ المٍَّيؿ  ا}اٍخًتبلى مىًجيئيييمى  (1)}ًمٍف ًرٍزؽ{: مطر ألنو سبب الرزؽ. ،كىالنَّيىار{: ذىىىابيمىا كى

يىاًح{ تقميبيا. تىٍصًريًؼ الرًٌ  (2)}كى
مىات كىعبر { :عىبلى {: يصدقكف أىنَّيىا مف هللا. ،}آيىاته }يىٍعًقميكفى

(3) 

 البَلغة:رابعًا: 
ٍزؽو( : أم مطر، مجاز مرسؿ عبلقتو المسببية، ألف المطر النازؿ مف  - آ أىنىزىؿى هللا ًمفى السماء مَّف رًٌ مى )كى

فيك كناية عف المطر الذم فيو  (4)،السماء ىك سبب الرزؽ كالنبات، أما الرزؽ فبل ينزؿ مف السماء
 (5)رزؽ الناس كمعيشتيـ.

 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:
 (6)ألكىية هللا تعالى بتقرير ربكبيتو في الخمؽ كالتدبير كالعمـ كالحكمة.تقرير  -1
تعاقب الميؿ كالنيار بنحك دائـ كتفاكتيما، كٕانزاؿ األمطار كالثمكج إلحياء األرض بالنبات كتغذية  -2

الينابيع كاألنيار، كتقميب الرياح كتغييرىا، كؿ ذلؾ دليؿ كاضح عمى كجكد اّلِلَّ القادر القاىر، 
 (7)كيـ الصنع، البديع الخمؽ كاإلتقاف.الح

 مف عظيـ كرمو كرحمتو. ،تعدد نعـ هللا كآالئو عمى عباده كخمقو -3
فيك  ،كذلؾ أف المكت كالحياة بيد هللا ،إحياء األرض بعد مكتيا دليؿ عمى قدرة هللا كعظمتو -4

 المدبر ألمكره.،المالؾ لو  ،المتصرؼ في شؤكف ىذا الككف 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.661تفسير الجبلليف، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  1-
 (.611/ 1أكضح التفاسير،البف الخطيب ) 2-
 (.420تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس )ص:  3-

 (.176/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -4
 (.557/ 4) دركزة محمد عزت التفسير الحديث، -5
 (.24/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -6

 (.254/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )7- 
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 المطمب الثاني: التشديد عمى أىل اإلفك واآلثام.

 المطمب الثالث: شر الناس الذي يستيزأ بآيات هللا.

 المطمب الرابع: لم يغن عن المشرك كفره باهلل.
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 المطمب األول: اليداية بنور القرآن:

 (.6الجاثية:) ِتْمَك آَياُت اَّللَِّ َنْتُموَىا َعَمْيَك ِباْلَحقِّ َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَد اَّللَِّ َوآَياِتِو ُيْؤِمُنوَن  :تعالى قاؿ هللا

 أواًل: المناسبة:
كالتي تجعؿ  ،بعد أف ذكر سبحانو كتعالى األدلة الككنية الساطعة كالدالة عمى كحدانيتو كقدرتو       

الناس يخمصكف في العبادة هلل كحده ، أتبع ذلؾ بتيديد الذيف عمكا عف ىذه اآليات كالعبلمات، فقاؿ 
ًديثو  ؽًٌ فىًبأىمًٌ حى مىٍيؾى ًباٍلحى (. تعالى: )ًتٍمؾى آياتي اّلِلًَّ نىٍتميكىا عى  بىٍعدى اّلِلًَّ كىآياًتًو ييٍؤًمنيكفى

 ثانيًا: المعنى العام:
كذلؾ لمتشكيؽ كاالىتماـ باف ما ىك قادـ ميـ  ،قدـ هللا تعالى كممة اآليات في ىذه اآلية الكريمة       

( أم: إف كبلـ هللا ؽًٌ مىٍيؾى ًباٍلحى لف يعمك عميو أم  كعظيـ عند هللا تعالى فقاؿ: )ًتٍمؾى آياتي اّلِلًَّ نىٍتميكىا عى
كٕاف أية حقيقة لف تبمغ حقيقة هللا في الثبكت كالكضكح  ،كٕاف أم إبداع لف يبمغ إبداع هللا في الككف ،كبلـ

 (1)كاليقيف.

( ىذا الخطاب فيو تكبيخ كتحقير لمكافريف   ًديثو بىٍعدى اّلِلًَّ كىآياًتًو ييٍؤًمنيكفى فاف هللا عز  ،)فىًبأىمًٌ حى
قائبلن ليـ: فبأم حديث أييا القكـ بعد حديث هللا الذم يتمكه عمى  ،عقؿ كالمنطؽكجؿ خاطبيـ بخطاب ال

فاف كنتـ ال تؤمنكف  ،رسكلو، كبعد حججو كبراىينو التي دلكـ بيا عمى كحدانيتو تصدقكف إف كذبتـ بو
 (2)كال تنقادكف ليا، فبـ تؤمنكف؟ كٕاالـ تنقادكف؟ ،بيذه اآليات 

 ثالثًا: معاني المفردات:
 (3)}نىٍتميكىىا{: "نىقيٌصيىا".

 (4)}بالحؽ{: "أم محقيف أك متمبسة بالحؽ".
ـ  {:أم بأم كىبلى ًديثو ـ هللا.،}فىًبأىمًٌ حى }بىٍعدى هللا{: بعد كىبلى

(5) 
 البَلغة:رابعًا: 

ٍعنىى  - ا ًإٍنكىاًرياا ًبمى (: اٍسًتٍفيىامن ًديثو بىٍعدى اّلِلًَّ كىآياًتًو ييٍؤًمنيكفى  (6)النٍَّفًي.)فىًبأىمًٌ حى

                                                           

 (.3224/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )1- 
 (.143/ 25انظر: تفسير المراغي ) -2

 (.661تفسير الجبلليف، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  3-
 (.418/ 12فتح البياف في مقاصد القرآف، ابف لطؼ هللا الحسيني ) 4-
 (.420انظر: تنكير المقباس، البف عباس )ص:  5-
 (.328/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) 6-
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 القراءات: خامسًا:
 .} ًديث بعد هللا كآياتو ييؤمنيكفى ؽًٌ فىًبأىم حى مىٍيؾ ًباٍلحى  }ًتٍمؾى آيىات هللا نتمكىا عى

{ ًباٍليىاءً  ٍفص }كآياتو ييؤمنيكفى تيـ في ذلؾ قىٍكلو: قبميىا }آليىات  ،قىرىأى نىاًفع كىاٍبف كثير كىأىبيك عىٍمرك كىحى كىحجَّ
.}  لٍمميٍؤًمنيف{  كقكلو: }لقكـ يٍعقميكفى

قىرىأى اٍلبىاقيكفى ًبالتَّاًء  ًديث بعد هللا كآياتو تؤمنكف ًبالتَّاءً  فىكيؼ يجكز أىف ييقىاؿ لمنًَّبي  ،كى أىم تؤمف  ،ًبأىٌم حى
ًديث بعد   ،أىٍنت كىـ ا قىاؿى }فىًبأىم حى ًء اٍلميٍشركيكفى بؿ ًإنَّمى كالشاىد عمى ذلؾ قىٍكلو  ،(1)هللا كآياتو{ ييؤمف ىىؤيالى

} ًديث بعده ييؤمنيكفى  [.50]المرسبلت: تعالى: }فىًبأىم حى

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
كقدرتو، فأنزليا في قرآنو بيانان متمكان إلى  بيف هللا تعالى آياتو كحججو كبراىينو الدالة عمى كحدانيتو -1

يكـ القيامة، مشتمبل عمى الحؽ الذم ال ريب فيو، كالصدؽ الذم ال باطؿ كال كذب فيو، فإذا لـ 
يؤمف الناس بيا، كلـ يصدقكا بالقرآف كآياتو البينات، فمف يجدكا غيرىا طريقا لئليماف كتصحيح 

 (2)العقيدة.
 (3)ال يرجى لو اليداية أبدان. ،فمف لـ ييتد بو ،و أعظـ نكربالقرآف فان تشريؼ النبي  -2

  

                                                           

 (.659)ص:  حجة القراءات، البف زنجمةانظر: 1- 
 (.254/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) 2-
 (.26/ 5انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم )3- 
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 المطمب الثاني: التشديد عمى أىل اإلفك واآلثام

َيْسَمُع آَياِت اَّللَِّ ُتْتَمى َعَمْيِو ُثمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبرًا َكَأْن َلْم َيْسَمْعَيا  *َوْيٌل ِلُكلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم   :تعالى قاؿ هللا
ْرُه ِبَعَذاٍب أَِليمٍ   (.8-7الجاثية:) َفَبشِّ

 أواًل: سبب النزول: 
مىٍيًو ثيَـّ ييًصر  ميٍستىٍكًبرنا كىأىفٍ سبب نزكؿ قكلو تعالى:) ٍرهي ًبعىذىابو أىًليـو  يىٍسمىعي آيىاًت اّلِلًَّ تيٍتمىى عى ـٍ يىٍسمىٍعيىا فىبىشًٌ  (لى

 (.8اآلية: )
 استماع عف بيا الناس كيشغؿ األعاجـ، أحاديث مف يشترل كاف كما رثاالح بف النضر في نزلت"

 (1)".هللا لديف مضاٌرا كاف ما كؿ في عاٌمة كاآلية، القرآف

 ثانيًا: المناسبة:
كالبراىيف لمكفار، مع عممو أنيـ لـ يؤمنكا بيذه اآليات مع بعد أف بيف هللا تعالى اآليات       

ظيكرىا، كلف يؤمنكا بعدىا بشيء، أتبع  ذلؾ بذكر كعيده بالعذاب العظيـ الشديد لكؿ مف كذب بتمؾ 
 اآليات، كأصر عمى كفره بيا، ثـ ذكر أف جزاءىـ العذاب األليـ في اآلخرة .

 ثالثًا: المعنى العام:
ككقفكا إلى جانب الباطؿ  ،عالى المكذبيف الذيف صدكا عف ديف هللا كدعكة رسكلوتكعد هللا ت       

( فالكيؿ ىك: الكادم السائؿ مف صديد أىؿ جينـ، أعده هللا لكٌؿ  ٍيؿه ًلكيؿًٌ أىفَّاؾو أىًثيـو كأىمو بقكلو تعالى:)كى
مىٍيوً  ، (2)كٌذاب ذم إثـ بربو، مفتر عميو ـٍ يىٍسمىٍعيا( إذا  )يىٍسمىعي آياًت اّلِلًَّ تيٍتمى عى ثيَـّ ييًصر  ميٍستىٍكًبران كىأىٍف لى

سمع آيات هللا تقرأ عميو، كىى مشتممة عمى الكعد كالكعيد، كاإلنذار كالتبشير، كاألمر كالنيى، كالحكـ 
 (3)كاآلداب، أصٌر عمى الكفر بيا، عنادان كجحكدان كأنو ما سمعيا.

 رابعًا: معاني المفردات:
 (4)جينـ أك كممة عذاب.}كيؿ{: كاد في 

{: كذَّاب، كاإًلفؾ: الكذب {: كثير اإًلثـ كاإًلجراـ. ،}أىفَّاؾو  (5)}أىًثيـو
مىٍيًو{ أم: يعرض عميو، كيقرأ عميو  ـٍ يىٍسمىٍعيا{ أم: كأف لـ يعقميا، كلـ يفيميا. ،}تيٍتمى عى  (6)}كىأىٍف لى

                                                           

 (.286/ 4) لمزمخشرم، التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ 1-
 (.63/ 22جامع البياف ، لمطبرم ) -2
 (.144/ 25انظر: تفسير المراغي ) -3

 (.419/ 12فتح البياف في مقاصد القرآف، البف لطؼ هللا الحسيني ) 4-
 (.168/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) 5-

، لمسمرقندم ) -6  (.276/ 3بحر العمـك
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مان  أك ،االستكبار ىك:االعراض عف االيماف}مستكبران{:  (1)عف اإليماف بو. ميتعظًٌ
{: اإلصرار عقد العـز عمى الشيء  (2)مف عقد الصرة إذا شدىا. ،} ييًصر 

 خامسًا:البَلغة:
ـٍ ًفي عىدىـً انٍ  - الىيي بَّوى حى ـٍ يىٍسمىٍعيا(: "شى مىٍيًو ثيَـّ ييًصر  ميٍستىٍكًبران كىأىٍف لى ـٍ ًباآٍليىاًت )يىٍسمىعي آياًت اّلِلًَّ تيٍتمى عى ًتفىاًعًي

لىًة آيىاًت اٍلقيٍرآًف". كًح دىالى مىاًع اآٍليىاًت، كىىىذىا التٍَّشًبيوي ًكنىايىةن عىٍف كيضي ـٍ ًفي اٍنًتفىاًء سى اًلًي  (3)ًبحى
(: استعماؿ صيغ المبالغة - ٍيؿه ًلكيؿًٌ أىفَّاؾو أىًثيـو كعمى كزف فعيؿ في  ،عمى كزف فعاؿ في قكلو: أفاؾ ،)كى

 قكلو: أثيـ.
ٍرهي بً  - ( أسمكب تيكـ، كذلؾ ألف استعماؿ لفظ البشارة عادة يككف بالخير فاستخدمت ىنا في )فىبىشًٌ عىذابو أىًليـو

 الشر عمى سبيؿ التيكـ.
 )ييًصر  ميٍستىٍكًبران كىأىف لَّـٍ يىٍسمىٍعيىا(: التشبيو المرسؿ: أم كأنو لـ يسمع آيات القرآف. -

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
كأف مصيرىـ كمآليـ مخمدكف  ،كالكذب  ،بالعذاب الشديد ألىؿ اإلفؾ كاآلثاـتكعد هللا عز كجؿ  -1

 في كاد فى قعر جينـ.
مف ترؾ االستدالؿ بآيات اّلِلَّ بالرغـ مف كضكحيا التاـ، ثـ كفر بيا ككذب بما لد اّلِلَّ تعالى يكع -2

 (4)في نفسو عف االنقياد ليا، كجحد بيا استكبارا كعنادا. مستكبران جاءت بو، كتمادل في كفره،
 ،العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب فاآلية كاف سبب نزكليا خاص بالنضر بف الحارث   -3

 ككؿ مف لؼ لفيفيـ. ،كلكنيا عامة بالنضر كأمثالو مف المشركيف
 فاف عاقبتيما كخيمة. ،ذـ هللا تعالى الكذب كاالستكبار كالعمك في األرض  -4

  

                                                           
 (.988انظر: الكجيز لمكاحدم )ص:  -1
 (.175/ 3تفسير العز بف عبد السبلـ ) -2
 (.332/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -3
 (.259/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -4
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 المطمب الثالث: شر الناس الذي يستيزأ بآيات هللا

َذا َعِمَم ِمْن آَياِتَنا َشْيًئا اتََّخَذَىا ُىُزًوا ُأوَلِئَك َلُيْم َعَذاٌب ُمِييٌن  :تعالى قاؿ هللا  (.9الجاثية:) َواِ 
 أواًل: المناسبة:

لما بيف سبحانو كتعالى إصرار الكافر عمى كفره بما يسمع مف اآليات، أتبع ذلؾ بالذيف ال        
فقاؿ تعالى مبينان لمعذاب الذم  ،بؿ يستيزئكف بآيات هللا كيتخذكنيا سخريان  ،يكتفكف بالكفر كاالستكبار

 }أكلئؾ ليـ عذاب مييف{.:سيناليـ

 ثانيًا: المعنى العام:
 ،كىك سبحانو اعمـ بحاليـ ،الغافميف عنيا ،تعالى حاؿ الكافريف المستيزئيف بآيات هللايصؼ هللا        

كنا كٕاصرارىـ عمى الكفر قائبلن:) ذىىىا ىيزي ٍيئنا اتَّخى ـى ًمٍف آيىاًتنىا شى ًم ( فاف ىؤالء كىإًذىا عى ـٍ عىذىابه ميًييفه أيكلىًئؾى لىيي
هللا تيتمى عمييـ ثـ يصٌركف عمى كفرىـ استكبارنا، الذيف يفعمكف ىذا الفعؿ، كىـ الذيف يسمعكف آيات 

ييينيـ كيذليـ في نار  ،كيتخذكف آيات هللا التي عممكىا ىزكا، ليـ يكـ القيامة مف هللا عذاب مييف
 (1)جينـ، بما كانكا في الدنيا يستكبركف عف طاعة هللا كٕاتباع آياتو.

  

                                                           
 (.63/ 22جامع البياف ، لمطبرم)انظر:   -1
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 ثالثًا: معاني المفردات:
 (1)}آياتنا{ : مف القرآف، }اتخذىا ىزءان{ : سخرية.

{ : اأٍلىفَّاكيكفى  ـٍ عىذىاب ميًييف{ : ذيك إىىانىة. ،}أيكلىًئؾى  (2)}لىيي

 البَلغة:رابعًا: 
-  :) ـٍ عىذابه ميًييفه ارىةه ًإلىى كيؿًٌ أىفَّاؾو أىًثيـو ")أيكلًئؾى لىيي ًميعى اأٍلىفَّاًكيفى  ،أيكلىًئؾى ًإشى ميكًلًو جى  (3)."ًلشي

 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:
كانو منزؿ مف عند هللا  ،رغـ عمميـ بأنو حؽ ،فآإصرار الكافريف كالمكذبيف عمى االستيزاء بالقر  -1

 تعالى.
 استحقاؽ العذاب المييف بالمكذبيف كالمستيزئيف بالقرآف المعرضيف عف آياتو. -2
 كالخمكد في النار يـك القيامة. ،يكجب غضب الرب  في الدنيااالستيزاء كالسخرية  -3

  

                                                           

، لمسمرقندم ) 1-  (.276/ 3بحر العمـك
 (.661تفسير الجبلليف، لجبلؿ الديف السيكطي ، جبلؿ الديف المحمي )ص:  2-

 (.672/ 27مفاتيح الغيب، لمرازم ) -3
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 المطمب الرابع: لم يغن عن المشرك كفره باهلل

ِمْن َورَاِئِيْم َجَينَُّم َواَل ُيْغِني َعْنُيْم َما َكَسُبوا َشْيًئا َواَل َما اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  :تعالى قاؿ هللا
  َىَذا ُىًدى َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِت َربِِّيْم َلُيْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز أَِليمٌ * َأْوِلَياَء َوَلُيْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 (.11-10الجاثية:)

 أواًل: المناسبة:
أعقب ذلؾ بذكر  ،بسبب استيزائيـ بالقراف ،بعد أف كصؼ هللا تعالى حاؿ الكافريف كسكء مآليـ       

يخرج مف الضبللة إلى اليدل، كمف الكفر إلى اإليماف كمف الشرؾ  ،صفات القرآف  بأنو  كتاب ىداية 
كالذيف كفركا بو كأعرضكا  ،إلى التكحيد لما فيو اليدل كالنكر، كلما يدعك إليو مف الحؽ كالعدؿ كالخير

ك لـ يزككا أنفسيـ كلـ  ،ىك مف أشد أنكاع العذاب ألنيـ كفركا  باآليات  ،عنو ليـ عذاب مف رجز أليـ
 (1)فماتكا عمى أخبث النفكس كشرىا فبل جزاء ليـ إال رجز العذاب. ،ا يطيركى

 ثانيًا: المعنى العام:
فكصؼ حاليـ يـك  ،ف آحقر هللا تعالى الكافريف يكـ القيامة كذلؾ بسبب تكبرىـ ككفرىـ بالقر        

ـي( أم: مف كراء ما ىـ فيو مف  يىنَّ ـٍ جى التعزز بالدنيا كالتكبر الخمكد في القيامة بقكلو تعالى: )ًمٍف كىراًئًي
ٍيئان( أم: كال يدفع  ،جينـ، كالمراد أنيا مف قداميـ، ألنيـ متكجيكف إلييا بيكا شى ـٍ ما كىسى ٍنيي )كىال ييٍغًني عى

 (2)العذاب عنيـ ما كسبكا مف األمكاؿ كاألكالد.
ذيكا ًمٍف ديكًف اّلِلًَّ أىٍكًليىاءى( يقكؿ: كال آليتيـ  ا اتَّخى التي عبدكىا مف دكف هللا، كرؤساؤىـ، كىـ الذيف )كىال مى

لىييـٍ  أطاعكىـ في الكفر باهلل، كاتخذكىـ نيصراء في الدنيا، تغني عنيـ يكمئذ مف عذاب جينـ شيئا. )كى
 (3)عىذىابه عىًظيـه( يقكؿ: كليـ مف هللا يكمئذ عذاب في جينـ عظيـ.

ـٍ لى  بًًٌي كا ًبآياًت رى ييـٍ عىذابه ًمٍف ًرٍجزو أىًليـه( فإف حقيقة ىذا القرآف أنو ىدل خالص )ىذا ىيدلن كىالًَّذيفى كىفىري
 (4)فالذم يكفر بعد ذلؾ باآليات، يستحؽ ألـ العذاب. ،ال يشكبو ضبلؿ ،مصفى 

 ت:اثالثًا: معاني المفرد
 (5)مف كرائيـ )الكراء( اسـ لمجية التي يكارييا الشخص مف خمؼ أك قداـ. -
 ينفع، كال يدفع .}كىالى ييٍغًني{ ال  -

                                                           

 (.26/ 5)أيسر التفاسير، لمجزائرم انظر:  1-
 (.145/ 25تفسير المراغي )انظر:  2-
 (.64/ 22جامع البياف ، لمطبرم ) 3-

 (.3226/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )انظر:   -4
 (.287/ 4تفسير الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ، لمزمخشرم ) 5-
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بيكٍا{ في الدنيا مف الماؿ كالفعاؿ . -  }مَّا كىسى
ذيكٍا{ ما عبدكا. - ا اتَّخى  (1)}مى
{: أشد العذاب. -  (2)}رًٌٍجزو

 البَلغة:رابعًا: 
- . ـٍ عىذابه ميًييفه ٍممىًة لىيي ـٍ بىيىافه ًلجي ٍممىةي ًمٍف كىراًئًي  جي
ـٍ تىٍحًقيؽه  - ًفي قىٍكًلًو: ًمٍف كىراًئًي اًفميكفى عىًف اٍقًترىاًبوً كى كىٍكًنًو قىًريبنا ًمٍنييـٍ كىأىنَّييـٍ غى كًؿ اٍلعىذىاًب كى كىغىٍفمىًة  ،ًلحيصي

ذىهي  وي آًمننا. ،اٍلمىٍرًء عىٍف عىديكٌو يىٍتبىعيوي ًمٍف كىرىاًئًو ًليىٍأخي ًسبى نىٍفسى اًمًو حى  فىًإذىا نىظىرى ًإلىى أىمى
  (3)ًثيًميَّةه ًلبًلٍقًترىاًب كىاٍلغىٍفمىًة.ًفي اٍلكىرىاًء اٍسًتعىارىةه تىمٍ   -
 (4)}ىذا ىيدنل{ كصؼ القرآف بالمصدر الذم ىك ىدل لممبالغة، كأنو لكضكح حجتو عيف اليدل. -

 القراءات:خامسًا:
ٍفص عىف عىاًصـ }أىًليـ{ رفعا - قىرىأى اٍلبىاقيكفى }أىًليـ{  ،قىٍكلو }لىييـ عىذىاب مف رجز أىًليـ{ قىرىأى اٍبف كثير كىحى كى

 (5)خفضان.
 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:

مف ماؿ ككلد كجاه  ،شيء مما كسب في ىذه الحياة الدنيا ،لـ يغف عمف مات عمى الكفر -1
 كسمطاف.

لـ يغف عف المشرؾ ما كاف يعبد مف دكف هللا أك مع هللا مف أصناـ كأكثاف كمبلئكة أك أنبياء أك  -2
 (6)أكلياء.

 (7)القرآف الكريـ ىدل لمبشرية مف الضبللة، كالذيف جحدكا دالئمو ليـ أشد العذاب مف هللا . -3
 باف جعؿ النار ، ى باالخرةلفعاقبيـ هللا تعا ،ظيكرىـ الدنيا خمؼ ا أيات هللا فيجعمك  الكفار اف -4

 ان عمى افعاليـ.جزاء،خمؼ ظيكرىـ
لكؿ مف حسنت نيتو كسمـ قمبو كأراد الحؽ، إف آيات هللا التي يتمكىا رسكلو عمى الناس ىي ىدل  -5

 (8)أما الذيف بيتكا العناد كالكفر فميـ غضب هللا كعذابو.
                                                           

 (.612/ 1أكضح التفاسير ) انظر: 1-
 (.168/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -2
 (.333/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -3
  (.255/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) - 4
 (.594)ص:  أبك بكر بف مجاىد البغدادم السبعة في القراءات، -5
 (.27/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم )انظر:  -6
 (.260/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -7

 (.559/ 4)انظر: التفسير الحديث  8-
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 ان ابع انفصم

 احلزب اخلهسني نى ان ابع ان بع وأهداف دلقاصد انتحهيهية اندراسة

 (37-12)سىرة اجلاثية االيات
 :مباحث عمى خمسة كيشتمؿ
 (.19-14 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: األول المبحث
 .(43-15 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: الثاني المبحث
 (.45-41 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: الثالث المبحث
 ( .74-43 ( الجاثية اآليات لسورة واألىداف المقاصد: الرابع المبحث
 (.73-77 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: الخامس المبحث
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 األول المبحث

 (19-14 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 بيان حكمة اإلنعام اإلليي عمى العبد.  المطمب األول:

 جواز الصفح عن الكفار فى حال ضعف المسممين. المطمب الثاني:

 .بذنب غيرهالمرء ال يؤخذ  المطمب الثالث:
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 المطمب األول: بيان حكمة اإلنعام اإلليي عمى العبد

َر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَي اْلُفْمُك ِفيِو ِبَأْمرِِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِمِو َوَلَعمَُّكْم تعالى: قاؿ هللا اَّللَُّ الَِّذي َسخَّ
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُو ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرون *َتْشُكُرونَ  َر َلُكْم َما ِفي السَّ  َوَسخَّ

 .(17-14الجاثية:)

 أواًل: المناسبة:
ككصؼ القرآف بأنو كتاب ىداية  يخرج  ،بعد أف ذكر تعالى األدلة كالحجج عمى كحدانيتو        

 ،أردؼ ذلؾ بذكر بعض النعـ الدالة عمى قدرتو تعالى  ،الناس مف الكفر كالشرؾ إلى اإليماف كالتكحيد
كمنيا أيضا  ،كمف ىذه النعـ تسخير السفف بالبحار لحمؿ البضائع كالركاب كالطعاـ كالشراب كغيره 

كالنجـك كالشمس كالقمر لبلنتفاع بيا في شؤكف العيش  تسخير كؿ ما في السماكات كاألرض كالبحار
 فاف إيراد ىذه النعـ لشكره عمييا كالتفكر بيا كاالستدالؿ بيا عمى قدرتو ككحدانيتو. ،كالحياة

 ثانيًا: المعنى العام:
ـي  ،ذكر تعالى امتنانو عمى عباده بنعمو الظاىرة كالباطنة        رى لىكي خَّ بقكلو تعالى: )اّلِلَّي الًَّذم سى

كفى  ـٍ تىٍشكيري لىعىمَّكي ًلتىٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًمًو كى ـي  )اٍلبىٍحرى ًلتىٍجًرمى اٍلفيٍمؾي ًفيًو ًبأىٍمًرًه كى رى لىكي خَّ فاف اّلِلَّي  تعالى ىك الًَّذم سى
اكنا عمى ىيئتو ًلتىٍجًرمى اٍلفيٍمؾي ًفيًو حيث جعمو أممس مستكل السطح س ميو،اٍلبىٍحرى كسيؿ عميكـ العبكر ع

كىأنتـ تركبكف عمييا ًلتىٍبتىغيكا كتطمبكا ًمٍف فىٍضًمًو بالتجارة  ،كتسخيرىا لكـ ،ًبأىٍمًرًه ك بمقتضى حكمو كحكمتو
 ،فينبغي اف تقابؿ ىذه النعمة بالشكر كاالمتناف هلل تعالى،كالصيد كالغكص كغير ذلؾ مف األغراض 

 .(1)أداء حقكؽ كرمو بالمكاظبة عمى

ًميعنا ًمٍنوي( أم: "سخر لعباده جميع ما خمقو في  مىا ًفي اأٍلىٍرًض جى مىاكىاًت كى ـٍ مىا ًفي السَّ رى لىكي خَّ سى )كى
كأرضو، مما يتعمؽ بو مصالحيـ كيقكـ بو معايشيـ كمما سخره ليـ مف مخمكقات السمكات  سمكاتو

 .(2)الشمس كالقمر كالنجـك النيرات كالمطر كالسحاب كالرياح"

( أم: إف في تسخير ىذه النعـ  كفى التى أعدت لمنافع الخمؽ )ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليات لًٌقىٍكـو يىتىفىكَّري
كحججو سبحانو كأدلتو فيعتبركف بيا  ،يتفكركف في آيات هللا عز كجؿقـك لعبرة ل ،كمصالحيـ

 .(3)كيتعظكف
  

                                                           
 (. 314/ 2انظر: الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية ، لمنخجكاني )  -1
 (.421/ 12فتح البياف في مقاصد القرآف ، البف لطؼ هللا الحسيني ) - 2
 (.6775/ 10انظر: اليداية إلى بمكغ النياية ،ألبك محمد مكي بف أبي طالب ) - 3
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 ثالثًا: معاني المفردات:
رى مف التسخير بمعنى التذليؿ كالتيسير"  خَّ { : "سى رى خَّ سى  .(1)}ى

فيف   .(2)} ًبأىٍمًرًه{ :" ًبًإٍذًنًو" ،}اٍلفيٍمؾ{ : الس 
ًلتىٍبتىغيكٍا{ : تطمبكا   .(3)االبتغاء ىك طمب الشيء }ًمف فىٍضًمًو{ : مف رزقو ،}كى

 رابعًا: البَلغة:
{: "التعريؼ ىنا تىٍعًريؼي اٍلًجٍنسً   .(4)"}اٍلفيٍمؾي

{ : لعؿ تفيد معنى الترجي. كفى ـٍ تىٍشكيري لعىمَّكي   }ى
ـي البحر...  رى لىكي خَّ ـٍ مَّا ًفي السماكات ...{  ،اإًلطناب : بتكرار المفظ في قكلو تعالى: }سى خَّرى لىكي سى كى

 .(5)التكرار لزيادة الفضؿ ك إًلظيار االمتناف
 }ًلتىٍبتىغيكٍا{ : البلـ ىنا الـ التعميؿ.

ًميعنا ًمٍنوي{: ذكر العاـ بعد الخاص ا ًفي اأٍلىٍرًض جى مى مىاكىاًت كى ا ًفي السَّ ـٍ مى رى لىكي خَّ سى فمفظ السماكات  ،}كى
كقد جاء بعد ذكر  ،كالجباؿ كغيرىا  ،يشمؿ كؿ ما خمقو هللا كالشمس كالقمر كاألرض ىك لفظ عاـ

 البحر كالسفف كىي لفظ خاص.
كف يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري ( ًإفَّ مؤكد بأداتيف لمتككيد ىما ) ،ضربو طمبي ،( أسمكب خبرم)ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى

 ك)البلـ(.
 المطائف البيانية: خامساً 
كف)ًلقىٍكـو  (: ىنا خص هللا تعالى المتفكريف بالذكر دكف غيرىـ، ألنيـ ىـ الذيف ينتفعكف بما بيف يىتىفىكَّري

أيدييـ مف نعـ، إذ بالتفكر السميـ ينتقؿ العاقؿ مف مرحمة الظف، إلى مرحمة اليقيف، التي يجـز معيا 
 .(6)بأف المستحؽ لمعبادة كالحمد، إنما ىك هللا رب العالميف

 يستفاد من اآليات:سادسًا: ما 
أف ينتفع بشيء مف  ،إف مف ىدل هللا كنعمتو عمى اإلنساف انو استطاع بقكتو اليزيمة المحدكدة -1

فاهلل ىك الذم ىدل اإلنساف إلى ىذا كمو فأمكنو أف ينتفع بو، كأف ينتفع كذلؾ  ،قكل الككف اليائمة
كلمزينة، ككذلؾ لمتجارة كالتجربة كالرياضة كالنزىة  ،بالبحر في جكانب أخرل: كالصيد لمطعاـ 

                                                           
 (.150/ 13التفسير الكسيط، لطنطاكم ) -1

 (.661تفسير الجبلليف، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  2-
 (.612/ 1انظر: أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -3
 (336/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -4
 (.176/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) -5
 (.151/ 13انظر: التفسير الكسيط ، لطنطاكم ) -6
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فمقد سخر هللا لئلنساف البحر كالفمؾ، ليبتغي  ،كسائر ما يبتغيو الحي مف فضؿ هللا في البحار 
مف فضؿ هللا كليتجو إليو بالشكر عمى التفضؿ كاإلنعاـ، كعمى التسخير كاالىتداء فقد جعؿ هللا 

كيتتبع بقمبو كعقمو لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة ليذه ذلؾ كمو آيات لمف يتفكر كيتدبر 
  .(1)القكل كالطاقات

 حتى تدكـ نعـ هللا  تعالى عميو.  ،ينبغي عمى اإلنساف أف يشكر هللا عمى النعـ التي منحيا لو -2
كتسخير تمؾ  ،إف العمة التي مف اجميا انعـ هللا عمى عباده ىي الشكر هلل تعالى كالثناء عميو  -3

 .(2)لنعـ في مرضاتو تعالى ال في معاصيو المكجبة لسخطوا
فإذا كفر بنعـ هللا كجحدىا فمو عذاب  ،كمما شكر اإلنساف ربو عمى نعمو كعطائو زاد نعيـ هللا لو -4

لىًئٍف كىفىٍرتيـٍ  ،شديد مف هللا  ـٍ كى ىًزيدىنَّكي كىٍرتيـٍ ألى ـٍ لىًئٍف شى ب كي ًإفَّ عىذىاًبي  كذلؾ لقكلو تعالى: }كىإًٍذ تىأىذَّفى رى
ًديده{ ]إبراىيـ:   [.7لىشى

امتف اّلِلَّ تعالى عمى عباده بما أنعمو عمييـ مف تسخير البحر لجرياف السفف فيو بإذنو كمشيئتو،  -5
كلتحقيؽ المكاسب كالمنافع ، كالغكص عمى المؤلؤ كالمرجاف، كاصطياد األسماؾ، لكي يشكركه 

عباد بتسخير جميع ما في السمكات كما في األرض مف ككذلؾ امتف اّلِلَّ تعالى عمى ال ،عمى نعمو
شمس كقمر كنجكـ كككاكب، كجباؿ كسيكؿ كأنيار كمعادف كزركع كأشجار كنباتات كغيرىا، ففي 

 .(3)ذلؾ كمو دالئؿ كاضحة عمى كحدانية اّلِلَّ كقدرتو
  

                                                           
 (.3226/ 5ظبلؿ القرآف، لسيد قطب )انظر: في  -1

 (.29/ 5انظر:  أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 2-
 (.265-264/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )3-  
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 المطمب الثاني: جواز الصفح عن الكفار في حال ضعف المسممين

 ُقْل ِلمَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِلمَِّذيَن اَل َيْرُجوَن َأيَّاَم اَّللَِّ ِلَيْجِزَي َقْوًما ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ  تعالى: قاؿ هللا
 .(14 الجاثية:(

 أواًل: سبب النزول:
 ذكر المفسركف في سبب نزكؿ ىذه اآلية عدة ركايات منيا:

ةن، كىأىرىادى ًبالًَّذيفى الى يىٍرجيكفى أىيَّ  -1 اصَّ طَّاًب خى : ييًريدي عيمىرى ٍبفى اٍلخى ـى اّلِلًَّ قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو ًفي ًركىايىًة عىطىاءو ا
مىى ًبٍئرو ييقىاؿي لىيىا ا ليكا ًفي غىزىاًة بىًني اٍلميٍصطىًمًؽ عى ـٍ نىزى ذىًلؾى أىنَّيي ، كى ٍبدى اّلِلًَّ ٍبفى أيبىيٌو ٍبدي عى ؿى عى ٍيًسيعي، فىأىٍرسى ٍلميرى

ـي عيمىرى  : غيبلى ؟ قىاؿى ؾى بىسى مىٍيًو فىمىمَّا أىتىاهي قىاؿى لىوي: مىا حى مىوي ًليىٍستىًقيى اٍلمىاءى، فىأىٍبطىأى عى قعد عمى قٌؼ  اّلِلًَّ غيبلى
ًقرىبى أىبً  ى ًقرىبى النًَّبيًٌ كى تَّى مىؤلى دنا يىٍستىًقي حى ا تىرىؾى أىحى : مىا اٍلًبٍئًر فىمى ٍبدي اّلِلًَّ هي، فىقىاؿى عى ى ًلمىٍكالى مىؤلى ي بىٍكرو كى

، فىبىمىغى قىٍكليوي عيمىرى  ٍف كىٍمبىؾى يىٍأكيٍمؾى مًٌ : سى ا ًقيؿى ًء ًإالَّ كىمى مىثىؿي ىىؤيالى ثىمينىا كى وى ) )مى ٍيًفًو ييًريدي التَّكىج  فىاٍشتىمىؿى ًبسى
 اآٍليىةى.ًإلىٍيًو، فىأىٍنزىؿى اّلِلَّي تىعىالىى ىىًذًه 

ننا{ -2 سى ا حى ٍف ذىا الًَّذم ييٍقًرضي اّلِلَّى قىٍرضن لىٍت ىىًذًه اآٍليىةي: }مى : لىمَّا نىزى بَّاسو قىاؿى ًف اٍبًف عى  ، [245]اٍلبىقىرىًة: عى
مَّدو  ": اٍحتىاجى رىب  ميحى اصي ًدينىًة ييقىاؿي لىوي "ًفٍنحى ًمعى عيمىري ًبذىلً  ،قىاؿى يىييكًدم  ًباٍلمى ؾى غضب غضبان فىمىمَّا سى

ـي ًإلىى النًَّبيًٌ  ،شديدا بلى مىٍيًو السَّ رىجى ًفي طىمىًبًو لقتمو، فىنزؿ ًجٍبًريؿي عى ٍيًفًو كىخى بَّؾى  ()فاستؿى سى : ًإفَّ رى فىقىاؿى
ـٍ أىفَّ عيمىرى قىًد اٍشتى  { كىاٍعمى ـى اّلِلًَّ كا ًلمًَّذيفى الى يىٍرجيكفى أىيَّا نيكا يىٍغًفري : }قيٍؿ ًلمًَّذيفى آمى ٍيًفًو يىقيكؿي لىؾى مىى سى مىؿى عى

كؿي اّلِلًَّ  ، فىبىعىثى رىسي رىجى ًفي طىمىًب اٍليىييكًدمًٌ "، ًفي طىمىًبًو، فىمىمَّا جى  كىخى ٍيفىؾى ٍع سى : "يىا عيمىري ضى اءى قىاؿى
: }قيٍؿ ًلمًَّذيفى  بَّؾى يىقيكؿي : "فىًإفَّ رى ؽًٌ قىاؿى كؿى اّلِلًَّ أىٍشيىدي أىنَّؾى أيٍرًسٍمتى ًباٍلحى دىٍقتى يىا رىسي : صى كا قىاؿى آمىنيكا يىٍغًفري

ـى كىالًَّذم رى : الى جى { " قىاؿى ـى اّلِلًَّ بي ًفي كىٍجًيي ًلمًَّذيفى الى يىٍرجيكفى أىيَّا ؽًٌ الى ييرىل اٍلغىضى بىعىثىؾى ًباٍلحى
(1). 

مف أىؿ مٌكة كانكا في أذل شديد مف المشركيف، قبؿ  ()"نزلت في ناس مف أصحاب رسكؿ هللا  -3
أف يؤمركا بالقتاؿ فشككا ذلؾ إلى رسكؿ هللا صٌمى هللا عميو كسمـ كأنزؿ هللا تعالى ىذه اآلية ثـٌ 

 .(2)نسختيا آية القتاؿ"
  "أف رجبلن مف كفار قريش شتـ عمر بف الخطاب، فيَـّ عمر أف يبطش بو"،فنياىو رسكؿ هللا -4

 .(3)فنزلت ىذه اآلية

                                                           
 (.379-378انظر: أسباب النزكؿ، لمكاحدم )ص:  -1
)المتكفى: ( ألحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ 360/ 8الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ) -2

، ىػ ، 1422ىػ(،تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ،دار إحياء التراث العربي، بيركت ، لبناف، الطبعة: األكلى 427
 ـ. 2002

 (.98/ 4انظر: زاد المسير في عمـ التفسير، البف الجكزم ) -3
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مف خبلؿ اآلراء السابقة يتبيف أف ىناؾ إجماع عمى أف قكلو تعالى:)قيٍؿ ًلمًَّذيفى آمىنيكا( نزلت:         
( فميس ىناؾ ما يرجح انو  ،فى عمر رضي هللا عنو كأرضاه ـى اّلِلًَّ كأما قكلو تعالى:)ًلمًَّذيفى الى يىٍرجيكفى أىيَّا

 نزلت فى شخص معيف .

 ثانيًا: المناسبة:
أردؼ ذلؾ بتعاليـ األخبلؽ  ،ا بيف سبحانو كتعالى النعـ الدالة عمى قدرتو ككحدانيتولمَّ      

كتحمؿ  ،فطمب منيـ الصفح كالتجاكز عف الكافريف ،كااللتزاـ بأحسف األخبلؽ ،كالمحمكدة ،الفاضمة
ـى فقاؿ ،كجزاءىـ عمى ذلؾ عند هللا تعالى ،شركرىـ كأذاىـ كا ًلمًَّذيفى الى يىٍرجيكفى أىيَّا : )قيٍؿ ًلمًَّذيفى آمىنيكا يىٍغًفري

ا ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى اّلِلًَّ   (.ًليىٍجًزمى قىٍكمن
 ثالثًا: المعنى العام:

كٍا ًلمًَّذيفى الى ) لى خطاب الصفح كالعفك لنبيو محمد)هللا تعاكجو        نيكٍا يىٍغًفري بقكلو: )قيؿ لًٌمًَّذيفى آمى
ـى هللا كما أف فيو تكبيخ  ،كصحابتو الكراـ) )فاف ىذا الخطاب فيو تشريؼ لمنبي محمد  ،يىٍرجيكفى أىيَّا

فمقد أمر هللا تعالى نبيو محمد أف يأمر المؤمنيف أف يصفحكا عف الكفار، كيتجاكزكا ،لمكافريف كأمثاليـ 
فاف كصؼ هللا تعالى ليـ بقكلو :}الى  ،عمَّا يصدر عنيـ مف األذل كالشر كاألفعاؿ المكحشة كالمؤذية 

 .(1)مقاء هللا فكف بأًس هللا كعقابو ألنيـ ال يؤمنكف باآلخرة كال بايىٍرجيكفى أىيَّاـى هللا{ أم ال يخ

( أم:" ليجزل   هللا تعالى يكـ القيامة: قكمان بما كسبكا في الدنيا  )ًليىٍجًزمى قىٍكمان ًبما كانيكا يىٍكًسبيكفى
مف أعماؿ طيبة، مف جممتيا الصبر عمى أذل الكفار كالغض عنيـ بكظـ الغيظ كاحتماؿ المكركه ما ال 

 .(2)"يحيط بو الكصؼ مف الثكاب العظيـ في جنات النعيـ

 رابعًا: معاني المفردات:
كا{ يعني: يتجاكزكا، كيعفكا كال  كفى أىيَّاـى هللا{ يعني: ال يخافكف عقكبتو ،يعاقبكا }يىٍغًفري  .(3)}الذيف الى يىٍرجي

 خامسًا: المطائف البيانية:
{: القصد منيا ببلء هللا كعذابو ـى اّلِلًَّ ككممة األياـ كانت تستعمؿ عند العرب كناية عف أياـ  ،}أىيَّا

كٕاف معناىا ال  ،الحركب، كجممة أياـ العرب تعني حركبيـ، كقيؿ إف الجممة تشمؿ نعـ هللا كنقمو معا
 .(4)يبالكف بما يقاؿ بأف النعـ كالنقـ مف هللا

                                                           
 (.170/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) -1

 (.148/ 25تفسير المراغي ) 2-
، لمسمرقندم ) -3  (.277/ 3انظر: بحر العمـك
 (.561/ 4التفسير الحديث، لدركزة محمد عزت ) -4



227 
 

امح كالتجاكز كبذلؾ فاف التنكير في }ًليىٍجًزمى قىٍكمان{:كالقكـ ىـ المؤمنكف الذيف أمرىـ هللا بالعفك كالتس
  المفظ أفاد التعظيـ.

 سادسًا: القراءات:
ٍمزىة  {:  قىرىأى اٍبف عىامر كىحى }قؿ لمَّذيف آمنيكا يغفركا لمَّذيف الى يرجكف أىيَّاـ هللا ليجزم قكما ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى

اًئٌي }لنجزم قكما{ بالن كف )الفكقية( عمى ًإٍخبىار هللا عىف نىفسو أىم نىحف نجزم كحجتيـ قىٍكلو: }ذىًلؾ  كىاٍلكسى
كا{  جزيناىـ ًبمىا كفري

: }ليجزم{ ًبالتحتية  قىرىأى اٍلبىاقيكفى أىم: ليجزم هللا كحجتيـ أىف ذكر هللا قد تقدـ ًفي قىٍكلو: }الى يرجكف أىيَّاـ  ،كى
 .(1)هللا{ فىيككف فىاعؿ }يجزل{

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
حكيـ لممؤمنيف إلى التسامح كالصبر عمى كيد أعدائيـ، حتى يأتي هللا تعالى بأمره، الذم تكجيو  -1

 .(2)فيو النصر لممؤمنيف، كالخسراف لمكافريف
لقد كاف المسممكف قمة قميمة كضعيفة في ذلؾ الكقت كفي المقابؿ كاف خصكميـ أشداء كأكثر قكة  -2

الف ذلؾ ال يييئ لمكفار فرصة   ،فكاف مف الحكمة التجاكز عنيـ كالصفح ،ان كماال كعدة كعدد
 لضربيـ ضربة ساحقة قد يككف ليا عمى الدعكة أسكأ العكاقب.

األخبلؽ الحسنة تابعة لمعقيدة الصالحة، لذا بعد أف عٌمـ تعالى عباده دالئؿ التكحيد كالقدرة  -3
مر بالعفك كالصفح عف المشركيف كالحكمة، عمميـ محاسف األخبلؽ كفضائؿ األفعاؿ، فأ

كالمنافقيف كالييكد، ليككف ذلؾ سببا لجزاء المؤمنيف عمى ما كسبكا في الدنيا مف األعماؿ 
 . (3)الطيبة

ضركرة التحمي باألخبلؽ الحميدة كالفاضمة كااللتزاـ بيا كالتسامح كالعفك كغيرىا ألنيا مما يزيد  -4
 األلفة كالمحبة بيف الناس. 

مح مع الكفار كالصفح عنيـ كالتجاكز عف أذاىـ كشرىـ كذلؾ في حاؿ ضعؼ مشركعية التسا -5
 .(4)المسمميف

كقد عد هللا الصبر كالمغفرة مف  ،الجزاء العظيـ بشتى أنكاع النعيـ مف هللا لمف يصبر عمى األذل -6
ٍزـً  ،األمكر المستحبة كالمؤدية إلى الخير دائمان  بىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلؾى لىًمٍف عى لىمىٍف صى قاؿ تعالى: }كى

 [.43اأٍليميكًر { ]الشكرل: 

                                                           
 (.661-660انظر: حجة القراءات، البف زنجمة )ص:  -1
 (.152/ 13انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم ) -2
 (.265/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -3
 (.29/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -4
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 المطمب الثالث: المرء ال يؤخذ بذنب غيره

 .)15الجاثية:( َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِمَنْفِسِو َوَمْن َأَساَء َفَعَمْيَيا ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم ُتْرَجُعوَن تعالى:  قاؿ هللا

 أواًل: المناسبة:
 -في ذلؾ مف الجزاء فعقب ا دعا هللا عباده إلى االلتزاـ باألخبلؽ الحميدة قرر بأنو ال بدَّ لمَّ       

 أـ سيئان  كبيف أف جزاء العمؿ سكاء أكاف صالحان  عمى ذلؾ بما يؤكد عدالة الجزاء، -سبحانو كتعالى
فيكـ القيامة ىك يكـ الحساب حيث يعرضيـ هللا كيجازل كؿ نفس بما  ،أك شران  يعكد عمى فاعمو خيران 

اءى فىعىمىٍييىا  فقاؿ شارحا لذلؾ الجزاء : ،فعمت ككسبت مف خير أك شر مىٍف أىسى ا فىًمنىٍفًسًو كى اًلحن )مىٍف عىًمؿى صى
عيكفى  ـٍ تيٍرجى بًٌكي  (.ثيَـّ ًإلىى رى
 ثانيًا: المعنى العام:

فى  ،كالرحمة الربانية العدؿ كاالنصاؼ في تدابير شؤكف الخمؽ ،تقتضي الحكمة االليية    
عي  ـٍ تيٍرجى بًٌكي اءى فىعىمىٍييىا ثيَـّ ًإلىى رى مىٍف أىسى ا فىًمنىٍفًسًو كى اًلحن ( محاسبتيـ عمى إعماليـ لقكلو تعالى:)مىٍف عىًمؿى صى كفى

لؾ العمؿ الصالح عائدان أم: مف عمؿ مف عباد هللا بطاعتو فانتيى إلى أمره، كأنزجر لنييو، فاف ذ
اءى فىعىمىٍييىا( يقكؿ: كمف أساء عممو في الدنيا بمعصية ربو، فعمى نفسو جنى، ألنو أكبقيا  مىٍف أىسى لنفسو،)كى
( يقكؿ: ثـ أنتـ أييا الناس  عيكفى ـٍ تيٍرجى بًٌكي بذلؾ، كأكسبيا بو سخطو، كلـ يضٌر أحدا سكل نفسو )ثيَـّ ًإلىى رى

مف بعد مماتكـ، فيجازل المحسف منكـ بإحسانو ، كالمسيء بإساءتو، فاف  أجمعكف إلى ربكـ تعكدكف
فمف جاء منكـ بعمؿ صالح ، جكزم مف الثكاب صالحا، كمف جاء منكـ  ،الجزاء مف جنس العمؿ 

 .(1) بعمؿ سيئ جكزم مف الثكاب سيئا

 ثالثًا: معاني المفردات:
اءى فعمىٍييىا{ أىم:  فاإلساءة  تعكد  ٍف أىسى مى  .(2) عمى نىفسو}كى

 لمعرض كالحساب. ،)ترجعكف(الرجكع بعد المكت

 رابعًا: البَلغة:
ا) - اًلحن اءى(: بينيما طباؽ يكضح المعنى كيقكيو كيؤكدهعىًمؿى صى  .( ك)أىسى
- ) عيكفى ـٍ تيٍرجى بًٌكي استعارة تمثيمية: حيث شبو الناس حيف يرجعكف إلى هللا لمجزاء كالحساب بحاؿ : )ثيَـّ ًإلىى رى

 كاف بعيدا عف سيده ثـ يعكد إليو فيتمقى الجزاء عمى فعمو. مف
                                                           

 (.68/ 22انظر: جامع البياف ، لمطبرم ) -1
( أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم 212/ 4انظر: تفسير القرآف العزيز، ) -2

ًنيف المالكي )المتكفى:  مى محمد بف مصطفى  -ىػ(،تحقيؽ: أبك عبد هللا حسيف بف عكاشة 399المعركؼ بابف أبي زى
 ـ2002ىػ ، 1423الفاركؽ الحديثة ، مصر/ القاىرة،الطبعة: األكلى، , الكنز
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 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
إف ثكاب العمؿ الصالح، كعقاب العمؿ السيئ يرجع إلى صاحبو، فينفعو أك يضره في آخرتو، كٕاف  -1

}ذىًلؾى ًبمىا  قاؿ تعالى: ، فبل يظمـ منيـ أحدان ؛  جميع الخبلئؽ عائدكف إلى ربيـ لمحساب كالجزاء
ـو ًلٍمعىًبيًد { ـٍ كىأىفَّ اّلِلَّى لىٍيسى ًبظىبلَّ  (1)[182]آؿ عمراف:  ،قىدَّمىٍت أىٍيًديكي

كال بد  ،كاف نفعيا كضررىا فمردىا إلى هللا كحده  إف جميع األعماؿ التي تصدر عف العباد أيان  -2
 في ذلؾ مف الجزاء عمييا.

ة ليا كبو يتـ الجزاء كالحساب في اآلخرة مف خير "تقرير أف الكسب يؤثر في النفس كيككف صف  -3
ًميـه{" ]األنعاـ:  قاؿ تعالى: ،كغيره ًكيـه عى ـٍ ًإنَّوي حى ٍصفىيي ـٍ كى يىٍجًزيًي  .(2)[ 139}سى

أما عمؿ الشر فيقابمو سكء  ،عدالة الجزاء عند هللا سبحانو فعمؿ الخير يقابمو النفع في اآلخرة -4
{ ،العاقبة كالضرر افي ٍحسى اًف ًإالَّ اإٍلً ٍحسى زىاءي اإٍلً  [.60]الرحمف: ،قاؿ تعالى: }ىىٍؿ جى

كىذا ترغيب  ،ال لنفع يرجع إليو ،أمر تعالى بالعمؿ الصالح كنيى عف العمؿ السيئ لحظ العبد -5
 .(3)منو في العمؿ الصالح كزجر عف العمؿ الباطؿ

 ر اآلخرة التي فييا الخمكد كالبقاء.الحياة الدنيا إلى زكاؿ فيجب عمى كؿ إنساف أف يعمؿ لدا -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.265/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -1

 (.29/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 2 -
 (.674/ 27انظر: مفاتيح الغيب ، لمرازم )3- 
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 الثاني المبحث

 (43-15 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو أربعة مطالب:

 .هللا تعالى بني إسرائيل المطمب األول: المراد بتفضيل

 .وقومو ()كفر أىل الكتاب كان حسدًا لمنبي  المطمب الثاني:

 وجوب لزوم تطبيق الشريعة اإلسَلمية. المطمب الثالث:

صَلح. المطمب الرابع:  القرآن كتاب ىداية وا 
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 المطمب األول: المراد بتفضيل هللا تعالى بني إسرائيل.

ْمَناُىْم َعَمى َوَلَقْد آَتْيَنا َبِني ِإْسرَاِئيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوََّة َوَرَزْقَناُىْم ِمَن تعالى:  قاؿ هللا الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
 .(16الجاثية:) اْلَعاَلِمينَ 

 أواًل: المناسبة:
انتقؿ إلى النعـ التي  ،بعد أف بيف سبحانو كتعالى ما أنعمو عمى عباده مف نعـ كثيرة كشاممو      

فتحدث عف القيادة لمبشرية كتركزىا في الرسالة اإلسبلمية كانتياء  ،أنعميا عمى بني إسرائيؿ خاصة 
كما تحدث عف نعمو الدينية عمييـ بأف كاف فييـ الشريعة كالحكـ  ،الراية كالحكـ إلى بني إسرائيؿ

ك تفضيميـ عمى أىؿ زمانيـ كمكانيـ بطبيعة الحاؿ كقد كاف ىذا التفضيؿ باختيارىـ لمقيادة  ،كالنبكة
 كمنحيـ الخيرات كاألرزاؽ الكثيرة. ، كٕايتاءىـ الكتاب كالحكـ كالنبكة بشرائع هللا

 ثانيًا: المعنى العام:
 ،فكانكا ىـ أصحاب عقيدة السماء التي اختارىا هللا  ،لبني إسرائيؿ ،كانت القيادة قبؿ اإلسبلـ      

كهللا خالؽ البشر ىك كحده الذم يشرع ليـ شريعتو مبرأة مف  ،كال بد لمبشر مف قيادة مستمدة مف السماء
كبما أف نعـ الديف أفضؿ مف نعـ الدنيا  ،(1)اليكل فكميـ عباده، كىك الذم خمقيـ كىك أعمـ بمف خمؽ

لىقىٍد آتىٍينا بىًني ًإٍسراًئيؿى  ،فقد بدأ هللا بالتذكير بنعـ الديف كىي: الشريعة كالحكـ كالنبكة  فقاؿ تعالى: )كى
ـى كىالن بيكَّةى( أم: لقد أعطينا بني ًإسرائيؿ التكراة، كفصؿ الحككمات ٍك كالمنازعات بيف الناس،  ،اٍلًكتابى كىاٍلحي

كبعد أف انتيى مف ذكرىا تطرؽ إلى الحديث عف نعـ  ،(2)كجعمنا فييـ األنبياء كالمرسميف ليداية الناس
فى الطيبات( أم: رزقناىـ مف المآكؿ  ،كىي:المف كالسمكل كالماؿ كغيرىا لدنياا ـٍ مًٌ ٍقنىاىي زى فقاؿ تعالى: )كىرى

 .(3)كالمشارب كالمبلبس كٕانزاؿ المف كالسمكل عمييـ

( يقكؿ:    مىى اٍلعىالىًميفى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ ثـ بيف تعالى أنيـ كانكا أعظـ درجة ممف قبميـ فقاؿ تعالى: )كى
 . (4)كفضمناىـ عمى عالمي أىؿ زمانيـ في أياـ فرعكف كعيده في ناحيتيـ بمصر كالشاـ""

 ثالثًا: معاني المفردات:
لىقىٍد آتىٍينىا{: "أعطينا"  .(5)}كى

                                                           
 (.3228/ 5انظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -1
 (.171/ 3لمصابكني )انظر:  صفكة التفاسير،  -2
 (.776تيسير الكريـ الرحمف ، لمسعدم )ص:  -3
 (.69/ 22جامع البياف ، لمطبرم ) -4
 (.420تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس،البف عباس )ص:  -5
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{ المراد بالكتاب: التكراة التي نزلت عمى مكسى عميو السبلـ  .(1)}اٍلًكتابى
{ يعني: الفيـ في الكتاب ـى ٍك  .(2)}اٍلحي

ـن كىالمىٍنظىرن كىالنىٍفعن كىالًزينىةن  في في الطىٍع تىٍحسي  .(3)}الطَّيًٌباًت{: ًىيى الًَّتي تىًطيبي ًعٍندى النَّاًس كى
{: عالمي زمانيـ العقبلء مىى اٍلعىالىًميفى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ  .(4)}كى

 رابعًا: البَلغة:
) لىقىٍد آتىٍينا بىًني ًإٍسراًئيؿى ( ك)قد(: الـ القسـمؤكد بأداتيف لمتككيد ىما ) ،ضربو طمبي ،أسمكب خبرم: )كى

 التي تفيد التحقيؽ كالتككيد.
)  التعريؼ ىنا لمتخصيص أم: عالمي أىؿ زمانيـ في أياـ فرعكف كعيده.: )اٍلعىالىًميفى

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
، كفيـ الكتاب أك الحكـ بيف امتف هللا تعالى عمى بني إسرائيؿ بنعـ كثيرة كمف ىذه النعـ التكراة -1

الناس كالقضاء في الخصكمات، كٕارساؿ كثير مف األنبياء فييـ كىـ مف عيد يكسؼ عميو السبلـ 
كرزقيـ مف طيبات الحبلؿ مف األقكات كالثمار كأطعمة الشاـ،  -عميو السبلـ-إلى زمف عيسى

 . (5)كتفضيميـ عمى عالمي زمانيـ
كقد كرر هللا ذلؾ في أكثر مف مكضع  ،تفضيؿ هللا تعالى لبني إسرائيؿ عمى عالمي أىؿ زمانيـ  -2

ـٍ  كمنيا قكلو تعالى: ،في القراف  ٍمتيكي ـٍ كىأىنًٌي فىضَّ مىٍيكي ًتيى الًَّتي أىٍنعىٍمتي عى كا ًنٍعمى }يىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍذكيري
{ ]البقرة:  مىى اٍلعىالىًميفى { ]الدخاف:  عالى:كقكلو ت ،[47عى مىى اٍلعىالىًميفى مىى ًعٍمـو عى ـٍ عى لىقىًد اٍختىٍرنىاىي }كى

32.] 
دينية أم تتعمؽ بالديف كالحكـ  ا نعـه إمَّ  ،إف النعـ التي يمنحيا هللا لعباده تككف عمى نكعاف  -3

صحة كالطعاـ كالشراب كال ،أك نعـ دنيكية أم في شؤكف الدنيا كالمعيشة ،كالشرائع كالنبكة كغيرىا 
 كالماؿ كغيرىا.

بخبلؼ النعـ  ،فيي التي تقكد إلى الخير كالفبلح باآلخرة  ،إف نعـ الديف أفضؿ مف نعـ الدنيا -4
 الدنيكية التي تجر صاحبيا إلى اليبلؾ كالماؿ كغيره.

  

                                                           
 (.153/ 13انظر: التفسير الكسيط ، لطنطاكم ) -1
 (.141/ 20التفسير البسيط ، لمكاحدم ) -2
 (.345/ 25كالتنكير، البف عاشكر )انظر: التحرير  -3

 (.662تفسير الجبلليف ، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  4-
 (.270/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -5
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 وقومو. ((المطمب الثاني: كفر أىل الكتاب كان حسدًا لمنبي 

َوآَتْيَناُىْم َبيَِّناٍت ِمَن اأْلَْمِر َفَما اْخَتَمُفوا ِإالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُىُم اْلِعْمُم َبْغًيا َبْيَنُيْم تعالى:  قاؿ هللا   
 .(17الجاثية:) ِإنَّ َربََّك َيْقِضي َبْيَنُيْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِو َيْخَتِمُفوَن 

 أواًل: المناسبة:
ذكر  ،بعد أف عدد هللا تعالى النعـ التي أعطاىا كمنحيا لبني إسرائيؿ كفضميـ عمى غيرىـ       

ـٍ بىيًٌناتو ًمفى اأٍلىٍمًر( ثـ ذكر بأنيـ قابمكا ىذه النعـ بأف اختمفكا  نعمة أخرل أنعـ بيا عمييـ فقاؿ:) كىآتىٍيناىي
كقد جاء  ،عمى ما أتاه هللا مف فضمو () في كتابيـ كقد كاف سبب ىذا االختبلؼ بغيا كحسدا لمنبي

بأنو ليس فقط قكمو مف انتيجكا ىذا النيج بؿ مف تقدميـ مف األمـ  () ذلؾ مكاساة كتسمية لمنبي
ثـ بيف بأنو سيقابؿ اختبلفيـ في الكتاب بحكمو العدؿ يـك  ،السابقة ساركا عمى ىذا النيج أيضان 

 القيامة. 

 ثانيًا: المعنى العام:
)كآتيناىـ لنعـ الخاصة ببني إسرائيؿ بقكلو:ؿ هللا عز كجؿ في ىذه اآلية الحديث عف ايكاص       

بينات مف األمر( أم: أتيناىـ شرائع كاضحات في الحبلؿ كالحراـ، أك معجزات ظاىرات، كقيؿ: العمـ 
ثـ يكبخ هللا بني إسرائيؿ تكبيخا شديدا بسبب  ،(1)كشكاىد نبكتو، كتعييف مياجره( ( بمبعث النبي

ا اٍختىمىفيكا  ((اختبلفيـ الذم لـ يكف عف جيؿ بؿ كاف مقصكدان كلغاية ىي حسد النبي  فقاؿ تعالى:)فىمى
( أم: "أف بني إسرائيؿ أنعمنا عمييـ بتمؾ النعـ الدينية كا ـٍ ـي بىٍغيان بىٍينىيي ـي اٍلًعٍم لدنيكية، ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد ما جاءىىي

فما اختمفكا في أمكر دينيـ التي كضحناىا ليـ، إال عف عمـ ال عف جيؿ، كلـ يكف خبلفيـ في حاؿ 
 .(2)مف األحكاؿ إال مف أجؿ البغي كالحسد فيما بينيـ، ال مف أجؿ الكصكؿ إلى الحؽ"

"كذلؾ أنيـ لك اختمفكا اجتيادا في طمب صكاب لكاف ليـ عذر في يقكؿ ابف عطية :
 (3)االختبلؼ، كٕانما اختمفكا بغيا كقد تبينكا الحقائؽ".

بَّؾى يىٍقًضي ًبٍينىييـٍ يىٍكـى القيامة  ثـ يتكجو هللا لممشركيف بزجرىـ عف أفعاليـ كاختبلفيـ بقكلو: )ًإفَّ رى
( أم: "ىك جؿ كعبل الذم يفصؿ بيف العباد يكـ القيامة فيما اختمف كا فيو مف أمر ًفيمىا كىانيكٍا ًفيًو يىٍختىًمفيكفى
 .(4)الديف، كفي اآلية زجره لممشركيف أف يسمككا مسمؾ مف سبقيـ مف األمـ العاتية الطاغية"

                                                           
 (.424/ 12انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف،البف لطؼ هللا الحسيني  ) -1
 (.156/ 13التفسير الكسيط ، لطنطاكم ) -2

 (.84/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،البف عطية ) 3-
 (.171/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -4
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 ثالثًا: معاني المفردات:
 .(1)}بيناتو مِّفى األىٍمًر{: البينة: الحجة الظاىرة ، أم آتيناىـ حججا

{: حسدان منيـ، كطمبان لمرئاسة  ـٍ {: يحكـ كالبغي:ىك الت ،}بىٍغيان بىٍينىيي عدم عمى الغير} يىٍقًضي ًبٍينىييـٍ
 .(2)كيفصؿ

 رابعًا: البَلغة:
- ) ـي بىٍغيان بىٍينىييـٍ ـي اٍلًعٍم ا اٍختىمىفيكا ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد ما جاءىىي ـً التَّعىج بي ًمٍف ىىًذًه  :)فىمى كدي ًمٍف ًذٍكًر ىىذىا اٍلكىبلى اٍلمىٍقصي

كؿى اٍلًعٍمـً  الىًة، أًلىٌنو بحيصي ؼً  اٍلحى كًؿ ااًلٍخًتبلى بىبنا ًلحيصي ارى مىًجيءي اٍلًعٍمـً سى  .(3)يرتفع الخبلؼ، كلكف ىنا صى
الف المقصكد بو األمكر العظيمة  ،)بيناتو مِّفى األىٍمًر(: التعريؼ في كممة أمر: يفيد التعظيـ كالتفخيـ -

 .كالحبلؿ كالحراـ كالمعجزات كشؤكف األمة كغيرىا
ا اٍختىمىفيكا ًإالَّ  - ()فىمى ـي بىٍغيان بىٍينىييـٍ ـي اٍلًعٍم حيث قصر حصكؿ  ،أسمكب قصر كحصر:  ًمٍف بىٍعًد ما جاءىىي

 االختبلؼ عمى حصكؿ العمـ كأفاد القصر التخصيص كالتككيد.
- .) (: أسمكب خبرم ضربو ابتدائي مؤكد بأداة كاحدة ىي: )ًإفَّ ـٍ بَّؾى يىٍقًضي ًبٍينىيي  )ًإفَّ رى

 :خامسًا:المطائف البيانية
(: ميٍستىٍأنىفىةه اٍسًتٍئنىافنا بىيىانً  ًة ًفيما كانيكا ًفيًو يىٍختىًمفيكفى ـٍ يىٍكـى اٍلًقيامى بَّؾى يىٍقًضي بىٍينىيي ـي اٍلعىًجيبي  ،ياا")ًإفَّ رى بىرىىي أًلىفَّ خى

، ـٍ مىى ًفٍعًمًي ـٍ عى زىاًء اّلِلًَّ ًإيَّاىي اًمًعًو عىٍف جى ؤىاالن ًفي نىٍفًس سى كىابه ًفيًو ًإٍجمىاؿه ًلتىٍيًكيًؿ مىا ، ييًثيري سي كىىىذىا جى
ميٍبًطبلن  ؼى يىٍقتىًضي ميًحقاا كى رًٌ أًلىفَّ اٍلًخبلى ٍيًر كىالشَّ ـٍ ًفي اٍلخى ى ًبًو بىٍينىيي ييٍقضى  .(4)"سى

 ما يستفاد من اآليات:سادسًا: 
لـ يقع الخبلؼ بيف بني إسرائيؿ بإيماف بعضيـ ككفر بعضيـ إال بعد قياـ الحجة عمييـ،  -1

بكثائقيـ الدينية كٕاخبار كتبيـ كبشائرىا بنبي  كتعريفيـ بحقيقة الحاؿ، كٕادراكيـ صحة نبكة النبي 
بان كح كقد كاف خبلفيـ نابعا مف األغراض الذاتية، فقد كاف حسدان كبغيا لمنبي  ،آخر الزماف

كتحذيرا مف ىذا الخبلؼ تكعدىـ هللا بقضائو الحاسـ  ،لمرياسة، ال مف أجؿ المصمحة العامة
 .(5)كحكمو العادؿ يـك القيامة فيما اختمفكا فيو مف أمر الديف في الدنيا

                                                           
 (.345/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -1
 (.613/ 1انظر: أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -2

 (.675/ 27انظر: مفاتيح الغيب، لمرازم ) 3-
 (.347/ 25)التحرير كالتنكير، البف عاشكر  -4
 (.270/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -5
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مَّـى كقكمو مف العرب عمى ما أتاه  -4 سى مىٍيًو كى مَّى هللاي عى بياف أف كفر أىؿ الكتاب كاف حسدان لمنبي صى
 .(1)هللا

كيزىؽ الباطؿ كأىمو  ،سكؼ يقضي هللا بيف عباده يكـ القيامة فيؤيد الحؽ كأىمو فيدخميـ في رحمتو -3
 كيطردىـ مف رحمتو.

فيقضي بيف  فيعرضكف عمى الكاحد القيار ،تقرير عقيدة البعث كالجزاء كالحساب يكـ القيامة -2
 الخمؽ بالحؽ كيجازييـ عمى أعماليـ التي اختمفكا فييا في الحياة الدنيا.

  

                                                           
 (.33/ 5انظر:  أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -1
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 المطمب الثالث: وجوب لزوم تطبيق الشريعة اإلسَلمية

 ُثمَّ َجَعْمَناَك َعَمى َشِريَعٍة ِمَن اأْلَْمِر َفاتَِّبْعَيا َواَل َتتَِّبْع َأْىَواَء الَِّذيَن اَل َيْعَمُموَن تعالى:  قاؿ هللا
نَّ الظَّاِلِميَن َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َواَّللَُّ َوِليُّ اْلُمتَِّقيَن  ِإنَُّيْم َلْن ُيْغُنوا*  َعْنَك ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا َواِ 
:19-18الجاثية(. 

 أواًل: المناسبة:
كلـ يكف كقكمو ( ( بعد أف بيف سبحانو كتعالى أف خبلؼ الكافريف كاف حسدا كبغيا لمنبي     

كاف يككف ىدفو  ،عف جيؿ أمر رسكلو بالتمسؾ بطريؽ الحؽ كالشريعة اإلسبلمية التي انزليا هللا عميو
كاف ال يتبع أىكاء الكافريف الضاليف ألنيـ لف يدفعكا عنو العذاب فالظالمكف  ،ىك إظيار شريعة ربو

 أكلياء لبعضيـ كالمتقكف أكلياء لبعضيـ. 
 ثانيًا: المعنى العام:

لمتمسؾ بالحؽ كاالبتعاد كعدـ (  ( في ىذه اآلية إرشاد كتكجيو مف هللا تعالى لرسكلو       
ًريعىةو ًمفى اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعيا كىال تىتًَّبٍع أىٍىكاءى  ،االنجرار كراء أىؿ الباطؿ  مى شى عىٍمناؾى عى بقكلو سبحانو: )ثيَـّ جى

( أم: ثـ جعمناؾ بعد بني إسرائيؿ الذيف كصفت لؾ صفتيـ عمى نيج خاص مف  -الًَّذيفى ال يىٍعمىميكفى
ذيف ال يعممكف تكحيد هللا كال شرائعو أمر الديف، فاتبع ما أكحى إليؾ، كال تتبع ما دعاؾ إليو الجاىمكف ال

 .(1)لعباده كىـ كفار قريش كمف كافقيـ فتيمؾ
ثـ بيف هللا السبب الذم مف اجمو دعا رسكلو إلى عدـ إتباع الجاىميف فقاؿ: )ًإنَّييـٍ لىٍف ييٍغنيكا   

ٍيئنا( أم: إف ىؤالء الجاىميف بربيـ، الذيف يدعكنؾ يا محمد  ٍنؾى ًمفى اّلِلًَّ شى إلى إتباع أىكائيـ، لف يغنكا عى
عنؾ إف اتبعت أىكاءىـ، كخالفت شريعة ربؾ التي شرعيا لؾ مف عقاب هللا شيئا، فيدفعكا عنؾ 

 .(2)إف عاقبؾ، فبل ينقذكؾ منو ،العذاب
ثـ يعقب هللا عمى ذلؾ ببياف أف ىؤالء المشركيف أنصار لبعضيـ فيقكؿ: )كىإًفَّ الظالميف   

ـٍ أىٍكًليىآءي  يي ( أم: كٕاف الكافريف بعضيـ أنصار بعض كأعكانيـ عمى أىؿ اإليماف باهلل  عز  بىٍعضي بىٍعضو
ًلي  المتقيف( أم: ىك كلي مف اتقاه بأداء فرائضو كاجتناب معاصيو،كجؿ  .(3))كهللا كى

 ثالثًا: معاني المفردات:
ًريعىةو{: الشريعة: بمعنى الطريقة أك المنيج أك يفي كىاٍلًممَّةي اٍلميتَّبىعىةي  }شى ٍرًع  ،الدًٌ ًريعىةي: ميٍشتىقَّةه ًمفى الشَّ كىالشَّ

ٍيًر  ٍعؿي طىًريؽو ًلمسَّ : جى كىىيكى
(4). 

                                                           
 (.152/ 25انظر:  تفسير المراغي ) -1
 (.71/ 22انظر: جامع البياف ، لمطبرم ) -2
 (.6781/ 10اليداية الى بمكغ النياية ، أبك محمد مكي بف أبي طالب ) -3
 (.348/ 25(، التحرير كالتنكير،البف عاشكر )563/ 4الحديث، لدركزة محمد عزت ) انظر: التفسير -4
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 .(1)" }ييٍغنيكا{:" يىٍدفىعيكا
ٍيؿي  بَّةي كىاٍلمى ٍمعي ىىكنل، كىىيكى اٍلمىحى ٍتيىا  ،اأٍلىٍىكىاءي: جى ـٍ يىٍأميًر اّلِلَّي ًبيىا كىالى اٍقتىضى ب كا أىٍعمىاؿه  لى ٍعنىى: أىنَّيـ أىحى كىاٍلمى

. اٍلبىرىاًىيفي
(2) 

ًلي  المتقيف{ أم:" كىك تعالى ناصر كمعيف المؤمنيف المتقيف في الدنيا كاآلخرة"  .(3)}كهللا كى

 رابعًا: البَلغة:
 كليس عمى الفكر. ،ًلمتَّرىاًخي )ثـ( -
 كالثاني منفي. ،( طباؽ سمب: فاألكؿ مثبت )فىاتًَّبٍعيىا كىالى تىتًَّبعٍ  -
 فاهلل يأمر رسكلو بإتباع الشريعة. ،)فىاتًَّبٍعيىا( أسمكب أمر حقيقي ألنو مف هللا إلى رسكلو -
 فاهلل يأمر رسكلو بعدـ إتباع الظالميف. ،أسمكب نيي حقيقي(: )كىالى تىتًَّبعٍ  -
ًريعىةو( - ، أىًم التَّمىك ًف كىالثَّبىاًت. )عمىى شى اًزمًٌ ًء اٍلمىجى مى ًلبًلٍسًتٍعبلى  عى
- " ٍتًبيًٌ ٍرًؼ التَّرىاًخي الر  ًريعىةو( جاء ًلمتٍَّعًظيـً ًبقىًرينىًة كدليؿ حى  (4)"التىٍنًكيفي في كممة )شى

 المطائف البيانية:خامسًا: 
ٍيئنا(الخطاب لمنبي كأراد بو قكمو ٍنؾى ًمفى اّلِلًَّ شى ـٍ لىٍف ييٍغنيكا عى أف يتبع  ()إذ يستحيؿ عمى النبي ،)ًإنَّيي

 أىكائيـ.
كدي ًمٍنوي: ًإٍسمىاعي اٍلميٍشًرًكيفى ًلئىبلَّ يطمعكا  ((اٍلخطاب لمنبي " ()كىال تىتًَّبٍع أىٍىكاءى الًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى  كىاٍلمىٍقصي

كؿ  " ()بمصانعة الرَّسي ـٍ ـٍ كىأىذىاىي اءى عىٍف ىىفىكىاًتًي ٍغضى ٍكفى ًمٍنوي اإٍلً ـٍ ًحيفى يىرى  (5)ًإيَّاىي
 : ما يستفاد من اآليات:سادساً 

 كالسير عمى المنيج القكيـباع ديف اإلسبلـ تًٌ اإلسبلمية فالمرء مطالب باكجكب تطبيؽ الشريعة  -1
 كاالنجرار كرائيـ. ،الميؿ إلى أىكاء الكافريف كالمنافقيف مف كالتحذير ،كالشريعة السمحاء

النيي عف إتباع ما دعا إليو الجاىمكف باهلل، الذيف ال يعرفكف الحٌؽ مف الباطؿ، كالبراءة مف  -2
 .(6) تعالىككجكب غضب هللا ،أعماليـ التي تتسبب فى اليبلؾ

فاف الكافر ال يدفع عف المسمـ العاصي شيئان ،تخمي كبراءة الكافر مف المسمـ العاصي يكـ القيامة -3
 مف عذاب اآلخرة كجحيميا.

                                                           
 (.662تفسير الجبلليف ، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  -1

 (.348/ 25انظر: التحرير كالتنكير،البف عاشكر )2- 
 (.171/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -3
 (.347/ 25بف عاشكر )انظر: التحرير كالتنكير،ال -4

 (.348/ 25التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) 5-
 (.70/ 22انظر: جامع البياف، الطبرم ) -6
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كعميو أال ينحرؼ عف شيء مف  ،عمى صاحب الدعكة أف يتبع الشريعة كحدىا، كيدع األىكاء كميا -4
 .(1)الشريعة إلى شيء مف األىكاء

كتقكل هللا تككف بفعؿ  ،كال يحيدكف عنو ،كال ينحرفكا عف الحؽ ،الذيف يتٌقكنو إف هللا ىك كلي -5
 محابو كترؾ مساخطو.

عمى طريؽ كاضح مف الحؽ كاليدل فعميو كعمى المؤمنيف أف يسيركا في ىذا  ()جعؿ هللا النبي  -6
فيو كما فعؿ بنك إسرائيؿ كال يعبئكا بمكاقؼ الكافريف  الطريؽ كال ينحرفكا عنو كال يختمفكا كيتنازعكا

 .(2)الظالميف كال يتبعكنيـ
كىذا مما يؤكد عمى أىمية  ،دعا هللا عباده بعدـ إتباع الجاىميف في أكثر مف مكضع في القراف  -7

ا أىٍنزىؿى اّلِلَّي  ،ىذه القضية  قيٍؿ آمىٍنتي ًبمى ـٍ كى ًمٍف ًكتىابو كىأيًمٍرتي أًلىٍعًدؿى  قاؿ تعالى: }كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىي
ـي { ]الشكرل:   [.15بىٍينىكي

  

                                                           
 (.3229/ 5في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -1

 (.564/ 4انظر:  التفسير الحديث، لدركزة محمد عزت )2 - 
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صَلح  المطمب الرابع: القرآن كتاب ىداية وا 

 .(20الجاثية:) َىَذا َبَصاِئُر ِلمنَّاِس َوُىًدى َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن تعالى:  قاؿ هللا

 أواًل: المناسبة:
 ،ألنيـ لف يدفعكا عنو العذاب  ؛الكافريف الضاليف أىكاءى   يتبعى بأالَّ بعد أف أخبر هللا تعالى نبيو      

 ،تيتدم بيا القمكب الضالة عف طريؽ الحؽ، فيمـز اإلنساف اإليماف بو ،ذكر أف القرآف معالـ لميداية
 لمكصكؿ إلى طريؽ النجاة.

 ثانيًا: المعنى العام:
فقاؿ تعالى  ،كتاب ىداية كصبلح لجميع الخمؽ ،أشار المكلى عز كجؿ إلى  أف القراف الكريـ       

كف بو الحٌؽ مف الباطؿ، كضياء  اًئرى ًلمنَّاًس( ييٍبًصري ذكره: )ىىذىا( الكتاب الذم أنزلناه إليؾ يا محمد )بىصى
فقد جعمو هللا تعالى  (كىرىٍحمىةه ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى  )،لمناس بمنزلة البصائر في القمكب كيعرفكف بو سبيؿ الرشاد

 .(1)رحمة لمف آمف بو كأيقف

 ثالثًا: معاني المفردات:
اًئري ًلمنَّاًس{ البصائر: جمع بصيرة؛ كىك ما يبصر بالقمب.كقيؿ دالالت يبصر بيىا  }ىىذىا{ القرآف }بىصى

 .(2)النَّاس
. قىكلو: }يكقنكف{ أىم: يعمميكفى  كى

 رابعًا: البَلغة:
اًئري ًلمنَّاًس(: ) مىى  كىٍصؼي اٍلقيٍرآفً ىىذىا بىصى اًئًر ًإٍدرىاؾي اٍلعىٍقًؿ اأٍليميكرى عى ٍقًمي  أًلىفَّ اٍلبىصى ازه عى اًئًر مىجى ًباٍلبىصى

قىاًئًقيىا. حى
(3) 

 .(4)كذلؾ يفيد التعظيـ ،)ىذا( إشارةه إلى القرآف
اًئري ًلمنَّاًس كىىيدنل كىرىٍحمىةه  فيدل هللا كرحمتو ليست كأم  ،( : التنكير ىنا يفيد التعظيـ كالتفخيـ)ىىذىا بىصى

 ىدل كرحمة.
  

                                                           
 (.171/ 3)(، صفكة التفاسير، لمصابكني 71/ 22انظر: جامع البياف، لمطبرم ) -1
 (.139/ 5( تفسير القرآف، لمسمعاني )613/ 1انظر:أكضح التفاسير،البف الخطيب ) -2
 (.350/ 25انظر: التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -3

 (.990انظر: الكجيز، لمكاحدم )ص:  4-



241 
 

 خامسًا: المطائف البيانية:
اًئر(ى لمنَّاًس عىامَّةن أًلىنَّيا بىيىافه ًلمنَّاسً  - أًلىنَّوي الى  ،كىخصص اٍلييدىل كىالرٍَّحمىةى ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى  ،جاءت كممة )اٍلبىصى

ًف اتَّبىعىوي اٍلميٍؤًمفي بحقيقتو. ـي ًبًو ًإالَّ مى ًقيقىًتًو كىالى ييٍرحى  يىٍيتىًدم ًببىيىاًنًو ًإالَّ اٍلميكًقفي ًبحى
يقىافى ميتىمىكًٌفه ًمٍف نيفيكًسًيـٍ  - اًء ًإلىى أىفَّ اإٍلً ( ًلئٍلًيمى مىاًت قىكٍ  ،ًذٍكري لىٍفًظ )قىٍكـو ـٍ عىٍف كىأىنَّوي ًمٍف ميقىكًٌ ـي الًَّتي تيمىيًٌزيىي ًميًَّتًي

. ًريفى  أىٍقكىاـو آخى
ـي الًَّذم الى تردد ًفيوً  - : اٍلًعٍم يقىافي اءىٍت ًبًو آيىات هللا ،اإٍلً ًذؼى ميتىعىمًٌقيوي أًلىنَّوي مىٍعميكـه ًبمىا جى كىحي

(1). 

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
 .(2)شيء مف ىداية الناس كٕاصبلحيـ إال عميو بياف أف القرآف كتاب ىداية كٕاصبلح، كال يتـ -1
كما جعمو رحمة لمف  ،كال ييتدم تاركو ،فبل يضؿ سالكو ؛جعؿ هللا القراف بصيرة لمناس أجمعيف -2

 كاتبع ىداه. ،سار عمى دربو 
إف القرآف الكريـ الذم أنزلو هللا تعالى عمى قمب نبيو براىيف كدالئؿ كمعالـ لمناس في الحدكد  -3

كحياة كنياجان كنبراسان،  ياتو ركحان آبمنزلة البصائر في القمكب، كما جعؿ في سائر  كاألحكاـ،فيك
كىك ىدل مف الضبللة، كرشد كطريؽ يؤدم إلى الجنة، كرحمة مف العذاب في اآلخرة لمف آمف 

 .(3)كاتقى
 

  

                                                           
 (.351/ 25انظر: التحرير كالتنكير،البف عاشكر ) -1
 (.33/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم )  -2
 (.271/ 25فسير المنير، لمزحيمي )انظر: الت 3-
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 الثالث المبحث

 (45-41 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو خمسة مطالب:

 .بطَلن اعتقاد الكافرين في مساواة الناس في الجزاء المطمب األول:

 .التنديد باليوى والتحذير من إتباعو المطمب الثاني:

 . لمبعث المنكرين الدىريين عمى الرد المطمب الثالث:

 : بطَلن أدلة الكفر.المطمب الرابع 

 المطمب الخامس: العمم الصحيح منبثق عن الوحي.
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 المطمب األول: بطَلن اعتقاد الكافرين في مساواة الناس في الجزاء

يَِّئاِت َأْن َنْجَعَمُيْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا  تعالى:  قاؿ هللا         أْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّ
اِلَحاِت َسَواًء َمْحَياُىْم َوَمَماُتُيْم َساَء َما َيْحُكُموَن  َماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحقِّ َوِلُتْجَزى وَ *الصَّ َخَمَق اَّللَُّ السَّ

 .(22-21الجاثية:) ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُىْم اَل ُيْظَمُمونَ 
 أواًل: أسباب النزول:

رَّاًح رىًضيى اّلِلَّي  ٍمزىةى كىأىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف اٍلجى ًميٌو كىحى لىٍت ىىًذًه اآٍليىةي ًفي ثبلثة مف الصحابة ىـ: عى نىزى
: كى  ٍؤًمًنيفى ًليدي ٍبفي عيٍتبىةى، قىاليكا ًلٍممي ٍيبىةي كىاٍلكى شى ثىةو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ىـ: عيٍتبىةي كى ًفي ثىبلى ، كى ٍنييـٍ مىى  اّلِلًَّ مىاعى أىٍنتيـٍ عى

ا ؿي حى ا أىنَّا أىٍفضى ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة، كىمى اًلكي ؿى ًمٍف حى الينىا أىٍفضى قاا لىكىافى حى ا تىقيكليكفى حى لىٍك كىافى مى ، كى ٍيءو ـٍ ًفي شى الن ًمٍنكي
بىيَّفى أىنَّوي الى ييٍمًكفي أىٍف يى  ، كى ـى ـٍ ىىذىا اٍلكىبلى مىٍيًي اًؿ اٍلكىاًفًر الد ٍنيىا، فىأىٍنكىرى اّلِلَّي عى اؿي اٍلميٍؤًمًف اٍلميًطيًع مًع حى تساكم حى

عىادىاتً  مىنىاًزًؿ السَّ اًت الثَّكىاًب، كى  .(1)اٍلعىاًصي ًفي دىرىجى

 :ثانيًا: المناسبة 
ؾ بو، أعقبو  "لما حكى تعالى ضبلالت بني ًإسرائيؿ، كبيَّف أف القرآف نكر كىداية لمف تمسَّ

ـ ذكر األدلة مع الفاجر، ال في الدنيا كال في اآلخرة، ث ر  االكافر، كال البببياف أنو ال يتساكل المؤمف مع 
 .(2)عمى البعث كالنشكر"

 المعنى العام:ثالثًا: 
كا        ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى يبيف هللا تعالى عدالتو مع عباده عمى مجازاتيـ عمى اعماليـ بقكلو: )أى

يًٌئىاًت( أم: ظٌف الذيف اكتس بكا السيئات مف األعماؿ في الدنيا، ككٌذبكا رسؿ هللا، كخالفكا أمر ربيـ، السَّ
كعبدكا غيره، أف نساكم  بينيـ في اآلخرة، كبيف الذيف آمنكا باهلل كصٌدقكا رسمو كعممكا الصالحات، 

فمقد ميز  ،فأطاعكا هللا، كأخمصكا لو العبادة دكف ما سكاه مف األنداد كاآللية، كبل ما كاف هللا ليفعؿ ذلؾ
 .(3)بيف الفريقيف، فجعؿ حزب اإليماف في الجنة، كحزب الكفر في السعير

}أف نجعميـ كالذيف آمنكا كعممكا الصالحات سكاء محياىـ كمماتيـ{ ميستكيان حياتيـ كمكتيـ 
 كالكافر كافره حيان كميتان فبل يستكياف }ساء ما يحكمكف{ كىذ تكبيخ ،أىٍم: المؤمفي مؤمفه حيان كميتان 

كتحقير ليـ مف هللا تعالى إذ حسبكا أنَّيـ كالمؤمنيف: نزلت ىذه اآلية حيف قاؿ المشرككف: لئف كاف ما 
 .(4)تقكلكف حقا لنفضمفَّ عميكـ في اآلخرة كما فضمنا عميكـ في الدنيا

                                                           
 (.676/ 27انظر: مفاتيح الغيب ، لمرازم ) -1

 (.172/ 3صفكة التفاسير،لمصابكني ) 2-
 (.72/ 22انظر: جامع البياف، لمطبرم ) -3
  (.990انظر: الكجيز، لمكاحدم )ص:  -4
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 معاني المفردات:رابعًا: 
{: يككنكف سكاء في نعـ اآلخرة مىماتيييـٍ ـٍ كى كاءن مىٍحياىي  .(1)}سى

 .(2)}اجترحكا{ اكتسبكا كاإلجتراحي االكتساب: كمنو الجكارح الكاسبة لمصيد

 خامسًا: البَلغة:
- ) مىمىاتيييـٍ ـٍ كى ٍحيىاىي  يكضح المعنى كيؤكده. ،: طباؽ إيجاب )مى
يًٌئىاًت() - اًت(،السَّ اًلحى  : بينيما طباؽ إيجاب يقكم المعنى.)الصَّ
كا( : الفعؿ ىنا عمى كزف افتعمكا ) -  كصيغة االفتعاؿ استعممت ىنا لممبالغة. ،اٍجتىرىحي
ًلتيٍجزىل(: البلـ ىنا الـ التعميؿ.) -  كى
ًسبى الذيف اجترحكا السيئات(: أسمكب استفياـ غرضو الببلغي اإلنكار أم: ىؿ يظف  الكفار  - ـٍ حى )أى

 .(3)اكم بينيـ كبيف المؤمنيف األبراراكتسبكا المعاصي كاآلثاـ أف نس الفجار الذيف

 سادسًا: القراءات:
كىاءن مىٍحيى  اًت سى اًلحى ًمميكا الصَّ يًٌئىاًت أىٍف نىٍجعىمىييـٍ كىالًَّذيفى آمىنيكا كىعى كا السَّ ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى ـٍ ...(:)أ  اىي

كىاء محياىـ{ ًبالٌنصب ٍفص }سى اًئٌي كىحى ٍمزىة كىاٍلكسى ( كىإًف جعمت نىٍجعىمىييـٍ حيث جعمكىا مفعكال ثانيان ؿ) ،قىرىأى حى
كىاء{ عمى أنيا حاؿ ...  }كىالًَّذيف آمنيكا{ مفعكال ثانيان نصبت }سى

كىاء{ ًبالرٍَّفع حيث جعمت مبتدأ كما بعدىا خبر قىرىأى اٍلبىاقيكفى }سى كىاء محياىـ كمماتيـ  ،كى اًىد قىٍكلو سى قىاؿى ميجى
مىٍيًو كىىىذىا التٍَّفًسير يدؿ  أىم يىميكت اٍلميؤمف عمى يٍبعىث عى يىميكت اٍلكىاًفر عمى كفره كى مىٍيًو كى يٍبعىث عى إيمىانو كى

 .(4)عمى ىىًذه اٍلًقرىاءىة

 سابعًا: ما يستفاد من اآليات:
يكجد فرؽ بيف المحسنيف كالمسيئيف في الجزاء في الدنيا كاآلخرة، فاهلل كلي المتقيف كناصرىـ في  -1

كاآلخرة، كالظالمكف الكافركف يكالي بعضيـ بعضا في الدنيا فقط، كأما في اآلخرة فتنقطع الدنيا 
ف الكفار أشقياء في اآلخرة، كٕاف ئيف سعداء الدنيا كاآلخرة، كالمسييف المؤمنيكالياتيـ ، فاف المحسن

ؤمنيف تساككا في الدنيا مع المؤمنيف في الصحة كالرزؽ كالكفاية، أك كانكا أحسف حاال مف الم
 .(5)فييا

                                                           
 (.279/ 3بحر العمـك ، لمسمرقندم ) -1
 (.172/ 3لمصابكني )انظر: صفكة التفاسير،  -2

 (.173/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) 3-
 (.661حجة القراءات، البف زنجمة )ص:  -4
 (277/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )-5
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يكجد تفاكت في الجزاء كالدرجات بيف المحسنيف  يـك القيامة في الجنة، كبيف المسيئيف في دركات  -2
النار عدال مف هللا، ألنو بالعدؿ قامت السمكات كاألرض، ككذلؾ تجزل كؿ نفس في اآلخرة بما 

 .(1)كسبت في الدنيا، كىـ ال يظممكف فييا بنقص ثكاب أك زيادة عقاب
  

                                                           

 (278/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )1- 
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 مطمب الثاني: التنديد باليوى والتحذير من إتباعوال

َأَفرََأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَيُو َىَواُه َوَأَضمَُّو اَّللَُّ َعَمى ِعْمٍم َوَخَتَم َعَمى َسْمِعِو َوَقْمِبِو تعالى:  قاؿ هللا
 .(23الجاثية:) َوَجَعَل َعَمى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْيِديِو ِمْن َبْعِد اَّللَِّ َأَفََل َتَذكَُّروَن 

 أواًل: سبب الّنزول:
ًعيدي  قىاؿى     بىٍير ٍبفي  سى ديىيـٍ  كىافى : (1)جي ، يىٍعبيدي  أىحى رى جى في  ىيكى  مىا رىأىل فىًإذىا اٍلحى بىدى  ًبوً  رىمىى ًمٍنوي  أىٍحسى  كىعى

رى  قىاؿى  ،اآٍلخى ميقىاًتؿه  كى
لىتٍ : 2 اًرثً  ًفي نىزى ٍيًميًٌ  قىٍيسو  ٍبفً  اٍلحى دي  السَّ ، أىحى ا يىٍعبيدي  كىافى  أًلىنَّوي  اٍلميٍستىٍيًزًئيفى  تىٍيكىاهي  مى

وي   (3).نىٍفسي

 ثانيًا: المناسبة:
إحاطتو اشتممت عمى جميع صفات الكماؿ،  فى أك  ،لما بيف هللا تعالى غاية البياف أنو اإللو كحده     

كأنو ال بد مف جمعو الخبلئؽ ليكـ الفصؿ لمحكـ بينيـ بما لو مف الحكمة كالقدرة، كحقر اليكل كنيى 
عف إتباعو، بعدما عظمكه بحيث جعمكه معبكدان، فمـز مف ذلؾ تحقيرىـ اإللو، كلـ يرجعكا عف ضبلليـ، 

 .(4)ر عمى رد أحد منيـ عف غيو بشيء مف األشياءتسبب عف ذلؾ التعجيب ممف يظف أنو يقد

 ثالثًا: المعنى العام:
ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي( فقاؿ بعضيـ: معنى ذلؾ:        اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ قكلو: )أىفىرىأىٍيتى مىًف اتَّخى

ـى، كال يحمؿ ما أفرأيت مف اتخذ دينو بيكاه، فبل ييكل شيئا إال ركبو، ألنو ال يؤمف باهلل، كال يحرًٌـ  رَّ ما حى
، إنما دينو ما ىكيتو نفسو يعمؿ بو. مؿى  حى

 كقاؿ آخركف: بؿ معنى ذلؾ: أفرأيت مف اتخذ معبكده ما ىكيت عبادتو نفسو مف شيء.

قكؿ مف قاؿ: معنى ذلؾ: أفرأيت يا محمد مف اتخذ  -رحمو هللا -كقد رجح اإلماـ الطبرم
إلو الحٌؽ الذم لو األلكىة مف كٌؿ شيء، ألف ذلؾ ىك معبكده ىكاه، فيعبد ما ىكم مف شيء دكف 

 الظاىر مف معناه دكف غيره.

                                                           
بىير) - 1 عيد بف جي ىػ( األسدم، بالكالء، الككفي، أبك عبد هللا: تابعٌي، كاف أعمميـ عمى اإلطبلؽ.كىك  95 - 45سى

حبشي األصؿ، مف مكالي بني كالبة بف الحارث مف بني أسد. أخذ العمـ عف عبد هللا بف عباس كابف عمر، األعبلـ 
 (.93/ 3لمزركمي )

أصمو مف بمخ انتقؿ إلى  ،م بالكالء، البمخي، أبك الحسف: مف أعبلـ المفسريفمقاتؿ بف سميماف بف بشير األزد - 2
 .(281/ 7) لمزركمي األعبلـ ،البصرة، كدخؿ بغداد فحٌدث بيا. كتكفي بالبصرة

 (.167/ 16الجامع ألحكاـ القرآف، لمقرطبي ) - 3
 (.94-93/ 18نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، لمبقاعي) -4
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( يقكؿ تعالى ذكره: كخذلو عف محجة الطريؽ، كسبيؿ الرشاد في  مىى ًعٍمـو مَّوي اّلِلَّي عى كقكلو )كىأىضى
 .(1)سابؽ عممو عمى عمـ منو بأنو ال ييتدم، كلك جاءتو كؿ آية

لى الكفار بأربعة أكصاؼ: األكؿ: عبادة اليكل، كالثاني: : كصؼ هللا تعا(2)قاؿ الصاكم
ضبللو عمى عمـ الثالث: الطبع عمى أسماعيـ كقمكبيـ الرابع: جعؿ الغشاكة عمى أبصارىـ، ككؿَّ 

 .(3)كصؼو منيا مقتضو لمضبللة، فبل يمكف ًإيصاؿ اليدل إلييـ بكجوو مف الكجكه

الناس ينكر أمر اآلخرة، كيشؾ كؿ الشؾ في  يقكؿ سيد قطب رحمو هللا: "كنرل ىذا الفريؽ مف
 ،قضية البعث كالحساب، كيتعنت في اإلنكار كفي طمب البرىاف بما ال سبيؿ إليو في ىذه األرض

كالقرآف يكجو ىذا الفريؽ إلى الدالئؿ القائمة الحاضرة عمى صدؽ ىذه القضية، كىـ عنيا 
 .(4)معرضكف"

 رابعًا: البَلغة:
ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي(:أىفىرىأىٍيتى مىًف ) -  أسمكب إنشائي نكعو استفياـ غرضو التعجب. اتَّخى

ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي(:) ًف اتَّخى حيث عبر بقكلو اتخذ إليو ىكاه بدؿ مف قكلو اتخذ ىكاه  ،تشبيو مقمكب أىفىرىأىٍيتى مى
 في كؿ أمر كما يطيع العابد معبكده . وإليو فقد جعؿ ىكاه معبكده يطيع

ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي(:) - ًف اتَّخى ٍعبيكده فىيىكيكفي ىىذىا  أىفىرىأىٍيتى مى مىى لزكـ الطاعة كىأىنَّوي مى كزي أىفَّ يىكيكفى أيٍطًمؽي عى كإًليىوي يىجي
ذى ىىكىاهي كىًإلىوو لىوي  مىى اٍلحى  ،ًبطىًريقىًة التٍَّشًبيًو اٍلبىًميًغ، أىًم اتَّخى كزي أىٍف يىٍبقىى ًإليىوي عى يىجي ٍعنىى كى يىكيكفى ىىكاهي ًبمى ًقيقىًة كى

ٍيًكيًًٌو، أىٍم عىبىدى ًإلىينا أًلىنَّوي ييًحب  أىٍف يىٍعبيدىهي.  مى
مىى ًعٍمـو () - مَّوي اّلِلَّي عى ٍعنىى إٍسًتعىارىةي  كىأىضى ٍعنىى )مىعى( كىأىٍصؿي ىىذىا اٍلمى بىةي ًبمى احى مى ( مىٍعنىاهي اٍلميصى ٍرؼي )عى مىٍعنىى  حى

كؼً  ٍصًؼ كىاٍلمىٍكصي اًزمًٌ كىىيكى التَّمىك في بىٍيفى اٍلكى ًء اٍلمىجى ًء ًلبًلٍسًتٍعبلى  .(5)ااًلٍسًتٍعبلى

 ما يستفاد من اآليات: خامسًا:
التنديد باليكل كالتحذير مف إتباعو فقد يفضي بالعبد إلى ترؾ متابعة اليدل إلى مطاكعة اليكل  -1

 تعالى مكاله.فيصبح معبكده ىكاه ال الرب 
 

                                                           
 (.76-39/ 22جامع البياف ، لمطبرم ) -1
أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير بالصاكم: فقيو مالكي، نسبتو إلى )صاء الحجر( في إقميـ الغربية، بمصر، تكفي  -2

 (.246/ 1بالمدينة المنكرة. مف كتبو )حاشية عمى تفسير الجبلليف ( ،األعبلـ لمزركمي )
 (.173/ 3صفكة التفاسير، لمصابكني ) -3
 (.3220/ 5في ظبلؿ القرآف ،لسيد قطب) -4
 (.358/ 25انظر التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -5
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 .(1)"التحذير مف ارتكاب سنف الضبلؿ المفضي بالعبد إلى الضبلؿ الذم ال ىداية معو" -2
كما اخبر هللا تعالى  ،فاف كفره كاف عف عمـ منو،اقامة الحجة كالبرىاف عمى الكافر يكـ القيامة -3

 بذلؾ.
ي شيئا ييتدم بو، كال يرل فبل يسمع ما ينفعو، كال يع ،يختـ هللا تعالى عمى قمب الكافر يـك القيامة -2

 .((2)حجة يستضيء بيا)
  

                                                           

 (.35/ 5أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 1-
 (.268/ 7انظر: تفسير القراف العظيـ، البف كثير )-2
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 .المنكرين لمبعثالمطمب الثالث: الرد عمى الدىريين 

َوَقاُلوا َما ِىَي ِإالَّ َحَياتَُنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْيِمُكَنا ِإالَّ الدَّْىُر َوَما َلُيْم  تعالى:  قاؿ هللا
 .(24الجاثية:) ِبَذِلَك ِمْن ِعْمٍم ِإْن ُىْم ِإالَّ َيُظنُّونَ 

 أواًل: أسباب النزول:
الميؿ كالنيار فقاؿ هللا في كتابو:  قاؿ: كاف أىؿ الجاىمية يقكلكف: إنما ييمكنا عف أبي ىريرة 

 .(1)()كقالكا ما ىي إال حياتنا الدنيا نمكت كنحيا كما ييمكنا إال الدىر

 ثانيًا: المناسبة:
بعد أف ذكر سبحانو كتعالى أف المشركيف قد اتخذكا إلييـ ىكاىـ، كأف هللا قد أضميـ عمى عمـ       

ذكر ىنا جناية أخرل مف جناياتيـ،  ،بصرىـ غشاكة بحاليـ، كأنو ختـ عمى سمعيـ كقمبيـ كجعؿ عمى
كىي إنكارىـ لمبعث، كقكليـ ما ىي إال حياتنا الدنيا نمكت كنحيا  ،كحماقة مف حماقاتيـ التي ارتكبكىا

 .(2)كما ييمكنا إال الدىر، كما ذلؾ منيـ إال ظنكف كأكىاـ ال مستند ليا مف نقؿ كال عقؿ

 ثالثًا: المعنى العام:
ر هللا تعالى حاؿ المشركيف في جيميـ كجحكدىـ لمحؽ بقكليـ:عمى لساف الحؽ تبارؾ يظي       

( أم: كقاؿ ىؤالء المشرككف عمى  ا ييٍيًمكينىا ًإال الدٍَّىري مى نىٍحيىا كى يىاتينىا الد ٍنيىا نىميكتي كى كتعالى:)مىا ًىيى ًإال حى
تي نحياىا فييا، كليس ىناؾ حياة سكاىا، سبيؿ الجيؿ كالعناد ، ما الحياة إال ىذه الحياة الدنيكية ال

فنحف نمكت ثـ يحيا أكالدنا مف بعدنا أك يمكت بعضنا كيحيا البعض اآلخر إلى زمف معيف، أك نككف 
ما ييٍيًمكينا عند انتياء آجالنا ًإالَّ الدٍَّىري أل: إال  ،أمكاتان في أصبلب آبائنا، ثـ نحيا بعد ذلؾ عند الكالدة كى

ما إنكارىـ ًبذًلؾى ًإالَّ ظين نان منيـ بغير ًعٍمـو مركر الزماف فيـ  فرد  ،بذلؾ منكريف لقدرة هللا كعظمتو، كى
كليس ليـ فيما زعمكه مف إنكارىـ  ،عمييـ فيما قالكه مف أقكاؿ باطمة تتعمؽ بإنكارىـ لمبعث كالحساب

 .(3)لمبعث مف عمـ مستند إلى نقؿ أك عقؿ، إف ىـ إال يظنكف ظنا مبنيا عمى الكىـ كالضبلؿ
 رابعًا: معاني المفردات:

ك اٍلبىٍعث ٍنًكري قىاليكا{ القائمكف ىـ: مي  .(4)}كى
 .(5)} الدٍَّىر{ أىٍم:" العمر، أك الزماف، أك المكت"

                                                           
 (12/ 5فتح القدير، لمشككاني ) -1
 (.158/ 25انظر: تفسير المراغي ) -2
 (.162-161/ 13سير الكسيط، لطنطاكم )انظر: التف -3
 (.663انظر: تفسير الجبلليف ، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  -4

 (.178/ 3تفسير العز بف عبد السبلـ ) 5- 
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 خامسًا: البَلغة:
نىٍحيىا - يىاتينىا الد ٍنيىا نىميكتي كى قىاليكا مىا ًىيى ًإالَّ حى نىٍحيا ًفي اٍلبىيىاًف( )كى مىى )كى ٍكرً( عى ـى )نىميكتي ًفي الذًٌ فىكىافى  ،(: قيدًٌ

ـى نىميكتي  ، فىًقيؿى قيدًٌ نىميكتي : نىٍحيىا كى ًلتتناسب اٍلفىاًصمىةي  الظَّاًىري أىٍف ييٍبدىأى ًفي اٍلبىيىاًف ًبًذٍكًر المٍَّفًظ اٍلميبىيًَّف فىييقىاؿى
اـً ًبا مىى نىٍحيا ًلبًلٍىًتمى ـى ًفٍعًؿ نىميكتي عى دىًد ًبمىٍفًظ نىٍحيا مىعى لىٍفًظ الد ٍنيا... ك تىٍقًدي قىاـً أًلىنَّييـٍ ًبصى ٍلمىٍكًت ًفي ىىذىا اٍلمى

ازً  ٍعجى ًة اإٍلً غى ؿي ًفي بىبلى ذىًلؾى أىٍدخى يىاةى بىٍعدىهي كى  .(1)تىٍقًريًر أىفَّ اٍلمىٍكتى الى حى
نىٍحيىا(: التعبير عف الحياة كالمكت بمفظ المضارع كذلؾ لمداللة عمى تجدد الحياة كالمكت في  - )نىميكتي كى

 نيما مستمراف ال ينتيياف في الدنيا.كؿ كقت كأ
نىٍحيىا(: بينيما طباؽ إيجاب يقكم المعنى كيكضحو. -  )نىميكتي كى
: أسمكب قصر غرضو التخصيص  - ا ييٍيًمكينىا ًإالَّ الدٍَّىر(ي مى  حيث قصر اليبلؾ كالمكت عمى الدىر. ،)كى
ـٍ ًإالَّ يىظين كفى  -  عمى استمرارية الظف كعدـ اإلقبلع عنو. (: التعبير بالفعؿ المضارع لمداللة)ًإف ىي

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
 تقرير عقيدة البعث كالجزاء. -1
 الرد عمى الدىرييف كىـ الذيف ينسبكف الحياة كالمكت لمدىر. -2
بطبلف زعـ الكفار ك بياف أنو ليس لدييـ دليؿ عقمي كال نقمي عمى صحة الكفر عقيدة كاف أك  -3

 .عمبلن 
 كذلؾ ألنيـ كذبكا بالكحي اإلليي في الكتاب كالسنة. ،أكثر الناس ال يعممكفبياف أف  -4
 (2)بياف أنو ال عمـ صحيح إال مف طريؽ الكحي اإلليي. -5
فاف مشركي قريش أنكركا البعث ،كبيف مشركي ىذا العصر ،يكجد تشابو كبير بيف مشركي قريش -6

فيـ مشترككف في  ،ككذلؾ مشركي ىذا العصر فإنيـ ينكركف كجكد الخالؽ عز كجؿ  ،بعد المكت
 مف الديف بالضركرة.  ان فكبلىما أنكر أمران معمكم ،الكفر كاإلنكار

  

                                                           

 (.362/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر )  1-
 (.38/ 5انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -2
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 المطمب الرابع : بطَلن أدلة الكفر

َتُيمْ  تعالى:  قاؿ هللا َذا ُتْتَمى َعَمْيِيْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َما َكاَن ُحجَّ ِإالَّ َأْن َقاُلوا اْئُتوا ِبآَباِئَنا ِإْن ُكْنُتْم  َواِ 
 .(49الجاثية:) َصاِدِقيَن َ 

 المناسبة: أواًل:
بعد أف ذكر سبحانو كتعالى إنكار المشركيف لمبعث معتمديف عمى الظنكف كاألكىاـ أتبع        

المكتى كٕارجاعيـ إعادة إحياء آبائيـ سبحانو كتعالى ذلؾ بذكر حجتيـ عمى إنكار البعث ك ىي طمبيـ 
ـٍ ًإالَّ أىٍف قىاليكا اٍئتيكا  )فقاؿ تعالى: ،لمحياة ليصح عندىـ البعث تىيي ـٍ آيىاتينىا بىيًٌنىاتو مىا كىافى حيجَّ مىٍيًي كىإًذىا تيٍتمىى عى

) اًدًقيفى  (.49)الجاثية: ،ًبآبىاًئنىا ًإٍف كيٍنتيـٍ صى

 ثانيًا: المعنى العام:
فيـ يعممكف عمـ  ،كمتحجر في عقكليـ  ،الكفر كالجحكد لدل الكفار متغمغؿ في نفكسيـإف        

تىييـٍ كزعميـ ًإالَّ أىف قىاليكٍا  ،اليقيف أف ىناؾ بعث كحساب بعد المكت كلكنيـ أنكركا ذلؾ  فمَّا كىافى حيجَّ
اًدًقيفى  أم: أم كٕاذا تمي عمى ىؤالء المشركيف الذيف سبؽ القكؿ في جرائميـ  ،ائتكا ًبآبىآًئنىآ ًإف كينتيـٍ صى

آيات الكتاب الدالة عمى أف البعث حؽ، كأف هللا سيعيد الخمؽ يكـ القيامة كينشئو نشأة أخرل لـ يكف 
ليـ مف حجة في دحض ىذا إال أف قالكا: إف كاف ما تقكلكنو حٌقا فأعيدكا لنا آباءنا األكليف كابعثكىـ 

كىذا كبلـ ال ينبغي أف يصدر مف عاقؿ، فإنو ال يمـز  ،كرىـ أحياء حتى نعتقد صحة ما تقكلكفمف قب
امتناعو فيما بعد إذا قامت  -مف عدـ حصكؿ الشيء في الحاؿ كإعادة آبائيـ التي طمبكىا في الدنيا

 .(1)كبعث هللا المكتى مف قبكرىـ لمعرض كالحساب ،القيامة

 ثالثًا: معاني المفردات:
 .(2)اتنا{: أىدلَّتنا أك قدرتنا عمى البعث}آي

ات" }بىيًٌنىات{:" كىاًضحى
(3). 

 رابعًا: البَلغة:
إما أف يككف إطبلؽ اسـ الحجة عمى كبلميـ تيكما بيـ كٕاما أف يككف قد جرل عمى اعتقادىـ كتقديرىـ 

 .(4)فيككف اإلطبلؽ استعارة صكرية ،أم أتكا بما تكىمكه حجة ،دكف قصد التيكـ بيـ

                                                           
 (.160/ 25المراغي )انظر: تفسير  -1

 (.991الكجيز، لمكاحدم )ص:  2-
 (.664انظر: تفسير الجبلليف ، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  3-

 (.364/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -4
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 جاءت نكرة لمتعظيـ كالتفخيـ. )آياتنا(:

 خامسًا: القراءات:
تىييـٍ ًإالَّ أىٍف قىاليكا(:) بالرفع عمى اسـ « حجتيـ»قرأ الحسف كعمرك بف عبيد كابف عامر ...  مىا كىافى حيجَّ

 .(1)بالنصب عمى مقدـ كاسـ كافى في أىفٍ « حجتيـ»كقرأ جميكر الناس  ،كافى كالخبر في أىفٍ 

 يستفاد من اآليات: سادسًا: ما
ليس ليـ ،لميركب كاالبتعاد عف الحؽ كأىمو ،غالبان ما يبحث الكفار عف مبررات ك حجج كاىية -1

 كاالنجرار كراء الشيكات كالممذات.  ،غير إتباع األىكاء ،بذلؾ أم دليؿ 
حيث اقترحكا ىذا االقتراح  ،ما أصاب المشركيف مف عذاب إنما ىك بسبب جرأتيـ عمى هللا،  -2

كزعمكا أف صدؽ رسؿ هللا متكقؼ عمى اإلتياف بآبائيـ، كأنيـ لك جاءكىـ بكؿ آية لـ يؤمنكا بيا 
 .(2)فاستحقكا عقاب هللا تعالى،

 ،فاف رفضيـ لئليماف حتى إرجاع إباءىـ مف المكتى ،اشتراطيـ لئليماف كاف مرتبطان بأمر مادم -3
 فيـ ال ييتدكف بآيات القرآف البينات.،كضعؼ بصيرتيـ ،ليـ يدلؿ عمى استخفاؼ كتحجر عقك 

  

                                                           
 (.88/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) -1
 (.777لمسعدم )ص: تيسير الكريـ الرحمف،  -2



252 
 

 المطمب الخامس : العمم الصحيح منبثق عن الوحي
ُقِل اَّللَُّ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ َيْجَمُعُكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب ِفيِو َوَلِكنَّ  تعالى:  قاؿ هللا

 .(26الجاثية:) َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُموَن َ 

 المناسبة: أواًل:
بعد أف ذكر تعالى حجة المشركيف في إنكارىـ لمبعث اتبع ذلؾ باف أمر رسكلو الكريـ محمد باف       

كانو سيجمع الناس في يـك  يرد عمييـ بالدليؿ القاطع كاف يجيبيـ باف الحياة كالمكت بيد هللا كحده
ـٍ  :فقاؿ تعالى ،مف الناس ال يعممكف ىذه الحقيقة ان القيامة لمحاسبتيـ كلكف كثير  ـٍ ثيَـّ ييًميتيكي )قيًؿ اّلِلَّي ييٍحًييكي

لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى  ٍيبى ًفيًو كى ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة الى رى   (.ثيَـّ يىٍجمىعيكي

 ثانيًا: المعنى العام:
إلعبلـ قكمو عف حقيقة ىذه الحياة الدنيا كقيمتيا عنده  كجو هللا تعالى خطابو لمنبي محمد       
لىًكفَّ ،تعالى ٍيبى ًفيًو كى ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة الى رى ـٍ ثيَـّ يىٍجمىعيكي ـٍ ثيَـّ ييًميتيكي أىٍكثىرى النَّاًس الى  قائبلن لو:)قيًؿ اّلِلَّي ييٍحًييكي

بيف بالبعث، القائميف لؾ ائتنا بآبائنا إف كنت صادقا: قؿ يا محمد ليؤالء المشركيف المكذٌ  ( أم:يىٍعمىميكفى 
هللا أييا المشرككف يحييكـ ما شاء أف يحييكـ في الدنيا، ثـ يميتكـ فييا إذا شاء، ثـ يجمعكـ إلى يـك 

فبل تشككا في ذلؾ، فإف األمر  ،القيامة، يعني أنو يجمعكـ جميعا أٌكلكـ كآخركـ، كصغيركـ ككبيركـ 
 .(1)كما كصفت لكـ

(: فاف الغالب عمى الناس الجيؿ لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس ال يىٍعمىميكفى كذلؾ لقصكرىـ في النظر ،)كى
 . (2)كالتفكر، فيـ ال يعممكف قدرة هللا فينكركف البعث كالجزاء

 ثالثًا: معاني المفردات:
ٍيبى ًفيًو{: "ال شؾ فيو"  .(3)}الى رى

 رابعًا: البَلغة:
ـٍ ثيَـّ ) - (: بينيما طباؽ إيجاب يقكم المعنى كيكضحو.ييٍحًييكي ـٍ  ييًميتيكي
ـٍ  - ـٍ ثيَـّ يىٍجمىعيكي ـٍ ثيَـّ ييًميتيكي ـٍ ييًفيدي تىٍخًصيصى )قيًؿ اّلِلَّي ييٍحًييكي ـٍ ثيَـّ ييًميتيكي : ييٍحًييكي مىى االفعاؿى ـي اٍسـً اّلِلًَّ عى (: فىتىٍقًدي

ٍبطىاًؿ قى  مىاتىًة ًباهلل إًلً ٍحيىاًء كىاإٍلً ، اف الدٍَّىرى ىيكى الًَّذم ييًميتيييـٍ اإٍلً ـٍ  .(4)كيحيييـ ،ٍكًلًي

                                                           

 (،مختصران.81/ 22انظر: جامع البياف، لمطبرم ) 1-
 (.174/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني )2- 
، لمسمرقندم ) 3-  (.280/ 3بحر العمـك
 (.365/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) 4-
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 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
 أف الحياة كالمكت بيد هللا تعالى كحده ىك القادر عمى ذلؾ. -1
قادر عمى اإلعادة كيؼ ال كىك الذم بيده الحياة عالـ بأمكر الخمؽ ، إف هللا سبحانو كتعالى  -2

ٍمؽى ثيَـّ ييًعيديهي{  ،كالمكت قاا ًإنَّوي يىٍبدىأي اٍلخى ًميعنا كىٍعدى اّلِلًَّ حى ـٍ جى  [.4]يكنس: قاؿ تعالى: }ًإلىٍيًو مىٍرًجعيكي
عدـ إحياء هللا تعالى لممطالبيف بحياة مف مات حتى يؤمنكا لـ يكف عف عجز بؿ ألنو يتنافى مع  -3

 .(1)الحكمة التي دار عمييا الككف كمو
 إنكار كثير مف الناس لمبعث كالجزاء ىك جيميـ كقصكرىـ في التفكر بياف أف سبب  -4
قاؿ تعالى: }اّلِلَّي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى  ،إف يكـ القيامة ال شؾ في مجيئو كقدكمو إذ إف مجيئو حتمي -5

ًديثنا{  مىٍف أىٍصدىؽي ًمفى اّلِلًَّ حى ٍيبى ًفيًو كى ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة الى رى  [87]النساء: لىيىٍجمىعىنَّكي
 

 

 

 

  

                                                           
 (.38/ 5يسر التفاسير، لمجزائرم )أ -1
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 المطمب األول: تقرير عقيدة البعث والجزاء

اَعُة َيْوَمِئٍذ َيْخَسُر اْلُمْبِطُمونَ َوَّلِلَِّ  تعالى:  قاؿ هللا َماَواِت َواأْلَْرِض َوَيْوَم َتُقوُم السَّ  *ُمْمُك السَّ
 .(28-27الجاثية:) َوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَيًة ُكلُّ ُأمٍَّة ُتْدَعى ِإَلى ِكتَاِبَيا اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ 

 المناسبة: أواًل:
بعد أف ذكر أنو تعالى قادر عمى اإلحياء كاف الحياة كالمكت بيده كحده  جاء بدليؿ عمى قدرتو      

كىك أنو تعالى مالؾ السماكات كاألرض ككؿ ما فييما، ، ثـ بيف بعضا مف أىكاؿ كأحكاؿ يكـ القيامة  
 كمنيا أف كؿ أمة تجثك عمى ركبيا كذلؾ لمحاسبتيـ عمى أعماليـ.

 ام:المعنى الع ثانيًا:
مىاكىاًت كىاألٍرًض( أم: كهلل         ّلِلًَّ ميٍمؾي السَّ يكشؼ هللا تعالى عف عظيـ قدرتو كبديع خمقو بقكلو:)كى

سمطاف السمكات السبع كاألرض، كالذم تدعكنو مف دكنو مف اآللية كاألنداد في ميمكو كسمطانو، جارو 
اعىةي( أم: كيكـ تجيء  يىٍكـى تىقيكـي السَّ الساعة التي ييٍنًشر هللا فييا المكتى مف قبكرىـ، عميو حكمو، )كى

( أم: يغبف فييا الذيف أبطمكا أقكاليـ كأعماليـ في الدنيا  ٍبًطميكفى ري اٍلمي  ،كيجمعيـ لمكقؼ العرض )يىٍخسى
 .(1)كبٌدلكا بيا منازؿ مف النار كانت لممحقيف ،كجعمكا هلل شريكان في عبادتيـ 

تىرىل كيؿَّ أيمَّةو    اًثيىةن كيؿ  أيمَّةو تيٍدعىى ًإلىى ًكتىاًبيىا( أم: كترل أييا العاقؿ في ىذا اليكـ الذم )كى جى
تشيب مف ىكلو الكلداف، كؿ أمة مف األمـ متميزة عف غيرىا، كجاثية عمى ركبيا، مترقبة لمصيرىا في 

 .(2)تميؼ كخكؼ
( يعني: يقاؿ ليـ ا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى ٍكفى مى كتثابكف  ،القيامة: اليكـ تعرضكف عمى هللا يكـ )اٍليىٍكـى تيٍجزى

 .(3)بما كنتـ تعممكف في الدنيا، مف خير أك شر
 معاني المفردات: ثالثًا:

" كفى {: "اٍلكىاًفري ٍبًطميكفى  .(4)}اٍلمي
 .(5)جاثية: "مف الجثك: كىك الجمكس عمى الركب جمسة المتقاضي أماـ قاضيو "

 .(6)}ًكتىاًبيىا{: "صحائؼ أعماليا"
                                                           

 (،مختصران.81/ 22البياف، لمطبرم ) انظر:اجامع -1
 (.165/ 13التفسير الكسيط ، لطنطاكم ) -2
، لمسمرقندم ) -3  (.281/ 3انظر: بحر العمـك
 (664تفسير الجبلليف، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  -4
 (.570/ 4التفسير الحديث، دركزة محمد عزت ) -5
 (.614/ 1أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -6
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 )الساعة(:المقصكد بيا يـك القيامة.

 البَلغة: رابعًا:
اـً ًبًو كىاٍسًتٍرعىاًء اأٍلىٍسمى  - مىٍيًو ًلبًلٍىًتمى ـى عى قيدًٌ ، كى ري اعىةي( ظىٍرؼه ميتىعىمًٌؽه ًب يىٍخسى يىٍكـى تىقيكـي السَّ ا يىًردي ًمٍف )كى اًع ًلمى

ٍصًؼ أىٍحكىاًلوً  ًلتىٍيًكيًؿ ذىًلؾى اٍليىكٍ  ،كى بىًر كى اعىةي فىالتٍَّأًكيدي ًبتىٍحًقيًؽ مىٍضميكًف اٍلخى ًئذو تىٍكًكيده ًؿ يىٍكـى تىقيكـي السَّ  .(1)ـً كيىٍكمى
مىاكىاًت كىاألٍرًض(: - ّلِلًَّ ميٍمؾي السَّ قدـ المجركر عمى ممؾ كذلؾ لمتخصيص: أم أف الممؾ هلل فقط كىك  )كى

 تصرؼكحده القادر عمى ال
اًثيىةن(: التعبير بالفعؿ المضارع لبلستقباؿ - تىرىل كيؿَّ أيمَّةو جى  أم إتياف ىذا اليـك في المستقبؿ. ،)كى
)كيؿ  أيمَّةو تيٍدعىى ًإلىى ًكتىاًبيىا(: جاءت كممة كتاب مفردة كنكرة غير معرفة لمداللة عمى انو يكجد كتاب  -

 كاحد لكؿ أمة.
 القراءات: خامسًا:
تىرىل  اًثيىةن كيؿ  أيمَّةو تيٍدعىى ًإلىى ًكتىاًبيىا( :" قرأ جميكر الناس: )كى  ،بالرفع عمى االبتداء« كؿ أمة»كيؿَّ أيمَّةو جى

الثانية « كؿ»األكلى، إذ في « كؿ»بالنصب عمى البدؿ مف « كٌؿ أمة تدعى»كقرأ يعقكب الحضرمي: 
 . (2)إيضاح مكجب الجثك" 

 ما يستفاد من اآليات: سادسًا:
 (3).كشر"أ خير مف عممت ما فيو ليا يستنسخ كاف الذم ككتابيا حسابيا إلى تدعى أمة كؿ أف" -1
 .(4)إثبات عقيدة كتابة أعماؿ العباد كتقديميا ليـ يـك القيامة في كتاب خاص -2
 دليؿ عمى أف المرء يحشر مع مف يحب يـك القيامة. ،حشر كؿ امة مع بعضيا البعض -3
بو في كتابو نجا، كمف خالفو ىمؾ ككاف مف األخسريف أعماال الذيف  إف مف كافؽ كتابو ما أمر هللا -4

 .(5)نيا كىـ يحسبكف أنيـ يحسنكف صنعاضؿ سعييـ في الحياة الد
اإليماف كالعمؿ الصالح سبب الفكز بالجنة كالنجاة مف النار، كأف الشرؾ كالمعاصي سبب  -5

 الخسراف المبيف.
كأما القضايا  ،فاف األمكر العقدية قطعية الثبكت ال اجتياد فييا ،الظف في العقائد كالكفر بيا -6

 .(6)المتجددة فيجكز فييا االجتياد
                                                           

 (.366/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر )  -1
 (.88/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )  -2

 (.288/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) 3-
 (.40/ 5انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم ) -4
 (162/ 25انظر: تفسير المراغي ) -5
 (.41/ 5ئرم )انظر: أيسر التفاسير، لمجزا -6
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 المطمب الثاني: كتابة أعمال العباد
 .(29الجاثية:) َىَذا ِكتَاُبَنا َيْنِطُق َعَمْيُكْم ِباْلَحقِّ ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتْنِسُخ َما ُكْنُتْم َتْعَمُموَن  تعالى:  قاؿ هللا

 المناسبة: أواًل:
لما اخبر تعالى بالجزاء يـك القيامة كذكر بعض أىكاؿ ىذا اليكـ بيف اف الكتاب الذم انزلو     

عمى عباده يفصؿ بينيـ بالحؽ كالعدؿ كما ذكر تعالى بأنو كاف يأمر الحفظة بنسخ كتسجيؿ أعماؿ 
 العباد لتككف شاىدة عمييـ.

 المعنى العام: ثانيًا:
يشيد  ،يحذر هللا تعالى عباده كيمفت انتباىيـ إلى أف أعماليـ مسجمة عنده تعالى في كتاب 

ـٍ ،عمى صاحبو يكـ القيامة بالخير أك الشر مىٍيكي كما كصؼ هللا تعالى ذلؾ بقكلو: )ىذا ًكتابينا يىٍنًطؽي عى
( أم: ىذا كتابنا الذم أنزلنا عميكـ، يفصؿ بينكـ بالحؽ الذم ىك ا ؽًٌ  .(1)لعدؿًباٍلحى

( أم: إنا كنا نأمر الحفظة بنسخ أعمالكـ ككتابتيا كٕاثباتيا    )ًإنَّا كينَّا نىٍستىٍنًسخي ما كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى
 .(2)عميكـ أكؿ فأكؿ فى الدنيا، فيى كفؽ ما عممتـ بالدقة كالضبط

 معاني المفردات: ثالثًا:
 .(3)}نستنسخ{: نثبت كنحفظ كنكتب

 .(4)فيو}يىنًطؽي{: يشيد بما 

 رابعًا: البَلغة:
استعارة مكنية، شٌبو الكتاب بشاىد يؤدم « ىذا كتابنا ينطؽ عميكـ بالحؽ»االستعارة المكنية: في قكلو:  -

  .(5)كجاء بصفة مف صفاتو كىي: النطؽ بالشيادة ،شيادتو بالحؽ كحذؼ المشبو بو
مىى ىىذىا  - ًميًر هللا عى فىظىةى ًبًكتىابىة اأٍلىٍعمىاؿ""كىٕاٍسنىاد فعؿ االستنساخ ًإلىى ضى اًزم  أًلىفَّ اّلِلَّى أىمىرى اٍلحى  .(6)ًإٍسنىاده مىجى

 .(6)اأٍلىٍعمىاؿ"

                                                           
 (.778انظر: تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -1
 (.163/ 25تفسير المراغي ) -2

 (664انظر: تفسير الجبلليف ، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  3-
 (614/ 1أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -4

ىػ(، دار اإلرشاد 1403أحمد مصطفى دركيش )المتكفى : (، لمحيي الديف بف 160/ 9انظر: إعراب القرآف كبيانو )5-
اإلرشاد لمشئكف الجامعية ،سكرية ، )دار اليمامة ، دمشؽ ، بيركت( ، ) دار ابف كثير، دمشؽ ، بيركت( الطبعة : 

 ىػ. 1415الرابعة ، 
 (370/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -6



258 
 

  



259 
 

 خامسًا: المطائف البيانية:
ٍممىةي مىقيكًؿ اٍلقىٍكًؿ اٍلميقىدًَّر، كىًىيى ميٍستىٍأنىفىةه اٍسًتٍئنىافنا  ( جي ؽًٌ ـٍ ًباٍلحى مىٍيكي ؤىاًؿ ًلتىكى  ،بىيىاًنياا)ىىذىا ًكتابينا يىٍنًطؽي عى ق ًع سي

اًليىا : مىا ىيكى طىًريؽي ثيبيكًت أىٍعمى ـٍ ٍف يىقيكؿي ًمٍنيي ًريعىًة اأٍليمًَّة اٍلمىٍدعيكًَّة،  ،مى ارىةي)ىذا( ًإمَّا ًإلىى ًكتىاًب شى شى كىاسـ اإٍلً
مىى تىٍأًكيًؿ اٍلًكتىاًب ًباٍلًجٍنًس عمى الكجيتيف اٍلميتىقىدًٌ  مىى ،ميفكىإًمَّا ًإلىى كيتيًب أىٍفرىاًدىىا عى ًميًر يىٍنًطؽي عى كىإًٍفرىادي ضى

ؽًٌ  ـٍ ًباٍلحى مىٍيكي ٍعنىى ىىًذًه كيتيبينىا تىٍنًطؽي عى اةن ًلمىٍفًظ ًكتابينا، فىاٍلمى  .(1)ىىذىا اٍلكىٍجًو ميرىاعى

 : ما يستفاد من اآليات:سادسان 
الحفظة عمى كؿ إنساف قطعية اإلثبات لؤلقكاؿ كاألفعاؿ، فإف صحائؼ األعماؿ التي تسجميا المبلئكة  -1

كالمفاجأة بالحقيقة كالكاقع كىك أف اّلِلَّ كاف يأمر مبلئكتو بنسخ ما  ،في الدنيا تشيد عمى أصحابيا
 (2)يعممو بنك آدـ في الدنيا.

 أف المبلئكة تسجؿ أعماؿ العباد بأمر مف هللا كببل زيادة كنقصاف أك تغيير. -2
 سجؿ أعماليـ كال يغفؿ عنو شيء مف أفعاليـ.فيك ي ،ضركرة االلتزاـ بأكامره تعالى كطاعتو  -3

  

                                                           
 (.368/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -1
 (288/ 25التفسير المنير لمزحيمي ) -2
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 سبب الخسران كفرسبب الفوز, و ال والعمل الصالح المطمب الثالث: اإليمان

اِلَحاِت َفُيْدِخُمُيْم َربُُّيْم ِفي َرْحَمِتِو َذِلَك ُىَو اْلَفْوُز  تعالى:  قاؿ هللا َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
الجاثية: ( َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َأَفَمْم َتُكْن آَياِتي ُتْتَمى َعَمْيُكْم َفاْسَتْكَبْرُتْم َوُكْنُتْم َقْوًما ُمْجِرِميَن   *اْلُمِبينُ 

30-31(. 

 أواًل: المناسبة:
بعد أف ذكر أىكاؿ العرض كالحساب، كأف أعماؿ كؿ أمة تعرض عمييا، كيقاؿ ليـ ىذا ما      

أردؼ ىذا بياف أنو بعد انتياء ىذا المكقؼ  ،الدنيا، فيك شيادة صدؽ ال شؾ فيياكتبتو الحفظة في 
يدخؿ الذيف آمنكا كعممكا الصالحات جنات النعيـ، كيكٌبخ الكافركف عمى ما فرط منيـ في الدنيا كيقاؿ 

 .(1)ليـ: ال عذر لكـ فى اإلعراض عف آياتي حيف كانت تتمى عميكـ إال االستكبار كالعناد
 : المعنى العام:ثانياً 

اًت       اًلحى ًمميكا الصَّ يميز هللا تعالى بيف أىؿ الحؽ كأىؿ الباطؿ في أعماليـ بقكلو:)فىأىمَّا الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
ًتًو( فأما الذيف آمنكا باهلل في الدنيا فكحدكه، كلـ يشرككا بو شيئا، كعممكا  ـٍ ًفي رىٍحمى ب يي ـٍ رى فىييٍدًخمييي

ًتًو( يعني الصالحات: أم: كعممكا بما أمرىـ  ب ييـٍ ًفي رىٍحمى ـٍ رى هللا بو، كانتيكا عما نياىـ هللا عنو )فىييٍدًخمييي
 .(2)في جنتو برحمتو

{ أم: المفاز كالنجاة كالربح كالفبلح الكاضح البيف الذم إذا حصؿ لمعبد  }ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلميًبيفي
 .(3)حصؿ لو كؿ خير كاندفع عنو كؿ شر

ـٍ فىاٍستىٍكبىٍرتيـٍ )كىأىمَّا  مىٍيكي ـٍ تىكيٍف آيىاًتي تيٍتمىى عى كا أىفىمى كيٍنتيـٍ قىٍكمنا ميٍجًرًميفى  الًَّذيفى كىفىري كا كى (: كىأىمَّا الًَّذيفى كىفىري
ـٍ أم: أفمـ تأتكـ رسمي بآياتي  مىٍيكي ـٍ تىكيٍف آياًتي تيٍتمى عى فيقاؿ ليـ عمى سبيؿ التكبيخ كالتقريع كالزجر: أىفىمى

الة عمى كحدانيتي كعمى صدقيـ فيما يبمغكنو عنى؟ بمى لقد جاءكـ رسمي بآياتي. فىاٍستىٍكبىٍرتيـٍ عف الد
كيٍنتيـٍ قىٍكمان ميٍجًرًميفى أم: ككنتـ في الدنيا قكما  االستماع إلييـ، كعف االستجابة ليـ، كٕاتباع دعكتيـ. كى

 .(4)عادتكـ اإلجراـ، كاجتراح السيئات، كاقتراؼ المنكرات
  

                                                           
 (.164/ 25تفسير المراغي ) -1
 (.85/ 22انظر: جامع البياف، لمطبرم ) -2
 (.778تيسير الكريـ الرحمف، لمسعدم )ص:  -3
 (.167/ 13التفسير الكسيط، لطنطاكم ) -4
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 ثالثًا: معاني المفردات:
{ تىكىبٍَّرتيـٍ  ،}اٍلفىٍكز اٍلميًبيف{ البيف الظاىر { كىاًفًريفى  ،}فىاٍستىٍكبىٍرتيـٍ  .(1)}ميٍجًرًميفى

ًتًو{: في جنتو كمغفرتو  .(2)}ًفي رىٍحمى

  رابعًا: البَلغة:
ال يحٌؿ فييا  مجاز مرسؿ عبلقتو الحالية أم في جنتو ألف الرحمة« فيدخميـ في رحمتو»في قكلو:  -

اإلنساف ألنيا معنى مف المعاني كٕانما يحٌؿ في مكانيا فاستعماؿ الرحمة في مكانيا مجاز أطمؽ فيو 
 .(3)الحاؿ كأريد المحؿ فعبلقتو الحالية

(: أسمكب استفياـ غرضو الببلغي التقرير كالتكبيخ. - ـٍ فىاٍستىٍكبىٍرتيـٍ مىٍيكي ـٍ تىكيٍف آيىاًتي تيٍتمىى عى  )أىفىمى
كيٍنتيـٍ قىٍكمنا ميٍجًرًميفى (: التنكير في كممة قكـ أفاد التحقير. -  )كى

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
إف أسمكب اآليات قكم نافذ مف شأنو أف يثير الرعب كالخشية مف هللا في قمكب الكافريف كفي  -1

 (4)المقابؿ يبعث في قمكب المؤمنيف الطمأنينة 
 ىك السبب في خسارتيـ في اآلخرة.إف إجراـ الكافريف كاستكبارىـ  -2
إف ثكاب المؤمنيف الذيف عممكا صالح األعماؿ، فأدكا الفرائض، كاجتنبكا المعاصي كالمنكرات ىك  -3

كفي المقابؿ جزاء الكافريف الذيف أشرككا باهلل إليا آخر، كاقترفكا  ،دخكؿ جنات الخمد كالنعيـ
 ،باع شرائعو كأحكامو ىك دخكؿ نار جينـالمعاصي، كتكبركا عف طاعة اّلِلَّ كقبكؿ أحكامو كٕات

 .(5)كىذا يدؿ عمى أف استحقاؽ العقكبة ال يحصؿ إال بعد مجيء الشرع
كىذا يدؿ  ،عدالة الجزاء عند هللا فجعؿ جزاء المؤمنيف المطيعيف لو الرحمة كالمغفرة كالفكز بالجنة  -4

 عمى أف عمؿ الخير في الدنيا ال يضيع ىباء بؿ يقابمو الجزاء.
هللا اإليماف بالعمؿ الصالح مما يدؿ عمى انو ال يكفي اإليماف أك العمؿ الصالح أحدىما دكف قرف  -5

 كيجب أف يككنا مع بعضيما لمفكز بالجنة كرضا هللا. آلخرل ا مكمبلن نيمم اآلخر فكبلن 
  

                                                           
 (.664تفسير الجبلليف، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  -1

 (.614/ 1التفاسير، البف الخطيب )أكضح  2-
 (.160/ 9إعراب القرآف كبيانو ، لمحيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش ) -3
 (.570/ 4انظر:  التفسير الحديث، لدركزة محمد عزت ) -4
 (.294/ 25انظر:  التفسير المنير، لمزحيمي ) -5
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 المطمب الرابع: الظن في العقائد كالكفر بيا.

َذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد  تعالى:  قاؿ هللا اَعُة َواِ  اَعُة اَل َرْيَب ِفيَيا ُقْمُتْم َما َنْدِري َما السَّ اَّللَِّ َحقّّ َوالسَّ
 .74الجاثية:   ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ َظنِّا َوَما َنْحُن ِبُمْسَتْيِقِنينَ 

 المعنى العام:أواًل: 
اعىةي ال رىٍيبى ًفييا    ؽ  كىالسَّ ما )كىإًذا ًقيؿى ًإفَّ كىٍعدى اّلِلًَّ حى اعىةي؟ ًإٍف نىظيف  ًإالَّ ظىناا كى ا السَّ قيٍمتيـٍ ما نىٍدًرم مى

( أم ككنتـ إذا قاؿ لكـ المؤمنكف: إنو سبحانو كتعالى باعثكـ مف قبكركـ بعد مكتكـ،  نىٍحفي ًبميٍستىٍيًقًنيفى
ى كٕاف الساعة التي أخبركـ أنو سيقيميا لحشركـ كجمعكـ لمحساب كالثكاب عمى الطاعة كالعقاب عم

قمتـ  -المعصية، آتية ال ريب فييا، فاتقكا هللا كآمنكا بو، كصدقكا برسكلو، كاعممكا لما ينجيكـ مف عذابو
لعتٌككـ كاستكباركـ متعجبيف مستغربيف، ما الساعة؟ نحف ال عمـ لنا بيا، كما نظنيا آتية إال ظنا ال 

 .(1)يقيف فيو
 معاني المفردات:ثانيًا: 

 .(2)حدسان، كنتكىـ تكىما كليس يقينان دس }إف نظف إال ظنان{ أم: نح
 .(3)} بمستيقنيف{ أم: بمتحققيف

 البَلغة:ثالثًا: 
اعىةي(اؿ اٍلعىٍيديًة  - ٍنوي ًباٍليىٍكـً  ،التٍَّعًريؼي ًفي )السَّ اعىةي اٍلبىٍعًث، أىٍم زىمىافي اٍلبىٍعًث كىمىا عيبًٌرى عى : سى كىًىيى

(4). 
 تنكير المفعكؿ المطمؽ ىنا لئلشارة إلى تحقيره كانو ظف ضعيؼ حقير.)ًإٍف نىظيف  ًإالَّ ظىناا(:  -
 فالسيف كالتاء لممبالغة. ،(: الفعؿ عمى كزف مستفعميف)ًبميٍستىٍيًقًنيف -

 ما يستفاد من اآليات:رابعًا: 
يكبخ الكفار كيقٌرعكف عمى تركيـ إتباع آيات اّلِلَّ في قرآنو ككتبو المنزلة عمى رسمو كاالستماع  -1

 يا.إلي
إذا قاـ المؤمنكف بتذكير الكفار بكعد اّلِلَّ بالثكاب كالعقاب كتأكيد أف الساعة آتية ال ريب فييا،  -2

أنكركا ذلؾ ككذبكه، كأجابكا : لسنا متحققيف كال كاثقيف بأف القيامة آتية، كىؤالء مف المشركيف ىـ 
 (5)الفريؽ الشاككف بالبعث كالقيامة

 إال استكباران منيـ مع عمميـ المطمؽ بكقكع يكـ البعث كالجزاء.جحكد الكفار كٕانكارىـ لمبعث ليس  -3

                                                           
 (.165/ 25تفسير المراغي ) -1
 (.435/ 12القرآف، البف لطؼ هللا الحسيني )انظر: فتح البياف في مقاصد  -2
 (.272/ 7تفسير القراف العظيـ، البف كثير ) -3
 (.372/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -4
 (، مختصران.294/ 25انظر: التفسير المنير، لمزحيمي ) -5
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 الخامس المبحث

 (73-77 ( اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد

 
 كفيو أربعة مطالب:

 .االستيزاء بآيات هللا وشرائعو كفر المطمب األول:

 .الجزاء من جنس العمل المطمب الثاني:

 .النعم عمى الشكر مشروعية المطمب الثالث:

 المطمب الرابع: الكبرياء هلل وحده.
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 المطمب األول: االستيزاء بآيات هللا وشرائعو كفر

 .(33الجاثية: )  َوَبَدا َلُيْم َسيَِّئاُت َما َعِمُموا َوَحاَق ِبِيْم َما َكاُنوا ِبِو َيْسَتْيِزُئونَ  تعالى:  قاؿ هللا

 أواًل: المناسبة:
كعندما  ،كاف ذلؾ إنما كاف استكبارا منيـ  ،بعد أف بيف تعالى جحكد الكفار كٕانكارىـ لمبعث       

بيف سبحانو كتعالى النتائج التي ترتبت عمى أقكاليـ  ,كصمكا في عنادىـ إلى حد كبير ال يطاؽ
يًٌئاتي ما عى  ،الباطمة ـٍ سى بىدا لىيي ـٍ مىا  ًمميكافيا ىك قد حؿ بيـ جزاء عنادىـ كاستكبارىـ فقاؿ: )كى اؽى ًبًي كىحى

 (.كىانيكا ًبًو يىٍستىٍيًزئيكفى 
 ثانيًا: المعنى العام:

يتحدث هللا عز كجؿ في ىذه اآلية ممتفتان إلى أسمكب الغيبة كذلؾ إيذانا مف هللا بالعذاب الشديد   
يًٌئىاتي مىا عىًمميكٍا( أم: كظير لي ـٍ سى بىدىا لىيي ـ في اآلخرة نتائج أعماليـ لمكافريف المنكريف لمبعث فيقكؿ:)كى

 ) اؽى ًبًيـ مَّا كىانيكٍا ًبًو يىٍستىٍيًزئيكفى القبيحة التي ارتكبكىا في الدنيا مثؿ إنكارىـ لمبعث كيقكؿ تعالى: )كىحى
 .(1)أم: نزؿ كحؿ بيـ العذاب الشديد الذم تكعدناىـ بو كالذم كانكا يستيزئكف بو في الدنيا

 ثالثًا: معاني المفردات:
بىدى  ًمميكٍا{ أم: ظير ليـ جزاء السيئات التي عممكىا}كى يًٌئىاتي مىا عى ـٍ سى  .(2)ا لىيي

اؽى{ أم: حؿ  .(3)}حى
 رابعًا: المطائف البيانية:

ًمميكٍا( يًٌئىاتي مىا عى ـٍ سى بىدىا لىيي ىنا عبر عف الجزاء بمفظ السيئات كفي ذلؾ إشارة إلى تماـ كتناسب : )كى
  .(4)حيث جعؿ الجزاء نفس العمؿ كىك: السيئات ،المعادلة بيف العمؿ كجزائو

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
في اآلخرة تنكشؼ الحقائؽ كتنجمي األمكر بنحك قاطع، كيظير ليؤالء الكفار جزاء سيئات ما  -1

 .(5)عممكا، كقبح جـر ما ارتكبكا، كيحيط بيـ إحاطة تامة ما كانكا يستيزئكف بو مف عذاب اّلِلَّ 
  اإلنساف كعبل كاستكبر في الدنيا فاف عذاب االخرة سيصيبو ال محالة.ميما طغى  -2
  .(6)كالعقاب في اآلخرة ،بياف أف االستكبار كاالستيزاء بآيات هللا كشرائعو كفر مكجب لمعذاب -7

                                                           
 (.175/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) -1

 (.615/ 1طيب )أكضح التفاسير، البف الخ 2-
 (.164/ 25تفسير المراغي ) -3

 (.374/ 25انظر:  التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) 4-
 (.294/ 25التفسير المنير، لمزحيمي ) -5

 (.43/ 5انظر: أيسر التفاسير، لمجزائرم ) 6-
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 المطمب الثاني: الجزاء من جنس العمل

ِلَقاَء َيْوِمُكْم َىَذا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن َوِقيَل اْلَيْوَم َنْنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم  تعالى:  قاؿ هللا
َيا َواَل ُىْم َذِلُكْم ِبَأنَُّكُم اتََّخْذُتْم آَياِت اَّللَِّ ُىُزًوا َوَغرَّْتُكُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا َفاْلَيْوَم اَل ُيْخَرُجوَن ِمنْ  * َناِصِرينَ 

 . )35-34الجاثية: (   ُيْسَتْعَتُبونَ 

 أواًل: المناسبة:
بعد أف بيف تعالى بأف الكافريف سيحؿ بيـ العذاب كاليبلؾ جراء عنادىـ كاستيزائيـ بيف تعالى      

فكما أنيـ لـ يبالكا بمقاء هللا كلـ ييتمكا فاف هللا  ،ىنا بأف العذاب الذم سيصيبيـ ىك مف جنس أعماليـ
أيضا لف يبالي بيـ كسينساىـ في العذاب كأنو لف يككف ليـ أنصار يدفعكا عنيـ ىذا العذاب األبدم 

فبل تنفع  ،الذم ال خركج منو فبل مأكل ليـ إال جينـ كال يسمح ليـ حتى بطمب االعتذار كال العتاب
 التكبة .

 العام: ثانيًا: المعنى
يكبخ هللا عز كجؿ المشركيف الذيف اتبعكا أنصارىـ في الدنيا كلـ ييتمكا بأمر اآلخرة بقكلو:   

( أم: كقيؿ ـٍ ًمٍف ناًصًريفى ما لىكي ـي النَّاري كى مىٍأكاكي ـٍ ىذا كى ـٍ كىما نىًسيتيـٍ ًلقاءى يىٍكًمكي ًقيؿى اٍليىٍكـى نىٍنساكي ليـ  )كى
التيكـ كالسخرية: اليكـ نترككـ في العذاب، كما تركتـ العمؿ لمقاء يكمكـ تغميظا في العقكبة كٕامعانا في 

كال مستنصر يستنصر لكـ ممف  ،ىذا كلـ تبالكا بو، كليس لكـ مستنقذ ينقذكـ منو، كال شفيع يشفع لكـ 
 .(1)يعذبكـ

 كفي تفسير ىذا النسياف كجياف: 
 د ليـك الميعاد.: نترككـ في العذاب كما تركتـ الطاعة التي ىي الزااألول
كما لـ تبالكا أنتـ بمقاء يكمكـ كلـ تمتفتكا إليو  ،: نجعمكـ بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى بو الثاني

 . (2)بؿ جعمتمكه كالشيء الذم يطرح نسيا منسيان 

ثـ بيف تعالى سبب العذاب فقاؿ:)ذلكـ بأنكـ اتخذتـ آيات هللا ىزكان( أم: ذلؾ العذاب العظيـ، 
كـ اتخذتـ القرآف ىزكان كلعبا كسخريان )كغرتكـ الحياة الدنيا( أم: خدعتكـ الدنيا بزخارفيا بسبب أن

 .(3)كأباطيميا الفانية التي ال بقاء ليا فظننتـ أنو ال دار غيرىا كال بعث كال نشكر
ثـ انتقؿ هللا الى كصؼ شيء مف احكاؿ العذاب فبيف انو ال خركج منو كال تكبة في ذلؾ 

(  ،قاؿ تعالى: )فىاٍليىٍكـى ال ييٍخرىجيكفى ًمٍنيا( أم: مف النار فبقائيـ ىناؾ ابدم  ،الكقت  ـٍ ييٍستىٍعتىبيكفى )كىال ىي
                                                           

 (.166/ 25انظر:  تفسير المراغي ) -1
 (.682/ 27مفاتيح الغيب ، لمرازم ) -2
 (.436/ 12البياف في مقاصد القرآف، البف لطؼ هللا الحسيني )انظر: فتح  -3
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أم: كال ىـ يطمب منيـ أف يرضكا ربيـ أك يعتذركا لو ، بأف يتكبكا إليو مما كاف منيـ مف كفر كفسكؽ 
 .(1)في الدنيا، ألف التكبة قد فات أكانيا

 المفردات:ثالثًا: معاني 
ـي{: خدعتكـ  ٍتكي { أم: ال يسترضكف؛ ألف االستعتاب: االسترضاء، كاإلعتاب:  ،}كىغىرَّ ـٍ ييٍستىعىتىبيكفى }كىالى ىي

 .(2)ىك مف العتاب أم: كال ىـ يعاتبكفإزالة الشككل. أك 
ـٍ ًفي النَّار {: نىٍتريككي ـٍ اكي {: مانعيف منو ،}نىٍنسى ٍكتيـٍ اٍلعىمىؿ ًلًمقىاًئًو }نىاًصًريفى { أىٍم: تىرى ـٍ  (3)}نىًسيتيـٍ ًلقىاء يىٍكمكي

كنا{: يعني سخرية  .(4)}ىيزي
{: مثكاكـ كمستقركـ النار) ـي النَّاري ٍأكاكي  .(5)}مى

 رابعًا: البَلغة:
كلمتقميؿ مف  ،إًلسقاطيـ مف رتبة الخطاب )فاليكـ الى ييٍخرىجيكفى ًمٍنيىا(: فيو التفات مف الخطاب إلى الغيبة -

 .(6)شأنيـ
- :)  فالسيف كالتاء لممبالغة. ،الفعؿ عمى كزف مستفعميف )ييٍستىٍعتىبيكفى
(: )كىالى  - ـٍ ييٍستىٍعتىبيكفى قدـ الضمير ىـ عمى الفعؿ المنفي بحرؼ النفي ال ىينىا تىٍعًريضه ًبأىفَّ اّلِلَّى ييٍعًتبي  ىي

، أىٍم  ـٍ ٍيرىىي ، أىٍم يٍغفر لىييـغى ٍؤًمًنيفى ييٍرًضي اٍلمي
(7). 

ـٍ ىذا(: استعارة تمثيمية حيث شبو حاؿ مف تركو هللا في العذاب  - ا نىًسيتيـٍ ًلقىآءى يىٍكًمكي ـٍ كىمى اكي )اليكـ نىنسى
 كنسيو بحاؿ  السجيف الذم حبس كنسي مف الطعاـ كالشراب.

(: قصد بو المقابمة  - ـٍ كىما نىًسيتيـٍ كالمتبادر إلى الذىف    ،المفظية ألف هللا عز كجؿ متنزه عف النسياف)نىٍنساكي
أنو أريد بو التناسي كاإلىماؿ كعدـ المباالة بيـ كعدـ إخراجيـ مف نطاؽ رحمة هللا كما كانت ىذه 

 .(8)الرحمة تصيبيـ في الدنيا
(: الكاؼ ىنا لمتعميؿ أم: ألنكـ نسيتـ. - ا نىًسيتيـٍ ـٍ كىمى اكي  )اليكـ نىنسى

                                                           
 (.168/ 13انظر: التفسير الكسيط، لطنطاكم ) -1
 (.615/ 1أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -2
 (.665تفسير الجبلليف ، لجبلؿ الديف السيكطي، جبلؿ الديف المحمي )ص:  -3
 (.88/ 22جامع البياف، لمطبرم ) -4

، لمسمرقندم )  5-  (.282/ 3بحر العمـك
 (.176/ 3انظر: صفكة التفاسير، لمصابكني ) -6
 (.377/ 25انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -7
 (.570/ 4انظر: التفسير الحديث، لدركزة محمد عزت ) -8
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ًؿ أًلىنَّوي أىكٍ  - اًز اٍلميٍرسى ًبيًؿ اٍلمىجى مىى سى ا ًفيًو ًمفى اأٍلىٍحدىاًث عى مىى مى (:أيٍطًمؽى اٍليىٍكـي عى ًلقىاءي اٍليىٍكـً زي ًمٍف تىٍعدىاًد    )كى جى
مىى اأٍلىٍعمىاؿً  زىاًء عى اًء اٍلجى ٍنذي اٍلبىٍعًث ًإلىى قىضى اًصمىًة مي  .(1)اأٍلىٍىكىاًؿ اٍلحى

(: كصؼ -  اليكـ باسـ اإلشارة إضافة إلى تعريفو كذلؾ لتمييزه عف أم يـك أخر. )اليـك
)كغرتكـ الحياة الدنيا(: بسبب أف المغررات حاصمة في الدنيا اسند التغرير إلى الحياة عمى سبيؿ  -

 .(2)المجاز العقمي الف ذلؾ جامع ألسباب الغركر

 خامسًا: القراءات:
كقرأ  يستعتبكف{ قرأ حمزة كالكسائي: }يخرجيكف{ بفتح الياء كضـٌ الراء }فاليكـ الى يخرجيكف ًمٍنيىا كىالى ىـ

فحٌجة مف فتح قكلو تعالى: يريدكف أف يخرجكا مف النار كما  ،}يخرجيكف{ بضـٌ الياء كفتح الراءالباقكف: 
[ 107)ربنا أخرجنا منيا( ]المؤمنكف: [. كحٌجة مف ضـٌ الياء قكلو تعالى:37ىـ بخارجيف منيا ]المائدة:

 .(3)كيقكيو قكلو: كال ىـ يستعتبكف

 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
جمع هللا تعالى عمى الكافريف مف كجكه العذاب ثبلثة أشياء ىي: قطع رحمة اّلِلَّ تعالى عنيـ  -1

 .(4)بالكمية، كصيركرة مسكنيـ كمستقرىـ النار، فقداف األنصار كاألعكاف
يانيـ ثبلثة أنكاع مف األعماؿ القبيحة: كىي اإلصرار السبب في استحقاؽ الكافريف لمعذاب ىك إت -2

عمى إنكار الديف الحؽ، كاالستيزاء بو كالسخرية منو، كاالستغراؽ في حب الدنيا، كاإلعراض 
ٍذتيـٍ آياًت اّلِلًَّ  ـي اتَّخى ـٍ ًبأىنَّكي بالكمية عف اآلخرة كالكجياف األكؿ كالثاني داخبلف في قكلو تعالى: ذًلكي

كان كالك  ياةي الد ٍنياىيزي ـي اٍلحى ٍتكي  .(5)جو الثالث ىك المراد مف قكلو تعالى: كىغىرَّ
البقاء األبدم لمكافريف في النار كعدـ الخركج منيا، كانقطاع األمؿ في التكبة كالرجكع إلى هللا  -3

ٌـو أيًعيديكا  كا ًمٍنيىا ًمٍف غى ا أىرىاديكا أىٍف يىٍخريجي ذيكقيكا عىذىابى كطمب االعتذار، قاؿ تعالى: }كيمَّمى ًفييىا كى
ًريًؽ{ ]الحج:   [.22اٍلحى

فيجب عمى اإلنساف أف يرجع إلى هللا قبؿ  ،انقطاع األمؿ في التكبة كالرجكع إلى هللا عز كجؿ -4
 فكات األكاف .

  

                                                           
 (.375/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -1
 (.376/ 25ر )انظر: التحرير كالتنكير، البف عاشك  -2
 (.179/ 6) الحسف بف أحمد بف عبد الغفار انظر: الحجة لمقراء السبعة، -3
 (.682/ 27انظر: مفاتيح الغيب ، لمرازم ) -4
 (.295/ 25انظر:  التفسير المنير، لمزحيمي ) -5
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 المطمب الثالث: مشروعية الشكر عمى النعم

َماَواِت َوَربِّ  تعالى:  قاؿ هللا   .(36الجاثية: )  اأْلَْرِض َربِّ اْلَعاَلِمينَ َفِممَِّو اْلَحْمُد َربِّ السَّ

 أواًل: المناسبة:
 ،بعد أف بيف هللا بأف الجزاء مف جنس العمؿ فكاف ال بد مف حمد هللا عمى ىذه النعمة العظيمة     

كيؼ ال  ،كىي جعؿ جزاء المرء عمى أفعالو مف جنسيا فاتبع هللا اآلية بالحمد كالشكر هلل عمى ذلؾ 
 كىك رب السماكات كاألرض كخالؽ ىذا الككف بكؿ ما فيو كىك رب العاقميف كغير العاقميف. 

 ثانيًا: المعنى العام:
ٍمدي      يرشد هللا عباده إلى التكجو إليو بالحمد فيك خمقيـ كخالؽ ىذا الككف يقكؿ تعالى: )فىًممًَّو اٍلحى

ماكاًت كىرىبًٌ اأٍلىٍرًض رىبًٌ  ( أم: فممو الحمد عمى أياديو عمى خمقو، فإياه فاحمدكا، كلو رىبًٌ السَّ اٍلعالىًميفى
فاعبدكا، فكؿ ما بكـ مف نعمة فيك مصدرىا دكف ما تعبدكف مف كثف أك صنـ، كىك مالؾ السمكات 
السبع، كمالؾ األرضيف السبع، كمالؾ جميع ما فييٌف كخالؽ ما فييما مف مخمكقات عاقمة كاإلنساف 

 .(1)لحيكانات كالجمادات كغيرىاقمة كاكغير عا
 ثالثًا: معاني المفردات:

ٍكر كاٍلمنَّة  ٍمدي{ : الش   .(2)}رىبًٌ اٍلعىالميف{ رب كؿ ًذم ركح دب عمى كىجو األىٍرض ،}فىًممًَّو اٍلحى

 رابعًا: البَلغة:
ٍمدي(: قدـ المجركر عمى الحمد لبلختصاص أم: أف هللا كحده ىك المختص  - كلو الحؽ  ،بالحمد)فىًممًَّو اٍلحى

 الكامؿ بو.
ٍأًف الر بيكًبيَّ  - ماكاًت كىرىبًٌ اأٍلىٍرًض(: عيًطؼى كىرىبًٌ اأٍلىٍرًض ًبتىٍكًريًر لىٍفًظ رىبًٌ ًلمتٍَّنًكيًو ًبشى ًة أًلىفَّ رىبَّ )رىبًٌ السَّ

اًء كىاأٍلىٍرضً  مى مىى أىٍىًؿ السَّ ٍمديهي عى مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىًحؽ  حى  .(3)السَّ
(: تغميب لفظ العالميف عمى العقبلء كغير العقبلء - فالمقصكد كؿ ما خمؽ هللا تعالى مف  ،)اٍلعالىًميفى

 كالتعريؼ فييا يفيد الشمكؿ. ،عاقمة غيرك مخمكقات عاقمة 
 خامسًا: القراءات:

ماكاًت كىرىبًٌ اأٍلىٍرًض(: قراءة الناس:  أ ابف بالخفض في الثبلثة عمى الصفة. كقر « ربٌ »)رىبًٌ السَّ
 .(4)محيصف: بالرفع فييا عمى معنى ىك ربٌ 

                                                           

 (.167/ 25انظر:  تفسير المراغي ) 1-
 (.422تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس ،البف عباس)ص:  -2
 (.377/ 25التحرير كالتنكير، البف عاشكر ) -3
 (.90/ 5المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية ) -4
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 سادسًا: ما يستفاد من اآليات:
الحمد كالثناء بالجميؿ كمو عمى اّلِلَّ تعالى الخالؽ كالمالؾ لكؿ الككف سمائو كأرضو، كعكالمو،  -1

كالمتفرد بالعظمة كالجبلؿ، كالبقاء كالسمطاف، كالقدرة كالكماؿ، كالحكمة الباىرة كالرحمة كالفضؿ 
، كذلؾ يدؿ عمى أنو ال إلو لمخمؽ إال ىك، كال رب سكاه، كال محسف كال متفضؿ إال ىك  .(1)كالكـر

 .(2)مشركعية الحمد عند الفراغ مف أم عمؿ صالح أك مباح -2
 فيك خالؽ الككف كالمخمكقات عمى اختبلفيا. ،ال احد يستحؽ الحمد سكل هللا تعالى -3

 المطمب الرابع: الكبرياء هلل وحده
َماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  تعالى:  هللاقاؿ   .(37الجاثية: )  َوَلُو اْلِكْبِرَياُء ِفي السَّ

 أواًل: المناسبة:
جاءت اآلية خاتمة لمسكرة كخاتمة لحكاية مكاقؼ الكفار كأقكاليـ كٕانذارىـ جريا عمى أسمكب 

كىي خاتمة قكية حقا، فاهلل الذم أنزؿ  ،النظـ القرآني في سكر عديدة كبخاصة في سمسمة الحكاميـ
آياتو التي قررت ما قررت مف ربكبيتو الشاممة كعظمة ككنو ىك المستحؽ لمحمد كلو كحده الكبرياء 
كالتعالي كالسمطاف كالعزة كالحكمة في تصريؼ أمكر العباد فيك العزيز القكم الحكيـ رٌب العالميف 

 .(3)جميعا

 ثانيًا: المعنى العام:
لىوي الكبريآء يخت     ـ تعالى ىذه السكرة بآية قكية فيبيف انو كحده المستحؽ لمعزة كالكبرياء فيقكؿ: }كى

ثـ  ،ًفي السماكات كاألرض{، أم: كلو العظمة كالسمطاف كالجبلؿ في السماكات السبع كاألرضيف السبع
عزيز في نقمتو مف }كىىيكى العزيز الحكيـ{، أم: كىك ال،منيا العزة كالحكمة ،يبيف بعضا مف صفاتو

كال يقدر عمى ذلؾ كال عمى شيء  ،أعدائو، القاىر كؿ ما دكنو، الحكيـ في تدبيره كتصريفو لشؤكف خمقو
 .(4)منو أحد غيره، ال إلو إال ىك

 ثالثًا: معاني المفردات:
لىوي اٍلًكٍبًريىآءي{: العظمة كالجبلؿ، كالبقاء كالسمطاف  .(5)}كى

  

                                                           
 (295/ 25التفسير المنير لمزحيمي ) -1
 (43/ 5أيسر التفاسير لمجزائرم ) -2
 (.571/ 4انظر: التفسير الحديث، لدركزة محمد عزت  ) -3

 (.6802/ 10) محمد مكي بف أبي طالب يبالى بمكغ النياية، أل انظر:اليداية 4-
 (.615/ 1أكضح التفاسير، البف الخطيب ) -5
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 رابعًا: البَلغة:
لىوي  -  اٍلًكٍبًريىاءي(: قدـ المجركر عمى الكبرياء لبلختصاص أم: أف هللا كحده ىك المختص بالكبرياء.)كى
ـي(: صيغة مبالغة عمى كزف فعيؿ تفيد المبالغة كالزيادة في معنى العزة كالحكمة. - ًكي  )اٍلعىًزيزي اٍلحى

 خامسًا: ما يستفاد من اآليات:
 المستغني عف غيره الذم ىك األعظـ كاألكبر مف كؿ الكبرياء كالعظمة ال يمكف أف يككنا لغير هللا -1

 .(1)شيء فمف حاكؿ التشٌبو باهلل فييما انحرؼ عف الحؽ كاستحؽ عذاب هللا
كيستسمـ  ،كينحني لو كؿ جبار،حيث يتصاغر أمامو كؿ كبير ،الكبرياء المطمؽ هلل في ىذا الكجكد -2

 .(2)لمكبرياء كالربكبية كالعزة كالحكمة المدبرة ،كؿ متمرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.571/ 4التفسير الحديث، لدركزة محمد عزت  ) -1
 (.3234/ 5انظر:  في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ) -2
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 والتوصيات الخاتمة
 

 :عمى كتشتمؿ

 النتائج أىم :أوال 

 توالمقترحا التوصيات أىم :ثانيا 
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 الخاتمة
 سيدنا كالمرسميف األنبياء خاتـ عمى كالسبلـ كالصبلة الصالحات، تتـ بنعمتو الذم هلل الحمد

 .ىديو عمى سار كمف كصحبو، آلو كعمى ، لؤلمة كنصح ، الرسالة كأدل ، األمانة بمغ  محمد
 :بعد أما

 أفتعالى  كاسألو ،البحث ىذا ٕاتماـكٕ  كتابة عمى كأعانني كفقني، أف ران كثي حمدان  هللا أحمد فإني
  قارئو. نافعان  ثمارىه، مؤتيان ىذا الجيد المتكاضع  يككف 

ؿ التي كالتكصيات النتائج كأىـ أبرز فيذه  .الباحث إلييا تكصَّ

 :البحث نتائج  :أوالً 
  إلى سعادة الداريف كجكب االعتصاـ بالقراف الكريـ ك فيـ معانيو لمكصكؿ. 
 شرؼ العمـك أ كىك كالسكر، لآليات كمعمَّقة شاممة راسةد إلى يحتاج جديد، عمـ السكر مقاصد عمـ

 .الكريـ بالقرآف لتعم قو
  صكلو.أعمـ التفسير ركيزة أساسية مف دعائـ العمـ الشرعى ك 
 إلمكانية ،كقكة البصيرة ،كصفاء ذىف ،مزيد جيد إلىالسكر يحتاج  مقاصد عمـ في البحث 

 .فريدان  قرآنيان  منيجان  بذلؾ فيككف الناس، في حياة لمتطبيؽ قابمة نظريات إلىالكصكؿ 
 رآف بالق كالعناية النفس، في العقيدة رسكخ عمى يبعث ،كأىدافيا اآليات مقاصد معرفة 

 .إليو كالتحاكـ عميو، كاإلقباؿ
 كتضع ، الحياة شؤكف عجمي تعالج ،متنكًٌعة فآفقضايا القر  ،كٕاعجاز ىداية كتاب الكريـ القرآف 

 .الحمكؿ ىذه مف جزء اآليات مقاصدك  لمشكبلتيا، الحمكؿ
 التكحيد قضيةك ديةقايا العالقض تعالجفيي  ،الفترة المكية  فينزلت الحزب الخمسيف  آيات، 

 .يتبعيا كما ،كاإليماف باهلل
 محمد رسالة القرآف ك مف مكقفيـ كاف ككيؼ ،المشركيف حقيقة اآليات تبيف ، فيو تنبيو كىذا 

 األفعاؿ.ك  في األقكاؿ تيـمخالف ك ،لمبراءة منيـ ،ممسمميفل داللة
 ربط عمى يساعد مام ،السكرة الكاحدة آيات بيف المناسبات كجكه مف مجمكعة البحث حقؽ 

 ببعض. مكضكعاتيا
 مجمكعة مف المطائؼ البيانية  ك ،لآليات اإلجمالي كالمعني ،المفردات معاني عمى البحث احتكل

 .كالخاصة لمعامة المعنى كاضح يجعمو مام ،كببلغة القراف الكريـ
 كحدة تبرز التي ،اآليات مف المستفادة كالعظات كالدالالت العبر مف الكثير إلى البحث تكصؿ 

 في أجمؿ صكرة. ونظمككماؿ  ، توركع ك بنائو
  



273 
 

 :والمقترحات التوصيات :ثانيا
 عيف ت األني ،كدراسة كتب التفسير الدقيؽ، كالفيـ كالتدبر كالحفظ بالتبلكة الكريـراف الق عمى اإلقباؿ

 كاستنباط األحكاـ المتعمقة بيا. ، اآلياتعمى فيـ 
 مقاصد التي مف خبلليا يتـ التعرؼ عمى ،عمى دراسة كتب التفسير الشرعي العمـ طمبة حث 

 .الدخكؿ فيوك  ئلسبلـل الناس تقرًٌب ،كاقعية بأحكاـ كالخركج كاآليات، السكر
 المقاصد ىذه تككف كأف ،كٕاعجازه الكريـ القرآف عظمة بياف في المستنبطة المقاصد االستفادة مف 

 .تعالى هللا إلى الدعكة فيىدفان 
 ألنيا مرحمة  ،السيما المرحمة االبتدائية ،في جميع مراحؿ الدراسةتدرس مادة التفسير  أف اقترح

  .التأسيس كالبناء
  إلبراز عظمة ،العالـ عمى فضائيات ،المختمفة  غات األجنبيةحمقات تفسيرية بالمالقياـ بإعطاء

 كسماحة اإلسبلـ.
 القرآف بياف عظمةل ،الدكؿ الكافرة في كتكزيعيا ،القياـ بعمؿ ترجمة لبعض كتب التفسير. 

 :وختاماً 
 نفسي فمف نسياف أك لغك أك سيك أك خطأ مف كاف كما تعالى، هللا فمف صكاب مف كاف فما      

 يكـ لييجعمو ذخران   كأف ، الكريـ لكجو خالصان  ىذا عممي يجعؿ فأ: أسأؿ تعالى فاهلل كالشيطاف،
 .العالميف رب هلل كالحمد ، سميـ بقمبو  هللا مف أتى إال بنكف كال ماؿ عينف ال يـك ، القيامة
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 القرآنية اآليات فيرس :أوال

رقم  طرف االية م
 اآلية

رقم 
 الصفحة

 سورة البقرة
1- لـآ  1 174 
2-  ٍيبى ًفيًو ىيدنل ًلٍمميتًَّقيفى    2 174ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى
3-  قيكديىىا النَّاسي لىٍف تىٍفعىميكا فىاتَّقيكا النَّارى الًَّتي كى ـٍ تىٍفعىميكا كى    24 188فىًإٍف لى
4-  ٍـ مىٍيكي كا ًنٍعمىًتيى الًَّتي أىٍنعىٍمتي عى    47 232يىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍذكيري
5-  ًٍكًجو ا ييفىرًٌقيكفى ًبًو بىٍيفى اٍلمىٍرًء كىزى    102 76فىيىتىعىمَّميكفى ًمٍنييمىا مى
6-  ًٍكًجو ا ييفىرًٌقيكفى ًبًو بىٍيفى اٍلمىٍرًء كىزى    113 76فىيىتىعىمَّميكفى ًمٍنييمىا مى
7-  َّب وي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييف ـى رى اًعميؾى كىإًًذ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي    124 35قىاؿى ًإنًٌي جى
8-  ـٍ قىاؿى أىٍسمىٍمتي ًلرىبًٌ اٍلعىالىًميفى ب وي أىٍسًم    131 35ًإٍذ قىاؿى لىوي رى
9-  كىاتَّقيكا اّلِلَّى كىاٍعمىميكا أىفَّ اّلِلَّى مىعى اٍلميتًَّقيفى  194 194 

10-  ـٍ ًمٍف آيىةو ـٍ آتىٍينىاىي ٍؿ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كى   211 194بىيًٌنىةو سى
11- كفى ًمفى الًَّذيفى آمىنيكا ري يىٍسخى يىاةي الد ٍنيىا كى كا اٍلحى يًٌفى ًلمًَّذيفى كىفىري   212 194زي
12  اًعفىوي ننا فىييضى سى ا حى ٍف ذىا الًَّذم ييٍقًرضي اّلِلَّى قىٍرضن    245 19مى
13-  اًعفىوي ننا فىييضى سى ا حى ٍف ذىا الًَّذم ييٍقًرضي اّلِلَّى قىٍرضن   245 225مى
14-  ًميـه ٍيءو عى ـي اّلِلَّي كىاّلِلَّي ًبكيؿًٌ شى ييعىمًٌميكي    282 2كىاتَّقيكا اّلِلَّى كى
15-  ًميـه ٍيءو عى ـي اّلِلَّي كىاّلِلَّي ًبكيؿًٌ شى ييعىمًٌميكي   282 194كىاتَّقيكا اّلِلَّى كى

 سورة ال عمران
16-  ًاء مى ٍيءه ًفي اأٍلىٍرًض كىالى ًفي السَّ مىٍيًو شى    5 120ًإفَّ اّلِلَّى الى يىٍخفىى عى
17-  ٍؤًمًنيفى الى يىتًَّخًذ اٍلميٍؤًمنيكفى اٍلكىاًفًريفى أىٍكًليىاءى ًمٍف دي    28 34 كًف اٍلمي
18-  مىقىوي ًمٍف تيرىابو ـى خى ى ًعٍندى اّلِلًَّ كىمىثىًؿ آدى ثىؿى ًعيسى    59 97ًإفَّ مى
19-  مىقىوي ًمٍف تيرىابو ـى خى ى ًعٍندى اّلِلًَّ كىمىثىًؿ آدى ثىؿى ًعيسى   59 97ًإفَّ مى
20-  ٍيئنا ـٍ شى ـٍ كىٍيديىي ر كي تىتَّقيكا الى يىضي كا كى    120 195ًإٍف تىٍصًبري
21-  ًـو ًلٍمعىًبيد ـٍ كىأىفَّ اّلِلَّى لىٍيسى ًبظىبلَّ ا قىدَّمىٍت أىٍيًديكي     182 229ذىًلؾى ًبمى
22-  ًكر يىاةي الد ٍنيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيري ا اٍلحى مى    185 175كى

 سورة النساء
23-  ًٍَّيًر اّلِل لىٍك كىافى ًمٍف ًعٍنًد غى كفى اٍلقيٍرآفى كى  ىػ   82أىفىبلى يىتىدىبَّري
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24-  ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة الى رىٍيبى ًفيًو    87 253اّلِلَّي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى لىيىٍجمىعىنَّكي
25-  ًًإفَّ اٍلمينىاًفًقيفى ًفي الدٍَّرًؾ اأٍلىٍسفىًؿ ًمفى النَّار  145 188 

 سورة المائدة
26-   ـى ٍريى    17 124لىقىٍد كىفىرى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ اّلِلَّى ىيكى اٍلمىًسيحي اٍبفي مى
27-  }بىا قيٍربىاننا ؽًٌ ًإٍذ قىرَّ ـى ًباٍلحى ـٍ نىبىأى اٍبنىٍي آدى مىٍيًي  195 27 كىاٍتؿي عى
29- اًرًجيفى ًمٍنيىا ـٍ ًبخى مىا ىي كا ًمفى النَّاًر كى    37 195ييًريديكفى أىٍف يىٍخريجي
30-  ٍـ ٍف أىٍشيىاءى ًإٍف تيٍبدى لىكي    101 195يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍسأىليكا عى

 سورة االنعام
31-  ًميـه ًكيـه عى ـٍ ًإنَّوي حى ٍصفىيي ـٍ كى يىٍجًزيًي    139 229سى

 سورة االعراف
32-  ـٍ بىرىكىاتو مىٍيًي لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلقيرىل آمىنيكا كىاتَّقىٍكا لىفىتىٍحنىا عى    96 195كى
33-  ًَّكا ًإفَّ اأٍلىٍرضى ّلِل ى ًلقىٍكًمًو اٍستىًعينيكا ًباّلِلًَّ كىاٍصًبري    128 103قىاؿى ميكسى
34-  ا ًعٍممييىا اىىا قيٍؿ ًإنَّمى اعىًة أىيَّافى ميٍرسى    187 105يىٍسأىليكنىؾى عىًف السَّ
35-  كا ٍيطىاًف تىذىكَّري ـٍ طىاًئؼه ًمفى الشَّ يي    201 195ًإفَّ الًَّذيفى اتَّقىٍكا ًإذىا مىسَّ

 سورة التوبة
36-  ٍٍدتيميكىيـ ٍيثي كىجى   5 127فىاٍقتيميكا اٍلميٍشًرًكيفى حى
37-  ٍف ًإفَّ اّلِلَّى مىعىنىا    40 136الى تىٍحزى
38-  ـٍ كىأىفَّ اّلِلَّى نىٍجكىاىي ـٍ كى ـي ًسرَّىي ـٍ يىٍعمىميكا أىفَّ اّلِلَّى يىٍعمى    78 137أىلى

 سورة يونس
39-  ٍمؽى ثيَـّ ييًعيديهي ًليىٍجًزمى الًَّذيفى آمىنيكا    4 253ًإنَّوي يىٍبدىأي اٍلخى
40-  نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى     62 195أىالى ًإفَّ أىٍكًليىاءى اّلِلًَّ الى خى
41-  كىانيكا يىتَّقيكفى نيكا كى   63 195الًَّذيفى آمى
42-  ًفي اآٍلًخرىًة الى تىٍبًديؿى يىاًة الد ٍنيىا كى    64 195لىييـي اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحى

 سورة ابراىيم
43-  ٍلىًئٍف كىفىٍرتيـ ـٍ كى ىًزيدىنَّكي كىٍرتيـٍ ألى ـٍ لىًئٍف شى ب كي    7 224كىإًٍذ تىأىذَّفى رى
44-  ٍـ ٍيطىافي لىمَّا قيًضيى اأٍلىٍمري ًإفَّ اّلِلَّى كىعىدىكي قىاؿى الشَّ   22 57كى

 سورة الحجر
45-  ـٍ أىٍجمىًعيفى ـى لىمىٍكًعديىي يىنَّ    43 188كىإًفَّ جى
46-  كـه ٍقسي ٍزءه مى ـٍ جي ٍبعىةي أىٍبكىابو ًلكيؿًٌ بىابو ًمٍنيي   44 188لىيىا سى
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 سورة النحل
47-  اًئره ًمٍنيىا جى ًبيًؿ كى مىى اّلِلًَّ قىٍصدي السَّ    9كىعى
48-  ًادعي إلى سبيًؿ ربٌوؾى بالحكمًة كالمكعظًة الحسنة 125 94 
49-  ـٍ ميٍحًسنيكفى ًإفَّ اّلِلَّى مىعى الًَّذيفى اتَّقىٍكا   128 194كىالًَّذيفى ىي

 سورة اإلسراء
50-  ًرىاـ افى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمفى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى ٍبحى    1 106سي
51-  ـي  ب  9ًإفَّ ىىذىا اٍلقيٍرآفى يىٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى
52-  كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى"   34 77مىٍسئيكالن
53-  ٍؤًمًنيفى نينىزًٌؿي ًمفى اٍلقيٍرآًف مىا ىيكى ًشفىاءه كىرىٍحمىةه ًلٍممي  ب  82كى

 سورة مريم
54- بًٌحكا بكرة كعشيا ى إلييـٍ أٍف سى   11 67فأىٍكحى

 سورة طو
55-  كىاٍحميٍؿ عيٍقدىةن ًمٍف ًلساًني 27 83 
56-  ٍؤلىؾى يا   36 83ميكسىقىٍد أيكًتيتى سي

 سورة األنبياء
57-  عىٍمنىاىىا كىاٍبنىيىا آيىةن ًلٍمعىالىًميفى    91 124كىجى
58-  ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى ا أىٍرسى مى    107 160كى

 سورة الحج
59-  ميكدي ـٍ كىاٍلجي ا ًفي بيطيكًنًي    20 187ييٍصيىري ًبًو مى
60- ا أىرىاديكا ٌـو أيًعيديكا ًفييىا كيمَّمى كا ًمٍنيىا ًمٍف غى    22 266أىٍف يىٍخريجي

 سورة المؤمنون
61-  بَّنىا أىٍخًرٍجنىا ًمٍنيىا فىًإٍف عيٍدنىا فىًإنَّا ظىاًلميكفى    107 261رى
62-  عيكفى ـٍ ًإلىٍينىا الى تيٍرجى ـٍ عىبىثنا كىأىنَّكي مىٍقنىاكي ًسٍبتيـٍ أىنَّمىا خى    115 179أىفىحى

 سورة الفرقان
63-  مىى يىدىٍيًو يىقيكؿي يىا لىٍيتىًني ـي عى يىٍكـى يىعىض  الظَّاًل    27 181كى
64-  ًميبلن ننا خى ـٍ أىتًَّخٍذ فيبلى ٍيمىتىى لىٍيتىًني لى    28 181يىا كى
65-  ٍيطىافي كىافى الشَّ اءىًني كى ٍكًر بىٍعدى ًإٍذ جى ًف الذًٌ مًَّني عى    29 181لىقىٍد أىضى

 سورة النمل
66-  ٍمىف كىرى  كى  د    40ًلنىٍفًسوً  يىٍشكيري  فىًإنَّمىا شى
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 سورة العنكبوت
67-  كال تيجاًدليكا أىؿى الكتاًب إالَّ بالتي ىىي أحسفي 46 94 

 سورة لقمان
68-  ٍكًتؾى ٍض ًمٍف صى   19 4كىاٍقًصٍد ًفي مىٍشًيؾى كىاٍغضي

 سورة فاطر
69-  ـٍ فىيىميكتيكا كىالى مىٍيًي ى عى ـى الى ييٍقضى يىنَّ ـٍ نىاري جى كا لىيي    36 117كىالًَّذيفى كىفىري
70-  مىى ظىٍيًرىىا ا تىرىؾى عى بيكا مى لىٍك ييؤىاًخذي اّلِلَّي النَّاسى ًبمىا كىسى   45 38كى

 سورة ص
71- كتاب أنزلناه إليؾ مبارؾ ليدبركا آياتو 29 9 
72-  ـٍ أىٍجمىًعيفى قىاؿى يٍغًكيىنَّيي    82 101فىًبًعزًَّتؾى ألى

 سورة غافر
73- كا   4 95ما ييجاًدؿي ًفي آياًت اّلِلًَّ ًإالَّ الًَّذيفى كىفىري

 سورة فصمت
74-  ـٍ كىإًنَّوي لىًكتىابه عىًزيزه اءىىي ٍكًر لىمَّا جى كا ًبالذًٌ    41 205ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري

 سورة الشورى
75-  ا أىٍنزىؿى اّلِلَّي قيٍؿ آمىٍنتي ًبمى ـٍ كى    15 231كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىي
76-  ًٍزـً اأٍليميكر بىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلؾى لىًمٍف عى لىمىٍف صى    43 227كى

 سورة الزخرف
77-  َّفيكىا ًإن مى أيمَّةو ًإالَّ قاؿى ميٍترى ٍدنا آباءىنا عى   23 27ا كىجى
78-  مىٍيوً قىاؿى ٍدتيـٍ عى ـٍ ًبأىٍىدىل ًممَّا كىجى لىٍك ًجٍئتيكي   24 26أىكى
79-   ًبيفى   25 28فىاٍنتىقىٍمنا ًمٍنييـٍ فىاٍنظيٍر كىٍيؼى كافى عاًقبىةي اٍلميكىذًٌ
80-   قىٍكًمًو ًإنًَّني بىرىاءه ًممَّا تىٍعبيديكفى ـي أًلىًبيًو كى     26 31 كىإًٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي
81-   ًيىٍيًديف ًني فىًإنَّوي سى     27 31ًإالَّ الًَّذم فىطىرى
82-   ـٍ يىٍرًجعيكفى ًقًبًو لىعىمَّيي عىمىيىا كىًممىةن بىاًقيىةن ًفي عى   28 35كىجى
83-    ؽ ـي اٍلحى اءىىي تَّى جى ـٍ حى ًء كىآبىاءىىي تٍَّعتي ىىؤيالى   29 38بٍؿ مى
84-   كفى ؽ  قىاليكا ىىذىا ًسٍحره كىإًنَّا ًبًو كىاًفري ـي اٍلحى اءىىي لىمَّا جى   30 41كى
85-   ؿو مىى رىجي قىاليكا لىٍكالى نيزًٌؿى ىىذىا اٍلقيٍرآفي عى    31 41كى
86-   ٍـ تىيي ٍمنىا بىٍينىييـٍ مىًعيشى بًٌؾى نىٍحفي قىسى ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىتى رى   32 44أىىي
87-   لىٍكالى أىٍف يىكيكفى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدىةن    33 45كى
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88-   مىٍييىا يىتًَّكئيكفى رنا عى ري سي ـٍ أىٍبكىابنا كى ًلبيييكًتًي    34 47كى
89-   يىاًة الد ٍنيىا تىاعي اٍلحى   35 49كىزيٍخريفنا كىإًٍف كيؿ  ذىًلؾى لىمَّا مى
90-   ٍيطىاننا ًف نيقىيًٌٍض لىوي شى ٍف يىٍعشي عىٍف ًذٍكًر الرٍَّحمى مى    36 52كى
91-   ـٍ ميٍيتىديكفى بيكفى أىنَّيي يىٍحسى ًبيًؿ كى ـٍ عىًف السَّ د كنىيي ـٍ لىيىصي    37 54كىإًنَّيي
92-   بىٍينىؾى بيٍعدى اٍلمىٍشًرقىٍيًف اءىنىا قىاؿى يىا لىٍيتى بىٍيًني كى تَّى ًإذىا جى    38 55حى
93-   ـٍ ًفي اٍلعىذىاًب ميٍشتىًركيكفى ـي اٍليىٍكـى ًإٍذ ظىمىٍمتيـٍ أىنَّكي لىٍف يىٍنفىعىكي    39 58كى
94-   ؿو بلى مىٍف كىافى ًفي ضى َـّ أىٍك تىٍيًدم اٍلعيٍميى كى أىفىأىٍنتى تيٍسًمعي الص 

  ميًبيفو 
40 60 

95-   ٍنتىًقميكفى    41 63فىًإمَّا نىٍذىىبىفَّ ًبؾى فىًإنَّا ًمٍنييـٍ مي
96-  كفى ـٍ ميٍقتىًدري مىٍيًي ـٍ فىًإنَّا عى ٍدنىاىي   42 65أىٍك نيًريىنَّؾى الًَّذم كىعى
97-   مىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو    43 67 فىاٍستىٍمًسٍؾ ًبالًَّذم أيكًحيى ًإلىٍيؾى ًإنَّؾى عى
98-   ٍكؼى تيٍسأىليكفى سى ًلقىٍكًمؾى كى      44 68كىإًنَّوي لىًذٍكره لىؾى كى
99-  ًمنىا ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف ريسي ٍف أىٍرسى   45 68كىاٍسأىٍؿ مى

100-  ى ًبآيىاًتنىا ًإلىى ًفٍرعىٍكفى ٍمنىا ميكسى لىقىٍد أىٍرسى   46 68كى
101-  كيكفى ـٍ ًمٍنيىا يىٍضحى ـٍ ًبآيىاًتنىا ًإذىا ىي اءىىي   47 72فىمىمَّا جى
102-  ـٍ ًمٍف آيىةو ًإالَّ ًىيى أىٍكبىري ًمٍف أيٍخًتيىا ا نيًريًي مى   48 72كى
103-  بَّؾى اًحري اٍدعي لىنىا رى قىاليكا يىا أىي وى السَّ    49 74كى
104-   ـٍ يىٍنكيثيكفى ٍنييـي اٍلعىذىابى ًإذىا ىي ٍفنىا عى   50 77فىمىمَّا كىشى
105-  نىادىل ًفٍرعىٍكفي ًفي قىٍكًمًو قىاؿى يىا قىٍكـً أىلىٍيسى ًلي ميٍمؾي ًمٍصرى  79 51 كى
106-  ٍيره ًمٍف ىىذىا الًَّذم ىيكى مىًييفه كىالى يىكىادي ييًبيفي ـٍ أىنىا خى   52 79أى
107-  ًئكىةي اءى مىعىوي اٍلمىبلى مىٍيًو أىٍسًكرىةه ًمٍف ذىىىبو أىٍك جى   53 79فىمىٍكالى أيٍلًقيى عى
108-  فىاٍستىخىؼَّ قىٍكمىوي فىأىطىاعيكهي ًإنَّييـٍ كىانيكا قىٍكمنا فىاًسًقيفى 54 85 
109-   ـٍ أىٍجمىًعيفى ٍقنىاىي فيكنىا اٍنتىقىٍمنىا ًمٍنييـٍ فىأىٍغرى   55 87فىمىمَّا آسى
110-  ثىبلن ًلآٍلًخًريفى مى مىفنا كى ـٍ سى عىٍمنىاىي   56 88فىجى
111-   ثىبلن ًإذىا قىٍكميؾى ًمٍنوي يىًصد كفى ـى مى ٍريى ًربى اٍبفي مى لىمَّا ضي   57 91كى
112-   دىالن بيكهي لىؾى ًإالَّ جى رى ـٍ ىيكى مىا ضى ٍيره أى قىاليكا أىآًليىتينىا خى   58 93كى
113-  ثىبلن عىٍمنىاهي مى مىٍيًو كىجى ٍبده أىٍنعىٍمنىا عى    59 93ًإٍف ىيكى ًإالَّ عى
114-  ًئكىةن ـٍ مىبلى عىٍمنىا ًمٍنكي اءي لىجى لىٍك نىشى   60 93كى
115-  ًة فىبلى تىٍمتىريفَّ ًبيىا اعى ـه ًلمسَّ   61 94كىإًنَّوي لىًعٍم
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116-  ـٍ عىديك  ميًبيفه ٍيطىافي ًإنَّوي لىكي ـي الشَّ دَّنَّكي    62 99كىالى يىصي
117-  ًى ًباٍلبىيًٌنىات اءى ًعيسى لىمَّا جى ـٍ ًباٍلًحٍكمىةً  كى    63 99قىاؿى قىٍد ًجٍئتيكي
118-  ـٍ فىاٍعبيديكهي ىىذىا ًصرىاطه ميٍستىًقيـه ب كي بًٌي كىرى    64 101ًإفَّ اّلِلَّى ىيكى رى
119- ٍيؿه ًلمًَّذيفى ظىمىميكا ـٍ فىكى    65 103فىاٍختىمىؼى اأٍلىٍحزىابي ًمٍف بىٍيًنًي
120-  َّكفى ًإال كفى ىىٍؿ يىٍنظيري ـٍ الى يىٍشعيري ـٍ بىٍغتىةن كىىي اعىةى أىٍف تىٍأًتيىيي    66 105السَّ
121-  ـٍ ًلبىٍعضو عىديك  ًإالَّ اٍلميتًَّقيفى يي ًئذو بىٍعضي ءي يىٍكمى    67 106اأٍلىًخبلَّ
122-  نيكفى ـي اٍليىٍكـى كىالى أىٍنتيـٍ تىٍحزى مىٍيكي ٍكؼه عى    68 106يىا ًعبىاًد الى خى
123-  كىانيكا ميٍسًمًميفى نيكا ًبآيىاًتنىا كى    69 109الًَّذيفى آمى
124-  كفى ـٍ تيٍحبىري كي نَّةى أىٍنتيـٍ كىأىٍزكىاجي ميكا اٍلجى    70 109اٍدخي
125-  اؼو ًمٍف ذىىىبو كىأىٍككىابو ـٍ ًبًصحى مىٍيًي    71 110ييطىاؼي عى
126-  نَّةي الًَّتي أيكًرٍثتيميكىىا ًتٍمؾى اٍلجى ا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى كى    72 110ًبمى
127-  ـٍ ًفييىا فىاًكيىةه كىًثيرىةه ًمٍنيىا تىٍأكيميكفى    73 110لىكي
128-  اًلديكفى ـى خى يىنَّ    74 111ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي عىذىاًب جى
129-  كفى ـٍ ًفيًو ميٍبًمسي ـٍ كىىي ٍنيي    75 112الى ييفىتَّري عى
130-  مىا ـي الظَّاًلًميفى }كى لىًكٍف كىانيكا ىي ـٍ كى    76 112ظىمىٍمنىاىي
131-  ب ؾى مىٍينىا رى اًلؾي ًليىٍقًض عى نىادىٍكا يىا مى    77 116كى
132-   ؽًٌ كىاًرىيكفى ـٍ ًلٍمحى كي لىًكفَّ أىٍكثىرى ؽًٌ كى ـٍ ًباٍلحى    78 118لىقىٍد ًجٍئنىاكي
133-  ـٍ أىٍبرىميكا أىٍمرنا فىًإنَّا ٍبًرميكفى أى    79 118مي
134-  ٍـ نىٍجكىاىي ـٍ كى بيكفى أىنَّا الى نىٍسمىعي ًسرَّىي ـٍ يىٍحسى    80 118أى
135-  ؿي اٍلعىاًبًديفى لىده فىأىنىا أىكَّ    81 122قيٍؿ ًإٍف كىافى ًلمرٍَّحمىًف كى
136-  مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض رىبًٌ اٍلعىٍرًش عىمَّا افى رىبًٌ السَّ ٍبحى    82 122يىًصفيكفى سي
137-  قيكا يىٍكمىييـي الًَّذم ييكعىديكفى تَّى ييبلى يىٍمعىبيكا حى كا كى ـٍ يىخيكضي    83 123فىذىٍرىي
138-   ًفي اأٍلىٍرًض ًإلىوه اًء ًإلىوه كى مى    84 123كىىيكى الًَّذم ًفي السَّ
139-  ا بىٍينىييمىا مى مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى تىبىارىؾى الًَّذم لىوي ميٍمؾي السَّ    85 123كى
140-  فىاعىةى   86 125كىالى يىٍمًمؾي الًَّذيفى يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًنًو الشَّ
141-  ـٍ لىيىقيكليفَّ اّلِلَّي فىأىنَّى ييٍؤفىكيكفى مىقىيي أىٍلتىييـٍ مىٍف خى لىًئٍف سى    87 127كى
142-  ًء قىٍكـه الى ييٍؤًمنيكفى ًقيًمًو يىا رىبًٌ ًإفَّ ىىؤيالى    88 127كى
143-  ٍكؼى يىٍعمىميكفى ـه فىسى بلى قيٍؿ سى ٍنييـٍ كى    89 129فىاٍصفىٍح عى

 سورة الدخان
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144- حـ  1 132 
145-  ًًبيف    2 132كىاٍلًكتىاًب اٍلمي
146-   ٍلنىاهي ًفي لىٍيمىةو ميبىارىكىةو ًإنَّا كينَّا ميٍنًذًريفى    3 132ًإنَّا أىٍنزى
147-  ًكيـو    4 134ًفييىا ييٍفرىؽي كيؿ  أىٍمرو حى
148-  أىٍمرنا ًمٍف ًعٍنًدنىا ًإنَّا كينَّا ميٍرًسًميفى  5 136 
149-  ًميعي بًٌؾى ًإنَّوي ىيكى السَّ ـي رىٍحمىةن ًمٍف رى    6 136اٍلعىًمي
150-  ا ًإٍف كيٍنتيـٍ ميكًقًنيفى مىا بىٍينىييمى مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى    7 138رىبًٌ السَّ
151-  ًليفى ـي اأٍلىكَّ ـٍ كىرىب  آبىاًئكي ب كي ييًميتي رى    8 138الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى ييٍحًيي كى
152-  ؾٌو يىٍمعىبيكفى ـٍ ًفي شى    9 138بىٍؿ ىي
153-  افو ميًبيفو مىاءي ًبديخى    10 15فىاٍرتىًقٍب يىٍكـى تىٍأًتي السَّ
154-  ى النَّاسى ىىذىا عىذىابه أىًليـه    11 15يىٍغشى
155-  بَّنىا اٍكًشٍؼ عىنَّا اٍلعىذىابى ًإنَّا ميٍؤًمنيكفى    12 15رى
156-  كؿه ـٍ رىسي اءىىي قىٍد جى ٍكرىل كى    13 15ميًبيفه أىنَّى لىييـي الذًٌ
157-  قىاليكا ميعىمَّـه مىٍجنيكفه ٍنوي كى لٍَّكا عى   14 146ثيَـّ تىكى
158-  ـٍ عىاًئديكفى    15 146ًإنَّا كىاًشفيك اٍلعىذىاًب قىًميبلن ًإنَّكي
159-  ةى اٍلكيٍبرىل ًإنَّا ميٍنتىًقميكفى    16 149يىٍكـى نىٍبًطشي اٍلبىٍطشى
160-  لىقىٍد كؿه كىًريـه كى ـٍ رىسي اءىىي ـٍ قىٍكـى ًفٍرعىٍكفى كىجى    17 153فىتىنَّا قىٍبمىيي
161-  كؿه أىًميفه ـٍ رىسي    18 155أىٍف أىد كا ًإلىيَّ ًعبىادى اّلِلًَّ ًإنًٌي لىكي
162-  ٍمطىافو ميًبيفو ـٍ ًبسي مىى اّلِلًَّ ًإنًٌي آًتيكي    19 155كىأىٍف الى تىٍعميكا عى
163-  ًميكف ـٍ أىٍف تىٍرجي بًٌكي بًٌي كىرى    20 157كىإًنًٌي عيٍذتي ًبرى
164-  ًـٍ تيٍؤًمنيكا ًلي فىاٍعتىًزليكف    21 157كىإًٍف لى
165-  ًء قىٍكـه ميٍجًرميكفى بَّوي أىفَّ ىىؤيالى    22 159فىدىعىا رى
166-  ـٍ ميتَّبىعيكفى   23 159فىأىٍسًر ًبًعبىاًدم لىٍيبلن ًإنَّكي
167-  قيكفى ٍنده ميٍغرى   24 159كىاٍتريًؾ اٍلبىٍحرى رىٍىكنا ًإنَّييـٍ جي
168-  نَّاتو كىعيييكفو ـٍ تىرىكيكا ًمٍف جى   25 163كى
169-  قىاـو كىًريـو مى كعو كى ري   26 163كىزي
170-  نىٍعمىةو كىانيكا ًفييىا فىاًكًييفى   27 163كى
171-  ًريفى ٍثنىاىىا قىٍكمنا آخى   28 163كىذىًلؾى كىأىٍكرى
172-  مىا كىانيكا ميٍنظىًريفى مىاءي كىاأٍلىٍرضي كى ـي السَّ مىٍيًي ا بىكىٍت عى   29 166فىمى
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173-  ًٍينىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًمفى اٍلعىذىاًب اٍلميًييف لىقىٍد نىجَّ    30 168كى
174-  اًلينا ًمفى اٍلميٍسًرًفيفى ًمٍف ًفٍرعىٍكفى ًإنَّوي    31 168كىافى عى
175-  مىى اٍلعىالىًميفى مىى ًعٍمـو عى ـٍ عى لىقىًد اٍختىٍرنىاىي    32 170كى
176-  مىى اٍلعىالىًميفى مىى ًعٍمـو عى ـٍ عى لىقىًد اٍختىٍرنىاىي    32 232كى
177-  ءه ميًبيفه ا ًفيًو بىبلى ـٍ ًمفى اآٍليىاًت مى    33 170كىآتىٍينىاىي
178-  ًء لىيىقيكليكفى    34 173ًإفَّ ىىؤيالى
179-  ًريفى ا نىٍحفي ًبميٍنشى مى    35 16ًإٍف ًىيى ًإالَّ مىٍكتىتينىا اأٍليكلىى كى
180-  اًدًقيفى    36 173فىٍأتيكا ًبآبىاًئنىا ًإٍف كيٍنتيـٍ صى
181-  ـٍ قىٍكـي تيبَّعو كىالًَّذيفى ًمٍف ٍيره أى ـٍ خى    37 176قىٍبًمًيـٍ أىىي
182-  ًعًبيفى ا بىٍينىييمىا الى مى مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى مىٍقنىا السَّ مىا خى    38 178كى
183-  ـٍ الى يىٍعمىميكفى لىًكفَّ أىٍكثىرىىي ؽًٌ كى مىٍقنىاىيمىا ًإالَّ ًباٍلحى    39 178مىا خى
184-  ـٍ أىٍجمىًعيفى    40 180ًإفَّ يىٍكـى اٍلفىٍصًؿ ًميقىاتييي
185-   كفى ري ـٍ ييٍنصى ٍيئنا كىالى ىي    41 180يىٍكـى الى ييٍغًني مىٍكلنى عىٍف مىٍكلنى شى
186-  ـي ـى اّلِلَّي ًإنَّوي ىيكى اٍلعىًزيزي الرًَّحي    42 180ًإالَّ مىٍف رىًح
187-  ًرىتى الزَّق كـ جى    43 184ًإفَّ شى
188-  ًـي اأٍلىًثيـ    44 184طىعىا
189-  ًكىاٍلميٍيًؿ يىٍغًمي ًفي اٍلبيطيكف  45 184 
190-  ًًميـ    46 184كىغىٍمًي اٍلحى
191-  ًًحيـ كىاًء اٍلجى ذيكهي فىاٍعًتميكهي ًإلىى سى   47 187خي
192-  ًًميـ ب كا فىٍكؽى رىٍأًسًو ًمٍف عىذىاًب اٍلحى    48 187ثيَـّ صي
193-  ـي ذيٍؽ ًإنَّؾى أىٍنتى اٍلعىًزيزي    49 190اٍلكىًري
194  كفى ا كيٍنتيـٍ ًبًو تىٍمتىري    50 192ًإفَّ ىىذىا مى
195-  قىاـو أىًميفو   51 194ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي مى
196-  نَّاتو كىعيييكفو    52 194ًفي جى
197-  ٍنديسو كىإًٍستىٍبرىؽو ميتىقىاًبًميفى كفى ًمٍف سي    53 197يىٍمبىسي
198-  كرو ًعيفو ـٍ ًبحي كٍَّجنىاىي    54 1977كىذىًلؾى كىزى
199-  يىٍدعيكفى ًفييىا ًبكيؿًٌ فىاًكيىةو آًمًنيفى  55 197 
200- ٍكتىةى اأٍليكلىى    56 197الى يىذيكقيكفى ًفييىا اٍلمىٍكتى ًإالَّ اٍلمى
201-  ـي بًٌؾى ذىًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي    57 197فىٍضبلن ًمٍف رى
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202-  كفى ـٍ يىتىذىكَّري اًنؾى لىعىمَّيي ٍرنىاهي ًبًمسى ا يىسَّ    58 201فىًإنَّمى
203-  ـٍ ميٍرتىًقبيكفى    59 201فىاٍرتىًقٍب ًإنَّيي

 سورة الجاثية
204- حـ  1 204 
205-  ًًكيـ    2 204تىٍنًزيؿي اٍلًكتىاًب ًمفى اّلِلًَّ اٍلعىًزيًز اٍلحى
206-  يىاتو ًلٍمميٍؤًمًنيفى ًإفَّ ًفي مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض آلى    3 206السَّ
207-  مىا يىبيث  ًمٍف دىابَّةو آيىاته ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى ـٍ كى ٍمًقكي ًفي خى    4 206كى
208-  ًاء مى مىا أىٍنزىؿى اّلِلَّي ًمفى السَّ ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كى    5 209كىاٍخًتبلى
209-  ؽًٌ  ًتٍمؾى آيىاتي مىٍيؾى ًباٍلحى    6 212اّلِلًَّ نىٍتميكىىا عى
210-  ًٌؽ مىٍيؾى ًباٍلحى   6 212ًتٍمؾى آيىاتي اّلِلًَّ نىٍتميكىىا عى
211-  ٍيؿه ًلكيؿًٌ أىفَّاؾو أىًثيـو   7 214كى
212-  مىٍيًو ثيَـّ ييًصر  ميٍستىٍكًبرنا    8 214يىٍسمىعي آيىاًت اّلِلًَّ تيٍتمىى عى
213- كنا ذىىىا ىيزي ٍيئنا اتَّخى ـى ًمٍف آيىاًتنىا شى ًم    9 216كىإًذىا عى
214- ٍيئنا بيكا شى ٍنييـٍ مىا كىسى ـي كىالى ييٍغًني عى يىنَّ ـٍ جى    10 218ًمٍف كىرىاًئًي
215-  ـٍ عىذىابه ـٍ لىيي بًًٌي كا ًبآيىاًت رى    11 218ىىذىا ىيدنل كىالًَّذيفى كىفىري
216-  ـي اٍلبىٍحرى ًلتىٍجًرمى اٍلفيٍمؾي اّلِلَّي رى لىكي خَّ    12 222الًَّذم سى
217-  ًميعنا ًمٍنوي ا ًفي اأٍلىٍرًض جى مى مىاكىاًت كى ا ًفي السَّ ـٍ مى رى لىكي خَّ سى   13 222كى
218-  ًَّـى اّلِل كا ًلمًَّذيفى الى يىٍرجيكفى أىيَّا نيكا يىٍغًفري    14 225قيٍؿ ًلمًَّذيفى آمى
219-  ًَّـى اّلِل كا ًلمًَّذيفى الى يىٍرجيكفى أىيَّا نيكا يىٍغًفري    14 225قيٍؿ ًلمًَّذيفى آمى
220- اءى فىعىمىٍييىا ٍف أىسى مى ا فىًمنىٍفًسًو كى اًلحن    15 228مىٍف عىًمؿى صى
221-  ـى كىالن بيكَّةى ٍك لىقىٍد آتىٍينىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلًكتىابى كىاٍلحي    16 231كى
222-  ا اٍختىمىفيكا ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد ـٍ بىيًٌنىاتو ًمفى اأٍلىٍمًر فىمى    17 233كىآتىٍينىاىي
223- ًريعىةو ًمفى اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعيىا مىى شى عىٍمنىاؾى عى    18 236ثيَـّ جى
224- ٍيئنا ـٍ لىٍف ييٍغنيكا عىٍنؾى ًمفى اّلِلًَّ شى    19 236ًإنَّيي
225-  اًئري ًلمنَّاًس كىىيدنل كىرىٍحمىةه ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى ىىذىا    20 239بىصى
226-  ـٍ كىالًَّذيفى يًٌئىاًت أىٍف نىٍجعىمىيي كا السَّ ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى أى

نيكا   آمى
21 242 

227-  ـٍ كىالًَّذيفى يًٌئىاًت أىٍف نىٍجعىمىيي كا السَّ ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى أى
نيكا    21 242آمى
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228-  ًٌؽ مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًباٍلحى مىؽى اّلِلَّي السَّ    22 242كىخى
229-  مىى ًعٍمـو مَّوي اّلِلَّي عى ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي كىأىضى ًف اتَّخى    23 245أىفىرىأىٍيتى مى
230- نىٍحيىا يىاتينىا الد ٍنيىا نىميكتي كى قىاليكا مىا ًىيى ًإالَّ حى   24 248كى
231- نىٍحيىا يىاتينىا الد ٍنيىا نىميكتي كى قىاليكا مىا ًىيى ًإالَّ حى    24 248كى
232-  ـٍ آيىاتينىا بىيًٌنىاتو مىٍيًي    25 250كىإًذىا تيٍتمىى عى
234-  ٍـ ـٍ ثيَـّ يىٍجمىعيكي ـٍ ثيَـّ ييًميتيكي    26 252قيًؿ اّلِلَّي ييٍحًييكي
235-  ّلِلًَّ ميٍمؾي اعىةي كى يىٍكـى تىقيكـي السَّ مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى    27 255السَّ
236-  اًثيىةن كيؿ  أيمَّةو تيٍدعىى ًإلىى ًكتىاًبيىا تىرىل كيؿَّ أيمَّةو جى    28 255كى
237-  ًٌؽ ـٍ ًباٍلحى مىٍيكي   29 257ىىذىا ًكتىابينىا يىٍنًطؽي عى
238-  اًت اًلحى ًمميكا الصَّ    30 259فىأىمَّا الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
239-  ٍـ مىٍيكي ـٍ تىكيٍف آيىاًتي تيٍتمىى عى كا أىفىمى    31 259كىأىمَّا الًَّذيفى كىفىري
240- ٍيبى ًفييىا اعىةي الى رى ؽ  كىالسَّ    32 261كىإًذىا ًقيؿى ًإفَّ كىٍعدى اّلِلًَّ حى
241-  بىدىا ـٍ مىا كىانيكا ًبوً كى اؽى ًبًي يًٌئىاتي مىا عىًمميكا كىحى ـٍ سى  لىيي

  33 263يىٍستىٍيًزئيكفى 

242- ـٍ ىىذىا ا نىًسيتيـٍ ًلقىاءى يىٍكًمكي ـٍ كىمى اكي ًقيؿى اٍليىٍكـى نىٍنسى    34 264كى
243-  يىاةي الد ٍنيىا ـي اٍلحى ٍتكي كنا كىغىرَّ ٍذتيـٍ آيىاًت اّلِلًَّ ىيزي ـي اتَّخى ـٍ ًبأىنَّكي    35 264ذىًلكي
244-  مىاكىاًت كىرىبًٌ اأٍلىٍرًض رىبًٌ اٍلعىالىًميفى ٍمدي رىبًٌ السَّ    36 267فىًممًَّو اٍلحى
245-  ـي ًكي مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى لىوي اٍلًكٍبًريىاءي ًفي السَّ    37 268كى

 سورة محمد
246-  مىى قيميكبو أىٍقفىالييىا ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآفى أى    24 60أىفىبلى يىتىدىبَّري

 سورة الحجرات
247-  َّـٍ ًإف ـٍ ًعٍندى اّلِلًَّ أىٍتقىاكي ًبيره  ًإفَّ أىٍكرىمىكي ًميـه خى    13 82اّلِلَّى عى
248-  ًبيره ًميـه خى ـٍ ًإفَّ اّلِلَّى عى ـٍ ًعٍندى اّلِلًَّ أىٍتقىاكي    13 84ًإفَّ أىٍكرىمىكي

 سورة ق
249-  تىقيكؿي ىىٍؿ ًمٍف مىًزيدو ًٍت كى ـى ىىًؿ اٍمتىؤلى يىنَّ   30 188يىٍكـى نىقيكؿي ًلجى

 سورة القمر
250-  لىقىٍد ٍكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو كى ٍرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذًٌ  ب   22يىسَّ

 سورة الرحمن
251-  افي ٍحسى اًف ًإالَّ اإٍلً ٍحسى زىاءي اإٍلً    60 229ىىٍؿ جى
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 سورة الواقعة
252-  ًمىاؿ ابي الشًٌ ا أىٍصحى اًؿ مى مى ابي الشًٌ   41 189كىأىٍصحى
253-  ًميـو ميكـو كىحى    42 189ًفي سى
254-  ًظؿٌو ًمٍف يىٍحميكـو    43 189كى
255-  الى بىاًردو كىالى كىًريـو 44 189 

 سورة المجادلة
256- ٍكًجيىا اًدليؾى ًفي زى ًمعى اّلِلَّي قىٍكؿى الًَّتي تيجى    1 94قىٍد سى

 سورة الحشر
257-  بىؿو لىرىأىٍيتىوي مىى جى ٍلنىا ىىذىا اٍلقيٍرآفى عى عنالىٍك أىٍنزى دًٌ اًشعنا ميتىصى  ب   21خى

 سورة الطَلق
258-  ٍف يىتًَّؽ اّلِلَّى يىٍجعىٍؿ لىوي ًمٍف أىٍمًرًه ييٍسرنا مى    4 195كى

 سورة التحريم
259-  ـٍ نىارنا ـٍ كىأىٍىًميكي كي    6 188يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا قيكا أىٍنفيسى

 سورة نوح
260-  ًٌقىاؿى نيكحه رىب مىى اأٍلىٍرًض ًمفى اٍلكىاًفًريفى دىيَّارن كى    26 160الى تىذىٍر عى

 سورة المرسَلت
261-  ًديثو بىٍعدىهي ييٍؤًمنيكفى   50 213فىًبأىمًٌ حى

 سورة  القدر
262-  ًا لىٍيمىةي اٍلقىٍدر ا أىٍدرىاؾى مى مى    2 133كى
263-  ٍيرو ٍيره ًمٍف أىٍلًؼ شى    3 133لىٍيمىةي اٍلقىٍدًر خى

 سورة البينة
264-  كا ًإالَّ ًليىٍعبيديكا اّلِلَّى ميٍخًمًصيفى لىوي ا أيًمري مى نىفىاءى  كى يفى حي الدًٌ

ييًقيميكا    5 2كى
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 النبوية األحاديث ثانيًا: فيرس

راوي  طرف الحديث م
 الصفحة درجة الحديث الحديث

 د صحيح مذالترم هللا يشكر ال الناس يشكر ال مف    .1

، يىا  .4 ًمي  ى أىمىا عى ٍنًزلىةً  ًمنًٌي تىكيكفى  أىفٍ  تىٍرضى  ًبمى
كفى  ى ًمفٍ  ىىاري  أحمد ميكسى

اسناده قكم عمى 
 36 شرط مسمـ

اًحًبيىا  .7 مىى صى ٍكفى ىىًذًه ىىيًٌنىةن عى  48 صحيح ابف ماجة أىتيرى
ميعىةً   .2 افى لىٍيمىةى اٍلجي ٍف قىرىأى حـ الد خى  15 اسناده صحيح الدارمي مى
، اٍنقىطىعى عىمىميوي ًإالَّ ًإذىا   .9 افي ٍنسى  37 صحيح الدارمي مىاتى اإٍلً

اًحبي  مىفٍ "   .5 مىًؿ؟ صى  حمدأ اٍلجى
صحيح عمى شرط 

 مسمـ
7 

بًٌيىا، فىقىالىٍت: يىا رىبًٌ أىكىؿى   .3  189 صحيح البخارم اٍشتىكىًت النَّاري ًإلىى رى
نىٍحفي نىتىذىاكىر اطَّمىعى النًَّبي    .9 مىٍينىا كى  13 صحيح مسمـ عى
ًسوً   .8 مىى فىرى ٍنوي عى  199 صحيح البخارم أىٍقبىؿى أىبيك بىٍكرو رىًضيى اّلِلَّي عى

ـً   .13 ـى مىٍجرىل الدَّ ٍيطىافى يىٍجًرم ًمفى اٍبًف آدى  101 صحيح ابك داكد ًإفَّ الشَّ
 188 صحيح الترمذم إف الصخرة العظيمة لتمقى مف شفير جينـ  .11
ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى   .14 ، كىإًفَّ الًبرَّ يىٍيًدمًإفَّ الصًٌ  29 صحيح البخارم الًبرًٌ
اًرقىيىا  .17 ، فىرىأىٍيتي مىشى كىل ًلي اأٍلىٍرضى  36 صحيح مسمـ ًإفَّ هللاى زى

، دعا إف قريشا لما استعصكا عمى الٌنبي   .12
 عمييـ

 141 صحيح البخارم

ًميفي يىٍكـى الًقيىامىةً   .19 ـي السَّ ؿي العىًظي  50+46 صحيح البخارم ًإنَّوي لىيىٍأًتي الرَّجي
ٍيئنا  .15 نىعى شى يَّؿي ًإلىٍيًو أىنَّوي صى تَّى كىافى ييخى ، حى ًحرى  76 صحيح البخارم سي
مَّـى يىٍكمنا بىاًرزنا ًلمنَّاسً  كىافى   .13 سى مىٍيًو كى  174 صحيح مسمـ عى
مٍَّيفى اٍلعىرىاًئسى   .19 ـي ييسى كىاًمي  20 اسناده صحيح الدارمي كيفَّ اٍلحى
االى   .18 كحي غىرىضن ٍيئنا ًفيًو الر   8 صحيح مسمـ تىتًَّخذيكا شى
: ىىٍؿ ًمٍف مىًزيدو   .43 ـي تىقيكؿي يىنَّ  188 صحيح مسمـ الى تىزىاؿي جى
اًحٍب ًإالَّ ميٍؤًمننا، كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى   .41  108 حسف أبك داكد «الى تيصى
ـٍ اٍبفي   .44 تَّى يىٍنًزؿى ًفيكي اعىةي حى ـى الى تىقيكـي السَّ ٍريى  99 صحيح البخارم مى
بيكا  .47 ، كىالى تىٍشرى يبىاجى ًريرى كىالى الدًٌ كا الحى  112 صحيح البخارم الى تىٍمبىسي
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بيكا ًفي  .42 ، كىالى تىٍشرى يبىاجى ًريرى كىالى الدًٌ كا اٍلحى  47 صحيح مسبـ الى تىٍمبىسي
ميوي   .49 ـٍ عىمى دنا ًمٍنكي يى أىحى  4 صحيح البخارم "لىٍف يينىجًٌ
ؿَّ   .45 مىٍيوً  مىا ضى  95 حسف ابف ماجو قىٍكـه بىٍعدى ىيدنل كىانيكا عى
ميعىًة، أىٍصبىحى مىٍغفيكرنا لىوي   .43 ٍف قىرىأى حـ ًفي لىٍيمىًة اٍلجي  15 اسناده صحيح الدارمي مى
د  عيٍقدىةن   .49 ٍيده فىبلى يىشي بىٍيفى قىٍكـو عى  77 صحيح ابك داكد مىٍف كىافى بىٍينىوي كى
ٍيظىةى   .48 ٍعًد ٍبًف ميعىاذو  نىزىؿى أىٍىؿي قيرى ٍكـً سى مىى حي  77 صحيح البخارم عى
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 ليم المترجم األعَلم فيرس :ثالثا
 

 الصفحة الصفحة العمم اسم م
بىٍعرىل 1  92 اٍبًف الزًٌ
 5 ابف عاشكر 2
 82 السدم 3
 246 الصاكم 4
 167 الكاحدم 5
 20 الدارم تميـ 6
 20 إبراىيـ بف سعد 7
عيد 8 بىير بف سى  245 جي
 82 الثكرم سفياف 9

 5 الفاسي عبلؿ 10
 245 مقاتؿ بف سميماف 11
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 جعراوالم المصادر فيرس :رابعا

أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى  إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  .1
عبد القادر بف مبٌل حكيش ،بياف المعاني  ،بيركت،دار إحياء التراث العربي،ىػ( 982)المتكفى: 

الطبعة: األكلى،  ،دمشؽ ،مطبعة الترقي،ىػ( 1398السيد محمكد آؿ غازم العاني )المتكفى: 
 ـ.1965 -ىػ  1382

 أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار هللا ،أساس الببلغة .2
رم، الشافعي أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابك  أسباب النزكؿ .3

 الدماـ. –دار اإلصبلح ،تحقيؽ: عصاـ بف عبد المحسف الحميداف  ،ىػ(468)المتكفى: 
عبد الرحمف بف نجـ بف عبد الكىاب الجزرم السعدم العبادم،  ،استخراج الجداؿ مف القرآف الكريـ  .4

تحقيؽ: الدكتكر زاىر بف عكاض األلمعي  ،ىػ(634أبك الفرج، ناصح الديف ابف الحنبمي )المتكفى: 
 ىػ. 1401الطبعة: الثانية،  ،مطابع الفرزدؽ التجارية  ،

إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى:  ،االعتصاـ لمشاطبي .5
 ،ىػ  1429الطبعة: األكلى، ،دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية ،ىػ(790

 ـ. 2008
دار اإلرشاد  ،ىػ(1403لمحيي الديف بف أحمد مصطفى دركيش )المتكفى :  ،إعراب القرآف كبيانو .6

بيركت(  ،دمشؽ  ،بيركت( ، ) دار ابف كثير ،دمشؽ  ،سكرية ، )دار اليمامة ،لمشئكف الجامعية 
 ىػ. 1415الطبعة : الرابعة ، 

: المتكفى) الدمشقي الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير لمزركمي األعبلـ .7
 . عشر الخامسة: الطبعة، لممبلييف العمـ دار: الناشر(ىػ1396

سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي  ،االنتصارات اإلسبلمية في كشؼ شبو النصرانية .8
مكتبة  ،رنيتحقيؽ: سالـ بف محمد الق ،ىػ(716الصرصرم، أبك الربيع، نجـ الديف )المتكفى: 

 ىػ.1419الطبعة: األكلى،  ،الرياض ،العبيكاف 
 دار: الناشر (ىػ505: المتكفى) الطكسي الغزالي محمد بف محمدحامد  بيال ،شفاء الغميؿ  .9

 .لبناف بيركت، المعرفة،
أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي  ،التفسير البسيط .10

الطبعة:  ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،عمادة البحث العممي،ىػ( 468)المتكفى: 
 ىػ. 1430األكلى، 
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ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف محمد الشيرازم  ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ .11
دار إحياء التراث العربي ،تحقيؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي ،ىػ( 685كم)المتكفى: البيضا

 ىػ. 1418 ،الطبعة: األكلى ،بيركت ،
المطبعة المصرية ،ىػ(1402محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى:  ،أكضح التفاسير .12

 ـ. 1964فبراير  ،ىػ  1383الطبعة: السادسة، رمضاف ،كمكتبتيا 
مكتبة العمـك ،جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم  ،التفاسير لمجزائرمأيسر  .13

 ـ.2003ىػ/1424الطبعة: الخامسة، ،كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية 
 ىػ(.373أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:  ،بحر العمـك  .14
 الديف أثير حياف بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف أبك،التفسير في لمحيطا البحر .15

 ىػ. 1420الطبعة: جميؿ، محمد صدقي: ،تحقيؽ(ىػ745: المتكفى) األندلسي
أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني  ،البحر المديد في تفسير القرآف المجيد .16

الدكتكر  ،تحقيؽ: أحمد عبد هللا القرشي رسبلف  ،ىػ( 1224الفاسي الصكفي )المتكفى:  األنجرم
 ىػ. 1419الطبعة:  ،القاىرة  ،حسف عباس زكي

ىػ( 1398عبد القادر بف مبٌل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العاني )المتكفى:  ،بياف المعاني .17
 ـ. 1965،ىػ  1382الطبعة: األكلى، ،دمشؽ  ،مطبعة الترقي،
لمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب  ،تاج العركس مف جكاىر القامكس .18

 دار اليداية. ،تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف ،ىػ( 1205بمرتضى، الزَّبيدم )المتكفى: 
ىػ( 333محمد بف محمد بف محمكد، أبك منصكر الماتريدم )المتكفى:  ،تأكيبلت أىؿ السنة .19

 ،ىػ  1426الطبعة: األكلى، ،بيركت، لبناف  ،دار الكتب العممية  ،تحقيؽ: د. مجدم باسمكـ،
( أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف محمكد 270/ 3مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ) ،ـ 2005

راجعو كقدـ لو: ،حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم ،ىػ( 710حافظ الديف النسفي )المتكفى: 
الدر  ،ـ 1998 ،ىػ 1419الطبعة: األكلى، ،دار الكمـ الطيب، بيركت،ي الديف ديب مستك محي

 لمسيكطي ،المنثكر في التفسير بالمأثكر
: كر التكنسي )المتكفىمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاش ،التحرير كالتنكير .20

 ىػ.1984 ،تكنس ،الدار التكنسية لمنشر  ،ىػ(1393
 د خالد بف عبد الرحمف بف عمي الجريسي. ،الشياطيف التحصيف مف كيد .21
لتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد  ،تحقيؽ القكؿ في مسألة: عيسى كممة هللا كالقرآف كبلـ هللا .22

الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي 
 مصر.،طنطا  ،دار الصحابة لمتراث  ،تحقيؽ بدار النشرتحقيؽ: قسـ ال،ىػ(72)المتكفى: 
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أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد هللا، ابف جزم الكمبي  ،التسييؿ لعمـك التنزيؿ  .23
 ،شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ  ،تحقيؽ: الدكتكر عبد هللا الخالدم  ،ىػ(741الغرناطي )المتكفى: 

 ىػ. 1416،الطبعة: األكلى ،بيركت 
الجامعة  ،محمد فيمي عمي أبك الصفا ،التشريع اإلسبلمي صالح لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف  .24

 ـ. 1977يكنية ،ىػ مايك 1397الطبعة: السنة العاشرة، العدد األكؿ، جمادل األخرة ،اإلسبلمية 
: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى ،فسير ابف كثيرت .25

 -الطبعة: األكلى ،دار الكتب العممية، بيركت ،تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف ،ىػ( 774
 ىػ. 1419

عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا السعدم )المتكفى:  ،تيسير الكريـ الرحمف ،تفسير السعدم .26
-ىػ 1420الطبعة: األكلى ،مؤسسة الرسالة  ،تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ،ىػ(1376
 ـ. 2000

أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا بف عيسى بف محمد المرم، اإللبيرم  ،تفسير القرآف العزيز .27
ًنيف المالكي )المتكفى:  مى  -تحقيؽ: أبك عبد هللا حسيف بف عكاشة ،ىػ(399المعركؼ بابف أبي زى

 ـ2002 ،ىػ 1423الطبعة: األكلى، ،مصر/ القاىرة ،الفاركؽ الحديثة ،محمد بف مصطفى الكنز 
ألبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي  ،تفسير القراف .28

تحقيؽ: الدكتكر عبد هللا بف إبراىيـ ،ىػ( 660الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 
 ـ.1996ىػ/ 1416الطبعة: األكلى، ،بيركت  ،دار ابف حـز ،الكىبي

شركة مكتبة كمطبعة مصطفى  ،ىػ(1371أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  ،تفسير المراغي .29
 ـ. 1946 -ىػ  1365الطبعة: األكلى، ،البابى الحمبي كأكالده بمصر

شركة مكتبة كمطبعة  ،ىػ( 1371ألحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى:  ،تفسير المراغي .30
 ـ. 1946 ،ىػ 1365الطبعة: األكلى،  ،مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر 

 ،دار الفكر المعاصر،التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج. د كىبة بف مصطفى الزحيمي  .31
 ق. 1418الطبعة : الثانية ، ،دمشؽ 

 ،الطبعة: العاشرة ،بيركت  ،دار الجيؿ الجديد  ،الحجازم، محمد محمكد  ،التفسير الكاضح .32
 ىػ. 1413

 ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة ،طاكم محمد سيد طن ،التفسير الكسيط   .33
 الطبعة: األكلى. ،القاىرة 

 ىػ. 1422 ،: األكلىالطبعة،دمشؽ  ،دار الفكر ،د كىبة بف مصطفى الزحيمي ، ،التفسير الكسيط .34
دار بف حـز  ،كاممة بنت محمد بف جاسـ بف عمي آؿ جياـ الككارم  ،تفسير غريب القرآف  .35

 .2008األكلى، الطبعة: ،
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ىػ( 104تفسير مجاىد  أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي )المتكفى:  .36
الطبعة: األكلى، ،دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر ،تحقيؽ الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ ،

 ـ. 1989 ،ىػ  1410
)المتكفى:  ،رضي هللا عنيما  -باس لعبد هللا بف ع ،تنكير المقباس مف تفسير ابف عباس   .37

 لبناف. ،دار الكتب العممية ،ىػ( 817ىػ( جمعو: الفيركز آبادم )المتكفى: 68
تحقيؽ: ،ىػ( 370محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )المتكفى:  ،تيذيب المغة .38

 ـ.2001الطبعة: األكلى، ،بيركت   ،دار إحياء التراث العربي  ،محمد عكض مرعب 
لزيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي  ،التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ  .39

عبد الخالؽ  ،38عالـ الكتب ،ىػ(1031بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 
 ـ.1990،ىػ1410الطبعة: األكلى، ،القاىرة  ،ثركت

كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى:  جامع البياف  محمد بف جرير بف يزيد بف .40
 ـ. 2000 ،ىػ  1420الطبعة: األكلى، ،مؤسسة الرسالة  ،تحقيؽ: أحمد محمد شاكر،ىػ( 310

لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف  .41
ىػ  1420الطبعة: األكلى، ،مؤسسة الرسالة ،شاكرتحقيؽ: أحمد محمد ،ىػ( 310الطبرم )المتكفى: 

 ـ. 2000 -
ألبك عبد هللا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي  ،الجامع ألحكاـ القرآف .42

دار الكتب ،تحقيؽ: أحمد البردكني كٕابراىيـ أطفيش ،ىػ( 671شمس الديف القرطبي )المتكفى: 
 ـ. 1964 -ىػ 1384 الطبعة: الثانية،،القاىرة  ،المصرية 

 ،دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف  ،عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي ،الجنة كالنار .43
 ـ. 1998 ،ىػ  1418الطبعة: السابعة، 

لتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد  ،الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح .44
قاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: السبلـ بف عبد هللا بف أبي ال

دار العاصمة ،  ،حمداف بف محمد ،عبد العزيز بف إبراىيـ ،تحقيؽ: عمي بف حسف ،ىػ(728
 ـ.1999،ىػ 1419الطبعة: الثانية، ،السعكدية

كفى: الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسٌي األصؿ، أبك عمي )المت ،الحجة لمقراء السبعة  .45
 بشير جكيجابي.،تحقيؽ: بدر الديف قيكجي  ،ىػ( 377

مؤسسة الجريسي لمتكزيع  ،د خالد بف عبد الرحمف بف عمي الجريسي ،الحذر مف السحر .46
 كاإلعبلف، الرياض.

الكتاب ،ىػ(1420حكـ السحر كالكيانة كما يتعمؽ بيا عبد العزيز بف عبد هللا بف باز )المتكفى:  .47
 األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات.منشكر عمى مكقع كزارة 
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أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد  ،الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف .48
دار  ،تحقيؽ: الدكتكر أحمد محمد الخراط ،ىػ(756الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 

 القمـ، دمشؽ.
عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  ،الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر .49

 بيركت. ،دار الفكر  ،ىػ( 911
 أبك ذر عبد القادر بف مصطفى بف عبد الرزاؽ المحمدم. ،رسـ األىداؼ  .50
شياب الديف محمكد بف عبد هللا الحسيني ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني   .51

بيركت  ،دار الكتب العممية ،تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية،ىػ( 1270األلكسي )المتكفى: 
 ىػ. 1415الطبعة: األكلى، ،
 جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم  ،زاد المسير في عمـ التفسير .52
  ىػ(273أبك عبد هللا محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )المتكفى:  ،سنف ابف ماجو .53
سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  ،ف أبي داكد سن .54

ًجٍستاني )المتكفى:  َى  ىػ(275الٌسً
أبك محمد عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي،  ،سنف الدارمي  .55

 .ىػ(255التميمي السمرقندم )المتكفى: 
أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي  ،يؿ كمسالؾ التعميؿشفاء الغميؿ فى بياف الشبة كالمخ .56

 ىػ(.505)المتكفى: 
 البغدادم مجاىد بف بكر أبك التميمي، العباس بف مكسى بف حمدأل ، القراءات في السبعة .57

 .ىػ1400 الثانية،: الطبعة،  مصر – المعارؼ دار ضيؼ شكقي: تحقيؽ (ىػ324: المتكفى)
ألبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  .58

  ىػ 1407الطبعة: الرابعة ،بيركت ،دار العمـ لممبلييف ،تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار ،ىػ( 393
 ـ. 1987 ،
 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم  .59
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ  ،البخارمصحيح  .60

 محمد بف إسماعيؿ أبك عبدهللا البخارم الجعفي ،كسننو كأيامو
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو  ،صحيح مسمـ  .61

 ىػ(261نيسابكرم )المتكفى: ال مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم ،كسمـ 
 ،القاىرة  ،دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،محمد عمي الصابكني ،صفكة التفاسير  .62

 ـ. 1997 ،ىػ  1417لطبعة: األكلى  
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مكتبة الفبلح، الككيت  ،عالـ الجف كالشياطيف عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي  .63
 ـ. 1984 -ىػ  1404الطبعة: الرابعة، ،
مصدر الكتاب:  ،، بترقيـ الشاممة آليا( محمد أحمد إسماعيؿ المقدـ 1/ 1عقيدة الكالء ك البراء ) .64

 دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.
 ،ىػ1421الطبعة: األكلى ،مكتبة العبيكاف ،عمـ المقاصد الشرعية  نكر الديف بف مختار الخادمي  .65

2001. 
أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى:  ،العيف  .66

 دار كمكتبة اليبلؿ.،تحقيؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي ،ىػ(170
 ىػ(170أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى:  ،العيف .67
 لمفراىيدم ،العيف .68
لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ، ،غريب الحديث البف الجكزم  .69

 ،بيركت  ،دار الكتب العممية  ،تحقيؽ: الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي،ىػ(597)المتكفى: 
 .1985، 1405الطبعة: األكلى، ،لبناف 

تحقيؽ: سعيد  ،ىػ( 276م )المتكفى: غريب القرآف أبك محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكر  .70
 المحاـ.

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ هللا  ،فتح البياف في مقاصد القرآف .71
عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد هللا ،ىػ(1307الحسيني البخارم الًقنَّكجي )المتكفى: 

ارم  يدىا المىكتبة العصريَّة ل،بف إبراىيـ األنصى  ـ. 1992 -ىػ  1412،بىيركت  –مطبىاعة كالٌنٍشر، صى
دار ابف ،ىػ(1250محمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا الشككاني اليمني )المتكفى:  ،فتح القدير  .72

 ىػ. 1414،الطبعة: األكلى ،دمشؽ، بيركت  ،كثير، دار الكمـ الطيب 
ز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الفكائد في اختصار المقاصد  أبك محمد عز الديف عبد العزي .73

دار ،تحقيؽ: إياد خالد الطباع ،ىػ(660الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 
 .1416الطبعة: األكلى، ،دمشؽ  –دار الفكر  ،الفكر المعاصر 

 ،بيركت،دار الشركؽ ،ىػ( 1385سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى:  ،في ظبلؿ القرآف .74
 ىػ. 1412 -الطبعة: السابعة عشر ،القاىرة 

تحقيؽ: ،ىػ(817القامكس المحيط  مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى:  .75
لبناف  ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت ،مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة

 ـ. 2005 ،ىػ  1426الطبعة: الثامنة، ،
دار ابف ،ىػ(1421القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيدمحمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  .76

  ،الجكزم، المممكة العربية السعكدية
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ألبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار  ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ  .77
 ىػ. 1407 -ة: الثالثة الطبع،بيركت  ،دار الكتاب العربي ،ىػ( 538هللا )المتكفى: 

الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف  ألحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ )المتكفى:  .78
الطبعة:  ،لبناف ،دار إحياء التراث العربي، بيركت ،تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ،ىػ(427

 ـ. 2002 ،، ىػ 1422األكلى 
دار المتعمـ، الزلفي، المممكة  ،محمد بف أحمد الطيارلعبد هللا بف  ،كيؼ تتخمص مف السحر   .79

 ـ. 2003،ىػ1424الطبعة: األكلى  ،العربية السعكدية 
أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي  ،المباب في عمكـ الكتاب .80

كض تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد مع ،ىػ(775النعماني )المتكفى: 
 ـ.1998،ىػ  1419الطبعة: األكلى، ،لبناف  ،بيركت  ،دار الكتب العممية ،
لمحمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  ،لساف العرب .81

 ىػ. 1414 ،الطبعة: الثالثة ،بيركت  ،دار صادر ،ىػ( 711اإلفريقى )المتكفى: 
عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم )المتكفى:  ،تفسير القشيرم ،لطائؼ اإلشارات .82

 مصر.،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،تحقبؽ: إبراىيـ البسيكني،ىػ(465
تحقيؽ: ،ىػ( 465عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم )المتكفى:  ،لطائؼ اإلشارات .83

 لطبعة: الثالثة.ا،مصر  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،إبراىيـ البسيكني 
أحمد بف الحسيف بف ًمٍيراف النيسابكرٌل، أبك بكر )المتكفى:  ،المبسكط في القراءات العشر .84

 تحقيؽ: سبيع حمزة حاكيمي. ،ىػ(381
محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )المتكفى:  ،محاسف التأكيؿ .85

 ىػ. 1418 ،الطبعة: األكلى،بيركت ،العمميودار الكتب ،تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد،ىػ(1332
ألبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف  ،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .86

 ،تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد ،ىػ( 542تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 
 ىػ. 1422 ،الطبعة: األكلى ،بيركت  ،دار الكتب العممية 

 الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية  ،البف عطية،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .87
مختار الصحاح  لزيف الديف أبك عبد هللا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم  .88

 ،الدار النمكذجية، بيركت  ،المكتبة العصرية  ،تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد،ىػ(666)المتكفى: 
 ـ.1999 ،ىػ 1420الطبعة: الخامسة، ،صيدا 

 .ىػ(241أبك عبد هللا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:  ،مسند أحمد .89
إلبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي  ،مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر .90

 الرياض. ،مكتبة المعارؼ ،بكر البقاعي 
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أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك  ،نير في غريب الشرح الكبير المصباح الم .91
 بيركت. ،المكتبة العممية ،ىػ(770العباس )المتكفى: نحك 

 مف طريؽ الشاطبية كالدرة.،ألبك العبل محمد أبك العبل،( 499مصحؼ القراءات العشر)ص: .92
محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم )المتكفى:  ،معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف  .93

سميماف مسمـ  ،عثماف جمعة ضميرية  ،تحقيؽ: حققو كخرج أحاديثو محمد عبد هللا النمر ،ىػ( 510
  ،ـ 1997،ىػ  1417الطبعة: الرابعة، ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع  ،الحرش 

رم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )المتكفى: إبراىيـ بف الس ،لمزجاج  ،معاني القرآف كٕاعرابو  .94
 ـ. 1988 ،ىػ  1408الطبعة: األكلى ،بيركت  ،عالـ الكتب،ىػ(311

ىػ( بمساعدة 1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى:  ،معجـ المغة العربية المعاصرة .95
 ـ. 2008،ىػ  1429الطبعة: األكلى، ،عالـ الكتب ،فريؽ عمؿ 

حامد عبد القادر  ،أحمد الزيات  ،إلبراىيـ مصطفى ،مجمع المغة العربية بالقاىرة  ،المعجـ الكسيط .96
 دار الدعكة.،محمد النجار ،
أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر  ،مفاتيح الغيب .97

الطبعة: الثالثة ،كت بير ،دار إحياء التراث العربي ،ىػ( 606الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 
 ىػ. 1420،
 ،ىػ 1433 الطبعة:األكلى، ،عمي بف نايؼ الشحكد ،البراء في القرآف كالسنة مفيكـ الكالء ك .98

 ـ. 2012
 لمحمد بف سعد بف أحمد بف سعكد اليكبي. ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية، .99

 دار الغرب اإلسبلمي.،ي لعبلؿ الفاس ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا. .100
 التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر لمحمد ،الشريعة اإلسبلمية مقاصد .101

  .ـ 1998 األكلى، الطبعة البصائر، دار ق(، 1393،)المتكفى
الطبعة ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي،ليكسؼ حامد العالـ،المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية .102

 ـ.1994\ق1415،:الثانية
ألحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  ،مقاييس المغة .103

 ـ.1979 ،ىػ 1399،دار الفكر ،تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف ،ىػ(395
الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي ،أحمد الريسكني  ،نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي .104
 ـ.1992 ،ىػ  1412الطبعة: الثانية  ،

 بف صالح/ الشيخ بإشراؼ المختصيف مف عدد، الكريـ الرسكؿ أخبلؽ مكاـر في النعيـ نضرة .105
 .الرابعة:  الطبعة، جدة كالتكزيع، لمنشر الكسيمة دار، المكي الحـر كخطيب إماـ حميد بف هللا عبد
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 ،دار ركابي لمنشر،ىػ( 920، كيعرؼ بالشيخ عمكاف )المتكفى: نعمة هللا بف محمكد النخجكاني .106
 لمطبرم  ،ـ. تفسير جامع البياف 1999 ،ىػ  1419الطبعة: األكلى، ،الغكرية، مصر

أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،الشيير  ، ،النكت كالعيكف .107
 بالماكردم    

لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف  ،النياية في غريب الحديث كاألثر .108
بيركت، ،المكتبة العممية ،ىػ(606محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 

نكر التقكل كظممات المعاصي في ضكء  ،تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل ،ـ 1979 -ىػ 1399
 .طانيد. سعيد بف عمي بف كىؼ القح ،الكتاب كالسنة

ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي  ،اليداية إلى بمكغ النياية .109 أبك محمد مكي بف أبي طالب حى
تحقيؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية ،ىػ( 437القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي )المتكفى: 

مجمكعة بحكث  ،ة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخيجامعة الشارق ،الدراسات العميا كالبحث العممي 
 ق 1429الطبعة: األكلى، ،جامعة الشارقة ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  ،الكتاب كالسنة

 ـ. ، 2008ػ،
ألبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،  ،الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .110

الدار الشامية  ،ار القمـ د،تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم ،ىػ( 468النيسابكرم، الشافعي )المتكفى: 
 ىػ. 1415الطبعة: األكلى، ،دمشؽ، بيركت  ،

تقديـ: فضيمة الشيخ عبد ،محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني  ،الكالء ك البراء في اإلسبلـ  .111
 الطبعة: األكلى.،المممكة العربية السعكدية  ،دار طيبة، الرياض  ،الرزاؽ عفيفي

 أبك فيصؿ البدراني. ،ـالكالء ك البراء كالعداء في اإلسبل .112

 العنكبوتية الشبكة من مراجع
  : http://www.minbr.com/bhaoth7.php.التربية منبر مكقع .113
114. http://ar.wikipedia.org/wiki 
115. http://www.zaharuddin.com/v1/Maqasid%20Shariah.htm 
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 الموضوعات فيرس :خامسا
 الصفحة الموضوع م
 ب اآليات القرآنية 
 ج اإلىداء 
 د كالتقدير الشكر 
 ىػ المقدمة 

 التمييد
 1 :واألىداف والمقاصد التحميمية الدراسة تعريف:  األول المبحث 
 1 متطمباتيا. كبياف التحميمية تعريؼ  الدراسة  األكؿ المطمب 
 1 :التحميمية بالدراسة المقصكد 
 2 التحميمية: الدراسة متطمبات 
 3 أىميتيا. كبياف كاألىداؼ المقاصد تعريؼ: الثاني المطمب -1 
 3 كاآليات السكر كأىداؼ مقاصد تعريؼ -2 
 3 لغة:  المقاصد تعريؼ 
 5 المقاصد: اصطبلحان  تعريؼ 
 6 مراتب المقاصد عند الغزالي: 
 6 :كاصطبلحان  لغة األىداؼ تعريؼ 
 6 لغة: األىداؼ 
 7 : اصطبلحان  األىداؼ 
 8 .كاآليات السكر كأىداؼ مقاصد معرفة أىمية 
 10 :كاآليات السكر كأىداؼ مقاصد في المصنفات أىـ 
 13 الدخان بسورة عام تعريف: الثاني المبحث 
 13 آياتيا كعدد السكرة أسماء 
 14 السكرة نزكؿ كزماف مكاف 
 15 نزكليا كجك السكرة فضائؿ 
 16 الرئيسة كخطكطيا السكرة محكر 
 16 العامة كمقاصدىا السكرة مكضكعات 
 18 الجاثية بسورة عام تعريف: الثالث المبحث 
 19 آياتيا كعدد السكرة أسماء 
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 19 السكرة نزكؿ كزماف مكاف 
 20 نزكليا كجك السكرة فضائؿ 
 21 الرئيسة كخطكطيا السكرة محكر 
 21 العامة كمقاصدىا السكرة مكضكعات 

 األول الفصل
 24 (48-42)  اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: األول المبحث 
 25 إتباع ىدل القرآف الكريـ . المطمب األكؿ: 
 28 .عاقبة المكذبيف المطمب الثاني: 
 31 .كجكب البراءة مف الشرؾ كالمشركيف المطمب الثالث: 
 35 فضيمة مف يكرث أكالده ىدل كصبلحان. المطمب الرابع: 
 38 تعنيؼ الكفار بسب تكذيبيـ لمحؽ. الخامس:المطمب  
 40 (79-73(  اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الثاني المبحث 
 41 ادعاء الكفار باف القرآف سحر.:األكؿ المطمب 
 44 الحكـ هلل كحده. :الثاني المطمب 
 45 .ىكاف الدنيا عمى هللا عز كجؿالمطمب الثالث:  
 47 .ك بياف زينتيالمدنيا  الميؿالمطمب الرابع :  
 49 .متاع الدنيا زائؿ: خامسالالمطمب  
 51 (.23-75(  اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الثالث المبحث 
 52 تسميط الشيطاف عمى جاحد الحؽ. المطمب األكؿ: 
ٍيطىافً  المطمب الثاني:   54 .اإلنساف صد عف يتكرع ال الشَّ
 55 .القيامة يكـ الشيطاف مف الكافر براءة المطمب الثالث: 
 58 طيف كالكفار يعذبكف يـك القيامة.الشيا المطمب الرابع: 
 60 إف ىدل هللا ىك اليدل . المطمب الخامس: 

 62 (.25-21(  اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الرابع المبحث 
 63 ي المتآمريف عمى  شخص رسكؿ هللا.سنة هللا ف المطمب األكؿ: 
 65 صدؽ كعد هللا تعالى لرسكلو. الثاني:المطمب  
 67 .كجكب التمسؾ بالكتاب كالسنة اعتقادان كعمبلن  المطمب الثالث: 
 68 .شرؼ هللا ىذه األمة بالقرآف المطمب الرابع: 
 71 (91-23 ) اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الخامس المبحث 
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 . 72اآليات دليؿ عمى صدؽ الرسكؿ المطمب األكؿ: 
 74 .بو مكسى إتياـ كبطبلف السحر المطمب الثاني: 
 77 حرمة خمؼ الكعد كنكث العيد. المطمب الثالث: 
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 82 حرمة احتقار الفقراء. المطمب األكؿ: 
 85 الفسؽ أداة لمظالـ . الثاني:المطمب  
 87 تحذير مف غضب الرب تبارؾ كتعالى.ال المطمب الثالث: 
 88 ٍكـى ًفٍرعىٍكفى عبرة لمف بعدىـ.قى  المطمب الرابع: 

 الثاني الفصل
 90 (.52-93 ) اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: األول المبحث 
 91 : بياف رسالة عيسى إلى بني إسرائيؿ. المطمب األكؿ 
 93 بياف أف قريشان أكتيت الجدؿ كالقكة في الخصكمة. المطمب الثاني: 
 94 ذـ القراف الجدؿ الباطؿ . المطمب الثالث: 
 96 شرؼ عيسى كعمك مكانتو. المطمب الرابع: 
 100 المطمب الخامس : حرمة إتباع الشيطاف. 

 102 (.37-59 ) اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الثاني المبحث 
 103 بياف شـؤ الخبلؼ، كآثاره. المطمب األكؿ: 
 105 تقرير البعث كالجزاء. المطمب الثاني: 
 106 .هللاالصحبة في  المطمب الثالث: 
 109 الجمع بيف الزكجيف المؤمنيف في الجنة.                   المطمب الرابع: 
 110 الجنة.المطمب الخامس : بياف نعيـ أىؿ  
 113 (.93-32 ) اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد:  الثالث المبحث 
 114 بياف عقكبة الشرؾ. المطمب األكؿ: 
 116 .عذاب اآلخرة أشد كأنكي المطمب الثاني: 
 118 .مف عكامؿ كراىية الحؽ حب الدنيا المطمب الثالث: 
 121 (.98-91 ) اآليات الزخرف لسورة واألىداف المقاصد: الرابع المبحث 
 122 بطبلف نسبة الكلد هلل تعالى. المطمب األكؿ: 
 125 .الشفاعة هلل كحده المطمب الثاني: 
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 127 .. مشركعية التمطؼ في الخطاب مع المخاطبالمطمب الثالث: 
 129 .مشركعية الصفح الجميؿ المطمب الرابع: 
 131 .(9-1(  اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الخامس المبحث 
 132 بياف فضؿ ليمة القدر.  المطمب األكؿ: 
 134 اإليماف بالقضاء كالقدر كٕاثبات المكح المحفكظ. المطمب الثاني: 
 136 .إرساؿ الرسؿ رحمة لمعباد المطمب الثالث: 
 138 ع:المكت كالحياة بيد هللا تعالى.المطمب الراب 
 140 (15-8(  اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: السادس المبحث 
 141 صدؽ الكعد كاستجابة الدعاء. المطمب األكؿ: 
 144 معاينة العذاب ال يجدم كال ينفع.اإليماف عند  المطمب الثاني: 
 146 كفر ك جحكد قريش بدعكة اإلسبلـ. المطمب الثالث: 
 149 إخبار القرآف بالغيب. المطمب الرابع: صدؽ 

 الثالث الفصل
 152 (.42-13(  اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: األول المبحث 
 153 التشابو بيف كفار قريش ك فرعكف.  المطمب األكؿ: 
 155 االعتبار باألمـ المكذبة اليالكة. المطمب الثاني: 
 157 كجكب االستعاذة باهلل تعالى. المطمب الثالث: 
 159 مشركعية الدعاء عمى الظالميف. المطمب الرابع: 
 162 (.74-49(  اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الثاني المبحث 
 163 سنة هللا في سمب النعـ كٕانزاؿ النقـ بمف كفر. المطمب األكؿ: 
 166 .ىكاف أىؿ الكفر كالفسؽ عمى هللا  المطمب الثاني: 
 168 .ذـ التكبر كاإلسراؼ المطمب الثالث: 
 170 االبتبلء بالخير كالشر فتنة. المطمب الرابع: 
 172 (.23-77(  اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الثالث المبحث 
 173 اإلجراـ ىك سبب اليبلؾ كالدمار . المطمب األكؿ: 
 176 تقرير عقيدة البعث كالجزاء. المطمب الثاني: 
 178 زه الرب تعالى عف المعب كالعبث .تن المطمب الثالث: 
 180 .ال تنفع قرابة كال خمة يـك القيامة إال المتقيف المطمب الرابع: 
 183 (.28-21(  اآليات الدخان ا لسورة واألىداف المقاصد:  الرابع المبحث 
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 184 مب األكؿ:الزقـك طعاـ أىؿ النار.المط 
 187 .عظـ عذاب النار المطمب الثاني: 
 190 .مف أنكاع العذاب في النار العذاب النفسي المطمب الثالث: 
 192 رابع:استحقاؽ العذاب بالكافريف .المطمب ال 

 193 (.98-93(  اآليات الدخان لسورة واألىداف المقاصد: الخامس المبحث 
 194 فضؿ التقكل ككرامة أىميا . المطمب األكؿ: 
 197 نعيـ أىؿ الجنة. المطمب الثاني: 
 201 .العبرة كالعظة بالقرآف المطمب الثالث: 
 203 (.9-1(  اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: السادس المبحث 
 204 عظـ شأف القرآف الكريـ. المطمب األكؿ: 
 206 .دالئؿ كآيات المطمب الثاني: 
 209 فضؿ استخدـ العقؿ السميـ في الخير كالنفع. المطمب الثالث: 

 211 (.11-5(  اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: السابع المبحث 
 212 .اليداية بنكر القرآف المطمب األكؿ: 
 214 التشديد عمى أىؿ اإلفؾ كاآلثاـ. المطمب الثاني: 
 216 شر الناس الذم يستيزأ بآيات هللا. المطمب الثالث: 
 218 لـ يغف عف المشرؾ كفره هللا. المطمب الرابع: 

 الرابع الفصل
 221 (.19-14(  اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: األول المبحث 
 222 بياف حكمة اإلنعاـ اإلليي عمى العبد.  المطمب األكؿ: 
 225 جكاز الصفح عف الكفار فى حاؿ ضعؼ المسمميف. المطمب الثاني: 
 228 .المرء ال يؤخذ بذنب غيره المطمب الثالث: 
 230 (.43-15(  اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: الثاني المبحث 
 231 هللا تعالى بني إسرائيؿ. المراد بتفضيؿ المطمب األكؿ: 
 233 كقكمو. كفر أىؿ الكتاب كاف حسدان لمنبي  المطمب الثاني: 
 236 كجكب لزـك تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية. المطمب الثالث: 
 239 القرآف كتاب ىداية كٕاصبلح. المطمب الرابع: 
 241 (.45-41(  اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: الثالث المبحث 
 242 .بطبلف اعتقاد الكافريف في مساكاة الناس في الجزاء األكؿ:المطمب  
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 245 .التنديد باليكل كالتحذير مف إتباعو المطمب الثاني: 
 248 .لمبعث المنكريف الدىرييف عمى الرد المطمب الثالث: 
 250 بطبلف أدلة الكفر. المطمب الرابع: 
 252 المطمب الخامس : العمـ الصحيح منبثؽ عف الكحي. 
 254 ( .74-43 ) اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: الرابع المبحث 
 255 تقرير عقيدة البعث كالجزاء. المطمب األكؿ: 
 257 كتابة أعماؿ العباد. المطمب الثاني: 
 259 . الخسراف سبب الكفر ك الفكز، سبب الصالح كالعمؿ اإليماف المطمب الثالث: 
 261 الظف في العقائد كالكفر بيا. المطمب الرابع: 
 262 (.73-77) اآليات الجاثية لسورة واألىداف المقاصد: الخامس المبحث 
 263 .االستيزاء بآيات هللا كشرائعو كفر المطمب األكؿ: 
 264 .الجزاء مف جنس العمؿ المطمب الثاني: 
 267 مشركعية الشكر عمى النعـ. المطمب الثالث: 
 268 هلل كحده.مطمب الرابع: الكبرياء ال 
 270 الخاتمة 
 274 فيرس اآليات القرآنية. 
 285 فيرس األحاديث النبكية. 
 287 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. 
 288 فيرس المصادر كالمراجع. 
 297 فيرس المكضكعات. 
 303 بالعربية. ممخص الرسالة 
 304 الممخص بالمغة اإلنجميزية 
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 الرسالة ممخص

 الكريـ القراف مف الخمسيف الحزب كأىداؼ لمقاصد الدراسة التحميمية
 "73-1سورة الجاثية اآليات:  98-1"سورة الدخان اآليات:98-42" سورة الزخرف اآليات:

 :اآلتي النحك عمى كذلؾ كخاتمة، فصكؿ كتمييد كأربعة مقدمة في البحث جاء
 ، الدراسات السابقة ، منيجأىداؼ البحث : أىمية المكضكع كأسباب اختياره ، وتشمل  :المقدمة

 البحث، خطة البحث.
 فييا، كالمصنفات معرفتيا، كطرؽ كأىميتيا، السكر كمقاصد كمتطمباتيا، الدراسة التحميمية بيَّف :التمييد

 كفيو
 :ثبلثة مباحث عمى كيشتمؿ :التمييد

 كبياف التحميمية تعريؼ الدراسة كاألىداؼ ، كالمقاصد التحميمية الدراسة تعريؼ : األكؿ المبحث
 أىميتيا. كبياف كاألىداؼ المقاصد تعريؼمتطمباتيا، 

 عاـ بسكرة الدخاف. الثاني :تعريؼ المبحث
 .عاـ بسكرة الجاثية تعريؼ الثالث: المبحث
  (.29-24 الزخرؼ لسكرة ( اآليات مقاصد فييا كتناكؿ ستة مباحث، عمى يشتمؿ :األول الفصل
سكرة، 89-57الزخرؼ  لسكرة (اآليات مقاصد فييا كتناكؿ مباحث، عمى ستة اشتمؿ :الثاني الفصل

 (.16-1الدخاف االيات
،سكرة  59-17الدخاف  لسكرة (اآليات مقاصد فييا كتناكؿ مباحث، سبعة عمى يشتمؿ :الثالث الفصل

 (.11-1الجاثية االيات
 (.37-12اآليات)لسكرة الجاثية االيات مقاصد فييا كتناكؿ مباحث، خمسة عمى يشتمؿ :الرابع الفصل
 كالتكصيات. النتائجأىـ  تتضمن : الخاتمة
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Abstract 

 

Analytical study of the purposes and objectives of the fifty Party of the Koran 

"Zukhruf verses: 24-89" Surat AlDOKHAN  verses: verses 1-59 Surat Jaathiyah: 1-37 " 

The researcher explained the purposes of the Party of the fifty "Zukhruf verses: 24. Al 

Jaathiyah verses: 37" 

, And it was at the forefront of research pave the four chapters and conclusion, and are as 

follows: 

Introduction: include: the importance of the subject and the reasons for his choice, research 

objectives, the previous studies, the research methodology, the research plan. 

preserve:  explain  analytical study  requirements, purposes of the fence and its importance 

methods of knowledge  works in them, in it 

preserve: and it included three sections: 

First topic: Definition of analytical study intents and purposes, the definition of the 

analytical study and the statement of requirements, definition of goals and objectives and 

the statement of significance. 

The second topic: general definition Surat Aldokhan. 

Third topic: the general definition Surat Jaathiyah. 

Chapter One: included six sections, explain the purposes of the verses) to Zukhruf 24-29). 

Chapter II: included six sections, explain the purposes of the verses) to Zukhruf 57-

89sorht, Alayat1-16). 

Chapter III: included seven sections, explain the purposes of the verses) of Sura 17-59 

Aldokhan, Surat Jaathiyah Alayat1-11). 

Chapter IV: included five topics, explain the purposes of the verses (of the Al Jaathiyah 

Alayat12-37). 

Conclusion: included findings and recommendations. 

 


