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 ىذاإلىلمرجكعالحاضرالعصرسيماكالكقت،كؿفيالمسمـالمجتمعحاجةمدل

 .بوكاالنتفاععميوكالتركيزالمكضكع
 تؤكدالدراسةعمىعقيدةالبعثكالجزاءالتيينكرىابعضعبادا. 

 أىم التوصيات:
 كالدعكةأكصي بالدراسة الكريـ القرآف بمكضكعات باالىتماـ العمـ، كطمبة نفسي

 كالتطبيؽ،كربطيابالكاقعالمعاصرلمدلحاجةأنفسناكأمةاإلسبلـإلىذلؾ.
 ضركرةاختيارمكضكعاتبحثيةقرآنية،تتناسبمعأحداثالكاقع،كمايجدمفأمكر

 امكضكعاتمتكاممةمفكحيالقرآف.بيفالحيفكاآلخر،يحتاجالمسممكفأفيركى
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Abstract 

 

Study Aim: This study aimed at carrying out an objective study about Ro’ya (dream)  

in the Noble Quran. 

Study Sample: All the verses of the Holy Quran that includes the term of Ro’ya and 

its derivatives. 

Study Methodology: The researcher followed the inductive, descriptive, and 

objective methods in verses interpretation. 

Main Results: 

 The word Ro’ya and its derivatives are mentioned in the Noble Quran in 311 

places. 

 The need of the Muslim community at all times, especially the present one, to 

focus on this subject and benefit from it. 

 The study focused  on the belief in resurrection, which is denied by some people. 

Main Recommendations: 

 The study recommends students of knowledge to pay attention to the different 

topics mentioned in the Noble Quran. They should be properly understood and 

put into practice and da’wa. They should also be linked with our reality, which is 

essentially needed nowadays. 

 The need to select research topic related to the Noble Quran and our reality. This 

should help Muslims to understand the events that occur around them from time 

to another. 
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 اقتباس 
 
 

 

 

ى   چ ْْسَ
َ
ِي أ ْكِضِؽ اْْلََؿاِم  ُقجَْعةَن اََلّ ٍَ ْ ََ ال ٌِّ ثَِػجِْؽهِ ََلًًْل 

 َْ ٌِ  ُّ ََلُ ىُُِنِيَ ْٔ َِة َظ ِي ثَةَرْك كََْص اََلّ
َ
ْكِضِؽ اْْل ٍَ ْ  إََِل ال

ٍِيُع اْْلَِىيُ   َٔ الَكّ ُْ  ُّ َّ َِة ۚ إُِ ِ چ  آيَةد
 [1: اإلسراء] 

 

  



ح

 اإلىداء
 

 أمي الغاليةعمٌيبعطفياكحنانياكدعائيابظيرالغيب...إلىالتيمابخمت.

 ...أبيإلىرمزالرجكلةكالتضحية،إلىمفدفعنيإلىالعمـ،كأحمؿاسموبكؿفخر.

 فكافدعاؤىمامرافقانليفيخطكاتي.مذيإلىكالدمزكجيال

 زكجيكرفيؽدربيالذمشجعنيكأعاننيبماقدَّرالو،كتحمؿمعياألعباءالكثيرةإلى
مصعب "أبو محمد".ألصؿإلىطريؽالنجاحكالخير...

 محمد، األعزاء...الدـالذميجرمفيعركقي،أبنائيإلىقرةعينيكميجةفؤادم،إلى
وأفنان، وسما.

 إخوتي.البريئة،إلىرياحيفحياتي...إلىالقمكبالطاىرةالرقيقةكالنفكس

 ...أخواتيإلىالشمعاتالميتىًقدةالتيتنيرظممةحياتي.

 الذيفتميزكابالنقاءكالصفاء،كشجعكنيعمىالمضيإلىإخكافكأخكاتزكجيجميعان
.إلىاألماـ

 رحموا."أبو إبراىيم"الغالي عمي إلىركح...

 تي.إلىعائمتيالكريمةككؿأحب

 ...خيرالرفيؽفيدربي صديقاتي.إلىالمكاتيكفَّ

 لىالمجاىديف رايةاالذيفسمككادربالجياد،كرإلىأركاحالشيداءالصادقيف،كا  فعكا
لىاألسرلالذيفقضكازىرةشبابيـبيفجدرافاألسر.  خفَّاقة،كا 


 إلييم جميعًا...

 سأل ا أن ينفع بو اإلسالم والمسممين.أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع وأ







خ

 شكر وتقدير
الحمدكماينبغيلجبلؿكجيوكعظيـسمطانو،الحمدذمالفضؿكالنّْعـ،كالذم
جيدمىذاعمىكجيوكالذمأرجكأفيككفجمَّو بالتكفيؽكالسدادكالصبرحتىتَـّ أنعـعميَّ

كعمىآلوكصحبو،أمابعد:خالصانلو،كالصبلةكالسبلـعمىشفيعاألمةسيدنامحمد

 انطبلقان تعالى: قكلو ة يَْنُهؿ ِِلَْفِكِّ ﴿مف ٍَ َْ َمَهَؿ ـَإِجٍّ ٌَ بأسمى40]النمؿ:﴾َو أتقدـ ،]
،مشرفي األستاذ الدكتور: محمود ىاشم عنبر حفظو اآياتالشكركاالمتنافكالتقديرإلى

يدالمساعدةلي،فإنّْيبكثيرمفمنابععممونيأمدَّالذم أشكره،كالذمماتكانىيكمانعفمدّْ
نصائحوكتكجيياتو،فجزاهاخيرمايجزمبوالصالحيف.ىعم

الفاضميفعضكملجنةالمناقشة كماكأتقدـبالشكرألستاذمِّ

 مناقشًا داخميًا. -حفظو ا- األستاذ الدكتور/ جمال اليوبيفضيمة 

 مناقشًا خارجيًا. -حفظو ا-يمة الدكتور/ ماجد سكر وفض

ذهالرسالة،كلماسيبذالنومفتكجيياتقيمةسيككفلياأثرطيبفيلقبكليمامناقشةى
إخراجىذهالرسالةفيأحسفصكرة،فجزاىماايخيرالجزاء.

قدمكه كأتقدـبالشكركالتقديرإلىأساتذتيفيقسـالتفسيركعمكـالقرآفعمىما كما
الغرَّا إلىجامعتي كشكرممكصكؿ  النظرية، الدراسة العمـأثناء منارة اإلسبلمية، الجامعة ء

كالعمماء.

أتممت بفضمو َـّ ث ا الذمبفضؿ أبيمحمد إلىزكجي الجزيؿ بالشكر كأتقدـ كما
رسالتيككصمتإلىىذهالمرحمة.

بأبيكأمي ممثمةن أسرتيالحبيبة بالشكر كأخصُّ خكانيكأخكاتيكأىؿزكجي،كما كا 
ليبعداقفكامعيككانكاكالذيف كالعرفافكالتقدير.خيرسندو فؤلسرتيكؿالحبّْ

لي قدَّـ مف ككؿِّ الغيب، فيظير خير ليبدعكة أنسىأفأشكركؿمفدعا كال
رشادانأكأممساعدة،فميـجميعانشكرمكتقديرم يـجميعان.بارؾافي،كنصحانكا 

 الباحثة/ 
 بثينة عدنان مطر
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 بسم ا الرحمن الرحيم

 المقدمة :
كثيرانطيبانمباركانفيو،كماينبغيلجبللوككمالو،الميـلؾالحمدربالعالميف،حمدان

الحمدحمدانكثيرانطيبانمباركانفيوكماينبغيلنعمةالنظرإلىكجيؾفيجناتالنعيـ،حمدانال
 ينبغيليكـالزيادةكالمزيد،يـك سكاؾ،لؾالحمدكما ينبغيألحدغيرؾ،كاليجزمعميوأحده

يمانانكنكران،كأصميكأسمـينظرالعبادإلى ربالعبادفيجناتالنعيـفيزدادكفجماالنكبياءنكا 
ا عبد بف محمد كمعممي عيني قرة المقاـعمى صاحب العيكف، كنكر القمكب، حبيب

كالشفاعةالكبرل،أمابعد:،كالحكضالمكركدالمحمكد

التنقطع،كالحديثالذمتيدأفإفغايةالغايات،كأقصىاألماني،كأطيباآلماؿالتي
ربوالكجو،،كتنتعشبواألركاحبوالنفكس،كتطمئفبوالقمكب ىكرؤيةالمؤمنيف،كيينىضَّ

فيجناتالنعيـ،فماأعطكافيالدنياكالفياآلخرةنعمةىيأعظـمفتمؾالنعمة،كلـيعطكا
ألعينيـمنياكفيذلؾيقكؿسبحانو:﴿ ةٌ وُ نعمةىيأقرُّ هٍِؾ َُةِِضَ ٌَ ْٔ ٔهٌ يَ ة َُةِظَؿةٌ  * ُص َٓ ِ ]﴾هإََِل َربّ

.[23-22:القيامة

 التيكردتلفظة اآلياتالقرآنية لكثرة كنظران ككذلؾفييا كنظائرىا، كمشتقاتيا الرؤية
اتساعمكاطفالرؤيةكأنكاعيافيالسياؽالقرآنيفقداخترتالكتابةفيمكضكعقرآنيبعنكاف:

(في ضوء القرآن الكريم " دراسة موضوعية " الرؤية)

اتعالىفيإطاردراسةتفسيريةمكضكعيةمحكمة.عكفوبتتناكلكالذم

الكجيوالكريـ،كأفينفعنيبماعممني.فأسأؿا أفيجعؿىذاالعمؿخالصن

 أواًل : أىمية الموضوع  
:فينقاطعديدةأذكرمنياتبرزأىميةالمكضكع

تنبعأىميتوككنويتناكؿمكضكعانمفمكضكعاتالقرآفالكريـ. .1

 تعمؽالدراسةبأشرؼكتابأالكىكالقرآفالكريـ. .2

 كثرةاآلياتالتيتحدثتعفالرؤيةكنظائرىافيالقرآفالكريـ. .3

فيالسياؽالقرآنيبغرض .4 كأنكاعيا المسمميفالىالتعرؼعمىمكاطفالرؤية حاجة
 كشحذىمميـ.االرتقاءبإيمانيـ
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 ثانيا : أسباب اختيار الموضوع 
:المكضكعأسبابعديدةأذكرأىمياإلختيارىذا

الرغبةفيالتأمؿكالتدبرفيكتاباتعالى،كتتبعآياتالرؤيةفيالسياؽالقرآني. .1

 بيافأىميةمعرفةآياتالرؤيةلتكجيوالمؤمنيفالىمكاطنياكأنكاعيا. .2

كر .3 التي اآليات ىذاكثرة في البحث يشجع مما سياقيا في كمشتقاتيا الرؤية دت
 المكضكع.

ىذا .4 في الكتابة عمى عنبر ىاشـ محمكد الدكتكر األستاذ مشرفي كتشجيع إرشاد
 المكضكع.

فيلرؤيةا افتقارالمكتبةاالسبلميةالىمكضكعتفسيرمقرآنيمحكـيتناكؿمكضكع .5
 طاردراسةقرآنيةتفسيريةمكضكعية.إ

 : أىداف البحث وغاياتو  ثالثا
ليذاالبحثأىداؼعديدةكغاياتساميةأذكرمنيا:

ابتغاءمرضاةاتعالىكرضكانوأىـىدؼكأسمىغايةأرجكىامفكتابةىذاالبحث .1

 خدمةالقرآفالكريـ،كذلؾمفخبلؿالبحثفيمكضكعمفمكضكعاتو. .2

قرآني، .3 ببحث اإلسبلمية المكتبة إثراء دراسةيتحدثعف إطار في كنظائرىا الرؤية
 مكضكعيةمحكمة.

لفتاألنظارإلىمكاطفالرؤيةالدنيكيةمفأجؿشحذاليمـعمىاألعماؿالصالحة .4
 كاستشعاررقابةاألعماؿعباده.

كالتيبيافمكاطفالرؤيةاأل .5 التيتخصالمؤمنيفكرؤيةاكالمبلئكةكالنعيـ خركية
 كالظالميفكمايؤكؿإليوحاليـ.تخصالكافريفكالمجرميف

 رابعا : الدراسات السابقة 
 في كتب ما حكؿ كاالطبلع البحث بعد ىذا الجامعةالمكضكع بيانات قاعدة في

فيورسالةعمميةمحكمة،كبعدولـيكتب،تبيفأنَّاإلسبلميةكجامعةاألزىركالشبكةالعنكبكتية
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العربيةالسعكدية،أفادبأنواليكجددراسةقرآنيةمحكمةفيصؿفيالمممكةالممؾمركزمراسمة
فيىذاالمكضكعفيقاعدةمعمكماتالرسائؿالجامعية.

 خامسا : منيج الباحثة 
،نيجيةالتفسيرالمكضكعيالباحثةفيىذهالدراسةالمنيجاالستقرائيكحسبمتتبعا

:تيةكذلؾمفخبلؿالنقاطاآل

جمعاآلياتالقرآنيةالتيتتحدثعفالرؤيةكنظائرىا،كدراستيادراسةتفسيريةمكضكعية. .1

 كضعالعناكيفالمناسبةلمفصكؿكالمباحثكالمطالبمستخدمةناأللفاظالقرآنيةماأمكف. .2

 تفسيراآلياتالقرآنيةتفسيرانإجماليانكفقانلطبيعةالبحثفيالتفسيرالمكضكعي. .3

بأقكاؿالعمماءكالمفسريفمعالتكثيؽفيالحاشيةحسباألصكؿ،معاالستعانةاالستدالؿ .4
 بمصادركمراجععامةممالوعبلقةبالبحث.

5. ، اآلية رقـ ذكر مع سكرىا الى كعزكىا العثماني بالرسـ المذككرة القرآنية اآليات كتابة
 كتكثيؽذلؾفيمتفالبحثتجنباإلثقاؿالحكاشي.

ألحاديثالنبكيةالشريفةكاآلثارالتيتخدـالبحث،كعزكىالمظانيااألصمية،االستدالؿبا .6
 كنقؿحكـالعمماءعميياماأمكف.

تكضيحمعانيالمفرداتالغريبةالتيتحتاجالىبياففيالحاشيةكتكثيقيامفمصادرىا .7
 المغكية.

 ةالكتاب.الترجمةلؤلعبلـكالبمدافكالقبائؿغيرالمعركفةكذلؾفيحاشي .8
التيتخدـمكضكع .9 كاستنباطاألحكاـ الكقكؼعمىالمطائؼكاإلشاراتكالعبركالعظات،

 البحث،معربطالمكضكعبكاقعناالمعاصربمافيومفمستجدات.
مراعاةاألمانةالعمميةفيالنقؿكالتكثيؽ،كذكرالمصادركالمراجعفيالحاشية،مبتدئةن .10

المؤلؼ، ثـ الكتاب، فيبذكر المؤلؼ اسـ ذكر عدـ مراعاة مع كالصفحة، الجزء ثـ
 الحاشيةإفذكرفيمتفالرسالةكترؾمكاصفاتالكتابإلىفيرسالمراجع.

 التركيزعمىمنيجالبحثفيالتفسيرالمكضكعي،كااللتزاـبكؿقكاعدهكأصكلو. .11
 عمؿالفيارسالبلزمةالتيتخدـالبحثكتسيؿالكصكؿلممعمكمات. .12
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 سادسا : خطة البحث 
،كثبلثةفصكؿ،اياتوفقدجعمتالدراسةمفمقدمة،كتمييدؼالبحثكغاىدكتحقيقاأل

أتي:كمجمكعةفيارس،كذلؾكماي،كخاتمة
 المقدمة :

كأعمىشتمؿكت كأسباباختياره، المكضكع، كالدراساتالسابقة،ىمية كغاياتو، أىدافو
كمنيجالبحث،كخطةالبحث.

  التمييديالفصل 
 في السياق القرآني ونظائرىا وقفات مع الرؤية ومشتقاتيا

 أواًل : تعريف الرؤية لغًة واصطالحًا والعالقة بينيما .

.الرؤيةلغةن.1

.الرؤيةاصطبلحان.2

.العبلقةبيفالمعنىالمغكمكاالصطبلحي.3
 ق القرآني .ثانيًا: الرؤية ومشتقاتيا في السيا

اآلياتالمكية. .1

اآلياتالمدنية. .2

مكضكعاتاآلياتالتيكردتالرؤيةكمشتقاتيافيسياقيا. .3

مكضكعاتاآلياتالمكية. .أ

 مكضكعاتاآلياتالمدنية. .ب
 ثالثًا: نظائر الرؤية في السياق القرآني .

 الفصل األول

 ورسمو عمييم السالم ا  ىرؤ 

كفيومبحثاف:

 .ا  ىرؤ  المبحث األول :
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كفيوأربعةمطالب:

أعماؿالعباد.المطمباألكؿ:رؤيةا

الكافريف.كأعماؿالمنافقيفالمطمبالثاني:رؤيةا

.أكشرمثقاؿالذرةمفخيرالمطمبالثالث:رؤيةا

الميؿ.رسكلوالمطمبالرابع:رؤيةا حيفيقـك

.عمييم السالمالرسل ىالمبحث الثاني : رؤ 

كفيوخمسةمطالب:
 . المطمب األول : رؤى إبراىيم 

أكالن:رؤيتوفيالمناـيذبحكلدهإسماعيؿ.

أيدمالمبلئكةالتصؿإلىالطعاـ.ثانيان:رؤيتو

إحياءالطيكراألمكات.ثالثان:رؤيتو

لكككبكالقمركالشمس.ارابعان:رؤيتو

 .رؤى سميمان  المطمب الثاني :

.ليدىدغيابارؤيتوأكالن:

عرشبمقيسفيمممكتو.رؤيتوثانيان:
 .المطمب الثالث : رؤى يوسف 

لككاكبكالشمسكالقمرساجديفلو.اأكالن:رؤيتو

برىافربو.ثانيان:رؤيتو
 .المطمب الرابع : رؤى موسى 

أكالن:رؤيتوالنارعندعكدتومفمديف.

كأنياجآف.:رؤيتوالعىصاثانيان
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 . المطمب الخامس : رؤى النبي محمد 

أكالن:رؤيتوأنويدخؿالمسجدالحراـىككأصحابوآمنيف.

ثانيان:رؤيتوآياتربوالكبرل.

 الفصل الثاني
 الدنيوية لمناس كما يصورىا القرآن الكريم ىمواطن الرؤ 

كفيومبحثاف:

 رؤى المؤمنين الدنيوية. المبحث األول :

 مطالب : سبعةوفيو 

 لتجارةكالميك.االمطمباألكؿ:رؤيتيـ

قميبلن.أعدائيـكالمؤمنيفةالنبيالمطمبالثاني:رؤي

ألحزاب.االمطمبالثالث:رؤيةالمؤمنيف

المطمبالرابع:رؤيتيـالبرؽخكفانكطمعان.

المطمبالخامس:رؤيتيـالفمؾمكاخرابتغاءفضؿا.

المطمبالسادس:رؤيةبمقيسالصرحفيمممكةسميماف.

المطمبالسابع:رؤيةأصحابالجنةجنتيـبعدحرقيا.

 المبحث الثاني : رؤى الكافرين الدنيوية.

 مطالب : عشرةوفيو 

قدمفدبر. المطمباألكؿ:رؤيةالشاىدقميصيكسؼ

كتقطيعايدييف.يكسؼالمطمبالثاني:رؤيةالنسكة

كسجنو.المطمبالثالث:رؤيةاآلياتالدالةعمىبراءةيكسؼ

فيالسجف.صاحبييكسؼتاالمطمبالرابع:رؤي

كسبعالمطمبالخامس:رؤيةالممؾ سمافو .انعجافانسبعبقراتو

فكذبكعصى.ةالكبرلاآليلمطمبالسادس:رؤيةفرعكفا
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.أنفسيـفآياتافياآلفاؽكفيالمطمبالسابع:رؤيةالكافري

المطمبالثامف:رؤيةسكؽالماءإلىاألرضالجرز.

سبيؿالرشدكسبيؿالغي.المطمبالتاسع:رؤيةالمتكبريف

المطمبالعاشر:رؤيةالكافريفالمؤمنيفمثمييـرأمالعيف.



 الثالفصل الث

 خروية كما يصورىا السياق القرآنياأل ىمواطن الرؤ 

كفيوثبلثةمباحث:
 أىوال يوم القيامة . ىالمبحث األول : رؤ 

كفيوخمسةمطالب:

رؤيةالظالميففيغمراتالمكت.المطمباألكؿ:

رؤيةالناسسكارلكماىـبسكارل.المطمبالثاني:

.فعماأرضعالساعةكذىكؿالمرضعاترؤيةالمطمبالثالث:

السّْحاب. مرَّ المطمبالرابع:رؤيةالجباؿتمرُّ

المطمبالخامس:رؤيةاألرضبارزة.
 المبحث الثاني : رؤى أىل الجنة .

كفيوثبلثةمطالب:

المطمباألكؿ:رؤيةالمؤمنيفكالمؤمناتنكرىـيسعىبيفأيدييـ.

النعيـكالممؾالكبير.لدافالمخمدكفكالكالمطمبالثاني:رؤية

المطمبالثالث:رؤيةالمبلئكةحافيفمفحكؿالعرش.
 المبحث الثالث : رؤى أىل النار.

كفيوسبعةمطالب:

فعندربيـ.يطمباألكؿ:رؤيةالظالميفمكقكفالم
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عمييـ.  المطمبالثاني:رؤيةالكافريفأعماليـحسراتو

رؤيةالمجرميفمشفقيفممافيالكتاب.المطمبالثالث:

المطمبالرابع:رؤيةالظالميفمشفقيفمماكسبكا.

.عندربيـالمطمبالخامس:رؤيةالمجرميفكىـناكسكارؤكسيـ

المطمبالسادس:رؤيةالذيفكذبكاعمىاكجكىيـمسكدة.

المطمبالسابع:رؤيةالمجرميفمقرنيفباألصفاد.

الثامف:رؤيةالكافريفبأساكمايكعدكف.المطمب

 الخاتمة :

عمىأىـالنتائجكالتكصيات.تشتممكقدا
 الفيارس :

عمى:تشتمماك

:فيرسالمصادركالمراجع.أكالن

.القرآنيةفيرساآليات:ثانيان

فيرساألحاديثالنبكيةالشريفة.:ثالثان

فيرساألعبلـالمغمكريف.:رابعان







 

 








 

 

 الفصل التمييدي
 في ونظائرىا وقفات مع الرؤية ومشتقاتيا 
 السياق القرآني
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 الفصل التمييدي
 في السياق القرآنيونظائرىا وقفات مع الرؤية ومشتقاتيا 

 

 والعالقة بينيما واصطالحاً  تعريف الرؤية لغةً : أوالً 

  الرؤية لغةً  .1

أكبصيرةمصدررأل،كىكأصؿيدؿعمىية:الرؤ بعيفو بصارو كا  .نظرو
.(1)األمرفياإلنسافييراهما:والرأي

رً" اسًَّةاٍلبىصى الشٍَّيًءًبحى ٍؤيىةيليغىةن:ًإٍدرىاؾي .(2)"الرُّ

ًْ ﴿:قكلوىذاالرأم:اعتقادالنفسأحدالنقيضيفعفغمبةالظفكعمى" ُٓ ًْ  يََؿْوَج يَ  ٌِسْيَيِْٓ
ْ
 َرأ

.(3)"[13آؿعمراف:]﴾اىَْػْيِ 

ٍؤيا" .(4)"مىنىاًمؾىفيرىأىٍيتىوما:كالرُّ

ٍفعكلىٍيفًإلىىعدّْمًإذارأىل:(5)الَّراغبيكقاؿى ىمى ذاالًعٍمـ،مٍعنىىاٍقتىضى اٍقتىضىىبإلىعدّْمكىاً 
.(6)االٍعًتبارًإلىىالميؤدّْمالنَّظىرًمٍعنىى



(7)الًكسائيُّكقاؿى ًفيكاٍرتىأىٍيتكاٍستىٍرأىٍيترىأىٍيتًمفكافىمىاىىٍمزعمىالعىرىبياٍجتىمىعىتً:
يـالعىٍيًف،يىةًؤري ،كىىيكىاليىٍمزيىٍترؾكبعضي ـيقًميؿه ،العاليكالكبلى األىٍفعاؿًإلىىجٍئتىفىًإذااليىٍمزي

                                                           

254-2/252ج،ابففارس،انظر:معجـمقاييسالمغة(1)
.24/423كزارةاألكقاؼكالشئكفاإلسبلميةالككيتية،ج،المكسكعةالفقييةالككيتية(2)

.453ص،صفياني،األالمفرداتفيغريبالقرآف(3)
.3436ص،فيركزآبادم،الالقامكسالمحيط(4)
(ىكالحسيفبفمحمدبفالمفضؿ،أبكالقاسـاألصفياني)أكاألصبياني(المعركؼبالراغب:أديب،مف(5

أصبي أىؿ) مف حتالحكماء، كاشتير، بغداد، الغزالي.ىاف(سكف باإلماـ يقرف الاألعبلـكاف ،زركمي،
.2/233ج

 3/452آف،جالمفرداتفيغريبالقر((6

بفعبدابفبيمفبففيركزاألسدممكالىـالككفي،المقمببالكسائي،عميبفحمزةأبكالحسف(ىك(7
فيو.سير أحـر .5/332ج،النببلء،لمذىبيأعبلـلًكساءو
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قاؿىاليىٍمز،تىٍرؾعمىالىكمىفٍيىٍيميزمىفٍأىٍجمىعالميٍستىٍقبىمةً ًبو: :تىعىالىىقىٍكًلوًنىٍحكالقيٍرآفنىزىؿىكى
يَ ـََتَى﴿ ْٔمَ  َذََتى﴿،[52المائدة:]﴾َمَؿٌض  كُئُبًِٓ ِف  اَلٍّ ة اىَل َٓ .(1)[7الحاقة:]﴾ََصْىع ذِي

بمعنى كردتفيالمغة أفالرؤية يتبيفلمباحثة تقدـ النظركاالبصارفمفخبلؿما
.الرؤيةىنامباشرمعكممةبالعيف،كأماالمعانياألخرلفبلتتعمؽبشكؿ

 اصطالحاً  الرؤية. 2

.(3)."النَّظربالعيف،كبالقمب:"الرؤيةىيبقكلو(2)الفيركزآبادمياعرف 

(5)"الرؤيةالمشاىدةبالبصرحيثكافأمفيالدنياكاآلخرة":بقكلو(4)الجرجانيياعرفك

ك النفس،":بقكلو(6)المناكمعرفيا قكل بحسب أضرب كذلؾ المرئي، إدراؾ الرؤية:
 نحك بالفكر الثالث: كالتخيؿ، بالكىـ الثاني: كنحكىا، بالحاسة ة ََل إ﴿األكؿ ٌَ َرى 

َ
ِِّّنِ أ

                                                           

.46/344ج،زبيدم،التاجالعركسانظر:(1)
 

محمدبفيعقكببفمحمدبفإبراىيـبفعمر،أبكطاىر،مجدالديفالشيرازمالفيركزآبادم:مفأئمةىك(2)
كاليند.527المغةكاألدب.كلدبكارزيفسنة .كانتقؿإلىالعراؽ،كجاؿفيمصركالشاـ،كدخؿببلدالرـك

كنياككليقضاءىا.كانتشرىػ،فأكرموممكيااألشرؼإسماعيؿكقرأعميو،فس574كرحؿإلىزبيدسنة
سنةق.أشير635اسموفياآلفاؽ،حتىكافمرجععصرهفيالمغةكالحديثكالتفسير،كتكفيفيزبيد

حافظا. قكيا المطابةفيمعالـطابة(،ككافشافيا ك)المغانـ )القامكسالمحيط( االعبلـكتبو ،انظر:
.5/324ج،زركميال

ف(3) التمييز ذكم بصائر العزيزانظر: الكتاب لطائؼ جي ،3/643 المحيطك. الالقامكس ،فيركزأبادل،
.3436ص

يكسؼبفعميبفمحمد،أبكيعقكبالجرجاني:فقيوحنفي،مفالعمماء.صنؼ"خزانةاألكمؿ"فيىك(4)
 سنة األضحى يـك بدايتو اتفقت خميفة: حاجي قاؿ الحنفية، 322فركع االعبلـ. الانظر: ،زركمي،

.6/222ج
 .3/333،جانظر:التعريفات(5)

بفسعدالديفالحدادمالمناكم:يحيىبفمحمدبفمحمدبفمحمدبفأحمد،أبكزكريا،شرؼالديفىك(6)
قأصمومفمنيةبنيخصيب653قككفاتوبياسنة576فقيوشافعٌي،مفأىؿالقاىرة،منشأهفيياسنة

الشعراء، بعضكبار كمدحو كحمدتسيرتو المصرية، الديار كليقضاء إلييا. كنسبتو الصعيد( )في
،انظر:االعبلـ"أربعكفحديثا".كلونظـكنثر.كالنكاجي.كصنؼكتبا،منيا"شرحمختصرالمزني،ك

 .6/345،جزركميال
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ى﴿الرابع:بالعقؿنحك،[84]األنفاؿ:﴾دََؿْونَ 
َ
ة َرأ ٌَ ة َنَؾَب اىُْفَؤاُد  (1)"[11النجـ:]﴾ٌَ

بقكلو(2)الكفكمعرفياك ًإلىىالرؤياى: المخيمة أفؽ مف المنحدرة كرىة الصُّ انطباع ًىي
 .(3)اٍلحساٍلميٍشتىرؾ

الرؤيةبالعيف؛كىيإدراؾاألشياءبحاٌسةالبصرعرفياأحمدمختارعبدالحميدعمر:
.(4)كعميياالمعٌكؿفيالشيادة

غيرالسابقةتبيفلمباحثةأفىذهالمعانياالصطبلحيةالمعانيالنظركالتأمؿفيكبعد
 ) مشاىدةضابطةكالحاصرة،كقداجتيدتالباحثةفيكضعتعريؼاصطبلحيلمرؤيةكىك:

دراكيا بحاسة البصر وىي العين األشياء  اآلخرة(سواء كان في الدنيا أو في أيضًا و بالقمب وا 

 العالقة بين المعانى المغوية واالصطالحية .. 3

بأفىناؾ اتضحلمباحثة الرؤية لمفظة المعانيالمغكيةكاالصطبلحية مفخبلؿتتبع
بأف الباحثة حيثتبلحظ االصطبلحية، كالمعاني المغكية المعاني بيف كترابط انسجاـ عبلقة
تككف الرؤية بينتأف التعريفاتاالصطبلحية أما بالعيف، النظر ىك التعريؼالمغكملمرؤية

كبيذايتبيفأفالمعانياالصطبلحيةأعـكأشمؿمفالمعانيالمغكية.بالعيفكالقمب
 الرؤية ومشتقاتيا في السياق القرآني . ثانيًا:

 كاحدلعشرة ثبلثمائة القرآني السياؽ في كمشتقاتيا الرؤية مكزعةكردتلفظة مرة،
لؾفياآلياتالمكيةكالمدنية.عمىستكسبعيفسكرةكذ

 اآليات المكية. .1

مكضعاى كعشريف كست مائتيف في المكية اآليات في كمشتقاتيا الرؤية لفظة كردت
 ،مكزعةعمىمائتيفكثمانيةآياتفيخمسيفسكرة،كذلؾعمىالنحكاآلتي:

 

                                                           

.364صالتكقيؼعمىميماتالتعريؼ،انظر:(1)
األحناؼ.(2) كافمفقضاة البقاء:صاحب)الكمٌيات( أبك أيكببفمكسىالحسينيالقريميالكفكم، ىك

ىإستانبكؿفتكفيبيا،كدفففيتربةخالدعاشككليالقضاءفيكفوبتركيا،كبالقدس،كببغداد(.كعادإل
.2/46ج،زركمي،الق.كلوكتبأخرلبالتركية.انظر:االعبلـ3472سنة

.3/253،جانظر:الكميات(3)
.2/624،جانظر:معجـالمغةالعربيةالمعاصرة(4)
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1﴿ ًْ ُْ ٍِّة هٍّ ٌَ َْ كَْؿٍن  ٌِ ًْ َْ َرجْيِِٓ ْْيَْهَِة ٌِ
َ
ًْ أ ًْ يََؿْوا َز َ ل

َ
األنعاـ6 ﴾ ...خ

ة َظَّتٍّ إِذَا َصةُءوَك ﴿2 َٓ ِ ٔا ث األنعاـ25 ﴾ ...ِإَوْن يََؿْوا ُُكٍّ آَيٍَح ََل يُْؤٌُِِ

ٔا يَة ََلْتََِة َُُؿدَّ ﴿3 ُ ٔا لََعَ اِلٍّةرِ َذَلةل ْٔ دََؿى إِذْ ُوكُِف َ األنعاـ27 ﴾ ...َول

ٔا لََعَ ﴿4 ْٔ دََؿى إِذْ ُوكُِف َ َؾا ثِةَْلقِّ  َول َْ ىَحَْف 
َ
ًْ كَةَل خ األنعاـ30  ﴾ ...َرّبِِٓ

ةَغحُ ﴿5 ًُ الكٍّ َتذُْس
َ
ْو خ
َ
ًْ َغَؾاُب اهللِ أ دَةُز

َ
ًْ إِْن خ ْحذَُس

َ
رَخ
َ
األنعاـ40 ﴾ ...كُْو أ

6﴿ ًْ ثَْىةَرُك
َ
ًْ َوخ ٍَْػُس َػَؾ اهلُل َق

َ
ًْ إِْن أ ْحذُ

َ
رَخ
َ
األنعاـ46  ﴾ ...كُْو أ

َْٓؿةً كُْو ﴿7 ْو َص
َ
ًْ َغَؾاُب اهللِ َبْؾذًَح أ دَةُز

َ
ًْ إِْن خ ْحذَُس

َ
رَخ
َ
األنعاـ47  ﴾ ...أ

َٔن ِف آَيَةدَِِة ﴿8 ًُ ََ ََئُ ِي يَْخ اَلٍّ
َ
 األنعاـ68  ﴾ ...ِإَوذَا رَخ

جِيٍ ﴿9 ٌُ ًَلٍل  ًَ َْٔمَم ِف  َراَك َوكَ
َ
 األنعاـ74 ﴾إِّّنِ أ

10﴿ ًَ رِْض َوَكَؾلَِم ُُؿِي إِثَْؿاِْي
َ
ةَواِت َواْل ٍَ  األنعاـ75  ﴾ ...َميَُهَٔت الكٍّ

َْٔنًجة ﴿11 ى َن
َ
ٍَّ َغيَيِّْ اليٍّيُْو َرأ ة َص ٍٍّ  األنعاـ76 ﴾ ...ـَيَ

َؾا َرّّبِ ﴿12 َْ َؿ ثَةزًًِغ كَةَل  ٍَ ى اىَل
َ
ة َرأ ٍٍّ  األنعاـ77 ﴾ ...ـَيَ

ٍَْف ثَةزَِؽًح كَةَل ﴿13 ى النٍّ
َ
ة َرأ ٍٍّ ْزَب  ـَيَ

َ
َؾا أ َْ َؾا َرّّبِ   األنعاـ78 ﴾ُِ...َْ

14﴿ ًْ ًْ ذِيُس ُٓ جٍّ
َ
ًْ خ ٍْذُ ََ زََخ ِي ًُ اَلٍّ ًْ ُمَفَػةَءُز َػُس ٌَ ة ََُؿى  ٌَ  األنعاـ94  ﴾ ...َو

15﴿ ََ ٌِ ًْ يُْس َٔ ثَ
َ
ْػَؿَج خ

َ
ة أ ٍَ ةُن َن َُ يْ ًُ النٍّ ٍُِّس االعراؼ27  ﴾ ...يَة ثَِِن آََدَم ََل َحْفذِجَ

جِيٍ ﴿16 ٌُ ًَلٍل  ًَ ٌِِّْٔ إٍُِّة ىََُنَاَك ِف  َْ كَ ٌِ 
ُ
ََل ٍَ  االعراؼ60 ﴾كَةَل ال

ََ الََكذِبِيَ ﴿17 ََِّم ٌِ ٍح ِإَوٍُّة َِلَُظ َْ  االعراؼ66  ﴾إٍُِّة ىََُنَاَك ِف َقَفة
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جُْظْؿ إََِلَْم ﴿18
َ
رِِِن خ

َ
ُّ كَةَل رَّبِ أ ُّ َربَّ ٍَ

ٍِيَلةدَِِة َوََكٍّ ِ ة َصةَء ُمََٔس ل ٍٍّ َ  االعراؼ143 ﴾ ...َول

ًْ َداَر اىَفةِقلِيَ ﴿19 رِيُس
ُ
ة َقأ َٓ ْظَكِِ

َ
ُػُؾوا ثِأ

ْ
َْٔمَم يَأ ُمْؿ كَ

ْ
 االعراؼ145 ﴾َوأ

20
ة ﴿ َٓ ِ ٔا ث ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو الؿَّْمِؽ ََل َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل يََؿْوا ُُكٍّ آَيٍَح ََل يُْؤٌُِِ

ِ َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل   ﴾ ...ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو اىَغّ
 االعراؼ146

ٍِيَ ﴿21 ِ ٔا َظةل َُؾوهُ َوََكُُ ًْ َقبِيًًل اَّتٍّ ِْٓؽيِٓ ًْ َوََل َح ُٓ ٍُ ِ
ُّ ََل يَُسيّ ٍُّ

َ
ًْ يََؿْوا خ َ ل

َ
 االعراؼ148 ﴾خ

ٔا  ﴿22 يَّ ًَ ًْ كَْؽ  ُٓ جٍّ
َ
ْوا خ
َ
ًْ َوَرأ يِْؽيِٓ

َ
ٍَ ِف خ ة ُقلِ ٍٍّ َ  االعراؼ149 ﴾ ...َول

ونَ ﴿23 ًْ ََل ُحجِِْصُ ُْ ًْ َحُِْظُؿوَن إََِلَْم َو ُْ  االعراؼ198   ﴾َودََؿا

ٍَِّم ﴿24 يَ َٔذٍّ ْو َجذَ
َ
ًْ أ ُْ ِي َُػُِؽ ٍَِّم َبْػَي اَلٍّ ة ُُؿِيَ ٌٍّ يكنس46 ﴾ ...ِإَو

ةًرا ﴿25 َٓ ْو َج
َ
ُّ َبيَةدًة أ ًْ َغَؾاثُ دَةُز

َ
ًْ إِْن خ ْحذُ

َ
رَخ
َ
 يكنس50 ﴾ ...كُْو أ

26﴿ ٍِ ًْ ثِةىلِْك ُٓ ُوا اىَػَؾاَب َوكُِِضَ ثَحَِْ
َ
ة َرأ ٍٍّ َ َح ل ٌَ وا اِلٍَّؽا َْسَّ

َ
 يكنس54   ﴾ ...َوأ

َْ رِْزٍق ﴿27 ٌِ ًْ َل اهلُل ىَُس ـَ ْ ُ
َ
ة خ ٌَ  ًْ ْحذُ

َ
رَخ
َ
 يكنس59 ﴾ ...كُْو أ

ًَ ...َوكَةَل ُمََٔس َربٍَِّة ﴿28 َِل
َ
 يكنس88 ﴾َظَّتٍّ يََؿُوا اىَػَؾاَب اْل

29﴿ ًَ َِل
َ
ًْ ُُكَّ آَيٍَح َظَّتٍّ يََؿُوا اىَػَؾاَب اْل ُٓ ْٔ َصةَءتْ َ  يكنس97 ﴾َول

ا ٌِسْيََِة﴿30 ة ََُؿاَك إَِلٍّ بَََشً ٌَ  ٌِِّْٔ َْ كَ ََ َزَفُؿوا ٌِ ِي  اَلٍّ
ُ
ََل ٍَ ىكد27 ﴾ ...َذَلةَل ال

َْ َرّّبِ ﴿31  ثَحٍَِِّح ٌِ
ًْ إِْن ُنُِْخ لََعَ ْحذُ

َ
َرخ
َ
ِْٔم أ  ىكد28   ﴾كَةَل يَة كَ

ئُنَ ﴿32 َٓ ة ََتْ ًٌ ْٔ ًْ كَ َراُز
َ
 ىكد29 ﴾َوىَِهِّنِ أ

َْ َرّّبِ ﴿33  ثَحٍَِِّح ٌِ
ًْ إِْن ُنُِْخ لََعَ ْحذُ

َ
َرخ
َ
ِْٔم أ  ىكد63 ﴾كَةَل يَة كَ
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34﴿ ًْ ُٓ ْ وَْصَف ٌِِ
َ
ًْ َوأ ُْ ًْ ََل دَِىُو إََِلِّْ َُِسَؿ ُٓ يِْؽَح

َ
ى خ
َ
ة َرأ ٍٍّ  ىكد70 ﴾ ...ـَيَ

35﴿ ٍٍ ٍْٔم ُُمِي ًْ َغَؾاَب يَ َػةُف َغيَيُْس
َ
ْيٍ ِإَوّّنِ أ

ًْ ِِبَ َراُز
َ
 ىكد84   ﴾إِّّنِ أ

َْ َرّّبِ  كَةَل ﴿36  ثَحٍَِِّح ٌِ
ًْ إِْن ُنُِْخ لََعَ ْحذُ

َ
َرخ
َ
ِْٔم أ  ىكد88   ﴾ ...يَة كَ

َِةَك ﴿37 َم لَؿََّمْ ُُ ْْ ََْٔل َر َ ػِيًفة َول ًَ  ىكد91 ﴾ٍِ...ِإَوٍُّة ىََُنَاَك ذِيَِة 

38
ٍَْف  إِذْ ﴿ َْٔنًجة َوالنٍّ َظَؽ َغََشَ َن

َ
يُْخ أ

َ
ثَِخ إِّّنِ رَخ

َ
بِيِّ يَة خ

َ
ُٔقُؿ ِْل كَةَل يُ

 ََ ًْ َِل َقةِصِؽي ُٓ ْحُذ
َ
َؿ رَخ ٍَ  ﴾َواىَل

يكسؼ4

دَِم َذيَِهيُؽوا لََم َنيًْؽا﴿39 َٔ  يكسؼ5  ...[كَةَل يَة ُبَِنٍّ ََل َتْلُىْه ُرْؤيَةَك لََعَ إِْػ

ةَن َرّبِِّ ﴿40 َْ ى ثُْؿ
َ
ْن َرأ

َ
ََْٔل أ َ ة ل َٓ ِ ًٍّ ث َْ ْخ ثِِّ َو ٍٍّ َْ  يكسؼ24 ﴾ ...َوىََلْؽ 

ٍَّ إِنٍّ ﴿41 َْ َنيِْؽُك ٌِ ُّ َْ ُدثٍُؿ كَةَل إٍُِّ ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيَى ى كَ
َ
ة َرأ ٍٍّ  يكسؼ28 ﴾ ...ـَيَ

جِيٍ ﴿42 ٌُ ًَلٍل  ًَ ة ِف  َْ  يكسؼ30    ﴾إٍُِّة ىََُنَا

ََ َظةَش هللِ ﴿43 ْ ٍَّ َوكُي ُٓ يِْؽَح
َ
ََ خ ْػ ٍُّ ُّ َوَر َُ ْزَبْ

َ
ُّ أ ْحَِ

َ
ة َرخ ٍٍّ  يكسؼ31   ﴾ ...ـَيَ

ُّ َظَّتٍّ ِظيٍ ﴿44 ٍِّ ُوا اآلَيَةِت ىَحَْكُضُِ
َ
ة َرأ ٌَ َْ َبْػِؽ  ٌِ ًْ ُٓ َ ًٍّ ثََؽا ل  يكسؼ35   ﴾ُث

ْغِِصُ َٓمًْؿا ﴿45
َ
َراِّن أ

َ
ة إِّّنِ أ ٍَ ُْ َظُؽ

َ
ََ َذذَيَةِن كَةَل أ ْض ُّ الّكِ َػ ٌَ  يكسؼ36   ﴾ ...َوَدَػَو 

ٍَّ َقجٌْع ﴿46 ُٓ ُزيُ
ْ
ةٍن يَأ ٍَ َرى َقجَْع َبَلَؿاٍت ِق

َ
يُِم إِّّنِ أ ٍَ  يكسؼ43   ﴾ ...َوكَةَل ال

ََل ﴿47
َ
ْْنِىِيَ  خ ٍُ َُة َػْيُ ال

َ
وِِف الَهيَْو َوخ

ُ
ّّنِ أ
َ
 يكسؼ59 ﴾دََؿْوَن خ

ْعِكجِيَ ﴿48 ٍُ ََ ال ُّ إٍُِّة ََُؿاَك ٌِ ََكَُ ٌَ َظَؽَُة 
َ
 يكسؼ78   ﴾ـَُؼْؾ أ

َْ َرجُْو ﴿49 وِيُو ُرْؤيَةَي ٌِ
ْ
َؾا دَأ َْ ثَِخ 

َ
 يكسؼ100   ﴾َوكَةَل يَة خ
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رَْض ثِةَْلّقِ ﴿50
َ
ةَواِت َواْل ٍَ نٍّ اهلَل َػيََق الكٍّ

َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
ابراىيـ19   ﴾ ...خ

ّيِجٍَح ﴿51 ََ ّيِجًَح َنَنَضَؿةٍ  ََ ًح  ٍَ ِ سًًَل ََك ٌَ ًْ دََؿ َنيَْؿ َِضََب اهلُل  َ ل
َ
 ابراىيـ24   ﴾ ...خ

َح اهللِ ُزْفًؿا ﴿52 ٍَ ٔا ُِْػ ُ ل ََ ثَؽٍّ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
َٔارِ خ ًْ َداَر اْلَ ُٓ َم ْٔ ٔا كَ

َظيَّ
َ
 ابراىيـ28   ﴾َوأ

ْوَفةدِ ﴿53
َ
جَِي ِف اْل َلؿٍّ ٌُ هٍِؾ  ٌَ ْٔ ْضؿٌَِِي يَ ٍُ ابراىيـ49   ﴾َودََؿى ال

ًْ تَْنُهُؿونَ ﴿54 يِِّ َوىََػيٍُّس ٌْ َْ ـَ ٔا ٌِ َٔاِػَؿ ذِيِّ َوِِلَبْذَُؾ النحؿ14   ﴾َودََؿى اىُفيَْم َم

55﴿ ًْ َ َول
َ
 ِظًَلَُلُ أ

ُ
ٍء َحذََفيٍّأ َْ ََشْ ة َػيََق اهلُل ٌِ ٌَ النحؿ48 ﴾ ...يََؿْوا إََِل 

ةءِ ﴿56 ٍَ ِ الكٍّ ّٔ َؿاٍت ِف َص ْيِ ُمَكؼٍّ ٍُّ ًْ يََؿْوا إََِل اى َ ل
َ
 النحؿ79   ﴾ ...خ

57﴿ ًْ ُٓ ُؿ َخِْ ٔا اىَػَؾاَب ـًََل َُيَفٍّ ٍُ ََ َظيَ ِي ى اَلٍّ
َ
ًْ ُحَِْظُؿونَ  ِإَوذَا َرأ ُْ  النحؿ85 ﴾َوََل 

58﴿ ًْ ُْ ََكَء ٔا ُْشَ ُك ْْشَ
َ
ََ أ ِي ى اَلٍّ

َ
 النحؿ86 ﴾ ...ِإَوذَا َرأ

ٍِيُع اْلَِىيُ ﴿59 َٔ الكٍّ ُْ َْ آَيَةدَِِة إٍُِّّ  ٌِ ُّ ََْٔلُ ىُُِنِيَ ِي ثَةَرْكَِة َظ االسراء1   ﴾اَلٍّ

60
َظةَط ﴿

َ
َريَِْةَك ِإَوذْ كُيَِْة لََم إِنٍّ َربٍَّم أ

َ
ْؤيَة اىٍَِّّت أ َِة الؿَّ ة َصَػيْ ٌَ ثِةِلٍّةِس َو

ٍَيُْػََُٔح ِف اىُلْؿآَنِ  َضَؿةَ ال ٍِّةِس َوالنٍّ    ﴾ ...إَِلٍّ ـِذًَِْح لِي
 االسراء60

61﴿ ٍّ ٌَْخ لََعَ ِي َنؿٍّ َؾا اَلٍّ َْ ْحذََم 
َ
َرخ
َ
 االسراء62   ﴾ ...كَةَل أ

رَْض ﴿62
َ
ةَواِت َواْل ٍَ ِي َػيََق الكٍّ نٍّ اهلَل اَلٍّ

َ
ًْ يََؿْوا أ َ َول

َ
 االسراء99   ﴾ ...أ

ٍِيِ ﴿63 ًْ ذَاَت اَلَ ْٓفِِٓ َْ َن اَوُر َخ ـَ يََػْخ دَ ََ ٍَْف إِذَا  الكيؼ17   ﴾ ...َودََؿى النٍّ

ا﴿64 ةًَل َوَوََلً ٌَ كَوٍّ ٌَِِْم 
َ
َُة أ
َ
 الكيؼ39   ﴾إِْن دََؿِن خ

65﴿ ًْ ُْ َُة رَْض ثَةرِزَةً وََظََشْ
َ
ُ اجِلجَةَل َودََؿى اْل َْٔم نَُكّيِ  الكيؼ47   ﴾ ...َويَ
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ْضؿٌَِِي ُمْنفِلِيَ ﴿66 ٍُ َع الِهذَةُب َذََتَى ال ًِ  الكيؼ49   ﴾ ...َوُو

ة ﴿67 َْ َٔاكُِػٔ ًْ ُم ُٓ جٍّ
َ
ٔا خ َِّ ْضؿُِمَٔن اِلٍّةَر َذَظ ٍُ ى ال

َ
 الكيؼ53 ﴾ ...َوَرأ

ْؼَؿةِ ـَإِّّنِ نَِكيُخ اُْلٔت﴿68 َويَِْة إََِل الىٍّ
َ
يَْخ إِذْ أ

َ
َرخ
َ
 الكيؼ63   ﴾ ...كَةَل أ

َظًؽا﴿69
َ
ََ اىبَََشِ أ ٌِ ٍَّ ِ ة دََؿي ٌٍّ ِ ِّب َوكَّؿِي َخيًِْة ـَإ مريـ26   ﴾ ...ـلَُُكِ َواْْشَ

ة ﴿70 ٌٍّ ة اىَػَؾاَب ِإَو ٌٍّ ِ َٔغُؽوَن إ ة يُ ٌَ ْوا 
َ
ةَغحَ َظَّتٍّ إِذَا َرأ  مريـ75   ﴾ ...الكٍّ

ا﴿71 ةًَل َوَوََلً ٌَ وَتَيٍّ 
ُ
ِي َزَفَؿ ثِآَيَةدَِِة َوكَةَل َْل يَْخ اَلٍّ

َ
ـََؿخ
َ
 مريـ77   ﴾أ

ا﴿72 زًّ
َ
ًْ أ ُْ ََ دَُؤزَّ ََِي لََعَ الََكـِؿِي يَة رَْقيَِْة النٍّ

َ
ٍُّة أ
َ
ًْ دََؿ خ َ ل

َ
 مريـ83   ﴾خ

ى َُةًرا َذَلةَل ﴿73
َ
َنَْكُخ َُةًراإِذْ َرأ ٔا إِّّنِ آ ٌُْهسُ ْْيِِّ ا

َ
طػػػػػو10   ﴾ ...ِْل

َْ آَيَةدَِِة الُهْبَى﴿74  طػػػػػو23   ﴾ىُُِنِيََم ٌِ

َرى﴿75
َ
ُع َوأ ٍَ ْق

َ
ة أ ٍَ َػُه ٌَ  طػػػػػو46 ﴾كَةَل ََل ََّتَةـَة إٍُِِِّن 

َب ﴿76
َ
َب َوخ ة ـََهؾٍّ َٓ َريَِْةهُ آَيَةدَِِة َُكٍّ

َ
 طػػػػػو56   ﴾َوىََلْؽ أ

ا َوََل َجْفًػة﴿77 ًْ َِضًّ ُٓ َ ٍْيُِم ل ًَْٔل َوََل َح ًْ كَ  يَؿِْصُع إََِلِْٓ
َلٍّ
َ
ـًََل يََؿْوَن خ

َ
 طػػػػػو89   ﴾أ

ٔا﴿78 يَّ ًَ  ًْ ُٓ ْحذَ
َ
ََِػَم إِذْ َرخ ٌَ ة  ٌَ ةُروُن  َْ  طػػػػػو92  ﴾كَةَل يَة 

ذًة﴿79 ٌْ
َ
ًَٔصة َوََل أ ة ِغ َٓ طػػػػػو107   ﴾ََل دََؿى ذِي

80
رَْض ََكَجذَة َرتًْلة ﴿

َ
ةَواِت َواْل ٍَ نٍّ الكٍّ

َ
ََ َزَفُؿوا أ ِي ًْ يََؿ اَلٍّ َ َول

َ
أ

ة ٍَ ُْ    ﴾َذَفذَْلَِة
األنبياء30

ًوا﴿81 ـُ ُْ ََ َزَفُؿوا إِْن َحذٍِّؼُؾوََُم إَِلٍّ  ِي  األنبياء36   ﴾ ...ِإَوذَا َرآََك اَلٍّ
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َْ َغَضٍو ﴿82 ًْ آَيَةِِت ـًََل تَْكذَْػِضئُنِ ُػيَِق اإِلنَْكةُن ٌِ رِيُس
ُ
 األنبياء37 ﴾َقأ

ًُ اىَؾةِْلُٔنَ ﴿83 ُٓ َذ
َ
ة أ َٓ ِ َؿاـ َْ

َ
َْ أ ة ٌِ َٓ رَْض َجُِْلُى

َ
ِِت اْل

ْ
ٍُّة َُأ

َ
ـًََل يََؿْوَن خ

َ
 األنبياء44 ﴾أ

ًْ ىََلةدُِرونَ ﴿84 ُْ ة َُػُِؽ ٌَ ْن ُُؿِيََم 
َ
المؤمنكف95 ﴾ِإَوٍُّة لََعَ أ

ة َتَؾيًَّظة َوزَذًِيا﴿85 َٓ َ ٔا ل ٍُِػ ََكٍن ثَػِيٍؽ َق ٌَ  َْ ٌِ ًْ ُٓ تْ
َ
الفرقاف12 ﴾إِذَا رَخ

ًّٔا َنجًِيا﴿86 ْٔا ُخذُ ًْ وََخذَ جُْفِكِٓ
َ
وا ِف خ ْو ََُؿى َربٍَِّة ىََلِؽ اْقذَْهَبُ

َ
 الفرقاف21 ﴾أ

ْٔمَ ﴿87 ْضؿٌِِيَ  يَ ٍُ هٍِؾ لِيْ ٌَ ْٔ ى يَ ًَلنَِهَح ََل بَُْشَ ٍَ  الفرقاف22 ﴾ ...يََؿْوَن ال

ٔا ََل يَؿُْصَٔن نُُنًٔرا﴿88 ة ثَْو ََكُُ َٓ ٔا يََؿْوَج ًْ يَُسُُٔ ـَيَ
َ
 الفرقاف40   ﴾أ

ًوا﴿89 ـُ ُْ وَْك إِْن َحذٍِّؼُؾوََُم إَِلٍّ 
َ
 الفرقاف41   ﴾ِإَوذَا َرأ

وَّ َقبِيًًل وََقَْٔف ﴿90 ًَ
َ
َْ أ ٌَ َٔن ِظَي يََؿْوَن اىَػَؾاَب  ٍُ  الفرقاف42   ﴾َحْػيَ

َُْخ دَُسُٔن َغيَيِّْ َوكِيًًل ﴿91
َ
ـَد
َ
َٔاهُ أ َْ  ُّ َٓ َ ََؾ إِل َِ اَّتٍّ ٌَ يَْخ 

َ
َرخ
َ
 الفرقاف43 ﴾أ

وٍّ ﴿ 92 ؽٍّ اىّظِ ٌَ ًْ دََؿ إََِل َربَِّم َنيَْؿ  َ ل
َ
الفرقاف45   ﴾خ

93﴿ ًْ َ َول
َ
ِ َزْوٍج َنؿِيمٍ أ

َْ ُُكّ ة ٌِ َٓ ُْبَذَِْة ذِي
َ
ًْ خ رِْض َز

َ
الشعراء7   ﴾يََؿْوا إََِل اْل

ْؽَرُكٔنَ ﴿94 ٍُ َ ْوَعةُب ُمََٔس إٍُِّة ل
َ
ٍَْػةِن كَةَل أ ة دََؿاَءى اجَل ٍٍّ  الشعراء61   ﴾ـَيَ

ًْ َتْػجُُؽونَ ﴿95 ة ُنِْذُ ٌَ  ًْ ْحذُ
َ
ـََؿخ
َ
 الشعراء75   ﴾كَةَل أ

ًَ ََل ﴿96 َِل
َ
 الشعراء201   ﴾يُْؤٌَُِِٔن ثِِّ َظَّتٍّ يََؿُوا اىَػَؾاَب اْل

ًْ ِقجِيَ ﴿97 ُْ ذٍّْػَِة ٌَ يَْخ إِْن 
َ
ـََؿخ
َ
 الشعراء205   ﴾أ

ٔمُ ﴿98 ِي يََؿاَك ِظَي َتُل  الشعراء218 ﴾اَلٍّ
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ة َصةنٌّ َوَّلٍّ ﴿99 َٓ جٍّ
َ
ََْٓتَّ َند ة َت َْ َ ة َرآ ٍٍّ ىِْق َغَىةَك ـَيَ

َ
ْؽثًِؿا َوخ النمؿ10   ﴾ ...ٌُ

ؽَ ﴿100 ُْ ْؽ ُٓ َرى ال
َ
ة َِلَ ََل أ ٌَ ْيَ َذَلةَل  ٍُّ َؽ اى  النمؿ20   ﴾ ..َوَتَفلٍّ

ِو َرّّبِ ﴿101 ٌْ
َْ ـَ َؾا ٌِ َْ ا ِغَِْؽهُ كَةَل  ة َرآَهُ ُمْكذَلِؿًّ ٍٍّ  النمؿ40   ﴾ـَيَ

ة ادُْػِل ﴿102 َٓ َ ُّ جُلٍّحً  رِيَو ل ُّ َظِكبَذْ ْ د
َ
ة َرخ ٍٍّ َح ـَيَ ْ  النمؿ44   ﴾ ...الِصٍّ

ا ﴿103 جِِْصً ٌُ ةَر  َٓ ٔا ذِيِّ َواِلٍّ ٍُّة َصَػيَِْة اليٍّيَْو ىِحَْكُهُِ
َ
ًْ يََؿْوا خ َ ل

َ
 النمؿ86 ﴾خ

َعةِب ﴿104 ؿَّ َمؿٍّ الكٍّ ٍُ ة َصةٌَِؽةً َوِِهَ َت َٓ  النمؿ88   ﴾ ...َودََؿى اجِلجَةَل ََتَْكجُ

ة﴿105 َٓ ًْ آَيَةدِِّ َذذَْػؿِـَُٔج ٍُْؽ هللِ َقُيِيُس  النمؿ93 ﴾ ...َوكُِو اَْل

ة﴿106 ٍَ ُْ ةَن وَُصَُِٔد ٌَ ة َْ َْٔن َو رِْض َوُُؿَِي ـِؿَْغ
َ
ًْ ِف اْل ُٓ َ ََ ل ّسِ ٍَ القصص6 ﴾ ...َوُج

ة َصةنٌّ ﴿107 َٓ جٍّ
َ
ََْٓتَّ َند ة َت َْ َ ة َرآ ٍٍّ ىِْق َغَىةَك ـَيَ

َ
ْن خ
َ
ًْ ُحَػّلِْت َوأ َ ْؽثًِؿا َول ٌُ  القصص31   ﴾َوَّلٍّ 

ْٓذَُؽونَ ﴿108 ٔا َح ًْ ََكُُ ُٓ جٍّ
َ
ْٔ خ َ ُوا اىَػَؾاَب ل

َ
 القصص64   ﴾َوَرأ

حِ ﴿109 ٌَ ِْٔم اىلَِية ًؽا إََِل يَ ٌَ ًُ اليٍّيَْو َْسْ ًْ إِْن َصَػَو اهلُل َغيَيُْس ْحذُ
َ
رَخ
َ
 القصص71   ﴾ ...كُْو أ

110﴿ ًْ ْحذُ
َ
رَخ
َ
ًؽا إََِل ئَْمِ  كُْو أ ٌَ ةَر َْسْ َٓ ًُ اِلٍّ  القصص72 ﴾ ...إِْن َصَػَو اهلُل َغيَيُْس

ًٍّ يُػِيُؽهُ إِنٍّ ذَلَِم لََعَ اهللِ يَِكيٌ ﴿111 ًْ يََؿْوا َنيَْؿ ُحجِْؽُئ اهلُل اخلَيَْق ُث َ َول
َ
العنكبكت19   ﴾أ

ٍُّة َصَػيَِْة﴿112
َ
ًْ يََؿْوا خ َ َول

َ
ًْ  أ لِِٓ ْٔ َْ َظ ُؿ اِلٍّةُس ٌِ ٍُّ ًِة َويُذََؼ ة آٌَِ ًٌ العنكبكت67 ﴾َظَؿ

ًػة﴿113 ٍَ ََ ْٔـًة َو ًُ اىَبَْق َػ َْ آَيَةدِِّ يُؿِيُس الرـك24   ﴾َوٌِ

َْ يََنةُء َويَْلِؽرُ ﴿114 ٍَ ِ ٍُ الّؿِْزَق ل نٍّ اهلَل يَبُْك
َ
ًْ يََؿْوا أ َ َول

َ
الرـك37   ﴾أ

115﴿ َْ ِ َْ َبْػِؽهِ يَْسُفُؿونَ َوىَه ٔا ٌِ ا ىََظيَّ ْوهُ ُمْىَفؿًّ
َ
رَْقيَِْة رِيًعة ـََؿأ

َ
الرـك51   ﴾أ
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ة﴿116 َٓ ٍؽ دََؿْوَج ٍَ ةَواِت ثَِؾْيِ َخ ٍَ لقماف10 ﴾َػيََق الكٍّ

َْ ُدوُِِّ ﴿117 ٌِ ََ ِي ةذَا َػيََق اَلٍّ ٌَ ُروِِن 
َ
َؾا َػيُْق اهللِ ـَأ لقماف11 ﴾َْ

118﴿ ًْ َ ل
َ
رِْض  خ

َ
ة ِف اْل ٌَ ةَواِت َو ٍَ ة ِف الكٍّ ٌَ  ًْ َؿ ىَُس نٍّ اهلَل َقؼٍّ

َ
لقماف20 ﴾دََؿْوا أ

119
َْ آَيَةدِِّ إِنٍّ ﴿ ٌِ ًْ حِ اهللِ ىُِيِيَُس ٍَ نٍّ اىُفيَْم ََتْؿِي ِف اْلَْعؿِ ثِِِْػ

َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
خ

ِ َوجٍّةٍر َمُهٔرٍ 
 ﴾ِف ذَلَِم آَلَيَةٍت ىُِكّ

لقماف31

120﴿ ًْ ًْ ِغَِْؽ َرّبِِٓ ْضؿُِمَٔن َُةنُِكٔ رُُءوِقِٓ ٍُ ْٔ دََؿى إِذِ ال
َ السجدة12 ﴾َول

رِْض اجُلُؿزِ َذُِْؼؿُِج ثِِّ َزرًْع ﴿121
َ
ةَء إََِل اْل ٍَ ٍُّة نَُكُٔق ال

َ
ًْ يََؿْوا خ َ َول

َ
السجدة27 ﴾ ...أ

ة ﴿122 ٌَ ًْ َو يِْؽيِٓ
َ
ة َبْيَ خ ٌَ ًْ يََؿْوا إََِل  ـَيَ

َ
رِْض أ

َ
ةءِ َواْل ٍَ ََ الكٍّ ٌِ ًْ ُٓ سبأ9   ﴾َػيَْف

123﴿ ًُ ـُ اَْلِهي َٔ اهلُل اىَػـِي ُْ ََكَء ّلََكٍّ ثَْو  ًْ ثِِّ ُْشَ ْْلَْلذُ
َ
ََ خ ِي ُروِِنَ اَلٍّ

َ
 سبأ27 ﴾كُْو أ

124﴿ ًْ ٔـَُٔن ِغَِْؽ َرّبِِٓ ْٔكُ َٔن َم ٍُ ِ ةل ْٔ دََؿى إِذِ اىظٍّ
َ  سبأ31   ﴾ ...َول

وا﴿125 َْسَّ
َ
ُوا اىَػَؾاَب  َوأ

َ
ة َرأ ٍٍّ َ َح ل ٌَ  سبأ33   ﴾اِلٍَّؽا

ََكٍن كَؿِيٍت ﴿126 ٌَ  َْ ِػُؾوا ٌِ
ُ
ٔا ـًََل ـََْٔت َوأ ُـِغ ْٔ دََؿى إِذْ ـَ َ  سبأ51 ﴾َول

يِِّ ـََؿآَهُ َظَكًِة ﴿127 ٍَ ُٔء َخ ََ ََلُ ُق ِ َْ ُزّي ٍَ َذ
َ
فاطر8   ﴾أ

َٔاِػَؿ ﴿128 ًْ تَْنُهُؿونَ َودََؿى اىُفيَْم ذِيِّ َم يِِّ َوىََػيٍُّس ٌْ َْ ـَ ٔا ٌِ  فاطر12 ﴾ِِلَبَْذُؾ

ةءً ﴿129 ٌَ ةءِ  ٍَ ََ الكٍّ َل ٌِ ـَ ْ ُ
َ
نٍّ اهلَل خ

َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
 فاطر27   ﴾ ...خ

130
ٔا ﴿ ةذَا َػيَُل ٌَ ُروِِن 

َ
َْ ُدوِن اهللِ أ ََ دَْؽُغَٔن ٌِ ِي ًُ اَلٍّ ََكَءُز ًْ ُْشَ ْحذُ

َ
رَخ
َ
كُْو أ

مْ 
َ
رِْض أ

َ
ََ اْل ةَواتِ  ٌِ ٍَ ًْ ِْشٌْك ِف الكٍّ ُٓ َ  ﴾ ...ل

 فاطر40
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ًْ ََل يَؿِْصُػٔنَ ﴿131 ًْ إََِلِْٓ ُٓ جٍّ
َ
ََ اىُلُؿوِن خ ٌِ ًْ ُٓ ْْيَْهَِة َرجْيَ

َ
ًْ أ ًْ يََؿْوا َز َ ل

َ
ػسػػػػيػ31   ﴾خ

132﴿ ًْ ُٓ ة َذ ًٌ جَْػة
َ
يِْؽيَِة خ

َ
ٍِيَْخ خ ة َغ ٍٍّ ًْ مِ ُٓ َ ٍُّة َػيَْلَِة ل

َ
ًْ يََؿْوا خ َ َول

َ
سػػػػػي71   ﴾ ...أ

جِيٌ ﴿133 ٌُ  ًٌ َٔ َػِىي ُْ َفٍح ـَإِذَا  ُْ َْ ُج ٍُّة َػيَْلَِةهُ ٌِ
َ
ًْ يََؿ اإِلنَْكةُن خ َ َول

َ
سػػػػػػي77   ﴾أ

ْوا آَيًَح يَْكتَْكِؼُؿونَ ﴿134
َ
الصافات14    ﴾ِإَوذَا َرأ

135﴿ ًِ َٔاءِ اجَلِعي يََع ـََؿآَهُ ِف َق ٍَّ  الصافات55    ﴾ـَة

ة دُْؤَمُؿ ﴿136 ٌَ ثَِخ اْذَػْو 
َ
ةذَا دََؿى كَةَل يَة خ ٌَ  الصافات102 ﴾ُِـَةجُْظْؿ 

ْعِكجِيَ ﴿137 ٍُ ْؤيَة إٍُِّة َنَؾلَِم ََنْـِي ال كَْخ الؿَّ  الصافات105 ﴾كَْؽ َوؽٍّ

ارِ ﴿138 ْْشَ
َ
ََ اْل ٌِ ًْ ُْ ٍِّة َجُػؽَّ ة َِلَة ََل ََُؿى رَِصةًَل ُن ٌَ ٔا  ُ ص62 ﴾َوكَةل

ة﴿139 ًٌ ة َُ ُّ ُظ ًٍّ ََيَْػيُ ا ُث ًٍّ يَِٓيُش َذََتَاهُ ُمْىَفؿًّ الزمر21   ﴾ُث

َْ ُدوِن اهللِ ﴿140 ة دَْؽُغَٔن ٌِ ٌَ  ًْ ْحذُ
َ
ـََؿخ
َ
 الزمر38 ﴾كُْو أ

ْعِكجِيَ ﴿141 ٍُ ََ ال ُزَٔن ٌِ
َ
نٍّ َِل َنؿٍّةً ـَأ

َ
ْٔ أ َ ْو َتُلَٔل ِظَي دََؿى اىَػَؾاَب ل

َ
 الزمر58   ﴾أ

ةٌ ﴿142 َٔدٍّ ًْ ُمْك ُٓ ُْ ٔا لََعَ اهللِ وُُصٔ ََ َنَؾثُ ِي حِ دََؿى اَلٍّ ٌَ َْٔم اىلِيَة  الزمر60   ﴾َويَ

143﴿ ًْ ٍِْؽ َرّبِِٓ ِْٔل اىَػؿِْش يَُكّجُِعَٔن ِِبَ َْ َظ ًَلنَِهَح َظةـَِّي ٌِ ٍَ الزمر75 ﴾َودََؿى ال

144﴿ ًْ ُِل ىَُس ًْ آَيَةدِِّ َويَُْنّ ِي يُؿِيُس َٔ اَلٍّ ةءِ رِزْكًةُْ ٍَ ََ الكٍّ غافر13   ﴾ٌِ

ًْ إَِلٍّ َقبِيَو الؿٍَّمةدِ ﴿145 ِْْؽيُس
َ
ة أ ٌَ َرى َو

َ
ة أ ٌَ ًْ إَِلٍّ  رِيُس

ُ
ة أ  غافر29 ﴾ٌَ

ّنٍّ يُِْصَـُٔنَ ﴿146
َ
ََ َُيَةدِلَُٔن ِف آَيَةِت اهللِ خ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 غافر69   ﴾خ

ٍِّمَ ﴿147 ة ُُؿِيَ ٌٍّ ِ ٍَِّم ـَإََِلَِْة يُؿَْصُػٔنَ  ـَإ يَ َٔذٍّ ْو َجذَ
َ
ًْ أ ُْ ِي َُػُِؽ  غافر77   ﴾َبْػَي اَلٍّ
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يٍّ آَيَةِت اهللِ ُتِِْهُؿونَ ﴿148
َ
ًْ آَيَةدِِّ ـَأ  غافر81   ﴾َويُؿِيُس

ٍِّة ثِِّ ﴿149 ة ُن ٍَ ِ ٍِّة ثِةهللِ وَْظَؽهُ َوَكَفْؿَُة ث ٌَ َ ٔا آ
ُ َقَِة كَةل

ْ
ْوا ثَأ

َ
ة َرأ ٍٍّ  غافر84   ﴾ُمَْشِكِيَ ـَيَ

َِة﴿150 َق
ْ
ْوا ثَأ

َ
ة َرأ ٍٍّ َ ًْ ل ُٓ ةُج ٍَ ًْ إِي ُٓ ًْ يَُم َحَِْفُػ غافر85 ﴾ـَيَ

ٍّٔةً ﴿151 ًْ كُ ُٓ ْ َمؽَّ ٌِِ
َ
َٔ أ ُْ  ًْ ُٓ ِي َػيََل نٍّ اهلَل اَلٍّ

َ
ًْ يََؿْوا أ َ َول

َ
فصمت15   ﴾أ

ََ َزَفُؿوا َربٍَِّة﴿152 ِي ِ َواإِلنِْف  َوكَةَل اَلٍّ َّ ََ اجِل َُة ٌِ
ًلٍّ ًَ َِ أَ ْ ي

َ رَُِة اَلٍّ
َ
 فصمت29   ﴾ ...أ

رَْض َػةِمَػحً ﴿153
َ
ٍَُّم دََؿى اْل

َ
َْ آَيَةدِِّ خ  فصمت39   ﴾َوٌِ

ًْ ثِِّ ﴿154 ًٍّ َزَفْؿُت َْ ِغِِْؽ اهللِ ُث ًْ إِْن ََكَن ٌِ ْحذُ
َ
رَخ
َ
 فصمت52   ﴾كُْو أ

ًْ آَيَةدَِِة ِف ﴿155 ُّ اَْلقَّ  َقُُنِيِٓ ٍُّ
َ
ًْ خ ُٓ َ َ ل ًْ َظَّتٍّ يَتَجَيٍّ جُْفِكِٓ

َ
 فصمت53 ﴾ ...اآلَـَةِق َوِِف خ

156﴿ ًْ َٔ َواكٌِع ثِِٓ ُْ ٔا َو ة َنَكجُ ٍٍّ ٍَِي ُمْنفِلَِي مِ ِ ةل الشكرل22 ﴾ ...دََؿى اىظٍّ

ْو إََِل ﴿157 َْ ُوا اىَػَؾاَب َحُلٔلَُٔن 
َ
ة َرأ ٍٍّ َ ٍَِي ل ِ ةل َْ َقبِيوٍ َودََؿى اىظٍّ الشكرل44   ﴾َمَؿّدٍ ٌِ

ّلِ ﴿158 ََ اَلَّ ة َػةِمػَِي ٌِ َٓ َٔن َغيَيْ ًُ ًْ ُحْػَؿ ُْ  الشكرل45   ﴾َودََؿا

ْلذَِؽُرونَ ﴿159 ٌُ  ًْ ًْ ـَإٍُِّة َغيَيِْٓ ُْ ِي وََغْؽَُة
ٍَِّم اَلٍّ ْو ُُؿِيَ

َ
الزخرؼ42    ﴾أ

َْ آَيٍَح إَِلٍّ ِِهَ ﴿160 ٌِ ًْ ة ُُؿِيِٓ ٌَ ةَو َٓ ْػذِ
ُ
َْ أ ْزَبُ ٌِ

َ
الزخرؼ48   ﴾أ

ُّ اهلُل لََعَ ِغيْمٍ ﴿161 يٍّ ًَ
َ
َٔاهُ َوأ َْ  ُّ َٓ َ ََؾ إِل َِ اَّتٍّ ٌَ يَْخ 

َ
ـََؿخ
َ
الجاثية23 ﴾ ...أ

ٍح َصةثِيَحً ﴿162 ٌٍّ
ُ
الجاثية28   ﴾َودََؿى ُُكٍّ أ

ةذَا﴿163 ٌَ ُروِِن 
َ
َْ ُدوِن اهللِ أ ة دَْؽُغَٔن ٌِ ٌَ  ًْ ْحذُ

َ
رَخ
َ
رِْض  كُْو أ

َ
ََ اْل ٔا ٌِ األحقاؼ4   ﴾َػيَُل

ئُنَ ﴿164 َٓ ة ََتْ ًٌ ْٔ ًْ كَ َراُز
َ
 األحقاؼ23   ﴾َوىَِهِّنِ أ
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165﴿ ًْ ْودِيَذِِٓ
َ
ة ُمْكذَْلجَِو أ ًً ْوهُ َعرِ

َ
ة َرأ ٍٍّ  األحقاؼ24   ﴾ـَيَ

ٔا ََل يَُؿى إَِلٍّ ﴿166 ْوجَُع
َ
ة ـَأ َٓ ِ ْمؿِ َرّب

َ
ٍء ثِأ ُِؿ ُُكٍّ ََشْ ٌّ ًْ دَُؽ ُٓ  األحقاؼ25   ﴾َمَكةنُِِ

ةَواتِ ﴿167 ٍَ ِي َػيََق الكٍّ نٍّ اهلَل اَلٍّ
َ
ًْ يََؿْوا أ َ َول

َ
 األحقاؼ33 ﴾أ

ٔمٌ ﴿168 ٔا َقَعةٌب َمْؿُن ُ ة َحُلٔل ًُ ِ ةءِ َقةك ٍَ ََ الكٍّ الطكر44 ﴾ِإَوْن يََؿْوا نِْكًفة ٌِ

ى﴿169
َ
ة َرأ ٌَ ة َنَؾَب اىُفَؤاُد  النجـ11   ﴾ٌَ

ة يََؿى﴿170 ٌَ ُّ لََعَ  ةُروَُ ٍَ َذذُ
َ
 النجـ12   ﴾أ

ْػَؿى﴿171
ُ
ـْىًَح أ  النجـ13   ﴾َوىََلْؽ َرآَهُ َُ

َْ آَيَةِت َرّبِِّ الُهْبَى﴿172 ى ٌِ
َ
 النجـ18 ﴾ىََلْؽ َرأ

ٍـّى﴿173 َت َواىُػ ًُ الًلٍّ ْحذُ
َ
ـََؿخ
َ
 النجـ19   ﴾أ

ََّٔلٍّ ﴿174 ِي دَ يَْخ اَلٍّ
َ
ـََؿخ
َ
 النجـ33   ﴾أ

َٔ يََؿى﴿175 ُٓ ًُ اىَؾيِْت َذ ِغَِْؽهُ ِغيْ
َ
 النجـ35 ﴾أ

ُّ َقَْٔف يَُؿى﴿176 نٍّ َقْػيَ
َ
 النجـ40   ﴾َوأ

ٍِؿٌّ ﴿177 ٔا ِقْعٌؿ ُمْكذَ ُ ٔا َويَُلٔل ًُ القمر2   ﴾ِإَوْن يََؿْوا آَيًَح ُحْػؿِ

ٍُِْٔنَ ] ﴿178 ة ُت ٌَ  ًْ ْحذُ
َ
ـََؿخ
َ
الكاقعة58   ﴾أ

ة ََتُْؿزُٔنَ ﴿179 ٌَ  ًْ ْحذُ
َ
ـََؿخ
َ
 الكاقعة63   ﴾أ

بُٔنَ ﴿180 ِي تََْشَ ةَء اَلٍّ ٍَ ًُ ال ْحذُ
َ
ـََؿخ
َ
 الكاقعة68 ﴾أ

ًُ اِلٍّةَر اىٍَِّّت دُُٔرونَ ﴿181 ْحذُ
َ
ـََؿخ
َ
الكاقعة71 ﴾أ
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182
﴿ َْ ٌِ َِ ة دََؿى ِف َػيِْق الؿٍّْْمَ ٌَ َِجَةكًة  َٔاٍت  ٍَ ِي َػيََق َقجَْع َق
َتَفةُوٍت اَلٍّ

ٔرٍ  ُُ َْ ُذ ْو دََؿى ٌِ َْ  ﴾ـَةرِْصِع اْلََِصَ 
الممؾ3

183﴿ ََ ٌْ ًْ َوةـٍّةٍت َويَْلجِ ُٓ َْٔر ْيِ ـَ ٍُّ ًْ يََؿْوا إََِل اى َ َول
َ
 الممؾ19 ﴾أ

ََ َزَفُؿوا﴿184 ِي ٔهُ اَلٍّ ْوهُ ُزىَْفًح ِقحبَْخ وُُص
َ
ة َرأ ٍٍّ  الممؾ27 ﴾ـَيَ

ًْ إِْن ﴿185 ْحذُ
َ
رَخ
َ
َِةكُْو أ ْو رَِْمَ

َ
ِِعَ أ ٌَ  َْ ٌَ ْْيََهِِنَ اهلُل َو

َ
 الممؾ28   ﴾أ

ػِيٍ ﴿186 ٌَ ةٍء  ٍَ ِ ًْ ث تِيُس
ْ
َْ يَأ ٍَ ًرا َذ ْٔ ًْ َؽ ةؤُُز ٌَ ْوجََط 

َ
ًْ إِْن أ ْحذُ

َ
رَخ
َ
 الممؾ30 ﴾كُْو أ

ىَع ﴿﴿187 ة ََصْ َٓ َْٔم ذِي الحاقة7   ﴾َِدََؿى اىَل

َْ ثَةرِيَحٍ ﴿188 ٌِ ًْ ُٓ َ ْو دََؿى ل َٓ الحاقة8   ﴾َذ

ُّ ثَػِيًؽا﴿189 ًْ يََؿْوَُ ُٓ المعارج6   ﴾إِجٍّ

المعارج7 ﴾َوََُؿاهُ كَؿِيجًة﴿190

جَةكًة﴿191 َِ َٔاٍت  ٍَ ًْ دََؿْوا َنيَْؿ َػيََق اهلُل َقجَْع َق َ ل
َ
نكح15   ﴾خ

ا ﴿192 َػُؿ َُةَِصً ًْ
َ
َْ أ ٌَ َٔن  ٍُ َٔغُؽوَن ـََكيَْػيَ ة يُ ٌَ ْوا 

َ
الجف24 ﴾ ...َظَّتٍّ إِذَا َرأ

َراهُ اآلَيََح الُهْبَى﴿193
َ
النازعات20   ﴾ـَأ

َْ يََؿى﴿194 ٍَ ِ ًُ ل النازعات36   ﴾َوبُّؿِزَِت اجَلِعي

ة﴿195 َْ َعة ًُ ْو 
َ
ٔا إَِلٍّ َغِنيًٍّح أ ًْ يَيْجَسُ َ ة ل َٓ َْٔم يََؿْوَج ًْ يَ ُٓ جٍّ

َ
النازعات46 ﴾َند

ٍُجِيِ ﴿196 ـُِق ال
ُ
التككير23 ﴾َوىََلْؽ َرآَهُ ثِةْل

نَ ﴿197 ةىَّٔ ٌَ َ ُؤََلءِ ل َْ ٔا إِنٍّ  ُ ًْ كَةل ُْ ْو
َ
المطففيف32   ﴾ِإَوذَا َرأ
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ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثَِػةدٍ ﴿198 َ ل
َ
الفجر6   ﴾خ

َظؽٌ ﴿199
َ
ًْ يََؿهُ أ َ ْن ل

َ
ََيَْكُت أ

َ
البمد7   ﴾خ

ْن َرآَهُ اْقذَْؾَِن ﴿200
َ
العمؽ7   ﴾أ

يَْخ ﴿201
َ
َرخ
َ
ِي َحَِْه أ العمؽ9   ﴾اَلٍّ

َُٓؽى﴿202 يَْخ إِْن ََكَن لََعَ ال
َ
َرخ
َ
العمؽ11  [أ

ََّٔلٍّ ﴿203 َب َودَ يَْخ إِْن َنؾٍّ
َ
َرخ
َ
العمؽ13   ﴾أ

نٍّ اهلَل يََؿى﴿204
َ
ًْ ثِأ ًْ َحْػيَ َ ل

َ
العمؽ14   ﴾خ

205﴿ ًَ ُونٍّ اجَلِعي التكاثر6   ﴾ىَََتَ

ة﴿206 َٓ ُوجٍّ ًٍّ ىَََتَ التكاثر7   ﴾َخْيَ اَلَلِيِ  ُث

ْوَعةِب اىفِيوِ ﴿207
َ
ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثِأ َ ل

َ
الفيؿ1   ﴾خ

208﴿ َِ ُب ثِةَّلِي ِي يَُسّؾِ يَْخ اَلٍّ
َ
َرخ
َ
الماعكف1   ﴾أ

 اآليات المدنية . .2

ستكثمانيفمكضعاى،مكزعةعمىتيافياآلياتالمدنيةفيكردتلفظةالرؤيةكمشتقا
ثمانيفآيةفيسبعكعشريفسكرة،كذلؾعمىالنحكاآلتي:

 السورة رقم اآلية اآليــــــــــــــــة م

َْٓؿةً ﴿ 1 ََ لََم َظَّتٍّ ََُؿى اهلَل َص َْ ُُْؤٌِ ًْ يَة ُمََٔس ىَ البقرة55 ﴾ِإَوذْ كُيْذُ

2 ﴿ ًْ ًْ آَيَةدِِّ ىََػيٍُّس ََْٔت َويُؿِيُس ٍَ  البقرة73  ﴾َتْػلِئُنَ َنَؾلَِم َُيِِْي اهلُل ال
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3 ﴿ ًُ ٍّٔاُب الؿٍِّظي َُْخ اِلٍّ
َ
َِةِقَهَِة َودُْت َغيَيَِْة إٍَُِّم خ ٌَ رَُِة 

َ
 البقرة128  ﴾َوأ

ةءِ ﴿ 4 ٍَ َت وَْصَِٓم ِف الكٍّ
 البقرة144  ﴾كَْؽ ََُؿى َتَليَّ

5 ﴿ ْٔ َ ٍّٔةَ هللِ َّمِيًػة َول نٍّ اىُل
َ
ٔا إِذْ يََؿْوَن اىَػَؾاَب أ ٍُ ََ َظيَ ِي  البقرة165  ﴾يََؿى اَلٍّ

6 ﴿ ًُ َػْخ ثِِٓ ٍُّ ُوا اىَػَؾاَب َوَتَل
َ
ٔا َوَرأ ََ اتٍّجَُػ ِي ََ اَلٍّ ٔا ٌِ ََ ادَّجُِػ ِي  اَلٍّ

َ
إِذْ َتَبٍّأ
ْقجَةُب 

َ
  ﴾اْل

 البقرة166

ًُ اهلُل ﴿ 7 ًْ َنَؾلَِم يُؿِيِٓ اٍت َغيَيِْٓ ًْ َظََسَ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ
َ
 البقرة167  ﴾أ

ٍَْٔتِ ﴿ 8 لٌُٔف َظَؾَر ال
ُ
ًْ خ ُْ ًْ َو َْ دِيَةرِِْ ٔا ٌِ ََ َػؿَُص ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 البقرة243  ﴾ ...خ

َْ َبْػِؽ ُمََٔس ﴿ 9 انِيَو ٌِ َْ ثَِِن إِْْسَ ََلِ ٌِ ٍَ ًْ دََؿ إََِل ال
َ ل
َ
 البقرة246   ﴾ ...خ

يَْم ﴿ 10 ٍُ ْن آَدَةهُ اهلُل ال
َ
ًَ ِف َرّبِِّ أ ِي َظةجٍّ إِثَْؿاِْي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 البقرة258  ﴾ ...خ

ََْٔت ﴿ 11 ٍَ رِِِن َنيَْؿ َُتِِْي ال
َ
ًُ رَّبِ أ  البقرة260 ﴾ِإَوذْ كَةَل إِثَْؿاِْي

ْػَؿى  كَؽْ ﴿12
ُ
ًْ آَيٌَح ِف ـِبَتَْيِ اِلََلذَة ـِبٌَح ُتَلةدُِو ِف َقبِيِو اهللِ َوأ ََكَن ىَُس

َي اىَػْيِ 
ْ
ًْ َرأ ًْ ٌِسْيَيِْٓ ُٓ   ﴾ََكـَِؿةٌ يََؿْوَج

آؿعمراف13

ََ الِهذَةبِ ﴿13 ٔا َُِىيًجة ٌِ ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 آؿعمراف23  ﴾خ

ْحذُ ﴿14
َ
ًْ َتُِْظُؿونَ َذَلْؽ رَخ جْذُ

َ
ٔهُ َوخ  آؿعمراف143 ﴾ٍُ

ة َُتِجَّٔنَ ﴿15 ٌَ  ًْ َراُز
َ
ة أ ٌَ َْ َبْػِؽ  ٌِ ًْ  آؿعمراف152  ﴾وََغَىيْذُ

ًَلىَحَ ﴿16 ٌٍّ وَن ال ََ الِهذَةِب يَْنََتُ ٔا َُِىيًجة ٌِ ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
النساء44  ﴾خ

17﴿ ََ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
َْ يََنةءُ خ ٌَ ّّكِ  ـَ ًْ ثَِو اهلُل يُ ُٓ جُْفَك

َ
َٔن خ كَّ ـَ  النساء49  ﴾يُ
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ََ الِهذَةبِ ﴿18 ٔا َُِىيًجة ٌِ ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 النساء51  ﴾خ

ُْـَِل إََِلَْم ﴿19
ُ
ة خ ٍَ ِ ٔا ث ُِ ٌَ َ ًْ آ ُٓ جٍّ

َ
َٔن خ ٍُ ُـْخ ََ يَ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 النساء60  ﴾خ

وَن َخَِْم ُوُؽوًدا﴿20 َِةـِلَِي يَُىؽَّ ٍُ يَْخ ال
َ
 النساء61  ﴾َرخ

21﴿ ًْ يِْؽيَُس
َ
ٔا خ ًْ ُنفَّ ُٓ َ ََ رِيَو ل ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
النساء77  ﴾ ...خ

ة﴿22 ًٍ َْ لِيَْؼةنَِِِي َػِىي َراَك اهلُل َوََل دَُس
َ
ة أ ٍَ ِ ًَ َبْيَ اِلٍّةِس ث  النساء105  ﴾ِِلَْعُس

23﴿ ًْ ٍِِٓ
ةِغَلُح ثُِظيْ ًُ الىٍّ ُٓ َػَؾتْ

َ
َْٓؿةً ـَأ رَُِة اهلَل َص

َ
ٔا أ ُ  النساء153  ﴾َذَلةل

24﴿ ًْ ًْ َمَؿٌض يَُكةرُِغَٔن ذِيِٓ ََ ِف كُئُبِِٓ ِي
المائدة52  ﴾ ...َذََتَى اَلٍّ

ًِ َواىُػْؽَوانِ ﴿25 ْ ًْ يَُكةرُِغَٔن ِف اإِلز ُٓ  المائدة62  ﴾َودََؿى َنسًِيا ٌِِْ

ََ َزَفُؿوا﴿26 ِي َْٔن اَلٍّ ىٍّ َٔ ًْ َحذَ ُٓ ْ  المائدة80  ﴾دََؿى َنسًِيا ٌِِ

ٌْعِ ﴿27 ََ اَلٍّ ًْ دَفِيُي ٌِ ُٓ ْخيَُِ
َ
ُْـَِل إََِل الؿٍُّقِٔل دََؿى أ

ُ
ة خ ٌَ ٔا  ٍُِػ  المائدة83 ﴾ِإَوذَا َق

ْٔتِ ﴿28 ٍَ َؿاِت ال ٍَ َٔن ِف َد ٍُ ِ ةل ْٔ دََؿى إِذِ اىظٍّ َ األنعاـ27  ﴾ ...َول

29﴿ ًْ ًْ َنسًِيا ىََفِنيْذُ ُٓ َراَن
َ
ْٔ أ َ َِةمَِم كَيِيًًل َول ٌَ ًُ اهلُل ِف  ُٓ إِذْ يُؿِيَس

ُؽورِ  ًٌ ثَِؾاِت الىَّ ُّ َغيِي ًَ إٍُِّ
ٍَّ اهلَل َقيٍّ ْمؿِ َوىَِس

َ
ًْ ِف اْل َِةزَْخذُ   ﴾َوَِلَ

األنفاؿ43

ًْ ِف ﴿30 ًْ إِذِ اِلََليْذُ ُْ ٔ ٍُ ًْ كَيِيًًل ُ ِإَوذْ يُؿِيُس ْخيُُِِس
َ
 األنفاؿ44  ﴾أ

ًْ إِّّنِ ﴿31  َغلِجَيِّْ َوكَةَل إِّّنِ ثَؿِيٌء ٌُِِْس
ة دََؿاَءِت اىفِبَذَةِن ََُسَه لََعَ ٍٍّ  ـَيَ

َػةُف اهلَل َواهلُل َمِؽيُؽ اىػَِلةبِ 
َ
ة ََل دََؿْوَن إِّّنِ أ ٌَ َرى 

َ
  ﴾أ



48

 األنفاؿ

َل ﴿32 ـَ ْ ُ
َ
ََ َزَفُؿوا َوخ ِي َب اَلٍّ ة وََغؾٍّ َْ ًْ دََؿْو َ التكبة26  ﴾ُصًُِٔدا ل
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ة﴿33 َْ ًْ دََؿْو َ يٍَّؽهُ ِِبٍُُِٔد ل
َ
ُّ َغيَيِّْ َوخ َل اهلُل َقِهيجَذَ ـَ ْ ُ

َ
 التكبة40  ﴾ـَد

ًْ َورَُقَُٔلُ ﴿34 يَُس ٍَ  التكبة94  ﴾ ...وََقَيَى اهلُل َخ

ٔا ـََكَيَى اهلُل ﴿35 يُ ٍَ ٌُِِٔنَ َوكُِو اْخ ْؤ ٍُ ًْ َورَُقَُٔلُ َوال يَُس ٍَ التكبة105  ﴾َخ

َتْيِ ﴿36 ْو َمؿٍّ
َ
ِ َعٍم َمؿٍّةً أ

ًْ ُحْفذََُِٔن ِف ُُكّ ُٓ جٍّ
َ
َوََل يََؿْوَن خ

َ
 التكبة126  ﴾أ

37﴿ ًْ ُٓ ٔا ََصََف اهلُل كُئُبَ ـُ ًٍّ اَُِْصَ َظٍؽ ُث
َ
َْ أ ٌِ ًْ ْو يََؿاُز التكبة127 ﴾َْ

ة﴿38 َٓ ٍؽ دََؿْوَج ٍَ ةَواِت ثَِؾْيِ َخ ٍَ ِي رََذَع الكٍّ الرعد2 ﴾ ...اهلُل اَلٍّ

َعةَب الَِّلةَل ﴿39 ًػة َويُجِْنُئ الكٍّ ٍَ ََ ًُ اىَبَْق َػْٔـًة َو ِي يُؿِيُس َٔ اَلٍّ  الرعد12 ﴾ُْ

ٍَِّم ﴿40 َي َٔذٍّ ْو َجذَ
َ
ًْ أ ُْ ِي َُػُِؽ ٍَِّم َبْػَي اَلٍّ ة ُُؿِيَ ٌَ  الرعد40  ﴾ِإَوْن 

َْ أَؿاـٓة﴿41 ة ٌِ َٓ رَْض َجُِْلُى
َ
ِِت اْل

ْ
ٍُّة َُأ

َ
ًْ يََؿْوا خ َ َول

َ
 الرعد41 ﴾أ

ُع ُُكَّ ذَاِت َْمٍْو ﴿42 ٌَ َػْخ َودَ ًَ ْر
َ
ة أ ٍٍّ َػٍح َخ ًِ ُو ُُكَّ ُمْؿ َْ ة دَْؾ َٓ َْٔم دََؿْوَج يَ

ًْ بُِكََكَرى  ُْ ة  ٌَ ة َودََؿى اِلٍّةَس ُقََكَرى َو َٓ  ﴾َْمْيَ
الحج2

ََْْتٍّْت َوَربَْخ ﴿43 ةَء ا ٍَ ة ال َٓ ِْلَة َغيَيْ ـَ ْ ُ
َ
ةٌَِؽةً ـَإِذَا خ َْ رَْض 

َ
 الحج5 ﴾َودََؿى اْل

رِْض ﴿44
َ
َْ ِف اْل ٌَ ةَواِت َو ٍَ َْ ِف الكٍّ ٌَ نٍّ اهلَل يَْكُضُؽ ََلُ 

َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
 الحج18  ﴾ ...خ

ةءً ﴿45 ٌَ ةءِ  ٍَ ََ الكٍّ َل ٌِ ـَ ْ ُ
َ
نٍّ اهلَل خ

َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
 الحج63  ﴾خ

رِْض ﴿46
َ
ة ِف اْل ٌَ  ًْ َؿ ىَُس نٍّ اهلَل َقؼٍّ

َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
 الحج65 ﴾ ...خ

47﴿ َْ ة ََلُ ٌِ ٍَ ًْ ََيَْػِو اهلُل ََلُ ًُُٔرا َذ َ َْ ل ٌَ ة َو َْ ًْ يََسْؽ يََؿا َ ْػَؿَج يََؽهُ ل
َ
ِِذَا أ
  ﴾ُُٔرٍ 

النكر40
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48﴿ ًْ َ ل
َ
رِْض  خ

َ
ةَواِت َواْل ٍَ َْ ِف الكٍّ ٌَ نٍّ اهلَل يَُكّجُِط ََلُ 

َ
النكر41 ﴾ ...دََؿ أ

ة َذََتَى ﴿49 ًٌ ُّ ُرََك ًٍّ ََيَْػيُ ُّ ُث ًٍّ يَُؤىُِّؿ ثَحَِْ نٍّ اهلَل يُـِِْج َقَعةثًة ُث
َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
خ

َْ ِػًَلَِلِ  َٔدَْق ََيُْؿُج ٌِ   ﴾ ...ال
النكر43

ٍُٔنَ ﴿50 ِ َواٍد يَِٓي
ًْ ِف ُُكّ ُٓ جٍّ

َ
ًْ دََؿ خ َ ل

َ
الشعراء225  ﴾خ

ةَر ِف اليٍّيْوِ ﴿51 َٓ ةرِ َوئُىُِش اِلٍّ َٓ نٍّ اهلَل ئُىُِش اليٍّيَْو ِف اِلٍّ
َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
لقماف29 ﴾ ...خ

ئَُن ثَِىًيا﴿52 ٍَ ة َتْػ ٍَ ِ ة َوََكَن اهلُل ث َْ ًْ دََؿْو
َ األحزاب9  ﴾وَُصًُِٔدا ل

ًْ َحُِْظُؿوَن إََِلَْم ﴿53 ُٓ ْحذَ
َ
ًْ ـَإِذَا َصةَء اخلَُْٔف َرخ ًح َغيَيُْس ِمعٍّ

َ
األحزاب19  ﴾أ

ٔا﴿54 ُ ـَاَب كَةل ْظ
َ
ْؤٌَُِِٔن اْل ٍُ ى ال

َ
ة َرأ ٍٍّ َ  األحزاب22  ﴾ ...َول

َْ َرّبَِم ﴿55 ُْـَِل إََِلَْم ٌِ
ُ
ِي خ ًَ اَلٍّ ْ ٔا اىْػِي ودُ

ُ
ََ أ ِي سبأ6 ﴾َويََؿى اَلٍّ

ًْ ثِِّ ﴿56 َْ ِغِِْؽ اهللِ َوَكَفْؿُت ًْ إِْن ََكَن ٌِ ْحذُ
َ
رَخ
َ
األحقاؼ10  ﴾ ...كُْو أ

ةٍر ثًََلغٌ ﴿57 َٓ َْ َج ٔا إَِلٍّ َقةَغًح ٌِ ًْ يَيْجَسُ َ َٔغُؽوَن ل ة يُ ٌَ َْٔم يََؿْوَن  ًْ يَ ُٓ جٍّ
َ
األحقاؼ35 ﴾َند

ًْ َمَؿٌض ﴿58 ََ ِف كُئُبِِٓ ِي
يَْخ اَلٍّ

َ
محمد20  ﴾ ...َحُِْظُؿوَن إََِلَْم َرخ

59﴿ ًْ ُْ ة ٍَ ًْ بِِكي ُٓ ًْ ـَيََػَؿْذذَ ُٓ َريَِْةَن
َ
ْٔ نََنةُء َْل َ محمد30  ﴾ ...َول

ْكِضَؽ اَْلَؿامَ ﴿60 ٍَ ٍَّ ال ْؤيَة ثِةَْلّقِ َِلَْؽُػيُ الفتح27  ﴾ ...ىََلْؽ َوَؽَق اهلُل رَُقََٔلُ الؿَّ

61﴿ ًْ ُْ ًْ دََؿا ُٓ َِ ْ ةرِ رَُْمَةُء ثَح  الُهفٍّ
اُء لََعَ ِمؽٍّ

َ
ُّ أ َػ ٌَ  ََ ِي ٌؽ رَُقُٔل اهللِ َواَلٍّ ٍٍّ ُُمَ

َٔاًُة ًْ ََ اهللِ َورِ ًًل ٌِ ٌْ ًؽا يَبْذَُؾَٔن ـَ ًػة ُقضٍّ  ﴾ ...ُرنٍّ
الفتح29

ًْ يَِ﴿62 ُْ ْؤٌَِِةِت يَْكَِع ُُُٔر ٍُ ْؤٌَِِِي َوال ٍُ ًْ  َْٔم دََؿى ال يِْؽيِٓ
َ
الحديد12 ﴾ ...َبْيَ خ
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ة﴿63 ًٌ ة َُ ًٍّ يَُسُٔن ُظ ا ُث ًٍّ يَِٓيُش َذََتَاهُ ُمْىَفؿًّ الحديد20  ﴾ ...ُث

رِْض ﴿64
َ
ة ِف اْل ٌَ ةَواِت َو ٍَ ة ِف الكٍّ ٌَ  ًُ نٍّ اهلَل َحْػيَ

َ
ًْ دََؿ أ َ ل

َ
المجادلة7  ﴾ ...خ

ًْ دَؿَ ﴿65 َ ل
َ
ُّ  خ ٔا َخِْ ُٓ ة ُج ٍَ ِ ًٍّ َحُػُٔدوَن ل َٔى ثُ َِ اِلٍّْض ٔا َغ ُٓ ََ ُج ِي

المجادلة8  ﴾ ...إََِل اَلٍّ

66﴿ ًْ َت اهلُل َغيَيِْٓ ٌِ ة َؽ ًٌ ْٔ ْٔا كَ ىٍّ َٔ ََ دَ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
المجادلة14 ﴾ ...خ

ََ َزَفُؿوا ﴿67 ِي ًُ اَلٍّ َٔآُِِ ٔا َحُلٔلَُٔن إِلِْػ ََ َُةَذُل ِي
ًْ دَؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
الحشر11  ﴾ ...خ

ُّ َػةِمًػة﴿68 ْحذَ
َ
َؾا اىُلْؿآََن لََعَ َصجٍَو لََؿخ َْ ِْلَة  ـَ ْ ُ

َ
ْٔ خ َ الحشر21 ﴾ ...ل

ة ﴿69 َٓ ْ ٔا إََِل ٌَّ ًٔا اجَْف ْٓ َ ْو ل
َ
ْوا َِتَةَرةً أ

َ
ةِإَوذَا َرأ ًٍ ِ الجمعة11  ﴾ ...َودََؿُكَٔك كَةن

70﴿ ًْ ُٓ ْصَكةُم
َ
ًْ ُتْػِضجَُم أ ُٓ ْحذَ

َ
المنافقكف4  ﴾ ...ِإَوذَا رَخ

ًْ ُمْكذَْهِبُونَ ﴿71 ُْ وَن َو ًْ يَُىؽَّ ُٓ ْحذَ
َ
ًْ َوَرخ ُٓ ْوا رُُءوَق ٍّٔ َ المنافقكف5   ﴾ل

ة﴿73 َٓ ذٍِّههَِي ذِي ؿِيًؿا ٌُ َٓ ًٍْكة َوََل َزْم ة َم َٓ َرانِِم ََل يََؿْوَن ذِي
َ
االنساف13 ﴾لََعَ اْل

ِْسًُٔرا﴿74 ٌَ ًْ لُْؤلًُؤا  ُٓ ًْ َظِكبْذَ ُٓ ْحذَ
َ
وَن إِذَا رَخ ُ اٌن ُِمََّلٍّ ًْ وَِْلَ ُٔف َغيَيِْٓ ُُ االنساف19 ﴾َويَ

ة َوُميًَْك َنجًِيا﴿75 ًٍ يَْخ َُػِي
َ
ًٍّ رَخ يَْخ ثَ

َ
االنساف20 ﴾ِإَوذَا رَخ

76﴿ ًْ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ
َ
ْوا أ ْمذَةدًة ىُِيَ

َ
هٍِؾ يَْىُؽُر اِلٍّةُس أ ٌَ ْٔ الزلزلة6  ﴾يَ

ةٍ َػْيًا يََؿهُ ﴿77 ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٍَ الزلزلة7  ﴾َذ

ا يََؿهُ ﴿78 ةٍ َْشًّ ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٌَ الزلزلة8  ﴾َو

ِي ﴿79 يَْخ اَلٍّ
َ
َرخ
َ
َِ أ ُب ثِةَّلِي الماعكف1  ﴾يَُسّؾِ

َٔاًصة﴿80 ـْ
َ
َِ اهللِ أ يَْخ اِلٍّةَس يَْؽُػئَُن ِف دِي

َ
النصر2  ﴾َوَرخ
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 موضوعات اآليات التي وردت الرؤية ومشتقاتيا في سياقيا . .3

 اآليات المكية:موضوعات : أ

 الكفار الكالبراىيفناتالبيّْكالحججكالدالالتاآلياتمفرأكاميمابينتاآلياتأفَّ
 عندىـكالإنصاؼ.فيـفبلبيا،يؤمنكا

 القيامة  كرؤيتيـلمنار.تحدثتاآلياتعفحاؿالكفاريـك

 رلبيااالستيزاءبالقرآفالكريـكأمكرمجالسالتيييالأرشدتاآلياتإلىاإلعراضعف
 الديف.

 سيدنا األصناـعبادتيـفيكقكموأبيوضبلؿإبراىيـتحدثتاآلياتعفرؤية
 .كاألكثاف

 بينتاآلياتأنواليجكزاتخاذالكككبكالالقمركالالشمسإليانمفدكفا،كقد
 فؿكالتبقى.ألتمؾاألصناؼكمعرفتوأنياتتبيفذلؾمفرؤيةسيدناإبراىيـ

 األصناـكضحت يعبدكف الذيف الكفار بيف العبلقة تنقطع القيامة يكـ أنو اآليات
 كأصناميـ،كالييرلليـشفعاء.

 .حذرتاآلياتمفالشيطافكفتنتو،السيماأنويرلاإلنسافكاإلنسافاليراه 

 ستحالةرؤيتوسبحانوفياآلخرةالمؤمنيفربيـرؤيةتحدثتاآلياتعف ألىؿالجنة،كا 
لدنيالضعؼاإلنسافعمىذلؾ.فيا

 بادركاكالفساد،كالضبلؿالغيسبيؿرأكاإذاأنيـبينتاآلياتأنومفصفاتالمتكبريف
،كأنيـاذارأكاطريؽاليدلكالرشادكالنكريبتعدكاعنوكالكىذاسمكؾشرمسرعيفإليو

 يتخذكهسبيبلن.

 الدالةعمىاآلياتكالدالئؿعفالمتكبريففيـصرؼاسكؼيكضحتاآلياتأف
 .عظمةاكشريعتوألنيـيركنياكاليؤمنكابيا

 فيبينتاآليات ترلكلكٌنيا كأنيا عيكف ركبتليا جماداتمصنكعة، أفاألصناـ
 الحقيقةالترل.

 مفعايفالعذابفيالدنيابأفرألممؾالمكتكفيأكدتاآلياتعمىعدـقبكؿتكبة
القيامة.اآلخرةبعدأف  يبعثكيشاىدأىكاؿيـك
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 إبراىيـخكؼتحدثتاآلياتعف رألسيدنا أيدمالمبلئكةالتصؿإلىعندما
 .الطعاـ

 يكسؼعفاآلياتتحدثت لمككاكباإلحدلعشرقصةسيدنا كالشمسكرؤيتو
عن ربو لبرىاف كرؤيتو لو، ساجديف نفسوكالقمر عف العزيز امرأة راكدتو كرؤيةدما ،

 النسكةلوكتقطيعأيدييف.

 ؼسأكدتاآلياتأنويجكزتأكيؿالرؤية،كيستنبطذلؾمفقصةسيدنايككتأكيمو
 الفتياففيالسجف،كتأكيؿرؤيةالممؾ.رؤياصاحبيالسجف

 منيارؤيتيـمقرنيفباألصفاد،،كبينتاآلياتأحكاؿالمجرميففيالعرضكفيجينـ
 .ككفكجكىيـمسكدةبسببكذبيـعمىاكناكسكارؤسيـعندربيـ،كت

 السبلـكىيتقررنبكةمحمد تحدثتاآلياتعفقصةمكسىمعالخضرعمييما
 كتؤكدىا.

 لسيدنامكسىفرعكفكمؤلهتكذيبعفتحدثتاآلياتكذلؾبعدرؤيتولمعبلمات
 .الدالةعمىصدقو

 كضحتلنااآلياتأفمفرؤلسيدنامكسى،كالنارالعصا. 

 ال  يامة.قأثبتتاآلياترؤيةالمبلئكةعندقبضالركح،كيـك

 ًبر كبينت ابنو، يذبح أنو رأل عندما إبراىيـ سيدنا قصة عف اآليات تحدثت
 كالدهكطاعتولو.بإسماعيؿ

 بينتاآلياتإصرارالمشركيفكعنادىـعمىالكفرحتىلكرأكاالعذابنازالنفيصكرة
 السماءككككبمثبلنلماآمنكا.قطعةكبيرةمف

 الشرؾ عمى يصركف الذيف كىـ المجرميف إىبلؾ في تعالى ا سنة اآليات بينت
 كالمعاصي.

 أثبتتاآلياترؤيةالنبي.لجبريؿكعمىصكرتوالتييككففيالسماءعمييامرتيف 
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تتناسبمعطكرف الدعكةمفخبلؿالنظرفيمكضكعاتاآلياتالمكيةيبلحظأنيا
الصحيحة العقيدة اكىي تكحيد فأغمباآلياتتحدثتعف المكية، المرحمة في االسبلمية

اكعمموكحكمتوكرحمتوكبينت يتناسبمعمظاىرقدرة كذلؾكمو قرارالبعثكالجزاء، كا  ،
إلىتصحيحمسارىـالمرحمةالم زالةالشؾمفقمكبيـالعقدمكيةالتيكافالناسبحاجةو بأفكا 

نكارأفيككفىناؾحياةبعدالمكت .المكتىكنيايةاإلنساف،كا 


 اآليات المدنيةموضوعات ب: 

 تحدثتاآلياتعفطمببنيإسرائيؿمفمكسىرؤيةا.عيانان 

 إبراىيـسؤاؿتحدثتاآلياتعفربوبأفيريوكيؼيحييالمكتى. 

 بينتاآلياتكاليةالسيدناإبراىيـحيثأراهمفآياتومااطمأفبوقمبوكسكنت
 لونفسو.

 .القيامة  رؤيةالذيفظممكاأنفسيـبالكفرلمعذابيـك

 الرؤيةالتيأراىاافعمىالكافريففيغزكةبدركنصرالمؤمنيلرسكلومحمد
 الكافريففينظرالمسمميف.كىيتقميؿعدد

 ايرلجميع  المؤمف.أعماؿعبادهسكاءالكافرمنيـأكأكدتاآلياتعمىأفَّ

 نصر غزكة في المؤمنيف ا بإنزالو كىيجنكدوحنيف الجنكد ىذه كلكفَّ عنده مف
 .المبلئكةلـتير

 .مفاآلياتالدالةعمىكحدانيةا،رؤيةالبرؽخكفانكطمعان،كنزكؿالماءمفالسماء 

 القيامةىيمفرؤلأىؿالجنة.كضحتاآلياتأفرؤيةالمؤمنيفكالمؤمناتال نكريـك

 لماالنفكس،عمىتأثيرهكشدةقدرهعمككتمثيؿالقرآف،شأفتعظيـحثتاآلياتعمى
حيثإكالزكاجرالمكاعظمففيو مف، متصدعان خاشعان لرأيناه عمىجبؿ أنزؿ لك نو

 .خشيةا

 سكرةالقمـ.تحدثتاآلياتعفقصةأصحابالجنةكرؤيتيـحرؽجنتيـفي 

 الحركالالبردالشديد.ىؿالجنةككنيـاليركفالشمسكالتحدثتاآلياتعفأ 
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 يـكإياهالمَّووييرأكبعينوهاير،كبيرانأكصغيرانخيرعمؿالدنيافييعمؿمفكؿ
إياهالمَّووييرأكبنفسوهاير،قميبلنكافميماشرعمؿالدنيافييعمؿمفككؿالقيامة،

 .القيامةيكـ

 .أكدتاآلياتأفرؤيااألنبياءحؽ 

الدعكة طكر مع تتناسب أنيا يبلحظ المدنية اآليات مكضكعات في النظر خبلؿ مف
ككشفتخداعاالسبلميةفيالمرحمةالمدنية،فجاءتاآلياتتتحدثعفغزكاتالرسكؿ

،كغيرىامفكدعتيـإلىاإلسبلـيفلممؤمنيفكنفاقيـليـ،كخاطبتاآلياتأىؿالكتابقالمناف
المدنية.المكضكعاتالسابقة،كىذاكمويتناسبمعىذهالمرحمة

 ثالثًا: نظائر الرؤية في السياق القرآني .
لمب تبيف الرؤية كالبحثفيمعاني النظر ألفاظبعد ىناؾ أف القرتكرداناحثة فآفي

:لفظةالرؤيةكىيالمفظالكريـتشبوفي

:العمم -3 قكلو في الرؤية بمعنى العمـ َْ لِيَْؼةنَِِِي ﴿ --جاء َراَك اهلُل َوََل دَُس
َ
ة أ ٍَ ِ ث

ة ًٍ  ."(1)بماعرفؾكأكحىبوإليؾ:أم" [105النساء:]﴾َػِىي

"بماأراؾا:أمبالحؽالذمأعممكوا:(2)كيقكؿالزجاج
(3)."

ّيِجٍَح ﴿ كقكلوتعالى: ََ ّيِجًَح َنَنَضَؿةٍ  ََ ًح  ٍَ ِ سًًَل ََك ٌَ ًْ دََؿ َنيَْؿ َِضََب اهلُل  َ ل
َ
[24إبراىيـ:]﴾ ...خ

 .(4)ألـتر:ىكألـتعمـ"" 

المؤمنيفترل"أم:[13آؿعمراف:]﴿َيَرْوَنُيْم ِمْثَمْيِيْم رَْأَي الَعْيِن﴾ مثؿقكلوتعالى: المشاىدة: -2
 .(5)"عمييـالمسمميفلنصرسببناذلؾاجعؿكقدالعيف،رأممثمييـالعددفي

                                                           

.2/227ج،أبيالسعكد،(إرشادالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالحكيـ(1
ًكتىاًب"مىعىانً(2) نّْؼي ،ميصى البىٍغدىاًدمُّ ، اجي الزَّجَّ السًَّرمّْ بًف ًد مَّ ميحى بفي ـي ًإٍبرىاًىٍي اؽى، أىبيكًإٍسحى ـي، ا يالقيٍرآًف"،اإًلمى مىاتى

عى433سىنىةى كىافى كًض"،كى "العىري ًكتىابي "الفرًس"،كى ًكتىابي اًئو"،كى :"اإًلٍنسىاًفكىأىعضى مفكتبوًكتىابي مىى،كى ًزٍيزانعى
ًبيَّةىأىبي ٍنويالعىرى عى ذى اًء،أىخى ًفيالنُّدمى اًء،كىًرزؽه ًفيالعيمىمى ًفيالفيقىيىاًء،كىًرزؽه .الميٍعتىًضًد،لىويًرٍزؽه الفىاًرًسيُّ ًميٍّ كعى

.33/222ج،ذىبي،الانظر:سيرأعبلـالنببلء


عرابو،(معانيالقراف(3 .2/343جكا 
 .4/336ج،عميميالحنبمي،الفيتفسيرالقرآف(فتحالرحمف(4

 .3/51جتفسيرالميسر،نخبةمفأساتذةالتفسير،(ال(5
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1))")يركنيـ(:يقرأبالتاءمفتكحة،كىكمفرؤيةالعيف"
ََ ﴿ كقكلوتعالى::االعتبار -4 ٌْ ٍـّةٍت َويَْلجِ ًْ َوة ُٓ َْٔر ْيِ ـَ ٍُّ ًْ يََؿْوا إََِل اى َ َول

َ
 [19الممؾ:]﴾أ

ثـأحاؿعمىالعبرةفيأمرالطير،كماأحكـمفخمقتياكذلؾبيف")أولم يروا إلى الطير(
 (3)(2)عجزاألصناـكاألكثافعنو"

قكلو:المعاينة:  -2 ة َوُميًَْك َنجًِيا﴿ فذلؾ ًٍ يَْخ َُػِي
َ
ًٍّ رَخ يَْخ َث

َ
ذا[20االنساف:]﴾ِإَوذَا َرخ كا  أم: "

 .((4رميتببصرؾىناؾيعنيفيالجنةرأيتنعيماناليكصؼ،كممكانكبيراناليقادرقدره"

" ذا رأيت َثمّ كيقكؿالبغكم: ))وا  رأيتببصرؾكنظرتبو، أماذا ،يعنيفيالجنةَثّم((
كبيران،كىكأدناىـمنزلةينظرإلىممكوفيمسيرةألؼعاـرأيتنعيماناليكصؼ،كممكان

 (5)يرلأقصاهكمايرلأدناه"
ةٌ ﴿وقوله:  َٔدٍّ ًْ ُمْك ُٓ ُْ ٔا لََعَ اهللِ وُُصٔ ََ َنَؾثُ ِي  [60الزمر:]﴾دََؿى اَلٍّ كالمعنى: م القيامة و )وي"

،كأفلوشريكان،كلدانمفقكمؾفزعمكاأفلو)الذين كذبوا عمى ا(يامحمدىؤالءترى(
.(6)")وجوىيم مسودة(كعبدكاآليةمفدكنو

ََ الِهذَةبِ ﴿ كقكلوتعالى:النظر:  -3 ٔا َُِىيجًة ٌِ ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
أمألـتنظر" [51النساء:]﴾خ

ىدايتوكىدايةالعقؿكالفطرة، إلىحاؿىؤالءالذيفأكتكانصيبانمفالكتاب،كيؼحرمكا
مفالمشركيفعمى أىميا كاألكثاف،كنصركا باألصناـ بالدجؿكالخرافات،كصدقكا كآمنكا

 .(7)المؤمنيفالمصدقيفبنبكةأنبيائيـكالمعترفيفبحقيةكتبيـ"
ًْ ﴿كقكلو: َ ل

َ
ُْـَِل إََِلَْم خ

ُ
ة خ ٍَ ِ ٔا ث ُِ ٌَ َ ًْ آ ُٓ جٍّ

َ
َٔن خ ٍُ ُـْخ ََ يَ ِي "أمألـتنظرأكألـ[60النساء:]﴾دََؿ إََِل اَلٍّ

.(8)ينتوعممؾ"

                                                           

.3/224ج،أبيبقاءالعكبرم،التبياففيإعرابالقرآف(1)
.3/433ج،ابفعطية،(المحررالكجيز(2
.3/467ج،أبيعبداالدامغي،(انظر:الكجكهكالنظائرأللفاظكتاباالعزيز(3
.3/222ج،شككاني،ال(فتحالقدير(4
 .3/372ج،القرآفر(معالـالتنزيؿفيتفسي(5

.23/436ج،طبرم،الفيتأكيؿالقرآفجامعالبياف(6)
 .3/44جمراغي،،ال(تفسيرالمراغي(7

.2/346ج،لكسي،األ(ركحالمعاني(8
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ِي ﴿،فذلؾقكلوتعالى:عفشيءقدمضىكلـيعاينوالنبيالخبرخبار: اإل -4 ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل
َ
خ

ْن 
َ
ًَ ِف َربِِّّ أ يَْم َظةجٍّ إِثَْؿاِْي ٍُ بقصةالذمخاصـألـتخبر":يعني [258البقرة:]﴾ ...آَدَةهُ اهلُل ال
ربو" فيتكحيد (1)إبراىيـ في:، ْوَعةِب اىفِيوِ ﴿ كقكلو

َ
ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثِأ َ ل

َ
 [1الفيؿ:]﴾خ

كجياف:فيو (ألم تر)"ك،(2)"ؿألـتر،يعني:ألـيبمغؾالخبربالقرآف،كيقايعني:ألـتخبر
كالثاني:ألـترآثارمافعؿربؾ، :ألـتخبرفتعمـكيؼفعؿربؾبأصحابالفيؿأحدىما

(3)لـيرأصحابالفيؿ"،ألفالنبيبأصحابالفيؿ

ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثَِػةدٍ ﴿وقوله:  َ ل
َ
 (5).(4)ألـتعمـ،كيقاؿ:ألـتخبر"يعني:"[6الفجر:]﴾خ

خبلؿماسبؽيتبيفأفالباحثةقامتباستقصاءنظائرالرؤيةفيالقرآفالكريـ،فمف
كاالعتباركالمعاينةكالنظركاإلخبار( كالمشاىدة بنظائرستةكىي)العمـ كالتيحصرتيا كقد،

أكدتعمىمعانييامفخبلؿرجكعياإلىكتبالتفسيرالمختمفة.
 

 

 

 

                                                           

 .3/374،جسمرقندم،ال(بحرالعمـك(1

.4/374ج،السابؽ(المرجع(2
.4/446ج،ماكردم،ال(النكتكالعيكف(3
.4/333ج،سمرقندم،ال(بحرالعمـك(4

.242-2/243جعتكي،،الانظر:الكجكهكالنظائرفيالقرافالكريـ(5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول
 ورسمو عمييم السالم رؤية ا 
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 المبحث األول 
 عز وجل ا ىرؤ 

 ا رؤل أنكاعيا تتعدد رؤيتو منيا: مؤمنيفكصكرىا، مف عباده ألعماؿ
إلىرؤيتولرسكلو باإلضافة مفخيركشر، لمثقاؿالذرة ككذلؾرؤيتو ككافريفكمنافقيف،

الميؿ،ككؿىذاسيتـتفصيموخبلؿالمطالباآلتية: حيفيقـك


 المطمب األول
 أعمال العبادرؤية ا 

ىكأثرالنيةكاإلرادة،فكؿإنسافيعمؿكفؽمايرلكيعتقدعمىنيتوكطبيعتوالعمؿ
َْْؽى َقبِيًًل ﴿حيثقاؿتعالى:

َ
َٔ أ ُْ  َْ ٍَ ِ ًُ ث ْغيَ

َ
ًْ أ ُو لََعَ َمةَِكَذِِّ ـََؿبَُّس ٍَ .[84]اإلسراء:﴾كُْو ُُكٌّ َحْػ

لؾقكلوتعالى:كيؤكدذ،فكؿعمؿمفأعماؿاإلنسافالظاىرةكالباطنةيراىاا
﴿ ِ ٓةَدة ًِ اىَْؾيِْت َوالنٍّ ِ ٌَُِِٔن وََقَُتَدَّوَن إَِل عل ْؤ ٍُ ْ ًْ َورَُقَُٔلُ َوال يَُس ٍَ ُ َخ ٔا ـََكَيَى اهللٍّ يُ ٍَ  َوكُِو اْخ

ئَُن  ٍَ ًْ َتْػ ًْ ثٍِة ُنِْذُ اآلية[105التكبة:]﴾َذيُجَّجِبُُس ىذه كترىيبففي لممطيعيف، عظيـ ترغيب
يالدنياحكمانكفياآلخرةعظيـلممذنبيف،فكأنوتعالىقاؿ:اجتيدكافيالمستقبؿ،فإفلعممكـف

كيراهالمسممكف،فإفكافطاعةأماحكموفيالدنيافيكأفيراهاكيراهالرسكؿحكمان،
فكافمعصيةحصؿمنوالذـالعظيـفيحصؿمنوالثناءكالثكابالعظيـفيالدنياكاآلخرة، كا 

أفلفظة)يرل(جامعةلجميعمايحتاجالمرءإليوفيالدنياكالعقابالشديدفياآلخرة،فيتبيف
 .(1)دينوكدنياهكمعاشوكمعاده

طبلؽالعمؿعمىمايشمؿذلؾ" كالمرادبالعمؿمايشمؿالعمؿالنفسانيمفاالعتقادكالٌنية،كا 
تغميب.

( ًْ كتفريع ٍَيَُس ُ َخ أكـََكَيَى اهللٍّ التقصير مف تحذير كفيو التحضيض، في زيادةه )
ى.ارتكابالمعاصيألفككفعمميـبمرألمفامٌمايبعثعمىجعموييرضياتعال

                                                           

.،بتصرؼ34/322ج،رازم،ال(مفاتيحالغيب(1
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ليـباطبلعاتعالىبعمموعمىجميعالكائنات كقكؿالنبي، كذلؾتذكيره فيبيافكىذا
 .(2)"(1)«ىو أن تعبد ا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإّنو يراك»:اإلحساف

كانت بالكاقعاتسكاء كىيتعمؽالعمـ مجازية، الىاتعالىرؤية المسندة كالرؤية
مسمكعاتكمعانيمدركات،ككذلؾالرؤيةالمسندةإلىالرسكؿذكاتمبصراتأـكانتأحداثان

(3)عممكـ:لقكلوكالمؤمنيفالمعنىالمجزل.

إفاإلسبلـمنيجحياةكاقعية،التكفيفيوالمشاعركالنكايا،مالـتتحكؿإلىحركة
ىيتحسبمعكاقعية،كلمنيةالطيبةمكانياكلكنياىيبذاتياليستمناطالحكـكالجزاء،إنما

َسِمْعُت  َقاَل: (4)َوقَّاٍص المَّْيِثيِّ َعْن َعْمَقَمَة ْبِن )العمؿ،فتحددقيمةالعمؿ،كىذامعنىالحديث:
 َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اِ  َقاَل: َعْن َرُسوِل اِ  ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َعَمى اْلِمْنَبِر ُيْخِبُر ِبَذِلَك،

نََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى، ِإنََّما اأَلْعَماُل ِبالنِّيَّاِت، َفِيْجَرُتُو  ِىْجَرُتُو ِإَلى اِ َوَرُسوِلِو،َفَمْن َكاَنْت  َواِ 
َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما  َأْو ِإَلى اْمرََأٍة َيْنِكُحَيا، َوَمْن َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا، ِإَلى اِ َوَرُسوِلِو،

.(6)ردالٌنياتجاألعماؿالم (5)(َىاَجَر ِإَلْيوِ 

نَْكةِن ﴿تدؿعمىرؤيةاألعماؿالعباد،قكلوتعالى:كمفاآلياتالتي ْن ىَحَْف لَِْلِ
َ
َوأ

ة َقَِع  ٌَ ُّ َقَْٔف يَُؿى *إَِلٍّ  نٍّ َقْػيَ
َ
.[40-39النجـ:] ﴾َوأ

نٍّ  ﴿ثناؤهجؿقكلوقاؿالطبرم:
َ
ُّ  َوأ كؿٌعمؿكأف:ذكرهتعالىيقكؿ﴾يَُؿى َقَْٔف  َقْػيَ

ال،شٌرانأككافخيرانعميو،ييجازلالذمبالجزاءالقيامةكردمفالقيامة،يكـيراهسكؼعامؿ
نما،غيرهعامؿعمموصالحعمىيثابكالعاممو،غيرذنببعقكبةيؤاخذ الذم:بذلؾعيًنيكا 

                                                           

1)[ البخارم( البخارمصحيح ، الرسكؿ جبريؿ بابسؤاؿ اإليماف/ كتاب ، اإليماف، حديث3/37عف ،
.[34رقـ

.33/23ج،ابفعاشكر،انظر:التحريركالتنكير(2)
.33/24ج،المرجعالسابؽ(3)
اٍلعيٍتكىاًرمُّ ((4 المٍَّيًثيُّ قَّاصو كى ٍبفي ٍمقىمىةي عى كابفى كعائشةى، ، عيمىرى سىًمعى عمقمة، بًف عمرك ٍبًف محمًد جدُّ ، اٍلمىدىًنيُّ

ثَّقى مىٍيكىةى،كى أبيمي ،كابفي ،كالٌزٍىًرمُّ الٌتٍيًميُّ ـى إبراىي بفي كعبداً،كمحمدي كىلعنوي:ابناهيعىمركه ،رى عباسو ويابفي
.2/642جذىبي،،التاريخاإلسبلـ.سعد،ككافقميؿالركاية


 

حديث،،3/4بابكيؼكافبدءالكحيإلىرسكؿا/،كتاببدءالكحي،البخارملبخارماصحيح](5)
[3:رقـ

.3/253جقطب،انظر:فيظبلؿالقرآف،(6)
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ييٍغًنيكالينفعو،الذلؾضمانوأفالعذاب،عنويتحمؿأفلوصاحبوبضمافإسبلموعفرجع
.(1)مأخكذفبعمموعامؿكؿٌألفشيئا،القيامةيكـعنو

ف:أم﴾يرى َسْوفَ  َسْعَيوُ  َوَأنَّ ﴿ فيجازيوالقيامة،يكـايراهسكؼعامؿكؿعمؿكا 
ف:أم.عمموعمىيثابشرأكخيرمفاألكفىالجزاءعميو جميعانتياءمحمدياربؾإلىكا 
.(2)كطالحيـصالحيـبأعماليـجميعيـالمجازمكىككمرجعيـ،خمقو

يكـالقيامة،بعدميًضٌيوككجكدهفيالدنيا؟ كيؼييرلالعمؿي كلكسأؿسائؿه

:ثبلثةأكجو:مجيبانعفذلؾ:فيو(3)قاؿاإلماـفخرالديفالرازم

 ا .أحدىيما:يراهيعمىصكرةوجميمةوًإٍفكافالعمؿيصالحن

  مكجكدو كؿَّ فًإفَّ بعيدو ثانييما:ىكعمىمذىًبناغيري معدكـو عمىإعادةكؿّْ ييرىل،كالمَّويقادره
.فبعدالفعؿييرىل

 أىٍمىناؾك المًمًؾ عندى ستىرىلإحسانىؾى : يقاؿي الثَّكاًب عف ذلؾمجازه أىفَّ كىك : ثالثه كجوه
بعدهي: اقاؿى ْوِف﴿جزاءىهيعميًوكىكبعيدهًلمى

َ
ـاَء اْْل ـاهُ اجْلَ ًٍّ َُيْ .(4)[41ـ:النج]﴾ُث

فيعبلهيأمرعبادهبالعمؿمبيناىليـأنَّوسيرلأعماليـىك كىكذانبلحظأفاجؿَّ
فترةالبعثةكالنبكة،كستبقىىذهالرقابةكالرؤيةاإللييةتحيطبأعماؿالعبادبعدكفاةكرسكلو
 النبي أيضان عباده مذكران حيث يديو، بيف لمحساب ككاقفكف إليو راجعكف سيخبرىـأنيـ

فكانتشرانفشر. بأعماليـكمياإفكانتخيرانفخيركا 

  

                                                           

 .22/325ج،جامع البيان في تأويل القرآن ((1

.33/5352ج،مكيبفأبيطالب،(اليدايةإلىبمكغالنياية(2
أبكعبداالرازمالفقيوالحكيـاألديبالمتكمـالمفسرالعبٌلمةفريددىرهكنسيجكحدهفخرالديفأبكىك ((3

كلد،عبداالقرشيالتيميالبكرمالطبرستانياألصؿالرازمالمكلدابفخطيبالرٌمالشافعياألشعرم
عيدالفطرمفعاـ322سنة انظر:إرشاداألريبإلىطنة.،بيراةفيدارسمق444ق،كتكفييـك

(.2365-4/2363جحمكم،المعرفةاألديب
 

.27/255مفاتيحالغيبج(انظر:(4
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 المطمب  الثاني 
 الكافرينالمنافقين و أعمال رؤية ا 

عفاإلنساف،مفناحيةصفاتوكخصموكمزاياه،فييالتيتعكس األعماؿخيرتعبيرو
الخبث،كالتكاضعأكحقيقةمافينفسو،كماتنطكمعميودخيمتومفالخيركالشر،كالطيارةأك

ال ذلؾمف إلى كما التكبر، تعالى: قاؿ غيره، عف إنساف كؿ تميز  َحْػذَِؾُرونَ ﴿صفاتالتي
 ًْ ًْ  إِذَا إََِلُْس ًْ  رََصْػذُ َْ  َتْػذَِؾُروا ََل  كُوْ  إََِلِْٓ ََ  ىَ ًْ  ُُْؤٌِ َُة كَؽْ  ىَُس

َ
ُ  َججٍّد َْ  اهللٍّ ٌِ  ًْ ْػجَةرُِك

َ
ُ  وََقَيَى أ  اهللٍّ

 ًْ يَُس ٍَ ًٍّ  َورَُقَُٔلُ  َخ ًِ  إََِل  دَُؿدَّونَ  ُث ِ ِ  اىَْؾيْتِ  َعل ةَدة َٓ ًْ  َوالنٍّ ة َذيُجَجِّبُُس ٍَ ِ ًْ  ث ئُنَ  ُنِْذُ ٍَ  .[94التكبة:]﴾َتْػ

:نزلتفيالمنافقيف،يعتذركفإليكـإذارجعتـقاؿابفعباسكردفيسببنزكليا:"أف
تبكؾ،فبلتعذركىـفميسليـعذر. فممارجعرسكؿاصمىاعميوكسمـأتكهمفغزكة

سىيىرىل كالفنصدقكـ،قدأخبرنااأنوليسلكـعذركى يعتذركف،فقاؿاتعالى:قيٍؿالتىٍعتىًذري
اٍلغىٍيًب عاًلـً ًإلى المكت بعد تيرىدُّكفى ثيَـّ تخمُّفكـ مف كتبتـ خيران عممتـ إف كىرىسيكليوي ـٍ مىكي عىمى المَّوي

.(1)"الشَّيادىًةفيخبركـبماكنتـتعممكففيالسركالعبلنيةكى

اإلخبارعفالمنافقيفإذارجعالمؤمنكفمفتبكؾإلييـ،أنيـيعتذركفباآلياتقيًصدى
إليكـأيياالمؤمنكفعفسيئاتيـكتخمفيـعفالقتاؿبغيرعذرإذارجعتـإلييـمفغزكةتبكؾ،
عدـ في كالسبب أبدان، نصدقكـ لف ألنَّا الكاذبة باألعذار تعتذركا ال الرسكؿ: أييا ليـ قؿ

قدأخبرناسمفانبالكحيإلىنبيوبعضأخباركـكأحكالكـ:كىكمافيضمائركـتصديقكـأفا
الحقائؽ كمناقصة كالفساد الشر مف أعمالكـ﴾وقيى اهلل غٍيسً ورقَٔل﴿، أمسيظير ،

لمناسفيالدنيا،كيعمـمستقبمكـمفاإلصرارعمىالنفاؽأكالتكبةمنو،فإفتبتـفإفايتقبؿ
فمكثتـفيماأنتـعميومفالنفاؽ،عاممكـالرسكؿبماتستحقكف.تكبتكـ،كيغفر لكـذنكبكـ،كا 

مياؿو صبلحشؤكنيـ.كفيىذاترغيبليـبالتكبةكا  إلظيارىاكا 

ثـيككفمصيركـإلىاعالـالغيبكالشيادة،فيعمـماتكتمكفكماتعمنكف،فيخبركـ
إِنٍّ ﴿مفالكفار،كماقاؿتعالى:بأنكـأشدعذابانبأعمالكـخيرىاكشرىا،كيجزيكـعمييا،عممان

ََ اِلٍّةر ْقَفِو ٌِ
َ
رِْك اْْل ِةـِلَِي ِف اَلٍّ ٍُ ْ .(2)[145:النساء]﴾ال

                                                           

.2/267ج،جكزم،ال(زادالمسيرفيعمـالتفسير(1
.33/7جالزحيمي،(انظر:التفسيرالمنير،(2
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كالٌموالتخفىعميواألعماؿكالقاؿسيدقطب:"﴾وقيى اهلل غٍيسً ورقَٔل﴿قكلو:
كعمىأساسوسيككفالتعامؿمعكـ،بعممكـسيزفقكلكـالنكاياالمخبكءةكراءىاكرسكؿالٌمو

فيالمجتمعالمسمـ.

،بمايجرمفيىذهاألرضفيفترةالحياةالدنيا-عمىكؿحاؿ-كلفينتيياألمر
ًِ  ﴿: يقكمافعمىعمـالٌموالمطمؽبالظكاىركالسرائرفكراءذلؾحسابكجزاء، ِ ًٍّ دَُؿدَّوَن إَِل عل ُث

 ِ ٓةَدة ئُنَ  اىَْؾيِْت َوالنٍّ ٍَ ًْ َتْػ ًْ ثٍِة ُنِْذُ  .(1)"﴾َذيُجَّجِبُُس
تعالى: قكلو الكافريف، ألعماؿ ا رؤية عف تتحدث التي الكريمة اآليات  كمف

َظؽٌ  ﴿
َ
ًْ يََؿهُ أ َ ْن ل

َ
ََيَْكُت أ

َ
]﴾خ أم"[7البمد: إني)القائؿىذاأيظف: عداكةفيكثيرانماالنأنفقت(
نما!أنفقو؟أنويزعـماإنفاقوحاؿفيأحديرهلـأف،محمد .أنفؽأفعمىتندمانذلؾقاؿكا 
.(2)"افتخارانقالو:كقيؿ
يقكؿاإلماـالرازمفيمعناىا:ك
:كجياففيوك
 "ؿ  .أنفقويكفيـاكتسبويأيفمفمالوًعفيسألوكلـيرهيلـالمَّوأفَّأيظفُّ:قىتادةقاؿ:األكَّ
 ماتعالىالمَّوأفَّأيظفُّ:تعالىالمَّوفقاؿشيئنا،ينفؽلـكاذبناكاف:(3)الكمبيُّقاؿ:الثَّاني

.قاؿماخبلؼمنوكعمـرآهبؿينفؽ،لـأكأنفؽيفعؿ،لـأكفعؿمنو،ذلؾرأل
ةًَل ُْلًَؽا ﴿:قكلوالكافرذلؾعفحكىلمَّاتعالىأنَّوكاعمـ ٌَ ْْيَْهُخ 

َ
أقاـ[6:البمد]﴾َحُلُٔل أ

.(4)"قدرتوكماؿعمىالٌداللة
َظؽٌ  ﴿"يقكؿالكاحدمفيتفسيره:ك

َ
ًْ يََؿهُ أ َ ْن ل

َ
ََيَْكُت أ

َ
َـّنفقتومقدارفيعمـإنفاقوفي﴾خ ث

ًْ ﴿:فقاؿيعمموماعميويحصيكأىفٍعميوقادرهتعالىاأفَّعمىبويستدؿُّماذكر َ ل
َ
 ََلُ  ََنَْػوْ  خ

.(5)[9-8]البمد:﴾وََمَفذَْيِ  َولَِكةًُة * َخيْجَْيِ 

                                                           

.3/236،جفيظبلؿالقرآف(1)
 .32/6256ج(اليدايةإلىبمكغالنياية،مكي،(2

3))  المفسرالكمبيُّبشربفالسَّائببفيمحٌمدالنَّضرأبك،األخباًرمُّ،العبلَّمةىك فيرأسناأيضانككاف.
.4/436جذىبي،،الالنببلءأعبلـسيرانظر:.كمائةكأربعيفىستٍّسنةكفّْيت،ياألنساب

   

.43/345مفاتيحالغيب،ج(4)
.324صالكجيز،((5



43

ًْ ﴿:قكلوتعالىكمفاآلياتالتيتدؿعمىرؤيةاألعماؿالكافريفأيضان: َ ل
َ
ًْ  خ  َحْػيَ

نٍّ 
َ
َ  ثِأ [14:العمؽ]﴾يََؿى اهللٍّ يراه؟ابأىفَّالفاجرالطاغيىذايعمـأىلـ:أىم، أىم! عمىيطمع:

مففعؿماعمىاجترأىحتىذلؾيعمـأىلـذلؾ،حسبعمىفيجازيوكضبللو،ىداهمفأىحكالو
.(1")منوكقعماعمىكتيديدلو،كعيدكىذاكطغياف،ًإفؾ

ذاالبصرية،الرؤيةكبمعنىالعمـبمعنىتككفألفصالحةكالرؤيةىنا صالحةكانتكا 
يفعمومايعمـ:أميرل،اإف:فيقاؿجميعان،عمييماتحمؿأفكجببينيمامنافاةكالليما،
.(2)أيضانكيراهيقكلو،كماالرجؿىذا

 تفسير في الزحيمي ًْ ﴿ تعالى:كلوقكيقكؿ َ ل
َ
ًْ  خ نٍّ  َحْػيَ

َ
َ  ثِأ ىذاعمـأماأم"﴾يََؿى اهللٍّ

أحكالو،عمىعمًكيطَّكبلموكيسمعيراهالمَّوأف-محمدالميتدمليذا-أبكجيؿ-الناىي
.(3)"عميو؟اجترأماعمىاجترأفكيؼالجزاء،أتـبياكسيجازيو

كاشؼمكرىـ، كالمنافقيف، الكافريف أعماؿ عمى امطمع كيؼأفَّ لنا يتبيف كبيذا
محبطكيدىـرغـكؿمايخططكفلوفيالخفاءكبعيدانعفأعيفالخمؽ.

  

                                                           

.34/3754جالتفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية،((1
 .3/425جشرحالعقيدةالكاسطية،لمعثيميف،انظر:(2)

،بتصرؼ44/424ج،المنيرالتفسير ((3
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 المطمب الثالث
 وشر أمثقال الذرة من خير  رؤية ا 

متابعتوأعماؿالعبادصغيرىاككبيرىا،دقيقياكجميميا،كيصكرايراقبا
ةٍ َػْيًا يََؿهُ ﴿ :ألعماؿعبادهكمراقبتوليابقكلوتعالى ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٍَ ةٍ  *َذ ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٌَ َو

ا يََؿهُ   .[8-7الزلزلة] ﴾َْشًّ

ةٍ َػْيًا يََؿهُ ﴿قكلو:ف ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٍَ ا يََؿهُ  *َذ ةٍ َْشًّ ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٌَ ﴾َو

أفيعطيو"كردفيسببنزكليا أنيانزلتفيرجميفكافأحدىمايأتيوالسائؿفيستقؿُّ
نمانؤجرعمىما(3)كالجكزةى(2)كالكسرةى(1)التمرةى نعطيكنحفنحبو،:كيقكؿ:ماىذابشيء:كا 

مفىذاشيء؟كالنظرةًكالغيبةً(4)ككافاآلخريتياكفبالذنباليسير:كالكذبةً ،كيقكؿ:ليسعميَّ
أكعدابالنارعمىالكبائر،فأنزؿا فإنويكشؾأفإنما يرغبيـفيالقميؿمفالخير،

ةٍ َػْيًا يََؿهُ  ﴿يكثر.كيحذرىـاليسيرمفالذنب،فإنويكشؾأفيكثر: ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٍَ  *َذ
ا يََؿهُ  ةٍ َْشًّ ْو ٌِسَْلةَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٌَ .(5)"﴾ َو

فمفعمؿفيالدنياكزفذرةمفخير،يرلثكابوىنالؾكمفكافعمؿأم:كالمعنى
ىنالؾ كزفذرةمفشريرلجزاءه يىٍعمىؿٍ:)قكلوفيككاف،فيالدنيا عمىالدنياألىؿحث(

.(6)معاصيوعفكالزجرا،بطاعةالعمؿ

خيرانهاير،خيرومفذرةومثقاؿالدنياىذهيفيعمؿفمفأم"كيقكؿالخطيبفيتفسيره:
برؤيةالمرادفميس،القيامةيـكشرانهاير،شرومفذرةومثقاؿدنياهيفيعمؿكمفاآلخرة،يف

نماالرؤية،تجرداألعماؿ رآهإذاالطيبفالعمؿ،جزاءمفاألعماؿىذهماكراءىكالمرادكا 

                                                           

.34/274جلزبيدم،ا،تاجالعركسانظر:.كىكحمؿالنخؿ(1)
ٍمبعيكده،كيقاؿالمكسكرمف(ىيالقطعة(2 انظر:معجـمقاييسالمغة،.بكٍسًرهجٍكدتيوعيًرفتإذاالمىٍكًسر،صي

.3/364ابففارس،ج


انظر: .كاحدةالجكزكالشربةالكاحدةمفالماءكمقدارالماءالذميجكزبوالمسافرمفمنيؿإلىمنيؿ((3
 .3/325ج،كآخركفلزياتاعجـالكسيط،الم

بيابعضالناسفيأكؿىذاالشيرمفكؿسنة)محدثة(المرةمفالكذبككذبةأبريؿأكذكبةيتعابث(4)
.2/563جانظر:المرجعالسابؽ،.كيقاؿلياسمكةأبريؿأيضا

.266ص،كاحدم،ال(أسبابالنزكؿ(5
.22/327جالطبرم،،انظر:جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(6)
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اليـكىذايفكرضكانوارحمةإليويحمؿالذمالبشيركجيويفكرألبو،سرٌصاحبو
كمؤلذلؾ،ءهآسالحساب،مقاـيفيديوبيفحاضرانصاحبورآهإذاالسيءكالعمؿ،العظيـ
.(1)"كتجريموبتأثيمويشيدالذمالشاىدىككافإذ،كغمانحسرةننفسو

نماىياليباءة أكصغيرالنمؿاألبيض.كالمقصكدبالذرةىناليستذرةرذرفكرد،كا 
َْ  ﴿ قكلو: ٌَ ٍَوْ  َو ةٍ  ٌِسْلةَل  َحْػ ا ذَرٍّ انشرأكانخيرعمؿافرهككالفهمؤمليس:عباسفيابقاؿ﴾ يََؿهُ  َْشًّ

اًتوًسيئالمَّويفيغفراًتوًكسيئاًتوًحسنلفيرالمؤمفافأم،القيامةيكـًإياهالمَّوأراهإالاالدُّنييف
.(2)ئىاًتوًبسيكيعذبحسناتوفيردالكافراكأم،بحسناتوويكيثيب

ك كتابو،فيالقيامةيكـيجدهفإنو،صغيرانكافميماعمؿأمكالمراديقكؿالزحيمي:
مفشيءأمالدنيافييعمؿمفككذلؾ،عميومعركضانبعينويراهأكبو،فيفرحجزاءه،كيمقى
الشمسشعاعفييرلما:كالذرٌ،فيسكؤهالقيامة،يـكجزاءهيجد،قميبلنأكحقيرانكافكلكالشر
الصغيرةالنممةىكأكاليباء،مف تعالىقكلواآليةكنظير، عُ ﴿: ٌَ ََ  َوَُ ٔازِي ٍَ ْ ٍَ  ال ْٔمِ  اىْلِْك  َِلَ

حِ  ٌَ ًُ  ـًَل اىْلِية َْ  َظجٍّحٍ  ٌِسْلةَل  َكنَ  ِإَونْ  َمحْبةً  َجْفٌف  ُتْظيَ دَحِْة َػْؿَدلٍ  ٌِ
َ
 ثِِة َوَكىف ثِٓة خ

سبحانوكقكلو[47:األنبياء]﴾ظةِقبِيَ  عَ ﴿: ًِ ْضؿٌِِيَ  َذََتَى اىِْهذةُب  َوُو ٍُ ْ ة ُمْنفِلِيَ  ال ٍٍّ  ذِيِّ  مِ
ْظىةْة إَِلٍّ  َنجِيَةً  َوَل َوؾِيَةً  يُؾةدِرُ  َل اىِْهذةبِ  َْؾا ٌةلِ  َويْيََذِة ية :َويَُلٔلُٔنَ 

َ
ٔا ٌة َووََصُؽوا أ ٍِيُ  َغ

 ً ًُ  َوَل ظةِِضا ً  َربََّم  َحْظيِ َظؽا
َ
.(3)[9:الكيؼ] ﴾أ

ألصحاب المعاصي، أن يحذروا عذاب ا  حثة أن في اآلية تحذيرًا ضمنياً وترى البا
 .فيو يراىم ويراقب أعماليم سواء كانت أعماليم مثقال ذرة من خير أو شر 

  

                                                           

.34/3432ج،(التفسيرالقرآنيلمقرآف(1
.3/274ج،البغكم،معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف(2)
.44/442التفسيرالمنير،ج(انظر:(3
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 المطمب الرابع
 حين يقوم الميل رسولو رؤية ا  

 
ُو ﴿أمرانبيوبقياـالميؿفيقكلوتعالى: ـٌَِّّ ٍُ ْ ة ال َٓ ُحّ

َ
ًِ اليَّيَْو إََِلّ كَيِيًلً   * يَة خ ُّ   * كُ ُِْىَف

 ُّ وِ اجُْلْه ٌِِْ
َ
ْو زِدْ َغيَيِّْ َوَردِِّو اىُْلْؿآََن دَْؿتِيًلً  * كَيِيًلً أ

َ
.[4-1المزمؿ]﴾أ

 َلوُ  َفُيَقالُ  ، َساَقاهُ  َأوْ  َقَدَماهُ  َتِرمُ  َحتَّى ِلُيَصمِّىَ  َلَيُقومُ   النَِّبى   َكانَ  ِإنْ  : َيُقولُ   اْلُمِغيَرةَ  )وعن
 .(1)(« َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ  َأَفالَ »  َفَيُقولُ 

الميؿكثيرانكيتككؿعمىافيصبلتوكجميعأعمالو،حيثقاؿ النبيك كافيقـك
 ِي *ودٔلك لَع اهلل ﴿تعالى: ٔمُ  يََؿاكَ اَلٍّ [220-218]الشعراء: ﴾*ودليجم ف الكةصؽيَ*ِظَي َتُل

التصحأفتككفبمعنىالعمـ،﴾الَِّذي َيرَاَك ِحيَن َتُقومُ ﴿كالرؤيةىنارؤيةالبصر،ألفقكلو:"
كىكيؤيدأف﴾َوَتَقم َبَك ِفي السَّاِجِدينَ ﴿ألفايعمـبوحيفيقكـكقبؿأفيقكـ،كأيضانلقكلو:

كمعنىاآلية:أفاتعالىيراهحيفيقكـلمصبلةكحدهكحيف،ادبالرؤيةىنارؤيةالبصرالمر
(2)ماعة."يتقمبفيالصبلةمعالساجديففيصبلةالج

كترلالباحثةأفالرؤيةىنارؤيةبصركرؤيةعمـ،ألفايعمـبوحيفيقكـكقبؿأف
يقكـكيراهأيضانحيفيقكـكقبؿأفيقكـ.

ضجميعأمكرؾإلىاالقكمالقاىرالغالبأمكفكّْ"كيقكؿالزحيميفيتفسيراآلية:
بأكليائو، الرحيـ مفأعدائو، القادرعمىاالنتقاـ كيرلالذميراؾحيفتقكـ بالناس، لمصبلة

كعٌبرعنيـبالساجديف،مفقائـإلىقاعد،كراكعإلىساجد،فيمابيفالمصميفأحكالؾمتقمبان
 .(3)"ألفالعبدأقربمايككفمفرٌبو،كىكساجد



                                                           

النبي/كتابالتيجدالبخارم،صحيحالبخارم،]((1 :الحديثقـر،2/476جحترتًرـقدماه،بابقياـ
3344]

 .426-3/425ج،لعثيميفا،شرحالعقيدةالكاسطية(2)

 .2/3637الزحيمي،ج،التفسيرالكسيطك.37/246ج،(التفسيرالمنير(3
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إلى(1)قاؿابفعباس"﴾الذي يراك حين تقوم﴿ :تعالىقكلوفيمعنىك حيفتقكـ :
مفمنامؾ(3)الجكزاءكقاؿأبك".(2)"الصبلة .(4"):حيفتقـك

.(6)":حيفتخمك(5)كقاؿالحسف"

جكؼالميؿمتيجدانفيأمالذميراؾحيفتقكـبقكؿكاحد؛ألفالمقصكدذاىالباحثةأفكترل
بربؾمناجيانلو.خاليان
 : ايات التي تدل عمييا اآلية ومنيابعض اليدفي تفسيره ذكر الجزائري وي

.تعالىاأكجبوبماكالقياـاعمىالتككؿكجكب-1"

.(7)"تعالىامعيةمفلمعبديحصؿلماالجماعةكصبلةالميؿقياـفضؿ-2

قطب:كيقكؿ معتمدان"سيد ربؾ إلى بومستعينانعميو،كتكجو كمو أمرؾ ،في
السكرة:--كيصفو العزةكالرحمةبالصفتيفالمكررتيففيىذه قمبالرسكؿريشعًثـيي،

يراهفي،الساجدةكيراهفيصفكؼالجماعةفربويراهفيقياموكحدهلمصبلة،،باألنسكالقربى

                                                           

كلد(1) الجميؿ، الصحابي االمة، حبر العباس: أبك الياشمي، المطمبالقرشي ابفعباسبفعبد عبد
رسكؿاصٌمىاعميوكسمـكركلعنواألحاديثالصحيحةبمكة، ،كنشأفيبدءعصرالنبٌكة،فبلـز
لوفيالصحيحيف،ككؼبصرهفيآخرعمره،فسكفالطائؼ،كتكفيبيا،مععميالجمؿكصفيفكشيد

(.2/73جزركمي،،ال)انظر:األعبلـحديثا3444كغيرىما
.4/326ج،جكزم،الزادالميسر(2) 

،مفكبارالعمماء،حدَّثعف:عائشة،كابفعبَّاس،(3 البصًرمُّ بىعيُّ عبداالرَّ ٍكزىاءأىكسبفي كعبدا(أبكالجى
مالؾ بفي كعمرك ، األشيبالعطاردمُّ أىبك ركلعنو: العاص، بًف عمرك ميسرة،بًف بفي كبيدىٍيؿي ، النٍُّكًرمُّ

النببلء .)سيرأعبلـ اًجـً مى الجى يكـى إنَّوقيًتؿى فقيؿ: اًج، عمىىالحجَّ الذيفقامكا العيبَّاًد ،كجماعة،ككافأحدى
.(5/223جذىبي)ال

 

.4/326ج،جكزم،الرسيزادالم(4)
قبضالنبي(5 ابفسبعسنيف(الحسفبفعميرضياعنيماأكبركلدعميكيكنىأبامحمدككافيـك

كأربعيفسنةكركلعف خمسان كماتسنةسبعكأربعيففكافعمره فيسنةثبلثمفاليجرة ألنوكلد
حديث،النبيحديثيف فيمجمسوحتىتطمعالشمسسترهامفالنار()مفصمىالغداةكجمسمنيا
.(3/52ج،مقدسي،ال)البدءكالتاريخ

 

.4/326ج،جكزم،الرسيزادالم(6)
 

 .4/467أيسرالتفاسير،ج(7)
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يرلحركاتوكسكناتو،،كحدتوكيراهفيجماعةالمصميفيتعيدىـكينظميـكيؤميـكيتنقؿبينيـ
(.1)"كيسمعخطراتوكدعكاتو

نكرهف منيا الميؿيشعُّ قياـ ننظرإلىالبيكتالتيييصمىفييا أىؿالسماء،ككما يراه
السماء المبلئكة تنظري لنرلنكرالنجكـ بصبلةالتيتينكَّالبيكتًرىإلىاألرًضلترلنكليبلن ري

كلـتيصًؿقياـكؿىؾىنكربيتًمفذلؾأفالمبلئكةإذااعتادتعمىرؤيةً.أىميا،كاألعجبي يكـو
أكأكميمكـهمانفييقاؿليـإنؾلـتقـألنؾمريضهالميؿيكمانتسأؿعنؾألنيارأتبيتؾمظمً

تفريجاليْـّلؾبالشفاءًبالدعاءًالمبلئكةىغيرذلؾفتبدأي لؾحسبحاجتًأك شكقانكالدعاء ؾ؛
المضاءبسببصبلتؾنكرًلرؤيةً .(2)بيًتؾى

كماأجميامفإشراقاتحيفيشعرالعبدبأفامطِّمععميوكىكفماأعظميامفمعافو
ذاكافالخطابلمنبياضخانكاقؼبيفيديوراكع فيكخطابعانلو،ساجدانمتذلبلنبعظمتو،كا 

عبادهيجمبلمعبد،فيكشعكربمعيةاكمراقبتوضمنيلكؿالمؤمنيفالقائميفبيفيدمربيـ
فيعبله. الخشكعكالخكؼ،كيحفزهعمىالقياـبيفيدمخالقوجؿَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.5/444ج،(فيظبلؿالقرآف(1
. 

الميؿ،مركزالفتكل.((2 مكقعإلكتركني.رؤيةالنبيومحمديقـك
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 المبحث الثاني 
 عمييم السالم الرسل ىرؤ 

سيدنارؤل،كليذاذكراحؽ،فييمعصكمةمفالشيطافكالرسؿاألنبياءرؤل
كؿرسكؿعمىحدهاكؿالباحثةرؤل،كستتنإبراىيـ،كسميماف،كيكسؼ،كمكسى،كمحمد

فيمايأتي:

 المطمب األول 
 .رؤى إبراىيم 

بفسركجبفرعكبففالجبفعابربفشالحىكإبراىيـخميؿابفتارحبفناحكر
.(1)ىذاىكنسبوالمكجكدفيالتكراةكالتكاريخ،بفأرفكشاذبفنكحا

إبراىيـك لكطقصة كقصة قصصأخرل بيا كلكطانترتبط إبراىيـ ألف ؛
ابفأخإلبراىيـ،كقدآمفلكطبدعكةعمولو.كانامتعاصريف،كلكطعمييماالسبلـ

 .رؤيتو في المنام يذبح ولده إسماعيل أواًل :
مفىاجرىكإسماعيؿنبيوكخميموإبراىيـبعدأفرزؽا ،أحبوبكلدو

حفأمرهأفيذب  أفيختبرنبيوإبراىيـحبناشديدناكتعمؽقمبوبو،فأرادا إبراىيـ
، فيالمناـكقدجاءىذااألمرفيرؤيارآىاإبراىيـ،بعدأفكبركلدهالكحيدكفمذةكبده

َُةهُ ثُِؾًَلٍم َظيِيمٍ  ﴿ حيثقاؿتعالى: ْ ّّنِ *ـَبََشٍّ
َ
َِةِم خ ٍَ ْ َرى ِف ال

َ
ِْعَ كَةَل يَة ُبَِنٍّ إِّّنِ أ ُّ الكٍّ َػ ٌَ ة ثَيََؼ  ٍٍّ ـَيَ

ذَِْبَُم 
َ
ةذَا دََؿى كَةَل يَة أ ٌَ ة  ـَةجُْظْؿ  ٌَ ثَِخ اْذَػْو 

َ
ََ خ ةثِؿِي ََ الىٍّ ٌِ ُ ة *  دُْؤَمُؿ َقذَِضُؽِّن إِْن َمةَء اهللٍّ ٍَ ْقيَ

َ
ة أ ٍٍّ ـَيَ

ُّ لِيَْضجِِي  ْن يَة *َودَيٍّ
َ
َِةهُ أ ًُ  َوَُةَدْح ْعِكجِيَ  *إِثَْؿاِْي ٍُ ْ ْؤيَة إٍُِّة َنَؾلَِم ََنْـِي ال كَْخ الؿَّ َٔ  *كَْؽ َوؽٍّ ُٓ َ َؾا ل َْ إِنٍّ 

جُِي  ٍُ ْ .[107-101الصافات:]﴾َؽْحَِةهُ ثِِؾثٍْط َغِظيمٍ َوـَ  *اْْلًََلُء ال

َُةهُ ثُِؾًَلٍم َظيِيمٍ  ﴿قكلو:ف ْ ﴾ـَبََشٍّ

أقاؿالقرطبي:"أىٍم ًغيرى الصَّ لىًد،أًلىفَّ اٍلكى ًببىقىاًءذىًلؾى اًفيًكبىًرًهفىكىأىنَّويبيشّْرى ًميمن حى نَّوييىكيكفي
،فىكىانىًتاٍلبيٍشرىل ًبذىًلؾى ييكصىؼي ًئكىًة"الى مىىأىٍلًسنىًةاٍلمىبلى عى

(2).

                                                           

.54ص،النجار،(قصصاألنبياء(1
.33/76ج،(الجامعألحكاـالقرآف(2
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ذَِْبَُم ﴿ قكلو:
َ
ّّنِ أ
َ
َِةِم خ ٍَ ْ َرى ِف ال

َ
ِْعَ كَةَل يَة ُبَِنٍّ إِّّنِ أ ُّ الكٍّ َػ ٌَ ة ثَيََؼ  ٍٍّ ةذَا دََؿى كَةَل يَة ـَيَ ٌَ  ـَةجُْظْؿ 
 ََ ةثِؿِي ََ الىٍّ ٌِ ُ ة دُْؤَمُؿ َقذَِضُؽِّن إِْن َمةَء اهللٍّ ٌَ ثَِخ اْذَػْو 

َ
 ﴾ خ

 مناسبةىذهاآليةلماقبميا:

الثانية" القصة تتمة كتعالى:-ىذه سبحانو قاؿ أف فبعد السبلـ، عميو إبراىيـ قصة
{أتبعوبمايدؿعمىحصكؿمابشربوكبمكغوسٌفالطاقةعمىالعمؿ ًميـو حى ثـ،}فىبىشٍَّرناهيًبغيبلـو

.(1)"أتبعوبقصةالذبيحإسماعيؿكالفداء

 كالمعنى: فذىب إبراىيـ ىذا مف كاف فما بو، ا أمره بما كأخبره الكلدلكلده
إالأفيستجيبلكالدهكألمراتعالىبكؿحبكطكاعيةصابرنامحتسبنا،ميرضينالربو،الصالح

ََ ﴿كبارنابكالده؛قائبلن: ٌِ ُ ة دُْؤَمُؿ َقذَِضُؽِّن إِْن َمةَء اهللٍّ ٌَ ثَِخ اْذَػْو 
َ
ََ يَة خ ةثِؿِي دليؿعمىأف " ﴾الىٍّ

بالرسالة، يعممكف كما بو يعممكف ؽ، حى األنبياء ثبكتيارؤيا الناس عمى الحجة بو كيثبت
.(2)"بالرسالة

  :قىاؿى ،كالدليؿعمىأفرؤيااألنبياءحؽ،ماجاءفيصحيحالبخارم،"عىًفالنًَّبيّْ
(3)"«َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن الن ُبوَّةِ ُرْؤَيا الُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة »

ِْعَ  ﴿ :كقكلو ُّ الكٍّ َػ ٌَ ة ثَيََؼ  ٍٍّ فيوثبلثةأقكاؿ:﴾ـَيَ

.العمؿ:أٌفالمرادبالٌسعيىاىنا:قاؿابفعباس -1

 .:أنوالمشي،كالمعنى:مشىمعأبيوقاؿقتادة -2

.(5):أفالمرادبالسعي:العبادة(4)قاؿابفزيد -3

                                                           

.324-24/337جالزحيمي،،التفسيرالمنير(1)
   

كاألحكاـ(2) اب،الالنكتالدالةعمىالبياففيأنكاعالعمـك .4/542ج،كرجيالقصَّ
 

كأربعيف(3) الصالحةجزءمفستة بابالرؤيا كتابالتعبير/ البخارم، مفالنبكة،]صحيحالبخارم، جزءان
 [.4765،حديثرقـ:7/44ج

عبدالرحمفبفزيدبفأسمـالعدكٌم،مكالىـالمدنٌي،ركلعفأبيو،كابفالمنكدر،كعنوأصبغ،كقتيبة،(4)  
أخرجلوالترمذٌم،كابفماجة.ق،362،ماتسنة«الناسخكالمنسكخ»ك«التفسير»كىاشـ،ضعفكه،لو:

.3/253ج،داككدم،الطبقاتالمفسريف
  

.325-4/324ج،جكزم،الانظر:زادالمسيرفيعمـالتفسير(5)
 



51

ذَِْبَُم ﴿ :تعالىكفيقكلو
َ
ّّنِ أ
َ
ِةِم خ ٍَ ْ رى ِف ال

َ
يحتمؿأنورألذلؾيقكؿالبيضاكم:"﴾إِّّنِ أ

كأنورألماىكتعبيره،كقيؿإنورألليمةالتركيةأفقائبلنيقكؿلو:إفايأمرؾبذبحابنؾ،
،ثـفمماأصبحركلأنومفاأكمفالشيطاف،فمماأمسىرألمثؿذلؾفعرؼأنومفا

سميتاألياـالثبلثةبالتركيةكعرفة رألمثموفيالميمةالثالثةفيـبنحرهكقاؿلوذلؾ،كليذا
.(1)"كالنحر

األاًصاختصيفىعنلما"ك فرأأىنَّوبّْ عامبكرهيغىكعمًوعمييـفيأعطكالنَّاسؽي يفًوعمينَّؼى
لنَّويألميوي،يحتمفبل،االستٍسعاء تحكسيـٍ للىوي،كقكـٍ ٍكدىهي،كيطمبـٍ عىٍشرىةىكافعى ثى ثىبلى اٍبفى ًإٍذذىاؾى

.(2)"سىنىةن

ْعِكجِيَ  ﴿ كقكلو: ٍُ ْؤيَة إٍُِّة َنَؾلَِم ََنْـِي ال كَْخ الؿَّ ًُ كَْؽ َوؽٍّ ْن يَة إِثَْؿاِْي
َ
" أم: ﴾َوَُةَدْحَِةهُ أ

نادىٍيناهي ـيياأىفٍكى دٍَّقتىقىدًٍإٍبراًىي ٍؤياصى مفالكسعبذؿفيبمصداقياقمتكقدتذبحوالأمالرُّ
.أجراالمتثاؿكالصبركأكتيت.الشاؽٌىذافيالطاعةككماؿإليوتشيرمابإمضاءاألخذ

َٔ  ْؾا إِنٍّ ﴿ كقكلوتعالى: ُٓ َ جِيُ  اْْلًَلءُ  ل ٍُ ْ رالبٌيفالذميتميزفيوالمخمصبا﴾أماالختال
إلبراىيـفيصدؽالخمة،كتضحيةكامتحانانإشارةإلىأفىذااألمركافابتبلءن،مفغيره

 .(3)"أعزعزيزلديو،كأحبمحبكبعنده،ألمرربوتعالى

بو": ﴾َوـََؽْحَِةهُ ثِِؾثٍْط َغِظيمٍ ﴿ وقولو: الذمخاطبا الكبلـ مف أنيا يظير فىدىٍينىاهي{ }كى جممة
 إبراىيـ.

فديناابنؾبذبحعظيـكلكالىذاالتقديرتككفحكايةنداءاإبراىيـغيركقدكالمعنى:
إعطاءشيءكالًفدىلكالفداء:،داءكىكإبطاؿاألمربذبحالغبلـمشتممةعمىالمقصكدمفالن

كأسند،كيطمؽعمىالشيءالمفدلبومفإطبلؽالمصدرعمىالمفعكؿلممعطى،عفحؽوبدالن
فيكمجازعقمي،فإفاأكحىإلىإبراىيـأفيذبحالكبشفداءألنواآلذفبو،الفداءإلىا

براىيـىكالفادمبإذفا، .(4)"كابفإبراىيـمفدلعفذبحابنوكا 

 

                                                           

.3/24ج،أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ(1)
 

7/334جأبكحياف،،البحرالمحيطفيالتفسير(2)


.237/-6/236ج،لقاسميامحاسفالتأكيؿ،(3)
 .24/46ج،ابفعاشكر،التحريركالتنكير(4)
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 أيدي المالئكة ال تصل إلى الطعام. ة إبراىيم ثانيًا : رؤي
بعدبمكغوالكبركبمكغزكجوسٌفتبشرهبإسحاؽجاءتالمبلئكةإلىإبراىيـ

ْن ﴿قاؿتعالى:حيثاليأس،
َ
ة َْلَِر أ ٍَ ة كَةَل َقًَلٌم َذ ًٌ ٔا َقًَل ُ ى كَةل ًَ ثِةىْبَُْشَ َِة إِثَْؿاِْي َوىََلْؽ َصةَءْت رُُقيُ

وَْصَف  * َصةَء ثِػِْضٍو َظِِيؾٍ 
َ
ًْ َوأ ُْ ًْ ََل دَِىُو إََِلِّْ َُِسَؿ ُٓ يِْؽَح

َ
ى خ

َ
ة َرأ ٍٍّ ٔا ََل ََّتَْؿ إٍُِّة ـَيَ ُ ًْ ِػيَفًح كَةل ُٓ ٌِِْ

ِْٔم لٍُٔط  َِة إََِل كَ رِْقيْ
ُ
إبراىيـ،قصةمفطرؼذكربعدىاكمااآليةىذهفي[70-69ىكد:]﴾أ

.السبلـعمييما-لكطقصةعفلمحديثكالتمييد

فيلوقائميفيسرُّه،بمايبشّْركنوإبراىيـإلىالمبلئكةمفرسمناجاءىتكلقد:كالمعنى
منا:}لولقائيـأكؿ بتقديـشرعفكالكـرالجكدسجيةإبراىيـكىزَّت،سبلماعميؾنسمـأىم{سىبلى

جاءىبؿمنو،ليٍأكمكاأضيافوإلىممشكسميفبعجؿمجيئوفيإبراىيـيتأىخرلـكالطعاـ،
لحـإلىتمتدالالمبلئكةأىيدلإبراىيـرألفمما،إكراميـفيمبالغةنكامؿوعجؿوعمىبو

مفبالخكؼكشعرمنيـذلؾاستنكر،كاليأكمكفشيئامنويتناكلكفكاليـلقدموالذمالعجؿ
بربيريدكافًإذاإالعنويمتنعكالًإليويبادرإًلكرامو،الطعاـلوـىدًقيإذاالغريبفإفَّجيتيـ
ًإنناجيتنا،مفضررناتخؼال:قالكالوعميوباديةمنيـالخكؼأىماراترأكاحيف،كسكءناالبيت
مفأىحدهفعمياإلىسبقيـمافاحشةنإتيانيـجزاءىإًلىبلكيـلكطقـكإلىامفأيرسمنا

.(1)العالميف

مع أمكمف أيضان: بإسحاؽ،كزكجتوىكيبشركنوإبراىيـالمبلئكةجاءتكلقد"ناىا
سميفبعجؿكجاءىـسريعنافذىبسبلـ،:تحيتيـعمىردِّاقاؿسبلمنا،:فقالكابعده،كيعقكبى
منو،يأكمكفكالبوأتاىـالذمالعجؿإلىتىًصؿالأيدييـإبراىيـرألفمما،منوليأكمكامشكمٍّ
مفبإبراىيـمارأتلما-المبلئكةقالتكأضمرىا،خيفةنفسوفيكأحسمنيـ،ذلؾأنكر

.(2")إلىبلكيـلكطقكـإلىأيرسمناربؾمبلئكةإناتىخىؼٍال:الخكؼ

مىىًباٍلبيٍشرىلاٍلميرىادًًفيالمفسركفاٍختىمىؼيكقد :كىٍجيىٍيفًعى

ؿي ؾًب:الثَّاًنيالبشرلببشارةالكلد،ك:اأٍلىكَّ طلكقىٍكـًٍيبلى
(3).

 .[28اريات:الذ] ﴾وبَشوه ثؾًلٍم غييً﴿والباحثة ترجح البشرى ببشارة الولد لقولو تعالى: 

                                                           

.،بتصرؼ222-2/223ج،مجمعالبحكث،التفسيرالكسيط(1)


.324ص،الشحكد،الكاضحفيأركافاإليماف(2)  
 .32/343جالزحيمي،،التفسيرالمنير؛ك4/274ج،لثعالبيا،انظر:الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(3) 
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يأتي:ساختمفكافيعددالمبلئكةكماكما

سرافيؿكميكائيؿجبريؿكىـ:عباسابفقاؿ .كا 

.تسعةكانكا:(1)الضحاؾكقاؿ

.الكضاءالغممافصكرةعمىممكاعشرأحدكانكا:(2)السدمكقاؿ

قىاؿى ميقىاًتؿهكى
ًمكناعىشىرىاٍثنىيٍكىانيكا:(3) .مى

قىاؿى مَّديكى مىعىويًجٍبًريؿيكىافى:(4)كىٍعبوٍبفيميحى .(5)سىٍبعىةهكى

فمنفكضعميو،يعتمدصحيحنقؿعددىـفييردلـأنوكالحؽيقكؿالشيخطنطاكمرحموا:"
."(6)اإلىعددىـمعرفة

 وىذا ما تميل إليو الباحثة.

 .بعد موتيم إحياء الطيورًا : رؤيتو ثالث
إبراىيـ إحياءالمكتى،مفربوأفيريوبعيفاليقيفكيؼيمكنوطمبسيدنا
عينوبعدأفتممَّؾالحؽقمبىوكذلؾليسشكَّانفيقدرةا معجزاتربو،قاؿكلكفليرلبأْـّ

َْ كَةَل ثََل ﴿تعالى: ًْ دُْؤٌِ َ َول
َ
ََْٔت كَةَل أ ٍَ ْ رِِِن َنيَْؿ دُْْحِ ال

َ
ًُ رَّبِ أ ٍَّ كَيِِْب ِإَوذْ كَةَل إِثَْؿاِْي ِ ه ٍَ ُْ َْ َِلَ َوىَِس

                                                           

يؤدب،فيقاؿ:كاففيمكتبوثبلثة،ككاففسر،أبكالقاسـ،كناهابفمعيف(الضحاؾبفمزاحـالبمخيالم(1
(.2/423آالؼصبى،ككافيطكؼعمييـعمىحمار.)انظر:ميزافاالعتداؿ،الذىبي،ج

 

ا(2) الًحجى مَّدو ،أىبيكميحى ،الميفىسّْري ـي ا ًف،اٍبًفأىًبيكىًرٍيمىةى،اإًلمى ٍبًدالرٍَّحمى عى بفي اًعٍيؿي ىك:ًإٍسمى ،السُّدّْمُّ الكيٍكًفيُّ ،ثيَـّ ًزمُّ
( ديمىكىاًليقيرىٍيشو ،أىحى ،السُّدّْمُّ .(3/242ج،ذىبي،السيرأعبلـالنببلءانظر:األىٍعكىري

،ؿبفسميمافبفبشيراألزدمالخراسانيأبكالحسفالبمخي،صاحبالتفسير)تيذيبالتيذيب(ىكمقات(3
.(34/257ج،ابفحجر

ادؽي،أىبكحمزةى(4 ـي،العبلَّمةي،الصَّ ،اإًلما مىيـو بًفسي كىٍعًببًفحيَّافى بفي :أبكعبًداً-(محمَّدي ًقيؿى ،-كى القيرىًظيُّ
مفاًء ،مفحي ًدٍينىةىالمدنيُّ المى ٍيظىةى،سكفالكيكفىةى،ثيَـّ مفسىٍبًيبىًنيقيرى ًلدىمحمَّدي،األىٍكًس،ككافأبيكهيكىٍعبه :كي ًقٍيؿى

 فيحياًةالنَّبيّْ كىٍعبو ذلؾ.بفي يصحَّ ـٍ لى .3/43ج،المرجعالسابؽانظر:كى
 

الكسيط(5) الالتفسير 2ج،كاحدم، البغكمك؛363/ التفسير 2جبغكم،، ك234/ القرآف؛ ألحكاـ ،الجامع
التنزيؿك؛7/42ج،قرطبيال معاني في التأكيؿ اللباب تفسيرك.2/272ج،خازف، عف الكشؼكالبياف

فتحالبياف؛ك4/364جابفدىيش،رمكزالكنكزفيتفسيرالكتابالعزيز،؛ك3/355ج،ثعمبي،الالقرآف
.4/234ج،بخارمالًقنُّكجي،الفيمقاصدالقرآف



.5/246ج،(التفسيرالكسيط(6
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 ٍَّ ُٓ ًٍّ ادُْخ ًـْءا ُث ٍَّ ُص ُٓ ْ ِ َصجٍَو ٌِِ
ًٍّ اْصَػْو لََعَ ُُكّ ٍَّ إََِلَْم ُث ُْ ْيِ ـَُِصْ ٍُّ ََ اى ْربََػًح ٌِ

َ
دِحََِم َقْػيًة كَةَل ـَُؼْؾ أ

ْ
 يَأ

 ًٌ ـٌ َظِهي َ َغـِي نٍّ اهللٍّ
َ
ًْ أ .[260البقرة:] ﴾َواْغيَ

ساحؿعمىجيفةفرألًإبراىيـمرَّ:مقاتؿقاؿ"كحكؿحادثةإحياءالطيركتفسيراآلية
أفقمبوفيفكقعاألرض،فيانمستيمكيصيركبعضياكالطيكر،البحردكابمنيايأكؿالبحر،
رىبّْ:فقاؿذلؾيعايفأففأرادتعالى،ايجمعياكيؼالطير،بطكفكفيالبحرفيتفرؽالذم
.(1)"اٍلمىٍكتىتيٍحيًكىٍيؼىأىًرًني

: قال منو بالشك أحق نحن إبراىيم ا يرحم):قاؿارسكؿعفىريرةأبيعفك
(2)(َقْمِبي ِلَيْطَمِئنَّ  َولِكنْ  َبمى قالَ  ُتْؤِمْن؟ َأَوَلمْ  قالَ  اْلَمْوتى ُتْحيِ  َكْيفَ  َأِرِني َربِّ 

نماقطُّ،المكتىالمَّوًإحياءفيشىاكِّايكيفٍلـإبراىيـًإف:العمماءجميكرقاؿك" كا 
.(3)"المعايىنىةطمب

ؽُّنىٍحفي:»النبيٌقكؿكأما ـىًمفًٍبالشَّؾّْأىحى :قدكردفيوعدةمعافوف«ًإٍبرىاًىي

،كافىلكأفٍ"قاؿالقرطبي: -1 ؽُّنٍحفيلكنَّاشىؾَّ أحرلأالَّفإبراىيـنشٌؾ،الكنحفبو،أىحى
عفًإبراىيـ،كالذمرييى الشؾّْ عمىنٍفًي فالحديثمبنيّّ ، :كمفيوعفالنبٌيشؾَّ قىاؿى أنَّوي
،فيكتكٌقؼ(4)«اإِليَمانِ  َذِلَك َمْحُض » ،كأماالشَّؾُّ ًإنماىكفيالخكاطرالجاريىًةالَّتيالتثبتي

عفالخميؿ حياءالمكتى،بٍيفأمريف،المزيةألحدىماعمىاآلخًر،كذلؾىكالمنفيُّ كاً 
 قكليوي: ذلؾ عمى يدلُّؾ بذلؾ ـى أيٍعًم ـي ًإبراىي كاف كقد بالسٍمع، يثبيتي ِي َُيْ ﴿ًإنما َ اَلٍّ ِِي َرّّبِ

ٍِيُخ  يبعدعمىمفثبتقدموفي،[258البقرة:]﴾َويُ اإًليماففقىٍط،فكيؼبمرتبةالنبكَّةكالشؾُّ
مَّة،كاألنبياءيمعصكمكفمفالكبائًر،كمفالصغائًرالتيفييارذيمةهًإجماعان .(5)"كالخي

                                                           

 .3/354ج،سمرقندم،البحرالعمـك(1)

2) األنبياء:لبخارما]( أحاديث كتاب البخارم، قك/صحيح إبراىيـلباب ضيؼ عف )كنبئيـ تعالى: و
 [4452:الحديث،رقـ32/22المكرميف(،

.3/333ج،ثعالبي،الالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(3)
 

،رقـ3/337جباببيافالكسكسةفياإليمافكمايقكلومفكجدىا،/كتاباإليماف:صحيحمسمـ،مسمـ]((4
 [344:الحديث

القرآف(5 ألحكاـ الجامع ) القرآف.277-4/276ج، تفسير في الحساف الالجكاىر ،ثعالبي،
.334-3/333ج
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كقاؿسيدقطب: -2 طمبانكليسكاستقرارهككمالوكثباتواإليمافبكجكديتعمؽالتشكؼإنو"
إلىالركحي،الشكؽأمرإنو،آخرمذاؽلوآخر،أمرىكإنما،لئليمافتقكيةأكلمبرىاف
.(1)"العمميكقكعوأثناءفياإلليي،السرمبلبسة

3-  قاؿابفالقيـ: رؤيةإلىالمكتىابإحياءبالعمـاإليمافمفاالنتقاؿطمبإبراىيـإف"
فيأبمغذلؾفإفالخارجيالكجكدتحقيؽالذىنيالعمـحصكؿبعدفطمبعيانانتحقيقو
نحفأحؽبالشؾمفكلماكافبيفالعمـكالعيافمنزلةأخرلقاؿالنبي،القمبطمأنينة

براىيـلـيشؾكرسكؿا لـيشؾكلكفإبراىيـإذقاؿربأرنيكيؼتحييالمكتىكا 
في العياف مرتبة كبيف بينيا الذم التفاكت باعتبار العممية المرتبة عمى الشؾ اسـ أكقع

.(2)"الخارج
يمانو  أنو ال أحد من العمماء الثالثة يشكك في يقين إبراىيم  وتمحظ الباحثة وا 

درتو قلم يشك يومًا في وجود ربو تعالى أو  فسيدنا إبراىيم إحياء الموتى،  ىبقدرة ا عم
 عمى إحياء الموتى، وحاشاه أن يكون كذلك فيو الحميم األواه المنيب.



 لكوكب والقمر والشمس.او رابعًا : رؤيت
 إبراىيـ الككاكبفيالميؿقرر رألأحد فعندما مفقكمو، النجكـ مكاجيةعبدة

فيلوقكموبأنوييكلعبادةالككاكبفعندماأفؿأعمففأفىذاالكككبربو،حتىيطمئفأعم
أعمفعفالشمسربوأنياىالقمرأفالقمرربوألنواليحباألفميف،كعندمااختفالميمةالثانية

اأكبرمفالقمر،كعندماغابتالشمسأعمفبرائتومفعبادةالنجكـكالككاكب،حيثقاؿ
ٍَّ ﴿تعالى:سبحانوك ة َص ٍٍّ ِظتَّ اآْلـِيَِي  ـَيَ

ُ
ـََو كَةَل ََل أ

َ
ة أ ٍٍّ َؾا َرّّبِ ـَيَ َْ َْٔنجًة كَةَل  ى َن

َ
 *َغيَيِّْ اليٍّيُْو َرأ

ْٔمِ  ََ اىَْل ٌِ ٍَّ ُزَٔج
َ
ِْٓؽِّن َرّّبِ َْل ًْ َح

َ َْ ل ِ ـََو كةَل ىَه
َ
ة أ ٍٍّ  كةَل ْؾا َرّّبِ ـَيَ

َؿ ثةزًِغً ٍَ ى اىَْل
َ
ة َرأ ٍٍّ ةىَِّي ـَيَ ٌٍّ  * ال

ة تَُْشِكُ  ٍٍّ ِْٔم إِّّنِ ثَؿِيٌء مِ ـَيَْخ كةَل ية كَ
َ
ة أ ٍٍّ ْزَبُ ـَيَ

َ
ٍَْف ثةزَِؽًح كةَل ْؾا َرّّبِ ْؾا أ ى النٍّ

َ
ة َرأ ٍٍّ ﴾َٔن ـَيَ

[78-76األنعاـ:]

                                                           

 .2/27ج،(فيظبلؿالقرآف(1

ياؾنستعيف(مدارجالسالكيفبيفمنازؿ(2 .4/466ج،إياؾنعبدكا 
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ٍَّ َغيَيِّْ اليٍّيُْو ﴿فقكلو: ة َص ٍٍّ بعدلويتجؿكلـالطمب،(1)سجكؼبوأحاطتيعنى ﴾...ـَيَ
يفيزيدثـربىىذا:فقاؿالبرىاف،بنكربسرهالحؽفشاىدالعقكؿنجـفطمعالكجكد،صباح
بّْيىذاقاؿى»البياف،بشرطفطالعوالعمـقمرلوفطمعضيائو النياركمتعالصبحأسفرثـ،«رى
قرارلمتيمةكالحكـ،لمتجكيزكالمكاف،لمطمبيبؽفمـشرفيابرجمفالعرفافشمكسفطمعت
 .(2)سترالظيكرعقبكالريب،العيافبعدليسإذ«تيٍشًركيكفىًممَّابىًرمءهًإنّْيقىٍكـًيا:»فقاؿ

بّْيقكالف:ك ىذارى رىألكىٍككىبانقاؿى مىٍيًوالمٍَّيؿي عى فَّ :األكؿ:"ييقاؿًفيقكلو:فىمىمَّاجى ًإنَّماقىاؿى
 قكمو مىى عى ة لمحجَّ ا استدراجن ربي كالقمربليعيىىذىا الكككب كأف بشيء، ليست أٌنيا آليتيـ

مىىالكجواآلخركما،كالثانيكالشمسأكبرمنياكلسفبآلية اتبارؾكتعالى:إنوقالوعى قىاؿى
ًلمحمد ًْ ََيِْؽَك يَتِيٍةً ـَآوى﴿: َ ل

َ
َٓؽى *خ ةَلًّ َذ ًَ بقكؿ[7-6الضحى]﴾َووََصَؽَك  ىاىنا كاحتجكا

ةىِّيَ ﴿ًإٍبرىاًىيـ: ٌٍّ ِْٔم ال ََ اىَْل ٌِ ٍَّ ُزَٔج
َ
ِْٓؽِّن َرّّبِ َْل ًْ َح

َ َْ ل ِ (3)"[77األنعاـ:]﴾ىَه

كقكموأبكهيعبدلما-الجاـزاإلنكاربؿ-الشؾساكرىاكقدإبراىيـ،لنفسصكرةياإنَّ
التعبيريزيدىاصكرة،عالموكتزحـبالو،تشغؿالتيىيالعقيدةقضيةباتتكقد،األصناـمف

فَّفىمىمَّا»:بقكلوشخكصا مىٍيوًجى حكلو،الناسعفيعزلوككأنماكحده،يحتكيوالميؿكأنما«المٍَّيؿيعى
فَّفىمىمَّا»:خاطرهكيزحـبالويشغؿالذمالجديدىموكمعكتأمبلتو،كخكاطرهنفسومعليعيش جى
مىٍيوً بّْيىذا:قاؿىكىٍككىبان،رىألالمٍَّيؿيعى أفمفيئسأففمماكالنجكـالككاكبيعبدكفقكموككاف«رى
قكموإليويتكجومماشيءفييجدهأفرجافمعمواألصناـ،تمؾمفصنماالحؽإليويككف

بالعبادة الككاكبإلىبالعبادةيتجيكفقكموأفإبراىيـفييايعرؼمرةأكؿىذهكانتكما!
بمالوينطؽ-الميمة-الكككبكلكف،كككباإبراىيـفييايرلمرةأكؿىذهكانتكما،كالنجكـ

:عالموعميوكيزحـبالو،يشغؿالذماليـمعيتفؽبماخاطرهإلىكيكحيقبؿ،مفينطؽلـ
بّْيىذا:قاؿى» كلكف!ربايككفأفإلى-األصناـمف-أقربكارتفاعوكبزكغوبنكرهفيك«رى
«اآٍلًفًميفىأيًحبُّال:قاؿىأىفىؿىفىمىمَّا»:ظنويكذبإنو!ال

                                                           

الس(1 كىك كسجؼ سجؼ جمع سجكؼ ظممتو.( أم سجكفو الميؿ كأرخى اإلشاراتانظر:تر، ،لطائؼ
.3/263ج،قشيرمال

 

.3/263ج،المرجعالسابؽ(2)
.3/423ج،فراء،المعانيالقرآف(3) 



57

الربكافإذا،أمرىايدبرذاكمفإذفيرعاىاذافمف،الخبلئؽىذهعفيغيبإنو
القضايايستشيرال،القريبالبديييالفطرةمنطؽإنو!يغيبالفالربربا،ليسإنوال،!يغيب؟

تنطؽكمياالبشريةالكينكنةألف،كجـزيسرفيمباشرةينطمؽإنماالجدلية،كالفركضالمنطقية
ليياالفطرةبيففالصمة«اآٍلًفًميفىأيًحبُّال»عميؽيقيففيبو ىيكاآلصرةالحبصمةىيكا 

الفطرةتحبوالذماإللوإف،إليامنيـتتخذكالاآلفميف،«تحبال»إبراىيـكفطرة،القمبآصرة
(1)..!يغيبال..

ة َرّّبِ  ْؾا كةَل  ﴿ مبتدئانفيالطمكع"﴾ثةزًغً ـيٍة رأى اىلٍؿ ﴿ كقكلو: ٍٍّ ـََو  ـَيَ
َ
َْ  كةَل  أ ِ ًْ  ىَه َ  ل

ِْٓؽِّن  ٍَّ  َرّّبِ  َح ُزَٔج
َ
ََ  َْل ْٔمِ  ٌِ ةىِّيَ  اىَْل ٌٍّ الفإنوالحؽ،درؾفيبربوكاستعافنفسواستعجز ﴾ال

يصمحالحالولتغيرأيضانالقمرأفعمىليـكتنبييانلقكموإرشادانبتكفيقوإالإليوييتدم
.(2)"ضاؿفيكإلياناتخذهمفكأفلؤللكىية،

ككأفإبراىيـلـيرالقمرقطكلـيعرؼأفأىموكقكمويعبدكنو!،إفالتجربةتتكرر
::»فيكالميمةفينظرهجديد بّْيقاؿى رى بنكرهالذمينسكبفيالكجكدكتفردهفيالسماء«ىذا

اليغيب!ىنايحسإبراىيـأنوفيحاجةإلىالعكفمفربوبنكرهالحبيبكلكنويغيب!كالرب
كفطرتو فيضميره الذميجده الذميحبو،،الحؽ ككعيوكلكنٌربو فيإدراكو يجده لـ بعد و

كيكشؼلوعفطريقو:،وضاؿمضيعإفلـيدركوربوبيدايتوإفلـيمدإليويدهكيحسأنٌ
«: يىٍيًدًنيرىبّْيقاؿى ـٍ الّْيفىلىًئٍفلى الضَّ اٍلقىٍكـً ًمفى ىكيكنىفَّ (3)«ألى

ة ﴿ :كقكلو ٍٍّ ى ـَيَ
َ
ٍَْف  َرأ الخبرلتذكيراإلشارةاسـذكر"﴾َرّّبِ  ْؾا كةَل  ثةزَِؽحً  النٍّ

أىفىمىتٍفىمىمَّا.الخصـلشبيةإظيارانأكاستدالالنكبرهأىٍكبىريىذا،التأنيثشبيةعفلمربكصيانة
كمخصصيحدثيامحدثإلىالمحتاجةالمحدثةاألجراـمفتيٍشًركيكفىًممَّابىًرمءهًإنّْيقىٍكـًيىاقاؿى

.(4)"بوتختصبمايخصصيا

–كحرارةنضكءنكأشدىاالمنظكرةاألجراـأضخـمعالثالثةالتجربةإنيايقكؿسيدقطب:
إنو،جديدخمؽكأنياإبراىيـلعينيتبدكاليكـكلكنيا،كتغيبيكـكؿتطمعكالشمس-الشمس

                                                           

 .2/46جقطب،،انظر:فيظبلؿالقرآف ((1

 .2/347ج،بيضاكم،الكأسرارالتأكيؿ(أنكارالتنزيؿ(2

.2/47،قطب،جانظر:فيظبلؿالقرآف(3)
 .2/347،جبيضاكم،ال(أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ(4
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بعدثابتقرارعمىكيستقرإليوكيطمئفبويطمئفإلوإلىالمتطمعبكيانواألشياءيرلاليكـ
بّْيىذا:قاؿى»:الطكيؿكالجيدالمقمقةالحيرة ..تغيبكذلؾكلكنيا«أىٍكبىريىذا.رى

كيغمرالحؽ،كالٌموالصادقةالفطرةبيفاالتصاؿكيتـالشرارة،كتنطمؽالتماس،يقعىنا
فييجدهإليوإبراىيـيجدىنا،كالكعيالعقؿكعمىالظاىرالككفعمىكيفيضالقمبالنكر
دراكوكعيو المكنكفالفطرماإلحساسبيفالتطابؽيقعىنا،كضميرهفطرتوفيىككماكا 

،الكاضحالعقميكالتصكر

،تسطعشمسفيكاليطمع،قمرفيكاليممح،كككبفييجدهالوكلكنٌ،إليوإبراىيـيجدكىنا
ككعيو،عقموكفيكفطرتو،قمبوفييجدهإنو،الحسيحسوفيماكالالعيف،تبصرفيمايجدهكال
.(1)العقكؿكتدركوالحس،كيحسوالعيف،تراهمالكؿخالقايجدهإنو،حكلومفكموالكجكدكفي
 

  

                                                           

.2/47،جانظر:فيظبلؿالقرآف((1
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 المطمب الثاني 
 رؤى سميمان 

كأخبلقانسيدناسميمافلقدكىبا لمممؾالعريضالذمصفاتو جعمتوأىبلن
كىبواإياه،كذلؾأنونبيمفأنبياءا،ككصفوابأنوسريعالرجكعإلىاقاؿتعالى:

اٌب  ﴿ وٍّ
َ
ُّ أ ًَ اىَْػجُْؽ إٍُِّ ةَن ُِْػ ٍَ اُووَد ُقيَيْ َِة َِلَ جْ َْ  [.30ص:]﴾ َوَو

الباحثة تتبعت كقد سميماف ا نبي الكريـ،رؤل القرآف في ا ذكرىا التي
كحصرتيافيالرؤلاآلتية:



 ليدىد.غياب ا : رؤيتوأوالً 
سميماف ك  كافعصر ، خكارؽ يعترضكمو كنمؿ ،أحداثكمعجزاتكعجائب،

كجػف كسحرة، ، الكسحره ىذه في الغائب، أخبار عمى طبلع كا  المسخرة، القكل كىذه ييئة
،ثـنظرإلىالجيشكأخػذيتفقدالغائبيفمفالبشركالحيكانػات،،عػاشسػميمافالمسيرة

:كالييدىد"،كلـيعرؼمكانوأحد،"اليدىد"قدغابمفبيفالطيكرفػرألأفطػائرانيسمى
البراثف،أسكدكىكسكداء،قىزىعةرأسوكفكؽنتفرائحتوكفييقرقر،ماكىكالطيرمفنكع

فإذااألرض،باطففيبوكيحسبيعدمفالماءيرلكالدكد،الحبكبيقتاتاألجفاف،أصفر
مـمكضععمىرىفرؼ .(1)"سميمافجندفياتخاذهسببكىذاماء،بوأفعي

َرى ﴿كعفقصةنبياسميمافمعاليدىدقكلوتعالى:
َ
ة َِلَ ََل أ ٌَ ْيَ َذَلةَل  ٍُّ َؽ اى َوَتَفلٍّ

ؽَ  ُْ ْؽ ُٓ   ال
َ
ِ اىؾَ  ََ ٌِ  نَ َكَ  مْ أ  [.20]النمؿ:﴾ يَ جِ ةن

صنؼكؿعمىكافالطيكرأفكذلؾكاليدىدسميمافأمرمفكافماتعالىيذكر"
الممكؾمعالجنكدعادةىيكمابالنكبةعندهكيحضركفمنيـيطمببمايقدمكفمقدمكفمنيا

فيالقفارفيالماءأعكزكااإذكانكاأنيـكغيرهعباسابفذكرهماعمىاليدىدكظيفةككانت
تعالىاأكدعيالتياالقكةمفكفيوماءمفالبقاعبيذهىؿليـفينظريجيءاألسفارحاؿ
كأخرجكهكاستنبطكهعنوحفركاعميويـدلَّفإذااألرضتخكـتحتالماءإلىينظرأففيو

خدمتومحؿمفمكضعوفييجدهكلـفقدهيكـذاتسميمافطمبوافممٌلحاجتيـكاستعممكه

                                                           

 .37/223ج،ابفعاشكر،التحريركالتنكير(1)
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عفغابقدأكىاىنامفمفقكدمالوأم{ الغائبين من كان أم اليدىد أرى ال مالي فقال} 
 .(1)"بحضرتيأراهفبلبصرم

فيىذهاآليةدليؿعمىتفقداإلماـأحكاؿرعيتو،كالمحافظةعمييـ،"القرطبي:قاؿ
.(2)"فانظرإلىاليدىدمعصغره،كيؼلـيخؼعمىسميمافحالو،فكيؼبعظاـالممؾ

ْيَ ﴿وقولو:  ٍُّ َؽ اى الطير،تفقدىذهمممكتوبيفيسيركىكسميمافأفيعني" ﴾َتَفلٍّ
."(3)يرأسيياالتيالمممكةعفيبحثذلؾفيكىكعنو،غابماتفقديعني

جيشويتفقدسميمافكىذارعيتو،يتفقدأفاألمركليعمىيجبأنو:كىيلفتة،كىنا
،بويأبىويالربماطيرانكافكلك،كالذممفضمنواليدىد رعيتوأفرادمفأنوطالماكلكنوالمىًمؾي

بابمفكذلؾمنيـ،غابكعمَّفعنويسأؿكأفأحكالو،يتفقدكأفيتفقده،أفعميوفكجب
.العبادبرعايةاكمفوبمفالمنكطةالمسؤكلية

عذرهكسببغيابو،كلـيطؿغيابو،أكليحكيفَّػو،أكألذبحنَّ:ألعذبنَّفقاؿسميماف
يشاء،ييبعممانلمف  اليدىد،حتىجاءيحمؿخبػرانمتحديانسميماففيممكوىكأفا

ةٍن  ﴿،قاؿاتعالىكقديتخطىبواألنبياء َُ دِحَِّنِ بُِكيْ
ْ
ْو ََلَأ

َ
ُّ أ ٍِّ ذَِْبَ

َ
ْو َْل

َ
ُّ َغَؾاثًة َمِؽيًؽا أ ٍِّ َب َغّؾِ

ُ
َْل

جِيٍ  الحدَّعمىقدًرالذَّنًبالعمىقدًرالجسدًيدل[21النمؿ:]﴾ٌُ عمىأفَّ .ؿه

كقاؿلوأنّْيأعمـمالـتعمـأفكقؼبعيدانعفسيدناسميمافإالاليدىدفماكافمف
تسمىسبأ،تحكميـامرأةاسميا لينتبوإلىكبلمو،كقاؿلوأنّْيأتيتلؾبخبرمؤكدعفبمدو

اليعبدكفا ،كلكنَّيـيعبدكفالشمس،كماجاءبالقرآفبمقيس،لياعرشعظيـ،كأنيـقـك
َْ َقَجٍإ ثِجَجٍَإ يَلٍِي  ﴿:الكريـفيقكلوتعالى ٍْ ثِِّ وَِصبْذَُم ٌِ ًْ َُتِ َ ة ل ٍَ ِ ُخ ث ُْ َظ

َ
َهَر َدْيَ ثَػِيٍؽ َذَلةَل أ ٍَ َذ

*  ًٌ ة َغؿٌْش َغِظي َٓ َ ٍء َول ِ ََشْ
َْ ُُكّ وتِيَْخ ٌِ

ُ
ًْ َوأ ُٓ ٍْيُِه ةً َت

َ
ة يَْكُضُؽوَن  *إِّّنِ وََصْؽُت اْمَؿأ َٓ َم ْٔ ة َوكَ َٓ وََصْؽُت

 َْ ٍِْف ٌِ ْٓذَُؽونَ لِينٍّ ًْ ََل َح ُٓ بِيِو َذ َِ الكٍّ ًْ َغ ُْ ًْ ـََىؽٍّ ُٓ
َ ةل ٍَ ْخ

َ
ةُن أ َُ يْ ًُ النٍّ ُٓ َ ََ ل ِ َوَزيٍّ َلٍّ * ُدوِن اهللٍّ

َ
خ

ة ُتْػئُِِنَ  ٌَ ة َُّتُْفَٔن َو ٌَ  ًُ رِْض َويَْػيَ
َ
ةَواِت َواْْل ٍَ ِي َُيْؿُِج اخْلَْتَء ِف الكٍّ ِ اَلٍّ ُ ََل إََِلَ إَِلٍّ  *يَْكُضُؽوا هلِلٍّ اهللٍّ

 ًِ َٔ رَبَّ اىَْػؿِْش اىَْػِظي .[26-21النمؿ:]﴾ُْ

                                                           

.2/267جابفكثير،،قصصاألنبياء(1)
.34/442جطنطاكم،،التفسيرالكسيطلمقرآفالكريـك.4/356ج،الجامعألحكاـالقرآف(2)
 .2/32ج،(دركساألكاديميةاإلسبلميةالمفتكحة(3
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سميماف بعثسيدنا ثـ ليرلىؿىكصادقان بمقيس، لمممكة برسالة ال،اليدىد أـ
فأخدتبمقيسالكتابكقرأتوكلينتظرليرلماسكؼتفعموممكةسبأثـليأتيليخبرهبماحدث،

،فكافرأييـالقتاؿأمارأيياشاكرتيـفيماجاءفيوكتابسميمافثـجمعتأكابرقكمياك
َؾا ﴿قاؿتعالى:لتعرؼمدلقكتو،ليـكىكأفترسؿلوىديةانفكافمخالف َْ ْت ثِِسذَةِب  َْ اذْ

ةذَا يَؿِْصُػَٔن  ٌَ ًْ ـَةجُْظْؿ  ُٓ لٍّ َخِْ َٔ ًٍّ دَ ًْ ُث ّْ إََِلِْٓ ىْلِ
َ
ًٌ  كَةىَْخ يَة *ـَد ىِِْقَ إََِلٍّ نِذَةٌب َنؿِي

ُ
 إِّّنِ خ

ُ
ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
ُّ  *خ إٍُِّ

 ًِ َِ الؿٍِّظي ِ الؿٍّْْمَ ًِ اهللٍّ ُّ بِْك ةَن ِإَوٍُّ ٍَ َْ ُقيَيْ ٍَِي  *ٌِ دُِِٔن ُمْكيِ
ْ
ٍّ َوخ ٔا لََعَ َلٍّ َتْػيُ

َ
  كَةىَْخ يَة *خ

ُ
ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
خ

َِػَ  ة ُنُِْخ كَة ٌَ ْمؿِي 
َ
ْذذُِِٔن ِف أ

َ
ُؽوِن أ َٓ ْمًؿا َظَّتٍّ تَْن

َ
ْمُؿ  *ًح أ

َ
ٍس َمِؽيٍؽ َواْْل

ْ
ولُٔ ثَأ

ُ
ةٍ َوأ ٍّٔ ولُٔ كُ

ُ
َُ أ ٔا ََنْ ُ كَةل

 ََ ُمؿِي
ْ
ةذَا دَأ ٌَ [.33-29]النمؿ:﴾إََِلِْم ـَةجُْظؿِي 

سيدناسميماف القبؿليـبياحتكتكعَّدمممكتيـ،رفضىديتيا كلكفَّ ىبإرساؿجنكدو
ُ ـَِ﴿ يخرجيـمفببلدىـصاغريف،قاؿتعالى: ة آدَةِّنَ اهللٍّ ٍَ ةٍل َذ ٍَ ِ َِ ث وَُ ٍِؽَّ دُ

َ
ةَن كَةَل خ ٍَ ة َصةَء ُقيَيْ ٍٍّ يَ

ًْ َتْفؿَُظَٔن  ِؽيٍّذُِس َٓ ِ ًْ ث جْذُ
َ
ًْ ثَْو خ ة آدَةُز ٍٍّ ة  *َػْيٌ مِ َٓ ِ ًْ ث ُٓ

َ ًْ ِِبٍُُِٔد ََل كِجََو ل ُٓ ٍِّ دِحَ
ْ
ًْ ـَيََِأ ارِْصْع إََِلِْٓ

ًْ َوةِؽُؿونَ  ُْ ذِىًٍّح َو
َ
ة أ َٓ ٌِِْ ًْ ُٓ ٍِّ [.37-36]النمؿ:﴾َوَِلُْؼؿَِص

معاليدىدبإسبلـممكةسبأ،حيثجاءتبيفيدمسميمافكقدانتيتقصةسميماف
.كأسممتربالعالميف

 عرش بمقيس في مممكتو .يتو ًا : رؤ ثاني
تعالى: ة ية كةَل  ﴿ قاؿ َٓ حَّ

َ
يَُؤا خ ٍَ ْ ًْ  ال يَُّس

َ
دِحِِن  خ

ْ
نْ  َرجَْو  ثَِػؿِْمٓة يَأ

َ
دُِِٔن  أ

ْ
ٍِيَ  يَد  كةَل *  ُمْكيِ

ََ  ِغْفؿِيٌخ  ٌِ  َِّ َُة اجْلِ
َ
نْ  َرجَْو  ثِِّ  آتِيَم  خ

َ
ٔمَ  أ َْ  َتُل لةمَِم  ٌِ ٌِيٌ  ىََلِٔيٌّ  َغيَيِّْ  ِإَوّّنِ  ٌَ

َ
ِي كةَل  * أ  ِغَِْؽهُ  اَلٍّ

 ًٌ ََ  ِغيْ َُة اىِْهذةبِ  ٌِ
َ
نْ  َرجَْو  ثِِّ  آتِيَم  خ

َ
ْؿـَُم  إََِلَْم  يَْؿدَؽٍّ  أ ة ََ ٍٍّ ا َرآهُ  ـَيَ َْ  ْؾا كةَل  ِغَِْؽهُ  ُمْكذَلِؿًّ وِ  ٌِ ٌْ  ـَ

ِِن  َرّّبِ  َٔ ْمُهؿُ  َِلَجْيُ
َ
أ
َ
مْ  أ

َ
ْزُفؿُ  أ

َ
َْ  أ ٌَ ة َمَهؿَ  َو َْ  ِِلَْفِكِّ  يَْنُهؿُ  ـَإٍٍُِّ ٌَ ًٌ  َؽِِنٌّ  َرّّبِ  ـَإِنٍّ  َزَفؿَ  َو النمؿ:]﴾ َنؿِي

38-43]. 

التي مممكتيا سرير عرشبمقيسكىك لو يحضركا أف الجاف مف طمبسميماف لما
ٔم ٌَ ﴿تجمسعميوكقتحكمياقبؿقدكمياعميو كةل غفؿيخ ٌَ اجلَ أُة آديم ثّ كجو أن دل

يعنيقبؿأفينقضيمجمسحكمؾككاففيمايقاؿمفأكؿالنيارإلىقريبالزكاؿ﴾ٌلةمم
ليـمفاألشغاؿ نيلذك﴾وإّن غييّ ىلٔي أٌي﴿يتصدللميماتبنيإسرائيؿكما أمكا 

 عمىإحضاره لديؾيفأمكقدرة النفيسة مفالجكاىر فيو كةل اَلي غِؽه غيً ٌَ ﴿عمىما
صؼبفبرخياكىكابفخالةسميمافكقيؿىكمفمؤمنيالجافكافالمشيكرأنوآ﴾الهذةب
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فيمايقاؿيحفظاالسـاألعظـكقيؿرجؿمفبنيإسرائيؿمفعممائيـكقيؿ:إنوسميمافكىذا
أُة آديم ﴿غريبجدابأنواليصحفيسياؽالكبلـقاؿ:كقدقيؿفيوقكؿرابعكىك:جبريؿ:

إلىأقصىماينتييإليوطرفؾقيؿمعناهقبؿأفتبعثرسكالن﴾ثّ كجو أن يؿدؽ إَلم َؿـم
تراهمفالناسكقيؿقبؿأفيكؿ مفاألرضثـيعكدإليؾكقيؿقبؿأفيصؿإليؾأبعدما
طرفؾإذاأدمتالنظربوقبؿأفتطبؽجفنؾكقيؿقبؿأفيرجعإليؾطرفؾإذانظرتبوإلى

أمفممارألعرش﴾ـيٍة رآه مكذلؿا غِؽه ﴿ ،ماقيؿةمنؾثـأغمضتوكىذاأقربيبعدغاأ
كةل ْؾا ٌَ ﴿عندهفيىذهالمدةالقريبةمفببلداليمفإلىبيتالمقدسفيطرفةعيفسبمقي

مففضؿاعميٌ﴾ـٌو رّب َلجئِن أأمهؿ أم أزفؿ ليخبرىـأمىذا كفضموعمىعبيده
َْ ﴿عمىالشكرأكخبلفو ٌَ ة َمَهؿَ  َو َ  ﴿أمإنمايعكدنفعذلؾعميو﴾ ِِلَْفِكِّ  يَْنُهؿُ  ـَإٍٍُِّ ٌو
 .(1)أمغنيعفشكرالشاكريفكاليتضرربكفرالكافريف﴾زفؿ ـإن رّب ؽِن نؿيً

ة﴿كيقكؿالزحيمي:"قكلو: ٍٍّ ا َرآهُ  ـَيَ َْ  ْؾا :كةَل  ِغَِْؽهُ  ُمْكذَلِؿًّ وِ  ٌِ ٌْ ِِن  َرّّبِ  ـَ َٔ ْمُهؿُ  َِلَجْيُ
َ
أ
َ
مْ  أ

َ
 أ

ْزُفؿُ 
َ
اليمفببلدمفبوأتيالذمبمقيسسريركجكدكجماعتوسميمافعايففمماأم﴾أ

فضبلنأراهبأفأأشكرليختبرنيعميانعـمفىذا:قاؿيديو،بيفقائمانساكنانكرآهالسعيدة،
.لنفسيالعمؿفأنسبأجحدأـمني،قكةكالحكؿببلمنو

َْ ﴿:قاؿلذانفسو،اإلنسافإلىترجعكالكفرالجحكدكمضرةالشكركفائدة ٌَ  َمَهؿَ  َو
ة َْ  ِِلَْفِكِّ  يَْنُهؿُ  ـَإٍٍُِّ ٌَ ًٌ  َؽِِنٌّ  َرّّبِ  ـَإِنٍّ  َزَفؿَ  َو عائدالشكرنفعفإفالنعمةشكركمفأم ﴾ َنؿِي
عفغنيافإفيشكرىا،كلـالنعمةجحدكمفالنعـ،تدـكبالشكرألنوتعالىاإلىالإليو،
فنفسو،فيكريـكفرانيـ،يضرهالشكرىـكعفكعبادتيـالعباد يقطعالأحد،يعبدهلـكا 
َْ ﴿:تعالىقاؿكماشكره،عفإعراضيـبسببعبادهعفالنعمة ٍَِو  ٌَ َْ  ـَيَِِْفِكِّ  وةِْلةً  َغ ٌَ  َو
قةءَ 
َ
مٍ  َربََّم  َوٌة َذَػيَيْٓة أ مكسىلقكؿحكايةنسبحانوكقاؿ[46:فصمت]﴾لِيَْػجِيؽِ  ثَِظًلٍّ  َوكةَل ﴿:

ًْ  دَْسُفُؿوا إِنْ  ُمَٔس جْذُ
َ
َْ  خ ٌَ رِْض  ِف  َو

َ
َ  ـَإِنٍّ  َّمِيػةً  اْْل  .(2)"[8:إبراىيـ]﴾َْمِيؽٌ  ىََؾِِنٌّ  اهللٍّ

  

                                                           

.274-2/273قصصاألنبياء،ابفكثير،ج(1)
.37/444التفسيرالمنير،ج(2)
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 المطمب الثالث
 رؤى يوسف  

.(1)"ببفإسحاؽبفإبراىيـكأبكه:ىكيعق"يكسؼ

 :قال  ا رسول أن - عنيما ا رضى - عمر ابن عن الصحيح الحديث وفى"
(2)الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم"

كالتيحصرتيـالباحثةبالرؤلاآلتية:كقدتحدَّثالقرآفالكريـعفرؤلنبيايكسؼ

 لكواكب والشمس والقمر ساجدين لو .اأواًل : رؤيتو 
رألسيدنايكسؼ أحدعشركككبانكالشمسكالقمرفيالمناـكىكصغيرالسفّْ

يعقكب أباه استيقظمفمناموحدَّثبيا فعندما فأدساجديفلو، رؾأبك، أنومختصه ه
رؤيتؾعندربو،كأفلومنزلةرفيعةكعاليةبالنبكةكالرسالةمفدكفإخكتو ،فقاؿلوالتقصَّ

ُٔقُؿ  كَةَل  ذْ إ﴿تعالى:مفإخكتؾحتىاليحسدكؾ،كفيذلؾيقكؿهعمىأحدىذ بِيِّ  يُ
َ
 يَة ِْل

ثَخِ 
َ
يُْخ  إِّّنِ  خ

َ
َظؽَ  رَخ

َ
َْٔنًجة َغََشَ  أ ٍَْف  َن ؿَ  َوالنٍّ ٍَ ًْ  َواىَْل ُٓ ْحذُ

َ
ََ  َِل  رَخ  َتْلُىْه  ََل  ُبَِنٍّ  يَة كَةَل  * َقةِصِؽي

دِمَ  لََعَ  ُرْؤيَةكَ  َٔ ةنَ  إِنٍّ  َنيًْؽا لََم  َذيَِهيُؽوا إِْػ َُ يْ نَْكةنِ  النٍّ جِيٌ  َغُؽوٌّ  لَِْلِ  َربَّمَ  ََيْذَبِيَم  َوَكؾلِمَ  *ٌُ
َم  ٍُ ِ َْ  َويَُػيّ وِيوِ  ٌِ

ْ
ظةدِيرِ  دَأ

َ
ًَّ  اْْل ِ ُّ  َويُذ ذَ ٍَ ٓة َنٍة َحْػُلَٔب  آلِ  َولََع  َغيَيَْم  ُِْػ ٍٍّ َت

َ
يَْم  لََع  خ َٔ ثَ

َ
َْ  خ  َرجُْو  ٌِ

 ًَ ًٌ  َربٍّمَ  إِنٍّ  ِإَوْقعةَق  إِثْؿاِْي ًٌ  َغيِي [.6-4يكسؼ]﴾َظِهي

القارئذىفتجتذبيكسؼ،قصةفصكؿأكحمقاتفيمجممةمثيرةبدايةىذه"
الغريبةرؤياهيكسؼبقٌصالمبدكءالمبيـالمغزحؿيتـككيؼالمصير،ىكمالتعرؼكالسامع
،لوكيكيدكايحسدكهالحتىإخكتوعمىالرؤياإخفاءمفبو،أجابوكماصغير،كىكأبيوعمى
فييتدرجكفثـمثير،نبأأكبمغزالقصةكفؤيبدإذالقصص،كاضعكيحتذيواألسمكبكىذا
.(3)"كحقيقتوالنبأأبعادكبيافالمغزحؿ



                                                           

.3/2443ساسفيالتفسير،حٌكل،األ(1)
خكتوآيات/كتابأحاديثاألنبياءالبخارم،صحيحالبخارم،](2) بابقكلوتعالى:﴿لقدكاففييكسؼكا 

.[4474،حديثرقـ:2/333جلمسائميف﴾،
 .32/243جالزحيمي،التفسيرالمنير،(3)
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(1)"كحيناكانتاألنبياءرؤياإف":كقيؿ
ُٔقُؿ  كَةَل  إِذْ ﴿:تعالىقكلوتأكيؿفيالقكؿيقكؿالطبرم: بِيِّ  يُ

َ
ثَخِ  يَة ْل

َ
يُْخ  إِّّنِ  خ

َ
َظؽَ  رَخ

َ
 أ

َْٔنجًة َغََشَ  ٍَْف  َن ؿَ  َوالنٍّ ٍَ ًْ  َواىَْل ُٓ ْحذُ
َ
ََ  َِل  َرخ ﴾َقةِصِؽي

ف:كسمـعميواصمىمحمدلنبيوذكرهتعالىيقكؿ" الغافميفلمفمحمد،ياكنتكا 
 إّن أثخ ية﴿:إسحاؽبفيعقكبألبيوقاؿإذ،إبراىيـبفإسحاؽبفيعقكببفيكسؼنبأعف
.(2)"كككبناعشرأحدمناميفيرأيتإني:يقكؿ؛﴾نٔكجًة غَش أظؽَ  رأيخ

:مفىـالشمسكالقمرالككاكبكاختيًمؼفيكقد

.(3)قاؿابفعباس:الشمسكالقمرأبكاهكالككاكبإخكتواألحدعشر

.(4)كقاؿقتادة:الشمسأبكهكالقمرخالتو

:أقكاؿثبلثةعمىالمناـىذارأللمايكسؼسفّْكمااختمفكافي

.سنيفسبع:أحدىا

.سنةعشرةاثنتا:كالثاني

.(5)"سنةعشرةسبع:كالثالث
، والرأي الذي تميل إليو الباحثة في ىذا االختالف، أنو لو كان فيو فائدة ألخبرنا بو ا 

 واألصل أال نخوض في ذلك االختالف.

دَِم  لََعَ  ُرْؤيَةكَ  َتْلُىْه  ََل  ُبَِنٍّ  يَة كَةَل ﴿قكلو:ك َٔ ةنَ  إِنٍّ  َنيًْؽا لََم  َذيَِهيُؽوا إِْػ َُ يْ نَْكةنِ  النٍّ  َغُؽوٌّ  لَِْلِ
جِيٌ  ٌُ﴾

ٍؤياؾىتىٍقصيٍصالالمصٌغر،كلعذكبةعميو،كلمشفقةسنو،لصغرصغرهبينىيَّياقاؿى" ري
مى ًتؾىعى لؾمتمفانعظيمانتحيبلنإلىبلكؾأكألجمؾفيفعمكاأمكىٍيدانلىؾىفىيىًكيديكاًإٍخكى ًإفَّ.

                                                           

 .33/332جالطبرم،،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(1)

 .33/332ج،المرجعالسابؽ(2)

.3/376ج،ثعمبي،الالقرآفالكشؼكالبيافعفتفسير((3
.3/376ج،(المرجعالسابؽ(4

.2/234ج،جكزم،الزادالمسير(5) 
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عمىكحمميـإخكتؾإغكاءفيجيدانيألكفبلالعداكة،ظاىرأمميًبيفهعىديكًّّلئٍلًٍنسافًالشٍَّيطافى
.(1)"فيوخيرالما

تمطفانصغرهبينىيَّياكتعبيرىابتأكيميايشتغؿافقبؿأبكهلوقاؿى":(2)كؿالشيخعمكافقي
شفاقانعميو ٍؤياؾىتذكركالتىٍقصيٍصالمعواخكتوكيدمفكتخكفانكا  مىرأيتياقدالتيري ًتؾىعى ًإٍخكى
كىبلكؾلمقتؾكيحتالكاإياىـالشيطافغكاءإبكىٍيدانلىؾىفىيىًكيديكاشأنؾارتفاعمفلؾيحسدكالئبل

العداكةظاىرميًبيفهعىديكًّّلئٍلًٍنسافًالمضؿمالمغكالشٍَّيطافىًإفَّكبالجممةعميؾكمكرانحسدان
.(3)"اإلصبلحصكرةفيكيفسدىـالصداقةلباسفييعادييـعظيـمحيؿ

َم  َربََّم  ََيْذَبِيَم  َوَكؾلَِم ﴿ فيقكلو:(4)كيقكؿالقشيرم ٍُ ِ َْ  َويَُػيّ وِيوِ  ٌِ
ْ
ظةدِيرِ  دَأ

َ
ًَّ  اْْل ِ  َويُذ

 ُّ ذَ ٍَ ٓة َنٍة َحْػُلَٔب  آلِ  ولَََع  َغيَيَْم  ُِْػ ٍٍّ َت
َ
يَْم  لََع  خ َٔ ثَ

َ
َْ  خ ًَ  َرجُْو  ٌِ ًٌ  َربٍَّم  إِنٍّ  ِإَوْقعةَق  إِثْؿاِْي  َغيِي

 ًٌ ﴾َظِهي

ككماالرؤيا،ىذهبتحقيؽإليؾكيحسفيجتبيؾأراكياالتيالرؤيابيذهأكرمؾكماأم"
بتحقيقياأكرمؾالنعمةبكعدأكرمؾ يحصؿفماأثر،فيولممخمكؽليسماجتباءاالكيقاؿ،
.(5)"االجتباءقضيةفيك-بتعمدهكالبتكمفوال-الخيراتمفلمعبد

الككاكبمع﴾ َربََّم  ََيْذَبِيَم  َوَكؾلَِم ﴿ كمعنىقكلو: اختارؾربؾ،كأراؾىذه أمكما
ؾكغيرىـ،كيعممؾتعبيرالشمسكالقمرساجدةلؾ،يختارؾلنفسوكيصطفيؾلنبكتوعمىآلً

 الرؤيا.

 الكجكدكتعبير في إليو تؤكؿ بما اإلخبار ايكسؼالتأكيؿ:،الرؤيا: إلياموكتعميـ
َْ َرجُْو  ْؾا﴿الصكابفييا،أكصدؽالفراسة،كماقاؿيكسؼألبيو: وِيُو رُءْيةَي ٌِ

ْ
كَْؽ َصَػيَٓة  دَأ

                                                           

 .4/325ج،قاسمي،المحاسفالتأكيؿ(1)

مصباحاليداية،(الشيخعمكافبفعطيةبفالحسف،اإلماـالفقيوالصكفيالييتيالحمكمالشافعي،مؤلؼ(2
.42ص،أبكالمعالي،انظر:ديكافاالسبلـ،74434تكفيسنة

.3/446،ج(الفكاتحاإللييةكالمفاتحالغيبية(3
أبك(4 مفبنيقشيرابفكعب، النيسابكرمالقشيرم، الممؾابفطمحة بفىكزافبفعبد الكريـ ىكعبد )

كلد "التيسيرفيالتفسير" مفكتبو بالديف، كعممان شيخخراساففيعصره،زىدان زيفاإلسبلـ: القاسـ،
.2/35ج،زركمي،الاألعبلـبنيسابكر.243سنة:،كتكفي454:سنة

.2/346،جئؼاإلشاراتا(لط(5
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ة ػةٌم دُْؿزَكةُِِّ ﴿كقاؿلصاحبيالسجف:،[100:يكسؼ]﴾َرّّبِ َظلًّ ََ تِيُهٍة 
ْ
وِ َل يَأ

ْ
دُُسٍة ثِذَأ

ْ
ييِِّ إَِلٍّ َججٍّد

تِيَُهٍة
ْ
ْن يَأ

َ
ِِن َرّّبِ  َرجَْو أ ٍَ

ة َغيٍّ ٍٍّ .[37:يكسؼ]﴾ذىُِهٍة مِ

ًَّ  ﴿ كقكلو: ِ ُّ  َويُذ ذَ ٍَ آؿكعمىإليؾ،كاإليحاءبإرسالؾأم﴾ َحْػُلَٔب  آلِ  َولََع  َغيَيَْم  ُِْػ
خكتؾأبيؾأميعقكب، كآؿكشرؼ،مجدليـبمفخاصكىكأىمو،:اإلنسافكآؿكذريتيـ،كا 
.النبي

ٓة َنٍة﴿ ٍٍّ َت
َ
يَْم  لََع  خ َٔ ثَ

َ
َْ  خ ًَ  َرجُْو  ٌِ ىذاقبؿمفالنعمةتمؾكإتماـأم﴾ِإَوْقعةَق  إِثْؿاِْي

ًٌ ﴿األشرؼ،ألنوإبراىيـكقدـإبراىيـ،أبيؾكجدإسحاؽ،جدؾعمىالكقت إن ربم غيي
رسالتو،يجعؿحيثأعمـفيككاالصطفاء،االجتباءيستحؽكبمفبخمقوعميـربؾإف﴾ظهيً
.(1)ينبغيماعمىاألشياءيفعؿكتدبيره،صنعوفيحكيـأخرل،آيةفيكما

 .برىان ربو ة يوسف ثانيًا : رؤي 
كهمنوفتحايمكاعمىأبييـكأخذفكادكابوكيدان،كتفسيرىاالرؤيابعمـأخكةيكسؼ

 قميؿومفالبئركًبيعفياألسكاؽكألقكهفيالبئر،ثـأيًخذى ،فأخذكهإلىمصر،كأتكابوإلىبثمفو
طكيمةو،صاركالكلدكالخادـحتىكىًبر،فمنحاسيدنا قصرالعزيزفأخذيخدـىناؾسنكاتو

كتعمؽقمبيابو،حتىالجماؿالشديد،كبمغمفالجسـمابمغ،ففيًتنتبوامرأةالعزيزيكسؼ
الذمغمَّقتبواألبكابكطردتكؿمففيالقصركبقيىكمعيا،كىيقدجاءذلؾاليك ـ

تجممتكتزينتكراكدتوعفنفسو قاؿتعالى: ،﴿ ُّ ْ َٔ  اىٍَِّّت  َوَراَوَدد ة ِف  ُْ َٓ ِ َْ  ثَحْذ  وََؽيٍَّلِخ  َجْفِكِّ  َخ
َٔاَب  ْ ث

َ
يَْخ  َوكَةىَْخ  اْْل َػةذَ  كَةَل  لََم  َْ ٌَ  ِ ُّ  اهللٍّ ََ  َرّّبِ  إٍُِّ ْظَك

َ
َٔايَ  أ سْ ٌَ  ُّ ٍُٔنَ  ُحْفيِطُ  ََل  إٍُِّ ِ ةل ٍٍّخْ  َوىََلؽْ  * اىظٍّ َْ 

ًٍّ  ثِِّ  َْ ة َو َٓ ِ ََْٔل  ث َ نْ  ل
َ
ى أ

َ
ةنَ  َرأ َْ ُّ  ِِلَِْصَِف  َنَؾلَِم  َرّبِِّ  ثُْؿ ٔءَ  َخِْ ُّ  َواىَْفْعَنةءَ  الكَّ َْ  إٍُِّ  ِغجَةدَُِة ٌِ

ْؼيَِىيَ  ٍُ ْ  [24-23:يكسؼ]﴾ال

منوكطمبيانفسوعفالسبلـعميوليكسؼالعزيزامرأةمراكدةمفكافماتعالىيذكر"
األبكابغمقتككيؼكالشبابكالمنصبكالماؿالجماؿغايةفيكىيكمقاموبحالويميؽالما

امرأةكموىذامعكىيلباسياكأفخرثيابياأحسفكلبستكتصنعتلوكتييأتكعميوعمييا
.(2)"الكزير

                                                           

 .246-32/245جالزحيمي،التفسيرالمنير،انظر:(1)

 .3/424.كقصصاألنبياء،ابفكثير،ج3/247(البدايةكالنياية،ابفكثير،ج(2
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دىةي" ٍتويأىنَّيىاىاىناكىاٍلميرىادياٍلًفٍعًؿ،طىمىبي:كىاٍلميرىاكى مَّقىتًًلييكىاًقعىيىا،نىٍفًسيىاًإلىىدىعى ،كىغى اأٍلىٍبكابى
كىانىتٍأىٍطبىقىٍتيىا:أىمٍ قالىتٍسىٍبعىةن،كى ،ىىٍيتىكى .(1)"كأقبؿىمـٌ:أىمٍلىؾى

األنبياءسبللةمفنبيأنوإالكالبياءالجماؿبديعشابيكسؼأفمفكموكىذا
األتقياءالسبعالنجباءالسادةسيدفيكالنساءمكرعفكحماهالفحشاءعفربوفعصمو

 سبعة ):كالسماءاألرضربمفقكلوفياألنبياءخاتـعفالصحيحيففيالمذككريف
 ورجل عيناه ففاضت خاليا ا ذكر ورجل عادل إمام:  ظمو إال ظل ال يوم ظمو في ا يظميم
 وتفرقا عميو اجتمعا ا في تحابا ورجالن إليو يعود حتى منو خرج إذا بالمسجد قمبو معمق
 عبادة في نشأ وشاب يمينو تنفق ما شمالو تعمم ال حتى فأخفاىا بصدقة تصدق ورجل عميو
(2)(ا أخاف إني فقال وجمال منصب ذات امرأة دعتو ورجل ا

فقاؿالحرصأشدذلؾعمىكحرصتإلييادعتوأنياكالمقصكد  إنو ا معاذ﴿:
 عندهمقاميكأكـرإليأحسفأم﴾مثواي أحسن﴿سيدمالمنزؿصاحبزكجيايعنى ﴾ربي

.(3)﴾الظالمون يفمح ال إنو﴿

عالىتريبييخ"فيقكؿ:يكسؼتفسيرهحكؿمراكدةامرأةالعزيزكيتحدثابفكثيرفي
،ًبًمصابيتييفكسيؼييكافيالتيزًالعزأىةًامرفًع فراكدتوكبإكرامو،بوزكجياأكصاىادٍقكرى
بِّاويأحبَّتاأىنَّيؾىكذلا،ييًإلويكدعتًسوًنفمىعلىٍتويحاكأىمًو،نفسفع ٍسًنوًكاًلوًلجمديدناشحي حي
مىيبىيىاًئًو،ك مى مَّمىتٍأىفٍمىعلؾىذافحى مَّقىتٍكلويتىجى ٍتويابىبكاألىٍيوًعمغى دىعى قالتنىٍفًسيىا،ىًإلكى ؾىلىىٍيتىكى
بّْيًإنَّويالمَّوًمىعاذىكقاؿًتنىاًع،االمدَّأشؾىذلفٍماٍمتىنىعىف عمىالربيطمقكفككانكامىٍثكامىأىٍحسىفىرى

يفاًحشىةًبالفأيقىاًبميويفبلًإليَّفىكأحسًزًلي،منمٍأمىٍثكىامىأىٍحسىفىبّْيرمىؾًبعًإفَّمٍأالكبير،السيد
.(4)"الظَّاًلميكفىييٍفًمحيالىًإنَّويأىٍىًموً

الثعالبيفيك قيقكؿ ُّ ﴿كلو: ََ  َرّّبِ  إٍُِّ ْظَك
َ
َٔايَ  أ سْ فيالضميريعكدأففيحتمؿ"﴾ ٌَ

كقدأخكنو،أفٍلييصمحفبل:أمسيّْدىهي،العزيزىيريدأفٍكيحتمؿكجؿَّ،عزَّالمَّوًعمى«ًإنو»
ـى  .(5)"كائتمننيمثكام،أٍكرى

                                                           

.2/264ج،بغكم،المعالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف(1)
[3443:رقـالحديث،2/533جإخفاءالصدقة،بابفضؿ/كتابالزكاةمسمـ،صحيحمسمـ،]((2

 .3/424ج،ابفكثير،قصصاألنبياء؛ك3/247جابفكثير،،البدايةكالنياية(3)

.2/423ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(4)
.4/437ج،(الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(5
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ُّ ﴿آيةكيستفاد ََ  َرّّبِ  إٍُِّ ْظَك
َ
َٔايَ  أ سْ :بعضالفكائدمنيا﴾ ٌَ

فيوكيدخؿمنيا،ليعصموذلؾ،مفبااالستعاذةالمعصيةإلىالدعاءعندالكاجبأف-1"
.النفسىكلكدعاءاإلنس،شياطيفكدعاءالشيطاف،دعاء

(.رٌبا)يسمىكالمالؾالسيدأف-2

كنحكالخكؼ،أكالفقر،أكالعار،كخشيةغيره،حؽكرعايةلقبحو،القبيحترؾيجكزأنو-3
.(1)".ذلؾ

ك ٍٍّخْ  َوىََلؽْ  ﴿قكلو: ًٍّ  ثِِّ  َْ َْ ة َو َٓ ِ ََْٔل  ث َ نْ  ل
َ
ى أ

َ
ةنَ  َرأ َْ ُّ  ِِلَِْصَِف  َنَؾلِمَ  َرّبِِّ  ثُْؿ ٔءَ  َخِْ  الكَّ

ُّ  َواىَْفْعَنةءَ  َْ  إٍُِّ ٍُْؼيَِىيَ  ِغجَةدَُِة ٌِ ْ ﴾ال

يكسؼكقد :عمىأقكاؿاختيًمؼفيىْـّ
 لقولوبسيّْئة،كليسبو،يؤاخذالالنفسىَـّأفَّكالمحدّْثيفالفقياءمفكثيروطريؽفعمى -1

 َفِإنْ  َيْعَمَمَيا، َحتَّى َعَمْيوِ  َتْكُتُبوَىا َفالَ  َسيَِّئًة، َيْعَملَ  َأنْ  َعْبِدي َأرَادَ  ِإَذا : »ربِّو عن 
نْ  ِبِمْثِمَيا، َفاْكتُُبوَىا َعِمَمَيا َذا َحَسَنًة، َلوُ  َفاْكُتُبوَىا َأْجِمي ِمنْ  َتَرَكَيا َواِ   َحَسَنةً  َيْعَملَ  َأنْ  َأرَادَ  َواِ 

 ِماَئةِ  ْبعِ سَ  ِإَلى َأْمثَاِلَيا ِبَعْشرِ  َلوُ  َفاْكُتُبوَىا َعِمَمَيا َفِإنْ  َحَسَنًة، َلوُ  َفاْكُتُبوَىا َيْعَمْمَيا َفَممْ 
كالمتكمّْميف،الفقياءمفالمحقّْقيفمذىبعمىكأماًإذف،ىموفيمىٍعًصيىةىفىبلى (2)«ِضْعفٍ 
كخكاطرىا،ىمكميامفالنفسعميوتكطَّفلـماكأماسيئةه،النفسيعميوكيطّْنىتًٍإذااليَـّفًإف
.(3)ىذامفيكسيؼىىُـّالمَّوشاءًإففيككفالحؽُّ،ىككىذاعنو،المعفكُّفيك

لوتجمىثـالنفس،ىـبياكىـالفعؿ،ىـبوىمتأنياعمىفسارالمفسريفجميكركأما" -2
.(4)"فترؾربوبرىاف

الرازم: -3 اإلماـ  ثالثةَ  -امرأة العزيز– كالِميا عن الجوابِ  في  ُيوُسفُ  رَ كَ ذَ  كيقكؿ
ػةذَ ﴿: قوُلوُ : أحُدىا: أشياء ٌَ  ِ ُّ ﴿: عنوُ  تعالى قوُلوُ : َوالثَّاني ﴾اهللٍّ ََ  َرّّبِ  إٍُِّ ْظَك

َ
ٔايَ  أ سْ ٌَ ﴾ 

ُّ ﴿: قوُلوُ : َوالثَّالثُ  ٍُٔنَ  ُحْفيِطُ  ََل  إٍُِّ ِ ةل  ببعض؟ الجواب ىذا بعض تعم قِ  وجوُ  فما ﴾اىظٍّ

                                                           

 .4/344ج،قاسمي،ال(محاسفالتأكيؿ(1

المًَّو{/صحيحالبخارم،كتابالتكحيدالبخارم:](2) ـى أىٍفييبىدّْليكاكىبلى "،[33الفتح:]باب"قىٍكًؿالمًَّوتىعىالىى:}ييًريديكفى
.[5343رقـالحديث(،7/322ج

.424-4/437ج،ثعالبي،الالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(3)
 .4/44جقطب،فيظبلؿالقرآف،(4)
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كالجكاب أىُـّكتكميًفوًتعالىالمَّوألمراالنقيادألفَّكذلؾالحسف،غايةفيالتَّرتيبىذا:
تعالىالمَّوحؽَّأفًَّإلىًإشارةهالمَّوًمىعاذى:فقكليويالعبدًحؽّْفيكألطاًفوًإنعاًموًلكىثرىةًاألشياءً
االعمؿ،ىذاعفيمنعي فيأنعـقدالرَّجؿيىذاكاففممَّاالرّْعاية،كاجبةياٍلخمؽًحقكؽيكأيضن
حساًنوًإنعاًموًمقابمةييقبيحيحقّْي اباإلساءة،كاً  ٍكفيكىأىٍيضن رًعىفًالنٍَّفسًصى رى ،الضَّ كىىىًذهًكىاًجبه
رهلىًزمىيىاًإذىااٍلقىًميمىةيكىالمَّذَّةياآٍلًخرىًة،ًفيشىًديدهكىعىذىابهالدٍُّنيىا،ًفيًخٍزمهيىٍتبىعييىاقىًميمىةهلىذَّةهالمَّذَّةي رى ضى

ٍنيىاكىااًلٍحًتزىازىتىٍركىيىايىٍقتىًضيفىاٍلعىٍقؿيشىًديده، فىثىبىتىًإلىٍيًو،ًإشىارىةهالظَّاًلميكفىييٍفًمحيالىًإنَّوي:فىقىٍكليويعى
كىابىاتًىىًذهًأىفَّ ثىةىاٍلجى تَّبىةهالثَّبلى مىىميرى كهًأىٍحسىفًعى .(1)الترتيبكيجي

ْخ  َوىََلؽْ  ﴿:تعالىقكلوأفليخطرالذمسيدقطب:"كيقكؿاألستاذ -4 ٍٍّ ًٍّ  ثِِّ  َْ َْ ة َو َٓ ِ ََْٔل  ث َ نْ  ل
َ
 أ

ى
َ
ةنَ  َرأ َْ األمرأكؿفييكسؼأبىمابعداإلغراء،مفطكيؿمكقؼنيايةىك﴾ثُْؿ

كالضعؼالمقاكمةفيالصالحةالبشريةالنفسلحالةصادؽكاقعيتصكيركىك،كاستعصـ
المشاعرتمؾفييفصؿلـالقرآنيالسياؽكلكف.كالنجاةالنيايةفيبالٌمواالعتصاـثـ

ىذهمفيجعؿأفيريدالالقرآنيالمنيجألفالمتغالبةالمتعارضةالمتداخمةالبشرية
الحياةمحيطكفيالقصة،محيطفيالمناسبةمساحتومفأكثريستغرؽمعرضانالمحظة
كذلؾالمتكاممةالبشرية فيكاالعتصاـأكلوفياالعتصاـبيفالمكقؼطرفيفذكر،
النظيؼكالجككالكاقعيةالصدؽليكتمؿبينيما،الضعؼبمحظةاإللماـمعنيايتو،
 .(2)"جميعا

ََْٔل ﴿قكلو:ك َ نْ  ل
َ
ى أ

َ
ةنَ  َرأ َْ .﴾َرّبِِّ  ثُْؿ

ؤيةي" الرُّ بالبصرتيرلالالَّتيالمعانيمفالبرىافىألفًَّعمًميَّةهىنا: كالبرىاف، ة: جَّ كىذا،الحي
ممًتوًمفالبرىاف ـيالالبشريَّةًحاؿيلكافذلؾكلكالبيا،اليىْـّعفًصرفيويجي بميطاكعًتيىااليْـّمفىيىٍسمى

فُّرًالحالةتمؾىفي كالقيرببطاعًتيا،أمثالوًكاٍغًتبىاطًفيو،كرىٍغبًتياحيسًنيىا،مفاليْـّدكاعيلتىكى
لىةًالشَّبابكدكاعيمنيا، شيءودكفبيااليْـّكبيفبينويالحاًئؿىكالمَّوبيرىافيفكافلذلؾ،الميسكّْ
.(3)"آخر



 
                                                           

 .36/247ج،انظر:مفاتيحالغيب(1)

.4/44ج،فيظبلؿالقرآف(2)
 .32/232جابفعاشكر،،التحريركالتنكير(3)
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:يكسيؼيرآهالذمالبيٍرىىاففيكاختمؼقاؿالثعالبيفيتفسيره:"

،يا:جبريؿيناداه:فقيؿ .السفياءًًفٍعؿىكتفعؿياألنبياًء،ديكافًفيتىكيكفييكسيؼي

ايعقكبىرأىل:كقيؿ .ىذاغيركقيؿًإبيامو،عمىىعىاضِّ

تىويالبرىىافيكافبؿ:كقيؿ كىًعيًدهًالمَّوًعذابًفيًفٍكرى .المعصيةعمىكى

العربكبلـفيكالبرىافي ،القٍطعًييٍعًطيالذمالشيء: بخبروأكضركرةنيىعمىـيمماكافكاليىًقيفى
(1)"نظرمٍّبقياسوأكقطعيٍّ

لوال تفيد ىو أن  والبرىان والذي ترجحو الباحثة في المعنى الصحيح واألصوب لميم
 لوجود البرىان. امتناع لوجود، فأفادت ىنا امتناع ىم يوسف 

  

                                                           

 .4/424ج،(الجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(1
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 المطمب الرابع 
 رؤى موسى 

بفإسحاؽبفيعقكببفالكمبفعازربفقاىثبفعمرافبفمكسىىكنسبو:
 (1)السبلـعمييـإبراىيـ

:ةخبلؿىذاالمطمبالباحثكىكماستتحدثعنوالقرآفالكريـعفرؤلمكسىتحدثكقد

 .: رؤيتو النار عند عودتو من مدينأواًل 
ارعندعكدتومفمديفلنارؤيتومفالرؤلالتيتحدَّثعنياالقرآفالكريـلمكسى

دَةَك َظِؽيُر ُمََٔس  ﴿: تعالىكفيذلؾيقكؿ
َ
ْو خ َْ ٔا إِّّنِ آنَْكُخ * َو ُهسُ ٌْ ْْيِِّ ا

َ
ى َُةراً َذَلةَل ِْل

َ
َُةراً إِذْ َرأ

ِصُؽ لََعَ اِلٍّةرِ ْؽى
َ
ْو أ
َ
ة ثَِلبٍَف أ َٓ ٌِِْ ًْ  [10-9طو:]﴾ ىََػّلِ آتِيُس

 اآليات: مناسبة
بماذلؾأتبعالتبميغ،مفبوكمفوفيماالرسكؿكحاؿالقرآفحاؿتعالىاعظـلما"

السبلـعمييـاألنبياءأحكاؿذكرمفاإلببلغفيكسمـوكآلًعميواصمىرسكلوقمبيقكم
َْ  َغيَيَْم  َجُلهَّ  َولُُكًّ ﴿:تعالىقاؿكما ُْجةءِ  ٌِ

َ
بقصةكبدأ،[120:ىكد]﴾ـُؤاَدكَ  ثِِّ  ُُثَّجُِخ  ٌة الؿَُّقوِ  خ

ىذهفإفالشدائد،مقاساةعمىكالصبرالرسالة،كتبميغالنبكة،أعباءتحمؿفيبوأسىليتمكسى
ىذهسياؽكفي.قكمومكارهتحمؿعمىصبراالناسأشدمكسىككافنزؿ،ماأكائؿمفالسكرة
.(2)"النبكةأحكاـمشاؽمفيبلقيولماكسمـوكآلًعميواصمىلمنبيتسميةالقصة

تعالى:ك دَةَك َظِؽيُر ُمََٔس ﴿ قكلو
َ
ْو خ َْ لمفكىداهالٌمورعايةمففيويتجمىكما"﴾َو

عائدذاىكىاالطكرجانبإلىكمصرمديفبيفالطريؽفيمكسىذاىكفيا،اصطفاه
فيابنتيوإحدليزكجوأفعمىشعيب،الٌمونبيكبيفبينوالتعاقدفترةقضىأفبعدبأىمو
.عشرانأكسنكاتثمانييخدموأفمقابؿ

كيعكدكبزكجو،بنفسويستقؿَّكأف،شعيبانيفارؽأفلوخطرثـ،عشرانىكفَّأنوكاألرجح
.(3)"كقيرهفرعكفسياطتحتيعيشكفإسرائيؿبنكقكموفيوكالذمفيو،نشأالذمالبمدإلى

                                                           

.2/42ج،ابفكثير،قصصاألنبياء(1)
 .34/365جالزحيمي،التفسيرالمنير،(2)

 .4/242ج،فيظبلؿالقرآف،قطب(3)
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كىكذا،أدكارمفلمكسىتييئولماستارانالقدرةتتخذىاكاألىؿالكطفجاذبيةإنيا
ف،كآماالنانكآالم،انكمطامعانكمطامح،انكىكاتفانأشكاقتحركنانتحرؾالحياةىذهفينحف ىيكا 
كالاألنظارتراىاالالتيلميدالعيكفتراهالذمكالستارالمضمرة،لمغايةالظاىرةاألسبابإال

طريقوضؿٌقدك،مكسىعادكىكذا،القيارالعزيزالمييمفالمدبريد،األبصارتدركيا
ىذانعرؼ،كاسعةكالمتاىةمظمـ،كالميؿطريقوضؿٌ،ككانتحامبلنوتزكجكمعوالصحراءفي
 اِلٍّةرِ ْؽى﴿:ألىموقكلومف

ِصُؽ لََعَ
َ
ْو أ
َ
ة ثَِلبٍَف أ َٓ ٌِِْ ًْ  ىََػّلِ آتِيُس

ً ٔا إِّّنِ آنَْكُخ َُةرا ُهسُ ٌْ فأىؿ﴾ا
عفلوفتكشؼالصحراء،فيالسارمليراىااألرض،مفمرتفععمىعادةالناريكقدكفالبادية

.(1)الطريؽإلىييديوكمفكالضيافةالقرلعندىايجدأكالطريؽ،

ِصُؽ ﴿ قكلو:ك
َ
ْو أ
َ
ة ثَِلبٍَف أ َٓ ٌِِْ ًْ  ىََػّلِ آتِيُس

ً ٔا إِّّنِ آنَْكُخ َُةرا ُهسُ ٌْ ْْيِِّ ا
َ
ً َذَلةَل ِْل ى َُةرا

َ
إِذْ َرأ

﴾لََعَ اِلٍّةرِ ْؽى

مقىمفالشٌدةمفمشركييوعمايىمّْسىمييقكؿتعالىذكرهلنبيومحمدقاؿالطبرم:"
أمرهكأمرىـ،كأنومعميوعمييـ،كمكىفكيدالكافريف،كيحثوعمىقكمو،كمعرفوماإليوبصائر

فيومفأعدائومفميشركيقكمو ينكبو كأفيتذكرفيما كالصبرعمىعبادتو، فيأمره، الجٌد
كغيرىـ،كفيمايزاكؿمفاالجتيادفيطاعتومانابأخاهمكسىصمكاتاعميومفعٌدكه،

،مترعرعان،ثـيافعانصغيرانكمالقيفيومفالببلءكالشدةطفبلنثـمفقكمو،كمفبنيإسرائيؿ
ذكرأفذلؾكاف)ِإْذ رََأى َنارًا(ابفعمراف)َحِديُث ُموَسى(يامحمد)َوَىْل َأتَاَك(كامبلنثـرجبلن

ليبلن النارفيالشتاء رألضكء فمما الطريؽ؛ ٔا ﴿ كأفمكسىكافأضٌؿ ُهسُ ٌْ ْْيِِّ ا
َ
إِّّنِ  كَةَل ِْل

ئُنَ  َُ ًْ دَْى ََ اِلٍّةرِ ىََػيٍُّس ْو َصْؾَوةٍ ٌِ
َ
َبٍ أ

ة ِِبَ َٓ ْ ٌِِ ًْ ] ﴾آنَْكُخ َُةًرا ىََػّلِ آتِيُس ما  [29القصص:
 .(2)"قاؿ

فيالرجكعمفمديفإلىمصرليزكركالدتوكأخاهفأذفكذلؾأفمكسىاستأذفشعيبان 
لو،فخرجبأىموكمالوككانتأياـالشتاءفأخذعمىغيرالطريؽمخافةممكؾالشاـ،كامرأتو

أليبلن يدرم ال شيرىا في نيارانحامؿ أـ فألجأهتضع عارؼبطرقيا غير البرية في فسار ،
شديدةالبردلماأرادشاتيةومثمجةومظممةوذلؾفيليمةوالمسيرإلىجانبالطكرالغربياأليمف،ك

فجعؿيقدحفبليكرلفأبصرناران الطمؽفأخذزنده امرأتو عفمفبعيدوامفكرامتوفأخذ
ْْيِِّ  ـَلةَل ﴿ يسارالطريؽمفجانبالطكر

َ
ٔا ِْل ُهسُ ٌْ أمأبصرت ﴾ُةراً  آنَْكُخ  إِّّنِ ﴿ أمأقيمكا ﴾ا

                                                           

 ،بتصرؼ4/242فيظبلؿالقرآف،قطبج(1)

 .36/253ج،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(2)



73

أمشعمةمفنارفيطرؼعكدناره ًمٍنياًبقىبىسو ـٍ وْ ﴿ لىعىمّْيآًتيكي
َ
ِصؽُ  أ

َ
أمأجد ﴾ ُْؽىً  اِلٍّةرِ  لََعَ  أ

ة﴿ نيعمىالطريؽعندالنارمفيدلُّ ٍٍّ دةْة ـَيَ
َ
أمأتىالناركرألشجرةخضراءمفأعبلىا﴾ أ

الناريغيرخضرةالشجرةءمايككف،فبلضكءابيضاءتتقدكأضكإلىأسفمياأطافتبياناران
ثمرةخضراءكقيؿكانتمفالعكسج، كالخضرةالشجرةتغيرضكءالنار،قيؿكانتالشجرة

كقاؿأىؿ.(1)كقيؿكانتمفالعميؽكقيؿكانتشجرةمفالعناب،ركمذلؾعفابفعباس
.حسبونارانكربمفظالنارألفمكسىذيبؿكافنكرانالتفسيرلـيكفالذمرآهمكسىناران

قاؿابفعباس:ىكمفنكرالربسبحانوكتعالى،كقيؿىيالناربعينياكىيإحدل
ركم ما يدؿعميو قال:  عن أبي موسى األشعري عن النبي حجبالربتبارؾكتعالى،

قيؿإف(2)«حجابو النار لو كشفيا ألىمكت سبحات وجيو ما انتيى إليو بصره من خمقو»
نألدنت ذا كا  نأتعنو، دنا فكافكمما الشجرة مفالحشيشاليابسكقصد شيئا مكسىأخذ

َُة ﴿لقيتعميوالسكينةفعندذلؾكسمعتسبيحالمبلئكةكأيمنو،فكقؼمتحيران
َ
ُُٔدَِي ية ُمَٔس إِّّنِ خ

دعاهفقاؿإنيقاؿكىب:نكدممفالشجرةفقيؿيامكسىفأجابسريعاكمايدرممف﴾َربََّم 
أسمعصكتؾكالأرلمكانؾفأيفأنت؟فقاؿأنافكقؾكمعؾكأمامؾكخمفؾكأقربإليؾمنؾ
فعمـأفذلؾالينبغيإالتعالىفأيقفبو،كقيؿإنوسمعوبكؿأجزائوحتىإفكؿجارحة

.(3)منوكانتأذنان

كالبشاشةبيا،األنسعمىيدؿٌالذم«آنست»بالفعؿالناررؤيةعفالتعبيركفى"
،فيياأحدالالتيالصحراءىذهيفبييـ،ليؿكحشةيفكافمكسىأفإلىيشيرمابكجكدىا،

النارألفكالطمأنينة،األنسمفشيئانكجدالنار،رألفمما،الكحدةككحشةالميؿ،كحشةيففيك
بنتزكجوكمعومصرإلىمديفمفقادمانمكسىككاف،أكقدىامفعندىايككفأفبدال

.(4)"شعيب





                                                           

.4/243الخازف،جانظر:لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،(1)
حجابوالنارلككشفياألىمكتسبحاتكجيوماكتاباإليماف/بابفيقكلومسمـ،صحيحمسمـ،](2)

[357(،حديثرقـ:342-3انتيىإليوبصرهمفخمقو،)
 .4/243جالخازف،انظر:لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،(3)

.6/562الخطيب،ج(التفسيرالقرآنيلمقرآف،(4
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 كأنيا جآن. ثانيًا : رؤيتو الَعصا
نياانقمبتإلىحيةتسعى،حيثإ،كانتالعصامعجزةمفمعجزاتسيدنامكسى

ويتككأعميياكييشبياعمىغنمو،نَّ،حيثإككافلياأىميةكبيرةفينظرسيدنامكسى
 كما تعالى: آرُِب كَةَل ِِهَ َغَىةَي ﴿قاؿ ٌَ ة  َٓ ة لََعَ َدَِِِم َوَِّلَ ذِي َٓ ِ ُلّ ث ُْ ة َوأَ َٓ  َغيَيْ

ُ
أ َكّ َٔ دَ

َ
خ

ْػَؿى
ُ
،كعندماضرببياالبحرانفمؽاثنىعشرفرقان،فكافكؿفرؽوكالجبؿالعظيـ.[18طو:]﴾أ

ًُ  يَة﴿قاؿتعالى:حيث ـُ اْْلَِهي ُ اىَْػـِي َُة اهللٍّ
َ
ُّ خ ىِْق َغَىةَك * ُمََٔس إٍُِّ

َ
ة َصةنٌّ َوخ َٓ جٍّ

َ
ََْٓتَّ َند ة َت َْ ة َرآ ٍٍّ ـَيَ

ًْ ُحَػّلِْت يَة َ ْؽثًِؿا َول ٌُ ؿَْقئُنَ  َوَّلٍّ  ٍُ ْ يٍّ ال [.10-9النمؿ:]﴾ ُمََٔس ََل ََّتَْؿ إِّّنِ ََل ََيَةُف ََلَ

ًُ  يَة﴿:سبحانوقكلو ـُ اْْلَِهي ُ اىَْػـِي َُة اهللٍّ
َ
ُّ خ بأفمكسىلعبده منوإعبلـ"﴾ُمََٔس إٍُِّ

.(1)"خمقوءيشكؿأحكـكالذل،كغمبوكقيرهءيشكؿعزَّالذلاىكإنمالو،المخاطب

شيءكؿعزٌالذمرٌبؾاىككيناجيؾيخاطبؾالذمإفمكسى،ياأمكالمعنى:"
.(2)"كأفعالوأقكالوفيالحكيـكغمبو،كقيره

ة ﴿" قكلو:ك ٍٍّ ة َصةنٌّ  ـَيَ َٓ جٍّ
َ
ََْٓتَّ َند ة َت َْ :كجياففيو﴾َرآ

.كاستتارىاالجتنانيابذلؾسميت،الصغيرةالحيةالجافأف:أحدىما

قاؿكما،بالشيطافاستيكلكهماكؿيشبيكفألنيـ،الجفمفالشيطافبالجافأرادأنو:كالثاني
تعالى ة ﴿: َٓ يُْػ ََ  ُّ ٍُّ

َ
َِيِ  رُُءوُس  َند يَة أعظـإلىالعصاانقبلبكافكقد،[65صافات:ال]﴾النٍّ

تعالىقاؿكما،أصغرىاإلىالالحيات جِيٌ  ُثْػجَةنٌ  ِِهَ  ـَإِذَا﴿: :الشعراء]ك[107:األعراؼ]﴾ٌُ
32]"(3).

" تفسيره: في طنطاكم سيد كالجافقاؿ الحركةالسريعةالصغيرةالحية: الحيةأك.
نما،حجمياعظـمعكسرعتياالحركةشدة فيبياالتشبيو:ىناكالمرادالكبيرة، مكسىكلىكا 
إلىتحكليامفبعينو،رآهمامنيايحصؿبيده،التيعصاهأفببالويخطرلـألنوعنيا،مدبران
غريبانأمرانرألإذاأنواإلنسافطبيعةكمفجاف،كأنيابسرعةكتتحرؾكتضطربتسعىحية

.(4)"تسعىحيةإلىتتحكؿبعصابالؾفمامنو،الخكؼاعتراه

                                                           

.34/444ج،طنطاكم،التفسيرالكسيط(1)
.37/234جالزحيمي،التفسيرالمنير،(2)
.2/374ج،ماكردم،الالنكتكالعيكف(3)
 .445-34/444ج،التفسيرالكسيط(4)
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 ذلؾكحركةسريعةحركةكتتحرؾكتسعى،تدبىيفإذاأمركماعصاهألقىفقد"
ىزةكأخذتواالنفعالية،طبيعتومكسىكأدركت،-الجاف-الحياتمفالسريعالصغيرالنكع

حركةكىي!الرجكعفييفكرأفدكفالحيةعفبعيدانكجرلبباؿ،لوتخطرلـالتيالمفاجأة
.االنفعاؿالشديدةالطبيعةتمؾمثؿفيالعنيفةالمفاجأةدىشةفيياتبدك

 يَة ﴿:سيمقاهالذمالتكميؼطبيعةعفلوكأعمفالمطمئفالعمكمبالنداءمكسىنكدمثـ
ؿَْقئُنَ  ٍُ ْ يٍّ ال يخافكفالكالرسؿ،بالرسالةمكمؼفأنت،تخؼال﴾ ُمََٔس ََل ََّتَْؿ إِّّنِ ََل ََيَةُف ََلَ

.(1)"التكميؼيتمقكفكىـربيـحضرةفي

ةحية،كمرةثعباف،كمرةرذكرعصامكسىبعدتحكليافيومفالفكائدالكيثر،فقدقاؿم
جاف:
فإذا ىي حية تسعى :  .1 كَةَل ِِهَ َغَىةَي  *كةل وٌة ديم ثيٍيِم ئٍَس﴿قاؿتعالى:

ة  َٓ ِ ُلّ ث ُْ ة َوأَ َٓ  َغيَيْ
ُ
أ َكّ َٔ دَ

َ
إذانىكاآلففيمعرضالتجربةكالتييأةالنفسية،، [18-17]طو:﴾خ

 فناسبقكلو)حية(حتىاليككفاألمرشديدانعميو.
َِ  كَةَل ﴿ قاؿتعالى:فإذا ىي ثعباٌن مبين:  .2 ِ َْؾَت  ىَه ة اَّتٍّ ًٓ َ ٍَِّم  َدْيِي إِل ْصَػيَ

َ
ََ  َْل ٍَْكُضٔجِيَ  ٌِ ْ  ال

ْٔ  كَةَل  * َ َول
َ
ءٍ  ِصبْذُمَ  أ جِيٍ  بََِشْ تِ  كَةَل  *ٌُ

ْ
ََ  ُنَِْخ  إِنْ  ثِِّ  ـَأ ةدِرِيَ  ٌِ ىَِْق  * الىٍّ

َ
 ـَإِذَا َغَىةهُ  ـَد

جِيٌ  ُثْػجَةنٌ  ِِهَ   .لذلؾناسبمكقؼالرعبكالرىبةلفرعكف،[32-29]الشعراء:﴾ٌُ
معيافمما رآىا تيتز كأنَّيا جان .3 ينفع ال كالتي الرىيبة السرعة إظيا ىنا المقصكد :

الميرب.
 

  

                                                           

.5/434(فيظبلؿالقرآف،قطب،ج1)
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 المطمب الخامس 
  رؤى النبي محمد 

حكؿرؤية الكبرلالنبيستتحدثالباحثة آياتربو كرؤيتو الحراـ دخكؿالمسجد
 :كتتمثؿفيمايأتيكذلؾخبلؿصفحاتىذاالمطمب

 أواًل : رؤيتو أنو يدخل المسجد الحرام ىو وأصحابو آمنين.
ففرحكابذلؾ،ىـفأخبر،البيتالحراـىككأصحابودخؿأنوالمناـفيالنبيرأل

الحديبية عاـ يدخمكىا أنيـ ،كحسبكا عمييـ مفالدخكؿشٌؽ منعكا فبعمرسأؿحتىفعندما
لمنبيفقاؿالخطاب  بمى،: قال بو؟ فنطوف البيت سنأتي اأنَّ  تحدثنا كنت أوليس) :
.(1)(بو ومطوف آتيو فإنك: قال. ال: قمت: قال. العام نأتيو اأنَّ  فأخبرتك

ْؤية ثِةْْلَّقِ  ﴿كقدكردالحديثعفىذهالرؤيافيقكلوتعالى: ُ رَُقََٔلُ الؿَّ ىََلْؽ َوَؽَق اهللٍّ
ٌ ًَ ََ َل ََّتةـَُٔن َذَػيِ ِي َلِّصِ ٌُ ًْ َو َِِِي ُُمَيِّلَِي ُرؤَُقُس ُ ٌآ ْكِضَؽ اْْلَؿاَم إِْن مةَء اهللٍّ ٍَ ْ ٍَّ ال ًْ َِلَْؽُػيُ َ ة ل

 َْ ٔا ـََضَػَو ٌِ ٍُ .[27الفتح:]﴾ ُدوِن ذلَِم َذذْعةً كَؿِيجةً َتْػيَ

كىكالمناـفيرألكسٌمـعميواصٌمىارسكؿأفاآليةىذهنزكؿسببككردفي
كيحمقكاآمنيفكأصحابوىكالحراـالمسجديدخؿأنوالحديبيةإلىيخرجأفقبؿبالمدينة
كلـانصرفكافمماذلؾ،عاميـمكةداخمكأنيـكحسبكاففرحكاأصحابوبذلؾفأخبررؤكسيـ
فيكدخمكااآليةىذهافأنزؿرآىا؟التيرؤياهأيف:المنافقكفكقاؿذلؾعمييـشؽيدخمكا،
.(2)المقبؿالعاـ

رؤياهمحمدانرسكلواصدؽلقد:ذكرهتعالىيقكؿالطبرم:"كحكؿتفسيراآليةيقكؿ
راالشرؾ،أىؿيخافكفالآمنيف،الحراـابيتكأصحابوىكيدخؿأنوإياهأراىاالتي مقصّْ

.(3)"بعضيـكمحمّْقارأسو،بعضيـ




                                                           

كتابالشركط/بابالشركطفيالجيادكالمصالحةمعأىؿالحربككتابةالبخارم،صحيحالبخارم،](1)
[2543حديثرقـ:،374-4الشركط،

 .2/353الخازف،جلبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،(2)

 .22/235ج،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(3)
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ٌِِِيَ  ﴿:قكلوك ُ آ ْكِضَؽ اْْلَؿاَم إِْن مةَء اهللٍّ ٍَ ْ ٍَّ ال  ﴾َِلَْؽُػيُ
كقتكؿفيإليواالفتقاربشدةليـانكتأديبلمعبادانتعميمقدجاءاالستثناءفيىذهاآلية

عمميـقصكرمععبادهمفألحديكفلـعمموكماؿمعاستثنيإذاالحؽفإفكتأكيد،كحاؿ
.(1)استثناءغيرمفشيءفييحكـأف

ٔا ﴿ قكلو:كقدكردفي ٍُ ًْ َتْػيَ َ ًَ ٌة ل :أقكاؿثبلثة﴾َذَػيِ

ًمـ:أحدىا" محفيالصَّبلحأفعى .الصُّ

.صبلحانالدُّخكؿتأخيرفيأف:كالثاني

.(2)"ذلؾقبؿخيبرعميكـيفتحأففعمـ:كالثالث
:القريبالفتحفياختمؼفقد"﴾َذذْعةً كَؿِيجةً  ﴿قكلو:ك

 الرضكافبيعةىك:الصحابةمفكثيرقاؿ. 

 بالحديبيةالصمحأنو:إسحاؽكابفمجاىدكقاؿ. 

 (3)"خيبر:زيدابفكقاؿ. 

 "ارسكؿدخكؿدكفمفيكفلـمكةفتحألفضعيؼ،كىذامكة،فتح:قكـكقاؿ
أفكيحسفاليجرةمفثمافسنةكافالفتحألفبعاـ،ذلؾبعدكافبؿمكة،كأصحابو

كفتحظيكرفيوكسمـعميواصمىلمنبيمماكقعماكؿيعـجنساسـىناالفتحيككف
(4)"عميو

الخركجاعتـزإنماالنبيأفمفالمركيةلمركاياتتأييدظاىرىككمااآليةكفي"
المسمميفبعضجعؿالذمكىذا،حؽكرؤياهمنامو،فيرآىارؤيامفاستميامانالكعبةلزيارة

اآليةاستيدفتكقد،الرحمةىذهفيالزيارةىذهتحقيؽبدكفالمكقؼانتيىحينمايذىمكف
.الرؤيابتحقيؽالربانيالكعدمعكالتثبيتالتصديؽ

                                                           

326ص،تسترم،التفسيرالتسترمانظر:((1
 .2/346ج،جكزم،الزادالمسيرفيعمـالتفسير(2)

 .7/344جأبكحياف،،البحرالمحيطفيالتفسير(3)

.3/324ج،ابفعطية،المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز(4)
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كأٌدلالمسممكف،ارةفيالعاـالقابؿحسباالتفاؽالربانيفتٌمتالزيكلقدتحقؽالكعد
.(1)"مناسكياآمنيفمطمئنيففكافذلؾمعجزةمفمعجزاتالقرآف



 ثانيًا: رؤيتو آيات ربو الكبرى .
المسجدإلىالحراـالمسجدمفبنبيواإسراءالخارقاتكالمعجزاتالبيناتاآلياتمف
ِي ُقجَْعةنَ ﴿إمامانبيـفصٌمىاألنبياءلواجمعحيثاألقصى ى اَلٍّ ْْسَ

َ
ِ  أ ََ  ََلًْلً  ثَِػجِْؽه ِ ٌّ 

ْكِضؽِ  ٍَ ْ ٍَْكِضؽِ  إََِل  اْْلََؿامِ  ال ْ كََْص  ال
َ
ِي اْل َِة اَلٍّ ََْٔلُ  ثَةَرْك ُّ  َظ َْ  ىُُِنِيَ ﴾إُّ ْٔ الكٍيع اْلىيآيَةدَِِة ٌِ

رألالكبرل،رٌبوآياتمفرألكىناؾالعيمى،السماكاتإلىبوعرجىناؾكمف،[1:اإلسراء]
السبعكجاكزالمنتيى،سدرةإلىبوكصعدعمييا،اخمقوالتيالحقيقيةصكرتوعمىجبريؿ
ُّ ﴿:قاؿتعالى:كقربوالرحمفككٌمموالطباؽ ةُروَُ ٍَ َذذُ

َ
ة لََعَ  أ ـْىَحً  َرآهُ  َوىََلؽْ  * يََؿى ٌَ ْػَؿى َُ

ُ
 ِغِؽَ  * أ

 ِ ِْذََه  ِقْؽَرة ٍُ ْ ة * ال َْ ٍِّحُ  ِغَِؽ َوى َص
ْ
أ ٍَ ْ ْؽَرةَ  َحْؾََش  إِذْ  * ال ة الّكِ ة*  َحْؾََش  ٌَ ة اْْلََِصُ  َزاغَ  ٌَ ٌَ َغ  َو  ىََلؽْ  * ََ

ى
َ
َْ  َرأ .(2)[18-12:النجـ]﴾اىُْهْبَى َرّبِِّ  آيَةتِ  ٌِ

الداني عمرك أبك (3)يقكؿ : براىيـ،"أنو كا  آدـ، السبلـ: عمييـ األنبياء ىناؾ رأل
الجنة كأدخمو اتعالى، ككممو الصمكاتالخمس، كفرضتعميو دريس، كا  كعيسى، كمكسى،

.(4)كأراهالنارعمىماتكاترتبواألخبار،كثبتتبنقمواآلثار"
ك تعالى: ُّ ﴿قكلو ةُروَُ ٍَ َذذُ

َ
ة لََعَ  أ ماعمىالمشرككفأيياالرسكؿأتجادلكفأم﴾يََؿى ٌَ

.جبريؿصكرةمفيرل
ـْىَحً  َرآهُ  َوىََلؽْ ﴿ ْػَؿى َُ

ُ
.بوأسرمليمةالسماءفيكذلؾأخرلمرةصكرتوعمىأم:﴾أ



                                                           

 .6/432ج،دركزةعزت،(التفسيرالحديث(1

.342ص،ابفعبداالعتيبي،الرسؿكالرسبلت(2)
سىًعٍيًدبًفعيٍثمى(3) بفي ك؛عيٍثمىافي األىٍندىليًسأىبيكعىٍمرو ـي اًل اًذؽيعى ديالميٍقًرئيالحى كّْ اًفظيالميجى الحى ـي ا بًفسىًعٍيًدبًفىكاإًلمى افى

ييٍعرىؼقىًدٍيمانًباٍبًفالصَّ الدَّاًنيكى ثيَـّ القيٍرطيًبيُّ األىٍندىليًسيُّ ـي مىٍكالىىي األيمىًكمُّ اًمععيمىرى "جى "التىٍيًسٍير"كى نّْؼي ميصى ًفيّْ ٍيرى
،كلدسنة  .34/435ق.انظر:سيرأعبلـالنببلء،الذىبي،ج453البىيىاًف"كىغىٍيرذىًلؾى

.372ص،الرسالةالكافيةلمذىبأىؿالسنةفياالعتقاداتكأصكؿالديانات(4)
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ِ  ِغِؽَ ﴿ ِْذََه  ِقْؽَرة ٍُ ْ النبؽشجرةكىي(1)السدرةىذهككصفت،بوأسرلليمةكذلؾ ﴾ ال
غشيياماتعالىاأمرمفغشييافمماقاؿىجربلؿقكثمرىاكأفالفيمةكآذافأكراقيابأف

النتياءالمنتيىسدرةكسميتحسنيا،مفينعتياأفيقدرتعالىاخمؽمفأحدفماتغيرت
.المبلئكةمفأحديتجاكزىاالالعرشيميفعفلككنياأكإليياالخمؽمفعالـكؿعمـ

ة﴿كقكلو َْ ٍِّحُ  ِغَِْؽ َوى َص
ْ
أ ٍَ ْ الشيداء،كأركاحالمبلئكةإلييامتأكالتيالجنةأم﴾ال

.(2)تعالىاأكلياءكالمتيقف
َْ آيَةِت َرّبِِّ اىُْهْبَى ﴿قكلوك ى ٌِ

َ
مفىنالؾمحمدرأللقد:ذكرهتعالىيقكؿ ﴾ىََلْؽ َرأ

.الكبرلكاألدلةاألعبلـكأدلتوربوأعبلـ

بعضيـفقاؿالكبرل،اآلياتتمؾفيالتأكيؿأىؿكاختمؼ ٍفرفارأل: سدٌقدأخضررى
(3)المَّوِ  َعْبدِ  َعنْ ،)"األفؽ

، ﴿ َْسدَّ  َقدْ  َأْخَضرَ  َرْفَرًفا رََأى : »َقالَ  ﴾الُكْبَرى َربِّوِ  آَياتِ  ِمنْ  رََأى َلَقد 
.(4)(«اأُلُفقَ 

آخركفكقاؿ ى ىََلؽْ ﴿: َقالَ  اِ، َعْبدِ  َعنْ  .صكرتوفيجبريؿرأل:
َ
َْ  َرأ  َربِِّّ  آيَةتِ  ٌِ

(.6) (5)«َجَناحٍ  ِست ِماَئةِ  َلوُ  ُصوَرِتوِ  ِفي ِجْبِريلَ  رََأى: »َقالَ  ،﴾اىُْهْبَى

كاألدلةىالكبرلقاؿابفجرير:ك أنورألمفأعبلـربّْوكأدلَّتواألعبلـى
(7).





                                                           

زيات،السدركسدرةالمنتيىشجرةفيالجنة.انظر:المعجـالكسيط،السدر:شجرالنبؽكاحدتوسدرة(1)
.3/224ج،كآخركف

 .374-3/366ج،جزائرم،الانظر:أيسرالتفاسير((2
3
 ىكعبدابفمعكد. ((

،حديث34/353جبابقكلو)لقدرألمفآياتربوالكبرل(،/كتابالتفسيرالبخارم،صحيحالبخارم،](4)
.[2636رقـ:

 

.[352،حديثرقـ:3/336جبابفيذكرسدرةالمنتيى،/كتاباإليمافمسمـ،صحيحمسمـ،](5)


 .322-22/323ج،طبرم،ال(انظر:جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(6

 .2/365ج،جكزم،الزادالمسيرفيعمـالتفسيرانظر:((7








 

 

 

 

 الفصل الثاني
 الدنيوية لمناس كما  ىمواطن الرؤ 
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 المبحث األول 
 رؤى المؤمنين الدنيوية

أشكاؿ آياتالقرآفكصكرىا،رؤلالمؤمنيفالدنيكيةتتعدد بتتبع حيثقامتالباحثة
الكريـكحصرىافيالمطالباآلتية:

 ولالمطمب األ 
 لتجارة والميو ارؤيتيم 

ناىيانالجمعة،لنداءباالستجابةإياىـآمرانالعزيزكتابوفيالمؤمنيفػاخاطبلقد
تعالى:فقاؿاالستجابة،ىذهتحقيؽعمىكموالخيرؽكعمِّ،كقتالصبلةكالتجارةالبيععفإياىـ

ة يَة﴿ َٓ حَّ
َ
ََ  خ ِي ٔا اَلٍّ ُِ ٌَ ِ  ُُٔدِي إِذَا آ ًلة َْ  لِيىٍّ ْٔمِ  ٌِ َػحِ  يَ ٍُ ْٔا اجْلُ ِ  ذِْنؿِ  إََِل  ـَةْقَػ ًْ  اْْلَيْعَ  َوذَُروا اهللٍّ  َػْيٌ  ذَىُِس
 ًْ ًْ  إِنْ  ىَُس ٍُٔنَ  ُنِذُ يَْخ  ـَإِذَا * َتْػيَ ٌِ ًلةُ  كُ وا الىٍّ رِْض  ِف  ـَةُتََِشُ

َ
ٔا اْل َْ  َوابْذَُؾ وِ  ٌِ ٌْ ِ  ـَ  َواذُْنُؿوا اهللٍّ

 َ ًْ  َنسِياً  اهللٍّ ]﴾ُتْفيُِعٔنَ  ىََػيٍُّس ذلؾعاتب، [10-9الجمعة: تعالىبعد بقكلو بالدنيا  : المنشغميف
ْوا ِإَوذَا ﴿

َ
وْ  َِتَةَرةً  َرأ

َ
ً  أ ٔا ْٓ َ ٔا ل ٌَّ ة اَُف َٓ ة كُوْ  كَةنٍِةً  َودََؿُكٔكَ  إََِلْ ِ  ِغِْؽَ  ٌَ َْ  َػْيٌ  اهللٍّ ٌِ  ِْٔٓ

َْ  اليٍّ ِ  َوٌِ ُ  اِلَِّضةَرة  َواهللٍّ
ازِرِيَ  َػْيُ  .[11:الجمعة]﴾الؿٍّ

:اآلياتلماقبميامناسبة

تعالىأرادكطيباتيا،الدنيافيحبانالمكتمفيفركفالييكدأفتعالىابٌيفأفبعد"
حضكركىكاآلخرة،فيأيضانينفعكلماالدنيافيلمعمؿكيكجييـالمؤمنيفيربيأف
ثِْق َػْيٌ  َواآْلِػَؿةُ  ﴿:تعالىقاؿباقية،فيياكماكاآلخرةفانية،كمتاعياالدنياألفالجمعة،

َ
﴾ َوخ

،لمتجارةأكالميكمنصرفيفيخطب،المنبرعمىكىكالنبيبترؾتعالىنٌددثـ،[17:األعمى]
إليياالحاجةمعالتجارةإلىانفضمفكمنيـكرؤيتو،الطبؿسماعبمجردانفٌضمففمنيـ

بياكاالنتفاع انتياءعقبالدنياكمكاسبالعمؿفيالسعيتعالىأباحثـ،
تعالىقاؿالجمعة،صبلة يَخِ  ـَإِذَا﴿: ٌِ ًَلةُ  كُ وا الىٍّ رِْض  ِف  ـَةُْتََِشُ

َ
ٔا اْْل َْ  َوابْذَُؾ وِ  ٌِ ٌْ ِ  ـَ  ﴾ اهللٍّ

 .(1)"[10الجمعة:]

                                                           

.26/374جالزحيمي،التفسيرالمنير،انظر:((1
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َقاَل َأْقَبَمْت ِعيٌر  -رضى ا عنيما  -َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد المَِّو  ككردفيسببنزكليا:"
َذا رََأْوا ِتَجاَرًة َأْو   يِّ َوَنْحُن َمَع النَّبِ َيْوَم اْلُجُمَعِة  َفثَاَر النَّاُس ِإالَّ اْثَنا َعَشَر َرُجاًل َفَأْنَزَل المَُّو ) َواِ 

وا ِإَلْيَيا ( .(1)َلْيًوا اْنَفض 

المعنىيقكؿ ذا:ذكرهتعالىيقكؿالطبرم:كحكؿىذا أكتجارةوعيرىالمؤمنكفرألكا 
انمحمدالنبياكتركك،-ككانتزيتانقدـبودحيةبفخميفةالكمبٌيمفالشاـ–يياإلأسرعكاليكو
.(2)المنبرعمىقائمنا

عفكلىًييتي،المٍَّيكمفكلىيىكتي،ألياؾفقدشيء،عفشىغىمؾشيءوكؿُّىك:الميو"و 
.(4)"نظاـغيركفىعجمة،يفالتفٌرؽىك:واالنفضاض"،(3)"ًلغيرهتركتىوإذاالشَّيء،

" لآلية: االجمالي أمكالمعنى كالميك،التجارةتمؾعمىحرصانالمسجدمفخرجكا:
العيرلتمؾلحاجتيـكذلؾيخطب،قائمانالنبيترككاإنيـحتىالحاضر،الخيرذلؾكترككا
فاجتماعاألدب،كسكءالذـمفذلؾفيماالعمـحؽيعممكاأفكقبؿالمدينة،قدمتالتي

الذكر؛ماعمىحمبلىـاألمريف كأعظميـالخير،فيالناسأرغبكانكاعنيـارضيفيـكا 
.(5)"كتبجيموتكقيرهكعمى،الرسكؿعفاألخذعمىحرصا

اإلسبلميالمنيجبويتسـالذمالتكازفىككىذا فيالحياةمقتضياتبيفالتكازف،
ككسبوكنشاطوككدوعمؿومفاألرض، القمبكانقطاعالجكىذاعففترةنالركحعزلةكبيف،
بتكاليؼكالنيكضكالتمقيلبلتصاؿبدكنيايصمحالالقمبلحياةضركرةكىي،لمذكركتجرده
يحكؿالذمىكفيوبالٌموكالشعكرالمعاش،ابتغاءأثناءفيمنوبدالالٌموكذكر،الكبرلاألمانة
عبادةإلىالمعاشنشاط بتمؾارتقىالذمىكالبسيطالصريحالجاداإلدراؾىذاكلعؿ،

الحادثكىذا،الجاىميةجكاذبمففيياكافماكؿمعإليو،بمغتالذممستكاىاإلىالمجمكعة
الجماعةتمؾإنشاءإلىانتيتحتىالنفكسكبناءالتربيةفيبذؿالذمالجيدمدلعفيكشؼ
التاريخفيالفريدة ماعمىالصبرمفرصيدانزمافكؿفيالٌمودعكةعمىالقائميفكيمنح،
،كشرىابخيرىاالبشريةالنفسىيفيذه،الطريؽفيكتعثركتخمؼكنقصضعؼمفيجدكنو

                                                           

ذارأكاتجارةن(،ج](1) [.2677،حديثرقـ:34/226صحيحالبخارم،البخارم،كتابالتفسير/بابقكلو:)كا 
،بتصرؼ24/464جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،الطبرم،ج(2)
.3/234(معجـمقاييسالمغة،ابففارس،ج(3

 .32/734التفسيرالقرآنيلمقرآف،الخطيب،ج(4)

.3/65ففيخبلصةتفسيرالقرآف،أبكعبدابفحمد،ج(تيسيرالمطيؼالمنا(5
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كاإلدراؾكالفيـالصبرمعحدكد،ببليكالتزككالتطيرالعقيدةمراقيتصعدأفقابمةكىي
.(1)الطريؽمنتصؼمفالنككصكعدـكالمثابرة،كالثبات

أخرل؟مرةكتأخيرىامرةكالميكالتجارةتقديـداللةكحكؿ

فكافالمدينةعيرجاءتكاقعةحادثةىذهمجيبانعنو:"قاؿالدكتكرفاضؿالسامرائي
فانفضبمجيئياإشعارانبالدفكؼلياييضرىبكافكالتجارةيخطبكالرسكؿالجمعةيكـفي

سببكانتالتيالتجارةإذفيخطب،كالرسكؿالصبلةكترككاالخطبةكترككاالناسمعظـ
شعارانالتجارةبسببكافالدفكؼضربألفالميككليساإلنفضاض ىناالميكجاءتبأنياكا 

.(2)"الدفكؼضربىك

ذلؾ،كتحريـالجمعة،نداءبعدكالشراء،البيععفالنيىكيستفادمفىذهاآليةالكريمة
اكافكلكأمركؿأفعمىذلؾفدؿَّعنو،كيشغؿالكاجبيفكتألنوإالذاؾكما فيمباحن

الحاؿتمؾفييجكزالفإنوكاجب،تفكيتعنوينشأكافإذااألصؿ، لمعبدينبغيأنو،كما
بمايذكرىاأفكالشيكات،كالتجاراتالميكلحضكرالنفسدكاعيكقتا،عبادةعمىالمقبؿ
.(3)ىكاهعمىرضاهلمؤثركماالخيرات،مفاعند
 

  

                                                           

.،بتصرؼ242-7/244قطب،جفيظبلؿالقرآف،(1)
.3/34ج،(لمساتبيانيةلسكرالقرآفالكريـ(2



.644ص،سعدم،الانظر:تيسيرالكريـالرحمف(3)
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  انيالث المطمب
 قميالً  والمؤمنين أعداَءىم ة النبي رؤي 

كفي، كالمؤمنيفألعدائيـقميبلنرؤيةالنبي مفالرؤلالدنيكيةالتيتخصالمؤمنيف
ًُ  إِذْ ﴿ :تعالى ذلؾيقكؿ ُٓ ُ  يُؿِيَس َِةمَِم  ِف  اهللٍّ ْٔ  كَيِيًًل  ٌَ َ ًْ  َول ُٓ َراَن

َ
ًْ  َنسًِيا أ ًْ  ىََفِنيْذُ ْمؿِ  ِف  َوَِلََِةزَْخذُ

َ
 اْْل

 ٍَّ َ  َوىَِس ًَ  اهللٍّ ُّ  َقيٍّ ًٌ  إٍُِّ ُؽورِ  ثَِؾاتِ  َغيِي ًْ  ِإَوذْ  * الىَّ ُْ ٔ ٍُ ًْ  إِذِ  يُؿِيُس ًْ  ِف  اِْلََليْذُ ْخيُُِِس
َ
 كَيِيًًل  أ

 ًْ ًْ  ِف  َويَُليِّيُُس ْخيُِِِٓ
َ
ُ  َِلَْلِِضَ  أ ْمًؿا اهللٍّ

َ
ْفُػًَٔل  ََكنَ  أ ِ  ِإَوََل  ٌَ ُمٔرُ  دُؿَْصعُ  اهللٍّ

ُ
[.44-43:األنفاؿ]﴾اْْل

ىـ،ككذلؾرؤيةالمؤمنيفأعداءأعدائوفيمناموقميبلنفيذهاآلياتتبيفرؤيةالنبي
 النبي رؤية فحكؿ قميبلن، المعركة في يقكؿ ًُ  إِذْ ﴿: ُٓ ُ  يُؿِيَس َِةمِمَ  ِف  اهللٍّ ْٔ  كَيِيًًل  ٌَ َ  َول

 ًْ ُٓ َراَن
َ
ًْ  َنسًِيا أ ًْ  ىََفِنيْذُ ْمؿِ  ِف  َوَِلََِةزَْخذُ

َ
ٍَّ  اْْل َ  َوىَِس ًَ  اهللٍّ ُّ  َقيٍّ ًٌ  إٍُِّ ُؽورِ  ثَِؾاتِ  َغيِي ﴾الىَّ

.عمييـجسارةفازدادكابذلؾأصحابوكأخبرالقٌمة،بكصؼنكمويفإياىـأراهقيؿ"
لكألنيـعينيويفقٌمميـفمعناهعينيو،يفأمنكمومحؿيفأممنامويفأراهكقيؿ

.المسمميفقمكببذلؾكالنكسرتقتاليـ،يفلفشمكااستكثركىـ

فٌبدر،يكـالقتاؿمفبينيـحصؿماجريافاأرادالجممةكفى ىٌيأأمرانأرادإذااكا 
-فازدادكاالكفارأعيفيفالمسمميفكقٌمؿجسارة،فزادكاالمسمميفأعيفيفالكفارفقٌمؿأسبابو
.(1)"كخسارةاحكـيفصغرا-القتاؿإلىنشاطيـعند

فَّ:ذكرهتعالىيقكؿ":يقكؿالطبرمفيذلؾك أصحابؾ،يقكؿلماسميعمحمد،يااكا 
قكيتحتىبذلؾ،فتخبرىـقميبلننكمؾفيكعدكىـعدكؾايريؾإذيضمركنو،بماعميـ

فجبنكاأصحابؾ،لفشؿ،كثيرانكعدكىـعدكؾربؾأراؾكلك،عدكىـحربعمىكاجترأكاقمكبيـ،
،حربعمىيقدركاكلـكا،فكخا فيأراؾبماذلؾمفميـسمَّاكلكفذلؾ،فيكلتنازعكاالقـك

.(2)"القمكبتضمرهمماشيءعميويخفىالكالصدكر،خفيوتيبماعميـإنوالرؤيا،مفمنامؾ

ككافحاسمة،حربيةكاقعةأكؿيفالمشركيفالمسممكفكاجوالكبرلبدرغزكةيفف"
قميمةقمةالمشركيففيياشاىدالرسكؿرؤياكقعتكقدالمسمميف،عدديضعفالمشرككف

                                                           

.3/426ج،قشيرم،اللطائؼاإلشارات(1)
 .254-34/237ج،القرآف(جامعالبياففيتأكيؿ(2
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القرآف،بذلؾصرحكمامنامانالرؤياتمؾككانتليـ،تثبيتانفكافبذلؾ،يكمئذأصحابوفأخبر
.(1)"بيايناـيالتبعينورآىـأنوبعضيـتأكيؿإلىحاجةفبل

الكافريفكلقدكافمفتدبيرالٌموفيالمعركةأفيرلرسكؿالٌموكقاؿسيدقطب:"
فيستبشركابياكيتشجعكافينبئأصحابوبرؤياه،،القكةليـكالكزففيالرؤيافيمناموقميبلن

،أنولكأراىـلوكثيرانفمقدعمـ،أراىـلنبيوقميبلنـىثـيخبرالٌموىنالً،عمىخكضالمعركة
كلضعفكاعفكقدخرجتعمىغيراستعدادكالتكقعلقتاؿ،لفتذلؾفيقمكبالقمةالتيمعو،

فريؽيرلأفيقاتميـكفريؽيرلتجنبااللتحاـلقاءعدكىـكتنازعكافيمابينيـعمىمبلقاتيـ:
.(2)"!كىذاالنزاعفيىذاالظرؼىكأبأسمايصيبجيشايكاجوعدكان،بيـ

ًْ  ِإَوذْ  ﴿ :كحكؿرؤيةالمؤمنيفليـفيالمعركةقميبلنيقكؿ ُْ ٔ ٍُ ًْ  إِذِ  يُؿِيُس  ِف  اِْلََليْذُ
 ًْ ْخيُُِِس

َ
ًْ  كَيِيًًل  أ ًْ  ِف  َويَُليِّيُُس ْخيُِِِٓ

َ
ُ  َِلَْلِِضَ  أ ْمًؿا اهللٍّ

َ
ْفُػًَٔل  ََكنَ  أ ِ  ِإَوََل  ٌَ ُمٔرُ  دُؿَْصعُ  اهللٍّ

ُ
﴾اْْل

.المسمميفأعيففيالمشركيفاقمؿالتقكالما:مقاتؿقاؿ"

سبعيف؟تراىـ:جنبيإلىلرجؿقمتحتىببدرأعيننافيقممكالقد:مسعكدابفقاؿك
.(3)"ألؼ:قاؿأنتـ؟كـ:فقمنا،رجبلنكأسرنامائة،أراىـ:قاؿ

كقكلو :﴿ ًْ ًْ  ِف  َويَُليِّيُُس ْخيُِِِٓ
َ
عباسابفقاؿ"﴾أ .تنيزمكاكالبالقتاؿعميكـليجترئكا:

.(4)"بعضعمىعضيـبليجترئالمشركيفالمؤمنكفاستقؿ:الكمبيكقاؿ

كفياآليةإشارتاف:

 "ترلأبصارىـجعؿتعالىاكلكف،كثيرانعدداكانكابؿ،قميبلنيككنكالـأنيـ:إحداىما
كال،كثيرانكيجعمو،قميبلنيجعموفيكاألبصار،يخمؽالذمىكتعالىفا،قميبلنالكثيرذلؾ
بسببياالنصرككافرىا،كقدَّالمَّوايىمىمًعىلحكمةاإلدراؾفيالتغيرإنماالحقائؽفيتغير
.بإذنويشاءمفينصركىك

 ىذاأفإلىإشارةفيو"أعينيـفي"فقكلو-(َأْعُيِنِيمْ  ِفي َوُيَقمُِّمُكمْ ):تعالىقكلو-الثانية
القتاؿ،فياسترخاءإلىأدتمنيـنةااستيألنوتعالى،اإرادةمفىكأعينيـفيالتقميؿ

                                                           

.3/242ج،الشربيني،عصمةالرسكؿ(1) 
 .3/33ج،فيظبلؿالقرآف ((2

 .2/244ج،كاحدم،الالتفسيرالكسيط(3)

 .،نفسالجزءكالصفحةالمرجعالسابؽ(4)
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أمرمفيفعمكفجعميـاعمؿكلكفقمة،كانكافعبلنألنيـقمة،المؤمنيفجعؿمافا
 .(1)المؤزرالنصرككافياكنكا،تكفاستيانكاقميؿعددأنيـعمىفقاتمكىـقمةيـنأقتاليـ

:جكاباففياآليتيفالٌرؤيةتكريركل

 اليقظةفيكالثانيةالمناـ،فيكانتاألكلىأف:أحدىما. 

 (2)وكألصحابلوكالثانيةخاصة،كسمـعميواصمىلمنبيٌاألكلىأفٌ:كالثاني.

 "كقاؿسيد ،المعركةبخكضالفريقيفأغرلمااإللييالتدبيرىذافيكافكلقدقطب:
كىـ-قميبلنيركنيـكالمشرككف-،الحقيقةبعيفيركنيـألنيـ-قميبلنأعداءىـيركفكالمؤمنكف
تحققتبيا،صاحبومنيمافريؽكؿرألالمتيفالحقيقتيفكراءكمف-الظاىربعيفيركنيـ
.قضاؤهبوجرلالذماألمرككقعاإللييالتدبيرغاية

ُمٔرُ ﴿كأماقكلو:
ُ
ِ دُؿَْصُع اْْل ،القضاءككقكعالتدبيرلتحقؽالمناسبالتعقيبكىك﴾ِإَوََل اهللٍّ

عفتندكالبإرادتو،كيكقعيابسمطانو،يصرفياكحده،لٌمومرجعياالتياألمكرمفأمرفيك
.(3)"قدرهبوكأجرلقضاهماإالالكجكدفيشيءينفذكال.كحكموقدرتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .4325-4/4324ج،أبيزىرة،زىرةالتفاسيرانظر:(1)

 .2/232ج،زادالمسيرفيعمـالتفسير،لمجكزم(2)

.3/33ج،فيظبلؿالقرآف(3)
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 ثالثالمطمب ال
 ألحزابارؤية المؤمنين 

كمازادىـذلؾالمكقؼكتمؾلمارألالمؤمنكفاألحزابتذكركاكعداكرسكلو 
تعالى:ب ذلؾالمكقؼالرؤيةإالإيمانانباكتسميمانبقضائوكقدره،كيصكّْرا ة﴿ قكلو ٍٍّ َ  َول

ى
َ
ْؤٌُِِٔنَ  َرأ ٍُ ْ ـَاَب  ال ْظ

َ
ٔا اْْل ُ َؾا كَةل ة َْ ُ  وََغَؽَُة ٌَ ُ  وََوَؽَق  َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ة َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ٌَ ًْ  َو ُْ ةًُة إَِلٍّ َزاَد ٍَ  إِي

.[22]األحزاب:﴾َوتَْكيِيٍةً 

 مناسبة اآلية لما قبميا: 
مفقمكبيـيداخؿبماالمؤذنةمرضقمكبيـفيكالذيفالمنافقيفأقكاؿذكرتلما"
:قكلومفابتداءالنصرمفكالمؤمنيفرسكلوبواكعدفيماكالشؾاإليمافكقمةالخكؼ

َِةـُِلٔنَ  َحُلُٔل  ِإَوذْ ﴿ ٍُ ْ ََ  ال ِي ًْ  ِف  َواَلٍّ المؤمنيفبأقكاؿأكلئؾأقكاؿقكبمت[12:ألحزابا]﴾َمَؿٌض  كُئُبِِٓ
القكةفيعمييـتفكقيـمفبصيرةعمىككانكاكعددىـكثرتيـكرأكااألحزاببيـنزلتحينما
فيماشكانعمييـأدخؿكالعزائميـيخرلـذلؾكؿكزلزلكا،ابتمكاقدأنيـكعممكاأضعافانكالعدد
.النصرمفاكعدىـ

مْ ﴿:قكلومنيامرةغيرالنصركعدىـاككاف
َ
ًْ  أ نْ  َظِكبْذُ

َ
ٔا أ ٍِّحَ  دَْؽُػيُ ة اجْلَ ٍٍّ َ ًْ  َول دُِس

ْ
 يَأ

َسُو  ٌَ  ََ ِي ْٔا اَلٍّ َْ  َػيَ ٌِ  ًْ ُّ  َرجْيُِس َػ ٌَ ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي ٔا َظَّتٍّ َحُلَٔل الؿٍُّقُٔل َواَلٍّ ُ اُء َوُزلْـِل ٍّ َقةُء َوالَّضٍّ
ْ
ًُ اْْلَأ ُٓ ذْ َمكٍّ

ِ كَؿِيٌت  َل إِنٍّ َُِْصَ اهللٍّ
َ
ِ أ ََّت َُِْصُ اهللٍّ كرأكاكزلزلكاكابتمكااألحزابالمسممكفرألفمما[214البقرة:]﴾ٌَ

الكعدىكذلؾأفكعممكاعمييـ،منصكركفأنيـعممكااآليةتمؾفيكصفتالتيالحالةمثؿ
.(1)"البقرةسكرةبآيةاكعدىـالذم

قالكاالكفارجماعاتكرسكلوباالمؤمنكفعايفكلمَّا":الطبرميقكؿكمعنىاآليةكما
يقانانا،ألمرمنيـتسميمان- مْ ﴿:بقكلوكعدىـالذمليـ،كعدهإنجازذلؾبأفمنيـكا 

َ
ًْ  أ  َظِكبْذُ

نْ 
َ
ٔا أ ٍِّحَ  دَْؽُػيُ ة اجْلَ ٍٍّ َ ًْ  َول دُِس

ْ
سَُو  يَأ ٌَ  ََ ِي ْٔا اَلٍّ َْ  َػيَ ٌِ  ًْ ٔا َظَّتٍّ  َرجْيُِس ُ اُء َوُزلْـِل ٍّ َقةُء َوالَّضٍّ

ْ
ًُ اْْلَأ ُٓ ذْ َمكٍّ

ِ كَؿِيٌت َحُلَٔل الؿٍُّقُٔل  َل إِنٍّ َُِْصَ اهللٍّ
َ
ِ أ ََّت َُِْصُ اهللٍّ ٌَ  ُّ َػ ٌَ ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي  وغؽُة ٌة ْؾا﴿[214البقرة:]﴾َواَلٍّ

الثناء،ألمرهكتسميميـيقينيـ،مفبذلؾعمييـافأحسف﴾َورَُقَُٔلُ  اهللُ  وََوَؽَق  َورَُقَُٔلُ  اهلل
النصربوكرزقيـكأمره،لقضائوكتسميمانباإيمانانإالعمييـاألحزاباجتماعزادىـكما:فقاؿ

.(2)"األعداءعمىكالظفر
                                                           

 .23/222ج،ابفعاشكر،التحريركالتنكير(1)

 .24/244ج،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(2)
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 الجميكر: كزيادةالتكاليؼلزيادةكيقكليزيداإليمافأفعمىدليؿاآليةكفي"قاؿ
.(1)"بنقصوينقصلذلؾيزيدككمااألىعماؿ،

اؿىالمَّويفكصؼالزجاج:"كيقكؿ ٍربًفيالمناًفقيفحى ٍرًبفيالمؤمنيفكحاؿالكافريفحى حى
الكيٍفًر،فيكالزيادةالفتنةًإلىكالمسارعةكالركىغىافًكالجٍبفًبالفشؿالمنافقيففكصؼ.الكىاًفريفى
ة﴿فقاؿ،اإليماف،فيالخكؼعندبالثبيكتًالمؤمنيفككصؼ ٍٍّ َ ى َول

َ
ٌُِِٔنَ  َرأ ْؤ ٍُ ْ ـَاَب  ال ْظ

َ
ٔا اْْل ُ  كَةل

َؾا ة َْ ُ  وََغَؽَُة ٌَ ُ  وََوَؽَق  َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ة َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ٌَ ًْ  َو ُْ ةًُة إَِلٍّ  َزاَد ٍَ ة إِي ًٍ .﴾َوتَْكيِي
مْ ﴿:ليـقاؿالمَّوأفكالكعد

َ
ًْ  أ نْ  َظِكبْذُ

َ
ٔا أ ٍِّحَ  دَْؽُػيُ ة اجْلَ ٍٍّ َ ًْ  َول دُِس

ْ
سَُو  يَأ ٌَ  ََ ِي ْٔا اَلٍّ َْ  َػيَ ٌِ  ًْ  َرجْيُِس

 ًُ ُٓ ذْ َقةءُ  َمكٍّ
ْ
اءُ  اْْلَأ ٍّ ٔا َوالَّضٍّ ُ ََ  الؿٍُّقُٔل  َحُلَٔل  َظَّتٍّ  َوُزلْـِل ِي ٔا َواَلٍّ ُِ ٌَ ُّ  آ َػ ََّت  ٌَ ِ  َُِْصُ  ٌَ ََل  اهللٍّ

َ
ِ  َُِْصَ  إِنٍّ  خ  اهللٍّ

]﴾ كَؿِيٌت  ًمميكاشىًديدنازلزاالنكزيٍلزليكاالنبيأصحاباٍبتيًميلىمَّافكذلؾ،[214البقرة: الجنَّةىأفعى
بىاقىدٍكالنٍصرى .(2)"لىييـٍكىجى

" قطب: المشرقةالمؤمنيفكصكرةالمطمئفالكاثؽاإليمافصكرةتأتيثـكيقكؿسيد
مففتتخذالمؤمنة،القمكبيزلزؿالذمالخطر،الخطرلقاءكفياليكؿ،مكاجيةفيالكضيئة،

ة﴿:كاليقيفكاالستبشاركالثقةلمطمأنينةمادةالزلزاؿىذا ٍٍّ َ ى َول
َ
ْؤٌُِِٔنَ  َرأ ٍُ ْ ـَاَب  ال ْظ

َ
ٔا اْْل ُ َؾا كَةل ة َْ ٌَ 

ُ  وََغَؽَُة ُ  وََوَؽَق  َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ة َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ٌَ ًْ  َو ُْ ةًُة إَِلٍّ  َزاَد ٍَ ة إِي ًٍ .﴾َوتَْكيِي

الذمالكربككافالضخامةمفالحادثىذافيالمسممكفكاجيوالذماليكؿكافلقد
عنيـقاؿكما،شديدانزلزاالنزلزليـبحيثالعنؼ،مفلقكهالذمالفزعككافالشدةمفكاجيكه
ِةلَِم ﴿:القائميفأصدؽ ْؤٌُِِٔنَ  ابْذُِلَ  ُْ ٍُ ْ ٔا ال ُ ـاًَل  َوُزلْـِل ْ مفناسانكانكالقد،[11]األحزاب:﴾َمِؽيؽاً  زِل
البشر طاقةكلمبشر، فكقياماالٌمويكمفيـال، النيايةفيالٌموبنصرثقتيـمفالرغـكعمى،
كالمغربكالشاـاليمففتكحإلىكموالمكقؼتتجاكزالتيالبشارةتمؾليـ، الرسكؿكبشارة

كيزعجيـيزلزليـكافيكاجييـحاضرانكافالذماليكؿفإفكمو،ىذامفالرغـعمى،كالمشرؽ
.(3)"أنفاسيـكيكرب

 
                                                           

 .6/345ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاإلسبلمية(1)

عرابو(2)  .2/222ج،معانيالقرآفكا 

.6/33ج،(فيظبلؿالقرآف(3
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 المطمب الرابع
 رؤيتيم البرق خوفًا وطمعاً  

ِي َٔ ُْ ﴿مفاآلياتالتيتبيفرؤيةالمؤمنيفلمبرؽخكفانكطمعانقكلوتعالى: ًُ  اَلٍّ  يُؿِيُس
ْٔـةً  اىَْبْقَ  ػةً  َػ ٍَ ََ َعةَب  َويُجِْنئُ  َو  .[12د:الرع]﴾الَِّلةَل  الكٍّ

 مناسبة اآلية لما قبميا: 

تعالىبقكلوالعبادتعالىخكَّؼلمَّا رادَ  ِإَوذا﴿:
َ
ُ  أ ْٔمٍ  اهللٍّ ً  ثَِل ْٔءا [11]الرعد:﴾ََلُ  َمَؿدٍّ  ـًَل ُق

مفكالنّْقـكجوو،مفالنّْعـتشبوكحكمتوًتعالى،المَّوقدرةعمىدالَّةوأمكروعمىيشتمؿيبماأتبعوي
.(1)كجوو

قاؿ،الثّْالسحبىذهءىينشأنوكىكاقدرةمظاىرمفلمظيرعرضكفياآلية 
مفيرسؿكأنوالماء،عمىالٌسففريسيّْييكماالسماء،جكٌيفسٌيرىاكييالغزير،بالماءالمحممة

تمؾتنطمؽحيث،اقدرةإلىتشيرسماكيةإشارةيى،المعةنبركقانالٌسحبتمؾبيف
 .(2)السحبتحمموالذمالماءىذامفالممتيبة،الناريةالشرارات

ٍػةً ﴿ قكلو:كفي :فيوعدةتأكيبلت:﴾يؿيسً اىبق ػٔـةً َو

 .كتطمعكفتخافكفماأككمطمعانمخكفان .1

 .لممقيـكطمعنالممسافرخكفنايؿ:كق .2

 .األنزاؿألىؿكطمعانالبنياف؛ألىؿخكفان:كقيؿ .3

النكريطمعفالنكر،كنارهنكرهالبرؽألف؛مكعكدانكطمعانمكعكدانخكفانيريكـكقيؿ: .4
أنوترلأال؛نارانفيياألفاآلخرة؛فيالمكعكدةالنارتخكؼكالنارالجنة،فيالمكعكد

.(3)أصابومفعمىخيؼاشتدإذا

 قطب: سيد طبيعةمفناشئةفييالككنية،الظاىرةىذهيريكـالذمالٌموىككيقكؿ
البرؽكمنيا،كظكاىرىاخصائصيالياكجعؿالخاص،النحكىذاعمىىكخمقياالتيالككف
صاعقة،إلىيتحكؿقدكألنواألعصاب،ييزبذاتوألنوفتخافكنونامكسوكفؽإياهيريكـالذم

                                                           

.4/444ج،أبيحياف،البحرالمحيطفيالتفسير(1)
.5/64الخطيب،جالتفسيرالقرآنيلمقرآف،انظر:(2)
 .4/436ج،ماتريدم،ال(انظر:تأكيبلتأىؿالسنة(3
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يعقبوفقدكرائو،مفالخيرفيكتطمعكف،تجاربكــكيتٍمىمَّعىكمارومدمّْبسبيؿونذيرانيككفقدكألنو
.لؤلنيارالمجرملممكات،المحييالمدرارالمطر

عةَب  َويُجِْنئُ ﴿ كاحدتوجنساسـكالسحاب-السحابينشئالذمكذلؾكىك﴾الِّلةَل  الكٍّ
كتيطؿالسحب،تتككفكتركيبوالككفىذاخمقةفينامكسوؽىفٍكًفى.بالماءالثقاؿ-سحابة

كمعرفة،أمطارىطمتكالسحبتككنتماالنحكىذاعمىالككفخمقةيجعؿلـكلك،األمطار
كالركعتيا،مفشيئانالككنيةالظاىرةىذهتفقدالاألمطارىطكؿككيفيةالسحب،تتككفكيؼ
نامكسككفؽ،الٌموإالأحديصنعولـخاصككنيتركيبكفؽتتككففيي.داللتيامفشيئان
الٌموعبيدمفأحدسنوفييشترؾلـالتركيبىذايحكـمعيف يخمؽلـالككفىذاأفكما!
.(1)!نامكسوذاتوفيركبالذمىككالنفسو،

ا اكمفاآلياتالكريمة المؤمنيف عمىرؤية تعالى:لتيتدؿُّ قكلو كطمعان، لبرؽخكفان
ة  ﴿ َٓ ِ د ْٔ ةًء َذيُْعِِي ثِِّ اْلرَْض َبْػَؽ َم ٌَ ةءِ  ٍَ ََ الكٍّ ًػة َويُْنُل ٌِ ٍَ ََ ًُ اىَْبَْق َػْٔـًة َو َْ آيَةدِِّ يُؿِيُس إِنٍّ ِف َوٌِ

ٍْٔم َحْػلِئَُن  :]﴾ذَلَِم آليَةٍت ىَِل [24الرـك

ٍكفنالكـإذقاؿالطبرم:" خى البىٍرؽى ـي اكنتـسٍفرا،أفيقكؿتعالىذكره:كمفحججوييًريكي
 بوفتتأٌذكاتيمطركا يينزؿي)كتخصبكافتحيكاتمطركا،أفإقامة،فيكنتـإذالكـكطىمىعنا، ًمفىكى
مىاءنالسَّماءً يقكؿ( كيخرجفتنبتالميتة؛األرضالماءبذلؾفيحيي،مطرانءالسمامفكينزؿ:
كذلؾذلؾفعموفيإف:يقكؿ(آليىاتوذىًلؾىًفيًإفَّ)كدركسياجدكبيايعنيمكتيا،بعدزرعيا
.(2)"كأدلتوحججواعفيىٍعًقميكفىًلقىٍكـوكأدلةنلعبران

 الزحيمي: خكفانالبرؽ،إراءتكـقدرتوعظمةعمىأيضانالدالةآياتوكمفأمكيقكؿ
اإلنسافلحياةإليوالمحتاجالمطرمفتحبكففيماكطمعانالمتمفة،الصكاعؽمفكغيرهلممسافر
ُِل ﴿:قاؿكماكالنبات،كالحيكاف ََ  َويَُْنّ ٍةءِ  ٌِ رَْض  ثِِّ  َذيُْعِِي  ٌةءً  الكٍّ

َ
ْٔدِٓة َبْػؽَ  اْْل مابعدأم،﴾َم

زكجوكؿّْمفكأنبتتكربتاىتزَّتالماءجاءىافمماشيء،كالفييانباتالىامدةكانت
ةٌَِؽةً ﴿،قاؿتعالى:بييج َْ رَْض 

َ
ِ َودََؿى اْْل

َْ ُُكّ ُْبَذَْخ ٌِ
َ
ََْْتٍّْت َوَربَْخ َوخ ةَء ا ٍَ ْ ة ال َٓ ِْلَة َغيَيْ ـَ ْ ُ

َ
ـَإِذَا خ

.(3)[5:الحج]﴾ َزْوٍج ثَِٓيٍش 

 
                                                           

.4/344ج،فيظبلؿالقرآفانظر:((1
.66-24/65ج،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(2)
 .23/53التفسيرالمنير،جانظر:(3)
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 خامسالمطمب ال
 يم الفمك مواخر ابتغاء فضل ا رؤيت

اآلياتالدالةعمىرؤيةالمؤمنيفلمفمؾابتغاءفضؿاكرجاءشكرهعمىنعمومف
َٔاِػؿَ  اىُْفيْمَ  َودََؿى﴿كفضموقكلوتعالى: ٔا ذِيِّ  َم َْ  َوِِلَبْذَُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ًْ  ـَ  [14النحؿ:]﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس

.(1) لمرككبفيوأمكاتعالىيمتفعمىعبادهبتذليموالبحرليـ،كتيسيره

 َٔاِػؿَ  اىُْفيَْم  َودََؿى ﴿قكلو: ىذاكفىالمفرد،إلىالجمعخطابعفعدكؿ"﴾ ذِيِّ  َم
كراءمفنظرهيككفأفدكفبذاتو،إلييااإلنسافنظركتكجيوالظاىرة،ىذهإلىعنايةمزيد
التيالفمؾىذهيفكحكمتو،اقدرةمظاىربعضبنفسوليشيدكذلؾمعيـ،أكاآلخريف،نظر
أنؾحيفعمى..كمتاعإنساف،مفعميياكمابأثقاليا،ظيرهعمىمحمكلةالماء،عبابتمخر
القاعإلىليكتحصاةالماءىذايفألقيتلك التيالسففىذهيحمؿالماء،بيذافكيؼ!

.(2)"قاعو؟إلىتيكلأفدكفظيره،عمىكالجباؿ

 اآلية: معنى في السعدم أميقكؿ العجاجالبحرفيتمخركالمراكبالسففكترل
كتجاراتيـكأمتعتيـكأرزاقيـالمسافريفتحمؿآخر،إلىقطرمففيوتسمؾحتىبمقدميااليائؿ
كىيأىااألشياءىذهلكـيسرالذم،كلعمكـتشكركفعمييـاكفضؿاألرزاؽبيايطمبكفالتي

مفالعبادأعطىحيثكالثناء،كالشكرالحمدتعالىفمموبيا،مفَّالذماعمىكتثنكف
نحصيالسألكه،ماكؿمفكآتاىـيتمنكف،ماكأعمىيطمبكف،مافكؽكمنافعيـمصالحيـ

.(3)نفسوعمىأثنىكماىكبؿعميوثناء
 تعالى: قاؿ ا، ابتغاء لمفمؾمكاخر عمىرؤيتو ايضان اآلياتالدالة  َودََؿى ﴿كمف
َٔاِػؿَ  ذِيِّ  اىُْفيْمَ  ٔا َم َْ  ِِلَبْذَُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ًْ  ـَ [.12فاطر:]﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس

الماءتمخرمكاخرالبحارتمؾكؿفيالسففكترل:ذكرهتعالىيقكؿيقكؿالطبرم:
معايشكـ،مفالفمؾفيالبحارىذهفيبرككبكـلتطمبكا،مرتإذاإياهخرقياكذلؾبصدكرىا،

                                                           

.32/344ج،الزحيمي(التفسيرالمنير،(1
.256-5/355الخطيب،ج(التفسيرالقرآنيلمقرآف،(2
 .245ص،(انظر:تيسيرالكريـالرحمففيتفسيرالكبلـالمناف(3
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طيباتمفمنورزقكـكمالكـ،ذلؾتسخيرهعمىاكتشكركاتجاراتكـ،فيفيياكلتتصرفكا
.(1)الحميكفاخرالرزؽ

ٔاِػؿَ  ذِيِّ  اىُْفيَْم  َودََؿى﴿:"(2)قاؿابفكثير ريهيأىمٍ﴾َم تىشيقُّويتىٍمخي كًميىاكى ٍيزي ميقىدّْمييىاكىىيكىًبحى
ـي ؤىييٍشًبويالًَّذماٍلميسىنَّ ٍؤجي ٍدريهيكىىيكىالطٍَّيرًجي .(3)"صى

ٔا﴿":كقكلو َْ  ِِلَبْذَُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ـٍأىم﴾ـَ قًميـو،قيٍطرإلىقيٍطرومفبالتّْجارةًبأٍسفىاًركي ،ًإٍقًميـوإلىكا 
﴿ ًْ ـٍتشكركفأم﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس ،الخمؽىىذالكـٍتسخيًرهًعمىربَّكي ـى البحر،كىكالعظي

رىقدبقيدرتوًبؿمنو،شيءهعميكـيمتنعيكالأردتـ،أيفتذىبكفشئتـ،كيؼفيوًتتصرَّفكفى لكـسخَّ
.(4)"كرحمتوفضمومفالجميعاألرض،فيكماالسمكاتفيما

"يقكؿالزحيمي الماء،شاٌقةالبحرفيالسففالناظرأيياتبصرأمفيمعنىاآلية:
بالتجارةبأسفاركـلتطمبكاآخر،إلىقطرمفالتجارةكأنكاعكاألقكاتالمؤفحاممةمدبرة،مقبمة
العظيـ،البحرىذالكـتسخيرهعمىربكـشاكريفأكالتشكركاا،فضؿمفالبمدافبيف

أردتـأيفكتذىبكفشئتـ،كيؼالبحرفيتتصرفكففإنكـالنعـ،مفعميكـبوأنعـماكعمى
فضمومفكاألرضالسمكاتفيماجميعلكـسخرقدتعالىبقدرتوبؿمانع،كالعائؽدكف

.(5)"كرحمتو

األكلى فياآلية َٔاِػؿَ  اىُْفيْمَ  َودََؿى ﴿كالسرفيتأخيرالجاركالمجركر)فيو( ﴾ ذِيِّ  َم
َٔاِػؿَ  ذِيِّ  اىُْفيَْم  َودََؿى ﴿فياآليةالثانيةكتقديمو .﴾ َم

ًْ ﴿فيآيةالنحؿتقدـالكبلـعمىكسائؿالنقؿ،ذكراألنعاـأنو ة ىَُس َٓ جَْػةَم َػيََل
َ
َواْْل

ُزئُنَ 
ْ
ة دَأ َٓ َِةـُِع َوٌِِْ ٌَ ة دِْفٌء َو َٓ ]﴾ذِي  َواْْلَِؾةَل  َواخْلَيَْو ﴿البغاؿكالحميرك،ثـذكرالخيؿ[5النحؿ:

                                                           

 .234-24/227ججامعالبياففيتأكيؿآمالقرآف،(انظر:(1

بفدرعالقرشيالبصرمثـالدمشقٌي،أبكالفداء،عمادالديف:ىكإسماعيؿبفعمربفكثيربفضكٌ(2)
ىػكرحؿ544حافظمؤرخفقيو.كلدفيقريةمفأعماؿبصرلالشاـ،كانتقؿمعأخلوإلىدمشؽسنة
ط(ك)شرح-فيطمبالعمـ،كتكفيبدمشؽ،تناقؿالناستصانيفوفيحياتو،مفكتبو)البدايةكالنياية

.4/337ج،زركمي،الانظر:األعبلـط(.-،ك)تفسيرالقرآفالكريـلـيكمموصحيحالبخارم(


.4/256جتفسيرالقرآفالعظيـ،(3)
 

 .نفسالجزءكالصفحة،(المرجعالسابؽ(4

.222-22/224التفسيرالمنير،ج((5
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ٍِيَ  ة َواْْلَ َْ ة َويَْؼيُقُ  َوزِيَِحً  ىََِتَْنجُٔ ٍُٔنَ  ََل  ٌَ ،كىذهكسائطنقؿبرية،ثـذكرالفمؾ[8النحؿ:]﴾َتْػيَ
ؽكسائطالنقؿقدَّـصفتياالفمؾفيسياكىيكاسطةنقؿبحرية،فمماذكركسائطالنقؿكذكر

عمىالبحر،ك)فيو(متعمؽبالبحرلذلؾلـيتقدـعمىكممة)مكاخر(،أمافيآيةفاطرفالكبلـ
.(1)البحرفقدـضميرالبحر)فيو(عمىالبحركليسعمىكسائطالنقؿ،ككؿالكبلـعمى



































                                                           

.3/34،جالسامرائيساتبيانيةلسكرالقرآفالكريـ،لمانظر:((1
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 المطمب السادس
 ؤية بمقيس الصرح في مممكة سميمانر 

 أيضان الدنيكية المؤمنيف رؤل سميمافكمف مممكة في بمقيسالصرح كيصؼ، رؤية
ُؿوا كةَل  ﴿ سبحانوذلؾفيقكلو: ْٓذَِؽي َجُِْظؿْ  َغؿَْمٓة ىَٓة َُّسِ َت

َ
مْ  خ

َ
ََ  دَُسٔنُ  أ ٌِ  ََ ِي ْٓذَُؽونَ  َل اَلٍّ  *َح

ة ٍٍّ َْهؾا رِيَو  صةَءتْ  ـَيَ
َ
ُّ  كةىَخْ  َغؿُْممِ  أ ٍُّ

َ
َٔ  َند ودِحَِة ُْ

ُ
ًَ  َوأ َْ  اىْػِيْ ٍِّة َرجْيِٓة ٌِ ٍِيَ  َوُك ْة *ُمْكيِ  ٌة وََوؽٍّ

َْ  َتْػجُؽُ  َكَُْخ  ِ  ُدونِ  ٌِ ة اهللٍّ َْ  َكَُْخ  إٍُِّٓ ْٔمٍ  ٌِ ََ  كَ ة* َكـِؿِي ٍٍّ ُّ  ـَيَ ْ د
َ
ُّ  َرخ َْ  َوَكَنَفْخ  جُلٍّحً  َظِكبَذْ ة َخ َٓ  َقةَريْ

ُّ  كَةَل  حٌ  إٍُِّ ؿٍّدٌ  ََصْ ٍَ َْ  ُم َٔارِيؿَ  ٌِ ٍُْخ  إِّّنِ  رّب كَةىَْخ  كَ ٍُْخ  َجْفِس  َظيَ ْقيَ
َ
عَ  َوأ ةنَ  ٌَ ٍَ ِ  ُقيَيْ  رَّبِ  هلِلٍّ

ٍِيَ  َ  [.44-41النمؿ:]﴾اىَْػةل

ختبرفيمياكعقمياكليذاقاؿ:يليالهأفيغيرحميىذاالعرشكينكرأمرسميماففقد
﴾ـيٍة صةءت كيو أْهؾا غؿمم كةىخ نأُّ ْٔ *ُِظؿ أدٓذؽي أم دسٔن ٌَ اَليَ َل يٓذؽون ﴿

كىذامففطنتياكغزارةفيمياألنيااستبعدتأفيككفعرشياألنياخمفتوكراءىابأرضاليمف
عفسميمافؿاتعالىإخبارانيقدرعمىىذاالصنعالعجيبالغريبقاأحدانكلـتكفتعمـأفَّ

ووؽْة ٌة َكُخ دػجؽ ٌَ دون اهلل إُٓة َكُخ  *وأودحِة اىػيً ٌَ كجيٓة وكِة مكيٍي ﴿كقكمو:
ٔم َكـؿيَ مفدكفا﴾ٌَ ك ىيكقكميا ليا الشمسالتيكانتتسجد عبادة أمكمنعيا

. (1)دىـعمىذلؾلديفآبائيـكأسبلفيـاللدليؿقادىـإلىذلؾكالحااتباعان

ف" أبيضسميماف زجاج مف طريقيا عمى قصرنا ليا فبنكا قدكميا الجف أمر قد كاف
أىممس،كأجرلمفتحتوالماء،كألقىفيالماًءمايككففيوعادةمفحيتافكأصداؼ،ككضع
عمىالديف، مفنبكتو،كثباتنا كتحققنا ألىمره، استعظامنا ليزيدىا فجمسعميو، فيصدره، سريره

فأىرادبذلؾتعرؼحاليا،يجافىمقاـالنبكةكقداسةكماقيؿمفأنوذكرتع ندهبأنياشٍعراءي
ُّ جُلٍّحً ﴿األنبياء،كقكلوتعالى: ُّ َظِكبَذْ ْ د

َ
ة َرخ ٍٍّ معناه:فممارأىتالقصر،كعاينتىيئتوكأىحكالو﴾ـَيَ

كبيا،الماًءحذرنامفأىفيبتؿطرؼثظنتوماءنغٍمرنافكشفتعفساقييا،فعؿمفيريدخكض
كحذرىاكقاؿليا:إنوصرحمممسمفزجاجأىبيض ذلؾ،كأىحسدىشتيا كرأىلسميمافمنيا

فبلتحذر السابغة،بمبلنيكالتخافمصاؼ، كالنعمة الفائقة، القدرة قالتبمقيسكقدرأتىذه

                                                           

.2/274ج،األنبياء،ابفكثير(انظر:قصص(1
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 سميماف -عمى -قالت ٍُْخ َجْفِس ﴿: بقيام﴾رَّبِ إِّّنِ َظيَ كتأخيي: الشمس، عبادة رعمى
.(1)"،كأسممتربالعالميفمعسميمافمتابعةلويإسبلم
 "ٔاريؿ ٌَ ٌٍؿد َصح إُّ كةل﴿العزيزالتنزيؿكفيالعاليالقصر:الصرحك  ﴾ك

كفيالسحاببناطحةالمحدثكفعنوكيعبرالسماءفيالذاىبالعاليكالبناء [44النمؿ:]
َِ  ْةٌةنُ  ية﴿العزيزالتنزيؿ ْ :غى]﴾ىػل أثيؼ اْلقجةب ََصْظةً  َِل  اث .(2)"[36اًفرو

 ْةٌةنُ  ية﴿ القصركقكلو:"الصرح:كقيؿ  َِ ْ :]﴾ ََصْظةً  َِل  اث اًفرو الدَّارً[36غى ٍحفي صى ًقيؿى .(3)"كى

 (4)"الصرح:القصركيطمؽعمىكؿبناءمرتفع"كقيؿ.

 ببلطهاٌتخذليامفقكارير،كجعؿتحتوماءهكسمؾ"كقيؿ ٍرحي  .(5)"الصَّ

كظيرالماء،فكؽأرضيتوأقيمتالبمكر،مفقصرانالمفاجأةكانتلقد"سيدقطب:يقكؿ
ساقييا؟عففكشفت،المجةتمؾستخكضأنياحسبتالصرحادخميلياقيؿفمما،لجةكأنو
ُّ  كةَل ﴿:سرىاعفسميمافلياكشؼالمفاجأةتمتفمما حٌ  إٍُِّ ؿٍّدٌ  ََصْ ٍَ َْ  ُم ٔارِيؿَ  ٌِ ﴾كَ ككقفت!

لومسخرسميمافأفعمىكتدؿالبشر،تعجزالتيالعجائبىذهأماـمدىكشةمفجكءةالممكة
عبادةمفسمؼفيمالنفسيابظمميامعترفةكناجتوالٌمو،إلىفرجعت،البشرطاقةمفأكبرقكل
مىٍيمافىمعىإسبلمياىمعمنةغيره .(6)"سي
 

 

 

 

 

                                                           

 .3466-5/3465ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاإلسبلمية(1)

.3/332جمصطفى،الزياتكآخركف،،الالمعجـالكسيط((2
.22/337ج،رازم،المفاتيحالغيب(3)
 .34/427ج،سيدطنطاكم،الكسيط(4)

.4/443ج،جكزم،الزادالمسيرفيعمـالتفسير(5)
 .5/423جفيظبلؿالقرآف،(6)
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 المطمب السابع
 حرقياؤية أصحاب الجنة جنتيم بعد ر 

  تعالى: ا قاؿ القمـ، سكرة في الجنة أصحاب ًْ  إٍُِّة﴿كردتقصة ُْ َُة ْٔ ة ثَيَ ٍَ َُْٔة َن  ثَيَ
ْوَعةَب 

َ
ٍِّحِ  أ ٔا إِذْ  اجْلَ ٍُ كَْك

َ
ة أ َٓ ٍِّ ٌُ ةَف  * يَْكتَسُِْٔنَ  َوََل  * ُمْىجِِعيَ  ََلَِْصِ َُ ة َذ َٓ ةنٌِؿ  َغيَيْ ََ  َْ ًْ  َرّبِمَ  ٌِ ُْ  َو

ٍُٔنَ  ِ ْوجََعْخ  * َُةن
َ
ًِ  ـَأ ِي نِ  * ُمْىجِِعيَ  َذذََِةَدْوا * ََكلِصٍّ

َ
ًْ  لََعَ  اْؽُؽوا أ ًْ  إِنْ  َظْؿزُِس  * َوةرٌِِيَ  ُنِْذُ

ٔا يَُل َُ ًْ  ـَةجْ ُْ نْ  *َحذََؼةَذذُٔنَ  َو
َ
ة ََل  أ َٓ ٍِّ ْٔمَ  يَْؽُػيَ ًْ  اَْلَ ََ  َظْؿدٍ  لََعَ  وََؽَؽْوا * مِْكِهيٌ  َغيَيُْس ة * كَةدِرِي ٍٍّ  ـَيَ

ة َْ ْو
َ
ٔا َرأ ُ نَ  إٍُِّة كَةل ةىَّٔ ٌَ َ َُ  ثَوْ *  ل ًْ  كَةَل  * َُمُْؿوُمٔنَ  ََنْ ُٓ ُُ وَْق

َ
ًْ  أ َ ل

َ
كُوْ  خ

َ
ًْ  أ ََْٔل  ىَُس َ ٔا * تَُكّجُِعٔنَ  ل ُ  كَةل

ٍِّة إٍُِّة َرّبَِِة ُقجَْعةنَ  ٍِيَ  ُن ِ ْرَجَو  * َظةل
َ
ًْ  ـَأ ُٓ ٌُ ٔا * َحَذًَلَوُمٔنَ  َبْػٍي  لََعَ  َبْػ ُ ٍِّة إٍُِّة يَةَويْيََِة كَةل ةِديَ  ُن ََ * 

نْ  َربََِّة َغَس 
َ
ة َػْيًا ُحجِْؽَِلَة أ َٓ ْ ِ  َوىََػَؾاُب  اىَْػَؾاُب  َنَؾلَِم  * َراِؽجُٔنَ  َرّبَِِة إََِل  إٍُِّة ٌِِ ْزَبُ  اآْلِػَؿة

َ
ْٔ  أ َ ٔا ل  ََكُُ

ٍُٔنَ  .[33-17القمـ:]﴾َحْػيَ

 :اآليات مناسبة

كبنيف،ماؿذاككنوألجؿأنوغيرهأكالمغيرةبفالكليدعفتعالىاذكرأفبعد"
تعالىأنواتاآليىذهفيبٌيفاإلنكار،سبيؿعمىاالستفياـبطريؽكتمرد،كعصىككفرجحد
اطاعةفييصرفوىؿليعرؼكاالمتحاف،االبتبلءسبيؿعمىكالبنيفالماؿأعطاهإنما

الببلءأنكاععميوكيصبعنو،فيقطعيابيايكفرأـالنعمة،مففيزيدها،نعـكيشكر
النعـيشكركاأفكٌمفكاالثمار،ذاتالجنةأصحابكمثؿمكةأىؿكمثؿىذافيكمثموكاآلفات؟
.(1)"كمياالثماراحرميـالمساكيف،كحرمكاالنعمةجحدكافمماحقكقيـ،الفقراءكيعطكا

 رجبلنإفكحكؿقصةأصحابالجنةيقكؿالقشيرم: لوكانتاليمفأىؿمفصالحان
،مفيجذهفمـالمنجؿتعٌداهماكؿلممساكيفككافبنيف،ثبلثةلوككافمثمرةجنة فإذاالكـر
مفالقطاؼأخطأهفمالممساكيف،أيضانفيكالبساطعفسقطءيشفكؿالبساطعمىطرح
الماؿىذاإفٌ:كرثتوقاؿىكماتفمماماؿ،منويجتمعككاف،لممساكيفيدعوككرمونخمو
افأىمؾشيئا،لمفقراءيعطكاأالكأقسمكاأبكنا،يفعموكافمانفعؿأفيمكنناكالفينا،تفٌرؽ
المسكٌد،كالميؿكأصبحت،.ثمارىـفأحرقتآفةالسماءمفعميياأرسؿ،فكتابكاافندمكجٌنتيـ
يرفعكفالفانطمقكاالصراـ،أردتـإفحرثكـعمىاغدكاأف:الصبحكقتبعضانبعضيـفنادل

،المساكيفعمىمنيـغضبعمىالصراـإلىكقصدكا،أحديسمعيـلئبلبينيـفيماأصكاتيـ

                                                           

 .37-27/36جالزحيمي،(التفسيرالمنير،(1
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قالكااستؤصمتكقدالجنةرأكافمٌما جنتناىذهليست: قالكاثـ!! حرمناكلكٌنا،جٌنتناىذهبؿ:
فخيرىا قاؿ، كاألحسف منيـ األعدؿ أخكىـ ـٍأىقيؿٍأىلىـٍ»ليـ ؟لىٍكاللىكي أم«تيسىبّْحيكفى تستثنكف:

بّْناسيٍبحافىقاليكا»فبعدىا،اشاءإف:كتقكلكف بعضعمىبعضيـأقبؿثـ«ظاًلًميفىكينَّاًإنَّارى
.(1)ىكذاعذابالدنيافكيؼيككفعذاباآلخرة؟كيقكلكفيتبلكمكف،

ثمرىايقطعكاأفعمىرأييـقرَّلقدكيقكؿسيدقطبمعمقانعؿقصةأصحابالجنة:
عميو،النيةكعقدكاىذا،عمىكأقسمكا،لممساكيفشيئامنويستثنكاأفدكفالباكر،الصباحعند
يدبركىكينامكف،كمايناـالالٌمو،كلكنيـغافمكفاليعرفكفأفَّاعتزمكهفيماالشربيذاكباتكا
المساكيفبنصيبكبخؿلمخير،كمنعبالنعمةبطرمفبيتكاماعمىجزاءيدبركف،ماغيرليـ

فحصمتالمعمكـ فخفيةفيمفاجأةال، دبركا،كمامبكريفيصحكفأكالءىـياكالناسنياـ،
التدبير،إحكاـفيزيادة،كسككفخفكتفييتحدثكف،اعتزمكامالينفذكابعضانبعضيـكينادم

تذىبف،مفالسماءفأرسؿاإلىبستانيـناران،المساكيفمنوكيحرمكاليـ،كموالثمرجنكالي
كموبثمرىا فعالرىيبالخفيالطائؼذلؾبعدالثمارمقطكعةىيكأنماكىاكرأ، رأكىا، ندما

رفكابأنيـكانكاضاليف.تفكجئكابماحصؿ،كاع

أكسطيـيتقدـكالمنع،البطركعاقبةكالتبييت،المكرعاقبةبيـحاقتكقدكاآلف
فريدكىكخالفكهماعندتابعيـكلكنو،رأييـغيررأملوكافأنوكيبدك-كأصمحيـكأعقميـ

ناليـكماالحرماففنالورآهالذمالحؽعمىيصركلـرأيو،في مفكافمايذكرىـكلكنو،
ككتكجييونصحو  بالتسبيح، ربيـاألكاففكاتبعدليـ كيسبحكف أخييـ لكبلـ يسمعكف

ٔا﴿:كيعترفكفبظمميـ ُ ٍِّة إٍُِّة َرّبِِة ُقجْعةنَ  كةل ٍِيَ  ُن ِ  ﴾ظةل
ىااآلخريفإلىبالمكـكيتكجوالعاقبة،تسكءماعندالتبعةمفشريؾكؿيتنصؿككما

ْرجََو ﴿:يصنعكفأكالءىـ
َ
ًْ  ـَأ ُٓ ٌُ التبلكـيترككفأكالءىـىاثـ  ﴾َحذًَلَوُمٔنَ  َبْػٍي  لََع  َبْػ

الجنةمفكيعكضيـليـ،الٌمويغفرأفعسىالرديئةالعاقبةأماـبالخطيئةجميعانليعترفكا
 اىَْػؾاُب  َنؾلَِم ﴿،فعقَّباعمىذلؾبقكلو:كالتدبيركالكيدكالمنعالبطرمذبحعمىالضائعة
ِ  َوىََػؾاُب  ْزَبُ  اآْلِػَؿة

َ
ْٔ  أ َ ٔا ل ٍُٔنَ  َكُُ أفمكةأىؿالمشرككففميعمـبالنعمةاالبتبلءككذلؾ﴾َحْػيَ

ابتبلءمفأكبرىكماليحذركاثـ،االبتبلءكراءماذاكلينظركااابتبلىـكماابتمىأىؿالجنة
ٍُٔنَ ﴿:الدنياكعذابالدنيا ٔا َحْػيَ ْٔ َكُُ َ ْزَبُ ل

َ
(2)﴾َوىََػؾاُب اآْلِػَؿةِ أ

. 

                                                           

 .424-4/437ج،لطائؼاالشاراتانظر:((1

.22-34/23ج،(انظر:فيظبلؿالقرآف(2
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:اتاآلياتىدايكقدذكرالجزائرمأفمف

السراءاالبتبلء" .1 عند الشاكركف الناس كأسعد كالشر بالخير أم كالضراء بالسراء يككف
الصابركفعمىطاعةاكرسكلوعندالضراء.

إلىالشكركالصبر.انمشركعيةالتذكيربأحكاؿالمبتميفكالمعافيفليتخذمفذلؾطريق .2

ـالذمكافيتصدؽصبلحاآلباءينفعأبناءالمؤمنيففقدانتفعأصحابالجنةبصبلحأبيي .3
عمىالمساكيفمفغمةبستانوكعبلمةانتفاعيـتكبتيـ.

كأفتركويكقعفياإلثـكلذاإذاحنث،مشركعيةاالستثناءفياليميفكأنوتسبيحتعالى .4
الحالؼلـيستثفتمكثتنفسوبآثـكبيراليمحىإالبالكفارةالشرعيةالتيحددىاالشارع

عشرةمساكيفأكعتؽرقبةفإفلـيقدرعمىكاحدةمفىذهاألنكاعكىيإطعاـأككسكة
.(1)"صاـثبلثةأياـليمحيذلؾالذنبمفنفسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                           

 .3/234أيسرالتفاسير،ج(1)
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 المبحث الثاني 
 رؤى الكافرين الدنيوية

الدنيكيةكتنكعتفيالقرآفالكريـ،كقدتتبعتالباحثةىذهالرؤلتعددترؤلالكافريف
كحصرتيافيالمطالباآلتية:

  ولالمطمب األ 
 من دبر دَّ قُ   رؤية الشاىد قميص يوسف

سيدنامنياىربعفنفسوككقعمنياماكقع،عندماراكدتامرأةالعزيزيكسؼ
الخمؼ،أثرهفيفاتبعتومنيافرارانمنوليخرجالبابطالبانيكسؼ مف كمزقتقميصو ،

ٔءاً  ﴿:عميوكحرضتوبالكبلـدرتوافبالبابلدلزكجياكجداف ْْيَِم ُق
َ
راَد ثِأ

َ
َْ أ ٌَ ـاُء  ة َص ٌَ كةىَْخ 

 ًٌ َِل
َ
ْو َغؾاٌب أ

َ
ََ أ ْن يُْكَض

َ
ساحتياكنزىتعرضياكبرأتالمتيمةكىياتيمتو،[25يكسؼ:]﴾إَِلٍّ أ
َْ َجْفِس ﴿:يكسؼقاؿفميذا عندالحؽيقكؿأفإلىاحتاج،[26يكسؼ:]﴾كةَل ِِهَ راَوَددِِْن َخ

ْْيِٓة﴿،الحاجة
َ
َْ أ كلـيحكـعيوبالكفرالميدفيصغيرانكافقيؿ[26]يكسؼ:﴾وََمَِٓؽ مةٌِْؽ ٌِ

.إليياقريبانكقيؿبعمياإلىقريبانرجبلنكافكقيؿعباسابفقالو

﴿ ُّ ٍِيُى ََ اىَْكذِبِيَ إِْن َكَن كَ ٌِ َٔ ُْ َْ ُرجٍُو ـََىَؽكَْخ َو قديككفألنوأم[26]يكسؼ:﴾كُؽٍّ ٌِ
ََ ﴿قميصومقدـقدتحتىفدافعتوراكدىا ٌِ َٔ ُْ َْ ُدثٍُؿ ـََهَؾثَْخ َو ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيُى ِإَوْن َكَن كَ

ةدِرِيَ  لذلؾقميصوفانشؽفيوكتعمقتفاتبعتومنياىربقديككفألنوأم[27يكسؼ:]﴾الىٍّ
ٍَّ ﴿:تعالىقاؿكليذا،كافككذلؾ ٍَّ إِنٍّ َنيَْؽُز َْ َنيِْؽُك ٌِ ُّ َْ ُدثٍُؿ كةَل إٍُِّ ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيَى ة َرأى كَ ٍٍّ ـَيَ
 ًٌ ثـ،بالباطؿتيمتيواثـنفسوعفراكدتيوأنتًمكركفمفجرلالذمىذاأم[28يكسؼ:]﴾َغِظي
ُٔقُؿ ﴿:فقاؿصفحانىذاعفبعمياأضرب َؾا يُ َْ  َْ ْغؿِْض َخ

َ
ألحدتذكرهالأم [29ؼ:يكس]﴾أ

منياصدرالذملذنبياستغفارباالكأمرىاكاألحسفاألليؽىكاألمكرىذهمثؿكتمافألف
فمصركأىؿ،عميواتاباإلىتابإذاالعبدفإفربياإلىكالتكبة يعبدكفكانكاكا 
ذلؾفيلوشريؾالكحدهاىكبياكيؤاخذالذنكبيغفرالذمأفيعممكفأنيـإالاألصناـ
عفيؼأنوإالمثموعمىلياصبرالمارأتألنياالكجكهبعضمفكعذرىابعميالياقاؿكليذا



100

فقاؿالناحيةسميـالعرضءمبرنزيو َِهَِي ﴿: ََ اخْلة ُْجِِم إٍُِِّم ُنِِْخ ٌِ ﴾َواْقذَْؾفِؿِي َِلَ
 .(1)[29يكسؼ:]

ٍَّ ﴿ قكلو:كيقكؿالمراغيفي ٍَّ إِنٍّ َنيَْؽُز َْ َنيِْؽُك ٌِ ُّ َْ ُدثٍُؿ كةَل إٍُِّ ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيَى ة َرأى كَ ٍٍّ ـَيَ
 ًٌ نظرإلىالقميصكرألالشؽِّ:"﴾َغِظي كذبًوًمفالخمؼأيقفبصدؽقكلًأمفمما يا،كاعتقد
ىذامحاكلةلمتنصؿمفجرمياباتياميالوبضركبالكيدالمعركفةعفالنساء،فيككقاؿإفِّ

إلىذلؾسبيبل،ككيدالنساءماكجدفىالتبرممفخطاياىفِّيففييف،فيفيجتيدفىعامةهةهسنِّ
القً كاليفطنكفلحيميفٍعظيـ كالشؾأفىذهبؿلمرجاؿبو، قدرالمستطاع، حتىيدفعكىا
.(2)"منوبراءيفقريبليااليتيـبالتحامؿعميياكالبظممياكتجريحيابرمييابماىشيادةم

نمااستعظـكيدىفَّر،الحيمةكالمكيعنيبالكيد:ك" فيتأثيران،ألنوألطؼكأعمؽبالقمب،كأشدُّكا 
.(3)"النفس

  

                                                           

،بتصرؼ422-3/423ج،ابفكثير،(قصصاألنبياء(1
 .32/343ج،(تفسيرالمراغي(2

.4/354ج،قاسمي،المحاسفالتأكيؿ(3)
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 نيالمطمب الثا
 وتقطيع ايديين يوسف رؤية النسوة 

مزالؽفيالمرأةأكالرجؿينزلؽأفكالشرؼكالعرضالعفةكقكانيفالسكيةالفطرةتأبى"
المناصبرفعةألفكالزعماءالقادةنساءمفاالنحراؼكافإذااالستيجافكيزدادالفاحشة،

الرفيعالمثؿألنيـاألمكرؼفاسكسالٌدناياعفيترفعكفكتجعميـأصحابيا،مكاقؼمفترفع
لذا،كرامتوكامتينتخطؤه،كبرمرتبتو،كازدادتاإلنسافعبلفكمما،يتبعكنيـالذيفلمناس

كدفعفعمياتسكيغفأرادتالعزيز،امرأةزليخةسقطةعفالخبرشيكعمصرنساءاستنكرت
كقد،(1)"الٌنساءفتنةمفتخٌمصانالسجكفقيعاففيبوالٌزجإال يكسؼكأبيعنيا،المبلمة
َٔةٌ  َوكةَل ﴿:سبحانوقكلوفيالمكقؼاىذتعالىاكصؼ ِؽيَِحِ  ِف  نِْك ٍَ ْ ُت  ال

َ
 دُؿاوِدُ  اىَْػـِيـِ  اْمَؿأ

َْ  ـَذةْة ًللٍ  ِف  ىََُناْة إٍُِّة ُظجًّة َمَؾَفٓة كَؽْ  َجْفِكِّ  َخ جِيٍ  ًَ ة * ٌُ ٍٍّ ٍَِػْخ  ـَيَ ٍَّ  َق ْهؿِِْ ٍَ ِ رَْقيَْخ  ث
َ
ٍَّ  أ  إََِلِْٓ

ْخذََؽتْ 
َ
ٍَّ  َوأ ُٓ َ   ل

ً
ذٍَّهأ ٍَّ  واِظَؽةٍ  ُُكٍّ  َوآدَْخ  ٌُ ُٓ ٍَّ  اْػُؿجْ  َوكةىَخِ  ِقّهِيِةً  ٌِِْ ة َغيَيِْٓ ٍٍّ ُّ  ـَيَ ْحَِ

َ
ُّ  رَخ ْزَبَُْ

َ
 أ

 ََ ْػ ٍُّ ٍَّ  َوَر ُٓ يِْؽَح
َ
ََ  خ ْ ِ  ظةَش  َوكُي ًٌ  َميٌَم  إَِلٍّ  ْؾا إِنْ  بَََشاً  ْؾا ٌة هلِلٍّ ٍَّ  كةىَْخ  * َنؿِي ِي ـَؾىُِس ٍْذُجٍِِّن  اَلٍّ ُ  ل

ُّ  َوىََلؽْ  ذِيِّ  َْ  راَودْدُ ًَ  َجْفِكِّ  َخ َْ  ـَةْقَذْػَى ِ ًْ  َوىَه َ ََ  َوََلَُهُٔةً  ىَحُْكَضَنٍّ  آُمُؿهُ  ٌة َحْفَػوْ  ل ٌِ  ََ ةِؽؿِي  كةَل  *الىٍّ
َُ  رَّبِ  ْض َظتَّ  الّكِ

َ
ة إََِلٍّ  أ ٍٍّ ٍَّ  َخِّنِ  دَِْصِْف  ِإَوَلٍّ  إََِلِّْ  يَْؽُغَُِِٔن  مِ ُْ ْوُت  َنيَْؽ

َ
ٍَّ  أ َْ  إََِلِْٓ ُز

َ
ََ  َوأ ٌِ 

ُّ  ََلُ  ـَةْقذَضةَب  * اجْلةِْيِيَ  ُّ  ـََِصََف  َربَّ ٍَّ  َخِْ ُْ ُّ  َنيَْؽ َٔ  إٍُِّ ٍِيعُ  ُْ ًُ  الكٍّ  [34-30يكسؼ:]﴾اىَْػيِي

 مناسبة اآليات لما قبميا:
بعدأفأبافاتعالىمحنةيكسؼمعامرأةالعزيز،كنجاتومفتمؾالمحنةكقناعة"

بمارأل،أكردتعالىماتمخضتعنوزكجياببراءتوبناءعمى شيادةحكـشاىدمفأقاربيا
المحنةكالمحاكلةمفنتائجطبيعيةىيانتشارالخبركشيكعوفيمصر،كمحاكلةامرأةالعزيز
التيراكدتو أماميفبأنيا كاعترافيا محكمةكخطةمدركسة، بمكيدة النساء أماـ تبرئةساحتيا

الأكدعفيقيعافالسجكف،عفنفسو،فامتنع،كأنياما تزاؿمصرةمصممةعمىماتريد،كا 
كتـاتخاذالقراربالسجف،كآثرهيكسؼابتغاءمرضاةا،بؿدعاإليوربو،فسجفسبعسنيفأك

.(2)"خمسسنيف
َٔةٌ  َوكةَل ﴿ قكلو:ف ِؽيَِحِ  ِف  نِْك ٍَ ْ ُت  ال

َ
َْ  ـَذةْة دُؿاوِدُ  اىَْػـِيـِ  اْمَؿأ  ِف  ىََُناْة إٍُِّة ُظجًّة َمَؾَفٓة كَؽْ  َجْفِكِّ  َخ

ًللٍ  جِيٍ  ًَ كىكالنساء،بذلؾتحدَّثحتىمصرفيالحديثذلؾشاعثـ:المفسركفقاؿ" ﴾ٌُ

                                                           

 .3342-2/3344الزحيمي،جالتفسيرالكسيط،(1)

.32/232ج،المرجعالسابؽ((2
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َٔةٌ  َوكةَل ﴿:قكلو ِؽيَِحِ  ِف  نِْك ٍَ ْ :قكالفعددىفكفي،﴾ال

 كامرأةخبَّازه،كامرأةدكاتو،صاحبكامرأةالممؾ،ساقيامرأة:أربعانكفأنيف:أحدىما
 .عباسابفقالوسجنو،صاحب

 اف،كامرأةالساقي،كامرأةالخبَّاز،امرأة:خمسأنيف:كالثاني الدكاة،صاحبكامرأةالسجَّ
 .(1)"مقاتؿقالواآلذف،كامرأة

كغاصبوالمحيطغبلفوأمقمبياشغاؼحٌبوشؽقدأم"﴾ُظجًّة َمَؾَفٓة كَؽْ ﴿كقكلو:
إليويصيربماكالتيتكيا،عاقبةمفيككفبماتباليفبلأمرىا،عمييافممؾسكيدائو،يف

.(2)"حاليا
ًللٍ  ِف  ىََُناْة إٍُِّة﴿كقكلو: جِيٍ  ًَ قحاـ.كالصكابالرشدطريؽعفخطأفيأم"﴾ٌُ كا 

مثؿعفتنزىيفإلىالتمكيحمعكعمـ،رؤيةعفصادربضبللياحكميفبأفلئلشعارالرؤية،
 .(3)"ذلؾ

ة ﴿قكلو:ك ٍٍّ ٍَِػخْ  ـَيَ ٍَّ  َق ْهؿِِْ ٍَ ِ رَْقيَْخ  ث
َ
ٍَّ  أ ْخذََؽتْ  إََِلِْٓ

َ
ٍَّ  َوأ ُٓ َ   ل

ً
ذٍَّهأ ٍَّ  واِظَؽةٍ  ُُكٍّ  َوآدَخْ  ٌُ ُٓ ٌِِْ 

ٍَّ  اْػُؿجْ  َوكةىَخِ  ِقّهِيِةً  ة َغيَيِْٓ ٍٍّ ُّ  ـَيَ ْحَِ
َ
ُّ  َرخ َُ ْزَبْ

َ
ََ  أ ْػ ٍُّ ٍَّ  َوَر ُٓ يِْؽَح

َ
ََ  خ ْ ِ  ظةَش  َوكُي  إِنْ  بَََشاً  ْؾا ٌة هلِلٍّ

ًٌ  َميٌَم  إَِلٍّ  ْؾا  ﴾َنؿِي أم: سىًمعىٍت العزيزفىمىمَّا خفيةامرأة إياىا كغيبتيفكتخطئتيف ،ًبمىٍكًرًىفَّ
قكاصدليدعكىفعمىسبيؿالضيافة مىٍتًإلىٍيًيفَّ كىيأتلكؿكاحدةمنيففي،أىٍرسى كىأىٍعتىدىٍتلىييفَّ

مفككضعتعندكؿمتكأطبقان،عميوعمىماىكعادةبمدتيـليتكأفى؛بيتياميتَّكىأنعمىحدة
كبعددرؤسيفِّ ًمٍنييفَّ كاًحدىةو ًسكّْينانشديدالفكاكومثؿالرمافكالتفاحكالكمثرلكغيرىاكىآتىٍتكيؿَّ

أماكنيفَّ تييئة كبعد كالمضأ كاشتغمفبأكؿالحدة جئفكجمسفعمييا المذككرقد عمىالكجو
بعدذلؾقالىًتزليخاليكسؼالفكاكوكتن فخرجفىمىمَّارىأىٍينىويقيةقشكرىابالسكيفكى مىٍيًيفَّ اٍخريٍجعى

جميعان ككبرف إذأىٍكبىٍرنىوي كصفائو نضارتو كغاية كبيائو البديع حسنو ككماؿ جمالو برؤية 
كجمالوكمفشدةحيرتيفبحسنو،يتشعشعكيممعضكءكجيوعمىالجدارمثؿالشمسكالقمر

 أىٍيًديىييفَّ قىطٍَّعفى بعدماأمبيتفبأجمعيفكى ًلمًَّوأكؿمنيفكى مستبعداتمستغرباتحاشى فقفقيٍمفى
نوماىذاالييكؿالمرئيبىشىرانإذالنرلالبشرقطأفيعجزعفخمؽمثموغيرأكتنزهذاتومف

ىذ ًإٍف الصكرة كىةالمحسكسالمشاىدهعمىىذه مىمىؾه نجيبمصكرمفالركحالمفًإالَّ ًريـه
                                                           

 .2/242ج،جكزم،الزادالمسيرفيعمـالتفسير(1)

.32/346ج،مراغي،التفسيرالمراغي(2)
 .4/352ج،قاسمي،المحاسفالتأكيؿ(3)



103

كالييماف كالكلو كالحسرة الحيرة كماؿ تفرستمف ما منيف تفرستزليخا قد ما كبعد الطيف
 .(1)برؤيتو

ٍَّ  كةىَْخ  ﴿ ِي ـَؾىُِس ٍْذُجٍِِّن  اَلٍّ ُ ُّ  َوىََلؽْ  ذِيِّ  ل َْ  راَودْدُ ًَ  َجْفِكِّ  َخ َْ  ـَةْقذَْػَى ِ ًْ  َوىَه َ  ٌة َحْفَػوْ  ل
ََ  َوََلَُهُٔةً  ىَحُْكَضَنٍّ  آُمُؿهُ  ٌِ  ََ ةِؽؿِي كدىشفيكسؼرأيفلمالمنسكةالعزيزامرأةقالتيعني﴾الىٍّ
نمامحبتوفيلمتننيالذمفذلكفَّرؤيتوعند إفقمفحيفعندىفعذرىاإلقامةذلؾقالتكا 
.(2)حبانالكنعانيفتاىاشغفياقدالعزيزامرأة

الستطاعتيا ذلك، وبنون  ﴾ىَحُْكَضَنٍّ ﴿* لطيفة رائعة: أكدت بنون التوكيد الثقيمة 
ََ  َوََلَُهُٔةً ﴿التوكيد الخفيفة  ٌِ  ََ ةِؽؿِي  لعدم استطاعتيا ذلك.  ﴾ الىٍّ

 َُ  رَّبِ  كةَل ﴿كقكلو: ْض َظتَّ  الّكِ
َ
ة إََِلٍّ  أ ٍٍّ ٍَّ  َخِّنِ  دَِْصِْف  ِإَوَلٍّ  إََِلِّْ  يَْؽُغَُِِٔن  مِ ُْ ْوُت  َنيَْؽ

َ
 أ

 ٍَّ َْ  إََِلِْٓ ُز
َ
ََ  َوأ بوتكعدتالذمالسجفإفكممجئي،مبلذمأنترب،يا:أم" ﴾اجْلةِْيِيَ  ٌِ
.المعصيةكارتكابالفاحشةمفالنسكةىؤالءإليويدعكننيمماإليأحب

الخطاب،فيشأنيالتعظيـإماالجمع،بخطابكىٍيدىىيفَّقكلوفيالعزيزامرأةعفككنى
ما ،عمىالمفظحمؿكاألكلى.التعريضإلىالتصريحعفليعدؿكا  كليسالنساء،كيدأمالعمـك
.(3)"فقطالعزيزامرأةكيد

 فقاؿكالقكة،القدرةلولمفأمرهكمفكضانكضعفو،عجزهمبيناندعاءهأكدثـ"  ِإَوَلٍّ ﴿:
ٍَّ  َخِّنِ  دَِْصِْف  ُْ ﴾َنيَْؽ فأم.. أىكائيف،عمىمكافقتيفإلىأمؿكيدىف،أثرعنيتبعدلـكا 
الحكيـألفيعممكفبمايعممكفالكالذيفالشيكات،تستيكييـالذيفالسفياءالجاىميفمفكأكف
.(4)"سكاءيعمـالكمففيكبعمموينتفعالمفكألفالقبيح،يفعؿال

 ُّ  ََلُ  ـَةْقذَضةَب ﴿قكلو: ُّ  ـََِصََف  َربَّ ٍَّ  َخِْ ُْ ُّ  َنيَْؽ َٔ  إٍُِّ ٍِيعُ  ُْ ًُ  الكٍّ ًإلىأجابو:أم" ﴾اىَْػيِي
رىؼىًإرادتو، .(5)"المعصيةكبيفبينوحاؿأفٍفيكىٍيدًىفَّعنوكصى



                                                           

.3/45ج،عمكاف،انظر:الفكاتحاإللييةكالمفاتيحالغيبية(1)
.2/324الخازف،جلبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،(2)
 .32/243جالزحيمي،(التفسيرالمنير،(3

 .32/243جالمرجعالسابؽ،(4)

 .4/42ج،ثعالبي،الالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(5)
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 ثالثالمطمب ال
 وسجنو رؤية اآليات الدالة عمى براءة يوسف 



مفالزمفخكفانمفعندماظيرتبراءةسيدنايكسؼ قررالممؾأفيسجنولحيفو
ًٍّ ﴿فضيحةزكجتو،فقاؿتعالى: ًْ  ثَؽا ُث ُٓ َ َْ  ل ُوا ٌة َبْػؽِ  ٌِ

َ
ُّ  اآْليةتِ  َرأ ٍِّ [35يكسؼ:]﴾ِظيٍ  َظَّتٍّ  ىَحَْكُضُِ

كقىدٌالصبي،كشيادةيكسؼبراءةعمىالدالةاآٍلياتًرىأىكيامابىٍعدًًمفٍكأىمو،لمعزيزظير":أم
نينَّويكأقسمكا،سجنوليـفظيرمنيف،كاستعصامواأليدم،كقطعالقميص، تَّىلىيىٍسجي :ًحيفوحى

كافقياحتىزكجيافخدعت،عميوادعتفيماميًحقةياأنّْاسالنَّليظفَّمنويككفمايظيرحتى
.(1)"سجنوعمى

األرستقراطية،األكساطكجكّْالمطمؽ،الحكـكجكّْالقصكر،جكّْكىكذاقاؿسيدقطب:"
أفالعزيزبامرأةالتبجحبمغأفكبعد،يكسؼببراءةالناطقةاآلياترأكاأففبعد!الجاىميةكجكّْ
،حقانمفتكنةبوياأنَّفليتعمفثـ،حبانشغفياالذمفتاىاعمييفتعرضاستقباؿحفؿلمنسكةتقيـ

دكف-النساءمجتمعفيتعمفكالمرأةكينقذه،منوليغيثوربوإلىيمجأبماوكيغرينَّبوىفكيفتتف
مابو،يؤمرمايفعؿأفإماأنو-حياء ماعمىالسجففيختاركالصغار،السجفيمقىأفكا 
محاكالتيامفيئستقدكانتالمرأةكلعؿ!حيفإلىيسجنكهأفليـبداكمو،ىذابعد!بويؤمر
تحفظأفبدالكىنا،األخرلالشعبطبقاتفيانتشارانزادقدكذلؾاألمركلعؿالتيديدبعد

ذا!«البيكتات»سمعة بعاجزيفليسكافإنيـكنسائيف،بيكتيفصيانةعفالبيكتاترجاؿعجزكا 
بو،فتنتقد«الراقيالكسط»مفامرأةكأفيستجب،لـأنوجريمتوكؿبرمءفتىسجفعف
.(2)"!الشعبيةاألكساطفيحديثيااأللسفكالكتبحبو،رتكشيَّ

:آلياتلاتالميمةيدايكقدذكرالجزائرمبعضال

 .مشرؽكباطنيامحرؽظاىرىاأحداثبدايةالسجفيكسؼدخكؿ .1

تعالىصفيهدخموإذكالمنحرفيفالمجرميفبيتأنوعمىدليبلدائماليسالسجفدخكؿ .2
.(3)السبلـعميويكسؼ

                                                           

،بفعجيبةا،البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد؛ك4/344ج،بيضاكم،الالتأكيؿ(أنكارالتنزيؿكأسرار(1
 .2/373ج

.4/54ج،فيظبلؿالقرآف(2)
.2/234أيسرالتفاسير،ج((3
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 رابعالمطمب ال
 في السجن صاحبي يوسف  تارؤي

 

يكسؼ دخؿسيدنا رؤياالسجفدعندما فرألكؿمنيما فتياف، دثاهخؿمعو فحَّ
ُّ  َوَدَػَو ﴿بيا،قاؿتعالى: َػ ٌَ  ََ ْض ة كَةَل  َذذَيَةنِ  الّكِ ٍَ ُْ َظُؽ

َ
َراِّن  إِّّنِ  أ

َ
ْغِِصُ  أ

َ
َراِّن  إِّّنِ  اآْلَػؿُ  َوكَةَل  َٓمًْؿا أ

َ
 أ

ْْمُِو 
َ
َْٔق  أ َِس  ـَ

ْ
ُزُو  ُػْْبًا َرأ

ْ
ْيُ  دَأ ٍُّ ُّ  اى وِييِِّ  َُبِّبَِْة ٌِِْ

ْ
ََ  ََُؿاكَ  إٍُِّة ثِذَأ ْعِكجِيَ  ٌِ ٍُ ْ :كالمعنى[36سؼ:يك]﴾ال

ًإلىبحاجتوأىحسَّحمماننكموفيمنيماكؿكرأىلالممؾعبيدمففتيافيكسؼمعالسجفكدخؿ
اعتادكقدالطمأنينةًإلىمحتاجالمستقبؿمفالخكؼكثيرالسجيففإفنفسو،لتستريحتأكيمو
ذاالمجيكؿ،عفبيالمكشؼباألحبلـاالستعانةعمىقديـمفالبشر تأكيؿالحالـيستطعلـكا 
فميذاالغيكبببعضالسجناءيخبريكسؼككافبذلؾ،كيشتيريحسنومفإلىلجأحممو
أىحدىماقاؿبحممييما،أخبراه بعدخمرإلىليتحكؿعنبناأعصرنيأنَّمناميفيأىرليًإنَّ:
، ثـمنو،كتأكؿالطيرتنقرهخبزانيرأسفكؽأحمؿينأىنِّمناميفيأرليإنَّ:اآلخركقاؿحيفو
.(1)حممييماعميوعرضاأىفبعدلوقاال

وِييِِّ  َُبِّبَِْة﴿ قكلو:
ْ
ََ  ََُؿاكَ  إٍُِّة ثِذَأ ْعِكجِيَ  ٌِ ٍُ ْ الذمحمموبتأكيؿانَّمًكيبلأخبرأم":﴾ال

فسرتأىفدتتعكَّؾإنَّحيثاألحبلـ،تفسيريحسنكفالذيفمفنراؾًإنا:مفصبلنعميؾعرضو
عرضاحيثالمقاـ،إلىاألقربىكبذلؾاإلحسافكتأكيؿ،حممنانرلأفقبؿأحبلميـلمسجناء
.(2)"اإلحسافدرجةًإلىتأكيميافيغيرىـمعخبرتوجرباألنيماعميو،حممييما

صاحبطعاموكاآلخرصاحبقيؿ" لمممؾاألكبربمصرأحدىما غبلمافكانا ىما
يسمَّ أف يريد طعامو صاحب أف إليو رفع كظفِّشرابو فأمرأفَّو عميو يساعده اآلخر

.(3)"بحبسيما




                                                           

.2/423ج،انظر:التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(1)
.2/423ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(2)
 .36/345ج،رازم،الالغيب(مفاتيح(3
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ََ  َُؿاكَ  إٍُِّة﴿:قكًلوًمفالمراديك ْعِكجِيَ  ٌِ ٍُ ْ :كجكهمفقاؿالرازممجيبانعفذلؾ﴾ال

 الحميدةاألفعاؿًكجميعًاألخبلؽبمكاـركتأتياإلحسافىتيؤًثرينراؾًإنَّامٍعنىاهي:األكؿ. 

قاؿكماييٍخطًلـعبَّرىمتىألنَّوكذلؾالتَّعبير،عمـفيالمحسنيفمفنراؾإنَّاالمرادي:كقيؿ
.(1)[101:ييكسيؼى]﴾اْلظةدير دأويو ٌَ وغيٍٍّذَِِن ﴿

فككنوالصحيحةعقيدتوالسجناءبيفليبثالفرصةىذهيكسؼكينتيزقاؿسيدقطب:"
الربكبيةحؽإعطاءعمىالقائمةالفاسدة،كاألكضاعالفاسدةالعقيدةتصحيحمفيعفيوالسجينان
!فراعيفكيصبحكفالربكبية،خصائصيزاكلكفأربابانليـبالخضكعكجعميـاألرضييف،لمحكاـ
أنوإلىابتداءنفيطمئنيماباليما،يشغؿالذممكضكعيمامفالسجفصاحبيمعيكسؼكيبدأ

كتخمصوكحده،لعبادتوتجردهعمىجزاء،خاصانلدنانعممانموعمَّربوألفالرؤل،اليمسيؤكؿ
قبموالشركاءعبادةمف مف كآباؤه عمى،ىك األكلىبقدرتو المحظة منذ كبذلؾيكسبثقتيما

رؤياىما، تأكيؿ ثقتيما يكسب لدينو:كما دُُسٍة  كةَل ﴿كذلؾ
ْ
ػةٌم دُْؿزَكةُِِّ إَِلٍّ َججٍّد ََ تِيُهٍة 

ْ
َل يَأ

تِيَُهٍة
ْ
ْن يَأ

َ
وِييِِّ َرجَْو أ

ْ
ٍَِِن َرّّبِ  ثِذَأ

ة َغيٍّ ٍٍّ ِ  ذىُِهٍة مِ ٍْٔم َل يُْؤٌَُِِٔن ثِةهللٍّ ًْ  إِّّنِ دََؿْكُخ مِيٍَّح كَ ُْ ًْ ثِةآْلِػَؿةِ  ُْ َو
ًَ ِإَوْقعةَق َويَْػُلَٔب َواتٍّجَْػُخ  *َكـُِؿونَ  َْ ََشء مِيٍَّح آثةنِي إِثْؿاِْي ٌِ ِ ْن نَُْشَِك ثِةهللٍّ

َ
َْ  ٌة َكَن َِلة أ ذلَِم ٌِ

ِ َغيَيِْة َولََعَ اِلٍّةِس  ِو اهللٍّ ٌْ ْزََثَ اِلٍّةِس َل يَْنُهُؿونَ  ـَ
َ
ٍَّ أ .(2)"[38-37]يكسؼ:﴾َوىِس

أىفيخبرىمايكسؼ" قبؿأفيعبرىماذكرلمسجينيفالمذككريفأنواعتادمعيما
بالغيبقبؿحدكثو،فكافاليأتييماطعاـًإالأىخبرىمابنكعوكحالوككصفوقبؿمجيئو،حتىًإذا
مصدرالعمـبذلؾىكاربو،فيكالذم جاءىماكافعمىكفؽماحدثيمابو،ثـبيفليماأفَّ

كلـيكفمفبابالكيانةكالتنجـ،كأنوترؾممةقكموالمشركيف،فمـيشاركيـفيعمموإياه،
سحاؽكيعقكب،كأىنواليصحلوكالألحدأىف شركيـككفرىـباآلخرة،كاتبعممةآبائوًإبراىيـكا 

يَة  ﴿،قاؿتعالى:(3)"يشرؾباشيئا،كأفمعرفةالبشربكحدانيتوتعالىمففضؿاعمييـ
ةُر  ٍّٓ َٔاِظُؽ اىَْل ْ ُ ال ِم اهللٍّ

َ
ذََفّؿِكَُٔن َػْيٌ أ ٌُ ْربَةٌب 

َ
أ
َ
َِ أ ْض ةًء  *َوةِظَِبِ الّكِ ٍَ ْق

َ
َْ ُدوُِِّ إَِلٍّ أ ة َتْػجُُؽوَن ٌِ ٌَ

                                                           

.36/232مفاتيحالغيب،الرازم،ج(1)


 .4/54،جفيظبلؿالقرآف(2)

 .2/423ج،(التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(3
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َمَؿ 
َ
ِ أ ًُ إَِلٍّ هلِلٍّ ةٍن إِِن اْْلُْس َُ َْ ُقيْ ة ٌِ َٓ ِ ُ ث َل اهللٍّ ـَ ْ ُ

َ
ة خ ٌَ  ًْ ًْ َوآثَةؤُُز جْذُ

َ
ة خ َْ ٔ ٍُ يْذُ ٍٍّ َلٍّ َتْػجُُؽوا إَِلٍّ إِيٍّةهُ َق

َ
خ

ٍُٔنَ  ْزََثَ اِلٍّةِس ََل َحْػيَ
َ
ٍَّ أ ًُ َوىَِس ِ َُ اىَْلّي .[40-39]يكسؼ:﴾ذَلَِم اَّلِي

﴿فيتفسيررؤياىماليزيدىماثقةفيقكلو،فقاؿ:ثـبعدذلؾشرعسيدنايكسؼ
ُّ  يَة ة ـَحَْكِِق َربٍّ ٍَ َظُؽُن

َ
ة أ ٌٍّ
َ
َِ أ ْض ِقِّ كُِِضَ َوةِظَِبِ الّكِ

ْ
َْ َرأ ْيُ ٌِ ٍُّ ُزُو اى

ْ
ة اآْلَػُؿ َذيُْىيَُت َذذَأ ٌٍّ

َ
َٓمًْؿا َوأ

ِي ذِيِّ تَْكذَْفذِيَةنِ  ْمُؿ اَلٍّ
َ
 [.41يكسؼ:]﴾ اْْل

 

 

  



108

 خامسالمطمب ال
 اً عجاف اً مك سبع بقراٍت سماٍن وسبعرؤية الم 
لمممؾبأفطمبيكسؼ إلىخدمتو بأنوسكؼيعكد مفالسجيفالذمأفتىلو

،لعمويخرجومفالسجف،فنسيالرجؿ يذكرهأماـالممؾ،كيحدّْثوعفتعبيرهلرؤياه،كأنومظمـك
كعبل:أمرهفمبثسيدنايكسؼ ُّ َُةٍج ﴿فيالسجفبضعسنيف،قاؿجؿَّ ٍُّ

َ
ٍَّ خ ِي َظ َوكَةَل لَِّلٍّ

ة اذْ  ٍَ ُٓ َع ِقجَِي ٌِِْ ٌْ ِ َِ ث ْض ةُن ذِْنَؿ َرّبِِّ ـَيَجَِر ِف الّكِ َُ يْ نَْكةهُ النٍّ
َ
 .[42يكسؼ:]﴾ُنْؿِِن ِغَِْؽ َرّبَِم ـَد

أفكبارالكينةكطمبمففيمنامومزعجةارؤيمصرفترةمفالزمفرألممؾدبع
لكىاؤي أخبركـ،كا،بعدىاتذكَّرالرجؿأمريكسؼتأكيميفعكلكنَّيـعجزكاو،لكّْ قاؿأنا

الرؤيا ىذه تعالىبتأكيؿ قاؿ يكسؼ، إلى فأرسمكني األحبلـ بتأكيؿ عميـ رجؿ َوكَةَل ﴿:  مف
َػَؿ يَةبَِكةٍت 

ُ
ٍَّ َقجٌْع ِغَضةٌف وََقجَْع ُقجْجًَُلٍت ُػَّْضٍ َوأ ُٓ ُزيُ

ْ
ةٍن يَأ ٍَ َرى َقجَْع َبَلَؿاٍت ِق

َ
يُِم إِّّنِ أ ٍَ ْ يَة ال
ْذذُ 
َ
 أ
ُ
ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
وَن خ ْؤَية َتْػُبُ ًْ لِيؿَّ ْظًَلِم  *ِِٔن ِف ُرْؤيَةَي إِْن ُنِْذُ

َ
وِيِو اْْل

ْ
َُ ثِذَأ ة ََنْ ٌَ ْظًَلٍم َو

َ
َؾةُث أ ًْ

َ
ٔا أ ُ كَةل

ٍِيَ  ِ رِْقئُنِ  * ثَِػةل
َ
وِييِِّ ـَأ

ْ
ًْ ثِذَأ َُبِّبُُس

ُ
َُة خ
َ
ٍح خ ٌٍّ

ُ
ة َوادٍَّنَؿ َبْػَؽ أ ٍَ ُٓ ْ ِي ََنَة ٌِِ أم: [45-43]يكسؼ:﴾َوكَةَل اَلٍّ

يابسونيرومفخرجفسمافوبقراتوسٍبعىالنَّكـفيمصرممؾرأليكسؼىفرجيدناكلىمَّا"
اؼيفابتمعتًعجاؼوبقراتوكسبع بُّيا،انعقدىقدخيٍضروسنببلتوسبعكرألالسّْماف،الًعجى كسبعناحى
،أيخر كىكليـكذكرىاالكينةىفجمععميياغمىٍبفىحتَّىالخضرعمىاليابساتيفاٍلتىكىتًيابساتو
ْذذُِِٔن ِف رُءْيةيَ ﴿:قكلومفالمراد

َ
 أ
ُ
ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
عمىتقدرفبلمختمطةالرؤياىذهالقكـفقاؿ﴾ية خ

.(1)"الكبلـظاىريفيذاكتعبيًرىا،تأكيميا
أيضانجاتوسببككافكأظيرىا،فنشرىارآىارؤيابسببيكسؼببلءابتداءكاف"

جعؿرؤياإظياريفببلءهجعؿفكمايريدمايفعؿاأفٌليعمـفأظيرىا،الممؾرآىارؤيا
.(2)"يشاءمايفعؿابيداألمرأفالكافةليعمـ،رؤياإظياريفنجاتو

ًْ  إِنْ ﴿قكلو:ك كعمـكتفسيرىاالعبارةعمـتحسنكفكنتـإف:يعني"﴾َتْػُبُونَ  يةؤْ لِيؿَّ  ُنِْذُ
إلىظاىرىامفعابرلمرؤياالمفسرألفتعبيرانالعمـىذاكسميالرؤيابتفسيرمختصالتعبير
.(3)"غيرهكفيفيويقاؿالتأكيؿألفالتأكيؿمفأخصكىذامعناىاليستخرجباطنيا

                                                           

الغيب(1) المفاتيح ك36/244ج،رازم، القرآف؛ تفسير عف كالبياف الالكشؼ ك3/224جنيسابكرم،، معالـ؛
.2/272ج،بغكمال،التنزيؿفيتفسيرالقرآف

 .2/365ج،قشيرم،اللطائؼاإلشارات(2)

.2/343الخازف،جلبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،(3)
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ٍِيَ  ﴿قكلو: ِ ْظًَلِم ثَِػةل
َ
وِيِو اْْل

ْ
َُ ثِذَأ ة ََنْ ٌَ ْظًَلٍم َو

َ
َؾةُث أ ًْ

َ
ٔا أ ُ الذمىذاأفَّ:كالمعنى"  ﴾ كَةل

مختمطىكبماالعمـأٍىؿًمفكلسناالنكـ،بسىبىبًاألحبلـًمفاختبلطالممؾيأييارأىٍيتى
"(1)"كردمء ٍمعيكأضغاث. اًليطيأىمًٍضٍغثوجى ،تىخى ـو ًديثًًمفٍيىكيكفيمىاكىًىيىأىٍحبلى أىكٍالنٍَّفًس،حى
سىةً ٍسكى ٍنسىافًًمزىاجًأىكٍالشٍَّيطىاًف،كى طيكىأىٍصميوي.اإٍلً ـًاٍستيًعيرىالنَّبىاًت،أىٍخبلى .(2)"ًلؤٍلىٍحبلى

رِْقئُنِ  ﴿قكلو:ك
َ
وِييِِّ ـَأ

ْ
ًْ ثِذَأ َُبِّبُُس

ُ
َُة خ
َ
ٍح خ ٌٍّ

ُ
ة َوادٍَّنَؿ َبْػَؽ أ ٍَ ُٓ ْ ِي ََنَة ٌِِ إفٌأم"﴾ َوكَةَل اَلٍّ

 صالحانرجبلنالحبسيفبأفَّالممؾيخبرأفالفتييفمفنجاملمذسانحةفرصةكافالمؤلعجز

ككاف)بالجكابكجئتؾإليومضيتيلأذنتأنتفإفالرؤل،بتأكيؿخبيران-الطاعةكثيرعالمان
الشيطاففأنساهالممؾسيدهعنديذكرهبأفلويكسؼكصيةالزمفمفمدةبعدتذكرالفتىذلؾ
.(3)"عنوعجزكافيمافاستفتاهفجاءهإليوفأرسمكه(ذلؾ

ؿلمممؾرؤياه،قاؿتعالى: ثـبعدذلؾطمبمنوصاحبوالذمنجامفالسجفأفيؤكّْ
ُٔقُؿ ﴿ ة يُ َٓ حَّ

َ
يقُ  خ ّؽِ ـْذَِِة الّىِ

َ
ةنٍ  َبَلَؿاٍت  َقجْعِ  ِف  أ ٍَ ٍَّ  ِق ُٓ ُزيُ

ْ
 ُػَّْضٍ  ُقجْجًَُلٍت  وََقجْعِ  ِغَضةٌف  َقجْعٌ  يَأ

َػؿَ 
ُ
رِْصعُ  ىََػّلِ  يَةبَِكةٍت  َوأ

َ
ًْ  اِلٍّةِس  إََِل  أ ُٓ ٍُٔنَ  ىََػيٍّ ـْرَُغٔنَ  كَةَل  * َحْػيَ ثًة ِقجِيَ  َقجْعَ  دَ

َ
ة َدخ ٍَ ًْ  َذ  َظَىْؽُت

ة كَيِيًًل  إَِلٍّ  ُقجْجُيِِّ  ِف  ـََؾُروهُ  ٍٍّ ُزئُنَ  مِ
ْ
ًٍّ  * دَأ ِِت  ُث

ْ
َْ  يَأ ََ  ِمَؽادٌ  َقجْعٌ  ذَلَِم  َبْػؽِ  ٌِ ُزيْ

ْ
ة يَأ ٌَ  ًْ ذُ ٌْ ٍَّ  كَؽٍّ ُٓ َ  ل

ة كَيِيًًل  إَِلٍّ  ٍٍّ ًٍّ  * َُتِْىُِٔنَ  مِ ِِت  ُث
ْ
َْ  يَأ ونَ  َوذِيِّ  اِلٍّةُس  ُحَؾةُث  ذِيِّ  َعمٌ  ذَلِمَ  َبْػؽِ  ٌِ -46يكسؼ:]﴾َحْػِِصُ

كالعجاؼصبة،خمبسنيفالخضركالسنببلتالسمافالبقراتالٌسبلـعميويكسؼتأكؿ" [49
  .مجدبةبسنيفكاليابسات
الببلد،كتغؿالمطر،كىكالغيثيأتييـأمالناسفيويغاثعاـبمجيءبشرىـثـ
التمركشرابالقصبكسكرالزيتكفزيتمفعادةيعصركفكانكامافيوالناسكيعصر
.كنحكىاكالعنب

ليامو،اكحيمفالمستقبؿبمغيباتاإلخباركىذا بشارةفيكلمرؤيا،تعبيرمجردالكا 
النعـ،غزيرالخير،كثيرخصيب،مبارؾعاـبمجيءالرؤياتأكيؿبعدعشرالخامسالعاـفي
 .(4)"الكحيجيةمفإخباركىك

                                                           

 .4/444ج،ثعالبي،الالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(1)

.4/263ج،أبيحياف،البحرالمحيطفيالتفسير(2)
.333-32/332ج،مراغي،التفسيرالمراغي(3)
.32/255جالزحيمي،التفسيرالمنير،(4)
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.الممؾكرؤياالسجف،صاحبيكرؤيايكسؼ،رؤيا:ثبلثرؤلبنامرتلقدكاآلف"
كخارجمصرفيكموالعصرجكمفصكرةيعطينابياكاالىتماـمرة،كؿفيتأكيمياكطمب
.(1)"كجكهالعصرركحمفكانتيكسؼكىبياالتييةنّْديالمَّاليبةكأفمصر

:منيااآلياتاتىدايكقدذكرالجزائرمبعض
 .كالفاسؽالكافريراىاالصالحةالرؤياجكاز .1
 .الرحمفمفكرؤياالشيطاف،مفحمـنكعافالرؤل .2
 .البشرصفاتمفالنسياف .3
 .(2)الصديؽأيياكقكلوإطراءغيرمففيوبمااإلنسافكصؼجكاز .4



























 
                                                           

 .4/54(فيظبلؿالقرآف،قطب،ج(1

 .2/435أيسرالتفاسير،ج((2
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  سادسالمطمب ال
 فكذب وعصى ة الكبرىرؤية فرعون اآلي

القصةىذهتردكىنا،القرآففيتفصيبلنكأكثرىاكركدانالقصصأكثرىيمكسىقصة
فيأخذه،فرعكفأخذإلىالمقدس،بالكادممكسىنكدمأفمنذالمشاىدسريعةمختصرة

دَةكَ  َْوْ ﴿: كةل دػةَل،(1)الرسكؿإلىالخطاببتكجيوتبدأكىي،اآلخرةفيثـالدنيا
َ
 َظِؽيُر  خ

ُّ  َُةَداهُ  إِذْ  *ُمََٔس  َٔادِ  َربَّ ْ ِس  ثِةل َلؽٍّ ٍُ ْ ًٔى ال ْت  * َُ َْ ْٔنَ  إََِل  اذْ ُّ  ـِؿَْغ َغ  إٍُِّ نْ  إََِل  لََم  َْوْ  َذُلوْ  * ََ
َ
ّكٍّ  أ ـَ  * دَ

ِْْؽيََم 
َ
َراهُ  * َذذَْؼََش  َربَِّم  إََِل  َوأ

َ
َب * اىُْهْبَى اآْليَحَ  ـَأ ًٍّ *  وََغََص  ـََهؾٍّ دْثَؿَ  ُث

َ
 َذَِةَدى ـََعََشَ  * يَْكَِع  أ

َُة َذَلةَل  *
َ
ًُ  خ لَْعَ  َربَُّس

َ
َػَؾهُ  * اْْل

َ
ُ  ـَأ ِ  ََُسةَل  اهللٍّ وََّل  اآْلِػَؿة

ُ
َْ  ىَػِْبَةً  ذَلَِم  ِف  إِنٍّ  * َواْْل ٍَ ِ  ل

[.26-15النازعات:]﴾ََيََْش 

 :اآليات لما قبميا مناسبة
" أف بعد عف تعالى ا حكى قكليـ:الكفارإصرار في كاستيزاءىـ البعث، إنكار عمى

ةٌ ﴿ ،ذكرلوقصةمكسىعمىالنبيمحمدؽُّشيككافذلؾيى[12النازعات:]﴾دِيَْم إِذاً َنؿٍّةٌ ػةِْسَ
ليككفذلؾكالتسمية فرعكف، فيدعكة الكثيرة المشقة حيثتحمؿ الطاغية، فرعكف مع

عراضيـعفدعكتولمرسكؿ لمكفاركمايككفذلؾتيديدان،عفتكذيبقكموكشدةعنادىـكا 
كأكثرجمعان شككة أقكلكأعتىكأشد أصابمفىك مثؿما عمىبأفيصيبيـ فإفأصركا ،

فيتم كاستمركا ا،كجعميـنكاالنكفرىـ، أخذىـ جاءفيآيةأخرل:كعبرةنردىـ كما ـَإِْن ﴿،
ٔا َذُلوْ  ًُ ْغَؿ

َ
ٔدَ  أ ٍُ ًْ وةِغَلًح ٌِسَْو وةِغَلحِ عٍد َوثَ َُْؾْردُُس

َ
َْ  *خ ًْ َوٌِ يِْؽيِٓ

َ
َْ َبْيِ خ ًُ الؿَُّقُو ٌِ ُٓ إِذْ صةَءتْ

ًْ ثِِّ َك رِْقيْذُ
ُ
َل َمًلنَِهًح ـَإٍُِّة ثٍِة أ ـَ ْ ُ

َ
ْٔ مةَء َربَِّة َْل َ ٔا ل ُ َ كةل َلٍّ َتْػجُُؽوا إَِلٍّ اهللٍّ

َ
ًْ خ -13:فٌصمت]﴾ـُِؿونَ َػيْفِِٓ

14]"(2).
 ُّ  َُةَداهُ  إِذْ  ﴿قكلو: َٔادِ  َربَّ ْ ِس  ثِةل َلؽٍّ ٍُ ْ ًٔى ال ،عجيبةجميمةرىيبةلحظةالنداءلحظة﴾ َُ

كىي،تعبرأفالبشريةاأللفاظتممؾمماأىكؿىائؿأمرعبادهمفلعبدبذاتوالٌموكنداء
ىذاالٌموأكدعياالتياإلنسانيالتككيفأسرارمفسرىيكماالعظيمة،األلكىيةأسرارمفسر

.(3)النداءذلؾلتمقيبياكىيأهالكائف،

                                                           

.34/363جقطب،انظر:فيظبلؿالقرآف،(1)
 .44/47جالزحيمي،التفسيرالمنير،(2)
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ْت  ﴿قكلو:مأ" َْ ْٔنَ  إََِل  اذْ ُّ  ـِؿَْغ َغ  إٍُِّ نْ  إََِل  لََم  َْوْ  َذُلوْ  * ََ
َ
ّكٍّ  أ ـَ ِْْؽيََم  * دَ

َ
 َربِّمَ  إََِل  َوأ

ىؿ:البميغكاإًلرشادالحكيـ،النصحسبيؿعمىلوفقؿفرعكف،إلىمكسىيااذىب:﴾ َذذَْؼََش 
كىؿ،كالعصيافكالفسكؽالرجسمفكيطيرؾيزكيؾماعمىأدلؾأفيفرغبةفرعكفيالؾ
الطريؽإلىكصكلؾعمىفيترتبربؾ،رضىإلىيكصمؾالذلالطريؽإلىأرشدؾأفيفلؾ
.(1)"كسمطانوبجبللوالتامةكالمعرفةمنوالخشية،مالسك

الدعكات،ألصحابالقكيـ،الكامؿكالمثؿالمثمى،الخطةيالقرآناألسمكبىذاكفى"
منيايحصمكاكلفاإلقناع،مكاطفبدعكتيـيبمغكالفإنيـ،كالمصمحيفكالزعماء،القادة،مف
الحٌب،بمشاعرغٌذكىاإذاكاالالناس،إلىسبيمياكالميفالرفؽجعمكاإذاإالطيب،ثمرعمى

ىدلإلىكييدؼحٌؽ،إلىيدعكالداعيكافإذاكبخاصةاإلصبلح،يفالصادقةكالرغبة
صبلح كا  حِ  َرّبَِم  َقبِيوِ  إَِل ادْعُ ﴿: ٍَ ِْٔغَظحِ  ثِةْْلِْه ٍَ ْ ًْ  *اْْلََكَِحِ  َوال ُٓ ْ  ِِهَ  ثِةىٍَِّّت  وَصةدِل
 َُ ْظَك

َ
.(2)"[145النحؿ:]﴾أ

َراهُ  ﴿قكلو:
َ
مكسىفجاءأمالمقاـ،عميودؿٌمحذكؼ،كثيركبلـىنا" ﴾اىُْهْبَى اآْليَحَ  ـَأ

،قبيحانرٌدانمكسىردٌأفإالفرعكفمفكاففماا،إلىكلطؼرفؽيفكدعاهفرعكفإلى
لفرعكفكيثبتعنو،الٌتيـىذهيدفعأفمكسىأرادفمماكالجنكف،بالكذبكرماهالقكؿ،لوكأغمظ
راهُ ﴿ اعندمفرسكؿأنوعمىيدؿٌبماييأتبأففرعكفتحٌداهالعالميف،ربٌرسكؿأنو

َ
 اآْليَحَ  ـَأ

.(3)"مكسىيدلبيفالتياآلياتأكبركىى،تسعىحيةكانقبلبياالعصاكىى﴾اىُْهْبى

 َب  ﴿قكلو: ًٍّ *  وََغََص  ـََهؾٍّ دْثَؿَ  ثُ
َ
َُة َذَلةَل  * َذَِةَدى ـََعََشَ  * يَْكَِع  أ

َ
ًُ  خ لَْعَ  َربَُّس

َ
 * اْْل

َػَؾهُ 
َ
ُ  ـَأ ِ  ََُسةَل  اهللٍّ وََّل  اآْلِػَؿة

ُ
اآليةظيكربعدتعالىاكىعىصى،مكسىفرعكففىكىذَّبىأم:﴾َواْْل

،بالفساداألرضفييىٍسعىكالطاعةاإليمافعفكأعرضمكسىترؾأىٍدبىرى،النبكةأمركتحقؽ
:فىقاؿى.بمنادوأكبنفسوالجمعفيفىنادل.كجندهالسحرةفىجمع.كمكايدتومكسىأمرإبطاؿكفي
ـيأىنىا بُّكي أمركـ،كاليةفياأٍلىٍعمىرى ،عذابأكعقكبةنىكاؿ،بالغرؽافأىمكو،فكقيربٌال

َُة﴿:ىذهكىياآلخرةكممتوالمراد:كقيؿكالدنيا،القيامةكىاأٍليكلىاآٍلًخرىةً
َ
ًُ  خ لَْع  َربَُّس

َ
ككممتو﴾اْْل

                                                           

 .33/254ج،طنطاكم،(التفسيرالكسيط(1
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قكلوكىيقبميا،األكلى ٍُْخ  ٌة﴿: ًْ  َغيِ َْ  ىَُس أربعكفبينيماككاف[3:القصص]﴾َدْيِي إَِلٍ  ٌِ
.(1)سنة

َْ ََيَْش﴿قكلو: ٍَ ِ فالذميعرؼربوكيخشاهىكالذميدرؾمافي"﴾إِنٍّ ِف ذلَِم ىَػِْبَةً ل
كبينوأماالذماليعرؼقمبوالتقكلفبينوكبيفالعبرةحاجز،،حادثفرعكفمفالعبرةلسكاه

الٌمونكاؿاآلخرة،حتىيصطدـبالعاقبةاصطدامان،كبيفالعظةحجاب ،كاألكلىكحتىيأخذه
 .(2)"كالعبرةلمفيخشى،ككؿميسرلعاقبةككؿميسرلنيج،

كألفمعجزة،المتقدميفاألنبياءأبيرألنومكسىبقصةاذٌكر"يقكؿالزحيمي:
لمامشابوعذاببإنزاؿقريشكفاركلتيديدقكمو،إعراضمفيبلقيوعمالمنبيتسميةفييا
.(3)"منيـقكةكأشدجمعاأكثركافأنومعكجنكده،بفرعكفأنزؿ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .44/47جيرالمنير،التفسانظر:(1)

.34/364جقطب،(فيظبلؿالقرآف،(2
 .44/24التفسيرالمنير،ج(3)



114

 سابعالمطمب ال
 في أنفسيمآيات ا في اآلفاق و  ة الكافرينرؤي

كمفضمفرؤلالكافريفالدنيكيةرؤيةالكافريفآياتافياآلفاؽكفيأنفسيـ،كيدؿ
ًْ  كُوْ ﴿تعالى:عمىذلؾقكلو ْحذُ

َ
َرخ
َ
َْ  َكنَ  إِنْ  أ ِ  ِغِْؽِ  ٌِ ًٍّ  اهللٍّ ًْ  ثُ َْ  ثِِّ  َزَفْؿُت وَّ  ٌَ ًَ

َ
َْ  أ ٍٍّ َٔ  مِ  ِملةقٍ  ِف  ُْ

ًْ *  ثَػِيؽٍ  ًْ  َوِف اآْلـةقِ  ِف  آيةدِِة َقُُنِيِٓ جُْفِكِٓ
َ
َ  َظَّتٍّ  خ ًْ  يَتَجَيٍّ ُٓ َ ُّ  ل ٍُّ

َ
ًْ  اْْلَقَّ  خ َ َول

َ
ُّ  ثَِؿبَِّم  يَْسِؿ  أ ٍُّ

َ
 ُُكِّ  لََع  خ

ءٍ  اآليات:القرآفكصدقوكصدؽمفجاءكعدتعالىأنوسيظير،"[53-52فصمت:]﴾يؽَمِٓ  ََشْ
لو المنكريف نفس كفي الكتاب ىذا صدؽ عمى الدالة اآليات مف اآلفاؽ في يخمقو بما بو

أنومنى فيوحجةعمييـكبرىافقاطعلشبييـ،حتىيستيقنكا ؿمفعنداعمىزَّالمكذبيفما
ًْ يَسْ ﴿لسافالصادؽ،ثـأرشدإلىدليؿمستقؿبقكلو َ َول

َ
ٍء َمِٓيؽٌ أ ِ ََشْ

ُّ لََع ُُكّ ٍُّ
َ
أم﴾ِؿ ثَِؿّبَِم خ

ًإذلككافميفتًريناعميًو،ىذاالميخًبًرعنوفيالعمـبأفايطمععمىىذااألمًركفايةهفيصدؽ
مىويبالعيقيكبة  .(1)"لىعىاجى

ًْ ثِِّ  ﴿قكلو:ف ًٍّ َزَفْؿُت ِ ثُ َْ ِغِِْؽ اهللٍّ ًْ إِْن ََكَن ٌِ ْحذُ
َ
َرخ
َ
َٔ ِف ِمَلةٍق ثَػِيؽٍ  كُْو أ ُْ  َْ ٍٍّ وَّ مِ ًَ

َ
َْ أ ٌَ﴾

لمسكرة." الطاعنيفكالممحديف،كختـ رجكعإللزاـ بعدىا اآليةكما محمدىذه كالمعنى:قؿيا
ليؤيالءالمشركيفالمكذبيفبالقرآف:إفكافمفعنداثـجحدتـبومعتعاضداألىدلةكالبراىيف

.(2)ي"إفكافىذاشٍأنوفأىخبركن-قؿلممشركيفالمكذبيف-التيىيمفمكجباتاإليمافبو
ًْ ﴿ قكلو:ك ًْ  َوِِف  اآْلـَةقِ  ِف  آيَةدَِِة َقُُنِيِٓ جُْفِكِٓ

َ
َ  َظَّتٍّ  خ ًْ  يَتَجَيٍّ ُٓ َ ُّ  ل ٍُّ

َ
ًْ  اْْلَقَّ  خ َ َول

َ
 ثَِؿّبِمَ  يَْسِؿ  أ

 ُّ ٍُّ
َ
ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  خ  ﴾ َمِٓيؽٌ  ََشْ

كحدانيتناكقدرتنافيأقطارالسمكاتكاألرض،مفعمىدالئؿًاسالنَّعيمًطٍسني"كالمعنى:"
،كجباؿوكصكاعؽوكبرؽو،كرعدوكثمارو،كزرعوكأمطارو،كرياحوكنيارو،كليؿوكنجكـوكقمروشمسو
.كبحارو

كماسنطمعيـ بأعينيـ، يركنيا التي الخارجية األشياء ىذه في قدرتنا مظاىر عمى
سنطمعيـعمىآثارقدرتنافيأنفسيـعفطريؽماأكدعنافييـمفحكاسكقكل،كعقؿ،كركح،

كعفطريؽمايصيبيـمفخيركشر،كنعمةكنقمة.

                                                           

 .4/46ج،ابفكثير،البدايةكالنياية(1)

 .7/524ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(2)
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صدؽا يطَّ كلقد ساعة، فيكؿ بؿ يكـ ففيكؿ اسعمىأسرارالنَّعيمًكعده،
كقدرتو،كعمىصحةجديدةفيىذاالككفاليائؿ،كفيأنفسيـ..ككمياتدؿعمىكحدانيتو،

.(1)"ديفاإلسبلـالذمجاءبوالرسكؿ

:يرييـأفالقكـىؤالءاكعدالتياآلياتمعنىفيالتأكيؿأىؿكاختمؼ

 النبيٌكقائعاآلفاؽفيباآلياتعني:بعضيـفقاؿمكةأىؿمفالمشركيفبمدبنكاحي
ًفي:)كبقكلوكأطرافيا، .مكةفتح(أىٍنفيًسًيـٍكى

 أنوكعدىـماكذلؾالنيار،كشمسكقمره،الميؿنجكـيرييـأنوبذلؾعنى:آخركفكقاؿ
ًفي:)كبقكلوالسماء،آفاؽ:باآلفاؽنىعي:كقالكا.اآلفاؽفييرييـ الغائطسبيؿ(أىٍنفيًسًيـٍكى
.كالبكؿ

يرمأفنبٌيوكعداأفكذلؾاألكؿ،القكؿبالصكابذلؾفيالقكليفكأكلى
بأفتيٌددىـيككفأفمعقكؿكغيراآلفاؽ،فيآياتمكٌذبيفبوكانكاالذيفالمشركيفىؤالء
قبؿمفهأكريككنكالـمايرييـأفليـمنوكعدانذلؾيككفأفالكاجببؿكه،أرىـمايرييـ
يركنياكانكافقدكالقمر،كالشمسالنجكـفأمابمدىـ،كعمىبمدىـأطراؼعمىانبيٌظيكر
.وىذا ما تميل إليو الباحثة(2)ذلؾيرييـبأنولتيددىـكجوكالكبعدقبؿكثيرا

كقكلو َ  َظَّتٍّ ﴿: ًْ  يَتَجَيٍّ ُٓ َ ُّ  ل ٍُّ
َ
ثناؤهجؿٌيقكؿ﴾اْْلَقَّ  خ كقائعناالمشركيفىؤالءأرم:

مامظيركبأنالوالكعدمفإليوكأكحينامحمد،إلىأنزلناماحقيقةيعممكاحتىكبيـبأطرافيـ
.(3)المشرككفكرهكلككميا،األديافعمىالديفمفبوبعثناه

ًْ ﴿:كقكلو َ َول
َ
ُّ  ثَِؿّبِمَ  يَْسِؿ  أ ٍُّ

َ
ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  خ بربؾيكؼأكلـ:ذكرهتعالىيقكؿ"﴾َمِٓيؽٌ  ََشْ

مجازييـكىكمنو،شيءعمـعنويعزبالخمقو،يفعمومماشيءكؿعمىشاىدأنومحمديا
 .(4)"جزاءهكالمسيءباإلحساف،المحسفأعماليـ،عمى

 

                                                           

.32/444التفسيرالكسيط،طنطاكم،ج(1)
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ًْ ﴿كيقكؿالشيخطنطاكم: َ َول
َ
ُّ  ثَِؿبَِّم  يَْسِؿ  أ ٍُّ

َ
ءٍ  ُُكِّ  لََعَ  خ استئناؼمسكؽ"﴾َمِٓيؽٌ  ََشْ

عنادىـمعظيكراألدلةعمىأفماجاءبوالرسكؿصٌمىاعميوكسمـلتكبيخالكافريفعمى
.(1)"مفعندربوىكالحؽالمبيف

كمفالككف،ىذاخفايامفشيءعمىيطمعيـأف-اإلنسافبني-لعبادهالٌموكعدنوإَّ
أنوليـيتبيفحتىأنفسيـ،كفياآلفاؽفيآياتويرييـأفكعدىـ،السكاءعمىأنفسيـخفايا
الٌمومفأصدؽكمف،ليـيقكلوالذمالقكؿكىذا،المنيجكىذا،الكتابكىذا،الديفىذا،الحؽ
حديثا؟

عشراألربعةالقركفخبلؿفياآلفاؽفيآياتوعفليـفكشؼكعدهالٌموصدقيـكلقد
أنفسيـفيآياتوعفليـككشؼالكعدىذاتمتالتي عفيكـكؿفيليـيكشؼيزاؿكما،
،اآلفاؽليـتفتحتفقد،الحيفذلؾمنذجدانكثيرانكشفكاقدالبشرفيرلاإلنسافكينظر،جديد

.الٌموشاءهالذمبالقدرالنفكسمغاليؽليـكتفتحت كثيرةأشياءعرفكالقد كيؼأدرككالك،
.(2)كثيرخيرفيياليـلكافكشكركاعرفكىا

قائمايزاؿماالٌموككعد ىذامطمعمنذطبلئعوبانتقدالكعدمفاألخيركالشطر،
يفدكحدهالمادمالعمـطريؽكعف،شتىفجاجمفيتجمعاإليماففمككب،ممحكظبشكؿالقرف

التيالطاغيةاإللحادمكجةمفالرغـعمىذلؾ،بعيدمفتتجمعكأفكاجأفكاجكىناؾ!كثيركف
جميعمفالرغـعمى-تنحسربدأتالمكجةىذهكلكف،الماضيفيالكككبىذاتغمركادت

أكانحسارىايتـحتىفيو،نحفالذمالعشريفالقرفىذاتماـيتـالكقد-المخالفةالظكاىر
ًْ ﴿:يككفأفبدالالذمالٌموكعدؽقيحكحتى،الٌموشاءإفيكاد َ َول

َ
ُّ  ثَِؿّبِمَ  يَْسِؿ  أ ٍُّ

َ
 ُُكِّ  لََع  خ

ءٍ  .(3)شيكدكعفعمـعفكعدهأعطىالذمكىك﴾َمِٓيؽٌ  ََشْ
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 ثامنالمطمب ال
 ق الماء إلى األرض الجرزوْ رؤية سَ 

ا إلىاألرضنبَّو كىيسكؽالماء الكثيرة المنكريفلمبعثإلىنعمةمفنعمو
 تعالى: قاؿ ًْ ﴿الجرز، َ َول

َ
ٍُّة يََؿْوا أ

َ
ةءَ  نَُكُٔق  خ ٍَ ْ رِْض  إََِل  ال

َ
ُزُو  َزرْعً  ثِِّ  َذُِْؼؿِجُ  اجْلُُؿزِ  اْْل

ْ
ُّ  دَأ ٌِِْ 

 ًْ ُٓ جَْػةُم
َ
ًْ  خ ُٓ جُْفُك

َ
ـًََل  َوخ

َ
ونَ  أ األرضإلىايسكقوالذمالماءإلىتشيراآلية[27السجدة:]﴾ُحجِِْصُ

كتؤتيكتربك،تيتزأفتمبثفبلكاألنيار،كالعيكفكاألمطار،السيكؿمفتنبت،الالتياليابسة
مفنعاـاإلأثرالعيفرأميركفكىـبيايعتبركفالباليـفماكالحيكاف،اإلنسافلخيرأكميا
.(1)بدكنياـحياتيتستقيـالكمصالحمنافع

ف ًْ ﴿قكلو: َ َول
َ
ٍُّة يََؿْوا أ

َ
﴾اىٍْةءَ  نَُكٔقُ  خ ةتعالىأقاـ": جَّ السَّالفةاألمـفيالكفرةعمىالحي

َـّفأيىًمكيكا،كفركاالَّذيف .(2)"البعثعمىكتنبيييـقدرتوبإظيارعميًيـأقامياث

بعدكالنشرالمكت،بعدبالبعثالمكٌذبكفىؤالءيرأكلـ:ذكرهتعالىيقكؿقاؿالطبرم:"
.(3)"فييانباتالالتيالغميظةاليابسةاألرضإلىالماءنسكؽبقيدرتناأناالفناء،

تعالىقكلوفيك ُزُو  َزرْعً  ثِِّ  َذُِْؼؿِجُ ﴿:
ْ
ُّ  دَأ ٌِِْ  ًْ ُٓ جَْػةُم

َ
ًْ  خ ُٓ جُْفُك

َ
الزرعخص"﴾َوخ

فبالذكر، الطبفيبوالمنتفعكالعشبكالبقكؿالفكاكومفكثيرةنأنكاعانبالماءايخرجكافكا 
متدّْكقيالنبات،مكقعالزرعكأكقعالنبات،مفيقصدماأعظـكألنولمزرع،تشريفانكغيره،
.(4)"الحبآدـبنكيأكؿأفقبؿبأكؿ،أكالناألنعاـتأكموينبتماألفاألنعاـ،

ـًَل﴿كقكلو:
َ
ونَ  أ كالعباد،الببلدبيااأحياالتيالمنة،تمؾأم:"أفبليبصركف﴾ُحجِِْصُ

عمييـغمبكلكفالمستقيـ،الصراطإلىالبصيرة،كتمؾالبصر،بذلؾفييتدكففيستبصركف
نماالرجاؿ،بصرذلؾ،فييبصركافمـالغفمة،عمييـكاستكلتالعمى، نظرذلؾ،إلىنظركاكا 
.(5)"لمخيريكفقكافمـالعادة،كمجردالغفمة،
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األرضفيذهفقاؿ:"بممساتوالخاصةكظبللوالبميغةكقدعمؽسيدقطبعمىىذهاآلية
النابضبالزرعممرعةخضراءىيفإذاالمحييالماءإليياتسكؽالٌمويدأفيركفالبكر،الميتة
بالحياة أنفسيـمنوكتأكؿأنعاميـمنوتأكؿالذمالزرع، فَّ، ةكالحيالجدبةاألرضمشيدكا 
الناميةالحياةىذهالستجبلءالمغمقةالقمبنكافذليفتحالمشيدىذاإفَّ،خضراءىيفإذايصيبيا

الناضرةالجميمةالحياةىذهبكاىبكاإلحساسكنداكتياالحياةبحبلكةكالشعكركاستقباليا
الحياةتشيعالتي،صانعةالكاليدالمبدعةبالقدرةالشعكرمعكانعطاؼكقربىحبإحساس
.(1)الكجكدصفحاتفيكالجماؿ

 

  

                                                           

 .6/34ج،فيظبلؿالقرآف(1)
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 تاسعالمطمب ال
 سبيل الرشد وسبيل الغيالمتكبرين رؤية 

يؤمنكفالمتكبريففياألرضبغيرالحؽبصرؼاآلياتعنيـ،فيـالتكعدا 
بأمآيةيركنياكاليتخذكفسبيؿالرشدسبيبلن،كيتخذكفسبيؿالغيسبيبلنكذلؾفيقكلوتعالى:

﴿ ِ ٔا ث رِْض ثَِؾْيِ اْْلَّقِ ِإَوْن يََؿْوا ُُكٍّ آيٍَح ََل يُْؤٌُِِ
َ
وَن ِف اْْل ُ ََ َحذََهبٍّ ِي َْ آيَةِِتَ اَلٍّ َْصُِف َخ

َ
ة ِإَوْن يََؿْوا َقأ َٓ

ٔا ثِآيَةدَِِةَقبِيَو الؿَّ  ثُ ًْ َنؾٍّ ُٓ جٍّ
َ
ِ َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل ذَلَِم ثِد ٔا  ْمِؽ ََل َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو اىَْغّ َوََكُُ

ة ًَغـِيِيَ  َٓ [.146األعراؼ:]﴾َخِْ

" القدامىالمتكبريفطبائععفتتحدثاآلياتىذهكردفيمناسبةاآليةلماقبميا:أفَّ
كظممو،استكبارهبسبباليبلؾمفكقكموبفرعكفلحؽماتعالىابٌيفأففبعدكالمعاصريف،

منشأأفعمىيدؿكىذا،أيضانالتكبربسببىكإنمااإليمافعفقريشامتناعأفذكر
الكفرىكالتكبر،كالكبريصرؼاإلنسافعادةعفالنظرمىاإلعراضعفاإليمافكاإلصرارع

.(1)"فيالحؽكيؤدمإلىالتكذيببو،كيجعؿالمتكبرغافبلعفآياتاالدالةعميو

كفىالًَّذيفىكاألنفساآلفاؽفيبثكثةلماآياًتيىعىفٍسىأىٍصًرؼيكمعنىاآلية:أم فييىتىكىبَّري
فبطالياإعفسأصرفيـكقيؿ،بيايعتبركفكالفييايتفكركففبلقمكبيـعمىبالطبعاألرض كا 
دينيـكىكبحؽليسبمايتكبركفك،بإىبلكيـأكبإعبلئياعميوفعادفرعكففعؿكمااجتيدكا
ف،الباطؿ انيماكيـبسببعقكليـكاختبلؿلعنادىـبيايؤمنكاالمعجزةأكمنزلةآيةوكؿَّيركاكا 

 ِإَونْ ﴿عمييـ،الشيطنةالستيبلء﴾َقبِيًًل  َحذٍِّؼُؾوهُ  َلَ  الؿَّْمؽِ  َقبِيَو  يََؿْوا ِإَونْ ﴿،كالتقميداليكلفي
ًْ  ذلَِم  َقبِيًًل  َحذٍِّؼُؾوهُ  اىَغِّ  َقبِيَو  يََؿْوا ُٓ جٍّ

َ
ٔا ثِد ثُ ٔا ثِآيةدِِة َنؾٍّ الصرؼذلؾأم﴾ًغـِيِيَ  َخِْٓة َوَكُُ

.(2)لآلياتتدبرىـكعدـتكذيبيـبسبب

﴾ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو الؿَّْمِؽ ََل َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل  ﴿قكلو:ك

أنيـصفاتيـمففيالمتكبرىؤالءيصؼ يركا يبتعدكفاليدلطريؽإف كالرشاد
كيسمؾيسمكياالالسبيؿىذهأحدىـرألفإذاالنجاة،إلىالمؤديةالمميدةالطريؽكىي،وعن

بالمقابؿكصفيـجيؿعفبعضيـيككفكقدكعناد،تعمدعفكىذاغيرىا، إفيركاأنيـب،
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،كاتخذكهمسمكانألنفسيـمسرعيفإليوبادركاالذمإفسمككهىمككاكالفسادكالضبلؿالغيسبيؿ
.(1)فصرؼاإياىـعفآياتوعقكبةليـلتكذيبيـآلياتا،كغفمتيـعنيا

بييؤمنكاالحتَّىأكليائيكيحاربكفعبادمعمىيتجبركفاٌلذيفيريد:عٌباسابفقاؿ"
:كقكًلوًلمحؽّْ،لعنادىـاليدايةبحرمافعكقبكابياكالتَّصديؽآياتيقىبكؿعفسأصرفييـ:يعني

ة﴿ ٍٍّ ٔا ـَيَ َزاغَ  َزاُؽ
َ
ُ  أ ًْ  اهللٍّ ُٓ .(2)"[5]الصؼ:﴾كُئُبَ

﴾َقبِيًًل  َحذٍِّؼُؾوهُ  َل الؿَّْمؽِ  َقبِيَو  يََؿْوا ِإَون﴿:الباطؿإلىنزكعيـتصكيرفيكيذكر
كمنعاإليثار،عمىكحمؿالشيكات،عمىكسيطرةنفس،كقكةعزيمةإلىيحتاجالرشدإف

الذمالرشدسبيؿالمكذبكفرألإذافميذامستحكمة،شيكاتكيطغكفيستكبركفكالذيفلؤلثرة،
إلىيحتاجألنوحياتيـكطريؽلسمككيـ،سبيبليتخذكنوالىفإنيـحقكقيـكلمناسيعطي
رادةصادقة،كعزيمةمدركة،بصيرة .(3)عاقمةكا 
ِ َحذٍِّؼُؾوهُ َقبِيًًل  ﴿كقكلو: ﴾ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو اىَْغّ

المتكبريفيرإفأم سبيؿألنوليـ؛مسمكانيتخذكهالغيكىكالضبلؿسبيؿلىؤالء
عفكالغفمةتعالى،اآلياتالتكذيبنزعةمعيتفؽفيككالطغيافكالشيكاتكاليكلاألثرة

.مكنكنيافياأسراركتعرؼفييا،التأمؿعفأعماىـالذمكاالستكبارىدايتيا،

إلىالغيكيجعميـيستحسنكفالشرسببالضبلؿالذمحكليـمفالرشدكلقدذكر
 أنيـ كىك كطريقو، الخير كيستيجنكف ا،آياتبتكذيبسارعكاكا،بآياتكذبكاكسبيمو،

طريؽفيساركمفمعانييا،عفغافميفعنيامنحرفيفكساركاعنيا،الشيطاففاجتاليـ
السيرفيأمعفككمما،بعيدانضبلالنيضؿحتىاالنحراؼفيأكغؿالمستقيـالخطعفمنحرؼو
نفكسيـفسدت،كابآياتفكذبكاالكبرأخذىـكىداية،تككفالحتىالضبلؿ،فيأمعف

بيفيفرقكفالىفصاركامداركيـ،كفسدت،حمكانفيحسبكنوالمريذكقكفصاركاىحتَّكأذكاقيـ
فيختاركهالالرشدسبيؿرأكافإفكالقبيح،الحسفبيفكالكالشر،الخير الغيٌسبيؿرأكاكا 
نماأفياميـ،كضمتمشاعرىـ،فتتمكىكذااختاركه .(4)النفساستقامتإذاالفكريستقيـكا 
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الدنيافياليبلؾإلىالمؤدمالمردمالجزاءبيذا الخمؽمفالصنؼىذاالٌمويظمـكما"
بغيراألرضفيكيتكبرعنيا،كيغفؿالٌموبآياتيكذبلمفالحؽالجزاءىكإنما..كاآلخرة
جكزمبعمموفإنما!لوالححيثماالغيسبيؿإلىكييرعرآه،حيثماالرشدسبيؿكيتجنب،الحؽٌ

.(1)"اليبلؾمكاردأكردكبسمككو

ىمؾكماييمككاحتىاآياتعفالعبادصرؼفيتعالىاسنةبيافكفياآلية
وكآلًفرعكف عنياكالغفمةابآياتالتكذيب،كالكبراآياتعفالصرؼعكامؿأقكلمف،كأفِّ
سبيؿصاحبوفيويسمؾلـعمؿكؿبطبلف،كماتبيفكفسادكظمـكشرضبلؿكؿسببىما
.(2)أعبلمياكترفعمعالميا،كتبيفالقرآنيةاآلياتتحددالتياسبيؿىيالتيالرشد
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 رعاشالمطمب ال
 رؤية الكافرين المؤمنين مثمييم رأي العين. 

قاتؿالمؤمنكففيغزكةبدرفيسبيؿاإلعبلءكممةا،ألفكممةاىيالعميا، 
 ََكنَ  كَؽْ ﴿كانتصركاعمىأعدائيـ،كذلؾبفضؿاعمييـكتأييدهليـ،كقدأثنىعمييـابقكلو:

 ًْ ِ  َقبِيوِ  ِف  ُتَلةدُِو  ـِبَحٌ  اِْلََلذَة ـِبَتَْيِ  ِف  آيَحٌ  ىَُس ْػَؿى اهللٍّ
ُ
ًْ  ََكـَِؿةٌ  َوأ ُٓ ًْ  يََؿْوَج يَ  ٌِسْيَيِْٓ

ْ
ُ  اىَْػْيِ  َرأ  َواهللٍّ

ِ  يَُؤيِّؽُ  َْ  ثَِِِْصِه وَِّل  ىَػِْبَةً  ذَلَِم  ِف  إِنٍّ  يََنةءُ  ٌَ
ُ
ثَْىةرِ  ِْل

َ
كىذاخبركبشرللممؤمنيف،" [13آؿعمراف:]﴾اْل

كماأخبرا،فغمبكاغمبةلـكتخكيؼلمكافريف،أنيـالبدأفيغمبكافيىذهالدنيا،كقدكقع
كجعؿاتعالىماكقعفي"بدر"مفآياتوالدالةعمىصدؽرسكلو،،يكفليامثيؿكالنظير
هعمىالباطؿ،حيثالتقتفئتاف،فئةالمؤمنيفاليبمغكفإالثبلثمائةؤكأنوعمىالحؽ،كأعدا
عشررجبلن يناىزككبضعة الكافريف، كفئة عددىـ، قمة فيمع التاـ استعدادىـ مع فاأللؼ،

 .(1)"السبلحكغيره،فأيداالمؤمنيفبنصره،فيزمكىـبإذفا،ففيىذاعبرةألىؿالبصائر

اطىبىكأف،ـليكتشجيعانلنفكسيـ،تثبيتانالمؤمنكفبيايخاطبأفٍتحتمؿياآليةيك" بياييخى
.(2)"المدينةًييكديبيايخاطبكأفٍالكيفَّار،جميعي

 ِ  َقبِيوِ  ِف  دُلةدُِو  ـِبَحٌ ﴿كقكلو: ْػؿى اهللٍّ
ُ
ًْ  َكـَِؿةٌ  َوأ ُٓ ًْ  يََؿْوَج "﴾ٌِسْيَيِْٓ المشرككفيرلأم:

ثبلثمائةككانكاالمسمميفعددمثميأكألؼ،مفقريبانككافالمشركيف،عددمثميالمؤمنيف
فمماإلييـ،كتكجيكاعمييـاجترءكاحتىأعينيـفيقمميـمابعدكافكذلؾعشر،كبضعة
المشركيفالمؤمنكفيرلأك،لممؤمنيفتعالىامفمددانغمبكاحتىأعينيـفيكثركاالقكىـ
:قكلوفيبواكعدىـالذمبالنصركيتيقنكاليـليثبتكاأمثاليـثبلثةككانكاالمؤمنيفمثمي

َْ  ـَإِنْ ﴿ ًْ  يَُس ٔا وةثَِؿةٌ  ٌِةاَحٌ  ٌُِِْس .(3)"([6نفاؿ:األ]﴾ٌِةاَتَْيِ  َحْؾيِجُ

قطب َي اىَْػْيِ ﴿:قاؿسيد
ْ
ًْ َرأ ًْ ٌِسْيَيِْٓ ُٓ أفيككفضميريحتمؿتفسيريف:"﴾يََؿْوَج فإما

كيككفالمعنىأفالكفارعمىراجعاإلىالمسمميف،«ىـ»كضميرإلىالكفار،راجعان«يركف»
..ككافىذامفتدبيرالٌموحيثخيؿلممشركيف«ًمٍثمىٍيًيـٍ»كثرتيـكانكايركفالمسمميفالقميميف

ماأفيككفالعكس،،فتزلزلتقمكبيـكأقداميـأفالمسمميفكثرةكىـقمة، كيككفالمعنىأفكا 

                                                           

.744ص،سعدم،ال(تيسيرالكريـالرحمف(1
.2/33ج،ثعالبي،الالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(2)
 .2/6ج،بيضاكم،الأنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ(3)
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يركفالمشركيف ثبلثةأمثاليـ-ىـ«ًمٍثمىٍيًيـٍ»المسمميفكانكا -فيحيفأفالمشركيفكانكا
.(1)"اكمعىذاثبتكاكانتصرك

ُ  ﴿كقكلو: ِ  يَُؤيِّؽُ  َواهللٍّ َْ  ثَِِِْصِه أىؿدأيَّكمانصره،يىشاءيمىفًٍبنىٍصًرهًيقكم:أم"﴾يََنةءُ  ٌَ
.(2)"بدر

كعدالٌموإفَّ،كبمايتضمنومفمثؿىذهالحقيقة،كمايزاؿالقرآفيعمؿبحقيقتوالكبيرة"
ككعدالٌموبنصر،قائـفيكؿلحظةبيزيمةالذيفيكفركفكيكذبكفكينحرفكفعفمنيجالٌمو،

كتكقؼالنصرعمىتأييدالٌموالذم،قائـكذلؾفيكؿلحظة-كلكقؿعددىا-الفئةالمؤمنة
ؤمنةإالأفكليسعمىالفئةالم،كسنةماضيةلـتتكقؼيعطيومفيشاءحقيقةقائمةلـتنسخ،

تطمئفإلىىذهالحقيقةكتثؽفيذلؾالكعدكتأخذلؤلمرعدتوالتيفيطكقياكاممةكتصبر
ربحكمتو،المدبَّحتىيأذفالٌموكالتستعجؿكالتقنطإذاطاؿعمييااألمدالمغيبفيعمـالٌمو،

.(3)"المؤجؿلمكعدهالذميحقؽىذهالحكمة

ثْىةرِ إِنٍّ ِف ذلَِم ىَػِْبَةً ﴿
َ
وَِّل اْْل

ُ
لتبرزكالبدمفبصرينظركبصيرةتتدبر،أم:"﴾ِْل

الفالعبرةتمرفيكؿلحظةفيالميؿكالنيار!،االقمكبيىيىعًكتىالعبرة، .(4)"كا 
 

 

 

                                                           

 .2/332ج،فيظبلؿالقرآف(1)

.3/426ج،ابفعجيبة،البحرالمديدفيتفسيرالقرآفالمجيد(2)
.25/332جقطب،،فيظبلؿالقرآف(3)
 .25/332المرجعالسابؽ،ج(4)




 

 











 الفصل الثالث
 خروية كما يصورىا األ ىمواطن الرؤ 

 السياق القرآني
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 المبحث األول
 ل يوم القيامةأىوا ىرؤ  

يحاسبإليورديسدل،بؿالبدأفويتركـعبثان،كلاإلنسافالـيخمؽ فيو،وفييـك
ََ اهلّلِ َظِؽيسًة﴿ىذااليكـالذميجمعافيوالخمؽ ْوَؽُق ٌِ

َ
َْ أ ٌَ ىك، [87:النساء]﴾ََل َريَْت ذِيِّ َو

كمايككففيومفاألمكرالعظاـ،كماقاؿتعالى:عفأىكالوأخبرناا ،كقديكـالقيامة
ٔرُ  ْٔمَ يَ  ﴿ ٍُ ةءُ  َت ٍَ ًرا الكٍّ ْٔ جَةُل  َوتَِكيُ  * َم تتحدثالباحثةعفىذه،كسكؼ[10-9الطكر:]﴾َقْيًا اجْلِ

 :الرؤلمفخبلؿالمطالباآلتية

 ولالمطمب األ 
 رؤية الظالمين في غمرات الموت 

الظالميفكىـفيغمراتالمكتبأدنىدرجاتالضعؼكالخنكع،كقديصكِّرا
كتنزع االحتضار عند كضربيـ بإىانتيـ تقكـ كالمبلئكة كقكة، عزٍّ بعد يكرىكف ما أصابيـ

 قاؿتعالى: بشدة، ًَلنَِهُح ثَ ﴿أركاحيـ ٍَ ْ ِْٔت َوال ٍَ ْ َؿاِت ال ٍَ َٔن ِف َد ٍُ ِ ةل ْٔ دََؿى إِذِ اىظٍّ َ ًْ َول يِْؽيِٓ
َ
ٔ خ ُُ ةِق

ٔا ْػؿُِص
َ
َْ آيَ  أ ًْ َخ ِ َدْيَ اْْلَّقِ َوُكِْذُ  اهللٍّ

ًْ َتُلٔلَُٔن لََعَ ة ُنِْذُ ٍَ ِ ِٔن ث ُٓ
ْ ْوَن َغَؾاَب ال ـَ َْٔم َُتْ ًُ اَْلَ جُْفَكُس

َ
ةدِِّ خ
كيدخؿظالـكؿكالمراد،لويصمحمفلكؿأكالرسكؿالخطاب"[93األنعاـ:]﴾تَْكذَْهِبُونَ 

 .(1)"أكلياندخكالناعمىافتراءنلمنبكاتكالمدعكفاأنزؿلماالجاحدكففيو
(2)جعفرأبكقاؿ محمدلنبيوذكرهتعالىيقكؿ": يغمرحيفمحمدياترلكلك:

 بَش لَع اهلل أُـل ٌة﴿:كالقائميفكاألنداد،اآلليةبربيـالعادليفالظالميفىؤالءبسكراتوالمكت
شيء،إليويكحىكلـإليوأكحىاأفٌالزاعميفكذبنا،اعمىكالمفتريف،[91]األنعاـ:﴾َشء ٌَ

بيـكنزؿالمكت،سكراتغشيتيـكقدفتعاينيـ[93األنعاـ:]﴾اهلل أُـل ٌة ٌسو قأُـل﴿:كالقائميف
جؿقاؿكماكأدبارىـ،كجكىيـيضربكفأيدييـباسطككالمبلئكةآجاليـ،فناءكحافا،أمر
ًُ  إِذَا ـََهيَْؿ ﴿:ثناؤه ُٓ ذْ َٔذٍّ ًٍَلنَِهحُ  دَ ْ ًْ  يََّْضِبُٔنَ  ال ُٓ َْ ًْ  وُُصٔ ُْ دْثَةَر

َ
ًُ  ذَلِمَ  َوأ ُٓ جٍّ

َ
ٔا ثِد ة اتٍّجَُػ ٌَ  ٍَ ْقَؼ

َ
َ  أ  اهللٍّ

ٔا ُْ ُّ  َوَكؿِ َٔاَُ ًْ غمرة،كغمرةكؿشيء،جمعكالغمرات،أنفسكـأخرجكا:ليـيقكلكف[28:محمد]﴾رِ
.(3)"كأصموالشيءالذميغمراألشياءفيغطيياكثرتوكمعظمو،

                                                           

.2/373ج،أبكالطيبالقنُّكجي،فتحالبياففيمقاصدالقرآف.2/337ج،شككاني،ال(فتحالقدير(1
 (كىكالطبرم.(2

.33/345ج،طبرم،الجامعالبياففيتأكيؿالقرآف(3)
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عمىرؤيتيـالمرادبؿالرؤية،مجردالمرادليسأنوإلفادةالكقتبيذاالرؤيةكتقييد"
.(1)"ناظركؿعندفظيعةحاؿ

التأنيبىذاالٌموعمىالكذبكجزاءالمييف،العذاباالستكباركجزاءكيقكؿسيدقطب:"
كالكآبةاليكؿمفبالخناؽتأخذمكركبة،ظبلالنالمشيدعمىيضفيمماككمو،الفاضح
.(2)"كالضيؽ

ٔا﴿:تعالىقكلوك ْػؿُِص
َ
ًُ  أ جُْفَكُس

َ
،األمرىذاإلىإشارة﴾خ المبلئكة،يحمموالذمالممـز

الظالميفىؤالءيحممكفاألركاح،ىذهبقبضالمككمكفىـالمبلئكةكأفالظالميف،أركاحلقبض
عطائيابأنفسيـ،انتزاعياعمىحمبلن ذالؿبيـ،تنكيؿىذاكفىبأيدييـ،ليـكا  بأفليـ،كقيركا 
.(3)بأيدييـحياتيـانتزاععمىحمبلنيحممكا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3/344ج،طنطاكم،التفسيرالكسيط(1)

 .2/34ج،فيظبلؿالقرآف(2)

 .2/223الخطيب،ج(التفسيرالقرآنيلمقرآف،(3
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 لثانيالمطمب ا
 رؤية الناس سكارى وماىم بسكارى

ىـبسكارل الناسسكارلكما كيبيفاذلؾبقكلو،مفضمفرؤلأىكاؿيكـالقيامةرؤية
ة ُقََكَرى اِلٍّةَس  َودََؿى﴿تعالى: ٌَ ًْ  َو ٍَّ  بُِكََكَرى ُْ ِ  َغَؾاَب  َوىَِس [2الحج:]﴾َمِؽيؽٌ  اهللٍّ

الحياة،أكضاعتقمبالنذرفيذه،نذرىايدلبيفالساعةصكرمفلصكرةعرضىك"
 :تعالىقكلوإليوشيريماكىذا،مذىبلتمفحياتيـيفيركهلـبماالناسعمىكتطمع

َْٔغؽُ  َواْرََتََب ﴿ ْ ثْىةرُ  مةِػَىحٌ  ِِهَ  ـَإِذا اْْلَقَّ  ال
َ
ََ  خ ِي ٍِّة كَؽْ  َويْيَِة ية َزَفُؿوا اَلٍّ َْ  َدْفيَحٍ  ِف  ُن  ثَوْ  ْؾا ٌِ

ٍِّة ٍِيَ  ُن ِ  .(1)"[97]األنبياء: ﴾ظةل

ة ُقََكَرى اِلٍّةَس  َودََؿى﴿كمعنىقكلوتعالى:: ٌَ ًْ  َو تىرىل" أم ﴾بُِكََكَرى ُْ سيكارلالنَّاسىكى
ما،التشبيوعمى الذمىكاعذابخكؼمفرىقيـأماكلكف،التحقيؽعمىًبسيكارلىيـٍكى
لًكفَّالشرابمفبسكارلىـكماالخكؼمفسكارلكقيؿتمييزىـكأزاؿعقكليـأذىب عىذابىكى
 َيا اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَجلَّ  َعزَّ  المَّوُ  َيُقولُ »  - يالنَّبِ  القَ  :َقالَ  اْلُخْدِرىِّ  َسِعيدٍ  َأِبى َعنْ .2"شىًديدهالمَّوً
يَِّتكَ  ِمنْ  ُتْخِرجَ  َأنْ  َيْأُمُركَ  المَّوَ  ِإنَّ  ِبَصْوتٍ  َفُيَناَدى ، َوَسْعَدْيكَ  َربََّنا َلبَّْيكَ  َيُقولُ  ،آَدمُ   ِإَلى َبْعثًا ُذرِّ
 َوِتْسِعينَ  َوِتْسَعةً  ِتْسَعِماَئةٍ  - َقالَ  ُأرَاهُ  - أَْلفٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َقالَ  النَّارِ  َبْعثُ  َوَما َربِّ  َيا َقالَ .  النَّارِ 

 َعَذابَ  َوَلِكنَّ  ِبُسَكاَرى ُىمْ  َوَما ُسَكاَرى النَّاَس  َوَتَرى)  اْلَوِليدُ  َوَيِشيبُ  َحْمَمَيا اْلَحاِملُ  َتَضعُ  َفِحيَنِئذٍ 
 َيْأُجوجَ  ِمنْ »   يالنَّبِ  َفَقالَ  ، ُوُجوُىُيمْ  َتَغيََّرتْ  َحتَّى النَّاسِ  َعَمى َذِلكَ  َفَشقَّ ( « .  َشِديدٌ  المَّوِ 

 يفِ  السَّْوَداءِ  َكالشَّْعَرةِ  النَّاسِ  يفِ  َأْنُتمْ  ثُمَّ  ، َواِحدٌ  َوِمْنُكمْ  ، َوِتْسِعينَ  َوِتْسَعةً  ِتْسَعِماَئةٍ  َوَمْأُجوجَ 
نِّ  ، اأَلْسَودِ  الثَّْورِ  َجْنبِ  ِفى اْلَبْيَضاءِ  َكالشَّْعَرةِ  َأوْ  ، اأَلْبَيضِ  الثَّْورِ  َجْنبِ   ُرُبعَ  َتُكوُنوا َأنْ  أَلْرُجو يَواِ 
«.  اْلَجنَّةِ  َأْىلِ  َشْطرَ »  َقالَ  ُثمَّ  َفَكبَّْرَنا«.  اْلَجنَّةِ  َأْىلِ  ُثُمثَ »  َقالَ  ُثمَّ  َفَكبَّْرَنا« .  اْلَجنَّةِ  َأْىلِ 

.(3)َفَكبَّْرَنا

ة ُقََكَرى اِلٍّةَس  َودََؿى﴿قكلو:كيقكؿالقشيرمفيمعنى ٌَ ًْ  َو الناسكترل" ﴾ بُِكََكَرى ُْ
ككأنيـ،غالبةكأىكالياالقيامةيفكاألحكاؿذاىبة،عقكليـاليكـذلؾىكؿمفأمسكارل
عمىيبقييـكاليحيرىـكلشٌدتوشديد،اعذابكلكفبسكارل،الحقيقةيفىـكماسكارل

                                                           

.7/754الخطيب،جالتفسيرالقرآنيلمقرآف،(1)
 .4/225الخازف،جلبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ،(2)

حديث:33/247رلالناسسكارلكماىـبسكارل(،كتابالتفسيرباب)كتالبخارم،صحيحالبخارم،]((3
2523رقـ:
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لماسكرهمففمنيـيختمؼذلؾمكجبكلكفٌسكارل،بأنيـتشابييـيفيتفقكفكىـ،أحكاليـ
مختمؼاليكـفسكرىـكذلؾ،الكصاؿعيفيفالستيبلكوسكرهمفكمنيـاألىكاؿ،مفيصيبو
سكر!كسكرسكربيفكشتٌاف،المحابسكرسكرهمفكمنيـالشراب،سكرسكرهمففمنيـ
.(1)"الكصمةأىؿسكرىككسكرالغفمة،أىؿسكرىك

ؿياٍليىٍكـًذىًلؾىًشدَّةىًإفَّإفسأؿسائؿ: دوًلكيؿّْتىٍحصي ةن؟النَّارًأًلىٍىؿًأىكٍأىحى اصَّ   خى

 الرازم: فَّالنَّار،بأىؿيختصُّكغيرىهياألكبرالفزعإفَّقكـهقاؿقمناأجاباالماـ الجنَّةأىؿكاً 
مفشيءوفيعميوألحدواعتراضالسبحانوألنَّولمكؿّْيحصؿبؿكقيؿ.آمنكفكىـيحشركف
 .(2)حؽعميوألحدوكليسأفعالو،

ما تميل إليو الباحثة ىو الرأي األول ألن الفزع األكبر يختص بأىل النار فيم غير 
منجون منو، أما أىل اإليمان والتقوى فيم يأمنون من ىذا الفزع، وتتمقاىم المالئكة ىذا 

وىَهَِم ﴿يومكم الذي كنتم بو توعدون، قال تعالى: 
ُ
ٍِّة اْْلُْكَِن أ ٌِ ًْ ُٓ َ ََ َقجََلْخ ل ِي ة  إِنٍّ اَلٍّ َٓ َخِْ

جَْػُؽوَن  وَن  *ٌُ ًْ َػةَِلُ ُٓ جُْفُك
َ
ْخ خ َٓ ة اْمذَ ٌَ ًْ ِف  ُْ ة َو َٓ ُػَٔن َظِكحَك ٍَ ْزَبُ  *ََل يَْك

َ
ُع اْْل ـَ ًُ اىَْف ُٓ ُج ـُ ََل ََيْ

َٔغُؽونَ  ًْ دُ ِي ُنِْذُ ًُ اَلٍّ ُس ٌُ ْٔ َؾا يَ َْ ًَلنَِهُح  ٍَ ْ ًُ ال ُْ ة  [.103-101]األنبياء:﴾َوَتَذيَلٍّ

  

                                                           

.327-2/326ج،لطائؼالتفسير(1)
.24/243ج،انظر:مفاتيحالغيب(2)
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 ثالثالمطمب ال
 نأرضع عما الساعة وذىول المرضعاترؤية  

عبادهبتقكاهكيخبرىـعمايستقبمكفمفأىكاؿيكـالقيامةكزالزلياكأحكاؿيأمرا 
ة يَة﴿:،فيقكؿتعالى(1)اآلخرة َٓ حَّ

َ
ٔا اِلٍّةُس  خ ًْ  اتٍُّل ىَحَ  إِنٍّ  َربٍُّس ـَ ْ ةَغحِ  َزل ءٌ  الكٍّ ًٌ  ََشْ ْٔمَ  * َغِظي ة يَ َٓ  دََؿْوَج

ُو  َْ َػحٍ  ُُكَّ  دَْؾ ًِ ة ُمْؿ ٍٍّ َػْخ  َخ ًَ ْر
َ
عُ  أ ٌَ ة َْمْوٍ  ذَاتِ  ُُكَّ  َودَ َٓ  [.2-1الحج:]﴾َْمْيَ

،ىذايفيطمعمارؤيةفمجرد،اليكـىذامشاىدمفلقطاتيى الناسعمىيأخذاليـك
..حممياحمؿذاتكؿٌكتضعأرضعت،عٌمامرضعةكؿٌفتذىؿ،كأبصارىـكأسماعيـعقكليـ،
اإلراديةكغيرمنيااإلراديةاألجيزةفيوفتتعطؿنفسو،مفشيئانأحديممؾالحيث كيصبح،
تذىؿحتىمرضعىناؾفميسمجازية،ىناكالصكرة!األشباحتتحرؾكمايتحرؾشبحمجرد
يفالناسعمىالساعةطمعتلكأنوكالمراد،رحميايفبماتمقىحتىحامؿكالرضيعيا،عف

،حممياحمؿذاتكؿكأللقتأرضعت،عمامرضعةكؿلذىمتمنيا،زلزلةكأرتيـدنياىـ،
قبؿكنذرىا،الساعة،إرىاصاتالناسمفيشيدمفكأفحقيقية،الصكرةىذهتككفأفكيمكف

.(2)كمو؟أمرىاينكشؼحيفنفسيا،بالساعةفكيؼ،ىذاليـيقعتقع،أف

ما تميل إليو الباحثة؛ ألن القرآن يحمل عمى الحقيقة ما لم ترد قرينة تصرفو  وىذا
  .إلى المجاز

ُو  ﴿قكلو: َْ َػحٍ  ُُكَّ  دَْؾ ًِ ة ُمْؿ ٍٍّ َػْخ  َخ ًَ ْر
َ
﴾ أ

" تماـ،لغيربطنيافيماالحامؿكتضعفطاـوبغيركلدىاعفالمرضعةتذىؿأم:
.(3)"حمؿيككفيالالبعثًبعدألفَّالدُّنيافيتككفالزَّلزلةىذهأفَّعمىيدؿُّكىذا

" الرازم: الصبيَّثديىياميٍمًقمىةهكىياإًلرضاعحاؿفيالتيىيالمرضعةييقكؿاالماـ
فترضع،أفشأنيياكالمرضع ليدؿَّمرضعةهفقيؿبو،كٍصًفياحاؿًفياإلرضاعتباشرلـكاً 

افيومفنزعتويثديياالرَّضيعألقمتًكقدىذهبوفكجئتإذااليكؿذلؾأفَّعمى مفيمحقياًلمى
.(4)"الدَّىشة

                                                           

.35/332جالزحيمي،التفسيرالمنير،(1)
.754-7/752الخطيب،ج(انظر:التفسيرالقرآنيلمقرآف،(2

 .4/422ج،بغكم،المعالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف(3)

.24/243مفاتيحالغيب،ج(4)



130

 رابعالمطمب ال
 رؤية الجبال تمر مر السحاب

  كىيعبلمةمفعبلماتقياـالساعة،عندماترآىاتظنُّياثابتةكلكنياسريعةجدانتمرُّ
السحاب،قاؿتعالى: جَةَل  َودََؿى ﴿مرَّ ة اجْلِ َٓ ؿَّ  َوِِهَ  َصةٌَِؽةً  ََتَْكجُ ٍُ َعةبِ  َمؿٍّ  َت ِ  ُوِْعَ  الكٍّ ِي اهللٍّ  اَلٍّ

 ََ تَْل
َ
ءٍ  ُُكٍّ  خ ُّ  ََشْ ة َػجِيٌ  إٍُِّ ٍَ ِ [.88:النمؿ]﴾َتْفَػئُنَ  ث

:اآلياتلماقبميامناسبة

تعالىاذكركالحديث،لمكبلـالدابةخركجكىيساعةاللقياـاألكلىالعبلمةذكربعد
.(1)الجباؿكتسييرالصكر،فيالنفخكىماساعةاللقياـأخرييفعبلمتيف

كتبقىجباليو،فتيسيَّري،العاـالدُّنيكمىذاالنظاـفيويختؿُّالقيامةيكـأفَّاذىكىرىكقد
ـىكالكادمكالبناءكالشجر،كالفيياحجرالبارزةنأرضو مى يحمؿالقيامةيكـأنَّو،كذكرعى
اأماكنيما،مفكالجباؿاألرض ٔرِ  ِف  ُُفِغَ  ـَإِذَا﴿:قكًلوفيكذلؾكاحدة،دكَّةنكيديكُّييمى  َجْفَؼحٌ  الىَّ
رُْض  وَُْمِيَخِ  * َواِظَؽةٌ 

َ
َجةُل  اْل ذَة َواجْلِ حً  ـَُؽنٍّ هِؾٍ  *َواِظَؽةً  َدنٍّ ٌَ ْٔ َٔاكَِػحُ  َوَرَػخِ  َذيَ ْ .[15-13الحاقة:]﴾ال

جَةَل  َودََؿى ﴿كمعنىقكلو: ة اجْلِ َٓ ؿَّ  َوِِهَ  َصةٌَِؽةً  ََتَْكجُ ٍُ َعةبِ  َمؿٍّ  َت ِ  ُوِْعَ  الكٍّ ِي اهللٍّ ََ  اَلٍّ تَْل
َ
 خ

ءٍ  ُُكٍّ  ُّ  ََشْ ة َػجِيٌ  إٍُِّ ٍَ ِ ﴾َتْفَػئُنَ  ث

تىرىل سيرتسيرأم،السَّحابًمىرَّتىميرُّكىًىيىكاقفةقائمةأم،جاًمدىةنتىٍحسىبييااٍلًجباؿىكى
ككؿكبيرجسـككؿعظيـشيءكؿأفكذلؾبيافتستكماألرضعمىتقعحتىالسحاب
كاقؼالناظرحسابفيفيكأطرافوبيفماكبعدكعظمولكثرتوالبصرعنويقصركثيرجمع
يرلالالسحابسيرأفكمالعظميايرلالالقيامةيكـالجباؿسيركذلؾ،سائركىك

.(2)لعظمو

" اًمدىةنتىٍحسىبييىااٍلًجبىاؿىترلأنؾىكلوكمفقاؿالسعدم: ياكتظنُّ،منياشيئاتفقدالجى
تضمحؿثـتفتتكقد،مبمغكؿكاألىكاؿالشدائدمنيابمغتقدكىيالمعيكدةالحاؿعمىباقية

                                                           

.24/24جالزحيمي،التفسيرالمنير،انظر:(1)
القرآف(2) تفسير في التنزيؿ معالـ الانظر: .4/337ج،بغكم، التنزيؿ، معاني في التأكيؿ الخازف،لباب

.4/433ج
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امنبثنىباءنكتككف قاؿكليذا. ؿَّ  َوِِهَ ﴿: ٍُ َعةبِ  َمؿٍّ  َت كذلؾالخكؼذلؾكشدةخفتيامف﴾الكٍّ
ِ  ُوِْعَ ﴿ ِي اهللٍّ ََ  اَلٍّ تَْل

َ
ءٍ  ُُكٍّ  خ ُّ  ََشْ ة َػجِيٌ  إٍُِّ ٍَ ِ .(1)"بأعمالكـفيجازيكـ﴾َتْفَػئُنَ  ث

قطبفيقكلو سيد ِ  ُوِْعَ ﴿كيقكؿاألستاذ ِي اهللٍّ ََ  اَلٍّ تَْل
َ
ءٍ  ُُكٍّ  خ يتجمىسبحانو": ﴾ََشْ

تفاكتكالنقص،كالثغرةكالمصادفة،كالفمتةفبل،الكجكدىذافيشيءكؿفيصنعتوإتقاف
نسيافكال ببلمترككةكاحدةخمةعمىيعثرفبلالمعجزة،نعةالصَّآثاركؿالمتدبركيتدبر،

الرؤكسيدبركتقدير،بتدبيرشيءفكؿ،كالحقيركالجميؿكالكبير،الصغيرفيحسابكالتقدير
.(2)"كتتمبلهتتابعوالتي

  

                                                           

.434ص،تيسيرالكريـالرحمف(1)
 .5/433ج،فيظبلؿالقرآف(2)
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 لخامسالمطمب ا
 رؤية األرض بارزة

القيامةكأىكاليارؤيةاألرضبارزة،كيصكراسبحانوىذهالمشاىدمف مشاىديـك
ْٔمَ  ﴿ :تعالىبقكلو ُ  َويَ جةَل  نَُكّيِ رَْض  َودََؿى اجْلِ

َ
ًْ  ثةرِزَةً  اْْل ُْ ُة ًْ  وََظََشْ ًْ  ُُؾةدِرْ  ـَيَ ُٓ ٌِِْ  ً َظؽا

َ
 أ

 .[47الكيؼ:]﴾

:ىذهاآلياتلماقبميامناسبة

ليسالتفاخركأفكدكاميا،القيامةكشرؼكزكاليا،الدنياخساسةتعالىابٌيفأفبعد"
معالـكتغيركأىكاؿ،أخطارمففيياكماالقيامة،بأحكاؿأردفوالصالح،بالعمؿبؿباألمكاؿ،
يتبيفشاممة،كصحائؼبكتبجميعاالناسأعماؿرصيدفيالمطمؽكالعدؿكالحشر،األرض
.(1)"عنونيىماكترؾالديف،بوأمرمااتباعىك:النجاةأساسأفمنيا

ْٔمَ  ﴿قكلو: ُ  َويَ جةَل  نَُكّيِ رَْض  َودََؿى اجْلِ
َ
ًْ  ثةرِزَةً  اْْل ُْ ُة ًْ  وََظََشْ ًْ  ُُؾةدِرْ  ـَيَ ُٓ َظؽاً  ٌِِْ

َ
﴾ أ

األرض،كجوعمىمفأماكنيامفنزيمياأىمالجباؿ،نسيريكـكاذكرالمعنى"ك
ؿَّ  َوِِهَ ﴿:أخرلآيةوفيقاؿكماالسَّحاب،نسيركماكنسيرىا ٍُ عةبِ  َمؿٍّ  َت [88:النمؿ]﴾الكٍّ َـّ" ث
بيسَّتً﴿:قاؿكمااألرض،إلىفتعكدتكسر .(2)"[6-5الكاقعة:]﴾مٍنبىثِّاىىباءنفىكانىتٍ*بىسِّااٍلًجباؿيكى

يديـالذيفاألبداؿبمكتتقتمعفإنياالقيامةيكـاألرضجباؿتسٌيركيقكؿالقشيرم:"
.(3)"العالـأكتاد-الحقيقةيف-السادةفيؤالءاألرض،إمساؾ-اليـك-الحؽٌبيـ

عفكتزكؿالجباؿفتسٌير،كالسمكاتاألرضغيراألرضتتبدؿاليكـىذايف
ذا،باألرضتسٌكلحيثمكاضعيا، الناسكء،يشمنيايخفىال،بارزةعاريةاكمياألرضكا 

.أحدمنيـيترؾكلـقبكرىـ،مفيـخرجبعدحشركايجميعان
كيقكؿالمراغيفي رَْض  َودََؿى﴿قكلو:

َ
جكانبجميعالرائيأيياكترلأم"﴾ثةرَِزةً  اْْل

مفءيشكالالجباؿمفءيشكالالعمائرمفءيشكجيياعمىيبؽلـإذظاىرة،باديةاألرض

                                                           

.33/242جالزحيمي،(التفسيرالمنير،(1
 .34/234ج،قرطبي،الحكاـالقرآفألجامعال(2)

 .2/477ج،(لطائؼاإلشارات(3
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مفخافيةعميوتخفىاللربيـضاحيفالخمؽجميعفيككفيسترىا،ماعمييافميساألشجار
ًذة ﴿:قكلومفالمرادىككىذاأمرىـ ٌْ

َ
ًَٔصة َوََل أ ة ِغ َٓ  .(1)"[107]طو: ﴾ ََل دََؿى ذِي

ًْ ﴿ كقكلو: ُْ ُة ًْ  وََظََشْ ًْ  ُُؾةدِرْ  ـَيَ ُٓ َظؽاً  ٌِِْ
َ
بعدلمحسابكاآلخريفاألكليفكجمعناأم"﴾أ

قاؿكماكبيرانكالصغيرانالأحدانمنيـنترؾفمـقبكرىـ،مفأقمناىـأف ىِيَ  إِنٍّ  كُوْ ﴿: وٍّ
َ
 اْْل

 ََ ُٔغٔنَ  *َواآْلِػؿِي ٍُ ْض ٍَ َ ْٔمٍ  ٌِيلةتِ  إَِل ل ْػئُمٍ  يَ ْٔمٌ  ذلَِم ﴿:كقاؿ[50-49الكاقعة:]﴾ٌَ ٍُٔعٌ  يَ  اِلٍّةُس  ََلُ  ََمْ
ْٔمٌ  َوذلَِم  ٔدٌ  يَ ُٓ .(2)"[103ىكد:]﴾َمْن

كعمىصفحاتياعمىفيواليكؿكيرتسـالطبيعةفيوتشترؾمشيدإنوقاؿسيدقطب:"
األرضفيوكتتبدلبالقمكب،فكيؼفتسير،الراسخةالجباؿفيوتتحرؾمشيد،القمكبصفحات
ككذلؾ،كديافكالفيياجباؿكال،(4)كىادكالفييا(3)نجادالمكشكفةصفحتيافيوكتبرزعارية،
تخبئالالتيالمكشكفةالمستكيةاألرضىذهكمف،خافيةمنياتخفىفبلالقمكبخباياتتكشؼ
.(5)"أحدانتخفيكالشيئا

















                                                           

.33/334ج،تفسيرالمراغي(1)
.33/335جؽ،(المرجعالساب(2
 .3/472فارسج(ىـحمائؿالسَّيؼألنويعمكالعاًتؽ.معجـمقاييسالمغةالبف(3

ٍفرىةه.لسافالعرب(4 ًفًضكأىنوحي مفاألىرضكىاٍلمىكىاًفاٍلميٍنخى ،ابفنظكر(الكىادجمعكىدة،كالكىٍىدىةي:المطمئفُّ
 .4/253ج

 .4/243ج،قطب،(فيظبلؿالقرآف(5
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 لمبحث الثانيا
 رؤى أىل الجنة 

فيالجنةالتعدكالتحصى،يعيشالمؤمففيياحياتوالخالدةكيجدنعـاعمىعباده
فيياكؿمايتمنى،فمممؤمنيففيالجنةرؤلعديدةسكؼتتحدثالباحثةحكؿماكردمنيافي

:خبلؿالمطالباآلتيةمفالقرآفالكريـ

 المطمب األول
 نورىم يسعى بين أيدييم.و رؤية المؤمنين والمؤمنات 

عفأعماليـ ييرما كالنكرعبارة يسعىبيفأيدييـ، المؤمنيفكالمؤمناتنكرىـ
عمى القيامة يكـ ظممات في أيدييـ بيف نكرىـ كيسعى دنياىـ، في قدمكىا التي الصالحة

 قاؿتعالى: ْٔمَ ﴿الصراطالمضركبفكؽمتفجينـ، ْؤٌِِِيَ  دََؿى يَ ٍُ ْ ْؤٌَِِةتِ  ال ٍُ ْ ًْ  يَْكَِع  َوال ُْ  ُُُٔر
ًْ  َبْيَ  يِْؽيِٓ
َ
ًْ  خ ةُِِٓ ٍَ ْح

َ
ًُ  َوبِد اُز ْٔمَ  بَُْشَ ٍِّةٌت  اَْلَ َْ  ََتْؿِي َص ة ٌِ َٓ ِ ةرُ  ََتْذ َٓ جْ

َ
ََ  اْْل ة َػةَِلِي َٓ َٔ  ذَلَِم  ذِي ْٔزُ  ُْ  اىَْف

 ًُ لذلؾكيككفالصالحة،أعماليـبقدركالمؤمناتلممؤمنيفيعطىنكركىك" [12الحديد:]﴾اىَْػِظي
.(1)"جياتيـجميعكيحيطأيدييـ،بيفيسعىكالنكرفييايمشكفشعاعمطارحالنكر

يماًنو،عمًموبنكرًالدنيافييمشيمىفٍفالمؤمفي" ذاكا  مشىى:القيامةيكـىاألنكاريأيطفئتًكا 
،الكرامةًدارًإلىبويجكزىحتىالصراطًعمىبنكرهً اإليماًف،عمىالمغفرةىرتَّبىككذلؾىكالنعيـً
ـىسيئاتويغيفرتٍكمف .(2)"الثكابًأعظـىكناؿىالعقاًب،مفىسًم

 ْٔمَ ﴿كقكلو: ْؤٌِِِيَ  دََؿى يَ ٍُ ْ َِةتِ  ال ْؤٌِ ٍُ ْ ًْ  يَْكَِع  َوال ُْ ًْ  َبْيَ  ُُُٔر يِْؽيِٓ
َ
ًْ  خ ةُِِٓ ٍَ ْح

َ
األجرليـأم"﴾ َوبِد

إلىكىدايتيـنجاتيـيفالسببيككفماأيدييـبيفيسعىكالمؤمناتالمؤمنيفترلحيفالكريـ
كاألكثافاألندادكخمعبالتكحيدكاالعتقادالدنيايفأنفسيـبياكممكاالتيالعمكـمفالجنةسبيؿ

،الديفلومخمصيفإليوكأنابكالربيـأخبتكاكبيا،أنفسيـبياكازكُّالتيالصالحةكاألعماؿ،
قاؿأخرلآيةويفجاءكماكتبيـتككفكبأيمانيـ ، ة ﴿: ٌٍّ

َ
َْ  ـَأ وَِتَ  ٌَ

ُ
ُّ  أ ٍِيِِِّ  نِذةثَ  ـََكَْٔف  بِيَ

ْْيِِّ  إَِل َويََِْليُِت  يَِكياً  ِظكةثةً  َُيةَقُت 
َ
وراً  أ .(3)"[9-7]اإلنشقاؽ: ﴾َمَْسُ

                                                           

 .4/345ج،قشيرم،ال(لطائؼاإلشارات(1

.343ص،الشحكد،الكاضحفيأركافاإليماف(2)
 .25/347ج،المراغي،(تفسيرالمراغي(3
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نما" ًْ  َبْيَ ﴿قاؿكا  يِْؽيِٓ
َ
ًْ  خ يٍْةُِِٓ

َ
ىاتيفمفأعماليـصحائؼيؤتكفالسعداءألفٌ﴾َوبِد

الجيتيففيالنكرفجعؿظيكرىـ،كراءكمفشمائميـمفيؤتكنيااألشقياءأفكماالجيتيف،
إلىبيـذىبفإذاأفمحكا،البيضكبصحائفيـسعدكابحسناتيـالذيفىـألنيـكآية،ليـشعاران
يسعكفالصراطعمىكمركاالجنة كمتقدمانليـجنيبانالنكرذلؾبسعييـسعى: ليـكيقكؿ.
ـي.المبلئكةمفيتمقكنيـالذيف .(1)"اٍليىٍكـىبيٍشراكي

ًُ  ﴿كقكلو: اُز ْٔمَ  بَُْشَ ٍِّةٌت  اَْلَ َْ  ََتْؿِي َص ة ٌِ َٓ ِ ةرُ  ََتْذ َٓ جْ
َ
ََ  اْْل ة َػةَِلِي َٓ َٔ  ذَلَِم  ذِي ْٔزُ  ُْ ًُ  اىَْف أم"﴾اىَْػِظي

صالحمفقدمتـلماكفاقانجزاءناألنيارتحتيامفتجرلبجناتوأبشركا:المبلئكةليـكتقكؿ
،نياـكالناسبالميؿالٌموتذكركفككنتـ،كاآلثاـالشرؾترؾيفأنفسكـبوكجاىدتـ،األعماؿ
ًٍَلنَِهحُ ﴿:قكلواآليةكنحك،عممتـبماكىنيئانلكـفطكبى ْ ًْ  يَْؽُػئُنَ  َوال َْ  َغيَيِْٓ  َقًلمٌ  ثةٍب  ُُكِّ  ٌِ
 ًْ ًْ  ثٍِة َغيَيُْس ُت ًَ  َوَبْ ارِ  ُخْلَِب  ـَِِْػ .(2)"﴾اَلٍّ

صفتييـىذهأفَّبيَّفتعالىألنَّوالقيامةيكـأىكاؿينالييـالالمؤمنيفأفَّعمىاآليةىذهدلت"
.(3)"تخصيصغيرمفالقيامةيكـ

" قطب: سيد عجيبانمشيداننشيدالمحظةالقرآفنقرأالذيففنحف يقكؿ ىـىؤالء،
ىادئانلطيفانإشعاعانكبأيمانيـأيدييـبيفنرلكلكننانراىـكالمؤمناتالمؤمنكف نكرىـذلؾ،

يمتدنكرانكأشعتكأضاءتأشرقتقداإلنسانيةالشخكصفيذه،أيدييـبيفكيفيضمنيـيشع
كالذم،الظمماتمفكبوإليوالٌموأخرجياالذمالنكرإنو،يمينياعفكيرلأماميافيرلمنيا
فيوكماالككفىذامنوالٌموخمؽالذمالنكرلعموأـ،طينتياعمىفغمبأركاحيافيأشرؽ
أكالءنحفىاثـ،حقيقتياذكاتيافيحققتالتيالمجمكعةىذهفيبحقيقتوظيرفيو،كمف
ًُ ﴿ :كتبشيرتكريـمفكالمؤمناتالمؤمنيفإلىيكجومانسمع ْٔمَ  بَُْشاُز ٍِّةٌت  اَْلَ َْ  ََتْؿِي َص ٌِ 
ة َٓ ِ ُْٓةرُ  ََتْذ

َ
ََ  اْْل َٔ  ذلَِم  ذِيٓة ػةَِلِي ْٔزُ  ُْ .(4)"﴾اىَْػِظيً اىَْف

  

                                                           

التنزيؿ(1) غكامض حقائؽ عف الالكشاؼ ك2/253جزمخشرم،، التفاسير؛ صفكة الانظر: ،صابكني،
 .4/433ج

 .25/347ج،المراغي،تفسيرالمراغي(2)

 .27/234ج،مفاتيحالغيب:لمرازم(3)

 .7/276ج،فيظبلؿالقرآف(4)
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 المطمب الثاني
 يربم والممك الكيالنعالولدان المخمدون و رؤية 

نعمانعظيمةنفياآلخرةلمميتٌقيف،كىينعـليستكنعـالدنيا،ىذهالنعـكرداأعدَّ
الطاعات،كالبيعدعفالمعاصيذكرىافيالقرآفالكريـلتككفحافزانكميشٌجعانلمعبادلئلقباؿعمى

ًْ ﴿،قاؿتعالى:ـالتيتغضبكجواتعالىاكاآلث ُْ ـا وا ثٍِة وََص ٍِّحً  َوَبُ ذٍِّههِيَ * وََظؿِيؿاً  َص  ذِيٓة ٌُ
رانِمِ  لََعَ 

َ
ٍْكةً  ذِيٓة يََؿْونَ  َل اْْل ؿِيؿاً  َوَل َم َٓ ًْ  َوداجِيَحً  * َزْم ٔـُٓة َوذُىِّيَْخ  ِظًلىُٓة َغيَيِْٓ ُُ  * دَْؾَِلًلً  ُر
ًْ  َويُُةُف  َْ  ثِآجِيَحٍ  َغيَيِْٓ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ٔاٍب  ـ ْز

َ
ٔارِيَؿا َكَُْخ  َوأ ٔارِيَؿا * كَ َْ  كَ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ة ـ ُرْو  * َتْلِؽيؿاً  كَؽٍّ

ْٔنَ  قةً  ذِيٓة َويُْكَل
ْ
ـاُصٓة َكنَ  َنأ ُٔف  * َقيَْكبِيًلً  تَُكِمٍّ  ذِيٓة َخيِْةً * َزَْنَجِيًلً  مِ ُُ ًْ  َويَ  وَِْلانٌ  َغيَيِْٓ

ونَ  ُ ًْ  إِذا ُِمََّلٍّ ُٓ ْحذَ
َ
ًْ  رَخ ُٓ ً  لُْؤلُؤاً  َظِكبْذَ ِْسُٔرا يَْخ  ِإَوذا * ٌَ

َ
ًٍّ  رَخ يَْخ  َث

َ
ً  َُػِيٍةً  َرخ ًْ  * َنجِياً  َوُميَْك ُٓ  ثِيةُب  عَِلَ

ٌق  ُػَّْضٌ  ُقُِؽٍس  ٔا ِإَوْقتَْبَ قةوِرَ  وَُظيَّ
َ
َْ  أ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ًْ  ـ ُْ ًْ  وََقلة ُٓ ٔراً  َْشاثةً  َربَّ ُٓ ًْ  َكنَ  ْؾا إِنٍّ  * ََ  ىَُس

ـاءً  ًْ  َوَكنَ  َص [22-12:اإلنساف]﴾َمْنُهٔراً  َقْػيُُس

 مناسبة اآليات لما قبميا: 

جمكسيـككيفيةمساكنيـأكصاؼتعالىاذكركلباسيـ،الجنةأىؿطعاـبيافبعد"
كالحمي،الثياببمحاسفتجمميـإلىأشارثـىكائيـ،كاعتداؿكخدميـكأكانييـكأشربتيـفييا
.(1)"عمميـجزاءالنعـىذهأفالنيايةفيكذكر

،حتىتبيفلمناسصفةكقدتعمدتالباحثةذكربعضاآلياتالتيتظيرالنعيـالكبير
كأىؿالجنةكنعيميـالذميتنعمكفبومف كمشربو مأكؿو كمباخروممبسو كالحكًرالعيف،كحميو

،كتتحقؽأمانييـ،عمىصكرةالنبيآدـحيثأنيـيدخمكفالجنةعمىأكمؿصكرةكأجميا
فيمدةقصيرةمفالزمف.

ًْ ﴿عفأكضاعأىؿالجنةكمافييامفنعيـ،فقاؿتعالى:حيثيخبرا ُْ ـا  وََص
وا ثٍِة ٍِّحً  َوَبُ ذٍِّههِيَ * وََظؿِيؿاً  َص رانِمِ  لََعَ  ذِيٓة ٌُ

َ
ٍْكةً  ذِيٓة يََؿْونَ  َل اْْل ؿِيؿاً  َوَل َم َٓ كافأىـأم﴾َزْم

،متكئيفعمىأريكةكىيالسريرفيالحجاؿ،كحريرانجٌنةكمقاساتوالجكعمفصبركاماعمى
أكبردو .(2)اليتأذكففييابحرٍّ

                                                           

 .27/274جالزحيمي،التفسيرالمنير،(1)

 .4/442ج،قشيرم،الانظر:لطائؼاإلشارات(2)
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 تعالى: ًْ  َوداجِيَحً  ﴿كقكلو ٔـُٓة َوذُىِّيَْخ  ِظًلىُٓة َغيَيِْٓ ُُ "﴾ دَْؾَِلًلً  ُر سٌخرتكذلّْمتأم:
كيتناكلكنياينالكنياكمضطجعيفكقعكدانقيامانثمارىامفيأكمكفتذليبلنثمارىاقطيكفيياكقٌربت
.(1)"كانكاحاؿأمعمىشاءكاكيؼ

ًْ  َويُُةُف  ﴿عفشرابيـكاألكانيالتييشربكفبيا،فقاؿ:ثـأخبرا  ثِآجِيَحٍ  َغيَيِْٓ
 َْ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ٔاٍب  ـ ْز

َ
ٔارِيَؿا َكَُْخ  َوأ ٔارِيَؿا* كَ َْ  كَ حٍ  ٌِ ٌٍّ ِ ة ـ ُرْو التياألباريؽىيكاألككاب﴾ َتْلِؽيؿاً  كَؽٍّ

بىيىاضاٍلقىكىاًريرصفاءلىيىاكليا،خراطيـال كىالىًزيىادىةالىالٌرمٌقدرعمىمقدرىة،كتككفاٍلفضةكى
اف .نيٍقصى

يرلـذيبىابكجناحالرقةفيكجعمتفضةمفقطعةأخذتلكأنو:عباسابفكعف
.(2)المعنىىذاعمىالقكاريرصفاءفيفيكداخميا،مفيرلالجنَّةكفضةداخمو،مف

 قائبلن: كصؼمشركبيـ ْٔنَ  ﴿ثـ قةً  ذِيٓة َويُْكَل
ْ
ـاُصٓة َكنَ  َنأ أمكيسقى﴾ َزَْنَجِيًلً  مِ

 الجنة في األككاب ىذه في أيضا الشرابممزكجةنخمراناألبرار ليـ يمزج فتارة بالزنجبيؿ،
ليعتدؿ حار، كىك بالزنجبيؿ كتارة بارد، كىك كٌؿ،بالكافكر مف يشربكف فإنيـ المقٌربكف أما

عيفمفتحتالعرش(غيرممزكجةكىك)أفالمقربكفيشربكفالتسنيـأم–(3)منيماصرفان
ليـ،أماأصحاباليميفتنمزجليـمزجانمعالرحيؽالمختكـبالخمر زائدي أممع-،كىذاكرـه
.-الخمر

منازليـكفيالطُّرؽفيعمييـتسيؿألنَّياسمسبيبلنسميت﴾ َقيَْكبِيًلً  تَُكِمٍّ  ذِيٓة َخيِْةً  ﴿كقكلو:
كطعـالكافكربردعمىالجنَّةكشرابيالجنافأىؿإلىعدفوجنَّةمفالعرشأصؿمفتنبع

المسؾكريحالزَّنجبيؿ اجيقىاؿى. الزَّجَّ فيتتسمسؿالسَّبلسةغايةفيألنَّياسمسبيبلنسميت:
.(4)الحمؽ

بقكلو خدميـ كصؼ كتعالىثـ ُٔف ﴿ :سبحانو ُُ ًْ  َويَ ونَ  وَِْلانٌ  َغيَيِْٓ ُ ًْ  إِذا ُِمََّلٍّ ُٓ ْحذَ
َ
 رَخ

 ًْ ُٓ ً  لُْؤلُؤاً  َظِكبْذَ ِْسُٔرا أنويطكؼعمىأىؿالجنةلمخدمةكلداف،ليـصفةالخمكد،الأم:" ﴾ ٌَ
يتغيركفعفتمؾالحاؿ،مفالشبابكالطراكةكالنضارة،كالييرمكفكاليمرضكفكاليمكتكف،

                                                           

 .34/342جنيسابكرم،،ال(الكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآف(1

.4/336ج،سمعاني،الانظر:تفسيرالقرآف(2)
 .276-27/275جالزحيمي،انظر:التفسيرالمنير،(3)

.3/374ج،بغكم،الانظر:معالـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف(4)
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الكجكه،كحسفاأللكافكجماؿالثيابكالحمي رأيتيـفيقضاءالحكائجرأيتيـفيصباحة إذا
 .(1)"كأنيـالمؤلؤالمنثكر

يَْخ  ِإَوذا﴿كقكلو:
َ
ًٍّ  رَخ يَْخ  َث

َ
ً  َُػِيٍةً  رَخ  ﴾ َنجِياً  َوُميَْك

راقدكىك،الٌنبيعمىالخطابككردفيسببنزكليا:عفعكرمةقاؿدخؿعمربف
فقاؿعمرفبكىجنبو،فيأٌثركقدجريد،مفحصيرعمى قاؿيبكيؾ؟ما: كسرلذكرت:

فقاؿجريد،مفحصيرعمىارسكؿكأنتكممكو،الحبشةكصاحبكىرمز،كممكو،
يَْخ  ِإَوذا﴿:تعالىافأنزؿاآلخرة،كلناالدنيا،ليـأفترضىأما:ارسكؿ

َ
ًٍّ  رَخ يَْخ  َث

َ
 رَخ

ً  َُػِيٍةً  .(2)﴾َنجِياً  َوُميَْك

ذا:محمدلنبيوذكرهتعالىيقكؿيقكؿالطبرم:" كرميتمحمد،ياببصرؾنظرتكا 
)بقكلوكعيني،الكرامةمفالجنةفياألبرارىؤالءأعطيتيفيمابطرفؾ ثىَـّ: رىأىٍيتى)الجنة(
أقصاه،ييرلعاـ،ألفيمسيرةفيقيؿفيماميمكوفيينظرمفمنزلةأدناىـأفكذلؾ،(نىًعيمنا
 .(3)"أدناهيرلكما

إف:كقيؿ،كبيرانميٍمكانثىَـّليـترلالذمالنعيـمعكرأيت:يقكؿ﴾َنجًِيا َوُميَْكً ﴿:كقكلو
.(4)عمييـكاستئذانيـعمييـ،المبلئكةتسميـ:الكبيرالممؾذلؾ

يَْخ  ِإَوذا﴿:تعالىقكلويفالخطابكتاء
َ
ًٍّ  رَخ تاؿوأكاآليات،ليذهمستمعلكؿىك﴾َث

أىميا،مفليككفليا،العمؿعمىعزموكيشدٌة،الجنَّإلىأشكاقويبعثماىذاكفىليا،
النارأصحابيشيدكمابعيد،مفالنعيـليذاالمشاىديفمفيككفأفالبنعيميا،المنعميف
الجنةأصحاب كىذ!! يلمنبالخطابىذابأفالقكؿمفأكلىا ألف  مخاطبيالنب،
مسراهيفكنعيميا،ةالجنَّمفأكثررألكماكنعيميا،ةالجنَّرألقدإنوثـكمو،بالقرآف
بّْوًآياتًًمفٍرىأللىقىدٍ﴿اؿتعالى:ق:األعمىالمؤلإلىعركجوكفى .(5)[18النجـ:]﴾اٍلكيٍبرلرى

ًْ ﴿ ثـكصؼمبلبسيـكحمييـبقكلو: ُٓ ٌق  ُػَّْضٌ  ُقُِؽٍس  ثِيةُب  عَِلَ ٔا ِإَوْقتَْبَ قةوِرَ  وَُظيَّ
َ
َْ  أ ٌِ 

حٍ  ٌٍّ ِ ًْ  ـ ُْ ًْ  وََقلة ُٓ ٔراً  َْشاثةً  َربَّ ُٓ ألذكيشربكفالمطاعـ،أطيبيطعمكفاألبرار،ىؤالءأفأم"﴾ََ
                                                           

 .4/2574الزحيمي،جالتفسيرالكسيط،(1)

4/2574،جالمرجعالسابؽ(2) 
.22/333ج،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(3)
.22/332ج،المرجعالسابؽ(4)
.33/3453جالخطيب،انظر:التفسيرالقرآنيلمقرآف،(5)



139

يقكمكفالغممافمفالمنثكرالمؤلؤأيدييـكبيفكاستركاح،اتكاءحاؿيفكىـالمشارب،كأمرأ
ذخدمتيـ،عمى رضامفالتفسير كجكىيـبوتشرؽماالنعيـ،ىذامفعمييـيفيضكا 

النعيـ،بويتـممافيذا،كأكرمياالحمي،بأثمفكحٌمكاالثياب،أفخرألبسكاكقدتراىـ-كرضكاف
المسراتبوكتكمؿ مفأغمظنسيجكاإلستبرؽالرقيؽ،الحريرنسيجمفضربكالسندس،،
.(1)"دثارانيككفكاإلستبرؽ،شعارانيككفالسندسأفأم،السندسنسيج

 ًْ  َكنَ  ْؾا إِنٍّ ﴿كقكلو: ـاءً  ىَُس ًْ  َوَكنَ  َص الجنة"﴾َمْنُهٔراً  َقْػيُُس دخكليـ بعد ليـ يقاؿ أم
ْنُهٔراً ﴿كمشاىدتيـنعيميا،ىذامقابؿأعمالكـالصالحةفيالدنيا ٌٍّ أمككاف﴾َوََكَن َقْػيُُسً 

.(2)"عممكـمقبكالنمرضيان،جكزيتـعميوأحسفالجزاء،معالشكركالثناء

 

  

                                                           

 .3452-33/3453ج،الخطيبالتفسيرالقرآنيلمقرآف،(1) 

.4/253ج،صابكنيال،صفكةالتفاسير(2)
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 المطمب الثالث 
 ية المالئكة حافين من حول العرشرؤ 

 ا ربيـأخبر بحمد يسبحكف العرش، حكؿ مف حافيف المبلئكة أف كتابو في
قاؿا النقائص، عف كينزىكنو ًَلنَِهحَ  َودََؿى ﴿:  كيعظمكنو ٍَ ْ َْ  َظةـِّيَ  ال ْٔلِ  ٌِ  اىَْػؿِْش  َظ

ٍْؽِ  يَُكّجُِعٔنَ  ًْ  ِِبَ ًْ  َوكُِِضَ  َرّبِِٓ ُٓ َِ ْ ٍْؽُ  َورِيَو  ثِةْْلَقِّ  ثَح ِ  اْْلَ ٍِيَ  رَّبِ  هلِلٍّ َ [.75الزمر:]﴾اىَْػةل

 مناسبة اآلية:

بويميؽالذمالمحؿفيكبلأنزؿكأنوكالنار،الجنةأىؿفيحكمواذكرلما"
حكؿمفمحدقكفأنيـمبلئكتوعفأخبريجكر،الالذمذلؾفيالعادؿكىكلوكيصمح
كيقدسكنو،كيعظمكنوكيمجدكنوربيـبحمديسبحكفجانب،كؿمفبومحيطكفالمجيدالعرش

كليذابالعدؿ،كحكـاألمركقضىالخمؽقضايافيفصؿكقدكالجكر،النقائصعفكينزىكنو
ؿَّعىزَّ-قاؿ قيًضيى:}-كىجى ؽّْبىٍينىييـٍكى ًقيؿى:}قاؿثـبالعمؿ،الخبلئؽبيفحكـ:أم{ًباٍلحى ٍمديكى اٍلحى
.(1)حكمو"فيعدؿالذمالعالميفربالحمد:جميعوالككفنطؽ:أم{اٍلعىالىًميفىرىبًّْلمَّوً

المجيد،بالعرشمحدقيفمحيطيفالمبلئكةجماعاتالمؤمفالسعيدأيياكترلأم
ايسٌبحكف كجكرنقصكؿعفاينزىكف)، كيحمدكنوكيقدسكنو،كيعظمكنوكيمجدكنو(
.(2)كبحمدهاسبحاف:قائميفكنعمو،أفضالوعمىكيشكركنو

ٍمدًييسىبّْحيكفىكجكانبوبحافتومحيطيفمحدقيفأميقكؿالخازففيتفسيره: بًّْيـًٍبحى كقيؿرى
ًْ  َوكُِِضَ ﴿اليكـذلؾفييزكؿالتكميؼألفتعبدتسبيحالتمذذتسبيحىذا ُٓ أىؿبيف﴾ثِةْْلَقِّ  ثَحَِْ

ٍْؽُ  َورِيَو ﴿بالعدؿالناركأىؿالجنة ِ  اْْلَ ٍِيَ  رَّبِ  هلِلٍّ َ كعدتـٌحيفشكرانالجنةأىؿيقكؿأم﴾اىْػةل
ٍْؽُ ﴿:قكلوفيبالحمدالخمؽذكراابتدأكقيؿليـ،ا ِ  اْْلَ ِي هلِلٍّ ٍةواتِ  َػيَقَ  اَلٍّ  الكٍّ

رَْض 
َ
بذلؾفنبومنازليـفيالفريقيفاستقراركىكاألمرآخرفيبالحمدكختـ[1نعاـ:األ]﴾َواْْل
.(3)كتابوكأسراربمرادهأعمـتعالىكاكخاتمتوأمركؿبداءةفيتحميدهعمى

                                                           

 .6/442ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(1)

.22/42جالزحيمي،التفسيرالمنير،(2)
 .2/44ج،لبابالتأكيؿفيمعانيالتنزيؿ(3)
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ًَلنَِهحَ  َودََؿى ﴿قكلو: ٍَ ْ َْ  َظةـِّيَ  ال ْٔلِ  ٌِ إشارةإلىأنوصمىاعميوكسمـفيمقعد" ﴾ اىَْػؿِْش  َظ
 .(1)"صدؽعندمميؾمقتدربناءعمىأفالعرشاليتحكؿ

فيالضميرك الناربعضيـإدخاؿكأفكميـ،العبادإلىيرجعأفيجكز{َبْيَنُيم}:
أفعمىالمبلئكة،إلىيرجعكأفكالعدؿ،بالحؽبينيـقضاءإاليككفالالجنةكبعضيـ
ف_ثكابيـ عمىمراتبيـبيفيفاضؿكلكفكاحد،سنفعمىيككفال_جميعنامعصكميفكانكاكا 
.(2)بالحؽبينيـالقضاءفيكأعماليـ،فيتفاضميـحسب

 






























                                                           

.32/272ج،لكسي،األركحالمعاني(1)
 .34/227ج،طيبي،الانظر:فتكحالغيبفيالكشؼقناعالريب(2)
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 المبحث الثالث 
 رؤى أىل النار

 

 ولالمطمب األ 
 ن عند ربيميرؤية الظالمين موقوف

كالمتبكعيف،األتباعحاؿالقيامةيـكعميوسيككفمااألعظـلرسكلوابيف
كيتراشقكفكالمبلـ،االتياـيتبادلكفكىـكالمضميف،منيـالضاليفكسيف،ؤكالمركالرؤساء

ََ  َوكةَل ﴿: تعالىكذلؾقكلو،(1)القكؿ ِي َْ  َزَفُؿوا اَلٍّ ََ  ىَ ِي َوَل اىُْلْؿآنِ  ثَِٓؾا ُُْؤٌِ ْٔ  يََؽيِّْ  َبْيَ  ثِةَلٍّ َ  َول
ٍُٔنَ  إِذِ  دََؿى ِ ةل ٔـُٔنَ  اىظٍّ ْٔكُ ًْ  ِغِْؽَ  َم ًْ  يَؿِْصعُ  َرّبِِٓ ُٓ ٌُ َْٔل  َبْػٍي  إََِل  َبْػ ََ  َحُلُٔل  اىَْل ِي ٔا اَلٍّ ػُِف ٌْ ََ  اْقذُ ِي  لَِّلٍّ

وا ََْٔل  اْقذَْهَبُ َ ًْ  ل جْذُ
َ
ٍِّة خ  .[31:سبأ]﴾ُمْؤٌِِِيَ  ىَُه

مناسبةاآلياتلماقبميا:

تعالىذكركميا،بياكفركاالتيكالحشركالرسالةالتكحيدمفالثبلثةاألمكربيافبعد"
كالحشرالبعثإثباتمففيياكماالقديمة،السماكيةكالكتبالقرآفالمشركيفمفجماعةإنكار

الضاليف،كاألتباعالمضميفالرؤساءبيفالحادٌالحكارمفصكرةذكرثـكالجزاء،كالحساب
.(2)"الدنيافيأعماليـعمىيمقكنوالذملمجزاءكصفانكأكضح

 يمانيـتصديقيـبعدـالقاطعتككيدىـكىكلمكفار،قكؿبحكايةاآلياتبدأتكقد كا 
يككفسكؼمابسردقكليـحكايةكأعقبت،السماكيةالكتبمفالقرآفقبؿجاءبماكالبالقرآف
كأغبلؿكعذابحسابمفبوأكعدكامايقيفكيركفاأماـيقفكفحينمااآلخرةفيأمرىـمف
المستضعفيفبيفمحاكرةتقعكحيثمنيـ،كافماعمىالندامةيستشعركفحيثاألعناؽفي

لكناأنتـلكاللآلخريفاألكلكففيقكؿالزعماءمفكالمتبكعيفالعامةمفالتابعيفأككالمتكبريف
أنيـكمقرريفعمييـضبلليـتبعةكممقيفاليدلعفمنعيـمنكريفاآلخركفكيردٌقناكصدَّآمنا
مفمنيـكافبمامذٌكريفالزعماءعمىأخرلمرةالتابعكفكيردٌبطبيعتيـيفضالّْمجرميفكانكا

،كرسكلوباكالكفربالشركاءالتمسؾعمىكحثٌكالنيارالميؿفيكاجتماعاتكتآمرتحريض

                                                           

 .3/374ج،المكي،التيسيرفيأحاديثالتفسير(انظر:(1

.22/365جالزحيمي،(التفسيرالمنير،(2
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كانكابمايجزكفإنمابأنيـكالتقريرالتنديدمعنىفيوإنكارمبسؤاؿاآلياتانتيتكقد
.(1)"يعممكف

ٔـُٔنَ ﴿كمعنىلو،يصميحمفلكؿّْأك،لمحمدىناالخطابك ْٔكُ ًْ  ِغِْؽَ  َم :﴾َرّبِِٓ
الدنيافيكانكاأفبعدكالعتاببالمَّكـبينيـفيماالكبلـيتراجعكفالحسابمكقؼفيمحبكسكف
ٔا﴿:فقاؿالمراجعةتمؾسبحانوبيَّفثـ،متحابيفمتناصريفمتعاضديف ػُِف ٌْ ََ اْقذُ ِي ﴾َحُلُٔل اَلٍّ

،وبالمٌاإليمافعفصددتمكناأنتـلكالالمىتبيكعكفىالرؤساءكىـاستكبركالمذيفاألتباعكىـ
ََ  كةَل ﴿ككتابولرسكًلوًمصدّْقيفبالمَّومؤمنيفلكنَّالرسكًلوًكاالتباع ِي وا اَلٍّ ََ  اْقذَْهَبُ ِي  لَِّلٍّ

ٔا ػُِف ٌْ ًْ  َُمِيبِيَ  اْقذُ ََ  َغيَيِْٓ ة ُمْكتَِِْهؿِي ٍَ ِ ٔهُ  ل ُ َُ  كَةل ََنْ
َ
ًْ  خ َِ  َوَؽدُْةُز ُٓؽى َغ ْ عفمنعناكـ:أم﴾ال

لماكجاحديفليـ،الصدّْمفعمييـادَّعىكهلمامنكريفىذاقالكااليدل،جاءكـإذبعداإليماف
َـّذلؾ،مفإلييـنسبيكهي ادُّكفأنَّيـبيَّنكاث جاءىـإذبعداليدلمفالممتنعكفألنفسيـ،الصَّ
ًْ  ثَوْ ﴿:فقالكا ََ  َوكةَل ﴿اآلثاـعظيمياإلجراـ،كثيرالكفر،عمىمصرّْيف:أم﴾َُمْؿٌِِيَ  ُنِْذُ ِي  اَلٍّ

ٔا ػُِف ٌْ ََ  اْقذُ ِي وا لَِّلٍّ ﴾اْقذَْهَبُ ـٍ أًلىٍنفيًسًي ـٍ دًّْى ًمٍفصى ـٍ انىسىبيكهيًإلىٍيًي دىٍفعناًلمى كى ـٍ مىٍيًي ابيكاًبًوعى اأىجى دِّاًلمى رى
ْهؿُ  ثَوْ ﴿ ةر اليٍّيْوِ  ٌَ ككجكًىًيـأسرَّةفيالنَّدامةتبيَّنتك﴾َواِلٍّٓ فيالحديدمفاألغبلؿجعمت،

 .(2)النَّارفيىؤالءأعناؽ

ْٔ  ﴿كفيقكلو: َ ٍُٔنَ  إِذِ  دََؿى َول ِ ةل ٔـُٔنَ  اىظٍّ ْٔكُ ًْ  ِغِْؽَ  َم كمآليـأمرىـعاقبةعفأخبر" ﴾ َرّبِِٓ
أطراؼيتجاذبكفكىـمكقفيـاآلخرةفيترلكلكلممخاطبأكالرسكؿفقاؿاآلخرةيف

.(3)"العجبلرأيتبينيـكيتراجعكنياالمحاكرة

" تفسيره: في القشيرم إلىبعضيـيرجعفظيعانمنظرانلرأيتيكمذاؾرأيتيـلكيقكؿ
استكبركالمذيفاستضعفكاالذيفيقكؿالجـربعضعمىبعضيـكيحيؿالقكؿ،بعض أنتـ:

فياألخبلءتالزالَّأصحابكىكذا،اتبعتمكناأنتـبؿ:كيقكلكفاستكبركاالذيفكينكرأضممتمكنا،
تعالىقاؿالفساد، :﴿ ًْ ُٓ ٌُ [67الزخرؼ:]﴾َغُؽوٌّ  ِْلَْػٍي  َبْػ يشيدغدانكاألعضاءالجكارحككذلؾ،
الجممةفيكاالختبلؼأبصرت،تقكؿكالعيفأخذت،لمجممةتقكؿفاليدبعضعمىبعضيا

                                                           

 .6/342ج،دركزة،التفسيرالحديث(1)

.456-2/454ج،شككاني،الانظر:فتحالقدير(2)
 .4/42ج،نسفي،المدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ(3)
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كلكذلؾ،يعممكفالكلكنيـلو،أطكعىكمفكؿعميواأخرجبالمعاصيعمؿكمفعقكبة،
.(1)"مفعكالنكافأمرانايليقضكلكف،ككٌفقكالتابكااعتبركاكلكالعتبركا،عممكا

 قطب: َْ ﴿:الدنيافيقكليـكافذلؾكيقكؿسيد ََ  ىَ ِي َوَل اىُْلْؿآنِ  ثَِٓؾا ُُْؤٌِ  َبْيَ  ثِةَلٍّ
إرادةغيرعمىمكقكفكفكىـالظالميفىؤالءترللك،آخرمكقؼفيقكليـترلفمك﴾يََؽيِّْ 
ًْ  ِغِْؽَ »الجزاءانتظارفيبالكقكؼمذنبكفىـإنمااختياركالمنيـ يجزمكفالذمربيـ،«َرّبِِٓ
الظالميفىؤالءلرأيتيكمئذترللك!عندهمكقكفكفأكالءىاىـثـ،ككتبوبقكلويؤمنكالفبأنيـ
 يَؿِْصعُ ﴿:بعضعمىفيوىـماتبعةبعضيـكيمقي،بعضانبعضيـكيؤنب،بعضانبعضيـيمكـ

 ًْ ُٓ ٌُ َْٔل  َبْػٍي  إَِل َبْػ ََ  َحُلُٔل ﴿مفيرجعكففماذا ﴾اىَْل ِي ٔا اَلٍّ ػُِف ٌْ ََ  اْقذُ ِي وا لَِّلٍّ َْٔل اْقذَْهَبُ َ ًْ  ل جْذُ
َ
 خ

ٍِّة مفبعدىايتكقعكفكماالميينة،المرىكبةالكقفةتبعةاستكبركاالذيفعمىفيمقكف﴾ُمْؤٌِِِيَ  ىَُه
الببلء ىذهمكاجيتيـعمىبقادريفنياالدُّفييككنكاكلـاليكـالجاىرةالقكلةىذهليـيقكلكف!

التيكالكرامةليـ،الٌموكىبياالتيالحريةكبيعكاالستسبلـ،كالضعؼالذؿيمنعيـكافالمكاجية
العذابككاجيكاالزائفة،القيـسقطتكقداليكـأما،عمييـبوأنعـالذمكاإلدراؾإياىـ،منحيا
َْٔل»﴿!مبقيفكالخائفيفغيريقكلكنيافيـاألليـ، َ ًْ  ل جْذُ

َ
ٍِّة خ .(2)"﴾ُمْؤٌِِِيَ  ىَُه

  

                                                           

 .4/362ج،لطائؼاالشارات(1)

.6/342ج،فيظبلؿالقرآف(2)
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 ثانيالمطمب ال
 ة الكافرين أعماليم حسراٍت عمييمرؤي 

عمييـ،كفيذلؾ القيامةرؤيةالكافريفأعماليـحسراتو كمفضمفرؤلالكافريفيـك
ًُ  َنَؾلَِم ﴿يقكؿتعالى: ُ  يُؿِيِٓ ًْ  اهللٍّ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ

َ
اٍت  أ ًْ  َظََسَ ة َغيَيِْٓ ٌَ ًْ  َو ََ  ِِبَةرِِصيَ  ُْ .[167البقرة:]﴾اِلٍّةرِ  ٌِ

ماالكينسييـشيئانامفعنيـيغنىماالباتباعالندـمفيظيركنوماتعالىابيف
كقكلونفعان،يجرم فضمتبيا،اكجويريدكاكلـفعمكىاالتياألعماؿفييادخؿأعماليـ:
تعالىكقكلوعنيـ، :﴿ ََ ِي وا َزَفُؿوا اَلٍّ َْ  وََوؽَّ ِ  َقبِيوِ  َخ وٍّ  اهللٍّ ًَ

َ
ًْ  أ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ

َ
:كقكلو[1]محمد:﴾أ

﴿ ََ ِي ًْ  َزَفُؿوا َواَلٍّ ُٓ ُ ةل ٍَ ْخ
َ
اٍب  أ عمييـ،فرضتالتياألعماؿفيياكدخؿ،[39النكر:]﴾ثِلِيَػحٍ  َنََسَ

أطعتـلكمساكنكـتمؾ:فيقاؿإلييافينظركفليـ،ترفعالجنةأفركمذلؾكعمىبيا،فأحمكا
.(1)اعصيتـلكمساكنكـتمؾ:ليـفيقاؿالجنةألىؿالناركترفع،ا

عمييـ،حسراتأعماليـجزاءايرييـالعذاب،مفرأكهالذمذلؾمثؿكقاؿالزحيمي:"
حسرةمففيياكٌرثتولمانفكسيـ،فياألثرأسكألياكافأعماليـأفليـيظيراأفأم

كغيظيـكيدىـلشفاءالدنياإلىالنارمفيخرجكاكلفكتضمحؿ،تذىبفييكخسراف،كشقاء
.(2)"األندادكحبالشرؾبسببكافالناردخكليـألفرؤسائيـ،مف

عمىقكليف:كقداختمؼفيكيفيةرؤيتيـأعماليـحسراتعمييـ

 فضيَّعكىاالدنيافيعمييـفرضياالتيأعماليـايرييـكذلؾ:ذلؾمعنى:بعضيـفقاؿ
كافالذم-الثكابمففاتيـمافصار،ربَّوبطاعتوغيريىـٍاستكجبحتىبيا،يعممكاكلـ
-ذلؾقبؿأكالناردخكؿعندعاينكهإذالدنيا،فيأطاعكهكانكالكعندهليـأعدَّها
.عمييـكحسرةنكندامةنأسىن

 آخركفكقاؿ بعىممكلـعمييـ،حسراتالسيئةأعماليـاييرييـكذلؾ: عممكاكىبليا؟ا
رأكاإذالرديئة،أعماليـمفمنيـفرطماعمىفندمكاذكره؟تعالىاييرضيممابغيرىا
 .(3)،كىكالراجحعمييـندمناأعماليـيرييـأنوأخبراألفكعقابيا،امفجزاءىا

                                                           

.3/442ج،(انظر:تفسيرالراغباألصفياني(1
.2/47التفسيرالمنير،ج(2)
.276-4/274ج،طبرم،الانظر:جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(3)
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والذي تميل إليو الباحثة ىو الرأي الثاني؛ ألن ا أخبر الكافرين بأنو يرييم أعماليم 
 التي مضت حسرات عمييم، ليكون ذلك عقابًا ليم فوق عقابيم بالعذاب.

عقابيـفكؽليـعقابانذلؾليككفكذلؾمنيـىذاكافأمكيقكؿأبكزىرةفيتفسيره:"
عمييـتكالتحسرات،أنياعمىمضتالتيأعماليـيرييـبأفالعقابكذلؾالنار،بعذاب
ذحسرة،تخمفياحسرةمتكاليةكأنياكثرتياعمىلمداللةجمعيافكافحسرة،بعدحسرة أعماليـكا 
لياتكبكحسراتاألعماؿتمؾيرييـتعالىفاثاف؛مفعكؿكحسراتكثيرة،فحسراتيـكثيرة،
التمنياتىذهكمع،يفعمكفمابسكءكيطربكفبيايفرحكفمسرةالدنيافيكانتأفبعدالنفكس
النارفيفيـالمتتابعةكالحسرات،ممكنانذلؾكافإفالعكدةعمىمتميفةنفكسيـتجعؿالتي
تعالىقاؿكلذافييا،يفخالد ََ اِلٍّةرِ ﴿: ً ِِبَةرِِصَي ٌِ ُْ ة  ٌَ قاطعانباتاننفيانتعالىافنفىى﴾َو

كبالجممةالفصؿكبضميربالباءالثابتالنفيباستغراؽالنفيذلؾكأكدالنار،مفخركجيـ
.(1)"االسمية

" تعالىقكليوأمَّاكقاؿالرازم: ًْ  َوٌة﴿: ََ  ِِبةرِِصيَ  ُْ األصحاببواحتجفقد﴾اِلٍّةرِ  ٌِ
تخصيص﴾ُىمْ  َوما﴿قكلىوإفَّ:فقالكاالنَّارمفيخرجكفالقبمةأىؿمفالكبيرةأصحابأفَّعمى
اآليةكىذهبيـ،مخصكصانالخركجعدـييككفأففكجبالحصرسبيؿعمىالخركجبعدـليـ

بقكًلوالمرادًعفتكشؼ ةرَ  ِإَونٍّ ﴿: َُْٔٓة *َصِعيمٍ  ىىَِف  اىُْفضٍّ ْٔمَ  يَْىيَ َِ  يَ ًْ  َوٌة* اَّلِي  َخِْٓة ُْ
.(2)"عميواآليةىذهلداللةالكفارىاىنابالفجارالمرادأفكثبت[16-14:االنفطار]﴾ثِؾةنِجِيَ 

  

                                                           

.3/275ج،(زىرةالتفاسير(1
.2/362ج،مفاتيحالغيب(2)
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 المطمب الثالث
 ة المجرمين مشفقين مما في الكتابرؤي

كمفرؤلأىؿالناريكـالقيامةرؤيةالمجرميفمشفقيفممافيالكتاب،خائفيفمما
اذلؾفي كيصكّْر أعماليـ، مف فيو مكتكبه قكلوىك عَ ﴿: ًِ ٍُْضؿٌِِيَ  َذََتَى اىِْهذَةُب  َوُو ْ  ال

ة ُمْنفِلِيَ  ٍٍّ ةلِ  َويْيَذََِة يَة َويَُلٔلُٔنَ  ذِيِّ  مِ َؾا ٌَ ة إَِل َنجِيَةً  َوَل َوؾِيَةً  ُحَؾةدِرُ  َل اىِْهذَةبِ  َْ َْ ْظَىة
َ
 أ

ة َووََصُؽوا ٔا ٌَ ٍِيُ ا َغ ًُ  َوَل َظةِِضً َظًؽا َربَّمَ  َحْظيِ
َ
.[49الكيؼ:]﴾أ

ذكرهعزٌيقكؿ" بيمينوانكاحدفأخذأيدييـ،فيعبادهأعماؿكتابيكمئذاككضع:
ْضؿٌِِيَ  َذََتَى﴿بشمالوانكاحدكأخذ ٍُ ْ ة ُمْنفِلِيَ  ال ٍٍّ ذكرهعزٌيقكؿ﴾ذِيِّ  مِ المجرميففترل:

عممكىاالتيالسيئةأعماليـمفمكتكبفيومماكجميفخائفيف:يقكؿمشفقيف،باالمشركيف
َِة يَة َويَُلٔلُٔنَ ﴿بيايؤاخذكاأفالدنيافي ةلِ  َويْيَذَ َؾا ٌَ  إَِل َنجِيَةً  َوَل َوؾِيَةً  ُحَؾةدِرُ  َل اىِْهذَةبِ  َْ

ة َْ ْظَىة
َ
ذنكبيـصغائرمففيوعمييـكيتبقدماكرأكاكتابيـ،اءكقرإذايقكلكفأنيـيعني﴾أ

قدالتيالخبيثةأفعاليـمفعرفكاقدمماكضجكاا،بعذابأيقنكاحيفبالكيؿنادكاككبائرىا،
.(1)"صحتياينكركاأفيقدركاكلـكتابيـ،أحصاىا

،كالسيئةالصالحة،األعماؿ،كؿ،األعماؿفيوسٌجمتالذمالكتابىك"ىنا،الكتابك
سبحانويقكؿكما ُعُؿ  ِإَوذَا﴿: مفعممو،إنسافلكؿينكشؼحيث،[10التككير:]﴾نَُِشَت الىَّ
.(2)"شرأكخير

 عمكاف: الشيخ أحكاليـكجميعأعماليـتفاصيؿعمىالمشتمؿاٍلًكتابيكيًضعىيقكؿ
بيفخرلاأللمنشأةالزادلكسبالمعدةاالكلىالنشأةمفانقراضيـالىفطرتيـبدءمفكأطكارىـ

الكتابفيممَّامرعكبيفخائفيفحينئذاٍلميٍجًرًميفىالرائييياأفىتىرىلشياداألسكرؤعمىايدم
بعدعمييـالقراءةقبؿ عمىفيومكتكبةكائنةعنيـصدرماجميعكسمعكاعمييـقرئماكى

نفكسيـفيمناجيفالمكتمتمنيفمتحسريفيىقيكليكفىشيءفكتببلعنيـصدرالذمالتفصيؿ
ٍيمىتىنايامناديف الجامعفأالشالعجيباٍلًكتابًىذىاماؿًكنزكلؾحمكلؾكقتفيذاادركيناكىمكتناكى

                                                           

 .36/46ج،طبرم،الجامعالبياففيتأكيؿالقرآف(1)

 .6/444الخطيب،جالتفسيرالقرآنيلمقرآف،(2)
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ًغيرىةنفضيحةيترؾكالييغاًدريالبحيثكقبائحنافضائحنالجميع ًإالَّكىًبيرىةنكىالمناصادرةصى
.(1)منياخصمةفكتببلىاكعدَّميافصَّأىٍحصاىا

،دقيؽشامؿىكفإذاكيراجعكنو،مكنوأميتكىـأماميـ،يكضعأعماليـسجؿىكفيذا"
خفىتكالكاردة،كالشاردةيترؾالالذمالكتاببيذاالصدكراضيقكالعاقبةمفخائفكفكىـ
ةلِ  َويْيَذََِة يَة َويَُلٔلُٔنَ ﴿ :صغيرةكالكبيرةعنو َؾا ٌَ ة إَِل َنجِيَةً  َوَل َوؾِيَةً  ُحَؾةدِرُ  َل اىِْهذَةبِ  َْ َْ ْظَىة

َ
أ

تفمتانيممؾالمكشكفانضبطكقدالعكاقب،ألسكأالمتكقعالخائؼالمغيظالمحسكرقكلةكىي﴾
ة َووََصُؽوا﴿:مداكرةنكالمغالطةنكال،ىربانكال ٔا ٌَ ٍِيُ ا َغ ًُ  َوَل ﴿: عادالنجزاءنقكانكال﴾ َظةِِضً  َحْظيِ

َظًؽا َربََّم 
َ
.(2)"﴾أ

:اآلياتاتىدايكقدذكرالجزائرمبعضمف

 .لياالمنكريفمسامععمىبعرضياكالجزاءالبعثعقيدةتقرير" -1

 .الذكرغفمةمنويقطعلـعاريانحافيان،شيءمعوليساخمقوكمانسافاإليبعث -2

عطائياالدنيافياألعماؿكتبعقيدةتقرير -3 لمعدالةتحقيقاناآلخرةفيأصحابياكا 
 .اإلليية

.(3)"شيءالىحاجتوكعدـالمطمؽلغناهعميوجائزغيركىكتعالىاعفالظمـنفي -4

  

                                                           

.3/262ج،(انظر:الفكاتحاإللييةكالمفاتيحالغيبية(1
 .4/243جقطب،،فيظبلؿالقرآفانظر:(2)

 .2/465أيسرالتفاسير،ج(3)
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 رابعالمطمب ال
 رؤية الظالمين مشفقين مما كسبوا 

ٍِيَ  دََؿى﴿الظالميفيكـالقيامة،قاؿتعالى:عفحاؿيخبرناا  ِ ةل ة ُمْنفِلِيَ  اىظٍّ ٍٍّ  مِ
ٔا َٔ  َنَكجُ ُْ ًْ  َواكِعٌ  َو .[22:الشكرل]﴾ثِِٓ

حيثالقيامة،يكـإلىالدنيا،ىذهيفمكقفيـمفالظالميفالمشركيفبيؤالءانتقاؿىك"
كانكافقد،كقعقدالدنيايفبوأنذركاماكأفإليو،صائركفأنيـنفكسيـيففيقعالعذاب،يركف
بالعذابيؤمنكفكالبالبعث،يؤمنكفال المرصكدالعذابكرائوكمف،البعثيكـذاىككىا،
ى﴿:تعالىقكلوإليويشيرماكىذا،ليـ

َ
ْضؿُِمٔنَ  َوَرأ ٍُ ْ ٔا اِلٍّةرَ  ال َِّ ًْ  َذَظ ُٓ جٍّ

َ
ْٔة خ ٔاكُِػ ًْ  ُم َ  َخِْٓة ََيُِؽوا َول

.(1)"[53:الكيؼ]﴾َمِْصِـةً 

ة ُمْنفِلِيَ ﴿القيامةيكـباالكافريفمحمدياترل:محمدلنبيوذكرهتعالىيقكؿ" ٍٍّ  مِ
ٔا َٔ ﴿ ،الخبيثةأعماليـمفالدنيافيكسبكاماعمىاعقابمفخائفيفكىًجميف:يقكؿ﴾َنَكجُ ُْ  َو
ًْ  َواكِعٌ  .(2)"محالةالذائقكهكىـبيـ،نازؿاعذابمفمنومشفقكفىـكالذيف:يقكؿ﴾ثِِٓ

الغالب،فيايعٌذبيـالماكقتفإلىاإلجراـحصؿإذاكيقكؿالقشيرمفيتفسيره:"
مفذلؾأفٌكيعممكففيتأسفكف،القمكبأصحابلبعضذلؾيثبتكربمايعذبيـمحالةالوكلكنَّ
ألفٌكتابيـ،فيكنوؤيقرماعندبيـيقعممايشفقكففغدانالكفارأٌماأصابيـ،قدمعٌجؿٌليـا

.(3)"بيـكاقع-محالةال-العذاب

" الثعالبي: ىذافيليـكليسحاؿ،كميٍشًفًقيفىبصر،رؤيةىيالظَّاًلًميفىتىرىلكقاؿ
مفميٍشًفقيكفالدنيافيىـالذيفكالمؤمنيفكليسكابيـ،نزؿحيفأشفقكاإنَّماألنَّيـمدحاإلشفاؽ

.(4)"بيـكاقعكىكتقدـ،كماالساعة،أمر

                                                           

.34/22جالخطيب،التفسيرالقرآنيلمقرآف،(1)
.23/324جطبرم،،الجامعالبياففيتأكيؿالقرآف(2)
 .4/434ج،لطائؼاإلشارات(3)
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خائفيفمشفقيفيعرضيـالقيامةمشاىدمفمشيدفيالظالميفىؤالءيعرضثـكمف"
ٍِيَ  دََؿى﴿:كيستيتركفيستعجمكفبؿيشفقكف،القبؿمفككانكاالعذابمف ِ ةل ة ُمْنفِلِيَ  اىظٍّ ٍٍّ  مِ

ٔا َٔ  َنَكجُ ُْ ًْ  واكِعٌ  َو ككىمفزعغكؿىكمافكأنَّ «َكَسُبوا ِممَّا»إشفاقيـيجعؿالعجيبكالتعبير﴾ثِِٓ
فرحيفبوككانكابأيدييـكعممكهكسبكهالذم  واِقعٌ  َوُىوَ »كيفزعكفمنويشفقكفاليكـكلكنيـ!
.(1)"!بيـكاقعكىكمنو،مخمصالعذابانانقمببذاتوىكككأنو«ِبِيمْ 
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 لخامسالمطمب ا
 عند ربيم رؤية المجرمين وىم ناكسوا رؤوسيم

القيامةالمجرميفعرضاحاؿ  ،عذابمفيذكقكفكماكىكاف،ذلةمفيمقكفكمايـك
ْٔ ﴿قاؿتعالى: َ ٍُْضؿُِمٔنَ  إِذِ  دَؿى َول ْ ٔا ال ًْ  ُةنُِك ًْ  ِغِْؽَ  ُرؤُِقِٓ ُة َربٍِّة َرّبِِٓ ثَِْصْ

َ
ٍِْػِة خ ٍَوْ  ـَةرِْصْػِة وََق  َجْػ

ٔكُِِٔنَ  إٍُِّة وةِْلةً  القيامة،يكـكالضاليف،المشركيفأحكاؿمفلحاؿعرضىذا"[12السجدة:]﴾ُم
ذلةنرءكسيـنكستكقد،ايدلبيفالحسابساحةإلىسيقكاقدالمكقؼ،ىذافيكىـ

أخرل،مرةالدنياالحياةإلىيردكاأفاإلىيضرعكفكغٌما،ىٌماأعناقيـكخضعت،كخزيان
كسمعكاعمى،مفأبصركاأفبعدكاليدل،الحؽطريؽعمىكليستقيمكاأفسدكا،ماليصمحكا

فيكانكاأنيـكأيقنكابو،كفركاالذمالبعثكعاينكاأنكركه،الذمالحؽكشيدكاصمـ،مف
.(1)"مبيفضبلؿ

البعثعاينكاحيفكقاليـالقيامةيكـالمشركيفحاؿعفتعالىيخبركقاؿابفكثير:"
ربَّنايقكلكفكالخجؿالحياءمفأمرؤكسًيـ،ناكسيذليميفحقيريف،المَّويدمبيفكقامكا
ٍِعْ ﴿:تعالىقاؿكماأمرؾ،كنطيعقكلؾنسمعاآلفنحفأمكسمعناأبصرنا ْق

َ
ًْ  أ ثِِْصْ  ثِِٓ

َ
ْٔمَ  َوخ  يَ

دَُُِٔة
ْ
ْٔ ﴿بقكليـالنَّاردخمكاإذابالمىبلمةأنفسًيـعمىيعكدكفككذلؾ[38:مريـ]﴾يَد َ ٍِّة ل ٍَعُ  ُن وْ  نَْك

َ
 أ

ة َجْػلُِو  ٍِّة ٌَ ْوعةبِ  ِف  ُن
َ
ػِيِ  أ أمفارجعناكسمعناأبصرناربَّنايقكلكفىؤالءكىكذا[10:اٍلميٍمؾً]﴾الكٍّ

حؽّّ،كلقاءؾحؽّّكعدؾأفَّفيياكتحققناأيقناقدأم (ُموِقُنونَ  إنَّا)صالحاننعمؿالدُّنيادارإلى
بآياتيكذبكفكفَّارنافيياكانكاكمالكانكاالدُّنيادارإلىأعادىـلكأنَّومنيـتعالىالرىبُّعمـكقد
ْٔ ﴿:تعالىقاؿكمارسمو،كيخالفكفا َ ٔا إِذْ  دَؿى َول ٔا اِلٍّةرِ  لََعَ  ُوكُِف ُ  َُُسّؾَِب  َوَل َُُؿدَّ  ََلْتَِة يَة ـَلةل

.(2)[29:األنعاـ]﴾َرّبِِة ثِآيةتِ 

" اآلية: االكفرًة،حاؿًمفكأمتولمحمَّدتىٍعًجيبهكىذه ؿَّكمى لككجكاببيـ،حى
بحميكؿكاليىْـّكاليأسًالذؿمفىكرؤكسيـكتنكيسيالنفكس،فيأىكؿحذفوألفمحذكؼه
.(3)"العذابً

عبلفجحدكه،الذمبالحؽكاإلقراربالخطيئةكاالعتراؼالخزممشيدإنو" بمااليقيفكا 
رؤكسيـناكسككىـاألكلىالحياةفيفاتماإلصبلحاألرضإلىالعكدةكطمبفيو،كاشكُّ

                                                           

.33/433جالخطيب،التفسيرالقرآنيلمقرآف،(1)
 .4/424ج،(تفسيرالقرآفالعظيـ(2

 .2/426ج،ثعالبي،الالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(3)
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بًّْيـًٍعٍندىكخزيانخجبلن الدنيافيبمقائويكفركفكانكاالذمرى فكاتبعديجيءكموىذاكلكف،
.(1)"إعبلفكالاعتراؼيجدمالحيثاألكاف

َـّ" يؤمنكفىليٍطفانبيـيىٍمطيؼيبأفأجمعيفالناسليدلشىاءلكأنَّونىٍفسوًعفتعالىأٍخبىرىث
ْٔ ﴿قاؿتعالى:نفكسيـ،فياإليمافىكيخترعبو، َ ة َجْفٍف  ُُكٍّ  آَلدَحَِْة ِمئَِْة َول َْ َؽا ُْ  َْ ُْٔل  َظقٍّ  َوىَِس  اىَْل
نٍّ  ٌِِّنِ 

َ
ْمََل
َ
ًَ  َْل ٍِّ َٓ ََ  َص ٍِّحِ  ٌِ ّْمَػِيَ  َواِلٍّةِس  اجْلِ

َ
 .(2)"[13السجدة:]﴾أ

فيفكقعتـاليكـىذاعفكغفمتـكتجاىمتـفأضعتمكىاالفرصةأعطيتـإنكـليـكسيقاؿ
العاقبةسكء اآلثاـمفتقترفكفكنتـكبماكتجاىمتـنسيتـبماالدائـالخمدعذابفذكقكا.

إلىتصيركاكأفنسيتمكهكمااينساكـأفاستحققتـفقدكاليدلالحؽٌطريؽعفكتنحرفكف
(3)،"إليوصرتـالذمالكبيؿالمصير تعالى: ٔا﴿قاؿ ة ـَُؾوكُ ٍَ ِ ًْ  ث ًْ  ىَِلةءَ  نَِكحذُ ٌُِْٔس َؾا يَ  إٍُِّة َْ

 ًْ ٔا نَِكحَِةُز ة اخْلَُّْلِ  َغَؾاَب  َوذُوكُ ٍَ ِ ًْ  ث ئُنَ  ُنِْذُ ٍَ  .[14السجدة:]﴾َتْػ

 

  

                                                           

.6/32جقطب،،فيظبلؿالقرآف(1)
 .2/426ج،ثعالبي،الالجكاىرالحساففيتفسيرالقرآف(2)

 .3/425ج،دركزة،التفسيرالحديث(3)
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  سادسالمطمب ال
 ذين كذبوا عمى ا وجوىيم مسودةرؤية ال 

كفيذلؾقاؿالرؤلاألخركيةكمف مسكدة عمىاكجكىيـ الذيفكذبكا رؤية أيضان
 ْٔمَ ﴿: حِ  َويَ ٌَ ََ  دََؿى اىْلِيَة ِي ٔا اَلٍّ ِ  لََعَ  َنَؾثُ ًْ  اهللٍّ ُٓ ُْ َٔدٍّةٌ  وُُصٔ ىَحَْف  ُمْك

َ
ًَ  ِف  خ ٍِّ َٓ ًٔى َص سْ ٌَ 

 ََ ِي ذََهّبِ ٍُ ْ [.60الزمر:]﴾لِي

الميؿكأنيامسكدةالقيامةيكـكجكىيـكأفعميو،كذبكاالذيفخزمعفتعالىيخبر"
الحؽكجوسكَّدكافكماالصبح،كأنوكاضحأبمجفالحؽالمكقؼ،أىؿبذلؾيعرفيـالبييـ،
فيالشديدالعذابكليـالكجكه،سكادفميـ،عمميـجنسمفجزاءكجكىيـ،اسكدبالكذب،
ىَحَْف ﴿:قاؿكليذاجينـ،

َ
ًَ  ِف  خ ٍِّ َٓ ًٔى َص سْ ٌَ  ََ ِي ذََهّبِ ٍُ ْ المفتريفربيـ،عبادةكعفالحؽ،عف﴾لِي

منيـالحؽكيؤخذمبمغ،كؿالمتكبريفمفيبمغ،كسخطانكخزيانلعقكبةنفيياإفكا،بمىعميو؟
البماعنوكاإلخباركالصاحبة،كالكلدالشريؾباتخاذعميوالكذبيشمؿاعمىكالكذب،بيا
.(1)"كشرعوقالوبأنوكاإلخباريقمو،لـبماشرعوفيالقكؿأكالنبكة،ادعاءأكبجبللو،يميؽ

" كجكه،فيوكتبيضكجكههفيوتسكدأنَّوالقيامةيكـعفتعالىيخبريقكؿابفكثير:
ْٔمَ ﴿:ىاىناتعالىقاؿكالجماعةالسٌنةأىؿكجكهكتبيضكاالختبلؼ،الفيرقةأىؿكجكهدتسكي  َويَ

حِ  ٌَ ََ  دََؿى اىْلِية ِي ٔا اَلٍّ ِ  لََعَ  َنَؾثُ لىدشىًريؾلىويدىٍعكىاىيـًٍفيأىمٍ﴾اهللٍّ كى ًْ ﴿كى ُٓ ُْ َٔدٍّةٌ  وُُصٔ بكذبيـأم﴾ُمْك
تعالىكقكلوكافترائيـ ىَحَْف ﴿:

َ
ًَ  ِف  خ ٍِّ َٓ سْٔىً  َص ٌَ  ََ ِي ذََهّبِ ٍُ ْ سجنانليـكافيةجينـأىلىٍيسىتٍأىمٍ﴾لِي

بائيـكتجبرىـتكبرىـبسببكاليكافالخزمفيياليـكمكئبلن .(2)"لمحؽاالنقيادعفكا 

كيقكؿحسفالشيخفيقكلوتعالى ََ  دََؿى﴿: ِي ٔا اَلٍّ يدخؿشاممةكممة"﴾اهللِ  لََعَ  َنَؾثُ
أنويزعمكفالذمالمعبكدأكالصاحبة،أكالشريؾ،أكالكلد،بادعاءاعمىكذبمففييا
دينوبوجاءماخبلؼػشيئانأحؿأكشيئان،حـراأفيزعـأكعنده،يشفعأكاإلىيقرب

ربغياعمىالمشرككفيفتريياكافالتيكالحاـًكالكصيمة،كالسائبة،البحيرة،كتحريـالحنيؼ
.(3)"عمـ

                                                           

.526ص،سعدم،التيسيرالكريـالرحمف(1)
 .5/344ج،تفسيرالقرآفالعظيـ(2)

 .424ص،مباحثالعقيدةفيسكرةالزمر(3)
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لمرسكؿكالخطابحاليـ،قبحكبيافبيـالتشييرفيأبمغذلؾألفبصرية؛الرؤيةأفكالظاىر"
،(1)"الرؤيةمنوتتأتىمفلكؿأك.

اآلية:" كالشريؾ،الكلدمفعميويستحيؿمابنسبةأمكيقكؿالقاسميفيتفسيرىذه
ًْ ﴿إفكيـمفذلؾكغيرليـ،كأمرهعميو،ىـبمارضاهمفعميويمتنعماكتجكيز ُٓ ُْ  وُُصٔ
ةٌ  َٔدٍّ الكآبة،مفلحقيـلماأكحقيقيفالسكاد،ألكانيـتغيرالتيالشدةمفيناليـلماأم﴾ُمْك
مجازفالسكاد،ذكاتيـفيالنفسانيةالرذائؿكرسكخالظممانيةالييئاتآثارمفعمييـكيظير

.(2)"باالستعارة

األخيرالمصيرىككىذا" لفحكمفالكمد،كمفالخزم،مفالكجكهمسكدفريؽ،
حتىقائمةالدعكةكظمتالٌمو،إلىدعكاالذيفاألرض،ىذهفيالمتكبريففريؽىك،الجحيـ

.(3)"الكجكهلوتسكدخزمفياليكـفيـ،النجاةىاتؼيمبكافمـالمعصية،فياإلسراؼبعد
 ىَحَْف ﴿كقكلو:

َ
ًَ  ِف  خ ٍِّ َٓ سْٔىً  َص ٌَ  ََ ِي ذََهّبِ ٍُ ْ أم"﴾لِي الذيفلممتكبريفكمقامنامقرِّاجينـفيأف:
.(4)"لياكاالنقيادقبكليا،عفكاستكبركابيافكذبكااآياتجاءتيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .6/374ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(1)

 .6/272ج،محاسفالتأكيؿ(2)

 .6/274جقطب،،فيظبلؿالقرآف(3)

 .6/374ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(4)
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  بعالمطمب السا
 رؤية المجرمين مقرنين باألصفاد 

كىكمشيدمفمشاىديكـالقيامة،حيثتبدأالمبلئكةبعدالحشربتصفيدىـباألغبلؿ، 
ْضؿٌِِيَ  َودََؿى﴿ذالنليـحتىيصمكإلىبابجينـ،قاؿتعالى: ٍُ ْ هِؾٍ  ال ٌَ ْٔ جِيَ  يَ َلؿٍّ ْوَفةدِ  ِف  ٌُ

َ
 * اْْل

 ًْ ُٓ ابِييُ َْ  َْسَ َؿانٍ  ٌِ ُِ ًُ  َوَتْؾََش  كَ ُٓ َْ ُ  َِلَْضـِيَ  *اِلٍّةرُ  وُُصٔ ة َجْفٍف  ُُكٍّ  اهللٍّ َ  إِنٍّ  َنَكجَْخ  ٌَ  َْسِيعُ  اهللٍّ
.[51-49:إبراىيـ]﴾اْْلَِكةبِ 

ْضؿٌِِيَ  َودََؿى﴿فقكلو: ٍُ ْ هِؾٍ  ال ٌَ ْٔ جِيَ  يَ َلؿٍّ ْوفةدِ  ِف  ٌُ
َ
ًْ  اْْل ُٓ َْ  َْسابِييُ ُِؿانٍ  ٌِ ًُ  َوَتْؾَش كَ ُٓ َْ ﴾اِلٍّةرُ  وُُصٔ

كقدباألغبلؿ،مقيدكفأماألصفاد،يفمقرنكفكىـالمجرمكفيرلاليكـىذايفأنو":كالمعنى
إلىمنيـكاحدكؿشدٌقدسمسمة،إلىمشدكدان،كاحدانكيانانفكانكا،بعضإلىبعضيـقرف
حمقة المحاكمة،ساحةإلىيساقكفالذيفالمجرميفشأفىكذا،كامتيافليـإذالؿفييا،

عراةالمييف،العرضىذاليعرضكفإنيـبؿفحسب،ىذاكليس،فييـالقضاءحكـإلىليسمعكا
.(1)"حفاة

العقائدفيمشاركتيـبحسببعضمعبعضيـقرف"كيقكؿالبيضاكمفيتفسيرهأم:
مفاكتسبكامامعأكالشياطيفمعقرنكاأك[7التككير:]﴾ِإَوذَا اِلَُّفُٔس ُزوَِّصْخ ﴿:كقكلوكاألعماؿ
أفيحتمؿكىكباألغبلؿ،رقابيـإلىكأرجميـأيدييـقرنتأكالباطمة،كالممكاتالزائغةالعقائد
.(2)"كأرجميـأيدييـاقترفتوماعمىلمؤاخذتيـتمثيبلنيككف

المجرميفككف:صفاتيـمفكذكرأمامو،كذلتيـالناسعجزاأبافكقاؿالزحيمي:
مقيديفكفسادىـبكفرىـأجرمكاالذيفكىـالمجرميفمحمدياترلأماألصفاد،فيمقرنيف
إلىصنؼكؿاألشكاؿ،أكالنظراءبيففيجمعالقيكد،أكاألغبلؿفيبعضإلىبعضيـ
تعالىقاؿكماصنؼ، وا﴿: ََ  اْظَُشُ ِي ٔا اَلٍّ ٍُ ًْ  َظيَ ُٓ ْزواَص

َ
كقاؿ[22:الصافات]﴾َوأ  اِلَُّفُٔس  ِإَوذَا﴿:

:كقاؿبالشياطيفالكافريفكنفكسالعيف،بالحكرالمؤمنيفنفكستقرفأم[7:التككير]﴾ُزوَِّصْخ 
ٔا﴿ ًْ  ذِيٓة ـَُهجِْهجُ .(3) [94:الشعراء]﴾َواىْؾةُوونَ  ُْ

                                                           

 .244-5/243ج،الخطيب(التفسيرالقرآنيلمقرآف،(1

.4/242ج،أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ(2)
.34/255التفسيرالمنير،جانظر:(3)
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مذؿمشيدصؼكراءصفانيمركفالكثاؽ،فيمقركنيفاثنيفاثنيفالمجرميففمشيد"
.(1)"القيارقدرةعمىكذلؾداؿ

َؿاٍن َوَتْؾََش ﴿ كقكلو: ُِ َْ كَ ٌِ ًْ ُٓ ابِييُ ًُ اِلٍّةرُ َْسَ ُٓ َْ كجعمتسرابيميـمف،السرباؿكؿمالبس﴾وُُصٔ
بغير،قطرافألفالقطرافيبالغفياشتعاؿالنارفيالجمكد،كلكأراداالمبالغةفيإحراقيـ

العذابمف العباد يعقؿ عذببما لكف ذلؾ، عمى لقدر قطراف كغير مانار كحذرىـ جيتو
.(2)يعرفكفحقيقتو

لبللتياب،القابميةشديدةمادةمفكثيابيـسرابيميـأفالكثاؽفيقرنيـلىإكيضاؼ"
االشتعاؿبشدةاإليحاءكفيياكالتحقير،الذؿففييا(قطرافمف)سكداءقذرةالكقتذاتفيكىي
المشتعؿالمتمظيالمذؿالعذابمشيدفيك﴾النَّارُ  ُوُجوَىُيمُ  َوَتْغشى﴿!النارمفقربيـبمجرد
.(3)"كاالستكبارالمكرجزاء

ُ  َِلَْضـِيَ ﴿كفيقكلوتعالى: ة َجْفٍف  ُُكٍّ  اهللٍّ َ  إِنٍّ  َنَكجَْخ  ٌَ إف":الطبرميقكؿ﴾اْْلَِكةبِ  َْسِيعُ  اهللٍّ
سريعكىكمعاناة،كالكؼٌعقدإلىأعماليـإحصاءفييحتاجفبلعامؿ،كؿٌبعمؿعالـا

ذلؾجميععمىمجازييـكىكشيء،منياعنويعزبال،عممانبياأحاطقدألعماليـ،حسابو
.(4)ة"ككبيرةصغير

فيفالسرعة﴾اْلكةب ْسيع اهلّل  إن﴿،كالذؿالقيرفجزاؤىـكالظمـالمكركسبكاكلقد"
أحدانتصاركيعكؽكيخفييـ،يحمييـيحسبكنوكانكاالذمكالتدبيرالمكرتناسبىناالحساب
.(5)"حسابكسرعةكألمانذالنكسبكامايجزكفأكالءىـفيا،عمييـ

 

 

 

 

                                                           

.4/242جقطب،،فيظبلؿالقرآف(1)
.4/354الزجاج،جانظر:معانيالقرآف،(2)
 .4/242جقطب،فيظبلؿالقرآف،(3)

.35/35جالطبرم،،(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(4
.4/242جقطب،،فيظبلؿالقرآف(5)
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 ثامنالمطمب ال
 رؤية الكافرين بأس ا وما يوعدون 

القيامةرؤيةالكافريفبأساكمايكعدكفكيصكّْرا مفضمفرؤلأىؿالناريـك
ة﴿ذلؾبقكلو: ٍٍّ ْوا ـَيَ

َ
َقَِة َرأ

ْ
ٔا ثَأ ُ ٍِّة كَةل ٌَ ِ  آ ة َوَكَفْؿَُة وَْظَؽهُ  ثِةهللٍّ ٍَ ِ ٍِّة ث ًْ  * ُمَْشِكِيَ  ثِِّ  ُن ًْ  يَُم  ـَيَ ُٓ  َحَِْفُػ

 ًْ ُٓ ةُج ٍَ ة إِي ٍٍّ َ ْوا ل
َ
َِة َرأ َق

ْ
ٍَِّخ  ثَأ ِ  ُق ِ  ِف  َػيَْخ  كَؽْ  اىٍَِّّت  اهللٍّ َِةلَِم  وََػَِسَ  ِغجَةدِه [85-84غافر:]﴾اىََْكـُِؿونَ  ُْ

ة﴿ فقكلو: ٍٍّ ْوا ـَيَ
َ
َقَِة َرأ

ْ
ٔا ثَأ ُ ٍِّة كَةل ٌَ ِ  آ ة َوَكَفْؿَُة وَْظَؽهُ  ثِةهللٍّ ٍَ ِ ٍِّة ث  ﴾ُمَْشِكِيَ  ثِِّ  ُن

الذمالشديدعذابناكعاينكاالرسؿ،بوأكعدتيـالذمعقابنااأليمـتمؾرأىتفمما"أم:
قالكابيـنزؿ مشركيفكناالتيالباطمةاآلليةكجحدنااألصناـ،كأنكرناكحده،باصدقنا:

تيقىاؿالحيثكلكفبالطاغكتككفركابالعبادةكأفردكهاكحدكاكىكذاليا،عبادتنابسبب
.(1)"المعذرةتنفعكالالعثرات

عقابيعنيبأسنا،رسمياالمكٌذبةاألمـىذهرأتفمما:ذكرهتعالىيقكؿيقكؿالطبرم:ك
قالكا،بيـحؿٌقدرسمييـبوكعدتيـالذما غيرهلوإالأنوكصدقناا،بتكحيدأقررنا:
ة َوَكَفْؿَُة﴿ ٍَ ِ ٍِّة ث عبادتنافينشركياىذاكقتناقبؿكناالتياآلليةكجحدنا:يقكؿ﴾ُمَْشِكِيَ  ثِِّ  ُن
.(2)منيافبرئناآلية،كنتخذىامعو،كنعبدىاا

أعيدكالكأفتمٌنكاكاليأسالخيبةمذٌلةفيككقعكاالبأس،شٌدةرأكافمٌماكيقكؿالقشيرم:
الرأسمفالدنياإلى بالخيبةافقابميـ.. الضركرمالعمـحصكؿبعدتككفالالتكبةألف،

انقضىقديككفأكانيافإفالعذاب،كرؤية الٌشرؾأىؿمفأبادىـمفسمؾفيكخرطيـ،
.(3)كالٌسخط
ًْ ﴿كقكلو: ًْ  يَُم  ـَيَ ُٓ ًْ  َحَِْفُػ ُٓ ةُج ٍَ ة إِي ٍٍّ َ ْوا ل

َ
َقَِة َرأ

ْ
ٍَِّخ  ثَأ ِ  ُق ِ  ِف  َػيَْخ  كَؽْ  اىٍَِّّت  اهللٍّ َِةلَِم  وََػَِسَ  ِغجَةدِه ُْ 

﴾اىََْكـُِؿونَ 

عندابتكحيدالدنيافيتصديقيـينفعيـيؾيفمـ:ذكرهتعالىيقكؿيقكؿالطبرم:"
قدكافإذ،مصدقانالتصديؽينفعالحيفصدقكاألنيـحؿ،قدكعذابونزؿ،قدعقابومعاينة

                                                           

 .452-6/453ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(1)

 .23/224ج،انظر:جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(2)

.4/436ج،انظر:لطائؼاالشارات(3)
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لـتكذيبوعمىامفالعذابنزكؿبعدتابمفأفعممو،مفالسابؽفياحكـمضى
.(1)"تكبتوتنفعو

كخسرالشديد،عذابنارؤيةعندإيمانيـينفعيـأفيستقـكلـيصحفمـ:أىمكالمعنى:"
سفَّاألفاإليماف؛ذلؾيقبؿأالَّقضتاإللييةكالحكمةالعذاب،كقكعكقتكىمككاالكافركف

فمقدلفرعكف،حدثماىذاكمثؿالعذاب،نزكؿحيفاإليمافيقبؿأالعباده،فيسبقتقدسنة
ُِْخ ﴿:الغرؽأدركوحيفقاؿأنوعنوالقرآفحكى ٌَ ُّ  آ ٍُّ

َ
ِي إَِلٍّ  إََِلَ  ََل  خ َِْخ  اَلٍّ ٌَ انِيَو  َبُِٔ ثِِّ  آ َُة إِْْسَ

َ
 َوخ

 ََ ٍِيَ  ٌِ ْكيِ ٍُ ْ ََ  َوُكَِْخ  َرجُْو  َغَىيَْخ  َوكَؽْ  آآْلنَ ﴿:فقاؿعميوافرد[90]يكنس:﴾ال ٌِ  ََ ْفِكِؽي ٍُ ْ *  ال

ْٔمَ  يمَ  ـَةَْلَ َْ  ِِلَُهٔنَ  ثِجََؽُِمَ  ُجَِّضِ ٍَ ِ ىذافرعكفمفايقبؿكلـ[91-90يكنس:]﴾آيَحً  َػيَْفَم  ل
كمات،المكتحضرهحيفكانتالتيالتكبةكتمؾالغرؽ،أىدركوحيفإليواضطرالذماإليماف
.(2)"تبديبلالسنةتجدكلفسنتو،فيواكأمضى،ميانانكافران

 ذاؾإذإنيـ،بيـيحيطابأسيركفحيف،جميعانالضاليفلمكقؼعرضفيذا
الوإنَّاسنةيىفتمؾ.الببلءبيـحؿكقداإليماف،ىذامنيـيقبؿالكلكفباآمنا:يقكلكف
نماكقتو،غيريفإيمافينفع قدرةكفىأمره،مفسعةيفاإلنسافيككفحيفىكينفعلذلاكا 
كفرأكإيمافمفيختارفيمااألمرامتبلؾعمى حكـتحتيقعالذماإليمافىذاأما،

مفيعدٌكاللو،يحسبفبلثـٌكمف،فيولئلنسافإرادةالباطؿ،إيماففيككالقير،االضطرار
ْٔمَ ﴿:تعالىايقكؿىذاكفى،كسبو ِِت  يَ

ْ
ًْ  إِيٍةُُٓة َجْفكةً  َحَِْفعُ  َل َربَِّم  آيةتِ  َبْػُي  يَأ َ َْ  ل َِخْ  دَُس ٌَ  آ

 َْ وْ  َرجُْو  ٌِ
َ
.(3)[158األنعاـ:]﴾َػْياً  إِيٍةُِٓة ِف  َنَكجَْخ  أ

بأسظيكربعدالتكبةتقبؿالأفعمىجرتقدالٌموسنةأفذلؾيقكؿسيدقطب:"
ٍَِّخ »:اإليمافتكبةالالفزعتكبةفيي،الٌمو ِ  ُق ِ  ِف  َػيَْخ  كَؽْ  اىٍَِّّت  اهللٍّ الثابتةالٌموكسنة «ِغجةدِه

ِةلَِم  وََػَِسَ »الطريؽعفتحيدكالتختمؼكالتضطرب .«اىَْكـُِؿونَ  ُْ

المكذبيفيأخذالٌموبأسمشيد.العنيؼالمشيدىذاكعمى كيفزعكف،يستغيثكفكمشيدىـ،
.(4)"كالتسميـاإلذعافكممةكيعمنكف

 
                                                           

 .23/222ج،(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف(1

.6/452ج،التفسيرالكسيط،مجمعالبحكثاالسبلمية(2)
 .32/3254جالخطيب،انظر:التفسيرالقرآنيلمقرآف،(3)

 .6/424ج،(فيظبلؿالقرآف(4
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 الخاتمة
ينبغيلجبلؿ فيو،كما الحمدالذمبنعمتوتتـالصالحات،حمدانكثيرانطيبانمباركان

حتىكصمت،كىذاالجيدالمتكاضعكتابةىذهالرسالةأفأعاننيعمىكجيوكعظيـسمطانو،
فيذاجيدبشرمقابؿ،بعدإلىنيايتو،فموالحمدفياألكلىكاألخرة،كلوالشكرمفقبؿكمف

بتكفيؽاكمالمصكابكالخطأ،إذالكماؿالمطمؽربالعالميف ،فماكاففيومفصكابن
براء، كاتعالىمنو الشيطاف نفسيكمف فمف سيكو ك خمؿو كافمف كما إالبا، تكفيقي

 عمىأشرؼاألنبياءكالمرسميفمحمد كمكأصميكأسمـ فاتبعسنتو،كصحبوكمفكااله،
الديف. كاقتفىأثرهإلىيـك

المف المكضكعات مف الرؤية يميمكضكع كفيما الكريـ، القرآف في النتائجيمة أىـ
كالتكصياتالتيتكصمتإليياخبلؿىذهالدراسة:

 أواًل: أىم النتائج:
الم .1 المعاجـ مفخبلؿ الرؤية ليالمعنىالمغكملمفظة النظركاإلبصارظير كىك غكية،

دراكيابحاسةالبصركىيالعيف،كبالقمبأيضانفيبالعيف،ك الرؤيةىيمشاىدةاألشياءكا 
 الدنياكاآلخرة.

كردتلفظةالرؤيةكمشتقاتيافيالسياؽالقرآنيفيمائتيفكستكعشريفمكضعان،مكزعة .2
كست كمائتيف المكية، اآليات في كذلؾ سكرة خمسيف في آيات كثمانية مائتيف عمى

 انيفمكضعان،مكزعةعمىثمانيفآيةفيسبعكعشريفسكرةكذلؾفياآلياتالمدنية.كثم

مفخبلؿالنظرفيمكضكعاتاآلياتالمكيةكالمدنيةنجدأنَّياتتناسبمعطكرالدعكة .3
 اإلسبلميةفيكبلالمرحمتيف.

كاال .4 كالمشاىدة بالعمـ كالمتمثمة الرؤية لمفظة عتباركالمعاينةتكصمتإلىاأللفاظالمقاربة
 كالنظركاإلخبار،كاالستشيادعمييابآياتالقرآفالكريـ

 .رؤيةاألعماؿالعباد،المؤمفمنيـكالكافر،ميمايكفعمموحتىلككافمثقاؿذرة .5

 بينتالدراسةأفرؤلاألنبياءكالرسؿحؽ،فييمعصكمةمفالشيطاف .6

األعماؿ .7 عمى اليمـ شحذ أجؿ مف لمناس، الدنيكية الرؤل مكاطف عف الدراسة تحدثت
 الصالحة.



160

القيامةكأىكالياكمايككففييامفاألمكرالعظاـ .8  .أظيرتالدراسةرؤيةمشاىديـك

،كذلؾيظيرتؤكدىذهالدراسةعمىعقيدةالبعثكالجزاءالتيينكرىابعضعبادا .9
النصكص خبلؿ الناسمف حيثترل الساعة، قياـ عبلمات تحدثتعف التي القرآنية

 سكارل.فىكؿذلؾاليكـكماىـبالحقيقةسكارلم

 تحدثتالدراسةعفرؤلأىؿالجنةكنعيمياالتيتخصالمؤمنيف. .10

 أظيرتالدراسةرؤلأىؿالنارالتيتخصالكافريفكالظالميفكالمجرميف. .11

الدراسة .12 خبلؿ مف حاجظير العصرمدل سيما كال كقت، كؿ في المسمـ المجتمع ة
 الحاضرلمرجكعإلىىذاالمكضكعكالتركيزعميوكاالنتفاعبو.

 ثانيًا: أىم التوصيات:
االىتماـبمكضكعاتالقرآفالكريـ،التيىينبعأكصينفسيأكالن،كأكصيطمبةالعمـب .1

زا الكريـ القرآف فسيبقى العارفكف منو نيؿ فميما التيفياض، الكثيرة بالمكضكعات خران
الكريـ القرآف حيثإف فيكؿعصركزماف، اإلنسانية كقضايا تعالجمشكبلتالبشرية

 األرضكمفعمييا.ارسالةخالدةلمعالميفجميعانإلىأفيرث

ضركرةاختيارمكضكعاتبحثيةقرآنية،تتناسبمعأحداثالكاقعكمجرياتالعصر،كما .2
يفالحيفكاآلخر،يحتاجالمسممكفأفيركىامكضكعاتمتكاممةمفكحييجدمفأمكرب

 القرآف.
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محمد:التيسترم،تحقيؽرفيعبفيكنسبفاعبدبفسيؿمحمدأبك،التسترمتفسير .21
 ىػ.1423العممية،،بيركت،دارالكتب1السكد،طعيكفباسؿ

القاىرة،محمددركزة،الحديثالتفسير .22 )د.ط(، العربية،الكتبإحياءدارعزت،
 ىػ.1383

األصفيانى،بالراغبالمعركؼمحمدبفالحسيفالقاسـأبك،األصفيانيالراغبتفسير .23
 ـ.1999اآلداب،كمية،جامعةطنطا،1بسيكني،طالعزيزعبدمحمد.د:تحقيؽ

منصكرأبك،القرآفتفسير .24 المركزلأحمدابفالجبارعبدبفمحمدبفالمظفر
تحقيؽثـالحنفيالتميميالسمعاني الشافعي، بفعباسبفكغنيـإبراىيـبفياسر:
 ـ.1997الرياض،الكطف،دار،السعكدية،1غنيـ،ط

إسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشي،تحقيؽ:ساميبف،أبكالفداءتفسيرالقرآفالعظيـ .25
ـ.1999،السعكدية،دارطيبةلمنشركالتكزيع،2محمدسبلمة،ط

العربي،الفكرالخطيب،)د.ط(،القاىرة،داريكنسالكريـ،عبدلمقرآفالقرآنيالتفسير .26
 )د.ت(.

بفبكرأبيبفأحمدبفمحمداعبد،أبكالقرآفألحكاـالقرطبي=الجامعتفسير .27
براىيـالبردكنيأحمد:القرطبي،تحقيؽالديفشمسالخزرجياألنصارمفرح أطفيش،كا 
 ـ.1964المصرية،الكتبدار،القاىرة،2ط

لطائؼتفسير .28 القشيرم،الممؾعبدبفىكازفبفالكريـعبد،اإلشاراتالقشيرم=
 لمكتاب،)د.ت(.العامةالمصريةالييئة،مصر،3البسيكني،طإبراىيـ:تحقيؽ
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تأكيبلتالماتريدمتفسير .29 منصكرأبكمحمكد،بفمحمدبفمحمد،السنةأىؿ=
 ـ.2005العممية،الكتبدار،لبناف،1باسمكـ،طمجدم.د:الماتريدم،تحقيؽ

الماكردمتفسير .30 حبيببفمحمدبفمحمدبفعميالحسفأبك،كالعيكفالنكت=
الرحيـ،عبدبفالمقصكدعبدابفالسيدبالماكردم،تحقيؽ:الشييرالبغدادم،البصرم

 العممية،)د.ت(.الكتبدار)د.ط(،لبناف،

طمصطفىبفأحمد،المراغيتفسير .31 مصر،1المراغي، كمطبعةمكتبةشركة،
 ـ.1946كأكالده،الحمبيالبابىمصطفى

طمصطفىبفكىبةد.،المنيرالتفسير .32 2الزحيمي، دمشؽ، الفكردار،
 ىػ.1418المعاصر،

السعكدية،2التفسير،طأساتذةمفنخبة،الميسرالتفسير .33 لطباعةفيدالممؾمجمع،
 ـ.2009الشريؼ،المصحؼ

مدارؾالنسفيتفسير .34 بفأحمدبفاعبدالبركاتأبك،التأكيؿكحقائؽالتنزيؿ=
تحقيؽ:الديفحافظمحمكد طعمييكسؼالنسفي، 1بديكم، دار، الكمـبيركت،
 ـ.1998بيركت،الطيب،

 ىػ.1422الفكر،دار،دمشؽ،1الزحيمي،طمصطفىبفكىبةد.،الكسيطالتفسير .35

عميبفمحمدبفأحمدبفعميالحسفأبك،المجيدالقرآفتفسيرفيالتفسيرالكسيط .36
 .ـ1994العممية،الكتب،لبناف،دار1الشافعي،طالنيسابكرم،الكاحدم،

اإلسبلميةالبحكثمجمعبإشراؼالعمماءمفمجمكعة،الكريـلمقرآفالكسيطالتفسير .37
 ـ.1973األميرية،المطابعلشئكفالعامةالييئة،)د.ـ(،1باألزىر،ط

اإلسبلميةالبحكثمجمعبإشراؼالعمماءمفمجمكعة،الكريـلمقرآفالكسيطالتفسير .38
 ـ.1993األميرية،المطابعلشئكفالعامةالييئة،)د.ـ(،1باألزىر،ط

طسيدمحمد،الكريـلمقرآفالكسيطالتفسير .39 القاىرة،1طنطاكم، مصرنيضةدار،
 ـ.1997كالتكزيع،كالنشرلمطباعة
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طسيدمحمد،الكريـلمقرآفالكسيطالتفسير .40 القاىرة،1طنطاكم، مصرنيضةدار،
 ـ.1998كالتكزيع،كالنشرلمطباعة

بإشراؼالعمماءمفالشريؼ،تحقيؽ:جماعةالزيفعميبفمحمدبف،عميالتعريفات .41
 .ـ1983العممية،الكتبدار،لبناف،1الناشر،ط

العسقبلني،حجربفأحمدبفمحمدبفعميبفأحمدالفضؿأبك،التيذيبتيذيب .42
الدكف،1ط آباد حيدر اليند،فيالكائنةالنظاميةالمعارؼدائرةمجمسمطبعة،

 ق.1325

العارفيفتاجبفالرؤكؼبعبدالمدعكمحمدالديفزيف،التعاريؼميماتعمىالتكقيؼ .43
الكتبعبدعالـ،القاىرة،1القاىرم،طالمناكمثـالحدادمالعابديفزيفبفعميبف

 ـ.1990ثركت،الخالؽ

اعبدبفناصربفالرحمفعبد،المنافكبلـتفسيرفيالرحمفالكريـتيسير .44
تحقيؽ السعدم، طمعبلبفالرحمفعبد: )د.ـ(،1المكيحؽ، الرسالة،مؤسسة،

 ـ.2000

ناصربفالرحمفعبدا،عبدأبك،القرآفتفسيرخبلصةفيالمنافالمطيؼتيسير .45
طآؿحمدبفناصربفاعبدبف السعكدية،1سعدم، اإلسبلميةالشئكفكزارة،

 ىػ.1422كاإلرشاد،كالدعكةكاألكقاؼ

طالمكيمحمدالتفسير،أحاديثفيالتيسير .46 لبناف،1الناصرم، الغربدار،
 ـ.1985اإلسبلمي،

أبكاآلممي،غالببفكثيربفيزيدبفجريربف،محمدالقرآفتأكيؿفيالبيافجامع .47
 ـ.2000الرسالة،مؤسسة،)د.ـ(،1شاكر،طمحمدأحمد:الطبرم،تحقيؽجعفر

كسننوكسمـعميواصمىارسكؿأمكرمفالمختصرالصحيحالمسندالجامع .48
كأيامو تحقيؽالبخارمعبداأبكإسماعيؿبفمحمدالبخارم،صحيح= :الجعفي،
 ىػ.1422النجاة،طكؽدار،)د.ـ(،1الناصر،طناصربفزىيرمحمد



167

الثعالبي،مخمكؼبفمحمدبفالرحمفعبدزيدأبك،القرآفتفسيرفيالحسافالجكاىر .49
دار،بيركت،1المكجكد،طعبدأحمدعادؿكالشيخمعكضعميمحمدالشيخ:تحقيؽ
 ىػ.1418العربي،التراثإحياء

سيد:الغزم،تحقيؽبفالرحمفعبدبفمحمدالمعاليأبكالديفشمس،اإلسبلـديكاف .50
 ـ.1990العممية،الكتبدار،لبناف،1حسف،طكسركم

بفسعيدبفعثماف،الدياناتكأصكؿاالعتقاداتفيالسنةأىؿلمذىبالكافيةالرسالة .51
تحقيؽعمركأبكعمربفعثماف الداني، طشبيببفدغش: الككيت،1العجمي، ،
 ـ.2000أحمد،اإلماـدار

طاألشقراعبدبفسميمافبفعمر،كالرساالتالرسؿ .52 الككيت،4العتيبي، دار،
 ـ.1989كالتكزيع،لمنشرالنفائس

بفشكرممحمكدالمعاليأبك،المثانيكالسبعالعظيـالقرآفتفسيرفيالمعانيركح .53
العربي،التراثإحياءداراأللكسي،)د.ط(،بيركت،الثناءأبيبفمحمدبفاعبد

 )د.ت(.

،العتيبيالركقيسييؿبفرفاعبفسيؿ،كالمخالفيفكالجماعةالسنةأىؿعندالرؤل .54
 ـ.2015،كنكزار)د.ط(،إشبيميا،د

الميؿرؤيةالنبيومحمد .55 ـ،2017أكتكبر15.مركزالفتكل.تاريخاالطبلع:يقـك
 . www.Islamweb.netالمكقع:

أالعزيزالكتابتفسيرفيالكنكزرمكز .56 ، طدىيشبفعبدابفعبدالممؾ.د. ،1،
 ـ.2008د.ـ(،)د.ف(،)

اإلماـالتفسيرعمـفيالمسيرزاد .57 بفعميبفالرحمفعبدالديفجماؿالفرجأبي،
،لبناف،1ا،طعبدالرحمفعبدبفمحمدالبغدادم،تحقيؽ:القرشيالجكزممحمد
 ـ.1987،الفكردار

)بأبيالمعركؼأحمدبفمصطفىبفأحمدبفمحمد،التفاسيرزىرة .58 د.ط(،زىرة،
 العربي،)د.ت(.الفكردار)د.ـ(،

http://www.islamweb.net/
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شمس،الخبيرالحكيـربناكبلـمعانيبعضمعرفةعمىاإلعانةفيالمنيرالسراج .59
القاىرة،الشربينيالخطيبأحمدبفمحمدالديف،  )د.ط(، بكالؽمطبعةالشافعي،

 ىػ.1285،(األميرية)

قىاٍيمازبفعثمافبفأحمدبفمحمداعبدأبكالديفشمس،النببلءأعبلـسير .60
 ـ.2006القاىرة،-الحديثدارالذىبي،)د.ط(،القاىرة،

ابفدار،السعكدية،6العثيميف،طمحمدبفصالحبفمحمد،الكاسطيةالعقيدةشرح .61
 ق.1421كالتكزيع،لمنشرالجكزم

الفارابي،الجكىرمحمادبفإسماعيؿنصرأبكالعربية،كصحاحالمغةتاجالصحاح .62
 ـ.1987لممبلييف،العمـ،بيركت،دار4عطار،طالغفكرعبدأحمد:تحقيؽ

التفاسير .63 عميالصابكني،طصفكة محمد كالنشر1، دارالصابكنيلمطباعة القاىرة، ،
 ـ.1997كالتكزيع،

المالكي،الداككدمالديفشمسأحمد،بفعميبفمحمد،لمداككدمالمفسريفطبقات .64
 العممية،)د.ت(.الكتبدار)د.ط(،بيركت،

القمي .65 حسيف بف محمد بف الحسف الديف نظـ الفرقاف، كرغائب القرآف غرائب
 ق.1416،بيركت،دارالكتبالعممية،1النيسابكرم،تحقيؽ:الشيخزكرياعميرات،ط

ابفعميبفحسفبفخافصديؽمحمدالطيبأبك،القرآفمقاصدفيالبياففتحي .66
كالٌنٍشر،لمطبىاعةالعصريَّةالمىكتبةالًقنَّكجي،)د.ط(،صيدا،البخارمالحسينيالطؼ

يدىا،  .1992صى

الحنبمي،تحقيؽ:المقدسيالعميميمحمدبفالديفمجير،القرآفتفسيرفيالرحمففتح .67
 ـ.2009النكادر،دار،)د.ـ(،1طالب،طالديفنكر

،بيركت،دار1اليمني،طالشككانياعبدبفمحمدبفعميبفمحمد،القديرفتح .68
 ق.1414الطيب،الكمـداركثير،ابف



169

الديفشرؼ،(الكشاؼعمىالطيبيحاشية)الريبقناععفالكشؼفيالغيبفتكح .69
 ـ.2013الكريـ،لمقرآفالدكليةدبيجائزة،)د.ـ(،1الطيبي،طاعبدبفالحسيف

بفانعمة،الفرقانيةكالحكـالقرآنيةلمكمـالمكضحةالغيبيةكالمفاتحاإللييةالفكاتح .70
 ـ.1999لمنشر،ركابيدار،مصر،1عمكاف،طبالشيخكيعرؼالنخجكاني،محمكد

 ـ.2005،القاىرة،دارالفكر،2سيدقطب،ط،فيظبلؿالقرآف .71

مكتب:الفيركزآبادم،تحقيؽيعقكببفمحمدطاىرأبكالديفمجد،المحيطالقامكس .72
كالنشرلمطباعةالرسالةمؤسسةلبناف،-،بيركت8الرسالة،طمؤسسةفيالتراثتحقيؽ

 ـ.2005كالتكزيع،

الدمشقي،ثـالبصرمالقرشيكثيربفعمربفإسماعيؿالفداءأبك،األنبياءقصص .73
 ـ.1968التأليؼ،دارمطبعة،القاىرة،1الكاحد،طعبدمصطفى:تحقيؽ

أحمدالزمخشرمبفعمركبفمحمكدالقاسـ،أبكالتنزيؿالكشاؼعفحقائؽغكامض .74
 ق.1407،بيركت،دارالكتابالعربي،3طا،جار

النيسابكرل،الثعمبىإبراىيـبفأحمدإسحاؽأبك،القرآفتفسيرعفكالبيافالكشؼ .75
 ىػ.1422العربي،التراثإحياءدار)د.ط(،بيركت،

محمد-دركيشعدناف:الكفكم،تحقيؽالحسينيمكسىبفأيكبالبقاء،أبكالكميات .76
 .ـ1998الرسالة،المصرم،)د.ط(،بيركت،مؤسسة

عمربفإبراىيـبفمحمدبفعميالديفعبلء،التنزيؿمعانيفيالتأكيؿلباب .77
تحقيؽالمعركؼالحسف،أبكالشيحي بالخازف، طعميمحمدتصحيح: ،1شاىيف،
 ىػ.1415العممية،الكتبداربيركت،

الحنبميعادؿبفعميبفعمرالديفسراجحفصأبك،الكتابعمكـفيالمباب .78
معكض،محمدعميكالشيخالمكجكدعبدأحمدعادؿالشيخ:النعماني،تحقيؽالدمشقي

 ـ.1998العممية،الكتبدار،لبناف،1ط
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األنصارممنظكرابفالديفجماؿالفضؿ،أبكعمى،بفمكـربفمحمد،العربلساف .79
 ق.1414صادر،دار،بيركت،3اإلفريقى،طالركيفعى

،السعكدية،1الشيخ،طحسفعايضعميبفناصر،الزمرسكرةفيالعقيدةمباحث .80
 ـ.1995السعكدية،العربيةالمممكةالرياض،الرشد،مكتبة

:القاسمي،تحقيؽالحبلؽقاسـبفسعيدمحمدبفالديفجماؿمحمد،التأكيؿمحاسف .81
 ق.1418العممية،الكتبدار،بيركت،1السكد،طعيكفباسؿمحمد

عطيةبفغالببفالحؽعبدمحمدأبك،العزيزالكتابتفسيرفيالكجيزالمحرر .82
تحقيؽ األندلسي، طالشافيعبدالسبلـعبد: دار1محمد، لبناف، العممية،الكتب،

 ـ.1993

الحنفيالقادرعبدبفبكرأبيبفمحمداعبدأبكالديفزيف،الصحاحمختار .83
تحقيؽ الرازم، طالشيخيكسؼ: بيركت5محمد، المكتبة-، الدار-العصريةصيدا،

 ـ.1999النمكذجية،

ياؾنعبدإياؾمنازؿبيفالسالكيفمدارج .84 بفأيكببفبكرأبيبف،محمدنستعيفكا 
،بيركت،3البغدادم،طباالمعتصـمحمد:الجكزية،تحيؽقيـابفالديفشمسسعد
 ـ.1996العربي،الكتابدار

،=صحيحمسمـارسكؿإلىالعدؿعفالعدؿبنقؿالمختصرالصحيحالمسند .85
تحقيؽالقشيرمالحسفأبكالحجاجبفمسمـ النيسابكرم، الباقي،عبدفؤادمحمد:

 العربي،)د.ت(.التراثإحياءدار)د.ط(،بيركت،

القرآفتفسيرفيالتنزيؿمعالـ .86 بفمسعكدبفالحسيفمحمدأبك،البغكمتفسير=
إحياءدار،بيركت،1الميدم،طالرزاؽالشافعي،تحقيؽ:عبدالبغكمالفراءبفمحمد
 ىػ.1420العربي،التراث

القرآفتفسيرفيالتنزيؿمعالـ .87 بفمسعكدبفالحسيفمحمدأبك،البغكمتفسير=
محمدالبغكمالفراءبفمحمد تحقيؽ: جمعةعثماف-النمراعبدالشافعي،

 ـ.1997دارطيبةلمنشركالتكزيع،،بيركت،4الحرش،طمسمـسميماف-ضميرية
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محمدعمىنجاتى،يكسؼأحمد:الفراء،تحقيؽزيادبفيحيىزكرياأبك،القرآفمعاني .88
مصر،إسماعيؿعبدالفتاحنجار، )د.ط(، المصريةشمبى، كالترجمة،لمتأليؼدار
 )د.ت(.

عرابوالقرآفمعاني .89 تحقيؽإسحاؽأبكسيؿ،بفالسرمبفإبراىيـ،كا  الزجاج، عبد:
 ـ.1988الكتب،عالـ،بيركت،1شمبي،طعبدهالجميؿ

بفياقكتاعبدأبكالديفشياب،األديبمعرفةإلىاألريبإرشاد=األدباءمعجـ .90
اإلسبلمي،الغربدار،بيركت،1عباس،طإحساف:تحقيؽالحمكم،الركمياعبد

 ـ.1993

محمدالسَّبلـزكىًرٌيا،تحقيؽ:عبدبففاًرسبفأحمدالحسيفأبيالمغة،مقاييسمعجـ .91
كف،)د.ط(،)د.ـ(،اتحادكتابالعرب،  ـ.2002ىىاري

الكتب،عالـ،)د.ـ(،1الحميد،طعبدمختار،د.أحمدالمعاصرةالعربيةالمغةمعجـ .92
 ـ.2008

النجار،محمدالقادر،عبدحامدالزيات،ػأحمدمصطفى،إبراىيـ،الكسيطالمعجـ .93
 الدعكة،)د.ت(.دارالعربية،)د.ط(،)د.ـ(،المغةمجمع:تحقيؽ

الحسيفبفالحسفبفعمربفمحمداعبدأبك،الكبيرالتفسير=الغيبمفاتيح .94
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 البقرة

ًُ  َنَؾلَِم ﴿ ِٓ ُ  يُؿِي ًْ  اهللٍّ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ
َ
اٍت  أ ًْ  َظََسَ ِٓ ة َغيَيْ ٌَ ًْ  َو ََ  ِِبَةرِِصيَ  ُْ ٌِ 

 145 167 ﴾اِلٍّةرِ 

مْ ﴿
َ
ًْ  أ نْ  َظِكبْذُ

َ
ٔا أ ٍِّحَ  دَْؽُػيُ ة اجْلَ ٍٍّ َ ًْ  َول دُِس

ْ
َسُو  يَأ ٌَ  ََ ِي ْٔا اَلٍّ َْ  َػيَ ٌِ 

 ًْ ٔا َظَّتٍّ َحُلَٔل الؿٍُّقُٔل  َرجْيُِس ُ اُء َوُزلْـِل ٍّ َقةُء َوالَّضٍّ
ْ
ًُ اْْلَأ ُٓ ذْ  88، 87 214  ﴾ 333 َمكٍّ

يَْم ﴿ ٍُ ْن آَدَةهُ اهلُل ال
َ
ًَ ِف َرّبِِّ أ ِي َظةجٍّ إِثَْؿاِْي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 54، 36 258 ﴾ 333خ

﴿ َْ ٌِ ًْ دُْؤ َ َول
َ
ََْٔت كَةَل أ ٍَ ْ رِِِن َنيَْؿ دُْْحِ ال

َ
ًُ رَّبِ أ  54 260  ﴾ 333 ِإَوذْ كَةَل إِثَْؿاِْي

 آل عمران

ًْ  ََكنَ  كَؽْ ﴿ ِ  َقبِيوِ  ِف  ُتَلةدُِو  ـِبَحٌ  اِْلََلَذة ـِبَتَْيِ  ِف  آيَحٌ  ىَُس ْػَؿى اهللٍّ
ُ
 َوأ

ًْ  ََكـَِؿةٌ  ُٓ ًْ  يََؿْوَج ِٓ يَ  ٌِسْيَيْ
ْ
ُ  اىَْػْيِ  َرأ ِ  يَُؤّيِؽُ  َواهللٍّ َِِْصِه ِ َْ  ث  13 ﴾ 333يََنةءُ  ٌَ

10 ،35 ،
122 

 النساء

ََ الِهَذةِب ﴿ ٌِ ٔا َُِىيًجة  ودُ
ُ
ََ أ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 35 51 ﴾خ

ُْـَِل إََِلَْم ﴿
ُ
ة خ ٍَ ِ ٔا ث ُِ ٌَ َ ًْ آ ُٓ جٍّ

َ
َٔن خ ٍُ ُـْخ ََ يَ ِي ًْ دََؿ إََِل اَلٍّ َ ل

َ
 36 60 ﴾خ

ََ اهلّلِ َظِؽيًسة﴿ ٌِ ْوَؽُق 
َ
َْ أ ٌَ  125 87 ﴾ََل َريَْت ذِيِّ َو

ة﴿ ًٍ َْ لِيَْؼةنَِِِي َػِىي َراَك اهلُل َوََل دَُس
َ
ة أ ٍَ ِ  34 105 ﴾ث

ََ اِلٍّةر﴿ ٌِ ْقَفِو 
َ
رِْك اْْل ِةـِلَِي ِف اَلٍّ ٍُ ْ  41 145 ﴾إِنٍّ ال

 المائدة

يَ ـََتَى ﴿  11 52 ﴾َمَؿٌض  كُئُبًِٓ ِف  اَلٍّ

 األنعام

ـََو كَةَل ﴿
َ
ة أ ٍٍّ َؾا َرّّبِ ـَيَ َْ َنًجة كَةَل  ْٔ ى َن

َ
ٍَّ َغيَيِّْ اليٍّيُْو َرأ ة َص ٍٍّ  55 78-76 ﴾ 333 ـَيَ

ٍْؽُ ﴿ ِ  اْْلَ ِي هلِلٍّ ٍةواتِ  َػيَقَ  اَلٍّ رَْض  الكٍّ
َ
 140 1 ﴾َواْْل
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﴿ ْٔ َ ٔا إِذْ  دَؿى َول ٔا اِلٍّةرِ  لََعَ  ُوكُِف ُ َب  َوَل َُُؿدَّ  ََلْتَِة يَة ـَلةل  ثِآيةتِ  َُُسّؾِ
 151 29  ﴾َرّبِِة

ةىِّيَ  ﴿ ٌٍّ ِْٔم ال ََ اىَْل ٌِ  ٍَّ ُزَٔج
َ
ِْٓؽِّن َرّّبِ َْل ًْ َح

َ َْ ل ِ  56 77  ﴾ىَه

 125 91 ﴾َشء ٌَ بَش لَع اهلل أُـل ٌة﴿

﴿ ًْ ِٓ يِْؽي
َ
ٔ خ ُُ ًَلنَِهُح ثَةِق ٍَ ْ ِْٔت َوال ٍَ ْ َؿاِت ال ٍَ َٔن ِف َد ٍُ ِ ةل ْٔ دََؿى إِذِ اىظٍّ َ َول

ٔا ْػؿُِص
َ
ًْ َتُلٔلُٔنَ  أ ة ُنُِْذ ٍَ ِ ِٔن ث ُٓ

ْ ْوَن َغَؾاَب ال ـَ ًُ اَْلََْٔم َُتْ جُْفَكُس
َ
 125 93  ﴾ 333خ

ْٔمَ ﴿ ِِت  يَ
ْ
ًْ  إِيٍةُُٓة َجْفكةً  َحَِْفعُ  َل َرّبَِم  آيةتِ  َبْػُي  يَأ َ َْ  ل َِْخ  دَُس ٌَ  آ

 َْ وْ  َرجُْو  ٌِ
َ
 158 158 ﴾َػْياً  إِيٍةُِٓة ِف  َنَكَجْخ  أ

 األعراف

جِيٌ  ُثْػَجةنٌ  ِِهَ  ـَإَِذا ﴿ ٌُ﴾ 107 74 

رِْض ثَِؾْيِ اْْلَّقِ ِإَوْن يََؿْوا ﴿
َ
وَن ِف اْْل ُ ََ َحذََهبٍّ ِي َْ آيَةِِتَ اَلٍّ َْصُِف َخ

َ
َقأ

ة ِإَوْن يََؿْوا َقبِيَو الؿَّْمِؽ ََل َحذٍِّؼُؾوهُ  َٓ ِ ٔا ث ُِ ٌِ  119 146 ﴾ 333َقبِيًًل ُُكٍّ آيٍَح ََل يُْؤ

 األنفال

ًُ  إِذْ ﴿ ُٓ ُ  يُؿِيَس َِةِمَم  ِف  اهللٍّ ْٔ  كَيِيًًل  ٌَ َ ًْ  َول ُٓ َراَن
َ
ًْ  َنسًِيا أ  ىََفِنيُْذ

 ًْ َِةزَْخُذ ْمؿِ  ِف  َوَِلَ
َ
ٍَّ  اْْل َ  َوىَِس ًَ  اهللٍّ ُّ  َقيٍّ ًٌ  إٍُِّ  84 44-43 ﴾ 333  ثَِؾاتِ  َغيِي

ة ََل دََؿْونَ ﴿ ٌَ َرى 
َ
 23 84 ﴾إِّّنِ أ

َْ  ـَإِنْ ﴿ ًْ  يَُس ٔا وةثَِؿةٌ  ٌِةاَحٌ  ٌُِِْس  122 66 ﴾ٌِةاَتَْيِ  َحْؾيُِج

 التوبة

ًْ  َحْػَذِؾُرونَ ﴿ ًْ  إَِذا إََِلُْس ًْ  رََصْػُذ ِٓ َْ  َتْػَذِؾُروا ََل  كُوْ  إََِلْ ََ  ىَ ٌِ  41 94 ﴾ 333 ُُْؤ

ُِٔنَ ﴿ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًْ َورَُقَُٔلُ َوال يَُس ٍَ ُ َخ ٔا ـََكَيَى اهللٍّ يُ ٍَ  38 105 ﴾ 333 َوكُِو اْخ

 يونس

ََ  َوُكَِْخ  َرجُْو  َغَىيَْخ  َوكَؽْ  آآْلنَ ﴿ ٌِ  ََ ْفِكِؽي ٍُ ْ يَم  ـَةَْلَْٔمَ  * ال  ُجَِّضِ
َْ  ِِلَُهٔنَ  ثَِجَؽَُِم  ٍَ ِ  158 91-90 ﴾آيَحً  َػيَْفَم  ل
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 ىود

ة كَةَل َقًَلمٌ ﴿ ًٌ ٔا َقًَل ُ ى كَةل ًَ ثِةىْبَُْشَ َِة إِثَْؿاِْي  52 70-69 ﴾ 333 َوىََلْؽ َصةَءْت رُُقيُ

ٔعٌ  ئَْمٌ  ذلَِم ﴿ ٍُ ٔدٌ  ئَْمٌ  َوذلَِم  اِلٍّةُس  ََلُ  ََمْ ُٓ  133 103 ﴾َمْن

َْ  َغيَيَْم  َجُلهَّ  َولُُكًّ  ﴿ ُْجةءِ  ٌِ
َ
 71 120  ﴾ ـُؤاَدكَ  ثِِّ  ُُثَّجُِخ  ٌة الؿَُّقوِ  خ

 يوسف

ُٔقُؿ  كَةَل  ذْ إ ﴿ بِيِّ  يُ
َ
ثَِخ  يَة ِْل

َ
يُْخ  إِّّنِ  خ

َ
َظؽَ  َرخ

َ
َْٔنًجة َغََشَ  أ   َن

ٍَْف   63 6-4  ﴾ 333  َوالنٍّ

﴿ ُّ ْ َٔ  اىٍَِّّت  َوَراَوَدد ة ِف  ُْ َٓ ِ َْ  ثَحْذ َٔاَب  وََؽيٍَّلِخ  َجْفِكِّ  َخ ثْ
َ
يَْخ  َوكَةىَْخ  اْْل َْ 

 66 24-23 ﴾ 333  لََم 

﴿  ًٌ َِل
َ
ْو َغؾاٌب أ

َ
ََ أ ْن يُْكَض

َ
ٔءاً إَِلٍّ أ ْْيَِم ُق

َ
راَد ثِأ

َ
َْ أ ٌَ ـاُء  ة َص ٌَ  99 25 ﴾كةىَْخ 

ةدِرِيَ ﴿ ََ الىٍّ ٌِ  َٔ ُْ َْ ُدثٍُؿ ـََهَؾثَْخ َو ٌِ ُّ كُؽٍّ  ٍِيُى  99 27 ﴾ِإَوْن َكَن كَ

﴿ ٍَّ ٍَّ إِنٍّ َنيَْؽُز َْ َنيِْؽُك ٌِ  ُّ َْ ُدثٍُؿ كةَل إٍُِّ ُّ كُؽٍّ ٌِ ٍِيَى ة َرأى كَ ٍٍّ ـَيَ
 ًٌ  99 28 ﴾َغِظي

َؾا﴿ َْ  َْ ْغؿِْض َخ
َ
ُٔقُؿ أ  99 29 ﴾يُ

َٔةٌ  َوكةَل  ﴿ َِحِ  ِف  نِْك ِؽي ٍَ ْ ُت  ال
َ
َْ  ـَذةْة دُؿاوِدُ  اىَْػـِيـِ  اْمَؿأ  كَؽْ  َجْفِكِّ  َخ

ًللٍ  ِف  ىََُناْة إٍُِّة ُظجًّة َمَؾَفٓة جِيٍ  ًَ ة * ٌُ ٍٍّ ٍَِػْخ  ـَيَ  101 34-30 ﴾ 333 َق

﴿ ًٍّ ًْ  ثَؽا ُث ُٓ َ َْ  ل ُوا ٌة َبْػؽِ  ٌِ
َ
ُّ  اآْليةتِ  َرأ ٍِّ ُِ  104 35 ﴾ِظيٍ  َظَّتٍّ  ىَحَْكُض

ُّ  َوَدَػَو ﴿ َػ ٌَ  ََ ْض ة كَةَل  َذَذَيةنِ  الّكِ ٍَ ُْ َظُؽ
َ
َراِّن  إِّّنِ  أ

َ
ْغِِصُ  أ

َ
 َوكَةَل  َٓمًْؿا أ

 105 36 ﴾ 333  اآْلَػؿُ 

تِيَُهٍة ﴿
ْ
ْن يَأ

َ
وِييِِّ َرجَْو أ

ْ
دُُسٍة ثَِذأ

ْ
ػةٌم دُْؿَزكةُِِّ إَِلٍّ َججٍّد ََ تِيُهٍة 

ْ
َل يَأ

ِِن َرّّبِ  ٍَ
ة َغيٍّ ٍٍّ  66 37 ﴾ذىُِهٍة ِم
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ْن  كةَل ﴿
َ
وِييِِّ َرجَْو أ

ْ
دُُسٍة ثَِذأ

ْ
ػةٌم دُْؿزَكةُِِّ إَِلٍّ َججٍّد ََ تِيُهٍة 

ْ
َل يَأ
تَِيُهٍة

ْ
ِِن َرّّبِ  يَأ ٍَ

ة َغيٍّ ٍٍّ ٍْٔم َل يُْؤٌَُِِٔن  ذىُِهٍة ِم  106 38-37 ﴾ 333 إِّّنِ دََؿْكُخ ِميٍَّح كَ

َٔاِظؽُ  ﴿ ْ ُ ال ِم اهللٍّ
َ
َذَفّؿِكَُٔن َػْيٌ أ ٌُ ْرَبةٌب 

َ
أ
َ
َِ أ ْض  107 40-39 ﴾ 333 يَة َوةِظَِبِ الّكِ

ة اآْلَػُؿ  يَة ﴿ ٌٍّ
َ
ُّ َٓمًْؿا َوأ ة ـَحَْكِِق َربٍّ ٍَ َظُؽُن

َ
ة أ ٌٍّ

َ
َِ أ ْض َوةِظَِبِ الّكِ

ِي ذِيِّ تَْكذَْفذَِيةنِ  ْمُؿ اَلٍّ
َ
ِقِّ كُِِضَ اْْل

ْ
َْ َرأ ْيُ ٌِ ٍُّ ُزُو اى

ْ
 107 41 ﴾ َذُيْىيَُت َذَذأ

ةُن ﴿ َُ يْ نَْكةهُ النٍّ
َ
ة اذُْنْؿِِن ِغَِْؽ َرّبَِم ـَد ٍَ ُٓ ٌِِْ ُّ َُةٍج  ٍُّ

َ
ٍَّ خ ِي َظ َوكَةَل لَِّلٍّ

َع ِقجَِي  ٌْ ِ َِ ث ْض  108 42 ﴾ذِْنَؿ َرّبِِّ ـَيَجَِر ِف الّكِ

ٍَّ َقجٌْع ِغَضةٌف ﴿ ُٓ ُزيُ
ْ
ةٍن يَأ ٍَ َرى َقجَْع َبَلَؿاٍت ِق

َ
يُِم إِّّنِ أ ٍَ ْ َوكَةَل ال

ْذُذِِٔن ِف 
َ
 أ
ُ
ََل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
َػَؿ يَةبَِكةٍت يَة خ

ُ
 108 45-43 ﴾ 333 وََقجَْع ُقجُْجًَلٍت ُػَّْضٍ َوأ

ُٔقُؿ ﴿ ة يُ َٓ حَّ
َ
يقُ  خ ّؽِ َِة الّىِ ِ ـْذ

َ
ةنٍ  َبَلَؿاٍت  َقجْعِ  ِف  أ ٍَ ٍَّ  ِق ُٓ ُزيُ

ْ
 َقجْعٌ  يَأ

َػؿَ  ُػَّْضٍ  ُقجُْجًَلٍت  وََقجْعِ  ِغَضةٌف 
ُ
رِْصعُ  ىََػّلِ  يَةبَِكةٍت  َوأ

َ
 109 49-46 ﴾ 333 إََِل  أ

ة﴿ َْ َرجُْو كَْؽ َصَػيَٓة َرّّبِ َظلًّ وِيُو رُءْيةَي ٌِ
ْ
 66 211  ﴾ْؾا دَأ

 106 101 ﴾اْلظةدير دأويو ٌَ وغيٍٍَّذِِن ﴿

 الرعد

رادَ  ِإَوذا﴿
َ
ُ  أ ْٔمٍ  اهللٍّ ً  ثَِل ْٔءا  89 11  ﴾ََلُ  َمَؿدٍّ  ـًَل ُق

ِي َٔ ُْ ﴿ ًُ  اَلٍّ ْٔـةً  اىَْبَْق  يُؿِيُس ػةً  َػ ٍَ ََ َعةَب  َوُيجِْنئُ  َو  89 12 ﴾  الَِّلةَل  الكٍّ

 إبراىيم

ًْ  دَْسُفُؿوا إِنْ  ُمَٔس َوكةَل ﴿ جْذُ
َ
َْ  خ ٌَ رِْض  ِف  َو

َ
َ  ـَإِنٍّ  َّمِيػةً  اْْل  ىََؾِِنٌّ  اهللٍّ

 62 8  ﴾َْمِيؽٌ 

ّيَِجٍح ﴿ ََ ّيَِجًح َنَنَضَؿٍة  ََ ًح  ٍَ ِ سًًَل ََك ٌَ ًْ دََؿ َنيَْؿ َِضََب اهلُل  َ ل
َ
 34 24 ﴾ 333خ

ٌِيَ  َودََؿى﴿ ْضؿِ ٍُ
ْ هِؾٍ  ال ٌَ ْٔ جِيَ  يَ َلؿٍّ ْوَفةدِ  ِف  ٌُ

َ
ًْ  * اْْل ُٓ ابِييُ َْ  َْسَ ٌِ 

َؿانٍ  ُِ ًُ  َوَتْؾََش  كَ ُٓ َْ ُ  َِلَْضـِيَ  *اِلٍّةرُ  وُُصٔ ة َجْفٍف  ُُكٍّ  اهللٍّ ٌَ333﴾ 49-51 155 
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 النحل

َٔاِػؿَ  اىُْفيَْم  َودََؿى﴿ ٔا ذِيِّ  َم َْ  َوِِلَبَْذُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ًْ  ـَ  91 14 ﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس

حِ  َرّبَِم  َقبِيوِ  إَِل اْدعُ ﴿ ٍَ ِْٔغَظحِ  ثِةْْلِْه ٍَ ْ َِحِ  َوال ًْ  *اْْلََك ُٓ ْ  ثِةىٍَِّّت  وَصةدِل
َُ  ِِهَ  ْظَك
َ
 112 145 ﴾أ

 اإلسراء

ِي ُقجَْعةنَ ﴿ ى اَلٍّ ْْسَ
َ
ِ  أ ََ  ََلًْلً  ثَِػجِْؽه ِ ْكِضؽِ  ٌّ ٍَ ْ ْكِضؽِ  إََِل  اْْلََؿامِ  ال ٍَ ْ  ال

كََْص 
َ
ِي اْل َِة اَلٍّ ََْٔلُ  ثَةَرْك ُّ  َظ َْ  ىُُِنَِي َِة ٌِ ِ   ج، 78 1  ﴾إُّ ْٔ الكٍيع اْلىي آيَةد

َْْؽى َقبِيًًل ﴿
َ
َٔ أ ُْ  َْ ٍَ ِ ًُ ث ْغيَ

َ
ًْ أ ُو لََعَ َمةَِكَذِِّ ـََؿبَُّس ٍَ  38 84  ﴾كُْو ُُكٌّ َحْػ

 الكيف

عَ ﴿ ًِ ٌِيَ  َذََتَى اىِْهذةُب  َوُو ْضؿِ ٍُ
ْ ة ُمْنفِلِيَ  ال ٍٍّ  45 49 ﴾ 333 ية َويَُلٔلُٔنَ  ذِيِّ  ِم

ُ  َوَئْمَ ﴿ جةَل  نَُكّيِ رَْض  َودََؿى اجْلِ
َ
ًْ  ثةرَِزةً  اْْل ُْ ُة ًْ  وََظََشْ ًْ  ُُؾةدِرْ  ـَيَ ُٓ ٌِِْ 

َظؽاً 
َ
 132 47 ﴾ أ

ى﴿
َ
ْضؿُِمٔنَ  َوَرأ ٍُ ْ ٔا اِلٍّةرَ  ال َِّ ًْ  َذَظ ُٓ جٍّ

َ
ْٔة خ ٔاكُِػ ًْ  ُم َ  َخِْٓة ََيُِؽوا َول

 149 53 ﴾َمِْصِـةً 

 مريم

ٍِعْ ﴿ ْق
َ
ًْ  أ ِٓ ِ ثِِْصْ  ث

َ
دَُُِٔة ئَْمَ  َوخ

ْ
 151 38 ﴾يَد

 طو

دَةَك َظِؽيُر ُمََٔس  ﴿
َ
ْو خ َْ ٔا إِّّنِ  *َو ُهُس ٌْ ْْيِِّ ا

َ
ى َُةراً َذَلةَل ِْل

َ
إِذْ َرأ

 71 10-9 ﴾ 333 آنَْكُخ 

آرُِب  ﴿ ٌَ ة  َٓ ة لََعَ َدَِِِم َوَِّلَ ذِي َٓ ِ ُلّ ث ُْ ة َوأَ َٓ  َغيَيْ
ُ
أ َكّ َٔ دَ

َ
كَةَل ِِهَ َغَىةَي خ

ْػَؿى
ُ
 74 18 ﴾أ

ًذة﴿ ٌْ
َ
ًَٔصة َوََل أ ة ِغ َٓ  133 107 ﴾ََل دََؿى ذِي
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 األنبياء

عُ ﴿ ٌَ ََ  َوَُ ٔازِي ٍَ ْ ٍَ  ال ْٔمِ  اىْلِْك حِ  َِلَ ٌَ ًُ  ـًَل اىْلِية  ِإَونْ  َمحْبةً  َجْفٌف  ُتْظيَ
َْ  َظجٍّحٍ  ٌِسْلةَل  َكنَ  دَحِْة َػْؿَدلٍ  ٌِ

َ
 45 47 ﴾ظةِقبِيَ  ثِِة َوَكىف ثِٓة خ

َْٔغؽُ  َواْرََتََب ﴿ ْ ثْىةرُ  مةِػَىحٌ  ِِهَ  ـَإِذا اْْلَقَّ  ال
َ
ََ  خ ِي  ية َزَفُؿوا اَلٍّ

ٍِّة كَؽْ  َويْيَِة َْ  َدْفيَحٍ  ِف  ُن ٍِّة ثَوْ  ْؾا ٌِ ٍِيَ  ُن ِ  127 97 ﴾ظةل

جَْػُؽوَن ﴿ ٌُ ة  َٓ وىَهَِم َخِْ
ُ
ٍِّة اْْلُْكَِن أ ٌِ  ًْ ُٓ َ ََ َقَجَلْخ ل ِي ََل  *إِنٍّ اَلٍّ

 ًْ ُٓ جُْفُك
َ
ْخ خ َٓ ة اْمَذ ٌَ ًْ ِف  ُْ ة َو َٓ ُػَٔن َظِكحَك ٍَ  ﴾333يَْك

101-103 128 

 الحج

ة يَة﴿ َٓ حَّ
َ
ٔا اِلٍّةُس  خ ُل ًْ  اتٍّ ىَحَ  إِنٍّ  َربٍُّس ـَ ْ ةَغحِ  َزل ءٌ  الكٍّ ًٌ  ََشْ ْٔمَ  * َغِظي  يَ

ة َٓ ُو  دََؿْوَج َْ َػحٍ  ُُكَّ  دَْؾ ًِ ة ُمْؿ ٍٍّ َػْخ  َخ ًَ ْر
َ
عُ  أ ٌَ ة َْمْوٍ  ذَاتِ  ُُكَّ  َودَ َٓ  129 2-1 ﴾َْمْيَ

ُْبَذَْخ ﴿
َ
ََْْتٍّْت َوَربَْخ َوخ ةَء ا ٍَ ْ ة ال َٓ ِْلَة َغيَيْ ـَ ْ ُ

َ
ٌَِؽةً ـَإَِذا خ ة َْ رَْض 

َ
َودََؿى اْْل

ِٓيٍش  ِ َزْوٍج ثَ
َْ ُُكّ ٌِ﴾ 5 90 

 النور

﴿ ََ ِي ًْ  َزَفُؿوا َواَلٍّ ُٓ ُ ةل ٍَ ْخ
َ
اٍب  أ  145 39 ﴾ثِلِيَػحٍ  َنََسَ

 الشعراء

جِيٌ  ُثْػَجةنٌ  ِِهَ  ـَإَِذا ﴿ ٌُ﴾  32 74 

ٔا﴿ ًْ  ذِيٓة ـَُهجِْهُج  155 94 ﴾َواىْؾةُوونَ  ُْ

ِي *ودٔلك لَع اهلل ﴿ ٔمُ  يََؿاكَ اَلٍّ  46 220-218  ﴾*ودليجم ف الكةصؽيَ*ِظَي َتُل

 النمل

ًُ  يَة﴿ ـُ اْْلَِهي ُ اىَْػـِي َُة اهللٍّ
َ
ُّ خ ة *ُمََٔس إٍُِّ َْ ة َرآ ٍٍّ ىِْق َغَىةَك ـَيَ

َ
 74 10-9  ﴾ 333 َوخ

 59 20  ﴾ م َكن ٌَ اىؾةابيأري اىٓؽْؽ أ ـلةل ٌةَل َل ودفلؽ اىُي ﴿

جِيٍ  ﴿ ٌُ ةٍن  َُ دِحَِّنِ بُِكيْ
ْ
ْو ََلَأ

َ
ُّ أ ٍِّ ذَِْبَ

َ
ْو َْل

َ
ُّ َغَؾاثًة َمِؽيًؽا أ ٍِّ َب َغّؾِ

ُ
 60 21 ﴾ َْل
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َْ َقجٍَإ  ﴿ ٌِ ٍْ ثِِّ وَِصبُْذَم  ًْ َُتِ َ ة ل ٍَ ِ ُخ ث ُْ َظ
َ
َهَر َدْيَ ثَػِيٍؽ َذَلةَل أ ٍَ َذ

 60 26-21 ﴾ 333 ثِجََجٍإ 

ةذَا يَؿِْصُػَٔن ﴿ ٌَ ًْ ـَةجُْظْؿ  ُٓ لٍّ َخِْ َٔ ًٍّ دَ ًْ ُث ِٓ ّْ إََِلْ ىْلِ
َ
َؾا ـَد َْ ْت ثِِسَذةِب  َْ اذْ

*  333 ﴾ 
29-33 61 

ةـَِ﴿ ٍٍّ ُ َػْيٌ مِ ة آدَةِّنَ اهللٍّ ٍَ ةٍل َذ ٍَ ِ َِ ث وَُ ٍِؽَّ دُ
َ
ةَن كَةَل خ ٍَ ة َصةَء ُقيَيْ ٍٍّ  61 37-36 ﴾ 333 يَ

﴿  َْ ٌَ ة َمَهؿَ  َو   خ 40 ﴾ ِِلَْفِكِّ  يَْنُهؿُ  ـَإٍٍُِّ

ة ية كةَل  ﴿ َٓ حَّ
َ
يَُؤا خ ٍَ ْ ًْ  ال يَُّس

َ
دِحِِن  خ

ْ
نْ  َرجَْو  ثَِػؿِْمٓة يَأ

َ
دُِِٔن  أ

ْ
ٍِيَ  يَد  61 43-38 ﴾  ُمْكيِ

ُؿوا كةَل  ﴿ ْٓذَِؽي َجُِْظؿْ  َغؿَْمٓة ىَٓة َُّسِ َت
َ
مْ  خ

َ
ََ  دَُسٔنُ  أ ٌِ  ََ ِي  94 44-41 ﴾ 333 اَلٍّ

َجةَل  َودََؿى ﴿ ة اجْلِ َٓ ٌَِؽةً  ََتَْكُج ؿَّ  َوِِهَ  َصة ٍُ َعةِب  َمؿٍّ  َت ِ  ُوِْعَ  الكٍّ  اهللٍّ
ِي ََ  اَلٍّ تَْل
َ
ءٍ  ُُكٍّ  خ ُّ  ََشْ ة َػجِيٌ  إٍُِّ ٍَ ِ  130 88 ﴾َتْفَػئُنَ  ث

 القصص

ٍُْخ  ٌة﴿ ًْ  َغيِ َْ  ىَُس  113 3 ﴾َدْيِي إَِلٍ  ٌِ

ْو َصْؾَوةٍ  ﴿
َ
َبٍ أ
ة ِِبَ َٓ ٌِِْ  ًْ ٔا إِّّنِ آنَْكُخ َُةًرا ىََػّلِ آتِيُس ُهُس ٌْ ْْيِِّ ا

َ
كَةَل ِْل

ئُنَ  َُ ًْ دَْى ََ اِلٍّةرِ ىََػيٍُّس ٌِ﴾  29 72 

 الروم

ةًء  ﴿ ٌَ ةءِ  ٍَ ََ الكٍّ ٌِ ًػة َويُْنُل  ٍَ ََ ًُ اىَْبَْق َػْٔـًة َو َْ آيَةدِِّ يُؿِيُس ٌِ  90 24 ﴾ 333َو

 السجدة

﴿ ْٔ َ ْضؿُِمٔنَ  إِذِ  دَؿى َول ٍُ ْ ٔا ال ًْ  ُةنُِك ِٓ ًْ  ِغِْؽَ  ُرؤُِق ِٓ ِ ُة َربٍِّة َرّب ثَِْصْ
َ
 خ

ٍِْػِة وْ  ـَةرِْصْػِة وََق ٍَ ُِٔنَ  إٍُِّة وةِْلةً  َجْػ ِ ٔك  151 12 ﴾ُم

﴿ ْٔ َ َِة َول َِة ِمئْ ة َجْفٍف  ُُكٍّ  آَلدَحْ َْ َؽا ُْ  َْ ُْٔل  َظقٍّ  َوىَِس نٍّ  ٌِِّنِ  اىَْل
َ
ْمََل
َ
 َْل

 ًَ ٍِّ َٓ ََ  َص ٍِّحِ  ٌِ ّْمَػِيَ  َواِلٍّةِس  اجْلِ
َ
 152 13 ﴾أ

ٔا﴿ ة ـَُؾوكُ ٍَ ِ ًْ  ث ًْ  ىَِلةءَ  نَِكحُذ ٌُِْٔس َؾا يَ ًْ  إٍُِّة َْ َِةُز ٔا نَِكح  َغَؾاَب  َوذُوكُ
ة اخْلَُّْلِ  ٍَ ِ ًْ  ث ئُنَ  ُنُِْذ ٍَ  152 14 ﴾َتْػ
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﴿ ًْ َ َول
َ
ٍُّة يََؿْوا أ

َ
ةءَ  نَُكُٔق  خ ٍَ ْ رِْض  إََِل  ال

َ
ُِْؼؿِجُ  اجْلُُؿزِ  اْْل ُزُو  َزرًْع  ثِِّ  َذ

ْ
 دَأ

 ُّ ٌِِْ  ًْ ُٓ جَْػةُم
َ
ًْ  خ ُٓ جُْفُك

َ
ـًََل  َوخ

َ
ونَ  أ  117 27 ﴾ُحجِِْصُ

 األحزاب

ِةلَِم ﴿ ُِٔنَ  ابُْذِلَ  ُْ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٔا ال ُ ـاًَل  َوُزلْـِل ْ  88 11 ﴾َمِؽيؽاً  زِل

َِةـُِلٔنَ  َحُلُٔل  ِإَوذْ ﴿ ٍُ ْ ََ  ال ِي ًْ  ِف  َواَلٍّ ِٓ ِ  87 12  ﴾َمَؿٌض  كُئُب

ة﴿ ٍٍّ َ ى َول
َ
ُِٔنَ  َرأ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ـَاَب  ال ْظ

َ
ٔا اْْل ُ َؾا كَةل ة َْ ُ  وََغَؽَُة ٌَ  َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ

ُ  َوَوَؽَق  ة َورَُقَُٔلُ  اهللٍّ ٌَ ًْ  َو ُْ ةًُة إَِلٍّ  َزاَد ٍَ  87 22 ﴾َوتَْكيِيٍةً  إِي

 سبأ

ََ  َوكةَل ﴿ ِي َْ  َزَفُؿوا اَلٍّ ََ  ىَ ِي َوَل اىُْلْؿآنِ  ثَِٓؾا ُُْؤٌِ ْٔ  يََؽيِّْ  َبْيَ  ثِةَلٍّ َ  َول
ٔنَ  إِذِ  دََؿى ٍُ ِ ةل ْٔكُٔـُٔنَ  اىظٍّ ًْ  ِغِْؽَ  َم ِٓ ِ ًْ  يَؿِْصعُ  َرّب ُٓ ٌُ  142 31 ﴾ 333إََِل  َبْػ

 فاطر

َٔاِػؿَ  ذِيِّ  اىُْفيَْم  َودََؿى ﴿ ٔا َم َْ  ِِلَبَْذُؾ يِِّ  ٌِ ٌْ ًْ  ـَ  91 12 ﴾تَْنُهُؿونَ  َوىََػيٍُّس

 الصافات

وا﴿ ََ  اْظَُشُ ِي ٔا اَلٍّ ٍُ ًْ  َظيَ ُٓ ْزواَص
َ
 155 22 ﴾َوأ

ة ﴿ َٓ يُْػ ََ  ُّ ٍُّ
َ
َِيِ  رُُءوُس  َند َية  74 65 ﴾النٍّ

َُةهُ ثُِؾًَلٍم َظيِيمٍ  ﴿ ْ ِْعَ كَةَل يَة ُبَِنٍّ إِّّنِ *ـَبََشٍّ ُّ الكٍّ َػ ٌَ ة ثَيََؼ  ٍٍّ  49 107-101 ﴾ 333 ـَيَ

 ص

اٌب  ﴿ وٍّ
َ
ُّ أ ًَ اىَْػجُْؽ إٍُِّ ةَن ُِْػ ٍَ اُووَد ُقيَيْ َِة َِلَ جْ َْ  59 30  ﴾ َوَو

 الزمر

حِ  َوَئْمَ ﴿ ٌَ ََ  دََؿى اىْلَِية ِي ٔا اَلٍّ ِ  لََعَ  َنَؾثُ ًْ  اهللٍّ ُٓ ُْ ةٌ  وُُصٔ َٔدٍّ ىَحَْف  ُمْك
َ
 153 60 ﴾333 خ

ًَلنَِهحَ  َودََؿى ﴿ ٍَ ْ ـِّيَ  ال َْ  َظة ْٔلِ  ٌِ ٍْؽِ  يَُكّجُِعٔنَ  اىَْػؿِْش  َظ ًْ  ِِبَ ِٓ ِ  َرّب
ًْ  َوكُِِضَ  ُٓ َِ ْ ٍْؽُ  َورِيَو  ثِةْْلَقِّ  ثَح ِ  اْْلَ ٍِيَ  َرّبِ  هلِلٍّ َ  140 75 ﴾اىَْػةل
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 َغاِفرٍ 

َِ  ْةٌةنُ  ية﴿  95 36 ﴾ىػل أثيؼ اْلقجةب ََصْظةً  َِل  اثْ

ة﴿ ٍٍّ ْوا ـَيَ
َ
َِة َرأ َق

ْ
ٔا ثَأ ُ ٍِّة كَةل ٌَ ِ  آ ة َوَكَفْؿَُة وَْظَؽهُ  ثِةهللٍّ ٍَ ِ ٍِّة ث  * ُمَْشِكِيَ  ثِِّ  ُن

 ًْ ًْ  يَُم  ـَيَ ُٓ ًْ  َحَِْفُػ ُٓ ةُج ٍَ ة إِي ٍٍّ َ ْوا ل
َ
َِة َرأ َق

ْ
ٍَِّخ  ثَأ ِ  ُق  ِف  َػيَْخ  كَؽْ  اىٍَِّّت  اهللٍّ

 ِ  ﴾ 333 ِغَجةدِه
84-85 157 

 فصمت

ًْ  كُوْ ﴿ ْحُذ
َ
َرخ
َ
َْ  َكنَ  إِنْ  أ ِ  ِغِْؽِ  ٌِ ًٍّ  اهللٍّ ًْ  ُث َْ  ثِِّ  َزَفْؿُت وَّ  ٌَ ًَ

َ
َْ  أ ٍٍّ َٔ  ِم ُْ 

ًْ  * ثَػِيؽٍ  ِملةقٍ  ِف  ِٓ ًْ  َوِف اآْلـةقِ  ِف  آيةدِِة َقُُنِي ِٓ جُْفِك
َ
 114 53-52 ﴾ 333 َظَّتٍّ  خ

﴿ َْ ٍَِو  ٌَ َِْفِكِّ  وةِْلةً  َغ ِ َْ  ـَي ٌَ قةءَ  َو
َ
مٍ  َربََّم  َوٌة َذَػيَيْٓة أ  ثَِظًلٍّ

 62 46 ﴾لِيَْػجِيؽِ 

ٔا َذُلوْ ﴿ ًُ ْغَؿ
َ
ٔدَ  ـَإِْن أ ٍُ ٌِسَْو وةِغَلحِ عٍد َوَث ًْ وةِغَلًح  َُْؾْردُُس

َ
إِذْ  *خ

َلٍّ َتْػُجُؽوا إَِلٍّ 
َ
ًْ خ ِٓ َْ َػيْفِ ٌِ ًْ َو يِْؽيِٓ

َ
َْ َبْيِ خ ٌِ ًُ الؿَُّقُو  ُٓ  111 14-13 ﴾ 333 صةَءتْ

 الشورى

ٍِيَ  دََؿى﴿ ِ ةل ة ُمْنفِلِيَ  اىظٍّ ٍٍّ ٔا ِم َٔ  َنَكُج ُْ ًْ  َواكِعٌ  َو ِٓ ِ  149 22 ﴾ث

 الزخرف

﴿ ًْ ُٓ ٌُ  143 67 ﴾َغُؽوٌّ  ِْلَْػٍي  َبْػ

 محمد

﴿ ََ ِي وا َزَفُؿوا اَلٍّ َْ  وََوؽَّ ِ  َقبِيوِ  َخ وٍّ  اهللٍّ ًَ
َ
ًْ  أ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ

َ
 145 1 ﴾أ

ًُ  إَِذا ـََهيَْؿ ﴿ ُٓ ذْ َٔذٍّ ًٍَلنَِهحُ  دَ ْ ًْ  يََّْضُِبٔنَ  ال ُٓ َْ ًْ  وُُصٔ ُْ ْدثَةَر
َ
 125 28 ﴾33 ذَلَِم  َوأ

 الفتح

ْكِضَؽ اْْلَؿامَ  ﴿ ٍَ ْ ٍَّ ال ْؤية ثِةْْلَّقِ َِلَْؽُػيُ ُ رَُقََٔلُ الؿَّ  76 27 ﴾ 333 ىََلْؽ َوَؽَق اهللٍّ

 الذاريات

 52 28  ﴾وبَشوه ثؾًلٍم غييً﴿
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 الطور

ٔرُ  ْٔمَ يَ  ﴿ ٍُ ةءُ  َت ٍَ ًرا الكٍّ ْٔ َجةُل  َوتَِكيُ  * َم ا اجْلِ  125 10-9 ﴾َقْيً

 النجم

ى﴿
َ
ة َرأ ٌَ ة َنَؾَب اىُْفَؤاُد  ٌَ﴾ 22 23 

﴿ ُّ ةُروَُ ٍَ َذُذ
َ
ة لََعَ  أ ىَحً  َرآهُ  َوىََلؽْ  * يََؿى ٌَ ـْ ْػَؿى َُ

ُ
 ِقْؽَرةِ  ِغِؽَ  * أ

َِْذَه  ٍُ ْ ة * ال َْ ٍِّحُ  ِغَِؽ َوى َص
ْ
أ ٍَ ْ ْؽَرةَ  َحْؾََش  إِذْ  * ال ة الّكِ ٌَ 333 ﴾ 12-18 78 

ة َقَِع ﴿ ٌَ نَْكةِن إَِلٍّ  ْن ىَحَْف لَِْلِ
َ
ُّ َقَْٔف يَُؿى *َوأ نٍّ َقْػَي

َ
 39 40 -39 ﴾َوأ

ْوِف﴿
َ
ـاَء اْْل ـاهُ اجْلَ ًٍّ َُيْ  40 41 ﴾ُث

 الواقعة

ِخ  ﴿ جةُل  َوبُكٍّ ة اجْلِ جةءً  ـََكَُْخ  *بَكًّ  132 6-5 ﴾ٌِْبَسًّة َْ

ىِيَ  إِنٍّ  كُوْ ﴿ وٍّ
َ
ََ  اْْل ُٔغٔنَ  *َواآْلِػؿِي ٍُ ْض ٍَ َ ْٔمٍ  ٌِيلةتِ  إَِل ل ْػئُمٍ  يَ ٌَ﴾ 49-50 133 

 الحديد

ٌِِِيَ  دََؿى ئَْمَ ﴿ ْؤ ٍُ ْ َِةتِ  ال ٌِ ْؤ ٍُ ْ ًْ  يَْكَِع  َوال ُْ ًْ  َبْيَ  ُُُٔر ِٓ يِْؽي
َ
 134 12 ﴾333 خ

 الصف

ة﴿ ٍٍّ ٔا ـَيَ َزاغَ  َزاُؽ
َ
ُ  أ ًْ  اهللٍّ ُٓ  120 5 ﴾كُئَُب

 الجمعة

ة يَة ﴿ َٓ حَّ
َ
ََ  خ ِي ٔا اَلٍّ ُِ ٌَ ًلةِ  ُُٔدِي إِذَا آ َْ  لِيىٍّ َػحِ  ئَْمِ  ٌِ ٍُ ْٔا اجْلُ  81 10-9 ﴾ 333 ـَةْقَػ

َيِخ  ـَإَِذا﴿ ٌِ ًَلةُ  كُ وا الىٍّ رِْض  ِف  ـَةُْتََِشُ
َ
ٔا اْْل َْ  َوابَْذُؾ وِ  ٌِ ٌْ ِ  ـَ  81 10 ﴾ اهللٍّ

ْوا ِإَوَذا ﴿
َ
وْ  َِتَةَرةً  َرأ

َ
ً  أ ٔا ْٓ َ ٔا ل ٌَّ ة اَُف َٓ  81 11  ﴾333كَةنٍِةً  َودََؿُكٔكَ  إََِلْ

 االنسان

﴿ ًْ ُْ ـا وا ثٍِة وََص ٍِّحً  َوَبُ ذٍِّههِيَ * وََظؿِيؿاً  َص رانِمِ  لََعَ  ذِيٓة ٌُ
َ
 َل اْْل

ٍْكةً  ذِيٓة يََؿْونَ  ؿِيؿاً  َوَل َم َٓ ًْ  َوداجَِيحً  * َزْم ِٓ  136 22-12 ﴾ 333ِظًلىُٓة َغيَيْ
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 الممك

﴿ ْٔ َ ٍِّة ل عُ  ُن ٍَ وْ  نَْك
َ
ة َجْػلُِو  أ ٍِّة ٌَ ْوعةِب  ِف  ُن

َ
ػِيِ  أ  151 10 ﴾الكٍّ

﴿ ََ ٌْ ٍـّةٍت َوَيْلجِ ًْ َوة ُٓ َْٔر ْيِ ـَ ٍُّ ًْ يََؿْوا إََِل اى َ َول
َ
 35 19 ﴾أ

 القمم

ًْ  إٍُِّة﴿ ُْ َُة ْٔ ة ثَيَ ٍَ َُة َن ْٔ ْوَعةَب  ثَيَ
َ
ٍِّحِ  أ ٔا إِذْ  اجْلَ ٍُ كَْك

َ
ة أ َٓ ٍِّ ٌُ  ََلَِْصِ

 96 33-17 ﴾ 333  * ُمْىجِِعيَ 

 الحاقة

ة اىَلْٔمَ  َذََتى﴿ َٓ  11 7 ﴾ََصْىع ذِي

ٔرِ  ِف  ُُفِغَ  ـَإَِذا﴿ رُْض  وَُْمِيَِخ  * َواِظَؽةٌ  َجْفَؼحٌ  الىَّ
َ
َجةُل  اْل َذة َواجْلِ  ـَُؽنٍّ

حً  هِؾٍ  *َواِظَؽةً  َدنٍّ ٌَ ْٔ َٔاكَِػحُ  َوَرَػِخ  َذَي ْ  130 15-13 ﴾ال

 المزمل

ُو ﴿ ٌِّ ـَّ ٍُ ْ ة ال َٓ ُحّ
َ
ًِ اليَّيَْو إََِلّ كَيِيًلً   * يَة خ ُّ كَيِيًلً   * كُ ٌِِْ وِ اجُْلْه 

َ
ُّ أ  ُِْىَف

ْو زِْد َغيَيِّْ َوَردِِّو اىُْلْؿآََن دَْؿتِيًلً  *
َ
 46 4-1  ﴾أ

 القيامة
ٔهٌ ﴿ هِؾٍ  وُُص ٌَ ْٔ ةٌ  يَ ة إََِل  * َُةِِضَ َٓ ِ  1 23-22 ﴾ٌِ َُةِظَؿةٌ  َرّب

 النازعات

ةٌ ﴿  111 12 ﴾دِيَْم إِذاً َنؿٍّةٌ ػةِْسَ

وْ ﴿ دَةكَ  َْ
َ
ُّ  َُةَداهُ  إِذْ  *ُمََٔس  َظِؽيُر  خ َٔادِ  َربَّ ْ ِس  ثِةل َلؽٍّ ٍُ ْ ًٔى ال َُ * 
ْت  َْ ْٔنَ  إََِل  اذْ ُّ  ـِؿَْغ َغ  إٍُِّ وْ  َذُلوْ  * ََ نْ  إََِل  لََم  َْ

َ
ّكٍّ  أ ـَ  111 26-15 ﴾ 333 * دَ

 التكوير

 155 7 ﴾ُزوَِّصْخ  اِلَُّفُٔس  ِإَوَذا﴿

ُعُؿ  ِإَوَذا﴿  147 10 ﴾نَُِشَت الىَّ
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 االنفطار

ةرَ  ِإَونٍّ ﴿ َُٓة *َصِعيمٍ  ىىَِف  اىُْفضٍّ ْٔ ْٔمَ  يَْىيَ َِ  يَ ًْ  َوٌة* اَّلِي ُْ 333﴾ 14- 16 146 

 اإلنشقاق

ة﴿ ٌٍّ
َ
َْ  ـَأ وَِتَ  ٌَ

ُ
ُّ  أ ٍِيِِِّ  نِذةثَ  134 9-7 ﴾ 333 يَِكياً  ِظكةثةً  َُيةَقُت  ـََكَْٔف  بَِي

 األعمى

ثِْق َػْيٌ  َواآْلِػَؿةُ  ﴿
َ
 81 17 ﴾ َوخ

 الفجر

ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثَِػةدٍ ﴿ َ ل
َ
 36 6 ﴾خ

 البمد

ةًَل ُْلًَؽا ﴿ ٌَ ْْيَْهُخ 
َ
 42 6 ﴾َحُلُٔل أ

َظؽٌ  ﴿
َ
ًْ يََؿهُ أ َ ْن ل

َ
ََيَْكُت أ

َ
 42 7 ﴾خ

﴿ ًْ َ ل
َ
 42 9-8 ﴾وََمَفَذْيِ  َولَِكةًُة * َخيْجَْيِ  ََلُ  ََنَْػوْ  خ

 الضحى

ًْ ََيِْؽَك يَتِيٍةً ـَآوى ﴿ َ ل
َ
َٓؽى *خ ةَلًّ َذ ًَ  56 7-6  ﴾َووََصَؽَك 

 العمق

﴿ ًْ َ ل
َ
ًْ  خ نٍّ  َحْػيَ

َ
َ  ثِأ  43 14 ﴾يََؿى اهللٍّ

 الزلزلة
ٍة َػْيًا يََؿهُ  ﴿ ٌِسَْلةَل َذرٍّ ْو  ٍَ َْ َحْػ ٍَ ا يََؿهُ  *َذ ٍة َْشًّ ٌِسَْلةَل َذرٍّ ْو  ٍَ َْ َحْػ ٌَ  44 8-7  ﴾َو

 الفيل

ْوَعةِب اىفِيوِ ﴿
َ
ًْ دََؿ َنيَْؿ َذَػَو َربََّم ثِأ َ ل

َ
 36 1 ﴾خ
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية
 

 الصفحة طرف الحديث
ٍبًدمأىرىادىًإذىا مىٍيوًتىٍكتيبيكىىافىبلىسىيّْئىةن،يىٍعمىؿىأىفٍعى تَّىعى مىيىا،حى ًممىيىافىًإفٍيىٍعمى فىاٍكتيبيكىىاعى

فًٍبًمٍثًميىا،  أىٍجًميًمفٍتىرىكىيىاكىاً 
68 

مىعىالنَّبً نىٍحفي ميعىًةكى اٍلجي يىٍكـى يّْأىٍقبىمىٍتًعيره رىجيبلنفىأىٍنزىؿى ًإالَّاٍثنىاعىشىرى النَّاسي فىثىارى
كاًإلىٍييىا ارىةنأىٍكلىٍيكنااٍنفىضُّ ذىارىأىٍكاًتجى  المَّويكىاً 

82 

الكريـابفالكريـابفالكريـ،يكسؼبفأفرسكؿاصمىاعميوكسمـقاؿ:
يعقكببفإسحاؽبفإبراىيـ

63 

مّْىىلىيىقيكـيالنًَّبىُّكىافىًإفٍ تَّىًلييصى اهيتىًرـيحى أىفىبلى»فىيىقيكؿيلىويفىييقىاؿي،سىاقىاهيأىكٍقىدىمى
ٍبدناأىكيكفي شىكيكرناعى

46 

ًبالنّْيَّاًت، األىٍعمىاؿي نىكىل،ًإنَّمىا ا مى اٍمًرئو ًلكيؿّْ نَّمىا اًكىاً  ًإلىى تيوي ًىٍجرى كىانىٍت فىمىٍف
تيويًإلىىاًكىرىسيكًلًو،كىرىسيكًلًو،  ...فىًيٍجرى

39 

قاؿبو؟فنطكؼالبيتسنأتياأنَّتحدثناكنتأكليس نأتيواأنَّفأخبرتؾبمى،:
 بوكمطكؼآتيوفإنؾ:قاؿ.ال:قمت:قاؿ.العاـ

76 

 73 حجابوالنارلككشفياألىمكتسبحاتكجيوماانتيىإليوبصرهمفخمقو
ًتوًًفيًجٍبًريؿىرىأىل كرى نىاحوًستًُّمائىةًلىويصي  79 جى
فنارىأىل ٍفرى رىرى  79األيفيؽىسىدَّقىدٍأىٍخضى

النُّبيكَّةً ٍزءناًمفى جي ٍزءهًمٍفًستَّةوكىأىٍربىًعيفى ٍؤيىاالميٍؤًمًفجي  50ري
خاليااذكركرجؿعادؿإماـ:ظموإالظؿاليكـظموفيايظميـسبعة

...بالمسجدقمبومعمؽكرجؿعيناهففاضت
67 

 39ىكأفتعبداكأنؾتراهفإفلـتكفتراهفإٌنويراؾ
 54...قاؿىاٍلمىٍكتىتيٍحيًكىٍيؼىأىًرًنيرىبّْ:قاؿمنوبالشؾأحؽنحفإبراىيـايرحـ
ؿَّعىزَّالمَّوييىقيكؿي ـييىااٍلًقيىامىةًيىٍكـىكىجى بَّنىالىبٍَّيؾىيىقيكؿي،آدى سىٍعدىٍيؾىرى  127 ...فىيينىادىل،كى
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 ثالثًا: فيرس األعالم
 الصفحة عممطرف ال

 50ابفزيد
 47ابفعباس
 92ابفكثير

 47أبكالجكزاء
 78أبكعمركالداني

 11 الجرجاني
 47الحسفبفعمي

 10الَّراغبي
 34الزجاج
 53السدم

 65الشيخعمكاف
 53الضحاؾ

المٍَّيًثيّْ قَّاصو ٍمقىمىةىٍبًفكى  39عى
 40فخرالديفالرازم
 11 الفيركزآبادم

 65القشيرم
 10الًكسائيُّ
 12 الكفكم
 42الكمبي

 53محمدبفكعب
 53محمدبفمقاتؿ

 11 المناكم



